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January 2015 FC 157/16 

دة املندوبني واملراقبني عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السا ُطبع

اإلنرتنت على العنوان التالي: التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على 
www.fao.org 

 MM780/A 

A

املالية جلنة

الدورة السابعة واخلمسون بعد املائة

5132مارس/آذار  31-9 روما،

5132التقرير السنوي لعام  –جلنة املبادئ األخالقية 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Bernardin Ndashimye السيد    

/ املسؤول عن الشؤون األخالقية أمني املظامل

393887927330+: اهلاتف احملمول ؛ 4151 5705 3906+ :  هاتف
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 موجز

 يرد يف هذه الوثيقة التقرير السنوي للج 

  4102نة املبادئ األخالقية لعام. 

  التقرير معلومات موجزة عن عمل جلنة املبادئ األخالقية يف الدورتني اللتني عقدتهما يف مايو/أيار يتضمن

  .)يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة( 4102 يف سنة أغسطس/آب)بواسطة املؤمتر الفيديوي( ويف 

 ووافقت عليه. 4102 جلنة املبادئ األخالقية التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لعام استعرضت 

 .وافقت جلنة املبادئ األخالقية على خطة العمل السنوية ملكتب أمني املظامل والشؤون األخالقية 

  تسلم أمني املظامل  بسبب 4102ُأبلغت جلنة املبادئ األخالقية باستحالة تنفيذ برنامج اإلقرار املالي لدورة

. كما وافقت على مشروع 4102واملسؤول عن الشؤون األخالقية اجلديد ملنصبه يف أواخر شهر أبريل/نيسان 

 استبدال نظام برنامج اإلقرار املالي بشكله الورقي بنظام إلكرتوني.

 ص وأعربت عن تقديرها ُأبلغت جلنة املبادئ األخالقية باالسرتاتيجية اجلديدة لشراكة الفاو مع القطاع اخلا

إلثبات املنظمة بأنها تضع يف اعتبارها وجود خماطر حمتملة لتضارب املصاحل وأنها قد اختذت اخلطوات 

 الالزمة للتخفيف من هذه املخاطر. 

  عقدت جلنة املبادئ األخالقية مناقشات حول أساليب عملها واضعة يف احلسبان احلاجة إىل حتديد ما إذا

واستعرضت جلنة املبادئ  بصورة دائمة أو إذا كان يتعني إعادة النظر يف أساليب عملها. كان إنشاؤها سيتم

حبضور املشاركني وبواسطة  واحد اعاألخالقية أيضًا مسألة االجتماعات اليت تعقدها وقررت عقد اجتم

 .مرة واحدة على األقلمؤمترات الفيديو 

 الذي وافقت عليه جلنة املبادئ األخالقية خالل 4102 ويرد التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لعام ،

هلذه الوثيقة وفقًا لطلب جلنة املالية يف دورتها الثامنة واألربعني بعد املائة  امللحق، يف 4102فرتة اإلبالغ لعام 

 .4102يف أبريل/نيسان 

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  وتسليط الضوء على  4102جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم بالتقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية لعام إن

 .أي مسائل حمددة قد تراها مناسبة

 مسودة املشورة 

 4102جلنة املالية علمًا بالتقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية يف الفاو لعام  تأخذ. 
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 مقدمة -أواًل 

على جلنة املبادئ األخالقية )فيما يلي "اللجنة"(، طبقًا ملا نصت عليه اختصاصاتها، أن ترفع تقريرًا يتعني  - 0

سنويًا عن أنشطتها إىل كل من املدير العام وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية. ويتضّمن هذا التقرير 

 .4102اللجنة يف سنة  معلومات موجزة عن االجتماعني اللذين عقدتهما

وتعمل جلنة املبادئ األخالقية يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( كفريق من اخلرباء االستشاريني حول مجيع  - 4

املسائل املتصلة بالشؤون األخالقية داخل املنظمة، وتتوىل اإلشراف العام على سري عمل برنامج املبادئ األخالقية وتكفل 

املبادئ األخالقية باستعراض مجيع السياسات واألنظمة والقواعد وبرامج فعالية هذا الربنامج ككّل. وتقوم أيضًا جلنة 

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

ق على تعيينها وتتألف جلنة املبادئ األخالقية يف الفاو من ثالث شخصيات مرموقة من خارج املنظمة يواف - 2

اجمللس بناء على توصية جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأحد نائيب املدير العام واملستشار القانوني 

 Ngonlardjeكاًل من السيد  4102يناير/كانون الثاني  0بوصفه عضوًا فيها حبكم منصبه. وكانت اللجنة تضّم يف 

Kabra Mbaidjol والسيدة  Suomi Sakai  والسيدJosé Zalaquett  أعضاء خارجيون( والسيد(Daniel Gustafson ،

رئيسًا  Mbaidjol، املستشار القانوني. وقد عّينت اللجنة السيد Antonio Tavaresاملدير العام )العمليات( والسيد  بنائ

 هلا.

 سري العمل يف جلنة املبادئ األخالقية -ثانيًا 

. وُعقد االجتماع األول عن طريق املؤمتر 4102جلنة املبادئ األخالقية اجتماعني هلا خالل سنة عقدت  - 2

 Tavaresوالسيد  Mbaidjolوالسيد  Gustafsonمايو/أيار. وشارك فيه األعضاء التالية أمساؤهم: السيد  42الفيديوي يف 

الرئيسي للفاو حبضور مجيع أعضاء اللجنة. وقد رأس  أغسطس/آب يف املقر 01. وُعقد االجتماع الثاني يف Sakaiوالسيدة 

 .Mbaidjolاالجتماعني السيد 

وطلبت اللجنة إىل أمني املظامل واملسؤول عن الشؤون األخالقية أن يواصل القيام مبهامه كأمني للجنة املبادئ  - 5

 ملظامل ومكتب الشؤون األخالقية.األخالقية، مع اإلشارة إىل أّن هذا األخري لن يؤدي أي مهام لإلشراف على أمني ا

 مداوالت اللجنة –ثالثًا 

 :4102املواضيع التالية مدرجة على جدول أعمال جلنة املبادئ األخالقية يف سنة كانت  - 6

 تقديم أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية يف الفاو 
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 الشؤون األخالقيةمكتب خطة عمل أمني املظامل و 

 تب الشؤون األخالقيةأنشطة أمني املظامل ومك 

 برنامج اإلقرار املالي 

 عالقة الفاو بالقطاع اخلاص 

  4102التقرير السنوي الصادر عن مكتب الشؤون األخالقية لسنة 

 ريقة عمل جلنة املبادئ األخالقيةط 

بأمني املظامل ومسؤول  4102ورّحبت جلنة املبادئ األخالقية يف االجتماع الذي عقدته يف شهر مايو/أيار  - 7

 .Bernardin Ndashimyeالشؤون األخالقية اجلديد يف الفاو السيد 

 .واستعرضت اللجنة التقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية ووافقت عليه - 8

. وأشار األعضاء إىل أّن اجلمع 4102استعرضت اللجنة خطة عمل أمني املظامل ومكتب الشؤون األخالقية لعام و - 1

بني وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية هي عملية حافلة بالتحديات على اعتبار أّن الوظيفتني تستدعيان 

هي  4102عماًل ملحوظًا. وأشارت اللجنة إىل أّن خطة العمل اليت أعدها أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية لسنة 

تالي على املسؤول عنها الرتكيز على التوعية بهذا الدور اجلديد لدى خطة حافلة بالبنود على ما يبدو ويتعّين بال

املوظفني يف املنظمة، فضاًل عن عقد دورات تدريبية منتظمة يف جمال الشؤون األخالقية وإقامة شبكات للربط بني أمناء 

وتكييف قدرته على تلبية الطلبات.  املظامل ومسؤولي الشؤون األخالقية يف األمم املتحدة ملواكبة التطورات يف األمم املتحدة

وحبثت اللجنة بالتفصيل يف قرار املنظمة الدمج بني وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية ضمن مسؤوليات 

املوظف نفسه. وأشارت اللجنة إىل األسباب اليت دفعت املنظمة إىل الدمج بني الوظيفتني ورأت أنه سيكون من املفيد 

تجربة يف ضوء تنفيذها العملي عوضًا عن تقييمها استنادًا إىل االعتبارات العامة املتعلقة باملبادئ الراعية تقييم هذه ال

تني الوظيفتني. وأشارت اللجنة كذلك إىل أن مرحلة التنفيذ األولية تكللت بالنجاح ولكنها قصرية للغاية بطبيعة اهل

منها. وستبقى هذه املسألة قيد االستعراض. ورأت اللجنة بشكل  احلال ومن غري املمكن بالتالي استخالص عرب نهائية

عام أّن ممارسة مهام أمني املظامل والوساطة والشؤون األخالقية من خالل الوظيفة نفسها قد يكون أسهل على اعتبار أّن 

هام وتضارب يف أيًا من هذه الوظائف ال يضمن إجراء عمليات تفتيش وهو ما كان ليزيد من خطر حدوث تناٍف يف امل

 املصاحل.

على اعتبار أّن أمني املظامل  4102وأشارت اللجنة أيضًا إىل أّنه لن يكون هناك أي برنامج لإلقرار املالي يف سنة  - 01

. وأقّرت اللجنة هذا االقرتاح 4102ومسؤول الشؤون األخالقية اجلديد قد انضّم إىل املنظمة يف أواخر شهر أبريل/نيسان 

أن تعتمد الفاو برنامج اإلقرار املالي اإللكرتوني املستخدم يف كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يقضي ب

وبرنامج األغذية العاملي. والحظت اللجنة أّن هذا النظام أكثر كفاءة باإلمجال وأنه يوفر الوقت واملال مبوازاة احلد من 



FC 157/16  5 

 

 

املنظمة يف بداية األمر إىل اإلبقاء على برنامج اإلقرار املالي بشكله الورقي.  املخاطر األمنية واملتعلقة بالسرّية والذي دفعت

 .تتخذ من روما مقرا هلاوأشارت اللجنة كذلك إىل أن هذا سيكون أبلغ تعبري عن توطيد التعاون بني الوكاالت اليت 

بتشاطر جتاربهم  4102سطس/آب قام األعضاء يف جلنة الشؤون األخالقية يف االجتماع الذي عقدته يف شهر أغو - 00

حول برنامج اإلقرار املالي يف املنظمة ويف كل من املنظمات التابعني هلا )اليونسف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني(. ودعت اللجنة إىل تغيري اإلجراءات مبا يعطي أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية احلق يف االطالع على 

املالي وإفساح اجملال له ملناقشة املعلومات املسرتجعة مع مراجع خارجي حسب االقتضاء. وسوف  بيانات اإلقرار

 يتماشى هذا أيضًا مع األصول املرعية يف كل من الربنامج والصندوق.

وحصلت اللجنة على معلومات عن اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع القطاع اخلاص. وكانت اللجنة قد أبدت  - 04

لق إزاء املخاطر اليت قد تنطوي عليها مشاركة أمني املظامل ومكتب الشؤون األخالقية يف هذا النوع من الشراكات بعض الق

مسّلطة الضوء على ضرورة اختاذ اإلجراءات املناسبة. وأطلع أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية اللجنة على حصيلة 

ؤولة عن الشراكات مع القطاع اخلاص وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة واخلطوات املناقشات اليت أجراها مع إدارة املنظمة املس

 املتخذة الحتواء خماطر حدوث تضارب يف املصاحل واملكّرسة يف اسرتاتيجية الشراكات مع القطاع اخلاص. 

ويف غريها من وكاالت وأشارت اللجنة بهذا الصدد إىل أّن برنامج اإلقرار املالي، بصيغته املعتمدة حاليًا يف الفاو  - 02

األمم املتحدة، غري كاٍف لوحده من أجل احتواء تلك املخاطر. وأثنت اللجنة على اخلطوات اليت اختذتها املنظمة يف 

خمتلف مراحل عملية استعراض إمكانية قبول املساهمات من القطاع اخلاص )أي من مرحلة الفحص املسبق واالختيار 

ء هذا النوع من املخاطر والتصدي هلا. وأشارت اللجنة إىل عدم وجود أسباب حمددة إىل مرحلة رصد العملية( الحتوا

حتول دون املضي قدمًا يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة للشراكات مع القطاع اخلاص، غري أنها شددت على ضرورة إيالء 

الفاو، شأنها يف ذلك شأن  عناية خاصة خلطر حدوث تضارب يف املصاحل واإلبقاء على نظام رقابة حمكم. وقد وضعت

منظمات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، آليات وإجراءات للوقاية من هذه احلاالت والستعراضها مثة حاجة إىل تطبيق 

 هذه اآلليات واإلجراءات بشكل صارم. 

ل التجربة. وعقدت جلنة املبادئ األخالقية مناقشات حول طريقة عملها على اعتبار أنها قد أنشئت على سبي - 02

 6إىل  2وأشارت إىل أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية كانت اعتربت يف دورتها السادسة والتسعني )املنعقدة من 

( أنه من الضروري أن يعي األعضاء ما تقوم به جلنة املبادئ األخالقية من عمل للبّت يف ما إذا كان 4102مارس/آذار 

ما إذا كان ينبغي إعادة النظر يف تدابريها املؤقتة. واعتربت اللجنة أّن جتربة جلنة يتعّين أن تصبح جلنة دائمة أو 

املبادئ األخالقية يف الفاو كانت جتربة جمدية. فقد أتاحت هذه اللجنة إمكانية تبادل مثمر لوجهات النظر وخمتلف 

خالقية الطابع واملستجدات يف املنظمات التصورات وإقامة حوار بني اإلدارة واألطراف اخلارجية حول عدد التحديات األ

 األخرى. وكانت هذه العملية مفيدة بشكل خاص لإلدارة.
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وأشارت اللجنة أيضًا يف اإلطار نفسه إىل أنها، وبعد القرار الذي اختذته بعقد اجتماع سنوي واحد أو اثنني  - 05

مكن احتواء تكاليف تشغيل اللجنة وإبقائها عند بواسطة املؤمتر الفيديوي وعقد اجتماع واحد حبضور األعضاء كل سنة، أ

 مستويات معقولة للغاية.

 

 

 



1 

 

 

 امللحق          

 

 

 

 

 

 

 

 ظنمةة األذيةة والرااةةمل التابعمكتب الشؤون األخالقية 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 بيان احملتويات

 3 ...................................................................................................  جرمو

 5 .............................................................................................. مقدمة -أوال 

 6 ........................................... األنشطة املتعلقة بالوظائف األساسية ملكتب الشؤون األخالقية –ثانيا 

 6 .................................................................................................................... برنامج اإلقراا املالي (ألف

 9 ............................................................. التثقيف والتوةية باملسائل األخالقية (باء) 

 11 ........................................................................ اخلدمات االستشااةة( جيم) 

 17 ................................................................ تطوةر برنامج الشؤون األخالقية (دال 

 11 ............................................................ أنشطة مكتب الشؤون األخالقية األخرى –ثالثا 

 11 ....................................................... أمانة جلظنة املبادئ األخالقية يف املظنمةة (ألف) 

 17 ................................. املشااكة واملساهةة يف املظنتدةات املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة (باء) 

 22 ........................... يكبري جهات االتصال للحةاةة من االستغالل اجلظنسي واالةتداء اجلظنس (جيم) 

 23 ................................................. ملخص اسرتاتيجية مكتب الشؤون األخالقية – األول امللحق

 25 .............................................................................. بيان اإلقراا – الثاني امللحق

 

 

 

 
 

 

  



3 

 

 موجز 

 

، بظناء ةلى قراا اختيه 2009مكتب الشؤون األخالقية التابع ملظنمةة األذيةة والرااةة يف دةسةرب/كانون الثاني  تأسس

، وُأسظندت إليه مهةة " الظنهوض بأةلى معاةري السلوك األخالقي والظنراهة 2001املؤمتر يف نوفةرب/تشرةن الثاني 

 واملساءلة يف املظنمةة".

( برنامج 1)يف كل من وظائفه األساسية األابعة:  2013الشؤون األخالقية خالل ةام  وةعرض هيا التقرةر أنشطة مكتب

لشؤون ا( تطوةر برنامج 4)( اخلدمات االستشااةة؛ 3)األخالقية؛  باملسائل( التثقيف والتوةية 2)اإلقراا املالي؛ 

 نفس العام.  األخالقية. كةا ةتظناول التقرةر أةضًا األنشطة الرئيسية األخرى اليت أجرةت يف

حتدةد، وإدااة، واحلد أو إلغاء خماطر تضااب " إىل ، مبوجب تكليف جملس املظنمةة،هدف برنامج اإلقراا املالية

املصاحل الظناشئة ةن األموال اليت يف حوزة املوظفني، وأزواجهم/زوجاتهم، واألبظناء اليةن ةعيلونهم أو األنشطة اليت 

ج املظنمةة الشكل املتبع يف أمانة األمم املتحدة واليي مت تظنفييه أةضًا يف برنامج ". وةتبع برنامةقومون بها يف اخلااج

األذيةة العاملي، واليي هو ةلى ذراا الربنامج املتبع يف الصظندوق الدولي للتظنةية الرااةية. وبعد مرحلة جترةبية مشلت 

املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية. كل من موظفًا يف  240، وذطت 2012 ةامموظفًا، بدأت الدواة األوىل من الربنامج  60

ويف الوقت الراهن، موظف.  3000موظف مؤهل من أصل  600ومن املتوقع أن ةرتفع هيا العدد يف املستقبل القرةب إىل 

 املستقبل.تتم ةةليات اإلةداع واملراجعة ةدوةًا، ولكن ةتم التخطيط إلنشاء نمام سري إلكرتوني لإلةداع واملراجعة يف 

من املكاتب القطرةة امليدانية )سواء من  59وةقد مكتب الشؤون األخالقية حلقات ةةل يف املقر الرئيسي للةظنمةة ويف 

خالل الرةااات إىل املكاتب اإلقليةية أو مؤمترات الفيدةو( لظنقل معاةري السلوك وافع مستوى الوةي وحتدةد السلوك 

ت. وبالتالي، وصل التعليم والتوةية املتعلقني باملسائل األخالقية إىل ما ةقااب األخالقي يف جمةوةة واسعة من احلاال

مكتب  53موظف يف ستة شعب يف املقّر الرئيسي، ومكتب إقليةي واحد، ومخسة مكاتب إقليةية فرةية، و 1000
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ضع برنامج تداةيب قطري. وكجرء من إطااه االسرتاتيجي وخطة العةل اخلاصة به، ةقوم مكتب الشؤون األخالقية بو

 . 2013للتعلم اإللكرتوني، ليتم تظنفييه يف دةسةرب/كانون األول 

 باملظنمةة اخلاصة واملعاةري واللوائح األنمةة حول الطابع سرّةة وتوجيهات مشواة األخالقية الشؤون كتبوقدم م

 كانون/ةظناةر شهري بني موظفًا 117 لظنحو العةل مقر يف نراةات إىل بالظنسبة أخالقية قرااات إصداا ةلى للتشجيع

 .2013 األول تشرةن/وأكتوبر الثاني

 املوظفني مجيع ميأله إقراا بيان خالل من املظنمةة يف املصاحل تضااب تاليف ةلى 2013 ةام يف الربنامج طوةرواكر ت

 . صاحلامل تضااب وتاليف السرةة بشأن املظنمةة ملوظفي إةالمية بالذات توزةع أةضًا ومت. اجلدد

 ةام يف مرتني اجتةعت اليت املظنمةة، يف األخالقية املبادئ للجظنة األمانة خدمات تولي( 1: )األخرى نشطةوتضةظنت األ

 مشرتكة مظنتدةات يف املشااكة( 2) املظنمةة؛ ضةن األخالقية املسائل مجيع بشأن استشااةة جلظنة مبثابة لتكون 2012

 واملظنسق كةضيف فيها املظنمةة ترشيح مت وقد املةااسات، وأفضل والتجااب املعلومات لتشاطر املتحدة األمم وكاالت بني

 االستغالل من للحةاةة االتصال جهات كبري مهام تولي( 3) األخالقية؛ باملسائل املتعلقة واملةااسات السياسات خلالصة

 األخالقية الشؤون ملكتب التداةبية العةل حلقات يف امداج املوضوع هيا أصبح وبالتالي، .اجلظنسي واالةتداء اجلظنسي

 . إللكرتونيا التعلم مواد 2014 ةام يف سيصدا اليي اإلدااي التعةيم وسيتظناول
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  مقدمة - أولاً

خالل الدواة اخلامسة والثالثني )اخلاصة( ملؤمتر املظنمةة اليت شؤون األخالقية املكتب املستقل للمتت املوافقة ةلى إنشاء 

-2009. وأقّر املؤمتر خطة العةل الفواةة لتجدةد املظنمةة )2001نوفةرب/تشرةن الثاني  21إىل  11ةقدت يف الفرتة من 

 33-3 األخالقية وحتدةد سري ةةل املكتب وتداةب املوظفني" )اإلجراء الشؤون( اليت تضةظنت "تعيني مسؤول ةن 2011

 من خطة العةل الفواةة(. 

 

 من األخالقية الشؤون مسؤول لحقُة ،2009 األول كانون/دةسةرب 7 يف الصاداة 2009/39 اقم العام املدةر لظنشرة ووفقًا

 وةكون العام للةدةر تقااةره ةقدم ولكظنه للةظنمةة، اجلدةد التظنميةي اهليكل إطاا يف القانوني، باملكتب اإلدااةة ظناحيةال

 .  األساسية ووظائفه ومهةته لوالةته وصفًا أدناه، 1 الشكل يف وةرد. أمامه مسؤوال

 ه األساسية والةة مسؤول الشؤون األخالقية ومهةته ووظائف – 1الشكل 

 

 

 الوالةة

تعرةر االمتثال لقواةد "

املظنمةة وسياساتها 

وإجراءاتها، واملساهةة 

يف تشجيع ثقافة 

األخالقيات والشفافية 

نشرة املدةر  -"واملساءلة

 39/2009العام اقم 

 املهةة 

الظنهوض بأةلى معاةري 

السلوك األخالقي 

والظنراهة والشفافية 

واملساءلة يف مظنمةة 

 األذيةة والرااةة

 الوظائف األساسية

 برنامج اإلقراا املالي

التثقيف والتوةية 

 باملسائل األخالقية

 اخلدمات االستشااةة

 إةداد برنامج الشؤون املالية
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، حملة ةامة وتقييةا 2009ا التقرةر، وهو الرابع مظني إنشاء مكتب الشؤون األخالقية يف دةسةرب/كانون األول يةقدم ه

الرتكير االسرتاتيجي ةتظناول التقرةر كةا . 2013ه خالل ةام ألةةال وإجنازات املكتب فيةا ةتعلق مبجاالت مسؤوليت

ملكتب الشؤون األخالقية ةلى املدى الطوةل، فيةا ةتعلق بأنشطته وتظنفيي السياسات. وباإلضافة إىل ذلك، ةتضةن التقرةر 

 . رااةةمعلومات ةن أنشطة جلظنة الشؤون األخالقية التابعة ملظنمةة األذيةة وال

 ساسية ملكتب الشؤون األخالقية األنشطة املتعلقة بالوظائف األ –ثانيًا 

 برنامج اإلقرار املالي –ألف 

 

  1.املظنمةة إىل املالي اإلقراا شرط إلدخال للموظفين األساسي الظنمام املظنمةة جملس ةدل ،2007 ةام يف

 يف اليت األموال ةن الظناشئة املصاحل تضااب خماطر إلغاء أو واحلد وإدااة، حتدةد، إىل املالي اإلقراا برنامج وةهدف

  اخلااج. يف بها ةقومون اليت األنشطة أو ةعيلونهم اليةن واألبظناء زوجاتهم،/وأزواجهم املوظفني، حوزة

 وموظفيها ضعخت وأن شفافة املظنمةة تكون أن بد ال اجلوع، من اإلنسانية حترةر وهي اهلامة املظنمةة والةةنمرا لو

 تاليف إىل وتسعى الظنراهة معاةري أةلى املظنمةة تدةم السبب، وهليا. تتلقاها اليت العامة ألموالبا ةتعلق فيةا للةساءلة

  ليها. ة القضاء أو مظنها التخفيف أو املصاحل تضااب حاالت

                                                           
1
من الظنمام األساسي لشؤون املوظفني وةظنوانها  1من الالئحة العامة للةظنمةة، تعدةاًل للةادة  3، الفقرة 40 ، مبوجب املادة2007للةجلس اليت ةقدت يف ةونيو/حرةران  132أقرت الدواة  

 لتشةل الفقرتني التاليتني:  الواجبات وااللترامات واالمتيازات""

 
 املةكن من كان إذا القبيل، هيا من أةةال أو مؤسسة يف مالية مصلحة هلم تكون وال احبًا، حتقق أخرى أةةال أو مؤسسة أي بإدااة نشط ااتباط للةوظفني ةكون ال 103-3-30

 ةوالرااة األذيةة مظنمةة لدى املوظف مظنصب بسبب املالية املصلحة هيه أو االاتباط هيا من االستفادة احبًا حتقق اليت تلك األخرى األةةال أو للةؤسسة أو للةوظف

 

 الظنحو ةلى ذلك بعد فرتات وةلى تعييظنهم ةظند املالي وضعهم ةن تكشف بيانات ةقدموا أن مظنها أةلى اتبة أو 1-مد الرتبة ةلى هم ممن املوظفني  ةلى ُةفَرض أنجيوز  103-3-33

 بيانات وتتضةن . التحقق من دقة املعلومات املقدمة ةظندما ُةطلب إليهم ذلكيف العام املدةر ةساةدوا وأن املعالني، وأوالدهم وأزواجهم بأنفسهم ةتعلق فيةا العام، املدةر حيدده اليي

وتمل  .املظنمةة مصاحل أو الرمسية واجباتهم مع املصاحل يف تضاابًا تشّكل ال املعالني وأوالدهم وأزواجهم للةوظفني االقتصادةة واألنشطة األصول أن ةلى شهادة املالي الوضع ةن الكشف

وجيوز  من الظنمام األساسي لشؤون املوظفني. 10-3-103بيانات الكشف ةن الوضع املالي سرةة وال ُتستخدم إال ةلى الظنحو اليي حيدده املدةر العام ةظند اختاذ قرااات ةةاًل بالبظند 

 ملظنمةة. حو اليي ةراه ضرواةًا لصاحل اةلى موظفني آخرةن تقدةم بيانات تكشف ةن وضعهم املالي ةلى الظن للةدةر العام أن ةفرض

 
 إىل السبل والوسائل لتظنفيي الظنمام األساسي للةوظفني اجلدةد هيا.  2012/15ةشري التعةيم اإلدااي اقم 
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 أنه ةبدو أو ليؤثر، كافية شخصية أو خاصة مصلحة لشخص ةكون حيث حالة بأنها املصاحل تضااب الةُتعّرف ح

 أو املالية واألنشطة املصاحل ةن اإلقراا وإن  2.الفاو موظفي كأحد موضوةية بصواة الرمسية مهامه ممااسة ةلى ةؤثر،

 مظنمةات من العدةد يف إدخاله مت وقد واخلاص، العام القطاةني يف البلدان، من العدةد يف ااسخ إجراء هو الشخصية

 . املتحدة األمم

 ةتعلق فيةا الشركات حلوكةة املةااسات أفضل إىل االمتثال املهم من أنه املظنمةة ترى اجلةهوا، ثقة ةلى وللحفاظ

 .اخلصوصية متطلبات مراةاة مع واإلقراا، بالشفافية

 انطالق مرحلة تضةن املالي، اإلقراا برنامج لتظنفيي طرةق خااطة إةداد مت املستقل، األخالقية الشؤون مكتب إنشاء بعد

 بني الفرتة خالل تكتةل أن ةلى مراحل ةلى تداجيي وتظنفيي تعلم ومرحلة جترةبية ومرحلة انتقالية ومرحلة

 بظناء الفئات كافة من موظفني التجرةبية املرحلة يف ُأشرك وقد. 2012 الثاني كانون/ودةسةرب 2010 األول كانون/دةسةرب

 العام املدةر مساةدي مجيع ذلك يف مبا موظفًا 60 ةعادل ما شااك وقد. أةةاهلم من املتأتية املخاطر لعوامل تقييم ةلى

 . املظنتخب العام واملدةر الالتيظنية ألمرةكا اإلقليةي املكتب – املساةد العام املدةر – سيلفا دا ذرازةانو جوزةه والسيد

 .املالي اإلقراا برنامج وناقشت األوىل دواتها للةظنمةة التابعة األخالقية الشؤون جلظنة ةقدت ،2012 آذاا/مااس ويف

 هؤالء ةدد تقليص اقرتحت كةا .املتحدة األمم يف املالي لإلقراا املوحد االستبيان املظنمةة تعتةد بأن اللجظنة وأوصت

 مكتب وضعها اليت املخاطر معاةري نطاق توسيع ةتم وأن ىل،أو مرحلة يف الربنامج يف املشااكة مظنهم املطلوب املوظفني

 املقرتح ومن. األوىل املرحلة يف موظفًا 240 هيه الربنامج دواة مشلت وبالتالي، .الربنامج تطوةر ظل يف األخالقية الشؤون

 بواملكات الرئيسي املقر يف موظف، 3000 أصل من مؤهل موّظف 600 حوالي إىل القرةب املستقبل يف عددال ةرتفع أن

 .سواء حد ةلى امليدانية

                                                           
2
 .47و 46و 22و 21 من الدليل، املرفق ألف، الفقرات 304 نمر القسما  
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 مت اليي الربنامج شروط موضحًا ،2012 األول تشرةن/أكتوبر يف املالي، اإلقراا – 2012/15 اقم اإلدااي التعةيم صدا

 جلظنة أوصت ما حبسب املتحدة، األمم أمانة برنامج الربنامج هيا وةتبع. احلالي بالعام املتعلقة لإلقرااات إدخاله

 من املستخدم الربنامج ذراا ةلى وهو العاملي، األذيةة برنامج قبل من تظنفييه ةتم كةا. للةظنمةة التابعة األخالقية الشؤون

 . الرااةية للتظنةية الدولي الصظندوق قبل

 ةقدموا أن إدااةة مسؤوليات لدةهم واليةن التالية الوظائف/الداجات ةشغلون اليةن املوظفني ةلى الربنامج، مبوجب

 : ذلك بعد وسظنوةا تعييظنهم ةظند مالي إقراا بيان

 2د و 1د فئة من املوظفني - 1

 والرااةة األذيةة مظنمةة وممثل - 2

 (واإلدااة الربنامج) والرااةة األذيةة مظنمةة ممثلي مساةدو - 3

 (الفرةية اإلقليةية اإلقليةية، االتصال،) املكاتب اؤساء - 4

 العام املدةر مساةد - 5

 العام املدةر نواب - 6

 العام املدةر  - 7

 

 القائةة، اخلطر معاةري من جملةوةة وفقًا حمدد خطر ةامل ةلى وظائفهم تظنطوي اليةن املوظفني إن ى ذلك،وةالوة ةل

 بعد ذلك.  سظنوي أساس وةلى تعييظنهم، ةظند اليامل باإلقراا بيان بتقدةم ملرمون

 البشرةة، املوااد مكتب مع بالتشاوا األخالقية، الشؤون مكتب حيّدث تقوميية، سظنة كّل من الثاني كانون/ةظناةر ويف

 السابقة. التقوميية السظنة ةن املالي اإلقراا بيانات تقدةم مظنهم املطلوب األفراد مجيع لتشةل املالي اإلقراا بيانات قاةدة

 1وجيوز للةدةر العام أن ةعني فئات إضافية من املوظفني بأن ةكونوا ملرمني بتقدةم بيان باإلقراا املالي. وترد يف اجلدول 

 . ةولنيأدناه معاةري املخاطر والوظائف املرتبطة بها واملوظفني املش
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 معاةري املخاطر – 1اجلدول 

 املعاةري  الوظائف الداجة والفئة واملوقع 

فئة مجيع املوظفني )

العامة والفئة اخلدمات 

 ( يف مجيع املواقعالفظنية

 املشرتةات -
 )موظفو تكظنولوجيا املعلومات( العقودإدااة  -
 أةضاء جلان التقييم -
 اختياا املسؤولني ةن توفري التداةب للةوظفني -
 املظنشآت  إدااة -
 توقيع طلبيات املتعاقدةن -
 حتدةد املواصفات الفظنية للةظناقصات وتقييةها  -

املشااكة يف تأمني السلع 

واخلدمات ملظنمةة األذيةة 

 والرااةة 

 صظندوق التسليف واالّدخاا - مثله
 أةضاء جلظنة االستثةاا  -
 اخلرانة  -
 جمةع السلع واخلدمات  -

املشااكة يف إدااة األصول 

يت تكون املظنمةة واحلسابات ال

 وصية أو أميظنة ةليها 

مكتب الشؤون األخالقية )الفئة الفظنية وفئة  - املوظفني الفظنيني فقط 

 اخلدمات العامة(
 مكتب املفتش العام  -
 التقييم  -

املشااكة يف إدااة الشؤون 

األخالقية، املراجعة والتحقيق 

 والتقييم 

 

تعاقدت املظنمةة مع شركة هدسون لالستشااات من أجل مراجعة االستبيانات. وهيه هي الشركة نفسها اليت تقدم 

ة خلدمات املشااةع، ملراجعة اخلدمات لربنامج األذيةة العاملي والصظندوق الدولي للتظنةية الرااةية ومكتب األمم املتحد

االةتباا يف قراا توظيف هيه الشركة معرفتها وخربتها يف مظنمومة األمم بيانات اإلقراا املالي اخلاصة بها. وقد ُأخي بعني 

ملكاتب امليدانية، وةرضها للتكاليف، وقداتها ةلى املساةدة يف التشغيل اآللي مللء االستبيان املتحدة مبا يف ذلك ا

 إلكرتونيا. 

ومات للبحث يف إمكانية اإلةداع وةقد مكتب الشؤون األخالقية سلسلة من االجتةاةات مع شعبة تكظنولوجيا املعل

 اإللكرتوني للةشااكني خالل دواات اإلبالغ املستقبلية. 
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 األخالقية باملسائلالتثقيف والتوعية  –باء 

مكتب الشؤون األخالقية تظنميم واش ةةل للةوظفني تهدف إىل إةصال معاةري السلوك املتوقعة يف مظنمةة األذيةة  واصل

والرااةة. ومت الرتكير ةلى خلق الوةي حول ما هو متوقع من املوظفني فيةا ةتعلق بالسلوك األخالقي، وحتدةد السلوك 

ااهم ومسؤولياتهم، وذلك خللق بيئة ةةل أخالقية. ومبا أن اخنراط والتأكد من أن مجيع املوظفني ةداكون أدواالحتيالي 

املوظفني هو ةظنصر حمواي يف تعرةر وترسيخ ثقافة أخالقية يف املظنمةة، ةعترب املكتب مباداات التوةية وسيلة حامسة 

 ة بالشؤون األخالقية. لتوسيع الوةي بشأن خدماته ولالستةاع مباشرة إىل خماوف املوظفني يف املواقع امليدانية املتعلق

 

وتظناول التداةب وجها لوجه الفئات املعرضة للخطر، مثل احلوكةة والشراكات واالسرتاتيجية وإدااة املوااد واألمن 

واملوظفني امليدانيني، ومشل حمتوى مصةم خصيصا ملعاجلة املعضالت األخالقية اليت تواجهها املظنمةة ةرب جمةوةة من 

 امليدانيني تداةبًا بواسطة مؤمتر الفيدةو، وبالتالي مسح فخف  تكاليف السفر بظناء ةلى طلب من القضاةا. وتلقى املوظفني

كاتب احمللية لشركاء يف املاملدةر العام. وحضرت املكاتب اليت مل ةكن ةظندها مرافق ملؤمترات الفيدةو اجللسات يف 

وستة شعب يف املقر الرئيسي، مبا يف ذلك  ابلد 34موظف يف  1000مظنمومة األمم املتحدة. وتلقى التداةب ما ةقااب 

 مكتب املدةر العام. 

وحضر مجيع واش العةل املتعلقة بالشؤون األخالقية إما املةثل اإلقليةي أو ممثل املظنمةة يف املكاتب القطرةة، أو مدةر 

ظفني حبضواها. وأكةل املشااكني ، وذلك للسةاح لغالبية املوالشعبة يف املقّر. وُقدمت ةدة جلسات يف املكاتب امليدانية

باستةراا، وخاصة استبيانات تقييم بعد كل واشة ةةل، أظهرت نتائجها أن املشااكني اةتربوا هيه الواش قيةة جدا 

  دااسات احلاالت مبا أنها تعرز املفاهيم اليت متت دااستها. 
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 :3، ُةقدت واشات العةل التداةبية التالية2013وخالل ةام 

 متثيل املنظمة: مكاتب 

 

 إقليم أفريقيا: 

 أنغوال

 بظنني

 بواكيظنا فاسو

 بواوندي

 الكامريون

 تشاد

 الكونغو

 كوت دةفواا

 ذيظنيا االستوائية

 إثيوبيا

 ذيظنيا بيساو

 مالي

 مواةتانيا 

 اواندا 

 السظنغال

 جظنوب السودان 

 تظنرانيا 

 زامبيا 

  

 إقليم آسيا واحمليط اهلادئ:

  الصني

 مظنغوليا 

                                                           
3
 يا بيساو وأنغوال. قدم التداةب يف اللغة الرمسية للةكاتب القطرةة، الفرنسية واإلسبانية، وباإلضافة إىل ذلك الربتغالية ملكاتب املظنمةة القطرةة يف ذيظن 
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كواةا 

 الشةالية 

 سرةالنكا

 
 

 إقليم الشرق األدنى:

 جيبوتي

 إةران 

 العراق

 لبظنان

 املغرب

  

 إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب:

 هاةيت

 مدذشقر

 

وأبلغ ممثلي املظنمةة واملةثلني اإلقليةيني املسؤول ةن الشؤون األخالقية بأنه يف العدةد من احلاالت، مل ةتةكن موظفي 

املشااةع الوطظنيني واملشااكني يف اتفاق اخلدمات الشخصية واالستشااةني العاملني يف املشااةع اليت تقع يف مظناطق نائية، 

لتكلفة أو القيود األمظنية. وأبلغ مكتب الشؤون األخالقية املةثلني اإلقليةيني وممثلي من حضوا الدواات التداةبية بسبب ا

أحناء املظنمةة، ةقوم املكتب بتطوةر برنامج تداةيب املظنمةة أنه كجرء من اسرتاتيجيته لتعرةر ثقافة أخالقية يف مجيع 

، ملخص اسرتاتيجية مكتب الشؤون 1 مللحقا. وةمهر ذلك يف 2013للتعلم اإللكرتوني ليظنفي يف دةسةرب/كانون األول 

 األخالقية.

 

وسيكون هيا الربنامج التعليةي اإللكرتوني متاحًا للةوظفني من مجيع املستوةات ويف مجيع املواقع اجلغرافية، وسيةكن 

مكتب الشؤون األخالقية من توفري التداةب للةوظفني يف املظناطق الظنائية. وسيتاح الربنامج من خالل مظنصة التعلم 
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“learning@fao” طوةرها من قبل شعبة املوااد البشرةة، وبالظنسبة للةوظفني اليةن ليس ةلى شبكة اإلنرتنت، اليت مت ت

 لدةهم وصول إىل هيه املظنصة، سيتم توفري الربنامج ةلى قرص مدمج. 

 اخلدمات االستشارية –جيم 

 

الوظيفة االستشااةة ةظنصرًا ائيسيًا من برنامج الشؤون األخالقية مبا أنها تسةح للةوظفني بطلب املشواة لضةان  تشكل

ض محاةة ودةم مسعة املظنمةة ومكانتها. امتثاهلم ملعاةري السلوك قبل حدوث أي سلوك ذري مرض، وبيلك ختدم ذر

احل احلالية واحملتةلة والتخفيف مظنها وحّلها. وةلى وجه اخلصوص، ةساةد ذلك ةلى تاليف حاالت تضااب املص

 وبالتالي فإنها تعرز نراهة املظنمةة وموظفيها. 

ويف حني أن برامج التداةب امليكواة تهدف إىل زةادة الوةي بشأن القضاةا األخالقية، فإنها ختدم أةضا يف املساةدة ةلى 

موظفني مظنخرطني هم أكثر ةرضة لطلب املشواة ةظندما ةواجهون معضلة  إشراك املوظفني وتسهيل الترام األقران. وإن

 أخالقية ولإلبالغ ةن حاالت السلوك ذري املرضي. 
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 . 2013-2010ةدد الطلبات للحصول ةلى املشواة. وقد ظلت ثابتة نسبيًا خالل الفرتة  – 2 الشكل

 

الشؤون األخالقية لتلقي التقااةر ةن السلوك ذري املرضي أو التحقيق فيه، فإنه ةقدم  مع أنه مل ةتم تكليف مكتب

املشواة بشأن معاةري السلوك للةظنمةة وةوجه املوظفني حنو آليات اإلبالغ ذات الصلة وذلك للحد من خماطر السةعة إذا 

 مل ةتم معاجلة السلوك ذري املرضي وذري األخالقي من قبل املظنمةة. 

ت التوجيهات واملشواة السرةة اليت وفرها مكتب الشؤون األخالقية توضيح أو تفسري للوائح واملعاةري اخلاصة وتضةظن

 للةعضالت يف مكان العةل. باملظنمةة اليت تتعلق بأنشطة حممواة أو مقيدة وتطبيق اختاذ قرااات أخالقية 

املستشاا القانوني املوااد البشرةة واملشرتةات  وسعى مكتب الشؤون األخالقية من خالل التشاوا والتظنسيق مع مكاتب

 هج تفسري وتظنفيي معاةري املظنمةة. واملفتش العام، لضةان االتساق يف ٌن

للحصول ةلى املشواة خالل الفرتة املشةولة بالتقرةر، ذطت جمةوةة واسعة من املشاذل  اطلب 117وواد ما جمةوةه 

أدناه(. وُةمهر مثل هيا الطلب للحصول ةلى املشواة أن كال من املوظفني  3نمر الشكل ااملتعلقة باملسائل األخالقية )
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ونوةية املشواة اليت واملدةرةن ةعلقون قيةة للحصول ةلى آلية سرةة ميكظنهم من خالهلا معاجلة خماوفهم األخالقية 

 حيصلون ةليها. 

 طلبات احلصول ةلى املشواة حبسب املوضوع. – 3الشكل 

 

 طلبات أخرى -األنشطة اخلااجية  -الشواذل املتعلقة بالتوظيف  -مراةم ااتكاب املخالفات  -اهلداةا والضيافة 

 

من املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية ةلى حد سواء ومن اليكوا واإلناث، وقد وادت هيه الطلبات للخدمات االستشااةة 

 أدناه.  5و 4كةا هو مبني يف الشكلني 
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 )حبسب املوقع( 2013اخلدمات االستشااةة املقدمة من ةظناةر/كانون الثاني إىل أكتوبر/تشرةن األول  – 4الشكل 

 

 )حبسب اجلظنس( 2013اخلدمات االستشااةة املقدمة من ةظناةر/كانون الثاني إىل أكتوبر/تشرةن األول  – 5الشكل 

 

 

 

ومن اجلدةر باليكر أنه فيةا ةتعلق باهلداةا واإلكراميات، أوضح مكتب الشؤون األخالقية للةوظفني من خالل املشواة 

 والتداةب ما ةلي: 

  ؛2006السياسة بشأن اهلداةا واإلكراميات اليت صدات يف ةام 

-٥٣, 45% 

-٦٤, 55% 

 ( حبسب املوقع) 2013يف  اخلدمات االستشااةة املقدمة

 املكاتب امليدانية

 املقّر الرئيسي

٥١ 

٦٣ 

١ 

٢ 

 أنثى

 ذكر

 مجاةي  

 جمهول 
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  مبا يف ذلك 2010تواةد السلع واألشغال واخلدمات، الصادا يف ةام  –من الدليل  502استعراض القسم ،

 القسم املتعلق بأخالقيات املشرتةات.

  2012السياسة بشأن إجراءات التعامل مع اهلداةا الصاداة يف ةام . 

وليلك من الواضح ملوظفي املظنمةة أنه من ذري املقبول تلقي اهلداةا من موادي مظنمةة األذيةة والرااةة. ةلى سبيل 

كني يف إجراءات الشراء بالكشف للةسؤولني املأذونني وللةسؤول ةن الشؤون املثال، هظناك واجب ةلى املوظفني املشاا

األخالقية ما إذا مت ةرض أةة مكافأة أو هدةة، أو خدمة، أو ترفيه ةليه، أو أي وةد بفرصة ةةل مستقبلية من أي 

ظف أو أي ةضو شخص زود سلع أو أشغال أو خدمات للةظنمةة أو ةسعى لفعل ذلك، أو يف حال كان بإمكان ذلك املو

 من أسرته املباشرة احلصول ةلى مظنفعة شخصية أو لدةه أكثر من مصلحة مالية امرةة. 

كةا ةيكر مكتب الشؤون األخالقية مجيع املدةرةن يف مجيع أحناء العامل بإاسال اسالة سظنوةة باللغة احمللية جلةيع 

ألذيةة والرااةة. وتطلب كيلك الرسالة التعاون من موادي املظنمةة، طالبني مظنهم ةدم إاسال أي هداةا ملوظفي مظنمةة ا

 جانبهم فيةا ةتعلق باحرتام هيا القراا من املظنمةة ودةم الترامها بتطبيق أفضل املةااسات األخالقية. 

 تطوير برنامج الشؤون األخالقية  –دال 

 

ساهم مكتب الشؤون األخالقية خالل الفرتة املشةولة بالتقرةر يف تطوةر اإلجراءات املتعلقة باملسائل األخالقية بالتعاون 

وباإلضافة إىل ذلك، شااك مكتب الشؤون األخالقية يف مظنتدى للظنقاش حول موضوع "التحرش مع مكاتب ومهام أخرى. 

 . يف مكان العةل" نمةته مجعية املوظفني الفظنيني

، ةلى مجيع املوظفني 2012ومن أجل تعرةر إجراءات تاليف تضااب املصاحل يف املظنمةة، مظني أن مت تطوةرها يف ةام 

( اليي وضعه مكتب الشؤون األخالقية. وُةطلب الثاني امللحقنمر ااجلدد )مبا يف ذلك املتقاةدةن( إكةال بيان اإلقراا )

( إذا مت توظيف أفراد العائلة التاليني من قبل الفاو: األخ؛ األخت؛ 1) من مجيع املوظفني املصادقة ةلى ما ةلي:
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( ما إذا كانوا ةشااكون يف أي نشاط ميكن أن ةكون له تأثري ةلى نراهة حكةهم 2األبن؛ االبظنة؛ األم؛ األب؛ الروج؛ )

أو اليت ميكظنها يف خالف ذلك  قد معهم من أجلها من قبل املظنمةة،أو استقالهلم يف أداء الوظائف املعيظنة اليت مت التعا

اآلخرةن، ةظندهم  4( ما إذا كانوا، أو أزواجهم، أو أوالدهم، أو أفراد أسرتهم املباشرةن3أن تؤثر ةلى صواة املظنمةة؛ )

أي مصلحة مالية أو أي مصلحة أخرى، باالشرتاك مع أي كيان آخر قد ةكونوا ملرمني ةلى التعامل معه نيابة ةن 

أي تغريات يف ظروفهم، قد تؤدي إةالم مجيع املوظفني أةضًا بأن ةليهم إبالغ مكتب الشؤون األخالقية باملظنمةة. وةتم 

 تضااب يف املصاحل. إىل حالة

 ويف هيا الصدد، أصدا املسؤول ةن الشؤون األخالقية بالذات للتوزةع بشأن مواضيع السرةة وتاليف تضااب املصاحل

 لغات اإلجنليرةة والفرنسية واإلسبانية(. )ومت إاسال آخرها إىل امليدان بال

مدةرة الشؤون األخالقية ألمانة  Joan Dubinskyكةا استضاف مكتب الشؤون األخالقية زةااة للةقّر الرئيسي للسيدة 

 األمم املتحدة، اليت قدمت ةرضًا لإلدااة العليا بشأن املخاطر األخالقية احملتةلة داخل مظنمومة األمم املتحدة. 

  األخرى كتب الشؤون األخالقيةأنشطة م – ثالثًا

 

 قام مكتب الشؤون األخالقية باألنشطة اإلضافية التالية خالل الفرتة املشةولة بالتقرةر:

 أمانة جلنة املبادئ األخالقية يف املنظمة (ألف)

 

جلظنة املبادئ األخالقية يف مظنمةة األذيةة والرااةة كفرةق استشااي حول مجيع املسائل املتصلة بالشؤون  تعةل

ةلى سري ةةل برنامج املبادئ األخالقية وتكفل فعالية هيا الربنامج. األخالقية داخل املظنمةة، وتتوىل اإلشراف العام 

                                                           
4
األوالد، اإلخوة( أو احلةوان )الوالدان، األوالد، اإلخوة( بغّ  ، والروج، الشرةك املسجل، والطفل، واإلخوة، واجلدان، والربيب )أحد الوالدةن، الوالدانأفراد العائلة:  ةشةل  

  .تهاالظنمر ةّةا إذا كانوا مقيةني يف األسرة ذاتها، أو أي شخص آخر مقيم يف األسرة ذا
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 بظناء اجمللس تعييظنها ةلى ةوافق املظنمةة خااج من مرموقة ياتشخص ثالث من الفاو يف األخالقية املبادئوتتألف جلظنة 

 ةضوًا بوصفه القانوني واملستشاا العام املدةر نائيب وأحد والقانونية، الدستواةة الشؤون وجلظنة املالية جلظنة توصية ةلى

 م مظنصبه. حبك فيها

بظناء ةلى توصية من جلظنة الشؤون الدستواةة والقانونية وجلظنة املالية، أقّر اجمللس يف دواته الثالثة واألابعني ترشيحات 

وليلك ةني املدةر العام كأةضاء خااجيني للجظنة السيد من ثالثة أةضاء خااجيني للجظنة املبادئ األخالقية. 

Ngonlardje Kabra Mbaidjol  والسيدة  قية يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني()مدةر الشؤون األخالAnne 

Marie Taylor  املسؤولة ةن الشؤون األخالقية واملستشااة اخلاصة برئيس البظنك الدولي( والسيد(Jose Zalaquett 

 Ann، ةّين املدةر العام السيدة 2012ويف األول من ةظناةر/كانون الثاني  )أستاذ أخالقيات األةةال يف جامعة شيلي(. 

Tutwiler  .نائبة املدةر العام )املعرفة( للعةل ةلى اللجظنة ملدة سظنتني 

، وخاطبها املدةر العام اليي ةّبر ةن دةةه الكامل لالستقاللية 2012مااس/آذاا  9و 1واجتةعت اللجظنة للةّرة األوىل يف 

 التامة لعةل اللجظنة. 

ومت اإلشااة إىل أنه للجظنة. تب الشؤون األخالقية بصفة أمانة ائيسا هلا وقد خدم مك Mbaidjolلجظنة السيد الوانتخبت 

 ال جيب أن ةكون للجظنة أةة وظيفة إشراف فيةا ةتعلق باملكتب. 

اسرتاتيجية مكتب الشؤون األخالقية وأكدت أنها قد اجتةعت مع املدةر العام اجلدةد  Maria Abreuوقدمت السيدة 

 (.األول امللحقوكبري املستشااةن اخلاصني/مدةر الدةوان بالظنيابة لتقدةم اسرتاتيجية املكتب )

، وُزودت اللجظنة بالعروض بشأن 2012أكتوبر/تشرةن األول  26و 25وُةقد االجتةاع الثاني للجظنة املبادئ األخالقية يف 

محاةة املبلغني ةن املخالفات، واسرتاتيجية الالمركرةة، واسرتاتيجية معاجلة شكاوى التحرش ضةن اهليكل اجلدةد 

للةوااد البشرةة وسياسة املظنمةة بشأن احلةاةة من االستغالل اجلظنسي واالةتداء اجلظنسي. وباإلضافة إىل ذلك، قدم 

 ية للجظنة آخر املعلومات بشأن تطوةر برنامج اإلقراا املالي. مكتب الشؤون األخالق
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 املشاركة واملساهمة يف املنتديات املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة (باء)

 

يف حماولة ملواكبة املسائل األخالقية واملةااسات يف مظنمةات األمم املتحدة، ةشااك مكتب الشؤون األخالقية كعضو يف 

  5قية للةظنمةات املتعددة األطراف.شبكة الشؤون األخال

وضةن نفس اإلطاا، وجهت الفاو دةوة إىل مكاتب الشؤون األخالقية لوكاالت األمم املتحدة املتخصصة واختاات 

للةشااكة يف أول اجتةاع بشأن املسائل األخالقية ةلى نطاق مظنمومة األمم املتحدة، اليي ةقد يف مؤسسات مالية دولية 

مظنمةة متعددة األطراف، وهي: أمانة األمم املتحدة، والربنامج  21، مبشااكة 2010و/حرةران ةوني 21اوما يف 

اإلمنائي، وصظندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واليونيسف، ومكتب األمم املتحدة 

ة األذيةة والرااةة، والوكالة الدولية للطاقة الياةة، خلدمات املشااةع، ووكالة األونروا، وبرنامج األذيةة العاملي، ومظنمة

ومظنمةة األمم وصظندوق الظنقد الدولي، واالحتاد الدولي لالتصاالت، ومظنمةة الصحة للبلدان األمرةكية، واليونيسكو، 

ة الفكرةة، والبظنك املتحدة للتظنةية الصظناةية، واالحتاد الربةدي العاملي، ومظنمةة الصحة العاملية، واملظنمةة العاملية للةلكي

 الدولي، ومظنمةة األاصاد اجلوةة العاملية، ومظنمةة التجااة العاملية. 

ووافقت الوكاالت املشااكة ةلى إنشاء شبكة الشؤون األخالقية للةظنمةات املتعددة األطراف، اليت تتألف من املسؤولني 

ي مرة واحدة أو مرتني يف السظنة، مظنمةة كشبكة وهيه اجلةاةة، اليت تلتقةن الشؤون األخالقية واملهظنيني ذات الصلة. 

 الظناجحة؛ املةااسات تبادل( أ): مهظنية من املةااسني الدوليني املعظنيني باملسائل األخالقية. وتشةل جماالت التعاون

 التطوةر( هـ) الربامج؛ وتقييم األقران استعراض( د) الداخلية؛ القياسية اخلدمات( ج) منوذجية؛ توجيهات إصداا( ب)

 االسرتاتيجي. التخطيط( و) الوظيفي؛

                                                           
5
دي العاملي، ومظنمةة التجااة العاملية، وصظندوق الظنقد الدولي، مبا يف ذلك: أمانة األمم املتحدة، واملظنمةة العاملية للةلكية الفكرةة، واالحتاد الدولي لالتصاالت، واالحتاد الربة 

الصظندوق الدولي للتظنةية الرااةية، والوكالة واملصرف اإلسالمي للتظنةية، ومظنمةة األاصاد اجلوةة العاملية، والبظنك الدولي، ومظنمةة الطريان املدني الدولي، وصظندوق الظنقد الدولي، و

حة للبلدان ألمم املتحدة للسكان، ومظنمةة األمم املتحدة للتظنةية الصظناةية، وبظنك التظنةية األفرةقي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومظنمةة الصالدولية للطاقة الياةة، وصظندوق ا

برنامج األمم املتحدة املشرتك حول اإلةدز، األمرةكية، وبرنامج األذيةة العاملي، ومظنمةة اهلجرة الدولية، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشااةع، واليونيسكو، واليونيسف، و

 ومظنمةة الصحة العاملية، واألونروا، ومفوضية الالجئني، ومظنمةة العةل الدولية، ومظنمةة التجااة العاملية، ومظنمةة األذيةة والرااةة. 
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، ساهم مكتب الشؤون األخالقية يف التخطيط لالجتةاع الرابع لشبكة الشؤون األخالقية للةظنمةات 2012ويف ةام 

يف جيظنيف، وبيلك أصبح ةضوا فاةال يف جلظنة التخطيط، وشااك يف  2012املتعددة األطراف اليي ةقد يف ةوليو/متوز 

دواة بشأن  2012د من املؤمترات ةن بعد اليت ةستضيفها صظندوق الظنقد الدولي. وتضةن اجتةاع ةوليو/متوز تظنميم العدة

األخالقية يف املظنمةات،  تظنفيي خالصة للةوااد ةلى اإلنرتنت، بالرتكير ةلى سياسات الشؤون األخالقية واملةااسات

لدواة، ةرض ةلى املشااكني حملة ةامة ةن الغرض من اليت أنشأها مكتب الشؤون األخالقية ةظند الطلب. وخالل هيه ا

املوقع ةلى شبكة اإلنرتنت، وحمتواه وسهولة الوصول إليه واملظنصة اليت مت استخدامها. وُقدم تداةب وجير أةضًا. 

وةقب العرض، ُةقدت مظناقشة حول جدوى اخلالصة، قرا خالهلا اإلبقاء ةلى اخلالصة، باستخدام املظنصة نفسها اليت 

 ئت ةليها. وُاشحت املظنمةة لتكون مضيفتها واملشرفة ةليها. أنش

وباإلضافة إىل ذلك، حضر املسؤول ةن الشؤون الداخلية املظنتدى األواوبي ألخالقيات العةل يف بااةس، واليي مجع بني 

وخالل ةااسات. املسؤولني ةن برامج الشؤون األخالقية ضةن املظنمةات الكبرية، لتبادل املعلومات واخلربات وأفضل امل

هيا املؤمتر، التقى املسؤول ةن الشؤون األخالقية ببع  أةضاء شبكة الشؤون األخالقية للةظنمةات املتعددة األطراف 

)مدةر الشؤون األخالقية يف أمانة األمم املتحدة، ونائب ائيس قسم الشؤون األخالقية يف البظنك الدولي، واملسؤول ةن 

 (. الشؤون األخالقية يف األونروا

 جهات االتصال للحماية من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسيمسؤولي كبري  (جيم)

 

مت تعيني املسؤول ةن الشؤون األخالقية ككبري جهات االتصال لدةم احلةاةة من االستغالل اجلظنسي واالةتداء اجلظنسي. 

وبالتالي، أجرى مكتب الشؤون األخالقية التداةب وجها لوجه ملوظفي املقّر الرئيسي من وحدة الطواائ، ووحدة األمن 

 ذلك، أداج مكتب الشؤون األخالقية قسةا ةن احلةاةة من االستغالل امليدانية، ومكتب املفتش العام. وباإلضافة إىل

اجلظنسي واالةتداء اجلظنسي يف واشات ةةل مكتب الشؤون األخالقية وتداةب التعلم اإللكرتوني ةن الشؤون األخالقية. 
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، مبا يف اجلظنسي االةتداءووساهم مكتب الشؤون األخالقية يف وضع إطاا للتصدي بفعالية لقضاةا االستغالل اجلظنسي 

 . 2013ذلك آلية تقدةم الشكاوى، من خالل املساهةة يف الظنشرة اإلدااةة اليت من املقرا أن تصدا يف ةام 
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 ملخص اسرتاتيجية مكتب الشؤون األخالقية  – األول امللحق

 األولوةات احلالية 3103أوائل/مظنتصف ةام  وما بعد 3103ةام 
 

  التواصل مع البلدان

األعضاء بشأن املسائل 

 األخالقية

  تنظيم يوم الفاو بشأن

 املسائل األخالقية

  التدريب على املسائل

األخالقية يف املواضيع 

 اجلديدة واملستجدة

 تثقيف اإلدااة العليا 

  )التداةب املباشر )حسب املوضوع 

 )تداةب املدةرةن )مباشر 

  تظنقيح مدونة السلوك، وإطالق املوقع

يبات متعددة الشبكي، وإةداد كت

 اللغات

  جمةوةة أدوات خاصة بأخالقيات

 املدةرةن

 التواصل املظنتمم مع كباا املدةرةن 

  برنامج إلرامي للتعلم اإللكرتوني

 بشأن املسائل األخالقية

  إدااج الشؤون األخالقية يف

 املباداات/ الربامج القائةة

لتثقيف ا

 والتوعية 

 

  اللغات تعةل  إنشاء خطوط متعددة

ةلى مداا الساةة للةساةدة باملسائل 

 األخالقية

  إسداء التوجيهات إىل الوحدات

 والشعب واجملةوةات 

 استخدام الظنةاذج 

 وضع ةةلية إلدااة املعااف 

 احلفاظ ةلى محاةة السرةة 
 

اخلدمات 

 االستشارية

 
  إةداد التقااةر املتعلقة بربنامج اإلفصاح

 املالي

 طرح مظناقصة إلدااة برنامج  الظنمر يف

 اإلفصاح املالي

  إدااج الداوس املستخلصة من

جترةب برنامج اإلفصاح املالي قبل 

 3103إطالق برنامج ةام 

  توضيح األدواا/املسؤوليات فيةا

 ةتعلق بإجراءات إةالن املصاحل

  توضيح األدواا/املسؤوليات فيةا

ةتعلق بربنامج اإلقراا املالي )بني 

األخالقية ومكتب مكتب الشؤون 

 الشؤون القانونية(

برنامج 

 اإلقرار املالي

  حتليل نظام

املعلومات ومواءمتها 

مع تلك اخلاصة 

باملنظمات املتعددة 

 األطراف

  إعداد دليل عن

عمليات مكتب 

الشؤون األخالقية 

 وإجراءاته

  إطالق جلظنة املبادئ األخالقية 

 إقامة الشراكات وتعرةرها 

  األخالقيات يف الفاوتقييم ثقافة 

  افع تقرةر سظنوي إىل مكتب الشؤون

 األخالقية

 توفري التداةب للةدابني 

 تقدةم الدةم إىل املدةر العام والدةوان 

 إةداد إسقاطات خاصة بالتوظيف 

  تقييم معاةري وسياسات الفاو فيةا

 ةتعلق باملسائل األخالقية

إعداد برنامج 

الشؤون 

 األخالقية  
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عوامل النجا  ا ا ة : اسرتاتيجية مكتب الشؤون األخالقية

دةم املدةر العام التعاون بني الوكاالت اليت 

تتخي من اوما مقرا هلا 

التعاون بني الوكاالت اليت 

تتخي من اوما مقرا هلا 
تداةب اإلدااة العليا ةلى 

املستوى التظنفييي

ةقدم مكتب الشؤون 

األخالقية التقااةر بانتمام إىل 

فرةق اإلدااة العليا

إصداا التقرةر السظنوي ملكتب 

الشؤون األخالقية

دةم اإلدااة العليا
التشدةد ةلى أهةية الشؤون 

األخالقية

الشراكات الفعالة ودمج 

الشؤون األخالقية يف 

العةليات 

إجياد مكان ةلى املائدة 

للةواضيع اليت تتعلق 

باملسائل األخالقية يف املظنمةة

ةم مظناقصة بشأن برنامج د

اإلقراا املالي 

امليرانية واملوااد
وضع برامج تداةبية ومواد 

إةالمية قوةة

التوظيف يف مكتب الشؤون 

األخالقية والتطوةر امله 

وضع مظنهج تداةيب إضايف 

حبسب املوضوع

احلصول ةلى قاةدة بيانات 

كافية للتبع احلاالت

االستعانة بشركة إلدااة 

برنامج اإلقراا املالي

شبكة الشؤون األخالقية 

للةظنمةات املتعددة 

األطراف 

استعداد الشركاء للتعاون 

التداةب/بشأن التوةية 

تشاطر املةااسات الظناجحة 

واألفكاا بشأن برنامج الشؤون 

األخالقية

نهج موحدة مع كيانات األمم 

املتحدة األخرى، ةظندما 

ةكون ذلك ممكظنا

التعاون بني الوكاالت اليت 

تتخي من اوما مقرا هلا 
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 بيان اإلقرار – الثاني امللحق

 إقرار عدم توظيف أفراد األسرة –ألف 

 جلميع أنواع العقود )املوظفني وغري املوظفني، مبا يف ذلك املتدربني(

 يرجى اختيار واحد من اخليارين أدناه: 

ةصرح املوقع أدناه أنه يف الوقت احلاضر ال ةعةل أي فرد من أفراد أسرته التالني كةوظف يف مظنمةة األذيةة والرااةة   (1)

 لألمم املتحدة: األخ، األخت، االبن، االبظنة، األم، األب، الروج/الروجة. 

 أو

ةصرح املوقع أدناه أنه يف الوقت احلاضر، ةعةل الفرد التالي من أسرته كةوظف يف مظنمةة األذيةة والرااةة لألمم   (2)

 املتحدة: 

 _______________العالقة:  _____________________االسم الكامل للفرد: 

 بيان اإلقرار –باء 

 أنواع العقود )املوظفني وغري املوظفني، مبا يف ذلك املتدربني( جلميع

 ةرجى وضع ةالمة يف اخلانة/اخلانات املظناسبة. إذا كان لدةك أي شك/أسئلة، ةرجى االتصال باملسؤول ةن الشؤون األخالقية يف املظنمةة

 +393415540646 اهلاتف احملةول: +،390657056750 تليفون:، Ethics-Office@fao.org ةلى:

 أنا املوقع أدناه، أقّر أنه إىل حّد ةلةي: 

ال أشااك يف أي نشاط ميكن أن ةكون له تأثري ةلى نراهة حكةي أو استقاللي يف أداء الوظائف املعيظنة اليت مت التعاقد معي من أجلها  

 ملظنمةة.من قبل مظنمةة األذيةة والرااةة، أو اليت ميكظنها فخالف ذلك أن تؤثر ةلى صواة ا

ةأنه ليس لدي أو لدى زوجي/زوجيت أو أوالدي أو ذريهم من أفراد ةائليت املباشر 
، أي مصلحة مالية أو أةة مصلحة أخرى، 1

جتااةة يف ةةل املظنمةة، أو جمال أنشطة باالشرتاك مع أي كيان آخر، قد أكون ملرمًا ةلى التعامل معه نيابة ةن املظنمةة، لدةه مصلحة 

  مشرتك مع املظنمةة.

يف حال حصول أي تغيري يف المروف املشاا إليها أةاله، واليت ميكن أن تؤدي إىل حالة تضااب يف املصاحل، أداك أنه من واجيب  

 انتباه مظنمةة األذيةة والرااةة )مكتب الشؤون األخالقية( إىل ذلك. أن ألفت

 ________________________: التااةخ    ______________________: التوقيع

 ةرجى التوقيع وتسجيل التااةخ وإةادة البيان إىل املسؤول ةن املوااد البشرةة 

_________________ 

ان )الوالدان، أفراد العائلة: الوالدان، والروج، والشرةك املسجل، واألوالد، واإلخوة، واجلدان، والربيب )أحد الوالدةن، األوالد، اإلخوة( أو احلةو ةشةل (1)

 األوالد، اإلخوة( بغ  الظنمر ةةا إذا كانوا مقيةني يف األسرة ذاتها، أو أي شخص آخر مقيم يف األسرة ذاتها.
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