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 وجزامل

  ويتضمن التقرير معلومات  2020السنوي لعام  املالية بتقريرهيسّر مكتب الشؤون األخالقية تزويد جلنة . 
 وعن إدارته الداخلية. ،2020عام يف مكتب الشؤون األخالقية  به قامالعمل االستشاري والوقائي الذي  عن

  ،الفردية،  الشؤون األخالقية معاجلة القضااي مكتب توىّل وهبدف زايدة السلوك األخالقي والتوعية يف املنظمة
 .التدريب والتعليم وقّدم مواد للتواصل يري والدعوة إىل السياسات، وأعدّ ووفّر املدخالت لعملية وضع املعا

 .ذت خطوات هامة على صعيد تعزيز مكانة مكتب الشؤون األخالقية  وقد اُتخ

  2019بشكل انجح لسنة اإلبالغ  اإلفصاح املايلإدارة برانمج  مّتتو. 

  حلماية من األعمال االنتقامية والوقاية من االستغالل واالعتداء اب املتصلةوأخجري عمل كبري يف األنشطة
زايدة الدعم الفين والتواصل لتعزيز الشبكة العاملية جلهات االتصال املعنية ابلوقاية اجلنسيني، وخباصة من خالل 

 من االستغالل واالعتداء اجلنسيني التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  2020ا ابلتقرير السنوي ملكتب الشؤون األخالقية لعام إلحاطة علم  جلنة املالية مدعوة إىل اإن. 

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

  ة حتليل القضااي املعروضة فيه، والذي مشل جممل املسؤوليات اخلاضعة لواليأثنت على جودة التقرير و
ضمان مكتب الشؤون األخالقية، مع اإلشارة إىل أن العمل الذي ُأجنز غاية يف األمهية للمساعدة يف 

 السلوك األخالقي يف املنظمة.

  رّحبت ابلدعم املتواصل الذي يقّدمه كّل من املدير العام واإلدارة العليا لوالية مكتب الشؤون األخالقية، و
مع اإلشارة إىل أن حتديد األسلوب من األعلى أساسي لضمان أن ينجح مكتب الشؤون األخالقية 

 مكان عمل أخالقي. إرساء يف
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 املقدمة

الشؤون األخالقية بني يناير/كانون الثاين  موجز ا لألنشطة اليت قام هبا مكتبيعرض هذا التقرير  -1
ووضع املعايري والدعوة  القضااي الفردية؛ا جملاالت العمل الرئيسية: . ويخنّظم تقرير األنشطة وفق  2020األول  وديسمرب/كانون

االستغالل  ؛ واحلماية من األعمال االنتقامية والوقاية مناإلفصاح املايلوالتعليم والتواصل؛ وبرانمج  ؛إىل السياسات؛ والتدريب
ا مع الوكاالت شي  ااجلنسيني؛ واتساق أنشطة األمم املتحدة. وقد مّت توحيد هذه العناوين جملاالت العمل الرئيسية مت عتداءواال

 األخرى لألمم املتحدة.

االستشارية ابستعراض هذا التقرير وفق ا لرتتيبات الرقابة يف املنظمة، وسوف يختاح للعامة من وقامت جلنة اإلشراف  -2
 خمتلفة. للمنظمة بصيغة   اإللكرتوينخالل املوقع 

منصبه ووّطد الفصل بني وظيفيت مسؤول  مسؤول جديد عن الشؤون األخالقية، تسّلم 2020ويف مارس/آذار  -3
التمايز لتوضيح  . وبخذلت جهود كبرية منذ ذلك احلنيكانتا متيزان يف السابق املكتباللتني   الشؤون األخالقية/ أمني املظامل

 والتوعية بشأهنما. أمني املظاملو مكتب الشؤون األخالقية بني والييت 

 الوالية واملهمة

الصادر عن مؤمتر املنظمة يف دورته اخلامسة  1/2008مكتب الشؤون األخالقية يف املنظمة، عمال  ابلقرار  أخنشئ -4
عملت جلنة املبادئ ، 2016و 2012وخالل الفرتة املمتدة بني عامي  .2008والثالثني )االستثنائية(، يف نوفمرب/تشرين الثاين 

الشؤون األخالقية، ، مت إنشاء وظيفة أمني املظامل/مسؤول 2014ويف عام  .األخالقية كفريق استشاري معين ابملسائل األخالقية
  وكان هذا املوظف املسؤول موجود ا، ألغراض إدارية، يف مكتب الشؤون القانونية.

أقر اجمللس يف دورته احلادية والستني بعد املائة االقرتاح الوارد يف برانمج العمل وامليزانية ، 2019نيسان /أبريلويف  -5
 .وظيفيت أمني املظامل ومسؤول الشؤون األخالقية وتعزيزمها بني فصللاب ذي يقضيوال 2021-2020للفرتة 

لشؤون األخالقية، وأصبح الفصل بني ل مسؤولة   Monde MAGOLO، مّت تعيني السيدة 2020مارس/آذار  ويف -6
الثاين  يناير/كانون ا. ويف الفرتة املمتدة بنيتراتبية مباشرة إزاء املدير العام انفذ   املكتبني املستقلني اللذين يضطلعان مبسؤوليات  

 ، مسؤولة الشؤون القانونية، كمسؤولة مؤقتة للشؤون األخالقية.Rachael RYDEوفرباير/شباط، عملت السيدة 

ويتمتع مكتب الشؤون األخالقية بوالية يف حتفيز ثقافة النزاهة، والشفافية واملساءلة للسماح جلميع املوظفني أداء  -7
 ك، واإلبالغ عن سوء السلوك حني يشهدونه من دون أي خوف من األعمال االنتقامية.معايري السلو  علىا ألوظائفهم وفق  

ولطاملا كانت اإلدارة العليا داعمة  ألنشطة مكتب الشؤون األخالقية، حيث كان املدير العام يدعو إىل حتسني  -8
 الرفاه والسلوك األخالقي يف املنظمة.

 بيان االستقاللية

ومل توجد قيود يف  .استقاللية ضمن املنظمةكل الشؤون األخالقية أبنشطته الفنية ب، قام مكتب 2020خالل عام  -9
 الفردية. ينهض مبسؤولياته يف معاجلة القضاايالنطاق تؤثر على قدرة مكتب الشؤون األخالقية ل
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ام ملعاجلة كتب املفتش العمكتب الشؤون األخالقية مع مكتب الشؤون القانونية، وشعبة املوارد البشرية وم وتعاون -10
. غري أن املشورة واآلراء اليت قّدمها مكتب الشؤون األخالقية بقيت مستقلة عن اإلدارة، وتطّلعت إىل محاية بعض القضااي

 مصاحل املنظمة واألفراد املعنيني ومسعتهم.

 الفردية قضاايال

العام لعدد االستفسارات (. وكان االجتاه 1قضية )الشكل  288، عاجل مكتب الشؤون القانونية 2020ويف عام  -11
 مراجعة فئات القضااي. وجرت منها ع األخريمن السنة، مع زايدة حادة يف الرب الثالثة األوىل الفصولا يف يف الشهر اثبت  
الوكاالت الشقيقة، هبدف توفري أساس  متسق للمقارنة يف املستقبل. كما أن مقارانت عبء القضااي  تسمياتحبيث تعكس 

ا، حبيث تعكس الفصل بني وظائف وفئات مكتب الشؤون األخالقية/أمني فيما نسري قدم   تكون هامةبقة سمع السنوات السا
 املظامل. 

 2020: االجتاه يف عدد القضااي عام 1الشكل 

 

مبعايري السلوك مبا يف ذلك التحّرش املفرتض، وإساءة استخدام السلطة  امتعلق   أقل من نصف القضااي كانو  -12
 (.2والتحرش اجلنسي )الشكل 

ال بني مكتيب الشؤون األخالقية وأمني املظامل، بذل مكتب ومنذ الفصل  -13 الشؤون القانونية اجلهود لضمان أن حتخ
التحرش  النزاعات بني املوظفني، واملسائل املثرية للجدل يف املكتب، وحاالت التحرش املفرتض أو إساءة استخدام السلطة أو

من املتوقع أن  للمكتبني. ولذا، حصول على توجيهات غري رمسية مبا يتواءم مع الواليتني املتمايزتنياجلنسي إىل أمني املظامل لل
 . 2021يرتاجع عدد القضااي املتصلة مبعايري السلوك عام 

2يناير/ك 1أكتوبر/ت سبتمرب/أيلول أغسطس/آب يوليو/متوز يونيو/حزيران مايو/أاير أبريل/نيسان مارس/آذار فرباير/شباط  2نوفمرب/ت  1ديسمرب/ك   
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. ورغم شرح هنج عدم 2020ابلتحّرش اجلنسي مبكتب الشؤون األخالقية عام  متعلقةوجرت ثالثة اتصاالت  -14
األوىل كانت أن رغبتهم و سيما ال التسامح الذي تعتمده املنظمة، فّضل املشتكون عدم اإلبالغ عن القضااي بشكل رمسي، 

 أبن يتوقف هذا السلوك.

ويف هذا السياق، من املهم التذكري أبن دور مكتب الشؤون األخالقية يقضي ابلرتويج لبيئة تسودها معايري أخالقية  -15
القضااي  فيقضي ابالستجابة بشكل أساسي إىل ،ا يرّكز على الوقاية. أّما دور أمني املظاملا رمسي  رفيعة، ويشكل ابلتايل مورد  

يخبّلغ إىل مكتب  ا للمساعدة يف معاجلة املسائل بصورة غري رمسية. ويف حال سوء سلوك مزعوم، ينبغي أنالناشئة، وميثل مورد  
 املفتش العام.

يف مجيع القضااي نشاط  ر  أنه مل جي معية، مجرت اتصاالت عديدة هبدف طلب احلماية من األعمال االنتقاقد و  -16
 مية املفرتضة. حممي يؤدي إىل األعمال االنتقا

 

 النسبة املئوية من القضااي الفردية حسب النوع: 2الشكل 

 املتصلة ابلعمل
19% 

 معايري السلوك
44% 

املصاحل  ضارب عام يفت
 %17 وغريه

وضع املعايري والدعوة إىل 
  السياسات 

 صفر يف املائة

والضيافة  اهلدااي، واجلوائز والتكرمي
 أنشطة خارجية 3%

15% 

 

احلماية من األعمال 
 االنتقامية

2% 
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جرت عدة اتصاالت يف ما يتعلق ابألنشطة اخلارجية واهلدااي/ وإثر التوعية الداخلية يف الربع األخري من السنة،  -17
 يف املائة. 17فقد مثّلت نسبة  ،يف املائة(. أّما القضااي املتصلة ابلتضارب العام يف املصاحل 18التكرمي )

يف الفرتة  دعاوى االنتقام الظاهرة الوجاهة ستعراضال مكتب الشؤون األخالقية مخسة طلباتوتلقى  -18
. وقبل هذا التاريخ، كان مكتب املفتش العام يتوىل معاجلة االستعراضات 2020وديسمرب/ كانون األول  سبتمرب/أيلول 1 بني

 (.2020/05الظاهرة الوجاهة )التعميم اإلداري 

املائة(  يف 37يف املائة( مقابل الرجال ) 46من النساء اللوايت يتصلن مبكتب الشؤون األخالقية )وهناك أغلبية طفيفة  -19
(. وجرت االتصاالت الباقية إّما من جانب جهات جمهولة اهلوية أو اإلدارة، حيث مل يخسّجل نوع اجلنس. ويخعزى 3)الشكل 

ريها ممثل عن املكتب الذي يطلب املشورة. وجيخ  طفقالسبب يف ذلك إىل أن هذه االتصاالت هي ذات طابع استشاري 
ا ما تتصل بعض املكاتب مبكتب الشؤون األخالقية بسبب طبيعة عملها )مثال  التوريد(، وابلتايل فإن تسجيل نوع وغالب  

 املمثلني هم عادة  نفسهم )مثال ، الشخص الذي يتوىل جمال العمل املعين(. كوناجلنس قد حيّرف اإلحصاءات  

يف املائة(، وبشكل أساسي يف ما يتعلق ابلسعي  23حالة ) 65تصلت اإلدارة مبكتب الشؤون األخالقية يف وقد ا -20
ب، أو ع  ، أو املفرتض أو الفعلي املتصل ابملوظفني يف الشخ احملتمل يف املصاحلتضارب الللحصول على توجيهات بشأن 

 املكاتب أو الفروع اليت يعملون فيها.

 

 اجلنسني: النسبة املئوية للقضااي حسب 3الشكل 

 

 

ا أكرب بكثري من النساء مقارنة  ابلرجال يّتصلن مبكتب الشؤون األخالقية حول مسائل أن عدد   4يبنّي الشكل و  -21
 للقيام أبنشطة خارجية. املوافقةمتصلة مبعايري السلوك، حيث أن عددا  أكرب من الرجال طلبوا 

 

 إانث 
 ذكور

 غري
 متوفر

 

 غري متوفر
 17%  

 ذكور
37% 

 

 إانث
46% 
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 واجلنسني: عدد القضااي حسب الفئة 4الشكل 

 

 

 F – M – N/A غري متوفر -ذكور -إانث

 Employment related متصلة ابلعمل

 General conflicts of interest and other تضارب عام يف املصاحل وغريه

 Gifts, awards, honours, and hospitality اهلدااي، واجلوائز، والتكرمي والضيافة

 Outside activities األنشطة اخلارجية

 Protection against retaliation احلماية من األعمال االنتقامية

 Standard setting and policy advocacy وضع املعايري والدعوة إىل السياسات

 Standards of conduct معايري السلوك

 

، جرت أغلبية االتصاالت من جانب املوظفني العاملني يف املقّر الرئيسي، يتبعهم عن كثب 5كما يبّينه الشكل  -22
املوظفون العاملون يف املكاتب امليدانية ضمن املسؤولية اإلدارية للمكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي آلسيا 

 اهلادئ. واحمليط
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 القضااي حسب اإلقليم: النسبة املئوية من 5لشكل ا

 

 

استجاب  والقضااي يف غضون مخسة أايم عمل، وقدوحياول مكتب الشؤون األخالقية االستجابة إىل مجيع الطلبات  -23
 إىل معظم القضااي ضمن فرتة زمنية أقصر إىل حّد كبري.

تخوضع  ، لضمان أن2021وسوف يسعى مكتب الشؤون األخالقية إىل حتديث نظامه إلدارة القضااي، رمبا يف عام  -24
االستجابة على حنو  متسق. كذلك، سوف يساعد ا تسجيل وقت البياانت اإلحصائية كل عام بطريقة متسقة وأن يتّم أيض  

 هذا النظام يف ضمان الذاكرة املؤسسية ملكتب الشؤون األخالقية.

 وضع املعايري والدعوة إىل السياسات

متسقة، وواضحة ومتينة تشّدد على السلوك  ثقافة الشؤون األخالقية واملساءلة وضع سياسات  يتطّلب حتفيز  -25
تعكس االعتبارات األخالقية مكتب الشؤون األخالقية املدخالت حبيث ذا اجملال، قّدم األخالقي. وللمساعدة يف ه

ا كما وفّر املكتب املدخالت ألصحاب املصلحة اخلارجيني السياسات الداخلية، واملمارسات والعمليات، متام   يف
استعراض وحدة التفتيش و ؛ املتحدةالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم مدونة السلوك اخلاصة بـ )مثال  

العنصرية بشأن  للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت إعالنو ؛ A455رقم  املشرتكة للوضع احلايل لوظيفة الشؤون األخالقية
  (.والتمييز العنصري يف القطاع اإلنساين

، وهي جمموعة تنظيمية تتعاون بني خمتلف شبكة النزاهة يف مكان العملمن  ومكتب الشؤون األخالقية جزء   -26
حاق املدير تلااملكاتب لتعميم وتعزيز السلوك يف جماالت وعالقات العمل املختلفة. وقد أخنشئت اجملموعة التابعة للشبكة إثر 

 .بوظائفهم اجلديد لشعبة املوارد البشرية، واملفتش العام، ومسؤول الشؤون األخالقية وأمني املظامل

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 
 %8والبحر الكارييب 

 

 املكتب اإلقليمي ألورواب
3% 

املكتب اإلقليمي آلسيا 
 %11واحمليط اهلادئ 

 

 املقّر الرئيسي
48% 

 املقر الرئيسي
 

 متوفر غري
 
 ملكتب اإلقليمي ألفريقياا

 
املكتب اإلقليمي آلسيا 

 اهلادئواحمليط 
 

 املكتب اإلقليمي ألورواب
 

املكتب اإلقليمي ألمريكا 
 الالتينية والبحر الكارييب

 
املكتب اإلقليمي للشرق 

 األدىن
املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

18% 

 

  غري متاح
4% 

املكتب اإلقليمي للشرق  
 %8األدىن 
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 اتباعهاخارطة الطريق لتحديد اجلهة الواجب و مدونة السلوك األخالقيةالشؤون األخالقية  ويضع مكتب -27
واسعة من أصحاب  . كما أن الواثئق اليت استعرضتها جمموعة  مبكان العمل اصةالشواغل اخل خيصّ يف ما  هبااالتصال  أو

، سوف تشكل أدوات  هامة ليتمكن عليها للحصول على موافقات داخلية واليت هي قيد املعاجلةاملصلحة الداخليني 
مسائل.  تصّفح السياسات، واللوائح والقواعد، وفهم إمكانية تلقي التوجيهات حول كيفية معاجلة أي من املوظفون يف املنظمة

 .املختلفة وسوف تساعد املوظفني على فهم والايت املكاتب

 تعقيبات  عليها، مبا يف ذلك:   وقّدم ياساتواثئق السإضافة  إىل ذلك، استعرض مكتب الشؤون األخالقية  -28

  ؛املعايري االئتمانية الدنيا ملرفق البيئة العامليةالتقييم الذايت للمنظمة لالمتثال إىل 
  للمرة األوىل؛االستمارة ا/ملء عّينني حديث  لألشخاص املاالستمارة املعّدلة لإلقرار والتصريح 
 ؛استبيان االنتهاء من العمل 
  ؛البائعنيسياسة إدارة 
 اإلقرارات السنوية/منوذج اإلفصاح. 

يقوم أصحاب املصلحة اليت   للسياسات الداخلية التاليةا جوهراي  استعراض  وقد أجرى مكتب الشؤون األخالقية  -29
 ابستعراضها:

 )سياسة اهلدااي )حبيث تضّم توجيهات واضحة حول التكرمي، واجلوائز واجلمائل 

  املخالفات )حبيث تعّزز وضوح ومتايز األدوار واملسؤوليات هبدف حتسني تنفيذها(سياسة محاية املبّلغني عن 
  عن األعمال االنتقامية وإجراءات التشغيل املوّحدة ملعاجلة الشكاوى املتصلة ابألعمال االنتقامية. تقريرالمنوذج 

ري مكتب الشؤون األخالقية 2021ويف عام  -30  الت التضارب يفحبالرسم السمات اخلاصة  عملية  ، سوف جيخ
جيب أن توضح أتثري مكتب املفتش العام على املنظمة، مبا يف ذلك مساراهتا ودوافعها، فضال  عن مواطن  اليت املصاحل

 ضعفها القطاعية أو اإلقليمية، إن وخجدت.

حول ما  إضافة  إىل ذلك، سوف يقوم مكتب الشؤون األخالقية ابستعراض أو إعداد السياسات والتوجيهات -31
 :يلي

 األنشطة اخلارجية 

 املطبوعات )مبا يف ذلك املدّوانت واملقاالت( يف خالل العمل يف املنظمة 

 القيود املفروضة ما بعد التوظيف 

 .العالقات الشخصية يف مكان العمل 

التعقيبات التصاعدية مع اإلدارة وشعبة إدارة املوارد البشرية،  تشاطروقد تسّنت ملكتب الشؤون األخالقية فرصة  -32
والشخعب املعنية واملكاتب امليدانية بشأن مسائل انشئة ذات الصلة. ويف أثناء معاجلة هذه الشواغل الفردية، حّدد مكتب 

 مبا يلي: الشؤون األخالقية الدروس اليت ميكن أن تستفيد منها املنظمة، وال سيما احلاجة إىل القيام

 فق عليها مع املستفيدين أو الزمالء.واتعزيز فهم تبعات ما قد يبدو أهنا عالقات رومنسية أو جنسية مت 
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 .توضيح دور املكاتب املختلفة اليت قد يوّجه إليها موظفو املنظمة شواغلهم 

  ابألدوات حلّل النزاعات واإلبالغ حتسني التوعية إزاء مسؤولية املدراء يف ضمان بيئة عمل صحية ومنتجة، وتزويدهم
 بكل احرتام عن قرارات اإلدارة.

 .تعزيز السياسات املتصلة ابألنشطة اخلارجية، وتوضيحها والتوعية بشأهنا 

 املنظمة.  نشأ عنها وهتّددالتوعية على تضارابت املصاحل الشخصية واملخاطر اليت قد ت 

 اصلالتدريب والتثقيف والتو 

  تتمتع هبيكلحامسة يف بيئة متعددة الثقافات مثل منظمة األغذية والزراعة اليت ي املتني أبمهية  يّتسم اإلطار األخالق -33
حبيث يفهم املوظفون توقعات  ا دقيقة وواضحة،ستفيضة إمنا أيض  المركزي إىل حّد كبري. وجيب أن تكون التوجيهات م

ا خالقية السليمة. كما أن أنشطة التواصل والتوعية هامة جد  املنظمة منهم ويتمكنون من االلتزام بقواعدها واُتاذ القرارات األ
 لتعزيز املعرفة وابلتايل، االمتثال.

 التدريب والتثقيف

، وقد قخّدم بشكل القيادة بطريقة أخالقيةتدريب يف أكتوبر/تشرين األول، أطلق مكتب الشؤون األخالقية  -34
 460ا ا من أصل املوظفني البالغ عددهم تقريب  موظف   231وأكثر. وجرى تدريب  5-افرتاضي جلميع املوظفني من مستوى ف

 يف هذا املستوى.

التدريب  بتوفري متخصصة يف التدريب على الشؤون األخالقية، QED Consultingشركة خارجية ابسم  وقامت -35
 تضّمن دراسات حالة تفاعلية ومناقشات.الذي 

موظف )املوظفون واملوارد  500 1لصاحل  )العمل بطريقة أخالقية( ، سوف يخنظم تدريب مماثل2021ويف عام  -36
 البشرية من غري املوظفني( بني يناير/كانون الثاين وأبريل/نيسان.

الدورة التعليمية اإللكرتونية حول سياسة محاية املبّلغني عن املخالفات إلزامية  يف سبتمرب/أيلول على  توقد أصبح -37
 . 2020أكتوبر/تشرين األول  30أن تنتهي حبلول 

ا، موظف   970 12والبالغ عددهم  للتدريب املتعلق ابلشؤون األخالقيةموظفي املنظمة  معدالت إجنازوأّما  -38
 (:2020ديسمرب/كانون األول  31على النحو التايل )حىت  فهي

  :يف املائة 56.7سياسة محاية املبّلغني عن املخالفات 

  :يف املائة 55.1األخالقيات والنزاهة 

  :يف املائة 70.5احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني 

  :)يف املائة 77.8الوقاية من التحّرش اجلنسي )فيديو 

   يف املائة 66.5ا بتناغم: العمل مع 
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 يف املائة 100ا حتقيق معدالت إجناز بنسبة أن مجيع الدورات التدريبية كانت تستهدف املوظفني، مل يكن ممكن   ومبا -39
املنظمة. وابلتايل،  ألن العديد من املشاركني كانوا موظفني جدد مّت إرساهلم إىل الدورة لدى انضمامهم إىل ،يف أي وقت

 ن جدد ينبغي عليهم استكمال التدريب.فو ا هناك، يف أي وقت من األوقات، موظسوف يكون دوم  

حول كيفية حتسني  اقرتاح أفكار  على  وسوف يعمل مكتب الشؤون األخالقية مع مكتب إدارة املوارد البشرية -40
أن هذا من شأنه أن يساعد و سيما ال االمتثال، مثال  من خالل تقليص الفرتة الزمنية املخصصة الستكمال التدريب، 

 حتسني معدالت االمتثال. يف

 التواصل

تضّمنت النتائج اإلمجالية  2020/2021للفرتة  اسرتاتيجية وخطة اتصاالتوضع مكتب الشؤون األخالقية  -41
 املتوخاة التالية:

ا ملعايري يسهر موظفو املنظمة على حسن سلوكهم، من خالل تعزيز التوعية، ويؤدون عمليات املنظمة وفق   (1)
 السلوك املعتمدة يف املنظمة.

مبستوى رفيع أن أصحاب املصلحة اخلارجيني يعرفون أن املنظمة تعمل و سيما ال جيدة  تتمتع املنظمة بسمعة   (2)
 النزاهة األخالقية. من

املنظمة تنفق أمواهلا حبكمة،  بكوناألعضاء، واجلهات املاحنة وأصحاب املصلحة اخلارجيون  الدول كّل من  ثقي (3)
 وتعمل بطريقة أخالقية وكفؤة للمساعدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

الزمالء يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية،  إبحاطة ا مع خطة االتصاالت، قام مكتب الشؤون األخالقيةشي  اومت -42
املضي سبيل  حمددة حول ، لتعزيز الفكر والعمليات األخالقية، كما وفّر يف بعض احلاالت توجيهات  أو شارك يف إحاطتهم

 احلاالت املعقدة. ونخظّمت جلسات اإلحاطة التالية:خيّص ا يف ما قدم  

 واحمليط اهلادئ حول الوظائف واجملاالت الرئيسية لألخالقيات )يوليو/متوز(يف املكتب اإلقليمي آلسيا  (1)
)الوقاية  يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب حول تصميم آلية الشكاوى اجملتمعية (2)

 )يوليو/متوز( االستغالل واالعتداء اجلنسيني( من
الشواغل األخالقية الرئيسية لدى املنظمة ومنظومة األمم  يجرياي حوليف ن منظمة األغذية والزراعةمكتب يف  (3)

 املتحدة بشكل عام )أغسطس/آب(
ات والوقاية من التحّرش اجلمهورية الدومينيكية حول األخالقييف  منظمة األغذية والزراعةمكتب يف  (4)

 يلول(أ)سبتمرب/
 األول( يف شعبة اقتصادات التنمية الزراعية حول األخالقيات والغش )أكتوبر/تشرين (5)
الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني وجهات االتصال  يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ حول (6)

 املعنية ابلشؤون األخالقية )أكتوبر/تشرين األول(
 )أكتوبر/تشرين األول(حول األخالقيات والغش وآسيا الوسطى يف املكتب اإلقليمي ألورواب  (7)
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مجهورية الكونغو الدميوقراطية حول الوقاية من االستغالل واالعتداء  يف والزراعة منظمة األغذيةمكتب يف  (8)
 اجلنسيني )أكتوبر/تشرين األول(

)نوفمرب/تشرين حول األخالقيات بشكل عام يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ/جلان رفاه املوظفني  (9)
 الثاين(

اية من التحرش اجلنسي يف مكان العمل )ديسمرب/كانون الوق بشأنشعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية  (10)
 األول(

 اليمن حول الوقاية من التحّرش اجلنسي )ديسمرب/كانون األول( يف منظمة األغذية والزراعةمكتب يف  (11)

حول  إلكرتونية داخلية مشرتكة عقد مكتب الشؤون األخالقية وأمني املظامل ندوة  ويف نوفمرب/تشرين الثاين،  -43
ني املكتبني وحول مسائل حمددة ميكن أن يخسرتعى انتباههما إليها. وقد مّت الرتحيب ابلندوة اإللكرتونية وحضرها الفروقات ب
 ا.مشارك   180أكثر من 

على شبكة اإلنرتانت لزايدة الوعي يف صفوف املوظفني على  مقاالتمكتب الشؤون األخالقية تسعة  ونشر -44
 الصعيد العاملي، وهذه املقاالت هي التالية:

 تقدمي للمسؤول اجلديد للشؤون األخالقية )أبريل/نيسان( -العمل يف ظّل األخالقيات (1)
 )يوليو/متوز( اإلفصاح املايلحول برانمج  -أمهية النزاهة (2)
 )سبتمرب/أيلول(احلماية من األعمال االنتقامية  (3)
 )أكتوبر/تشرين األول(التحّرش اجلنسي أو االستغالل واالعتداء اجلنسيان؟  (4)
 حول القيادة بطريقة أخالقية )أكتوبر/تشرين األول( -حتويل املنظمة: خطوة أخالقية يف كل مرة (5)
 )أكتوبر/تشرين األول(سياسة املنظمة شرح -األنشطة اخلارجية (6)
سرد أحد املوظفني للتدريب عن القيادة بطريقة أخالقية )نوفمرب/تشرين  -التفكري، واإلصغاء، والتعّلم والتطبيق (7)

 الثاين(
 ندوة إلكرتونية )ديسمرب/كانون األول( -ركيزة حيوية (8)
 حول سياسة اهلدااي )ديسمرب/كانون األول( -إنه موسم األعياد (9)

 األحداث التالية:ا يف وشارك مكتب الشؤون األخالقية أيض   -45

  ّاألسبوع الدويل للتوعية ابلغش 

 VirtualiTea  نوفمرب/تشرين الثاين ملناقشة كيفية التعامل مع العنصرية والتمييز يف مكان العمل 2يف 

 16   مقارها يف روما حول االستغالل واالعتداء اجلنسيني: قدرتنا على  اليت توجدا من النشاط يف الوكاالت يوم
 ديسمرب/كانون األول. 1ت احمللية يف محاية اجملتمعا
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 املعين ابلدراسة االستقصائية عن رضا املوظفنيفريق املهام وشارك مكتب الشؤون األخالقية بشكل انشط يف  -46
ا من خالل ممثل من املكتب. وكانت هذه املشاركة مفيدة للمساعدة يف الدعوة إىل وضع بعض احللول عضو   15الذي يضم 

 على ما هو مقّرر القيام به أو ما مّت القيام به يف مكتب الشؤون األخالقية. األخالقية، والتوعية

تساعد  ، اليتشبكة جهات االتصال املعنية ابألخالقياتغري مباشر من  وحيظى مكتب الشؤون األخالقية بدعم   -47
أهنا تشكل املالذ األول و ا سيمال يف التوعية يف املكاتب امليدانية على والية مكتب الشؤون األخالقية والسلوك املتوقع 

 للحصول على املساعدة يف املسائل على املستوى احمللي.

االختصاصات املعّدلة مع مجيع املكاتب امليدانية وطخلبت الرتشيحات  تشاطرويف أكتوبر/تشرين األول، جرى  -48
 والفرنسية واإلسبانية.العربية  اللغات . ومّتت ترمجة االختصاصات إىل2022-2020جلهات االتصال للفرتة الزمنية 

ا(. وقخّدم الدعم على صعيد ثنائي لتوفري املعلومات مكتب   159 ا جلهات االتصال )لـترشيح   130وحىت اليوم، ورد  -49
 . 2021عام يف عن دور جهة االتصال، وسوف تخنّظم دورة تدريبية خمصصة هلم على حنو أكرب 

 ترحيب جبهات االتصال ملساعدهتا يف أداء دورها.وينكّب مكتب الشؤون األخالقية على إعداد صفحة  -50

 اإلفصاح املايلبرانمج 

حني وافق اجمللس يف دورته الثانية والثالثني  اإلفصاح املايلإلعالن عن املصاحل وبرانمج أخنشئ برانمج املنظمة بشأن ا -51
 301.1.10 من النظام األساسي للموظفني )املاداتن 1على تعديل للمادة  2007بعد املائة املنعقدة يف يونيو/حزيران 

، جرى إعداد دفق العمل، واالستمارة، واملخاطر، 2011و 2007من النظام األساسي للموظفني(. وبني عامي  301.1.11و
ول ح 2011/20، أخصدر التعميم اإلداري رقم 2011. ويف أغسطس/آب اإلفصاح املايلواملعايري وهنج االستعراض يف برانمج 

 ".اإلفصاح املايل"تنفيذ املرحلة التجريبية يف برانمج 

، بتنفيذ الربانمج على مستوى املنظمة، وأوضح 2015/18ومّث التعميم رقم  2012/15وقام التعميم اإلداري رقم  -52
 لتضارب يفحاالت اا أداة ملساعدة املنظمة يف حتديد ومعاجلة " هو أيض  اإلفصاح املايلإلعالن عن املصاحل وبرانمج "ا أن

والقضاء عليها، لصاحل املنظمة. إمنا مل يتّم تصميمها وإدارهتا ابعتبارها أداة   احلاالتاملصاحل لغرض التخفيف من وطأة هذه 
 الغش أو اإلثراء الشخصي غري العادل. وهذا يتفق مع برامج اإلقرار األخرى القائمة يف منظومة األمم املتحدة.  للكشف عن

. وهؤالء هم موظفون اإلفصاح املايل، يخطلب إىل بعض املوظفني كل عام تقدمي بيان إلفصاح املايلاويف إطار برانمج  -53
ممثلي املنظمة ورؤساء املكاتب. ويتم حتديد موظفني آخرين لتقدميه بناء   عدووأكثر، وممثلو املنظمة ومسا 1-من املستوى د

املشاركة يف و ، يف توفري السلع واخلدمات ملنظمة األغذية والزراعة "املشاركة :على معايري املخاطر احملددة على النحو التايل
واملشاركة يف إدارة الشؤون األخالقية، واملراجعة الداخلية،  وصية أو أمينة عليها نظمةإدارة األصول واحلساابت اليت تكون امل

ا بعض مالمح املوارد البشرية من أيض   حبيث يضمّ  اإلفصاح املايل، جرى تنقيح برانمج 2020والتحقيق والتقييم". ويف عام 
 غري املوظفني )مثال  االستشاريون اخلاصون( كما حيّددها املدير العام.

 اإلفصاح املايلفيما أخطلق برانمج  2020يوليو/متوز  20يف  2020/04وصدر التعميم اإلداري رقم  -54
 أكتوبر/تشرين األول. 9متديدها إىل  سبتمرب/أيلول، مث جرى 25مبهلة زمنية أّولية يف  2020أغسطس/آب  31 يف
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املعلومات عّما  توفري لتقدمي البيان السنوي لإلقرار املايل تطلب اإلفصاح املايلستمارة اخلاصة بربانمج الاكما أن  -55
يلي: األصول واملمتلكات الشخصية؛ واألرصدة واملنتجات ذات الصلة؛ والدخل الوارد من مصادر من خارج املنظمة؛ 

البائعني املتعاقدين مع املنظمة، ومزّودي يف  مصلحةوالقروض؛ وأي  طة اخلارجية(؛ والديونوالدفعات اإلضافية )اهلدااي واألنش
 .اإلفصاح املايليف التنفيذ؛ والبياانت الستعراض متعّمق لعدد حمدود من بياانت اخلدمات هلا وشركائها 

املستوى املالئم من  توفري اليت تضمن اإلفصاح املايلأمونة لتقدمي بياانت امل Sharepointوتستخدم املنظمة منصة  -56
ت )شعبة خدمات تكنولوجيا بدعم من خدمات املعلومات واالتصاال 2020عام يف جرى حتديثها قد محاية البياانت. و 

 وطريقة إصدار الشهادات. ةاملعلومات( لتحسني سهولة استخدام الوظائف العام

ا شخص   146 على أهنم مؤهلون. واتصل ا واستشاراي  موظف   495مّت حتديد  فقد ،2019 إلبالغوابلنسبة إىل سنة ا -57
التحدايت على صعيد فهم االستمارة. ومتت اإلجابة من بني هؤالء مبكتب الشؤون األخالقية بفعل املسائل الفنية أو 

 ا.ا إلكرتوني  بريد   330 على

، مسؤوال  عن االستعراض السّري لبياانت اإلقرار. االستشارية Hudson-Ethics شركة ،وكان املوّرد اخلارجي -58
نسبة  أن 2020يف املائة من البياانت( قخّدم يف ديسمرب/كانون األول  99.6أظهر تقرير مرحلي )ابالستناد إىل استعراض  وقد

يف املائة. ومل تكشف االستعراضات عن أي تضارب يف املصاحل يف اإلقرارات اليت بلغ  100امتثال البياانت املقّدمة بلغت 
يف املائة(  83ا )شخص   409( "مل يوجد تضارب" ابلنسبة إىل 1ا. وأتلّفت هذه اجملموعة من أربع فئات: )إقرار   471عددها 

دثأبلغوا عن مصاحل مالية مل  املصاحل ابلنسبة  إمكانية ظهور تضارب يف -"مل يوجد تضاربو( 2ملصاحل؛ )يف ا تضاراب   حتخ
مصاحلهم يف جمال القيادة شكل  يف املصاحل، إمنا قد تّتخذ مصاحلهم املالية أو يف املائة( مل يواجهوا تضاراب   6ا )شخص   29إىل 

"ال و( 4يف املائة(؛ ) 5ا )شخص   27"ال إبالغ عن معامالت" ابلنسبة إىل و( 3(؛ )1ر اجلدول )أخنظتضارب يف املصاحل 
ت املائة؛ وحالة واحدة كان يف 1 نسبتهمبلغ وظفني"، ابلنسبة إىل مخسة أشخاص تإبالغ عن معامالت مؤكدة من جانب امل

حالة للبياانت الناقصة، كما أنه من املتوقع صدور  20"ال معامالت". وقد اتبع املراجع اخلارجي  الحظةامل أتكيدتنتظر 
 . 2021التقرير النهائي يف فرباير/شباط 

 (اإلفصاح املايلاألسباب الداعية إىل ظهور ممكن لتضارب يف املصاحل )برانمج  -1اجلدول 

 النسبة املئوية العدد املصاحلاألسباب الداعية إىل ظهور ممكن لتضارب يف 

 6.90% 2 دور قيادي يف كيان من غري منظومة األمم املتحدة

 17.24% 5 أحد األقارب يعمل يف منظومة األمم املتحدة

 17.24% 5 الزوجة/الزوج يعمل يف احلكومة

 13.79% 4 الزوجة/الزوج يعمل يف منظومة األمم املتحدة

 44.83% 13 يف املنظمة ذاهتا نيعمال + املوظفالزوجة/الزوج 

 100.00% 29 اجملموع



FC 185/14 15 

 

 

 

اليت قّدمها املوظفون، فإن ثلث البياانت مل يتضمن مجيع املعلومات  اإلفصاح املايلوخالل االستعراض األول لبياانت  -59
املعلومات عن بنود   عدة مرات، املزيد منالضرورية الستكمال االستعراض. وكان على املراجع اخلارجي أن يطلب، وأحياان  

عمل الزوجات/األزواج.  مثل الوصف الكامل لألصول، واجلهات املصدرة لألسهم، وأمساء األسهم ومعلومات إضافية عن
ت الكمية األكرب من البياانت الناقصة فكانت فئة األصول، وخباصة االستثمارات، والدخل اخلارجي، أظهر وأّما الفئات اليت 

رهن وجود أبلغوا عن  اأشخاص  تعين انقصة أخرى  معلومات   كانتوعمل الزوجة/الزوج. و  وتفاصيل عن أعمال خارجية
إمنا ليس عن ملكية عقارية مطابقة له، وأبلغوا عن ملكية مؤجرة إمنا ليس عن دخل اإلجيار، وأبلغوا عن استثمارات لديهم 

خالل الربيد اإللكرتوين  االستفسارات واألجوبة منه يإمنا ليس عن الدخل املتأيت عن هذه االستثمارات وما شابه. ومّت توج
 .اإلفصاح املايلللمنظمة الذي خخّصص ملراجعة 

إجراء  وأوصى املراجع اخلارجي أنه يف حال قّررت املنظمة مواصلة هنج اإلفصاح املايل الكامل، جيب املصادقة على -60
 بالغ عنها.تعديالت على برانمج اإلفصاح املايل لتوضيح نوع األصول الواجب اإل

فرباير/شباط  وإثر الطلب املقّدم إىل مكتب الشؤون األخالقية من جلنة اإلشراف االستشارية يف اجتماعها املنعقد يف -61
"الستعراض برانمج اإلفصاح املايل وإجراء حتليل جلدوى التكلفة" من أجل فهم ما إذا كان الربانمج احلايل يفي  2019

استعراض برانمج  يل وتقدميه إىل اإلدارة العليا للنظر فيه. وأخجري التحليل ابالستناد إىلابلغرض، جيب إجراء مثل هذا التحل
 . 2012اإلفصاح املايل منذ البدء بتنفيذه عام 

ا، ويعترب مكتب الشؤون وتضارابت املصاحل اليت جرى حتديدها من خالل برانمج اإلفصاح املايل منعدمة تقريب   -62
املصاحل احملتملة، يف ما  عن حاالت التضارب يفاملايل احلايل ال يكشف على حنو مناسب األخالقية أن برانمج اإلفصاح 

ا للمنظمة. ا كبري  يتعلق مثال  ابلعالقات مع البائعني أو املشاركة يف األنشطة اخلارجية، اليت يخنظر إليها على أهنا تشكل خطر  
زيز إدارة املخاطر، وفعالية وكفاءة أكرب. وسوف يخعرض فاالنتقال إىل برانمج لإلفصاح عن تضارب املصاحل قد يلحظ تع

 اقرتاح كامل لتغيري برانمج اإلفصاح املايل احلايل على جلنة املالية إثر إقراره من جانب اإلدارة العليا وجلنة اإلشراف االستشارية.

)كان من املفرتض أن تنتهي مدة العقد  2021نه سيتّم حّل الشركة يف الربع األول من عام أباملوّرد احلايل  وأفاد -63
يتيح  مبا 2021نه من امللّح إجياد حّل لربانمج اإلفصاح املايل لعام أبإمنا قابلة للتمديد(، وابلتايل  2021احلايل يف أبريل/نيسان 
  . 2020/04ا للتعميم اإلداري وفق   2021أبريل/نيسان  31إطالق الربانمج حبلول 

 تقاميةاحلماية من األعمال االن

من اإلبالغ عن سوء مان أن يتمكن املوظفون يف ضاية املبّلغني عن املخالفات اهلدف الرئيسي لسياسة محيتمثل  -64
ا، يف استعراضات استباقية للنزاهة من دون أن تقوم ضدها أعمال السلوك والتعاون مع عمليات املراجعة والتحقيقات، وعملي  

 انتقامية.

، انتقل تلّقي الشكاوى 2019ويف ظل صدور السياسة اجلديدة حلماية املبّلغني عن املخالفات يف أغسطس/آب  -65
ألعمال االنتقامية من مكتب املفتش العام إىل مكتب الشؤون األخالقية. إمنا وبفعل القيود املفروضة على املوارد املتصلة اب

 1 ، بقي مكتب املفتش العام املكتب املسؤول حىت2020مارس/آذار  والتحاق مسؤول جديد للشؤون األخالقية مبنصبه يف



16 FC 185/14  

 

 

ا مهمة استعراض احلاالت ( حني استلم مكتب الشؤون األخالقية رمسي  2020/05)التعميم اإلداري  2020سبتمرب/أيلول 
 الظاهرة.

(، Retaliation-Report@fao.orgوأنشئ صندوق بريد خمصص لتلقي الشكاوى عن األعمال االنتقامية ) -66
 ا مع أفضل املمارسات.شي  امت

ومبوجب سياسة محاية املبّلغني عن املخالفات، مكتب الشؤون األخالقية مسؤول عن استعراض شكوى لتحديد  -67
ال املسأ ت هناكما إذا كان لة إىل مكتب املفتش العام للتحقيق حالة ظاهرة من العمل االنتقامي، ويف حال جرى حتديدها، حتخ

 فيها.

. ومّت 2020يلول وديسمرب/كانون األول األعمال االنتقامية بني سبتمرب/أ ووردت مخسة طلبات للحماية من -68
ّدد أي حالة ظاهرة. أّما الطلبات األربعة الباقية 2020عام يف االنتهاء من حالة واحدة   ما زالت قيد االستعراض.، فومل حتخ

 عدم حتديد حالة ظاهرة ال مينع املشتكي من تقدمي شكوى متصلة بسوء سلوك مزعوم آخر. غري أنّ  -69

إضافة  إىل ذلك، وفّر مكتب الشؤون األخالقية املشورة والتوجيهات بشأن محاية املبّلغني عن املخالفات. وسخّجلت و  -70
 .هذه احلاالت ضمن فئة املشورة والتوجيهات، وليس ضمن فئة األعمال االنتقامية

 مصلحةا لسياسة محاية املبّلغني عن املخالفات ابلتعاون مع أصحاب وأطلق مكتب الشؤون األخالقية استعراض   -71
داخليني، حبيث تعكس الفصل بني وظيفيت مسؤول الشؤون األخالقية/أمني املظامل، ومواءمة السياسة مع أفضل املمارسات 

 شجيع "ثقافة التعبري".وضمان الوضوح والتطبيق العملي، هبدف إمجايل يقضي بت

 الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

ا لنشرة املدير حلاالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني، وفق   األوىل يعمل مسؤول الشؤون األخالقية كجهة االتصال -72
 تغالل واالعتداء اجلنسينيمن االس وقايةهات االتصال املعنية ابل. ففي املكاتب امليدانية، تقوم شبكة جل2012/70العام رقم 

 تتألف من موظفني يف املنظمة يضطلعون هبذا الدور إضافة  إىل مهامهم العادية.

. 2020من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف هناية عام  معين ابلسلوك يف مكان العمل وابلوقايةوأخنشئ فريق مهام  -73
وهو يضم جمموعتني: جمموعة معنية ابلسلوك يف مكان العمل يقودها مدير شعبة إدارة املوارد البشرية، وجمموعة أخرى معنية 

ا إىل الطابع املشرتك للمساءلة يف ما من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يقودها مسؤول الشؤون األخالقية. ونظر   ابلوقاية
االستغالل واالعتداء  من ابلوقاية عتداء اجلنسيني يف املنظمة، تضم جمموعة العمل املعنيةمن االستغالل واال وقايةخّص ال

املفتش العام )التحقيقات  (، ومكتبملشرتايتاخلاصة اباجلنسيني ممثلني عن دائرة خدمات املشرتايت )خطاابت االتفاق 
جابة اإلنسانية(، وشعبة دعم املشاريع )الشراكات )الطوارئ واالست مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمودواإلبالغ(، و 
املساواة بني ) شعبة التحول الريفي الشامل واملساواة بني اجلنسنيكذلك حتديد وحدات أخرى مثل وجرى  واملشاريع(. 
 ت.ا ابعتبارها أصحاب مصلحة رئيسيني يف إطار سياسة محاية املبّلغني عن املخالفااملكاتب امليدانية أيض  اجلنسني( و 

( وتعّزز 2013/27للحماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني قائم )التعميم اإلداري رقم إطار سياسة املنظمة  إنو  -74
(، والتدريب اإللزامي وإنشاء فريق املهام 2019/06ماية املبّلغني عن املخالفات )التعميم اإلداري حل السياسة احملدثة مبوجب

mailto:Retaliation-Report@fao.org
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من االستغالل  وقايةأعلى من الدعم الفين والتواصل لتعزيز شبكة جهات االتصال العاملية لل املذكور أعاله. ويتّم توفري مستوى
 واالعتداء اجلنسيني للمنظمة، كما يتم إنشاء منصة رقمية للتشجيع على تبادل أفضل املمارسات.

يف كتب اإلقليمي وإثر محلة التدريب الوجاهية بشأن احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني على مستوى امل -75
ملكاتب ميدانية مستهدفة كما  2020عام يف ، عخقدت دورات تدريبية للمتابعة ومشاورات ثنائية بصورة افرتاضية 2019عام 

أدوات املساءلة  حزمة. وجرى إعداد "وهاييت ،وقريغيزستان، ونيجريايوفنزويال، أفغانستان، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية،  يف
املتأثرين" تتضمن توجيهات رئيسية وخالصة قوائم التحقق، وقائمة اخليارات، ودراسات احلالة وأفضل املمارسات إزاء السكان 

من االستغالل واالعتداء اجلنسيني والنوع االجتماعي  السكان املتأثرين/الوقاية مع تعميم املساءلة إزاء ،لدعم املكاتب القطرية
األدوات هذه خالل العديد من الندوات اإللكرتونية واالجتماعات،  حزمةرضت يف الربامج، واملشاريع واملبادرات. وعخ 

 ومستوى استيعاهبا إجيايب.

من االستغالل واالعتداء اجلنسيني يف مكتب الشؤون األخالقية  وقايةويف ظّل توظيف مستشار جديد لل -76
مت من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، و  وقاية، أخجري تقييم الحتياجات جهات االتصال لل2020نوفمرب/تشرين الثاين  يف

من االستغالل  لوقايةتضمن إعداد مناذج معيارية لتلقي الشكاوى املتصلة ابي وهذاالدعم الفين. توفري العديد من األدوات و 
ادئ وأدوات واالعتداء اجلنسيني وإحالتها؛ وأدوات لرسم خرائط مالمح املخاطر واجملتمعات احمللية؛ وتوجيهات حمددة، ومب

االتصاالت وآليات الشكاوى القائمة على اجملتمع احمللي؛ و  لي؛يستخدمها األطفال، والشباب واملعوقني داخل اجملتمع احمل
وإجراءات اإلفصاح السرية؛ واملبادئ التوجيهية للمساعدة املركزة على الضحااي؛ وخمططات امليزانية؛ والتوجيهات للمبادرات 

 الستغالل واالعتداء اجلنسيني، مبا يف ذلك املطلوابت واحملظورات املتمحورة حول الناجني.من ايف جمال الوقاية 

 وتضمن الدعم اخلاص املقّدم للمكاتب امليدانية:  -77

  من  لوقايةذربيجان يف ما خيّص خطة املكتب القطري املتصلة ابأمكتب املنظمة يف املراجعة والتوجيهات الفنية إىل
 جلنسيني؛االستغالل واالعتداء ا

 دعم ممثل املنظمة يف أوغندا يف ما خيّص رسم اخلرائط، وآليات تلقي الشكاوى وتقدميها وإحالتها؛ 

  ا والعالقة بني أفغانستان يف ما خيّص آليات الشكاوى املتاحة حملي  مكتب املنظمة يف التوجيهات املقدمة إىل
 الوكاالت؛

  من االستغالل واالعتداء  لوقايةيف ما خيص عمليات تقييم اميامنار مكتب املنظمة يف التوجيهات املقدمة إىل
 التنفيذ؛يف شركاء الاجلنسيني وخماطرها ابلنسبة إىل 

  من  لوقايةلبنان يف ما خيّص اختصاصات شبكة امكتب املنظمة يف املراجعة والتوجيهات الفنية اهلامة املقدمة إىل
 االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛

  هندوراس إىل مكتب املنظمة يف التخطيط آلليات الشكاوى القائمة على اجملتمع احمللي، وتقدمي املشورة والدعم
من االستغالل  لوقايةمن أجل املشاركة بصورة انشطة يف خطط وأنشطة الفريق القطري لألمم املتحدة يف جمال ا

 واالعتداء اجلنسيني؛ 

 قريغيزستان يف ما خيّص آليات الشكاوى القائمة على مكتب املنظمة يف ىل تقدمي التوجيهات املفّصلة واألدوات إ
 ألطفال/املعوقني واعتبارات املوافقة؛اب اخلاص اجملتمع احمللي واإلفصاح السري
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  إجراء مناقشات متعددة وتوفري الدعم للمكاتب اإلقليمية، مبا يف ذلك يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر
من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ابللغتني اإلسبانية  اخلاصة ابلوقاية الكارييب حيث قخّدمت املنتجات واألدوات

من االستغالل واالعتداء اجلنسيني وآليات  وقايةوالفرنسية، مرفقة  بتوجيهات إضافية تتعلق ابملفاهيم الرئيسية يف ال
 الشكاوى القائمة على اجملتمع احمللي؛

  يف القدرات وتوفري التوجيهات واألدوات للموظفني اإلقليميني يف املكتب اإلقليمي  ابلثغراتمناقشات تتعلق إجراء
الذين آلسيا واحمليط اهلادئ؛ واستكشاف االحتياجات، والتوقعات واملشورة املتصلة ابلدعم للموظفني اإلقليميني 

 رق األدىن.يف املكتب اإلقليمي ألورواب واملكتب اإلقليمي للشيعملون 

مقارها يف روما  اليت توجدا للوكاالت وتضّمن العمل اخلارجي لتعزيز الشراكات ندوة  إلكرتونية انجحة جد   -78
ا لتعزيز الوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ديسمرب/كانون األول حول دور مكتب الشؤون األخالقية يف العمل مع   يف

مجعية  ة إىل برانمج األغذية العاملي واملنظمة الدولية للهجرة اللذين يتشاركان معواالستجابة هلما. وقد انضّمت املنظم
من االستغالل واالعتداء اجلنسيني  عية من أجل تعزيز التوعية على الوقايةاملرتمجني لدعم تقييم االحتياجات ومشاريع التو 

 اخلطوط األمامية وغريهم.  املوجودين يفوظفنياملوفهمها يف صفوف 

ا مع برانمج األغذية العاملي لتحديث وتعزيز التدريب املقدم إىل جهات االتصال األربعة املعنية ل املنظمة أيض  وتعم -79
 من االستغالل واالعتداء اجلنسيني، ولدعم الفهم املشرتك ملسارات اإلحالة والنهج املركزة على الضحااي.وقاية ابل

أعدته اإلدارة عن االستغالل واالعتداء اجلنسيني. ويطلب   التقرير الذييف خالقيةساهم مكتب الشؤون األوقد  -80
أمني عام األمم املتحدة من مجيع القادة على املستوايت كافة أن يفيدوا سنواي  األجهزة الرائسية التابعني هلا من خالل رسالة 

ستغالل واالعتداء اجلنسيني قد أفادوا بشكل اتم ودقيق عن مجيع ادعاءات االأهنم ( 1): خبصوص ما يليموجهة من اإلدارة 
( وأاتحوا للموظفني والعاملني املنتسبني التدريب اإللزامي بشأن الواقية من 2سبني؛ )تابلنسبة إىل املوظفني والعاملني املن

كيفية عمل املنظمة على ضمام حتلي شركائها يف التنفيذ   (1، فضال  عن معلومات عن: )االستغالل واالعتداء اجلنسيني
اآلليات املوجودة لضمان اتباع هنج ( 2دىن من املعايري للوقاية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ومواجهتهما؛ )ابحلد األ

مت نشر رسالة اإلدارة مبناسبة هناية السنة بشأن االستغالل واالعتداء اجلنسيني يتمحور حول الضحّية. وهبذا اخلصوص، 
، أمني عام األمم Antonio Guterresم ملنظمة األغذية والزراعة إىل السيد واملوجهة من الدكتور شو دونيو، املدير العا

 ، على البوابة اخلاصة ابألعضاء.2021يناير/كانون الثاين  19املتحدة بتاريخ 

 األمم املتحدةيف تساق اال

، 2020لعام  شبكة أخالقيات املنظمات املتعددة األطرافشارك مكتب الشؤون األخالقية يف املؤمتر السنوي ل -81
 الذي نّظمه واستضافه البنك الدويل، ورّكز على املواضيع التالية: 

التحرش،  التحرش )ليس التحّرش اجلنسي(: ممارسات مبتكرة يف الرتويج لبيئة مكان العمل احملرتم واخلايل من (1)
 أو االعتداء أو التخويف.  

 ملوظفنياحماداثت مقبولية التحدايت املتصلة ابألخالقيات يف املنظمة: اإلجراء/الربوتوكول الذي يرعى  (2)
 حني ال يكون أحد األطراف يف احملادثة قد وافق على مثل هذا التسجيل.  املسجلة
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ة املوظفني حتليل التغيريات الناشئة واالبتكارات يف التدريب والتوعية على األخالقيات: ماذا نفعل لتوعي (3)
 وتثقيفهم على سبل جديدة ومبتكرة غري حلقات العمل اإللكرتونية والصفّية العادية؟

إدارة املعلومات والتقارير السرية مقابل املتطلبات املفروضة من أجهزة رقابية أخرى )التحقيق، املراجعة  (4)
 الداخلية أو املوارد البشرية(. أين حنّدد اخلط األمحر؟

 ة وسياسة اإلبالغ عن املخالفات.األعمال االنتقامي (5)

 - 19-أخلقي خطاب رئيسي حول "األخالقيات التنظيمية يف بيئة العمل عن بعد ما بعد جائحة كوفيد (6)
 التحدايت والفرص".

ا ، وغالب  أخالقيات املنظمات املتعددة األطراف، استفاد مسؤول الشؤون األخالقية من شبكة 2020يف عام  (7)
 للبحث عن أفضل املمارسات يف عدد من املسائل. ما تواصل مع أعضاء الشبكة

مقارها يف روما التبادل املخصص ألفضل  اليت توجدواصل مسؤولو الشؤون األخالقية يف الوكاالت الثالث  (8)
 املمارسات واملعرفة مع تعزيز التفاعل من خالل االجتماعات الشهرية.

مسؤول الشؤون األخالقية، بدعوة اقة الذرية مكتب الشؤون األخالقية يف الوكالة الدولية للط قام كذلك، (9)
مقدمة إىل أعضاء الفريق يف  تكون إحاطة عن السلوك يف مكان العمل إىل حضورا، ا مشارك  ر  ابعتباره ميسّ 

 الشعبة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليت تستضيفها الوكالة.

 مالحظات

ا ابملالحظة. ولطاملا كانت وستبقى إعادة تشكيل والية املكتب والعمل جدير   2020عام يف كان عبء العمل  -82
 الالحق يف جمال التوعية األولوية القصوى ملكتب الشؤون األخالقية.

تعزيز املعرفة يف صفوف كبري إىل حاجة   يف العمومأن هناك  2019وقد أظهر االستقصاء العاملي للموظفني لعام  -83
بشأن املعايري األخالقية احملددة يف خمتلف اللوائح والقواعد، مبا يف ذلك من يريد ماذا وما الذي ميكن توقّعه من املوظفني 

املكاتب ومن املوظفني. وهذا يتطابق مع املعلومات اليت مجعها مكتب الشؤون األخالقية، ويشري إىل ضرورة التشديد على 
 الدعوة والتواصل.

 راجعة وبلورة العديد من السياسات لضمان نزاهة املنظمة ومسعتها.ا موابت من البديهي أيض   -84

حتويل  وسوف يعمل مكتب الشؤون األخالقية على حنو وثيق مع أصحاب مصلحة داخليني آخرين للمساعدة يف -85
حتقق أهدافها  املنظمة إىل مكان عمل حيث أن النزاهة والرفاه واملساءلة تشكل القوى الدافعة واحملّفزة للتأكد من أن املنظمة

 االسرتاتيجية اإلمجالية.

وارد املمن االستغالل واالعتداء اجلنسيني، وينبغي ُتصيص تعزيز جهودها يف تنفيذ سياسة الوقاية  وتتطّلب املنظمة -86
 هلذا العمل من أجل التصدي للخطر احملتمل على مسعة املنظمة.

ا مع إدارة املنظمة ملعاجلة االحتياجات من حيث املوارد اليت يواجهها املكتب، ويقيم مكتب الشؤون األخالقية حوار   -87
، مبا يف ذلك مكتب الشؤون األخالقية، وعدد القضااي أن مستوى التوعية األخالقية الذي ميكن أن يثريهو سيما ال 

اليت ميكن تنقيحها أو تطويرها، االستعراضات الظاهرة الوجاهة، اليت ميكن التعامل هبا يف الوقت املناسب، والسياسات 
 سوف يرتافق مع املوارد املتاحة. 


