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 املوجز
 
  عالذي  1جلنة املالية الذي صاااااااااااااايف  عليه اللب ني يفعرته السااااااااااااابع  بعد املائة  طلبتبًعا ليعرض هذا البند

يقضي بتقدمي معلومات حمدثة إىل جلنة الشؤعن الدستورية عالقانونية عجلنة املالية بشأن عضع إجراءات تتعلق 
كة التابعة بتناعل االيفعاءات املوجهة ضاااد رئيب املنظمة  على الناو الذي أعصاااح به عتدت التفتي  املشااا  

 لألمم املتادت. 
 عقد اسااااااتعرضااااااح جلنة الشااااااؤعن الدسااااااتورية عالقانونية هذه املسااااااألة ئالل يفعر ا السااااااابعة عشاااااارت بعد املائة 

تقرير الدعرت السااااااااابعة عشاااااااارت بعد املائة لل نة (. عيريف مقتطف عن 2022أكتوبر/ تشاااااااارين ا عل  24-26)
 .FC 194/7 Add.1ني الوثيقة الشؤعن الدستورية عالقانونية 

 
 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 .إّن اللجنة مدعّوة إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي التوجيهات حبسب ما تراه مناسًبا 

 

 
 
 

  

                                                      
 . REP/170CLمن الوثيقة  30الفقرت  1
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 معلومات أساسية
"ينبغي : نهأب  ساااتعراض تالة عةيفة التاقيقاملتعلق ابمن تقريرها  7أعصاااح عتدت التفتي  املشااا كة ني التوصاااية  -1

أن تعد عتعتمد إجراءات مالئمة للتاقيق ني   للهيئات التشاااريعية ملؤساااساااات منظومة ا مم املتادت الذ ك تفع   ل  بعد
 2."2021عتمد السياسات املالئمة حبلول هناية شكاعى سوء السلوك الذي يرتكبه الرؤساء التنفيذيون عأن ت  

أن التوصااااايات  2021د املائة املعقويفت ني نوفمرب/تشااااارين الثا  عالتظح جلنة املالية ني يفعر ا الثامنة عالثمان  بع -2
اإليفارت على اق اح اإلجراءات املناسبة لتنفيذ هذه التوصيات ابلكام  عتنسيقها مع اجلهويف ا عسع ش عح "ك ت ن ز بعد ع 

إىل جانب عجهات  إىل اإليفارت عرض مساااااويفت اإلجراءات هذه طلبح نطاقًا على مساااااتوى منظومة ا مم املتادت كك    ع 
النظر  ات الصاااااالة لل نة الشااااااؤعن الدسااااااتورية عالقانونية تسااااااب املقتضااااااى  على جلنة املالية للنظر فيها عا ا  اإلجراءات 

 3الالزمة ني يفعر ا التاسعة عالثمان  بعد املائة."
ثة بشاااااااااااااااأن هذه املساااااااااااااااألة. عتلقح جلنة املالية ني يفعر ا احلايفية عالتساااااااااااااااع  بعد املائة مزيًدا من املعلومات ا د -3
 الل نة:  عإن  

عضاااااااع إجراءات لكي  مبعاجلة هذه التوصااااااايات عأنه سااااااايتم ني أقر  عقح أهنا ملتزمة بتأكيد اإليفارت رتبح أ()" 
جلنة الشاااااؤعن الدساااااتورية عالقانونية عجلنة املالية  ابلتنسااااايق عاملواءمة مع منظومة ا مم املتادت ا عساااااع تنظر فيها 

  اجلهويف الذ تبذهلا الوكاالت املتخصصة ا ئرى بع  االعتبار؛نطاقًا  عمع أئذ 
 إىل تلقي املزياااد من املعلوماااات ا ااادثاااة بشاااااااااااااااااأن هاااذه املساااااااااااااااااألاااة ني يفعر اااا العاااايفياااة القاااايفماااة تطل عاااح ع  ) (

اإليفارت على ا ا  ئطوات لتنفيذ التوصيات  ات الصلة الصايفرت عن عتدت التفتي  املش كة ني أقر   ش عحع 
  4"كنة.فرصة مم

 اإلطار القانوين للمنظمة ذو الصلة هبذه املسألة
 ا جهزت الرائسية عاملدير العام

 4من يفسااتور املنظمة. عحبسااب ما تني عليه الفقرت  8من املايفت  1لفقرت اب عمالً  من قب  املؤمتر  املدير العامع   ي   -4
للمدير العام كام  التفويض عالسااااااااالطة ني إيفارت أعمال   لالئاة العامة للمنظمة 38من املايفت  1من املايفت نفساااااااااها عالفقرت 

  5 املنظمة "مع مراعات تق املؤمتر أع اللب ني اإلشراف العام."

                                                      
2 1/2020JIU/REP/.   من التقرير السااااابق لل نة التفتي  املشاااا كة بشااااأن "اسااااتعراض السااااياسااااات عاملمارسااااات املتعلقة  1يف  ل  مضاااامون التوصااااية ي ريف

( الذ أعصاااح أبنه ينبغي أن "تعتمد اهليئات التشاااريعية حبلول JIU/REP/2018/4)الوثيقة " ابملبلغ  عن املخالفات ني مؤساااساااات منظومة ا مم املتادت
ساااااتقلة  تدابري للتأكد من أن مجيع الساااااياساااااات املتصااااالة بساااااوء السااااالوك/املخالفات عاالنتقام سديف القنوات عالطرائق املناسااااابة مث  جلان الرقابة امل 2020

مة عكذل  ضااااااااااد أي عةائف أئرى قد تنطوي على تعارض مصااااااااااا  حمتم  ني لإلبالغ عالتاقيق ني االيفعاءات املوجهة ضااااااااااد الرئيب التنفيذي للمنظ
 التعام  مع هذه القضااي." 

نظًرا إىل انعقايف بعض الدعرات غري املقررت مساااااااااابًقا  كانح يفعرت اةريف املقررت هي الدعرت احلايفية عالتسااااااااااع  بعد   9/168CL)يف( من الوثيقة 18الفقرت  3
 بعد املائة.  عالثمان  ةالتاسعاملائة لل نة  ال الدعرت 

  12/170CLمن الوثيقة  30الفقرت  4
أن "أتكام عشاااااااارعمل تعي  املدير العام ترعاها  اعترب 2019يونيو/تزيران  28بشااااااااأن تعي  املدير العام الذي اعتمد ني  4/2019إن املؤمتر ني قراره رقم  5

عام املنتخب  ا تكام  ات الصاااااااالة من اللوائاب اةاصااااااااة ابملوةف  لكن مع مراعات أتكام العقد الذي ساااااااايوق عه رئيب املؤمتر نيابة عن املنظمة عاملدير ال
  لالئاة العامة للمنظمة." 37من املايفت  4عماًل أبتكام الفقرت 
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عني ما يتعلق اب ا  القرارات ني ما ب  يفعرات املؤمتر  فإن رئيب مؤمتر منظمة ا غذية عالزراعة عمكتبه ال يؤيفاين  -5
 عإمنا  ا ئرى التابعة ملنظومة ا مم املتادت. نظماتا ملا جيري ني غالبية املئالفً ع ل  ني ما ب  الدعرات   أي مهامعايفت 

 لدستور  يكون اللبل 5من املايفت  3ا أبتكام الفقرت عرهنً   الئاة العامة للمنظمةمن ال 24على حنو ما تني عليه املايفت 
ر  عيتخذ القرارات ابلنساااااااااااااابة للموضااااااااااااااوعات الذ ال تتطلب ما ب  يفعرات انعقايف املؤمتر  مبثابة جهاز تنفيذي للمؤمت " ني

 العرض على املؤمتر." 
املؤمتر بصاافته الشااخصااية  عهو يفعر نتلف عن املمارسااة املعتايفت ني  عي نهعيرأس اللب رئيب مسااتق  للم لب  ي -6

  6ائه.أعض  عنمثل املمن ب   بتعي  رئيب عيناملهاز اجل تيث يقوممنظومة ا مم املتادت لرئيب 
ال يشاااارك ني ائتيار املرشااااب  هوعني ت  يشاااارك اللب ني ال تيبات اةاصاااة ابنتخاابت منصاااب املدير العام  ف -7

الئاة العامة للمنظمة  إ ا أصاااااااباب منصاااااااب املدير العام من ال 37الناجاب أع تساااااااميته. عالواقع أنه  كما هو حمديف ني املايفت 
ري املؤمتر انتخاابت جديدت. انتهاءا قب  شاغرً   ف ت عاليته  يتوىل انئب للمدير العام منصب املدير العام ريثما جي 

اللب جلنة الربانمج عجلنة املالية عجلنة الشؤعن الدستورية عالقانونية   ت عاعن لدستور ل 5من املايفت  6ا للفقرت عفقً ع  -8
 كال ضمن نطا  عاليتها. 

 جلنة اإلشراف االستشارية

ئرباء ملساعدت املدير العام عجلنة املالية ني  ؤلف من  جلنة اإلشراف االستشارية "كفريق استشاري مستق  متعم -9
عأية مساااااااائ  أئرى قد سال إليها من قب  املدير العام أع جلنة  ةا ئالقيالشاااااااؤعن لتاقيق ع اب مهام املنظمة اةاصاااااااة)...( 

من ئالل تقاريرها السااااااااااااانوية مشاااااااااااااورت مساااااااااااااتقلة الل نة كما "تقدم   7." ات صااااااااااااالة  ااملالية تيث تعترب أهنا متل  ئربت 
عمعلومات إىل جلنة املالية ني تل  الاالت عحبسااااااااااب املقتضااااااااااى من ئالل تقدمي سديثات ئالل الف ت الفاصاااااااااالة." عيتم 

 ل  املراجعة ائتيار أعضاااااائها "على أسااااااس مؤهال م عئربا م  ات الصااااالة على مساااااتوى رفيع ني  االت الرقابة  مبا ني 
 8عالتاقيق عالشؤعن ا ئالقية عاإليفارت املالية عاحلوكمة عاملخاطر عالضوابط."

ن تراجع "سقيقات مكتب املفت  العام ني ايفعاءات سااااااوء أبعالية جلنة اإلشااااااراف االسااااااتشااااااارية  تقضاااااايعني ت   -10
 ا لًيا عالية تقضي مبعاجلة الشكاعى الفريفيةليسح هلا تاف عأن تسدي املشورت بشأهنا  السلوك الذ  ي املوةف  ني املنظمة"

إال ني تال توجيه شاااااااااكوى حبق املفت  العام. عحبساااااااااب اةطومل التوجيهية للتاقيقات لدى املنظمة "ت بل   ايفعاءات ساااااااااوء 
  9السلوك حبق املفت  العام إىل املدير العام الذي يقوم ابلتماس مشورت جلنة اإلشراف االستشارية تول كيفية العم ."

  

                                                      
(  2017  اجلزء الثا   القساااام هاء من النصااااوة ا ساااااسااااية )إصاااادار عام 9/2009من القرار  1الرئيب املسااااتق  للم لب ني الفقرت  يريف عصااااف عالية 6

 . 135الصفاة 
 . REP/170CLمن الوثيقة  30  االئتصاصات ا دثة الذ صايف  عليها اللب ني يفعرته السبع  بعد املائة  عالفقرت  8/191FCابلوثيقة  2امللاق  7
 املرجع نفسه.  8
من ميثا  مكتب املفت   34 ابلفقرت التوجيهية تصاااااااااااااادر عماًل  طوملعجتدر اإلشااااااااااااااارت إىل أن هذه اة .2021/06من التعميم اإليفاري رقم  6-7الفقرت  9

توجيهية إضااااافية حبسااااب االقتضاااااء  ائطوطً   عالذي جيوز للمدير العام مبوجبه أن يصاااادر 2020يونيو/تزيران  17العام  الذي عافقح عليه جلنة املالية ني 
 لتكمي  امليثا  عإلجناز مهمة مكتب املفت  العام. 
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 مكتب املفت  العام

من ميثا  مكتب املفت  العام "يتمتع املفت  العام إبمكانية الوصاااااااااااااااول احلر  عغري املقي د إىل  38مبوجب الفقرت  -11
على أن ميثا  مكتب املفت  العام كذل   عيني جلنة املراجعة عجلنة املالية عاملراجع اةارجي عالرئيب املساااتق  للم لب."

بتقييم ايفعاءات سااااوء الساااالوك الذ تعين موةفي املنظمة عابلتاقيق فيها مث : الغ  عالفسااااايف؛  "يقوم مكتب املفت  العام
أع إساءت استعمال االمتيازات عاحلصاانت؛ أع االستغالل عاالعتداء اجلنسي ؛ أع التارش اجلنسي؛ أع املضايقة ني مكان 

فات؛ أع أي سااااااوء ساااااالوك  ئر ال يتطابق مع معايري العم  عسااااااوء اسااااااتخدام الساااااالطة؛ أع االنتقام من املبل غ  عن املخال
 السلوك اةاصة ابةدمة املدنية الدعلية."

 إجراءات منظمة األغذية والزراعة ملعاجلة ادعاءات سوء السلوك
مبوجب اةطومل التوجيهية للتاقيقات لدى منظمة ا غذية عالزراعة  جيب أن توجه مجيع الشاااااكاعى إىل مكتب  -12

زم  إبتالة تل  الشكاعى إىل لاملباشرين أع املشرف  ا على مستوى امل باشرت عإما من ئالل املشرف املفت  العام  إما م
 مكتب املفت  العام على عجه السرعة. 

 مرات  هي:  3عتضم التاقيقات الالتقة  -13
تلقي الدعوى عإسااااااانايف يفرجة أعلوية هلا تيث يتم تسااااااا ي  مجيع الشاااااااكاعى )ما عدا تل  الذ تشاااااااك  بريًدا  (أ)

أع ئااداع أع تظلمااات عااامااة( ني نظااام إيفارت احلاااالت التااابع ملكتااب املفت  العااام عتسااااااااااااااانااد إليهااا عشاااااااااااااااوائيااًا 
 أعلوية. يفرجة

لة ا سااااساااية لتاديد ما إ ا كان هناك عاالساااتعراض ا عل الذي هو "عملية مجع عتفض عضااامان عتقييم ا يف ( )
أساس مشرعع يربر القيام ابلتاقيق: عقد يفضي االستعراض ا عل إىل إغال  املسألة )مثاًل  إ ا تب  أهنا غري 
 مدعومة أبيفلة أع ال أساس هلا من الصاة  أع حمالة إىل مكتب  ئر  أع أهنا سابح(  أع إىل فتاب سقيق.

ع "مجيع ا يفلة املتاتة بشاااااااك  معقول  ساااااااواء أكانح جترميية أم مربئة  للتثبح عالتاقيق الذي يهدف إىل مج (ج)
من الوقائع املايفية؛ عالتوصاااااااا  إىل اسااااااااتنتاج بشااااااااأن االيفعاء)ات( قيد الدرس؛ عصااااااااياغة توصااااااااية تتياب بدعرها 
للمنظمة ا ا  القرار بشااااااااأن أي إجراء مناسااااااااب." عحبسااااااااب ميثا  املفت  العام  التاقيق "هو فاي ر ي 

تقصاااااي احلقائق من أج  النظر ني ايفعاءات ساااااوء السااااالوك أع  الفات أئرى  أع ني معلومات متصااااالة  ا  ل
 10لتاديد ما إ ا تصاااااااالح ابلفع   عإن تصاااااااالح  سديد ا شااااااااخاة املسااااااااؤعل  أع الكياانت املسااااااااؤعلة."
مجيع  عيني ميثاااا  مكتاااب املفت  العاااام على أن "مكتاااب املفت  العاااام هو املساااااااااااااااؤعل الوتياااد عن إجراء

 11التاقيقات ني املنظمة."

 
  

                                                      
 .12الفقرت  10
 .17الفقرت  11
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 آليات اإلبالغ والتحقيق يف الوكاالت املتخصصة األخرى
أتال ا م  العام لألمم املتادت تعليقات  لب الرؤساااااااااااء التنفيذي  ني منظومة ا مم املتادت املعين ابلتنساااااااااايق  -14

إىل الدعرت اةامسااااااة عالساااااابع  لل معية العامة لألمم املتادت  مبا ني  ل  التعليقات  JIU/REP/2020/1بشااااااأن الوثيقة 
 :7التالية على التوصية 

تالتض املنظمات أن هذه التوصاااااااية موجهة هليئا ا التشاااااااريعية  مشاااااااديفت على ضااااااايق املهلة الزمنية  -21"
 عد.ا ديفت ني احلاالت الذ ال تكون فيها اإلجراءات املق تة منفذت ب

  "12عسيلتمب إجراء عملية تشاعرية بشأن اعتمايف هنج تنفيذ منسق عند تنفيذ التوصية املق تة. -22
 

ععند إعدايف هذه الوثيقة  ك تكن قد تصاااالح أي تطورات ني  لب الرؤساااااء التنفيذي  املعين ابلتنساااايق  عال ني  -15
ا مم املتادت. عبدأ عديف من الوكاالت املتخصصة العم  بشأن  ليات ملعاجلة توصية عتدت التفتي  املش كة ئالل عامي 

   قيد التطوير  على الناو املب  ني امللاق. عابئتصار:  عال تزال هناك عدت  ليات من هذا القبي2022ع 2021
 

ني ما يتص  ابإلبالغ عن االيفعاءات املوجهة ضد رئيب تنفيذي إلتدى املنظمات عسديد ما إ ا كان من  (أ)
 الواجب القيام بتاقيق ني هذا الشأن:

 
)منظمااة ا مم املتااادت ني بعض املنظمااات  تبل   االيفعاااءات إىل الاادائرت املعنيااة ابلتاقيقااات الاادائليااة  (1)

للتنمية الصااااااااااناعية  املنظمة البارية الدعلية  منظمة الصاااااااااااة العاملية  املنظمة العاملية للملكية الفكرية(  
لتاقيق معين ابإىل مكتااااب ا ئالقيااااات )املنظمااااة العااااامليااااة للساااااااااااااااياااااتااااة(  أع إىل جهاااااز ئااااارجي  أع

 الطريان املد  الدعل(.  )منظمة
ني  ل  إىل رؤسااااااااء  من اةيارات لإلبالغ عن االيفعاءات أع إلتالتها  مبا ةً لمجعسديف بعض العمليات  (2)

جلان اإلشااااراف املسااااتقلة  على غرار جلنة اإلشااااراف االسااااتشااااارية التابعة ملنظمة ا غذية عالزراعة  أع إىل 
فيما ال سديف عمليات أئرى مىت ينبغي معاجلة   رؤسااااااااااااااااء ا جهزت الرائساااااااااااااااية )منظمة العم  الدعلية(

ب  رؤسااااااااااااااااء جلان اإلشاااااااااااااااراف عإمنا سديف اإلجراء الواجب ا ا ه من ق    اإلبالغ ا عل عن االيفعاءات
 ما )االسايف الدعل لالتصاالت(. ءاملستقلة لدى تلقي ايفعا

 
 عني ما يتعلق ابالستعراض االعل لاليفعاءات عإجراء التاقيق: ( )

 
اليفعاء ما يربر ني انظمات يقوم كيان يفائلي إبجراء االساااااااااااااااتعراض ا عل ع ديف ما إ ا كان ني بعض امل (1)

املنظمة   منظمة ا مم املتادت للتنمية الصاااااااااناعيةإجراء سقيق كام  أع إ ا كان ينبغي إغال  القضاااااااااية )
 (.العاملية للسياتة

                                                      
 .2021يناير/كانون الثا   21املؤرئة  /1Add./719/75Aالوثيقة  12

https://daccess-ods.un.org/tmp/4457392.99058914.html
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ا بشأن ما إ ا كان ينبغي إجراء عني منظمات أئرى  تسدي جلنة اإلشراف االستشارية املستقلة مشور  (2)
ب  جهاز يفائلي أع ئارجي  عبعد  ل  االساااااااااااااتعراض  ما إ ا كان ينبغي إجراء اساااااااااااااتعراض أعل من ق  

 سقيق كام  )املنظمة العاملية للملكية الفكرية  منظمة الصاة العاملية(.
االسااااااااااااااتعراض ا عل عتني إتاادى ايليااات القااائمااة على أن يقوم كيااان ئااارجي معين ابلتاقيق إبجراء  (3)

 عسديد ما إ ا كان هناك ما يربر إجراء مزيد من التاقيقات )منظمة ا رصايف اجلوية العاملية(.
عني بعض املنظمات  يتخذ رؤساء ا جهزت الرائسية الذين يشاركون ني ترشياب الرئيب التنفيذي أع تعيينه   (4)

سقيق كام  )املنظمة  سي رى راض ا عل أعبعد االستع عينةالقرار بشأن ما إ ا كان سيتم إغال  قضية م
العاملية للملكية الفكرية  املنظمة البارية الدعلية(. عإ ا ك تكن احلال كذل   كثريًا ما تعترب املنظمات أن 

اب الرئيب التنفيذي أع يعي لشاااكوى ني اأن  هه ي بل /ساااوف يبل  عن اعتبار نرئيب اجلهاز الرائساااي الذي يرشااا 
 سقيق كام  )املنظمة العاملية لألرصايف اجلوية(.ما يربر إجراء 

مبا   عتطلب بعض املنظمات إىل مكتب ئدمات الرقابة الدائلية التابع لألمم املتادت إجراء سقيقات (5)
املنظمة العاملية ع )منظمة الطريان املد  الدعل  قني  ل  املنظمات الذ ال تضااااااااااااااام يفائرت معنية ابلتاقي

أئرى أن التاقيقات الكاملة جيب أن تتم على يد كيان ئارجي مناساااااااااااب (. عتعترب منظمة للساااااااااااياتة
معين ابلتاقيق من يفعن أن يقتصااااااااااااااار  ل  على أي كيان ئارجي حمديف يفعن ساااااااااااااااواه )املنظمة العاملية 

 للملكية الفكرية(.
أئرى خبيااار إجراء سقيق من قباا  الكيااان املعين ابلتاقيق التااابع هلااا أع من قباا  منظمااات عاتتفظااح  (6)

ئارجي )منظمة ا مم املتادت للتنمية الصااااااااناعية(  عني بعض احلاالت  التمسااااااااح توجيهات من  كيان
جلنة اإلشاااااااراف االساااااااتشاااااااارية املساااااااتقلة التابعة هلا ني عملية صااااااانع القرار هذه )املنظمة البارية الدعلية  

 منظمة الصاة العاملية(.
 ات )منظمة العم  الدعلية(.عمع  ل   ك سديف منظمات أئرى هوية الكيان املعين ابلتاقيق (7)

 
أع الذ جيري إنشاااااااااااااؤها. علع   ل  ينبثق عن  ذ أنشاااااااااااائحالعمليات ال ني ما ئيعهناك فوار  ب  املنظمات  -16

 أطرها الدستورية عالقانونية ا ديفت.

 
ا  إلصااادار هذه عابإلضاااافة إىل  ل   اسااات خدمح  موعة من الصاااكوك القانونية  أع جيري اساااتخدامها تاليً  -17

التدابري. فعلى سبي  املثال  تنعكب العمليات  بدرجات  تلفة  ني ميثا  الدائرت املعنية ابلتاقيقات الدائلية  عني قواعد 
التاقيقات الدائلية أع سااياسااا ا  عالنظام ا ساااسااي للموةف  ني املنظمة  عقرارات اجلهاز الرائسااي  عا تكام عالشاارعمل 

قرارات  صااااااادعر الرئيب التنفيذي. عني معظم احلاالت  يفعح احلاجة أع ساااااااتدعو إىل الواجب إيفراجها ني عقويف العم  مع
 عن ا جهزت الرائسية ا علية لتفعي  تل  العمليات.
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 اخلطوات املقبلة

. عني الوقح نفسه  سيتم عضع مق تات نصية حمديفت  ئرىسوف تستمر التبايفالت مع الوكاالت املتخصصة ا -18
 ا صاااااااااااااااول اإلجرائية عن متطلبات منظمة ا غذية عالزراعة عإطارها القانو  القائم  فضااااااااااااااااًل تعكب هيك  احلوكمة لدى 

ا سديد الصااااكوك القانونية املناساااابة الساااالطة القضااااائية  ات الصاااالة للماكمة اإليفارية ملنظمة العم  الدعلية. عساااايتم أيضااااً ع 
ك القائمة )مث  ائتصاااااااااصااااااااات جلنة اإلشااااااااراف  عن أي تعديالت الزمة للصااااااااكو )مث  قرارات املؤمتر أع مقرراته(  فضاااااااااًل 

 االستشارية  عميثا  مكتب املفت  العام  ععالية ا كمة اجلنائية الدعلية(. 
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 امللحق
 JIU/REP/2020/01للوثيقة  7موجز حالة تنفيذ التوصية 

 من قبل الوكاالت املتخصصة
 

ليساااااااااااااااااح لااادى منظماااة الطريان املاااد  الااادعل يفائرت يفائلياااة معنياااة ابلتاقيق  عهي ني  منظمةةة الطنان املةةدين الةةدو :
ح مذكرت تفاهم مع مكتب ئدمات الرقابة الدائلية التابع لألمم املتادت  أنشااااااااااااااائح عقد عق 2022يناير/كانون الثا  

سااااوء الساااالوك املوجهة ضااااد رئيب عاجلتها  مبا ني  ل  ايفعاءات ملمبوجبها  لية لإلبالغ عن مجيع تاالت سااااوء الساااالوك ع 
  13 لب منظمة الطريان املد  الدعل عأمينها العام  من جانب مكتب ئدمات الرقابة الدائلية التابع لألمم املتادت.

 
اإلجراءات التنفيذية املوتدت للتاقيقات على أن "ايفعاءات االتتيال/سوء السلوك الذ تعين  تني   منظمة العمل الدولية:

ام تبل   إىل رئيب اجلهاز الرائساااااااااااااااي إما مباشااااااااااااااارت عإما من ئالل أم  اةزانة عاملراقب املال أع رئيب املراجع  املدير الع
 عك يتم سديد هوية الكيان املعين ابلتاقيق. 14الل نة االستشارية املستقلة للرقابة"  الدائلي  أع رئيب

 
الغ  عسااوء الساالوك اجلساايم  تاالت تني السااياسااة العامة عاإلجراءات املتعلقة مبنع عاكتشاااف املنظمة البحرية الدولية:

من  3-10للمايفت  كات مزعومة أئرىانتها  التثبح من تاالت اتتيال أع لدى للمنظمة البارية الدعلية كذل  على أنه "
هذا االنتهاك املزعوم إىل ا ا  تدابري  تيث يفضاااااااااايالنظام ا ساااااااااااسااااااااااي للموةف  تورمل فيها الرئيب التنفيذي للمنظمة  

املسااااااااألة إىل اللب مباشاااااااارت  للنظر فيها  تسااااااااب االقتضاااااااااء  عالباث عن  ي أن  قساااااااام الرقابة الدائلية جيوز ل ةأتيفيبي
مساااعدت ئارجية إلجراء التاقيق  مبا ني  ل  على ساابي  املثال ال احلصاار  املساااعدت املقدمة من عتدت التفتي  املشاا كة 

 15"تابعة لألمم املتادت أع غريها من عتدات املراقبة/التاقيق التابعة  ماانت مؤسااسااات منظومة ا مم املتادت ا ئرى.ال
مكتب الرقابة الدائلية عا ئالقيات أع عتدت التفتي  "يني النظام ا سااااااااااساااااااااي ملوةفي املنظمة البارية الدعلية على أن 

ات ني تاالت املخالفات املزعومة أع سااااوء الساااالوك الذي يزعم أن ا م  سااااتقوم ابلتاقيق  املشاااا كة  حبسااااب االقتضاااااء
 16العام قد ارتكبه." .

  

                                                      
 2021 -التقرير الساااااااااااااانوي للكياااان املعين ابلتاقيق ني تااااالت سااااااااااااااوء الساااااااااااااالوك الذ   توليهاااا ابلنيااااباااة عن منظماااة الطريان املاااد  الااادعل انظر  13

 .C-WP/15331  18/2/22عالعشرعن بعد املائت   الوثيقة  اإلنكليزية(   لب منظمة الطريان املد  الدعل  الدعرت اةامسة )ابللغة
 .8-5  القسم 2018  يوليو/متوز لدى منظمة العم  الدعلية إجراءات التشغي  املوتدت للتاقيقات 14
السياسات عاإلجراءات   النظام ا ساسي للموةف   املرفق عاع: 2022فرباير/شبامل   النظامان اإليفاري عا ساسي للموةف   املنظمة البارية الدعلية 15

  3-5عكشف تاالت االتتيال عسوء السلوك اجلسيم  الفقرت  اةاصة مبنع
 من النظام ا ساسي للموةف .  4-10  املايفت 2022فرباير/شبامل   ا ساسي للموةف النظامان اإليفاري ع   املنظمة البارية الدعلية 16

https://www.icao.int/Documents/C.225.WP.15331.EN.PDF
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---iao/documents/genericdocument/wcms_686602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---iao/documents/genericdocument/wcms_686602.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Careers/Documents/Staff%20Regulations%20and%20Staff%20Rules.pdf
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/About/Careers/Documents/Staff%20Regulations%20and%20Staff%20Rules.pdf
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لدى إاثرت تني اةطومل التوجيهية للتاقيقات لدى االسايف الدعل لالتصاااااااااااالت على أنه " :االحتاد الدو  لالتصةةةةةةةاالت
 من قب  رئيب الل نة االستشارية املستقلة لإليفارت إىلايفعاءات بشأن سوء سلوك حمتم  ارتكبه ا م  العام  سال املسألة 

عك يتم سديد هوية الكيان املعين ابلتاقيق. عقد أنشااااائح عتدت  17كيفية املضاااااي قدًما".رئيب اللب ال ا  القرار بشاااااأن 
 عال يزال ميثاقها قيد الصياغة. 2021التاقيق الدائلية ني عام 

 
مرفق اإلشااااااااااااااراف   يفعا اللب التنفيذي 2021ني أكتوبر/تشاااااااااااااارين ا عل  والثقافة:منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

ن يفعرته اةامساااااة عشااااارت بعد املائت  املقرر عقدها ني أكتوبر/تشااااارين ا عل  ابق اح العتمايف  2022الدائلي إىل موافاته إاب 
  18.دير العام للمنظمةمالئمة للتاقيق ني الشكاعى ا تملة املتعلقة بسوء سلوك املر ية  إجراءات

 
تني سااااااياسااااااة املنظمة اةاصااااااة ابلتاقيق على عجو  "إتالة ايفعاءات سااااااوء  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصةةةةةناعية:

ع ديف مدير املكتب ما إ ا  الساااااالوك حبق املدير العام إىل مدير مكتب التقييم عالرقابة الدائلية إلئضاااااااعها إىل تقييم أعل.
إغال  القضية. عني تال عجويف  عإما ا ما يربر إجراء سقيق كام   أن ني نطا  هذه السياسة ع  كانح االيفعاءات تندرج

ا على إجراء سقيق كام  مبا يتوافق مع املبايفئ الذ ا ما إ ا كان املكتب قايفرً مربر إلجراء سقيق كام   يقرر املدير أيضاااااااااااااااً 
ري  أع  تنظم مهام التاقيق )...( مكتب ك تي إبجراء سقيق مساااااااااااااااتق     نفصااااااااااااااا التاقيق كيان مإ ا كان جيب أن جي 
  املشاااااا كة. عإن تقرير التاقيق النهائي السااااااري  سااااااواء ع عتدت التفتيأئرى اتبعة لألمم املتادت أالتاقيقات لدى عكالة 

اعية  عأي للب التنمية الصااااااااااان ابإلانبةأكان صاااااااااااايفرًا عن املكتب أم عن كيان منفصااااااااااا    ال إىل الرئيب أع إىل الرئيب 
 19."اكتشاف حلاالت سوء سلوك  يلها )أع سليها( إىل أعضاء اللب من أج  متك  هذا ا ئري من ا ا  اإلجراءات

 
مكتب ا ئالقيات مكلف بتلقي االيفعاءات املوجهة ضاااااد ا م  العام عبدراساااااتها ني مرتلة  املنظمة العاملية للسةةةةياحة:

عليب للمنظماة العااملياة للسااااااااااااااايااتة يفائرت معنياة ابلتاقيق الدائلي  عهي تقوم  20أعىل علكن ال توجد إجراءات للتاقيق.
 ا ابلباث ني اتفاقات ممكنة مع جهاز ئارجي.تاليً 
 

تعكب االئتصاااااااااصااااااااات املنقاة لل نة اةرباء املسااااااااتقل  االسااااااااتشااااااااارية ني  ال املراقبة التابعة  منظمة الصةةةةةةحة العاملية:
للم لب التنفيذي ملنظمة الصااااااة العاملية املساااااؤعليات ا ديفت لل نة  الذ تشااااام  تقدمي املشاااااورت إىل اللب التنفيذي عن 

أنشاااااااااااااااطة غري الئقة: عملية معاجلة االيفعاءات اةطريت  يفارت بشاااااااااااااااأن "االيفعاءات بوقوعإلطريق جلنة الربانمج عامليزانية عا
عحبسااااااااااااب ما أبل  اللب التنفيذي ني يناير/كانون  21عالتاقيق فيها  مبا ني  ل  االيفعاءات املوجهة ضااااااااااااد املدير العام."

شااااااااأن جلنة  اسااااااااتهلح الل نة مناقشااااااااتها مع اإليفارت العليا للمنظمة بشااااااااأن الطرائق املمكنة عا يفعار الذ من" 2022الثا  
اةرباء املساااااااتقل  االساااااااتشاااااااارية ني  ال املراقبة عجلنة الربانمج عامليزانية عاإليفارت عاللب التنفيذي أن يضاااااااطلعوا  ا ني هذا 

                                                      
  7  صايفر عن ا م  العام  الفقرت 19/10  ا مر اإليفاري رقم اةطومل التوجيهية تول التاقيقاتاالسايف الدعل لالتصاالت  17
 .2021نوفمرب/تشرين الثا   القرارات الذ اعتمدها اللب التنفيذي ني يفعرته الثانية عشرت بعد املائت   منظمة ا مم املتادت لل بية عالعلم عالثقافة 18
 ) (. 41  الفقرت السياسة اةاصة ابلتاقيقات  2021/13  نشرت املدير العام رقم منظمة ا مم املتادت للتنمية الصناعية 19
  2021يفيسمرب/كانون ا عل  3 -نوفمرب/تشرين الثا   30  القرارات الذ اعتمد ا اجلمعية العامة ني يفعر ا الرابعة عالعشرين املنظمة العاملية للسياتة 20
 ./1rev. 16/24Aلتقدم ا رز بشأن توصيات عتدت التفتي  املش كة  عالوثيقة ا

  الدعرت  150EB)16(  الذ عافق عليها اللب التنفيذي مبوجب مقرره ائتصااااااااصاااااااات جلنة اةرباء املساااااااتقل  االساااااااتشااااااااريةمنظمة الصااااااااة العاملية  21
 .2022يناير/كانون الثا   29-24اةمسون بعد املائة  

https://www.itu.int/en/ethics/Documents/SO-2019-010-en.pdf
https://www.itu.int/en/ethics/Documents/SO-2019-010-en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379585
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379585
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-09/Investigation%20Policy_DGB-2021-13.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-09/Investigation%20Policy_DGB-2021-13.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-12/A24_Resolutions_En_8.pdf?ty8QQroHUzrFT0a9F2uytuuzpxXJ4fqD
https://unfao.sharepoint.com/sites/CSGL/Temporary/Arabic%20Translation%20Group%20tmp/Draft%20Translations%20-%2005%20March%202020/Marcelle/A/24/16%20rev.1
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_43-ar.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB150/B150_43-ar.pdf
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الصااااااديف. عابلنظر إىل ما تنطوي عليه هذه املسااااااألة من تساااااااساااااايات عنظرًا  نه من املرجاب أن يشاااااام  أي سقيق من هذا 
للمنظمة  فقد قررت الل نة الدئول ني مشاااااااعرات ر ية عغري ر ية مع الدعل ا عضاااااااء قب  أن القبي  ا جهزت الرائسااااااية 

 متضااااي قدم ا ني تقدمي اق اح ملموس  ذا الشااااأن. عساااات رى هذه املشاااااعرات عيوضااااع االق اح ني الوقح املناسااااب سساااابًا
  من ئالل الدعرت الساااااااابعة 2023ناير/كانون الثا  لدعرت اللب التنفيذي الثانية عاةمسااااااا  بعد املائة املزمع عقدها ني ي

املدير العام ملنظمة الصااااااااااااة العاملية هو موةف ني منظمة الصااااااااااااة العاملية   22عالثالث  لل نة الربانمج عامليزانية عاإليفارت".
ض تالًيا( تسااري عليه عابلتال فإن السااياسااة اةاصااة ابلتاقيقات الذ تتبعها منظمة الصاااة العاملية )الذ هي قيد االسااتعرا

أيضااااا. ت بل   ايفعاءات سااااوء الساااالوك املساااااقة حبق املدير العام إىل مكتب ئدمات الرقابة الدائلية الذي يتمتع ابسااااتقاللية 
عةيفية. عإ ا ما رأى املدير أن هناك ما يربر  ل   فإن مكتب ئدمات الرقابة الدائلية ساااااااااااااااريفع االيفعاءات إىل عناية 

 ي ملنظمة الصاة العاملية ع/أع رئيب جلنة اةرباء املستقل  االستشارية ني  ال املراقبةرئيب اللب التنفيذ
 

: "ني تااال توجيااه مبوجااب ميثااا  الرقااابااة الاادائليااة للمنظمااة العااامليااة للملكيااة الفكريااة املنظمةة العةامليةة للملكيةة الفكرية:
ايفعاءات ساااااااااوء سااااااااالوك للمدير العام  ي رفع ا مر إىل مدير الشاااااااااعبة الذي يقوم فورًا إببالغ رئيساااااااااي اجلمعية العامة عجلنة 

عتشااري الل نة على مدير الشااعبة إبجراء  ت الل نة االسااتشااارية املسااتقلة للرقابة ني التصاارف الواجب.التنساايق عالتماس مشااور 
ري كيان حمقق ئارجي  ل  التقييم ا عل. عاساااااااااااااااتنايفًا إىل نتائج التقييم ا عل  تقدم الل نة  تقييم أعل أع ال تيب  ن جي 

يطلبا من مدير الشااااعبة إغال  القضااااية أع إتالتها إىل كيان ئارجي توصااااية إىل رئيسااااي اجلمعية العامة عجلنة التنساااايق أبن 
مساااااتق  للتاقيق فيها. عني تال كانح التوصاااااية ابإلتالة  جيب أن ستوي التوصاااااية على ائتصااااااصاااااات التاقيق عاق اح 

إ شااراك انئر رئيب  عإ ا ك يتوصاا  الرئيسااان إىل اتفا  أع إ ا اق تا عدم ا ئذ بتوصااية الل نة  يتع بكيان حمقق مالئم. 
 23اجلمعية العامة  عانئر رئيب جلنة التنسيق ني القرار."

 
ني الدعرت اةامسااااااااة عالساااااااابع  الذ عقدها اللب التنفيذي للمنظمة العاملية لألرصااااااااايف  املنظمة العاملية لألرصةةةةةةاد اجلوية:

  أقر اللب ملاًقا مق ًتا بشااااااأن "الساااااالوك غري املرضااااااي  عالتاقيقات  عالعملية التأيفيبية" 2022اجلوية ني يونيو/تزيران 
فع املق تات إىل الدعرت التاسعة عشرت للمؤمتر العاملي لألرصايف اجلوية للموافقة    سع  24إىل عقد ا م  العام. يضم  على أن 

" تتألف من ساااتة من أعضااااء اللب للم لب التنفيذيإنشااااء "جلنة أتيفيبية  يتوقع املق ح. ع 2023عليها ني يونيو/تزيران 
هم اللب التنفيذي  إلساااااااااداء املشاااااااااورت للرئيب تول مساااااااااائ  متعلقة ابإلجراءات التأيفيبية حبق ا م  العام التنفيذي يعين  

الشكاعى  يابلتاقيق يقوم بتلق( جهاز ئارجي معين 1)العملية نفسها ما يلي:  لاضتع ما ئي السلوك غري املرضي.  ني
سااااااالطة الرئيب ع ( 2)التاقيقات عإصااااااادار ما يتصااااااا   ا من تقارير؛    إجراءععند االقتضااااااااء  االساااااااتعراض ا عل إجراءع 

( عساااالطة 3)إجراء التاقيق؛ ضاااامان ابلتشاااااعر مع الل نة التأيفيبية للم لب التنفيذي من أج  إصاااادار إجراءات انتقالية ل
الل نة التأيفيبية للم لب التنفيذي من أج  سديد اإلجراءات التأيفيبية عقب اساااااتعراض تقرير سقيق الرئيب ابلتشااااااعر مع 

ني الدائلي  نظام العدلقرار الرئيب من ئالل  ض( عتق ا م  العام بنق4)عأي تعليقات صاااااااااااااااايفرت عن ا م  العام؛ 
  رض عقوبة أتيفيبية أع تدبري إيفاريال فحب  مم املتادت ا

                                                      
 .2022أبري /نيسان  8-6  تقرير االجتماع السابع عالثالث  لل نة اةرباء املستقل  االستشاريةمنظمة الصاة العاملية  22
 .24  املرفق ا عل  ميثا  املراقبة الدائلية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  الفقرت النظام املال عالقواعد املاليةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية   23
التوصية  لتناعل  قواعد سوء السلوك  2022يونيو/تزيران  24إىل  20اجلوية  الدعرت اةامسة عالسبعون  من  لألرصايفاللب التنفيذي للمنظمة العاملية  24
  /1/2020JIU/REPني الوثيقة  7

https://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/37/37th_Report.pdf
https://apps.who.int/gb/ieoac/PDF/37/37th_Report.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/AR/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/AR/pdf/wipo_financial_regulations.pdf
https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC-75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d05-3(3)-RESPONSE-TO-JIU-REP-2020-1-REC-7-approved_en.docx&action=default
https://meetings.wmo.int/EC-75/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/EC-75/English/2.%20PROVISIONAL%20REPORT%20(Approved%20documents)/EC-75-d05-3(3)-RESPONSE-TO-JIU-REP-2020-1-REC-7-approved_en.docx&action=default

