
CCLM 92/3 Rev.1 
January 2011                                                                                                                                         

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

Agricultura y la
Alimentación

Organisation des
Nations Unies

pour
l’alimentation
et l’agriculture

联合国

粮食及

农业组织

 
 

ير على من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأث ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة
ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية . المناخ

  www.fao.org :ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التالي. منها
MA233 Rev.1/A 

 

A

 

 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 

  والتسعونالثانيةالدورة 
 2011آذار /مارس 9 - 7 روما،

 اختصاصات لجنة المبادئ األخالقية وتشكيلها

 
  معلومات أساسية - أوًال

 
 خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة ـألف 

 
التي ) العمل الفوريةخطة (تتضّمن خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة  -1

مصفوفة اإلجراءات التالية عن ) الخاصة(وافق عليها المؤتمر في دورته الخامسة والثالثين 
 .المبادئ األخالقية

 
تعيين مسؤول عن الشؤون األخالقية وتحديد سير عمل المكتب وتدريب "

 ) في خطة العمل الفورية33-3اإلجراء " (الموظفين
 

 المعنية بالمبادئ األخالقية وعضويتها المقترحة استعراض اختصاصات اللجنة"
 في خطة 34-3اإلجراء " (من ِقبل لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية

 )العمل الفورية
 

 في خطة 35-3اإلجراء " (عملهاتعيين اللجنة المعنية بالمبادئ األخالقية ومباشرة "
 )العمل الفورية

 
السنوي أو لكل سنتين الذي ترفعه اللجنة المعنية استعراض المجلس للتقرير "

بالمبادئ األخالقية وذلك استنادًا إلى نتائج وتوصيات لجنة الشؤون الدستورية 
 )في خطة العمل الفورية 36-3اإلجراء " (والقانونية ولجنة المالية
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 السابقة بهذا الشأنالمداوالت  ـباء 
  
ا الثامن    -2 ي دورته ة ف ة المالي ت لجن هر     درس الل ش دت خ ي ُعق ة الت د المائ شرين بع ة والع

و وز /يولي ة2009تم وان   FC 128/2 الوثيق ة  "بعن ادئ األخالقي ة المب صاصات لجن تعراض اخت اس
ة        34-3 وهي وثيقة آانت قد أعّدت استجابة لإلجراء         "وعضويتها المقترحة  . في خطة العمل الفوري

لنظر فيه في واحدة من دوراتها المقبلة، بما في   وقررت اللجنة إبقاء هذا الموضوع مفتوحًا وإعادة ا       
ا خالل           د دورته رر أن تعق ذلك في ضوء مداوالت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي من المق

 . 2009أيلول /شهر سبتمبر
 
دت                   -3 ي عق انين الت ة والثم ا الثامن ة في دورته واستعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانوني

بتمبر هر س ي ش ول أي/ف ة 2009ل وان CCLM 88/2 الوثيق ة" بعن ادئ األخالقي ة المب  واقترحت "لجن
ه،           . إجراء تعديالت على اختصاصات اللجنة     ة، في حين وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانوني

 .إلى أن لجنة المالية ستقوم مجددًا بمراجعة االختصاصات المقترحة للجنة المبادئ األخالقية
 
نيسان /الية في دورتها الثانية والثالثين بعد المائة التي عقدت في شهر أبريلوقامت لجنة الم -4

ة " بعنوان  FC 132/13 بدراسة الوثيقة 2010 ل  .1"مراجعة اختصاصات لجنة المبادئ األخالقي  وتخل
شكيل            ثًال ت ا م ضايا منه االستعراض الذي أجرته لجنة المالية مجموعة من المالحظات على جملة ق

س ة وم صالح واإل  اللجن ي الم ضارب ف دوث ت ي ح ة وتالف رارؤولياتها التراتبي تقاللية ق الي واس  الم
م    ي األم ة ف اة التطورات الجاري ع مراع ة م ائف األخرى للمنظم ة والوظ ادئ األخالقي ة المب وظيف

بتمبر                           ة في س شؤون الدستورية والقانوني ة ال ر لجن ه في تقري ا أشير إلي ى نحو م ول  /المتحدة عل أيل
وم                  وطلب. 2009 ت لجنة المالية أن تعّد اللجنة وثيقة منقحة يراعى فيها ما ورد من مالحظات لكي تق

ة  تورية والقانوني شؤون الدس ة ال ى لجن ضًا إل ة أي ة المنقح ال الوثيق ى أن ُتح تها؛ عل ب .2بدراس  وطل
ايو      المجلس   دت في شهر م ي عق ة الت ار  /في دورته التاسعة والثالثين بعد المائ ى اللجن  ، 2010أي ة إل

ة مشروع اختصاصات                   ة، مواصلة مراجع شؤون الدستورية والقانوني المالية، بالتنسيق مع لجنة ال
ع                 لجنة المبادئ األخالقية، مع األخذ في االعتبار ما شهدته منظومة األمم المتحدة من تطورات، وم

ا  ة، ومنه ي المنظم شطة األخرى ف ة باألن ة مقارن ادئ األخالقي ة المب ة لجن اة دور وظيف ثًال مراع  م
 . 3مكتب المفتش العام، ووظيفة أمين المظالم وعملية الوساطة في منظمة األغذية والزراعة

 
ودة في                -5 سعين المعق استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها الحادية والت

بتمبر ول /س ة 2010أيل ة CCLM 91/4، الوثيق ة   " المعنون ادئ األخالقي ة المب صاصات لجن اخت
ة                   "تشكيلهاو ادئ األخالقي ة والموظف المسؤول عن المب ا األمان ، في ضوء المعلومات التي وفرته

ام تش الع ة . ومكتب المف ي الوثيق وارد ف راح ال ة أن االقت ي CCLM 91/4والحظت اللجن ذ ف د أخ  ق
رآة   ا ش ي انتهت إليه ة الت اره الخالصات األولي غاعتب د يون ست أن شأن ) Ernest &Young(  إرن ب

ة                     المسأ ين وظيف ة ب د العالق ادة تحدي لة آجزء من دراسة أوسع نطاقًا أجريت بتكليف من اإلدارة لزي
ات    ام، والكشف عن البيان تش الع ب المف شطة مكت ا أن ور أخرى منه ة أم ة وجمل ادئ األخالقي المب
د      ت قي ا زال ة م ي دراس ة، وه ي المنظم اطة ف ة الوس الم وعملي ين المظ ائف أم ة، ووظ المالي

وقررت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إرجاء النظر في المسألة إلى حين عرض          . االستعراض
 .   نتائج الدراسة واستعراض االقتراحات من قبل لجنة المالية

                                                 
ان هو                       مضم نتجدر اإلشارة إلى أ     1 ة آ تورية والقانوني شؤون الدس ة ال ى لجن ة وعل ة المالي ون الوثائق المعروضة على لجن

رز  2010نيسان /نفسه رغم اختالف عناوين الوثائق، إال في ما يتعلق بالوثيقة المعروضة على لجنة المالية في أبريل    والتي ب
اء عل        ى االختصاصات بن ي أدخلت عل ي       فيها عدد محدود من التغييرات الت ة ف شؤون الدستورية والقانوني ة ال راح لجن ى اقت

 .2009أيلول /الدورة التي عقدتها خالل شهر سبتمبر
   . 50 و48 الفقرتان ،CL 139/8انظر الوثيقة   2
 . 44، الفقرة CL 139/REP  انظر الوثيقة 3
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 الخامسة والثالثين بعد المائة التي عقدت في شهرودرست لجنة المالية في دورتها  ـ6

. لجنة المبادئ األخالقية وتشكيلهاصات ن اختصاع وثيقة منقحة ،2010تشرين األول /أآتوبر
ين من ثالثة إلى أربعة ي عدد األعضاء الخارجيلحظ زيادة) أ(وطلبت اللجنة إعداد اقتراح معّدل 

يلحظ نفس اإلجراء المتبع لتعيين األعضاء الخارجيين وألي تجديد الحق لتعيينهم ) ب (أعضاء؛
، وإن آانت تمارس وظيفة هاتوضيح أنيعيد تحديد دور اللجنة من أجل ) ج (على حد سواء؛

استشارية بالنسبة إلى مكتب المبادئ األخالقية وتنفيذ برنامج المبادئ األخالقية، فإنها لن 
تشارك في األنشطة التنفيذية ولن يكون لها أية مسؤوليات إشراف رسمية على أنشطة المسؤول 

 المسؤول عن المبادئ األخالقية أمين نظر في إمكانية أال يكونأن ُي) د (عن المبادئ األخالقية؛
 وطلبت اللجنة .4اتخاذ الترتيبات الالزمة لتوفير خدمات األمانة للجنةب المنظمة تقوماللجنة وأن 

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية آذلك بأن يرفع مقترح منقح يعكس التعديالت التي اقترحتها إلى 
 التي عقدت في في دورته األربعين بعد المائةلمجلس  ورحب ا.2011آذار /ولجنة المالية في مارس

لجنة المبادئ ، بالجهود المستمرة الهادفة إلى صياغة اختصاصات 2010آانون األول /ديسمبر
 باستعراضها في الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة المالية، وأّيد قيام لجنة األخالقية وتشكيلها

   .2011آذار /مارس
 

 نشاء لجنة الشؤون األخالقية المقترحة نهج إ ثانيًا ـ
 
لجنة المالية في دورتها الثامنة تأخذ هذه الوثيقة في االعتبار المالحظات التي  أبدتها  ـ7

دورتها الثانية والثالثين بعد  وفي 2009تموز /والعشرين بعد المائة التي ُعقدت خالل شهر يوليو
في دورته التاسعة لك التي أبداها المجلس وت، 2010 نيسان/المائة التي عقدت في شهر أبريل

وعلى وجه الخصوص، المالحظات التي أبدتها لجنة ، 2010أيار / مايوفي شهروالثالثين بعد المائة 
. 2010 تشرين األول/أآتوبرالمالية في دورتها الخامسة والثالثين بعد المائة التي انعقدت في شهر 

دورة للجنة أنه أمكن التوصل إلى قدر من التوافق وأظهرت المناقشات التي دارت خالل هذه ال
   .أعاله 6 حول النص، باستثناء المالحظات المبينة في الفقرة

                                                 
 . 50، الفقرة CL 140/21وثيقة انظر ال  4
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من المهم التذآير من جديد بأنه في حين طلبت خطة العمل الفورية تقديم اقتراحات بشأن  ـ8
ة عبر منظومة األمم اختصاصات لجنة المبادئ األخالقية وتشكيلها، فإن الخبرة العملية المكتسب

المتحدة بشأن تنفيذ وظيفة المبادئ األخالقية عمومًا، ولجنة المبادئ األخالقية خصوصًا، ما زالت 
ومن جانب آخر، تعتقد األمانة أن الخبرة المكتسبة في المنظمة بشأن لجنة . محدودة للغاية

ر السنين، مفيدة جدًا وقد المراجعة، تعتبر، عند النظر إليها في ضوء التطور الذي شهدته على م
. توفر، إذا ما أجريت التعديالت الالزمة عليها، أساسًا لالقتراحات المتعلقة بلجنة المبادئ األخالقية

وهكذا، فإن لجنة المبادئ األخالقية المقترحة سوف تكرر بالنسبة لوظيفة المبادئ األخالقية، قدر 
 .  لمراجعة، مع إجراء التعديالت المناسبةاإلمكان، تجربة لجنة المراجعة بالنسبة لوظيفة ا

 
وآانت االختصاصات المقترحة للجنة المبادئ األخالقية قد ُعدلت في عدد من الجوانب  ـ9

وتتضمن االختصاصات إشارة إلى ضرورة أن . مقارنة بالنصوص التي عرضت فيها من قبل
جميع المسائل المتعلقة بالمبادئ تعمل لجنة المبادئ األخالقية آفريق استشاري للمدير العام بشأن 

األخالقية داخل المنظمة، وآأداة لمتابعة عمل برنامح المبادئ األخالقية في آٍن واحد، لكن من دون 
أن تضطلع بأي شكل من األشكال باإلشراف المباشر على أنشطة الموظف المسؤول عن المبادئ 

وبدون . عابير واضحة في والية اللجنةوُيقترح أن ُيعكس ذلك بت. األخالقية أو بأنشطة تشغيلية
بقي لجنة المبادئ األخالقية قيد االستعراض جميع المسائل االضطالع بأية أنشطة تشغيلية، ُت

المتعلقة بصياغة وإعداد وتنفيذ برنامج المبادئ األخالقية في المنظمة، بما في ذلك برنامج أو 
ترمي إلى تالفي تضارب المصالح أو برامج الكشف عن البيانات المالية في المنظمة التي 

معالجته؛ وتبقي آذلك قيد االستعراض أنشطة الموظف المسؤول عن المبادئ األخالقية على أساس 
التقارير المنتظمة التي ُتحال إلى اللجنة وتقدم التوجيهات بشأنها؛ وتسدي المشورة بشأن المسائل 

ألخالقية؛ وتستعرض آًال من العناصر الرئيسية التي يحيلها إليها المدير العام أو موظف المبادئ ا
لبرنامج المبادئ األخالقية، بما في ذلك أية سياسات، ولوائح وقواعد، وخطوات لنشر المعلومات، 

تدريب، وبرامج للكشف عن البيانات المالية ومنع تضارب المصالح وما يتعلق بذلك من الو
وترفع لجنة المبادئ األخالقية تقريرًا سنويًا إلى المدير العام، ولجنة المالية، ولجنة . سياسات

الشؤون الدستورية والقانونية، وتسدي المشورة وتفحص، بصفة عامة، أية قضايا تتصل بالوفاء 
 .  بواليتها

 
نها وتتألف لجنة المبادئ األخالقية، في ما يخص تشكيلها، من عضوية مختلطة، حيث إ ـ10

ويتسق هذا التشكيل مع االقتراحات التي . تضم ثالثة أعضاء داخليين وأربعة أعضاء خارجيين
ويكفل . ، مع االستفادة من تجربة لجنة المراجعة في الوقت نفسه إرنست أند يونغقدمتها شرآة

بيق مراعاة االعتبارات الخاصة بإمكانية التطاألعضاء الداخليون، بما لهم من معرفة بالمنظمة، 
داخل المنظمة ألي قرار قد يصدر؛ في حين يحرص األعضاء الخارجيون على األخذ بأفكار 

 وُيقترح آذلك أن يعّين المدير العام األعضاء . القطاعين العام والخاصمؤسساتوخبرات 
الداخليين الثالثة، وآذلك األعضاء الخارجيين األربعة على أن يوافق المجلس على هذا التعيين بناء 

ى توصية من لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وبما يتسق أيضًا مع اإلجراءات عل
ويشغل أعضاء لجنة المبادئ األخالقية . السارية حاليًا بخصوص تعيين أعضاء لجنة المراجعة

وتكون . مناصبهم لمدة ثالث سنوات، ويمكن أن يجدد المدير العام عضويتهم لثالث سنوات أخرى
وتنتخب اللجنة رئيسها من . جراءات تجديد تعيين األعضاء الخارجيين مماثلة إلجراءات تعيينهمإ

 . بين أعضائها الخارجيين
 

ومن المهم التشديد على أنه رغم إنشاء المنظمة للجنة خاصة بها للمبادئ األخالقية، وفقًا  ـ11
شبكة موظفي المبادئ األخالقية لقرار المؤتمر، فسيحتفظ موظف المبادئ األخالقية بعضويته في 

لمنظمات األمم المتحدة، ويواصل أداء دور فّعال في أنشطة الشبكة، وذلك استجابة للشواغل 
ومن المقترح آذلك، أن يصار إلى تقييم عمل لجنة . المتعلقة باتساق منظومة األمم المتحدة وتنسيقها
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نتان، وأن تعّدل اختصاصاتها وإجراءات المبادئ األخالقية بعد فترة زمنية محددة توصي بها اللج
ويتماشى ذلك مجددًا مع النهج البراغماتي الذي اتبعته المنظمة على مر . عملها حسب االقتضاء

 . السنين إزاء لجنة المراجعة
 

 االختصاصات المقترحة للجنة المبادئ األخالقية وتشكيلها  ـ ثالثًا
 

حسبان، بما في ذلك الرؤى التي طرحتها لجنة مع أخذ االعتبارات المبينة أعاله في ال ـ12
، 2010تشرين األول /أآتوبرالمالية في دورتها الخامسة والثالثين بعد المائة التي انعقدت في شهر 

 : تقدم االقتراحات التالية بشأن اختصاصات لجنة الشؤون األخالقية
 

شارياً  ًافريق  بوصفها األخالقية المبادئ لجنة تعمل ـ1 تم  است ا   لك ب  يه ق  م ادئ  يتعل  بالمب
امج  عمل طريقة على العام اإلشراف ويؤمن ،المنظمة داخل األخالقية شؤون  برن ة  ال  األخالقي
ة   إشراف مسؤولية بأية اللجنة تضطلع ولن .تشغيله  فعالية ويكفل ى  نظامي شؤون  مكتب  عل  ال

  .بواليته تتعلق تشغيلية أنشطة أية في تتدخل ولن األخالقية،
 

 األخالقية المبادئ لجنة والية
 

ادئ  مكتب على نظامية إشراف مسؤولية بأية اللجنة اضطالع عدم مبدأ إلى استنادًا ـ2  المب
ة، دم األخالقي دخلها وع ي ت ة ف شطة أي شغيلية أن ق ت ه، تتعل ون بواليت ة تك ة والي ادئ لجن  المب
    :آالتالي األخالقية

  
 األخالقية المبادئ برنامج بصياغة الصلة ذات المسائل جميع االستعراض قيد ُتبقي )أ(

 أو المنظمة في المالي قراراإل برنامج ذلك في بما وتنفيذه، وإعداده المنظمة في
 المصالح؛ في تضارب حدوث تالفي برنامج

 إلى استنادًا األخالقية المبادئ عن المسؤول الموظف نشاطات االستعراض قيد ُتبقي )ب(
 الصدد؛ بهذا توجيهاتها عطاءوإ اللجنة إلى ُتحال منتظمة تقارير

 عن المسؤول أو العام المدير إليها يحيلها قد التي المسائل بشأن المشورة تقديم )ج(
 األخالقية؛ المبادئ

 المبادئ برنامج في الرئيسية العناصر من آل بشأن المشورة وتقديم استعراض )د(
 ذلك في بما األخالقية

 وبرامج والتدريب المعلومات ونشر وقواعد، وأنظمة سياسات من بها يتصل ما
 سياسات؛ من بذلك يتصل وما المصالح في تضارب حدوث وتالفي قراراإل

 الدستورية الشؤون ولجنة المالية ولجنة العام المدير من آل إلى سنوي تقرير تقديم )هـ(
 والقانونية؛

 
 .واليتها بأداء متصلة مسائل أية دراسة أو المشورة إسداء )و(

 
 األخالقية المبادئ ةلجن تشكيل

 
 :تتألف لجنة المبادئ األخالقية من األعضاء المبينين أدناه الذين يعينهم المدير العام -3

 
 الشؤون في الخبرة ذوي ومن المنظمة خارج من السمعة حسنة شخصيات أربع )أ(

 والقانونية الدستورية الشؤون ولجنة المالية لجنة توصية على بناء وذلك األخالقية،
 المجلس؛ موافقةوب

 العام؛ المدير نائبي أحد )ب(
 المساعدين؛ العامين المديرين أحد )ج(
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 .القانوني المستشار )د(
 

دة  المنظمة خارج من أعضائها بين من رئيسها األخالقية الشؤون لجنة نتعّي ـ4  ثالث  لم
 .سنوات

 
 المنصب شغل مدة

 
شار  خال ما في ـ5 انوني  المست ذي  الق ة  في  عضواً  يكون  ال ادئ  لجن ة  المب م  األخالقي  بحك

 لوالية مناصبهم المنظمة في موظفون هم الذين األخالقية المبادئ لجنة أعضاء يشغل منصبه،
ام  المدير يجدد أن ويمكن .العام المدير تقدير بحسب للتمديد قابلة سنوات ثالث مدتها ين  الع  تعي

ارجيين، األعضاء ى الخ ق أن عل ى المجلس يواف ذا عل د ه ن بتوصيةو التجدي ة م ة لجن  المالي
  .والقانونية الدستورية الشؤون ولجنة

 
 الدورات

 
ين  األخالقية المبادئ لجنة تعقد -6 اديتين  دورت ى  ع ل  عل رئيس  ويجوز  .سنوياً  األق  أن لل

ك  يرى  حين األخالقية المبادئ للجنة إضافية دورات عقد إلى يدعو باً  ذل دير  ويجوز  .مناس  للم
 .الحاجة دعت إذا للجنة اجتماع عقد الرئيس من يطلب أن العام

 
 النصاب

 
دير  بحسب  ويجوز .االجتماعات من اجتماع آل في األعضاء جميع حضور ُيتوقع -7  تق

 .5لاألق على أعضاء خمسة بحضور االجتماعات ُتعقد أن الحاجة، دعت إذا الرئيس،
 

 األمانة
 

 .األخالقية المبادئ لجنة ملع لتيسير األمانة لخدمات الالزمة الترتيبات المنظمة تتخذ -8
 

 االعتبارات المالية وغيرها من االعتبارات  ـ رابعًا
 

 أفرادًا من الخارج، ء اللجنة من أعضاأربعة التي يكون فيها المقترحةاستنادًا إلى الصيغة  ـ13
  مقر إقامةلم يكنسيتعّين تقديم بدالت باإلضافة إلى قيام المنظمة بتغطية نفقات السفر في حال 

، ضمن بند 2011والمخصصات الالزمة لهذه النفقات متوفرة، لعام . هؤالء األشخاص في روما
خطة العمل الفورية، وسوف ُترصد لها مخصصات في برنامج العمل والميزانية للفترة 

تتم عادة تغطية النفقات التشغيلية األخرى من المخصصات ذات الصلة المتاحة من و. 2013ـ2012
 .الميزانية

 
 اإلجراءات المقترحة من قبل اللجنة  مسًا ـخا

 
 رأيها بشأنها ءلجنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إلى دراسة هذه الوثيقة وإبداإن  ـ 14

 وستقوم لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التي ستنعقد في شهر .حسب المقتضى

                                                 
 ما تمت مناقشته في بعض المناسبات في السابق، أية قواعد إجرائية لعمل  ال تشمل االقتراحات حتى اآلن، على نحو 5

ويمكن في المستقبل إعادة النظر في هذا الوضع في أعقاب التقييم . ، بالنظر إلى طبيعة اللجنة)بشأن التصويت مثًال(اللجنة 
 .الممكن لعمل اللجنة
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مقترحة للجنة المبادئ األخالقية، فضًال عن  هذه االختصاصات الض، باستعرا2011آذار /مارس
 . آراء لجنة المالية بشأنه

    
 :إلى ما يليبشكل خاص إّن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة  ـ15
 
 بعد استعراضها من  للجنة المبادئ األخالقية وإقرارها،المقترحةمراجعة االختصاصات   )أ(

ر داخل المنظمة بموجب نشرة المدير العام وسُتدرج  علمًا أنها ستصدقبل لجنة المالية،
 ضمن دليل اإلجراءات اإلدارية في المنظمة؛

إقرار االقتراح الذي يقضي بتقييم سير عمل لجنة المبادئ األخالقية بعد فترة زمنية محددة  )ب(
 .تقررها اللجنة وإجراء ما يلزم من تعديالت في اختصاصاتها


