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*1050487* 

  اجلمعية العامة
  الدورة اخلامسة والستون

  * من جدول األعمال املؤقت١٣٧ و ١٣٦البندان 
  إدارة املوارد البشرية

        وحدة التفتيش املشتركة
  

  استعراض األخالقيات يف األمم املتحدة    
  مذكرة من األمني العام    

ــة ال       ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب ــشرف األمــني الع ــيش   يت ــر وحــدة التفت ــة تقري عام
  .(JIU/REP/2010/3)“ قواعد األخالق يف منظومة األمم املتحدة”املشتركة املعنون 

  

 
  

  *  A/50/150.  
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  وحدة التفتيش املشتركة
  ٢٠١٠ ،جنيف
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   تنفيذيموجز
  يات يف منظومة األمم املتحدةاألخالق

JIU/REP/2010/3  
جتــئ هــذه الدراســة االستعراضــية كمتابعــة لتقريــر ســابق صــادر عــن وحــدة التفتــيش      

، وهي ترمي إىل حتديد أوجـه التقـدم       ‘ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة     ‘املشتركة بشأن   
ــدروس املــستفادة وأفــضل املمارســات فيمــا يتعلــق بإنــ    ــذ مهمــة متعلقــة  املتحقــق وال شاء وتنفي

ومتثـل اهلـدف مـن الدراسـة االستعراضـية يف           . باألخالقيات يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها         
تقدمي توصيات تفضي إىل إنشاء مهمة تتعلق باألخالقيـات ُيعمـل هبـا بالكامـل يف كـل منظمـة                    

املـوظفني احلـد   من املنظمات التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة وترمـي إىل ضـمان أن يفهـم مجيـع         
  .األدىن من معايري السلوك املقبولة
  النتائج واالستنتاجات الرئيسية

قــام املفتــشان، كمــا هــو احلــال يف التقريــر الــسابق املتعلــق بثغــرات الرقابــة باســتعراض   
املهمة املتعلقـة باألخالقيـات يف املنظمـات املـشاركة فيمـا يتـصل بالعناصـر الرئيـسية الـيت ُينظـر                   

وُتعَرض هذه العناصـر الرئيـسية      . هنا ال بد منها ألداء مهمة فعالة بشأن األخالقيات        إليها على أ  
وقام املفتشان بتحليل املعلومـات املتعلقـة   . بوصفها معايري مقترحة من وحدة التفتيش املشتركة   

والتوصـيات الـواردة يف     . بكل منظمة يف ضـوء املعـايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة                
  .ير مستمدة من النتائج اليت توصال إليهاهذا التقر

  املهمة املتعلقة باألخالقيات
للمـــوظفني إمكانيـــة الوصـــول إىل كيانـــات شـــىت للمـــساعدة يف حـــل املـــشاكل الـــيت    •  

وهــذه األنــشطة آخــذة يف التوســع وهــي متــوَّل علــى   . تــواجههم يف حيــاهتم الوظيفيــة 
دة علـــى املهمـــة املتعلقـــة وأحـــد اآلمـــال املعقـــو. حـــساب أنـــشطة الـــربامج الرئيـــسية 

باألخالقيات هي أهنا قد حتول دون أن تصري القضايا مشاكل تتطلب حال على غـرار               
وعندما تصبح املكاتب املكلفة مبهام األخالقيـات راسـخة القـدم يف          . حلول املنازعات 

  .املنظمات، ستنخفض املوارد املكرسة إلدارة املنازعات
ات واليــة وأهــداف ورؤيــة واضــحة، وبنيــة      يكــون للمكتــب النمــوذجي لألخالقيــ      •  

ومــن رأي املفتــشْين أن مكتــب األمــم املتحــدة لألخالقيــات يتــوىل  . أساســية، ومتويــل
توفري املعايري اليت تعمل على أساسـها مجيـع مكاتـب األخالقيـات يف املنظمـات التابعـة         

  .املتحدة ملنظومة األمم
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  إنشاء املهمة املتعلقة باألخالقيات
 الدراســة االستعراضــية أنــه بينمــا حتقــق تقــدم يف إنــشاء املهمــة املتعلقــة   أظهــرت هــذه  •  

باألخالقيات، وخاصة يف األمم املتحدة والـصناديق والـربامج التابعـة هلـا، فلـم يتحقـق             
  .سوى تقدم ضئيل يف كثري من الوكاالت

 املقترحات املتعلقة بإنشاء مهمة رمسية بشأن األخالقيـات قـد قُـدمت يف معظمهـا مـن                  •  
الرؤساء التنفيذيني لكي تنظر فيها اهليئات التشريعية، وكثريا مـا كـان ذلـك يف سـياق                 

  .املقترحات املتعلقة بامليزانية الربناجمية
فيما يتعلق باملنظمات اليت تبلغ من الصغر حدا ال تستطيع معه إنشاء مكاتب مـستقلة                 •  

رتيبـات الثنائيـة املهـام،      بشأن األخالقيات، وجتنبا لتـضارب املـصلحة املـالزم لـبعض الت           
وميكــن طــرح خيــار آخــر هــو االســتعانة  . ميكــن إنــشاء مكتــب مــشترك لألخالقيــات 

بترتيبــات مــن الــداخل حيــث تقــوم إحــدى املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة   
  .بتقدمي خدمات األخالقيات إىل منظمة أخرى

قـة باألخالقيـات تتطـابق      االختصاصات الصادرة عن املنظمـات خبـصوص املهمـة املتعل           •  
بيـد أن أحـد دواعـي      . يف معظمها مـع املعـايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة               

القلق الرئيسية لدى املفتشْين هو أن ذلك ال يزيد يف بعض املنظمات عـن كونـه جمـرد                  
  .كتابة على الورق

ــة املــستوى املــنخفض لاللتــزام مبهمــة األخالقيــات     •    يف كــثري مــن ُتظهــر بيانــات امليزاني
 يف منظمـة الطـريان   ٢٠١١-٢٠١٠الوكاالت، حيث كان التمويل منعدما يف الفتـرة        

املدين الدويل، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، واملنظمـة                
وكانــت مــستويات  . ، ومنظمــة الــسياحة العامليــة  )وايبــو(العامليــة للملكيــة الفكريــة   

العمــل الدوليــة ويف الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عنــد أدىن حــد التمويــل يف منظمــة 
 .بالنسبة إىل حجم هاتني املنظمتني

ترحــة ملنظمــات األمــم املتحــدة   يف املائــة تقريبــا مــن جممــوع امليزانيــة املق ٣٨إن نــسبة   •  
 سـتموِّل الوظـائف اخلاصـة       ٢٠١١-٢٠١٠يتعلق بأنشطة األخالقيات يف الفترة       فيما

ــة مــد برؤســاء مكا ويعتقــد املفتــشان . ٥- أو ف١-د أو مــ٢-تــب األخالقيــات برتب
قــد يوجــد متــسع للترشــيد عــن طريــق اخلــدمات املــشتركة أو ترتيبــات االســتعانة    أنــه

  .مبصادر داخلية
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  رؤساء مكاتب األخالقيات
قامت كل مـن األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة             •  

، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم             )لفاوا(والزراعة  
بتلبية املعايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة وذلـك عـن                ) اليونسكو(والثقافة  

طريق تعيني رؤساء ملكاتب األخالقيات من رتبـة كـبرية، ولكـن ال توجـد أي وظيفـة                 
 .يف أي من الوكاالت األخرىخمصصة ملهمة األخالقيات على أي مستوى 

  رؤساء مكاتب األخالقيات
قامت كل مـن األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة             •  

، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم             )الفاو(والزراعة  
وحـدة التفتـيش املـشتركة وذلـك عـن          بتلبية املعايري املقترحـة مـن       ) اليونسكو(والثقافة  

طريق تعيني رؤساء ملكاتب األخالقيات من رتبـة كـبرية، ولكـن ال توجـد أي وظيفـة                 
 .خمصصة ملهمة األخالقيات على أي مستوى يف أي من الوكاالت األخرى

إن إنشاء وظائف ذات مهام مزدوجـة تتـضمن عنـصرا خاصـا باألخالقيـات يف بعـض                    •  
تجابة مرضــية لتوصــية وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام   الوكــاالت األكــرب لــيس اســ 

وجيـب علـى الوكـاالت      .  وهو ُيظهـر االفتقـار إىل االلتـزام مبهمـة األخالقيـات            ٢٠٠٦
األصــغر، عنـــد قيامهــا بإنـــشاء وظــائف ذات مهـــام مزدوجــة، أن تتجنـــب حـــدوث     

  .تضارب يف املصلحة
ــيني دون غريهــم لرئاســة املهمــة       •   ــضل املهن ــضمان تعــيني أف ــات يف  ل ــة باألخالقي املتعلق

منظمــات األمــم املتحــدة، ينبغــي أن يكــون التعــيني تنافــسيا ومفتوحــا أمــام كــل مــن     
وينبغـي أن يكـون أحـد    . املرشحني الداخليني واملرشحني اخلارجيني على قدم املساواة 

 مـن حيـث     -متطلبات هـذه الوظيفـة هـو امـتالك خلفيـة مهنيـة يف جمـال األخالقيـات                   
ــسواء املــؤهالت واخلــرب  ــى ال ــشور عــن    وينبغــي توضــيح - ة عل  ذلــك يف اإلعــالن املن

 .الوظيفة شغور

يرى املفتشان أن املهمة املتعلقة باألخالقيات ال ميكن أن حتقق أهـدافها بالكامـل دون                 •  
ولــذلك فمــن األمــور احلامســة األمهيــة أن جيــري إشــراك . دعــم مــن مــوظفي املنظمــات

ــار رئــيس مكتــب األخالقيــات يف   ممثلــي املــوظفني علــى حنــو وثيــق يف عمليــ    ات اختي
  .املنظمات اليت يعملون هبا
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  استقاللية املهمة املتعلقة باألخالقيات
لضمان استقالل املهمة املتعلقة باألخالقيات جيب وضـع شـروط صـارمة تـنظّم تعـيني                  •  

ففـرض  . رؤساء مكاتب األخالقيـات، مبـا يف ذلـك فـرض حـدود علـى مـدة واليتـهم                  
واليـة يـدعم اسـتقاللية هـذه املهمـة عـن طريـق محايـة شـاغلها مـن                    حدود على مـدة ال    

. التعـرض للتــأثريات غــري املناسـبة مــع جتنــب املخــاطر املالزمـة للواليــة الطويلــة األجــل   
ووجد املفتشان أن أغلبية املنظمات اليت عينت رؤسـاء ملكاتـب األخالقيـات مل تطبـق                

نظمـات الـيت تـشترط فـرض        وعـالوة علـى ذلـك، ففـي امل        . حدودا زمنية على واليتهم   
 .حدود زمنية، ال جيري التقيد هبا بصرامة

ــاريره     •   ــات تق ــيس مكتــب األخالقي ــذي مباشــرة  وجيــب أن يقــدم رئ ــرئيس التنفي  إىل ال
جيــب أن تكــون لديــه إمكانيــة الوصــول بــصورة رمسيــة وغــري رمسيــة إىل اهليئــات   كمــا

غري أن املفتـشْين    . اللية املهمة التشريعية لضمان عدم قيام الرئيس التنفيذي بتقييد استق       
 .وجدا أن املنظمات بعيدة جدا عن الوفاء باملعايري املطلوبة املتعلقة خبطوط املسؤولية

  مسؤوليات مكتب األخالقيات
يؤكـد املفتـشان علـى أمهيـة حتقيـق التناســق يف املعـايري املتعلقـة باألخالقيـات فيمـا بــني            •  

األمـم املتحـدة لألخالقيـات حمفـال هامـا يف هـذا       منظمات األمم املتحدة ويعتربان جلنة  
بيد أنه لو شاركت مجيع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة كأعـضاء يف             . الصدد

  .هذه اللجنة فإن ذلك سيفيد أعمال اللجنة
يشكل التدريب والتثقيف والتوعية أنشطة حامسة األمهية بالنظر إىل أهنا ميكـن أن متتـد               •  

وال يوجد حاليا تدريب إلزامي جلميـع املـوظفني يف هـذا            . في املنظمات إىل مجيع موظ  
الــصدد إال لــدى األمــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم   

. املتحـدة للــسكان، ومفوضـية األمــم املتحـدة الــسامية لـشؤون الالجــئني، واليونــسكو    
ال األخالقيــات ينبغــي أن يكــون  ويعتقــد املفتــشان اعتقــادا قويــا بــأن التــدريب يف جمــ  

إلزاميــا جلميــع املــوظفني وينبغــي تنظــيم دورات تدريبيــة إلزاميــة لتجديــد املعرفــة علــى  
. وينبغــي قيــام الرؤســاء التنفيــذيني بتــويل زمــام القيــادة يف هــذا الــصدد. أســاس منــتظم

وينبغي أيضا للرؤساء التنفيذيني إجراء استطالعات للموظفني مـرة كـل سـنتني بـشأن             
لوعي بواجب الرتاهـة ونـشر نتـائج االسـتطالعات علـى شـبكات اإلنترنـت الداخليـة                 ا

  .للمنظمات التابعة هلم
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ــسرعة         •   ــات ب ــشأن األخالقي ــه ب ــشورة والتوجي ــى امل ــات احلــصول عل ــاول طلب جيــب تن
وكفاءة لكي يكتسب املوظفون الثقـة يف خـدمات مكتـب األخالقيـات، ولكـن لـيس             

ولــضمان االتــساق يف املــشورة  . يــة يف هــذا الــصدد لــدى معظــم املكاتــب معــايري رمس 
ــة الــيت   املقدمــة، جيــب إجــراء مــشاورات منتظمــة فيمــا بــني     ــع الكيانــات التنظيمي مجي

  .ُيطلب إليها تقدمي مشورة تتصل باألخالقيات قد
أما طرائق تلقي الشكاوى املتعلقـة باالنتقـام املـدَّعى يف إطـار سياسـات محايـة املـبلِّغني                     •  

لفات، ومعاجلة الشكاوى من جانب مكاتـب األخالقيـات، فإهنـا تتطـابق يف              عن املخا 
معظمهــا مــع املعــايري املقترحــة مــن وحــدة التفتــيش املــشتركة املعمــول هبــا يف األمــم      
املتحــدة والــصناديق والــربامج التابعــة هلــا، علــى الــرغم مــن أنــه كانــت توجــد أحيانــا    

الـة الوكـاالت املتخصـصة والوكالـة        ويف ح . حاالت تأخري يف إمتام االستعراض األويل     
الدوليــة للطاقــة الذريــة، ال توجــد إىل حــد كــبري سياســات بــشأن محايــة املــبلِّغني عــن   

  .املخالفات، أو ُبدئ حديثا فقط يف وضعها
يف احلــاالت الــيت يكتــشف فيهــا مكتــب األخالقيــات باملنظمــة وجــود دعــوى ظــاهرة    •  

 وميتنــع فيهــا مكتــب الرقابــة الداخليــة عــن الوجاهــة حبــدوث انتقــام أو هتديــد باالنتقــام
إجراء حتقيق، ينبغي للرئيس التنفيذي أو لرئيس مكتب األخالقيات إحالـة املـسألة إىل              

 .وحدة التفتيش املشتركة من أجل التحقيق فيها

ويف ظل عـدم وجـود مكاتـب     . يقوم مكتب األخالقيات بإدارة برنامج الكشف املايل        •  
ت، تقــوم كيانـات أخــرى بـإدارة بــرامج الكـشف املــايل    أخالقيـات يف معظــم الوكـاال  

ووجد املفتشان أن هذه الربامج ال تزيد يف معظم احلاالت على كوهنـا             . عند وجودها 
إعالنات أو سجالت للكشف عن املصلحة من جانب املوظفني املعنيني وأن مراجعـة             

  .املعلومات املقدمة أو التحقق منها ضئيالن أو غري موجودين
ي للرؤســاء التنفيــذيني للمنظمــات الــيت مل تأخــذ بــسياسة شــاملة بــشأن الكــشف   ينبغــ  •  

املايل أن تفعـل ذلـك علـى سـبيل االسـتعجال، مبـا يف ذلـك قيـام مكاتـب األخالقيـات            
  .املعنية مبراجعة إقرارات الكشف املايل جلميع املوظفني املعنيني والتحقق منها

  االلتزام باملهمة املتعلقة باألخالقيات
وينبغـي أن   . ستتأثر الصحة األخالقية للمنظمات تأثرا قويا بـسلوك مـن حيتلـون القمـة               •  

يسلّم الرؤساء التنفيذيون بالتزاماهتم هم يف هذا الصدد وأن يتخذوا خطـوات للربهنـة              
مكانـا  ”على وجود التزام شخـصي قـوي باملهمـة املتعلقـة باألخالقيـات، وأن يتيحـوا                 
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خالقيــات، وأن يعقــدوا اجتماعــات عامــة ســنوية   لــرئيس األ“علــى طاولــة االجتمــاع
ُيخصص جزء منها حتديدا ملـسألة األخالقيـات، وأن يقـدموا إقـرارات الكـشف املـايل                 

 .اخلاصة هبم

ينبغــي إنــشاء آليــة داخليــة يف كــل منظمــة لتحديــد طرائــق عمــل مكتــب األخالقيــات    •  
مة ضـد الـرئيس التنفيـذي       أو دائرة الرقابة الداخلية بغية التحقيق يف االدعاءات املقد        /و

للمنظمــة أو اســتعراض هــذه االدعــاءات، مبــا يف ذلــك إبــالغ اهليئــة التــشريعية مباشــرة 
 .بنتائج التحقيق أو االستعراض

يعتقد املفتشان أن إحدى املسؤوليات املزدوجة للـدول األعـضاء والرؤسـاء التنفيـذيني          •  
دول األعــضاء أن تكفــل إجيــاد وينبغــي للــ. هــي تنــاول القــضايا املثــارة يف هــذا التقريــر

ــار          ــسه اعتب ــت نف ــي يف الوق ــا ينبغ ــات؛ كم ــة باألخالقي ــة املتعلق ــة للمهم ــوارد كافي م
الرؤساء التنفيذيني مـسؤولني عـن حتديـد االجتـاه عنـد القمـة وضـمان أن تعمـل مهمـة                     

  .األخالقيات على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية
  يعيةتوصيات مقدمة لكي تنظر فيها األجهزة التشر

ينبغــي للــهيئات التــشريعية للمنظمــات األصــغر أن توّجــه رؤســاءها التنفيــذيني إىل   •  
تقدمي مقترحات إلجياد املهمة املتعلقة باألخالقيات عن طريق إما قيام جمموعـة مـن          
املنظمات بإنشاء مكتب أخالقيات مشترك علـى أسـاس تقاسـم التكـاليف أو عـن                

خالقيـات يف منظمـة أخـرى علـى أســاس     طريـق االسـتعانة مـن الـداخل مبكتــب األ    
 .استعادة التكاليف/تقاسم

ينبغي للـهيئات التـشريعية أن توّجـه رؤسـاءها التنفيـذيني إىل تطبيـق حـدود زمنيـة                     •  
على الوالية عنـد تعـيني رئـيس مكتـب األخالقيـات، وهـو ينبغـي أن يكـون تعيينـا                  

رتني متعـاقبتني كـل     مدته سبع سنوات غري قابل للتجديد، أو تعيينا ال يزيد عن فتـ            
منها أربع أو مخس سنوات، مع عدم وجود أي إمكانية إلعادة التعيني من جانـب               

  .املنظمة نفسها
ينبغي للهيئات التشريعية أن توّجه رؤساءها التنفيذيني إىل ضمان أن يقدم مكتـب          •  

األخالقيات تقريرا سنويا، أو موجزا لـه، ال يغـريه الـرئيس التنفيـذي، مباشـرة إىل          
  .اهليئة التشريعية إىل جانب أي تعليقات يبديها الرئيس التنفيذي بشأنه
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ــذيني إىل ضــمان أن يكــون         •   ــاءها التنفي ــه رؤس ــشريعية أن توّج ــهيئات الت ــي لل ينبغ
ــات         ــة إىل اهليئ ــصورة غــري رمسي ــة الوصــول ب ــات إمكاني ــب األخالقي ــرئيس مكت ل

 .التشريعية وأن يكون منصوصا على هذه اإلمكانية كتابة

ينبغي للهيئات التشريعية أن توّجه رؤساءها التنفيذيني إىل تقدمي إقرار كشف مايل   •  
ينبغي النظر فيه بنفس الطريقة املتبعة مع سائر املوظفني الذين يكون مطلوبا منـهم           

  .تقدمي هذه اإلقرارات
ينبغي للـهيئات التـشريعية توجيـه رؤسـائها التنفيـذيني إىل تقـدمي مقترحـات تتعلـق                    •  

أو دائــرة الرقابــة /إنــشاء آليــة داخليــة حتــدد طرائــق عمــل مكتــب األخالقيــات و ب
ــالتحقيق يف االدعــاءات أو إجــراء اســتعراض لالدعــاءات     الداخليــة فيمــا يتعلــق ب
املوجهة ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة، مبا يف ذلك إبالغ اهليئة التـشريعية املعنيـة      

  .مباشرة بنتائج التحقيق أو االستعراض
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  مقدمة  -أوال   
، بــإجراء ٢٠٠٩قامــت وحــدة التفتــيش املــشتركة، كجــزء مــن برنــامج عملــها لعــام      - ١

وقــد اقتــرح إجــراء هــذه الدراســة . دراســة استعراضــية لألخالقيــات يف منظومــة األمــم املتحــدة
ألمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف  االستعراضــية املفــوض العــام لوكالــة ا 

وبــالنظر إىل أن األخالقيــات والرتاهــة يتــسمان بأمهيــة حامســة ألداء  ). األونــروا(الــشرق األدىن 
املنظمة ملهامها بصورة فعالة وملصداقية املنظمة نفسها، فإن هذه الدراسـة االستعراضـية تـشكل               

ثغـرات الرقابـة يف منظومـة       ”لتفتـيش املـشتركة بعنـوان       ن وحـدة ا   متابعة لتقرير سـابق صـادر عـ       
 ويرمي إىل حتديد التقدم احملرز والدروس املستفادة وأفضل املمارسات يف جمـال             “األمم املتحدة 

  .)١(بأكملها إنشاء وتنفيذ املهمة املتعلقة باألخالقيات يف منظومة األمم املتحدة
ــي واملمارســ      - ٢ ــسلوك الالأخالق ــت أوجــه ال ــا زال ــن    وم ــة م ــب قل ــن جان ات الفاســدة م

ويف حــني أنــه قــد . األشــخاص تــشّوه أعمــال ومسعــة املنظمــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة 
ميكن أبدا، مع األسف، استئصال هذا السلوك وهذه املمارسـة بالكامـل، فـإن إنـشاء املهمـة                   ال

د ثقافة وجـو قوامهمـا      املتعلقة باألخالقيات ميكن أن يساعد على احلد من املشاكل ورعاية إجيا          
بيد أن إنشاء مهمة األخالقيات ليس بكاٍف؛ إذ يلزم تنفيـذ هـذه املهمـة، إىل    . الرتاهة واملساءلة 

. جانب وضع وتعميم سياسـات وإجـراءات فيمـا يتعلـق بتطبيـق معـايري الـسلوك الـدنيا املقبولـة                    
ن فـيهم الرؤسـاء     مبـ (وإحدى النتـائج الالزمـة املترتبـة علـى ذلـك هـي أن يفهـم مجيـع املـوظفني                     

فــضال عــن اخلــرباء االستــشاريني واملتعاقــدين واملــوظفني املنتَخــبني وهيئــات الرقابــة ) التنفيــذيون
وهذا ينطبق على كل فـرد يعمـل بـأي          . مبادئ وممارسات السلوك األخالقي وأن يتمسكوا هبا      
  .صفة يف املنظمة؛ فال ُيستثىن أو ُيعفى من ذلك أحد

ــق      وهــدف الدراســة االستعر   - ٣ ــة تتعل ــشاء مهم ــؤدي إىل إن ــدمي توصــيات ت ــو تق اضــية ه
باألخالقيــات تعمــل بكامــل طاقتــها يف كــل منظمــة مــن منظمــات األمــم املتحــدة وترمــي إىل     
استحداث وتنمية ثقافة قوامها األخالقيات والرتاهة واملساءلة وضمان أن يفهم مجيع املـوظفني             

  .معايري السلوك الدنيا املقبولة
ــ  - ٤ ــا، والوكـــاالت   ومشلـــت الدراسـ ــناديقها وبراجمهـ ــية األمـــم املتحـــدة وصـ ة االستعراضـ

ووفقــا للمعــايري واملبــادئ . املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة
التوجيهية الداخليـة لوحـدة التفتـيش املـشتركة وإجـراءات العمـل الداخليـة اخلاصـة هبـا، مشلـت                     

 ذا التقرير إجراء استعراض أويل وتنظيم استبيانات وإجـراء مقـابالت  املنهجية املتبعة يف إعداد ه   

__________ 
   .JIU/REP/2006/2الوثيقة   )١(  
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واسـتنادا إىل الـردود     . وأُرسلت اسـتبيانات مفـصلة إىل املنظمـات املـشاركة         . وحتليالت متعمقة 
الواردة، أجرى املفتشان مقابالت مع موظفي املنظمات املشاركة والتمسا أيضا آراء عدد مـن              

  .اء القطاع اخلاصاملنظمات الدولية األخرى وخرب
وكما هو احلال يف التقرير السابق الصادر عن وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن ثغـرات                  - ٥

الرقابة الداخلية، استعرض املفتشان املهمة املتعلقة باألخالقيات يف املنظمات املشاركة بالقيـاس            
ويف هـذا التقريـر،   . اتإىل عناصر رئيسية ُرئي أنه ال بد منها لقيام مهمة فّعالـة بـشأن األخالقيـ       

ُتعَرض هذه العناصر الرئيسية بوصفها معايري مقترحة من وحدة التفتـيش املـشتركة يف إطـارات            
النــصوص الــواردة يف التقريــر، والــيت يوجــد رابــط بينــها وبــني املرفقــات الــيت تقــدم مــوجزات     

ذه املعلومـات يف    وقام املفتشان بتحليل هـ    . للمعلومات اجملمَّعة فيما يتعلق بكل منظمة مشاركة      
والتوصـيات الـواردة يف التقريـر مـستمّدة     . ضوء املعايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة        

  .من النتائج اليت توصال إليها
  :وقد استندت املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة إىل ما يلي  - ٦

 الكتابات املتعلقة باألخالقيات والرتاهة؛  •  

 ير املقدمة إىل اجلمعية العامة واهليئات التشريعية للمنظمات املعنية؛شىت التقار  •  

 أفضل املمارسات يف املهمات املتعلقة باألخالقيات يف منظمات األمم املتحدة؛  •  

املناقــشات الــيت أُجريــت مــع مــوظفي األخالقيــات واملــوظفني املعنــيني اآلخــرين يف           •  
 منظمات األمم املتحدة؛

  أُجريت مع ممثلي املوظفني داخل املنظمات؛املناقشات اليت  •  

ــق            •   ــا يتعل ــا فيم ــشهورين دولي ــاع اخلــاص امل ــع خــرباء القط ــت م ــيت أُجري ــشات ال املناق
 .باملمارسات املتبعة داخل ذلك القطاع

وعلى عكس التقريـر الـسابق، مل يبـّين املفتـشان مـا إذا كانـت املنظمـات الـيت أنـشأت                        - ٧
ويكــشف . ت املعــايري املقترحــة مــن وحــدة التفتــيش املــشتركةمهمــة بــشأن األخالقيــات قــد لّبــ

البحــث الــذي أُجــري عــن العديــد مــن احلــاالت الــيت كــان فيهــا كــل شــيء قائمــا فعــال، وهــو   
غـري أنـه باالسـتناد إىل       . يشري إىل أن املنظمة قـد لّبـت املعـايري املقترحـة تلبيـة كليـة أو جزئيـة                   ما

شان إىل أن املهمــة املتعلقــة باألخالقيــات ال تزيــد يف  املقــابالت والبحــوث التاليــة، خلــص املفتــ 
بعض املنظمات عن أن تكون جمرد كتابة على الورق، األمـر الـذي مكّـن املنظمـة ببـساطة مـن                     

فإصـدار صـك إداري لـيس كافيـا لتنفيـذ املهمـة املتعلقـة           . أن تضع عالمة صح يف اخلانـة املعنيـة        
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 التنفيــذيني واإلدارة العليــا، ومعهمــا الــدول فبــدون التــزام حقيقــي مــن الرؤســاء. باألخالقيــات
  .األعضاء، ال ميكن حتقيق شيء ُيذكر

وحسب املمارسة املعتادة، الُتمست تعليقات مـن املنظمـات املـشاركة بـشأن مـشروع                 - ٨
  .التقرير وأُخذت هذه التعليقات يف احلسبان عند وضع التقرير يف صورته النهائية

ام األساســي لوحــدة التفتــيش املــشتركة، ُوضــع هــذا    مــن النظــ٢-١١ووفقــا للمــادة   - ٩
التقرير يف صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتـشني بغيـة اختبـار اسـتنتاجاته وتوصـياته يف                  

  .ضوء احلكمة اجلماعية للوحدة
ولتيــسري تنــاول التقريــر وتنفيــذ توصــياته ورصــد هــذا التنفيــذ، يتــضمن املرفــق التاســع     - ١٠

 إذا كان التقرير مقـدما إىل املنظمـات املعنيـة لكـي تتخـذ إجـراء بـشأنه أو جملـرد                جدوال يبني ما  
وحيّدد اجلدول التوصـيات الـيت هتـم كـل منظمـة علـى حـدة، مـع حتديـد مـا إذا                       . إحاطتها علما 

يعية للمنظمـة أو هيئـة إدارهتـا    كانت هذه التوصيات تتطلب اختاذ قـرار بـشأهنا مـن اهليئـة التـشر        
  .كن للرئيس التنفيذي للمنظمة أن يتخذ إجراء بشأنهما إذا كان مي أو
ــع مــن ســاعدومها يف إعــداد هــذا        - ١١ ــشان يف اإلعــراب عــن تقــديرمها جلمي ويرغــب املفت

التقرير، وخاصـة أولئـك الـذين شـاركوا يف املقـابالت وتقـامسوا معهمـا طواعيـة مـا لـديهم مـن             
  .معرفة وخربة فنية

  
  اتاملهمة املتعلقة باألخالقي  -ثانيا   

 منه، علـى أنـه ينبغـي يف اسـتخدام املـوظفني       ١٠١ينص ميثاق األمم املتحدة، يف املادة         - ١٢
ويف حتديد شروط خدمتهم أن ُيراَعـى يف املكـان األول ضـرورة احلـصول علـى أعلـى مـستوى                     

كمــا أن االقتــدار املهــين والرتاهــة واحتــرام التنــّوع هــي القــيم  . مــن املقــدرة والكفــاءة والرتاهــة
  .ية اليت يتوقع حتلي موظفي املنظمة هبااألساس
، كمـا ميكـن تعريـف     “األمانـة ” أو   “االسـتقامة اخللقيـة   ”وميكن تعريـف الرتاهـة بأهنـا          - ١٣

ويف ســـياق تنظيمـــي، ميكـــن تعريـــف األخالقيـــات . )٢(“املبـــادئ اخللقيـــة”األخالقيـــات بأهنـــا 
العمـل بطريقـة أخالقيـة يف مجيـع     تشريان إىل االلتـزام بـالفكر و      ”والرتاهة، تعريفا واسعا، بأهنما     

  .)٣(“جوانب عملة إدارة املنظمة وتسيريها

__________ 
  )٢(  The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th edition, 1990.  
  )٣(  J. Dubinsky and Richter, Global Ethics and Integrity Benchmarks, 2008-2009, p. iv  
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ــشاركة عمــا إذا كــان مــصطلحا      - ١٤ ــئلت املنظمــات امل ــات” و“الرتاهــة”وُس  “األخالقي
وأحالـــت املنظمـــات، يف معظمهـــا، املفتـــشْين إىل ميثـــاق األمـــم . معـــّرفني يف وثائقهـــا الرمسيـــة

 الـيت اعتمـدهتا جلنـة اخلدمـة املدنيـة           “خلدمـة املدنيـة الدوليـة     معـايري الـسلوك يف ا     ”املتحدة، وإىل   
، ونظــامي املــوظفني األساســي واإلداري، باعتبارهــا الوثــائق التوجيهيــة ٢٠٠١الدوليــة يف عــام 

  .بشأن هذه املسائل
تـر   ومل. وطُلب أيضا إىل املنظمات التمييز بني مدونة قواعد سلوك ومدونة أخالقيات            - ١٥

د أي فـارق بينمـا رأت منظمـات أخـرى أن مدونـة قواعـد الـسلوك هـي                    بعض املنظمات وجـو   
  .امتثال يرتكز على جزاءات ذات صلة وأن مدونة األخالقيات تتسم بطبيعة تطلّعية ووقائية

ويوجد عـدد متزايـد مـن الكيانـات الـيت يلجـأ إليهـا املوظفـون عنـد نـشوء مـشاكل أو                   - ١٦
منـاء املظـامل والوسـطاء واحملكّمـون وموظفـو          قضايا، ويدخل ضمن ذلك مستشارو املوظفني وأ      

ــات هــي أحــدث        ــوظفني، وأصــبحت األخالقي ــات امل ــة ونقاب ــب الرقاب ــشرية ومكات ــوارد الب امل
وممـا يؤسـف لـه أن هـذه األنـشطة آخـذة يف التوسـع ومتـوَّل علـى حـساب                  . إضافة هلذه القائمة  

لقـة باألخالقيـات هـي أهنـا قـد          وأحد اآلمال املعقودة علـى املهمـة املتع       . أنشطة الربامج الرئيسية  
ومــع . حتــول دون أن تتطــور القــضايا املثــارة إىل مــشاكل تــستلزم حــال علــى منــوال املنازعــات 

  .رسوخ قدم مكاتب األخالقيات يف املنظمات، ستنخفض املوارد املكّرسة ملعاجلة املنازعات
ايــة قيــام ويتمثــل أحــد املقاصــد الرئيــسية ألي مكتــب مــن مكاتــب األخالقيــات يف رع  - ١٧

ثقافة قوامها األخالقيات والرتاهة واملساءلة مما يدعم الثقة يف املنظمة ويـدعم مـصداقية املنظمـة                
ويعتقـد املفتـشان أن معظـم مـوظفي املنظمـات يلتزمـون مبعـايري               . داخليا وخارجيا على الـسواء    

عـال قلّـة مـن      ولذلك فمما ُيؤسف له أن أف     . أخالقية ال شبهة فيها يف حياهتم املهنية والشخصية       
ويف الوقـت   . املوظفني قد أثارت احلاجة إىل إنشاء مهمة رمسية بشأن األخالقيات يف املنظمات           

نفسه فإن العمل على الصعيد الدويل يف ظل ما ينطوي عليه ذلك من اختالفات ثقافيـة، ميكـن                  
  .أن يؤدي، بل يؤدي فعال، إىل مشاكل أخالقية يتعّين تناوهلا وحلّها

وهـو  . ألخالقيات والية، وأهداف واضحة، ورؤيـة، وبنيـة أساسـية، ومتويـل           وملكتب ا   - ١٨
ــسياسات، ويقــدم       ــشأن ال ــسياسات، ويتحــدث ب ــسياسات، وينفــذ هــذه ال ــسهم يف وضــع ال ي

ــه ومــن رأي املفتــشْين أن مكتــب األمــم املتحــدة لألخالقيــات يتــيح املعــايري    . املــشورة والتوجي
كاتب األخالقيات يف املنظمات التابعة ملنظومة األمـم        القياسية اليت ميكن أن تسري عليها مجيع م       

وهــذا ال يعــين وال يفهــم منــه ضــمنا أنــه ال يلــزم إجــراء حتــسينات يف منظومــة األمــم   . املتحــدة
  .املتحدة بأكملها
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  إنشاء املهمة املتعلقة باألخالقيات  -ثالثا   
ثغــرات ‘ن  عــ٢٠٠٦وجــدت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف تقريرهــا الــصادر يف عــام   - ١٩

ــة يف منظومــة األمــم املتحــدة   ــة -، أن معظــم املنظمــات مل تلــب  ‘الرقاب   أو لّبــت بــصورة جزئي
. )٤( املعايري املقترحة من وحـدة التفتـيش املـشتركة إلنـشاء املهمـة املتعلقـة باألخالقيـات                 - فقط

علقـة  وقد أظهـرت هـذه الدراسـة االستعراضـية أنـه بينمـا أُحـرز تقـدم يف إنـشاء هـذه املهمـة املت                    
باألخالقيات، وخاصة يف األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، فلـم يتحقـق سـوى تقـدم ضـئيل                   

وفيمـا يتعلـق هبـذه املنظمـات، يكـرر املفتـشان          ). املرفقان األول والثاين  (يف كثري من الوكاالت     
ت إىل  توجيه التوصية الواردة يف التقرير السابق ومفادها أن توعز اهليئات التـشريعية يف املنظمـا              

ــدم مبقترحــــات مــــن أجــــل   ــذيني التقــ ــائها التنفيــ ــون  رؤســ ــة لألخالقيــــات تكــ ــشاء مهمــ  إنــ
، حيثمـا   ٥-ف/١-اختصاصات واضـحة وإنـشاء وظيفـة موظـف أخالقيـات بدرجـة مـد               ذات

  .)٥(يكون مناسبا، داخل مكتب الرئيس التنفيذي
علقـة باألخالقيـات،    أما املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة إلنـشاء املهمـة املت             - ٢٠

  .١واملتصلة بالوالية واالختصاصات، فترد أدناه يف اإلطار 
  

  إنشاء املهمة املتعلقة باألخالقيات: ١اإلطار 
  :املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة

  .أن تنشأ املهمة املتعلقة باألخالقيات بقرار من اهليئة التشريعية  )أ(
  :ملهمة ما يليأن تشمل اختصاصات هذه ا  )ب(
  وضع ونشر معايري األخالقيات؛  ‘١’
 وضع وتنفيذ دورات تدريبية إلزامية بشأن األخالقيات؛  ‘٢’

تقــدمي املــشورة والتوجيــه بــشأن األخالقيــات يف تكــتم إىل مجيــع مــوظفي    ‘٣’
  املنظمة أيا كان وضعهم التعاقدي؛

سبب اإلبــالغ إدارة سياسـة املنظمـة بــشأن محايـة املـوظفني مــن االنتقـام بـ        ‘٤’
عـــن إســـاءة التـــصرف وبـــسبب التعـــاون مـــع عمليـــات مراجعـــة احلـــسابات أو  

  ؛)سياسة محاية املبلّغني عن املخالفات(التحقيقات املأذون هبا كما ينبغي 
  .إدارة برنامج الكشف املايل للمنظمة  ‘٥’

  
__________ 

  )٤(  JIU/REP/2006/2 .املرفق التاسع.  
  ).ب(و ) أ (١٥املرجع نفسه، التوصية   )٥(  
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مهـا مـن    واملقترحات املتعلقة بإنشاء مهمـة رمسيـة تتعلـق بـاألخالق قـد قُـّدمت يف معظ                  - ٢١
ــك يف ســياق          ــا جــرى ذل ــشريعية، وكــثريا م ــات الت ــا اهليئ ــذيني لكــي تنظــر فيه الرؤســاء التنفي

وكانت أول مبادرة من هذا القبيل قد جـاءت مـن        ). املرفق األول (مقترحات امليزانية الربناجمية    
 إنـشاء مكتـب أخالقيـات مـستقل وذلـك يف        ٢٠٠٥األمني العام السابق عنـدما اقتـرح يف عـام           

ــره ــة        تقري ــساءلة يف األمان ــز امل ــدابري املتخــذة لتعزي ــن الت ــة ع ــة العام ــّدم إىل اجلمعي ــسنوي املق  ال
ووافقــت اجلمعيـة العامــة علـى تــوفري التمويـل ملكتــب األخالقيـات يف ميزانيــة الفتــرة     . )٦(العامـة 
  .، وأقرت مسؤولياته الرئيسية٢٠٠٧-٢٠٠٦

الـربامج ارتباطـا وثيقـا مبثيلـه يف         وقد ارتبط إنـشاء مكاتـب األخالقيـات يف الـصناديق و             - ٢٢
، أصـدر األمـني العـام       ٦٠/١مـن قـرار اجلمعيـة العامـة         ) د (١٦١فاتباعا للفقرة   . األمم املتحدة 
األجهـزة والـربامج ذات   : إعمال األخالقيات على نطاق منظومة األمـم املتحـدة     ”نشرة بعنوان   

ــستقلة ــات يف إ   “اإلدارة املـ ــذه املنظمـ ــا هـ ــدت هبـ ــشرة استرشـ ــي نـ ــي  ، وهـ ــها هـ ــشاء مكاتبـ نـ
ــات ــة        .)٧(لألخالقي ــشاء وظيف ــى إن ــة عل ــربامج كاف ــصناديق وال ــشريعية لل ــات الت ووافقــت اهليئ

ــة      ــة بامليزاني ــررات املتعلق ــستوى يف املق ــة امل ــات رفيع ــة هلــذه املنظمــات   موظــف أخالقي الربناجمي
  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة
ة علــى إنــشاء وظيفــة   ويف حالــة الوكــاالت املتخصــصة، مل توافــق اهليئــات التــشريعي       - ٢٣

موظــف أخالقيــات أقــدم عــن طريــق املقــررات املتعلقــة بامليزانيــة الربناجميــة إالّ يف منظمــة األمــم 
، )اليونـسكو (، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة          )الفاو(املتحدة لألغذية والزراعة    

تعلــق بإنــشاء وظيفــة جديــدة ويف احلالــة األخــرية جــاء املقتــرح امل. واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت
  .ملوظف أخالقيات من فريق عامل تابع للمجلس

وقد سلّم التقرير الـسابق املتعلـق بثغـرات الرقابـة بـأن حجـم املنظمـة يـشكل عـامال يف             - ٢٤
إنشاء املهمـة املتعلقـة باألخالقيـات وأشـار إىل أن هـذه املهمـة ميكـن يف املنظمـات الـصغرية أن                       

وقــد أخفــق حقــا العديــد مــن املنظمــات الــصغرية يف إنــشاء  . )٨(مــةتكــون وظيفــة مزدوجــة امله
ــة    -املهمــة املتعلقــة باألخالقيــات   ــة الدولي ــدويل واملنظمــة البحري  أي منظمــة الطــريان املــدين ال

ولكـن يف احلـاالت الـيت ُوضـعت فيهـا ترتيبـات بـشأن مهمـة              . ومنظمة األمم املتحـدة للـسياحة     
ربيدي العـاملي واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، نـشأت             مزدوجة، كما هو احلال يف االحتاد ال      

مشاكل تنطوي على أوجه تـضارب حمتملـة يف املـصلحة وعـدم وجـود متويـل خمـصص للعنـصر            
__________ 

  )٦(  A/60/312 ٤٠ الفقرة.  
  .ST/SBG/2007/11الوثيقة   )٧(  
  )٨(  JIU/REP/2006/2 ٤٩، الفقرة.  
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وعالوة على ذلك فإن اثنتني من املنظمات الكبرية قد اعتمـدتا علـى حنـو               . املتعلق باألخالقيات 
لة الدولية للطاقة الذرية ومنظمـة العمـل الدوليـة،        ال مربر له منوذج املهمة املزدوجة، ومها الوكا       
  .ملا ينطوي عليه ذلك من خماطر الحقة يعتّد هبا

وفيمــا يتعلــق باملنظمــات األصــغر مــن أن تنــشئ مكاتــب مــستقلة لألخالقيــات، وبغيــة   - ٢٥
جتنب تضارب املصلحة املالزم لبعض ترتيبات املهمة املزدوجة، ميكن إنشاء مكتـب أخالقيـات        

فمـن شـأن إنـشاء مكتـب أخالقيـات واحـد، جيـري تقاسـم                . أو جيـري تقاسـم تكاليفـه      مشترك  
تكاليفه، من أجل املنظمة البحرية الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت واالحتاد الربيـدي العـاملي              
ومنظمة األمم املتحدة للسياحة ومنظمة الوايبو واملنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، علـى سـبيل                  

ــال، أن ــب         املث ــيس مكت ــن وجــود رئ ــه م ــا ينطــوي علي ــورات حجــم، مب ــق وف ــؤدي إىل حتقي  ي
ومثـة خيـار   .  وإىل وفـورات أخـرى تتعلـق بـاملوظفني       ٥-ف/١-أخالقيات واحد فقط برتبة مد    

آخر ميكـن أن يتمثـل يف ترتيبـات االسـتعانة مبـصادر داخليـة حيـث تقـوم منظمـة واحـدة تابعـة                         
ويف هـذا الـصدد، أعـرب    . خالقيـات ملنظمـة أخـرى   ملنظومة األمـم املتحـدة بتقـدمي خـدمات األ      

العديد من الوكاالت املتخصصة عن االهتمام بقيام مكتب األمـم املتحـدة لألخالقيـات بتقـدمي                
  .)٩(خدمات مهمة األخالقيات إىل تلك الوكاالت على أساس تقاسم التكاليف

 املتعلقـة باألخالقيـات يف      ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية املهمـة            - ٢٦
  منظمات األمم املتحدة

  
  ١التوصية 

ينبغي أن توجه اهليئات التشريعية للمنظمـات الـصغرية رؤسـاءها التنفيـذيني               
إىل التقدم مبقترحات من أجل تقـدمي خـدمات املهمـة املتعلقـة باألخالقيـات إمـا                 

أساس عن طريق إنشاء مكتب أخالقيات مشترك تنشئه جمموعة منظمات على           
ــدمات مكتـــب      ــداخل خبـ ــن الـ ــتعانة مـ ــق االسـ ــن طريـ ــاليف أو عـ ــم التكـ تقاسـ

  استعادة التكاليف/األخالقيات التابع ملنظمة أخرى على أساس تقاسم
  

  اختصاصات املهمة املتعلقة باألخالقيات  -ألف   
إن اختــصاصات مكاتــب األخالقيــات التابعــة لألمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهـــا          - ٢٧

وقــد قامــت الــصناديق والــربامج، يف  .  أعــاله١عــا مــع املعــايري املقترحــة يف اإلطــار  تتطــابق مجي

__________ 
  .٧٨، الفقرة A/64/316الوثيقة   )٩(  
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معظمها، باحتذاء حذو األمم املتحدة واعتمدت االختصاصات الـواردة يف نـشرة األمـني العـام           
  . أعاله٢٢املشار إليها يف الفقرة 

لـيت أنـشأت   وهذه اجملـاالت اخلمـس مـن جمـاالت املـسؤولية معروفـة أيـضا للوكـاالت ا                - ٢٨
ويف . ٢٠١١-٢٠١٠مهمة متعلقة باألخالقيات أو اليت تعتزم أن تفعل ذلـك يف فتـرة الـسنتني            

منظمة العمل الدولية، ال يدير موظف األخالقيات برنامج الكـشف املـايل، كمـا أنـه ال توجـد                   
  .يف منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة سياسة بشأن محاية املبلِّغني عن املخالفات

 جهـات  - أو ستقوم   -ويف الوكاالت اليت مل تنشئ مكتبا مستقال لألخالقيات، تقوم            - ٢٩
وهـذا هـو    .  أعـاله  ١أخرى، مثل إدارة املوارد البشرية، ببعض املسؤوليات املدرجـة يف اإلطـار             

ويف منظمـة الـصحة العامليـة، تـضطلع هبـذه املـسؤوليات عـدة               . احلال يف الوكالـة للطاقـة الذريـة       
  .نتج عنه تفتت غري مرغوب فيه يف األنشطة املتصلة باألخالقيات يف املنظمةجهات مما ي

ويتمثل أحد أوجه القلق الرئيسية للمفتشْين يف أنه علـى الـرغم مـن أن االختـصاصات                   - ٣٠
الصادرة للمهمة املتعلقة باألخالقيات يف بعض املنظمات تتطابق مع املعايري احملددة أعـاله، فـإن       

وميكـن مـشاهدة أوضـح مثـل     . لواقع العملي عن كونه جمرد كتابة على الـورق      هذا ال يزيد يف ا    
لــذلك يف املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة الــيت أصــدرت وثيقــة إداريــة بــشأن املهمــة املتعلقــة     

ــام   ــات يف ع ــة      ٢٠٠٩باألخالقي ــة بالرقاب ــة املتعلق ــا للمهّم ــسؤوليات مؤقت ــها أســندت امل  ولكن
كما أن الوضع يف منظمـة العمـل الدوليـة يبعـث     . كرسا لألخالقياتالداخلية ومل توفر متويال م    

على قلق كبري يف هذا الصدد، هي واملنظمات اليت أصـدرت اختـصاصات ولكنـها تباطـأت يف                  
  . تعيني موظفني ملكاتب األخالقيات، مثل اليونسكو

مجاليـة  ومثة خطر يتمثل يف أن حجم العمل اآلخـذ يف االتـساع قـد يقـّوض الفعاليـة اإل                    - ٣١
. ملكاتب األخالقيات، مما يؤدي إىل حدوث تأخريات متراكمـة يف األنـشطة املـشمولة بالواليـة         

ومن األمثلة الواضحة على ذلك القرار القاضي بإسناد رئاسة اللجنة العليا الستعراض اجلهـات              
 وينبغي عدم تشّعب مكاتـب األخالقيـات      . البائعة إىل رئيس مكتب األمم املتحدة لألخالقيات      

  .وعدم حتمل مسؤوليات إضافية على حساب الواجبات القائمة
  

  ميزانية املهمة املتعلقة باألخالقيات  -باء   
تربهن بيانات امليزانية الواردة يف املرفـق الثـاين علـى املـستوى املـنخفض لاللتـزام مبهمـة           - ٣٢

ــرة       يف ٢٠١١-٢٠١٠األخالقيــات يف كــثري مــن الوكــاالت، إذ كــان التمويــل صــفرا يف الفت
واملنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة الوايبــو ومنظمــة  ) اإليكــاو(منظمــة الطــريان املــدين الــدويل  

وكانــت مــستويات التمويــل يف منظمــة العمــل الدوليــة ويف الوكالــة الدوليــة   . الــسياحة العامليــة
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للطاقــة الذريــة عنــد حــدها األدىن بالقيــاس إىل حجــم هــاتني املنظمــتني يف حــني أن التمويــل يف  
منظمة الـصحة العامليـة، الـيت لـيس لـديها مكتـب أو مهمـة مكرسـْين لألخالقيـات، ُيؤخـذ مـن                        

  . ميزانيات مكاتب الشؤون القانونية واملوارد البشرية والرقابة الداخلية
 مليـون دوالر مـن   ١٣كما هو مـبني يف املرفـق الثـاين، جيـري حاليـا التخطـيط إلنفـاق                  - ٣٣

األنشطة املتـصلة باألخالقيـات يف منظمـات األمـم املتحـدة يف             دوالرات الواليات املتحدة على     
 يف املائـة    ٣٨وُيظهر حتليـل البيانـات املقدمـة مـن املنظمـات أن حنـو                )١٠(٢٠١١-٢٠١٠الفترة  

ــغ ا  ــ لمــن مبل ــرة     ١٣ـ ــه يف الفت ــات املتحــدة املخطــط إلنفاق ــون دوالر مــن دوالرات الوالي  ملي
- أو ف١- أو مـد ٢-قيات برتبة مـد  سيمول وظائف رؤساء مكاتب األخال    ٢٠١١-٢٠١٠

ويف صندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون الالجـئني               .)١١(٥
 من ميزانية األخالقيات وظيفة رئيس مكتب األخالقيـات يف فتـرة الـسنتني،              ٦٢ستموَّل بنسبة   

 يف املائــة يف منظمــة األمــم ٣٨ يف املائــة يف برنــامج األغذيــة العــاملي، و ٥١باملقارنــة مــع نــسبة 
ــة   ــدة للطفولــ ــسيف(املتحــ ــائي،    ٢٩، و )اليونيــ ــدة اإلمنــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــة يف برنــ    يف املائــ

ويف الوكــاالت املتخصــصة الــيت لــديها موظفــون متفرغــون  .  يف املائــة يف األمــم املتحــدة١٨و 
فإن األرقام هـي     - االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو         - لألخالقيات

وهذه االختالفـات، يف معظمهـا، تعكـس مـستويات          .  يف املائة على التوايل    ٤٠ و   ٥٣ و   ١٠٠
 فمكتـب األمـم املتحـدة لألخالقيـات بـه           -التوظيف املختلفة يف املكاتب املختلفة لألخالقيات       

الت تــسع وظــائف ثابتــة لفتــرة الــسنتني باملقارنــة مــع وظيفــة واحــدة يف االحتــاد الــدويل لالتــصا
ووظيفتني اثنتني يف كل من صندوق األمم املتحـدة للـسكان ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية              

  .لشؤون الالجئني ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو
ويشري التحليل إىل أنه قـد يكـون مـن األكفـأ واألكثـر فعاليـة مـن حيـث التكـاليف أن                         - ٣٤

 لالسـتعانة مبـصادر داخليـة، وخاصـة يف     ُتوضع ترتيبـات مـشتركة لتقـدمي اخلـدمات أو ترتيبـات          
 أعـاله يف سـياق      ٥٢وقد نوقش ذلك يف الفقـرة       . حالة املنظمات املوجودة معا يف نفس املكان      

املنظمات الصغرية، ولكن قد يوجد متسع للقيام هبذا التعاون فيما بني بعض املنظمات الكـبرية               
خليـارات وقـد ترغـب يف القيـام         ويعتقد املفتشان أن املنظمات ينبغـي أن تبحـث هـذه ا           . كذلك

  . بذلك يف إطار جلنة األمم املتحدة لألخالقيات
  

__________ 
بغي إىل حـد مـا بـالنظر إىل عـدم تقـدمي بيانـات خبـصوص حـساب دعـم عمليـات                       هذا اجملموع مقدر بأقل مما ين       )١٠(  

  .األمم املتحدة حلفظ السالم
يشمل هذا الرقم أيضا مجيـع رؤسـاء وظـائف األخالقيـات املتفـرغني واملبلـغ املتناسـب اخلـاص بوظـائف املهمـة                          )١١(  

  .املزدوجة يف منظمة العمل الدولية واالحتاد الربيدي العاملي
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  رؤساء مكاتب األخالقيات  -رابعا   
 بـأن يـرأس املهمـة املتعلقـة         ٢٠٠٦أوصت وحـدة التفتـيش املـشتركة يف تقريرهـا لعـام               - ٣٥

ني ، تبعــا حلجــم املنظمــة وهيكلــها وعــدد املــوظف٥- أو ف١-باألخالقيــات موظــف برتبــة مــد
وهـذه  . )١٢(ويف املنظمـات الـصغرية، ميكـن أن تكـون الوظيفـة مزدوجـة املهمـة         . املراد تغطيتـهم  

هـــي وغريهـــا مـــن املعـــايري املقترحـــة مـــن وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة ملنـــصب رئـــيس مكتـــب  
  . أدناه٢األخالقيات مبينة يف اإلطار 

  
  ٢اإلطار 

  رؤساء مكاتب األخالقيات
  :تيش املشتركةاملعايري املقترحة من وحدة التف

، تبعا حلجـم املنظمـة   ٥-ف/١-أن يكون رئيس مكتب األخالقيات برتبة مد   )أ( 
  .وهيكلها

ــت، إال يف املنظمــات       )ب(  ــل الوق ــات لكام ــة خمصــصة لألخالقي أن تكــون الوظيف
الــصغرية حيــث ميكــن أن تكــون هــذه الوظيفــة مزدوجــة املهمــة أو متــارس لــبعض    

  .الوقت أو مشتَركة
  .خللفية املهنية يف جمال األخالقيات مؤهال من املؤهالت املطلوبةأن تكون ا  )ج( 
داخلـي  /أن جيري تعيني رئيس مكتب األخالقيات عن طريق إعـالن خـارجي             )د( 

  .عن وظيفة شاغرة
أن تكــون عمليــة التعــيني واالختيــار شــفافة، مبــا يف ذلــك وجــود ممــثلني عــن      )ه( 

  .تاملوظفني يف جملس التعيينا
  

   من مستوى رفيع لألخالقياتوظيفة  -ألف   
ــة املــستوى يعــين        - ٣٦ ــات رفيع ــة مكرســة لألخالقي ــات يف وظيف ــيس األخالقي إن تعــيني رئ

االلتزام هبذه املهمة، من جانب اهليئة التـشريعية عـن طريـق موافقتـها علـى الوظيفـة يف الربنـامج           
د أوفـت كـل مـن       وقـ . وامليزانية، وكذلك من جانب الرئيس التنفيذي عن طريق تقدمي املقترح         

 أو ١-األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها هبـذا املعيـار عـن طريـق جعـل التعيينـات مـن رتبـة مـد           
أما الوكاالت املتخصصة فكانت وقت إعداد هذا التقرير متأخرة كـثريا           ). املرفق الثالث (أعلى  

حتـاد   أو أعلـى إال لـدى الفـاو واليونـسكو واال           ٥-وال توجد وظائف برتبـة ف     . يف هذا الصدد  
__________ 

  )١٢(  JIU/REP/2006/2 ١٥ والتوصية ٤٩، الفقرة) ب.(  
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ولكن مل توجد أي وظيفة مكرسة ملهمة األخالقيات مـن أي رتبـة كانـت        . الدويل لالتصاالت 
يف أي من الوكاالت األخرى، وهو وضع يرى املفتشان أنه يبعث على القلق البـالغ بعـد أربـع                   

  . سنوات من صدور توصية وحدة التفتيش املشتركة يف هذا الصدد
تـــضم عنـــصرا لألخالقيـــات يف بعـــض الوكـــاالت وإنـــشاء وظـــائف مزدوجـــة املهمـــة   - ٣٧

، وهـو   ٢٠٠٦املتخصصة الكبرية ليس استجابة مرضية لتوصية وحـدة التفتـيش املـشتركة لعـام               
وال ينظـر موظفـو هـذه املنظمـات إىل          . ُيظهر االفتقار إىل االلتزام باملهمـة املتعلقـة باألخالقيـات         
ــة بــشأن املهمــة املتعلقــة    الطبيعــة املزدوجــة للوظــائف املنــشأة إال علــى أهنــا ترتي    بــات غــري كافي

ــا حــاالت تــضارب يف املــصلحة، حقيقيــة ومتــصورة علــى الــسواء          . باألخالقيــات وعلــى أهن
ويصدق ذلك بصورة خاصة يف حالة منظمة العمل الدولية اليت تظل فيها املسؤولية عن املهمـة                

مويل يف هذا الصدد يف إطـار       املتعلقة باألخالقيات ملقاة على عاتق املستشار القانوين ويقدَّم الت        
بيد أن عدم قيام منظمة الـصحة العامليـة بإنـشاء وظيفـة أخالقيـات مـن أي                  . فئة الرقابة والتقييم  

ثري قـدرا مـن القلـق أكـرب جـدا         نوع على اإلطالق، على الـرغم مـن احلجـم الكـبري للمنظمـة، يـ               
  .ذلك من
املهمة، أن تتجنـب إثـارة      وجيب على الوكاالت الصغرية، عند إنشاء وظائف مزدوجة           - ٣٨

فإســناد مــسؤوليات مكتــب األخالقيــات إىل املستــشار القــانوين . أوجــه التــضارب يف املــصلحة
للمنظمة، كما هو احلال يف االحتاد الربيدي العاملي، ينطوي على خطر ُيعتد به يف هـذا الـصدد                  

 هـذه املهمـة إىل      وقـد ينـشأ التـضارب يف املـصلحة أيـضا عنـدما ُتـسند              . وينبغي إعادة النظر فيـه    
  .مكتب الرقابة كما هي احلال حاليا يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وهو أمر ينبغي جتنبه

  
  اخللفية املهنية يف جمال األخالقيات  -باء   

يعتقــد املفتــشان بقــوة أن رؤســاء مكاتــب األخالقيــات يف املنظمــات التابعــة ملنظومــة       - ٣٩
فاألخالقيــات هــي . ديهم خلفيــة مهنيـة يف جمــال األخالقيـات  األمـم املتحــدة ينبغـي أن تكــون لـ   

ختصص معتـرف بـه، وميكـن العثـور علـى املهنـيني العـاملني يف جمـال األخالقيـات يف القطـاعني                       
وبالنظر إىل أن األخالقيات هـي مهمـة جديـدة يف منظمـات األمـم            . اخلاص والعام على السواء   

 كافية من املرشـحني الـداخليني ذوي املـؤهالت    املتحدة، فإن من غري احملتمل أن توجد جمموعة     
وقـد تبـّين للمفتـشْين أنـه بينمـا يوجـد لـدى بعـض املنظمـات اشـتراط                    . واخلربة املهنيـة املطلوبـة    

المــتالك خلفيــة مهنيــة يف جمــال األخالقيــات مــن أجــل شــغل الوظيفــة، مل حيــدث إال يف األمــم  
رؤس مكتــب األخالقيــات؛ فجميــع املتحــدة ومنظمــة اليونــسكو أن جــيء مبهنــيني خــارجيني لتــ

  .التعيينات األخرى كانت ملرشحني داخليني
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وال يشجع املفتشان على املمارسة املتمثلة يف تعـيني مـوظفني قـريبني مـن سـن التقاعـد                     - ٤٠
ويف حني أن هـؤالء األفـراد   . لرئاسة املهمة املتعلقة باألخالقيات، كما حدث يف عدة منظمات   

يهم معرفة قّيمة تتعلق باملنظمـة بـصورة حمـددة، فـإن مـن غـري احملتمـل        قد يأتون إىل الوظيفة ولد   
ومما يثري اإلشـكاليات أيـضا قيـام الـرئيس          . أن تكون لديهم اخلربة املطلوبة يف جمال األخالقيات       

وقـد ظلـت هـذه      . التنفيذي بإجراء تعيني داخلي مباشـر خـارج إطـار عمليـات التعـيني املعتـادة               
  . املوظفني يف املنظماتاألمور مثار قلق كبري لدى

ولضمان أال يعيَّن لرئاسة املهمة املتعلقة باألخالقيـات يف منظمـات األمـم املتحـدة غـري                 - ٤١
أفــضل املهنــيني، فإنــه ينبغــي شــغلها بــالتعيني التنافــسي املفتــوح لكــل مــن املرشــحني الــداخليني   

ت الوظيفــة امــتالك وينبغــي أن يكــون أحــد متطلبــا. واملرشــحني اخلــارجيني علــى قــدم املــساواة
 وينبغــي - مــن حيــث املــؤهالت واخلــربة علــى الــسواء   -خلفيــة مهنيــة يف جمــال األخالقيــات  

  .توضيح ذلك يف اإلعالن املتعلق بشغور الوظيفة
ومــن املتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوصــيتني التــاليتني إىل زيــادة فعاليــة املهمــة املتعلقــة            - ٤٢

  . نظومة األمم املتحدةباألخالقيات يف املنظمات التابعة مل
  

  ٢التوصية 
ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون أن يكــون أحــد شــروط شــغل وظيفــة    

رئــيس مكتــب األخالقيــات يف منظمــاهتم هــو تــوافر املــؤهالت واخلــربة يف جمــال    
األخالقيــات، وينبغــي إدراج ذلــك يف التوصــيف الــوظيفي للوظيفــة املعنيــة ويف       

  .يفةاإلعالن املتعلق بشغور الوظ
  

  ٣التوصية 
ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون أن يكــون مــلء الوظيفــة الــشاغرة   

لتعيني رئيس مكتب األخالقيات يف منظماهتم مفتوحا أمام كل مـن املرشـحني             
الداخليني واملرشـحني اخلـارجيني علـى قـدم املـساواة، وأن ُينـشر علـى نطـاق                  

  .واسع اإلعالن عن شغور الوظيفة
    

  شفافية يف التعينيال  -جيم   
اســتمع املفتــشان أثنــاء اجتماعاهتمــا مــع ممثلــي املــوظفني يف املنظمــات التابعــة ملنظومــة     - ٤٣

األمم املتحدة إىل نفس الشكوك والتحفظات املعـرب عنـها حـول مـدى فعاليـة املهمـة املتعلقـة                     
ــات ــاء مكاتــ       . باألخالقي ــار رؤس ــيني واختي ــة يف تع ــدان للثق ــصورة خاصــة فق ــد ُوجــد ب ب وق
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ويـــرى املفتـــشان أن املهمـــة املتعلقـــة باألخالقيـــات ال ميكـــن أن حتقـــق أهـــدافها . األخالقيـــات
ولذلك فإهنما يعتقدان أن مـن املهـم بـصورة حامسـة            . بالكامل دون دعم من موظفي املنظمات     

إشراك ممثلي املوظفني عن كثـب يف عمليـات اختيـار رئـيس مكتـب األخالقيـات يف املنظمـات                    
يف الوقت نفسه، يسلم املفتشان بأنه ليس ألحد يف جملس التعـيني سـلطة الـنقض                و. العاملني هبا 

ومـن املتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ     . وأن أي عملية اختيار هنائية إمنا تقع على عاتق الرئيس التنفيذي     
 التاليتني إىل زيادة شفافية عمليات التعـيني واالختيـار لرؤسـاء مكاتـب األخالقيـات،                التوصيتني

  .لتايل من فعالية املهمة املتعلقة باألخالقياتوأن يزيد با
  

  ٤التوصية 
ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــذيون اتبــاع التــشاور الكامــل مــع ممثلــي    

املــوظفني يف إعــداد اإلعــالن عــن شــغور الوظيفــة فيمــا يتــصل بتعــيني رئــيس     
  .مكتب األخالقيات يف منظماهتم

  
  ٥التوصية 

ذيون وجــود ممثــل للمــوظفني يف جملــس  ينبغــي أن يكفــل الرؤســاء التنفيــ   
  .يتعلق باختيار رئيس مكتب األخالقيات التعيينات فيما

    
  استقالل املهمة املتعلقة باألخالقيات   -خامسا  

وجــد املفتــشان أنــه يوجــد تــصور يــَؤمن بــه بقــوة يف منظومــة األمــم املتحــدة بأكملــها    - ٤٤
عمليات صنع القرار يف املنظمـات وأن املـساءلة         مفاده وجود ثقافة متغلغلة تتمثّل يف السّرية يف         

ويف ضــوء هــذه اخللفيــة، مل يكــن يوجــد ســوى اقتنــاع ضــئيل مــن  . إمــا أهنــا ضــئيلة أو منعدمــة
جانب املوظفني باملهمة املتعلقة باألخالقيـات، الـيت ُينظـر إليهـا علـى أهنـا جمـرد أداة مـن أدوات                    

ري أنـه بـدون ثقـة املـوظفني ومـشاركتهم           غـ . اإلدارة ال تسهم بشيء يف حل املشاكل األساسـية        
ولـذلك فـإن    . سيكون على املهمة املتعلقة باألخالقيـات أن تـسعى جاهـدة إىل حتقيـق تـأثري هلـا                 

  .من األمور البالغة األمهية أن تعمل املهمة املتعلقة باألخالقيات بصورة مستقلة عن اإلدارة
 وحدة التفتيش املشتركة مـن أجـل حتقيـق           أدناه املعايري املقترحة من    ٣وتبيَّن يف اإلطار      - ٤٥

اســتقالل املهمــة املتعلقــة باألخالقيــات فيمــا يتــصل باحلــدود الزمنيــة لواليــة رئــيس مكتــب           
  .األخالقيات والترتيبات املتعلقة بتقدمي التقارير
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  ٣اإلطار  
  استقالل املهمة املتعلقة باألخالقيات 

  املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة
أن يعــني رئــيس مكتــب األخالقيــات تعيينــا حمــددا زمنيــا لفتــرتني كــل      )أ(   

منهما أربع سنوات أو لفترتني كل منـهما مخـس سـنوات أو لفتـرة واحـدة غـري قابلـة                
  .للتجديد مدهتا سبع سنوات

ــرئيس      )ب(    ــرة إىل الـ ــاريره مباشـ ــات تقـ ــدم رئـــيس مكتـــب األخالقيـ أن يقـ
  .التنفيذي للمنظمة

لتقريـــر الـــسنوي لـــرئيس مكتـــب األخالقيـــات إىل الـــرئيس  أن يقـــدم ا  )ج(   
  .التنفيذي ولكن ال جيوز هلذا األخري أن يغريه

ــدم        )د(    ــات، أو أن ُيق ــب األخالقي ــرئيس مكت ــسنوي ل ــر ال ــدم التقري أن يق
مـــوجز لـــه، إىل هيئـــة اإلدارة مـــشفوعا بـــأي تعليقـــات بـــشأنه مـــن جانـــب الـــرئيس   

  .التنفيذي
ــرئيس مكتـــب    )ه(    ــون لـ ــول، بـــشكل  أن يكـ ــة الوصـ ــات إمكانيـ األخالقيـ

  .مسجَّل كتابة، إىل هيئة اإلدارة
  

  احلدود الزمنية  -ألف   
لضمان استقالل املهمة املتعلقة باألخالقيات، جيب وضع شـروط صـارمة تـنظم تعـيني                 - ٤٦

واملعـايري احملـددة مـن وحـدة     . رؤساء مكاتب األخالقيـات كمـا جيـب التقييـد هبـا تقّيـدا شـديدا         
ومــؤهالهتم وخــربهتم وتعيينــهم،   املــشتركة بــشأن رتبــة رؤســاء مكاتــب األخالقيــات   التفتــيش

هي مبينة يف الفصل الرابـع أعـاله، هـي عناصـر ال بـد منـها مـن هـذه الـشروط، شـأهنا يف                           كما
ذلك شأن احلدود الزمنية الصارمة املتعلقة بالتعيني اليت ينبغي ذكرهـا بوضـوح يف اإلعـالن عـن      

طُبقـت احلـدود الزمنيـة تطبيقـا سـليما فـإن مـن شـأهنا أن تـدعم اسـتقالل                     وإذا  . شغور الوظيفـة  
املهمــة املتعلقــة باألخالقيــات عــن طريــق محايــة شــاغلها مــن التــأثريات غــري املناســبة مــع جتنــب   

  .املخاطر اليت ينطوي عليها شغل الوظيفة ألجل طويل
يت ُعــيِّن وقــد وجــد املفتــشان أوجــه قــصور يف عــدة منظمــات مــن حيــث الــشروط الــ     - ٤٧

ووجـدا أيـضا    . مبوجبها رؤساء مكاتب األخالقيات، كما ُنوقش ذلك يف الفصل الرابـع أعـاله            
ــات مل     ــاء ملكاتـــب األخالقيـ ــيت عينـــت رؤسـ ــات الـ ــة املنظمـ ــة  أن أغلبيـ ــدود الزمنيـ ــق احلـ  تطبِّـ

وعـالوة علـى ذلـك، ففـي املنظمـات الـيت لـديها اشـتراط فيمـا يتعلـق باحلـدود                      ). الرابع املرفق(
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وعلى سبيل املثال، فعلى الـرغم مـن أن         . ية للوالية، ال جيري التقيد هبذا االشتراط بصرامة       الزمن
منظمة اليونيسيف لديها حد زمـين قـدره مخـس سـنوات لـشغل وظيفـة مستـشار األخالقيـات،            
فإن ممارسات التعيني املعتادة لدى هذه املنظمة تكون هلا الغلبة حيـث حيـدث تعـيني أويل قـدره                  

وباملثـل ففـي منظمـة اليونـسكو يكـون تعـيني            . للتجديد ملا يصل إىل مخس سـنوات      سنتان قابل   
موظف األخالقيات لفترة أولية قدرها عام واحد على أن يكون احلـد األقـصى لـشغل الوظيفـة         

وتترك هذه الترتيبـات شـاغل الوظيفـة معتمـدا علـى الـرئيس التنفيـذي مـن أجـل                    . أربع سنوات 
ــا   ــة، ممـ ــل يف الوظيفـ ــلة العمـ ــذه امل مواصـ ــتقالل هـ ــوِّض اسـ ــريا  يقـ ــضا خطـ ــة تقويـ ــزم . همـ ويلـ

  .ذلك تصحيح
ــل كــرئيس ملكتــب          - ٤٨ ــر مــن ســنوات قالئ ــا تعــيني موظــف ال يبعــد عــن التقاعــد أكث أم

األخالقيــات، كمــا هــو احلــال يف عــدة منظمــات، فقــد يكــون مطابقــا ملفهــوم احلــدود الزمنيــة   
  . أعاله٤٠رة ولكنه يثري قضايا أخرى على النحو الذي نوقش يف الفق

ويــرى املفتــشان أن صــدور قــرار مــن هيئــة تــشريعية بتطبيــق حــدود زمنيــة علــى تعــيني   - ٤٩
ومــن املتوقــع أن . رئــيس مكتــب األخالقيــات ســيكون مــن شــأنه تعزيــز اســتقالل هــذه املهمــة  

ــة املتع    ــة املهمـ ــم فعاليـ ــة إىل دعـ ــية التاليـ ــذ التوصـ ــؤدي تنفيـ ــات  يـ ــات يف منظمـ ــة باألخالقيـ لقـ
  .دةاملتح األمم

  
  ٦التوصية 

ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا بتطبيق       
حــدود زمنيــة علــى تعــيني رئــيس مكتــب األخالقيــات الــذي ينبغــي أن يكــون  
تعيينه لفترة سبع سنوات غري قابلة للتجديد أو ملا ال يزيد عن فترتني زمنيـتني               

نوات، دون وجـود أي إمكانيـة إلعـادة         متعاقبتني كل منهما أربع أو مخـس سـ        
  .التعيني من جانب املنظمة نفسها

  
  ترتيبات تقدمي التقارير  -باء   

يف ظل الترتيبـات القائمـة، يقـوم مجيـع رؤسـاء مكاتـب األخالقيـات بتقـدمي تقـاريرهم                      - ٥٠
املرفــق (مباشــرة إىل الرؤســاء التنفيــذيني ملنظمــاهتم، ولــيس عــن طريــق مــستوى إداري وســيط   

وتقــدمي التقــارير مباشــرة إىل الــرئيس التنفيــذي هــو حــل ضــروري ولكــن غــري كــاٍف   ). رابــعال
وجيب أيضا أن تتاح لرئيس مكتـب األخالقيـات   . لتحقيق استقالل املهمة املتعلقة باألخالقيات    

ــك          ــذكر ذل ــى أن ُي ــة، عل ــة وغــري رمسي ــصورة رمسي ــشريعية ب ــات الت ــة الوصــول إىل اهليئ إمكاني
إلداريــة، بغيــة ضــمان عــدم قيــام الــرئيس التنفيــذي بتقييــد اســتقالل هــذه  بوضــوح يف الوثــائق ا
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وتتحقق إمكانيـة الوصـول الرمسـي عـن طريـق التقريـر الـسنوي ملكتـب األخالقيـات أو                    . املهمة
مــوجزه، والــذي جيــب تقدميــه إىل اهليئــة التــشريعية دون أي تغــيريات عليــه مــن جانــب الــرئيس 

وجيـب أيـضا أن يكـون لـرئيس     . ته، إن ُوجدت، علـى حـدة  التنفيذي، الذي ينبغي تقدمي تعليقا  
ــدما ُتملــي        ــشريعية عن ــة الت ــة مــع اهليئ مكتــب األخالقيــات احلــق يف التعامــل بــصورة غــري رمسي

  .الظروف ذلك
وكما ميكن أن ُيشاَهد يف املرفق الرابع، فإن املنظمات بعيدة جدا عن املعـايري املطلوبـة                  - ٥١

نامج األمم املتحدة اإلمنائي وحده هو الذي قـررت هيئتـه التـشريعية             فرب. املتعلقة بتقدمي التقارير  
ويف األمم املتحدة، يقدِّم األمـني      . أن يقدم مكتب األخالقيات فيه تقريرا سنويا بصورة مباشرة        

العــام تقريــرا ســنويا عــن أنــشطة مكتــب األخالقيــات إىل اجلمعيــة العامــة، بينمــا يقــوم الــرئيس   
املتحــدة للــسكان ومنظمــة اليونيــسيف وبرنــامج األغذيــة العــاملي   التنفيــذي يف صــندوق األمــم  

ويف الوكـاالت املتخصـصة، مل تكـن توجـد وقـت إعـداد هـذا التقريـر أي                   . بتقدمي تقرير موجز  
ــات      ــة باألخالقي ــة املتعلق ــارير عــن املهم ــدمي التق ــات خبــصوص تق ــشريعية ترتيب ــات الت .  إىل اهليئ

ــرئيس مكتــب األخال   وال ــشريعية   يوجــد يف أي منظمــة ل ــة الت ــة الوصــول إىل اهليئ قيــات إمكاني
  . بشكل غري رمسي

ومـــن املتوقـــع أن يـــؤدي تنفيـــذ التوصـــية التاليـــة إىل تعزيـــز اســـتقالل املهمـــة املتعلقـــة     - ٥٢
  .باألخالقيات ومن مث يزيد من فعاليتها

  
  ٧التوصية 

مان ينبغي أن ُتوعز اهليئـات التـشريعية إىل الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظماهتـا بـض                 
تقدمي تقرير سنوي من رئيس مكتـب األخالقيـات، أو تقـدمي مـوجز لـه، ال يغـريه                   
الــرئيس التنفيــذي، تقــدميا مباشــرا إىل اهليئــة التــشريعية، إىل جانــب أي تعليقــات   

  .للرئيس التنفيذي بشأنه
      

  ٨التوصية 
اء التنفيــذيني ملنظماهتــا ضــمان ينبغــي أن ُتــوعز اهليئــات التــشريعية إىل الرؤســ  
تكــون لــرئيس مكتــب األخالقيــات إمكانيــة الوصــول بــصورة غــري رمسيــة إىل    أن

  .اهليئات التشريعية ضمانا ُيسجَّل خطيا
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  مسؤوليات مكتب األخالقيات  -سادسا  
  املعايري والتدريب والتوجيه  -ألف   

تــشمل اختــصاصات مكتــب األخالقيــات االضــطالع مبــسؤوليات عــن وضــع املعــايري     - ٥٣
، والتدريب، والتثقيف والتوعية، وتقدمي املشورة والتوجيـه إىل املـوظفني عنـد             ودعم السياسات 

 أدناه املعايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة فيمـا يتعلـق                 ٤وُتعرض يف اإلطار    . الطلب
  .هبذه املسؤوليات

  
  ٤اإلطار  
  املعايري والتدريب والتوجيه: مسؤوليات مكتب األخالقيات 
  حة من وحدة التفتيش املشتركةاملعايري املقتر 
يتــوىل مكتــب األخالقيــات الــدور القيــادي يف وضــع املعــايري ودعــم          )أ(   

 اهلــدايا، واألومســة - وإن كــان األمــر ال يقتــصر علــى  -الــسياسات، مبــا يف ذلــك 
ــن         ــبلِّغني ع ــة امل ــة حبماي ــسياسة املتعلق ــصاحل، وال ــضارب امل ــدير، وت وشــهادات التق

  .ف املايلاملخالفات، وسياسة الكش
يتــوىل مكتــب األخالقيــات الــدور القيــادي يف وضــع الــربامج التدريبيــة   )ب(   

، وحلقات العمـل جلميـع مـوظفي     )التدريب األويل والتدريب التجديدي   (اإللزامية  
  .املنظمة

يقــوم مكتــب األخالقيــات باســتحداث موقــع شــبكي بــشأن املهمــة          )ج(   
  .ال وجيري حتديثه بانتظاماملتعلقة باألخالقيات يف املنظمة، يكون شام

يستجيب مكتب األخالقيات لطلبات تقـدمي املـشورة والتوجيـه خـالل              )د(   
  .مواعيد زمنية حمددة

  .حيتفظ مكتب األخالقيات بسجالت باملشورة والتوجيه املقدَّمني  )ه(   
ُينسَّق مكتب األخالقيـات مـع اجلهـات املعنيـة األخـرى التابعـة لألمانـة            )و(   

  .ق املشورة والتوجيه املقدَّمني إىل املوظفنيلضمان اتسا
  

  وضع املعايري ودعم السياسات    
التقــارير الــسنوية املقدَّمــة مــن مكاتــب األخالقيــات يف األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم    - ٥٤

املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني تقـدم تفاصـيل عـن طائفـة                     
). املرفـق اخلـامس  (م الـسياسات  ة املـضطلع هبـا يف جمـال حتديـد املعـايري ودعـ           واسعة من األنـشط   
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مكاتب األخالقيـات يف الـصناديق والـربامج األخـرى فقـد أبلغـت عـن القيـام بنـشاط أكثـر                       أما
حمدوديــة يتــصل يف املقــام األول بــإجراء مــشاورات بــشأن مــشروع مدونــة األخالقيــات علــى    

 املــوارد األكثــر حمدوديــة لــدى  املطالــب املتنافــسة علــىنطــاق املنظومــة، وهــو رمبــا مــا يعكــس  
  .املكاتب هذه
ويف ظل عدم وجود مكاتب أخالقيات يف كثري من الوكاالت املتخصـصة، قـد جيـري                  - ٥٥

ــوارد          ــإدارة امل ــات ب ــة األخالقي ــب مدون ــل مكت ــشطة، مث ــذه األن ــات أخــرى يف ه إشــراك جه
ومـن رأي املفتـشْين أن      . لقة بالكشف املايل  البشرية، أو املكتب القانوين خبصوص السياسة املتع      

  .من غري احملتمل أن ينبثق عن هذا النهج اجملزأ إطار سياسايت قوي بشأن األخالقيات
ويؤكــد املفتــشان علــى أمهيــة تنــسيق معــايري األخالقيــات فيمــا بــني املنظمــات التابعــة      - ٥٦

خالقيـات تـشكل حمفـال هامـا يف         ملنظومة األمم املتحـدة ومهـا يريـان أن جلنـة األمـم املتحـدة لأل               
وقد أُعد مشروع مدونة لألخالقيات على نطـاق املنظومـة بأسـرها حتـت إشـراف           . هذا الصدد 

بيــد أن . اللجنــة يف إطــار عمليــة تــشاور واســعة النطــاق تــشكل منوذجــا للمبــادرات املــستقبلية  
  .أعمال اللجنة ستستفيد إذا شاركت مجيع منظمات األمم املتحدة كأعضاء

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل دعـم التنـسيق يف حتديـد املعـايري ووضـع             - ٥٧
  .السياسات من أجل املهمة املتعلقة باألخالقيات يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  
  ٩التوصية 

ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة،             
ــضوية     إن مل ــاس العـ ــة التمـ ــد، بالتعجيـــل بعمليـ ــوا ذلـــك بعـ ــد فعلـ ــوا قـ  يكونـ

  .للمنظمات التابعة هلم يف جلنة األمم املتحدة لألخالقيات
  

  التدريب والتثقيف والتوعية    
قامت مجيع مكاتب األخالقيات يف األمم املتحدة والصناديق والربامج التابعة هلـا ببـدء                - ٥٨

 والتوعية ترمي إىل تعمـيم رسـالة األخالقيـات علـى موظفيهـا              أنشطة تتعلق بالتدريب والتثقيف   
وهذه هي أنشطة يف غاية األمهية بالنظر إىل أهنا ميكـن أن تـصل         ). املرفق اخلامس (بصورة عامة   

إىل مجيع موظفي املنظمات عن طريق النشر اإللكتـروين ملـا يتـصل باألخالقيـات مـن سياسـات            
وقد أُبلغ املفتـشان بـأن التـدريب    . ي على اإلنترنت وإجراءات ومبادئ توجيهية وتدريب تفاعل    

املستند إىل دراسات احلاالت اإلفرادية واملقدَّم يف حلقات عمـل ُتـنظم وجهـا لوجـه هـو جتربـة                    
  .تعلُّم قّيمة بصورة خاصة ولكن ذلك يستلزم مزيدا من املوارد ومزيدا من وقت املوظفني



A/65/345
 

30 10-50487 
 

ل الدوليــة واملنظمــة العامليــة لألرصــاد ومــن بــني الوكــاالت، أبلغــت فقــط منظمــة العمــ  - ٥٩
اجلويــة ومنظمــة اليونيــدو والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عــن أي أنــشطة تدريبيــة أو أنــشطة   

ــديها   ــة ل ــه     ). املرفــق اخلــامس (توعي ــة وحــدها هنجــا قوام ــد اعتمــدت منظمــة العمــل الدولي وق
املتطـوعني لتقـدمي حلقـات     يتمثل يف تـدريب جمموعـة خمتـارة مـن املـوظفني      “تدريب املدرِّبني ”

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون فعـاال مـن حيـث التكـاليف، فإنـه         . عمل بشأن األخالقيات  
  .قد طُرحت أسئلة عن مقومات بقاء هذا الربنامج

واألمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان       - ٦٠
ؤون الالجــئني واليونــسكو هــي املنظمــات الوحيــدة الــيت ومفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية لــش

كمـــا يوجـــد، يف عـــدة . لـــديها حاليـــا تـــدريب إلزامـــي جلميـــع املـــوظفني بـــشأن األخالقيـــات
ويعتقــد . منظمــات، عنــصر بــشأن األخالقيــات يف بــرامج التوجيــه اإللزاميــة للمــوظفني اجلُــدد  

ــات ي      ــال األخالقي ــدريب يف جم ــأن الت ــا ب ــادا قوي ــشان اعتق ــع    املفت ــا جلمي ــي أن يكــون إلزامي نبغ
وينبغـي أن  . املوظفني وينبغي أن ُتنظَّم بعد ذلك دورات لتجديد املعلومات على أسـاس منـتظم           

  .يتخذ الرؤساء التنفيذيون زمام املبادرة يف هذا الصدد
ــة        - ٦١ ــة املتعلقـ ــة املهمـ ــدعيم فعاليـ ــة إىل تـ ــية التاليـ ــذ التوصـ ــؤدي تنفيـ ــع أن يـ ــن املتوقـ ومـ

  . املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدةباألخالقيات يف
  

  ١٠التوصية 
ــذيون تقـــدمي تـــدريب إلزامـــي بـــشأن       ــاء التنفيـ ينبغـــي أن يكفـــل الرؤسـ

األخالقيات جلميع موظفي املنظمات التابعة هلـم، وينبغـي قيـامهم باختـاذ زمـام               
املبادرة عن طريق املشاركة يف هذا التدريب، مبا يف ذلك الـدورات اإللزاميـة              

  .ملتعلقة بتجديد املعلومات واليت ينبغي أن ُتنظَّم كل ثالث سنواتا
    

ــة         - ٦٢ ــشطتها املتعلق ــات، كجــزء مــن أن ــه ينبغــي ملكاتــب األخالقي ــشْين أن ومــن رأي املفت
بالتوعيــة، أن ُتجــري دراســات استقــصائية للمــوظفني بــشأن الــوعي باألخالقيــات والرتاهــة يف   

ــها مــن  . منظماهتــا ــامج     وهــذا مــن شــأنه متكين ــتظم وحتــسني برن ــى أســاس من ــاس التقــدم عل  قي
ومن شأن نشر نتـائج هـذه الدراسـات علـى          . األخالقيات بغية حتقيق األهداف على حنو أفضل      

ــشفافية وأن يــشجع علــى كَــسب تأييــد       ــدَعم ال ــة للمنظمــات أن ي شــبكات اإلنترنــت الداخلي
يشمل املنظومة بأسـرها    وقد يكون من املمكن أن ُتجرى على أساس         . املوظفني يف هذا الصدد   

هذه الدراسات االستقصائية للموظفني اليت تنظَّم كل سنتني، وينبغي حبث ذلك يف إطـار جلنـة                
  .األمم املتحدة لألخالقيات
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ومن املتوقع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إىل دعـم املهمـة املتعلقـة باألخالقيـات يف                       - ٦٣
  .منظمات األمم املتحدة

  
  ١١التوصية 

غي قيام الرؤساء التنفيذيني بتنظيم دراسات استقصائية للموظفني كل ينب  
ســنتني بــشأن التوعيــة بالرتاهــة ونــشر نتــائج هــذه الدراســات علــى شــبكات    

  .اإلنترنت الداخلية ملنظماهتم
    

  املشورة والتوجيه    
ــه للمــوظفني عنــد طلبــهما جــزءا مــن العمــل اليــومي       - ٦٤ يــشكِّل إســداء املــشورة والتوجي
وجيب التعامل مع هـذه الطلبـات فـورا وبكفـاءة           ). املرفق اخلامس (في مكتب األخالقيات    ملوظ

ــب     ــة يف خــدمات املكت ــون الثق ــسب املوظف ــات    . لكــي يكت ــب األخالقي ــا ســلَّمت مكات وبينم
. باحلاجــة إىل االســتجابة الفوريــة، فــإن معظمهــا مل يكــن لــديها معــايري رمسيــة يف هــذا الــصدد   

 سـاعة   ٤٨ مكاتب األخالقيات ينبغـي أن يقـدموا إجابـاهتم خـالل             ويعتقد املفتشان أن موظفي   
وينبغـــي أيـــضا أن حيتفظـــوا بـــسجل ســـري . يتجـــاوز مخـــسة أيـــام عمـــل ولكـــن يف موعـــد ال

لالستفسارات والردود، فضال عن االحتفاظ بـصفحة علـى شـبكة اإلنترنـت الداخليـة تتـضمن                 
تـصلة باألخالقيـات والـيت هتـم     هذه املعلومات بـصورة عامـة ومعلومـات أخـرى عـن املـسائل امل              

  .ويتعني على معظم مكاتب األخالقيات أن تفعل ذلك يف هذا الصدد. املنظمة
وأُبلــغ املفتــشان بــأن املــوظفني قــد يتــصلون بــأكثر مــن جهــة تنظيميــة واحــدة عنــدما       - ٦٥

ولــضمان االتـساق يف املـشورة املقدَّمــة، جيـب إجـراء مــشاورات     . يلتمـسون املـشورة والتوجيـه   
ظمة فيما بني اجلهات اليت قد جيري اللجوء إليها لتقدمي مـشورة فيمـا يتـصل باألخالقيـات،                  منت

مبــا يف ذلــك مكتــب األخالقيــات، ومكتــب إدارة املــوارد البــشرية، ومكتــب الرقابــة الداخليــة،  
فمن شأن املشورة غـري املتـسقة أن تـشجع          . ومكتب أمني املظامل، واملكتب القانوين، والوسيط     

وال يـرى املفتـشان ُشـبهة تـشوب         . سالك شىت وأن تقوِّض نزاهـة العمليـة برمتـها         على سلوك م  
  .االستقالل بفعل ضمان االتساق يف املشورة املقدَّمة

  
  السياسة املتعلقة حبماية املبلَّغني عن املخالفات  -باء   

 أدنــاه املعــايري املقترحــة مــن وحــدة التفتــيش املــشتركة خبــصوص   ٥ُتعــرض يف اإلطــار   - ٦٦
ؤوليات مكاتـب األخالقيـات يف إطـار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة املـوظفني مـن االنتقـام عنـد                    مس
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اإلبالغ عن املخالفات وبسبب التعاون مع عمليات مراجعة احلـسابات أو التحقيقـات املـأذون            
  . أي ما يسمى بسياسة محاية املبلِّغني عن املخالفات-هبا حسب األصول 

  
  ٥اإلطار  
  ألخالقيات يف إطار سياسة محاية املبلِّغني عن املخالفاتمسؤوليات مكتب ا 
  :املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة 
  .يتلقى مكتب األخالقيات الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى  )أ(   
ــار شــروط        )ب(    ــستعرضها يف إط ــشكاوى وي ــات ال ــب األخالقي ــى مكت يتلق

  .السرية املطلقة
ق تلقّــي مكتــب األخالقيــات للــشكاوى املتعلقــة باالنتقــام تــشتمل طرائــ  )ج(   

  .املدَّعى على استخدام خط هاتفي ساخن وعنوان بريد إلكتروين مكّرس لذلك
  .يستعرض مكتب األخالقيات الشكاوى على وجه السرعة  )د(   
جيري مكتـب األخالقيـات استعراضـا أوليـا لالنتقـام املـدَّعى ويقـوم، يف           )ه(   

  . ظاهرة الوجاهة، بطلب إجراء حتقيق رمسيحالة وجود دعوى
ــا بنتيجــة االســتعراض األويل        )و(    ــشاكي خطي ــات ال ــب األخالقي ــغ مكت ُيبل

  .والتحقيق
يف احلاالت اليت ُيكتشف فيها وجـود انتقـام، ُيبلـغ مكتـب األخالقيـات                 )ز(   

  .الرئيس التنفيذي بذلك
ة باالنتقــام املــدَّعى يف احلــاالت الــيت ُيكتــشف فيهــا أن الــشكوى املتعلقــ  )ح(   

  تافهة أو كيدية، ُيبلغ مكتب األخالقيات الرئيس التنفيذي بذلك
  

ــب         - ٦٧ ــوىل مكت ــستقلة، يت ــصورة م ــدارة ب ــربامج امل ــصناديق وال ــم املتحــدة ويف ال ويف األم
املرفــق (األخالقيــات املــسؤولية عــن إدارة الــسياسة املتعلقــة حبمايــة املــبلِّغني عــن املخالفــات         

تتــسم طرائــق تلقّــي الــشكاوى املتعلقــة باالنتقــام املــدَّعى يف هــذه املنظمــات، هــي  و). الــسادس
ــا يف معظ      ــات، بأهن ــب األخالقي ــب مكت ــن جان ــشكاوى م ــاول ال ــايري    وتن ــع املع ــابق م ــا تتط مه

ــام        املقترحــة ــأخري يف إمت ــا حــاالت ت ــشتركة، وإن كانــت حتــدث أحيان ــيش امل مــن وحــدة التفت
  .االستعراض األويل

لوكاالت املتخصصة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فـإن الـسياسات املتعلقـة            أما يف ا    - ٦٨
ويف . حبمايــة املــبلَّغني عــن املخالفــات غــري موجــودة إىل حــد كــبري أو جيــري فقــط اســتحداثها   
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منظمــة الــصحة العامليــة، ال تتــوىل أي جهــة املــسؤولية عــن إدارة هــذه الــسياسة، بــالنظر إىل أن  
. الهــا دائـرة الرقابــة الداخليـة أو يتوالهـا بــصورة غـري رمسيــة أمـني املظــامل     ادعـاءات االنتقـام تتو  

  .القلق وهذا يدعو إىل
وبينمــا توجــد أوجــه متاثــل شــديد يف الــسياسات القائمــة املتعلقــة حبمايــة املــبلِّغني عــن      - ٦٩

 -املخالفات، فإنه توجد أيضا بعـض االختالفـات، مبـا يف ذلـك اختالفـات مـن حيـث التغطيـة          
 سبيل املثال، يغطي برنامج األغذية العاملي املتدرِّبني داخليا ولكـن برنـامج األمـم املتحـدة                  فعلى

ــك   ــل ذل ــائي ال يفع ــى       . اإلمن ــسياسات حرصــا عل ــذه ال ــسيق ه ــي تن ــه ينبغ ــشان أن ــد املفت ويعتق
ومهـا يالحظـان يف هـذا الـصدد أن اسـتعراض وتنـسيق الـسياسات املتعلقـة باحلمايـة                 . اإلنصاف

انا من بني األولويات األساسية ألعمال جلنة األمـم املتحـدة لألخالقيـات يف عـام       من االنتقام ك  
وبالنظر إىل أن كثريا من الوكـاالت املتخصـصة تقـوم حاليـا بوضـع سياسـاهتا اخلاصـة          . ٢٠٠٩

هبا يف هذا اجملال، فمن املهم أن ميضي هذا العمل يف ظل التـشاور الكامـل مـع مجيـع املنظمـات                
  .ألمم املتحدةالتابعة ملنظومة ا

وجرى تنبيه املفتشْين إىل وجود ثغرة كبرية يف السياسات املتعلقـة حبمايـة املـبلِّغني عـن                   - ٧٠
ففــي احلــاالت الــيت يكتــشف فيهــا مكتــب  . املخالفــات يلــزم معاجلتــها علــى وجــه االســتعجال 

حييـل  األخالقيات وجود أدلة ذات مصداقية علـى حـدوث االنتقـام أو التهديـد باالنتقـام، فإنـه                   
بيــد أنــه ملّــا كــان ملكتــب الرقابــة . املــسألة إىل مكتــب الرقابــة الداخليــة مــن أجــل التحقيــق فيهــا

وقـد حـدثت    . الداخلية استقالل مـن حيـث العمليـات، فإنـه لـيس مـضطرا إىل إجـراء التحقيـق                  
وعنــدما حتــدث . مــؤخرا يف األمــم املتحــدة حالــة مــن هــذا القبيــل ُرفــض فيهــا إجــراء التحقيــق  

هذا القبيل، ينبغي قيام إما الرئيس التنفيـذي أو رئـيس مكتـب األخالقيـات بإحالـة                 حاالت من   
ــرا       ــة إجـ ــديها واليـ ــيت لـ ــشتركة الـ ــيش املـ ــدة التفتـ ــسألة إىل وحـ ــات  املـ ــات يف املنظمـ ء حتقيقـ

  .فيها املشارِكة
ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل دعم مصداقية وفعاليـة الـسياسة املتعلقـة                  - ٧١
  .ماية املبلِّغني عن املخالفاتحب
  

  ١٢التوصية 
يف احلــاالت الــيت يكتــشف فيهــا مكتــب األخالقيــات يف املنظمــة وجــود     

دعوى ظاهرة الوجاهة حبدوث انتقام أو هتديد باالنتقام وميتنع مكتب الرقابـة            
الداخلية عن إجراء التحقيق يكون علـى الـرئيس التنفيـذي أو رئـيس مكتـب                

  .املسألة إىل وحدة التفتيش املشتركة من أجل التحقيق فيهااألخالقيات إحالة 
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  سياسة الكشف املايل  -جيم   
أوصــى تقريــر ثغــرات الرقابــة الداخليــة الــصادر عــن وحــدة التفتــيش املــشتركة يف عــام   - ٧٢

 بأن تكون إقرارات الكشف املايل إلزامية جلميـع املـسؤولني املنتخـبني ومجيـع املـوظفني                 ٢٠٠٦
فأعلى، ومجيع املوظفني الذين تتمثل واجباهتم الرئيسية يف شراء السلع واخلـدمات             ١-برتبة مد 

أو استثمار األصول املالية ومجيع موظفي الرقابـة الداخليـة مـن الرتبـة الفنيـة وأن يقـوم موظـف                     
ويكرِّر املفتشان اإلعراب عن أمهية هـذه       . )١٣(األخالقيات مبراجعة إقرارات الكشف املايل هذه     

ويرى املفتـشان أن مـوظفي مكتـب األخالقيـات ينبغـي            . احلاجة إىل تنفيذها بالكامل   التوصية و 
  .أيضا أن يقدموا إقرارات بالكشف املايل ولكن إىل الرئيس التنفيذي

    
  ٦اإلطار  
  مسؤوليات مكتب األخالقيات يف إطار سياسة الكشف املايل 

  :املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة
دير مكتب األخالقيات الربنامج السنوي للكشف املايل فيما يتعلـق          أن ي   )أ(   

  .جبميع املوظفني املعنيني من غري موظفي مكتب األخالقيات
ــايل     )ب(    ــسنوية للكـــشف املـ ــرارات الـ ــات اإلقـ ــستعرض مكتـــب األخالقيـ يـ

  .ويتابعها، على النحو املطلوب
ائية مـن إقـرارات     يقوم مكتب األخالقيات بعمليـة حتقُّـق مـن عّينـة عـشو              )ج(   

  .الكشف املايل لتقييم مدى دقتها
يقدم موظفو مكتـب األخالقيـات إقـراراهتم املتعلقـة بالكـشف املـايل إىل                 )د(   

  .الرئيس التنفيذي
يقـوم املكتـب القــانوين باسـتعراض إقـرارات الكــشف املـايل املقدمـة مــن         )ه(   

  .موظفي مكتب األخالقيات وبالتحقق منها
    

 أعـاله املعـايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة خبـصوص                 ٦ اإلطـار    وُتعرض يف   - ٧٣
ففي األمم املتحدة والـصناديق     . مسؤوليات مكاتب األخالقيات يف إطار سياسة الكشف املايل       

والربامج املدارة بصورة مستقلة، يقوم مكتب األخالقيات بـإدارة برنـامج الكـشف املـايل كمـا                 
، يف معظم احلـاالت، بتقـدمي إقـرارات الكـشف املـايل اخلاصـة               يقوم موظفو مكتب األخالقيات   

وفيمـا يتعلـق باســتعراض   ). املرفـق الـسابع  (هبـم إىل الـرئيس التنفيـذي أو يف ظـل ترتيـب منـاِظر       
__________ 

  .١٦ والتوصية ٥٠، الفقرة JIU/REP/2006/2الوثيقة   )١٣(  
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هــذه اإلقــرارات والتحقــق منــها، يقــوم بــذلك مكتــب األخالقيــات يف برنــامج األمــم املتحــدة    
ن تقــوم بــه شــركات خارجيــة يف حالــة األمــم اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ولكــ

  .املتحدة ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي
ويف ظل عـدم وجـود مكاتـب أخالقيـات يف معظـم الوكـاالت، تقـوم جهـات أخـرى                       - ٧٤

تزيـد يف  وقـد وجـد املفتـشان أن هـذه اجلهـات ال       . بإدارة برامج الكـشف املـايل عنـد وجودهـا         
معظـم احلـاالت عــن جمـرد إقـرارات أو ســجالت للكـشف عـن املــصلحة مـن جانـب املــوظفني         

أمــا يف منظمــة . املعنــيني وأن مراجعــة املعلومــات املقدمــة والتحقــق منــها ضــئيالن أو منعــدمان  
العمل الدولية واالحتاد الربيـدي العـاملي، فيـتعني قيـام طـرف ثالـث مثـل رئـيس املـوارد البـشرية                    

املستـشار القـانوين املـضطلع    / من إقرارات الكشف املايل اخلاصة مبستـشار األخالقيـات     بالتحقق
ويف حـــني أن منظمـــة الطـــريان املـــدين الـــدويل لـــيس لـــديها مهمـــة متعلقـــة   . مبهمـــة مزدوجـــة

 ولكــن ال يوجــد اســتعراض داخلــي  باألخالقيــات، فإنــه يوجــد لــديها اشــتراط للكــشف املــايل 
  .الكشفخارجي منهجي حملتويات هذا  أو
وقد علم املفتشان أن بعض الوكاالت ال تنظر إىل ترتيباهتا يف هذا الشأن إال علـى أهنـا          - ٧٥

مؤقتة؛ وأهنا ستعمل علـى إجيـاد شـكل للكـشف املـايل أكثـر تطـورا واكتمـاال إذا مسـح الوقـت                        
بـات  فالترتي. ومل ير املفتشان دليال على التخطيط ألي تغيريات من هـذا القبيـل            . واملوارد بذلك 

احلاليــة تقــصر بكــثري عــن سياســة الكــشف املــايل مــن النــوع الــذي اســتهدفته وحــدة التفتــيش    
  .، ويتعني دعم هذه الترتيبات على سبيل االستعجال٢٠٠٦املشتركة يف تقريرها لعام 

ــة سياســات وممارســات        - ٧٦ ــة إىل دعــم فعالي ــذ التوصــية التالي ــؤدي تنفي ــع أن ي ومــن املتوق
  .مات التابعة ملنظومة األمم املتحدةالكشف املايل يف املنظ

    
  ١٣التوصية 

 باألخذ - اليت مل تفعل ذلك -ينبغي قيام الرؤساء التنفيذيني للمنظمات   
على سبيل االستعجال بسياسة شاملة بشأن الكشف املايل، مبا يف ذلك إجراء 
ــة      مراجعــة وحتقُّــق عــشوائي كــل عــام مــن جانــب مكاتــب األخالقيــات املعني

  .الكشف املايل املقدمة من مجيع املوظفني املعنينيإلقرارات 
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  االلتزام باملهمة املتعلقة باألخالقيات  -سابعا   
  التزام الرؤساء التنفيذيني  -ألف   

أدت الفضائح األخرية اليت انطوت على بعض املسؤولني مـن املـستوى األعلـى، مبـا يف        - ٧٧
و ســيئ بــسمعة منظومــة األمــم املتحــدة ذلــك بعــض الرؤســاء التنفيــذيني، إىل اإلضــرار علــى حنــ

 وأن يـراهم اآلخـرون      -ولذلك فإن مما يتسم باألمهية القصوى أن يطبق هؤالء األفـراد            . ككل
ــأثر الــصحة األخالقيــة  .  معــايري أخالقيــة صــارمة يف حيــاهتم املهنيــة والشخــصية  -يطبقــون  وتت

رف الرؤسـاء التنفيـذيون    وينبغـي أن يعتـ    . للمنظمات تأثرا قويا بسلوك من جيلسون علـى القمـة         
بالتزاماهتم يف هذا الصدد وأن يتخذوا خطوات عاجلة للربهنة على التزامهم الشخـصي القـوي               

ــات   ــة باألخالقي ــة املتعلق ــوا    . باملهم ــدير أن يف ــل تق ــى أق ــي عل ــات املعروضــة يف  وينبغ  بااللتزام
  . أدناه٧ اإلطار

  
  ٧اإلطار  
  ة املتعلقة باألخالقالتزامات الرؤساء التنفيذيني يف إطار املهم 

  :املعايري املقترحة من وحدة التفتيش املشتركة
يسجِّل الرئيس التنفيذي كتابة حق رئيس املهمة املتعلقـة باألخالقيـات يف             )أ(   

  .املشاركة يف مجيع اجتماعات اإلدارة العليا
 مــع املــوظفني، يتــضمن “عامــا”يعقــد الــرئيس التنفيــذي اجتماعــا ســنويا  )ب(   

  .اله بندا حمددا بشأن األخالقياتجدول أعم
  .يقدم الرئيس التنفيذي إقرارا بالكشف املايل إىل مكتب األخالقيات  )ج(   
يــستعرض مكتــب األخالقيــات إقــرار الكــشف املــايل املقــدم مــن الــرئيس     )د(   

  .التنفيذي ويتحقق منه
  .اإلعالن العام طواعية عن إقرار الكشف املايل للرئيس التنفيذي  )ه(   

  
  فريق اإلدارة العليا    

ميكن للرؤساء التنفيـذيني أن يرسـلوا إشـارة قويـة بـاحترامهم الـسامي للمهمـة املتعلقـة                     - ٧٨
باألخالقيات وبأمهيتها إىل عموم موظفي املنظمة عـن طريـق جعـل رئـيس مكتـب األخالقيـات          

ن يكـون   وينبغـي أ  . “مقعـد لـه علـى الطاولـة       ” بإتاحـة    -عضوا من أعضاء فريق اإلدارة العليـا        
لرئيس مكتب األخالقيات احلق يف املشاركة بصورة كاملـة يف مجيـع اجتماعـات فريـق اإلدارة                 

فالقيام بذلك يساعد على ضمان أال تعتمـد اإلدارة علـى           . العليا وينبغي النص على ذلك كتابة     
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ويـتعني احلفـاظ يف     . سبيل اخلطأ سياسات ميكن أن تـؤثر سـلبيا علـى نزاهـة ومـصداقية املنظمـة                
وقـد أُبِلـغ املفتـشان بـأن       . يع األوقات على االستقالل التنفيـذي لـرئيس مكتـب األخالقيـات           مج

رئيس مكتب األمم املتحدة لألخالقيات ال حيضر اجتماعـات فريـق اإلدارة العليـا علـى أسـاس                  
وباسـتثناء مفوضـية األمـم      . منتظم، ولكن يبدو أن هذه املمارسة مل ُيضَف عليها الطابع الرمسي          

السامية لـشؤون الالجـئني واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ال يـشارك أي رئـيس مكتـب                   املتحدة  
  ).املرفق الثامن(أخالقيات يف االجتماعات اليت ُتعقد على هذا املستوى على أساس منتظم 

ــة          - ٧٩ ــة املتعلقـ ــة املهمـ ــادة فعاليـ ــة إىل زيـ ــية التاليـ ــذ التوصـ ــؤدي تنفيـ ــع أن يـ ــن املتوقـ ومـ
  .ت التابعة ملنظومة األمم املتحدةباألخالقيات يف املنظما

    
  ١٤التوصية 

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون رئيس مكتـب األخالقيـات يف               
املنظمات التابعة هلم عضوا يف فريق اإلدارة العليا وأن يشارك يف مجيع اجتماعات 

  .هذا الفريق، وينبغي أن ُيصدروا صكا إداريا هبذا املعىن
  

  التوعية    
تتمثل إحدى الطرق القويـة والفعالـة مـن حيـث التكـاليف املتاحـة للرؤسـاء التنفيـذيني                  - ٨٠

لتوصيل الرسالة املتعلقة باألخالقيـات إىل مـوظفي املنظمـات، يف نفـس الوقـت الـذي يربهنـون                   
ســنوية يتــضمن " عامــة"هــم فيــه علــى التــزامهم الشخــصي هبــذه املهمــة، يف عقــد اجتماعــات    

وكمـا هـو مـبني يف املرفـق الثـامن، فـإن بعـض               . ددا بـشأن األخالقيـات    جدول أعماهلـا بنـدا حمـ      
الرؤساء التنفيذيني قد أدرجوا األخالقيـات إىل جانـب قـضايا أخـرى يف جـداول االجتماعـات                  

  .املعقودة للتحدث إىل املوظفني ككل، ولكن ينبغي القيام بذلك بقدر أكرب من املنهجية
صية التالية إىل دعم فعالية املهمة املتعلقـة باألخالقيـات         ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التو       - ٨١

  .يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
    

  ١٥التوصية 
 ســنوي مــع املــوظفني “عــام”ينبغــي قيــام الرؤســاء التنفيــذيني بعقــد اجتمــاع    

  .يتضمن جدول أعماله بندا حمددا بشأن األخالقيات
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  الكشف املايل    
أمهية قصوى أن يتوىل الرؤساء التنفيذيون زمام القيادة وأن يـضربوا املثـل يف             مما يتسم ب    - ٨٢

إذ ينبغي ليس فقط أن يْضمنوا وجود برنـامج قـوي للكـشف املـايل لـدى                 . جمال الكشف املايل  
 أعـاله، بـل أن يكونـوا أيـضا يف غايـة الدقـة يف تلبيـة متطلبـات                    ١٣املنظمة، متشيا مـع التوصـية       

وال ينبغـي التمييـز علـى       . مي إقرارات الكشف املايل اخلاصة هبم شخـصيا       الربنامج من حيث تقد   
أي حنو يف هذا الصدد بني الرؤسـاء التنفيـذيني واملـوظفني اآلخـرين املطلـوب منـهم تقـدمي هـذا                 

وينبغي تقدمي مجيع إقرارات الكشف املايل إىل مكتـب األخالقيـات الـذي ينبغـي أيـضا        . اإلقرار
ويعتقـد املفتـشان أنـه توجـد مزايـا يف قيـام الرؤسـاء        .  والتحقق منهاأن يفي مبتطلبات مراجعتها  

التنفيذيني أيضا بإعالن إقرار الكشف املايل اخلـاص هبـم، علـى األقـل يف شـكل مـوجز، ولكـن                     
  .ينبغي أن يكون ذلك على أساس طوعي

وقــد جــرى تنــاول مــسألة إقــرارات الكــشف املــايل الــيت تقــدَّم مــن الرؤســاء التنفيــذيني   - ٨٣
وذلــك يف توصــية وردت يف تقريــر أخــري صــدر عــن وحــدة التفتــيش املــشتركة بــشأن اختيــار     

  .)١٤(الرؤساء التنفيذيني يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وشروط خدمتهم
أما عن مدى وفاء الرؤساء التنفيـذيني باملعـايري املقترحـة مـن وحـدة التفتـيش املـشتركة              - ٨٤

املايل اخلاصة هبم فهو مبني يف املرفق الثـامن الـذي وّضـح أن األمـم                خبصوص إقرارات الكشف    
الت املتخصــصة املتحــدة والــصناديق والــربامج قريبــة مــن الوفــاء هبــذه املعــايري وأن معظــم الوكــا

ومـن املتوقـع أن يـؤدي تنفيـذ التوصـية التاليـة إىل دعـم الـشفافية يف املنظمـات             . بعيدة عن ذلك  
  .التابعة ملنظومة األمم املتحدة

  
  ١٦التوصية 

ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا أن يقدموا             
س الطريقة الـيت ُتّتبـع مـع سـائر املـوظفني        إقرارا بالكشف املايل ينبغي مراجعته بنف     
  .املطلوب منهم تقدمي هذه اإلقرارات

  
  االدعاءات املوّجهة ضد الرئيس التنفيذي    

إن احلاالت املشهورة األخرية اليت جرى النشر عنـها علـى نطـاق واسـع قـد أثبتـت أن                      - ٨٥
م يفلتون من العقـاب، عنـد     الرؤساء التنفيذيني ميكن أن يفلتوا من العقاب، بل وحيدث فعال أهن          

. عدم وجود آليات داخلية فعالة للتحقيق يف ادعاءات األعمال غري املـشروعة املوجهـة ضـدهم               
__________ 

  .١١، التوصية JIU/REP/2009/8الوثيقة   )١٤(  
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ويف حني أن لوحدة التفتيش املشتركة والية تلقّي االدعاءات املوجهة ضـد الرؤسـاء التنفيـذيني                
تعلقــة باألعمــال غــري  والتحقيــق فيهــا، فــإن األكثــر احتمــاال هــو أن توجَّــه هــذه االدعــاءات امل   

. املشروعة إىل جهة داخلية يف املقام األول، مثل مكتب األخالقيـات أو دائـرة الرقابـة الداخليـة             
ونظرا إىل أن هاتني اجلهتني مسؤولتان مباشرة أمام الرؤسـاء التنفيـذيني ولـيس لـديهما إمكانيـة           

، فـإن ذلـك يقيـد بـشكل         الوصول إىل اهليئـات التـشريعية أو أن إمكانيـة وصـوهلا إليهـا حمـدودة               
خطــري اســتقالليتها يف أن ُتجــري حتقيقــا أو استعراضــا بــشأن األعمــال غــري املــشروعة املــدعاة،  

  .)١٥(سواء كانت عدم االمتثال ملتطلبات الكشف املايل أو االحتيال أو ما إىل ذلك
ا وقد ناقش املفتشان هذه املسألة باستفاضة يف االجتماعات اليت عقداها خبـصوص هـذ            - ٨٦

التقرير ومـن املـسلّم بـه علـى نطـاق واسـع أن ثغـرات الرقابـة الداخليـة هـذه تـشكل داعيـا مـن                          
وجيب بـصورة   . دواعي القلق الرئيسية بالنسبة إىل املنظمات يتعني تناوله على وجه االستعجال          

خاصة أن تكون اجلهـة الداخليـة القائمـة بـالتحقيق أو االسـتعراض قـادرة علـى أن تقـدم نتـائج                       
ومــن املتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ . االســتعراض مباشــرة إىل اهليئــة التــشريعية للمنظمــة  ق أوالتحقيــ

  .التوصية التالية إىل دعم الرقابة يف املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة
  

  ١٧التوصية 
ينبغــي أن تــوعز اهليئــات التــشريعية إىل الرؤســاء التنفيــذيني ملنظماهتــا تقــدمي     

اء آليـة داخليـة حتـدِّد الطرائـق الـيت يـسري عليهـا مكتـب             مقترحات مـن أجـل إنـش      
أو دائــرة الرقابــة الداخليــة يف إجــراء حتقيــق أو اســتعراض بــشأن   /األخالقيــات و

االدعــاءات املوجهــة ضــد الــرئيس التنفيــذي للمنظمــة، مبــا يف ذلــك تقــدمي نتــائج  
  .التحقيق أو االستعراض مباشرة إىل اهليئة التشريعية املعنية

  
  املسؤولية املزدوجة  -باء   

يعتقـــد املفتـــشان أن إحـــدى املـــسؤوليات املزدوجـــة للـــدول األعـــضاء والرؤســـاء   - ٨٧
فمــن املهــم أن متــارس الــدول . التنفيــذيني تتمثــل يف تنــاول القــضايا املثــارة يف هــذا التقريــر

األعــضاء مهمتــها الرقابيــة فتــصر، حــسبما يكــون مناســبا، علــى االلتــزام الــدقيق باملعــايري    
. كال التوجيه األخرى املقترحة يف هـذا التقريـر أو أن تعـدهلا حـسبما ترغـب يف ذلـك        وأش

وينبغي أن تكفل الـدول األعـضاء إجيـاد مـوارد كافيـة ألداء املهمـة املتعلقـة باألخالقيـات؛                    
كما ينبغي يف الوقت نفـسه اعتبـار الرؤسـاء التنفيـذيني مـسؤولني عـن حتديـد االجتـاه علـى                       

. أن تعمـــل املهمـــة املتعلقـــة باألخالقيـــات بكفـــاءة وفعاليـــةمـــستوى القمـــة وعـــن ضـــمان
__________ 

  .١٠ و ٩، التوصيتني JIU/REP/2009/8انظر أيضا الوثيقة   )١٥(  
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  املرفقات
   األول املرفق

  مكتب األخالقيات/إنشاء املهمة املتعلقة باألخالقيات
  

  املسؤوليات الرئيسية/االختصاصات  قرار اهليئة التشريعية  مكتب أخالقيات/إنشاء مهمة  املنظمة
  ٦٠/١قرار ال  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١  األمم املتحدة

  ٦٠/٢٤٦القرار 
  ٦٠/٢٤٨القرار 
  ٦٠/٢٥٤القرار 

  إدارة برنامج الكشف املايل؛  )أ(  
االضطالع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة             )ب(  

  املبلّغني عن املخالفات؛
تقـــدمي املـــشورة والتوجيـــه يف تكـــّتم إىل املـــوظفني بـــشأن قـــضايا    )ج(  

  ك إدارة خط هاتفي ساخن خمصص لألخالقيات؛األخالقيات، مبا يف ذل
وضع معايري وتنظيم تـدريب وتثقيـف بـشأن قـضايا األخالقيـات،             )د(  

بالتنــسيق مــع مكتــب إدارة املــوارد البــشرية واملكاتــب األخــرى، مبــا يف ذلــك    
  ضمان تقدمي تدريب سنوي بشأن األخالقيات إىل مجيع املوظفني؛

  .ا األمني العام مالئمةتأدية املهام األخرى اليت يراه  )ه(  

ــم  ــامج األمــ برنــ
  املتحدة اإلمنائي

  ٢٠٠٨/٣٧مقرر اجمللس التنفيذي   ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١
  ٢٠٠٨/١مقرر اجمللس التنفيذي 

  وضع معايري وتنظيم تدريب وتثقيف بشأن قضايا األخالقيات؛  )أ(  
ات تقدمي التوجيه إىل اإلدارة لـضمان أن تـؤدي القواعـد والـسياس           )ب(  

ترويج معايري الرتاهـة املطالَـب هبـا مبوجـب          /واإلجراءات واملمارسات إىل تعزيز   
  ميثاق األمم املتحدة؛

تقـــدمي املـــشورة والتوجيـــه يف تكـــّتم إىل املـــوظفني بـــشأن قـــضايا    )ج(  
  األخالقيات؛

العمل كجهة تنسيق لتوعية املوظفني باملعايري األخالقية وبالسلوك          )د(  
  املتوقع؛
ع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة           االضطال  )ه(  

  املبلّغني عن املخالفات؛
  إدارة سياسة الكشف املايل؛  )و(  
  .تقدمي تقرير سنوي عن أنشطته إىل مدير الربنامج  )ز(  
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  املسؤوليات الرئيسية/االختصاصات  قرار اهليئة التشريعية  مكتب أخالقيات/إنشاء مهمة  املنظمة
ــم   ـــدوق األم صن
 املتحدة للسكان

  ٢٠٠٨/٣٧قرار اجمللس التنفيذي   ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
  ٢٠٠٨/٦لتنفيذي قرار اجمللس ا

 صياغة واستعراض ونشر الـسياسات وتقـدمي التوجيـه فيمـا يتـصل              )أ(  
  بقضايا األخالقيات؛

تقدمي التوجيه إىل اإلدارة لضمان أن تؤدي السياسات واإلجـراءات            )ب(  
ــز  ــة  /واملمارســات إىل تعزي ــايري األخالقي ــرويج املع ــاق   ت ــا مبوجــب ميث ــب هب  املطالَ

  املتحدة؛ األمم
ملـــوظفني داخـــل الـــصندوق باملعـــايري وأوجـــه الـــسلوك      توعيـــة ا  )ج(  

  األخالقية املتوقعة؛
ــّتم بـــشأن الـــسلوك     )د(   ــه يف تكـ تزويـــد املـــوظفني باملـــشورة والتوجيـ

  األخالقي واملعايري األخالقية؛
االضــطالع باملــسؤوليات املــسندة إليــه يف إطــار الــسياسة املتعلقــة     )ه(  

  حبماية املبلّغني عن املخالفات؛
  رة برنامج الكشف املايل؛إدا  )و(  
الدفاع عن األخالقيات والنهوض هبـا داخـل الـصندوق والتنـسيق              )ز(  

مع اجلهات األخـرى، مبـا يف ذلـك مكتـب األخالقيـات باألمانـة العامـة لألمـم                   
  .املتحدة واحملافل املشتركة بني الوكاالت

منظمـــــة األمـــــم 
املتحــدة للطفولــة 

  )اليونيسيف(

  ٢٠٠٨/٢قرار اجمللس التنفيذي   ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول
  ٢٠٠٩/٨قرار اجمللس التنفيذي 

ــات،      )أ(   ــصلة باألخالقيـ ــسياسات املتـ ــشر الـ ــتعراض ونـ ــياغة واسـ صـ
  وتقدمي التوجيه بشأن مجيع القضايا األخالقية؛

االضــطالع باملــسؤوليات املــسندة إليــه يف إطــار الــسياسة املتعلقــة     )ب(  
  حبماية املبلّغني عن املخالفات؛

السلوك املتوقع من املوظفني عـن طريـق        /لتوعية باملعايري األخالقية  ا  )ج(  
  االتصال؛/التعلم

  إدارة برنامج الكشف املايل؛) د(
ــسلوك       )ه(   ــشأن ال ــوظفني ب ــه يف تكــّتم إىل امل ــشورة والتوجي ــدمي امل تق

  األخالقي واملعايري األخالقية؛
  .دعم النهوض باألخالقيات داخل اليونيسيف  )و(  
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  املسؤوليات الرئيسية/االختصاصات  قرار اهليئة التشريعية  مكتب أخالقيات/إنشاء مهمة  املنظمة
ــية األ ــم مفوضـ مـ

ــسامية   املتحــدة ال
 لشؤون الالجئني

ــذي     ٢٠٠٨يونيه /حزيران ــس التنفي ــرر اجملل ج ج م -٣مق
(A/AC.96/1063) 

االضطالع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة             )أ(  
  املبلِّغني عن املخالفات؛

وضع ونشر وترويج السياسات املتعلقة باألخالقيات وفقـا ملعـايري            )ب(  
ك العامة املطلوبـة مـن مجيـع مـوظفي األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك تـدعيم                    السلو

ــني      ــشتركة بـ ــل املـ ــشاركة يف احملافـ ــية واملـ ــل املفوضـ ــي داخـ ــسلوك األخالقـ الـ
  الوكاالت؛

ــدمي   )ج(   ــهتقــ ــايري   التوجيــ ــق باملعــ ــا يتعلــ ــوظفني فيمــ  إىل اإلدارة واملــ
  األخالقية؛

  ك املتوقع؛السلو/ باملعايري األخالقيةاملوظفنيتوعية   )د(  
 يف تكـــّتم إىل األفـــراد بـــشأن الـــسلوك األخالقـــي املـــشورةتقـــدمي   )ه(  

  والقضايا واملعايري األخالقية؛
   الكشف املايل؛برنامجإدارة   )و(  
  . املفوض السامي مناسبةيراها األخرى اليت باملهامالقيام   )ز(  

برنــامج األغذيــة 
  العاملي

ت  م/٢٠٠٧التنفيـذي   قرار اجمللـس      ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١
-٢/٤  

ــدريب       )أ(   ــدمي التـ ــايري، وتقـ ــع املعـ ــسياسات، ووضـ ــشر الـ ــع ونـ وضـ
والتوجيه بشأن مجيع املسائل األخالقية وفقا ملعايري السلوك الـيت وضـعتها جلنـة              

  اخلدمة املدنية الدولية أو وفقا ملدونات األخالقيات األخرى؛
ن تــؤدي الــسياسات تقــدمي املــشورة والتوجيــه إىل اإلدارة لــضمان أ   )ب(  

واإلجراءات واملمارسات إىل تعزيز وتـرويج معـايري الرتاهـة املطالَـب هبـا مبوجـب                
  ميثاق األمم املتحدة؛

  توعية املوظفني باملعايري األخالقية وبالسلوك املتوقع؛  )ج(  
 تقدمي املشورة يف تكّتم إىل املوظفني خبـصوص الـسلوك األخالقـي             )د(  

  واملعايري األخالقية؛
االضطالع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة             )ه(  

  املبلِّغني عن املخالفات؛
ــه        )و(   ــن أوجـ ــشف عـ ــايل والكـ ــشف املـ ــامج الكـ ــوير وإدارة برنـ تطـ

  يف املصلحة؛ التضارب
ــة      )ز(   ــام املتعلق ــشرة األمــني الع االضــطالع باملــسؤوليات احملــددة يف ن

  .مجمبوظف األخالقيات للصناديق والربا
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منظمــــة العمــــل 

  الدولية
ــستقل   ــد مكتـــــــب مـــــ ال يوجـــــ
ــة   ــة مزدوجــ ــات؛ مهمــ لألخالقيــ
ُيضطلع هبا مع املستشار القانوين،     

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان

  ٢٩٨/٨/٣قرار هيئة اإلدارة 
  ٣٠٤/٨/٣قرار هيئة اإلدارة 

ــؤدي        )أ(   ــضمان أن تـ ــشرية لـ ــوارد البـ ــعبة املـ ــه إىل شـ ــدمي التوجيـ تقـ
ارســاهتا إىل تعزيــز وتــرويج املعــايري األخالقيــة  سياســات املنظمــة وإجراءاهتــا ومم

املطالَب هبا مبوجب نظام املـوظفني ومعـايري الـسلوك الـيت حـددهتا جلنـة اخلدمـة              
املدنية الدوليـة؛ وضـمان أن تفهـم بوضـوح املعـايري األخالقيـة املتـصلة مبـوظفي                  

  منظمة العمل الدولية؛
وظفني بـشأن قـضايا   تقدمي املشورة، عنـد طلبـها، إىل املـديرين واملـ        )ب(  

  األخالقيات، مبا يف ذلك األنشطة اخلارجية؛
تقــدمي املــساعدة، بالتعــاون مــع شــعبة املــوارد البــشرية، يف تــصميم   )ج(  

وتعزيـــز الـــربامج الراميـــة إىل إبـــالغ وتثقيـــف املـــوظفني بقـــصد زيـــادة الـــوعي 
  بالقضايا األخالقية؛

سة املتعلقـة حبمايـة     االضطالع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسيا        )د(  
  .املبلِّغني عن املخالفات

ــة   ــة األغذي منظم
 )الفاو(والزراعة 

ــانون األول  ــط كـ ديـــسمرب /أواسـ
٢٠٠٩  

  ١/٢٠٠٨القرار 
  ٣/٢٠٠٩القرار 

  إدارة ورصد برنامج اإلعالن عن املصلحة والكشف املايل؛  )أ(  
  قيادة وتنسيق عملية تطوير برنامج األخالقيات؛  )ب(  
ــشو   )ج(   ــدمي امل ــضايا    تق ــشأن الق ــوظفني ب ــّتم إىل امل ــه يف تك رة والتوجي

  األخالقية؛
  إدارة خط هاتفي للمساعدة بشأن األخالقيات؛/إنشاء  )د(  
وضـــــع معـــــايري ومـــــواد تدريبيـــــة وتثقيفيـــــة بـــــشأن قـــــضايا         )ه(  

الرتاهــة مــع دوائــر املــوارد البــشرية واملكاتــب األخــرى، وتنــسيق   /األخالقيــات
   األخالقيات جلميع املوظفني؛مسائل التدريب السنوي يف جمال

املـــشاركة يف حمافـــل األمـــم املتحـــدة ذات الـــصلة املـــشتركة بـــني    )و(  
  الوكاالت؛

  .القيام باملهام األخرى اليت يرى املدير العام أهنا مالئمة  )ز(  

منظمـــــة األمـــــم 
ــة   ــدة للتربيـ املتحـ
والعلـــم والثقافـــة 

  )اليونسكو(

ــرار   ٢٠٠٩يوليه /متوز ــرار ٢-٢/ م٣٤القـــ  ٣٤ والقـــ
  ٣-٦٦/م

  ٥/ م٣٤القرار 
  ٥/١قرار اجمللس التنفيذي 

ــة      )أ(   ــشأن املعــايري والقــضايا األخالقي إســداء املــشورة إىل املــوظفني ب
  ؛)خط هاتفي للمساعدة بشأن األخالقيات(

  زيادة وعي املوظفني مبعايري السلوك اخلاصة باليونسكو؛  )ب(  
  بشفافية؛/اءةتطبيق آلية شاملة لتناول الشكاوى بكف/استحداث  )ج(  
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اســـتحداث وتنفيـــذ دورات تدريبيـــة وإحاطـــات إعالميـــة بـــشأن    )د(  

  األخالقيات؛
إجياد قناة للكشف الطوعي عن املعلومات، ووضع سياسـة بـشأن             )ه(  

محاية املبلِّغني عن املخالفات، ووضع ترتيبات بشأن الكشف املايل فيمـا يتعلـق             
  .حساسةبكبار املوظفني واملوظفني الذين يشغلون وظائف 

منظمــة الطــريان  
ــدويل   ــدين الــ املــ

  )اإليكاو(

ال توجــــــد مهمـــــــة أو مكتـــــــب  
  لألخالقيات

    

ــصحة   ــة الـ منظمـ
  العاملية

املهام املتعلقـة باألخالقيـات مفتتـة       
  بني مكونات املنظمة

    

االحتــاد الربيــدي 
  العاملي

ــستقل   ــد مكتـــــــب مـــــ ال يوجـــــ
لألخالقيــــات؛ ُيــــضطلَع باملهمــــة 

ين، املزدوجــة مــع املستــشار القــانو
  ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين

CA C3 2009.1-Doc 17 
  يلزم اختاذ قرار

وضع معايري وتنظيم تدريب ومحالت توعيـة بـشأن األخالقيـات،             )أ(  
  مبشاركة من املوارد البشرية ومكاتب أخرى؛

اإلدارة املباشــرة لكـــي تـــؤدي القواعـــد والـــسياسات واملمارســـات    )ب(  
  اهة املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة؛واإلجراءات إىل تعزيز وتشجيع الرت

ــشأن قـــضايا         )ج(   ــد املـــوظفني باملـــشورة والتوجيـــه يف تكـــّتم بـ تزويـ
  األخالقيات؛

العمل، إىل جانب الدوائر اإلشرافية ودوائر املـوارد البـشرية، كهيئـة              )د(  
ت مرجعية لتوعية املوظفني باملعايري األخالقية وبالسلوك املتوقع منـهم، وبالـسياسا          

  واالستراتيجيات والربامج املوضوعة من أجل تنمية املوارد البشرية؛
  إدارة برنامج الكشف املايل؛  )ه(  
  .تقدمي تقرير سنوي عن أنشطتها إىل املدير العام  )و(  

ــدويل   ــاد الـ االحتـ
  لالتصاالت

 الذي اعتمـده اجمللـس      ١٣٠٨القرار    ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
)C09/121 ٢١-٣ الفقرة(  

تقــدمي التوجيــه إىل املــوارد البــشرية لــضمان أن تــؤدي الــسياسات    )أ(  
واإلجراءات واملمارسات إىل تعزيـز وتـرويج املعـايري األخالقيـة املطالَـب هبـا يف        
معايري السلوك اليت وضـعتها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة ويف نظـامي املـوظفني                  

  اإلداري واألساسي؛
ــّت  )ب(   م إىل املـــوظفني بـــشأن قـــضايا تقـــدمي املـــشورة والتوجيـــه يف تكـ

  األخالقيات؛
  إدارة برنامج الكشف املايل؛  )ج(  
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االضطالع باملسؤوليات املسندة يف إطار الـسياسة املتعلقـة حبمايـة             )د(  

  املبلِّغني عن املخالفات؛
وضع معايري األخالقيات وتنظيم التدريب والتثقيف بالتعـاون مـع            )ه(  

خــرى، وضـمان أن تكــون املعـايري األخالقيــة   املـوارد البـشرية ومــع املكاتـب األ   
  .املتصلة مبوظفي االحتاد الدويل لالتصاالت مفهومة بوضوح

ــة  ــة العامليـ املنظمـ
  لألرصاد اجلوية

ــدير مكتــب     ــام م عــّين األمــني الع
ــو    ــون هــ ــة ليكــ ــة الداخليــ الرقابــ

  موظف األخالقيات باإلنابة
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩

ه إىل اإلدارة لـضمان أن تـؤدي القواعـد والـسياسات         تقدمي التوجي   )أ(    ال يوجد
واإلجراءات واملمارسات إىل تعزيز وترويج معايري الرتاهـة املنـصوص عليهـا يف             
مدونة األخالقيات للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة ويف معـايري الـسلوك الـيت                 

  وضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية؛
تكـــّتم إىل املـــوظفني بـــشأن قـــضايا تقـــدمي املـــشورة والتوجيـــه يف   )ب(  

  األخالقيات؛
 العمــل كجهــة تنــسيق لزيــادة وعــي املــوظفني مبعــايري األخالقيــات   )ج(  

  وبالسلوك املتوقع؛
ــهاك       )د(   ــة بانت ــة ســرية يف اإلدعــاءات املتعلق ــات داخلي ــام بتحقيق القي

  األخالقيات واملقدمة عن طريق خط االتصال املباشر؛
املسندة إليه كموظف أخالقيات باإلنابـة وفقـا   القيام باملسؤوليات    )ه(  

  ملدونة األخالقيات من أجل محاية املوظفني من االنتقام؛
اإلسهام يف وضع معـايري األخالقيـات، ويف وضـع مـواد التـدريب                )و(  

  والتثقيف، باالشتراك مع وحدات أخرى؛
  إدارة برنامج الكشف املايل؛  )ز(  
  ة باملهمة املتعلقة باألخالقيات؛تقدمي تقرير عن األنشطة املتصل  )ح(  
  .القيام مبا يراه األمني العام مالئما من مهام أخرى  )ط(  

ــة  املنظمــة البحري
  الدولية

ال توجـد مهمــة أو مكتــب بــشأن  
  األخالقيات 

    

ــة  ــة العامليـ املنظمـ
للملكية الفكرية  

  )الوايبو(

ال توجـد مهمــة أو مكتــب بــشأن  
  األخالقيات
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ــة األمــــم   منظمــ

للتنميــة  املتحــدة  
ــصناعية  الــــــــــــــ

  )اليونيدو(

أســــــند املــــــدير العــــــام مهمــــــة    
األخالقيـــات إىل جهـــة تنـــسيق يف  

  مكتب املدير العام
  ٢٠١٠مارس / آذار١

تنفيذ وإدارة السياسات املتصلة باألخالقيات، مبا يف ذلك سياسـة            )أ(    ال يوجد
  الكشف املايل وسياسة محاية املبلِّغني عن املخالفات؛

 والتوجيـــه إىل اإلدارة واملـــوظفني بـــشأن القـــضايا تقـــدمي املـــشورة  )ب(  
  املتصلة باألخالقيات؛

السلوك والقيام، باالشـتراك مـع مكتـب        /إبالغ معايري األخالقيات    )ج(  
  إدارة املوارد البشرية، بتنظيم برامج تدريبية جلميع املوظفني؛

تقدمي تقـارير إىل املـدير العـام بـصورة دوريـة عـن النتـائج النظميـة                    )د(  
  النتائج األخرى املتوّصل إليها؛و

رصد االجتاهات وأفضل املمارسات العامليـة يف جمـال األخالقيـات             )ه(  
  واقتراح مبادرات جديدة أو تغيريات؛

ــصلة       )و(   ــشأن املــسائل املت ــا ب ــا وخارجي ــدو داخلي ــل منظمــة اليوني متثي
  .باألخالقيات

منظمــة الــسياحة 
  العاملية

ال يوجـد مكتــب أو مهمــة بــشأن  
  خالقياتاأل

    

ــة   ــة الدولي الوكال
  للطاقة الذرية

ــشأن   ــد مكتــــــــب بــــــ ال يوجــــــ
ــام     ــدير الع ــات؛ أســند امل األخالقي
ــات إىل مــوظفي   مــسائل األخالقي
ــشرية يف تــــــشرين    ــوارد البــــ املــــ

  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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  املرفق الثاين
  ميزانية األنشطة املتصلة باألخالقيات    

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  اجملموع تكاليف أخرى تكنولوجيا املعلومات التدريب السفر *تكاليف املوظفني

 نظمةامل
٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

  )أ(٣ ٣٤٩,١ ٥ ٠٧٩,٨ ٩,٦ ٩,٣ ١٩,٣ ٥١,٦  - )ب(- )أ(٩٦,٤ ١١٨,١ )أ(٣ ٢٢٣,٨ ٤ ٩٠٠,٨ األمم املتحدة

 )ج(١ ٠٦٨,٢ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
٦٤٠,٧ 

 ١ ٨٢٦,٧ ١ ٢٨٣,٧ ٤٠,٠ ٥٢,٨ ٨٠,٠ ١٠١,٥ ٦,٠ ٥,٥ ٦٠,٠ ٥٥,٧ )ج(١
 ٧٦٨,٤ ٦٨٢,٤      )د(٧٥,٠ ٦٠,٠ ٤١,٣ ٧٠٨,٤ ٥٦٦,١ صندوق األمم املتحدة للسكان
 ١ ٥٧٩,٠ ٩٣١,٢   ٦٠,٠  ٣٤٠,٠ ٦٧,٧ ٥٦,٠ ٩,٠ ١ ١٢٣,٠ ٨٥٤,٥ )ه(منظمة األمم املتحدة للطفولة

مفوضية األمم املتحـدة الـسامية      
 ٨٥٠,٥ ٤٣٦,٨ )و(١٠٣,٩ )و(٥٣,٠       ٧٤٦,٦ ٣٨٣,٨ لشؤون الالجئني

 ١ ٠٩٤,٧ ٩٩٤,٧ ٢٩٠,٠ ١٩٠,٠       ٨٠٤,٧ ٨٠٤,٧ برنامج األغذية العاملي
 ٣٧١,٥ ٣٢٣,٨ ٢٠,٠ ٥,٠   ٦٠,٠ ٤٣,٠  ٢٥,٠ ٢٩١,٥ ٢٥٠,٨ منظمة العمل الدولية

 ٨٧٢,٦ ١٣,٠ )ح(٢٠٥,٢ )ز(٣,٠     -  ٦٦٧,٣ ١٠,٠ )الفاو(منظمة األغذية والزراعة 
منظمــة األمـــم املتحــدة للتربيـــة   

 ٨٧٩,٣ ٠,٠ )ط(١٢٧,٠    ١٦٠,٠  ٢٠,٠  ٥٧٢,٣  والعلم والثقافة
             )ي(منظمة الطريان املدين الدويل

 ٧٣٢,٣ ٦٨٨,٩         ٧٣٢,٣ ٦٨٨,٩ )ك(منظمة الصحة العاملية

 ٣٩٤,٠ ٨٨,٠   ٦٠,٠  ٤٠,٠    ٢٩٤,٠ ٨٨,٠ االحتاد الربيدي العاملي

 ٢٦٥,٠ ٠,٠   ٠,٠  ٠,٠    ٢٦٥,٠  االحتاد الدويل لالتصاالت

 ٠,٠ ١١٢,٩      ١٤,١    ٩٨,٨ )ل(املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

             )م(املنظمة البحرية الدولية

ــة   ــة للملكيـــــ ــة العامليـــــ املنظمـــــ
             )ن(الفكرية

منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة    
             )س()اليونيدو(الصناعية 

             )ع(منظمة السياحة العاملية
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  اجملموع تكاليف أخرى تكنولوجيا املعلومات التدريب السفر *تكاليف املوظفني

 نظمةامل
٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩ 

٢٠١٠‐
٢٠١١ 

 ٦٢,٤ ١٠٢,٩         ٦٢,٤ ١٠٢,٩ )ف(الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 ١٣ ٠٤٦,٠           )٢٠١١-٢٠١٠(اجملموع 
  

  تفسري الرموز
  . تكاليف املوظفني اخلرباء االستشاريني واخلدمات التعاقديةمشل  *  
  .ُيستبعد منها التمويل املقدم من حساب دعم عمليات حفظ السالم  )أ(  

  .تكاليف اخلبري االستشاري املخصص للتدريب ممولة يف إطار تكاليف املوظفني وهو ما يشمل أيضا سفر اخلبري االستشاري  )ب(  
  . ممولة من إسبانيا٢-وظيفة واحدة برتبة ف  )ج(  
وُتستبعد منه أوجه التدريب األخرى بشأن األخالقيات الـواردة  . يشمل هذا الرقم الدورة التدريبية اإللزامية املقدمة على اإلنترنت بشأن األخالقيات والرتاهة ومكافحة الغش              )د(  

  .يف أماكن أخرى من امليزانية
  .كاليف املتصلة باألخالقيات، مثل املكاتب القطرية، وما إىل ذلكتشمل مجيع الت  )ه(  
  .يقسَّم اجملموع إىل السفر والتدريب وتكنولوجيا املعلومات والتكاليف األخرى تبعا لألهداف واالحتياجات السنوية  )و(  
  .٢٠٠٩نفقات التشغيل العامة لعام   )ز(  
  .٢٠١١-٢٠١٠ة موارد غري متعلقة باملوظفني ُمخطط هلا للفتر  )ح(  
  .األثاث املكتيب واملعدات املكتبية  )ط(  
 يف املائـة مـن   ٥ بإدارة سياسـة الكـشف املـايل الـيت كانـت تـشكل أقـل مـن                   ١-وقد قام نائب مدير املكتب القانوين من رتبة مد        . برنامج لألخالقيات ‘ إليكاو’ال يوجد لدى      )ي(  

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨حجم العمل يف الفترة 
وقد أُضيفت األنشطة املتصلة باألخالقيات إىل الواجبات اليت يـضطلع هبـا عـدد مـن املـوظفني يف مجيـع أجـزاء        . نظمة الصحة العاملية برنامج بشأن األخالقيات   ال يوجد لدى م     )ك(  

  .املنظمة، مثال الشؤون القانونية واملوارد البشرية وخدمات الرقابة الداخلية
  .٢٠١١-٢٠١٠ فرنك سويسري للفترة ١٠٠ ٠٠٠ بأهنا سترصد مبلغ “توقّع معقول” أنه يوجد عاملية لألرصاد اجلويةأوضحت املنظمة ال  )ل(  
  .ال يوجد لدى املنظمة البحرية الدولية برنامج بشأن األخالقيات  )م(  
  . برنامج بشأن األخالقيات“يبووا”ال يوجد لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية   )ن(  
  “انية يف حدود االعتمادات القائمةستستمر عملية امليز”. ٢٠١٠مارس / آذار١ اليونيدو يف ألخالقيات يف منظمةأُنشئت املهمة املتعلقة با  )س(  
  .ال يوجد لدى منظمة السياحة العاملية برنامج بشأن األخالقيات  )ع(  
يقــوم هبــا ثالثــة مــن مــوظفي  ملتــصلة باألخالقيــات إىل الواجبــات الــيت  وقــد أُضــيفت األنــشطة ا . ال يوجــد لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة برنــامج بــشأن األخالقيــات     )ف(  

   .البشرية املوارد
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  املرفق الثالث
  رؤساء مكاتب األخالقيات

  الرتبة/الفئة  املنظمة

وظيفة مكرسـة لكامـل الوقـت أو        
وظيفـة جلـزء مـن      /مهمة مزدوجــة  

  عملية التعيني واالختيار  قياتاشتراط اخللفية املهنية يف جمال األخال  الوقت أو متقاَسمة التكاليف
نعم، مـع تركيـز ُيعتـد بـه علـى القطـاع العـام أو األخالقيـات                    وظيفة لكامل الوقت  ٢-مد  األمم املتحدة

اإلدارية أو األخالقيات يف جمال الشركات، فـضال عـن خـربة     
ــاع    ــة تـــشمل أخالقيـــات القطـ ــال اإلدارة العامـ ــة يف جمـ عمليـ

  .قطاع األعمال/العام

ــيني   ــة تعـ ــار تنافـــسية عمليـ : واختيـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/للمرشحني اخلارجيني

برنــــامج األمــــم املتحــــدة 
  اإلمنائي

 عامـا يف جمـال أخالقيـات        ١٥نعم، مع وجود خربة قـدرها         وظيفة لكامل الوقت  ٦-م
الـــشركات أو أخالقيـــات قطـــاع األعمـــال وامليـــادين ذات  

ــصلة  ــرامج  -الـــــ ــات وبـــــ ــايري األخالقيـــــ ــياغة معـــــ   صـــــ
االمتثــــال ومدونــــة قواعــــد الــــسلوك وأُطــــر  /األخالقيــــات

  .االمتثال، وسياسات الكشف املايل/املساءلة

ــار تنافـــسية    ــيني واختيـ ــة تعـ : عمليـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/للمرشحني اخلارجيني

صـــندوق األمـــم املتحـــدة 
  للسكان

لفيــة يف جمــال نعــم، مــع اشــتراط وجــود خلفيــة قانونيــة وخ    وظيفة لكامل الوقت  ١-مد
  . األخالقيات

ــار تنافـــسية    ــيني واختيـ ــة تعـ : عمليـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/للمرشحني اخلارجيني
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ منظمــ

  )اليونيسيف(للطفولة 
ــشركات أو      وظيفة لكامل الوقت  ١-مد ــات ال نعــم، مــع وجــود خــربة يف جمــال أخالقي

ــون     ــضَّل أن تكـ ــال، وُيفـ ــاع األعمـ ــات قطـ ــربة أخالقيـ  اخلـ
  .مكتَسبة على الساحة الدولية

ــار تنافـــسية    ــيني واختيـ ــة تعـ : عمليـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/للمرشحني اخلارجيني
ــدة   ــية األمـــم املتحـ مفوضـ
  السامية لشؤون الالجئني

ــال        وظيفة لكامل الوقت  ١-مد ــنوات يف جمـ ــشر سـ ــدرها عـ ــربة قـ ــود خـ ــع وجـ ــم، مـ نعـ
قطاع األعمال، وامليـادين    أخالقيات الشركات أو أخالقيات     

 صـــــياغة معـــــايري األخالقيـــــات وبـــــرامج    -ذات الـــــصلة 
االمتثــــال، ومدونــــة قواعــــد الــــسلوك، وأُطــــر /األخالقيــــات

  . االمتثال، وسياسات الكشف املايل/املساءلة

ــار تنافـــسية    ــيني واختيـ ــة تعـ : عمليـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/للمرشحني اخلارجيني

ــار     ال  وظيفة لكامل الوقت  ١-مد  عامليبرنامج األغذية ال ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ
  .تنافسية

ــع      ٢-مد  منظمة العمل الدولية ــا م ــضطلَع هب مهمــة مزدوجــة ُي
  املستشار القانوين

ــار     ال ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ
  .تنافسية
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  الرتبة/الفئة  املنظمة

وظيفة مكرسـة لكامـل الوقـت أو        
وظيفـة جلـزء مـن      /مهمة مزدوجــة  

  عملية التعيني واالختيار  قياتاشتراط اخللفية املهنية يف جمال األخال  الوقت أو متقاَسمة التكاليف
ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ منظمــ

  )الفاو(لألغذية والزراعة 
وجـود خـربة قـدرها عـشر سـنوات يف املؤسـسات         نعم، مع     وظيفة لكامل الوقت  ٥-ف

ــة و ــصميم    /العام ــات، وت ــضايا األخالقي ــشأن ق أو اخلاصــة ب
الـــــــنظم يف جمـــــــال معـــــــايري األخالقيـــــــات، وبـــــــرامج     

االمتثــال وسياســات /االمتثــال، وأُطــر املــساءلة/األخالقيــات
  . الكشف املايل

ــار تنافـــسية    ــيني واختيـ ــة تعـ : عمليـ
إعـــــالن عـــــن شـــــغور الوظيفـــــة    

  .الداخليني/خلارجينيللمرشحني ا

ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ منظمــ
ــة    ــم والثقافـ ــة والعلـ للتربيـ

  )اليونسكو(

 عامـا   ١٥ أعـوام إىل     ١٠نعم، مع وجود خربة تتـراوح بـني           وظيفة لكامل الوقت  ٥-ف
يف جمال أخالقيات الشركات أو أخالقيات قطـاع األعمـال          

صــياغة معــايري األخالقيــات، وبــرامج /وامليــادين ذات الــصلة
ــاتاألخال ــر   /قيـ ــسلوك، وأُطـ ــد الـ ــة قواعـ ــال، ومدونـ االمتثـ
  . االمتثال، وسياسات الكشف املايل/املساءلة

  

منظمــــة الطــــريان املــــدين 
  الدويل

        

          منظمة الصحة العاملية
ــع      ١-مد  االحتاد الربيدي العاملي ــا م ــضطلَع هب مهمــة مزدوجــة ُي

  املستشار القانوين
ــار     ال ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ

  .ةتنافسي
االحتــــــــــــاد الــــــــــــدويل  

  لالتصاالت 
ــار     ال  وظيفة لكامل الوقت  ٥-ف ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ

  .تنافسية
ــة لألرصــاد   املنظمــة العاملي

  اجلوية
ــع      ١-مد ــا م ــضطلع هب مهمــة مزدوجــة ُي

ــة    ــة الداخليـ ــب الرقابـ ــدير مكتـ مـ
  )باإلنابة(

ــار     ال ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ
  .تنافسية

          يةاملنظمة البحرية الدول
املنظمـــة العامليـــة للملكيـــة 

  الفكرية
        

ــدة   ــم املتحــ ــة األمــ منظمــ
ــصناعية   ــة الــــــــ للتنميــــــــ

  )اليونيدو(

ــار     ال  وظيفة لبعض الوقت  ٦-م ــيني واختيـ ــة تعـ ــد عمليـ ال توجـ
  .تنافسية

          منظمة السياحة العاملية
ــة   ــة للطاقـ ــة الدوليـ الوكالـ

  الذرية
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  املرفق الرابع
  ة باألخالقياتاستقالل املهمة املتعلق

  تقدمي التقارير إىل اهليئات التشريعية  تقدمي التقارير إىل الرئيس التنفيذي  مدة تعيني رئيس مكتب األخالقيات  املنظمة
إمكانية الوصول غري الرمسـي     

  إىل اهليئات التشريعية
. العـام  ُيقدم تقاريره مباشرة إىل األمـني       .التعيني غري حمدد املدة  األمم املتحدة

كن لألمني العـام أن يغـري التقريـر         وال مي 
  .السنوي

يقدم األمني سنويا تقريرا إىل اجلمعية       
العامـــــــة عـــــــن أنـــــــشطة مكتـــــــب  

  .األخالقيات

  ال توجد

ــدة   ــامج األمـــم املتحـ برنـ
  اإلمنائي

ــسياسة العامــة ــع  : ال عقــد واحــد ملــدة أرب
سنوات، غري قابـل للتجديـد؛ غـري مؤهـل          
 للتعــيني الحقــا يف برنــامج األمــم املتحــدة 

  .اإلمنائي
عقــد ملــدة عــام واحــد : املمارســة العمليــة

  .قابل للتحديد حىت أربع سنوات

ــدير    ــرة إىل مـــ ــاريره مباشـــ ــدم تقـــ يقـــ
وخيــــضع التقريــــر الــــسنوي . الربنــــامج

املقــدم إىل مــدير الربنــامج ملوافقــة جلنــة  
األمــم املتحــدة لألخالقيــات الــيت تقــدم  

  .توصيات حسبما يكون مناسبا
ــدير الربنـــام  ــن ملـ ــريال ميكـ ــر  ج أن يغـ التقريـ

  .السنوي

يقـــدم مكتـــب األخالقيـــات تقريـــرا    
  .سنويا إىل اجمللس التنفيذي

ُترســل توصــيات جلنــة األمــم املتحــدة  
  .لألخالقيات إىل مدير الربنامج

  ال توجد

صــندوق األمــم املتحــدة  
  للسكان

عقــد واحــد ملــدة مخــس  : الــسياسة العامــة
ســنوات، غــري قابــل للتجديــد؛ ال يكــون     

  .يني مرة أخرى يف الصندوقمؤهال للتع
ختـضع للقواعـد الراهنـة      : املمارسة العملية 
  .املتعلقة بالتعيني

ــدير   ــاريره مباشـــــرة إىل املـــ يقـــــدم تقـــ
ــذي ــسنوي   . التنفيـ ــر الـ ــضع التقريـ وخيـ

املقدم إىل املـدير التنفيـذي ملوافقـة جلنـة          
األمــم املتحــدة لألخالقيــات الــيت تقــدم  

  .توصيات حسبما يكون مناسبا
مــــدير التنفيــــذي إجــــراء   ال ميكــــن لل

  .تغيريات يف التقرير السنوي

ــن     ــدم م ــسنوي املق ــر ال ــشتمل التقري ي
املــدير التنفيــذي إىل اجمللــس التنفيــذي 
بشأن أنشطة الرقابة على فقرة بـشأن       
الرقابة وعلـى التوصـيات املقدمـة مـن         

  .جلنة األمم املتحدة لألخالقيات

  ال توجد

ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ منظمـ
  )يفاليونيس(للطفولة 

عقد مدته مخـس سـنوات،      : السياسة العامة 
ــد؛ ويكــون غــري مؤهــل      ــل للتجدي غــري قاب

  .للتعيني الحقا يف اليونيسيف
عقد مدتـه عامـان قابـل     : املمارسة العملية 

  . للتجديد إىل مخس سنوات

ــاريره مباشـــــرة إىل املـــــدير   يقـــــدم تقـــ
ــذي ــسنوي   . التنفيـ ــر الـ ــضع التقريـ وخيـ

فقـة جلنـة    املقدم إىل املـدير التنفيـذي ملوا      
األمــم املتحــدة لألخالقيــات الــيت تقــدم  

  .توصيات حسبما يكون مناسبا
ال ميكــــن للمــــدير التنفيــــذي إجــــراء    

  .تغيريات يف التقرير السنوي

ــدم مــن     ــسنوي املق ــر ال ــشتمل التقري ي
املــدير التنفيــذي إىل اجمللــس التنفيــذي 
على العناصر الرئيسية لتقريـر مكتـب       
ــيات    ــى أي توصــ ــات وعلــ األخالقيــ

مــــة مــــن جلنــــة األمــــم املتحــــدة  مقد
  . لألخالقيات

  ال توجد



 

 

 
A

/65/345

10-50487 
52 

  تقدمي التقارير إىل اهليئات التشريعية  تقدمي التقارير إىل الرئيس التنفيذي  مدة تعيني رئيس مكتب األخالقيات  املنظمة
إمكانية الوصول غري الرمسـي     

  إىل اهليئات التشريعية
مفوضــية األمــم املتحــدة  
الــــــــــسامية لــــــــــشؤون 

  الالجئني

يقــــدم تقــــاريره مباشــــرة إىل املفــــوض    .التعيني غري حمدود املدة
وخيضع التقرير السنوي املقدم    . السامي

إىل املفوض السامي ملوافقـة جلنـة األمـم         
ــدم    ــيت تقـــ ــات الـــ ــدة لألخالقيـــ املتحـــ

  .حسبما يكون مناسباتوصيات 
ــراء   ــسامي إجــ ال ميكــــن للمفــــوض الــ

  .تغيريات يف التقرير السنوي

يقدم مكتب األخالقيـات نـسخة مـن        
ــة    التقريــر الــسنوي علــى ســبيل اجملامل
إىل رئيس اللجنة التنفيذية وُينشر هذا      

  .التقرير على املوقع الشبكي
ــاريره    ــات تق ويقــدم مكتــب األخالقي

ــة  ــة التنفيذي ــ/إىل اللجن ة الدائمــة اللجن
  .خمصص/على أساس دوري

  ال توجد

ــدير    .التعيني غري حمدود املدة  برنامج األغذية العاملي ــاريره مباشـــــرة إىل املـــ يقـــــدم تقـــ
ــذي ــسنوي   . التنفيـ ــر الـ ــضع التقريـ وخيـ

املقدم إىل املـدير التنفيـذي ملوافقـة جلنـة          
األمــم املتحــدة لألخالقيــات الــيت تقــدم  

  .توصيات حسبما يكون مناسبا
لمدير التنفيـذي إجـراء تغـيريات       ميكن ل 

  .يف التقرير السنوي

حييــل املــدير التنفيــذي مــوجز التقريــر  
إىل اجمللـــــــس التنفيـــــــذي ويـــــــضمنه 
التوصــيات املقدمــة مــن جلنــة األمــم     

  . املتحدة لألخالقيات

  ال توجد

ــستقل ملكتــــــب    منظمة العمل الدولية ــد رئــــــيس مــــ ال يوجــــ
  .األخالقيات

ر العــام يقــدم تقــاريره مباشــرة إىل املــدي 
  .بصفته موظف أخالقيات

  . يقدم تقريرا دوريا إىل املدير العام

ال ُتقــدم تقــارير مــن املــدير العــام إىل   
هيئـــة اإلدارة عــــن أنــــشطة موظــــف  

  .األخالقيات

  ال توجد

ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ منظمـ
ــة  ــة والزراعــــــ لألغذيــــــ

  )الفاو(

يقــدم تقــاريره مباشــرة بــصفته موظــف    .التعيني غري حمدود املدة
  . إىل املدير العام)أ(ياتأخالق

  ال توجد  .ال توجد معلومات

ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ منظمـ
للتربيــة والعلــم والثقافــة   

  )اليونسكو(

التعيني ملدة حمدودة، حبـد  : السياسة العامة 
  . أقصى قدره أربع سنوات

التعـيني يف بـادئ األمـر      : املمارسة العمليـة  
ــى أن يكــون احلــد      ــدة ســنة واحــدة عل مل

 . وظيفة هو أربع سنواتاألقصى لشغل ال

  ال توجد  .ال توجد مثل هذه السياسة . )أ(يقدم تقاريره مباشرة إىل املدير العام

ــدين   ــريان املـ ــة الطـ منظمـ
  الدويل

        

          منظمة الصحة العاملية
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  تقدمي التقارير إىل اهليئات التشريعية  تقدمي التقارير إىل الرئيس التنفيذي  مدة تعيني رئيس مكتب األخالقيات  املنظمة
إمكانية الوصول غري الرمسـي     

  إىل اهليئات التشريعية
ــستقل ملكتــــــب    االحتاد الربيدي العاملي ــد رئــــــيس مــــ ال يوجــــ

  .األخالقيات
  .التعيني غري حمدود املدة

مباشــرة بــصفته موظــف  يقــدم تقــاريره 
أخالقيـــات إىل املـــدير العـــام للمكتـــب  

  .)أ(الدويل

  ال توجد  .ال توجد معلومات

ــدويل   ــاد الـــــــــ االحتـــــــــ
  لالتصاالت 

ــف األخالقيـــات تقـــاريره      .التعيني غري حمدود املدة يقـــدم موظـ
  .)أ(مباشرة إىل األمني العام

يقوم موظف األخالقيات، عن طريق     
ــديث     ــام، بتحــ ــني العــ ــب األمــ مكتــ

مــــات األفرقــــة العاملــــة التابعــــة معلو
للمجلـــس، واجمللـــس نفـــسه، ومـــؤمتر 
ــة   ــة املتعلقــ املفوضــــني، بــــشأن املهمــ

  .باألخالقيات

  ال توجد

املنظمة العامليـة لألرصـاد     
  اجلوية

ــستقل ملكتــــــب   ــد رئــــــيس مــــ ال يوجــــ
  .األخالقيات

  .التعيني غري حمدود املدة

يقــــــدم تقــــــاريره، بــــــصفته موظــــــف 
  .ني العامأخالقيات باإلنابة، إىل األم

ــة     ــارير عــن االضــطالع باملهم ــدم تق يق
املتعلقة باألخالقيـات عـن طريـق تقريـر         
املساءلة السنوي املقدم إىل األمني العام      

  .والذي ال ميكن هلذا األخري أن يغريه

يقـــدم موظـــف األخالقيـــات باإلنابـــة 
معلومــات دوريــة عــن املهمــة املتعلقــة 
ــات يف تقــارير مرحليــة إىل    باألخالقي

ــة مر ــة   جلنــ ــسابات التابعــ ــة احلــ اجعــ
للمنظمــة، وعــن طريــق األمــني العــام   

  .املؤمتر/إىل اجمللس التنفيذي

  ال توجد

          املنظمة البحرية الدولية
املنظمــة العامليــة للملكيــة  

  )الوايبو(الفكرية 
        

ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ منظمـ
ــصناعية   ــة الـــــــ للتنميـــــــ

  )اليونيدو(

ــف األخال   .التعيني غري حمدود املدة قيـــات تقـــاريره  يقـــدم موظـ
  مباشرة إىل املدير العام

  ال توجد  ال 

          منظمة السياحة العاملية
ــة    ــة للطاق ــة الدولي الوكال

  الذرية
        

  
  احلواشي
  .؛ ومل ُتقدَّم حىت اآلن تقارير سنوية٢٠٠٩مكتب األخالقيات يف أواخر عام /أُنشئت مهمة  )أ(  
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  املرفق اخلامس
  يري والتدريب والتوجيهاملعا: مسؤوليات مكتب األخالقيات

  املشورة والتوجيه  التدريب والتثقيف والتوعية  حتديد املعايري ودعم السياسات  املنظمة
يقوم املكتب بدور رئيسي يف استعراض سياسـات          األمم املتحدة

محايــة املــبلِّغني عــن املخالفــات؛ ويف وضــع املعــايري  
واإلجــراءات املتعلقــة باملــشتريات، ويف اســتعراض  

ت اليت تنطوي على جهات بائعة تكون قيـد         احلاال
ــة بالكــشف     ــسياسة املتعلق ــيح ال ــق؛ ويف تنق التحقي

ــايل وبيانـــات اإلعـــالن عـــن املـــصلحة   ــوم . املـ ويقـ
ــاول     ــيت تتنـ ــة الـ ــر اإلداريـ ــشاريع األوامـ ــداد مـ بإعـ

ــصرف فيهــا      ــها والت ــن اهلــدايا وختزين . الكــشف ع
ويقـــدم إســـهاما كـــبريا مناســـبا يف اإلطـــار املتعلـــق 

ــة   . ةباملــساءل واملكتــب عــضو يف فرقــة العمــل املعني
ــس األداء    ــدعم إىل جملــ ــدم الــ ــات؛ ويقــ بالتحقيقــ

ويوفر القيـادة الفنيـة ملدونـة األخالقيـات         . اإلداري
ــة    ــدعم إىل جلنـ ــدم الـ ــة؛ ويقـ ــعيد املنظومـ علـــى صـ
اخلدمة املدنية الدولية بشأن معايري السلوك؛ ويقدم       

ــد    ــم املتحـ ــة األمـ ــين إىل جلنـ ــدعم الفـ ــادة والـ ة القيـ
  .لألخالقيات

اســتحدث املكتــب بــرامج تدريبيــة وحلقــات عمــل   
ــن      ــت م ــى اإلنترن ــات عل ــصلة باألخالقي ــرامج مت وب
أجل املوظفني اجلُدد، وهيئات االستعراض املركزيـة       
للموظفني الفنيني املبتدئني، وإدارة املـوارد البـشرية،        
ــة     ــوظفي فئ ــدرات م ــارات اإلشــرافية وق ــة امله وتنمي

ــة  ــدمات العامــ ــد . اخلــ ــة  وقــ ــة املتعلقــ ــشر الواليــ نــ
باألخالقيــــات عــــن طريــــق اجتماعــــات اإلحاطــــة  

ــوظفني  ــة للمـــ ــه /اإلعالميـــ اإلدارة، ودورات توجيـــ
ــورك، واالجتماعــات    ــدريب يف نيوي ــوظفني، والت امل

  . اليت ُتعقد يف امليدان واالجتماعات العامة
برنامج مبتكر بـشأن األخالقيـات مـن أجـل هيئـات            

  .  امليداناالستعراض املركزي املوجودة يف
قدم إحاطة إعالميـة إىل برنـامج القيـادة العليـا ملكتـب             
ــسالم،     ــات حفــظ ال ــة وإلدارة عملي ــشؤون القانوني ال

  .وإىل قضاة اإلدارة اجلديدة لنظام العدالة، إخل
ــؤمترات    ــضر مــ ــة وحــ ــات املهنيــ ــارك يف الرابطــ شــ

  .متخصصة
نشر معلومات عن السياسات املتعلقة باألخالقيـات       

 األخالقيـات عـن طريـق املوقـع         وعن أعمال مكتـب   
  . الشبكي الداخلي وتوزيع مواد التثقيف والتوعية

ــران ــام يف حزيــ ــه /قــ ــة ٢٠٠٩يونيــ ــإجراء دراســ  بــ
استقصائية عـن الـوعي والرضـا علـى امتـداد األمانـة             
العامة على نطاق العامل لقياس وعي املوظفني بالبنية        
األساســية لألخالقيــات يف املنظمــة ومبهــام مكتــب     

  .ياتاألخالق

ــرة  ، تلقــــى مكتــــب ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفتــ
 طلبــــا للحــــصول علــــى ٣١٥األخالقيــــات 

املشورة بشأن شـواغل تتـصل باألخالقيـات،        
 طلبـــــــا يف الفتـــــــرة ٣٤٤باملقارنـــــــة مـــــــع 

ــرة  ١٦٢ و٢٠٠٧/٢٠٠٨ ــا يف الفتـــــ  طلبـــــ
ــصيلي   . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ــان التقــسيم التف وك

: هلــذه الطلبــات، حــسب املــسألة، كمــا يلــي 
ــضيافة   ــدايا وال ــل   )٤٥(اهل ــصل بالعم ــا يت ؛ م

؛ أوجـــه أخـــرى لتـــضارب املـــصلحة     )٨٨(
؛ وأنشطة بعـد  )٨٤(؛ أنشطة خارجية    )٧٠(

؛ واستثمارات وأصـول شخـصية      )٤(اخلدمة  
)٢٤.(  

ورّد املكتب علـى استفـسارات مـن كيانـات          
ــشأن تقاســم      ــم املتحــدة ب ــة لألم أخــرى تابع
املعلومات وأفضل املمارسات، والـسياسات،    

  .ن األخالقواملشورة والتوجيه بشأ
ــرية    ــة سـ ــتفظ املكتـــب بـــسجالت خطيـ وحيـ

  .للطلبات وللمشورة والتوجيه املقدَّمني
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ــم   ــامج األمـــ برنـــ
  املتحدة اإلمنائي

تـــشاوَر وأوضـــَح وقـــدم معلومـــات بـــشأن معـــايري 
السلوك، داخل الربنـامج وكـذلك مـع جلنـة األمـم            

وأســــــهم يف حتــــــديث . املتحــــــدة لألخالقيــــــات
يف مكــان العمــل، الــسياسات املتعلقــة باملــضايقات 

وممارسات التعـيني، وسياسـات محايـة املـبلِّغني عـن         
وقــــدَّم، عنــــد الطلــــب، إيــــضاحات . املخالفــــات

ألحكام الصكوك اإلدارية القائمة، وكـذلك الُبعـد      
  .اخلاص بتضارب املصاحل يف ممارسات املشتريات

شارك يف جهـود جلنـة األمـم املتحـدة لألخالقيـات            
خالقيـات علـى صـعيد      فيما يتعلق بإعداد مدونة األ    

  .املنظومة

استعرض الـدورة اإللزاميـة لـتعلّم األخالقيـات علـى           
اإلنترنت اليت نظمها مكتب املـوارد البـشرية وذلـك          

  .قبل إطالقها
صــمم ونظــم حلقــة عمــل بــشأن األخالقيــات، مــع   
مكاتب أخرى، تنظَّم علـى أسـاس احلـضور املباشـر           

  .وجها لوجه
  .ملدرِّبنيقام بدور ريادي يف دورات تدريب ا

نظم جلسات إحاطة إعالمية ترمي إىل التوعيـة بـدور          
مكتب األخالقيات ومـسؤولياته، مبـا يف ذلـك تنظـيم           

. هذه اجللسات مـن أجـل كبـار املـديرين ويف امليـدان             
ــات      ــشأن األخالقي ــساعدة ب ــا للم ــا هاتفي ــشأ خط وأن

وطـور  . وخصص عنوان بريد إلكتـروين هلـذا الغـرض        
  .  الشبكة الداخليةاملوقع الشبكي وأطلقه على

، تلقـــى مكتــــب  ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفتـــرة  
ــات  ــشأن   ٨٨األخالقيــ ــشورة بــ ــا للمــ  طلبــ

شــواغل تتــصل باألخالقيــات تتعلــق باملــسائل 
؛ )٤(اهلــدايا والــضيافة واإلكراميــات : التاليــة

؛ واملسائل املتـصلة    )٣١(واألنشطة اخلارجية   
ــل  ــا يف   )٣٦(بالعم ــصلحة، مب ــضارب امل ؛ وت

ــتثمارات ــصية /ذلــــك االســ ــول الشخــ األصــ
ــل   )١٦( ــى عمـــ ــة علـــ ــود املفروضـــ ؛ والقيـــ

ــة    ــهاء اخلدمــ ــد انتــ ــوظفني بعــ ورد ). ١(املــ
املكتــب علــى طلبــات مقدمــة مــن منظمــات   
األمم املتحدة األخـرى، ومـن منظمـات غـري          
حكوميــة وجهــات حكوميــة للحــصول علــى 

وحيـافظ  . معلومات وعلى الدروس املـستفادة    
ات املكتــب علــى قاعــدة بيانــات لتتبــع الطلبــ  

  . واملشورة املقدمة
صــــندوق األمــــم 
 املتحدة للسكان

إجــراء مــشاورات مــع املــوظفني مــن امليــدان ومــن   
املقـــر بـــشأن مـــشروع مدونـــة األخالقيـــات علـــى  

  .صعيد املنظومة

وقد . أعد وأطلق دورة إلزامية للتعلّم على اإلنترنت      
ُنظمت دورات بـشأن الـسلوك األخالقـي يف مكـان           

ــل أُدرجــت ضــمن برنــام    ــن أجــل   العم ــادة م ج القي
املديرين من املستوى املتوسط وضـمن حلقـة العمـل          
التوجيهيــة الــيت نظمــت مــن أجــل املــوظفني الفنــيني   

ــوطنيني   ــوظفني ال ــدئني وامل ــسات  . املبت وُنظمــت جل
ــذين     ــثلني الـ ــواب املمـ ــثلني ونـ ــة للممـ ــة فرديـ إحاطـ

  .يعملون للمرة األوىل

، أجاب مكتـب األخالقيـات      ٢٠٠٩يف عام   
 مـــن طلبـــات املـــشورة ١٠٢ى يف تكـــّتم علـــ

األنـشطة  : بشأن شواغل متصلة باألخالقيات   
ــة  ــوائز  )٢٩(اخلارجيــ ــدايا وجــ ؛ وتلقــــي هــ

ــضارب  )١٥(وضــيافة  ؛ وحــاالت أخــرى لت
ــصلحة  ــل  )٢٢(املـ ــصلة بالعمـ ــسائل متـ ؛ ومـ

وهو يستجيب  ). ٣(؛ وما بعد اخلدمة     )٣٣(
 سـاعة   ٧٢لطلبات املشورة والتوجيـه خـالل       
ــة لل  ــتفظ بــــــسجالت خطيــــ ــات وحيــــ طلبــــ

  .وللمشورة املقدمة
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، ٢٠٠٨وهــدفت الدراســة االستقــصائية العامليــة لعــام   

ــيت ُتــنظم للمــوظفني كــل ســنتني، إىل التأكــد مــن        ال
إدراك وجـــود مكتـــب األخالقيـــات ومـــن تـــصورات 

االحترام يف مكان (املوظفني بشأن قضايا األخالقيات   
ــز،    ــضايقة، والتمييـ ــساوية، واملـ ــة املتـ ــل، واملعاملـ العمـ

  ).وك مسلك غري أخالقي يف مكان العملوسل
ُوضــعت علــى املوقــع الــشبكي الــداخلي الــسياسات 
واإلجــراءات املتــصلة باألخالقيــات؛ وجــرى إبــالغ 

 .املوظفني بذلك بالربيد اإللكتروين

 

منظمـــــة األمـــــم  
ــة   املتحــدة للطفول

 )اليونيسيف(

يسهم مكتب األخالقيات، بوصفه عـضوا يف جلنـة        
قيات، يف مدونة األخالقيـات     األمم املتحدة لألخال  

على صعيد املنظومة ويف تنسيق معـايري وسياسـات         
األخالقيــات فيمــا بــني اجلهــات األعــضاء يف جلنــة   
ــم املتحــدة لألخالقيــات ويــستفيد مــن ذلــك       األم

وأسهم املكتـب يف رسـم الـسياسات املتعلقـة          . كله
باملــضايقة، والتحــرش اجلنــسي، وإســاءة اســتعمال   

  .السلطة
ــسهم يف  ــو يـ ــة   وهـ  املناقـــشات الـــسياساتية املتعلقـ

 .بتضارب املصلحة، واهلدايا، واألنشطة اخلارجية

ــة، تـــشتمل علـــى تقـــدمي    ــتراتيجية تدريبيـ وضـــع اسـ
 عنــد التــدريب علــى اإلنترنــت، وســتكون إلزاميــة    

  .إطالقها
قـــّدم التـــدريب وجهـــا لوجـــه فيمـــا يتعلـــق بالبلـــدان   

م وقــّد. املرتفعــة اخلطــورة والفئــات الوظيفيــة املتعــددة 
  . تدريبا حمددا من أجل أخصائيي املشتريات

أجــرى دراســة استقــصائية عامليــة للمــوظفني يف عــام 
  . مشلت أسئلة تتصل باألخالقيات٢٠٠٨

ُوزعت على مجيع املـوظفني مجيـع الـسياسات املتعلقـة           
ــات، وسياســة  (باألخالقيــات  ــشاء مكتــب األخالقي إن

ملـايل،  محاية املبلِّغني عن املخالفات، وسياسة الكشف ا    
كمــــا ُوزعــــت علــــيهم ) وسياســــة مكافحــــة الغــــش

  . معلومات عن التدابري التأديبية املتخذة
 . إطالق املوقع الشبكي املتعلق باألخالقيات

  إىل املــوظفني يف امليــدان٢٠٠٨قــدم يف عــام 
واملقـــر التوجيـــه يف جمـــال الـــسياسات بـــشأن 

  .أوجه تضارب املصلحة
هـــو يتبـــاين الوقـــت املـــستغرق لالســـتجابة؛ ف 

ــة الكــشف     ــومني يف حال يكــون يف غــضون ي
 يومــا يف حالــة محايــة ٤٥ويف غــضون  املــايل؛
  .عن املخالفات املبلِّغني

حيتفظ بقاعـدة بيانـات مؤمَّنـة لتتبـع الطلبـات           
 . واملشورة املقدمة

ــية األمــــم  مفوضــ
املتحـــدة الـــسامية 
 لشؤون الالجئني

شــــارك فيمــــا قامــــت بــــه جلنــــة األمــــم املتحــــدة  
 إعــداد مدونــة األخالقيــات علــى لألخالقيــات مــن

صــعيد املنظومــة ومــن تنــسيق املعــايري والــسياسات  
املتعلقة باألخالقيات فيما بني اجلهات األعضاء يف       
اللجنـــة، وكــــذلك فيمـــا يتعلــــق بوضـــع املعــــايري    

 .والسياسات داخل املفوضية

 الــذي“دليــل امليــسِّر”أصــدر مكتــب األخالقيــات
 قواعد السلوك،   يكفل تعريف مجيع املوظفني مبدونة    

عند وصوهلم وعن طريـق الـدورة اإللزاميـة الـسنوية           
  .جلميع املوظفني املتعلقة بتجديد املعلومات

إجراء دراسات استقصائية عاملية للمـوظفني كـل سـنتني          
ــصال عــن األخالقيــات يتــضمن عــشرة        ــي تــشمل ف وه

ــرة  ــب  ٢٠٠٨/٢٠٠٩يف الفتــ ــى مكتــ ، تلقــ
األخالقيــات عــدة مئــات مــن االستفــسارات   
من أجـل احلـصول علـى املـشورة والـدعم يف            
ــات،    تكــّتم بــشأن املــسائل املتــصلة باألخالقي
ــا يف     ــسلوك وتطبيقهـ ــايري الـ ــسري معـ ــل تفـ مثـ

ــددة ــياقات حمــــ ــد وردت بعــــــض . ســــ وقــــ
االستفــسارات مــن مــوظفي وإدارة وكــاالت 
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  املشورة والتوجيه  التدريب والتثقيف والتوعية  حتديد املعايري ودعم السياسات  املنظمة
  .أسئلة مكرسة للمسائل املتعلقة باألخالقيات والرتاهة

لعامليـــة للتعلـــيم علـــى ضـــمان  وعمـــل مـــع اللجنـــة ا
ــيم    ــتعلم القـ ــادرات الـ ــع مبـ ــضمني مجيـ ــادئ  تـ واملبـ

  .األساسية
اختــــاذ مبــــادرات للتعريــــف مبكتــــب األخالقيــــات  

حتديثات سريعة للمعلومات علـى شـبكة اإلنترنـت         (
الداخلية بشأن دور مكتب األخالقيات، ومـشروع       
مدونة األخالقيات على صعيد املنظومـة، والكـشف      

اعــــات عامــــة للمــــوظفني؛ وتقــــدمي  املــــايل؛ واجتم
ــدان، بالتعــاون مــع     ــة يف املقــر واملي إحاطــات إعالمي

  ).جملس املوظفني؛ وتوزيع نشرات معلومات
جــــــرى إطــــــالق املوقــــــع الــــــشبكي املخــــــصص  

 .لألخالقيات

وُوضــعت معــايري قياســية للــرد علــى . شــريكة
االستفـــــسارات املتعلقـــــة بالكـــــشف املـــــايل 

 .وبسياسات محاية املبلِّغني عن املخالفات
 

ــا ــة برنـ مج األغذيـ
 العاملي

شــــارك فيمــــا قامــــت بــــه جلنــــة األمــــم املتحــــدة  
لألخالقيــات مــن إعــداد مدونــة األخالقيــات علــى  

 . صعيد املنظومة

ــشجع مجيـــع       ــت ويـ ــدريب علـــى اإلنترنـ يقـــّدم التـ
  . املوظفني على االستفادة منه

  .جيري استعراض طرائق أخرى للتدريب
ــتظم     ــاس منــ ــى أســ ــوظفني علــ ــار املــ ــري إخطــ جيــ

ت واملمارسـات املتعلقـة باألخالقيـات عـن         بالسياسا
طريق املـذكرات الـصادرة عـن مكتـب األخالقيـات        
وعــن طريــق عمليــات التحــديث املتــواترة املنــشورة   

 .على املوقع الشبكي الداخلي ملكتب األخالقيات

ــام  ــات   ٢٠٠٨يف ع ــب األخالقي ــى مكت ، تلق
ــشأن    ٣٠ ــشورة بـ ــى املـ ــصول علـ ــا للحـ  طلبـ

 يف حــــــاالت تــــــضارب فعلــــــي أو حمتمــــــل
ــة،     ــصاحل خارجيـ ــك مـ ــا يف ذلـ ــصلحة، مبـ املـ
وعمليات اإلعداد لربنامج الكـشف املـايل يف         

، واإلنــصاف يف مكــان العمــل،  ٢٠٠٩عــام 
ــسياسات   ــى الــــ ــة االطــــــالع علــــ وإمكانيــــ
ــاجم عـــن   ــام النـ ــة باالنتقـ والـــشكاوى املتعلقـ

  .اإلبالغ عن سوء التصرف
 يومـــــا ٤٥حتديـــــد معيـــــار قياســـــي قـــــدره 

ة محايـــة املـــبلِّغني ار سياســـلالســـتجابة يف إطـــ
وعـادة مـا جيـاب يف غـضون         . املخالفـات  عن

يـــوم واحـــد علـــى الطلبـــات املرســـلة بالربيـــد 
  .اإللكتروين

ــات     ــرية للطلبـ ــة سـ ــسجالت خطيـ ــتفظ بـ حيـ
 .التوجيه املقدَّمني/وللمشورة
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  املشورة والتوجيه  التدريب والتثقيف والتوعية  حتديد املعايري ودعم السياسات  املنظمة
ــة العمـــــل  منظمـــ

 الدولية
مكاتــب  أعـــد مكتــب األخالقيــات، بالتعــاون مــع 
ة الكــشف أخــرى، مبــادئ توجيهيــة ملــلء اســتمار 

 .املايل

إعداد مادة تدريبية وتنظـيم حلقـات عمـل لتـدريب           
  .“املدرِّبني املتطوعني”

ال يوجــــد تــــدريب إلزامــــي بــــشأن األخالقيــــات،  
ــامج  باســتثناء مــا يقــدَّم إىل املــوظفني اجلــدد يف   الربن

  .التوجيهي
ــشأن     ــسلوك وب ــادئ ال ــشأن مب ــشورات ب أُعــدت من

لـــى دراســـات احلـــاالت اإلفراديـــة؛ وهـــي متاحـــة ع
  . املوقع الشبكي

جرى استحداث موقع شبكي عام خمـصص ملكتـب         
 .األخالقيات

ــام  ــات   ٢٠٠٨يف ع ــب األخالقي ــى مكت ، تلق
 طلبا للحصول على املشورة باملقارنة مع       ١٦
  .٢٠٠٧ طلبا يف عام ١٤

 وقد أجيب علـى معظـم الطلبـات يف غـضون          
  .  ساعة٤٨-٢٤

ــدي جمهــول اللتمــاس    ختــصيص صــندوق بري
ألخالقيـــات، وهـــو حيـــتفظ املـــشورة بـــشأن ا

 .بسجل

منظمـــــة األمـــــم  
ــة   املتحــدة لألغذي

 )الفاو(والزراعة 

   

منظمـــــة األمـــــم  
املتحــــدة للتربيــــة 
للعلـــــم والثقافـــــة 

 )اليونسكو(

تنــسيق عمليــة /يقــوم مكتــب األخالقيــات بقيــادة
ــات، مبــا يف ذلــك   /وضــع ــامج األخالقي تنفيــذ برن

ــضارب    ــايل، وتـ ــة بالكـــشف املـ ــسياسة املتعلقـ الـ
 . من االنتقامواحلمايةة، املصلح

. اعلي إلزامــي جلميــع املــوظفني  يوجــد تــدريب تفــ  
ــا ــع       كم ــة وموق توجــد مــواد توعيــة ومــواد مطبوع

 .شبكي خمصص

 حـــىت ٢٠٠٩ســـبتمرب /يف الفتـــرة مـــن أيلـــول
 طلبــــا ٣٨الوقــــت احلاضــــر، جــــرى تلقــــي 
أو لتقـدمي   /للحصول على املشورة والتوجيه و    

 .شكاوى

منظمـــة الطـــريان  
 املدين الدويل

   

منظمــــة الــــصحة 
 العاملية

   

ــاد الربيـــدي  االحتـ
 العاملي 

   

ــدويل   ــاد الــ االحتــ
 لالتصاالت
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  املشورة والتوجيه  التدريب والتثقيف والتوعية  حتديد املعايري ودعم السياسات  املنظمة
ــة   ــة العامليــ املنظمــ
 لألرصاد اجلوية

حتدد مدونـة األخالقيـات اخلاصـة باملنظمـة العامليـة           
لألرصاد اجلوية معايري السلوك األخالقـي والرتاهـة        

 . الشخصية

ــرارات امل   ــاذ القــــ ــشأن اختــــ ــدريب بــــ ــة التــــ تعلقــــ
ــ ــرة باألخالقيـــــ  ويف ٢٠٠٧-٢٠٠٦ات، يف الفتـــــ

  .٢٠٠٩ عام
 .إنشاء خط هاتفي ساخن

مـــا بـــني حـــالتني وثـــالث حـــاالت، إحـــداها 
  .تتصل باألخالقيات أكثر من األخريني

 .جيري االحتفاظ بسجل للحاالت

ــة  ــة البحريـ املنظمـ
 الدولية

   

ــة   ــة العامليــ املنظمــ
للملكيــة الفكريــة 

 )الوايبو(

   

مـــــم منظمـــــة األ
املتحــــدة للتنميــــة 
ــصناعية  الــــــــــــــــ

 )اليونيدو(

ــة يف  ــارس / آذار١املوافقـ ــة  ٢٠١٠مـ ــى مدونـ  علـ
 .قواعد السلوك األخالقي

تطوير التـدريب بالتعـاون مـع إدارة املـوارد البـشرية            
 .واجلهة البائعة

تقـــــدمي املـــــشورة والتوجيـــــه بـــــشأن مجيـــــع 
 .االستفسارات املتصلة باألخالقيات

منظمـــة الـــسياحة 
 العاملية

   

ــة   ــة الدوليـ الوكالـ
 للطاقة الذرية

ــرى    ــات؛ جـ ــد مكتـــب مـــستقل لألخالقيـ ال يوجـ
إصدار سياسـة الوكالـة بـشأن األخالقيـات ودليـل           

 .الوكالة لألخالقيات

املـــوارد  أُســـندت املهمـــة املتعلقـــة باألخالقيـــات إىل 
  .البشرية

ُعقــدت دورات تدريبيــة بــشأن األخالقيــات ملــوظفي  
املـوارد البـشرية ومكتـب      الشؤون املالية واملشتريات و   

  .خدمات الرقابة الداخلية واملهام القانونية
 . ُوضع برنامج تدرييب على اإلنترنت سيكون إلزاميا

يقوم ثالثة من موظفي املوارد البشرية بتقـدمي        
 .املشورة والتوجيه
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  املرفق السادس
  تمسؤوليات مكتب األخالقيات يف إطار سياسة محاية املبلِّغني عن املخالفا

 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
ــشكاوى املت   نعم األمم املتحدة ــات ال ــب األخالقي ــى مكت ــة يتلق علق

باالنتقـــــام وحيـــــتفظ بـــــسجل ســـــري جلميـــــع  
وينبغي أن ُترسـل إىل مكتـب       . الشكاوى املتلقاة 

ــع     ــن مجيــ ــت ممكــ ــرب وقــ ــات يف أقــ األخالقيــ
  .املستندات املتاحة اليت تؤيد الشكوى

وجيري تلقـي الـشكاوى شخـصيا أو عـن طريـق        
الربيد العـادي أو الربيـد اإللكتـروين أو الفـاكس           

خصص للمـساعدة   أو عن طريق اخلط اهلاتفي امل     
وتوجــد إجــراءات . والتــابع ملكتــب األخالقيــات
وختـــزَّن الـــشكاوى . لـــضمان ســـرية الـــشكاوى

بإحكام؛ فال حيق ألحد سوى املكتب االطـالع        
 .عليها

جيـــري مكتـــب األخالقيـــات استعراضـــا أوليـــا لتحديـــد مـــا إذا كـــان مقـــدم   
ــة     ــع باحلمايـ ــشاط يتمتـ ــل يف نـ ــشكوى يعمـ ــام   . الـ ــب إىل إمتـ ــسعى املكتـ ويـ

وإذا تـبني وجـود دعـوى ظـاهرة الوجاهـة،           .  يوما ٤٥الستعراض يف غضون    ا
حييــل املكتــب احلالــة خطيــا إىل مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة مــن أجــل    

وإذا رأى املكتـب    . التحقيق فيهـا؛ وجيـري إخطـار صـاحب الـشكوى بـذلك            
وجود تضارب حمتمل يف املصلحة إذا أحيلت الـشكوى إىل مكتـب خـدمات            

خليــة مــن أجــل استعراضــها، جــاز ملكتــب األخالقيــات أن يوصــي الرقابــة الدا
ويــسعى مكتــب خــدمات الرقابــة . األمــني العــام باســتخدام آليــة حتقيــق بديلــة

الداخلية إىل إمتـام التحقيـق وتقـدمي تقريـر إىل مكتـب األخالقيـات يف غـضون             
 يوما وإذا رأى مكتب األخالقيات وجود تضارب يف املـصلحة إذا قـام              ١٢٠

مات الرقابة الداخلية بـإجراء التحقيـق، جـاز لـه أن يوصـي األمـني        مكتب خد 
ــة    ــق بديل ــة حتقي ــة الــشكوى إىل آلي ــق، جيــوز   . العــام بإحال ــتم التحقي وريثمــا ي

ــضمان مــصاحل       ــدابري ل ــات أن يوصــي األمــني العــام باختــاذ ت ملكتــب األخالقي
ومـىت تلقـى مكتـب األخالقيـات تقريـر مكتـب خـدمات              . صاحب الشكوى 

داخلية، فإنه يبلّغ صاحب الشكوى بنتيجة التحقيق ويصدر توصـياته          الرقابة ال 
ومــن . هــو إىل رئــيس املكتــب املعــين ووكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة 

 يومـا  ٤٥حيث املمارسة العملية، يتطلـب إمتـام االسـتعراض األويل أكثـر مـن             
 .األمر عليهابسبب التعقيدات اليت ينطوي 

ــم  ــامج األمــــ برنــــ
 منائياملتحدة اإل

يتلقـــى مكتـــب األخالقيـــات الـــشكاوى املتعلقـــة  نعم
وتعطى لصاحب  . باالنتقام وحيتفظ بسجل سري   

 يومــا تقومييــا بعــد آخــر فعــل ٦٠الــشكوى مهلــة 
انتقامي أو آخر هتديد مدَّعى باالنتقام لكي يقـدم         

وميكـن  . مجيع املستندات إىل مكتب األخالقيـات     
د تقـــدمي الـــشكوى شخـــصيا أو هاتفيـــا أو بالربيـــ

وجيـري  . يرسل مكتب األخالقيات إشعارا بالوصول إىل صاحب الشكوى       
مكتب األخالقيات استعراضا أوليا لتحديد ما إذا كـان صـاحب الـشكوى             

ويقــوم مكتــب األخالقيــات عــادة بإمتــام  . يعمــل يف نــشاط يتمتــع باحلمايــة 
جـد أن الـشكوى ظـاهرة الوجاهـة،       يوما وإذا و   ٤٥االستعراض يف غضون    

حييل مكتب األخالقيات احلالة إىل مكتب مراجعة احلـسابات والتحقيقـات           
ويـسعى مكتـب   . من أجل التحقيق فيها؛ وجيري إخطار صاحب الـشكوى  
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 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
مراجعة احلسابات والتحقيقات إىل إمتام التحقيق يف الشكوى وتقدمي تقرير           .العادي أو الربيد اإللكتروين أو الفاكس

وإذا رأى مكتــب . مــا يو١٢٠عنــها إىل مكتــب األخالقيــات يف غــضون    
األخالقيــات وجــود تــضارب حمتمــل يف املــصلحة إذا قــام مكتــب مراجعــة    
احلسابات والتحقيقات باستعراض الشكوى جاز له أن حييـل الـشكوى إىل            

وريثما . رئيس جلنة األمم املتحدة لألخالقيات وإبالغ مدير الربنامج بذلك        
الربنــامج باختــاذ يــتم التحقيــق، جيــوز ملكتــب األخالقيــات أن يوصــي مــدير  

وإذا قـرر مكتـب األخالقيـات أن        . تدابري لضمان مصاحل صاحب الشكوى    
التحقيــق يثبــت وجــود انتقــام أو هتديــد باالنتقــام، فإنــه يقــدم توصــيات إىل   

مكتـب اإلدارة مـن     /مدير الربنامج وحييل احلالـة إىل مكتـب الـدعم القـانوين           
 .  انتقاميأجل اختاذ إجراء ضد املوظف الذي ثبت أنه قام بعمل

صـــــندوق األمـــــم 
 املتحدة للسكان

يتلقى مكتب األخالقيـات الـشكوى الرمسيـة الـيت           نعم
ُتقدَّم شخصيا أو باهلاتف أو الربيد اإللكتـروين أو         

ــسجل ســري    وجيــب . وســائل أخــرى وحيــتفظ ب
ــشكوى يف     ــدم ال ــشكوى أن يق ــى صــاحب ال عل

ــضون  ــد املــدَّعى     ٦٠غ ــد التهدي  يومــا تقومييــا بع
وز ملكتــب األخالقيــات أن يطلــب وجيــ. باالنتقــام

ــا    ــا عليه ــا وموقع ــشكوى خطي ــدمي ال ــي . تق وينبغ
موافاة مكتب األخالقيات يف أقـرب وقـت ممكـن          

 . جبميع املستندات املتاحة اليت تؤيد الشكوى

ــا ليحــدد مــا إذا كــان صــاحب     ُيجــري مكتــب التحقيقــات استعراضــا أولي
األخالقيـات إىل  ويـسعى مكتـب    . الشكوى يعمل يف نشاط يتمتع باحلمايـة      

ــضون    ــتعراض يف غ ــام االس ــا٤٥إمت ــاهرة   .  يوم ــشكوى ظ وإذا ُوجــد أن ال
الوجاهة، حييل مكتب األخالقيات احلالة كتابـة إىل شـعبة خـدمات الرقابـة              

وتـسعى  . من أجل التحقيق فيها؛ وجيري إخطار صـاحب الـشكوى بـذلك           
ــه إىل م      ــر عن ــدمي تقري ــق وتق ــام التحقي ــة إىل إمت ــب شــعبة خــدمات الرقاب كت

ــا ١٢٠األخالقيــات يف غــضون   ــا تقوميي ــق، جيــوز   .  يوم ــتم التحقي وريثمــا ي
ــاذ تـــدابري حلمايـــة مـــصاحل صـــاحب    ملكتـــب األخالقيـــات أن يوصـــي باختـ

وإذا رأى مكتب األخالقيات وجود تضارب حمتمل يف املصلحة         . الشكوى
إذا قامت شعبة خدمات الرقابـة باسـتعراض الـشكوى، جـاز لـه أن يوصـي                 

ــة     املــدير التنف ويبلــغ مكتــب  . يــذي بإحالــة الــشكوى إىل آليــة حتقيــق بديل
ويقدم مكتب األخالقيـات    . األخالقيات صاحب الشكوى بنتيجة التحقيق    

 . أو املسؤولني املعنيني/و توصية إىل املدير التنفيذي
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 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
منظمـــــــة األمـــــــم 
املتحــــدة للطفولــــة 

 )اليونيسيف(

ــات الــشكاوى وحيــتفظ      نعم ــى مكتــب األخالقي يتلق
ميــع الــشكاوى وينبغــي إرســال بــسجل ســري جل

مجيـــع املـــستندات املتاحـــة املؤيـــدة للـــشكوى إىل 
مكتــب األخالقيــات بــسرعة وعلــى أيــة حــال يف  

ــل   ٦٠موعــد ال يتجــاوز   ــد الفع ــا بع ــا تقوميي  يوم
االنتقــامي املــدَّعى أو التهديــد باالنتقــام املــدَّعى      
ويتلقــى مكتــب األخالقيــات الــشكاوى شخــصيا 

ربيـد العـادي أو الربيـد       أو عن طريـق اهلـاتف أو ال       
 .اإللكتروين أو الفاكس

ــشكوى إذا أمكــن      ــسرعة إشــعارا باســتالم ال ــات ب يرســل مكتــب األخالقي
ويقوم مكتب األخالقيـات، مـا أمكـن، بإمتـام          . االتصال بصاحب الشكوى  

وإذا ُوجـد أن    .  يوما من تلقـي الـشكوى      ٤٥االستعراض األويل يف غضون     
 األخالقيــات املــسألة إىل مكتــب الــشكوى ظــاهرة الوجاهــة، حييــل مكتــب 

ــر صــاحب         ــا وخيط ــق فيه ــن أجــل التحقي ــة للحــسابات م ــة الداخلي املراجع
ويــسعى مكتــب املراجعــة الداخليــة للحــسابات إىل إمتــام  . الــشكوى بــذلك

.  يومـا  ٩٠التحقيق وتقـدمي تقريـر عنـه إىل مكتـب األخالقيـات يف غـضون                
املـصلحة إذا قـام     وإذا رأى مكتب األخالقيات احتمال وجـود تـضارب يف           

ــه أن     ــة للحــسابات باســتعراض الــشكوى، جــاز ل مكتــب املراجعــة الداخلي
وريثمـا يـتم    . يوصي املدير التنفيذي بإحالة الـشكوى إىل آليـة حتقيـق بديلـة            

التحقيق، جيوز ملكتب األخالقيات أن يوصي املدير التنفيـذي باختـاذ تـدابري             
تـب األخالقيـات    ومبجـرد أن يتلقـى مك     . حلماية مـصاحل صـاحب الـشكوى      

تقرير التحقيق، جيري إخطار صاحب الشكوى ويقدم مكتب األخالقيـات         
 .توصيات إىل املدير التنفيذي

ــم   ــية األمـــ مفوضـــ
ــسامية   ــدة الــ املتحــ
 لشؤون الالجئني

يتلقــى مكتــب األخالقيــات الــشكاوى وحيــتفظ   نعم
وينبغـي إرسـال   . بسجل سّري جبميع الـشكاوى   

ــدة   ــستندات املتاحــة املؤي ــع امل ــشكوى إىل مجي  لل
مكتب األخالقيـات بـسرعة وعلـى أيـة حـال يف            

 يوما تقومييا بعد أن يصبح      ٩٠موعد ال يتجاوز    
ــشكوى     ــصاحب ال ــا ل ــامي معروف ــل االنتق . الفع

وجيري تلقـي الـشكاوى شخـصيا أو عـن طريـق        
اهلاتف أو الربيد العادي أو الربيد اإللكتـروين أو         

ــاكس ــات  . الفـ ــتعني علـــى مكتـــب األخالقيـ ويـ
ة محاية الطابع السري هلويـة الفـرد املعـين          واإلدار

 . إىل أقصى مدى ممكن

يرسل مكتب األخالقيات إشعارا باستالم الشكوى يف غـضون مخـسة أيـام             
ويـسعى املكتـب إىل إمتـام االسـتعراض األويل يف غـضون             . عمل مـن تلقيهـا    

وإذا ُوجــد أن الــشكوى ظــاهرة الوجاهــة، حييــل مكتــب .  يومــا تقومييــا٤٥
 احلالــة إىل مكتــب املفــتش العــام للمفوضــية مــن أجــل التحقيــق األخالقيــات

وإذا رأى مكتــب األخالقيــات . فيهــا؛ وجيــري إخطــار صــاحب الــشكوى  
ــه نفــسه أو فيمــا يتعلــق      وجــود تــضارب حمتمــل يف املــصلحة فيمــا يتعلــق ب
مبكتب املفتش العام للمفوضية، فإنه حييل الشكوى إىل رئيس مكتب األمم           

وريثما يتم التحقيق،   .  ويبلغ صاحب الشكوى بذلك    املتحدة لألخالقيات، 
جيوز ملكتب األخالقيـات أن يوصـي املفـوض الـسامي باختـاذ تـدابري حلمايـة           

ــشكوى  ــه مكتــب    . مــصاحل صــاحب ال ــذي جيري ــق ال ــبني مــن التحقي وإذا ت
املفــتش العــام للمفوضــية وجــود عمــل انتقــامي، يقــدم هــذا املكتــب األخــري  

ــرا إىل شــعبة إدارة املــوا  ــشرية ويبلــغ بــذلك مكتــب األخالقيــات   تقري رد الب
ــسامي    ــدم توصــيات إىل املفــوض ال ــذي يق ــات  . ال ــوم مكتــب األخالقي ويق

 .بإخطار صاحب الشكوى
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 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
ــة  برنــــامج األغذيــ

 العاملي
ــشكوى وحيــتفظ     نعم ــات ال ــب األخالقي ــى مكت يتلق

ــشكاوى   ــع ال ــسجل ســري جبمي ــام  . ب وجيــب قي
ــدميها يف أقـــرب وقـــت    ــاحب الـــشكوى بتقـ صـ

موعــد ال يتجــاوز عامــا واحــدا بعــد   ممكــن ويف 
الفعــــل االنتقــــامي املــــدَّعى، وجيــــب أن يقــــدم  

وجيـــري تلقـــي . املـــستندات الداعمـــة للـــشكوى
الشكاوى شخصيا أو عن طريـق الربيـد العـادي          
أو الربيــد اإللكتــروين أو الفــاكس أو باســتخدام  
ــب     ــاص مبكتــ ــساعدة اخلــ ــاتفي للمــ ــط اهلــ اخلــ

 .األخالقيات

شــعارا باســتالم الــشكوى يف غــضون أســبوع  يرســل مكتــب األخالقيــات إ
وإذا ُوجـد   .  يومـا  ٤٥واحد من تلقيها ويتم االسـتعراض األويل يف غـضون           

أن الــشكوى ظــاهرة الوجاهــة، حييــل مكتــب األخالقيــات احلالــة إىل شــعبة  
ــة وجيــري إخطــار صــاحب الــشكوى بــذلك    وتقــوم هــذه . خــدمات الرقاب

ملـــدير التنفيـــذي ومكتـــب   الـــشعبة بإمتـــام التحقيـــق وبتقـــدمي تقريـــر إىل ا    
وإذا رأى مكتـب األخالقيـات وجـود        .  يومـا  ١٢٠األخالقيات يف غـضون     

ــدمات    ــعبة خـ تـــضارب حمتمـــل يف املـــصلحة إذا أحيلـــت الـــشكوى إىل شـ
وريثمـا  . الرقابة، حييل مكتـب األخالقيـات الـشكوى إىل آليـة حتقيـق بديلـة              

يـذي باختـاذ    يتم التحقيـق، جيـوز ملكتـب األخالقيـات أن يوصـي املـدير التنف              
ــشكوى   ــاحب الـ ــصاحل صـ ــة مـ ــدابري حلمايـ ــى مكتـــب  . تـ ــرد أن يتلقـ ومبجـ

األخالقيات تقرير التحقيق، جيري إخطار صاحب الشكوى ويقدم مكتـب         
األخالقيات توصيات إىل املدير التنفيذي ويكون على مكتـب األخالقيـات           

 .واإلدارة محاية الطابع السري هلوية الفرد املعين إىل أقصى حد ممكن

نظمــــــة العمــــــل م
 الدولية

ــة     نعم  ــشكاوى املتعلق ــات ال ــب األخالقي ــى مكت يتلق
باالنتقام وحيتفظ بسجل سري جبميع الشكاوى      

 .الواردة

جيــري مكتــب األخالقيــات حتقيقــا أوليــا وحييــل املــسألة إىل إدارة تنميــة املــوارد 
 .البشرية، حيثما كان مناسبا، من أجل النظر يف اختاذ إجراء تأدييب حمتمل

ظمـــــــة األمـــــــم من
املتحــــدة لألغذيــــة 

 )الفاو(والزراعة 

ال توجد سياسة بـشأن     
محايــــة املــــبلِّغني عــــن   

 .املخالفات

  

منظمــــــة األمــــــم  
املتحـــــدة للتربيـــــة 
ــة   ــم والثقافــ والعلــ

 )اليونسكو(

ــشأن   ــة بـ ــد سياسـ ال توجـ
ــن    ــبلِّغني عــــ ــة املــــ محايــــ

 .املخالفات
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 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
منظمــــة الطــــريان  

 املدين الدويل
ــشأن   ــة بـ ــد سياسـ ال توجـ

ــة ــن  محايــــ ــبلِّغني عــــ  املــــ
 .املخالفات

  

منظمـــــة الـــــصحة 
 العاملية

   *ال

ــاد الربيــــدي  االحتــ
 العاملي

ال توجـــد سياســـة بـــشأن 
ــبلغني عــــــن   ــة املــــ محايــــ

 .املخالفات

  

ــدويل   ــاد الـــ االحتـــ
 لالتصاالت

ــشأن   ــة بـ ــد سياسـ ال توجـ
ــن    ــبلِّغني عــــ ــة املــــ محايــــ

 .املخالفات

  

ــة  ــة العامليـــ املنظمـــ
 لألرصاد اجلوية 

 حمــدَّدة  ال توجــد سياســة 
بــشأن محايــة املــبلِّغني عــن 

ويـــــضطلع . املخالفـــــات
ــات   ــف األخالقيــــ موظــــ
ــسؤوليات  ــة باملــــ باإلنابــــ
املــــسندة إليــــه مبوجــــب   
مدونـــة األخالقيـــات مـــن 
أجل محايـة املـوظفني مـن       

 .االنتقام

ميكــن للمــوظفني عــرض املــسائل الــيت تــثري القلــق  
على موظف األخالقيات باإلنابة إما شخـصيا أو         

وحيـتفظ موظـف األخالقيـات      . ابةعن طريق الكت  
 .باإلنابة بسجالت سرية بالتقارير املتلقاة

ــة ســرية يف االدعــاءات     ــة حتقيقــات داخلي جيــري موظــف األخالقيــات باإلناب
 .املتعلقة خبرق األخالقيات واملقدمة عن طريق خط االتصال املباشر

ــة  ــة البحريــ املنظمــ
 الدولية

   ال

ــة  ــة العامليـــ املنظمـــ
ــ ة للملكيـــة الفكريـ

 )وايبو(

   ال
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 املنظمة

ــدير مكتــــــــب   هــــــــل يــــــ
األخالقيــات سياســـة محايــة  

 املبلغني عن املخالفات؟
الطرائـــق الـــيت يتلقـــى هبـــا مكتـــب األخالقيـــات  

 تناول مكتب األخالقيات للشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى الشكاوى املتعلقة باالنتقام املدَّعى
منظمــــــة األمــــــم  
املتحــــدة للتنميــــة   
ــصناعية  الــــــــــــــــــ

 )اليونيدو(

ــة     نعم ــشكاوى املتعلق ــات ال ــب األخالقي ــى مكت يتلق
باالنتقام وحيتفظ بسجل رمسي جبميع الشكاوى      

وينبغــي تقــدمي مجيــع املــستندات املتاحــة . املتلقــاة
الداعمــة للــشكاوى إىل مكتــب األخالقيــات يف  

دمي الـــشكوى وجيـــوز تقـــ. أقـــرب وقـــت ممكـــن
شخصيا أو عن طريـق الربيـد املـسجل أو الربيـد            

 .اإللكتروين أو الفاكس

جيــري مكتــب األخالقيــات استعراضــا أوليــا لتحديــد مــا إذا كــان صــاحب  
ويـسعى مكتـب األخالقيـات إىل     . الشكوى يعمل يف نشاط يتمتع باحلمايـة      

 وإذا ُوجد أن الـشكوى ظـاهرة      .  يوم عمل  ٤٥إمتام االستعراض يف غضون     
الوجاهة، حييل مكتب األخالقيات احلالـة كتابـة إىل دائـرة الرقابـة الداخليـة               

ويـسعى  . من أجل التحقيق فيها، ويقوم بإخطار صـاحب الـشكوى بـذلك           
مكتــب الرقابــة الداخليــة إىل إمتــام التحقيــق وإخطــار صــاحب الــشكوى        

بـداء   يوما تقومييا إل   ٨٥واألفراد املعنيني اآلخرين بالنتائج األولية يف غضون        
وريثما يتم التحقيق، جيوز ملكتب األخالقيـات أن يوصـي باختـاذ            . تعليقاهتم

ــة مــصاحل صــاحب الــشكوى   ــدابري حلماي وإذا رأى مكتــب األخالقيــات  . ت
ــة     ــة الداخليـ ــرة الرقابـ ــود تـــضارب حمتمـــل يف املـــصلحة إذا قامـــت دائـ وجـ
ــام       ــدير الع ــات أن يوصــي امل ــب األخالقي ــشكوى، جــاز ملكت باســتعراض ال

وجيـري إخطـار صـاحب الـشكوى        . ة الشكوى إىل آليـة حتقيـق بديلـة        بإحال
ومكتب األخالقيات بتاريخ تقـدمي التقريـر النـهائي إىل املـدير العـام وبقـرار                

 . العام بشأن التقريراملدير

منظمــــة الــــسياحة 
 العاملية

   ال

ــة   ــة الدوليــ الوكالــ
 للطاقة الذرية

   ال

  
  .٦٨انظر الفقرة  *  
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  املرفق السابع
  وليات مكتب األخالقيات يف إطار السياسة املتعلقة بالكشف املايلمسؤ

 املنظمة

ـــب    ــدير مكتــــ ــل يــــ هــــ
األخالقيـــــــات برنـــــــامج 
 عمليات االستعراض والتحقق تقدمي إقرارات الكشف املايل إقرارات الكشف املايل؟

تــــودع مجيــــع اإلقــــرارات لــــدى مكتــــب  نعم األمم املتحدة 
ــرارات املــ   ــات، باســتثناء إق وظفني األخالقي

العــاملني يف هــذا املكتــب، الــيت تقــدَّم إىل     
 .األمني العام

تتوىل شركة خارجية مراجعـة اإلقـرارات باسـتخدام اإلطـار التحليلـي الـذي وافـق                  
وإذا كُــشف عــن وجــود تعــارض حمتمــل يف املــصلحة، . عليــه مكتــب األخالقيــات

امل مـع هـذا   تبلغ الشركة املوظف املعين هبذا التعارض وتوصي بإجراء مناسب للتع        
 .التعارض

ــم املتحــدة    ــامج األم برن
 اإلمنائي

تقــــــدَّم مجيــــــع اإلقــــــرارات إىل مكتــــــب  نعم
ــوظفني    ــرارات امل ــات، باســتثناء إق األخالقي
ــب، واألمــني العــام      ــذا املكت ــاملني يف ه الع
املساعد فأعلى، والـذين يقـدمون إقـراراهتم        

 .إىل مكتب األمم املتحدة لألخالقيات

ت اإلقرارات لتحديد ما إذا كانت توجد أوجه تعـارض  يراجع مكتب األخالقيا 
حمتملة ويقوم، حيثمـا كـان ذلـك ضـروريا، بإسـداء املـشورة بـشأن التعامـل مـع                    

أمـا إقـرارات الكـشف املـايل املقدمـة مـن مـوظفي مكتـب         . أوجه التعـارض هـذه   
األخالقيات ومن األمني العام املساعد فما أعلى فتقوم مبراجعتـها نفـس الـشركة              

جية اليت تعمل يف حالة األمم املتحدة وختضع لنفس اإلجراءات الـيت ختـضع              اخلار
 .هلا اإلقرارات املقدمة من موظفي األمم املتحدة

صندوق األمم املتحـدة    
 للسكان

ــب    نعم ــرارات إىل مكتــــ ــع اإلقــــ ــدم مجيــــ تقــــ
األخالقيـــــات باســـــتثناء إقـــــرارات املـــــدير 
 التنفيــــذي واألمنــــاء العــــامني املــــساعدين   

 األخالقيات الذين يقدمون    وموظفي مكتب 
إقـــــراراهتم إىل مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة    

 .لألخالقيات

يقوم مكتب األخالقيات مبراجعة اإلقرارات لتحديد ما إذا كانت توجد خماطر على  
ويــسدي . املنظمــة، إن ُوجــدت أصــال، نتيجــة لتعــارض املــصلحة الفعلــي أو احملتمــل

وتقوم . أوجه تعارض يف املصلحة   مكتب األخالقيات املشورة بشأن التعامل مع أي        
ــاء العـــامني املـــساعدين ومـــوظفي مكتـــب     ــرارات املقدمـــة مـــن األمنـ مبراجعـــة اإلقـ
األخالقيات نفـس الـشركة اخلارجيـة الـيت تعمـل مـع األمـم املتحـدة وختـضع لـنفس                     

 .املتحدة إلقرارات املقدمة من موظفي األمماإلجراءات اليت ختضع هلا ا

منظمــة األمــم املتحــدة  
 )اليونيسيف(ولة للطف

ــات     نعم ــب األخالقي ــرارات إىل مكت ــدم اإلق تق
ــه    ــذي ونوابـ ــدير التنفيـ ــتثناء املـ ــة (باسـ رتبـ

ومـــوظفي ) األمـــني العـــام املـــساعد فـــأعلى
ــدمون     ــذين يقــ ــات، الــ ــب األخالقيــ مكتــ
ــدة    ــم املتحـــ ــراراهتم إىل مكتـــــب األمـــ إقـــ

 .لألخالقيات

ــالفت    ــة مبراجعــة اإلقــرارات املتعلقــة ب  ٢٠٠٩-٢٠٠٧رة قامــت الــشركة اخلارجي
باستخدام املبادئ التوجيهية اليت وضعها مكتب األخالقيات، وقام هـذا املكتـب            

 . مبراجعة احلاالت املعقدة
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 املنظمة

ـــب    ــدير مكتــــ ــل يــــ هــــ
األخالقيـــــــات برنـــــــامج 
 عمليات االستعراض والتحقق تقدمي إقرارات الكشف املايل إقرارات الكشف املايل؟

مفوضية األمم املتحـدة    
الــــــــسامية لــــــــشؤون 

 الالجئني

.  لألخالقيــاتُينفَّــذ الربنــامج يف حــدود اإلطــار الــذي وضــعه مكتــب األمــم املتحــدة  .قُدمت اإلقرارات إىل الشركة اخلارجية نعم
ــة الــيت تعمــل مــع األمــم املتحــدة       وتقــوم مبراجعــة اإلقــرارات نفــس الــشركة اخلارجي

 . وختضع اإلقرارات لنفس اإلجراءات اليت ختضع هلا إقرارات موظفي األمم املتحدة

ُتقــــــدَّم مجيــــــع اإلقــــــرارات إىل مكتــــــب   نعم برنامج األغذية العاملي
ــرارات  ــتثناء إقــ ــات، باســ ــار  األخالقيــ كبــ

ــ ــة   امل ــة الفني ــذيني ومــوظفي الفئ ديرين التنفي
العاملني يف مكتب األخالقيات واليت ُتقـدَّم      

  .إىل مكتب األمم املتحدة لألخالقيات

تقوم الشركة اخلارجية باستعراض اإلقرارات السّرية وبإسداء املـشورة الفنيـة إذا            
 ويقـوم مكتـب األخالقيـات بـإبالغ املـدير التنفيـذي           . ُوجد تعـارض يف املـصلحة     

وجيـب علـى املوظـف إزالـة هـذا          . واملوظف يف حالة وجود تعـارض يف املـصلحة        
  .التعارض

ال؛ لــــــــيس ملكتــــــــب  منظمة العمل الدولية
ــات إال دور  األخالقيــــ

 . ضئيل

تقدم اإلقرارات إىل مكتب أمني الـصندوق       
 .واملراقب املايل

معهــا ُتقــدم إلكترونيــا اســتمارة الكــشف املــايل ألغــراض ســجل املــصاحل املاليــة، و  
وتراَجــع ســجالت اإلقــرارات اإلجيابيــة كمــا جتــري، . نــسخة الورقــة املوقــع عليهــا

ويقـوم أمـني الـصندوق بعمليـات     . على النحو املناسب، متابعتها مع املوظف املعين    
وما من وسيلة للتحقق من اإلقـرارات اخلاليـة مـن بيانـات موجبـة،         . حتقق عشوائية 

ة لإلقـرارين املقـدمني مـن املـدير العـام           وال توجـد مراجعـ    . وال توجد عمليـة حتقيـق     
 . ورئيس املشتريات إال للتأكد من أن اإلقرارات قد ُملئت

منظمـــــــــة األغذيـــــــــة 
 )الفاو(والزراعة 

ــامج   ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

منظمــة األمــم املتحــدة  
للتربية والعلـم والثقافـة     

 )اليونسكو(

ــامج   ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

دين منظمــة الطــريان املــ 
 الدويل

   ال

ــديره موظــــــف   منظمة الصحة العاملية ال؛ يــــ
قـــــــــانوين رئيـــــــــسي، 

 .بالتشاور مع آخرين
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 املنظمة

ـــب    ــدير مكتــــ ــل يــــ هــــ
األخالقيـــــــات برنـــــــامج 
 عمليات االستعراض والتحقق تقدمي إقرارات الكشف املايل إقرارات الكشف املايل؟

ــامج   االحتاد الربيدي العاملي ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

االحتــــــــــاد الــــــــــدويل 
 لالتصاالت

ــامج   ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

املنظمـــــــــة العامليـــــــــة  
 لألرصـاد اجلوية

يقـــــــــــوم موظـــــــــــف 
ــات ب ــة األخالقيــ اإلنابــ

بإدارة برنامج الكشف   
املــــــايل، إال يف حالــــــة 
املــوظفني الــذين تكــون 
ــام   ــهم أمـــــني عـــ رتبتـــ
مــساعد فــأعلى ومــدير 
مكتــــــــــب الرقابــــــــــة 

 .الداخلية

ُتقــدم اإلقــرارات إىل مكتــب األمــني العــام، 
إال يف حالة إقرار األمني العـام الـذي ُيقـدم            
 .إىل رئيس املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

ويكفل موظف األخالقيات باإلنابة قيام     . آلية رمسية ملراجعة اإلقرارات   ال توجد   
ــرارات       ــا يراجــع اإلق ــدميها، كم ــرارات بتق ــدمي اإلق ــهم تق ــوب من ــوظفني املطل امل

 . للتأكد من أهنا كاملة ومعقولة

املنظمة البحرية الدولية ــامج   ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

املنظمة العاملية للملكية   
 )لوايبوا(الفكرية 

   ال

منظمــة األمــم املتحــدة  
للتنميـــــــة الـــــــصناعية  

 )اليونيدو(

ــامج   ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

ــامج   منظمة السياحة العاملية ــد برنـــــ ال يوجـــــ
 للكشف املايل

  

الوكالة الدولية للطاقـة     
 الذرية

ال؛ تقوم شـعبة املـوارد      
ــاول   ــشرية بتنـــــــ البـــــــ
إقــرارات اإلعــالن عــن  

 .املصلحة

وارد البشرية مبراجعة إقرارات إعالن املصلحة لتحديـد مـا إذا كانـت             تقوم شعبة امل   
 .توجد أوجه تعارض يف املصلحة وحللها
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  املرفق الثامن
  التزامات الرؤساء التنفيذيني يف إطار املهمة املتعلقة باألخالقيات 

 املنظمة

هل يشارك رئـيس مكتـب      
ـــع  األخالقيــــــات يف مجيــــ
 اجتماعات اإلدارة العليا؟

ـــ  ــل يعقـ ــذي  هــ ــرئيس التنفيــ د الــ
ــضمن    ــنويا يتـ ــا سـ ــا عامـ اجتماعـ
جدول أعمالـه بنـدا حمـددا بـشأن         

 األخالقيات؟

هل يقدم الرئيس التنفيذي إقرارا     
ــايل إىل مكتـــــب   بالكـــــشف املـــ

 األخالقيات؟

هــل يقــوم مكتــب األخالقيــات  
مبراجعــة إقــرار الكــشف املــايل    
ــذي    ــرئيس التنفيـ ــن الـ ــدم مـ املقـ

 وبتدقيقه؟

هل يوجد كـشف    
ي عـــن علــين طــوع

ــشف   ــرار الكـــ إقـــ
املـــايل املقـــدم مـــن  
 الرئيس التنفيذي؟

نعم، فهـو عـضو يف فريـق         األمم املتحدة
 اإلدارة العليا

ال، ولكـــن جيـــري تنـــاول مـــسألة  
األخالقيات مـع قـضايا أخـرى يف        
االجتماعــات العامــة الــيت يعقــدها  

 .األمني العام مع املوظفني

ــركة   نعم ــذلك شــــ ــوم بــــ ال، تقــــ
 خارجية

 نعم

ــامج ا ــم برنــــــ ألمــــــ
 املتحدة اإلمنائي

ال؛ ينسق مع اإلدارة العليـا      
 بشأن املشاريع املختلفة

ال ُيعقــــد اجتمــــاع عــــام شــــامل  
 .للموظفني خبصوص األخالقيات

نعم، يقدم مدير الربنـامج إقـراره       
ــدة   ــم املتحــــ إىل مكتــــــب األمــــ

 .لألخالقيات

ال، بـــــل تقـــــوم بـــــه شـــــركة  
 خارجية

 نعم

صـــــــندوق األمـــــــم 
 املتحدة للسكان

بــــل جيــــري تنــــاول مــــسألة    ال،  ال
يف  األخالقيات مع مسائل أخـرى    
مــع  اجتماعــات املــدير التنفيــذي  

 املــــــــــوظفني ويف اجتماعــــــــــات
 .التخطيط اإلقليمية

نعم، يقدم املدير التنفيذي إقراره     
ــدة   ــم املتحــــ إىل مكتــــــب األمــــ

 .لألخالقيات

ال، بـــــل تقـــــوم بـــــه شـــــركة  
 خارجية

 ال

منظمــــــــة األمــــــــم   
املتحـــــدة للطفولـــــة  

 )اليونيسيف(

ال، بــــل جيــــري تنــــاول مــــسألة     ال
األخالقيات مع مسائل أخـرى يف      
االجتماعــات العامــة الــيت يعقــدها  

 .املدير التنفيذي مع املوظفني

نعم، يقدم املدير التنفيذي إقراره     
ــدة   ــم املتحــــ إىل مكتــــــب األمــــ

 .لألخالقيات

ال، بـــــل تقـــــوم بـــــه شـــــركة  
 خارجية

 نعم

ــم  ــية األمـــــ مفوضـــــ
املتحــــــدة الــــــسامية 

 لشؤون الالجئني

نعم، حيضر بصفة مراقـب     
ــة اإلدارة   ــات جلنـ اجتماعـ

 العليا

ــسألة     ــاول مـ ــن تنـ ــن ميكـ ال، ولكـ
األخالقيات مع مـسائل أخـرى يف       
ــدها    ــيت يعق ــة ال االجتماعــات العام

 .املفوض السامي مع املوظفني

نعـــم، يقـــدم املفـــوض الــــسامي    
إقراره إىل مكتـب األمـم املتحـدة       

 .لألخالقيات

ال، بـــــل تقـــــوم بـــــه شـــــركة  
 خارجية

 نعم

ــة  ــامج األغذيــــ برنــــ
 العاملي

نعم، يقـدم املـدير التنفيـذي إقـراره          ال ال
ــدة   إىل مكتـــــــب األمـــــــم املتحـــــ

ال، بـــــل تقـــــوم بـــــه شـــــركة  
 خارجية

 نعم
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 املنظمة

هل يشارك رئـيس مكتـب      
ـــع  األخالقيــــــات يف مجيــــ
 اجتماعات اإلدارة العليا؟

ـــ  ــل يعقـ ــذي  هــ ــرئيس التنفيــ د الــ
ــضمن    ــنويا يتـ ــا سـ ــا عامـ اجتماعـ
جدول أعمالـه بنـدا حمـددا بـشأن         

 األخالقيات؟

هل يقدم الرئيس التنفيذي إقرارا     
ــايل إىل مكتـــــب   بالكـــــشف املـــ

 األخالقيات؟

هــل يقــوم مكتــب األخالقيــات  
مبراجعــة إقــرار الكــشف املــايل    
ــذي    ــرئيس التنفيـ ــن الـ ــدم مـ املقـ

 وبتدقيقه؟

هل يوجد كـشف    
ي عـــن علــين طــوع

ــشف   ــرار الكـــ إقـــ
املـــايل املقـــدم مـــن  
 الرئيس التنفيذي؟

 .لألخالقيات
ــة العمــــــــل  منظمــــــ

  الدولية
ال، يقدم إقراره إىل مكتب أمـني        ال ال

 .الصندوق املراقب املايل
ــوم أمـــني الـــصندوق   ال، ال يقـ

كد مـن تقـدمي     مبراجعته إال للتأ  
 .اإلقرار

 ال

منظمــــــة األغذيــــــة  
 )الفاو(والزراعة 

  ال  ال  ال  ال  ال

منظمــــــــة األمــــــــم   
ــة  ــدة للتربيـــــ املتحـــــ
والعلــــــم والثقافــــــة  

 )اليونسكو(

ال، ولكــن جيــري تنــاول مــسألة     ال
ــات مــع مــسائل أخــرى    األخالقي
ــة الـــــيت   يف االجتماعـــــات العامـــ
 .يعقدها املدير العام مع موظفني

 ال ال ال

طـــــــريان منظمـــــــة ال
 املدين الدويل

ــراره إىل املوظــــف   ال  ــدم إقــ ال، يقــ
 .القانوين الرئيسي

 ال ال

منظمـــــــة الـــــــصحة 
  العاملية

ال، ولكـــن ميكـــن تنـــاول مـــسألة  
ــات مــع مــسائل أخــرى    األخالقي
ــة الـــــيت   يف االجتماعـــــات العامـــ
 .يعقدها املدير العام مع املوظفني

ال، بل يقدم إقراره إىل املستـشار       
 .القانوين

 يقوم املستشار القانوين    ال؛ بل 
 .مبراجعته

 ال

ــدي  ــاد الربيــــ االحتــــ
 العاملي

ال؛ ولكـــن ميكـــن تنـــاول مـــسألة  ال
ــات مــع مــسائل أخــرى    األخالقي
ــة الـــــيت   يف االجتماعـــــات العامـــ
 .يعقدها املدير العام مع املوظفني

 ال ال ال

ــدويل   ــاد الـــــ االحتـــــ
 لالتصاالت

 ال ال ال ال نعم



 

 

A
/65/345 

 

71 
10-50487 

 املنظمة

هل يشارك رئـيس مكتـب      
ـــع  األخالقيــــــات يف مجيــــ
 اجتماعات اإلدارة العليا؟

ـــ  ــل يعقـ ــذي  هــ ــرئيس التنفيــ د الــ
ــضمن    ــنويا يتـ ــا سـ ــا عامـ اجتماعـ
جدول أعمالـه بنـدا حمـددا بـشأن         

 األخالقيات؟

هل يقدم الرئيس التنفيذي إقرارا     
ــايل إىل مكتـــــب   بالكـــــشف املـــ

 األخالقيات؟

هــل يقــوم مكتــب األخالقيــات  
مبراجعــة إقــرار الكــشف املــايل    
ــذي    ــرئيس التنفيـ ــن الـ ــدم مـ املقـ

 وبتدقيقه؟

هل يوجد كـشف    
ي عـــن علــين طــوع

ــشف   ــرار الكـــ إقـــ
املـــايل املقـــدم مـــن  
 الرئيس التنفيذي؟

املنظمــــــــة العامليــــــــة 
 يةلألرصاد اجلو

ال؛ ولكــن يتحــدث األمــني العــام  ال
ــائج    ــشأن نتــــ ــوظفني بــــ إىل املــــ
الدراســة االستقــصائية للمــوظفني 
اليت تسلط األضواء على شـواغل      

 .ذات صلة باألخالقيات

ال، بل يقدمه إىل رئـيس املنظمـة         
 .العاملية لألرصاد اجلوية

 ال ال

ــة   ــة البحريــــ املنظمــــ
 الدولية

 ال ال ال ال 

ــة   ــة العامليـــــ املنظمـــــ
ــة للم ــة الفكريـــ لكيـــ
 )الوايبو(

 ال ال ال ال 

منظمــــــــة األمــــــــم   
املتحـــــــدة للتنميـــــــة 

 )اليونيدو(الصناعية 

 ال ال ال ال ال

منظمــــــة الــــــسياحة 
 العاملية

 ال ال ال ال 

ــة   ــة الدوليــــ الوكالــــ
 للطاقة الذرية

ــشار   ال  ــه إىل مستـــ ــل يقدمـــ ال؛ بـــ
بـــــــــاملوارد البـــــــــشرية ُيعـــــــــىن 

 .باألخالقيات

نعـــم، يقـــوم بـــذلك مستـــشار  
ــا ــىن  بـــــ ــشرية ُيعـــــ ملوارد البـــــ

 .باألخالقيات

 ال
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  التاسعاملرفق 
  التفتيش املشتركة عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة استعراض

JIU/REP/2010/3  
  لذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة ا  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  
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     الختاذ إجراءات

رير
التق

                         للعلم 

  ش ش  ش ش ش  ش ش  ش                 ه ١التوصية 
ن  ن ن ن ن  ن   ن  ن     ه ٢ة التوصي ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن

ن  ن ن ن ن ن ن   ن ن     ه ٣التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن
ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن   ن  ه ٤التوصية  ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ن ن
ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن   ن  ه ٥التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن
  ش ش ش  ش ش ش  ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش  ش ش ش   ش  ه ٦التوصية 
  ش ش ش  ش ش   ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش   ش ش ش     ه ٧التوصية 
  ش ش ش  ش ش ش  ش ش ش ش ش ش  ش ش ش ش ش ش  ش ش ش    ش  ه ٨التوصية 
ن ن ن       ن ن    ج ٩التوصية  ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن

  .عيتوصية الختاذ قرار من جانب اجلهاز التشري  :ش  :شرح الرموز
  .)من جانب رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، يف حالة اجمللس(*توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي   :ن  
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة  :   
 حتقيق وفورات مالية )و(  زيادة الفعالية)ه( يز الضوابط واالمتثال تعز)د(  تعزيز التنسيق والتعاون)ج(  نشر أفضل املمارسات)ب( حتسني املساءلة  )أ(  :التأثري املنشود

   شأن ذات
  . تأثريات أخرى)ح( زيادة الكفاءة  )ز(  
 ما عدا األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة   *

  .نرواو املوئل، ومفوضية شؤون الالجئني، واأل-يئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية املتحدة للب
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  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها  
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               الختاذ إجراءات
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  والستون اخلامسة الدورة
  *املؤقت األعمال جدول من ١٣٧ و ١٣٦ البندان
  البشرية املوارد إدارة
        املشتركة التفتيش وحدة

  املتحدة األمم منظومة يف األخالقيات    
  العام األمني من مذكرة    

  
 الرؤسـاء  جملـس  وتعليقـات  تعليقاتـه إىل اجلمعيـة العامـة       حييـل  بـأن  العام األمني يتشرف  
 املعنـون   املـشتركة  التفتيش وحدة تقرير على بالتنسيق املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني

  .فيها تنظر ل،(JIU/REP/2010/3) “املتحدة األمم منظومة يف األخالقيات”
    

  موجز  
 “األخالق يف منظومـة األمـم املتحـدة       ”يشكل تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         

(JIU/REP/2010/3)    حتديـد  مـن أجـل   ” الوحدة بشأن ثغرات الرقابـة       ته متابعة لتقرير سابق أعد 
األخالقيـات  ب مهمـة متعلقـة   التقدم احملرز، والـدروس املـستفادة، وأفـضل املمارسـات يف إنـشاء              

ويـــستعرض هـــذا التقريـــر املـــالك الـــوظيفي . “بأســـرهاوتنفيـــذها يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة 
  .ا ومسؤولياهتاومتويلهيف املنظومة بأسرها األخالقيات ية باملعنتب المكل

 
  

  *  A/65/150.  
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ويتضمن هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بـشأن التوصـيات الـواردة                 
 وقد ُجِمَعت آراء املنظومـة علـى أسـاس املـدخالت املقدمـة               .يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة    

نفيـــذيني يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة املعـــين  األعـــضاء يف جملـــس الرؤســـاء التاملؤســـساتمـــن 
بالتنسيق، اليت رحبت باالستعراض الشامل للمهام األخالقية الواردة يف تقريـر وحـدة التفتـيش               

وركـزت يف تعليقاهتـا العامـة علـى     . التوصـيات آحـاد  املشتركة، وركزت تعليقاهتا أساسا علـى     
ــه   املعــايري املقترحــة، وتفاصــيل مهــام األخالقيــات يف ســائر    املنظومــة والــدور الــذي يــضطلع ب

 وافقت الوكاالت على التوصـيات بـصورة عامـة، فقـد أعربـت               حني ويف. مكتب األخالقيات 
 مـشتركة لألخالقيـات فيمـا بـني         إنـشاء مهمـة   عن قلقها بشأن عدد منها، مبـا يف ذلـك مفهـوم             

  .صغريةالالوكاالت 
  
    

  مقدمـة  - أوال  
 األمـم  منظومـة  يف األخـالق ” املعنـون  ركةاملـشت  التفتـيش  وحـدة  تقرير يشكل  - ١  
 نمـ ” الرقابـة  ثغـرات  بـشأن  الوحـدة  تـه أعد سـابق  لتقريـر  متابعـة  (JIU/REP/2010/3) “املتحدة
ــل ــد أجـ ــدم حتديـ ــرز، التقـ ــدروس احملـ ــستفادة، والـ ــضل املـ ــات وأفـ ــشاء يف املمارسـ ــة إنـ  مهمـ

 املــالك التقريــر هــذا ويــستعرض .“بأســرها املتحــدة األمــم منظومــة يف وتنفيــذها لألخالقيــات
  .اومسؤولياهت اومتويلهبأسرها  املنظومة يفاملوجودة  األخالقيات تباملك الوظيفي

  
  عامة تعليقات  - ثانيا  

ــذيني الرؤســاء جملــس أعــضاء رحــب  - ٢   ــة يف التنفي ــم منظوم  املعــين املتحــدة األم
لتفتــيش الــوارد ذكــره يف تقريــر وحــدة ا    األخالقيــات ملهــام الــشامل باالســتعراض بالتنــسيق

 املعــايري علــى العامــةوتركــز تعليقــاهتم . علــى فــرادى التوصــيات  متعليقــاهت واوركــزاملــشتركة 
 بــــه ضطلعتــــ الــــذي والــــدور املنظومــــة ســــائر يف األخالقيــــات مهــــام وتفاصــــيل املقترحــــة،

  .األخالقيات تبامك
 “مقترحـة  معـايري ” قـدمت  املـشتركة  التفتـيش  وحدة أن الوكاالت والحظت  - ٣  

 الــذي للجهــد تقــديرها عــن الوكــاالت وأعربــت .األخالقيــات تــبامك عمــل ســري أجــل مــن
 مـصادر  مـن  الوحـدة  تلقتـها  مـدخالت  ىلإ تـستند  أهنـا  معتـربة  املعـايري،  هـذه  وضع عليه ينطوي
 مـن  ُوضـعت  معـايري  أهنـا  علـى  املعـايري  هـذه  إىل النظـر  بعـدم  نـصحت  الوكاالت أن غري .كثرية
ــة املمارســة أجــل  مــوظفي أن إىل الوكــاالت وأشــارت .املتحــدة األمــم يف لألخالقيــات العملي



A/65/345/Add.1  
 

10-51142 3 
 

 خـالل  مـن  لـك ذ يكـون  ورمبـا  املهنيـة،  املعـايري  هم الذين ينبغي أن يـضعوا      أنفسهم األخالقيات
 املنظومـة،  نطـاق  علـى  األخالقيـات  وشـبكة  لألخالقيـات  املتحـدة  األمم لجنةل املتزايدة اآلليات

   .الدوليني األخالقيات فيموظ من الوكاالت بني مشتركة شبكات اليت تشكل
 إعـداد  يف جاهدة، سعتالتفتيش املشتركة    وحدة أن إىل الوكاالت وأشارت  - ٤  

 الدراســة، مشلتــها الــيت الوكــاالت يف شــامال توثيقــا احلاليــة املمارســات توثيــق إىل التقريــر، هــذا
 ةالوحـد  صـححت  احلاالت، معظم ويف .التقرير هذا مرفقات يف املمارسات هذه يرد وصف و

 بعـني  أُخـذت  تعليقاهتـا  أن إىل الوكاالت وأشارت التقرير، مشروع يف املكتشفة األخطاء مجيع
 كـان  الـيت  التعليقـات  بـأن  تالالوكـا  أفـادت  حـاالت،  عـدة  يف أنـه  غـري  .كبري حد إىل االعتبار
 ذكـرت  فمـثال،  .النـهائي  التقريـر  نـص  يف بالكامـل  ُتـدَمج  مل املـسائل  بعـض  توضـيح  اهبـ  ُيقصد
ــ الــيت باملــسؤوليات املتعلقــة التنفيــذي، املــوجز يف الــواردة نقــاطال إحــدى  تــبامك هبــا ضطلعت

 يف إىل حـد بعيـد     ةغائبـ  هي القانونية غري األعمال عن املبلّغني محاية سياسات” أن األخالقيات
 ويف .“صــياغتها يف للتــو ئبــد أنــه أو ،الذريــة للطاقــة الدوليــة والوكالــة املتخصــصة الوكــاالت

 هــذه أن إىل الوكــاالت بعــض أشــار فقــد الوقــائع، حيــث مــن صــحيحا البيــان يكــون قــد حــني
 لــدى قائمــة هامــة سياســات وجــود عــدم افتــراض إىل القــّراءميكــن أن تقــود  املطولــة البيانــات
 فـإن  التقريـر،  هـذا  مرفقـات  يف صـلة  ذات تفاصيل على العثور ميكن  حني ويف .معينة وكاالت
 النـهج  هـذا  علـى  اعترضت قد السياسات تلك بالفعل هالدي يكن مل اليت املتخصصة الوكاالت

 إىل تفتقـر  حـاالت  من أمثلة إىل وكاالت عدة أشارت ذلك، إىل وإضافة .التقارير لكتابة العام
 الـضرورة  عنـد  تصويبات إصدار إىل املشتركة التفتيش وحدة ودعت املرفقة، اجلداول يف الدقة
  .التقرير نشر قبل اكُتشفت اليت األخطاء صّوبت الوحدة أن رغم دقيق، سجل وجود لكفالة

 مـن  ١٦ الفقـرة  يف الـوارد  للبيـان  االهتمـام  إيالء إىل الوكاالت دعت وأخريا،  - ٥  
 هـي  باألخالقيـات  املتعلقـة  املهمـة  على املعقودة اآلمال وأحد” :يلي ما على تنص اليت التقرير،

 .“املنازعـات  منـوال  علـى  حـال  لزمتست مشاكل إىل املثارة سائلامل تتطور أن دون حتول قد أهنا
ــاالت والحظــت ــة أن الوك ــة املهم ــات املتعلق ــى حافظــت باألخالقي ــى عل ــايري أعل ــة مع  الرتاه
 املـصاحل  تـضارب  دون احليلولـة  خـالل  مـن  واملـساءلة  والشفافية األخالقيات من ثقافة وعّززت
 مـسائل  مباشـرة  بصورة اتباألخالقي املتعلقة املهام تعاِلج ومل .التنظيمية السالمة على واحلفاظ
 أمـني  قبيـل  مـن  املنازعـات  مع تعاملت أخرى مكاتب حمل حتل مل كما العمل، مكان يف الرتاع
 زيـادة  إىل تـؤدي  باألخالقيـات  تتعلـق  للغاية فعالة مهمةوجود   بأن الوكاالت وسلّمت .املظامل
 القيـادة  دعمتـ و ،األخالقـي  العمـل  وتشجع األخالقية، القرارات اختاذ زوتعز األخالقي، الوعي

 واخلالفـات  الرتاعـات  نمبقـدار احلـد مـ      باألخالقيـات  تتعلـق  مهمـة  تقاس أال وينبغي .األخالقية
   .العمل أماكن يف واملظامل
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   التوصيات على خاصة تعليقات  - ثالثا  
 أن توّجه رؤساءها التنفيـذيني إىل       صغريةينبغي للهيئات التشريعية للمنظمات ال    : ١التوصية  

 مهمة متعلقة باألخالقيات عن طريق إما قيام جمموعة من املنظمـات            نشاءإلحات  تقدمي مقتر 
بإنشاء مكتب أخالقيات مشترك على أساس تقاسم التكاليف أو عـن طريـق االسـتعانة مـن                 

  .استعادة التكاليف/الداخل مبكتب األخالقيات يف منظمة أخرى على أساس تقاسم
 فقــد اإلدارة، جمــالس إىل موجهــة التوصــية هــذه أن الوكــاالت الحظــت فيمــا  - ٦  
 بــني فيمــا التنــسيق مــن عاليــة درجــة تتطلــب وقــد حتــديات عــدة عرضــت إهنــا بــالقول علّقــت

 األوىل للوهلـة  تنفيـذها  يكـون  قـد  وبالتـايل  واملختلفة، املستقلة اإلدارية اهلياكل ذات الوكاالت
 العملـي،  والتطبيـق  لالسـتمرار  بقابليتـها  الوكـاالت  بعـض  شكك وفيما ذلك، ومع .عملي غري

 وأسـفرت  فيهـا،  رفيعـة  مـستويات  علـى  نوقـشت  قـد  اإلمكانية هذه أن منظمات عدة الحظت
 هلــذا ميكـن  وفيمـا  وبالتـايل،  .التوصـية  تنفيـذ  حنــو تتجـه  املنظمـات  هـذه  وأن إجيابيـة،  نتـائج  عـن 

 مــن أخــرى وكــاالت جتــد قــدف الوكــاالت، لــبعض بالنــسبة لالســتمرار قابليتــه يثبــت أن النــهج
   .منظمة لكل احملددة واملتطلبات الوالية بسبب املشاركة صعبال
  

ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون أحد شروط شغل وظيفة رئيس            : ٢التوصية  
مكتب األخالقيات يف منظماهتم هو توافر املؤهالت واخلربة يف جمال األخالقيـات، وينبغـي             

  .عالن املتعلق بشغور الوظيفةلوظيفة املعنية ويف اإلاإدراج ذلك يف توصيف 
 أنــه علــى املبــدأ حيــث مــن ووافقــت التوصــية هــذه عمومــا الوكــاالت أيــدت  - ٧  
 واخلـربة  باملؤهالت باألخالقيات املتعلقة املهمة رئيس يتمتع أن كفالة التنفيذيني للرؤساء ينبغي
 التوصـيف  يف اتاملتطلبـ  هـذه  تـدَرج  وأن املنظمـات،  يف األخالقيات جمال يف الصلة ذات الفنية

   .الصلة ذي الوظيفي
  

ينبغـي أن يكفـل الرؤســاء التنفيـذيون أن يكـون مــلء الوظيفـة الـشاغرة لتعــيني       : ٣التوصـية  
رئيس مكتب األخالقيات يف منظماهتم مفتوحاً أمام كل من املرشحني الداخليني واملرشحني            

  . على نطاق واسعاإلعالن عن شغور الوظيفة اخلارجيني على قدم املساواة، وأن ُينشر 
 كانـت  مـا  إذا وخصوصا التوصية، هلذه دعمها عن بتحفظ الوكاالت أعربت  - ٨  
 مـشتركة  أو ،واحـدة  منظمـة  يف التفـرغ  أسـاس  علـى  وظيفـة تتعلق ب  باألخالقيات املتعلقة املهمة
 وظيفـة تتـصل ب   باألخالقيـات  املتعلقة املهمة كانت إذا أنه غري . حجما أصغر منظمات عدة عرب
 الــصعب مــن يكــون فقــد ذاهتــا، املنظمــة يف أخــرى مهــام جانــب إىل التفــرغ عــدم اسأســ علــى

 ،)التفـرغ  عـدم  أساس على( األخرى املهام عن مستقل بشكل املهمة هذه شروط عن اإلعالن
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 .الفـائز  املرشـح  مـن  املطلوبـة  واملهـارات  املؤهالت جممل على أثرا ختلّف قد األخرية هذه إن إذ
 قـد  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .الوظيفـة  هـذه  لـشغل  املرشـحني  مالءمـة  مـدى  مـن  حيـد  قـد  ما وهذا

 األمـر  املنظمـات،  بفـرادى  اخلـاص  للمـوظفني  األساسـي  النظـام  مـع  أيضا التوصية هذه تتعارض
   .الداخليني للمرشحني األفضلية مينح قد الذي

  
فني يف ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون اتباع التشاور الكامل مع ممثلي املوظ: ٤التوصية 

  .إعداد اإلعالن عن شغور الوظيفة فيما يتصل بتعيني رئيس مكتب األخالقيات يف منظماهتم
 جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق هــذه أيــد  - ٩  

التوصية، لكنه الحظ أهنا تفتقر إىل الوضوح فيما يتعلـق بالكفـاءات املطلوبـة علـى مـستوى جلنـة         
  . فني لكفالة القيمة املضافة يف اإلعداد لإلعالن عن شغور وظيفة رئيس مكتب األخالقياتاملوظ

  
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون وجود ممثل للموظفني يف جملس التعيينـات     : ٥التوصية  

  .فيما يتعلق باختيار رئيس مكتب األخالقيات
ــت  - ١٠   ــاالت اتفق ــث مــن الوك ــدأ حي ــة أن علــى املب ــةامل املهم  باألخالقيــات تعلق
 ملمثـل  بالنـسبة  املفيـد  مـن  أن ورأت ومـشاركتهم  املنظمـة  مـوظفي  دعـم احلـصول علـى      تتطلب

 علــى األخالقيــات، مكتــب رئــيس اختيــار بــشأن الواجــب النحــو علــى يستــشار أن املــوظفني
 حالـة  يف عمليـا  يكـون  ال قـد  النـهج  ذلك أن الحظت أهنا غري .التوصية هذه إليه دعتما   حنو

 قـد  ألنـه  نظـرا  ،)٤ التوصـية  يف املقتـرح  النحـو  على( اتباألخالقي يتعلق مشترك موقف وجود
   .لديها املوظفني وجمالس املنظمات بني اتفاقات وجود يتطلب

  
ينبغي للهيئات التشريعية أن توّجه رؤساءها التنفيذيني إىل تطبيق حدود زمنية           : ٦التوصية  

 سـبع   مـدة التعـيني   كـون   تقيـات، وينبغـي أن      على الواليـة عنـد تعـيني رئـيس مكتـب األخال           
 للتجديد، أو تعييناً ال يزيد عن فترتني متعاقبتني كل منـها أربـع أو مخـس           ةسنوات غري قابل  

  .سنوات، مع عدم وجود أي إمكانية إلعادة التعيني من جانب املنظمة نفسها
 غــري نــاتالتعيي أو( للواليــة الــزمين احلــد أن للوكــاالت بالنــسبة مفهومــا كــان  - ١١  
 الـوظيفي،  األمـن  وبعـض  التنفيـذي  االستقالل األخالقيات مكتب رئيس نحمي )للتجديد القابلة

 تنفيـذ  عمومـا  الوكـاالت  أيـدت  وبالتـايل  .صـعبة  أحكـام  إصـدار  منـه  طلـب ُي عنـدما  وخصوصا
 املرونـة  ضـرورة  إىل أشـارت  أهنـا  غـري  األخالقيات؛ مكاتب لرؤساء بالنسبة للوالية الزمين احلد
 .صـعبا  أمـرا  التوصـية  تنفيـذ  مـن  جتعـل  أن ميكـن  أمثلـة  عدة إىل وأشارت احلدود تلك طبيقت يف

 فتــرة حتديــد دون مــن للعمــل اســُتقدم وظيفــة بــشاغل األقــل علــى واحــدة وكالــة واستــشهدت
 وكالـة  استـشهدت  فيمـا  رجعـي،  بـأثر  التوصية هذه تطبيق يف صعوبة وجدت وبالتايل تكليفه،
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 إىل وباإلضــافة .التوصـية  هـذه  مـع  تتعــارض أهنـا  ظهـر  الـيت  فنياملــوظ تنـاوب  بـسياسات  أخـرى 
 يـؤدي  موظـف  يؤديها أن ميكن اتباألخالقي املتعلقة املهام بعض أن الوكاالت الحظت ذلك،
 .العقـد  علـى  القيـود  تطبيـق  بالتـايل  دقـ يع مـا وهـو    للوالية، زمين حد هلا ليس أيضا أخرى مهام

 مبـدة  تتعلـق  احتمـاالت  عـدة  تتـضمن  التوصـية  إن بالقول الوكاالت علقت ذلك، على وعالوة
 ينبغـي  الـذي  املعيـار  بـشأن  شـكوكها  عـن  وأعربـت  سـنوات،  ١٠ و ٧ بـني  تتـراوح  اليت العقد

ــار اســتخدامه ــة احلــدود هــذه أن الوكــاالت بعــض الحــظ وأخــريا، .هنــج أفــضل الختي  الزمني
 بتعـيني  املتعلقـة  نظمـة واأل واألساسـي  اإلداري املـوظفني  نظـامي  مع تتعارض أن ميكن للواليات
   .التشريعية اهليئات جانب من املعاجلة إىل حتتاج وسوف املوظفني،

  
ينبغـي للـهيئات التـشريعية أن توّجـه رؤسـاءها التنفيـذيني إىل ضـمان أن يقـدم         : ٧التوصية  

مكتب األخالقيات تقريراً سـنوياً، أو مـوجزاً لـه، ال يغـريه الـرئيس التنفيـذي، مباشـرةً إىل                    
  .لتشريعية إىل جانب أي تعليقات يبديها الرئيس التنفيذي بشأنهاهليئة ا

 األخالقيـات  مكتـب  رئـيس  قيـام  وأيدت التوصية هذه على الوكاالت وافقت  - ١٢  
 التابعـة  التـشريعية  اهليئـات  أن إىل الوكـاالت  وأشارت .مباشرةً التشريعية اهليئة إىل تقرير بتقدمي
ــة مــا ملنظمــة ــ هــذه تقــدمي لطلــب خمّول  حيــث مــن تقتــصر، كانــت الــيت التقــارير، مــن واعاألن

  .بالعمل املتصلة واإلحصاءات النظامية املسائل على املوضوع،
  

ينبغي للهيئات التشريعية أن توّجـه رؤسـاءها التنفيـذيني إىل ضـمان أن يكـون                : ٨التوصية  
لرئيس مكتب األخالقيـات إمكانيـة االتـصال بـصورة غـري رمسيـة باهليئـات التـشريعية وأن                   

  .يكون منصوصاً على هذه اإلمكانية كتابة
 االتـــصال بالفعـــل ميكنـــها األخالقيـــات مكاتـــب أن إىل الوكـــاالت أشـــارت  - ١٣  
 أن وتــرى ،٧ التوصــية يف املطلــوب النحــو علــى رمسيــة، آليــات طريــق عــن التــشريعية باهليئــات
 املــسائل عــرض مــن األخالقيــات مكتــب رئــيس متكّــن رمســي، غــري بــشكل االتــصال إمكانيــة
 هـذه  أن إىل أيـضا  أشـارت  أهنـا  إال .احلساسية الشديدة أو اخلطورة البالغة باألخالقيات املتعلقة
 أجـل  مـن  عرضها عند واحلساسية العناية من قدر أقصى مراعاة تتطلب االتصاالت من النوعية
 نمَـ  صـورة  يف األخالقيـات  مكتـب  رئـيس  يبـدو  أن أو داعٍ، بـدون  التأثري أو التسييس، تفادي
 باسـتثناء  التوصـية،  روح عمومـا  الوكـاالت  وتؤيـد  .األعضاء الدول إحدى من تعليمات يتلقّى

ــصر ــذي العن ــدعو ال ــدمي إىل ي ــب تق ــي رمســي طل ــراء خط ــذا إلج ــصال، ه ــي االت ــرى ال وه  ت
  .الطلب هلذا منطقي أساس أي
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تحـدة، إن  ينبغي قيام الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات التابعـة ملنظومـة األمـم امل      : ٩التوصية  
يكونوا قد فعلوا ذلك بعد، بالتعجيل بعملية التماس العضوية للمنظمـات التابعـة هلـم يف                 مل

  .جلنة األمم املتحدة لألخالقيات
 أن املتخصـصة،  الوكـاالت  سـيما  وال التنفيذيني، الرؤساء جملس أعضاء يعتقد  - ١٤  
 مناسـبا  حمفـال  توفر ومةاملنظ نطاق على شبكة يف النشطة األخالقيات مكاتب موظفي مشاركة
ــق ميكــن ــايري تطبي ــسياسات املع ــة وال ــاره يف األخالقي ــشكل إط ــسق ب ــى مت ــة نطــاق عل  املنظوم
 املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطـاق  علـى  أخالقيـات  شـبكة  أنـشئت  الغايـة،  هـذه  ولتحقيـق  .بأسرها
 الــشبكة أهــداف تــضمنت وقــد .األخالقيــات جمــال يف الــدوليني للعــاملني مهنيــة رابطــة لتــوفري
ــادل ــة؛ توجيهــات وإصــدار الناجحــة؛ املمارســات تب ــاط وضــعو منوذجي ــة نق ــة؛ مرجعي  داخلي

 أن املتخصـصة  الوكاالت تعتقد ال وهلذا .الوظيفية والتنمية الربامج؛ وتقييم األقران واستعراض
ــة يف العــضوية ــة واصــلت وقــد .ضــرورية لألخالقيــات املتحــدة األمــم جلن ــدعم تقــدمي اللجن  ال
 يقـّدم  الـيت  وبراجمهـا،  وصـناديقها  املتحـدة  األمـم  لوكـاالت  التابعة خالقياتاأل مكاتب ملوظفي
ــدير ــات مكتــب م ــة يف األخالقي ــة األمان ــا عــن العام ــادة طريقه ــوظيفيني واإلشــراف القي  إىل ال

   .احمللية األخالقيات مكاتب
  

ت ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون تقدمي تدريب إلزامي بشأن األخالقيا         : ١٠التوصية  
جلميع موظفي املنظمات التابعة هلم، وينبغي قيامهم باختاذ زمام املبادرة عن طريق املشاركة    
يف هذا التدريب، مبا يف ذلك الدورات اإللزامية املتعلقة بتجديد املعلومات واليت ينبغي أن         

  .ُتنظَّم كل ثالث سنوات
ــدريب أن إىل الوكــاالت أشــارت  - ١٥   ــدوري الت  مــن ُيعتــرب األخالقيــات بــشأن ال
 أن الحظـت  أهنـا  بيـد  .األخالقيـات  مكاتـب  جلميـع  الرئيـسية  املهـام  من وهو املمارسات أفضل

 جلميـع  مناسـبا  يكـون  ال قـد  التوصـية  يف املقتـرح  )سـنوات  ثـالث  كـل  مـرة ( الـدوري  التدريب
 هبـا  تـسمح  الـيت  احلـدود  يف التوصـية  هـذه  تنفيـذ  تؤيـد  ولـذلك  املاليـة،  القيـود  بسبب الوكاالت

 إىل الوكـاالت  أشارت املالية، القيود مسألة عن النظر وبغض .للوكاالت املتاحة امليزانية موارد
 منـتظم،  بـشكل  للموظـف،  الـوظيفي  املـسار  امتـداد  على تستمر أن ينبغي األخالقية التوعية أن

 تغـيري  حـدوث  عنـد  أو سـنوات؛  ثـالث  أو سـنتني  كـل  أو سنة كل مرة بالتدريب القيام وجيب
 القواعـد  جمـال  يف اجليـدة  املمارسـات  أن علـى  الوكاالت وشددت .الترقية مثل ةالوظيف يف هام

 حنــو املوّجــه والطــوعي اإللزامــي التــدريب مــن مبــزيج القيــام علــى تــشّجع التنظيميــة األخالقيــة
   .التنفيذيني الرؤساء مبشاركة ذلك يتم أن على املهنية، املوظفني واختصاصات اهتمامات
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 دورات ذلــك يف مبــا التــدريب، لتعزيــز بديلـة  ُنهــج دةعــ الوكــاالت وعرضـت   - ١٦  
 أخــرى تدريبيــة جمموعــات إطــار يف كعناصــر جتــري األخالقيــات جمــال يف املعلومــات حتــديث
 لـدمج  مفيدا ذلك وسيكون .املشتريات جمال يفالتدريب   أو القانوين التدريب مثل هبا، متصلة
 التكلفـة  حيـث  مـن  فعاليـة  أكثـر  نـهج ال اهذ أن يتضح وقد .األخالقيات بشأن التدريب عناصر
 .قــل تكــرراأ تكــون األخالقيــات بــشأن املعلومــات لتحــديث شــاملة دورات إجــراء تــيحي وقــد

 إدارة إشــراف حتــت جتــري دورات أثنــاء األشــخاص بــني احلــوار علــى قــومي خــرآ هنــج وهنــاك
 بـني  العمـل  مكـان  يف والـسلوك  األخالقيـة  املعـايري  ملناقـشة  فرصة الدورات هذه وتتيح .متبّصرة

ــوظفني ــديريهم املـ ــاع ويف .ومـ ــى، األوضـ ــي املثلـ ــات ينبغـ ــام للمنظمـ ــادرات القيـ ــة مببـ  للتوعيـ
 تـدريبا  املـديرين  مـن  فئـة  كـل  فيـه  تقـدم  ،“إداري هرم” على قائم هنج باستخدام باألخالقيات

  .إشرافهم حتت مباشرة يقعون الذي للموظفني األخالقيات بشأن
  

اء التنفيـذيني بتنظـيم دراسـات استقـصائية للمـوظفني كـل       ينبغي قيام الرؤسـ  : ١١التوصية  
ــت          ــى شــبكات اإلنترن ــذه الدراســات عل ــائج ه ــشر نت ــة ون ــة بالرتاه ــشأن التوعي ــنتني ب س

  .ملنظماهتم الداخلية
 وأفــادت للمــوظفني، استقــصائية دراســات إجــراء علــى الوكــاالت تعتــرض مل  - ١٧  

 برنــامج أثــر تقيــيم علــى تــساعد أن ميكــن بالرتاهــة التوعيــة بــشأن االستقــصائية الدراســات بــأن
 .املؤســسة إزاء ومــواقفهم املــوظفني نظــر وجهــات وعلــى التنظيميــة الثقافــة علــى األخالقيــات

 أن ينبغـي  كـان  األنـشطة،  هبـذه  املتـصلة  والنفقـات  اجلهـود  إىل نظـرا  أنـه  تـرى  الوكاالت أن إال
 ومــع .منــها والفوائــد اليفللتكــ تفــصيال أكثــر حتلــيال املــشتركة التفتــيش وحــدة تقريــر يتــضمن
 امليزانيــة مــوارد بــه تــسمح الــذي بالقــدر األنــشطة هبــذه القيــام علــى الوكــاالت وافقــت ذلــك،
  .لديها املتاحة

  
يف احلاالت اليت يكتشف فيها مكتب األخالقيات يف املنظمة وجـود دعـوى          : ١٢التوصية  

رقابة الداخلية عن إجـراء     ظاهرة الوجاهة حبدوث انتقام أو هتديد باالنتقام وميتنع مكتب ال         
التحقيــق يكــون علــى الــرئيس التنفيــذي أو رئــيس مكتــب األخالقيــات إحالــة املــسألة إىل   

  .وحدة التفتيش املشتركة من أجل التحقيق فيها
ــاللجوء املتعلقــة التوصــية الوكــاالت أيــدت  - ١٨   ــق آليــات إىل ب ــة حتقي ــدما بديل  عن
 يف تـضارب  وجـود  حالـة  يف املثال سبيل على( يقحتق إجراء الداخلية الرقابة مكتب على يتعذر

 ).املــوارد وقلــة ألولوياتــه نظــرا املثــال ســبيل علــى( بــذلك القيــام لــه ينبغــي ال أنــه أو )املــصاحل
 الظــروف هــذه ظــل يف بــديال املــشتركة التفتــيش وحــدة تعــرض أن علــى الوكــاالت ووافقــت
 التفتـيش  لوحـدة  صـرحية  دعـوة  تتضمن أالّ جيب التوصية هذه أن على شددت ولكنها النادرة،
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 النـوع  هذا حل أن إىل كذلك املنظمات وأشارت .احلاالت هذه يف حتقيقات بإجراء املشتركة
 وحــدة مثــل جديــد، بكيــان االســتعانة يف يكمــن ال التوصــية هــذه تناولتــها الــيت احلــاالت مــن

 ضــمان يف منــاوإ قبــلُ، مــن املنــشأة الداخليــة التحقيــق وظــائف إىل إضــافة املــشتركة، التفتــيش
  .الداخلي التحقيق وظيفة عن املسؤولة السلطة استقالل

  
 على سبيل االسـتعجال  تأخذ اليت مل  -لرؤساء التنفيذيني للمنظمات    لينبغي  : ١٣التوصية  

مبـا يف ذلـك إجـراء مراجعـة وحتقُّـق           أن يفعلـوا ذلـك،      بسياسة شاملة بشأن الكشف املايل،      
قيات املعنيـة إلقـرارات الكـشف املـايل املقدمـة           عشوائي كل عام من جانب مكاتب األخال      

  .من مجيع املوظفني املعنيني
 أشـارت  لكنـها  التوصـية،  هـذه  املتحـدة  األمـم  ملنظومة التابعة املنظمات أيدت  - ١٩  

 طبيعـة  بـشأن  املواضـيعية  املعلومات من املزيد تضمينه عرب التقرير تعزيز املمكن من كان أنه إىل
 أشـارت  الـصدد،  هـذا  ويف .املايل باإلقرار املتعلقة املمارسات لتنفيذ ةالالزم اإلجراءات ونطاق

 سـواء  املـصاحل،  يف تـضارب  نـشأة  إىل تؤدي قد اليت الروابط أن إىل خاص، بشكل الوكاالت،
 وأشــارت .احلــاالت مجيــع يف واضــحة ليــست تــصورات، جمــرد عــن نابعــا أو فعليــا ذلــك كــان

 اخلـدمات  عـن  النامجـة  التكاليف فعالية بشأن إضافية معلومات على طالعالا أن إىل الوكاالت
 اخليـار،  هـذا  اتبـاع  إمكانيـة  تقيـيم  علـى  يـساعدها  أن ميكـن  كـان  خارجيـة  مصادر تقدمها اليت

 برنـامج  مـن  جزء املايل اإلقرار أن عموما تعترب ألهنا وخاصة لتنفيذه، الالزمة املوارد إىل استنادا
  .وتسويتها الشخصية املصاحل تضارب عن للكشف شامل

  
ينبغي أن يكفل الرؤساء التنفيذيون أن يكون رئيس مكتب األخالقيـات يف            : ١٤التوصية  

املنظمات التابعة هلـم عـضواً يف فريـق اإلدارة العليـا وأن يـشارك يف مجيـع اجتماعـات هـذا                      
  .الفريق، وينبغي أن ُيصدروا صكاً إدارياً هبذا املعىن

 مكتـب  مـشاركة  إىل دعـت  الـيت  التوصـية  هذه على عموما الوكاالت وافقت  - ٢٠  
 اإلدارة” مـصطلح  أن إىل أشـارت  الوكـاالت  أن إال .العليـا  اإلدارة اجتماعـات  يف األخالقيات

 مـستوى  املـشتركة  التفتـيش  وحـدة  أوضـحت  لـو  وأنـه  الوكاالت، باختالف خيتلف قد “العليا
 اعتمـاد  لوكـاالت ا مـن  العديـد  شـجعت  ذلـك،  ومـع  .التوصية هذه لتعززت املناسب املشاركة

 يف األخالقيـــات مكاتـــب مـــشاركة ضـــمان خـــالل مـــن التوصـــية، هـــذه لتنفيـــذ عملـــي هنـــج
 االجتماعـات  كافـة  يف بالـضرورة  ال ،األخالقيات بوظيفة صلة األكثر العليا اإلدارة اجتماعات

 بعــض يف بأنــه الوكــاالت أفــادت ذلــك، عــن وفــضال .العليــا الرتــب ذوي املــوظفني تــضم الــيت
 اجتماعــات يف باألخالقيــات املعنــيني املــوظفني مــشاركة املناســب مــن يكــون ال دقــ احلــاالت،
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 القـرار،  صـنع  عمليـة  يف األخالقيات موظف إشراك يعين ذلك أن إىل انظر العليا، اإلدارة فريق
  .ُيتخذ قرار أي على اردَّ تنشأ قد اليت للشكاوى مستقل تقييم إجراء ميكنه ال وبالتايل،

  
 ســنوي مــع املــوظفني “اجتمــاع عــام” قيــام الرؤســاء التنفيــذيني بعقــد ينبغــي: ١٥التوصــية 

  .يتضمن جدول أعماله بنداً حمدداً بشأن األخالقيات
ــد  - ٢١   ــذيني الرؤســاء جملــس أعــضاء أي ــد وأشــارت التوصــية هــذه التنفي  مــن العدي

ــا إىل الوكـــاالت ــة اجتماعـــات بالفعـــل أجـــرت أهنـ  املـــسائل بـــشأن مناقـــشات تـــضمنت عامـ
ــ ــة هياكــل لــديها الــيت الوكــاالت بعــض وأفــادت .ةاألخالقي  بنــود إدراج تفــّضل أهنــا المركزي
  .اإلقليمية العمل وحلقات االجتماعات يف باألخالقيات املتعلقة األعمال جدول

  
ينبغي أن توعز اهليئات التشريعية إىل الرؤساء التنفيذيني ملنظماهتا أن يقدموا      : ١٦التوصية  

غي مراجعته بنفس الطريقة اليت ُتّتبع مـع سـائر املـوظفني املطلـوب              إقراراً بالكشف املايل ينب   
  .منهم تقدمي هذه اإلقرارات

 موجَّهـة  أهنـا  تـرى  أهنا أوضحت أهنا مع التوصية، هذه روح الوكاالت أيدت  - ٢٢  
 للتوصـية  احلايل النص بأن التنفيذيني الرؤساء جملس أعضاء أفاد ذلك، ومع .التشريعية للهيئات
 للــصناديق التنفيــذيني الرؤســاء مــن املقّدمــة املاليــة اإلقــرارات علــى اإلشــراف ظيفــةو مــن يقلــل

 الــصناديق يف التنفيــذيون الرؤســاء يقــوم التقريــر، يف ذلــك إىل اإلشــارة متــت وكمــا .والــربامج
 املتحـدة،  لألمـم  التـابع  األخالقيـات  مكتـب  إىل املـايل  بالكـشف  إقرارات بتقدمي حاليا والربامج
 منـهم  تتطلـب  منظمـات  يف العـاملون  اآلخـرون  املوظفـون  أمـا  .مبراجعتـها  ارجيـة خ هيئة وتقوم
 وهـي  املنظمـات،  تلـك  يف داخليـة  هيئـات  علـى  يعرضـوهنا  فهم املايل، بالكشف إقرارات تقدمي
 إىل التــشريعية اهليئــات تــوعز بــأن التوصــية خــالل ومــن .اإلقــرارات هــذه مبراجعــة الحقــا تقـوم 

 ُتّتبـع  الـيت  الطريقـة  بـنفس  مراجعتـه  ينبغـي  املايل بالكشف إقراراً موايقد أن” التنفيذيني الرؤساء
 للـصناديق  التنفيـذيون  الرؤسـاء  يقـوم  ،“اإلقرارات هذه تقدمي منهم املطلوب املوظفني سائر مع

 املتمثلـة  احلاليـة  املمارسـة  من بدال لتراجعها، داخلية هيئات إىل إقراراهتم بتقدمي بعدئذ والربامج
  .مبراجعتها خارجية جهة لتقوم األخالقيات مكتب إىل راراتاإلق تقدمي يف
  

ينبغـي أن تـوعز اهليئـات التـشريعية إىل الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظماهتـا بتقـدمي                  : ١٧التوصية  
مقترحات من أجل إنشاء آلية داخلية حتدِّد الطرائق اليت يـسري عليهـا مكتـب األخالقيـات        

حتقيق أو استعراض بـشأن االدعـاءات املوجهـة ضـد           أو دائرة الرقابة الداخلية يف إجراء       /و
الرئيس التنفيذي للمنظمة، مبـا يف ذلـك تقـدمي نتـائج التحقيـق أو االسـتعراض مباشـرة إىل                    

  .اهليئة التشريعية املعنية
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 أيـدت  اإلداريـة،  اهليئـات  إىل موّجهـة  التوصـية  هذه أن إىل اإلشارة جانب إىل  - ٢٣  
ــق وضــع الوكــاالت ــقللتحق مناســبة طرائ ــيس أي ضــد املوّجهــة اإلدعــاءات يف ي ــذي، رئ  تنفي
 بـأن  الوكـاالت  واعترفـت  .بالفعـل  موجـودة  اإلجراءات هذه أن الوكاالت من العديد وأوضح
 سـاحنة  فرصـة  يتـيح  القبيـل  هـذا  من خطرية حاالت حدوث قبل مناسبة وعمليات معايري وضع

 يف تـضارب  وءنـش  احتمـال  إىل الوكـاالت  أشـارت  ذلـك،  على وعالوة .بعناية والنظر للتفكري
 داخليـة  أقـسام  النـوع  هـذا  مـن  حتقيقـات  أجـرت  لـو  متـصوَّرا،  أو متأصـال  كـان  سـواء  املصاحل،
 االســتعانة مثــل بديلــة، ممارســات إلدراج التوصــية هــذه يف جمــاال هنــاك أن وأوضــحت فقــط،

   .خارجية بكيانات
 مراعــاة ات،التحقيقـ  هـذه  مجيـع  أثنـاء ينبغـي،   أنـه  أيـضا  الوكـاالت  والحظـت   - ٢٤  
 النظـر  ينبغـي  وأنه السرية، ذلك يف مبا ،الواجبة القانونية لألصول وفقا التنفيذي الرئيس حقوق

 القيـام  بـضرورة  الداخليـة  اهليئـة  تـوعز  أن بعـد  فقـط  خارجيـة  مستقلة حتقيق هيئة إىل اإلحالة يف
 ريغـ  إدعـاءات  خارجيـة  أطـراف  إىلحتـال فيهـا      حـاالت حـدوث أي     جتنب يتم وهكذا بذلك،
  .فيها للتحقيق أدلة إىل تستند ال يتضح أهنا أو جادة

  


	MA528a_FC_138_INF_6_Cover.pdf
	MA481_CL_141_INF_14_COMPILED.pdf
	MA481a_CL_141_INF_14_.pdf
	CL_141_INF_14_Arabic.pdf
	لا
	لا
	التقرير
	التقرير





