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 املوجز
 

أمام جلنة  (املنظمة) عن املخالفات اجلديدة يف منظمة األغذية والزراعة املبّلغنيُرفعت سياسة محاية  عندما

وفيما . الشؤون الدستورية والقانونية، وأمام جلنة املالية، عملت اإلدارة على إعداد تقرير حول تنفيذها خالل العام األول

إىل زيادة يف اإلبالغ عن املخالفات من قبل قد أّدى  2522السياسة يف مطلع عام  َسنكون مل تتوفر أدلة حول أن ي

 .املوظفني، بدا أّن السياسة قد جنت يف تشجيع املوظفني على اإلبالغ عن سلوكات ُيمكن أن ُتعترب انتقامية
 
 ت  يف سبع حاال (املكتب) ونظر مكتب املفتش العام. وقد متت مراقبة العملية اليت نصت عليها هذه السياسة

وقد خُلص . ، وكانت مجيعها حاالت تتعلق مبوظفني يعملون يف امليدان2522ابتداًء من منتصف العام 

نظمة اعتمدت، املإاّل أّن . "للوهلة األوىل"م ااالستعراض األّولي يف ست حاالت إىل أّنه مل يكن هناك من انتق

إىل مشروع آخر  ، ناقلة املشتكي تدبريًا وقائيا احلاالت بوصفهعلى الرغم من ذلك، تدابري محاية يف إحدى ا

كتب إىل أّن اإلجراء اإلداري امُلتخذ ضد املشتكي املويف احلالة األخرى، خُلص . من السياسة 25مبوجب املادة 

 .ال يشكل عماًل انتقاميًا
 
 وعلى كتباملعلى عمليات  ثٌروملسؤولية القيام بعملية استعراض أولية لشكاوى التعرض ألعمال انتقامية أ ،

حيظى باألولوية قياسًا بالتحقيقات جيب أن العبء امللقى على عاتقه، نظرًا إىل أّن هذا النوع من الشكاوى 

كان و ،وغالبًا ما تكون هذه حاالت متعلقة بالعالقات بني املوظفني واملديرين. األخرى اليت جيريها املكتب

 .بدعم من مكاتب أخرى يف املنظمةملباشرون أن ُيعاجلها الرؤساء ا َسنُيستح
 
  عن املخالفات املعتمدة يف  املبّلغنيونظرًا إىل موارد مكتب املفتش العام احملدودة، ومتاشيًا مع سياسات محاية

أن تنظر املنظمة يف بعدة منظمات ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، أوصت جلنة املراجعة التابعة للمنظمة 

كتب أن يقوم بعملية االستعراض األولية للشكاوى مبوجب هذه املجيب على طرف كفء من خارج  ما إذا كان

وقد ُأحيطت اللجنة علمًا كذلك بأّن نتيجة التحقيقات األخرية تؤكد على احلاجة إىل أن تبث . السياسة

 .ة يف هذا السياقاملنظمة الوعي حيال املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل لدى املوظفني، وسياسات املنظم
 
 ما إذا ( أ): إاّل أّن إدارة املنظمة وافقت على أن تبقي قيد الدرس. وال ُتقرتح تغيريات يف هذه السياسة حاليًا

لية للشكاوى مبوجب هذه العام أن يقوم بعملية االستعراض األّوكتب املكان جيب على طرف كفء من 

األخالقية أن يؤديه يف هذا اجملال مبا يف ذلك  ملبادئحملتمل الذي ميكن ملكتب االدور ا( ب)السياسة، و

 .بشكل كامل امبمارسة عمله جلنة املبادئ األخالقيةبدأ تعندما 
 
  على النهوض بعملية بث الوعي داخل املنظمة السيما يف امليدان، إزاء وجود هذه السياسة،  كتباملكما سيعمل

م قنوات بديلة للشكاوى عندما ال تستويف القضية املعايري وإزاء تعريف األعمال االنتقامية للرتويج الستخدا

وعندما يكون ذلك ممكنًا، . األعمال االنتقامية واحلؤول دون وقوعها ردعاملنصوص عليها يف السياسة؛ ول

 .األخالقية يف عملية بث الوعي والتدريباملبادئ سيرتافق ذلك مع جهود يبذهلا مكتب 
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 املاليةلتوجيهات املطلوبة من جلنة ا
 

  عن املخالفات يف  املبّلغنيجلنة املالية مدعوة إىل أن تنظر يف التقدم احملرز يف جمال تنفيذ سياسة محاية

 .املنظمة، وتوفري التعليقات أو التوجيهات بشأنه

 

 مشروع املشورة
 

 وبأّنه ال عن املخالفات املبّلغنيسياسة محاية  جمال تنفيذ لقد أخذت اللجنة علمًا بالتقدم احملرز يف ،

على  جيب كما رّحبت مبقرتح اإلدارة متابعة النظر يف ما إذا كان. ُتقرتح تغيريات يف هذه السياسة حاليًا

مواصلة عملية االستعراض األولية يف شكاوى األعمال االنتقامية والتحقيق بها، واملقرتحات لتعزيز  كتبامل

 .بث الوعي إزاء هذه السياسة السيما يف امليدان
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 معلومات أساسية

 

بيد أّنه، ويف إطار اإلسرتاتيجية . طاملا نصت قواعد املنظمة ولوائحها على مفهوم احلماية من األعمال االنتقامية- 2

ة عن املخالفات يف املنظم املبّلغنيتطوير سياسة حلماية  2525عام  كتباملالساعية إىل تعزيز النزاهة داخل املنظمة، قاد 

وقد وافق املدير العام على السياسة يف . املوارد البشرية مع املكتب القانوني وشعبة إدارة بالتعاون (السياسة)

الرغم من  ىوعل. 2522شباط /فرباير 0بتاريخ  ،2522/57ًا إداريًا رقم م، وقد أصدر تعمي2525كانون األول /ديسمرب

نتقامية ضد املوظفني لتعاونهم مع أعمال املراجعة األعمال االب اإلدعاءات أّن ميثاق املكتب ضم بندًا ينص على التحقيق يف

عن املخالفات وطّورت مسؤوليات املكتب يف التحقيق يف شكاوى  املبّلغنيوالتحقيق، غري أّن السياسة وّسعت نطاق محاية 

 .عن املخالفات املبّلغنياالنتقام من 

 

إىل ( 2522آذار /مارس 0-5 ،روما)لتسعني أشارت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الثانية وا- 2

ة األوىل من تنفيذ هذه َسنيف ضوء جتربة ال 2522ة َسناقُترحت إعادة النظر يف التعميم اإلداري يف نهاية "...،أّنه

 1."السياسة، على أن تكون هذه مناسبة إلجراء ما قد يلزم من تعديالت فيها، حسب املقتضى

 

مبقرتح ( 2522آذار /مارس 27-22روما، )دورتها الثامنة والثالثني بعد املائة وقد أخذت جلنة املالية يف - 6

 .2522ة َسناألمانة املتعلق بإعادة النظر يف التعميم اإلداري يف نهاية 

 

ومبوافقة رئيسي اللجنتني سُيرفع تقرير حول هذا االستعراض يف اجللستني اللتني ستعقدانهما يف خريف عام - 4

2522. 

 

، ورفع نتائج ذلك إىل جلنة املراجعة وإدارة 2522ة َسنجرى املكتب استعراضًا لعام التنفيذ األول يف وقد أ- 7

 .املنظمة

 

 :وقد ُنظمت هذه الوثيقة كما يلي- 3
 

 الظروف ذات الصلة اليت متت مالحظتها يف القضايا اليت عاجلها املكتب. 

 مسائل أساسية مت حتديدها يف تنفيذ السياسة. 

 خالصات. 
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 عن املخالفات املبّلغنيسياسة محاية 

 

 الظروف ذات الصلة اليت متت مالحظتها يف القضايا اليت عاجلها املكتب

 

املتصلة بادعاءات التعرض لألعمال االنتقامية اليت تلقاها املكتب وجه األعن أهم ُيقدم هذا اجلزء عرضًا موجزًا - 5

 :وينبغي تسليط الضوء على النقاط التالية. 2522، وخالل النصف األول من عام 2522خالل عام 
 

 ى، تلقى املكتب سبع شكاو2522حزيران /يف الفرتة اليت تلت إصدار السياسة وحتى نهاية يونيو (2)

 تعرض لألعمال االنتقامية؛ وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من تلك اليت جرى تلقيها سابقًا؛
 

تشري إىل فشل ( 2): عليها املادة اخلامسة من السياسةاستوفت الشكاوى السبع املعايري اليت نصت  (2)

وتوفر معلومات يف ( 2)موظف أو أكثر يف املنظمة يف االمتثال لواجباته اليت تنص عليها لوائح املنظمة؛ 

ة مع املراجعات أو َسنتتعاون بنية ح( 6) ة حول سوء تصرف موظف أو أكثر يف املنظمة؛ وَسننية ح

 التحقيقات املرخص هلا؛
 

شكاوى من أصل سبع ادعاءات تتعلق بأعمال انتقامية حصلت ضد أفراد بسبب تعاونهم  ثتضمنت ثال (6)

 مع املكتب؛
 

وقد تضمنت الشكاوى املقدمة يف مجلة أمور أخرى التهديدات بعدم جتديد العقود، وسوء معاملة الرئيس  (4)

جراءات املعمول بها، واملضايقة للمرؤوسني، وتقييم غري مرض لألداء مت إعداده من غري إتباع اإل

 واإلزعاج؛
 

ة، وقد تضمنت الشكاوى ما يدفع على االعتقاد َسنوقد ُرفعت شكاوى إزاء السلوك غري املرضي بنية ح (7)

 بأّن هذا السلوك قد حصل بالفعل؛
 

املزعومة مت رفع االدعاءات حبصول أعمال انتقامية بعد ما يقل عن عام على وقوع األعمال االنتقامية  (3)

 كما نّصت عليه السياسة؛
 

 وقد وقعت مجيع األعمال االنتقامية املّدعى عليها يف املكاتب امليدانية؛ (5)
 

يف املكاتب اليت سادت فيها أجواء عمل  عمال االنتقامية املّدعى عليها يف معظم احلاالت وقعت األ (8)

 صعبة واّتسمت بعالقات متوترة بني األطراف املعنية؛
 

ضرورة لي يف حالتني بسبب وقد مت متديد الفرتة اليت نّصت عليها السياسة الستكمال االستعراض األّو (0)

 القيام ببعثات ميدانية الستجواب مزيد من الشهود؛
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وقد ". للوهلة األوىل"لي إىل أّنه مل تكن هناك حالة انتقام ويف ست حاالت خُلص االستعراض األّو (25)

أساسي إىل النقص يف األدلة الكفيلة بإظهار الصلة بني العمل االنتقامي استندت اخلالصات بشكل 

و الوثائق ؛ أو أّن /املفرتض والسلوك املّدعى عليه؛ ومل يتمكن املشتكي من توفري املعلومات املتماسكة أو

 املشتكي سحب الشكوى؛
 

إاّل أّن إدارة " للوهلة األوىل"امي ويف حالة واحدة، خُلص املكتب إىل أّنه وعلى الرغم من وجود عمل انتق (22)

املنظمة كانت قادرة على إثبات أّنها كانت لتتخذ اإلجراء نفسه مبعزل عّما إذا كان الفرد املعين قد قام 

 بالنشاط الذي حيظى باحلماية؛
 

من خماطر االنتقام من خالل نقل  خمففًة ،وقد طبقت املنظمة تدابري محائية يف حالة واحدة فقط (22)

 .من السياسة 25شتكي إىل مشروع آخر يقع يف اإلقليم نفسه مبوجب املادة امل

 

 مسائل أساسية مت حتديدها يف تنفيذ السياسة

 

 :اليت مت حتديدها السلطة اليت أناطتها السياسة باملكتبتتضمن أهم املسائل - 8
 

ماية من األعمال االنتقامية اختصاصات املفتش العام يف جمال احل"من السياسة على أّن  22تنص املادة  (2)

وضع سجل سري ( 2) تلقي شكاوى األعمال االنتقامية؛ و( 2): لإلبالغ عن سلوك غري مرٍض هي

أن الشكوى تتعلق بنشاط  (أ): لي للشكوى للتحقق منإجراء استعراض أّو( 6)جلميع هذه الشكاوى؛ و

مساهمًا يف التسبب بالعمل االنتقامي  يبدو للوهلة األوىل أّن النشاط احملمي كان عاماًل( ب)حممي؛ و

التحقيق يف الشكاوى حيث مت التحقق من عملية انتقام للوهلة ( 4)املزعوم، أو التهديد باالنتقام ؛ و

هذه املادة تنيط السلطة باملكتب طوال فرتة العملية، مبا يف ذلك ". األوىل، ورفع النتائج إىل املدير العام

نتقامية، ولتحليل التقارير الشخصية، والستجواب الشهود، وإلجراء عند تلقي شكاوى األعمال اال

، والتحقيق يف " للوهلة األوىل"االستعراضات األولية، ولتحديد ما إذا كانت هناك حالة عمل انتقامي 

 .هذه احلالة باالدعاءات
 

( أعاله(25)و (8)ن ، الفقرتان الفرعيتا5أنظر الفقرة )تضمنت معظم الشكاوى اليت مت تلقيها مؤخرًا  (2)

 ، 5وكما جرت اإلشارة إليه يف الفقرة . مسائل متعلقة باألجواء الداخلية للوحدات املعنية

بل  ًةأعاله، فإّن املكتب خُلص إىل أّن االدعاءات اليت تلقاها مل تشمل أعمااًل انتقامي (8)الفقرة الفرعية 

ين أن حيّلوها، بدعم من بعض مكاتب نتجت عن خالفات بني األطراف كما ميكن للمديرين املباشر

وبالتالي فإّن السلطة اليت منحتها السياسة للمكتب يف تلقي الشكاوى وإجراء . املنظمة إن دعت احلاجة

االستعراضات األولية بشأنها  أشركته يف اخلوض يف اخلالفات بني اإلدارة واملوظفني، وبذلك وّسعت 

ن أقسام أخرى يف املنظمة أكثر قدرة على مساعدة املديرين يف نطاق واليته عمليًا لتشمل جماالت قد تكو

 .التصدي للقضايا اليت تكتنفها
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ويرتك تناول القضايا اليت ميكن للمكاتب املتخصصة األخرى داخل املنظمة أن تتناوهلا أثرًا على  (6)

ن مينح عمليات املكتب والعبء امللقى على عاتقها حيث ُيطلب من املكتب، مبوجب السياسة، أ

 .األولوية لشكاوى األعمال االنتقامية على التحقيقات األخرى
 

تلقي ُيكلف مكتب الشؤون األخالقية يف املنظمات والوكاالت األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة ب (4)

 ، ورفعلي هلاوإجراء االستعراض األّو ، أو التهديدات باألعمال االنتقامية،شكاوى األعمال االنتقامية

وميكن للموظفني، يف . املسألة إىل املكتب املسؤول عن التحقيق عندما يرى أّنه أمام حالة عمل انتقامي

حالة أمانة األمم املتحدة، أن يطعنوا أمام جلنة املبادئ األخالقية بقرار موظف الشؤون األخالقية بعدم 

 .2إحالة املسألة إىل التحقيق

 

عن  املبّلغنيبسياسة املنظمة اجلديدة حلماية  2522وي لعام َسنيف تقريرها الوقد ُأحيطت جلنة املراجعة علمًا - 0

مبوجب هذه  املكتبمعظم احلاالت اليت يعاجلها "وقد الحظت اللجنة أّن . املخالفات، وتأثريها على مهام التحقيق

 بأن تقوم املنظمة،ولذلك، توصي اللجنة .السياسة تتعلق يف املقام األول بقضايا مكان العمل وإدارة األداء

عن املخالفات يف العديد  املبّلغنيال سيما بالنظر إىل موارد مكتب املفتش العام احملدودة، ومتاشيا مع سياسات محاية  

أن يعاجل  املكتبمن منظمات ووكاالت األمم املتحدة األخرى، بالنظر يف ما إذا كان ينبغي لطرف خمتص من خارج 

كما الحظت أن نتائج التحقيقات اليت أجريت مؤخرا تشري إىل  .يف إطار هذه السياسةلي للشكاوى االستعراض األّو

رتقاء املنظمة مبستوى الوعي بالقضايا املتعلقة بتضارب املصاحل فيما بني املوظفني وسياسات املنظمة يف هذا اضرورة 

 ."الصدد

 خالصات

 

 َسنوات القليلة األخرية، فال دليل على أّن َسنخالل ال ارتفع عدد الشكاوى اليت تلقاها املكتب تدرجييًا وفيما - 25

ومع ذلك، فقد جنحت السياسة يف تشجيع املوظفني . قد أّدى إىل التعجيل يف هذا االجتاه 2522السياسة يف مطلع عام 

انتقامية اليت على اإلبالغ عن السلوك الذي قد ُيعترب انتقاميًا كما يتجلى يف الزيادة امللحوظة لشكاوى التعرض ألعمال 

 .تلقاها املكتب منذ إصدار السياسة

 

وعلى ضوء التجربة حتى يومنا هذا مل تقرتح إدارة املنظمة حتى اآلن مراجعة السياسة على الرغم من أنها - 22

لي مبوجب السياسة إىل مكتب خمتص إمكانية تسليم استعراض الشكاوى األّو( أ): بقي قيد االستعراضوافقت على أن ُت

                                                 
، احلماينة منن األعمنال    ST/SGB/2005/21 النشنرة )عنن خمالفنات    املبّلغنيسياسة محاية  2557املتحدة كويف أنان عام  أصدر األمني العام لألمم  2

 عنننننات والتحقيقنننننات املنننننرخص هلنننننا، وهنننننو متنننننوفر علنننننى جاالنتقامينننننة لإلبنننننالغ عنننننن سنننننوء السنننننلوك وللتعننننناون منننننع املرا 

.tp://www.un.org/depts/oios/wb_policy.pdfht.)   عنن   املنبّلغني وقد أنشأت السياسة مكتبًا مستقاًل للمبادئ األخالقية، وهو مسؤول عن محاينة

األمني العام  وحيّث هذا احلكم .35/2 العامةمن قرار اجلمعية ( د) 232وتشري السياسة إىل أّنه ُأنشئ مبوجب الفقرة  .املخالفات من األعمال االنتقامية

ونطلب، يف هذا الصدد، من األمني العام تقديم التفاصنيل   .وضع مدونة أخالقية تشمل املنظومة بأكملها وتنطبق على مجيع موظفي األمم املتحدة" على
 ."...إىل مكتب مبادئ أخالقية مستقل ينوي إنشاءه

http://www.un.org/depts/oios/wb_policy.pdf
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متاشيًا مع سياسات محاية  3الدور احملتمل ملكتب املبادئ األخالقية حول املوضوع ما أن يبدأ عمله( ب)خلارج، ويف ا

 .عن املخالفات يف األمم املتحدةاألخرى  املبّلغني

 

إزاء وجود السياسة وماهية األعمال وسيعمل املكتب على تعزيز بث الوعي داخل املنظمة، السيما يف امليدان، - 22

النتقامية للنهوض باعتماد املشتكني القنوات البديلة عندما ال تستويف املسألة شروط السياسة؛ وردع األعمال االنتقامية ا

وإذا أمكن سيتم تنسيق ذلك مع جهود بث الوعي والتدريب اليت يبذهلا مكتب الشؤون . واحلؤول دون وقوعها

 .األخالقية

                                                 
حاملا يسري العمل بشكل كامل يف كنّل منن مكتنب األخالقينات وجلننة      السياسة  ستقع مراجعة"أشارت جلنة الشؤون القانونية والدستورية إىل أّن   3
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