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أوال  -معلومات أساسية
أدرج االستعراض احلايل يف برانمج عمل وحدة التفتيش املشتكة لعام  ،2017بناء على مقتح مقد م من م ن ظم ة
األمم املتحدة للتبية والعلوم والثقافة إىل الوحدة للنظر يف فعالية السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفا ت
يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة لضمان حصول املبلغني على املستوايت املالئمة من احلماية ،ال سيم ا فيم ا خيص
االنتقام.
واإلبالغ عن املخالفات واحلماية من االنتقام عنصران أساسيان من عناصر املساءلة والنزاهة يف املنظم ة ؛ وعند م ا
تكون االستجابة غري كافية ،أو تكون النظم ضعيفة حيجم األفراد عن اإلبالغ عن سوء السلوك واملخالفات .وهذا يزي د
من خطر اإلضرار بسمعة املنظمة بشكل كبري وتقويض عملياهتا.
وخالل السنوات القليلة املاضية ،ظهرت حاالت ابرزة ملبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم ا ملتح دة
وأصبحت متاحة للجمهور ألسباب خمتلفة ،منها االفتقار امللحوظ إىل إجراءات كافية يف منظماهتم استجابة لبال غ ا هتم
األولية عن سوء السلوك و/أو االنتقام.
وتشري هذه احلاالت البارزة يف منظومة األمم املتحدة إىل سياسات وممارسات يبدو أهنا مل تف ابملعايري العالية للمس اء ل ة
اليت تتبناها هذه الكياانت .وابلتايل يركز هذا االستعراض ،الذي سيكون على نطاق املنظومة ،على سياسات وعمليات
وإجراءات اإلبالغ عن سوء السلوك /املخالفات ومحاية املبلغني من االنتقام.
ال لسياسات احلماية من االنتقام والردود على االستبياانت والواثئق األخرى اليت ج ع ت من
ومشل االستعراض حتلي ا
املنظم ات ال  28املش اركة يف وح دة التفت يش املش تكة؛ واملق ابالت ال يت أجري ت م ع أكث ر م ن  400م ن أص حاب
املصلحة ،مبا يف ذلك  17من األفراد الذين أبلغوا عن حاالت سوء سلوك/خمالفات وانتقام؛ وجمموعات تركيز؛ ودرا س ة
استقصائية عاملية للموظفني بشأن السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات ،أجريت على نطاق مؤسس ا ت م ن ظوم ة
ال عن  11توصي ة
األمم املتحدة من أجل قياس التصورات .وفيما يلي النتائج واالستنتاجات الرئيسية لالستعراض ،فض ا
صادرة.
اثنيا  -املمارسات ا لفضلى يف جمال السياسات املكتوبة بشأن اإلبالغ عن املخالفات
استعرضت وحدة التفتيش املشتكة  23سياسة من سياسات احلماية من االنتقام (تشمل  28من منظمات األمم
املتحدة املشاركة) اليت تكمل وتستند إىل السياسات الداخلية األخرى املتعلقة ابإلبالغ عن سوء السلوك وا ملخ ا لف ا ت.
وجاءت هذه السياسات املتعلقة ابحلماية من االنتقام ،يف أغلب األحيان ،بصفتها استجاابت خمصصة حلاال ت إبال غ
ابرزة و/أو وضعت استجابة لطلبات الدول األعضاء .وابلتايل ،تتسم السياسات احلالية املتعلقة ابحلم ا ي ة م ن ا ال ن تق ا م
ابلتضارب وقصور فعاليتها العملية ،وغالب ا ما ختتلف من حيث نطاق األنشطة واملوظفون املشمولون وآ لي ا ت ا إلبال غ
وقنواته ،وعمليات وإجراءات التخفيف من دعاوى االنتقام والتعامل معها.
ولتحديد أوجه القصور هذه ومعاجلتها ،وضعت معايري للممارسات الفضلى فيما يتعلق ابلسياسات املكتوبة للحم اي ة
من االنتقام ،وذلك ابلتشاور مع خبري دويل يف سياسات وممارسات اإلبالغ عن املخالفات يعمل ل د ى مؤسس ة أك اد ميي ة
معتمدة .ومشل ذلك استخدام واثئق مرجعية خلباء دوليني ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وكياانت عا م ة
وخاصة.
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ومتخض ت العملي ة ع ن مخس ة مع ايري للممارس ات الفض لى فيم ا خي ص سياس ات احلماي ة م ن االنتق ام وه ي
(أ) اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات؛ (ب) احلماي ة م ن االنتق ام (ج) ال دعم اإلض ايف املت اح لألش خاص ال ذين
يبلغ ون ع ن س وء الس لوك/املخالفات؛ (د) االس تعراض األويل ،وتس جيل س وء الس لوك/املخالفات والتحقي ق فيه ا،
وبالغات االنتقام؛ (ه ) قوة السياسة بشكل عام.
وتشمل املعايري اخلمسة  22مؤشرا تق يمم عل ى أساس ها سياس ات املنظم ات املش اركة .وحتقق ت ك ل منظم ة من
التقييم الذي حصلت عليه ،وقدمت املنظمات املعتضة على التقييم واثئق إضافية للطعن فيه .وقد استعرض ت جي ع
املعلومات الواردة بعناية ،كما جرى حتديث بعض التقييمات.
املعيار  :1اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/املخالفات
املعيار األول للممارسات الفضلى يف جمال السياسات املكتوبة املتعلقة ابحلماية من االنتقام يشمل الظروف املواتية
اليت تشجع املوظفني على اإلبالغ عن سوء السلوك أو املخالفات .ومل تستوف سوى ثالث من ظم ا ت جي ع ا لش روط
املنصوص عليها يف هذا املعيار.
واإلجراء األوثق صلة هبذا املعيار هو مساءلة الرئيس التنفيذي للمنظمة .ويف هذا الصدد ،توصي ا ملفتشت ان أب ن
تعتم د اهليئ ات التش ريعية حبل ول ع ا  2020ت دابري للتأك د م ن أن مجي ع السياس ات املتعلق ة بس وء
ا لسلوك/املخالفات واالنتقا حتدد القنوات والطرائق املناسبة ،مثل جلان الرقابة املستقلة ،لإلبال غ وا لتحقيق يف
االدعاءات املوجهة ضد الرئيس التنفيذي للمنظمة ،وكذلك ضد أي وظائف أخ رى ق د تنط وي عل ى تض ارب
مصاحل حمتمل يف التعامل مع هذه القضااي (التوصية .)1
املعيار  :2احلماية من االنتقا
يشمل هذا املعيار اآلليات والعمليات احملددة يف السياسة املكتوبة ،واليت جتعل الشخص يشعر اب ألم ان عند ا إلبال غ
عن االنتقام (لتشجيع اإلبالغ املبكر عن سوء السلوك/املخالفات) ،ولكي حيصل هذا الشخص على احلماية الواجبة .وهذه
األحكام أساسية لتعزيز ثقافة املساءلة يف املنظمة ،ألن اخلوف من االنتقام هو واحد من الروادع الرئيسية ال عدي دة للمبلغني
عن املخالفات .وقد استوفت جيع املنظمات املؤشرات اخلاصة هبذا املعيار إما كليا أو جزئياا.
املعيار  :3تقدمي الدعم للمبلغني
حيتاج مقدمو الشكاوى إىل الدعم والتوجيه يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات أو ا ال ن تق ا م ،وذلك بسبب
م ا يتص ل ب ذلك م ن خم اطر عل ى املس تقبل ال وظيفي و/أو الس المة الشخص ية و/أو الرف اه االجتم اعي والشخص ي.
ومل تستوف سوى أربع منظمات جيع املؤشرات الثالثة املنصوص عليها يف هذا املعيار.
ومن أوجه القصور الكبرية يف نظام محاية املبلغني عن املخالفات يف كثري من املنظمات عدم وجود آلية خارجية مستقلة
للتعامل مع الطعون يف حالة عدم البت يف دعوى انتقام ظاهرة الوجاهة .وبدون آلية طعون يكون مكتب ا ألخال قي ات ق د
منح دورا فعلي ا ال حيسد عليه ،وهو أداء دور احمل ّكم النهائي بشأن مسائل ابلغة احلساسية ميكن أن تربك بدرجة كبرية حي اة
املبلغني املهنية والشخصية ،وقد تنطوي أيض ا على خماطر كبرية تتعلق بسمعة املنظمة.
واحلاجة إىل الضوابط واملوازين اإلضافية اليت تتيحها آليات الطعون تدعمها بياان ت ا حملكم ة ا إل داري ة مل ن ظم ة ا ل عمل
الدولية ،اليت حكمت لصاحل مقدمي الشكاوى يف  66يف املائة من الدعاوى املتعلقة ابالنتقام ،وجيعها وردت من منظمات
تفتقر إىل آليات مستقلة للطعون.

وتوصي املفتشتان مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،ا ليت ليس ل ديها آلي ات خارجي ة ومس تقلة تنظ ر يف
الطع ون يف حال ة ع د ا لب يف دع وى انتق ا ظ اهرة الوجاه ة ،أبن يكل ف ال رئيس التن في ذي للمؤسس ة املعني ة
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املكتب املعين بوضع خيارات مناسبة ،حبلول عا  ،2020ملعاجلة هذا القصور لينظ ر فيه ا ال رئيس يف الوق
املناسب ،وعرض أي آليات وعمليات متفق عليها يف حتديث سياسات احلماية من االنتقا (التوصية .)2
املعيار  :4االستعراض األويل ،وتسجيل حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقا وا لتحقيق فيها
يستخدم املعيار  4لتقييم ما إذا كانت نظم تسجيل حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام واضحة يف السياسة
املكتوبة ،وما إذا كانت اإلجراءات املناس بة للتعام ل م ع القض ااي والتحقي ق فيه ا م ددة ،واألط ر الزمني ة ش فافة .وق د
استوفت منظمة واحدة فقط جيع املؤشرات ،وختلفت معظم املنظمات عن تسجيل البالغات بشكل منهجي ،ومل تكن
هلا أطر زمنية واضحة لالستعراض والتحقي ق األولي ني يف بالغ ات س وء الس لوك ،وال أحك ام بش أن اإلحال ة اخلارجي ة
للتحقيقات املتعلقة بسوء السلوك.
املعيار  :5وضوح السياسة بشكل عا
يشمل املعيار  5أساسيات السياسة املكتوبة بصورة جيدة ،ويستخدم لتقييم ما إذا كانت السياسة واضحة وسهل ة
الفهم ،وجيري استعراضها وحتديثها مع مرور الوقت وميكن االطالع عليها .وعلى الرغم من أن جيع السياسات تشتمل
على واجب اإلبالغ ،وتتضمن تعاريف واض حة للمص طلحات ذات الص لة ،ف ن معظ م املنظم ات ال تس تويف بص ورة
كاملة متطلبات املؤشرات األخرى ،مبا يف ذلك إنشاء آليات الستعراض وتنقيح السياسة ،وحصر ا لسي ا س ة يف وثيق ة
واحدة يسهل الوصول إليها يف صفحة املنظمة على شبكة اإلنتنت ،واستخدام أمثلة ملساعدة املوظفني يف فهم مىت
وكيف تنطبق السياسات.
االستنتاجات املستخلصة من استعراض السياسات املكتوبة وسبيل املضي قدما
يف حني أن بعض سياسات احلماية من االنتقام اليت جرى استعراضها أق وى فيم ا يتعل ق ب بعض املع ايري مقارن ة
بغريها ،ف ن االستعراض الشامل هلذه السياسات يف ضوء جيع املؤشرات ال َ 22بني عدم استيفاء سي ا س ة أي م ن ظم ة
اء كامالا .وتب ني أن  58.3يف املائ ة
من املنظمات متطلبات جيع املعايري اخلمسة املرتبطة ابملمارسات الفضلى استيف ا
فقط من املؤشرات ال  22املقابلة للمعايري اخلمسة املرتبطة ابملمارسات الفضلى مستوفاة ابلكامل .ويف ه ذا الص دد،
توصي املفتشتان الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بتحديث السياسات ذات الصلة حبماي ة
املبلغني عن املخالفات حبلول عا  2020ملعاجلة أوجه القصور وسد الثغرات اليت حددها تقييم وحدة ا لتفتيش
املشتكة بشأن املمارسات الفضلى( .التوصية .)3
اثلثا  -استقالل الوظائف الداعمة لتنفيذ السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات
رؤساء مكاتب األخالقيات ،ورؤساء مكاتب الرقابة وأمناء املظامل/الوسطاء جيعها وظائف تؤدي دورا رئيسي ا يف
دعم تنفيذ السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات يف املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة .واستقالهلا من
شأنه أن يطمئن املوظفني على أن االدعاءات سيجري استعراضها دون أي ضغط أو أتثري أو تدخل ال مبر له ،سواء
أكان ذا طابع سياسي أو من س لطة أعل ى .ومع ايري املمارس ات الفض لى لسياس ات احلماي ة م ن االنتق ام تق وم عل ى
استقاللية هذه الوظائف.
وقد ّبينت النتائج ،املستخلصة من املقابالت وعملية التحقق اليت استعرضت استقاللية هذه الوظائف ،أن ا لكثري
من املنظمات مل تن ّفذ التوصيات اليت أصدرهتا وحدة التفتيش املشتكة يف تقاريرها السابقة .وا لوظ ا ئف ا لس ا لف ة ا لذك ر
لديها مؤشران مشتكان فيما خيص االستقاللية ،مها مدة شغل الوظيفة وإصدار تقرير سنوي .وحىت ا آل ن  ،ال يوج د
حتديد لفتة الوالية ابلنسبة ل  45يف املائة من موظفي األخالقيات ،وأكثر من  50يف املائة من رؤساء مكاتب ا ل رق ا ب ة
وأقل من  20يف املائة من أمناء املظامل/الوسطاء.
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ويف الوقت الراهن ،ال تستويف إال منظمتان معايري االستقاللية للوظائف الثالثة .ويعد االستقاللية م ن ا ملتطلب ا ت
العملي ة واهليكلي ة ل دعم تنفي ذ السياس ات املتعلق ة ابملبلغ ني ع ن املخالف ات .ويعتم د املوظف ون عل ى اس تقاللية ه ذه
الوظائف الثالث عند اإلبالغ عن معلومات حساسة ميكن أن تنطوي على خماطر كبرية على عمل املنظمة ومسعتها إذ ا
مل يبّلغ عنها  -إذ يعتقدون أهنم سيحصلون على احلماية إذا فعلوا ذلك.
والوظائف الثالث ،بدورها ،تعتمد على كل من الرئيس التنفيذي واهليئة التشريعية لضمان ا ستقال هل ا  .وبناء ع ليه،
توصي املفتشتان أبن تطلب اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل الرؤساء التنفيذيني أن يضمن وا
التحديد الواضح الستقاللية وظائف رئيس مكتب األخالقيات ،ورئيس مكتب الرقابة ،وأمني املظامل/ا لوسيط ،وفق ا
للتوص يات ال واردة يف تق ارير وح دة ا لتفت يش املش تكة ( JIU/REP/2006/2وJIU/REP/2010/3
و JIU/REP/2011/7و JIU/REP/2015/6و ،)JIU/REP/2016/8على أن تقد هذه الوظائف تق ارير د وري ة إىل
اهليئة التشريعية (التوصية .)4
ومن التحدايت األخرى املرتبطة ابالستقاللية الوظيفة املزدوجة اليت يؤديها موظف األخالقيات يف منظمة ا ألغذي ة
والزراعة لألمم املتحدة (الذي يشغل أيض ا منصب أمني املظامل) ،وموظف األخالقيات يف منظمة العمل الدولي ة ( ا لذي
يشغل أيض ا منصب املوظف الفين املعين مبسألة املساواة بني اجلنسني والتنوع) ،وموظف األخالقيات يف املنظمة البحري ة
الدولي ة (ال ذي يش غل أيض ا منص ب رئ يس مكت ب الرقاب ة) وموظ ف األخالقي ات يف منظم ة األم م املتح دة للتنمي ة
الصناعية (الذي يشغل أيض ا منصب املنسق األمين) .ومن شأن الوظيفة املزدوجة ألمناء املظامل أو موظفي األخال قي ا ت
أو موظفي الرقابة أن تضعف موقف املوظفني وجتعل هذه الوظائف عرضة ألن تفقد املصداقية وثقة املوظفني  .وت دع و
املفتشتان إىل إعادة النظر يف الوظيفة املزدوجة هلذه املناصب حتديدا من أجل ضمان استقالليتها ونزاهتها.
رابعا  -العمليات واإلجراءات الداعمة لتنفيذ السياسات املتعلقة ابإلبالغ ع ن املخالف ات :اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقا
البالغات عن سوء السلوك واملخالفات ترد على حنو معتاد ،على نطاق منظومة األمم املتحدة ،إىل الرئيس املباشر
يف أغلب األحيان .وذكر املوظفون على خمتلف املستوايت أن من "واجبهم اإلبالغ" وأن معظم البال غ ا ت ع وجلت يف
إطار التسلسل القيادي املعتاد .وتتغري عملية اإلبالغ املعتادة عن املخالفات استنادا إىل عاملني مها (أ) عند م ا تت ع لق
إما برئيس أو أحد كبار املوظفني؛ أو (ب) عندما يسبب اإلبالغ حرج ا لإلدارة العليا و/أو ميس مسعة املنظمة.
ألف  -اإلب الغ والتعام ل م ع الش كاوى املتعلق ة بس وء الس لوك واملخالف ات تق دمي البالغ ات رمسي ا ع ن
املخالفات/سوء ا لسلوك إىل مكاتب الرقابة
يف الفتة من  2012إىل  ،2016بلغ جمموع حاالت سوء السلوك واملخالفات املبلغ عنها إىل مك ا تب ا ل رق ا ب ة يف
مؤسسات منظومة األمم املتحدة ال  23اليت قدمت بياانهتا  10 413حالة .ومل تتمكن سبع منظمات من تقدمي بي اان ت
بشأن التحقيقات بسبب االختالفات يف آليات تصنيف البياانت لديها .وتشري املفتشتان إىل أن مكاتب ا ل رق ا ب ة حب اج ة
إىل إيالء اهتمام خاص إلدارة البياانت املتعلقة حباالت سوء السلوك/املخالفات ،وذلك من أجل متابعتها واإلبالغ عن ه ا
على النحو املناسب وحتديد االجتاهات والقضااي البنيوية.
وعالوة على ذلك ،من املرجح أن يكون عدد البالغات عن سوء السلوك يف أي منظمة أعلى من األرقام ا ملق د م ة
من مكاتب الرقابة ،ابلنظر إىل أن بعض مكاتب الرقابة مكلفة ابلتعامل فقط مع البالغات املرتبطة ببعض أشكال سوء
السلوك ،وليس كلها.
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عد الوضوح بشأن آليات اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/املخالفات
يشكل
تبني للمفتشتني ،من خالل املقابالت والدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،أن املوظفني ي دركون ما ّ
م
س وء س لوك/خمالفة ،بي د أن هن اك ع دم وض وح بش أن اجله ة ال يت جي ب االتص ال هب ا لإلب الغ ع ن ذل ك ،ال س يما يف
املنظمات اليت ليس لديها وحدة مركزية مددة لتلقي بالغات من هذا القبيل .وحيثما توجد قنوا ت مت عددة لإلبال غ،
ودون تفسري واضح الختالف أدوارها ،ستكون النتيجة حدوث ارتب اك وس ط امل وظفني ،ويتمث ل اخلط ر يف أن خيت ار
تبني بوضوح أين وكيف وإىل أي جهة يكون اإلبالغ عن جيع أ ن واع
املوظفون عدم اإلبالغ .وجيب على املنظمات أن ّ
سوء السلوك/املخالفات ،كما جيب تثقيف املوظفني بشأن أدوار خمتلف الكي اانت املكلف ة بتلق ي البالغ ات يف ه ذا
الشأن.
ومس ألة ع دم فه م آلي ات اإلب الغ ه ذه أك دهتا الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ،إذ مل يتف ق اتفاق ا اتم ا
س وى  56.5يف املائ ة م ن املش اركني يف الدراس ة عل ى معرف ة اجله ة ال يت عل يهم االتص ال هب ا لإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات .وملعاجلة هذه املسألة ،توصي املفتشتان الرؤساء التنفي ذيني ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة
بتطوير أدوات اتصال شاملة ،حبلول عا  ،2019جلميع املوظفني بشأن أين وكيف وإىل أي جهة يكون ا إلبال غ
ع ن س وء الس لوك/املخالفات ،مب ا يف ذل ك التح رش واالنتق ا  ،وإباتح ة ه ذه األدوات جبمي ع لغ ات العم ل يف
املنظمة (ا لتوصية .)5
مستوايت الرضا فيما يتعلق ابلتعامل مع بالغات سوء ا لسلوك/املخالفات
يف الردود على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ذكر  45يف املائ ة من ا جمليبني أ هن م شه د وا ح ا ال ت سوء
سلوك/خمالفات يف السنوات اخلمس املاضية .ومن بني أولئك الذين ادعوا أهنم شهدوا سوء سلوك/خم ا لف ا ت ،ك ان عدد
الذين أبلغوا عن ذلك أقل من النصف .وعند تصنيف ردود املوظفني حسب حجم املنظمة ،ف ن حن و  50يف ا مل ا ئ ة من
أولئك الذين شهدوا سوء سلوك/خمالفات يف املنظمات الكبرية أبلغوا عن ذلك ،مقابل  39.3يف املائة يف املنظمات
املتوسطة احلجم و 41.2يف املائة يف املنظمات الصغرية .وقد كانت نسبة إبالغ املوظفني بعقود مستمرة أو دائمة عن سوء
السلوك أعلى ( 51.3يف املائة) ،مقارنة أبصحاب العقود احملددة املدة ( 47.4يف املا ئ ة ) أو ا ل ع قود ا ملؤقت ة (  39.3يف
املائة).
وكان ت نس بة اجمليب ني عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ال ذين أبلغ وا ع ن س وء س لوك/خمالفات إىل
رؤسائهم املباشرين أعلى كثريا مقارنة ابلبالغات املقدمة إىل اإلدارة املتوسطة أو إىل مكاتب الرقابة ا ل داخلي ة أو غريه ا
من القن وات الداخلي ة .وق د أبل غ ع دد ض ئيل ج دا إىل كي اانت خارجي ة (مث ل وس ائط اإلع الم أو ال دول األعض اء
أو هيئات إنفاذ القانون) ،وأبلغ أقل من  5يف املائة دون الكشف عن هويتهم.
وأعرب اجمليبون على الدراسة ،فيما يتعلق مبدى رضاهم عن الطريقة اليت عوملت هبا بالغاهتم ،عن ق در كبري من
عدم الرضا عن جيع آليات اإلبالغ الداخلية .وعموم ا ،كان تقييم اجمليبني على الدراسة فيما خيص رضاهم هو ا أل ع لى
ابلنسبة للرقابة الداخلية بنسبة بلغت  47.2يف املائة ،وكان تقييمهم لإلدارة املتوسطة واملوارد البشرية بني ا أل دىن ب ن سب ة
جتاوزت  33يف املائة بقليل.
والقدر الكبري من عدم الرضا جتاه الكيفية اليت تعامل هبا البالغات عن سوء السلوك/املخالفات ،ميكن أن يعكس
عدة عوامل ،مبا يف ذلك افتقار املشرفني واملديرين إىل التدريب ،وهم الذين من األرجح أن يتلق وا البالغ ات م ن ه ذا
القبيل؛ وعدم االتساق بني ما جتسده السياسة املكتوبة وكيفية تنفيذها يف املمارسة العملية؛ وعدم الوفاء بواجب الرعاي ة
األساسية لدعم املبّلِّغ ومنع االنتقام بشكل استباقي.
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توفري املزيد من الدعم االستباقي للمبلغني عن سوء السلوك/املخالفات من أجل منع االنتقا
ينبغي لسياسات احلماية من االنتقام أن حتدد اآلليات واملوارد الالزمة لدعم املوظفني خالل عملية اإلبالغ الصعب ة
عن سوء السلوك أو املخالفات .وينبغي أن تركز اإلجراءات على التصرف بشكل استباقي ملنع ا ال ن تق ا م ،ال سيم ا يف
احلاالت اليت يرجح أن حيدث فيها االنتقام بسبب ديناميات السلطة أو حجم املكتب و/أو يف احلاالت اليت ميكن أ ن
تك ون ابرزة مث ل تل ك ال يت تتعل ق بكب ار امل ديرين وحب االت الغ ش أو الفس اد الكب رية .وينبغ ي أن يس عى املوظف ون
والوظائف املعنية ابلرقابة واألخالقيات واملوارد البشرية إىل تنسيق اجلهود على النحو املناسب مل نع ا ال ن تق ا م من خالل
تثقيف املشرفني وموظفي اإلدارة العليا بشأن السياسات ذات الصلة ،ومن خالل تبادل األفكار بشأن خي ارا ت ا خت ا ذ
تدابري لفائدة املوظفني األكثر عرضة خلطر االنتقام ،بد اال من انتظار وقوعه.
واحلماية االستباقية ال متنع االنتقام فحسب ،بل متن ع يف الواق ع ك ذلك وق وع ح االت إض افية من س وء الس لوك
واحلاج ة إىل عملي ات وإج راءات بريوقراطي ة مرهق ة ،مب ا يف ذل ك اس تخدام م وارد إض افية للتحقي ق .ويف ه ذا الص دد،
توص ي املفتش تان الرؤس اء التنفي ذيني ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة بوض ع إج راءات عم ل موح دة حبل ول
ع ا  2020م ن أج ل ت وفري احلماي ة م ن االنتق ا عل ى ن و اس تباقي ألولئ ك ال ذين يبلغ ون ع ن س وء الس لوك
أو املخالفات ،تشمل إجراء تقييمات املخاطر والتحديد الواضح آلليات الدعم واملوارد املتاحة (التوصية .)6
ابء  -اإلبالغ والتعامل مع الشكاوى املتعلقة ابالنتقا
عملية التعامل مع الشكاوى املتعلقة ابالنتقا
قد حيدث االنتق ام إم ا ردا عل ى اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات أو ض د امل وظفني املش اركني يف عملي ات
مراجعة حساابت أو حتقيقات مأذون هبا حسب األصول أو املتعاونني معها .ويشار إىل ذلك يف بعض السياسات
ب "األنش طة املش مولة ابحلماي ة" .وختتل ف عملي ة التعام ل م ع قض ااي االنتق ام ع ن تل ك املتبع ة يف قض ااي س وء
السلوك/املخالفات ،فالشكاوى املتعلقة ابالنتقام يكون التعامل معها رمسي ا بصورة مركزية يف مكت ب األخالقي ات يف
جيع املنظمات ابستثناء منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية .وعند استالم الشكوى ،يتوىل مكتب
األخالقيات إجراء تقييم أويل (أو استعراض مبد ئي) ،يكون عادة على أساس املعلومات الواردة ،لتحديد ما إذ ا ك ان ت
هناك أدلة كافية تدفع إىل االعتقاد بشكل معقول أبن االنتقام قد وقع .وإذا تقرر وجود دعوى ظاهرة ا لوج ا ه ة  ،حت ال
املسألة عندئذ إىل التحقيق.
ومبجرد اكتمال التحقيق ،وإذا أتكد وقوع االنتقام ،ف ن القرار النهائي بشأن تدابري احلماية وسبل اإلنصاف ملق د م
الشكوى ،وبشأن اإلجراءات اإلدارية ضد املنتقم املزعوم تقع على عاتق الرئيس التنفيذي أو من يفوضه .وميك ن عادة
الطعن يف أي إجراءات إدارية أمام جملس الطعون الداخلي يف املنظمة ،مث بشكل رمسي أكب أمام احملاكم.
تقدمي البالغات رمسيا عن االنتقا على نطاق منظومة األمم املتحدة
خالل الفتة من  2012إىل  2016تل ّقت القنوات احملددة يف  18منظمة ما جمموعه  278بال غ ا عن ح ا ال ت
انتقام ،واختذت ترتيبات لفائدة مقدمي الشكاوى يف  34حالة .وحددت  62حالة على أهنا حاالت انتقام ظ اهرة
الوجاهة ،وأحيلت إىل التحقيق .وقد ثبت االنتقام يف  20حالة فقط .ويف حني أنه ال ميكن التحقق من صحة ا أل رق ا م
ابملقارنة مع بياانت من منظمات دولية أخرى تقع خارج نطاق اختصاص وحدة التفتيش املشتكة ،ف هنا كانت مثار
قلق للمفتشتني عند النظر إليها يف سياق مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تستخدم جمتمعة أكثر من 150 000
موظف .وقد تشري البياانت إىل أوجه قصور متمل ة يف وض وح السياس ات ،وإىل م دى كفاي ة العملي ات واإلج راءات
املتعلقة ابلتعامل مع بالغات االنتقام و/أو كفاءة مهام املوظفني الذين يتعاملون مع بالغات االنتقام.
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مستوايت الرضا فيما يتعلق ابلتعامل مع بالغات سوء السلوك/املخالفات
أثبتت الردود الواردة يف الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أن  12.8يف املائة من جيع املوظفني ،الذين ذكروا
أهنم أبلغوا عن سوء السلوك/املخالفات أو شاركوا يف أنشطة رقابة خالل السنوات اخلمس املاض ية ،تعرض وا لالنتق ام
جّراء ذلك .ومن أولئك الذين ادعوا أهنم تعرضوا لالنتقام ،أبلغ  40يف املائة فقط عن ذلك .وعند تصنيف الردود ع لى
أساس حجم املنظمة ،يتبني أن املوظفني يف املنظمات الكبرية أبلغوا عن االنتقام مبعدل أعلى ابملقارنة مع ا ملوظفني من
املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم.
ويف حني أن جيع السياسات املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات حتدد كياانا واحدا لإلبالغ الرمسي عن االنتقام ،ف ن
ال من املشاركني يف الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ممن أبلغوا عن االنتقام ،أشار إىل أنه قد ا ستخ د م
عددا قلي ا
فع الا ه ذه القن وات ،وأبل غ حن و رب ع امل وظفني إىل أح د مكات ب األخالقي ات وحن و اخلم س إىل أح د مكات ب الرقاب ة
الداخلية .وقد فضل معظمهم البحث عن حل عن طريق التسلسل القيادي العادي ابإلبالغ عن االنتق ا م إىل ا ل رئيس
املباشر و/أو إىل اإلدارة املتوسطة و/أو إىل مكتب املوارد البشرية.
وفيما يتعلق مبستوايت الرضا عن التعامل مع بالغات االنتقام ،أعرب اجمليبون على الدراسة االستقصا ئي ة ا ل عا ملي ة
للموظفني عن قدر كبري من عدم الرضا عن جيع آليات اإلبالغ الداخلية .وقد حصلت كل من قنايت اإلبالغ ا ل رمسي،
ومها مكاتب األخالقيات ومكاتب الرقابة ،على معدل رضا بلغ  29يف املائة فقط .وابملقارنة مع الرضا عن التعامل م ع
بالغات سوء السلوك/املخالفات ،ف ن معدل رضا املوظفني اجمليبني على الدراسة االستقصائية ا ل عا ملي ة للموظفني عن
التعامل مع بالغات االنتقام اخنفض فيما يتعلق بكل واحدة من قنوات اإلبالغ الداخلية ،واخنفض ب ن سب ة بلغت 11
نقطة مئوية فيما يتعلق ابلرئيس التنفيذي.
احلاجة إىل هنج موحد إزاء حاالت االنتقا
التحقيقات يف حاالت االنتقام ال ميكن التعامل معها على أهنا حتقيقات عادية تتعلق بسوء سلوك .وتنص غ ا لبي ة
سياسات احلماية من االنتقام ( 17من  )23على تطبيق "عكس عبء اإلثبات" يف إثبات دعوى ا ال ن تق ا م .وع كس
عبء اإلثبات حيول املسؤولية إىل املنظمة لتثبت ،أبدلة واضحة ومقنعة ،أهنا كانت ستتخذ اإلجراء اال ن تق ا مي ذ ا ته يف
أي ظ روف عادي ة ويف حال ة ع دم وج ود النش اط املش مول ابحلماي ة .وم ع ذل ك ،هن اك جتاه ل اتم للتطبي ق العمل ي
ل "عكس عبء اإلثبات" يف بعض املنظمات ،يف حني أن العدد احملدود حلاالت االنتقام املبل غ عنه ا يف مؤسس ات
أخرى قد يغري مبعاملة هذه احلاالت على أهنا جمرد حالة أخرى من سوء السلوك.
ويف بعض املؤسسات خارج منظومة األمم املتحدة ،يستشد يف ح االت االنتق ام إبج راءات عم ل موح دة ت وفر
قوائم مرجعية مددة ملكاتب األخالقيات ومكاتب الرقابة واألفرقة القانونية .وتشمل هذه اإلجراءات املزيد من ا ألسئل ة
وبروتوكوالت التحقيقات اليت حتول عبء اإلثبات ،وحتدد بروتوكوالت االتصال مع املبلغني عن املخالفات واألشخ ا ص
املعنيني ،وترشد إىل الكيفية اليت ينبغي أن يستعرض هبا املستشارون القانونيون احلاالت من أجل تق د مي توصي ا ت إىل
رئيس املنظمة .وهذه ممارسة ينبغي استنساخها على نطاق املنظومة ،وتوصي املفتشتان الرؤساء التنفيذيني ملؤسس ا ت
منظومة األمم املتحدة بوضع إجراءات عمل موحدة حبل ول ع ا  2020للتعام ل م ع ح االت االنتق ا  ،تش مل
قوائم مرجعية حمددة وبروتوكوالت حتقيق ،وخدمات الدعم واالتصال (التوصية .)7
خامسا  -العوامل ا ليت تساهم يف النقص يف اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/املخالفات واالنتقا
عرض هل ا ،
النقص يف اإلبالغ هو عدم اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت شهدها ا لشخص أو ت ّ
مبا يف ذلك األفعال االنتقامية .ووفق ا إلحدى الدراسات االستقصائية الدولية ،الحظ  32يف املائة من موظفي ا لقطاع
اخلاص و 34يف املائة من موظفي القطاع العام حاالت سوء سلوك ،وبلغ متوسط من أبلغوا عن ذلك  59يف ا مل ا ئ ة يف
كال القطاعني .وذكر  45يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أهن م شه د وا ح ا ال ت سوء
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سلوك/خمالفات أو كانوا على علم هبا خالل السنوات اخلمس املاضية ،ومع ذلك ف ن  47يف ا مل ا ئ ة م ن هم فقط أبلغوا
عنها .وهذه األرقام جتعل كياانت منظومة األمم املتحدة يف مرتبة أدىن بكثري م ن ا لقط اع ني ا ل عا م وا خل ا ص فيم ا خيص
اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات ،يف حني تواجه املنظمات الصغرية واملتوسطة يف املنظومة حتدايا أكب.
وقد ثبت على نطاق واسع وجود نقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام على حد سواء ،وذلك
من خالل مقابالت أجريت مع موظفني على نطاق منظومة األمم املتحدة مشلت م وظفني يف مكات ب األخالقي ات
والرقابة ،وأمناء مظامل ،واختصاصيي موارد بشرية ،ومديرين ،ورابطات املوظفني .وقد كان للتصور السائد بني املوظفني ،
فيما خيص عدم اختاذ أي إجراءات يف املاضي بشأن من أبلغوا حتديدا عن تعرضهم لعمليات ان تق ا م ،أتثري كبري ع لى
قرارات املوظفني املتعلقة بعدم اإلبالغ.
وتبني نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أن األسباب الرئيسية لعدم اإلبالغ اليت أوردها اجمليبون الذين يدعون
أهنم شهدوا سوء السلوك/املخالفات ،ميكن تقسيمها إىل فئتني (أ) املخاوف الش خصي ة أو ا ملخ ا ط ر ا ملت علق ة اب إلبالغ؛
و(ب) انعدام الثقة يف النظم والوظائف القائمة .وهااتن الفئتان ال تستبعد إحدامها األخرى ،ألن الشخص الذي يفكر فيم ا
يقيم ما إذا كانت النظم والوظائف موثوقة وميكن اال ع تم اد
إذا كان عليه اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات من املرجح أن ّ
عليها وكافية حلمايته من االنتقام ،وذلك قبل تقييم عوامل اخلطر الشخصي .وم ن ا مل رجح أ ن تزداد ا ملخ اوف وا ملخ اط ر
الشخصية إذا ارتئي أن النظم والوظائف ضعيفة.
ألف  -النقص يف اإلبالغ بسبب املخاوف أو املخاطر ا لشخصية
ديناميات السلطة
من أشد حاالت الضعف اليت ميكن أن جيد املوظف نفسه فيها هي اإلبالغ عن رئيسه .ويعتقد  60.4يف ا مل ا ئ ة
من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أن اإلبالغ عن الرئيس سيؤثر يف املستقبل الوظيفي و/أو تقييم
األداء ،أو أهنم غري متأكدين .ووفق ا ملقدمي الشكاوى الذين أجرت معهم وحدة التفتيش املشتك ة مق ا بال ت ،يصبح
صاحب الشكوى أكثر ضعفا كلما ارتفعت درجة منصب الش خص امل رتبط ابألنش طة املزعوم ة .فعل ى س بيل املث ال،
حدث انتقام يف جيع احلاالت اليت درستها وحدة التفتيش املشتكة ،ما عدا واحدة ،فيما خيص اإلبالغ عن شخص يف
وظيفة أعلى ،وقد ترك أكثر من نصف املبلغني املنظمة أو أهنيت عقود عملهم .ويف احلاالت الثالث اليت كان ا إلبال غ
فيها عن شخص من نفس الرتبة الوظيفية أو من رتبة أدىن منها ،وقع االنتقام يف حالة واحدة فقط ،وظل كل ا ملبّل غني
يف منظماهتم.
نوع اجلنس
وفقا للدراسة الستقصائية العاملية للموظفني ،امتنعت عن اإلبالغ غالبية اجمليبات الاليت ادعني أهنن شه دن ح ا ال ت
سوء سلوك/خمالفات .ومع ذلك ،وعلى الرغم من أن معدل إبالغ النساء عن سوء السلوك أقل قلي اال م ن م عد ل إبال غ
الرجال ،ف ن نسبة أكب من النساء ادعني أهنن تعرضن لالنتقام ردا على ذلك .وتقتح املفتشتان على اجلهات اليت تتلقى
البالغات إدخال التعديالت املناسبة على التدريب والتاسل من أجل معاجلة التفاوت بني اجلنسني.
الوضع ا لوظيفي
استنادا إىل الردود على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ف ن أعلى مستوى نقص يف اإلبالغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام يوجد إىل َح ّد َكبري بني فئات غري املوظفني ،مبن فيهم االستشاريون ،وا ملتعا ق دون  ،وا ملت دربون
الداخليون ،واملوظفون املبتدئون من الفئة الفنية ،ومتطوعو األمم املتحدة .وعلى نطاق املنظومة ،يصنمف حنو  45يف املائة من
القوة العاملة يف فئة غري املوظفني ،ومن املرجح أن يرتفع هذا الرقم بسبب اجتاهات امليزنة والتمويل .ويعزز صحة هذه الن ت ائج
نوع العقد ،ألن أصحاب العقود املؤقتة هم األقل على األرجح يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام .ومن حيث
x
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املخاطر الشخصية املتعلقة أبسباب املعيشة و/أو املستقبل املهين ،ف ن غري املوظفني عادة ما يكون عملهم ب عقود ووظ ائف
ال.
ميكن التخلص منها بسهولة ،وهي يف أدىن اهليكل الوظيفي للمنظمة ،هذا إذا لوحظ وجودهم أص ا
ول ذلك ،فغ ري امل وظفني أكث ر عرض ة لالنتق ام م ن امل وظفني ،وذل ك بع دم جتدي د عق ودهم وإدراجه م يف الق وائم
السوداء .وعلى الرغم من أوجه الضعف هذه ،ف ن أقل من نصف سياسات احلماية من االنتقام توفر احلم ا ي ة ملختلف
الفئات من غري املوظفني .وترى املفتشتان أن املؤسسات اليت لديها فئات من غري املوظفني ينبغي أن تس ع ى إىل توفري
املعلوم ات هل ؤالء األش خاص وأن تت يح هل م الوص ول إىل الت دريب يف جم ال األخالقي ات ،وينبغ ي أن تنظ ر يف تنق يح
سياسات احلماية من االنتقام لتشمل غري املوظفني.
اآلليات املمكنة للتخفيف من حدة املخاوف أو املخاطر ا لشخصية  -خيارات اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية
يف إطار آلية اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية يكون الفرد قادرا على اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات دون أ ن
يع ّرف بنفس ه ،أي أن تقب ل املنظم ة ال بالغ ع ن س وء الس لوك ال ذي ال جي ب ربط ه ابملبلّ غ .ويف ح ني أن ذل ك م ن
املمارس ات الفض لى ،وأن معظ م املؤسس ات (ابس تثناء االحت اد ال دويل لالتص االت واملنظم ة البحري ة الدولي ة) تقب ل
البالغ ات ع ن س وء الس لوك/املخالفات دون الكش ف ع ن هوي ة املبل غ ،ف ن ه ذه اآللي ة حباج ة إىل حتس ني يف معظ م
املنظمات مبزيد من الوضوح يف وضع توجيهات بشأن استخدامها وإاتحة هذه التوجيهات جلميع ا ملوظفني وأصح ا ب
املصلحة جبميع لغات العمل يف املنظمة.
وبغية التشجيع على اإلبالغ والتقليل إىل أدىن حد من خم اطر االنتق ام ،توص ي املفتش تان الرؤس اء التنفي ذيني
ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة أبن يكفل وا ،حبل ول ع ا  ،2020أن تك ون قن وات اإلب الغ ع ن س وء
ا لسلوك/املخالفات دون الكشف عن اهلوية( :أ) اكتمل إنشاؤها وأصبح عاملة؛ (ب) متاحة جبميع لغات ا ل ع مل
يف املنظمة؛ (ج) يف متناول مجيع املوظفني ومقدمي اخلدمات واملستفيدين؛ (د) مدرجة يف سيا س اهت ا ذ ا ت ا لصل ة ؛
(ه) منشورة على نطاق واسع (التوصية .)8
ابء  -النقص يف اإلبالغ بسبب انعدا الثقة يف النظم والوظائف والعمليات
كانت األسباب الرئيسية لعدم اإلبالغ ،وسط اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ا لذين ادع وا
أهنم شهدوا سوء سلوك/خمالفات و/أو انتقام ،مرتبطة بعدم الثقة يف أن النظم والوظائف تعاجل ا لقض ا اي م عا جل ة ف عا ل ة .
ويف غياب الثقة يف النظم والوظائف القائمة ملعاجلة الشكاوى ومحاية املبلغني عن املخالفات ،سيظل النقص يف اإلبال غ
أح د الش واغل الرئيس ية جلمي ع املنظم ات .ف امللتزمون التزام ا حقيقي ا ابإلب الغ ال ذين ال يثق ون يف ال نظم القائم ة يف
منظماهتم قد يبحثون عن قنوات خارجية.
ويف الواقع ،أعرب ما يزيد قليالا على  50يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني عن
ثقتهم يف العمليات واإلجراءات املتبعة يف منظماهتم ملعاجلة قضااي املخالفات/سوء السلوك معاجلة فعال ة ،وتق ل ه ذه
النسبة يف حاالت االنتقام .وستتطلب زايدة ثقة املوظفني يف النظم والوظائف املرتبطة ابإلبالغ عن سوء السلوك ومحا ي ة
املبلغني عن املخالفات جهودا شاملة ومتضافرة والتزام ا قوايا من القيادات واهليئات التشريعية.
احلاجة إىل الشفافية بشأن القضااي ونتائجها
ميثّل انع دام الثق ة يف قي ام املنظم ة ابخت اذ إج راءات جمدي ة أكث ر العوام ل املرتبط ة ابل نقص يف اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات اليت أوردها اجمليبون على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني .وتصور أن "شيئ ا لن حيدث" نتيجة
لإلبالغ ،وهو ما أتكد من املقابالت اليت أجريت على نطاق املنظومة ،قد يشري إىل فجوة بني اإلبالغ عن االدعاءا ت
واإلجراءات اجملدية لوقف سوء السلوك/املخالفات و/أو معاقبة اجلناة.
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وعندما سئل املوظفون عن الكيفية اليت ميكن هبا حتسني املساءلة والنزاهة ،أشار الكثريون إىل ا إلج راءا ت ا جمل د ي ة
واحلاجة إىل مزيد من الشفافية فيما يتعلق بنت ائج احل االت ،وحتدي دا تس ليط الض وء عل ى االدع اءات واالس تنتاجات
والنتائج ،مبا يف ذلك أي إجراءات إدارية متخذة ،إن وجدت .وقالوا إن نشر املعلومات احلقيقية عن احلاالت من شأ ن ه
أن يؤدي يف الوقت نفسه إىل تعزيز إطار املساءلة يف املنظمة ،وأن يشكل رادع ا .ويف هذا الصدد ،توص ي املفتش تان
الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة بنشر تقرير سنوي علين بنهاية عا  ، 2019م ع إيال ء كل
االعتب ار الواج ب للس رية ،ع ن ح االت س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ا  ،وعل ى وج ه التحدي د مب ا يف ذل ك
االدعاءات واالستنتاجات والنتائج ،مبا فيها اإلجراءات اإلدارية املتخذة (التوصية .)9
جيم  -املسائل البنيوية املتعلقة ابملنظمات ا لصغرية واملتوسطة احلجم يف منظومة األمم املتحدة
املنظمات الصغرية واملتوسطة ،بوجه عام ،أقل خبة يف تنفيذ سياسات وإجراءات احلماية من االنتقام ،وابلتايل ،ف ن
ثقة املوظفني يف الكيفية اليت تعامل هبا البالغات أقل مما هو عليه احلال يف املنظمات الكبرية .وذكر املوظفون يف الكياانت
الصغرية واملتوسطة الذين شاركوا يف الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،أن منظماهتم تتعامل مع معايري السلوك ع لى
حنو أقل جدية؛ وتشري الردود أيض ا إىل أن هؤالء اجمليبني أقل معرفة بسياسات وإجراءات منظماهتم فيما يتعلق ابحلماية من
االنتقام ابملقارنة مع اجمليبني يف املنظمات الكبرية.
وابلنظر إىل التسلسل اهلرمي الرأسي املتأصل يف املنظمات الصغرية واملتوسطة ،ف ن توسيع نطاق أدوار ومسؤوليات
جمالس اإلدارة ،وخباصة ابلنسبة للكياانت ذات الكفاءة التقنية اليت تتمتع ابالستقاللية من قبيل بعض جلان الرقابة  ،من
شأنه أن يوفر قدرا أكب من املساءلة عندما تتعلق االدعاءات بكبار املسؤولني أو موظفي الرقاب ة أو مس ؤويل ش ؤون
ال عن توفري االستقاللية يف التعامل مع االدعاءات.
األخالقيات ،فض ا
ويف هذا الصدد ،تدعو املفتشتان اهليئات التشريعية للمنظمات ال  20الصغرية واملتوسطة احلجم يف منظوم ة ا ألمم
املتحدة إىل أداء دور أكثر فعالية يف وضع واستعراض أطر شاملة للمساءلة يف هذه املنظمات .وين بغي أ ن يشمل هذ ا
الدور النشط كيفية التعامل مع االدعاءات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ضد الرئيس ا لت ن فيذي وا إل دارة
العليا وكبار املوظفني يف وظائف الرقابة واألخالقيات.
سادسا " -القدوة احلسنة على مستوى القيادة" :تعزيز ودعم ثقافة املساءلة واحتا اختالف الرأي
ألف " -القدوة احلسنة على مستوى القيادة"
النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام مبستوايته احلالية على نطاق منظومة ا ألمم ا ملتح دة هو
مصدر قلق ابلغ ،ويشري إىل أوجه ضعف وقصور تتمثل يف سياسات غري واضحة أو ال توفر احلماية الكافية؛ ووظائف
رئيسية غري فعالة و/أو تفتقر إىل االستقالل؛ وإجراءات غري واضحة أو تستغرق وقت ا طويالا؛ وعملي ا ت تستغ رق وقت ا
ال أو تتسم ببريوقراطية مفرطة؛ وعلى وجه اخلصوص ،وجود قيادات مل تطور وتدعم بشكل مالئم ثق ا ف ة ا ملس اء ل ة ،
طوي ا
أو هنج "القدوة احلسنة على مستوى القيادة".
ويشري هنج "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" إىل إرساء ثقافة اإلمساك بزمام األمور واملسؤولي ة عن ا لتص رف
وفقا للقيم واملبادئ األخالقية من منطلق روح املساءلة املهنية.
وقد كان التوافق العام يف اآلراء ،وسط املوظفني الذين أجريت معهم مقابالت ،أنه ال ميكن إدخا ل أي تغيريا ت
على إطار املساءلة دون التزام ملموس من الرئيس التنفيذي ،ألن هنج "القدوة احلسنة على مستوى ا لقي ادة " أم ر اب لغ
األمهية للمساءلة والنزاهة يف املنظمة .وجيب أن يشمل هذا االلتزام إاتحة القنوات واآلليات املناسبة للموظفني لإل عرا ب
عن عدم اتفاقهم على حنو يتسم ابالحتام.
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ابء  -احتا اختالف الرأي
القنوات أو اآلليات املتاحة للموظفني للتعبري عن عدم االتفاق أو إبداء رأي خمالف دون خوف م ن ا ال ن تق ام ،أم ر
وثيق الصلة هبذا االستعراض .ويشري احتام االختالف يف الرأي ،كما هو معروف ،إىل احلق يف إبداء رأي أو م ن ظور ق د
ال يتوافق مع السياسات أو املواقف املقررة يف املنظمة .وما جيعل احتام االختالف يف الرأي ذا صلة هبذا االست عرا ض هو
ال ،عندما ال تكون سبل التعبري احلقيقي عن ا ال ختال ف يف ا ل رأي من
أن االنتقام احلقيقي ميكن أن حيدث ،وحيدث فع ا
هذا القبيل متاحة .وابلنظر إىل أن االختالف يف الرأي ،يف حد ذاته ،ال ينطوي على سوء سلوك مب ا ش ر  ،ه نا ك ا لقليل
جدا الذي ميكن فعله من أجل محاية املوظفني من االنتقام الناجم عن التعبري عن عدم اتفاقهم مع السياسات واإلجراءات
أو انتقادهم هلا.
وما يقرب من ربع احلاالت املتعلقة مبوظفني اليت درستها وحدة التفتيش املشتكة هي يف واقع األمر حاالت مرتبطة
ابح تام االخ تالف يف ال رأي ،أو عل ى األق ل ب دأت هب ذه الطريق ة .وه ذه احل االت متأص لة يف االختالف ات املتص لة
ابلسياسات أو اإلجراءات مع اإلداريني يف الرتب املتوسطة أو كبار القادة ،واليت كان هلا ،أو ميكن أن تكون هل ا  ،آ اث ر
عرض جيع الشاكني لعمليات انتقام شديد ،ومشل معظم احلاالت كشف املعلومات لكياانت خارجي ة ( د ول
خطرية .وت ّ
أعضاء و/أو وسائل إعالم) ،يف حني انتهى نصف احلاالت ابستقالة الشاكني والتقاضي الحق ا .وقد أحدثت جي ع
احلاالت ،وما زالت حتدث ،خالفات حادة داخل منظماهتم.
وت رى املفتش تان أن تعزي ز احل وار الس ليم واح تام االخ تالف يف ال رأي يس تلزم أن يهي الرؤس اء التنفي ذيون يف
مؤسسات منظومة األمم املتحدة املنابر واآلليات املالئمة داخل منظماهتم من أج ل احلص ول عل ى طائف ة واس عة من
اآلراء بشأن السياسات واإلجراءات من املوظفني على جيع املستوايت ،مبن يف ذلك من هم يف امليدان.
جيم  -تعزيز احتا االختالف يف الرأي ورصده عن طريق تدريب املشرفني والدراسات االستقصائية للموظفني
تالح ظ املفتش تان أن هن اك حاج ة ملح ة إىل ت دريب املش رفني .وإذ تب ني اإلج اابت عل ى الدراس ة االستقص ائية
العاملي ة للم وظفني بوض وح أن املش رفني يقف ون عل ى اخلط وط األمامي ة عن دما يتعل ق األم ر بتلق ي بالغ ات ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام ،فقد أعربت أغلبية اجمليبني أيض ا عن عدم الرضا إىل حد بعيد إزاء الطريقة اليت عوجلت هب ا
وبينت نتائج الدراسة االستقصائية أيضاا أن أقل من  30يف املائة من املشرفني تلقوا تدريب ا إض ا في ا بشأن كيفي ة
البالغاتّ .
التعامل مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام .واملشرفون الذين ذكروا أهنم تلقوا التدريب وصفوه أب ن ه ك ان
فعاالا بدرجة كبرية يف إعدادهم على النحو املالئم للتعامل مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام.

وكشفت املقابالت عن وجهة نظر شائعة مفادها أن املشرفني وامل ديرين ،عل ى نط اق املنظوم ة ،ابل رغم م ن أهن م
موهوبون من الناحية التقنية ،كثريا ما يفتقرون إىل املهارات اإلدارية .وابلتايل ف ن هناك حاجة م ا س ة إىل ت دريب م دد
اهل دف ملس اعدة ش اغلي ه ذه املناص ب يف التص دي عل ى النح و املناس ب الح تام االخ تالف يف ال رأي والن زاع،
ويف التعامل مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام.

ولتلبية احلاجة إىل التدريب احملدد اهلدف ،توصي املفتشتان الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة
أبن يكفل وا ،بنهاي ة ع ا  ،2019أن يك ون مجي ع املش رفني وامل ديرين مط البني إبكم ال ت دريب خ اص يف جم ال
السياس ات املرتبط ة ابإلب الغ ع ن املخالف ات وكيفي ة االس تجابة للبالغ ات املتعلق ة بس وء الس لوك/املخالفات
واالنتقا والتعامل معها على النحو املناسب (التوصية .)10
دال  -الدراسات االستقصائية العاملية للموظفني :أداة رصد استاتيجية ألطر املساءلة
ميكن أن تكون الدراسات االستقصائية العاملية للموظفني أدوات مفيدة لقيا س هن ج " ا ل ق د وة ا حلسنة ع لى مستوى
القيادة" ،ولقياس مبادرات إدارة التغيري ،ولتصنيف الوظائف واخلدمات وتتب ع أط ر املس اءلة .ويف ح ال أجري ت ه ذه
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االستقصاءات ابنتظام ،ف هنا ميكن أن تتيح للمنظمة الوقوف على التقدم احملرز ع لى م ر ا لوقت بشأ ن خمتلف ا ملواضي ع
واملبادرات ،كما ميكن أن تكون آلية جلمع اآلراء املخالفة .غري أن الدراسات االستقصائية ال تكون فعا ل ة وذا ت مص دا قي ة
إال إذا كان استعماهلا شفاف ا واستاتيجياا ،ووفق خطط مرسومة ومددة قبل إجرائها.

وميكن للدراسات االستقصائية العاملية الدورية للموظفني ،ذات األهداف واحلوكمة الواضحة والشفافة ،وا ليت ل د يه ا
خطة لتقاسم النتائج واستخدامها ،أن تقدم رؤى متعمقة للقيادات واإلدارة عن مناخ العمل يف ا مل ن ظم ة  ،وا لكيفي ة ا ليت
تعمل هبا أطر املساءلة ،والكيفية اليت ينظر هبا إىل املواضيع املتعلقة ابألخالقيات ،والكيفية اليت ينظر هب ا إىل ا لق ادة  ،أي
هنج "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" .ويف هذا الصدد ،توصي املفتشتان أبن جيري ،حبلول  ،2020الرؤس اء
التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة دراسات استقصائية عاملية للموظفني كل سنتني ،لقياس آراء ا ملوظفني
بشأن املسائل املرتبطة بنهج "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" واملواضيع ذات الصلة ابملساءلة واألخال قي ا ت،
وأن يضعوا خطة عمل شاملة ملعاجلة املسائل احملددة (ا لتوصية .)11
وسبُل املُضي قُدما
االستنتاجات ُ

هذا االستعراض معزز ابألدلة ،ويتضمن تقييم ا يبني أن بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة  ،وال سيم ا تلك ا ليت
ظلت لديها سياسات ووظائف قائمة منذ عدة سنوات ،قد أحرزت تقدما جيدا .وقد حصلت هذه املنظم ا ت ع لى ا ملزي د
من اخلبة يف تنفيذ السياسات واإلجراءات املرتبطة ابحلماية من االنتقام ،واستجابت بطرق موضوعية إىل حد ما للتدقيق من
اهليئات التشريعية ووسائل اإلعالم .ويتجلى ذلك يف بعض السياسات واملمارسات اجليدة املكتوبة.
وابلرغم من إحراز بعض التقدم ،يؤكد ه ذا االس تعراض أن جي ع املنظم ات حباج ة إىل م ا يل ي مواص لة حتس ني
السياسات املكتوبة؛ وإيالء اهتمام خاص للممارسات املرتبطة بدعم املبلغني؛ والعمل بشكل استباقي حلماية ه ؤالء
األشخاص من االنتقام .ومعظم املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم متخلفة عن الركب يف هذا الصدد ،وحب اج ة إىل ا ملزي د
من االهتمام جلعل سياساهتا املكتوبة متماشية مع املمارسات الفضلى ،ولكفالة ا تس ام ا ل ع مليا ت واإلج راءا ت اب لكف اي ة
والفعالية والكفاءة ،واستقالل الوظائف ذات الصلة.
واطلعت املفتشتان اطالعا جيدا على اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني عاجل يف جيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة.
وعلى الرغم من أن السياسات املكتوبة املرتبطة ابحلماية من االنتقام تعد بداية ،فهي يف هناية املطاف غري ذات أمهية إذا كان
ما هو مكتوب غري جمسد ومدعوم فعليا إبجراءات هادفة وموضوعية يف النظم والوظائف ،واألهم من ذلك ،من قِّبل الرؤساء
التنفيذيني.
وابلنظر إىل االجتاه املتكرر وسط وسائط اإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين املتمث ل يف تعم يم احل ديث ع ن جي ع
مؤسسات منظومة األمم املتحدة عند ظهور حالة سوء سلوك ابرزة يف إحدى املنظمات ،يكون اإلضرار بسم عة ا ملن ظوم ة
أبسرها واضح ا عن طريق االهتام اجلماعي ابلذنب.
وخلصت املفتشتان إىل أن جيع املنظمات حباجة إىل االستثمار يف إدخال حتسينات على أط ر ا ملس اء ل ة ،وأ ن ذلك
يتطلب جهودا متضافرة من املوظفني وكبار القادة واهليئات التشريعية لبناء ثقافة النزاهة واملساءلة اليت جتسد القيم اليت تتب نا ه ا
األمم املتحدة.
ويتضمن التقرير تسع توصيات للرؤساء التنفيذيني لتنفيذها يف الفتة من عام  2019إىل عام  .2020وينبغي ع لى
الرؤساء التنفيذيني العمل على سبيل األولوية لوضع إطار شامل للمساءلة ،واالخنراط ،هلذه الغ ا ي ة  ،يف ت ن قيح سي ا س ا ت
احلماية من االنتقام ،واستعراض استقاللية وظائف املوظفني ذات الص لة ،وقن وات اإلب الغ وآلي ات الطع ون املناس بة
والواضحة ،والتدريب احملدد األهداف ،واستاتيجيات التوعية واالتصال ،وإجراء دراسات ا ستقصا ئي ة للموظفني بشأ ن
املسائل املتعلقة ابملساءلة والنزاهة .ومن أجل التنفيذ الفعال إلطار املساءلة ينبغي وضع إجراءات عمل موحدة للتعامل م ع
حاالت سوء السلوك/املخالفات ،واليت هتدف بصورة استباقية إىل منع االنتقام ،كما أن من الضرورة مبكان وضع إجراءات
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مستقلة للتعامل مع حاالت االنتقام .ولكفالة استدامة هذه التغيريات يتعني على الرؤساء التنفيذيني ا تباع هنج " ا لق د وة
احلسنة على مستوى القيادة" لتشجيع احتام االختالف يف الرأي ،ودعم اإلبالغ عن سوء السلوك /ا ملخ ا لفا ت ،وتوفري
احلماية الفعالة للمبلغني.
ويتضمن التقرير أيض ا توصيتني موجهتني إىل اهليئات التشريعية ،اليت دعيت إىل ممارسة دورها الرقايب لتكفل حبلول
عام  2020وجود سياسات وإجراءات للتصدي حتديدا لالدعاءات املوجهة ضد الرؤساء التنفيذيني؛ وأن وظائف
املوظفني املهنيني ذات الصلة مستقلة على النحو املناسب؛ وأن هؤالء املوظفني يقدمون تقارير اب ن تظ ا م عن أ ن شطتهم
إىل اهليئات التشريعية .كما انشدت املفتشتان اهليئات التشريعية ،عن طريق جلان الرقابة أو ا آل لي ا ت أخ رى ،بتكليف
منظماهتا بوضع و/أو تنقيح أطرها املتعلقة ابملساءلة وإخضاع الرؤساء التنفيذيني للمساءلة عن تنفيذها.
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أوال -مقدمة
ألف  -معلومات أساسية
 - 1أدرج االستعراض احلايل يف برانمج عمل وحدة التفتيش املشتكة لعام  ، 2017بناء ع لى
مقتح مقدم من منظمة األمم املتحدة للتبية والعلوم والثقافة إىل الوحدة للنظر يف فعالية ا لسيا س ات
واملمارسات املتعلقة حبماية املبلغني عن املخالفات يف مؤسسا ت م ن ظوم ة ا ألمم ا ملتح دة لضم ان
حصول املبلغني على املستوايت املالئمة من احلماية ،ال سيما فيما خيص االنتقام.
 - 2وخالل السنوات القليلة املاضية ،هناك قضااي ابرزة ملبلغني عن املخالفات يف مؤسسات
ملتصور
منظومة األمم املتحدة أصبحت متاحة للجمهور ألسباب خمتلفة ،مبا يف ذلك اال فتق ار ا ّ
إىل إجراءات كافية يف منظماهتم لالستجابة لبالغاهتم األولية عن سوء السلوك و/أو خوفهم م ن
التعرض لالنتقام .واإلبالغ عن سوء السلوك أو املخالفات مرتبط دائما خبطر االنتقام ا لذي ق د
حيدث بدرجات متفاوتة ،تتاوح من التسلط والعزلة إىل عرقلة املسار الوظيفي وإهناء اخلدمة.
 - 3اإلبالغ عن املخالفات واحلماية من االنتقام من العناصر األساسية للمساء ل ة وا ل ن زا ه ة
ألي منظمة؛ وعندما تكون االستجاابت غري كافية ،ال جيرأ املوظفون اآلخرون على اإلبالغ عن
سوء السلوك واملخالفات ،وهو ما يزيد من خطر إحلاق ضرر كبري بعمليات املنظمة وتقويض
مسعته ا .وتش ري القض ااي الب ارزة يف مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة إىل سياس ات وممارس ات
مل تف على ما يبدو ابملعايري العالية للمساءلة اليت تتبناها هذه الكياانت.
 - 4ويتجلى طابع ضرورة اإلبالغ الفوري عن املخالفات وأمهيته يف اعتماد  60على ا ألقل
ال م ا م ن أش كال محاي ة املبلغ ني ع ن املخالف ات يف إط ار قوانينه ا
م ن ال دول األعض اء ش ك ا
احمللية( .)1هذا ابإلضافة إىل العديد من الصكوك الدولية اليت تقر أبمهية املبلغني عن ا ملخ ا لف ا ت
وتطلب من الدول أو تشجعها على اعتماد تدابري حلم ايتهم .فعل ى س بيل املث ال ،ف ن اتفاقي ة
األمم املتحدة ملكافحة الفساد حتمي األش خاص ال ذين يبلغ ون ع ن ج رائم الفس اد ،واعتم دت
منظمة الدول األمريكية قانوانا منوذجيا بشأن محاية املبلغني عن املخالفات ،وأوصى جملس أورواب
ابستحداث وسائل أوسع وأكثر مشوالا حلماية املبلغني عن املخالفات( .)2ومما يبز بوضوح أولوي ة
هذا املوضوع ،أن األمني العام أصدر مؤخرا ،يف غضون أسابيع من توليه منصبه ،سياسة من قح ة
للحماية من االنتقام ،فضالا عن تنقيح آخر صدر يف وقت الحق من هذا العام(.)3
 - 5ويف الوقت الراهن ،هناك  23من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش ا ملشتك ة ل د يه ا
سياسات قائمة بذاهتا للحماية من االنتقا م ،وه ي تس تند إىل سياس ات داخلي ة أخ رى متعلق ة
ابإلبالغ عن سوء السلوك واملخالفات وتكملها .وجاءت هذه السياسات ا ملتع لق ة اب حلم ا ي ة م ن
االنتقام ،يف أغلب األحيان ،كاستجاابت خمصصة حلاالت إبالغ ابرزة و/أو اع ت م د ت ا ستج ا ب ة
لطلبات الدول األعضاء .فعلى سبيل املثال ،ف ن السياسة األوىل لألمانة العامة لألمم املتح دة
فيما يتعلق ابحلماية من االنتقام ،الصادرة يف عام  ،2005تعتب بوجه عام ردا على ا جل دل ا لذي
ال ع ن ادع اءات االس تغالل واالنته اك
أث ري بش أن مس ألة ال نفط مقاب ل الغ ذاء يف الع راق ،فض ا
اجلنسيني يف بعض عمليات حفظ السالم .أما تنقيح سياسة عام  ،2005فقد كان بسبب احلكم
الصادر عن مكمة األمم املتحدة للمنازعات يف قضية فاسرشتوم ضد األمني ا ل عا م ( ،) 2012
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والذي بني ضرورة اإلنفاذ الفعال لسياسات احلماية من االنتقام لتأمني احلماية املكفول ة للمبلغني
عن املخالفات(.)4
 - 6وابلتايل ،ف ن السياسات احلالية املتعلقة ابحلماية من االنتقام تتسم ابلتضارب وا لقصور
يف فعالية العمليات ،وغالب ا ما ختتلف من حيث نطاق األنشطة واملوظفني املش مولني وآلي ات
اإلبالغ وقنواته ،وعمليات وإجراءات التخفيف من االنتقام والتعامل مع الدعاوى ذات ا لصل ة .
كما تتباين من حيث األحك ام املتعلق ة ابإلب الغ ع ن س وء الس لوك واملخالف ات بس رية ودون
الكش ف ع ن اهلوي ة .وه ذا ه و األنس ب للمنظم ات ذات املخ اطر األعل ى فيم ا خي ص س وء
الس لوك/املخالفات بس بب عوام ل مث ل الوج ود املي داين الكب ري ،وارتف اع مس توايت املش تايت
واألنشطة البانجمية والنسبة الكبرية من غري املوظفني.
 - 7ولكي تكون سياسات احلماية من االنتقام فعالة ،من الضرورة مبك ان هتيئ ة بيئ ة تع زز
النزاهة واملساءلة املهنيتني على جيع املستوايت .وتستلزم ديناميات ال ع مل يف جي ع مؤسس ا ت
منظومة األمم املتحدة  -اليت تتسم مبواطن ضعف وهياكل وظيفية دقيقة  -أن تكون سي ا س ا ت
احلماية من االنتقام منظمة بصورة شاملة ومزودة آبليات إنفاذ فعالة ،وتدعمها وظا ئف مستقل ة
على حنو مناسب.
 - 8وهب دف احملافظ ة عل ى مسع ة املنظم ة واملس اءلة ع ن طري ق نظ ام فع ال للحماي ة م ن
االنتق ام ،يتض من ه ذا التقري ر االس تعراض األول م ن نوع ه عل ى نط اق املنظوم ة مل دى كفاي ة
السياسات املكتوبة حلماية املبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،وكذلك
لفعالية املمارسات والعمليات واإلجراءات املتخذة لتنفيذها.

ابء  -النطاق واألهداف
 - 9يش مل نط اق ه ذا االس تعراض املنظوم ة كك ل ،ويغط ى األمان ة العام ة لألم م املتح دة
وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذري ة .ويرك ز عل ى سياس ات
وعمليات وإجراءات اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات ومحاية املبلغني من االنتقام .وأه دا ف
هذا االستعراض الرئيسية هي

2

•

حتديد عناصر السياسات املتعلقة أبفضل املمارسات (املعايري واملؤشرات) لإلبالغ عن
املخالفات وسوء السلوك وحاالت االنتقام والتعامل معها (على النحو املنصوص عليه
يف سياسات احلماية من االنتقام) ،وتقييم الكيفية اليت ميكن هبا مقارنة السياس ات
املكتوبة لكياانت منظومة األمم املتحدة مع املمارسات الفضلى هذه من أجل حت د ي د
الثغرات وأوجه القصور.

•

تقي يم العملي ات واإلج راءات القائم ة ل دعم تنفي ذ السياس ات املتعلق ة ابملبلغ ني ع ن
املخالف ات ،وال س يما فيم ا يتعل ق ابإلب الغ والتعام ل م ع بالغ ات س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام ،ومستوى الرضا عن الطريقة اليت تعامل هبا ،من أج ل
حتديد الثغرات وأوجه القصور واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة.
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•

تقييم استقالل الوظائف الرئيسية اليت تدعم تنفيذ السياسا ت ا ملت ع لق ة اب إلبال غ عن
املخالف ات ،أي رئ يس مكت ب األخالقي ات ورئ يس مكت ب الرقاب ة وأم ني
املظامل/الوسيط.

•

حتديد العوامل اليت تسهم يف نقص اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ام
والتدابري اليت ميكن اختاذها للتصدي هلا.

•

تقييم القنوات املوجودة داخل املنظمات للتعبري عن احتام االختالف يف الرأي ومنهج
"القدوة احلسنة على مستوى القيادة" ألنه ذو ص لة لنش ر التوقع ات بش أن الس لوك
املقبول.

•

تقي يم مس توى الثق ة وس ط امل وظفني يف مس اءلة ونزاه ة الرؤس اء املباش رين واإلدارة
املتوسطة وقيادة املنظمة فيما يتعلق ابلتعامل على حنو منصف وفعا ل م ع ا لشك ا وى
املتصلة بسوء السلوك/املخالفات واالنتق ام ،وتقي يم الت دريب والتوجي ه ال ذي حص ل
عليه املشرفون واملوظفون عموم ا من أجل هذه الغاية.

جيم  -املنهجية
 - 10أجري استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات يف ا لفتة م ن
أاير/م ايو  2017إىل أاير/م ايو  .2018ووفق ا لقواع د وح دة التفت يش املش تكة ومعايريه ا
ومبادئها التوجيهية وإجراءات عملها الداخلية ،ف ن املنهجية اليت اتبعت يف إعداد هذ ا ا لتق ري ر
اش تملت عل ى إج راء اس تعراض مكت واس ع النط اق؛ وحتلي ل متعم ق ل  23من السياس ات
املتعلق ة ابملبلغ ني ع ن املخالف ات؛ وحتلي ل كم ي ون وعي للبي اانت املس تمدة من الواثئ ق ال واردة
جملمع ة ،مب ا يف ذل ك ال ردود عل ى االس تبياانت ،ومالحظ ات مس تقاة م ن املق ابالت ونت ائج
وا ّ
الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني؛ ومضاهاة املعلومات الواردة والتحقق من صحتها.
 - 11أجابت على استبيان وحدة التفتيش املشتكة املوجه للمؤسسات  24م ن  28م ن ظم ة
مشاركة يف الوحدة .ومل ترد على االستبيان أربع منظم ات مش اركة يف وح دة التفت يش املش تكة
هي مركز التجارة الدولية ،وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ا ملتح دة )،
وم ؤمتر األم م املتح دة للتج ارة والتنمي ة (األونكت اد) ،ومكت ب األم م املتح دة املع ين ابملخ درات
واجلرمية ،وذلك ألهنا (ومعها برانمج األمم املتحدة للبيئة) تستخدم سياسة األمانة ا ل عا م ة لألمم
املتح دة املتعلق ة مبس ائل س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ام ،وابلت ايل ف ن جي ع احل االت ذات
الص لة يف ه ذه الكي اانت يتعام ل معه ا مكت ب األخالقي ات ومكت ب الرقاب ة يف األمان ة العام ة
لألمم املتحدة.
 - 12وابإلض افة إىل حتلي ل ال ردود عل ى االس تبيان ،أج رى فري ق املش روع حتل يالا ش امالا
وقي مه ا يف ضوء
لسياسات احلماية من االنتقام يف  23من مؤسسات منظومة األمم املتح دة ّ ،
املمارس ات الفض لى حلماي ة املبلغ ني ع ن املخالف ات ومعايريه ا ومؤش راهتا ال يت وض عتها وح دة
التفتيش املشتكة ابلتعاون مع خباء خارجيني ومستقلني بشأن هذا املوضوع  .وت رد يف ا لفصل
الثاين التفاصيل املتعلقة ابملنهجية املستخدمة يف وضع املعايري واملؤشرات وتقييم السياسات.
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 - 13وأج رت وح دة التفت يش املش تكة أيض ا دراس ة استقص ائية عاملي ة للم وظفني ب ني أوائ ل
تشرين الثاين/نوفمب ومنتصف كانون األول/ديسمب  2017لقياس آراء ا ملوظفني يف  28م ن
املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة بشأن ثالث ة جم االت تتص ل حبماي ة املبلغ ني ع ن
املخالفات ،وهي (أ) سياسات وإجراءات اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات ومحاية املبلغني؛
(ب) الت دريب عل ى م دوانت أو مع ايري الس لوك واملواض يع ذات الص لة ابألخالقي ات؛
و(ج) مساءلة القادة واملوظفني داخل املنظمات.
 - 14كانت الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني مفتوحة أمام املوظفني العاملني جبميع
أنواع العقود والفئات الوظيفية ،وأجري ابللغتني اإلنكليزية والفرنسية .وبلغ جمموع ا جمليبني ع لى
الدراسة  15 826شخص ا ،وترد نتائجها ابلتفصيل يف هذا التقرير يف الفروع ذات الصلة .وعند
جع ت ال ردود وص ّنفت إىل منظم ات ص غرية
ع رض نت ائج الدراس ة وبع ض البي اانت األخ رىّ ،
ومتوسطة وكبرية استنادا إىل جمموع عدد املوظفني يف كل منظمة ،على النحو التايل
• املنظمات الصغرية :منظمة الط ريان امل دين ال دويل ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،ومرك ز
التجارة الدولية ،واالحتاد ال دويل لالتص االت ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين
بفريوس نقص املناع ة البش رية/اإليدز ،واألونكت اد ،وموئ ل األم م املتح دة ،ومكت ب
األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحت اد البي دي
العاملي ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
•

املنظمات املتوسطة منظمة األغذية والزراعة ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظم ة
العمل الدولية ،وبرانمج األمم املتح دة للبيئ ة ،واليونس كو ،وص ندوق األم م املتح دة
للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الص ناعية (اليوني دو) ،وهيئ ة األم م املتح دة
للمس اواة ب ني اجلنس ني ومتك ني امل رأة (هيئ ة األم م املتح دة للم رأة) ،واملنظم ة العاملي ة
للملكية الفكرية.

•

املنظم ات الكب رية األمان ة العام ة لألم م املتح دة (مب ا يف ذل ك عملي ات حف ظ
السالم) ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنا ئي ،ومفوض ية األم م املتح دة الس امية لش ؤون
الالجئني ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املش اري ع ،
ووكال ة األم م املتح دة إلغاث ة وتش غيل الالجئ ني الفلس طينيني يف الش رق األدىن
(األونروا) ،وبرانمج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية.

 - 15واخت ارت املفتش تان تص نيف البي اانت حس ب حج م املنظم ة ،اس تنادا إىل االجتاه ات
السائدة يف البياانت فضالا عن الفروق يف أطر املساءلة واملهام والسياسات يف املنظمات املشارك ة
يف وحدة التفتيش املشتكة .وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن منهجية إعداد الدرا س ة
االستقصائية يف املرفق الرابع.
 - 16وابإلضافة إىل ذلك ،أجريت مقابالت مع  408أشخاص خالل االستعرا ض .مشلت
َعّي َنة األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت أفرادا من  27من املنظمات ا ملش ارك ة يف وح دة
التفتيش املشتكة (جيع املنظمات املشاركة ،ابستثناء األونكتاد) ،استقيت آرا ؤهم إم ا عن ب عد
عن طريق التداول ابلفيد يو ،يف حالة منظمة الطريان املدين الدويل وبرانمج األمم املتحدة للبيئة
وموئ ل األم م املتح دة ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،أو ابحلض ور الشخص ي ،يف حال ة  24منظم ة
4

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

توج د مقاره ا يف عم ان ،وكوبنه اغن ،وجني ف ،ولن دن ،ونيوي ورك ،وابري س ،وروم ا ،وفيين ا.
ويف جيع هذه املنظمات ،أجريت مقابالت مع األشخاص الذين يشغلون الوظائف التالي ة -
حيثما وجدت ،وهي رؤساء املنظمات (أو من يؤدون مها مهم) ،وموظفو مكتب األخالقيا ت،
وموظفو مكتب الرقابة (مبن فيهم احملققون) ،وأمناء املظامل والوسطاء ،وموظفو ا ملوارد ا لبش ري ة ،
وموظف و مكت ب الش ؤون القانوني ة ،وممثل و امل وظفني ،واملستش ارون الق انونيون للم وظفني.
وابإلض افة إىل ذل ك ،أجري ت أيض ا مق ابالت م ع أعض اء اللجن ة االستش ارية املعني ة ابلرقاب ة
الداخلية يف كل من األونروا واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
 - 17وأجريت مقابالت أيض ا مع املسجلني يف ماكم منظومة األمم املتحدة األرب ع ( ا حملكم ة
اإلداري ة ملنظم ة العم ل الدولي ة ،واحملكم ة اإلداري ة لألم م املتح دة ،ومكم ة األم م املتح دة
للمنازعات ،ومكمة املنازعات التابعة لألونروا) للتعرف على القضااي املتعلقة ابالنتقام ا مل عروض ة
على احملاكم .وأجرت املفتشتان أيض ا مقابالت مع أش خاص يف وظ ائف بعينه ا ي ؤدون أدوارا
مددة تتعلق مبسائل سوء الس لوك أو االنتق ام ،أو ل ديهم آراء ذات ص لة ابالس تعراض ي ودون
إطالع املفتشتني عليها .ومشل ذلك موظفني من وحدة التقييم اإلداري يف األمم املتحدة ،ووحدة
السلوك واالنضباط يف إدارة عمليات حفظ السالم ،ومكتب تنسيق العملي ا ت ا إل من ا ئي ة  ،وفرع
مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية التابع للمكت ب املع ين ابملخ درات واجلرمي ة ،واملق رر اخل اص
املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري.
 - 18ومن أجل احلصول على اآلراء بشأن املمارسات الفضلى والدروس املستف ادة فيما يتعلق
حبماية املبلغني عن املخالفات يف املنظمات الدولية األخرى ،أجريت مقابال ت أيض ا م ع ا ملوظفني
املعنيني من َعّي َنة متثيلية من املنظمات الدولية ،وهي الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالراي،
واللجنة الدولية للصليب األمحر يف جنيف ،ومنظمة الت عاون وا لت نمي ة يف ا ملي دان ا ال قتصاد ي يف
ابريس ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل يف واشنطن العاصمة .وابإلضافة إىل ذلك ،أج ريت
مقابالت مع عدد من الكياانت اخلارجية واخلباء من ذوي التخصص والدراية يف محاية املبلغني.
 - 19ونظمت املفتشتان جمموعتني إلجراء مناقشات مركزة ،كانت أوالها يف أث ناء ا ال جتماع
السنوي لشبكة األخالقيات اخلاصة ابملنظمات املتع ددة األط راف يف روم ا ،حي ث تب ادل 36
مش اركا اآلراء بش أن أس باب ع دم إب الغ امل وظفني ع ن ح االت س وء الس لوك/املخالفات
واالنتق ام( .)5واس تخدمت النت ائج املستخلص ة م ن املناقش ة اجلماعي ة املرك زة لوض ع أس ئلة
لالستقصاء العاملي للموظفني بشأن هذا املوضوع .أم ا املناقش ة املرك زة الثاني ة فق د أجري ت م ع
ممثلني من البعثات الدائمة ،الذين هم أعضاء يف جمموعة جنيف ،بغرض التماس توقعاهتم بشأ ن
املساءلة التنظيمية وهنج "القدوة احلسنة على مستوى القيادة"(.)6
 - 20وأجرت املفتشتان مقابالت مع  17من املوظفني احلاليني والسابقني ا لذين أبلغوا عن
حاالت سوء سلوك أو خمالفات أو انتقام منذ عام  .2012وهؤالء األفراد ين تمون إىل ا ل عد ي د
من مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة ،وعمل وا يف الفئت ني اإلداري ة والفني ة (الدولي ة والوطني ة)
ويف فئة اخلدمات العامة ،يف املقر ويف امليدان .وحدد األشخاص الذين أجريت معهم املق ا بال ت
ع ن طري ق رس ا ئل وجهته ا املفتش تان إىل مكات ب األخالقي ات يف مؤسس ات منظوم ة األم م
املتح دة ،ال يت اتص لت ب دورها ابمل وظفني احل اليني والس ابقني إلبالغه م بطل ب املفتش تني أن
يتحدث كل منهم عن حالت ه طواعي ة إىل فري ق املش روع .وابإلض افة إىل ذل ك ،ابدر أيض ا ع دد
ممن أجريت معهم مقابالت ابلتواصل مع وحدة التفتيش املشتكة للحديث عن حاالهتم.
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 - 21وتبادل كل واحد من هؤالء األشخاص ال  17مع اآلخرين جتربتهم املبا ش رة عن ط ريق
مق ابالت وردود عل ى االس تبيان وتق دمي أدل ة مس تندية متعلق ة حبالت ه .ورك زت املق ابالت عل ى
اإلبالغ االويل عن حالة سوء السلوك/املخالفة واالنتقام (إن وجدت) ،والعمليات وا إلج راءا ت
ال يت اتبع ت يف التعام ل م ع ه ذه البالغ ات ابلنس بة إىل م ا ورد يف واثئ ق السياس ات الرمسي ة،
والنتيجة النهائية للبالغات ،واألثر النفسي  -االجتماعي على الشاكي بسبب اإلبالغ.
 - 22ومشلت البالغات عن سوء السلوك/املخالفات واالنتق ام ال واردة يف ح االت امل وظفني
تظلمات (بشأن تقييمات األداء والتقية والتعيني ،وعدم جتديد العقود وإساءة استعمال السلط ة )،
وقض ااي تتعل ق ابلص احل الع ام (تض ارب املص احل واالحتي ال والفس اد) وقض ااي تتعل ق ابح تام
االختالف يف الرأي (اخلالفات بشأن السياسات واإلجراءات التنظيمية) .وبسبب الطابع احلساس
للمواضيع ،ومن أجل احملافظة على السرية ،مل تتمكن املفتشتان من مضاهاة املعلومات ا لواردة يف
احلاالت املتعلقة ابملوظفني .ولذلك ،فيما يتعلق بتلك احلاالت ،كان التكيز على حتد ي د ا لثغ را ت
يف نطاق احملتوى املوضوعي للسياسات وأوجه القصور يف العمليات واإلجراءات.
 - 23وقد جرى التعامل مع اجملموعة الكاملة من املعلومات واآلراء ،الواردة يف ال ردود عل ى
االستبيان واملقابالت والدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،وفق ا الحتام السري ة ا مل ع هود م ن
جان ب وح دة التفت يش املش تكة ،فض الا ع ن ت وخي احل ذر بوج ه خ اص فيم ا يتعل ق حب االت
املوظفني ال  17الذين أجريت معهم مقابالت .ويعكس التقرير يف املقام األول ا ل رد ود ا جملم عة ؛
وعند االستشهاد أبقوال ألغراض التوضيح ال يذكر مصدرها إطالقا.
 - 24ولتيس ري تن اول التقري ر وتنفي ذ توص ياته ورص دها ،يتض من املرف ق العاش ر ج دوالا يب ني
ما إذا كان التقرير ق د ق دم إىل املنظم ات املعني ة من أج ل اخت اذ إج راءات أو لإلحاط ة .وحي دد
اجل دول م ا إذا كان ت التوص يات تتطل ب اخت اذ إج راء بش أهنا م ن جان ب اهليئ ات التش ريعية
للمنظمات املعنية أو من جانب مديريها التنفيذيني.

دال  -التعاريف
 - 25هناك عدد من املصطلحات الرئيسية املستخدمة على حنو متسق يف االستعراض .وعلى
الرغم من أن التعريف احملدد لكل مصطلح خيتلف من مؤسسة إىل أخرى يف واثئق السياس ات
الرمسية ،ميكن حتديد عدد من العناصر املشتكة يف التعاريف .وقد جعت هذه العناصر ا ملشتك ة
بغية التوصل إىل التعاريف العامة الواردة أدانه.
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•

اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات هو الكش ف ع ن س وء الس لوك/املخالفات يف
س ياق العالق ة القائم ة عل ى العم ل .وجي ب أن يك ون اإلب الغ إىل إح دى القن وات
احملددة حىت يشكل "نشاط ا مشموالا ابحلماية".

•

النشاط املشمول ابحلماية هو اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفة إىل آلي ة أو هيئ ة
مناس بة .وتش مل األنش طة املش مولة ابحلماي ة أيض ا التع اون م ع عملي ات التحقي ق
أو التدقيق املأذون هبا حسب األصول.

•

يشري سوء ا لسلوك/املخالفة إىل عدم امتثال املوظف اللتزاما ته مبوجب ميث ا ق ا ألمم
املتحدة ،والنظامني األساسي واإلداري ملوظفي األمم املتحدة أو غريها من املنشورا ت
اإلدارية والسياسات التنظيمية ذات الصلة ،أو عدم مراعاة معايري السلوك املتوق ع م ن
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موظ ف م دين دويل .ويش مل ذل ك ،عل ى س بيل املث ال ال احلص ر االعت داء عل ى
ممتلك ات وأم وال املنظم ة أو إس اءة اس تخدامها ،مب ا يف ذل ك لتحقي ق مكاس ب
شخص ية أو مكاس ب لش خص آخ ر؛ وإس اءة اس تخدام املنص ب لتحقي ق مكاس ب
شخص ية أو مكاس ب لش خص آخ ر؛ وطل ب أو تلق ي "عم والت غ ري مش روعة"
أو رش اوى؛ وتعم د التزوي ر (الغ ش)؛ والفس اد؛ والتخري ب؛ واإلك راه؛ والتواط ؤ؛
واالختالس؛ واملضايقات؛ والتحرش اجلنسي؛ واملمارسات التمييزية وا ال ن تق ام ،مبا يف
ذلك االنتقام من املبلغني عن املخالفات املزعومة؛ وإساءة استعمال السلطة؛ وتعارض
املص احل .وق د اخت ارت املفتش تان اس تعمال "س وء س لوك/خمالفة" يف كام ل التقري ر
ليشمل املصطلحني ،حبيث ال يستبعد أحدمها ،ولكي يعكس على حنو أفضل الفارق
يف النطاق يف سياسات املنظمات املشاركة ال .28
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•

عرف أبنه أي عمل ضار بشكل مباشر أو غري مباشر ،يوصى به أو ي ه مد د
االنتقا ي ّ
ب ه أو ين مف ذ ض د ش خص س بق أن أبل غ ع ن س وء س لوك/خمالفة أو ش ارك يف أنش طة
رقابية .واالنتقام ،يف هذا السياق ،جيب أن يتعلق "بنشاط مشمول ابحلماية".

•

مقد الشكوى هو الشخص الذي يكشف أو يعلن اعتزامه عن حسن نية ا لكشف
عن معلومات تفيد ابحتمال حدوث حالة سوء سلوك أو خمالفة أو انتقام.

•

موض وع ا لتحقي ق (أو املوض وع) ه و الش خص ال ذي يك ون م ور تركي ز التحقي ق،
إما مبوجب ادعاء أو مبوجب األدلة اليت جعت يف أثناء إجراء التحقيق.

•

ا لتقييم األويل هو عملية جع األدلة األساسية وحفظها وأتمين ها  ،وتقييم هذه ا أل د ل ة
لتحديد ما إذا كان التحقيق يف ادعاءات سوء السلوك/املخالفات املبلّغ عنها له ما يبره.

•

الدعوى الظاهرة الوجاهة (بشأن االنتقا ) تنش أ عن دما تش ري املعلوم ات ،املتاح ة
للكيان احملدد الذي يتلقى شكوى االنتقام (مكتب األخالقيات أو مكتب ا ل رق ا ب ة )،
إىل أن من املرجح وجود عالق ة س ببية قائم ة ب ني النش اط املش مول ابحلماي ة والعم ل
الضار الذي وقع على مقدم الشكوى أو هدد به .وعندما يقرر املكتب ا لذي ي نظ ر
يف شكوى االنتقام أن الشكوى ظاهرة الوجاهة ،حتال املسألة إىل إجراء حتقيق كامل.

•

السياسة (ملاذا نفعل ذلك) هي جمموعة من املبادئ التوجيهية أو القواعد اليت يقص د
هبا التأثري على القرارات واإلجراءات.

•

العملية (ما نفعله) تعين سلسلة من اإلجراءات اليت تتخذ من أجل التوصل إىل نتيجة.

•

اإلجراء (كيف نفعل ذلك ،ومىت ومع من) هو الطريقة والتتيب املتبع للقيام بعمل ما.

•

إطار املساءلة هو التزام املنظمة الشامل ابملعايري واإلجراءات واآلليات ال يت تض من
خضوعها للمساءلة .ويشدد على االلتزام ابلنتائج وإدارة األداء على أساس املخ ا ط ر ،
فضالا عن القيم املشتكة وثقافة النزاهة والشفافية( .)7والعناصر الرئيسية الثال ث ة إلط ار
املساءلة القوي هي (أ) العهد السياسي مع الدول األعضاء؛ و(ب) الرقابة الداخلية؛
و(ج) آليات تلقي الشكاوى والرد عليها(.)8

•

عرف احتا االختالف يف الرأي أبنه حق الشخص يف أن يكون له رأي أو م ن ظور
يم
ق د ال يتطابق ان م ع السياس ات أو املواق ف الراس خة للمؤسس ة ،وأن يع رب عنهم ا
بصورة الئقة.
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هاء  -القيود والتحدايت
 - 26تقر املفتشتان أبن حتليل احلاالت ال  17املتعلقة ابملوظفني الذين أبلغوا م ن ظم ا هتم عن
حاالت سوء سلوك وخمالفات وانتقام كان من شأنه أن يس مح بتحس ني فه م البع د اإلنس اين
للضغوط واملظامل واخلسائر  -القاسية يف بعض احلاالت  -اليت قد يتعرض هلا مقدمو الشكاوى.
بيد أن ذلك قد تعذر بسبب عدم القدرة على التحقق من املعلومات ومقارنته ا م ع ا مل ن ظم ا ت
املرتبطة هبا والوظائف ذات الصلة ،نتيجة للحاجة إىل احلفاظ على السرية ومحاية هوي ة مق دم
الشكوى.
 - 27وم ن أج ل حتدي د توقع ات مناس بة حل االت امل وظفني ال  17ال ذين أجري ت معه م
مقابالت ،ركزت املفتشتان فقط على العمليات واإلجراءات املتبعة بوضع جداول زمن ي ة وحت د ي د
املراحل الرئيسية .وركزت املقابالت فقط على البالغات األولية املتعلقة بسوء ا لسلوك /ا ملخ ا لف ة
وأي انتقام مقابل (إن وجد) .وأوضح فريق املشروع لألشخاص الذين أجريت مق ا بال ت م ع هم
أنه لن يعيد فتح القضااي أو يتدخل يف النواتج أو النتائج .كما اختذت ضماانت إضافي ة لتأمني
املعلومات الواردة وإدارة املخاطر اليت يتعرض هلا األفراد املرتبطني حباالت املوظفني ،مب ن ف يهم
األشخاص مواضيع االدعاءات والشهود.
 - 28احملاسبة على حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام املبلغ عنها رمسي ا  ،ع لى ن ط ا ق
املنظومة ،بني عامي  2012و 2016كانت مدودة بسبب أوجه القصور يف مم ارس ا ت حفظ
سجالت الوظيفة/الوظائف املنوط هبا تلقي هذه البالغات ،وهو ما أدى إىل عد م متكن ب ع ض
املنظمات من حساب العدد اإلج ايل للح االت املبل غ عنه ا والتحق ق م ن الن وا تج و/أو حتدي د
التدخالت الرمسية .وإضافة إىل ذلك ،ف ن لكل منظمة خصائصها بشأن اخلطوات ال يت تتبعه ا
يف التعامل مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،وهو ما حيد من القدرة على
عم ل مق ارانت فيم ا ب ني املنظم ات فيم ا خي ص اإلج راءات .ويف ح االت قليل ة ،كان ت هن اك
حتدايت مرتبطة ابملصطلحات والتعاريف ،ألن املنظمات تستخدم مصطلحا ت خمتلف ة لوصف
اخلطوات واإلجراءات واملمارسات املماثلة.
وتوّد املفتشتان اإلعراب عن تقديرمها جلميع املسؤولني يف منظومة األمم املتحدة وممثلي املنظمات
األخرى الذين ساعدوا يف إعداد هذا التقرير ،وبصفة خاصة من شاركوا يف املقابالت وقدموا عن
طيب خاطر ما لديهم من معارف وخبات.

احلواشي
()1
()2
()3
()4
()5
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’David Banisar, " Silencing sources: an international sur vey of protections and threats to journalists

) .sources" , Privacy International Global Survey Series (November 8 , 2007
اتفا قي ة األم م املتح دة ملكا فح ة الفس اد ،امل ادة  - 33جمل س أورواب ،التوص ية  CM/Rec(2014)7املرف ق  -منظم ة
الد ول األمريكية Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to
).Protect Whistleblowers and Witnesses (2013
.ST /SGB/2017/2 and Rev.1
انظر الفقرة .UNDT /2012/114 ،94
تش مل ع ض وية ش بكة أخال قي ات املنظم ات املتع ددة األط راف مكات ب األخال قي ات يف  24م ن كي اانت منظوم ة
األم م املتح دة (منظم ة األغذي ة والزراع ة ،اولوكال ة الد ولي ة للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل،
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()6
()7
()8
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اولص ندوق ال دويل للتنمي ة الزراعي ة ،ومنظم ة العم ل الدولي ة ،واملنظم ة الدولي ة للهج رة ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة،
اوالحت اد ال دويل لالتص االت ،واألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين
بفريوس/اإلي دز ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،ومنظم ة األم م املتح دة للتبي ة والعل م والثقاف ة ،وص ندوق األم م
املتح دة للس كان ،ومفوض ية األم م املتح دة الس امية لش ؤون الالجئ ني ،ومنظم ة األم م املتح دة للطفول ة ،ومنظم ة
األم م املتح دة للتنمي ة الص ناعية ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،ووكال ة األم م املتح دة إلغاث ة وتش غيل
الالجئ ني الفلس طينيني يف الش رق األدىن ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،واالحت اد البي دي الع املي ،وب رانمج األغذي ة
الع املي ،ومنظم ة الص حة العاملي ة ،مب ا يف ذل ك منظم ة الص حة للبل دان األمريكي ة ،واملنظم ة العاملي ة للملكي ة
الفكري ة ،واملنظم ة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة ،فض الا ع ن مص رف التنمي ة اآل س يوي ،ومص رف التنمي ة األفريق ي،
اوملص رف األورويب لإلنش اء والتعم ري ،واملص رف األورويب لال س تثمار ،ومص رف التنمي ة للبل دان األمريكي ة،
وص ندوق النق د ال دويل ،اولبن ك اإلس المي للتنمي ة ،ومنظم ة األم ن والتع اون يف أورواب ،وجمموع ة البن ك ال دويل،
ومنظمة اجلمارك العاملية ،ومنظمة ا لتجارة العاملية.
االحت اد الروس ي ،وإس بانيا ،وأس تاليا ،وأملاني ا ،وإيطالي ا ،وبلجيك ا ،وتركي ا ،وجهوري ة ك وراي ،والس ويد ،وسويس را،
وفرنس ا ،وكن دا ،واملكس يك ،اوململك ة املتح دة لبيطاني ا العظم ى وأيرلن دا الش مالية ،والن رويج ،وهولن دا ،وال والايت
املتحدة األمريكية ،والياابن.
انظر .DP/2008/16/Rev.1
انظر .JIU/REP/2011/5
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اثنيا -املمارسات الفضلى لسياسات املبلغني عن املخالفات
ألف  -أمهية السياسات املكتوبة الشاملة املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات
 - 30السياسات الفعالة املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات ،مبا يف ذلك سي ا س ا ت ا حلم ا ي ة م ن
االنتقام ،تش ّكل جزءا رئيسيا من احلوكمة وإدارة املخاطر واحلفاظ على ثق ا ف ة ا ل ن زا ه ة يف ا مل ن ظم ة
بصورة قوية .ومن شأن سياسات من هذا القبيل ،يف أفضل حاالهتا ،تيسري اإلبال غ عن ح ا ال ت
سوء السلوك/املخالفات والتحقيق فيها ومعاجلتها ومنع االنتقام من املبلغني .وملا كانت السياسات
هي غالب ا أول ما يلجأ إليه الشخص ملعرفة ما إذا كان ينبغي عليه اإلبالغ أم ال ،ي ن بغي أ ن حت دد
ه ذه السياس ات املس ائل الواج ب اإلب الغ عنه ا ،واجله ة الواج ب إبالغه ا ،واآللي ات الواج ب
استخدامها والنتيجة املتوقعة من اإلبالغ .ويف الواقع أن جيع األفراد ال  ،17اب ستث ناء واح د  ،يف
ح االت امل وظفني ال يت ج رى استعراض ها (ال ذين ادع وا ح دوث ح االت س وء س لوك/خمالفة
و/أو انتقام) ،أكدوا أهنم رجعوا إىل سياسات منظماهتم املتعلقة ابحلماية من االنتقام.
 - 31وسياسة احلماية من االنتقام تكون أيض ا مبثابة وثيقة عامة تبني التزام املنظم ة اب ملس اء ل ة
والنزاه ة واألخالقي ات ،وه و م ا يس اعد ب دوره يف إجي اد الثق ة داخ ل املنظم ة وخارجه ا .وه ي
تشكل عنصرا أساسيا يف إطار املساءلة يف املنظمة ،ولذلك جيب أن تك ون متماس كة وش املة
ويسهل احلصول عليه ا .وابلت ايل ،ف ن تطبي ق املمارس ات الفض لى يف جم ال سياس ات اإلب الغ
والتحقيق يف سوء السلوك/املخالفات واالنتقام يشري إىل قيمة السلوك األخالقي لدى املنظمة.
 - 32وجيب أال تكون سياسات احلماية من االنتقام جمرد استجابة للمتطلبات التنظيمي ة  ،بل
تتع دى ذل ك إليص ال القواع د القانوني ة والتنظيمي ة اخلاص ة ابملنظم ة جلمي ع األف راد (املوظف ون
وغريهم) .ويشمل ذلك إاتحة فهم واضح مل ا يش كل الس لوك املناس ب املقب ول والق انوين ،ح ىت
يثبت ألصحاب املصلحة التزام املنظمة ابلعمل يف بيئة مدنية ممتثلة للقانون وسليم ة (  . ) 1وجيب
أن حتدد السياسة أيض ا ضماانت تنفيذها ،مبا يف ذلك ضمان السرية ،وآليات التحقيق وت دا بري
التأديب واجلب املناسبة(.)2

ابء  -املنهجي ة املتبع ة يف وض ع مع ايري ومؤش رات املمارس ات الفض لى لتقي يم سياس ات
احلماية من االنتقا
 - 33من أجل وضع معايري املمارسات الفضلى لقياس قوة سياسات احلماية من ا ال نتقا م ل د ى
مؤسسات منظومة األمم املتحدة ال  28الواقعة يف نطاق والية وحدة التفتيش ا ملشتك ة  ،ت عا ق د ت
الوحدة مع مؤسسة أكادميية لديها خبري دويل يف السي ا س ات وا ملمارسا ت ا ملتع لق ة اب ملبلغني عن
املخالفات( .)3ومعايري املمارسات الفضلى مستمدة من حتليل  27وثيقة مرجعية (انظر املرف ق
األول) ،مبا يف ذلك القوانني وامل دوانت والسياس ات والتق ارير واألدل ة والدراس ات والتوص يات
واملمارسات الفضلى ،اليت أعدهتا جمموعة من الكياانت احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية
واملنظمات غري احلكومية واخلباء املستقلني .واستناداا إىل حتليل اخلباء حددت  7معايري للممارسات
الفضلى لإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،إىل جانب عدد من املؤشرات اليت تركز على
السياسات واملمارسات واإلجراءات املتعلقة ابإلبالغ عن املخالفات واالنتقام(.)4
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 - 34وبع د ذل ك ت وىل فح ص املع ايري الس بعة بص ورة غ ري رمسي ة خ باء خ ارجيون وممارس ون
دوليون متخصصون يف سياسات احلماية من االنتقام ،أعدوا قائمة هنائية من مخسة معايري و 22
من املؤشرات املقابلة( .)5واهلدف من تقليل عدد املعايري النهائية واملؤشرات ا ملق ا بل ة ه و ضم ان
تركيز املمارسات الفضلى فقط على السياسات املكتوبة ال على املمارسات واإلجراءات امل رتبط ة
ابلتنفيذ .واملعايري اخلمسة هي كما يلي (أ) اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات؛ (ب) احلما ي ة
من االنتقام (ج) الدعم اإلضايف املتاح لألشخاص الذين يبلغون عن سوء السلوك /ا مل خ ا لف ا ت؛
(د) االستعراض األويل للبالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام وتسجيلها والتحقيق
فيها؛ (ه ) قوة السياسة بشكل عام.
 - 35ومبجرد وضع معايري املمارسات الفضلى يف صيغتها النهائية ،أجرى فريق املش روع ا لت ا ب ع
ال لسياسات احلماية من االنتقام ا ل  23ا ليت ك ان ت
لوحدة التفتيش املشتكة واخلبري املستقل حتلي ا
( )6
قائمة حىت  31ك انون األول/ديس مب ( 2017انظ ر املرف ق الث اين)  ،وال يت تش مل املنظم ات
( )7
وقيم كل سياسة وفقا للمؤشرات ال  .22وحصلت كل منظمة ع لى
ال  28املشاركة يف الوحدةّ ،
نسخة من التقييمات اخلاصة هبا إلقرارها ،وطلب منها ،يف حالة أي تقييم ا ت ت ع تض ع ليه ا ،
تقدمي املعلومات والواثئق الداعمة (مثل السياسات واألدلة واملبادئ التوجيهي ة ا ل دا خلي ة ) لتأيي د
دعواها .ويبني االستعراض الدقيق للتعليقات والواثئق الواردة إىل وحدة التفتيش ا ملشتك ة وا خلبري
املس تقل أن ثل ث املؤش رات ( 34.6يف املائ ة ،أي  175م ن  506مؤش را) أعي د تقييمه ا،
منها  88.6( 155يف املائة) حتسن تقييمها ابملقارنة مع التقييم األصلي ،يف حني أن  20مؤش را
( 11.4يف املائ ة) اخنف ض تقييمه ا .والحق ا ح دد فري ق االس تعراض الت ابع للوح دة التقييم ات
النهائية ،ووسع نطاق اإلطار ليشمل واثئق إضافية.
 - 36ويف احلاالت اليت يوجد فيه ا خ الف ب ني وح دة التفت يش املش تكة ومنظم ة م ا بش أن
تقييم مؤشر معني ،وإذا مل تستوعب الوحدة التغيري يف التقييم أو استوع بته جزئيا  ،ذك ر ا ألس ا س
املنطقي لذلك يف املالحظات اخلتامية .ويف التقييم النهائي ،يف احلاالت اليت تستويف فيها سيا س ة
احلماية من االنتقام وسياسات املنظمة واملبادئ التوجيهية املنشورة األخرى (مثل ميثا ق ا ل رق ا ب ة ،
أو السياس ة املتعلق ة بس وء الس لوك أو املب ادئ التوجيهي ة املتعلق ة ابلتحقي ق) متطلب ات املؤش ر
استيفاء كامال ،توضع عالمة [✔]؛ يف احلاالت اليت تستوىف فيها متطلبات املؤشر بصورة جزئي ة
توضع دائرة []O؛ أما يف احلاالت اليت ال تستويف متطلبات املؤشر فتوضع عالمة [✖] .وي رد يف
املرفق الثالث جدول شامل لتقييمات جيع املنظمات املشاركة وفقا جلميع املعايري واملؤشرات.
 - 37وكما ذكر أعاله ،بينما كان االستعراض يهدف يف البداي ة إىل تقييم م عايري ا ملم ارس ات
الفضلى على أساس سياسة احلماية من االنتقام وحدها ،فقد وسع نط ا قه الحق ا ليشمل ا لواثئق
األخرى ذات الصلة ،مع األخذ يف االعتبار أن حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،يف معظم
املنظمات ،جيري التعامل معها مبوجب سياسات مستقلة متلكها وتديرها وحدات يف املن ظم ة  ،وهي
عادة مكتب الرقابة اخلاص حباالت سوء السلوك/املخالفات ومكتب األخالقيا ت ا خل ا ص حب ا الت
االنتقام( .)8وتقر املفتشتان أبنه على الرغم من أن واثئق السياسة املستقلة قد تكون ضرورية يف بعض
احلاالت ،ف ن جتزؤ إصدارات السياسات ينش نظاماا مرهق ا وغري مكتمل ،ويضع عبئ ا ثقي اال ع لى
املوظفني وغري املوظفني الساعني لإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفة أو امللتمسني احلماية من
االنتقام .وتعتقد املفتشتان أن األمر املثايل هو استفادة املنظمات واملوظفني من وثيقة سي ا سا ت
واحدة تشمل مجيع املعلومات والتوجيهات ذات الصلة ابلسياسة.
GE.18-12385
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 - 38وابإلض افة إىل ذل ك ،تؤك د املفتش تان عل ى ض رورة التأك د م ن أن مجي ع واثئ ق
السياس ات ذات الص لة متاح ة لعام ة اجلمه ور  -ول يس عل ى ص فحة الش بكة الداخلي ة
أو لوحدة م َعّي نَة فقط داخل املنظمة ،كما هو احلال يف الوقت احلاضر يف عدد من املنظم ات.
وتقييد احلصول على معلومات من هذا القبيل حيد بدرجة كبرية من القدرة على التوصل إىل قرار
مستنري بشأن ما إذا كان ينبغي اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتق ا م ،ويقلل بشكل
مؤثر من القيمة العملية ألي سياسة متعلقة ابحلماية من االنتقام ،كما يعوق اإلبالغ من مصادر
خارجية مثل مقدمي اخلدمات واملستفيدين.

جيم  -التوعي ة وحمل ة عام ة ع ن  23تقييم ا لسياس ات احلماي ة م ن االنتق ا يف  28م ن
مؤسسات منظومة األمم املتحدة
 - 39قبل النظر فيما إذا كانت السياسات املنشورة تستويف معايري ا ملم ارسا ت ا لفضلى ،فم ن
األمهية مبكان قياس مدى علم املوظفني بوجودها ،وهو ما حيدد ما إذا كان إبمكاهنم الوصول إليها
واستعماهلا على النحو الواجب؛ ونتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ا ليت أج رهت ا وح دة
التفتيش املشتكة يف عام  2017عن السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات واليت مشلت جي ع
تبني أن مخس اجمليبني ( 19.9يف املائة) مل يكونوا ملمني بسياسا ت ا إلبالغ عن
املنظمات ال ّ ،28
سوء السلوك واالنتقام ،وأن ما يقرب من النصف ( 49.3يف املائة) كانوا ملمني هب ا جزئي ا فقط،
وال يوجد سوى  3من كل  10أفراد ( 30.7يف املائة) ذكروا أهنم ملمني هبا جيدا.

 - 40وأظهرت النتائج ،عند تصنيفها ،أن نسبة أكب ( 34يف املائة) من اجمليبني  -وهم م ن
املوظفني امليدانيني  -على دراية كبرية ابلسياسات ذات الصلة ،ابملقارنة مع موظفي ا ملق ر ( 25
يف املائة) .ومن حيث حجم املنظمة ف ن النسبة املئوية للموظفني غري امللمني هبذه السياسا ت يف
املنظم ات الص غرية واملتوس طة احلج م ( 28-30يف املائ ة) تقريب ا ض عف النس بة املئوي ة يف
املنظمات الكبرية ( 16يف املائة) .ويبلغ عدم اإلملام أعلى درجا ته وسط اجمليبني من غري املوظفني
( 28يف املائ ة) ،وه و م ا ميك ن أن يع زى يف بع ض احل االت إىل ع دم نش ر جي ع السياس ات.
وعموم ا ،تش ري نت ائج الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني إىل حاج ة واض حة إىل كفال ة
حصول املوظفني على جيع املستوايت على توعية وإملام اتمني هبذه السياسات اهلامة.

دال  -التقييمات والتحليل وفقا للمعايري وملؤشرات املمارسات الفضلى
 - 1تقي يم سياس ة احلماي ة م ن االنتق ا اس تنادا إىل املعي ار  :1اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات
 - 41يستخدم املعيار األول لتقييم الظروف التمكينية اليت تشجع املوظفني ع لى ا إلبال غ عن
سوء السلوك/املخالفات .وهو حيتوي على مخسة مؤشرات للممارسات الفضلى لتقييم مدى إاتح ة
قنوات متعددة لإلبالغ ،مبا يف ذلك القدرة على اإلبالغ إىل هيئة رقابة مستقلة أبي لغة من لغات
العمل يف املنظمة .ويستخدم املعيار لتقييم ما إذا كانت هناك ضوا بط مددة للمساءل ة تصل حىت
إىل القمة ،وما إذا كانت هناك أحكام مددة لإلبالغ عن االدعاءات املتعلق ة ب رئيس املنظم ة
ورئيس مكتب الرقابة .ويستخدم أيض ا للتحقق من الضماانت احليوية ،مبا يف ذلك ا لق درة ع لى
اإلبالغ بسرية ودون الكشف عن اهلوية ،والظروف (أي كيف ومىت) ا ليت جيوز فيه ا للشخص
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تقدمي مثل هذه البالغات إىل كيان خارجي .وعموم ا ،ف ن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشروق األدىن مه ا املؤسس تان
الوحيداتن اللتان استوفتا جيع املتطلبات لتزويد املوظفني بقنوات شاملة ومستقلة لإلبالغ عن سوء
السلوك/املخالفات بسرية ودون الكشف عن اهلوية ،مبا يف ذلك إىل الكياانت اخلارجي ة ،ومه ا
الوحيداتن اللتان لديهما أحكام مددة لإلبالغ عن الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب الرقابة.
اجلدول رقم 1
تقييمات سياسات احلماية من االنتقا  :مؤشرات املمارسات ا لفضلى للمعيار رقم 1
 4- 1حيت وي ع ل ى
أحكام مددة لإلبالغ
ع ن س وء الس لوك/
 2- 1يت يح إمكاني ة
اإلب الغ إىل هيئ ة رقاب ة  3- 1يسمح للشخص املخالف ات املتعلق ة
 1- 1يشتط على ا ألقل ويشتط أ ن يكون خط ابإلب الغ بس يرة ود ون ب رئيس املنظم ة ورئ يس
مكتب الرقابة
الكشف عن هويته
قناتني لإلبالغ الداخلي اإلبالغ مستقالا

املنظمات املشاركة
منظمة األغذي ة والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل
منظمة العمل الدولية
املنظم ة البحير ة الدولية
االحتاد الدويل لالتصاالت
األمانة العامة لألمم املتحدة
ب رانمج األم م املتح دة املش تك
املع ين بف ريوس نق ص املناع ة
البشيرة /اإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
الي ونسكو
صند وق األمم املتحدة للسكان
مفوضية شؤون الالجئني
اليونيسيف
اليونيد و
مكتب األمم املتحدة خلدمات
ارع
املش ي
هيئة األمم املتحدة للمأرة
األونروا
منظمة السياح ة العاملية
االحتاد البيدي العاملي
برانمج الغذاء العاملي
منظمة الصح ة العاملية
املنظم ة العاملية للملكية الفكيرة
املنظم ة العاملية لألرصاد اجل وية

 6- 1يوضح مىت وكيف
ميك ن اإلب الغ إىل جه ة
خارجي ة (مث ل وك االت
 5- 1يتيح اإلبال غ إنفاذ القان ون أو جمموعات
أبي لغ ة من لغات الدفاع عن املصلحة العامة
أو وسائط اإلعالم)
عمل املنظمة

✔

✔

✔

O

✔

✖

✔

✔

✔

✖

✔
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O

O
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✔
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✖
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✔

✔
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✔
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املفتاح [✔ ] مستوىف اب لكامل؛ [ ] Oمستوىف جزئيا؛ [✖ ] غري مستوىف.

GE.18-12385

13

JIU/REP/2018/4

مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :1- 1يشتط على األقل قناتني لإلبالغ الداخلي
 - 42يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  1- 1لتقييم ما إذا كانت السياسة تشتمل ع لى
اثنتني على األقل من القنوات الداخلية لإلبالغ عن سوء السلوك ،إذ من الضرورة مبكان أ ن ت ت اح
للموظفني جمموعة من القنوات حىت يتمكنوا من اإلبالغ حيث يشعرون براح ة أكب وعن ط ريق
القناة اليت ال متثّل أي تضارب يف املصاحل أو تثري الفزع .ويف الوقت احلاضر ،تتيح جيع ا لكي اان ت
األخرى ،ما عدا االحتاد الدويل لالتصاالت ،ما ال يقل عن اثنتني من القنوات الداخلي ة لإلبالغ
عن سوء السلوك/املخالفات ،ومها عادة الرئيس املباشر ورئيس مكتب الرق ا ب ة  .وتشمل ا لق ن وات
األخرى رئيس الشعبة/اإلدارة ،ومدير املوارد البشرية ،ومكتب األخالقيات ،ومكتب أمني ا ملظ ا مل،
ال فيما يتعلق ابالستغالل واالعتداء اجلنسيني) ورئيس املنظمة.
ومراكز التنسيق (مث ا
 - 43ويف حني أن واحدة فقط من سياسات احلماية من االنتقام تتطلب وجود خط س اخ ن
لإلبالغ ،ف ن آلية اإلبالغ هذه متاحة اآلن على نطاق واسع يف املنظمات الكبرية .وعلى سبيل
املمارس ة اجلي دة ،يش تط ميث اق الرقاب ة يف ب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ص راحة عل ى مكت ب
الرقابة إاتحة خيارات إبالغ متعددة ،وهي على وجه التحديد خط ها تفي لالتص ال املباش ر،
وآلية لإلبالغ عن طريق شبكة اإلنتنت ،وعنوان بريد إلكتوين ،تعمل على م دار الس اعة م ن
أجل تيسري اإلبالغ عن الغش أو الفساد أو غري ذلك من املخالفات .وحتتوي الشبكة الدا خلي ة
ل بانمج الغ ذاء الع املي عل ى ص فحة م ددة توض ح جي ع اخلط وات لتحدي د أي س وء س لوك
واإلبالغ عنه ،مبا يف ذلك أرق ام اهلوات ف وعن اوين البي د اإللك توين املناس بة .واملنظم ة العاملي ة
للملكية الفكرية هي الوحيدة اليت تتيح اإلبالغ عن سوء السلوك إىل إحدى الدول األعضاء،
عن طريق رئيس جلنة التنسيق يف املنظم ة .ويف منظم ة العم ل الدولي ة ميك ن اإلب الغ ع ن طري ق
قنوات متعددة عن أشكال م َعّي َنة فقط من سوء السلوك(.)9
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :2- 1يتيح إمكانية اإلبالغ إىل هيئة رقابة مستقلة
 - 44يستخدم املؤشر رقم  2- 1ألفضل املمارس ات لتقي يم م ا إذا كان ت السياس ة املكتوب ة
تتيح إمكانية اإلبالغ عن املخالفات إىل هيئة رقابة مستقلة .وترد معايري تقييم استقاللية اهليئات
الرقابية والقرارات املقابلة بتوسع يف الفصل الثالث .وهذا اإلجراء ضروري لضمان إمكانية إبال غ
املوظفني إىل أي كيان يتمتع ابالستقاللية من أجل متابعة الشكوى ،بصرف النظ ر ع ن وض ع
املتهم .وابستثناء منظمة الطريان املدين الدويل (حيث يكون اإلبالغ إىل مكتب ا ألخال قي ا ت)،
ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،واالحت اد البي دي الع املي ،ف ن السياس ات ال  20املتبقي ة اخلاص ة
ابملنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة جيعه ا تس مح ابإلب الغ ع ن س وء الس لوك إىل
كيان مستقل ،وعادة ما يكون مكتب الرقابة/املراجعة الداخلية أو مكتب املفتش العام .ومنظمة
العمل الدولية( ،)10ومنظمة السياحة العاملية( )11واالحتاد البيدي العاملي( )12إما إهنا مل توافق على
تقييمها بشأن املؤشر  2- 1أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
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مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :3- 1يتيح اإلبالغ بسرية ودون الكشف عن اهلوية
 - 45يستخدم املؤشر رقم  3- 1ألفضل املمارسات لتقييم ما إذا كانت السياسات ا ملكتوب ة
تشمل القدرة على اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفة بس رية ودون الكش ف ع ن اهلوي ة .وم ن
الضروري وجود أحكام تنص على السرية وعدم الكشف عن اهلوية لإلبالغ عن سوء ا لسلوك،
أتخ ذ يف االعتب ار ،عل ى وج ه اخلص وص ،ط ابع التسلس ل اهلرم ي ملؤسس ات منظوم ة األم م
املتحدة ،والنسبة الكبرية واملتزايدة من القوى العاملة اليت تفتقر إىل األمن ا لوظيفي أل هن ا ت ع مل
بعقود غري املوظفني أو بتعيينات مؤقتة ومددة املدة .واإلبالغ دون الكشف عن اهلوية قد جي ع ل
التحقيق أكثر صعوبة ،إال أنه يشجع اإلب الغ يف احل االت ال يت تك ون فيه ا درج ة اخل وف م ن
االنتقام عالية .وترد يف الفصل اخلامس تفاصيل أوىف عن اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية.
 - 46وكشفت املقابالت اليت أجريت مع املهنيني الذين يؤدون دورا رئيسيا يف محاي ة ا ملبّل غني
ع ن املخالف ات (مث ل م ن يعمل ون يف وظ ائف الرقاب ة أو األخالقي ات أو امل وارد البش رية أو يف
الوظائف اإلدارية العليا) عن أن بعض املوظفني يفتقرون إىل فهم واضح للتمييز بني املصطلحني .
فمن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش ا مل شتك ة  ،ه نا ك  53يف
املائة ممن شهدوا حاالت سوء سلوك/خمالفات خالل السنوات اخلمس املاضية ومل يبّل غوا عن ه ا .
و 57يف املائة من الذين مل يبلّغوا مل يفعلوا ذل ك لع د م ثق تهم يف أن الس رية س تاعى ابلكام ل،
وأهنم ابلفعل سيحصلون على احلماية إن أبلغوا.
 - 47واإلب الغ دون الكش ف ع ن اهلوي ة ه و ق درة الف رد عل ى اإلب الغ ع ن س وء
عرف بنفسه ،أي أن تقبل املنظمة البال غ عن سوء ا لسلوك ا لذي
السلوك/املخالفات دون أن ي ّ
ال جيب ربطه هبوية مقدم الشكوى .وميكن أن يكون ذلك عن طريق مكاملة هاتفية ،أو عن ط ريق
البيد اإللكتوين من حس اب ومه ي أو ابس م مس تعار ،أو ع ن طري ق رس الة ب ال معلوم ات ع ن
املرسل .أما اإلبالغ بسرية فهو عندما تنص سياسات املنظمة على حصول الفرد ،ا لذي يكشف
عن هويته عند اإلبالغ لكيان مدد عن سوء السلوك/املخالفة ،على ضماانت تؤكد عدم الكشف
عن هويته أو عن املعلومات اليت أدىل هبا إىل أي جهة أخرى إال مبوافقت ه الص رحية عل ى ذل ك.
والتحديثات املستقبلية للسياسات ذات الصلة ينبغي أن توضح تطبيق وتعريف كال املصطلحني.
 - 48واعتبارا من هناية ع ام  ،2017كان ت هن اك  14منظم ة فق ط ( 61يف املائ ة) ل ديها
السياسات ذات الصلة اليت تتيح اإلبالغ بسرية ودون الكشف عن اهلوية .وعالوة ع لى ذلك،
مثة قيود قائمة ،فاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرانمج األغذية العاملي ال يسمحان ابإلبالغ
عن التحرش يف مكان العمل أو إساءة استعمال السلطة دون الكشف عن اهلوية .أما منظم ة
الطريان املدين الدويل ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة البحرية الدولية ،ومنظمة األمم املتح دة
للطفول ة ،واالحت اد البي دي الع املي ومنظم ة الس ياحة العاملي ة فليس ت ل ديها أي أحك ام ص رحية
بشأن اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية .ولئن كانت األونروا تتيح إمكانية اإلبالغ دون الكشف
عن اهلوية ،ف ن سياستها تنص على عدم اختاذ إجراء يف احلاالت اليت ال يوج د فيه ا م ا يؤي د
املعلوم ات املقدم ة .ويف ه ذا الص دد ،ف ن البن د ال وارد يف سياس ة منظم ة الص حة العاملي ة،
والذي يَُزود مبوجبه املبلغون دون الكشف عن هوايهتم (عن طريق اخلط الس ا خ ن ا خل ارجي
أو البيد اإللكتوين) برقم مرجعي للمتابعة مع املكتب املسؤول ،تُعد ممارسة جي دة ج د ي رة
أبن تُستنسخ.
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 - 49ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ليس لديه أي بنود صرحية يف سي ا سته بشأ ن
اإلب الغ الس ري ،وال االحت اد ال دويل لالتص االت ،ويف الواق ع ت نص سياس ة األخ ري عل ى أن ه
لن يكون ملزم ا ابحلفاظ على س رية الش خص ال ذي يكش ف ع ن هويت ه يف اإلب الغ ع ن س وء
الس لوك .وم ن املمارس ات اجلي دة ،توضح سياس تا منظم ة الص حة العاملي ة واليوني دو ابلتفص يل
الظروف احملددة اليت ميكن التخلي فيها عن سرية مقدم الشكوى .ومثة ممارسة جي دة أخ رى يف
املبادئ التوجيهية للتحقيق لدى منظم ة األغذي ة والزراع ة ،ت نص ص راحة عل ى أن ع دم امتث ال
موظفي الرقابة يف املنظمة قواعد السرية اليت حتكم محاية املبلغني عن املخالفات ي عد سلوك ا غري
مر ٍ
ض وخيضع صاحبه إلجراء أتدي  .وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي( )13ومكتب األمم ا ملتح دة
خلدمات املشاريع( )14واالحتاد البيدي العاملي( )15إما إهنا مل توافق على تقييمها بشأن هذا املؤشر
أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :4- 1حيت وي عل ى أحك ا حم ددة لإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات املتعلقة برئيس املنظمة ورئيس مكتب الرقابة
 - 50يعد مؤشر املمارسات الفضلى رقم  4- 1حيوايا إلثبات التزام املنظمة اب لتص د ي لسوء
السلوك/املخالفات واالنتقام على أعلى مستوى  -الرئيس التنفيذي .ويقر املؤشر أيضا إبمكان ي ة
إس اءة اس تخدام الس لطة و/أو التقص ري يف أداء الواجب ات إذا ق دمت االدع اءات ض د أولئ ك
الذين يشرفون على التحقيقات ،وهم حتديدا رؤساء مكاتب الرقابة الداخلية .ومعظم مؤسس ا ت
منظومة األمم املتحدة لديها هيكل إبالغ رأس ي ،ال س يما الوك االت املتخصص ة حي ث يعم ل
رؤساء جيع الكياانت املعنية بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام (مثل املوارد البشري ة  ،ومك ا تب
األخالقيات ،ومكاتب الرقابة وأمناء املظامل) حتت إشراف مباشر من رئيس املنظمة  .ويف م ع ظم
املنظم ات املش اركة ،يص در رئ يس املنظم ة الق رارات اإلداري ة ذات الص لة املتعلق ة حب االت س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام استنادا إىل نتائج التحقيق والتوصيات .وابلتايل ،ينبغي من ا ل ناحي ة
املثالية ،يف إطار هذا املؤشر ،تقدمي البالغات املتعلقة برئيس املنظمة إىل كيان ال يوا جه ت عارض
املصاحل يف متابعة االدعاء على حنو مستقل واختاذ تدابري حامسة.
 - 51ويف الوق ت ال راهن ف ن مفوض ية ش ؤون الالجئ ني( )16واألون روا( )17واملنظم ة العاملي ة
للملكية الفكرية( )18هي املؤسسات الثالث فقط اليت لديها أحكام صرحية فيما يتعلق اب إلبال غ
إىل قناة مستقلة عن سوء السلوك ضد كل من رئ يس املنظم ة ورئ يس مكت ب الرقاب ة ،ويش مل
ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف األمانة العامة لألم م املتح دة فيم ا خي ص االدع اءات
املوجهة ضد رئيس مفوضية شؤون الالجئني ،ورئ يس األون روا ،وض د رئ يس مكت ب الرقاب ة يف
املفوضية .وفيما خي ص االدع اءات املوجه ة ض د رئيس ي مكت الرقاب ة يف األون روا ويف املنظم ة
العاملية للملكية الفكرية وضد املدير العام هلذه األخرية ،يلزم إبالغ واستشارة اللجنة االستش اري ة
املعنية ابلرقابة يف كل منظمة .وابلنسبة إىل الصناديق والبامج ،ملا كان األمني العام هو من يع ّني
رؤساءها التنفيذيني ،فمن الناحية النظرية ميكن تقدمي أي ادعاءات تتعلق بس وء الس لوك ض د
الرئيس التنفيذي إىل األمانة العامة لألمم املتحدة (مكتب خدمات الرقابة الداخلية)(  ) 1 9وتشري
أيض ا سياسات ثالثة صناديق وبرامج (صندوق األمم املتحدة للسكان واليون يسيف وهيئ ة ا ألمم
املتحدة للمرأة) ،على وجه التحديد ،إىل مكتب خدمات الرقابة الداخلية لإلبالغ ع ب قن وات
غري اآلليات الداخلية الراسخة.
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 - 52وتسمح منظمة العمل الدولية ،من بني كياانت أخرى ،ابإلبالغ عن ادعاءات الغ ش
املتعلقة ابملدير العام إىل رئيس جملس اإلدارة( .)20وهذه ممارسة جيدة ألن رئيس جمل س اإلدارة
مستقل عن الرئيس التنفيذي ،ومن املرجح أن يكون متمرس ا مبا فيه الكفاية يف قواعد املنظم ة
وأنظمتها الختاذ اإلجراء املناسب .وأكد معظم الذين أجريت معهم مق ا بال ت ،م ن ا ل عا ملني يف
مكات ب األخالقي ات والرقاب ة ،أن اإلب الغ هب ذه الطريق ة يعت ب أم را غ ري م ألوف ،وأق روا أبهن م
ال يعرفون كيفية التعامل مع هذه االدعاءات بشكل هنا ئي يف ظل غياب إجراءات العمل املوحدة.
 - 53وتسمح فقط منظمة األغذية والزراعة ،واألمانة العامة لألمم ا ملتح دة  ،وص ندوق ا ألمم
املتحدة للسكان ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية صراحة ابإلبالغ عن االدعاءات املتعلقة برئيس
مكتب الرقابة إىل رئيس املنظمة .ولدى برانمج األمم املتحدة اإلمنا ئي ،وهيئة األمم املتحدة للم رأ ة
ومنظمة السياحة العاملية أحكام تنص بصورة غري مباشرة على اإلبالغ إىل اث ين أ ع لى مستواي ت
السلطة عندما يكون مثة تعارض يف املصاحل مع قناة اإلبالغ احملددة .وه نا ك  18م ن ظم ة ل د يه ا
أحكام معمول هبا تتعلق ابإلحالة اخلارجية إىل آلية حتقيق بديلة يف حاال ت ت عارض ا ملص ا حل م ع
هيئة الرقابة الداخلية( .)21أما منظمة العمل الدولية( ،)22واملنظمة البحرية الدولية( ،)23وبرانمج ا ألمم
املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز( ،)24وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي (، ) 2 5
واليونسكو( ،)26وصندوق األمم املتحدة للسكان( ،)27واليونيدو( ،)28وهيئة األمم املتحدة للمرأة(،)29
وبرانمج األغذية العاملي( ،)30فهي إما أهنا ال توافق على تقييمها بشأن ا ملؤش ر رقم  4 - 1أو أ هن ا
ق ّدمت معلومات إضافية.

 - 54واستنادا إىل املعلومات املستمدة من مصادر خمتلفة ،كانت هناك ادعاءات ض د رئيس
واحدة على األقل من مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف السنوات األخرية .وعلى الرغم من أن
جملس اإلدارة مل يتدخل إال مدفوعا ابملخاطر املتعلقة ابلسمعة ،عقب اهتم ام وس ائط اإلع الم
ابملسألة .ويف احلاالت اليت جرت فيها حتقيقات يف االدعاءات خلصت إىل وجود حا ال ت سوء
السلوك/املخالفات ،مل تسفر أي منها عن إجراءات أتديبية ضد الرئيس التنفيذي خالل فتة هذا
االستعراض ()2012-2016
 - 55وفيم ا يتعل ق برؤس اء مكات ب الرقاب ة ،ف ن االدع اءات يف ه ذه الف تة ،مشل ت إس اءة
استعمال السلطة والتحرش وانتهاك السرية .وهناك بعض األدلة على أن إجراءات قد اخت ذت يف
عدد قليل من احلاالت يف الفتة قيد االستعراض ،ولكن هذه اإلجراءات ليست ابلض رورة ذ ا ت
ط ابع أتد ي (مث ل مطالب ة الش خص املع ين ابالس تقالة أو الس ماح ل ه ابالس تقالة م ن وظيفت ه)
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف املنظمات اليت ال توجد فيها وظيفة للرقابة و/أو ليس لديها القدرة على
التحقيق ،ف ن الوظائف األخرى (موظفو األخالقيات ،ورؤساء اإلدارات ون واهبم ،عل ى س بيل
املثال) قد تتطلب إدراج أحكام مددة لتتوىل إجراء التحقيقات ،على أساس أدوارها ومسؤولياهتا
يف تنفيذ السياسات العامة.
 - 56وينبغي أن تكون للسياسات اليت حتكم سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ب روتوكوال ت
مددة الستعراض االدعاءات املوجهة ضد ه ؤالء األف راد وجتن ب أي تع ارض مص احل .وينبغ ي
جملالس اإلدارة أن تستعرض خيارات اإلبالغ والبوتوكوالت فيما يتعلق ابالدعاءات املوجهة ض د
رئيس املنظمة ورئيس مكتب الرقابة ،مبا يف ذلك األحكام املنصوص عليها يف عقود العمل بشأن
االنتهاك ات ذات الص لة ابألخالقي ات .ويتمث ل أح د اخلي ارات يف حتدي د دور واض ح للجن ة
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الرقاب ة ،ولك ن الش رط الش ا مل ه و ختص يص قن اة لالدع اءات حت مدد بوض وح للتأك د من إج راء
املراجعات والتحقيقات الالزمة.
 - 57وينبغ ي أن تش مل السياس ات ،عل ى وج ه التحدي د م ا يل ي أحك ام تقض ي إبحال ة
االدع اءات املوجه ة ض د ال رئيس التنفي ذي ورئ يس مكت ب الرقاب ة (أو الوظ ائف األخ رى ذات
صلة) مباشرة إىل جلنة الرقابة؛ وأن حتدد وسائل اإلحالة؛ وأن تنص على الكيفية اليت تتعا مل هب ا
جلنة الرقابة مع االدعاء (مثل اإلحالة إىل آلية خارجية مستقلة إلجراء التحقيق) ودورها يف ا خت ا ذ
القرارات اإلدارية بشأن احلماية واجلب والتدابري التأديبية استنادا إىل نتائج التحقيق .ومن ا ملتوق ع
بصورة معقولة أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل دعم الشفافية واملساءلة يف املؤسس ا ت ا لت ا ب عة
ملنظومة األمم املتحدة.
التوصية 1
ينبغي أن تعتمد اهليئات التشريعية ،حبلول  ،2020تدابري للتأك د م ن أن مجي ع
السياسات املتصلة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقا حتدد القنوات والطرا ئق ا مل نا سبة  ،مثل
جلان الرقابة املس تقلة ،لإلب الغ وا لتحقي ق يف االدع اءات املوجه ة ض د ال رئيس التنفي ذي
للمنظمة ،وكذلك ضد أي وظائف أخرى قد تنطوي على تعارض مصاحل حمتمل يف التعامل م ع
هذه القضااي.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :5- 1يتيح اإلبالغ أبي لغة من لغات عمل املنظمة
 - 58ينبغ ي أن تك ون ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة ذات احلض ور اإلقليم ي واملي داين
الرئيسي ،بوصفها كياانت عاملية ،سياسات تشتمل على أحكام صرحية للموظفني لإلبال غ عن
سوء السلوك/املخالفات أبي لغة من لغات عمل املنظمة ومراكز العمل الرئيسية .فعلى س بيل
املثال ،ابإلضافة إىل اإلنكليزية والفرنسية ف ن لغات العمل األخ رى املس تخدمة يف جل ان األم م
املتحدة اإلقليمية هي العربية والروسية واإلسبانية .وعلى الرغم من أن واثئق السياس ة ال حت دد
اللغات اليت يقدم هبا البالغ ،ف ن مكاتب الرقابة واألخالقيات يف جيع املؤسسات (ابس تثناء
منظمة الطريان املدين الدويل) أكدت قبوهلا البالغات أبي لغة من لغات العمل ،وأن معظمه ا
لديه القدرة على التعامل مع اإلبالغ هبذه اللغات.
 - 59وملكتب الرقابة يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي نظام إبالغ عن طريق ا إل ن تن ت يتيح
للشاكني االختيار من بني  45لغة عند اإلبالغ .وهذا يشكل ممارسة جيدة جلمي ع ا ملؤسس ا ت
اليت لديها وجود ميداين كبري .وتشمل التدابري العملية اإلض افية لتيس ري اإلب الغ ض مان ترج ة
جيع مناذج اإلبالغ عن املخالفات/سوء السلوك إىل جيع لغات عمل املنظمة ،وضم ان وجود
ق درة داخلي ة ل دى املنظم ة بتل ك اللغ ات لتق دمي املعلوم ات الش فوية واخلطي ة للم وظفني ال ذين
يلتمسون املشورة بشأن كيفية اإلبالغ.
مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :6- 1م وكي ف ك ن اإلب الغ إىل جه ة خارجي ة (مث ل
وكاالت إنفاذ القانون أو جمموعات الدفاع عن املصلحة العامة أو وسائط اإلعال )
 - 60تتيح السياسات يف  18منظمة اإلبالغ إىل قنوات خارجية عن سوء السلوك/املخا لف ات
عندما يكون من الضرورة مبكان تفادي خطر كبري على الصحة والسالمة العامتني ،أو إضرار كبري
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بعمليات املنظمة ،أو انتهاكات للقوانني الوطنية والدولية .ووفقاا للسياسات ال  18ميكن للموظفني
اإلبالغ إىل قنوات خارجية يف احلاالت التالية (أ) إذا مل يستطيعوا ا إلبال غ عن ط ريق ا آل لي ا ت
الداخلية ألهنم تصوروا أو خشوا خطرا على سالمتهم و/أو سالمة أسرهم؛ (ب) إذا توقعوا االنتقام
يف مكان العمل؛ (ج) إذا اعتقدوا أن األدلة ستخفى أو تتلف؛ أو (د) إذا اعتقدوا أ ن ه لن ي تخذ
أي إجراء .وميكنهم أيضا اإلبالغ إىل قنوات خارجية إذا مل يتخذ أي إجراء بعد فتة زمنية م ددة ،
شريطة أال يقبلوا أي مبالغ مالية أو مزااي مقابل هذا اإلبالغ.
 - 61وفيم ا يتعل ق ابإلب الغ إىل جه ات خارجي ة ،ي دعو ص ندوق األم م املتح دة للس كان
واليونيس يف عل ى وج ه التحدي د إىل إعط اء األفض لية لإلب الغ إىل مكت ب خ دمات الرقاب ة
عد أكث ر
الداخلية ابألمانة العامة لألمم املتحدة ،يف حني أن سياسة هيئة األمم املتحدة للمرأة ت ّ
تقييدا ،وتنص على أنه جي ب إعط اء األفض لية لإلب الغ مباش رة إىل م ديرها التنفي ذي .والقي ود
موجودة ،إذ يتيح برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إمكانية اإلبالغ إىل السلطات احمللية فقط يف
حاالت "الطوارئ/اخلطر الداهم" بعد ذلك تبلغ املسألة فورا إىل مكتب الدعم القانوين.
 - 62وهناك مخس منظمات (منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الطريان املدين الدويل ،وم ن ظم ة
العمل الدولية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،واليونيدو) ليس لديها أي خيارات لإلبالغ إىل قنوات
خارجية عن سوء السلوك/املخالفات .وجتدر اإلشارة إىل أن املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق
يف حرية الرأي والتعبري قد حذر من أن استناد مكاتب األخالقيات إىل احلكم املن صوص ع ليه يف
معايري السلوك اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية ،ومفاده أنه "ال يصح للموظفني ا مل دن يني
الدوليني اجلهر بتظلماهتم الشخصية أو انتقاد منظماهتم عالنية "يستخدم نبة" تتعارض م ع فك رة
أنه ين بغي للموظفني اإلبالغ عن سوء السلوك الذي قد ال يع زز ،يف بع ض احل االت اخلط رية،
الصورة اإلجيابية للمنظمة"(.)31
 - 63وعلى سبيل املمارسة اجليدة ،تنص سياسات احلماية من االنتقام يف منظمة الصحة العاملي ة
وبرانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة املكتسبة/اإليدز صراحة على أن ا إلبالغ
اخلارجي وفقا للسياسة لن يشكل خرقا اللتزامات املوظف فيما يتعلق ابلكشف عن م ع لوما ته غري
العلنية أو استخدامها ،أو التزاماته مبوجب سلطته التقديرية وفق ا للنظام األساسي للموظفني.
 - 2تقييم سياسات احلماية من االنتقا استنادا إىل املعيار  :2احلماية من االنتقا
 - 64يف احلاالت اليت يبلغ فيها الفرد عن سوء السلوك/املخالفات ويواجه انتقام ا ،ي ستخ د م
هذا املعيار لتقييم اآلليات والعمليات اليت جيب أن تكون متاحة للش خص ليش عر ابألم ان يف
اإلبالغ عن مثل هذا االنتقام وحيصل على احلماية الواجبة .ويشمل هذا املعيار أرب عة مؤش را ت
تستخد م لتقييم حتدي د اآللي ات ،يف السياس ات املكتوب ة ،ال يت ميك ن ع ن طريقه ا اإلب الغ ع ن
االنتقام واحلصول على احلماية ،واحلق يف احلصول على معلومات مدثة عن النتائج واإلجراءا ت
املتخذة (مع إيالء االعتبار الواجب للسرية) ،وأحكام ا واض حة بش أن اإلج راءات التأديبي ة يف
حاالت االنتقام املثبتة (انظر اجلدول  2لتقييم املعايري) .وه ذه األحك ام أساس ية لتعزي ز ثقاف ة
املس اءلة يف املنظم ة ،ألن املق ابالت والدراس ات االستقص ائية أظه رت بوض وح أن اخل وف م ن
االنتقام رادع رئيسي للمبلغني عن املخالفات( .)32وقد استوفت جيع املنظمات ،كلي ا أو جزئي ا ،
املؤشرات الواردة يف هذا املعيار ،إذ تبني السياسات املكتوبة جهة اإلبالغ عن االنتقام ،وتصف
تدابري احلماية املتاحة ،وتضع توقعات للنتائج ،وحتدد التدابري التأديبية بشأن موضوع التحقيق.
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مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :1- 2حيدد آلية الشكاوى لإلبالغ عن االنتقا
 - 65يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  1- 2لتقييم ما إذا كانت سياس ة ا حلم ا ي ة م ن
االنتقام تتيح آلية ميكن للشخص استخدامها إذا رأى أنه تعرض ،أو حيتمل أن يتعرض ،لالنتقام
نتيجة اإلبالغ ع ن املخالف ات أو س وء الس لوك .وم ن الناحي ة املثالي ة ،وم ن أج ل حتقي ق الثق ة
الالزمة وسط املوظفني لإلبالغ عن االنتقام ،يتطلب هذا املؤشر آلية إبالغ مستقلة من ا ل ناحي ة
العملية ،وميكن أن توفر محاية كاملة للخصوصية ،وهلا القدرة الفنية على تقييم شكوى ا ال ن تق ا م
والتوصية بتدابري احلماية.
 - 66ويف الوقت احلاضر ،تنص جيع سياسات احلماية من االنتقام ال  23على آلي ة وحي دة
لإلبالغ عن االنتقام .ويف جي ع املنظم ات ،ابس تثناء اثنت ني (منظم ة األغذي ة والزراع ة والوكال ة
الدولية للطاقة الذرية) ،تكون هذه اآللية هي مكتب األخالقيات ،ومنظمة األغذية والزراعة هي
املنظمة الوحيدة اليت ،على الرغم من وجود مكتب لألخالقيات هبا ،تشتط سي ا سته ا ا إلبال غ
عن االنتقام إىل مكتب املفتش العام .ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان اإلبالغ عن االنتق ا م
إىل مدير الرقابة ،نظرا إىل أن مكتب األخالقيات مل يكن موجودا عند إجراء هذا ا ال ست عرا ض.
ومن املمارسات اجليدة ،يتيح برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للم رأ ة إمك ان ي ة
السعي إىل التوصل إىل تسوية ابلوسائل غري الرمسية عن طريق مكتب أمني املظامل ،ويتيح البانمج
ابإلضافة إىل ذلك تعليق املهلة الزمنية لإلبالغ إىل مكتب األخالقيات حىت  120يوما.
اجلدول رقم 2
تقييمات سياسات احلماية من االنتقا  :مؤشرات املمارسات ا لفضلى للمعيار رقم 2

املنظما ت املشاركة
منظمة األغذية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل
منظمة العمل الدولية
املنظمة البحرية الدولية
االحتاد الدويل لالتصاال ت
األمانة العامة لألمم ا ملتحدة
برانمج األمم ا ملتحدة املشتك
املع ين بف ريوس نق ص امل ناع ة
البشرية/اإليدز
برانمج األمم ا ملتحدة اإلمنا ئي
ال يونسكو
صندوق األمم ا ملتحدة
للسكان
مفوضية شؤون الالجئني
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 1- 2حيدد آلية الشكاوى اليت ميكن  2- 2حيدد آليا ت احلماية إذا
للشخص املبلّغ استخدامها إذا رأى تعرض الشخص ا ملبلغ لالنتقام
أو الضرر ،مبا يف ذلك نقله
أنه تعرض ،أو حيتمل أن يتعرض،
لالنتقام أو الضرر ن تيجة اإلبالغ عن داخل نفس مركز العمل أو إىل
مركز آخر ،أو تغيري املشرف
املخالفات أو سوء السلوك

 3- 2يقتضي إبالغ الشخص املبلغ
بنتا ئج بالغه (سواء أكان البالغ عن
خمالفة/سوء سلوك أو انتقام) وأبي
إجراء اختذته املنظمة ملعاجلة األمر،
رراللموظفني  4- 2حيدد فرض تدابري
شريطة أال يسبب ذلك ض ا
اآلخرين ،أو ينطوي على الكشف عن أتد يبية م ناسبة ضد من
يقوم بفعل انتقامي
معلوما ت سرية أو حساسة
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 1- 2حيدد آلية الشكاوى اليت ميكن  2- 2حيدد آليا ت احلماية إذا
للشخص املبلّغ استخدامها إذا رأى تعرض الشخص ا ملبلغ لالنتقام
أو الضرر ،مبا يف ذلك نقله
أنه تعرض ،أو حيتمل أن يتعرض،
لالنتقام أو الضرر ن تيجة اإلبالغ عن داخل نفس مركز العمل أو إىل
مركز آخر ،أو تغيري املشرف
املخالفات أو سوء السلوك

املنظما ت املشاركة
اليون يسيف
اليونيدو
مكتب األمم ا ملتحدة
خلدما ت املشاريع
هيئة األمم املت حدة للمرأة
األونروا
منظمة السياحة العاملية
االحتاد البيدي العا ملي
برانمج الغذاء العاملي
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية
الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 3- 2يقتضي إبالغ الشخص املبلغ
بنتا ئج بالغه (سواء أكان البالغ عن
خمالفة/سوء سلوك أو انتقام) وأبي
إجراء اختذته املنظمة ملعاجلة األمر،
رراللموظفني  4- 2حيدد فرض تدابري
شريطة أال يسبب ذلك ض ا
اآلخرين ،أو ينطوي على الكشف عن أتد يبية م ناسبة ضد من
يقوم بفعل انتقامي
معلوما ت سرية أو حساسة
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املفتاح [✔] مستوىف ابلكامل؛ [ ]Oمستوىف جزئي ا؛ [✖] مل يستوف.

مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :2- 2حي دد آلي ات احلماي ة ال يت يتع ني اس تخدامها عن د
تعرض الشاكي لالنتقا
 - 67يستخدم مؤشر املمارسات الفض لى رق م  2- 2لتقي يم م ا إذا كان ت السياس ة املتعلق ة
ابحلماية من االنتقام تتضمن أحكام ا عن آليات احلماية اليت يتعني استخدامها عند تعرض املبلغ
إىل انتق ام أو ض رر ،وعل ى وج ه التحدي د التتيب ات ال يت تتخ ذها املنظم ة حلماي ة املبلغ ني ع ن
املخالف ات .ويف الوق ت احلاض ر ،حت دد جي ع سياس ات احلماي ة من االنتق ام ،ابس تثناء سياس ة
منظمة العمل الدولية ،خيارات محاية متعددة تشمل تدابري احلماية املؤقتة يف أثناء سري التحقيق،
و/أو تدابري محاية أكثر دميومة ترمي إىل تص حيح اآلاثر الس لبية مبج رد إثب ات وق وع االنتق ام.
وعلى سبيل املمارسة اجليدة ،ينبغي أن حتدد مجيع سياسات احلماية من االنتقا جمموعة م ن
تدابري احلماية املؤقتة وتدابري اإلنصاف غري ا لتقييدية والواجبة ا لتطبيق.
 - 68وميكن أن تشمل تدابري احلماية املؤقتة التعليق املؤقت لتنفيذ اإلجراء االنتقامي املزع وم،
وتنفيذ النقل املؤقت للمبلغ عن املخالفات ،أو منح ه إج ازة خاص ة أبج ر كام ل .وعل ى س بيل
أفضل املمارسات ،حتدد ثالث سياسات ،للتخفيف من حدة االختالالت اليت قد تطال ا حلي اة
العملية للمبلغني عن املخالفات (سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وبرانمج األمم ا ملتح دة
املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،ومنظمة الصحة العاملية) ،تدابري لنقل املن تقم
املزعوم ،مبا يف ذلك نقله بصفة مؤقتة أو دائمة ،أو منحه إج ازة خاص ة .وتع د سياس ة منظم ة
السياحة العاملية املتعلقة ابحلماية من االنتقام إحدى أفضل املمارسات ،ألهن ا تتض من أحكام ا
تنص على أنه يف احلاالت اليت توجد فيها شواغل معقولة بشأن سالمة ورفاه املوظف أو أس رته،
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ميكن ملكتب األخالقيات أن يقدم توصيات إىل رئيس اجملموعة أو وحدة العمل اب خت ا ذ "ت دا بري
مددة ومعقولة ومتاحة" لضمان سالمتهم.
 - 69وحتدد سياسة األونروا املتعلقة ابحلماية من االنتقام تدابري االنتص اف احملتمل ة التالي ة،
اليت مل ترد يف أي سياسة أخرى ،واليت ينبغي اعتبارها من املمارسات الفضلى
• دفع األجور واالستحقاقات أبثر رجعي ،م ع مراع اة احتم االت التقَِّي ة وال زايدات يف
املرتب اليت كان ميكن أن حيصل املوظف عليها؛
•

تسديد رسوم التمثيل أو التكاليف األخرى املرتبطة بدعوى الفرد املتعلقة ابالنتقام؛

•

التعويض عن األضرار ،مبا يف ذلك عن اخلسارة املالية املرتبطة ابالنتقام من جانب الوكالة؛

•

املنافع غري امللموسة ،مبا يف ذلك االعتاف العلين أبن شكوى الشخص من ا ال ن تق ا م
تستند إىل أسس قوية ،ومبسامهة الشخص املعين يف الوكالة.

 - 70تنص سياسة مكتب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،املتعلق ة ابحلماي ة م ن االنتق ام
لع ام  ،2010عل ى أن ه إذا ثب ت تع رض مق دم الش كوى لالنتق ام ،ميك ن للموظ ف املع ين
ابألخالقيات أن يبت يف ما إذا كان زمالء صاحب الشكوى قد تعرضوا أيض ا لعواق ب س لبية
حبكم ارتباطهم به .ويف هذا الصدد ،ميكن ملوظف األخالقيات أن يوصي ابختاذ تدا بري م نا سب ة
ترمي إىل تصحيح اآلاثر السلبية اليت يعانيها الزمالء ،ويشار إليها ب "االنتقام ابلتب ع ي ة " .وي ع تب
توسيع نطاق هذه احلماية ذا أمهية خاصه يف احلاالت اليت يكون فيها املوظفون شهود ا مل ق د مي
الشكاوى أمام احمل اكم .ويف الواق ع ،م ن ش أن ه ذه احلماي ة أن تش جع الش هود الش رعيني عل ى
اإلدالء بشهاداهتم اليت كانوا سيمتنعون عن اإلدالء هبا خوف ا من االنتقام.
 - 71وق د دع ا احلك م الص ادر يف قض ية كامس اين ض د األم ني الع ام لألم م املتح دة
( ،)UNDT/NBI/2009/67مكتب األخالقيات ابألمم املتحدة إىل إعادة النظر يف سياسة احلماية
من االنتق ام لع ام  2005لتش مل محاي ة الش هود .ورأت مكم ة املنازع ات أن الش هود ال ذين
يدلون بشهاداهتم يف هذه القضية ال ينبغي أن خيضعوا للتخويف البدين أو اللفظي أو ا لته د ي د ،
مبا يف ذلك املخاطر اليت هتدد أمن وظائفهم أو تطورهم الوظيفي ،قبل أو بعد اإلدالء بشهاداهتم
أمام مكمة املنازعات .كما اعتف احلكم الصادر حبق املوظفني الذين يدلون بش هاداهتم أم ام
مكمة املنازعات يف التمتع ابحلماية املمنوحة هلم مبوجب عقود عملهم والقواعد واألنظمة ال يت
حتكم املنظمة .وتنص سياسة احلماية من االنتقام لدى مصرف التنمية األفريقي أيضا على توفري
محاية من هذا القبيل .وترى املفتشتان أن املؤسسات ينبغي أن تنظر يف توسيع نطاق تعريف
األنشطة املشمولة ابحلماية ،أو أن تقدم توجيها إضافي ا يف جمال السياسة يستهدف عوامل اخلطر
اخلاص ة وامل وظفني من الفئ ات الض عيفة ،م ثالا الش هود أم ام احملكم ة وموظف و خ دمات ال دعم
أو غريهم ،بغية محا يتهم من التهيب واالنتقام.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :3- 2إبالغ الشخص املبلغ بنتائج الشكوى واإلج راءا ت
املتخذة بشأهنا
 - 72يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رق م  3- 2لتقي يم م ا إذا كان ت السياس ة تقتض ي
إبالغ الشخص املبلغ بنتا ئج بالغه (سواء كان بالغ عن خمالفة/سوء سلوك أو انتق ام) وأبي
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إجراء اختذته املنظمة ملعاجلة األمر ،شريطة أال يسبب ذلك ضررا للموظفني اآلخرين ،أو ي ن طوي
على الكشف عن معلومات سرية أو حساسة .وتعتب هذه األحكام أساسية لضمان املس اءلة
والثق ة يف عملي ة اإلب الغ ،وه و م ا يطم ئن ب دوره املبلغ ني احملتمل ني ع ن املخالف ات بش أن
ما يتوقعونه من حيث معلومات وإجراءات املتابعة.
 - 73ويف الوقت احلاضر هناك  11من السياسات تفي ابملتطلبات يف إط ار هذ ا ا ملؤش ر  ،يف
حني أن  12منها لديها تدابري تقدمي تعليقات جزئية ،على النحو التايل مثاني ة كياان ت (م ن ظم ة
العمل الدولية ،املنظمة البحرية الدولية ،واليونسكو ،ومفوضية شؤون الالجئني ،واليون يسيف،
ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد البيدي العاملي وبرانمج األغذية العاملي) تتضمن سياساهتا تقدمي
تعليقات بشأن نتائج حاالت االنتقام ولكن ليس حاالت سوء السلوك؛ وت ن ص سي ا س ة ا ألم انة
العامة لألمم املتحدة على تقدمي تعليقات عن حاالت االنتقام وأشكال م ع ينة م ن ح ا ال ت سوء
السلوك؛ وختضع التحديثات بشأن نتائج التحقيقات يف الوكالة الدولي ة للطاق ة الذري ة للس لطة
التقديرية لرئيس الرقابة وحده؛ ويبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت الشخص املبلغ عندما حت ال ا حل ا ل ة
إىل التحقيق ،ولكنه ال خيبه ابلنتائج؛ ومنظمة األغذية والزراعة حتدد ت دا بري ا لت ع ليقا ت يف د ليل
القضااي املعروضة على مكتب املفتش العام ،ولكنه غري متاح للموظفني عموم ا.
 - 74وتشمل بعض املمارسات املفيدة ما يلي االشتاط صراحة أن يطلع مق دم الش كوى
على نتائج التحقيق كتابة (اليونيسيف) ،بصرف النظر عن وضعه الوظيفي يف املن ظم ة ( ا مل ن ظم ة
العاملية للملكية الفكرية)؛ تقدمي املعلومات الكافية ملقدمي الشكاوى ،يف ح االت االدع اءات
ال يت ال تثب ت ص حتها ،الخت اذ ق رار مس تنري بش أن الطع ن (األون روا) أم ا منظم ة األغذي ة
والزراعة( ،)33واملنظمة البحرية الدولية( ،)34واالحتاد الدويل لالتصاالت( ،)35واألمانة العامة لألمم
املتح دة( ،)36ومفوض ية ش ؤون الالجئ ني( ،)37واالحت اد البي دي الع املي( )38وب رانمج األغذي ة
العاملي( ،)39ف ما أهنا ال توافق على تقييمها بشأن املؤشر  3- 2أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :4- 2حتديد التدابري التأديبية ضد املنتقمني
 - 75يستخدم مؤشر املمارس ات الفض لى رق م  4- 2لتقي يم م ا إذا كان ت هن اك أحك ام يف
السياسات املكتوبة تنص على إخضاع الشخص الذي شارك يف االنتقام إلجراءات أتديبية منا سب ة .
وينص معظم السياسات ( 22من أصل  )23على أن االنتقام املثبت يؤد ي إىل ا خت ا ذ إج راءا ت
إدارية و/أو أتديبية .والغريب يف األمر أن سياسة مفوضية شؤون الالجئني ت نص ع لى ا إلج راءات
التأديبية عند ثبوت االنتقام الواقع على أطراف خارجية ،ولكنها تصمت يف ح ا ال ت ثبوت وقوع
االنتقام ضد املوظفني .وتشمل سياسات االحتاد ال د ويل لال تصا الت ،وصندوق ا ألمم ا ملتح دة
للسكان ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة خيارا ينص على نقل املن تقم إىل وظ ائف أخ رى .وت نص
سياستان فقط من سياسات احلماية من االنتقام على تدابري أتديبية مددة .ويف هذا الصدد ،الحظ
املقرر اخلاص املعين ابحلق يف حرية الرأي والتعبري أن "عقاب املنتقمني ينبغي أن يكون صارما ،وليس
أتديبي ا فحسب ،وينبغي أن يشمل إمكانية عزهلم من وظا ئفهم وحتميلهم مسؤولية شخصية"(.)40
 - 76ويدل التحديد الواضح للنطاق احملتمل للتدابري التأديبية على التزام املنظمة ابختاذ إج راءات
هنائية تتجاوز جمرد التوبيخ ،وتكون أيض ا مبثابة إنذار واضح مفاده أن اللجوء إىل ا ال نتقا م ميك ن أ ن
يؤدي إىل عواقب مهنية وخيمة .وحتدد سياسات احلماية من االن تقا م يف م ن ظم ة ا لصح ة ا ل عا ملي ة
والبانمج املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،على سبيل املمارسة الفضلى ،بوضوح
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اجملموعة الكاملة من التدابري التأديبية املمكنة ،اليت تشمل ما يلي اللوم الكتايب؛ والغ ارمات اليت تصل
إىل املرتب األساسي الصايف ملدة ثالثة أشهر؛ واحلرمان م ن درج ا ت يف ا ل رتب ة تصل حىت ثال ث
درجات؛ والفصل املؤقت من العمل أبجر جزئي أو بدون أجر ملدة تصل إىل شهر واحد؛ وختفيض
الرتبة؛ والفصل من العمل؛ والفصل دون سابق إنذار يف حالة سوء الس لوك اجلس يم .ومل تواف ق
مفوضية شؤون الالجئني على تقييمها بشأن املؤشر  4- 2وقدمت معلومات إضافية(.)41
 - 3تقييم سياسة احلماية من االنتقا استنادا إىل املعيار  :3الدعم ا إلض ا يف ا ملت اح لألشخ اص
الذين يبلغون عن سوء السلوك
 - 77املبلغون حباجة إىل الدعم والتوجيه يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخ ا لف ات أو ا ال نتقا م،
وذلك بسبب املخاطر املرتبطة ابلعمل والسالمة الشخصية و/أو ا ل رف ا ه ا ال جتم اع ي وا لشخصي.
وميكن أن يشمل هذا الدعم ،يف جلة أمور ،اخلطوط اهلاتفية لطلب املساعدة ،واملساعدة القانون ي ة ،
وخدمات تقدمي املشورة ،والدعم اخلارجي وخدمات املشورة املستقلة ،وهو خيتلف عن تدابري احلماي ة
املبينة ابلتفصيل يف إطار املعيار السابق .وهناك ثالثة مؤش ارت مبوجب هذا املعيار تستخ دم لتقييم
مشاركة اإلدارة العليا يف املساعدة أو احلماية أو خيارات التوجيه والدعم غري ال رمسي ة  ،وم دى إاتح ة
عمليات خارجية مستقلة لتقييم الطعون عندما ال حتدد دعوى ظاهرة الوجاهة.
 - 78ويف حني أن جيع السياسات املكتوبة حتتوي على معلومات عن كيف ومىت تت دخل
اإلدارة العلي ا لتق دمي املزي د م ن احلماي ة أو املس اعدة ،ف ن ث الث مؤسس ات فق ط تف ي جبمي ع
املؤشرات الواردة يف إطار هذا املعيار (برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األم م املتح دة
للس كان ،ومكت ب خ دمات املش اريع) .وم ن ب ني الوك االت املتخصص ة ،ف ن املنظم ة العاملي ة
للملكي ة الفكري ة ه ي الوحي دة ال يت ت نص سياس تها عل ى إاتح ة عملي ة خارجي ة مس تقلة لتقي يم
الطعون عندما ال حتدد دعوى ظاهرة الوجاهة.
اجلدول رقم 3
تقييمات سياسات احلماية من االنتقا  :مؤشرات املمارسات ا لفضلى للمعيار رقم 3

املنظمات املشاركة

منظمة األغذية والزراعة
ا لوكا لة ا لدولية للطاقة ا لذرية
منظمة ا لطريان املدين ا لدويل
منظمة ا لعمل ا لدولية
املنظمة ا لبحرية ا لدولية
االحتاد ا لدويل لالتصاالت
األمانة ا لعامة لألمم املتحدة
برانمج األمم املتحدة املشتك املعين
بفريوس نقص املناعة ا لبشرية/اإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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 2- 3يوض ح اخلي ارات املتاح ة
لألش خاص املبلغ ني للحص ول عل ى
 1- 3حي دد م ىت وكي ف ينبغ ي أن ا لتوجيه وا لدعم ،مثالا من االحتاد ذي
تتدخل اإلدارة ا لعليا للمنظم ة لتوفري ا لصلة ،أو أمني املظامل ،أو ا ملستش ار
مزي د م ن احلماي ة أو املس اعدة ا لق انوين للم وظفني أو خدم ة تق دمي
املشورة للموظفني
للشخص املبلغ

 3- 3ي ن ص عل ى إاتح ة عملي ة
خارجي ة مس تقلة لتقي يم ا لطع ون
للمبلغني عندما تكون لديهم أسب ا ب
معقول ة لال عتق اد أبن احلماي ة املقدم ة
غري كافية ،أو يف حا لة عدم حتديد أن
احلا لة ظاهرة ا لوجاهة
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املنظمات املشاركة

ا ليونسكو
صندوق األمم املتحدة للسكان
مفوضية شؤون ا لالجئني
ا ليونيسيف
ا ليونيدو
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
هيئة األمم املتحدة للمرأة
األونروا
منظمة ا لسياحة ا لعاملية
االحتاد ا لبيدي ا لعاملي
برانمج ا لغذاء ا لعاملي
منظمة ا لصحة ا لعاملية
املنظمة ا لعاملية للملكية الفكرية
املنظمة ا لعاملية لألرصاد اجلوية

 2- 3يوض ح اخلي ارات املتاح ة
لألش خاص املبلغ ني للحص ول عل ى
 1- 3حي دد م ىت وكي ف ينبغ ي أن ا لتوجيه وا لدعم ،مثالا من االحتاد ذي
تتدخل اإلدارة ا لعليا للمنظم ة لتوفري ا لصلة ،أو أمني املظامل ،أو ا ملستش ار
مزي د م ن احلماي ة أو املس اعدة ا لق انوين للم وظفني أو خدم ة تق دمي
املشورة للموظفني
للشخص املبلغ

 3- 3ي ن ص عل ى إاتح ة عملي ة
خارجي ة مس تقلة لتقي يم ا لطع ون
للمبلغني عندما تكون لديهم أسب ا ب
معقول ة لال عتق اد أبن احلماي ة املقدم ة
غري كافية ،أو يف حا لة عدم حتديد أن
احلا لة ظاهرة ا لوجاهة
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املفتاح [✔] مستوىف ابلكامل؛ [ ]Oمستوىف جزئي ا؛ [✖] مل يستوف.

مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :1- 3تدخل اإلدارة العليا يف احلماية أو املساعدة
 - 79يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  1- 3لتقييم ما إذا كانت السياسة حتتوي ع لى
أحك ام بش أن م ىت وكي ف ينبغ ي أن تت دخل اإلدارة العلي ا للمؤسس ة لت وفري مزي د م ن احلماي ة
أو املساعدة للشخص املبلغ .وهذه األحكام ضرورية لكفالة التزام قيادة املنظمة ابلتدخل مباشرة
يف املسائل اليت تشكل خماطر متعلقة ابلسمعة ميكن أن تؤثر يف سالمة ورفاه موظفيها .وم ن مث،
ف ن اإلج راءات املتخ ذة جي ب أن تك ون عل ى مس توى ع ال مب ا في ه الكفاي ة ح ىت تك ون قابل ة
للتنفيذ على الفور ،وابإلضافة إىل ذلك ،جلعل القيادة خاضعة للمساءلة.
 - 80وتشتمل سياسات جيع املؤسسات على أحكام بشأن مشاركة اإلدارة ال ع لي ا يف توفري
احلماية .ويف  19منظمة ،استنادا إىل سياسات احلماية من االنتقام ،أتيت هذه املشاركة يف معظم
احلاالت بعد أن يقر مكتب األخالقيات أو مكتب الرقابة بوجود هتديد فعلي ابالنتقام ،وبعبارة
أخ رى ،بع د حتدي د وج ود دلي ل واضح وإحال ة القض ية إىل التحقي ق( .)42وحي دد رئ يس املنظم ة
تدابري احلماية املؤقتة ملق دم الش كوى ،عل ى النح و املنص وص علي ه يف ه ذه السياس ات ال 19
وأيض ا يف سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة .ويقرر هذا األمر ،يف هيئة األمم املتح دة للم رأ ة ،
مدير املوارد البشرية .ويف املنظمة البحرية الدولية وصندوق األمم املتحدة للسكان ،أتيت ا ملش ارك ة
الرفيع ة املس توى يف املرحل ة النهائي ة من رئ يس املنظم ة لتحدي د ت دابري اإلنص اف مبج رد ثب وت
االنتقام .وتنص سياستا األمانة العامة لألمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ،على سبيل املمارس ة
اجليدة ،على التدخل املبكر بشأن األشخاص املعرضني خلطر االنتقام.

GE.18-12385

25

JIU/REP/2018/4

مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :2- 3خيارات التماس ا لتوجيه والدعم على نو غري رمسي
 - 81يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  2- 3لتقييم إاتحة خيارات للمشتكني اللتم ا س
التوجيه والدعم على حنو غري رمسي ،قبل وبعد اإلبالغ .وميكن أن يؤدي هذا الدعم دورا حيو ااي يف
مساعدة املبلغني احملتملني للتوصل إىل قرار مستنري بشأن خيار اإلبالغ ،ويف شرح عواقب اإلبال غ
احملتملة ،وآليات احلماية املتاحة ،وما س يحدث إذا أبلغ وا .ويش مل ذل ك أيض ا ال دعم النفس ي
واالجتماعي ،الذي ميكن أن يس اعد امل وظفني مس اعدة كب رية يف التعام ل م ع تبع ات اإلب الغ
السلبية احملتملة .وتشمل خيارات التوجيه أو الدعم غري الرمسيني املتاحة يف كياانت من ظوم ة ا ألمم
املتحدة مكاتب األخالقيات ،واحتادات أو رابطات املوظفني ،وأمني املظامل أو خدمات الوس ا ط ة ،
واملستشارين القانونيني للموظفني ،وخدمات تقدمي املشورة للموظفني.
 - 82وتش ري واثئ ق السياس ات لس بع منظم ات ص راحة إىل خي ارات ال دعم غ ري الرمس ي،
وتس تويف ه ذا املعي ار اس تيفاء اتم ا .ويف واثئ ق السياس ات ال  16املتبقي ة توج د العدي د م ن
الوظ ائف الس الفة ال ذكر (تك ون يف معظ م األحي ان يف املق ر) ،ولك ن ال يش ار إليه ا يف واثئ ق
السياسات بوصفها خيارات للدعم .وهذا يثري تساؤالت بشأن مدى علم املوظفني  ،وال سيم ا
املوظفني امليدانيني واألفراد من غري املوظفني ،بوجودها ومتكنهم من احلصول على الدعم يف حا ل ة
اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات أو االنتقام.
 - 83وعلى سبيل املمارسة الفضلى ،ف ن سياس ات احلماي ة من االنتق ام يف منظم ة الص حة
العاملية وبرانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإلي د ز تبني ص راح ة ،
من أجل مساعدة املوظفني غري املتأكدين مما إذا كان ينبغي اإلبالغ عن حقائق معينة أم ال ،أ ن
عل ى مكات ب األخالقي ات يف منظم اهتم تق دمي املش ورة الس رية واحملاي دة وال دعم للمبلّغ ني
(احملتمل ني) ع ن املخالف ات .وحت دد السياس ات أيض ا إاتح ة خ ط اتص ال ه ا تفي مباش ر ي ديره
مشغلون خارجيون يبلغون مكاتب األخالقيات .وعلى سبيل املمارسة اجليدة ،تشجع سيا س ا ت
مخسة من الصناديق والبامج (برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للسك ان ،
ومفوض ية ش ؤون الالجئ ني ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،وهيئ ة األم م املتح دة
للم رأة) ص راحة عل ى االتص ال أبم ني املظ امل أو الوس يط للبح ث ع ن ح ل غ ري رمس ي للمس ألة
األساس ية ،أي املس ألة ال يت تث ري القل ق بش أن االنتق ام .ومنظم ة األغذي ة والزراع ة( ،)43والوكال ة
الدولي ة للطاق ة الذري ة( ،)44ومنظم ة العم ل الدولي ة( ،)45واملنظم ة البحري ة الدولي ة( ،)46واالحت اد
الدويل لالتصاالت( ،)47واألمانة العامة لألمم املتحدة( ،)48وبرانمج األمم املتحدة املشتك ا مل عين
بف ريوس نق ص املناع ة البش رية/اإليدز( ،)49واليونس كو( ،)50واليونيس يف( ،)51واليوني دو(،)52
واألونروا( ،)53وبرانمج األغذية العاملي( ،)54واملنظمة العاملية للملكية الفكرية( )55واالحتاد البي د ي
العاملي( )56واملنظمة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة( ،)57إم ا أهن ا ال تواف ق عل ى تقييمه ا بش أن املؤش ر
رقم  2- 3أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :3- 3العملي ة اخلارجي ة مس تقلة لتق دمي الطع ون عن دما
ال ُحتدد دعوى ظاهرة الوجاهة
 - 84يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  3- 3لتقييم وجود أحكام بشأن عملية خ ارجي ة
مستقلة لتقدمي الطعون من جانب املبلغني عندما تكون لديهم أسباب معقولة لالع تق اد أب ن عد م
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حتديد حالة انتقام ظاهرة الوجاهة بواسطة مكتب األخالقيات أو مكتب الرقابة ال مبر ل ه ،وأ ن
احلماية املقدمة غري كافية .وتوفر القدرة على الطع ن مس توى إض افي ا من املس اءلة بش أن عم ل
مكتب األخالقيات .وميكن أن يكون لغياب آليات الطعون اخلارجية املستقلة آاثر مالية عل ى
املنظم ات ،إذ ذك رت إح دى ال دول األعض اء ص راحة يف تش ريعاهتا الوطني ة أن الوك االت ال يت
ال تتقيد ابملمارسات الفضلى املتعلقة حبماية املبلغني عن املخالفات قد تفقد التمويل(.)58
 - 85ويف الوقت احلاضر ،تتيح سياسات ستة كياانت (األمانة العامة لألمم املتحدة ،وبرانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليون يسيف ،ومكتب ا ألمم ا ملتح دة
خلدمات املشاريع ،واألونروا) الطعن يف ع دم الب ت يف دع وى ظ اهرة الوجاه ة بواس طة مكات ب
األخالقيات ،وذلك عن طريق اإلحالة إىل رئيس فريق األمم املتحدة لألخالقيات .واب ل نظ ر إىل
أن رئيس مكتب األخالقيات ابألمم املتحدة يتوىل رائسة الفريق ،ف ن الطعون يف ا حل ا ال ت ا ليت
خت ص م وظفي األمان ة العام ة لألم م املتح دة حت ال إىل ال رئيس املن اوب للفري ق ،وه و م ن أح د
الصناديق والبامج.
 - 86وقد أنش فريق األمم املتحدة لألخالقيات يف كانون األول/ديسمب  ،2007ويتألف م ن
رؤساء مكاتب األخالقيات التابعة للكياانت الستة امل ذكورة أع اله فض الا ع ن مفوض ية ش ؤون
الالجئني ،وبرانمج األغذية العاملي .ويتمثل دوره الرئيسي يف وض ع ا مل عا يري وا لسيا س ات ا ملوح دة
للكياانت املكونة ،والتشاور بشأن القضااي املعقدة ذات اآلاثر على نطاق املنظومة .وعلى الرغم م ن
أن سياسة مفوضية شؤون الالجئني ال تذكر شيئا عن اإلحالة إىل فريق األمم املتحدة لألخال قي ات،
فهي مسموح هبا يف املمارسة العملية ،ابلنظر إىل أن املفوضية ع ضو يف ا لف ريق .ومل يض ع ب ران مج
األغذية العاملي أي أحكام بشأن الطعون اخلارجية املستقلة ،على الرغم من كونه عضوا يف فريق األمم
املتحدة لألخالقيات .وللطعن يف عدم البت يف دعوى ظاهرة الوجاهة ال ح اج ة لطلب رمسي م ن
املنظمة ،ألن مقدم الشكوى ميكنه االتصال مباشرة ابلرئيس أو الرئيس مناوب .ويف هذ ا ا لص دد ،
تضاف فقرة موحدة يف مذكرات عدم التحديد تعلم مقدم الشكوى حبقه يف تقدمي طعن إىل ا ل رئيس
أو الرئيس املناوب .وفيما بني عامي  2012و ،2016أبطل فريق األمم املتحدة لألخال قيا ت 40
يف املائة من القرارات الصادرة يف القضااي احملالة إليه يف مرحلة االستئناف.
اجلدول رقم 4
القضااي املعروضة أما فريق األمم املتحدة لألخالقيات
2015 2014 2013 2012

عدد القضااي اليت قدمت بشأهنا طعون أمام فريق األمم املتحدة لألخالقيات صفر
عدد احلاالت اليت أبطل فيها القرار األويل الصادر عن مكتب األخالقيات صفر
عدد احلاالت اليت أيد فيها القرار األويل الصادر عن مكتب األخالقيات صفر

1
1
صفر

1
صفر
1

صفر
صفر
صفر

2016

3
1
2

املصدر مكتب األخالقيات يف األمم املتحدة.

 - 87وفيم ا خي ص الطع ون املقدم ة م ن امل وظفني يف الص ناديق وال بامج إىل رئ يس فري ق
األخالقي ات يف األم م املتح دة ،تس تخدم إج راءات العم ل املوح دة للحماي ة م ن االنتق ام ال يت
يطبقها مكتب األخالقيات يف األمم املتحدة .وجيري رئيس الفري ق استعراض ا للقض ية مبوج ب
سياسات الصناديق والبامج املتعلقة ابحلماية من االنتقام ،مع مراعاة امتثال اإلجراءات املطلوبة ،
ودقة تطبيق هذه السياسة على الوقائع ،وتقي يم م دى معقولي ة التحلي ل الق انوين وم ا ت اله م ن
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حتديد .ومع ذلك ،وخبالف دور الرئيس املناوب املنصوص عليه يف سياسة األمانة ال عا م ة لألمم
املتحدة املتعلقة ابحلماية من االنتقام (املادة  ،)2- 9ال توجد إجراءات عمل موحدة متفق عليها
الستعراض الطعون احملالة إىل الرئيس املناوب.
 - 88وخلصت املفتشتان إىل أن مث ة حاج ة إىل إج راءات عم ل موح دة خاص ة بفري ق األم م
املتح دة لألخالقي ات يف ص ناديق وب رامج األم م املتح دة م ن أج ل ض مان االتس اق والتط ابق
والشفافية يف عملية االستعراض .ويف هذا الصدد ،من الضرورة مبكان أيضا  -من أجل ا ملص ا حل
الفضلى للشاكي ولصناديق وبرامج األمم املتحدة  -أن تكون سياسات احلماي ة م ن االنتق ام
واضحة بشأن كيفية وتوقيت انتهاء العملية )59( .ويعين ذلك ،أنه ينبغي أن يكون ه نا ك وضوح
بشأن ما إذا كانت توصيات فريق األمم املتحدة لألخالقيات ميكن الطعن فيها أم ال ،وإذا ك ان
األمر ممكنا فما هي اجلهة اليت يقدم إليها الطعن.
 - 89ومن بني الوكاالت املتخصصة ،ف ن املنظمة العاملية للملكية الفكرية فقط تتيح ا لط ع ون
(اعتبارا من عام  ،)2017عن طريق استعراض "هنا ئي وملزم" بوا سط ة مكتب ا ألخال قي ات يف
مكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع .ول يس ل دى الوك االت املتخصص ة األخ رى ال ،14
وال برانمج األغذية العاملي وال هيئة األمم املتحدة للمرأة أي أحكام يف سياسا هت ا ا ملكتوب ة بشأ ن
آلية طعون خارجية مستقلة يف حالة عدم البت يف دعوى انتقام ظاهرة الوجاهة .ومنظمة ا ألغذي ة
والزراعة( ،)60والوكالة الدولية للطاقة الذرية( ،)61ومنظمة الطريان املدين الدويل( ،)62واليونسكو(، ) 63
ومفوضية شؤون الالجئني( ،)64واليونيدو( ،)65وهيئة األمم املتحدة للمرأة( ، ) 66وم ن ظم ة ا لسياح ة
العاملية( ،)67واالحتاد البيدي العاملي( ،)68وبرانمج األغذية العاملي( ،)69واملنظم ة ا ل عا ملي ة لأل رص اد
اجلوية( ،)70إما أهنا ال توافق على تقييمها بشأن املؤشر رقم  3- 3أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
 - 90وأشارت الوكاالت املتخصصة إىل أن القرارات ميكن الطعن فيها أمام جم الس الطع ون
الداخلية .وعادة ما تتكون هذه اجملالس من أعضاء تعينهم اإلدارة وممثلني ي ن تخبهم ا ملوظفون ،
وابلتايل ،فهي ليست خارجية وال مستقلة .ودفعت هذه الوكاالت أيضا أبن عدم حتديد مكتب
األخالقي ات دع وى ظ اهرة الوجاه ة ميك ن الطع ن في ه أم ام احملكم ة اإلداري ة لألم م املتح دة
أو احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية .وهذا أتكيد مشكوك فيه ،نظرا إىل أن عد م ا لتح د ي د
يعد توصية وليس قرارا إدارايا .واألخري فقط ميكن الطعن فيه أمام احملاكم ،كما يتضح من ا حلكم
الص ادر ع ن احملكم ة اإلداري ة لألم م املتح دة يف قض ية فاسريش توم ض د األم ني الع ام لألم م
املتح دة ،ال ذي ي نص عل ى أن "تقتص ر مهم ة مكت ب األخالقي ات عل ى تق دمي التوص يات إىل
اإلدارة  ...وهذه التوصيات ليست قرارات إدارية ختضع للمراجعة القضائية ،وابلتايل ليس هلا أي
آاثر قانونية مباشرة"(.)71
 - 91ويش كل غي اب آلي ة طع ون خارجي ة مس تقلة قص ورا كب ريا يف نظ ام محاي ة املبلغ ني ع ن
املخالفات يف املنظمة املعنية .ومينح أيض ا مكتب األخالقيات ،الذي عادة يعمل به واحد أو اثنان
من املوظفني من الفئة الفنية ،دورا فعليا ال حيسد عليه ،وهو أداء دور احملكم النها ئي بشأن مسائل
ابلغة احلساسية ميكن أن تعوق بدرجة كبرية حياة املبلغني املهنية والشخصي ة  ،وق د ت ن طوي أيض ا
على خماطر كبرية تتعلق بسمعة املنظمة .ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز
الفعالية واملساءلة يف نظام محاية املبلغني عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة.

28

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

التوصية 2
توص ي املفتش تان مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة ،ا ل يت ليس ل ديها آلي ات
خارجية ومستقلة تنظر يف الطعون يف حالة عد حتديد دعوى انتقا ظ اهرة الوجاه ة ،أبن
يكلف الرئيس التن فيذي للمؤسس ة املعني ة املكت ب املع ين إبع داد خي ارات مناس بة حبل ول
عا  2020ملعاجلة هذا القصور لينظر فيها الرئيس يف الوق املناسب ،وبعرض أي آليا ت
وعمليات متفق عليها يف حتديث سياسات احلماية من االنتقا .
 - 4تقي يم سياس ات احلماي ة م ن االنتق ا اس تنادا إىل املعي ار  :4االس تعراض األويل وتس جيل
البالغات عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقا وا لتحقيق فيها
 - 92يستخدم هذا املعيار لتقييم ما إذا كانت البالغات املتعلقة بسوء الس لوك/املخالفات
واالنتقام جيري تسجيلها واستعراضها والتحقيق فيها بطريقة سليمة ويف الوقت ا مل نا سب .وهذه
الض ماانت ض رورية ملص داقية إج راءات التحقي ق عق ب اإلب الغ .ويش مل ه ذا املعي ار أربع ة
مؤشرات تستخدم لتقييم ما إذا كانت جيع بالغات سوء السلوك/املخالفات واال ن تق ام ت سجل
بصورة منهجية ،وما إذا كان قد استخدم االستعراض األويل املكون من مرحلتني مث التحقيق عند
التعام ل م ع البالغ ات يف األط ر الزمني ة احمل ددة ،وم ا إذا كان ت هن اك وس ا ئل متاح ة إلحال ة
التحقيقات إىل جهة خارجية.
 - 93وقد استوفت واح دة فق ط م ن السياس ات املكتوب ة ل دى املنظم ات املش اركة (املنظم ة
العاملي ة للملكي ة الفكري ة) جي ع املؤش رات يف إط ار ه ذا املعي ار ،وأخفق ت معظ م املنظم ات يف
تس جيل البالغ ات بش كل منهج ي ،ويف أن يك ون هل ا أط ر زمني ة واض حة لالس تعراض األويل
والتحقيق يف البالغات ،وأحكام بشأن اإلحالة اخلارجية للتحقيقات املتعلقة بسوء السلوك .وترد
تفاصيل إضافية عن املسائل املرتبطة هبذا املعيار يف الفصل الرابع.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :1- 4إجراء استعراض أويل تعقبه ا لتحقيقات
 - 94يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  1- 4لتقييم ما إذا كانت السياس ا ت ا ملت ع لق ة
بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام تشمل أحكاما تنص على استعراض أويل ع قب ا لشكوى،
وعل ى إج راء حتقي ق مفص ل يف احل االت ال يت حت دد فيه ا دع وى ظ اهرة الوجاه ة .وه ذا اإلج راء
ذو املرحلتني ضروري لكفالة الص رامة الكافي ة يف عملي ة التحقي ق ،وت وفري املزي د من احلماي ة يف
حاالت االنتقام ،وعكس اإلجراء االنتقامي و/أو اختاذ إجراء أتدي ضد املنتقم.
 - 95وابستثناء منظمة العمل الدولية واألونروا ،ف ن واثئق سياسات احلماية من االنتقام لد ى
جيع املنظمات ،واليت تكملها األحكام ذات الصلة يف املبادئ التوجيهية للتحقيق ،ت ن ص ع لى
إج راء ذي م رحلتني يف التعام ل م ع ح االت االنتق ام .وعل ى ال رغم م ن أن سياس ة احلماي ة م ن
االنتقام لدي األونروا سبقت إنشاء مكتب األخالقيات ومل تنص على عملية ذات مرحلتني،
ف ن هذه العملية موجودة يف املمارسة ،وفق ا ملا ورد يف املقابالت الشخصية  .ويف ح ا ال ت سوء
الس لوك/املخالفات يطبق اإلج راء ذو امل رحلتني يف جي ع املنظم ات املش اركة ،ابس تثناء االحت اد
الدويل لالتصاالت واالحتاد البيدي العاملي .ويف منظمة العمل الدولية ،ال حتدد واثئق ا لسي ا س ة
املتعلق ة بس وء الس لوك/املخالفات إج راء م ن م رحلتني ،لك ن املنظم ة أش ارت إىل أن اإلج راء
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مس تخدم م ن حي ث املمارس ة يف جي ع التحقيق ات ال يت تن درج ض من والي ة مكت ب املراجع ة
الداخلية للحساابت والرقابة.
 - 96وهن اك س بع مؤسس ات (منظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس نق ص املناع ة البش رية/اإليدز ،واالحت اد البي دي
العاملي ،ومنظمة السياحة العاملية ،وهيئة املتحدة للمرأة واملنظمة العاملية لألرص اد اجلوي ة) ل يس
لديها كيان فين داخلي للتحقيقات ،ولديها ترتيبات متفاوتة للتحقيق .ويف منظمة الطريان ا مل دين
ال دويل ،حامل ا تتق رر دع وى ظ اهرة الوجاه ة ،يق تح املوظ ف املع ين ابألخالقي ات الت دابري
التص حيحية املناس بة .وإذا رف ض ه ذا االق تاح ،جي ري التحقي ق املوظ ف املع ين ابألخالقي ات.
ويف االحتاد الدويل لالتصاالت ،يع ّني األمني العام مقق ا خارجي ا بعد إحالة املسألة م ن ا ملوظف
املعين ابألخالقيات .ويستعني االحتاد البيدي العاملي بشركة خاصة إلجراء التحقيق ا ت .وجي ري
التحقيقات يف منظمة السياحة العاملية فريق داخلي من املوظفني يعينه األمني العام .ويف ب ران مج
األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وهيئة األم م املتح دة للم رأة،
جيري التحقيقات مكتب الرقابة يف منظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم املتحدة ا إل من ا ئي ،ع لى
الت وايل ( .)72ويف املنظم ة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة يت وىل مراجع و احلس اابت ال داخليون تقص ي
احلق ائق ،واالس تعانة مبص ادر خارجي ة إلج راء التحقيق ات حس ب االقتض اء .وجي ب أن تب ني
السياس ات املكتوب ة بوض وح م ا ك ن توقع ه م ن ا لتحقيق ات يف ح االت س وء
السلوك/املخالفات واالنتقا ؛ وهذا مناسب بوجه خاص يف املؤسسات ا ليت ليس ل د يه ا
كيان داخلي إلجراء ا لتحقيقات .ومنظمة العمل الدولية( ،)73وبرانمج األمم ا ملتح دة ا ملشتك
املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز( )74واالحتاد البيدي العاملي( ،)75إما إهنا مل توافق ع لى
تقييمها بشأن املؤشر  1- 4أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
اجلدول رقم 5
تقييمات سياسات احلماية من االنتقا  :مؤشرات املمارسات ا لفضلى للمعيار رقم 4

املنظمات املشاركة

منظمة األغذية والزراعة
ا لوكا لة ا لدولية للطاقة ا لذرية
منظمة ا لطريان املدين ا لدويل
منظمة ا لعمل ا لدولية
املنظمة ا لبحرية ا لدولية
االحتاد ا لدويل لالتصاالت
األمانة ا لعامة لألمم املتحدة
برانمج األمم املتحدة املشتك املعين
بفريوس نقص املناعة
ا لبشرية/اإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
ا ليونسكو
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 1- 4يطلب من املنظمة إج راء
استعراض أويل للبالغات املتعلقة
بس وء ا لس لوك/املخا لفات
واالنتق ام ،وعل ى إج راء حتقي ق
مفص ل يف احل االت ا ل يت حت دد
فيها دعوى ظا هرة ا لوجاهة

 2- 4يتطلب نظاماا لتسجيل
ا لبال غ ات املتعلق ة بس وء
ا لس لوك/املخا لفات واالنتق ام،
بغض ا لنظر عما إذا كان مثة
إجراء إضايف قد اختذ

 3- 4يتطل ب إج راء
استعراضات وحتقيقات أولي ة
يف ح االت س وء ا لس لوك/
املخا لف ات واالنتق ام يف
ا لوق ت املناس ب وض من
األطر ا لزمنية املشار إليها

 4- 4ي ن ص عل ى إحا ل ة
ا لتحقيق ات يف س وء
ا لس لوك/املخا لفات
واالنتقام إىل اخلارج و/أو
ا لتماس املشورة اخلارجي ة
حسب االقتضاء
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✔

O

O

O

✔

O

O

✖

✖

O

O

✔

O

O

O

O

✖

O

O

✔

✖

O

O

✔

✖

O

O

✔

✔

O

O

✔

✖

O

O

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

املنظمات املشاركة

صندوق األمم املتحدة للسكان
مفوضية شؤون ا لالجئني
ا ليونيسيف
ا ليونيدو
مكتب األمم املتحدة خلدمات
املشاريع
هيئة األمم املتحدة للمأرة
األونروا
منظمة ا لسياحة ا لعاملية
االحتاد ا لبيدي ا لعاملي
برانمج ا لغذاء ا لعاملي
منظمة ا لصحة ا لعاملية
املنظمة ا لعاملية للملكية الفكرية
املنظمة ا لعاملية لألرصاد اجلوية

 1- 4يطلب من املنظمة إج راء
استعراض أويل للبالغات املتعلقة
بس وء ا لس لوك/املخا لفات
واالنتق ام ،وعل ى إج راء حتقي ق
مفص ل يف احل االت ا ل يت حت دد
فيها دعوى ظا هرة ا لوجاهة

 2- 4يتطلب نظاماا لتسجيل
ا لبال غ ات املتعلق ة بس وء
ا لس لوك/املخا لفات واالنتق ام،
بغض ا لنظر عما إذا كان مثة
إجراء إضايف قد اختذ

 3- 4يتطل ب إج راء
استعراضات وحتقيقات أولي ة
يف ح االت س وء ا لس لوك/
املخا لف ات واالنتق ام يف
ا لوق ت املناس ب وض من
األطر ا لزمنية املشار إليها

 4- 4ي ن ص عل ى إحا ل ة
ا لتحقيق ات يف س وء
ا لس لوك/املخا لفات
واالنتقام إىل اخلارج و/أو
ا لتماس املشورة اخلارجي ة
حسب االقتضاء
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املفتاح [✔] مستوىف ابلكامل؛ [ ]Oمستوىف جزئي ا؛ [✖] مل يستوف.

اإلطار 1
عكس عبء اإلثبات يف حاالت االنتقا
عكس عبء اإلثبات حيول املسؤولية إىل املنظمة لتثبت ،أبدل ة واض حة ومقنع ة ،أهن ا
كان ت س تتخذ اإلج راء ذات ه يف اي ظ روف عادي ة ،يف حال ة ع دم وج ود النش اط املش مول
ابحلماية .وتنص غالبية سياسات احلماية من االنتقام ( 17من  )23على تطبيق "عكس ع ب ء
اإلثب ات" يف إثب ات دع وى االنتق ام .وجي ب االض طالع بعك س ع بء اإلثب ات ،م ن الناحي ة
املثالية ،يف مرحلة التحقيق ،بعد أن يقرر مكتب األخالقيات أن الدعوى ظاهرة ا لوج ا ه ة  .وق د
وضعت سياسة عكس عبء اإلثبات ملعاجلة الصعوابت اليت قد يواجهها الشاكون يف إثبات أ ن
االنتقام كان نتيجة الكشف" ،وال سيما ابلنظر إىل أن العديد من أش كال االنتق ام ق د تك ون
خفية ويصعب إثباهتا"(أ).
ويف تطبيق عكس عبء اإلثب ات ،جي ب أن يق ر احملقق ون أبن املنظم ة املطل وب منه ا
تقدمي أدلة قوية تبني أهنا كانت ستتخذ نفس اإلجراء يف ظل غياب النشاط ا ملشمول اب حلم ا ي ة
الذي يشارك فيه الشاكي .وينفذ ذلك يف املمارسة العملية عن طريق رفع احلد األدىن من م ع ي ار
اإلثبات املطلوب الذي يشري إىل براءة املتهم ،وخفض احلد األدىن يف تقييم األدلة اليت تشري إىل
إدانة املتهم .ويف بعض احلاالت اليت مل يطبق فيها احملققون عكس عبء اإلثبات ،ذك ر موظفو
األخالقيات الذين أجريت معهم مقابالت أنه عليهم تطبيق عكس عبء اإلثب ا ت يف ا لتوصل
إىل االستنتاج النها ئي و/أو طلب تقرير منقح من احملققني.
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ويف حني أن احلاجة إىل أدلة واضحة ومقنعة يعين أنه ينبغي أن تعامل وحدات التحقيق
حاالت االنتقام معاملة خمتلفة ،أوضحت املقابالت أن عددا قليالا جدا من مكاتب الرقابة ل د يه
خبة واسعة يف إجراء التحقيقات يف حاالت االنتقام مع افتاض عكس عبء اإلثبا ت .وأش ار
معظمها إىل أنه تعامل مع حاالت االنتقام متام ا مثل غريه ا م ن ح االت س وء الس لوك ،وأن ه،
فقط إذا طلب منه مكتب األخالقيات ،يعدل تقرير التحقيق النها ئي حبيث يشري إىل عك س
عبء اإلثبات.
وأكدت املكاتب القانونية أيض ا صعوبة تطبيق منطق عكس عبء اإلثبات يف التوصي ة
ابختاذ إجراءات أتديبية ،مشرية إىل أن االستعراض املبدئي والتحقيق قد ال يثبتان بوضوح العالق ة
بني السلوك االنتقامي املزعوم والنشاط املشمول ابحلماية .ويف بعض املؤسس ا ت ،ه نا ك جت ا هل
اتم لتطبيقه ،إذ ذكر األشخاص الذين أجريت مقابالت معه م أن إدراج ه ك ان بس بب النسخ
واللصق لسياسات احلماية من االنتقام األخرى دون االعتبارات الضرورية .وي ن تج عن ذلك أ ن
تتوقع السياسة املكتوبة إمكانية حصول املبلغني عن املخالفات على اعتبارات معينة إذا ت عرضوا
لالنتقام ،ولكن دون الوفاء هبذه االعتبارات فعليا.
وترى املفتشتان أنه يف احلاالت اليت حتتوي فيها سياسات احلماية من االنتقا على
أحكا بشأن عك س ع بء اإلثب ات ،جي ب أن تك ون مكات ب الرقاب ة ومكات ب األخالقي ات
قادرة على تنفيذها بصورة متسقة يف جيع حاالت االنتقام ،ويعين ذلك أن إجراءات العم ل
املوحدة ينبغي أن تضعها املكاتب املختصة لتحدد بوضوح م وأين وكيف تُطبق  .ويشمل
ذل ك مب ادئ توجيهي ة مدث ة للتحقي ق حت دد معي ار اإلثب ات للتحقيق ات يف ح االت االنتق ام
وإع داد التق ارير بص ورة س ليمة .كم ا ينبغ ي النظ ر يف ت وفري ف رص ت دريب م دد عل ى إج راء
التحقيقات يف حاالت االنتقام.
(أ)

م اري ش ني "املمارس ة اجلي دة يف التش ريعات املتعلق ة حبماي ة املبلغ ني ع ن املخالف ات" مرك ز مكا فح ة
الفساد ،يو  ،4ومنظمة الشفافية الدولية.2009 ،

مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :2- 4يتطل ب التس جيل املن تظم حل االت س وء
السلوك/املخالفات واالنتقا
 - 97يقتضي مؤشر املمارسات الفضلى رقم  2- 4وجود نظام لتسجيل البالغ ات املتعلق ة
بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،بغض النظر عما إذا كان مثة إجراء إضايف قد اختذ .ويع د
احلف ظ اجلي د لس جالت ه ذه البالغ ات أم را ض رورايا لرص د احل االت وتتبعه ا ،وملس اءلة األف راد
املسؤولني والكياانت املسؤولة عن تلقي الشكاوى من هذا القبيل .وقد استوفت تسع مؤسسات
فق ط املتطلب ات يف إط ار ه ذا املؤش ر ،إذ ل ديها أحك ام واض حة يف سياس اهتا ت دعو إىل حف ظ
السجالت السرية جلميع الشكاوى .وعلى سبيل املمارسة اجليدة ،تتطل ب سياس ة احلماي ة م ن
االنتق ام ل دى الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة أن يض طلع مكت ب الرقاب ة بتلق ي جي ع الش كاوى
الواردة وتسجيلها واستعراضها واختاذ إجراء بشأهنا .وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن
لديها نظام شامل إلدارة القضااي ) (i-Sightيتوىل تسجيل الشكاوى.
 - 98وعلى الرغم من أن سبع مؤسسات (منظمة العمل الدولية ،واالحتاد ال د ويل لال تص اال ت،
واألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس نق ص املناع ة
البشرية/اإليدز ،واليونسكو ،ومنظمة السياحة العاملية ،ومنظمة الصحة ا ل عاملي ة ) ليست ل د يها أي
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أحكام يف سياساهتا بشأن تسجيل الشكاوى املتعلقة حباالت سوء ا لسلوك أو ا ال ن تقا م ،ذك رت
جيعها ،ابستثناء اثنتني (االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة السياحة ا ل عا ملي ة ) أ هن ا تفع ل ذلك يف
املمارسة العملية .وهناك ست مؤسسات (املنظمة البحرية الدولية ،واليونيسيف ،ومكتب خ د م ات
املشاريع ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،واالحتاد البيدي العاملي وبرانمج األغذية العاملي) لديها أحك ا م
مكتوبة لتسجيل الشكاوى املتعلقة ابالنتقام ولكن ليس لتلك املتعلقة بسوء ا لسلوك /ا ملخ ا لف ات.
ولدى اليونيدو أحكام يف سياستها لتسجيل الشكاوى املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات ،ولكن ليس
تلك املتعلقة ابالنتقام؛ بيد أهنا ذكرت أهنا تسجل جيع الشكاوى يف ا ملم ارس ة ا ل ع ملي ة  .ومن ظم ة
العمل الدولية( ،)76واملنظمة البحرية الدولية( ،)77واألمانة العامة لألمم املتحدة ( ، ) 7 8وب رانمج ا ألمم
املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز( ،)79واليون سكو ( ، ) 8 0وصندوق ا ألمم
املتحدة للسكان( ،)81واليونيسيف( ،)82واليونيدو( ،)83وهيئة األمم ا ملتح دة للم رأ ة ( ، ) 8 4ومن ظم ة
السياحة العاملية( ،)85واالحتاد البيدي العاملي( ،)86وبرانمج األغذية ا ل عاملي ( ، ) 8 7ومن ظم ة ا لصح ة
العاملية( ،)88إما أهنا ال توافق على تقييمها بشأن املؤشر رقم  2- 4أو أهنا قدمت معلومات إضافية.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :3- 4األطر الزمنية لالستعراضات وا لتحقيقات األولية
 - 99يقتضي مؤشر املمارسات الفضلى رقم  3- 4إجراء االستعراضات والتحقيقات ا ألولي ة
يف حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام يف الوقت املناسب وض من األط ر الزمني ة املش ار
إليه ا .وابلنظ ر إىل أن الظ روف ال يت تق ود امل وظفني إىل اإلب الغ ميك ن أن تق تن مبس توايت
استثنائية من القلق والتوتر وع دم اليق ني ،فم ن الض رورة مبك ان حتدي د األط ر الزمني ة ال يت حتق ق
التوازن فيما بني هذه احلساسيات ،والقدرات املتاحة ملكاتب األخالقيات والرقابة ،وحجم العمل
املتوقع .كما جيب االلتزام الكامل ابألط ر الزمني ة احمل ددة .ويف معظ م ح االت امل وظفني ال 17
(ال ذين ي ّدعون ح دوث ح االت س وء الس لوك/املخالفات و/أو االنتق ام) ال يت درس تها وح دة
التفتيش املشتكة ،لوحظ أن الوقت الفعلي املستغرق إلكمال االستعراضات والتحقيقات األولي ة
طويل بال مبر فقد استغرق األمر يف بعض احلاالت مئات األايم.
 - 100وقد حددت اثنتان وعشرون من املنظمات اليت لديها أحكام مكتوب ة لالستعراض ات
األولي ة ،أط را زمني ة للبالغ ات املتعلق ة ابالنتق ام .ومل ا كان ت السياس ة املكتوب ة ل دى األون روا
ال تتضمن أحكام ا لالستعراض األويل ،فليس مثة أطر زمنية .واإلطار ا لزم ين ا حمل دد لال ست عرا ض
األويل هو  45يوم ا يف  16منظمة ،ويشري بعض السياسات إىل "يوم ع مل" وب ع ضه ا إىل "يوم
تقوميي" وبعضها غري واضح( .)89ويف املنظمات الست املتبقية ،كانت األطر ا لزم ني ة ع لى ا ل ن حو
التايل  15يوما تقومييا (اإليكاو) 30 ،يوما تقومييا (األمانة العامة لألمم املتحدة واالحتاد البي د ي
العاملي) 30 ،يوم عمل (املنظمة العاملية للملكية الفكرية) و 90يوم عمل (منظمة الصحة ا ل عا ملي ة
وبرانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشري ة  /ا إلي د ز)  .وجي ع ا ملؤسس ات
ال  22اليت لديها أحكام فيما يتعلق ابلتحقيقات يف االنتقام لديها أطر زم ن ي ة مق ا بل ة  ،اب ستث ناء
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة السياحة
العاملية .ويتفاوت اإلطار الزمين للتحقيقات املتعلقة ابالنتقام على النحو التايل  30يوم ا تقوميي ا
(إيكاو) 45 ،يوم ا (أونروا) شهران (اليونسكو) 85 ،يوم ا (اليونيدو) 90 ،يوم ا (املنظم ة ا لبح ري ة
الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واالحتاد البيدي العاملي) و 120يوم ا يف املؤسسات ال 11
املتبقية( .)90وتنص سياسة احلماية من االنتقام لدى الوكالة الدولية للطاقة الذري ة ع لى ا ستكم ا ل
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التحقيقات يف حاالت سوء السلوك وحاالت االنتقام يف أقرب وقت ممكن ،وفق ا للموارد املت اح ة .
ومنظمة العمل الدولية ليست لديها أحكام بشأن التحقيقات يف حاالت االنتقام.
 - 101وفيم ا خي ص البالغ ات املتعلق ة بس وء الس لوك ،مل يتس ن التحق ق م ن اإلط ار ال زمين
لالس تعراض األويل أو التحقي ق ،يف  14منظم ة ،م ن الواثئ ق املقدم ة يف أثن اء التحق ق م ن
التقييمات( .)91وتنص السياسات يف برانمج األمم املتحدة اإلمن ائي ،وص ندوق األم م املتح دة
للسكان ،واليونيدو واألونروا على إطار زمين مد ته ستة أش هر الس تكمال التحقيق ات ،لكنه ا
ال توزع هذه املدة على اخلطوات احملددة بشأن التقييم األويل والتحقيق .وفيما يتعلق اب مل ن ظم ا ت
اخلمس اليت توفرت بياانت عنه ا ،ف ن اإلط ار ال زمين لالس تعراض األوىل ي تاوح م ن  30يوم ا
(املنظمة العاملية للملكية الفكرية) إىل  45يوم ا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية وب رانمج األغذي ة
العاملي) إىل مثانية أسابيع (مفوضية شؤون الالجئني) .وتنص املبادئ التوجيهية للتحقيق ا إل داري
الداخلي يف منظمة األغذية والزراعة على أن االستعراضات األولية للشكاوى ،ضمن والية مكتب
املف تش الع ام ،جي ب أن تكتم ل يف "أق رب وق ت ممك ن يف ح دود املعق ول" .واإلط ار ال زمين
للتحقيق ات  120يوم ا يف منظم ة األغذي ة والزراع ة وب رانمج األغذي ة الع املي واالحت اد ال دويل
لالتصاالت ،وستة أشهر يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية .وابلنسبة إىل املنظمات اليت مل حتدد
بعد األطر الزمنية إلجراء االستعراضات األولية وا لتحقيقات ،ينبغي عليها أن ت دجمها يف
صلب التحديثات املقبلة لسياساهتا املتعلقة بسوء السلوك واحلماية من االنتق ا  .أما ا ألم انة
العامة لألمم املتحدة( )92واليونيسيف( ،)93ف ما أهنما ال تتفقان مع تقييمهما بشأن ا ملؤش ر 3 - 4
أو أهنما قدمتا معلومات إضافية.
مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :4- 4آلي ة إحال ة ا لتحقيق ات إىل اخل ارج ،مب ا يف ذل ك
املعايري املستخدمة
 - 102يس تخدم مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  4- 4لتقي يم األحك ام املتعلق ة إبحال ة
التحقيقات يف سوء السلوك/املخالفات واالنتقام إىل اخلارج ،مبا يف ذلك وجود ا مل عا يري ا لواجب ة
ال تطبيق ،وكذلك سبل التماس املشورة اخلارجية حسب االقتضاء .وابلنظر إىل أن احتمال ن شوء
تضارب كبري يف املصاحل عندما يتعلق اإلبالغ برؤساء املؤسسات واإلدارة العليا ومكاتب ا ل رق ا ب ة
واألخالقيات ،ينبغي إاتحة خيار إلحالة هذه التحقيقات إىل اخلارج ،واملبر هو تضارب املصاحل
املنص وص علي ه ص راحة يف واثئ ق السياس ة .وجي ب أن تك ون نت ائج التحقيق ات ف وق الش بهة
والتشكيك ،وهذا أمر ال غىن عنه للحفاظ على نزاهة ومصداقية أي آلية رقابة.
 - 103وفيم ا يتعل ق ابلتحقيق ات يف ح االت االنتق ام ،هن اك  20منظم ة (جيعه ا ابس تثناء
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد البيدي العاملي) لديها أحكام
لإلحال ة اخلارجي ة يف ح االت تض ارب املص احل ،وإن كان ت متفاوت ة م ن حي ث خصوص يات
األحك ام .ويف  14منظم ة ،إبمك ان مكت ب األخالقي ات أن يق دم توص ية إىل رئ يس املنظم ة
(أو إىل جلنة الرقابة يف حالة املنظمة العاملية للملكية الفكرية) إبحالة التحقيق إىل اخلارج( .)94ومثة
أوجه تباين ،إذ تنص السياسات يف منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية وهيئة ا ألمم
املتحدة للمرأة على أن يبلغ املكتب الذي جيري التحقيقات رئيس املنظم ة طواعي ة أبن ه يواج ه
تضارابا يف املصاحل ويوص ي ابإلحال ة اخلارجي ة .ويف املنظم ة البحري ة الدولي ة ،يتع ني عل ى رئ يس
املنظمة أن حيدد مىت يكون هناك تضارب يف املصاحل ،وأن حييل التحقيق إىل اخلارج وفق ا لذلك.
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 - 104وفيما خيص التحقيقات بشأن سوء السلوك ،ف ن األونروا واملنظمة العاملية للملكية ا لفك ري ة
فق ط ت نص سياس تامها ص راحة عل ى اإلحال ة اخلارجي ة يف ح االت تض ارب املص احل .ومث ة أرب ع
مؤسس ات ليس ت ل ديها أحك ام لإلحال ة اخلارجي ة ،يف ح ني أن ه مل يتس ن التحق ق ،يف تس ع
مؤسسات( ،)95من األحكام على أساس الواثئق املقدمة يف أثناء التحقق من التقييمات .وهناك سبع
مؤسسات( )96تتيح إمكانية اإلحالة أو املشاركة اخلارجية ،ولكنها ال حتدد أن ذلك ينبغي أن يكون
يف ح االت تض ارب املص احل( .)97فعل ى س بيل املث ال ،يف ص ندوق األم م املتح دة للس كان،
واليونيسيف ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،تكون اإلحالة وفق ا لتق د ير رئيس ا ل رق اب ة ؛
وحييل مكتب الرقابة يف اليونيدو القضااي الواقعة خارج نطاق وال يته أو سلطته إلج راء ا لتحقيق؛
وميكن أن حتيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية ا ل عا ملي
القضااي إىل السلطات الوطنية يف ظروف معينة ،مثل التحقيقات اجلنائية.
 - 105ومفوض ية ش ؤون الالجئ ني ل ديها م ذكرة تف اهم رمسي ة م ع مكت ب خ دمات الرقاب ة
الداخلي ة يف األمان ة العام ة لألم م املتح دة بش أن إحال ة التحقيق ات (يف ح االت س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام) اليت تشكل تضارابا يف املصاحل ملكتب الرقابة إىل مكتب خ د م ا ت
الرقاب ة الداخلي ة .ويش مل ذل ك ح االت س وء الس لوك ال يت يت ورط فيه ا رئ يس املنظم ة وكب ار
املوظفني ،وكذلك حاالت س وء الس لوك ال يت خت ص م وظفني آخ رين عن دما تش كل تض ارابا يف
املصاحل ملكتب املفتش العام .وتقتضي مذكرة التفاهم أيض ا أن حييل مكتب الرقابة يف ا ملفوضي ة
احلاالت أو الشكاوى إىل مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف غضون  10أايم عمل.
 - 5تقييم سياسة احلماية من االنتقا استنادا إىل املعيار  :5وضوح السياسة بشكل عا
 - 106يستخدم املعيار اخلامس واألخري لتقييم الوضوح العام للسياسات املتعلقة اب ملبّل غني عن
املخالفات ،مقاسة على أساس مخسة مؤشرات .وتستخد م هذه لتقييم ما إذا كان ت السياس ة
مستوفية ملا يلي مكتوبة بوضوح جبميع لغات العمل يف املنظمة املعنية مع ذكر أمثلة توضيحي ة ؛
واردة يف وثيق ة واح دة متاح ة للجمه ور؛ تتض من تع اريف واض حة لألش خاص املش مولني
واألنشطة املشمولة؛ تتضمن أحكاما بشأن االستعراض والتحديث الدوريني ؛ وتشمل ما جي ع ل
واجب اإلبالغ عن سوء السلوك واالنتقام مرتبط ا مبدونة قواعد السلوك الواجبة التطبيق .وبع ب ارة
أخرى ،تشمل هذه املؤشرات الضرورايت األساسية للسياسة اجليدة بتقييم ما إذا كانت وثيق ة
مفهومة وقابلة للتعديل ،وميكن ألي شخص احلصول عليها والتحقق بيسر من نطاق تطبيقها.
 - 107وعلى الرغم من أن جيع السياسات تتضمن ما يوضح أن واجب اإلبالغ مرتبط مبدونة
أو مع ايري الس لوك يف املنظم ة ،وجيعه ا م ا ع دا واح دة فق ط تتض من تع اريف واض حة
للمصطلحات ذات الصلة ،ف ن معظمها ال يل املتطلبات يف إط ار املؤش رات الثالث ة األخ رى
هلذا املعيار .وتل سياسة منظمة الصحة العاملية معظم مؤشرات الوض وح ،ولكنه ا ال تتض من
آلية الستعراض السياسة وتنقيحها .وأحدث استكمال لسياسة األمانة العامة لألمم املتح دة هو
السياسة الوحيدة اليت استوفت هذا الشرط بوضوح.
مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  :1- 5يتض من تع اريف واض حة لألش خاص املش مولني
واألنشطة املشمولة
 - 108يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  1- 5لتقييم ما إذا كانت السياسات لديها نط اق
مدد وواضح يب ّني تفاصيل فئات املوظفني الذين تنطبق عليهم ،وأن واع األنش طة ال يت تش ملها
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السياسة ،مثل اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام .ومن الناحية املثالية ،ينبغي أ ن تكون
هذه السياسات واجبة التطبيق على جيع فئات املوظفني وغري ا ملوظفني  ،وكذلك ع لى مق د مي
اخلدمات اخلارجيني ،لضمان أن كل من له عالقات عمل مع املنظمة خاض ع للمس اء ل ة عن سوء
السلوك/املخالفات أو االنتقام ،وأن املبّلغني عن هذه األعمال تتوفر هلم احلماية الواجبة.
 - 109وحت دد جي ع سياس ات احلماي ة م ن االنتق ام نط اق السياس ة ال ذي يش مل احلماي ة م ن
االنتقام الناتج عن اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات أو عن التع اون م ع عملي ات الت دقيق
أو التحقيق املأذون هبا حسب األصول .وابستثناء سياسة منظمة ال ع مل ا ل د ولي ة  ،تشتط جي ع
السياسات أن يكون اإلبالغ أو التعاون حبسن نية .ويف منظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم
املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،تنطبق احلماية من االنتقام فقط ع لى
األفراد الذين يبلغون عن شبهة سوء سلوك/خمالفة تنطوي على خماطرة كبرية على املنظمة من حيث
األضرار اليت تلحق مبصاحل املنظمة ومسعتها وعملياهتا وحوكمتها .ومن املمارس ا ت ا ملفي دة  ،ت ن ص
سياس ة منظم ة الص حة العاملي ة وال بانمج املش تك ،عل ى وج ه التحدي د ،عل ى أن واع س وء
السلوك/املخالفات اليت ال تشملها السياسة ،مبا يف ذلك ما يلي املسائل ا ليت يكون للموظفني
مصلحة يف نتائجها؛ اخلالفات بشأن السياسة العامة أو القرارات اإلدارية؛ األقاويل وا إلش اعا ت
اليت ال أساس هلا من الصحة؛ واخلالفات الشخصية أو النزاعات مع الزمالء أو املشرفني.
 - 110وحت دد السياس ات ال  23أن نطاقه ا يش مل جي ع امل وظفني (مب ن يف ذل ك املوظف ون
املعارون) ،بصرف النظر عن نوع التعيني أو حالة التعاقد أو مدته .وعلى سبيل ا ملم ارس ة ا جلي دة ،
توس ع ع دة منظم ات نط اق احلماي ة م ن االنتق ام ليش مل فئ ات غ ري امل وظفني ،مث ل اخل باء
االستشاريني( ،)98وأصحاب اتفاقات اخلدمة اخلاصة( ،)99واملتعاقدين من األفراد ومقد مي ا خل د م ة
وامل وظفني اإلض افيني( ،)100واملتط وعني (مب ن يف ذل ك متطوع و األم م املتح دة)( )101واملت دربني
الداخليني( )102وغريهم( .)103واملؤسسات الوحيدة اليت توسع نطاق التطبي ق ليش مل األط راف
اخلارجية مثل مقدمي اخلدمات اخلارجيني هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العاملية،
وبرانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز .وعلى سبيل ا ملم ارس ة
اجليدة ،تنص سياسة املبلّغني عن املخالفات يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفا صيل توضح
الكيفية اليت ميكن أن يبلغ هبا األشخاص اخلارجيون ،وما ميكنهم اإلبالغ عنه ،والكيفية اليت تعامل
هبا البالغات .وحتدد منظمة الصحة العاملية أن السياسة تطبق على غري املوظفني روح ا ومن حيث
املبدأ فقط ،إذ تتخذ التدابري على أساس كل حال ة عل ى ح دة .ويف ح ني أن سياس ات منظم ة
العمل الدولية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الس ياحة العاملي ة ت نص عل ى أن نط اق
التطبيق يقتصر على املوظفني ،ف هنا تشري إىل أن ثبوت حاالت انتقام موظفني من أطراف خارجي ة
بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات ميكن أن يؤدي إىل اختاذ إجراءات أتديبية.
 - 111وابلنظر إىل مواطن الضعف التعاقدية للفئات من غري املوظفني ،واخلطر ال ذي يتت ب
على اإلبالغ وسط األشخاص يف هذه الفئة ،ينبغي أن حتدد حتديثات سيا س ا ت ا حلم ا ي ة م ن
االنتقا بوضوح أهنا واجبة ا لتطبيق على مجيع الفئات املوجودة من غري املوظفني .وابإلضافة
إىل ذلك ،وابلنظر إىل اخلطر الواضح للمخالفات يف املشتايت وا لغش يف املعامالت مع
األط راف اخلارجي ة ،ينبغ ي عل ى مجي ع املؤسس ات أن حت ذو ح ذو الوكال ة الدولي ة للطاق ة
الذرية ،وأن حتدد إجراءات واضحة يف سياساهتا املتعلقة ابحلماية من االنتق ا عن ا لكيفي ة
اليت كن هبا لألطراف اخلارجية اإلبالغ عن سوء ا لسلوك واالنتقا .
36

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

اجلدول رقم 6
تقييمات سياسات احلماية من االنتقا  :مؤشرات املمارسات ا لفضلى للمعيار رقم 5

املنظمات املشاركة

منظمة األغذية والزراعة
ا لوكا لة ا لدولية للطاقة ا لذرية
منظمة ا لطريان املدين ا لدويل
منظمة ا لعمل ا لدولية
املنظمة ا لبحرية ا لدولية
االحتاد ا لدويل لالتصاالت
األمانة ا لعامة لألمم املتحدة
برانمج األمم املتحدة املشتك
املع ين بف ريوس نق ص املناع ة
ا لبشرية/اإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
ا ليونسكو
صندوق األمم املتحدة
للسكان
مفوضية شؤون ا لالجئني
ا ليونيسيف
ا ليونيدو
مكتب األمم املتحدة
خلدمات املشاريع
هيئة األمم املتحدة للمرأة
األونروا
منظمة ا لسياحة ا لعاملية
االحتاد ا لبيدي ا لعاملي
برانمج ا لغذاء ا لعاملي
منظمة ا لصحة ا لعاملية
املنظمة ا لعاملية للملكية
ا لفكرية
املنظمة ا لعاملية لألرصاد اجلوية

 1- 5يش مل تع اريف
واض حة بش أن املش مولني
اب لسياس ة (امل وظفني ،غ ري
املوظفني ،مقدمي اخلدمات
اخل ارجيني  ...وم ا إىل
ذل ك) واألنش طة املش مولة
(س وء ا لس لوك/املخا لفات،
االنتقام ،وما إىل ذلك)

 2- 5يش مل
م ا يش ري إىل أن
اال لت زام ابإلب الغ
م رتبط مبدون ة
أو مع ايري ا لس لوك
يف املنظمة

 3- 5وارد يف وثيقة
واحدة ومن ا لسهل
ا لوص ول إلي ه عل ى
ا لص فحة ا لش بكية
ا لعامة للمنظمة

 4- 5مكت وب بلغ ة
واضحة وموجزة وبسيطة،
ومتجم إىل جيع لغ ات
عم ل املنظم ة ،وت ورد
أمثل ة ملس اعدة امل وظفني
على فهم كيفية وتوق يت
تطبيقه

 5- 5يتيح آلية لالستع ارض
ا ل دوري للسياس ة ،مب ا يف
ذل ك أحك ام بش أن
ا لتح ديثات عل ى أس اس
ا لدروس املستفادة
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املفتاح [✔] مستوىف ابلكامل؛ [ ]Oمستوىف جزئي ا؛ [✖] مل يستوف.
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مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :2- 5واجب اإلبالغ مرتبط مبدونة أو معا يري ا لسلوك يف
املنظمة
 - 112يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  2- 5لتقييم ما إذا كان التزا م جي ع ا ملوظفني
ابإلبالغ عن سوء السلوك واالنتقام مرتبط ا مبدونة أو معايري السلوك لدى كل من ظم ة  .ويشمل
ذلك معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية ،اليت تنطبق على نطاق املن ظوم ة وا ليت حت دد
بوضوح مسؤولية اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واحلصول على احلماية من االنتقام بسبب
ذلك( .)104وتتضمن جيع سياسات احلماية من االنتقام ال  23وغريها من الواثئق ذ ا ت ا لصل ة
(م ثالا ،النظ ام اإلداري للم وظفني) إش ارات واض حة إىل ه ذه الوثيق ة .وحت دد معظ م املنظم ات
أيض ا واج ب اإلب الغ ع ن أي انتهاك ات لع دد من الواثئ ق الرمسي ة ،مب ا يف ذل ك ميث اق األم م
املتحدة ،ودستور املنظمة ،والنظامان اإلداري واألساس ي للم وظفني ،والقواع د واألنظم ة املالي ة
للمؤسس ة ،وقواع د املنظم ة ال يت ت نظم األنش طة وامله ن اخلارجي ة ،وسياس ات من ع الغ ش،
وسياس ات مكافح ة التح رش اجلنس ي ،وسياس ات مكافح ة االس تغالل واالعت داء اجلنس يني
وسياسات تضارب املصاحل.
 - 113وورد يف الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني س ؤال اجمليب ني ع ن م دى وض وح
مدوانت أو معايري السلوك يف املنظمة للموظفني من حيث السلوك األخالقي واملساءلة وما هو
متوقع منهم .وقد ذكر حنو  90يف املائة من اجمليبني على الدراسة أهنم متفق ون كلي ا أو جزئي ا
على أن تلك اجلوانب واضحة ،يف حني أن  5.7يف املائة فقط مل يتفقوا مع هذا الرأي .وا لف رق
يف االتف اق وس ط امل وظفني يف املنظم ات الكب رية ( 91.5يف املائ ة) ابملقارن ة م ع نظ را ئهم يف
املنظمات الصغرية ( 81.6يف املائة) أمر يثري القلق.
 - 114وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت املنظمة أتخذ معايري أو مدونة قواعد السلوك ع لى
مم ل اجل د ،أج اب م ا يق رب م ن  75يف املائ ة م ن اجمليب ني عل ى الدراس ة ب نعم ،بينم ا
أجاب  5.16يف املائة بال .ويعتب مستوى عدم االتفاق ( 28.6يف املائة) يف املنظمات الصغرية
ال
أكث ر م ن الض عف مقارن ة ابملنظم ات الكب رية ( 13.4يف املائ ة) .وتق دم نت ائج الدراس ة دل ي ا
واضح ا على أن املنظمات ا لصغرية حباجة إىل بذل املزيد م ن اجله ود للتأك د م ن أن مجي ع
املوظفني يفهمون معايري ا لسلوك ويلتزمون هبا التزاما كامال.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :3- 5السياسة واردة يف وثيقة واحدة ومن السهل الوصول
إليها على الصفحة الشبكية العامة
 - 115يس تخدم مؤش ر املمارس ات الفض لى رق م  3- 5لتقي يم م ا إذا كان ت جي ع العناص ر
الضرورية لسياسة املبلّغني عن املخالفات ،على النحو املبني يف املعايري اخلمسة وما يق ا بله ا م ن
مؤشرات ،واردة يف وثيقة واحدة يسهل على جيع املوظفني واملتعاقدين اخلارجيني الوصول إليه ا
على صفحة املنظمة على الشبكة العامة .وهذا أمر ضروري لضمان أن املبلغني احملتمل ني عل ى
علم اتم ابألحكام الواجبة التطبيق حىت يتمكنوا من التوصل إىل قرار مستنري بشأن قرار ا إلبال غ
وما ميكن اإلبالغ عنه واجلهة اليت جيب اإلبالغ إليها.
 - 116وترد األحكام ذات الصلة يف وثيقة واحدة فقط يف البانمج املشتك املعين بفريوس ن قص
املناعة البشرية/اإليدز ،ومنظمة السياحة العاملية ،ومنظمة الصحة العاملية .وترد األحكام يف وثيقتني
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يف  16منظمة( )105ويف ثالث واثئق أو أكثر يف  3منظمات( .)106واالحتاد ا ل د ويل لال تص ا ال ت
واالحتاد البيدي العاملي مل يقدما الواثئق ذات الصلة للتأكد من سياسة التحقيقات لديهما بشأ ن
اإلبالغ عن سوء السلوك .وجيع الواثئق ذات الصلة متاحة على الصفحات الشبكية العامة لسبع
منظمات( .)107ومثة منظمة( )108ال تتيح سياسات احلماي ة م ن االنتق ام ،يف ح ني أن ه يف مث اين
منظمات( )109فقط تكون الواثئق األخرى ذات الصلة متاحة على الشبك ة ا ل دا خلي ة للم ن ظم ة ،
أو متاح ة فق ط ملكت ب مع ّني أو إدارة معّين ة أو غ ري منش ورة .وم ن أج ل مزي د م ن الش فافية
واملساءلة يف محاية املبلغني عن املخالفات ،ينبغي على مجيع املنظم ا ت أ ن ت ن ش ر ع لى ا ملأل
سياساهتا املتعلقة ابحلماية من االنتقا  ،وسياسات ا لتحقيق يف سوء ا لسلوك/املخالفات.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :4- 5السياسة واضحة وجبميع لغات العمل مع إيراد أمثلة
ذات صلة
 - 117يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  4- 5لتقييم ما إذا كان املوظفون قد اطلعوا
على السياسة بلغة واضحة وموجزة وبسيطة ،وما إذا كانت متجة إىل جيع لغات عمل املنظمة،
وما إذا كانت تورد أمثلة ملساعدة املوظفني على فهم كيفية وتوقيت تطبيقها .وين بغي أ ن تكون
السياس ة مكتوب ة حبي ث ي تمكن معظ م امل وظفني م ن فهمه ا بيس ر ،وأن تس تخدم لغ ة يس هل
استيعاهبا وأمثلة لضمان الفهم .ويف هذا الصدد ،الحظ املقرر اخلاص املعين ابحلق يف حرية الرأي
والتعبري أن قوة سياسة احلماية من االنتق ام ل دى األمان ة العام ة لألم م املتح دة "يه يمن عليه ا
التقيد احلريف ابلقانون"( .)110وعلق أيض ا خباء السياسات الذين أجريت معهم مقابالت بقوهلم
إن بعض سياسات احلماية من االنتقام تعطي انطباعا أبهنا "كتبها مامون حملامني".
 - 118وسياستا منظمة الصحة العاملية وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس نق ص
املناع ة البش رية/اإليدز مه ا فق ط اللت ان اس توفتا جي ع املتطلب ات يف إط ار ه ذا املؤش ر .ومه ا
السياس تان الوحي داتن اللت ان تتض منان أمثل ة تس اعد يف فه م تطبيقهم ا ،والوحي داتن املتاحت ان
جبمي ع اللغ ات الرمسي ة الس ت لألم م املتح دة .وسياس ات احلماي ة م ن االنتق ام متاح ة ابللغ ة
اإلنكليزية فقط يف مثاين منظمات( ،)111وبلغتني يف سبع منظمات( ،)112وبثالث لغات يف مخس
منظم ات( )113وأبرب ع لغ ات يف ب رانمج األغذي ة الع املي )114(.وم ن الض روري أن تك ون ه ذه
السياسات املعقدة واحلساسة متاحة جبميع لغات العمل واللغات الرمسية يف املن ظم ا ت ا ليت
لديها وجود ميداين واسع النطاق.
مؤشر املمارسات الفضلى رقم  :5- 5األحكا املتعلقة إبجراء استعرا ض وحت د يث د وريني
استنادا إىل الدروس املستفادة
 - 119يستخدم مؤشر املمارسات الفضلى رقم  5- 5لتقييم ما إذا كانت السياسة ل د يه ا آ لي ة
لالس تعراض ال دوري ،مب ا يف ذل ك أحك ام بش أن التح ديثات عل ى أس اس ال دروس املس تفادة.
وينبغي أن تكون سياسات احلماية من االنتق ام واثئ ق قابل ة للتع ديل ،كم ا ينبغ ي استعراض ها
ابستمرار من أجل حتديد الثغرات ومواطن الضعف يف أحكامه ا .وينبغ ي أيض ا أن أتخ ذ ه ذه
االستعراضات يف احلسبان املمارسات الفضلى الدولي ة يف القط اعني الع ام واخل اص لض مان أن
تظل السياسة مواكبة وذات صلة .وينبغي أن تكفل أي حتديثات مقابلة وجود اآللي ا ت ا لال زم ة
ال.
من أجل تنفيذ السياسة تنفيذا كام ا
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 - 120وم ن ب ني سياس ات احلماي ة م ن االنتق ام ال  ،23ف ن سياس ة األمان ة العام ة لألم م،
املتحدة احملدثة يف تشرين الثاين/نوفمب  2017هي فقط اليت تتضمن حكم ا بش أن اس تعراض
وتقييم سنويني جيريهما األمني العام ألحكامها وتنفيذها .وهذا مثال على ممارس ة جي دة ي ن بغي
على مؤسسات منظومة األمم املتحدة أن حتذو حذوها .وتتضمن سياسة احلماية من االنتقام
لدى املنظمة العاملية للملكية الفكرية أحكام ا الستعراضها على أساس دوري ،حسب االقتضاء.
وتتضمن سياسة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي حكم ا ينص على االستعراض ملرة واحدة بدالا من
ال دوري .وابل رغم م ن أن الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة واليونس كو ذك رات أهنم ا تستعرض ان
سياس اتيهما ابنتظ ام يف املمارس ة العملي ة ،ف ال توج د أحك ام مكتوب ة يف السياس تني .ومنظم ة
األغذية والزراعة( ،)115والوكالة الدولية للطاقة الذرية( ،)116وبرانمج األمم املتحدة اإلمنا ئي ( ، ) 1 1 7
واليونس كو( ،)118ومفوض ية ش ؤون الالجئ ني( ،)119واليوني دو( ،)120واألون روا( ،)121ومنظم ة
السياحة العاملية( ،)122واالحتاد البيدي العاملي( ،)123إما أهنا ال توافق على تقييمها بشأن ا ملؤش ر
رقم  5- 5أو أهنا قدمت معلومات إضافية.

هاء  -االستنتاجات املستخلصة من استعراض السياسات وسبل املضي قدما
 - 121يف ح ني أن بع ض السياس ات ق د تك ون يف االس تعراض الش امل أق وى م ن غريه ا
فيما يتعلق ببعض املعايري ،ف ن االستعراض الشامل للسياسات ال  23يف ضوء معايري املمارسات
الفضلى اخلمسة ومؤشراهتا ال ّ 22بني أنه ليس مثة سياسة واحدة تستويف جيع املؤشرات الواردة
يف إطار املعايري اخلمسة .وقد جرى تقييم  58.3يف املائة فقط من املؤشرات ( 295من ) 506
املقابلة للمعايري اخلمسة للممارسات الفضلى على أهنا مستوَفية ابلكامل.
 - 122وم ن انحي ة أوج ه قص ور السياس ات( ،)124ال يت جي ب عل ى املنظم ات أن تعم ل عل ى
تصحيحها ،مت تقييم املؤشرات التالية على أهنا استوفيت ابلكامل يف مؤسسة واح دة أو ا ث ن تني
فقط ،وجيب معاجلتها على وجه السرعة
•

اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات املتعلقة برئيس املنظمة ورئيس الرقابة ()4-1؛

•

األط ر الزمني ة إلن از االستعراض ات والتحقيق ات األولي ة يف ح االت س وء
السلوك/املخالفات االنتقام يف الوقت املناسب ()3-4؛

•

سياسات احلماية من االنتق ام املكتوب ة بوض وح والس هلة الفه م م ع أمثل ة توض يحية
وأحكام تتعلق ابالستعراضات والتحديثات الدورية ،والواردة يف وثيقة واحدة ومتج ة
إىل جيع لغات العمل ومتاحة للجمهور (.)5-5 ،4-5 ،3-5

 - 123وهناك أربعة مؤشرات أخرى قيمت على أهنا مستوفَية ابلكامل يف ما ال يزيد عن ثلث
املنظمات ،وابلتايل ينبغي أن تعاجل بتحديث السياسات ،وهي

40

•

اخليارات املتاحة للتوجيه والدعم غري الرمسيني ()2-3؛

•

عملية الطعون اخلارجية واملستقلة يف حالة عدم حتديد وجود دعوى ظاهرة الوجاهة ()3-3؛

•

نظام تسجيل البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ()2-4؛

•

آلية إحالة ال تحقيقات إىل جهة خارجية (.)4-4
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 - 124وعلى الرغم من أن العناصر الواردة يف املؤشرات التسعة املذكورة أعاله ،واليت مل تستوفها
معظم املنظمات ،تع ّد ابلغ ة األمهي ة للمص داقية اإلجرائي ة ألي نظ ام فع ال يتعل ق ابملبلّغ ني ع ن
املخالفات ،وجيب معاجلتها على وجه السرعة ،ينبغ ي عل ى جي ع املنظم ات املش اركة أن جت ري
ال لسياساهتا وأن تنقحها استنادا إىل الثغرات احملددة يف معايري املم ارس ا ت
استعراضا دقيقا وشام ا
الفضلى اخلمسة ومؤشراهتا ال  .22ويف هذا الصدد ،يتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية الت ا لي ة ف عا لي ة
سياسات محاية املبلغني عن املخالفات يف منظومة األمم املتحدة.
التوصية 3
يف هذا الصدد ،توصي املفتشتان الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة
بتحديث السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات ،حبلول عا  ،2020ملعاجلة أوجه القصور
وسد الثغرات اليت حددها تقييم وحدة التفتيش املشتكة بشأن أفضل املمارسات.
 - 125ويف حني أن حتديث السياسات ذات الصلة أمر مهم ،ينبغي ملنظمات األمم املتحدة
املش اركة إج راء اس تعراض ش امل ألط ر املس اءلة ل ديها لض مان أن تك ون السياس ات مدعوم ة
مبمارسات سليمة ووظائف رئيسية مستقلة مبا فيه الكفاية.

احلواشي
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املتعلق ة ابحلماي ة م ن االنتق ام يف ع ام  .2018وق د اعتم دت ه ذه السياس ات بع د انته اء ف تة اس تعراض التقري ر
يف  31كانون األول/ديسمب  ،2017ولذلك مل تؤخذ يف االعتبار.
( )7هن اك مخ س منظم ات تس تخدم سياس ة األمان ة العام ة لألم م املتح دة وه ي مرك ز التج ارة الدولي ة ،واألونكت اد،
وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،وموئل األمم املتحدة ،ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.
( )8مب ادئ توجيهي ة لإلج راءات اإلداري ة الداخلي ة ،واملب ادئ التوجيهي ة للتحقي ق ،والسياس ات املتعلق ة بس وء الس لوك،
وسياس ات األخال قي ات ،والسياس ات التأديبي ة ،وتعليم ات امل وظفني ،اولسياس ات املتعلق ة بتقي يم ع دم االمتث ال
ملع ايري ا لس لوك يف األم م املتح دة ،وسياس ات االحتي ال ،والسياس ات املتعلق ة اب لتح رش واال س تغالل اجلنس ي،
وتوجيهات املوظفني ،والنظامان األساسي واإلداري للموظفني ،اوألدلة اإلدارية.
( )9ووفق ا للمادة  10- 13من القواعد املالية ملنظم ة العم ل الدولي ة ،ينبغ ي إب الغ امل دير الع ام أبي فع ل م ن أش كال
الغ ش أو ماول ة ا لغ ش ،وذل ك ع ن طري ق أم ني اخلزان ة وكب ري مراجع ي احلس اابت ال داخليني .وحيك م ادع اءات
التحرش اتفاق جاعي بني إدارة املنظم ة واحت اد امل وظفني ،ي نص عل ى ض رورة تق دمي ش كوى رمسي ة إىل إدارة امل وارد
البش رية .وميك ن إب الغ كب ري مراجع ي احلس اابت ال داخليني ابإلدع اءات املتعلق ة ابالش كال األخ رى م ن س وء
السلوك .كم ا ت ؤدي سياس ة املنظم ة ملكا فح ة الغ ش ومكا فح ة الفس اد ،IGDS no. 69 (ver. 3) ،إىل تعزي ز آلي ة
اإلبالغ.
( )10يتمت ع كب ري امل راجعني ال داخليني ابالس تقالل ،لكن ه ع ني لتلق ي البالغ ات بش أن بع ض ول يس ك ل أش كال س وء
السلوك.
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منظمة السياحة العاملية ليس لديها هيئة رقابة.
بينما يكون اإلبالغ عن سوء السلوك إىل "إرنست آند يونغ" ،وهو كيان خارجي من القط اع اخل اص متخص ص
يف مراجعة احلساابت ،ال ميكن هلذا الكيان فتح حتقيق دون موافقة املدير العام لالحتاد البيدي العاملي.
تنطبق أحكام سرية اإلب الغ (امل ادة  1- 2م ن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام) فق ط عل ى االنتق ام ول يس عل ى جي ع
أنواع املخالفات.
مس ح اإلط ار الق انوين ملكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع (الفق رة  )30ابإلب الغ دون الكش ف ع ن اهلوي ة،
وال توجد أحكام فيما خيص اإلبالغ بسرية.
تض من سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (ص  )13الس رية م ن قب ل مس ؤول األخال قي ات اخل ارجي ،ال توج د أحك ام
فيما خيص اإلبالغ بسرية.
اإلطار االستاتيجي ملكافحة الغش والفساد ملفوضية شؤون الالجئني ،الفقرة .43
سياس ة ا لتحقيق ات ا ل يت تتبعه ا األون راو (ادارة خ دمات اإلش راف ال داخلي ،ا لتوجي ه التق ين رق م ،)2016/02
الفقراتن  30و.33
ميث اق الرقاب ة الداخلي ة للمنظم ة العاملي ة للملكي ة الفكري ة ،ا لفق راتن  20و .22النظ ام امل ا يل والقواع د املالي ة
للمنظمة ،املرفق األول.
ال تنطبق هذه األحكام على الوكاالت املتخصصة حيث يع ّني جملس اإلدارة رئيس املنظمة.
منظمة العمل الدولية ،سياسة مكافحة الغش والفساد ،الفقرة .13
منظم ة األغذي ة والزراع ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
اوألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين ابإلي دز ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي،
اوليونسكو ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومفوض ية األم م املتح دة لش ؤون الالجئ ني ،واليونيس يف ،ومنظم ة
األم م املتح دة للتنمي ة الص ناعية ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،واألون روا ،وهيئ ة األم م املتح دة
للمرأة ،وبرانمج األغذية العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
الفق رة  13م ن سياس ة منظم ة العم ل الدولي ة ملكا فح ة الغ ش اولفس اد ت نص عل ى م ا يل ي "جي ب إب الغ رئ يس
جملس اإلدارة ابدعاءات الغش املتعلقة ابملدير العام".
يف ح ني أن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام تس مح ابإلب الغ اخل ارجي ،ال ميك ن مس اواة ذل ك بع دم وج ود أحك ام
لإلبالغ عن خمالفات تتعلق برئيس املنظمة ورئيس مكتب الرقابة.
بينم ا أش ار ب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز إىل أن دائ رة الرقاب ة الداخلي ة يف منظم ة الص حة
العاملي ة ق د وا فق ت عل ى اتب اع البوتوك والت النموذجي ة اخلاص ة ب بانمج األم م املتح دة لبح وث اجلرمي ة املتعلق ة
ابالدعاءات ضد رئيس املنظمة أو وظيفة الرقابة ،ف نه مل ترد يف السياسات أحكام مددة هلذه املهام.
الفق رة  27م ن امل ادة  4م ن اإلط ار الق انوين ل بانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ملعاجل ة ع دم االمتث ال ملع ايري األم م
املتحدة للسلوك يشري إىل أنه إذا اعتقد أحد املوظفني أن هناك تض ارب يف املص احل م ع أي م ن قن وات اإلب الغ،
فيمكن ه االنتق ال إىل اثين أعل ى مس توى م ن الس لطة (وه و م ا يع ين أن ه ذا ق د يق وده يف النهاي ة إىل م دير
ال بانمج بش أن االدع اءات املتعلق ة مب دير مكت ب مراجع ة احلس اابت وا لتحقيق ات) .وم ع ذل ك ،ال توج د أي
أحكام مددة لإلبالغ عن املخالفات املتعلقة مبدير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
حتتوي الفقرة  32من سياس ة التح رش ل دى اليونس كو عل ى أحك ام م ددة إلحال ة الش كاوى ض د م دير مكت ب
الرقاب ة الداخلي ة إىل انئ ب امل دير الع ام .وال توج د أحك ام يف السياس ة لإلب الغ ع ن س وء الس لوك أو االنتق ام م ن
جانب املدير العام ،أو غريه من أشكال سوء السلوك من جانب مدير مكتب الرقابة الداخلية.
يس مح اإلط ار ا لت أدي (القس م  )3- 1- 7ابإلب الغ ع ن االدع اءات املتعلق ة مب دير ش عبة خ دمات الرقاب ة إىل
امل دير التن في ذي .وم ع ذل ك ،ال توج د أحك ام يف السياس ة بش أن مك ان اإلب الغ ع ن االدع اءات ض د امل دير
التنفيذي.
جتي ز سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )26ملوظ ف األخال قي ات أن يوص ي امل دير الع ام آبلي ة حتقي ق بديل ة
عن دما يك ون هن اك تض ارب يف املص احل م ع مكت ب املرا قب ة الداخلي ة واألخال قي ات .وال توج د أحك ام م ددة
للبالغات املتعلقة برئيس املنظمة.
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (امل ادة  )1- 5عل ى اإلب الغ إىل اثين أعل ى مس توى م ن الس لطة يف ح االت
تضارب املصاحل .ويف حني أن هذا احلكم يشمل رئيس الرقابة ،ف نه ال يشمل رئيس املنظمة.
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ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام عل ى آلي ة حتقي ق بديل ة عن دما يك ون هن اك تض ارب يف املص احل م ع مكت ب
املفتش العام ،غري أن السياس ة ال تتض من أي أحك ام ملرحل ة اإلب الغ عن دما يتعل ق س وء ا لس لوك مبكت ب املف تش
العام أو املدير التنفيذي.
انظر  ،A/72/350الفقرة .52
انظر الفصل اخلامس ،الفرع "ابء".
وفق ا للمب ادئ ا لتوجيهي ة الص ادرة ع ن مكت ب املف تش الع ام بش أن ا لتحقيق ات اإلداري ة الداخلي ة (الفق رة ،)25
ويف احلاالت اليت تكون فيها هوية مقدم الشكوى معروفة ،خيطره مكتب املفتش العام بقرار إغ الق القض ية بع د
اس تعراض أويل .ويف ح االت ا لتح رش ،مث ة حاج ة واض حة إىل أن يق دم مكت ب املف تش الع ام معلوم ات ع ن
إغالق القضية إىل مقدم الشكوى (سياسة التحرش ،الفقرة .)36
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الف رع  )8- 5عل ى إب الغ مق دم الش كوى بنت ائج ا لتحقيق ات يف ح االت
االنتق ام ،وم ع ذل ك ،مل ي ذكر أي ش يء ع ن معلوم ات تق دم إىل مق دم ا لش كوى ع ن أي أش كال أخ رى م ن
املخالفات.
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )5- 4عل ى إب الغ مق دم الش كوى عن د إحال ة ش كوى االنتق ام إىل
التحقيق .وال توجد أحكام بشأن إبالغه ابلنتيجة النهائية.
ال تتضمن السياسة املتعلق ة ابإلب الغ ع ن س لوك غ ري م ر ٍ
ض (  )ST /AI/2017/1أي ن ص يتعل ق بتق دمي معلوم ات
ملق دم الش كوى ع ن س ري ش كواه ،وتتض من سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام أحكام ا واض حة بش أن إط الع مق دم
الشكوى على سري القضية يف حاالت االنتقام.
ملبلِّغ عن سري قضااي االنتقام فقط ،ولكن ل يس بش أن ح االت املخالف ات
هناك أحكام بشأن إخطار الشخص ا ّ
األخرى.
تطل ب سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (امل ادة  )19م ن مكت ب األخال قي ات إب الغ مق دم الش كوى بنتيج ة ا لتحقي ق
يف االنتقام .وال يوجد حكم لإلخطار بنتيجة املخالفات األخرى.
تطل ب سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (امل ادة  )18م ن مكت ب األخال قي ات إب الغ مق دم الش كوى بنتيج ة ا لتحقي ق
يف االنتقام .وال يوجد حكم لإلخطار بنتيجة املخالفات األخرى.
انظر  ،A/70/361الفقرة .55
حي دد اإلط ار االس تاتيجي ملكا فح ة الغ ش والفس اد (متوز/يولي ه ( )2013امل ادة  )10الت دابري التأديبي ة يف ح االت
املخالف ات ا ل يت يثب ت ارتكاهب ا .وت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (امل ادة  )1- 6عل ى اخت اذ ت دابري أتديبي ة عن د
ثبوت االنتقام الواقع على األطراف اخلارجية ،وليس على املوظفني.
منظم ة األغذي ة والزراع ة ،اولوكال ة الد ولي ة للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،اوالحت اد ال دويل
لالتصاالت ،وبرانمج األمم املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،واليونس كو ،ومفوض ية األم م املتح دة لش ؤون
الالجئني ،ومنظمة األمم املتحدة للطفول ة ،اوليوني د و ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،واألون روا ،وهيئ ة
األم م املتح دة للم رأة ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،اوالحت اد البي دي الع املي ،وب رانمج األغذي ة الع املي ،ومنظم ة
الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
أش ارت منظم ة األغذي ة والزراع ة أن ل ديها نقاب ة للم وظفني ،وأمين ا للمظ امل ،ومستش ارا قانوني ا للم وظفني،
ومستش ارا للم وظفني ،غ ري أن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ال تش ري إىل ه ذه الكي اانت بص فتها خي ارات
للحصول على التوجيه اولدعم غري الرمسيني.
الحظ ت الوكال ة الدولي ة للطا ق ة الذري ة أن ل ديها ممارس ة راس خة بش أن حص ول األش خاص املبلغ ني عل ى ا لتوجي ه
اول دعم غ ري ال رمسيني م ن جمل س امل وظفني وم ن املستش ارين ،لك ن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ال تش ري إىل تل ك
الكياانت بصفتها خيارات دعم.
التوجيه املكت من نظام إدارة الواثئق الداخلية رقم ( 76الفق رة  )19ي نص عل ى أن حيص ل ا لوس يط بص ورة س رية
عل ى  -ويبلّ غ ع ن  -املعلوم ات املتعلق ة بع دم االمتث ال للقواع د واإلج راءات الداخلي ة ملنظم ة العم ل الدولي ة،
لتست على هذه األفعال.
أو ابنتهاك معايري السلوك ،أو اب ّ
حت دد سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ل دى املنظم ة البحري ة الدولي ة (امل ادة  )4- 5آلي ات ال دعم غ ري الرمس ي مبج رد
اخت اذ مكت ب الرقاب ة الداخلي ة واألخال قي ات ق رارا بع دم وج ود حال ة انتق ام ظ اهرة الوجاه ة .وابلت ايل ،ال يت وفر
طول عملية اإلبالغ أبكملها.
الدعم غري الرمسي ا
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أشار االحتاد الدويل لالتصاالت إىل وجود مستشار للم وظفني ووس يط ،وال توج د إش ارة يف سياس ة احلماي ة م ن
االنتقام فيما يتعلق خبيارات الدعم.
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )5- 7عل ى ال دعم املق دم م ن أم ني املظ امل فق ط بع د أن يق رر مكت ب
األخال قي ات أن ه ال توج د دع وى انتق ام ظ اهرة الوجاه ة .وابلت ايل ،ال يت وفر ال دعم غ ري الرمس ي ط وال عملي ة
اإلبالغ أبكملها.
ميكن ملوظف األخالقيات يف برانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز أن يق دم مش ورة س رية وماي دة
إىل املبّلغني عن املخالفات (سياسة احلماية من االنتقام ،الفقرة .)43
أش ارت اليونس كو إىل أن جي ع امل وظفني ملزم ون ابملش اركة يف الت دريب املباش ر يف جم ال األخال قي ات ،ال ذي
يتضمن معلومات عن الدور االستشاري ملكتب األخالقيات ،لكن ال يوج د ذك ر خلي ارات ال دعم غ ري الرمس ي يف
سياسة احلماية من االنتقام.
أش ارت اليونيس يف إىل أن سياس ة حظ ر التميي ز والتح رش اولتح رش اجلنس ي وإس اءة اس تخدام الس لطة تش مل
خيارات بشأن احلصول على توجيهات غري رمسية ،إال أن هذه السياسة ال تشمل االنتقام.
أش ارت منظم ة األم م املتح دة للتنمي ة الص ناعية (اليوني د و) إىل أن موظفيه ا عل ى دراي ة أبم اكن تلق ي التوجيه ات
غ ري الرمسي ة م ن خ الل سياس ات خمتلف ة مث ل مدون ة الس لوك األخال ق ي ،لك ن ال يوج د حتدي د هل ذه األحك ام يف
سياسة احلماية من االنتقام.
ي رد ال نص عل ى تق دمي املش ورة م ن قب ل مكت ب األخال قي ات يف اختصاص ات مكت ب األخال قي ات (ا لتوجي ه
التنظيم ي رق م  ،30الفق راتن (9ج) و )16ودلي ل األخال قي ات ،ولك ن ال ت نص عل ى ذل ك سياس ة احلماي ة م ن
االنتقام ا ليت سبقت إنشاء مكتب األخالقيات.
يوجه ون
توج ه سياس ة آلي ات ح ل النزاع ات (الفق رة  6- 6م ن التعليم ات اإلداري ة رق م  )34امل وظفني ال ذين ا
سلوك ا مظورا للحصول على مساعدة غري رمسي ة م ن أم ني املظ امل أو م دير امل وارد البش رية أو مكت ب األخال قي ات
أو مشرف املوظف أو مديره أو ممثله.
يتض من املنش ور املتعل ق إبنش اء مكت ب األخال قي ات يف ب رانمج األغذي ة الع املي (  ،ED2008/002الفق رة )4- 4
حكم ا يتعل ق بتق دمي املش ورة وا لتوجي ه س را للم وظفني بش أن الس لوك األخال ق ي واملع ايري األخال قي ة .وال توج د
أحكام مماثلة يف سياسة احلماية من االنتقام.
ينص التوجيه اإلداري رقم ( 2017/33الفقرة  )33للمنظمة العاملية للملكية الفكرية على أنه جيوز ملقد م ا لشكوى
االستفادة من خدمات مكتب أمني املظامل يف أي وقت قبل إجراء أي استعراض أويل أو يف أثنائه أو بعده.
ل دى املنظم ة العلمي ة لألرص اد اجلوي ة خ دمات ا ستش ارية للم وظفني ،وم ن املتوق ع أن يب دأ املستش ار الق انوين
للم وظفني وأم ني املظ امل نش اطهما يف ع ام  .2018وابلنس بة للتح رش يف مك ان العم ل أو إس اءة اس تعمال
الس لطة ،حي دد دلي ل ا لتحقي ق اخل اص ابملنظم ة آلي ات ال دعم غ ري الرمس ي (مستش ار امل وظفني ،وخ دمات امل وارد
البشرية وجلنة املوظفني) .ومع ذل ك ،ال ت رد يف واثئ ق السياس ة أي أحك ام بش أن ال دعم أو ا لتوجي ه غ ري ال رمسيني
فيما يتعلق ابالنتقام.
انظر املادة (7048أ) من قانون املخصصات املوحدة لعام  2014يف الوالايت املتحدة األمريكية.
وفق ا للفق رة  3- 10م ن  ،ST /SGB/2017/2 /Rev.1ف ن توص يات مكت ب األخال قي ات ابألمان ة العام ة لألم م
املتح دة وال رئيس املن اوب لفري ق األخال قي ات ال تش كل ق رارات إداري ة وال ختض ع للطع ن مبوج ب الفص ل احل ادي
عشر من النظام اإلداري للموظفني.
تت يح سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )18ملق دم الش كوى الطع ن يف ع دم ا لب ت يف دع وى االنتق ام م ن قب ل
مكتب املفتش الع ام ،يف ح ني أن املب ادئ التوجيهي ة للتحقي ق ملكت ب املف تش الع ام (الفق رة  )25تس مح إبغ الق
القضااي مبوجب سياسة االنتقام اولطعن فيها عن طريق العمليات احمل ددة للطع ون اإلداري ة ،وم ع ذل ك ،ف ن ه ذه
العمليات ليست خارجية اوستقالليتها غري مددة.
أش ارت الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة إىل أن عملي ات الطع ون تنطب ق عل ى جي ع الق رارات اإلداري ة عل ى الن ح و
املبني يف دليلها اإلداري ،لكن هذه العملي ات (أي الطع ون املقدم ة إىل جمل س الطع ون املش تك) ليس ت خارجي ة،
وأن استقالليتها غري مددة.

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

()62
()63
()64
()65
()66
()67
()68
()69
()70
()71
()72
()73
()74
()75
()76

()77
()78

()79

GE.18-12385

أش ارت منظم ة الط ريان امل دين ال د ويل إىل أن ه جي وز للم وظفني االس تئناف يف املق ام األول إىل جمل س الطع ون
الداخلي ،ومع ذلك ،ف ن اجمللس ل يس جه ة خارجي ة ،واس تقالليته غ ري م ددة ،وال توج د أحك ام بش أن الطع ون
إذا مل تتحدد قضية ظاهرة الوجاهة.
ميكن الطعن يف القرارات اإلدارية أمام جملس الطعون ،وهو ليس جهة خارجية ،واستقالليته غري مددة.
أش ارت مفوض ية ش ؤون الالجئ ني ،ابل رغم م ن ع دم ذك ر ذل ك يف سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ،إىل أن ه ميك ن
إع ادة النظ ر يف ع دم حتدي د مكت ب األخال قي ات أدل ة ظ اهرة الوجاه ة ع ن طري ق اإلحال ة إىل رئ يس فري ق
األخالقيات يف األمم املتحدة.
يف حاالت عدم حتديد أدلة ظاهرة الوجاهة ،تتيح سياسة احلماية من االنتقام (الفق رة  )24ملق دم ا لش كوى طل ب
االنتصاف عن طريق آليات االنتصاف املتاحة األخرى ،أال وهي جملس الطعون املشتك ،وهو آلية داخلية.
ال تتضمن سياسة احلماية من االنتقام أي أحكام للطعن يف قرار مكتب األخالقيات.
سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (امل ادة  )3- 10تس مح للم وظفني ال ذين يع انون االنتق ام ابلتم اس االنتص اف ع ن
طري ق جلن ة الطع ون املش تكة ،وه ي ليس ت خارجي ة واس تقالليتها غ ري م ددة .وال يوج د حك م بش أن الطع ون إذا
مل يعثر على أدلة ظاهرة الوجاهة.
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )24عل ى آلي ة انتص اف داخلي ة ميك ن ع ن طريقه ا لألف راد ال ذين
يع انون االنتق ام التم اس االنتص اف بس بب انتهاك ات سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام والق رارات املتخ ذة مبوجبه ا.
وهذه اآللية ليست خارجية ،واستقالليتها غري مددة.
تت يح سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )23للم وظفني ال ذين يع انون االنتق ام التم اس االنتص اف ع ن طري ق
آلي ات االنتص اف الداخلي ة ،وه ي ليس ت خارجي ة واس تقالليتها غ ري م ددة .وال يوج د حك م بش أن الطع ون إذا
مل تتحدد قضية ظاهرة الوجاهة.
تسمح سياسة احلماية من االنتقام (الفقرة  )3- 6ابلتماس االنتصاف عن طريق آليات االنتصاف الدا خلي ة  ،وهذه
ليست خارجية ،واستقالليتها غري مددة .وال توجد أحكام للطعون يف حالة عدم حتديد قضية ظاهرة الوجاهة.
احلكم رقم  ،2014 -UNAT -457فاسرشتوم ضد األمني العام لألمم املتحدة ،الفقرة .14
اعتب ارا م ن  1ك انون الثاين/ين اير  ،2018ن قل ت هيئ ة األم م املتح دة للم رأة وظيف ة ا لتحقيق ات م ن مكت ب
مراجع ة احلس اابت او لتحقي ق الت ابع ل بانمج األم م املتح دة اإلمن ائي إىل مكت ب خ دمات الرقاب ة الداخلي ة يف
األمانة العامة لألمم املتحدة.
لدى منظمة العمل الدولي ة عملي ة م ن مرحل ة واح دة يك ون فيه ا االس تعراض األويل أيض ا مبثاب ة حتقي ق يف قض ااي
االنتقام.
مل تقدم معلومات جتعل من املمكن التأكد مما إذا كانت تقارير سوء السلوك ختضع ملراجعة أولية وحتقيقات.
فيما يتعلق بقضااي االنتق ام ،ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق راتن  14و )17عل ى االس تعراض األويل م ن
جان ب مكت ب األخال قي ات والتحقي ق م ن جان ب مراج ع احلس اابت ال داخلي .وال توج د أحك ام لالس تعراض
األويل وا لتحقيق يف بالغات املخالفات.
وفق ا ملنظمة العمل الدولية ،يتوىل مكتب املراجعة الداخلي ة للحس اابت والرقاب ة تس جيل جي ع احل االت احملال ة إلي ه
وحي تفظ جب د ول تفص يلي يتض من معلوم ات مث ل املوق ع والن وع ومص در األم وال واحلال ة .وابملث ل ،يت وىل موظ ف
األخالقيات تسجيل جيع البالغات املتعلقة ابالنتقام .وم ع ذل ك ،ال توج د أحك ام ص رحية ل ذلك يف السياس ات
املكتوبة.
ت نص سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة (3- 5ب)) عل ى أن مه ام مكت ب الرقاب ة الداخلي ة واألخال قي ات
فيم ا يتعل ق ابحلماي ة م ن االنتق ام تش مل االحتف اظ بس جل س ري جلمي ع الش كاوى ال واردة .وال توج د أحك ام
مددة مبينة فيما يتعلق بتسجيل جيع الشكاوى املتعلقة ابملخالفات.
أشارت األمانة العامة لألمم املتحدة إىل أن مكت ب األخال قي ات حي تفظ بقاع دة بي اانت جلمي ع الش كاوى املتعلق ة
ابالنتقام ،مبا يف ذلك الشكاوى اليت مل جت د املتابع ة ،م ع ذك ر أس باب ع دم املتابع ة .ويف ح ني أن التقري ر الس نوي
ملكتب األخالقيات يقدم تفصيالا لطلبات احلماية م ن االنتق ام ال واردة ،ف ن أحك ام االحتف اظ بس جالت ليس ت
من صوص ا عليها يف سياسة احلماية من االنتقام.
وفق ا ل بانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،حت تفظ دائ رة الرقاب ة الداخلي ة "بس جل للتق ارير املث رية
للقلق" حيث تس مجل جيع االدع اءات ريثم ا تنظ ر فيه ا جلن ة اس تالم الطلب ات بص ورة رمسي ة .كم ا حي تفظ موظ ف
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األخال قي ات بس جل منفص ل حل االت االنتق ام املبل غ عنه ا .وم ع ذل ك ،ال توج د واثئ ق يف السياس ة ت نص عل ى
شرط االحتفاظ بسجالت.
وفق ا لليونسكو ،يسجل مكتب األخالقيات جيع أشكال سوء السلوك ،ويصنفها ويورد أرقام ا جممع ة يف تقري ره
السنوي ،ومع ذلك ،ال تنص سياسة احلماية من االنتقام لديها على أي أحكام تتعلق حبفظ السجالت.
وفق ا لإلطار التأدي (الفقرة  ،)1- 2- 12التقييم األويل هو تسجيل احلقائق األساسية وإثباهتا.
أش ارت اليونيس يف إىل أن مكت ب املراجع ة الداخلي ة للحس اابت وا لتحقيق ات الت ابع هل ا لدي ه نظ ام لتس جيل
بالغات املخالفات واالنتقام يف نظام إدارة القضااي.
تقتض ي املب ادئ ا لتوجيهي ة للتحقي ق يف مكت ب الرقاب ة الداخلي ة واألخال قي ات (ا لفق رة  )31تس جيل جي ع
ادع اءات س وء الس لوك/املخالفات ال واردة ،غ ري أن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ال تتض من أي أحك ام لتس جيل
جيع حاالت االنتقام املبلغ عنها.
تقتض ي سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة (21ب)) أن حي تفظ مكت ب األخال قي ات بس جل س ري للش كاوى
املتعلقة ابالنتقام .ومع ذلك ،ال يوجد حكم ينص على حفظ السجالت فيما يتعلق بشكاوى املخالفات.
أش ارت منظم ة الس ياحة العاملي ة إىل أن ه نظ را لص غر حجمه ا واحل االت القليل ة نس بي ا ال يت يتعام ل معه ا مكت ب
االخالقيات ،مل تكن مثة حاجة إىل إنشاء نظام لتسجيل املخالفات ،ولكن ميكن أن يتم ذلك يف الوقت املناسب.
تقتض ي سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )14أن حي تفظ مكت ب األخال قي ات بس جل س ري جلمي ع ش كاوى
االنتقام الواردة .وال توجد أحكام مماثلة للبالغات املتعلقة ابملخالفات.
تقتضي سياسة احلماية من االنتقام (الفقرة  )13من مكتب األخالقيات أن يتلقى وحي تفظ بس جل س ري جلمي ع
الش كاوى املتعلق ة ابالنتق ام .وال توج د أحك ام ص رحية لتس جيل البالغ ات املتعلق ة ابملخالف ات م ن جان ب
الكياانت املعينة (مكتب املفتش العام أو مدير املوارد البشرية أو موظف األخالقيات).
عل ى ال رغم م ن أن واثئ ق السياس ة ال تتض من أحكام ا لتس جيل الش كاوى املتعلق ة ابالنتق ام واملخالف ات ،ف ن
سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام (الفق رة  )56ت نص عل ى أن إدارة االمتث ال وإدارة املخ اطر واألخال قي ات ينبغ ي أن
تع ّد تقريرا سنوايا يبني اإلجراءات املتخ ذة املتعلق ة هب ذه السياس ة .وذك رت منظم ة الص حة العاملي ة أن م ن الش روط
لوضحة لذلك تتبع جيع احلاالت ،مثلما تفعل إدارة االمتثال وإدارة املخاطر واألخالقيات.
ا ا
منظم ة األغذي ة والزراع ة ،والوكال ة الد ولي ة للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة العم ل الد ولي ة ،واملنظم ة البحري ة الد ولي ة،
اوالحت اد ال دويل لالتص االت ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،واليونس كو ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان
(أايم تقوميي ة) ،ومفوض ية األم م املتح دة لش ؤون الالجئ ني ،واليونيس يف ،واليوني د و ،ومكت ب األم م املتح دة
خل دمات املش اريع ،وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،واالحت اد البي دي الع املي (يف ح االت
استثنائية) ،وبرانمج األغذية العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
منظم ة األغذي ة والزراع ة ،اوالحت اد ال دويل لالتص االت ،وأمان ة األم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك
املع ين ابإلي دز ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان ،وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة،
اوالحت اد البي دي الع املي (يف ح االت اس تثنائية) ،وب رانمج األغذي ة الع املي ،ومنظم ة الص حة العاملي ة ،واملنظم ة
العاملية للملكية الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
منظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،ومنظم ة العم ل الدولي ة ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
اوألمانة العامة لألمم املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين ابإلي دز ،واليونس كو ،واليونيس يف ،ومكت ب
األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،اوالحت اد البي دي
العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،اوملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
ال يوج د ج د ول زم ين لالس تعراض األويل او لتحقي ق يف ح االت س وء ا لس لوك املن ص وص عليه ا يف ا لوثيق ة
.ST /AI/2017/1
ال توج د أط ر زمني ة يف ا لتوجي ه (  )CF/EXD/2012 -005املتعل ق ابإلج راءات والت دابري التأديبي ة فيم ا يتعل ق
ابلتحقيقات يف املخالفات.
منظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،االحت اد ال دويل لالتص االت ،األمان ة العام ة لألم م املتح دة ،ب رانمج األم م املتح دة
املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،ب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،اليونس كو ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان،
اوليونيس يف ،اوليوني د و ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،وب رانمج األغذي ة الع املي ،ومنظم ة الص حة
العاملية ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
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منظمة األغذية والزراعة ،واليونسكو ،ومنظمة السياحة العاملية ،اوالحتاد البيدي العاملي.
منظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،ومنظم ة العم ل الدولي ة ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
اوألمانة العامة لألمم املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة،
ومنظمة الصحة العاملية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان ،واليونيس يف،
اوليونيد و ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،وبرانمج األغذية العاملي.
الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،اوألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،ومنظم ة الص حة العاملي ة ،وب رانمج األم م املتح دة
املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،واليونس كو ،ومفوض ية األم م املتح دة لش ؤون الالجئ ني ،ومنظم ة األم م املتح دة
للتنمية الصناعية ،اوألونروا ،اوالحتاد البيدي العاملي ،وبرانمج األغذية العاملي.
منظم ة الص حة العاملي ة ،وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،ب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي،
اوليونسكو وبرانمج األغذية العاملي.
األمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،واليونس كو ،ومنظم ة الص حة العاملي ة ،وب رانمج
األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،ومكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،واألون روا ،واالحت اد
البيدي العاملي ،وبرانمج األغذية العاملي واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.
األمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،اوليونس كو ،واملفوض ية الس امية لألم م املتح دة
لشؤون الالجئني ،ومكتب األم م املتح دة خل دمات املش اريع ،اوألون روا ،وب رانمج األغذي ة الع املي ،واملنظم ة العاملي ة
لألرصاد اجلوية.
الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،واألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،ومنظم ة الص حة العاملي ة/
ب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،واليونس كو ،واملفوض ية
الس امية لألم م املتح دة لش ؤون الالجئ ني ،منظم ة األم م املتح دة للتنمي ة الص ناعية ،ومكت ب األم م املتح دة
خل دمات املش اريع ،واألون روا ،اوالحت اد البي دي الع املي ،وب رانمج األغذي ة الع املي ،واملنظم ة العاملي ة للملكي ة
الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
تش مل فئ ات غ ري امل وظفني األخ رى أص حاب االتفا ق ات بش أن تنفي ذ عق ود العم ل (منظم ة ا لص حة
العاملي ة/برانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز) ،اوخل باء (اليوني دو) ،وال زمالء (املنظم ة العاملي ة
للملكي ة الفكري ة) ،اوملوظف ون الفني ون املبت دئون (ب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة)،
اولعم ال املؤقت ون (اليونس كو) ،اوملستش ارون املؤقت ون ومنظم ة الص حة العاملي ة /ب رانمج األم م املتح دة املش تك
املعين بفريوس اإليدز ،واملوظفون املؤقتون (املنظمة البحرية الدولية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية).
ت نص الفق رة  20م ن مع ايري الس لوك عل ى م ا يل ي "يق ع عل ى ع اتق م وظفي اخلدم ة املدني ة الدولي ة اإلب الغ ع ن
أي خ رق للنظ امني األساس ي واإلداري للمؤسس ة إىل املوظ ف أو الكي ان املع ين ابخت اذ اإلج راءات املناس بة داخ ل
منظماهتم ،اولتعاون مع عمليات التد قيق والتحقيقات املأذون هبا حسب األص ول .وحي ق للموظ ف امل دين ال دويل
ال ذي يبل غ ع ن مث ل ه ذا االنته اك حبس ن ني ة أو ال ذي يتع اون م ع الت د قيق أو ا لتحقي ق أن ت وفر ل ه احلماي ة م ن
االنتقام بسبب ذلك".
تش مل الواثئ ق األخ رى ،ابإلض افة إىل سياس ات احلماي ة م ن االنتق ام ،م ا يل ي املب ادئ ا لتوجيهي ة للتحقي ق
(منظمة األغذية والزراعة)؛ إجراءات اإلب الغ ع ن املخالف ات م ن قب ل أش خاص خ ارجيني (الوكال ة الدولي ة للطاق ة
الذرية)؛ إطار األخالقيات (منظمة الطريان املدين الدويل)؛ األخالقيات يف املكتب (منظمة العمل الدولية)؛ قواعد
"وو" (املنظم ة البحري ة الدولي ة)؛ ا لس لوك غ ري املرض ي وا لتحقيق ات والعملي ة التأديبي ة (األمان ة
امل وظفني ،ا لت ذييل ا
العامة لألمم املتحدة)؛ اإلطار القانوين ملعاجلة عدم االمتثال ملعايري السلوك يف األمم املتحدة (برانمج األمم املتحدة
اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة)؛ املب ادئ ا لتوجيهي ة للتحقيق ات م ن
قبل خدمات الرقاب ة الداخلي ة (اليونس كو)؛ اإلط ار الت أدي (ص ندوق األم م املتح دة للس كان)؛ التوجي ه التنفي ذي
بش أن العملي ات اولت دابري التأديبي ة (اليونيس يف)؛ املب ادئ ا لتوجيهي ة للتحقيق ات اخلاص ة مبكت ب خ دمات الرقاب ة
الداخلية (اليونيدو)؛ آليات حل النزاعات (االحت اد البي دي الع املي)؛ املب ادئ التوجيهي ة للتحقي ق م ن قب ل مكت ب
املفتش العام (برانمج األغذية العاملي)؛ ودليل التحقيق (املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية).
تش مل الواثئ ق األخ رى ،ابإلض افة إىل سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام ،م ا يل ي اإلط ار االس تاتيجي ملن ع االحتي ال
اولفس اد وإج راءات العم ل املوح دة إلدارة ا لقض ااي يف مكت ب األخال قي ات (مفوض ية ش ؤون الالجئ ني)؛
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اختصاص ات مكت ب األخال قي ات وسياس ة ا لتحقي ق وخ ط األون روا الس اخن بالغ ات س وء الس لوك (األون روا)؛
ودليل ا لتحقيق يف شعبة الرقابة الداخلية وميثاق الرقابة (املنظمة العاملية للملكية الفكرية).
منظم ة األغذي ة والزراع ة ومنظم ة العم ل الدولي ة ،واألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي،
وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ،ومنظمة الصحة العاملية.
منظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،ومنظم ة العم ل الدولي ة ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
وب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس اإلي دز ،ومفوض ية ش ؤون الالجئ ني ،واليونيس يف ،ومكت ب األم م
املتح دة خل دمات املش اريع ،وهيئ ة األم م املتح دة للم رأة ،اوألون روا ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،واالحت اد البي دي
العاملي ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
واثئ ق أخ رى غ ري متاح ة للجمه ور إج راءات اإلب الغ ع ن املخالف ات لألش خاص اخل ارجيني (الوكال ة الدولي ة
للطاق ة الذري ة)؛ إج راءات ا لتش غيل املوح دة إلدارة ش ؤون األخال قي ات يف مكت ب األخال قي ات (مفوض ية ش ؤون
الالجئ ني)؛ اإلج راءات اولت دابري التأديبي ة (اليونيس يف)؛ اإلط ار الق انوين ملعاجل ة ع دم االمتث ال ملع ايري ا لس لوك يف
األم م املتح دة (مكت ب األم م املتح دة خل دمات املش اريع) ،اختصاص ات مكت ب األخال قي ات وسياس ة ا لتحقي ق
وخط األونروا الساخن (األونروا)؛ آلي ات ح ل النزاع ات (االحت اد البي دي الع املي)؛ املب ادئ التوجيهي ة للتحقي ق يف
مكت ب املف تش الع ام (ب رانمج األغذي ة الع املي)؛ ودلي ل ا لتحقي ق (املنظم ة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة) .الواثئ ق غ ري
املنشورة املبادئ التوجيهية للتحقيق يف دائرة الرقابة الداخلية (اليونسكو).
انظر  A/72/350الفقرة .54
الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،اوملنظم ة البحري ة الدولي ة ،وص ندوق األم م املتح دة
للس كان ،ومفوض ية األم م املتح دة لش ؤون الالجئ ني ،اوليونيس يف ،ومنظم ة األم م املتح دة للتنمي ة الص ناعية،
وهيئة األمم املتحدة للمرأة.
اإلنكليزي ة والفرنس ية االحت اد ال دويل لالتص االت ،واألمان ة العام ة لألم م املتح دة ،اوليونس كو ،اوالحت اد البي دي
العاملي ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛ العربية واإلنكليزية األونروا.
اإلنكليزي ة والفرنس ية واإلس بانية منظم ة األغذي ة والزراع ة ،ومنظم ة العم ل الد ولي ة ،وب رانمج األم م املتح دة
اإلمنائي ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة السياحة العاملية.
العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية.
أش ارت منظم ة األغذي ة اولزراع ة إىل ق رار مبراجع ة تنفي ذ السياس ات (يف هناي ة ع ام  )2011ومع اودة مراجعت ه م رة
أخرى بعد أن يكتمل إنشاء مكتب األخالقيات وجلنة األخالقيات.
أش ار مكت ب خ دمات الرقاب ة الداخلي ة الت ابع للوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة إىل أن ه يس تعرض سياس اته ابنتظ ام،
وهو ما أدى إىل تغيري يف سياسة احلماية من االنتقام يف عام .2016
ت نص امل ادة  12م ن سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام عل ى أن السياس ة جي ب مراجعته ا بع د ع امني م ن اتري خ
اعتمادها (فباير .)2015
أش ارت اليونس كو إىل أن خط ة العم ل الس نوية ملكت ب األخال قي ات تش مل استعراض ات منتظم ة جلمي ع
السياسات اليت تقع يف نطاق مسؤوليته.
ذكرت مفوضية شؤون الالجئني أهنا ستحدث سياستها املتعلقة ابحلماية من االنتقام يف عام .2018
اشارت اليونيدو إىل أن السياسات جيري استعراضها وحتديثها عند اال قتضاء.
ال تتضمن سياسة احلماية من االنتقام أي أحكام تتعل ق ابلتح ديثات ،بينم ا ت نص سياس ة ا لتحقي ق (الفق رة )36
على استعراضها بعد مرور عام على بدء نفاذها وكل ثالث سنوات بعد ذلك.
ذك رت منظم ة الس ياحة العاملي ة أن ه نظ را لص غر حجمه ا وقض ااي االنتق ام القليل ة نس بيا ،ل يس مث ة حاج ة ملراجع ة
السياسة.
اشار االحتاد البيدي العاملي إىل أن حتديث جمموعة القواعد جزء من مسؤوليات مكتب األخالقيات.
يتناول الفصل الثال ث مس ألة اس تقاللية الكي اانت الرئيس ية الثالث ة املرتبط ة ابإلب الغ ع ن املخالف ات ،وه ي حتدي دا
مكاتب األخالقيات والرقابة وأمني املظامل.
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اثلثا -استقاللية الوظائف الداعمة للسياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات
ألف  -أمهية االستقاللية وما يقابلها من تعاريف وعناصر
 - 126التقارير املختلفة الصادرة عن وحدة التفتيش املشتكة حددت جبالء وتضمنت ا لت دا بري
والتوصيات املتعلقة بضمان استقالل وظائف رئيس مكتب األخالقيات ورئيس مكتب ا ل رق ا ب ة
وأم ني املظامل/الوس يط( .)1واس تقاللية ه ذه الوظ ائف ه و عنص ر أساس ي للسياس ات املتعلق ة
ابملبلّغ ني ع ن املخالف ات ،ألن ه يؤك د للم وظفني أن ه ذه اجله ات ستس تعرض البالغ ات دون
ضغوط أو أتثريات أو تدخل دون مبر سواء أكانت سياس ية أو م ن أعل ى التسلس ل اهلرم ي.
وبعض املعايري املتعلقة ابملمارسات الفضلى الواردة يف الفصل الثاين تستند إىل استقالل وظ ا ئف
معينة ،مثل املؤشرات  2- 3 ،2- 1و ،3- 3وتفتض مؤشرات أخرى وجود ا ستقال ل هيكلي
وعملي فيما يتعلق ابلتنفيذ ،مثل املؤشرات  3- 4 ،1- 4 ،1- 2 ،3- 1و .4- 4ومن أجل أ ن
تك ون املع ايري فعال ة ،جي ب أن يفه م املوظف ون املع ىن الفعل ي لالس تقالل داخ ل املنظم ات،
وما ميكن أن يتوقعونه.
 - 127والتعريف األكثر شيوع ا لالستقالل هو عدم وجود ظروف هتدد قدرة الشخص على
االضطالع مبسؤولياته بطريقة نزيهة ،ومبا يكفي من االستقالل الذايت ،ودون أي أتثري خارجي .وهذا
االستقالل العملي يفتض أن للرئيس السلطة التقديرية الكاملة فيما يتعلق ببان مج ا ل ع مل ،ول ديه
سلطة املبادرة ابختاذ أي إجراء يراه ضرورايا للوفاء ابملسؤوليات املنوطة به وتن فيذه وا لتبليغ عن ه ( . ) 2
وابإلضافة إىل ذلك ،توفر املنظمة واإلدارة إمكانية الوصول التام إىل جيع املعلومات املطلوبة.
 - 128ويفتض االستقالل أيض ا وجود آليات مدجمة للنزاهة والش فافية ،مث ل إش راك جه ات
صاحبة مصلحة تعمل خارجي ا من أجل احلصول على رؤية متوازنة وحتقيق الشفافية .وقد يشمل
ذلك ،على سبيل املثال ،إصدار تقرير عن األنشطة واملالحظات الرئيسية ،أو إاتحة الوصول إىل
جملس اإلدارة وتقدمي إحاطة له .ول دى حتدي د الوظ ائف الداعم ة لتنفي ذ سياس ات احلماي ة م ن
االنتقام ،من املهم التمييز من البداية بني املهام اليت يفتض أن تكون مستقلة ،وتلك اليت ليست
كذلك .وتكون املوارد البشرية ،عند التوصية ابجلزاءات وتنفيذها ،ومكتب ا لشؤون ا لق ان ون ي ة ،
عند استعراض هذه اجلزاءات وتقدمي املشورة القانونية لإلدارة يف سياق التعا مل م ع قض ا اي سوء
السلوك واملخالفات ،مكلفة أبداء مهامها وفق ا لإلطار املعياري احملدد ،الذي يتم توجيهه وفق
التسلسل البريوقراطي للقيادة ويساهم فيه .وهذه املهام غ ري مص ممة لك ي تك ون مس تقلة م ن
الناحية العملية وال يفتض أن تكون كذلك.
 - 129ويلتزم موظف األخالقيات ورئيس مكتب الرقابة ابملبادئ ا ألس ا سي ة وا لقيم وا لوال ايت
املنوطة ابملنظمة اليت ينتميان إليها .ويعتب ويفتض أن يكون هذان املوظفان مستقلني من ا ل ناحي ة
العملية ويتسمان ابلنزاهة يف االضطالع ابملهام املوكلة إىل كل من هم ا  .وع لى ا ل رغم م ن تش د ي د
السياسات املكتوبة للمنظمات على استقالل هاتني الوظيفتني ونزاهتهما ،فال يوجد تعريف متسق
مل ا يتت ب عل ى ه ذا االس تقالل يف املنظم ات .وابإلض افة إىل ذل ك ،ويف ح ني أن وظيف ة أم ني
املظامل/الوسيط ال تدعم بشكل مباشر تنفيذ السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات ،ف ن هذه
الوظيفة ميكن أن تؤدي دورا رئيسياا يف منع االنتقام بشكل استباقي ،وتوفري خدمات الوساطة حلل
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القضااي ومنع وقوعها ،وتوفري توجيه ودعم غري رمسيني (املؤشر  )2- 3خالل عملي ة اإلب الغ.
ويف هذا الصدد ،يكون استقالهلا على قدر من األمهية.

ابء  -التوصيات السابقة الصادرة عن وحدة التفتيش املشتكة فيما يتعلق ابالستقالل
 - 130قدمت وحدة التفتيش املشتكة أربع توص يات يف تقري رين بش أن احل دود الزمني ة لت ويل
وظائف األخالقيات والرقابة وأمني املظامل/الوساطة ،والدعوة إىل وجود هذه احلدود واستخدامه ا
بدرجات متفاوتة .وهناك مؤشران مشتكان فيما خيص استقالل كل وظيفة ،مها احلدود ا لزم ن ي ة
لشغلها وإصدار تقرير سنوي .وحىت  31كانون األول/ديسمب  ،)3(2017كانت  45يف ا مل ا ئ ة
من املنظمات اليت لديها موظفو أخالقيات ال تضع حدودا زمنية لوظا ئفهم ،وكان أكثر من 50
يف املائة من وظائف رؤساء مكاتب الرقابة دون حدود زمنية لشغلها ،وأقل من  20يف املائة م ن
وظائف أمني املظامل/الوسيط دون حدود زمنية لشغلها.
 - 131واحل دود الزمني ة لش غل املنص ب عنص ر أساس ي م ن عناص ر اس تقالله العمل ي .وذل ك
يؤدي إىل محاية الوظائف امل ذكورة أع اله م ن الت أثريات الداخلي ة واخلارجي ة ،الص رحية والض منية
على السواء ،واليت قد تكون عن وعي أو دون وعي متجذرة يف العالقا ت بني ا ألشخ ا ص م ن
خالل شغل املنصب لفتة طويلة .وهذه التأثريات حيتمل أن تعوق املوضوعية اليت ت عد أم را اب لغ
األمهية لتحقيق األداء األمثل ألدوار هذه الوظائف.
 - 132وقدمت وحدة التفتيش املشتكة ثالث توصيات يف اثنني من التقارير ذات الصلة بشأ ن
إعداد تقرير سنوي .ف عداد تقرير سنوي حيدد خمتلف األنشطة املضطلع هبا وتق د ميه إىل جملس
إدارة هو أمر ابلغ األمهية لكفالة استقاللية هذه الوظيفة لسببني مهمني .أوالا ،إصدار تق ري ر م ن
هذا القبيل يتيح تيسري أداء الوظيفة بصورة تتسم ابلشفافية وتكون خاضعة للمس اء ل ة  .واث ن ي ا ،
جيري جملس اإلدارة ،يف إطار دوره املتعلق ابلشؤون املالية ،استعراض ا مشروع ا وموضوع ي ا يكفل
التزام الوظيفة بتأدية الوالية احملددة هلا.
 - 133وهن اك اثنت ان فق ط م ن املنظم ات ال يت ل ديها مكات ب لألخالقي ات (االحت اد ال دويل
لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) ال تقومان إبعداد تقرير ،وذكرت ا مل ن ظمت ان أ هن م ا
ستفعالن ذلك ابتداء من عام  .2018وعالوة على ذلك ،هناك اثنان من مكاتب األخالقيات
(مفوض ية ش ؤون الالجئ ني وب رانمج األغذي ة الع املي( ))4يقوم ان إبع داد تقري ر دون تقدمي ه إىل
جملس اإلدارة .وجيع املنظمات اليت ل ديها مكات ب للرقاب ة تق وم إبع داد تقري ر ،وهن اك منظم ة
واحد فقط (املنظمة البحري ة الدولي ة) ال تقدم ه إىل جمل س اإلدارة .وتق وم جي ع املنظم ات ال يت
لديها وظائف أمني مظامل أو وساطة إبعداد تقرير.
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جيم  -مكتب األخالقيات ومؤشرات االستقالل
اجلدول 7
احلد ا لزمين للوالية

املنظمة

وظيفة مستقلة

(أ)

يق دم ا لتق ارير إىل ا ل رئيس يعد تقري ارا سنوايا
ا لتنفي ذي أو جمل س اإلدارة يقدمه إىل جملس
وخيضع للتقييم من جانبهما اإلدارة

نعم
منظمة األغذية والزراعة
ا لوكا لة ا لدولية للطاقة ا لذرية (غري موجود) -
نعم
املنظمة ا لدولية للطريان املدين
ال
منظمة ا لعمل ا لدولية
ال
املنظمة ا لبحرية ا لدولية

ال
نعم
ال
ال

نعم
نعم
نعم
نعم

االحتاد ا لدويل لالتصاالت

نعم

نعم

نعم

األمانة ا لعامة لألمم املتحدة
هيئة األمم املتحدة للمأرة
ا لبانمج املشتك املعين ابإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
ا ليونسكو
صندوق األمم املتحدة للسكان

ال
ال
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

مفوضية شؤون ا لالجئني

ال

نعم

نعم

ا ليونيسيف

نعم

نعم

ا ليونيدو
مكتب خدمات املشاريع

ال
ال

ال
نعم

األونروا

ال

نعم

منظمة ا لسياحة ا لعاملية
االحتاد ا لبيدي ا لعاملي

(ب)

ال
ال

(ج)

نعم
نعم

يقدم إليه ا لتقيرر ،ولكن
ال خيضع للتقييم من جانبه
ال
نعم
يقدم إليه ا لتقيرر ولكن
ال خيضع للتقييم من جانبه
نعم
ال

برانمج األغذية ا لعاملي

نعم

نعم

نعم

منظمة ا لصحة ا لعاملية
املنظمة ا لعاملية للملكية الفكرية

ال
نعم

نعم
نعم

ال
نعم

منظمة األرصاد اجلوية

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
ال (2018
فصاعدا)
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
يع ّد تقريرا ولكنه
ال يقدمه
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
يع ّد تقري ار ولكنه
ال يقدمه
نعم
نعم
ال (2018
فصاعدا)

استقالل رئيس مكتب األخالقيات
املصدر بياانت مقدمة من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة.
بوجبات أي وظيفة أخرى.
(أ) املوظف املعني يف من صب األخالقيات ال يضطلع ا
(ب) ش ركة خارجي ة مت اختياره ا ع ن طري ق منا قص ة لتق وم ب دور موظ ف األخال قي ات يف االحت اد البي دي
العاملي.
(ج) مؤهل للدخول يف املناقصة جمددا بعد هناية فتة العقد.
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 - 134استقالل وظيفة األخالقيات يف األمانة العامة لألمم املتحدة يستشد بنشرة األمني ا ل عام
بشأن تطبيق األخالقيات على نطاق املنظومة( ،)5وهذه هي السياسة ا ملستخ د م ة يف ا لص ناد يق
والبامج ،ولكنها تديرها بطريقة مستقلة .وتشدد النشرة على أن االستقالل والنزاهة والسرية شروط
أساس ية لض مان كف اءة أداء مكت ب األخالقي ات .وتع رض النش رة هنج ا مزدوج ا حي افظ عل ى
استقالل الوظيفة ويضمن بفعالية يف الوقت ذاته أتدي ة واجباهت ا وف ق الس لطة التقديري ة ل رئيس
مكت ب األخالقي ات ،دون ض غوط أو أتث ري .وكم ا ورد يف النش رة ،ينبغ ي أن تك ون ملكت ب
األخالقيات قناة اتصال مباشرة مع رئيس جلنة األمم املتحدة لألخالقيات من أجل تيسري احلصول
على املشورة والتوجيه من اللجنة .وابإلضافة إىل ذلك ،ينبغي اطالع ال رئيس ا لت ن فيذي للجه ا ز
أو البانمج املستقل اإلدارة على احلاالت اليت استخدمت فيها هذه القناة ،يف حاالت اإلحالة.
 - 135وح ىت  31ك انون األول/ديس مب  ،2017كان ت هن اك منظم ة واح دة فق ط (الوكال ة
الدولية للطاقة الذرية) مل تكن لديها وظيفة لألخالقيات ،ويعد ذلك حتسن ا ملحوظ ا م ن ذ ص د ور
تقرير وحدة التفتيش املشتكة لعام  2010بشأن هذه الوظيفة ،حيث كانت مثاين منظمات تفتق ر
إليها .ومكاتب األخالقيات يف أربع منظمات (اليونيدو ،واألونروا ،واالحت اد البي دي الع املي،
ومنظمة الصحة العاملية) ليس لديها نظام لتقدمي التقارير على مستوى ا خلط ا ألول ورف ع تقييم
األداء إىل رئيس املنظمة ،وهناك ثالث منظمات (اليونيدو ،واألونروا ،وم ن ظم ة ا لصح ة ا ل عا ملي ة )
تقدم فيها التقارير بشكل مباشر إىل جهات خالف الرئيس التنفيذي .واب إلض ا ف ة إىل ذلك ،يف
اليونيسيف ،يتوىل كبري املوظفني إجراء تقييم األداء بوصفه كبري مستشاري األخالقيات.

دال  -الوظائف املزدوجة األدوار ليس مستقلة
 - 136هناك أربع منظمات (منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة العمل الدولية ،واملنظمة البحري ة
الدولية ،واليونيدو) لديها موظفون لألخالقيات يضطلعون بوظائف مزدوجة ،مب عىن أ ن موظف
األخالقي ات ي ؤدي وظيف ة أخ رى م ن قبي ل أم ني املظ امل (منظم ة األغذي ة والزراع ة) ،أو رئ يس
مكت ب الرقاب ة (املنظم ة البحري ة الدولي ة) ،أو يش غل وظيف ة غ ري ذات ص لة ابألخالقي ات مث ل
منسق أمين كبري (اليونيدو) ،أو يعمل كموظف من الفئ ة الفني ة يف ف رع املس اواة ب ني اجلنس ني
والتنوع (منظمة العمل الدولية) .وهذا الوضع ال يوفر االس تقالل م ن الناحي ة اهليكلي ة ملوظ ف
األخالقي ات وينبغ ي جتنب ه أبي مث ن .ويش كك املوظف ون يف ه ذه املنظم ات يف اس تقالل ه ذه
الوظائف .ومن األرجح وجود تضارب يف املصاحل ،وال سيما يف منظمة العمل الدولية واليونيدو،
حيث يضطلع موظفو األخالقيات مبهام فنية أيضا.
 - 137وت ؤدي ازدواجي ة الوظيف ة إىل احل د م ن اس تقالليتها ونزاهته ا .وابلنس بة لوظ ائف
األخالقي ات أو أم ني املظ امل أو الرقاب ة ،ف ن ه ذا التتي ب ق د يض عف امل وظفني ويه دد بض ياع
مصداقية هذه الوظائف وثقة املوظفني فيها .وقد أعرب حىت بعض املوظفني الذين يشغلون هذه
الوظائف عن تعرضهم لضغوط مفرطة ،وعدم متكنهم من التصرف بصورة استباقية لدى أتدية
وظيفتهم املتعلقة ابألخالقيات ،ما جيعل املوظفني يلجؤون إىل اخليار الضعيف املتمثل يف حت د ي د
ما هو الدور الذي يودون منهم االضطالع به عند التماس املشورة منهم.
 - 138واخل دمات املش تكة لتق دمي ه ذه الوظ ائف ،مث ل م ا ه و احل ال ابلنس بة ملوظ ف
األخالقي ات ال ذين يعم ل بص ورة مش تكة ب ني املنظم ة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة واالحت اد ال دويل
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لالتصاالت ،وعمل موظف األخالقيات املشتك بني هيئة األمم املتحدة للمرأة وا ألم انة ا ل عا م ة
لألمم املتحدة ،ووظيفة مراجعة احلساابت والتحقيق املشتكة بني منظمة الصحة العاملية وب ران مج
األم م املتح دة املش تك املع ين ابإلي دز ،ووظيف ة الرقاب ة املش تكة ب ني هيئ ة األم م املتح دة للم رأة
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنا ئي ،وكذلك ابلنسبة إىل العديد من خ دمات أم ني املظ امل ،تش ّكل
ب دا ئل مفض لة وق د ت ؤدي إىل مزي د م ن االس تقالل .يف ه ذا الص دد ،ت رى املفتش تان أن عل ى
املنظم ات ال يت ل ديها وظ ائف مزدوج ة امله ا يف جم االت األخالقي ات والرقاب ة و/أو أم ني
املظامل أن تعيد النظر يف هذه الوظائف من أجل تركيز جمال عمل الوظيفة وكف ا ل ة ا ستقال هل ا
ونزاهتها ،كما ينبغي استطالع خيارات أخرى من قبيل تشارك اخلدمات.

هاء  -وظيفة رئيس مكتب الرقابة ومؤشرات االستقالل
 - 139االستقالل اهليكلي والعملي للموظفني الفنيني املعنيني ابلرقابة أم ر أساس ي لالط الع
ب دورهم بطريق ة أمث ل .وجي ب إبع ادهم ع ن الت أثريات الداخلي ة واخلارجي ة ال يت ق د تق ّوض نزاه ة
عملية التحقيق وقد تفضي إىل نتائج ال حتقق احلياد واملوضوعية على النحو احملدد يف ا لوالاي ت
املنوطة هبم .واألمر األساسي املتعلق هبذا االستقالل هو شرط أن تكون عملية التحقيق مستقل ة
وتوفر القدرة على إطالق وإناز التحقيقات على حنو حيقق الوالية املنوطة هبم(  . ) 6ومن ا ألمور
األساسية أيض ا لضمان استعراض أنشطة الرقابة بصورة مسؤولة وشفافة ومستنرية ،إ عداد تق ري ر
سنوي وتقدميه إىل جملس إدارة.
 - 140وق د يت وىل رؤس اء مكات ب الرقاب ة يف املنظم ات املش اركة يف وح دة التفت يش املش تكة
مسؤوليات متنوعة (على سبيل املثال ،مراجعة احلساابت أو التقييم أو التحقيقات) ،لكن د ورهم
يف اإلشراف على من يضطلعون ابلتحقيقات يتسم أبمهية كبرية هلذا االستعراض .وقد ال يشاركون
يف التحقيق بصورة مباشرة ،بيد أن استقالهلم يشكل أمرا عل ى ق در كب ري من األمهي ة ملص داقية
ونزاهة الوظيفة بشكل عام .ويف جيع املنظمات اليت لديها وظيفة للرقابة ،يتم تق د مي ا لتق اري ر إىل
الرئيس التنفيذي للمنظمة .ومثلما ذكر أعاله ،ف ن أكثر من نصف رؤساء مكاتب الرق ا ب ة ( ) 11
ال خيضعون لتحديد املدة الزمنية لشغل املنصب .ويف  13منظمة ،خيضع تعيني رئيس مكتب
الرقابة للتشاور مع جملس اإلدارة واحلصول على موافقته .ويتم يف مخس منظمات ا ستش ارة جملس
اإلدارة دون اشتاط موافقته .وابلنسبة للمنظمات الثالث املتبقية (املنظمة البحرية الدولية ،واالحتاد
الدويل لالتصاالت ،واليونيدو) ،ال يلتمس رأي جملس اإلدارة بشأن التعيينات .أما يف الوكال ة
الدولية للطاقة الذرية ،واملنظمة البحرية الدولية ،واالحتاد الدويل لالتصاالت ،واليوني دو ،ومكتب
األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،فال يتطلب االستغناء عن شاغل الوظيفة التشاور مع جمل س
اإلدارة .ومنصب رئيس مكتب الرقابة يتسم بطابع تقين للغاية ويكتسي أمهية كبرية إلطار املساء ل ة
يف املنظمة وللتنفيذ الفعال لسياساهتا .وابلنظر إىل أن جيع شاغلي هذه املناصب يرفعون تقاريرهم
إىل الرؤساء التنفيذيني ،ف ن عمليات توظيفهم وتقييمهم وفصلهم ستكون حب اج ة ع لى ا أل رجح
ملستوى مساءلة إضايف من قبل جملس إدارة.
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اجلدول 8
استقالل رئيس مكتب الرقابة

املنظمة

يق دم التق ارير إىل
ال رئيس التنفي ذي
أو جم ل س اإلدارة
ال ميك ن نقل ه م ن إبمكان ه ف تح التحقيق ا ت يع ّد تقري راا س نوايا
وخيض ع للتقي يم م ن خيضع حلدود التعيني ره نااابلتشاور مع املنصب إال بعد التشاور دون موافق ة مس بقة م ن يقدم ه إىل جمل س
اإلدارة
الرئيس التنفيذي
جملس اإلدارة وموافقته مع جملس اإلدارة
زمنية
جانبهما

منظمة األغذية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

نع م
نع م

ال
نعم

تشاور فقط
نعم

نعم
ال

منظمة الطريان املدين

نع م

نعم

نعم

نعم

منظمة العمل الدولية

نع م

ال

تشاور فقط

نعم

نعم
نعم
ال (للتحقيق العام) نعم
(حاال ت االنتقام)
نعم

ا ملنظمة البحرية الدولية

نع م

ال

ال

ال

نعم

ال
نعم
نعم
ال
نعم
نعم

ال
نعم
تشاور فقط
نعم
تشاور فقط
تشاور فقط

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نع م

ال

نعم
نع م (التشاور) غري معلوم
(موافقة)
ال
نعم
نعم

نعم

نعم

نع م

نعم

نعم

نع م

ال
ال
نعم

نعم
نعم
نعم

نع م
نع م
نع م

-

-

-

-

-

نعم
نعم
نعم
نعم

نع م
نع م
نع م
نع م

نع م
االحتاد الدويل لالتصاال ت
نع م
األمانة العامة لألمم ا ملتحدة
نع م
هيئة األمم ا ملتحدة للمرأة
البانمج املشتك املعين ابإليدز نع م
برانمج األمم ا ملتحدة اإلمنائي نع م
نع م
ال يونسكو
صندوق األمم ا ملتحدة
نع م
للسكان
نع م
مفوضية الالجئني
اليون يسيف

نع م

نعم

اليونيدو
مكتب خدما ت املشاريع
األونروا
(أ)
منظمة السياحة العاملية
( أ)
االحتاد البيدي العا ملي
برانمج األغذية العاملي
منظمة الصحة العاملية
ا ملنظمة العاملية للملكية الفكرية
منظمة األرصاد اجلوية

نع م
نع م
نع م

ال
ال
ال

-

-

-

-

-

-

-

نع م
نع م
نع م
نع م

نعم
ال
نعم
ال

نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم

نع م
نع م
نع م

نع م
يع ّد تقريراا ولكنه
ال يقدمه
نع م
نع م
نع م
نع م
نع م
نع م

املصدر بياانت مقدمة من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة.
ال يوج د من ص ب رئ يس ملكت ب الرقاب ة يف منظم ة الس ياحة العاملي ة أو االحت اد البي دي الع املي .يف
(أ)
االحت اد البي دي الع املي ،مت التعاق د م ع ش ركة م ن القط اع اخل اص كمراج ع للحس اابت الداخلي ة،
كم ا تق دم خ دمات ا لتحقي ق من ذ ع ام  2012حس ب احلاج ة .تق دم الف واتري إىل االحت اد البي دي
العاملي على أساس كل حالة على حدة.

 - 141وهناك ثالث منظمات (منظمة الطريان املدين ،واالحتاد البيدي العاملي ،واالحتاد الدويل
لالتصاالت) ال ميكن فيها فتح حتقيق دون موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي .واملؤشر الذي مت
تناوله يف تقرير سابق لوحدة التفتيش املشتكة بشأن وظيفة الرقابة ،يشري إىل تقييد هذه الوظيف ة
من حيث استقالهلا اهليكلي والعملي .ويف حالة االحتاد البيدي العاملي ،يتم التعاق د م ع جه ة
خارجي ة للقي ام بوظيف ة الرقاب ة ،فه ي ابلت ايل تعتم د عل ى ترتيب ات عم ل م ددة م ن أج ل ف تح
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حتقيق .وابلنسبة لالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للطريان املدين ،ف ن وظائف ا ل رق ا ب ة
مقيدة من حيث القدرة على إجراء التحقيقات ،ولكن ال يزال من املمكن تكليفها بفتح حتقيق.
وقد شهدت وح دة ا لتفت يش املش تكة ح دوث حتس ن يف ه ذا املؤش ر من ذ ص دور تقريريه ا
لع امي  2016و ،2011وه ي ت دعو املنظم ة الدولي ة للط ريان امل دين ،واالحت اد ال دويل
لالتصاالت ،واالحتاد البيدي العاملي ،إىل معاجلة هذه املسألة وتوفري آليات رقاب ة ل ديها
القدرة على فتح ا لتحقيقات دون موافقة مسبقة من الرؤساء التنفيذيني.

واو  -وظيفة أمني املظامل /الوسيط ومؤشرات االستقالل
 - 142تتمح ور وظيف ة أم ني املظ امل منوذجي ا ح ول أربع ة مب ادئ رئيس ية ،وه ي (أ) يك ون
ال م ن الناحي ة اهليكلي ة ويف أتدي ة وظيفت ه ويك ون ظ اهرا إىل أقص ى درج ة ممكن ة داخ ل
مس تق ا
املنظمة؛ (ب) ويظل ،بوصفه كياانا مايدا ،غري منحاز ونزيه وال يتدخل يف أي وض ع ميك ن أ ن
ي ؤدي إىل تض ارب يف املص احل؛ و(ج) حي افظ عل ى س رية كاف ة االتص االت م ع م ن يلتمس ون
املساعدة وال يكشف عن رسائل سرية ما مل يس مح ل ه ب ذلك؛ واالس تثناء الوحي د فيم ا يتعل ق
ابحملافظ ة عل ى الس رية يك ون يف احل االت ال يت يب دو فيه ا أن هن اك خط را وش يكا يتت ب علي ه
حدوث ضرر جسيم؛ و(د) وال يشارك ،بوصفه جهة غري رمسية ،يف أي إجراء قان وين أو إ داري
رمسي يتعلق ابلشواغل اليت أطلع عليها(.)7
اجلدول 9
استقالل وظيفة رئيس مكتب أمني املظامل/الوساطة
املنظمة

التقي د اب ملب ادئ األخالقي ة لل ار بط ة
الدولي ة ألم ن اء املظ امل ومدون ة
(أ)
خيضع حلدود زمنية األخالقيا ت (يف جمال االختصاصات) وظيفة مستقلة

نعم
منظمة األغذية والزراعة
(ب )
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ال
منظمة الطريان املدين
نعم
منظمة العمل الدولية
(ب)
املنظمة البحرية الدولية
(ب)
االحتاد الدويل لال تصاال ت
نعم
األمانة العامة لألمم ا ملتحدة
نعم
هيئة األمم ا ملتحدة للمأرة
البانمج املشتك ا ملعين ابإليدز نعم
برانمج األمم ا ملتحدة اإلمنائي نعم
ال
ال يونسكو
ص ندوق األمم ا ملتحدة للسكان نعم
نعم
مفوضية الالجئني
نعم
اليون يسيف
(ب)
اليون يدو
نعم
مكتب خدما ت املشاريع
(ب )
األونروا
(ب)
منظمة السياحة العاملية
(ج)
ال
االحتاد البيدي العاملي
GE.18-12385

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال

ال
ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

التعي ني وم ارجع ت ه يع ّد تقريراا س نوايا
ابلتش اور م ع بش أن ا ملس ائل
البنيوية احملددة
إدارة املوظفني
ال
ال
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
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املنظمة

التقي د اب ملب ادئ األخالقي ة لل ار بط ة
الدولي ة ألم ن اء املظ امل ومدون ة
(أ)
خيضع حلدود زمنية األخالقيا ت (يف جمال االختصاصات) وظيفة مستقلة

نعم
برانمج األغذية العاملي
نعم
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية نعم
(ب)
منظمة األرصاد اجلوية

نعم
نعم
نعم
-

نعم
نعم
نعم
-

التعي ني وم ارجع ت ه يع ّد تقريراا س نوايا
ابلتش اور م ع بش أن ا ملس ائل
البنيوية احملددة
إدارة املوظفني
نعم
نعم
نعم
-

نعم
نعم
نعم
-

املصدر بياانت مقدمة من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة.
بوجبات أي وظيفة أخرى.
(أ) املوظف املعني يف من صب األخالقيات ال يضطلع ا
(ب) الوظيفة غري موجودة.
(ج) مت التعاق د م ع خدم ة البي د السويس رية كجه ة خارجي ة ألداء وظيف ة أم ني املظ امل .العق د احل ا يل يغط ي
الفتة .2020- 2016

 - 143ومنذ صدور تقرير وحدة التفتيش املشتكة لعام  ،2015مل حيدث سوى القليل جدا
من التغيريات املهمة يف وظيفة أمني املظامل أو مؤشرات استقالهلا .وهن اك س بع من املنظم ات
املشاركة اليت ليس لديها هذه الوظيفة (بعد أن كانت مثاين منظمات ألن اليونسكو أصبح لديه ا
وسطاء) ،وبعض املنظمات ال تستخدم مصطلح "أمناء املظامل" ،وتشري إليهم ع وض ا عن ذلك
ب "الوسطاء" .وهناك منظمتان (منظمة الطريان املدين ،ومنظمة األغذية والزراعة) ل د يهم ا أم ناء
مظامل/وسطاء بوظيفة مزدوجة؛ ومثلما ورد أعاله ،ف ن ازدواجية عمل هذا النوع من الوظ ائف
ميكن أن ينطوي على إشكاالت.
 - 144وتتش ارك ع دة منظم ات خ دمات أم ني املظ امل (األمان ة العام ة لألم م املتح دة ،وهيئ ة
األم م املتح دة للم رأة ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان،
واليونيسيف ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع؛ ومنظمة الصحة العاملية ،وب ران مج ا ألمم
املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز) .وقد استخد مت م ن ظمت ان حلو اال
مبتكرة لتوفري هذه اخلدمة .فقد تعاقد االحتاد البيدي العاملي مع خدمة البيد السويسرية لتوفري
خدمات أمني املظامل ،وتستخدم اليونسكو موظفني متقاعدين كوسطاء .ومن أفضل املمارسات،
قيام برانمج األغذية العاملي ومفوضية شؤون الالجئني بتكملة جهود مكتب أمني ا ملظ ا مل ا لت ا ب ع
لكل منهما ابستخدام موظفني يؤدون طواعية الدور اإلضايف للمستشارين املعنيني اب الحتا م يف
مك ان العم ل ،مم ا ي وفر جم ا اال ماي دا للم وظفني  -ال س يما ال ذين يعمل ون يف املي دان .ويق دم
املستشارون املشورة بطريقة سرية ومايدة ويقدمون الدعم للموظفني الذين يعانون من م نا زعا ت
يف مكان العمل ،مبا يف ذلك إحالتهم إىل اجلهات املناسبة األخرى .وين بغي جلميع املنظم ات،
وال سيما تلك اليت لديها مكاتب ميدانية رئيسية ،أن تنظر يف حتديد وتدريب مستشارين معنيني
ابالحتام يف مكان العمل ،وذلك أمر ميكن تنفيذه بتكلفة إضافية زهيدة.
 - 145وابلنظ ر إىل ال دور الق يم خل دمات أم ني املظامل/الوس اطة ،ت دعو املفتش تان املنظم ات
الس بع ا ل يت ل يس ل ديها ه ذه اخلدم ة (الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،واملنظم ة البحري ة
الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت ،واليوني دو ،واألون روا ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة،
واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية) للنظر يف إضافتها كخدمة قائمة بذاهتا ابستخ دا ا خل د م ة
املشتكة أو أي وسائل أخرى.
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زاي  -استنتاجات بشأن استقالل الوظائف املتعلقة بسياسات احلماية من االنتقا
 - 146هن اك منظمت ان فق ط (ص ندوق األم م املتح دة للس كان ،واملنظم ة العاملي ة للملكي ة
الفكرية) تستوفيان جيع معايري االستقالل املتعلقة بوظائف رئيس مكتب األخالقي ا ت ،ورئيس
مكتب الرقابة ،وأم ني املظامل/الوس يط .ويع د االس تقالل م ن الش روط اهليكلي ة والعملي ة لتنفي ذ
السياسات املتعلقة ابملبّلغني عن املخالفات .ويع ّول املوظفون على استقالل هذه الوظ ا ئف عند
اإلبالغ عن معلومات حساسة ميكن أن تنطوي على خماطر كبرية تتعلق بسمعة املنظمة وعمله ا
إذا مل يبلغ عنها ،إذ يعتقد املوظفون أهنم سيحصلون على احلماية إذا فعلوا ذلك .وإذا كان ت
الوظائف اليت "يعلن" أهنا مستقلة غري منسقة هيكلي ا على حنو سليم ،سيؤدي ذلك إىل تدين
ثقة املوظفني ،كما سيتم تقويض العمليات واإلجراءات اليت تضطلع هبا هذه الوظائف .وي ع تم د
ض مان اس تقالل الوظ ائف عل ى ك ل م ن ال رئيس التنفي ذي وجمل س اإلدارة .ول ذلك ،ت دعومها
املفتشتان إىل إعادة تقييم استقالل جيع الوظائف الثالث.
 - 147ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزي ز خض وع ه ذه الوظ ائف ال ثالث
للمساءلة من خالل كفالة حتديد استقالهلا بوضوح وقيامها بتقدمي التقارير الالزمة وبشكل دوري
إىل جمالس إداراهتا.
التوصية 4
حبلول عا  ،2020يتعني على اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم ا ملتحدة
أن تطل ب إىل الرؤس اء التنفي ذيني ض مان التحدي د الواض ح الس تقالل رئ يس مكت ب
األخالقيات ،ورئيس مكتب الرقابة ،ومكتب أمني املظامل/الوسيط ،وفقا للتوصيات الواردة يف
تقارير وحدة ا لتفت يش املش تكة ( JIU/REP/2006/2و JIU/REP/2010/3وJIU/REP/2011/7
 JIU/REP/2015/6و ،)JIU/REP/2016/8وأن تقو هذه املكا تب بتقدمي تقارير دورية إىل اهليئ ة
التشريعية.

احلواشي
()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7
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انظر JIU/REP/2006/2 ،و JIU/REP/2010/3و JIU/REP/2011/7و JIU/REP/2015/6و.JIU/REP/2016/8
مقتبس من قرار اجلمعية العامة  2018/48ابء املؤرخ  12آب/أغسطس  ،1994منطوق الفقرة (5أ).
أثن اء وض ع الص يغة النهائي ة للتقري ر يف حزيران/يوني ه  ،2018أطلع ت ه ذه املنظم ات ال ثالث وح دة ا لتفت يش
املش تكة عل ى م ا يل ي موظ ف األخال قي ات يف منظم ة الص حة العاملي ة ب دأ تق دمي تق اريره إىل امل دير الع ام مباش رة
يف أاير/م ايو 2018؛ أنش أت الوكال ة الد ولي ة للطاق ة الذري ة من ص ب موظ ف لألخال قي ات؛ أص بح من ص ب
موظف األخالقيات يف اليونيدو مستقالا.
أشار برانمج األغذية الع املي إىل أن مكت ب األخال قي ات الت ابع لل بانمج يق وم إبع داد تقري ر ع ن أنش طته ويقدم ه
إىل اجملل س التن في ذي يف ش كل مرف ق بتقري ر األداء الس نوي .واعتب ارا م ن حزيران/يوني ه  ،2018س يقدم مكت ب
األخالقيات التابع لبانمج األغذية العاملي تقريره إىل اجمللس التنفيذي مباشرة.
.ST /SGB/2007/11
انظر .JIU/REP/2000/9
الرابط ة الدولي ة ألمن اء املظ امل" ،أفض ل املمارس ات للرابط ة الدولي ة ألمن اء املظ امل ملح ق يش مل مع ايري ممارس ات
الرابطة الدولية ألمناء املظامل"( ،تشرين األول/أكتوبر  ،)2009الصفحة .1
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رابعا -العمليات واإلجراءات اليت تدعم تنفيذ السياسات املتعلقة ابإلبالغ ع ن
املخالفات :اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقا
ألف  -اإلبالغ املعتاد
 - 148يتم اإلبالغ عن املخالفات/سوء السلوك بشكل روتي ين عل ى نط اق املنظوم ة ،وغالب ا
م ا ي تم إب الغ أح د املش رفني املباش رين .والعملي ات واإلج راءات املتعلق ة ابإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالستجابة هلا ميكن أن تستغرق من ثالثة أشهر فقط ابلنسبة حلا ال ت سوء
السلوك/املخالفات اليت ال تشمل حدوث انتقام إىل عدة أشهر ابلنسبة للح االت ال يت حي دث
فيها انتقام ،أو سنوات ابلنسبة للحاالت اليت تعرض على مكمة .وخالل املقابالت اليت ج رت
م ع امل وظفني عل ى خمتل ف املس توايت ،ذك ر الكث ريون أن م ن "واج بهم اإلب الغ" وأن معظ م
البالغات عوجلت يف إطار التسلسل القيادي املعتاد.
 - 149وتع ّد واثئ ق إج راءات العم ل املوح دة م ن العناص ر الرئيس ية ال واردة يف اثنت ني م ن
التوصيات يف هذا الفصل .وإجراءات العمل املوحدة هي جمموعة تعليمات خطية توثّق ا ل ن ش ا ط
الروتيين أو املعتاد أو املتكرر الذي تضطلع به منظمة ما .والواثئق من هذا القبيل ميكن أن تكون
أداة فعالة وشاملة لتوجيه املوظفني يف الظروف اليت ال تكون ابلض رورة روتيني ة .وي ؤدي إع داد
هذه الواثئق واستخدامها إىل تقليل التفاوت ويعزز جودة األداء من خالل اتساق ت ن فيذ إج راء
أو عملية ما داخل املنظمة ،حىت يف حال ة تغي ري امل وظفني بص ورة مؤقت ة أو دائم ة .وم ع ذل ك،
واستنادا إىل املقابالت اليت أجريت مع موظفي األخالقيات والرقابة ،ف ن معظم املن ظم ا ت ليس
لديها إجراءات عمل موحدة لإلبالغ األويل عن سوء السلوك/املخالفات أو است عرا ض ا حلم ا ي ة
من االنتقام .وهناك منظمتان فقط (برانمج األغذية العاملي ،واملنظمة العاملية للملكي ة ا لفك ري ة )
زودات وحدة التفتيش املشتكة أبمثلة إلجراءات العمل املوحدة املتعلقة إبجراء تلك التحقيق ا ت،
وكانت األمانة العامة لألمم املتح دة اجله ة الوحي دة ال يت ق دمت إج راءات عم ل موح دة بش أن
استعراض احلماية من االنتقام.

ابء  -اإلبالغ عن سوء السلوك /املخالفات
 - 1البالغات املتعلقة بسوء ا لسلوك/املخالفات على نطاق منظومة األمم املتحدة
 - 150تلقت مكاتب الرقابة يف مؤسسات منظومة األمم ا ملتح دة ا لبا لغ عدد ه ا  23مؤسس ة
ما جمموعه  10 413حالة تتعلق بسوء السلوك/املخالفات بني عا مي  2012و ( 2016انظ ر
املرفق اخلامس) ومع ذلك ،ف ن من املرجح أن يكون عدد البالغات عن سوء السلوك/املخالفات يف
أي منظمة أعلى من األرقام املقدمة من مكاتب الرقابة ،بسبب عاملني اثنني .أو اال ،جيع امل ن ظما ت
(ابستثناء االحتاد ال دويل لالتص االت) ت وفر قن اة إض افية واح دة عل ى األق ل لإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات خالف مكتب الرقابة (انظر مؤشر املم ارسا ت ا لفضلى  ) 1 - 1ف ع لى سبيل
املث ال ،إبمك ان املش رفني ورؤس اء البعث ات أو املكات ب أيض ا يف األمان ة العام ة لألم م املتح دة،
واليونيسيف ،واألونروا ،من جلة جهات أخرى ،استالم البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات.
واثني ا ،بعض مكاتب الرقابة مكلفة فقط ابلتعامل مع البالغات املتعلق ة أبشك ا ل م ددة من سوء
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السلوك/املخالفات .فعلى سبيل املثال ،ف ن مكتب املراجعة الداخلية للحساابت والرقابة يف م ن ظم ة
العمل الدولية ال يتعامل مع البالغات املتعلقة ابلتحرش.
 - 151ومع ذلك ،ف ن القنوات اإلضافية يف معظم املنظمات غري ملزمة بتجميع حا ال ت سوء
الس لوك/املخالفات ال يت تبلّ غ عنه ا وإع داد تقري ر عنه ا بطريق ة موح دة .وعل ى ه ذا األس اس،
ال توجد آلية مركزية حلساب جيع حاالت سوء السلوك/املخالفات املبلغ عنها جلميع ا لكي اان ت
احملددة .وابإلضافة إىل ذلك ،ف ن معظم املنظمات ال توضح ما إذا كانت البياانت عن ح ا ال ت
سوء السلوك/املخالفات املبلغ عنها تعكس جيع الشكاوى اليت تلقاها مكتب الرقابة ،أو ما إذ ا
كانت تعكس فقط الشكاوى اليت صنفت على أهنا مقبولة بعد فرز أويل لتقييم ما إذا كان ت
تقع ضمن والية مكتب الرقابة.
 - 152وفيما يتعلق ابلتحقيقات يف حاالت سوء السلوك ،هناك سبع منظم ا ت ،بي ن ه ا مخس
منظمات كبرية ،مل تتمكن من تقدمي البياانت ذات الصلة بسبب طبيعة آليات تصنيف البي اان ت
لديها .ويف ثالث من هذه املنظمات (منظمة العمل الدولية ،ومكتب األم م املتح دة خل دمات
ضمنت تقاري ره ا
املشاريع ،وبرانمج األغذية العاملي) ،يعزى ذلك إىل أن مكاتب الرقابة الداخلية ّ
السنوية عن جمموع حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت مت التحقيق فيها حاالت مت ترحيلها م ن
السنوات السابقة.
 - 153وميكن اإلشارة كذلك إىل أن هناك  19منظمة تطبق إجر ااء من مرحلتني ( ا ال ست عرا ض
األويل مث التحقي ق) يف التعام ل م ع ح االت س وء الس لوك/املخالفات (انظ ر مؤش ر املمارس ات
الفضلى  ،)1- 4غري أن  11منظمة( )1فقط كانت قادرة على تقدمي معلومات مفصلة عن عدد
احلاالت اليت مت فيها حتديد أو عدم حتديد وجود دعوى ظاهرة الوجاهة .وابإلضافة إىل ذل ك،
هناك مثاين منظمات فق ط( )2ق دمت بي اانت ع ن ع دد احل االت ال يت مت ت تس ويتها من خ الل
آليات غري رمسية .ومع ذلك ،مل ترد هذه البياانت يف اجلدول الوارد يف املرفق اخلامس ،ألن هنا ك
ثالث حاالت فقط (يف املنظمة البحرية الدولية ،وبرانمج األمم املتحدة املشتك ا مل عين اب إلي د ز،
واليونسكو) مت فيها تقدمي أرقام متسقة فيما يتعلق حباالت سوء السلوك املبلغ عن ه ا  ،وا حل ا ال ت
اليت متت تسويتها بصورة غ ري رمسي ة ،واحل االت ال يت مت فيه ا الب ت/مل ي تم فيه ا الب ت يف دع وى
ظاهرة الوجاهة ،واحلاالت احملالة إىل التحقيق.
يبني أمهية مؤشر املمارسات الفضلى  ، 2 - 4أي
 - 154وهذا القصور يف توفري بياانت متسقة ّ
احلاجة إىل آليات لتتبع البالغات املتعلقة بس وء الس لوك ،بص رف النظ ر عم ا إذا كان ت هن اك
إجراءات أخرى مت اختاذها .ومع أن السياسات اخلاصة ب  9منظمات تتضمن على ا لورق فقط
أحكام ا من هذا القبيل ،ف ن الوضع أسوأ يف املمارسة العملية مثلما يتضح من عد م متكن 20
منظمة من تقدمي أرقام متسقة بشكل واضح .وتشري املفتشتان إىل أن مكا تب ا ل رق ا ب ة يت ع ني
عليها إيالء اهتما خاص إلدارة البياانت املتعلقة حباالت سوء ا لسلوك/املخالفا ت ،وذلك
من أجل تتبعها واإلبالغ عنها على النحو املناسب وحتديد االجتاهات والقضااي البنيوية.
كيفية التعامل منوذجيا مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات يف منظمة
 - 155يب ّني الشكل األول العملية النموذجية لإلب الغ ع ن ح االت س وء الس لوك/املخالفات
والتعامل معها ،من اإلبالغ األويل إىل اختاذ إجراء إداري .ففي اخلطوة األوىل ،توجد العد ي د م ن
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الكياانت الستالم التقارير املتعلقة بسوء السلوك ،لكن عادة ما يقتصر دورها على جم رد نق ل
ال بالغ إىل مكت ب الرقاب ة .وم ع ذل ك ،ويف حال ة تكلي ف كي اانت غ ري رقابي ة بتلق ي ومعاجل ة
البالغات املتعلقة أبنواع معينة من سوء السلوك مثل التحرش أو االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،
ف ن من غري الواضح ما إذا كانت تعمل وفق اإلجراء الذي يتألف من مرحلتني مها التقييم األويل
(االستعراض املبدئي) مث التحقيق.
الشكل األول
املراحل ا لس لإلبالغ والتعامل مع بالغات منطية تتعلق بسوء ا لسلوك/املخالفات
اإلجراء اإلداري ضد الشخص
موضوع التحقيق
(إذا كان منطبق ا)

التوصية إبجراء
على أساس
االستنتاجات

تقرير عن
استنتاجات
التحقيق

التحقيق يف
االدعاء
(إذا قبل)

التقييم
املبدئي
لالدعاء

البالغ األويل عن
سوء
السلوك/املخالفات

املصدر معلومات جعتها وحدة التفتيش املشتكة.

 - 156وعل ى س بيل املث ال ،ي تم يف املنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
واالحتاد البيدي العاملي تبليغ مكتب املوارد البشرية أو اال عن جيع أشكال سوء ا لسلوك ،ويتم
تبليغ مكتب األخالقيات يف منظمة الطريان املدين الدويل ،ومنظمة السياحة العاملية .وهناك أرب ع
منظمات (برانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نق ص املناع ة البش رية/اإليدز ،وب رانمج
األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونيدو ،ومكتب خ دمات املش اريع) ي تم فيه ا تبلي غ مكات ب امل وارد
البشرية حباالت التحرش ،والتحرش اجلنسي ،وإساءة استعمال السلطة .ويتم تبليغ املدير العام يف
املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ومكتب املفتش العام يف منظمة األغذية والزراعة .وابإلض افة
إىل ذل ك ،هن اك مخ س منظم ات (منظم ة األغذي ة والزراع ة ،واألمان ة العام ة لألم م املتح دة،
واليون يسيف ،واألونروا ،وبرانمج األغذية العاملي) ،ل ديها جه ة تنس يق معني ة بتلق ي البالغ ات
املتعلقة ابالستغالل واالعتداء اجلنسيني .ويف برانمج األمم املتح دة املش تك املع ين ابإلي دز ي تم
التبليغ عن املخالفات إىل إدارة التخطيط والشؤون املالية واملساءلة .وعند تقدمي ا لبال غ ا ت عن
سوء ا لسلوك إىل كي اانت غ ري رقابي ة ،ينبغ ي أن تك ون هن اك إج راءات عم ل موح دة ذات
صلة تضمن اتباع اإلجراء املؤلف من مرحلتني.
 - 157وبس بب مدودي ة ق درات مكات ب الرقاب ة يف األمان ة العام ة لألم م املتح دة (مكت ب
خ دمات الرقاب ة الداخلي ة) ،واألون روا ،ومنظم ة الس ياحة العاملي ة ،يكلّ ف بع ض امل وظفني غ ري
املتخصصني يف جمال التحقيق إبجراء بعض التحقيقات القليلة اخلطورة واحلساسية .وابلنظ ر إىل
أن هذه املمارسة تثري أسئلة بشأن مهنية عملية ا لتحقيق واستقالهلا وموضوعيتها ،فينبغي أ ن
ختضع هذه املمارسة إىل املزيد من االستعراض من جانب املنظمات بغي ة حتدي د اخلي ارات
األخرى املتاحة إلجراء ورصد ا لتحقيقات املخصصة ،مبا يف ذلك أي نوع من التدريب الالزم
لتنفيذ هذه املمارسة على النحو املناسب.
 - 158وعقب إجراء حتقيق لتقصي احلقا ئق بغية حتديد ما إذا كانت االدعاءات املتعلقة بسوء
الس لوك/املخالفات مدعوم ة أو غ ري مدعوم ة ابألدل ة ،يق ّدم مكت ب الرقاب ة التقري ر املتص ل
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ابلتحقي ق إىل رئ يس املنظم ة أو إىل الش خص ال ذي فوض ه لتلق ي البالغ ات ع ن طري ق مكت ب
املوارد البشرية .وعادة ما يقوم مكتب املوارد البشرية و/أو املكاتب القانونية اب ست عرا ض ا لبال غ
وتقدمي توصيات إىل رئيس املنظم ة بش أن اخت اذ إج راء إداري .ويف ح ني تك ون ل رئيس املنظم ة
ملفوض من قبله صالحية إص دار الق رار النه ا ئي بش أن أي إج راء إداري حب ق م ن
أو الشخص ا ّ
ق دمت ض ده ش كوى تتعل ق بس وء س لوك/خمالفة ،ف ن إبمكان ه يف بع ض املنظم ات إحال ة
التوصيات بشأن اإلجراء اإلداري إىل جلنة أتديبية داخلية مشتكة (تتألف من ممثلني للموظفني
واإلدارة) من أجل التوصية ابختاذ تدابري مددة .وميكن للموظف الطعن يف اإلجراءا ت ا إل داري ة
أمام مكمة.
 - 3آليات اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/املخالفات :االفتقار إىل الوضوح
 - 159تب مني للمفتش تني م ن خ الل املق ابالت والدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني أن
امل وظفني ي دركون م ا ه ي األفع ال ال يت تش كل س وء س لوك/خمالفة ،غ ري أن هن اك ع دم وض وح
فيما يتعلق ابجلهة اليت جيب االتصال هبا لإلبالغ عن ذلك ،وال سيما يف املنظمات اليت ليس
لديها وحدة مركزية م َعّي نَة لتلقي بالغات من هذا القبيل .ويف حني تتيح  22منظمة اإلبالغ عن
س وء الس لوك/املخالفات ع ن طري ق اثنت ني إىل مخ س قن وات خمتلف ة (انظ ر مؤش ر املمارس ات
الفضلى  ،)1- 1ف ن سياسات معظمها ال توضح ابلتفصيل سبب اختيار وظيفة معينة لإلبال غ
عن سوء السلوك/املخالفات أو كيفية اختالف دورها احملدد عن أدوار غريها أو م ا ه ي امل زااي
احملددة واملخاطر اليت تنطوي على اإلبالغ من خالل هذه القناة مقارنة ابلقنوات األخرى.
 - 160ومن املستصوب لعدة أسباب استخدام قنوات إبالغ متعددة ،ولكن إذا مل حيدد بوضوح
األساس املنطقي الختيار واحدة دون األخرى ،ف ن ذلك قد يكون له أثر غري مرغوب يتمثّ ل يف
ال مثبط ا لإلب الغ ع ن س وء الس لوك أو املخالف ات.
شعور املوظفني ابالرتباك ،وقد يكون عام ا
وعندما تطلب بعض املنظمات اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات من خالل وح دا ت م ع ي نة ،
فينبغي هلا اطالع املوظفني على أين وكيف يتم اإلبالغ ومن الشخص املعين بتلقي البالغ.
 - 161وأشار عدد ممن أجريت معهم مقابالت إىل حاالت متعددة قام فيها موظفون ابإلبالغ
عن االدعاء نفسه إىل عدة جهات يف نفس الوقت  -ووصفوا هذه االستاتيجية ب " ا لت ن قل بني
اجلهات" حبث ا عن اجلهة اليت تستجيب بطريقة أكثر إجيابية .وهذا يؤدي يف كثري من األحيان إىل
ارتباك وازدواجية اجلهود املبذولة يف إطار مكاتب املوارد البشرية ،والرقابة ،واألخال قي ا ت وغريه ا
من املكا تب ،حيث يك ون ك ل واح د منه ا ق د ش رع يف اخت اذ اإلج راءات املتعلق ة ب ه م ن أج ل
االستجابة للشكوى .وأشار أصحاب شكاوى وأشخاص آخرون أجري ت مق ابالت معه م إىل
أن ه ذا "التنق ل ب ني اجله ات" انج م ع ن (أ) ع دم فه م امل وظفني للغ رض م ن آلي ات اإلب الغ
املتعددة ،والقيام ابلتايل بقدمي البالغات إىل جيع اآلليات؛ (ب) عدم ثقة املوظفني يف أي آ لي ة
لتقدمي البالغات؛ أو (ج) البالغ السابق آللية معينة مت جتاهله أو مل حيمل على ممل اجلد.
 - 162وقد أكدت الردود على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني عدم فهم آليات اإلبالغ.
وبينما اتفق  91.7يف املائة من اجمليبني (جزئي ا أو كلي ا) يف أهنم يدركون ما هي األفعال اليت تش ّكل
سوء سلوك وخمالفات ،ف ن  56.5يف املائة فقط من اجمليبني اتفقوا متام ا يف أهنم يعلمون ع لى وجه
التحديد اجلهة املعنية بتلقي البالغات عن سوء السلوك/املخالفات من هذا القبيل.
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 - 163ومن أجل مساعدة املوظفني يف فهم أين يقدم البالغ عن سوء السلوك/املخالفات ومن
املعين بتلقيه ،ف ن املمارسات اجليدة اليت حددهتا املفتشتان واليت تستحق االستنساخ على ن ط ا ق
املنظومة تشمل منشور مكتب األمم املتحدة اإلمنائي املعنون "أين نتوجه عندما  -دليل مرجع ي
ملوظفي برانمج األمم املتحدة اإلمن ا ئي" ،وه و يتض من فرع ا بش أن اإلب الغ ع ن س وء الس لوك؛
ومنشور مكتب األمم املتحدة لألخالقيات املعنون "خارطة الطريق  -دليل املوظف ملعرف ة ا جله ة
املناس بة" ،ومنش ور ال بانمج املش تك املع ين ابإلي دز املعن ون "البوص لة  -معلوم ات وخ دمات
ملوظفي البانمج املشتك املعين ابإليدز" ،وحتدد هذه املنشورات جيعها دور الكياانت (أ) ا ليت
ميك ن أن تق دم إليه ا البالغ ات بش أن س وء الس لوك؛ (ب) اجله ة ال يت ميك ن أن تل تمس منه ا
املشورة والتوجيه؛ و(ج) اجلهة اليت ميكن أن تقدم إليها الشكاوى والطعون يف القرارا ت .وه نا ك
منشورات أقل مشوالا ولكنها مفيدة إىل حد م ا ،وه ي تش مل منش ور املنظم ة العاملي ة للملكي ة
الفكرية املعنون "دليل مكان العمل املتسم ابالحتام والوائم" ،وكتيب اليونسكو (طبع ة قدمي ة،
صدرت يف عام  )2010املعنون "معاجلة املظامل يف اليونس كو" ،وكتي ب األون روا املعن ون "أي ن
تلتمس املساعدة" ،الذي حيدد اجلهة اليت ينبغي التوجه إليها و/أو ما ينبغي فعله للحصول ع لى
املعلومات أو املشورة أو املساعدة يف حالة التظلم.
 - 164ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فهم املوظفني بشأن ما يشكل س وء
سلوك/خمالفات وكيف يتم التبليغ وما هي اجلهة املعنية.
التوصية 5
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة تطوي ر أ د وا ت ا تص ا ل
شاملة ،حبلول عا  ،2019جلميع املوظفني بشأن أين وكيف وإىل أي جهة يكون ا إلبال غ
عن سوء السلوك/املخالفات ،مبا يف ذلك التحرش واالنتقا  ،وإباتحة هذه األ د وا ت جبمي ع
لغات العمل يف املنظمة.
 - 4نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني لعا  2017املعدة من قبل وح دة ا لتفتيش
املش تكة بش أن السياس ات املتعلق ة ابملبلغ ني ع ن املخالف ات :اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات
الشكل الثاين
نس بة اجمليب ني عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ال ذين ش هدوا ح االت س وء
سلوك/خمالفات وأبلغوا عنها
قا  47يف املائة ابإلبالغ عنها

من بني الذين شهدوا حاالت سوء

 45يف املائة شهدوا حاالت سوء

سلوك/خمالفات

سلوك/خمالفات بني عامي  2012و2016

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبّلغني عن املخالفات.
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وبينت الردود على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أن  45يف املائة من ا جمليبني
ّ - 165
ادع وا أهن م ش هدوا ح االت س وء س لوك /خمالف ات خ الل الس نوات اخلم س املاض ية .وم ن ب ني
الذين ادعوا أهنم شهدوا حاالت سوء سلوك/خمالفات ،ذكر أقل من النصف ( 47يف املائة) أهنم
أبلغوا عنها .ونسبة من ادعوا أهنم شهدوا حاالت سوء سلوك/خمالفات وأبلغوا عنها كانت أع لى
يف املنظم ات الكب رية ( 50.2يف املائ ة) ابملقارن ة م ع امل وظفني يف املنظم ات املتوس طة احلج م
( 39.3يف املائة) والصغرية ( 41.2يف املائة) .وابملثل ،كان ت النس بة أعل ى ب ني اجمليب ني ال ذين
ذكروا أهنم يعملون يف مكاتب ميدانية ( 50.7يف املائة) ابملقارنة مع املوظفني العا ملني يف ا ملق ر
( 42.4يف املائة).
الشكل الثالث
اإلبالغ عن حاالت سوء ا لسلوك/املخالفات اليت وقع  ،حسب الفئات الد غرافية
(ابلنسبة املئوية)
49.62

44.91

39.54

50.26

39.13
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52.36

42.53

36.00

42.44

50.71

39.33

41.23

50.24

70
60
50
40
30
20
10
0

املصدر وح دة ا لتفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.

 - 166وتوجد أيض ا تباين ات كب رية ب ني فئ ات الرتب ة احمل ددة يف الدراس ة االستقص ائية العاملي ة
للموظفني ،حيث يستأثر موظفو اإلدارة العليا ،وهم الفئة اليت حتظى على األرجح اب لق در ا ألكب
من احلماية من التبعات السلبية احملتملة و/أو االنتقام ،أبعلى معدل لإلبالغ (  62.4يف ا مل ا ئ ة )،
يليهم املوظفون يف املكاتب امليدانية ( 52.4يف املائة) واملوظفون الدوليون من الفئة الفن ي ة ( 47.4
يف املائة) .أما املوظفون يف املستوايت األدىن من التسلسل اهلرمي ،وهم على األرجح ا ألقل متت ع ا
ابحلماية من اآلاثر السلبية احملتملة و/أو االنتقام ،فقد كانوا األقل ع لى ا أل رجح يف ا إلبال غ عن
سوء السلوك/املخالفات ،حيث بلغت النسبة  42.5فقط بني املوظفني من فئة ا خل د م ا ت ا ل عا م ة
و 36.8يف املائة بني غري املوظفني الذين أبلغوا عن حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت شهدوها.
 - 167ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،استأثر املوظفون ا لذي ن
لديهم عقود العمل األكثر استقرارا ،أي حتديدا العقود املستمرة أو الدائمة ،أبعلى نسبة لإلبال غ
ع ن س وء الس لوك ( 51.3يف املائ ة) ،مقارن ة أبص حاب العق ود احمل ددة امل دة ( 47.4يف املائ ة)
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والعقود املؤقتة ( 39.3يف املائة) .وكان الرجال أعلى نسبة يف اإلبالغ ( 49.6يف املائ ة ) مق ارنة
ابلسيدات ( 44.9يف املائة) .واالجتاه الواضح الذي يبز من الردود على الدراسة ا ال ستقص ا ئي ة
يبني أن الرجال ،واملوظفني يف املنظمات الكبرية ،واملوظفني الذين تكون ع قود
العاملية للموظفني ّ
عملهم أكثر استقرارا ،والعاملني منذ وقت طويل يف املنظمة ويف رتب وظيفية أعل ى ،يقوم ون
على األرجح ابإلبالغ عن حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت يتعرضون هلا.
 - 5الكياانت ا ليت توجه إليها البالغات عن سوء ا لسلوك/املخالفات
 - 168ح وايل  60يف املائ ة م ن اجمليب ني عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ال ذين
ذكروا أهنم أبلغوا عن حاالت سوء سلوك/خمالفات ،قدموا بالغاهتم إىل املشرف املباشر  -وهذه
أكثر القنوات املستخدمة لإلبالغ (انظر اجلدول  .)10ومثلما ذك ر أع اله ،ف ن اإلب الغ ع ن
االدع اء نفس ه إىل ع دة قن وات أم ر ش ائع عل ى نط اق املنظوم ة؛ وق د أتك د ذل ك م ن خ الل
الدراسة االستقصائية ،ألن معظم اجمليبني الذين ذكروا أهنم شهدوا حاالت سوء سلوك/خم ا لف ا ت
قالوا إهنم قدموا بالغاهتم إىل عدة كياانت .وقام واحد من كل ثالثة جميبني تقريب ا إببالغ ا إل دارة
املتوس طة ،مث ل رئ يس ال دائرة أو الش عبة؛ أو رئ يس املكت ب القط ري أو اإلقليم ي يف املكات ب
امليدانية .ومما يثري الدهشة أن  28يف املائة فقط من املوظفني أبلغوا مكتب الرقابة الداخلية ،وهو
اجلهة الرئيسية احملددة لتلقي البالغات عن سوء السلوك/املخالفات يف معظم ا مل ن ظم ا ت .وأف اد
واحد من كل أربعة جميبني أنه أبلغ مكتب املوارد البشرية ،يف حني ذكر أكثر من جميب واحد
من كل مخسة جميبني أهنم أبلغوا رئيس املنظمة أو انئبه.
اجلدول رقم 10
الكياانت اليت أُبلغ حباالت سوء ا لسلوك  -النسبة املئوية اإلمجالية حسب قناة اإلبالغ
املشرف
املباشر
59.3

اإلدارة املتوسطة
32.5

هيئات إنفاذ ا لقوانني

1.5

ا لنسبة املئوية للبالغات من خالل ا لقنوات ا لداخلية
مكتب
رئيس/انئب رئيس
األخالقيات
املنظمة
ا لرقابة ا لداخلية املوارد ا لبشرية
28.0

26.3

21.9

ا لنسبة املئوية للبال غات املقدمة إىل قنوات خارجية
وسائط اإلعالم
ا لدول األعضاء
1.1

0.4

18.7

أمني املظامل

16.5

جملس املوظفني
15.4

بال غات مغفلة اهلوية
4.8

املصدر وح دة ا لتفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.

 - 169ق ام القلي ل ج دا م ن امل وظفني ابإلب الغ ع ن طري ق آلي ات خارجي ة ،عل ى ال رغم م ن
اخليارات اليت تتيحها السياسات يف  18منظمة (انظر مؤشر املمارسات الفضلى  .) 6 - 1وق د
استخدم خيار اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية أقل من  1من كل  20موظفا ،على ا ل رغم م ن
األحكام القائمة هبذا الشأن يف أكث ر من نص ف السياس ات املتعلق ة ابملنظم ات (انظ ر مؤش ر
املمارسات الفضلى .)3- 1
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 - 6تدين مستوى الرضا عن معاجلة البالغات املتعلقة بسوء ا لسلوك/املخالفات
 - 170من بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،أعرب الذين ذك روا أ هن م
أبلغوا عن حاالت س وء س لوك /خمالف ات ع ن ع دم رض اهم الش ديد إزاء جي ع آلي ات اإلب الغ
الداخلي فيما يتعلق ابلعمليات واإلجراءات املستخدمة يف معاجلة بالغاهتم عن سوء السلوك/
املخالفات (انظر املرفق السادس) .وعموم ا ،ف ن رضا املوظفني ،كلي ا أو جزئي ا  ،مل يبّل غ  50يف
املائ ة إزاء أي م ن آلي ات اإلب الغ ال داخلي الثم اين ،وكان ت أعل ى مع دالت للرض ا ( 47.2يف
املائة) للرقابة الداخلية و( 46.8يف املائة) جمللس املوظفني و( 46.7يف املائة) للمشرف ا ملب ا ش ر ،
بينما كانت أدىن مستوايت الرضا ( 33.3يف املائة) لإلدارة املتوسطة و( 34.8يف املائة) للموارد
البشرية و( 36.2يف املائة) ألمني املظامل.
 - 171وعندما يتم التصنيف حسب الفئات الدميغرافية (انظر املرفق السابع) ،ف ن اجمليبني ع لى
الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني الذين ذكروا أهنم أبلغوا عن حاالت سوء سلوك/خمالفا ت
يف املنظمات الكبرية كانوا راضني عن جيع قنوات اإلبالغ الداخلية بنسبة أكب من ن ظ را ئهم يف
املنظم ات الص غرية واملتوس طة احلج م ،م ع وج ود اخ تالف كب ري ( 17-14نقط ة مئوي ة) يف
مس توايت الرض ا عن د املقارن ة ب ني الكي اانت الكب رية والص غرية فيم ا يتعل ق ابلرقاب ة الداخلي ة
واملشرف املباشر .وكان مستوى الرضا ه و األدىن 20 ،يف املائ ة ،ابلنس بة ل إلدارة املتوس طة يف
املنظمات املشاركة املتوسطة احلجم.
 - 172ومس توى ع دم الرض ا الش ديد ال ذي أع رب عن ه اجمليب ون عل ى الدراس ة االستقص ائية
العاملية للموظفني إزاء الطريقة اليت عوجلت هبا البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالف ا ت يشري
إىل عدة عوامل ،منها (أ) نقص تدريب املشرفني واملديرين الذين من املرجح أن يتلقوا البالغات
(انظر الفصل السادس)؛ و(ب) عدم التوافق بني ما ت نص علي ه السياس ة وكيفي ة التنفي ذ عل ى
أرض الواق ع؛ و(ج) ع دم الوف اء ابلواج ب األساس ي املتمث ل يف تق دمي الرعاي ة ل دعم مق ّدم
الشكوى واحلماية على حنو استباقي من االنتقام.
 - 7الدعم االستباقي للمبلغني عن سوء ا لسلوك/املخالفات من أجل منع االنتقا
 - 173مثلم ا ورد يف مؤش ر املمارس ات الفض لى  ،2- 3ينبغ ي أن حت دد السياس ات آلي ات
وموارد لدعم املوظفني خالل العملية الصعبة لإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات .وابإلضافة
إىل ذلك ،ينبغي أن تركز اإلجراءات على منع االنتقام  -ال سيما يف ا حل ا ال ت ا ليت يكون م ن
امل رجح أن حي دث فيه ا انتق ام (بس بب دينامي ات الس لطة أو حج م املكت ب) و/أو يف القض ااي
البالغة األمهية (مثل القضااي املتعلقة بكبار املديرين ،أو عمليات احتيال أو فساد كبرية).
 - 174ويف العدي د م ن احل االت ال  17املتعلق ة مب وظفني ال يت مت ت درس تها م ن قب ل وح دة
التفتيش املشتكة ،أعرب املوظفون عن شعورهم ابالرتباك بسبب عملية اإلبالغ ،عالوة ع لى أ ن
انعدام املتابعة واالتصال أثناء التحقيقات جعلهم يشعرون ابلضعف والقلق .ويف ا حل ا ال ت ا ليت
طل ب فيه ا املوظف ون احلص ول عل ى محاي ة و/أو ترتيب ات اس تباقية بع د اإلب الغ ع ن س وء
الس لوك/املخالفات ،مل حيص ل س وى  3م ن أص ل  17عل ى ترتيب ات للحماي ة م ن االنتق ام.
وأخبت العديد من املكاتب بعض هؤالء املوظفني أبنه ال ميكن توفري ترتيبات م ن هذ ا ا لقبيل
إال إذا حدث انتقام ابلفعل .وأكدت املقابالت اليت أجريت مع موظفني يتعاملون مع البالغا ت
GE.18-12385

65

JIU/REP/2018/4

املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات أن بعضهم يشعر أبن سياسات منظمتهم ال متك ن هم من توفري
ترتيبات محاية للمبلغني عن سوء السلوك/املخالفات ،على الرغم من معرفة أهنم قد يتعرضون ع لى
األرجح لالنتقام .وذكر بعض موظفي مكاتب الرقابة أهنم تصرفوا خارج نطاق سياسات منظماهتم
من أجل توفري احلماية للموظفني الذين كاناو معرضني بشدة خلطر االنتقام ،وذلك عن طريق تعبئ ة
موظفي املوارد البشرية و/أو حتذير األشخاص موضوع البالغات من تداعيات االنتقام.
 - 175وأش ار موظف و الرقاب ة واألخالقي ات إىل الص عوابت ال يت واجه تهم ل دى التح دث إىل
امل وظفني ،عل ى جي ع املس توايت ،ال ذين ك انوا خيض عون للتحقي ق وك انوا يف وض ع ميك نهم م ن
االنتقام من مقدم االهتام ضدهم .ويف كثري من األحيان ،كان احلد يث يتمثل يف إعادة التش د ي د
على سياسة احلماية من االنتقام ،وإعالم املتهم أبن االنتقام أيض ا يشكل سوء سلوك/خمالفة وق د
يعين اختاذ املزيد من اإلج راءات ،و/أو تق دمي املش ورة بش أن م ا ميك ن أن يفعل ه امل تهم لتف ادي
أو ختفيف املشاكل احملتملة.
 - 176وينبغي أن تركز السياسات والعمليات واإلجراءات بشكل استباقي على ا حليلول ة د ون
وقوع االنتقام ودعم املوظفني الذين قد يكونون عرضة خلطر االنتقام (انظر مؤشرات املم ارس ا ت
الفضلى  1- 2و 2- 2و .)2- 3وين بغي للموظفني واملكاتب املعنية ابلرقابة واألخالقيات واملوارد
البش رية الس عي إىل تنس يق اجله ود عل ى حن و مالئ م م ن أج ل من ع االنتق ام ع ن طري ق تثقي ف
املشرفني وموظفي اإلدارة العليا بشأن السياسات ذات الصلة ،وتدبر اخليارات من أجل توفري
احلماية بشكل اس تباقي لألش خاص املبلّغ ني ال ذين أص بحوا أكث ر عرض ة لالنتق ام ،عوض ا ع ن
االنتظار حىت حدوث انتقام .وكممارسة جيدة ،تنص سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة بشأ ن
االنتقام على أن يقوم مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،مبوافقة مقدم الشكوى ،إبطالع مكتب
األخالقيات على أي بالغ بشأن خمالفة حتدد أنه ينطوي على خطر انتقا م متمل .وسيتش ا ور
مكت ب األخالقي ات بع د ذل ك م ع مق دم الش كوى بش أن اإلج راءات املناس بة ملن ع ح دوث
االنتقام .والتدابري الوقائية للحماية ال تؤدي إىل فعالية منع االنتقام فحسب ،بل ميك ن أ ن مت نع
أيض ا حدوث سوء سلوك إضايف وتقلل احلاجة إىل عمليات وإجراءات بريوقراطية مرهق ة  ،مبا يف
ذلك توفري موارد إضافية للتحقيق.
 - 177وابلنظر إىل أن منع االنتقام بشكل استباقي حيقق املصلحة الفضلى للموظفني واملن ظم ة
وميكن أن حيول دون حدوث حاالت سوء سلوك/خمالفات إضافية ،فمن املتوقع أن يؤدي تنفيذ
التوصية التالية إىل تعزيز فعالية أطر املساءلة وسياسات احلماية من االنتقام.
التوصية 6
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وض ع إج راءا ت ع مل
موحدة حبلول عا  2020من أجل توفري احلماية من االنتقا على ن و اس تباقي ألولئ ك
الذين يبلغون عن سوء السلوك أو املخالفات ،تشمل إجراء تقييمات ا ملخ ا ط ر وا لتح د ي د
الواضح آلليات الدعم واملوارد املتاحة.
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اإلطار 2
اإلبالغ الكيدي
اإلبالغ الكيدي هو اإلبالغ عن حاالت سوء سلوك أو خمالف ات دون وج ود ش كوك
معقولة أو دون أي شكل من األدلة ،ويكون القصد الوحيد هو املساس بسمعة أو ن زا ه ة شخص
آخر أو املنظمة .ومن الضروري معاجلة اإلبالغ الكيدي يف إطار سياسات اإلبالغ عن املخالفات
وأن يكون لدى املنظمات إجراءات معمول هبا متنع إساءة استخدام اآلليات املتاحة لإلبال غ عن
سوء السلوك/املخالفات.
ويف حني ينبغي التعامل مع البالغ األويل عن سوء السلوك /املخالفات واالنتقام ا ملزع وم
مع توخي احلذر الواجب لتقي يم م ا إذا ك ان ال بالغ مق دما حبس ن ني ة ،فيج ب أن يك ون التكي ز
األساسي على حتديد ما إذا كان قد حدث ابلفعل سوء سلوك/خمالفة .واألسباب احملتملة لإلبال غ
الكيدي تشمل وجود عالقة متوترة بني املبلغ واملتهم و/أو املنظمة ،أو سوء فهم لألفعال ا ليت متت
مالحظتها ،أو سوء تفسري ملا هي التصرفات اليت تشكل فعالا يسبب خماطر غري مقبول ة للم ن ظم ة
أو ملا يشكل ضرابا من االنتقام(أ).
يف الوقت احلاضر ،هناك  20من أصل  23من سياسات احلماية من االنتقام تتض من
أحكام ا مددة حتذر من اإلبالغ الكيدي .و 18من بني هذه السياس ات تص نّف ه ذا اإلب الغ
صراحة أبنه يشكل سوء سلوك خيضع إلجراءات أتديبية .وهناك ثالث سياسات (منظمة األغذي ة
والزراع ة ،واألون روا ،وب رانمج األغذي ة الع املي(ب)) ال تش ري ص راحة إىل اإلب الغ الكي دي ولكنه ا
تتضمن أحكام ا بشأن االلتزامات األساسية املتعلقة حبسن النية عند اإلبالغ عن سوء السلوك.
ووفقا للمقابالت مع املهنيني العاملني يف جمايل الرقاب ة واألخالقي ات ،هن اك ع دد قلي ل
جدا من احلاالت املوثقة عن البالغات الكيدية .وقد أفاد كثري من املهنيني العاملني يف جمال الرقابة
بتلقي بالغات كيدية ،يف معظم األحيان ،عن طريق آليات إبالغ دون الكشف عن ا هلوي ة  ،أي
حتديدا رسائل البيد اإللكتوين أو الرسائل العادية .وبينما يشعر معظم موظفي مكاتب الرقاب ة أب ن
اإلبالغ الكيدي ال يطرح قضية مهمة ،ف ن بعض شاغلي املناصب القيادية رأوا أنه يشكل قضي ة
أكثر أمهية ،ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل عدد قليل من احلاالت ألهنا إما تطلبت بذل الوقت
واملوارد ،أو كانت تتعلق مبوظفني من اإلدارة العليا و/أو أاثرت ادعاءات خطرية .وابلن ظ ر إىل أ ن
اإلبالغ الكيدي قد يبدد جهود الرقابة ويعطل العمليات ،تعتقد املفتشتان أ ن ع لى مك ا تب
الرقابة متابعة من يُعتقد أهنم قدموا بالغات كيدية وا لتحقي ق معه م م ن أج ل إرس ال رس الة
واضحة مفادها أن هذا النوع من البالغات يعرض صاحبه إلجراءات أتديبية.
(أ)

D. Robert MacDougall, "Whistle-blowing and the bioethicist’s public obligations", Cambridge

.Quarterly of Healthcare Ethics, vol. 2, No. 4 (2014), pp. 431-442
(ب) يتعامل برانمج األغذية العاملي مع البالغات الكيدية عن طريق عناصر أخرى من اإلطار القانوين لديه ،أي
حتديدا املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلتحقيق (الفقرة  )29والسياسة املتعلقة ابحلماية من التحرش ،والتحرش
اجلنسي ،وإساءة استعمال السلطة والتمييز (الفقرة .)60
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جيم  -اإلبالغ عن االنتقا
 - 1كيفية التعامل مع البالغات املتعلقة ابالنتقا داخل املنظمة
 - 178مثلما ورد ابلتفصيل يف فصول سابقة ،قد حيدث االنتقام ردا على اإلب الغ ع ن س وء
الس لوك /املخالف ات أو بس بب املش اركة أو التع اون يف عملي ة ملراجع ة احلس اابت أو حتقيق ات
مأذون هبا حسب األصول ،وهو ما يطلق عليه يف بعض السياسات األنشطة املشمولة ابحلماي ة .
ويبني الشكل الرابع العملية النموذجية لإلبالغ ع ن ح االت االنتق ام ومعاجلته ا .فف ي املرحل ة
األوىل ،يكون استالم الشكاوى املتعلقة ابالنتقام مركزايا بش كل رمس ي يف مكت ب األخالقي ات
(أو مكت ب الرقاب ة يف حال ة منظم ة األغذي ة والزراع ة ،والوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة) .يف حال ة
اختيار مقدمي الشكاوى اإلبالغ إىل كيان رمسي آخر ،فيتعني على هذا الكيان إحال ة املس ألة
على الفور إىل مكتب األخالقيات .ومبجرد استالم الشكوى ،يقوم مكتب األخالقي ا ت إبج راء
تقييم أويل (أو استعراض مبدئي) ،وعادة ما يكون على أساس املعلومات الواردة فقط ،لتح د ي د
ما إذا كانت هناك أدلة كافية تدعو إىل االعتقاد بشكل معقول أبن االنتقام قد حدث .وإذ ا مت
حتديد ذلك ،ميكن التوصية ابحلماية املؤقتة ،مث حتال املسألة للتحقيق.
 - 179ويقوم مكتب الرقابة ،أو الكيان املعني/املتعاق د مع ه يف املنظم ات ال يت ال يوج د فيه ا
مكتب رقابة ،إبجراء حتقيق لتقصي احلقا ئق يسعى إىل جع معلومات وأدلة بشأن ما إذا ك ان
فعل االنتقام املزعوم مرتبط مبشاركة سابقة يف نشاط ممي .ويف احلاالت اليت ينطبق فيها ع كس
عبء اإلثبات ،جيب على اإلدارة أن تثبت ،من خالل تقدمي أدلة واضحة ومقنعة إىل ا حملققني ،
أهنا كانت ستتخذ اإلجراء نفسه إذا مل يكن األمر يتعلق بنشا ط ممي .ويتضمن تقرير التحقيق،
الذي يقدم إىل مكتب األخالقيات ،النتائج ولكنه عادة ال يتضمن استنتاجات بش أن م ا إذا
كان االنتقام قد حدث أو مل حيدث ،وال يتضمن عادة أي ة توص يات .واس تنادا إىل اس تعراض
تقري ر التحقي ق وغ ريه م ن امل واد ،يق دم مكت ب األخالقي ات توص ية ،ع ادة إىل رئ يس املنظم ة
أو الشخص الذي أوكل إليه استالم التوصيات ،بشأن ما إذا مت التوصل مبدئي ا إىل أ د ل ة ظ ا ه رة
الوجاهة أم ال .وإذا حتقق ذلك ،ميكن ملكتب األخالقيات أيضا التوصية ابخت اذ ت دابري حلماي ة
مقدم الشكوى.
 - 180والق رار النه ائي املتعل ق ابحلماي ة وت دابري االنتص اف لص احب الش كوى واإلج راءات
اإلدارية ضد من زعم ممارسته لالنتقام يكون بيد رئيس املنظمة أو الشخص الذي ّفوضه ،وخيضع
لإلج راءات نفس ها ال يت س بق ذكره ا فيم ا يتعل ق ابإلج راءات اإلداري ة إزاء ح االت س وء
الس لوك/املخالفات .وميك ن ع ادةا الطع ن يف أي ق رار إداري أم ام جمل س الطع ون ال داخلي
للمنظمة ،وميكن الطعن فيه بصورة رمسية أكثر أمام احملاكم.
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الشكل الرابع
احلماية من االنتقا  :العملية النموذجية اللتماس احلماية
يف حالة ثبوت وجود أدلة ظاهرة الوجاهة
(توفري محاية مؤقتة)

اإلجراء اإلداري ضد ممارس االنتقام
(حسب االقتضاء )

االستعراض املبدئي لالدعاء
املتعلق حبدوث انتقام

اإلجراء اإلداري املتعلق ابحلماية
(حسب االقتضاء)

التوصية ابحلماية من االنتقام
(حسب االقتضاء)

البالغ األويل عن االنتقام (حقيقي
متصور) وطلب احلماية
أو ّ

تقرير عن نتائج التحقيق يف
اإلجراء االنتقامي

املصدر معلومات جعتها وحدة التفتيش املشتكة.

 - 2فهم االنتقا واألنشطة املشمولة ابحلماية ،واجلهة ا ليت يتم إبالغها ،وتدابري احلما ي ة ا ملت ا ح ة
والعمليات واإلجراءات القائمة
 - 181من بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني  ،ق ا ل  86يف ا مل ا ئ ة (جزئي ا
ال من أعمال االنتقام ،يف حني ذكر ثلثا اجمليبني فقط يف
أو كليا) إهنم يفهمون ما الذي يشكل عم ا
املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم أهنم يفهمون ما هو النشاط املشمول ابحلماية .وردا على سؤا ل
بشأن معرفة اجلهة اليت جيب إبالغها عن االنتقام ،اتفق  71.7يف ا مل ا ئ ة فقط م ن ا جمليبني ع لى
الدراسة االستقصائية (جزئي ا أو كلياا) ،وبلغت نسبة املتفقني متام ا  41.6يف املائة فقط .وفيما يتعلق
ابلسؤال بشأن فهم تدابري احلماية املتاحة لصاحب الشكوى يف حالة االن تق ام ( ا لف علي أو ا مله دد
بوقوعه أو املتصور)ّ ،رد  70يف املائة ابإلجياب (جزئيا أو كلياا) بشكل عام ،غري أن ا ل ن سب ة ك ان ت
أقل بكثري ابلنسبة للمنظمات املشاركة الصغرية ( 62يف املائة) واملتوسطة ( 59يف املائة).
 - 182وردا على السؤال املتعلق بفهم العمليات واإلجراءات املعمول هبا حاملا يتم اإلبال غ عن
انتقامّ ،رد ثلثا املوظفني ابإلجياب (جزئي ا أو كلي ا) بشكل عام ،بينما اخنفضت ا ل ن سب ة إىل 55
و 59يف املائة على التوايل يف املنظمات املتوسطة والصغرية .وبشكل عام ،تب ّني أن فه م جي ع
جوانب االنتقام مدود بصورة أكب بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني يف
املنظم ات الص غرية واملتوس طة ابملقارن ة م ع نظ را ئهم يف املنظم ات الكب رية ،مب ا يف ذل ك كيفي ة
اإلب الغ ع ن االنتق ام والتعام ل مع ه .وق د يش ري ذل ك أيض ا إىل اجت اه ال نقص يف اإلب الغ يف
املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم ،وذلك ما يتم تناوله ابلتفصيل يف الفصل اخلامس.
 - 3جمموع حاالت االنتقا املبلغ عنها ،والتتيبات املتخذة واحلاالت ا ليت مت تسويتها بط ريق ة
غري رمسية
 - 183يق ّدم املرفق اخلامس بياانت من  23من مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة ع ن ع دد
ادعاءات االنتقام املبلغ عنها لقناة اإلبالغ املعّينة رمسيا وعن كيفية التعامل مع البال غ ا ت خال ل
ف تة االس تعراض  .2016- 2012وق دمت البي اانت املتعلق ة حب االت االنتق ام إىل مكات ب
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األخالقيات بصورة مباشرة (أو مكتب الرقابة يف حالة منظمة األغذية والزراعة ،والوكالة ا ل د ولي ة
للطاقة الذرية) .وبني عامي  2012و ،2016مت اإلبالغ عما جمموعه  278ح ا ل ة ان تق ا م م ن
خالل القنوات املخصصة التابعة للمنظمات ال  .23وال يشمل هذا الرقم احلاالت ا ليت ا لتمس
فيه ا املوظف ون مش ورة مكت ب األخالقي ات أو مكت ب الرقاب ة بش أن مس ألة متعلق ة ابالنتق ام
ولكنهم اختاروا الحق ا عدم اإلبالغ عنها رمسي ا ،كما ال تشمل احلاالت اليت مت التعامل معها م ن
خ الل سلس لة القي ادة اإلداري ة أو تس ويتها بش كل غ ري رمس ي .وعل ى عك س ح االت س وء
السلوك/املخالفات ،ينبغي أن تعكس ه ذه البي اانت ،عل ى أق ل تق دير ،ص ورة ش املة لإلب الغ
الرمسي ،ابلنظر إىل أنه يتم التعامل مع قضااي االنتقام يف مكتب واحد.
الشكل اخلامس
التعامل مع حاالت االنتقا املبلغ عنها يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة
وجدت أدلة تثب وقوع
 20حالة من خالل
التحقيق

أرسل  64حالة
للتحقيق

ثب وجود أدلة ظاهرة
الوجاهة يف  62حالة*

اختذت ترتيبات يف 34
حالة لفائدة مقدمي
الشكاوى

أبلغ عن  278حالة انتقا
()2016- 2012

* اختالف البياانت يف حالتني.
املصدر بياانت مقدمة من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتكة.

 - 184مت اإلب الغ ع ن  34حال ة اخت ذت فيه ا ترتيب ات (ت دابري محاي ة مؤقت ة ودائم ة) لفائ دة
مقدمي الشكاوى ،وهي متثل  12.2يف املائة فقط من جيع الشكاوى املتعلق ة اب ال ن تق ا م .وإىل
جانب األمانة العامة لألمم املتحدة (اليت اخت ذت ترتيب ات يف تس ع ح االت) وب رانمج األغذي ة
الع املي ،وب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي ،واألون روا (ال يت اخت ذت ك ل منه ا ترتيب ات يف مخ س
حاالت) ،مل تذكر أي من املنظمات األخرى اختاذ ترتيبات بش أن أكث ر من حال ة أو ح التني.
ومل تتمكن مفوضية شؤون الالجئني ،اليت سجلت  33شكوى انتقام ،من تقدمي أي بياانت عن
التتيبات املتخذة بشأن مقدمي الشكاوى .ومتت تسوية  36حالة ( 12.9يف املائة من جيع
الشكاوى) من خالل عملي ات غ ري رمسي ة ،وق د ح دث  89يف املائ ة منه ا يف مخ س منظم ات
(برانمج األمم املتحدة اإلمنا ئي ،ومفوضية شؤون الالجئني ،واليون يسيف ،ومكتب األمم ا ملتح دة
خلدمات املشاريع ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية).
 - 4االستعراض املبدئي حلاالت االنتقا  ،وا لتحقيقات وأوجه القصور يف املمارسة العملية
 - 185يف جيع املنظمات الثماين عشرة اليت شهدت حاالت انتقام أبلغ عنها ،مت إثب ا ت وجود
ال عن مخس احلاالت ( 22.3يف املائة) .ومن ا جل د ي ر اب ملالحظ ة
أدلة ظاهرة الوجاهة فيما يزيد قلي ا
أنه مل يثبت وجود أدلة ظاهرة الوجاهة يف إي حالة ابلنسبة للمنظمات الصغرية السبع ،بينم ا ثبت
وجود أدلة ظاهرة الوجاهة يف  41و 20يف املائ ة م ن ح االت االنتق ام يف املنظم ات املتوس طة
والكبرية ،على التوايل .ووقفت وحدة التفتيش املشتكة على  14حالة ان تق ا م يف ست م ن ظم ا ت
كانت نتائجها إما معلّقة أو مل حتسب األون روا ( 6ح االت)( ،)3وال يونيس يف ( 4ح االت)،
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني (حالتان) ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية (حالة واح دة )،
ومنظمة السياحة العاملية (حالة واحدة) .والحظت بعض املنظم ات أهن ا غ ري ق ادرة عل ى ت وفري
املعلومات املطلوبة بسبب تغيري موظف األخالقيات .ويف حني أن من املفتض التحقيق يف جي ع
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احلاالت اليت يتم فيها اثبات وجود أدلة ظاهرة الوجاهة ،كانت هناك تفاواتت يف األرق ام ال يت
ق دمتها منظم ة الص حة العاملي ة (حالت ان) .ومن مث ،تش ري البي اانت إىل أن ه مت إرس ال  64حال ة
للتحقيق من  62حالة ثبت فيها وجود أدلة ظاهرة الوجاهة.
 - 186وم ن أص ل  64حال ة انتق ام أرس لت إىل التحقي ق ،ثب ت وج ود أدل ة يف  20حال ة،
وكان ت ثالث ون حال ة ال أس اس هل ا م ن الص حة ،و 14حال ة إم ا قي د التحقي ق أو مت س حبها
أو وقفه ا أو مل حتس ب .ويش مل ذل ك ح االت منش أها األمان ة العام ة لألم م املتح دة (س بع
حاالت)( )4واألونروا (أربع حاالت)( )5ومنظمة الصحة العاملية (حالتان) وبرانمج األمم ا ملتح دة
اإلمنائي (حالة واح دة) .وينبغ ي أن تكف ل مكات ب الرقاب ة ،املس ؤولة ابلكام ل ع ن التحقي ق يف
االنتقام ،حفظ السجالت الالزمة لتوفري بياانت دقيقة عن نتائج التحقيق .وهذه ا لبي اان ت ق د
تؤدي إىل الثين عن اإلبالغ عن االنتقام وتشري إىل أوجه قصور متملة يف وضوح ا لسي ا س ا ت،
ومالءمة العمليات واإلجراءات املتعلقة ابلتعامل م ع البالغ ات ،و/أو كف اءة املكات ب املكلف ة
ابلتعامل مع البالغات عن االنتقام.
 - 5الوق عنصر جوهري يف حاالت االنتقا
 - 187من بني احلاالت ال  17املتعلقة مبوظفني اليت متت دراستها ،هناك حاالت أعرب فيها عن
شواغل كبرية بشأن الوقت املستغرق لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرة الوجاهة ،وبشأن ا لوقت
الذي انقضى قبل توفري احلماية للمبلغني عن املخالفات .وقد مت حتديد أطر زمنية فيما يتعلق حباالت
االنتق ام ،وذل ك أساس ا لض مان أن املنظم ة ت وفر احلماي ة لألش خاص املعرض ني للخط ر بس بب
اإلبالغ ،ومن أجل وق ف الس لوك االنتق امي .ويف ح ني حت دد  22منظم ة إط ارا زمني ا إلج راء
االستعراض املبدئي ،وحتدد  19منظمة إطارا زمني ا للتحقيق يف ادعاءات االنتق ا م ( ان ظ ر مؤش ر
املمارسات الفضلى  ،)3- 4فمن الناحية العملية ،فقد مت يف حالة واحدة فقط من احلاالت ا ليت
اطلعت عليها وحدة التفتيش املشتكة االلتزام فعلي ا ابإلطار الزمين يف أي من االثنني ،بينما جتاوز
األمر يف بعضها األجل النها ئي بشهور .وخالل التحقيقات ،مت توقيف املوظف بصورة مؤقتة
أو اختاذ ترتيبات يف ثالث حاالت فقط؛ وترى املفتشتان أنه كان ابإلمك ان ا خت ا ذ ت رتيب ا ت يف
معظم هذه احلاالت لتجنب حدوث املزيد من االنتقام.
وفسر بعض موظفي األخالقيات والرقابة الذين أجريت معهم مقابالت ا ألط ر ا لزم ن ي ة
ّ - 188
أبهن ا "مأمول ة" وليس ت ترتيب ات سياس ية ص ارمة ،وع زوا ح االت الت أخر إىل ال نقص يف م الك
املوظفني و/أو شح املوارد .ويف بعض القضااي ال  17اليت مت استعراضها ،زعم أن حاالت التأخري
كان ت نتيج ة لت دخل اإلدارة العلي ا إم ا م ن أج ل الث ين ع ن ف تح حتقي ق أو أتخ ريه .ووفق ا
للمق ابالت ال يت أجري ت م ع بع ض م وظفي مكات ب الرقاب ة ،مل تك ن تل ك احل وادث ح االت
معزولة ،مما يعين إخفاق "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" يف احتام استقاللية عمل موظفي
الرقابة وترسيخ ثقافة املساءلة.
 - 189وأفاد كثري من املوظفني أبن عملية االستعراض املبدئي والتحقيق الالحق ك ان ت م رهق ة
للغاية ،وكان عدم االلتزام ابألطر الزمنية يؤدي إىل زايدة الضغط وعدم اليقني .وتدعو املفتشتان
الرؤساء التنفيذيني إىل اإلحاطة علما مبؤشر املمارسات الفضلى  3- 4ووضع أطر زمني ة
واقعية للبالغات املتعلقة بسوء ا لسلوك/املخالفات واالنتقا  ،مع التشديد على أ ن ا لوق
من العناصر اجلوهرية يف مثل هذه احلاالت.
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 - 6الطعون أما احملاكم بشأن دعاوى انتقا
 - 190مثلما ذكر أعاله ،ف ن القرارات اإلدارية املتعلقة بقضااي االنتقام ميكن الطعن فيه ا أم ا م
ثالث ماكم ابتدائية (مكمة األمم املتحدة للمنازعات ،واحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولي ة ،
ومكم ة األون روا للمنازع ات) ،مث أم ام مكم ة الدرج ة الثاني ة (احملكم ة اإلداري ة لألم م املتح دة)
ابلنسبة للقضااي الصادرة عن مكمة األمم املتح دة للمنازع ات أو مكم ة األون روا للمنازع ات.
وال توجد وسيلة للطعن يف القضااي املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية .وعندما
مل ت تمكن املنظم ات م ن تق دمي بي اانت مفي دة بش أن ع دد قض ااي االنتق ام ال يت خض عت
لالستئناف ،تواصلت وحدة التفتيش املشتكة مع مسجلي احملاكم املعنية ،فحصلت ابلتا يل ع لى
البياانت الالزمة من احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة ،ومكمة األمم املتحدة للمنازعات ،ومكم ة
األون روا للمنازع ات .وابلنس بة للمحكم ة اإلداري ة ملنظم ة العم ل الدولي ة ،استعرض ت وح دة
التفت يش املش تكة جي ع قض ااي احملكم ة واستخلص ت تل ك ال يت اش تملت عل ى إش ارات إىل
االنتقام ،كادعاء ابتدائي أو اثنوي ،مث تقامست النتائج الحق ا مع مسجل احملكمة اإلدارية ملنظمة
العمل الدولية ألغراض التحقق.
 - 191ومثلما هو مبني يف املرفق اخلامس ،ق ّدم أصحاب الشكاوى من  12منظم ة ط ع وانا يف
ما جمموعه  41قضية متعلقة ابالنتقام أمام ثالث ماكم (احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل ا ل د ولي ة
ومكمة األمم املتحدة للمنازعات ،ومكمة األونروا للمنازعات) بني عامي  2012و . 2016
وق د مت الفص ل يف أكث ر م ن النص ف بقلي ل ( 56يف املائ ة) لص احل مق دم الش كوى .ونس بة
الشكاوى اليت مت الطعن فيها بنجاح قد اختلف ابختالف احملكمة  66يف املائة ( 14م ن 21
حال ة) يف احملكم ة اإلداري ة ملنظم ة العم ل الدولي ة؛ و 47يف املائ ة يف مكم ة األم م املتح دة
للمنازع ات؛ و 33يف املائ ة يف مكم ة األون روا للمنازع ات ( 1من أص ل  3قض ااي) .كم ا ق دم
أصحاب الشكاوى من ثالث منظمات (املنظمة البحرية الدولية ،واألمانة العامة لألمم املتحدة ،
واألونروا) طعوانا يف  31قضية أخرى تتعلق ابالنتقام أم ام احملكم ة اإلداري ة لألم م املتح دة م ن
الدرجة الثانية ،ومل يتم الفصل لصاحل صاحب الشكوى إال يف مخس حاالت ( 16يف املائة).
 - 192وابلنظر إىل أن أكثر من نصف القضااي املتعلقة ابالنتقام مت الفصل فيه ا لص ا حل مق د مي
الشكاوى يف احملاكم ،تكرر املفتشتان التشديد على وجود أوجه قصور واضحة يف احلماية م ن
سياسات وممارسات االنتقام و/أو يف كفاءة اجلهات اليت تنفذها .وابإلضافة إىل ذلك ،ف ن ا ل ن سب ة
املئوية للحاالت اليت مت الفصل فيها لصاحل مقدمي الشكاوى أمام احملكمة ا إل داري ة مل ن ظم ة ا ل ع مل
الدولي ة تش ري ك ذلك إىل ض رورة إنش اء آلي ات للطع ن يف حال ة ع دم ثب وت وجاه ة احل االت يف
املنظمات املشاركة (الوكاالت املتخصصة يف املقام األول) اليت ال تتضم ن سي ا س ا هتا ا خل ا ص ة هذه
اآلليات ،بغية توفري املزيد من الضوابط واملوازين ملكاتب األخالقيات (التوصية  2يف الفصل الثاين).
 - 7نت ائج الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني املع دة م ن قب ل وح دة ا لتفت يش املش تكة
لعا  2017بشأن السياسات املتعلقة ابلتعرض لالنتقا واإلبالغ عنه
 - 193يف املق ابالت ال يت أجرهت ا وح دة التفت يش املش تكة م ع م وظفي مكات ب األخالقي ات
ومكات ب الرقاب ة وأمن اء املظ امل وم وظفي امل وارد البش رية وجم الس امل وظفني يف جي ع املنظم ات
املشاركة ،ويف احلاالت ال  17املتعلقة ابملوظفني اليت متت دراستها ،كان هناك اع تا ف عام م ن
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قبل اجلميع ،حىت بني بعض املوظفني يف املناصب القيادية العليا ،أبن عدد احلاالت املبّل غ عنها
ال يعكس بشكل كاف النطاق احلقيقي لالنتقام الذي حيدث عملي ا على صعيد منظومة األمم
املتحدة .ومن أجل احلصول على تقي يم أفض ل للنط اق الفعل ي هل ذه املس ألة ،تض منت الدراس ة
االستقصائية العاملية للموظفني اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتكة عام  2017بشأن سي ا س ا ت
اإلب الغ ع ن املخالف ات أس ئلة مفص لة ع ن ح االت االنتق ام ال يت ح دثت ومت اإلب الغ عنه ا،
ملفص لة يف الفص ل اخل امس) وم دى الرض ا ع ن عملي ات وإج راءات
وأس باب ع دم اإلب الغ (ا ّ
التعامل معها ،واليت ترد نتائجها أدانه بصورة مفصلة.
الشكل السادس
نسبة اجمليبني عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ال ذين ش هدوا ح االت انتق ا
وأبلغوا عنها
قد  40يف املائة
بالغات

من بني الذين

 12.8من املبلغني عن سوء السلوك/املخالفات أو املشاركني يف نشاط

تعرضوا النتقام

رقايب تعرضوا لالنتقام

املصدر الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لوح دة ا لتفت يش املش تكة لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.

 - 194ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ذكر  12.8يف املائة من
املوظفني الذين ادعوا أهنم أبلغوا عن ح االت س وء س لوك/خمالفات أو ش اركوا يف نش اط رق ايب
خ الل الس نوات اخلم س املاض ية أهن م تعرض وا لالنتق ام هل ذا الس بب .وعن د مقارن ة اجملموع ات
الدميوغرافية مصنفة حسب الرتبة ونوع العقد ومدته ،اتضح وجود تباينات كبرية يف نسبة اجمليبني
الذين تعرضوا لالنتقام .فتاوحت نسبة الذين تعرضوا لالنتقام من  15.6يف املائة بني ا ملوظفني
الدوليني من الفئة الفنية إىل  8.4يف املائة بني غري املوظفني ،ومن  17يف امل ا ئ ة بني من ل د يهم
عقود عمل مستمرة/دائمة إىل  9يف املائة بني من لديهم عقود عمل مؤقتة ،ومن  15.8يف املا ئ ة
بني من لديهم عقود عمل مدهتا مخس سنوات أو أكثر إىل  8.2يف املائة بني من ل د يهم ع قود
عمل مدهتا أقل من مخس سنوات.
عرضوا
 - 195ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني الذين ادعوا أهن م ت ّ
لالنتقام يف الفتة بني عامي  2012و ،2016أفاد  40يف املائة فقط أبهنم أبلغوا عنه .وك ان ت
نسبة اإلبالغ عن االنتقام أعلى بستة نقاط مئوية يف املنظمات الكبرية ( 41.6يف املائة) مق ارنة
ابملنظمات الصغرية واملتوس طة ( 35يف املائ ة) .وه ذا يع ين أن  760من اجمليب ني عل ى الدراس ة
االستقصائية ذكروا أهنم أبلغوا عن االنتقام ،وهذا الرقم أعلى بكثري من احلاالت اليت أعلنت عنها
رمسي ا املنظم ات املش اركة والب الغ ع ددها  292حال ة .وق د يرج ع ه ذا التب اين إىل الكث ري م ن
العوامل ،مبا يف ذلك سوء فهم السياسة ،وال سيما االعتقاد اخلاط أبن االنتقام جيب أن يت ع لق
بنشا ط مشمول ابحلماية ،و/أو تقدمي ال بالغ ع ن االنتق ام إىل كي ان مل حييل ه رمسي ا إىل مكت ب
األخالقيات أو الرقابة.
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اجلدول 11
الكياانت اليت تلق بالغات عن االنتقا
(ابلنسبة املئوية)
املشرف
املباشر

اإلدارة
املتوسطة

رئيس/انئب
املوارد ا لبشرية رئيس املنظمة

34.6
35.5
45.8
إبالغ جهات خارجية 208

29

مكتب األخالقيات جملس املوظفني
25.9

23.2
إبالغ دون كشف اهلوية 3.2

أمني املظامل ا لرقابة ا لداخلية

22

21.6

املصدر الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لوح دة ا لتفت يش املش تكة لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.

 - 196ويف حني حتدد جيع سياسات اإلبالغ عن املخالفات كياانا واحدا لإلبالغ الرمسي عن
االنتق ام ،فق د ّبين ت الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني أن ع ددا قل يالا م ن امل وظفني
استخدموا هذه القنوات ابلفعل ،حيث ق ّدم الربع فقط البالغات إىل مكتب األخالقيات ،وق د م
فض ل
ما يزيد على اخلمس بقليل البالغات إىل مكتب الرقابة الداخلي (انظر اجل دول  .)11و ّ
معظم املوظفني البحث عن حل للمسألة من خالل التسلسل القيادي العادي عن طريق إبال غ
املشرف املباشر أو اإلدارة املتوسطة و/أو موظفي املوارد البشرية .كما تب ّني أن امل وظفني ك انوا
يسعون على األرجح إىل احلصول على حل أو مساعدة بطريقة غري رمسية من خالل أمني املظ ا مل
أو جملس املوظفني بقدر سع يهم إىل اإلبالغ من خالل القنوات الرمسية .ومن املرجح أيض ا أن
تكون نتائج الدراسة االستقصائية للموظفني مبثابة مؤشر ملا لوحظ مرارا أثناء املقابالت ،وهو أ ن
املوظفني "يتنقلون بني اجلهات" ويقدمون البالغات إىل كياانت متعددة ،إم ا بسبب ا ست ج ا ب ة
غري مرضية من كيان معني أو لتحديد الكيان الذي سيكون أكثر استجابة لشواغلهم.
 - 8الرضا عن الكياانت املعنية بتلقي البالغات عن االنتقا
 - 197تشري نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني إىل أن املوظفني الذين ادعوا أهن م
أبلغوا عن االنتقام قد أعربوا عن االستياء الشديد إزاء جيع آليات اإلبالغ الداخلية فيما يتعلق
بعمليات وإجراءات معاجلة البالغات املتعلقة ابالنتقام ( ان ظر ا ملرفق ا لثام ن ) .وع موم ا  ،ك ان رض ا
املوظفني ،التام أو اجلزئي ،أعلى نسبة حيال املشرف املباشر ( 46يف املائة) ،وجملس املوظفني ( 42يف
املائ ة) ،وأم ني املظ امل ( 35.7يف املائ ة) .وكان ت نس بة الرض ا حي ال القن وات اخلم س األخ رى
لإلب الغ ال داخلي أق ل م ن  30يف املائ ة ،حي ث س جلت امل وارد البش رية أدىن نس بة ( 24.1يف
املائ ة) .وق د حظي ت ك ل م ن القن اتني ال رمسيتني لإلب الغ ،ومه ا مكات ب األخالقي ات ومكات ب
الرقابة ،مبعدل رضا بلغ  29يف املائة فقط .وعلى النقيض من ذلك ،ف ن حاالت االنتقام اليت مت
اإلبالغ عنها خارجيا من قبل اجمليبني على الدراسة االستقصائية ،قد حصلت ع لى ن سب ة رض ا
عام إجيابية نسبيا ،حيث بلغت  61.9يف املائة.
 - 198وعندما تكون مستوايت الرضا املبّلغ عنها يف الدراسة االستقصائية ال عا ملي ة للموظفني
مص نفة حس ب الفئ ات الدميغرافي ة ابلنس بة للقن وات الثماني ة لإلب الغ ال داخلي (انظ ر املرف ق
التاسع) ،فمن حيث حجم املنظمة ،جت اوزت مس توايت الرض ا  40يف املائ ة يف ث الث ح االت
فقط  -عند إبالغ املشرف املباشر يف املنظمات الكبرية ( 49.2يف املائة) وعن د تق د مي ا لبال غ
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إىل جمل س امل وظفني يف املنظم ات الكب رية ( 47يف املائ ة) واملتوس طة احلج م ( 41.2يف املائ ة).
وكان ت مس توايت الرض ا حي ال مخ س قن وات يف املنظم ات املتوس طة احلج م منخفض ة بش كل
خاص ،حيث تراوحت بني  10و 23يف املائة .وكان الوضع أسوأ يف املنظمات الصغرية  ،حيث
تراوحت مستوايت الرضا حيال القنوات الست من صفر إىل  17يف املائة.
عرض ال ن تق ا م،
 - 199وابلنسبة للسيدات اجمليبات على الدراسة االستقصائية الاليت ادعني الت ّ
كانت مستوايت الرضا أقل ابملقارنة مع الذكور إزاء جيع القنوات الثمانية لإلب الغ ال داخلي.
وكان ت الف روق يف الرض ا أعل ى إزاء املش رف املباش ر ومكت ب الرقاب ة الداخلي ة ،وكان ت النس بة
متوسطة إزاء مخس قنوات (اإلدارة املتوسطة ،ورئيس/انئب رئيس املنظمة ،ومكتب األخالقيات،
ومكتب أمني املظامل ،وجملس املوظفني) ،وحصلت املوارد البشرية على أدىن نسبة.
 - 200إن تدين الرضا عن كيفية معاجلة حاالت االنتقام ،على حنو ما بينته الدراسة ا ال ستقص ائي ة
العاملية للموظفني ودعمته املقابالت مع املوظفني الذين أبلغوا عن االنتقام ،أمر مثري للقلق ا لش دي د .
ففي الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،اخنفض الرضا إزاء م عا جل ة ا لبال غا ت عن ا ال ن تقا م
ابملقارنة مع الرضا إزاء معاجلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك/ا ملخا لفا ت اب ل ن سب ة لكل ق ناة م ن
القنوات الداخلية ،واخنفضت النسبة مبا يصل إىل  11نقطة مئوية فيما يتعلق برئيس املنظمة.

دال  -احلاجة إىل هنج يتسم بقدر أكب من االتساق والتوحيد إزاء حاالت االنتقا
 - 201احلاالت ال  17املتعلقة مبوظفني اليت درستها وحدة التفتيش املشتك ة ت رسم صورة مقلق ة
لآلاثر اجلسدية والعاطفية اليت قد تتتب على االنتقام ابلنسبة للمبّلغني عن املخالفا ت ،وا لتأثريا ت
الضارة لإلبالغ على املستقبل الوظيفي .ويف احلاالت ال  ،17ذكر جيع األشخاص الذي ن أج ريت
معهم مقابالت تقريب ا أهنم تعرضوا ملعاانة عاطفية شديدة خالل عملية اإلبالغ .فعاىن الكثريون م ن
األرق على مدى ليايل ،ومن االكتئاب ،وشعروا بتأثري كبري على حياهتم الشخصية .وأكد ثالث ة م ن
املبلغني أهنم تعرضوا للعمل يف بيئة عمل معادية حيث كانوا منبوذي ن ا جتم اع يا  .وذكر ا ث نان م ن
املبلغني أهنم جلؤوا إىل تناول األدوية لتخفيف الضغط الناتج عن تداعيات اإلبالغ.
 - 202ويف معظم احلاالت املتعلقة مبوظفني اليت جرى استعراضها ،رأى املبلغون عن ا ملخ ا لف ا ت
أن قيامهم ابإلبالغ قد وضع حدا لفرص مستقبلهم الوظيفي يف املنظمة ،ورأى البعض أن اإلبالغ
كان له أثر سل أيض ا على آفاق التحاقهم مبؤسسات أخرى يف منظومة األمم ا ملتح دة  .وك ان ت
غالبية املبلّغني عن املخالفات يف إجازة (إجازة إدارية أو إجازة مرضية) خالل فتة التحقيق .وم ن
بينهم أربعة موظفني قدموا استقاالهتم طواعية ،وهناك ثالثة مل جتدد عقود عملهم .واألمثل ة ا ل يت مت
احلصول عليها من احلاالت املتعلقة مبوظفني تشري إىل عدم الرضا الكبري عن كيفي ة ا لت عامل م ع
حاالت االنتقام ،مثلما هو موضح يف نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني  .وق د يشري
أيض ا إىل وجود ثغرات خطرية يف العمليات واإلجراءات املتعلقة مبعاجلة حاالت االنتقام.
وإجاالا ،عادة ما تشتمل العملية املتعلقة حباالت االنتقام على خطوة واحدة إضافية ع لى
ْ - 203
األقل (االستعراض األويل) ومشاركة مكتب إضايف واحد على األقل (مكتب األخالقيات) .وغالب ا
ما تتضمن هذه احلاالت أطرا زمنية مددة لإلب الغ ،وي تم التعام ل معه ا يف كث ري م ن األحي ان
بواسطة كيان منفصل لتحديد ما إذا كان هناك دليل ظاهر الوجاهة ،ولد يه ا إط ار زم ين إلج راء
التحقيق .ووفق ا للخباء ،ف ن الغرض من هذه العملية الفريدة و"املعجلة" هو إنصاف املبّل غني عن
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املخالفات ومحايتهم من حاالت االنتقام احلالية واملستقبلية واحلد من حدوث ا ملزي د م ن ح ا ال ت
سوء السلوك .وابلنسبة ملعظم املنظمات ،يعين هذا أن عبء اإلثبات ينتقل من إثب ا ت أ ن ا لف ع ل
قد حدث إىل إثبات أن الفعل كان سيحدث لوال النشاط املشمول ابحلماية  .وبغض ا ل نظ ر عن
ذلك ،ف ن اإلبالغ عن االنتقام ليس "حالة منوذجية تتعلق بسوء السلوك/املخالف ا ت" وال ي ن بغي
التعامل معه على أنه كذلك .وابإلضافة إىل ذلك ،ووفق ا للبياانت املقدمة من املنظمات املش ارك ة ،
هناك عدد قليل جدا من البالغات الرمسية عن االنتقام املقدمة على نطاق املنظومة ( )292وهناك
عدد أقل بكثري من البالغات اليت أحيلت إىل التحقي ق فيه ا ( )63ابملقارن ة م ع ح االت س وء
السلوك/املخالفات.
 - 204ونظرا للطابع الفريد حلاالت االنتقام ،ولضمان توفري احلماية والدعم الكافيني للمبّل غني
ع ن املخالف ات ،ف ن بع ض املنظم ات خ ارج منظوم ة األم م املتح دة تستش د إبج راءات عم ل
موحدة .وتوفر هذه اإلجراءات قوائم مرجعية مددة ملكتب األخالقيات ،ومكتب الرقابة واألفرقة
القانوني ة ،وتتض من أس ئلة وبروتوك والت إض افية للتحقيق ات م ن أج ل حتوي ل ع بء اإلثب ات،
وتوض يح بروتوك والت االتص ال ابملبلغ ني ع ن املخالف ات والش خص (األش خاص) موض وع
التحقيق ،وتقدم إرشادات بشأن كيف ين بغي للمستشارين الق انونيني اس تعراض احل االت م ن
أجل تقدمي توصيات لرئيس املنظمة.
 - 205واستخدام إجراءات العمل املوحدة ممارسة ينبغي أن تستنسخ على نط ا ق ا مل ن ظوم ة يف
حاالت االنتقام ،ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية نظم محاية ا ملبلغني
عن املخالفات حىت يتسىن التعامل على النحو املناسب ،حبيث يتم توفري احلماية والدع م بصورة
كافية للمبلغني.
التوصية 7
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وض ع إج راءا ت ع مل
موح دة حبل ول ع ا  2020للتعام ل م ع ح االت االنتق ا  ،تش مل ق وائم مرجعي ة حم ددة
وبروتوكوالت حتقيق ،وخدمات الدعم واالتصال.

احلواشي
( )1الوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة ،واملنظم ة الدولي ة للط ريان امل دين ،واملنظم ة البحري ة الدولي ة ،وب رانمج األم م املتح دة
املش تك املع ين بف ريوس نق ص املناع ة البش رية/اإليدز ،اوليونس كو ،وص ندوق األم م املتح دة للس كان ،واليوني دو،
وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،االحتاد البيدي العاملي ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ومنظمة األرصاد اجلوية.
( )2منظم ة األغذي ة والزراع ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل ،اوالحت اد ال دويل لالتص االت ،وب رانمج األم م املتح دة
اإلمنائي ،واليونسكو ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد البيدي العاملي ،ومنظمة األرصاد اجلوية.
( )3أحيل ت حال ة اوح دة إىل إدارة امل وارد البش رية ،ألن االدع اء املتعل ق ابالنتق ام ش كلت عنص را واح دا ص غريا م ن
جمموع ة أوس ع م ن االدع اءات بش أن إس اءة اس تخدام الس لطة كان ت اإلدارة تنظ ر فيه ا .وق د وردت احل االت
أوخ ر ع ام  ،2016وكان ت التقييم ات األولي ة ال ت زال معلق ة حبل ول هناي ة الس نة واس تكملت
اخلم س املتبقي ة يف ا
يف عام .2017
( )4كانت ست حاالت ابنتظار ا لتحقيق ،وسحبت واحدة من جانب مقدم الشكوى.
( )5ويف ثالث حاالت مل يبدأ التحقيق أو أوقف بعد مغادرة ا لشخص موضوع الشكوى األونروا.
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خامسا -عوامل تساهم يف النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقا
ألف  -النقص يف اإلبالغ بوصفه أحد الشواغل الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة
 - 206ال نقص يف اإلب الغ ه و ع دم اإلب الغ ع ن ح االت س وء س لوك/خمالفات ش هدها
الش خص أو تع ّرض هل ا ،مب ا يف ذل ك األفع ال االنتقامي ة .ووفق ا للدراس ة االستقص ائية العاملي ة
ألخالقي ات العم ل ال يت ج رت يف إط ار مب ادرة األخالقي ات واالمتث ال( ،)1وه ي دراس ة ص ارمة
أجريت يف عدة أقطار بشأن سلوك العمال والنزاهة واألخالقيات يف مكان العمل يف ا لقط اع ني
العام واخلاص ،الحظ  32يف املائة من اجمليبني يف القطاع اخلاص وجود حاالت س وء س لوك،
وارتفعت هذه النسبة إىل  34يف املائة يف القطاع العام .وبلغ متوسط اإلبالغ عن سوء ا لسلوك
يف ك ال القط اعني  59يف املائ ة حس ب الدراس ة االستقص ائية .وفيم ا يتعل ق ابلتع رض لالنتق ام
بسبب اإلبالغ عن سوء السلوكّ ،بينت الدراسة االستقصائية أن  33يف ا مل ا ئ ة من ا جمليبني يف
املتوسط تعرضوا حلاالت انتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك يف القطاع اخلاص ،يف حني بل غ
ه ذا املتوس ط  41يف املائ ة م ن اجمليب ني يف القط اع الع ام .بي د أن الدراس ة ال تش مل ح االت
االنتقام اليت مت اإلبالغ عنها بشكل منفصل.
 - 207وادعى  44يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أهنم شه د وا
شخصي ا حاالت سوء سلوك/خمالفات أو كانوا على علم هبا خالل الفتة  . 2016- 2012بي د
أن  53يف املائة من اجمليبني الذين ادعوا أهنم شهدوا تلك احلاالت مل يبلّغوا عنها  .واب إلض ا ف ة إىل
ذلك ،ف ن  60يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني الذين ذك روا أ هن م
أبلغوا عن حاالت سوء سلوك/خمالفات أو شاركوا يف أنشطة رقابة ،مل يبّل غوا عن ا ال ن تق ا م ا لذي
ادعوا أهنم تعرضوا له .وابختصار ،ف ن أكثر من نصف اجمليبني على االستقصاء مل يبلغوا ببس ا ط ة
عن حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت ادعوا أهنم شهدوها ،وأن نسبة كبرية من الذين ادعوا أهنم
أبلغوا عن تلك احلاالت مث تعرضوا لالنتقام الحق ا ،مل يبلغوا عن االنتقام .والبياانت ا ملستم دة م ن
الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني تضع مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة يف مرتب ة دون
املتوس ط بكث ري يف مع دل اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات يف القط اع الع ام ،وال س يما
املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم (انظر اجلدول .)12
 - 208وابإلض افة إىل ذل ك ،فق د ثب ت عل ى نط اق واس ع وج ود نق ص يف اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام على حد سواء ،وذلك من خالل مقابالت أجريت مع موظفني على
نط اق منظوم ة األم م املتح دة مشل ت م وظفي األخالقي ات والرقاب ة ،وأمن اء مظ امل ،وم وظفني
متخصص ني يف إدارة امل وارد البش رية ،وم ديرين ،وممثل ني لرابط ات امل وظفني .وأش ار العدي د مم ن
أجري ت مق ابالت معه م إىل رأي ش ائع مف اده أن اإلب الغ ع ن ح االت س وء س لوك/خمالفات
ال يؤدي إىل اختاذ إجراءات وأن مقدم الشكوى قد يتعرض لالنتقام وفقدان وظيفته .وأشري أيض ا
إىل أن عمليات تقليص مالك املوظفني (احلقيقية أو احملتملة) قد جتعل مقدمي الشكاوى احملتملني
أكثر خشية من فقدان وظا ئفهم إذا أبلغوا عن احلاالت .والتصور السائد ب ني امل وظفني ال ذين
أجريت مقابالت معهم ومفاده أنه مل تتخذ أي إجراءات يف املاضي بشأن من أبلغوا حت د ي د ا عن
تعرضهم لالنتقام ،يؤثر بشدة على املوظفني ويشكل رادع ا قوايا حيول دون اإلبالغ عن االنتقام.
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اجلدول 12
من ال يرجح قيامهم ابإلبالغ
(النسبة املئوية لغري املبلغني)
الفئة
فئة الرتبة

نوع العقد
نوع اجلنس
مركز العمل
حجم املنظمة

النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات

غري املوظفني ()63
اخلدمات العامة ()57
الفئة الفنية  -موظفون دوليون ()53
موظفون ميدانيون ()48
موظفو اإلدارة العليا ()38
مؤقت ()61
مددة املدة ()53
مستمر/دائم ()49
إانث ()55
ذكور ( )50ذكور ()60
املقر ()58
امليدان ()49
متوسطة ()61
صغرية ()59
كبرية ()50

النقص يف اإلبالغ عن االنتقام

غري املوظفني ()68
موظفو اإلدارة العليا ()64
موظفون ميدانيون ()60
الفئة الفنية  -موظفون دوليون ()58
فئة اخلدمات العامة ()57
مؤقت ()68
مستمر/دائم ()60
مدد املدة ()58
ذكور ()60
إانث ()59
املقر ()62
امليدان ()59
متوسطة ()65
صغرية ()64
كبرية ()58

املصدر وح دة ا لتفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.

 - 209واجمليبون على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني الذين ادعوا أهنم شه د وا ح ا ال ت
سوء سلوك/خمالفات وانتقام ولكنهم مل يبلغوا عنها قد مت تصنيفهم حسب الفئة الوظيفية  ،وم دة
ش غل الوظيف ة ،ون وع اجل نس ،ومرك ز العم ل ،وحج م املنظم ة املش اركة (انظ ر اجل دول .)12
تبني تقسيمات فئات املوظفني وجود تطابق كبري فيما يتعلق ابلنقص يف ا إلبال غ عن
ويف حني ّ
حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،فثمة استثناء ملحوظ يتعلق مبوظفي اإلدارة العلي ا
الذين يرجح كثريا قيامهم ابإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات ،لك نهم م ن أق ل الفئ ات ال يت
حيتم ل قيامه ا ابإلب الغ ع ن االنتق ام ،ال يس بقهم يف ذل ك س وى غ ري امل وظفني .وق د يش ري
التفاوت ،وال سيما على هذا املستوى ،إىل مسائل تتعلق ب "القدوة احلسنة على مستوى القيادة"
(جيري تناوهلا يف الفصل السادس).
 - 210وطلب من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني الذين تعرضوا حل ا ال ت
يبينوا أسباب عدم اإلبالغ .واألسباب الرئيسية ،على حنو ترتيبها
سوء سلوك/خمالفات وانتقام أن ّ
يف الش كلني الس ابع والث امن ،ميك ن تص نيفها عل ى النح و الت ايل (أ) خماوف/خم اطر شخص ية
مرتبط ة ابإلب الغ؛ و(ب) ع دم الثق ة يف نظ ام التعام ل م ع البالغ ات .واس تنادا إىل البي اانت
املستمدة من الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،واملقابالت مع املوظفني ،واحلاالت املتعلقة
مب وظفني ال يت ج رى استعراض ها ،يق دم ه ذا الفصل حتل يالا يتعل ق ابألش خاص ال ذين ال ي رجح
قيامهم ابإلبالغ ،ويقدم مقتحات بشأن سبل تشجيع ودعم اإلبالغ.
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ابء  -األسباب الرئيسية لعد اإلبالغ
 - 211طلب يف الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أن يقدم اجمليبون الذين شهدوا حاالت
سوء سلوك/خمالفات وانتقام ،األسباب (مسح بتقدمي عدة أسباب) اليت منعتهم من ا إلبال غ عن
حاالت سوء السلوك/املخالفات (الشكل السابع) واالنتقام (الشكل الثامن) .ومي ك ن ا ل ن ظ ر يف
األسباب الرئيسية املقدمة على أهنا تنقسم إىل فئتني رئيسيتني ال تتعارض إحدامها مع األخرى -
خماوف/خماطر شخصية مرتبطة ابإلبالغ (اخلطوط الزرق اء يف الش كلني) ،وع دم الثق ة يف نظ ام
التعامل مع التقارير (اخلطوط البتقالية يف الشكلني).
 - 212فالشخص الذي يفكر يف اإلبالغ عن سوء سلوك/خمالفات سيقوم على األرجح ،أو اال
وقبل كل شيء ،بتقييم ما إذا كانت النظم والوظائف القائمة موثوقة وجديرة ابلثقة قبل تقي يم
عوامل اخلطر الشخصي .ومن املرجح أن تزداد املخاوف واملخاطر الشخصية إذا رأى ا لشخص
أن نظم ووظائف التعامل مع اإلبالغ ضعيفة .والفرع التايل يقسم النقص يف اإلب الغ حس ب
ال وتوص يات للتخفي ف م ن عوام ل اخلط ر ،ولتعزي ز ال نظم
الفئ ات امل ذكورة أع اله ويق دم حتل ي ا
والوظائف ،والتشجيع على اإلبالغ.
الشكل السابع
األس باب الرئيس ية ال يت ذكره ا اجمليب ون لع د اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات ال يت
شهدوها (ابلنسبة املئوية)
اخلوف من االنتقام

39

اخلوف من فقدان الوظيفة أو اإلضرار ابملستقبل الوظيفي

41

49

عدم الثقة يف فعالية أو كفاءة النظام

50

الشخص أعلى مين مرتبة و/أو يشغل وظيفة م ؤثرة
عدم الثقة يف احتام السرية واحلصول على احلماية يف حالة اإلبالغ

56

عدم الثقة يف اختاذ أي إجراءات هادفة

66
80

60

40

20

0

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.
مالحظة اخلطوط الزرقاء متثل املخاوف/املخاطر الشخصية .ومتثل اخلطوط احلمراء انعدام الثقة يف النظام.
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الشكل الثامن
األس باب الرئيس ة ال يت ذكره ا اجمليب ون لع د اإلب الغ ع ن االنتق ا ال ذي تعرض وا ل ه
(ابلنسبة املئوية)
عدم الثقة يف قيام املنظمة إبجراء استعراض مستقل ونزيه يف
االدعاءات

50

اخلوف من التأثري السل على مستقبلي الوظيفي أ و تقييم أدائي

53

الشخص أعلى رتبة و/أو يشغل وظيفة م ؤثرة

55

60

58

اخلوف من تفاقم الوضع يف حالة اإلبالغ

58

عدم الثقة يف أن توفر املنظمة احلماية من ممارس االنتقام
58

56

54

52

50

48

46

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.
مالحظة متثل اخلطوط الزرقاء املخاوف/املخاطر الشخصية .ومتثل اخلطوط احلمراء انعدام الثقة يف النظام.

جيم  -النقص يف اإلبالغ بسبب املخاوف/املخاطر الشخصية
 - 213إن رغبة الشخص يف محاية ن فسه ومستقبله الوظيفي ومصدر رزقه هي ع وا مل رئيسي ة
الختاذ القرار بعدم اإلبالغ ،وال سيما يف حاالت االنتقام ،حيث تك ون مع دالت ال نقص يف
اإلبالغ أعلى ابلنسبة جلميع الفئات .وينطوي اإلبالغ بشكل عام على خماطر يرى الكثريون
بكل بساطة أهنا عالية للغاية .ويف مقابالت جرت مع بعض املوظفني ،أ شري إىل عدة ح ا ال ت
ابرزة ابعتباره ا أس باابا لع دم اإلب الغ؛ ومتث ل ه ذه احل االت "حك اايت حتذيري ة" ،ألهن ا كث ريا
ما انتهت ابستقالة املوظفني أو عدم جتديد عقود عملهم .وقد أثريت هذه ا حل ا ال ت كذلك يف
لق اءات مفتوح ة للم وظفني ،ووردت يف منش ورات منظوم ة األم م املتح دة املتعلق ة ابمل وظفني،
وتناولتها وسائط إعالم خارجية.
 - 214ويف جيع احلاالت املتعلقة مبوظفني اليت درستها وحدة التفتيش املشتكة ،بصف ة عا م ة ،
أعرب املوظفون عن اعتقادهم أن اإلبالغ مسألة تتعلق ابلنزاهة الشخصية واملسؤولية املهنية ،وأ ن
من واجبهم اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات .ومع ذلك ،ذكر معظم املوظفني أهنم سيجرون
تقييما للمخاطر الفردية قبل أن يقرروا اإلبالغ مرة أخرى أو نصح اآلخرين ابإلبالغ .وا ست ناد ا
إىل الردود على الدراسة االستقصائية العاملي ة للم وظفني واحل االت املتعلق ة مب وظفني ال يت ج رى
استعراض ها ،يتن اول ه ذا الف رع ثالث ة من عوام ل املخ اطر الشخص ية ال يت م ن ش أهنا أن ت ؤثر
فيما إذا كان املوظف سيقرر اإلبالغ أم ال ،وهي ديناميات السلطة ،والوضع الوظيفي ،ومواطن
الضعف احملددة ابلنسبة للموظفني امليدانيني.
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 - 1املخاوف/املخاطر الشخصية :ديناميات السلطة
 - 215إحدى احلاالت اليت يكون فيها مقدم الشكوى أشد تعرض ا للخطر هي اإلبالغ ع ن
وتبني احلاالت املتعلقة مبوظفني اليت جرى استعراضها أن ه كلم ا ك ان
شخص أعلى منه مرتبة؛ ّ
الشخص املتورط يف الفعل املزعوم أعلى مرتبة يف التسلسل اهلرمي ،أصبح مقدم ا لشكوى أكث ر
تعرض ا للخطر على ما يبدو .ومعظم احلاالت املتعلقة مبوظفني اليت جرت دراستها كان ت تت ع لق
ابإلبالغ عن شخص أعلى مرتبة من مقدم الشكوى ،وكان م ن ض منها ش كوى واح دة فق ط
مل تكن تتعلق ابالنتقام .واضطر أكثر من نصف مقدمي الشكاوى إىل ترك املنظمات اليت ك ان وا
يعملون هبا أو أهنيت عقود عملهم .ويف احلاالت الثالث املتعلقة مبوظفني اليت جرى استعرا ضه ا
وكانت تتعلق ابإلبالغ عن شخص من املرتبة نفسها أو مرتبة أدىن ،هناك مق د م شكوى واح د
تعرض النتقام خطري ،واستمروا جيعهم يف العمل مع منظماهتم.
 - 216ويعتقد  39.6يف املائة فقط من اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني أ ن
مستقبلهم املهين وعقود عملهم وأداءهم الوظيفي لن تتأثر سلب ا إذا أبلغوا عن شخص أعلى مرتب ة .
وبذلك يبقى  60.4يف املائة من املوظفني الذين إما يعتقدون أن اإلبالغ عن موظف أع لى م رتب ة
يؤثر على مستقبلهم املهين وتقييم أدائه م أو أهن م غ ري متأك دين .ويف معظ م احل االت املتعلق ة
مبوظفني اليت جرى استعراضها ،ذكر مقدمو الشكاوى أهنم سيقومون َح ْتم ا اب إلبال غ م رة أخ رى
عن حاالت سوء السلوك ،بيد أهنم أدركوا يف مرحلة متأخرة أنه كان عليهم (الطريقة األمثل) جتا وز
قنوات اإلبالغ التقليدية ،ورمبا توصيل املسألة مباشرة إىل الشخص املأذون له ابختاذ إجراءات إزاء
تلك املخالفات أو إبالغ جهات خارجية (مثل وسائط اإلعالم أو الدول األعضاء).
 - 217ولدى تقييم ديناميات السلطة ،ال بد من مالحظة التأثري السل غري املتناس ب عل ى
السيدات .ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ،ف ن غالبي ة اإلانث
الاليت ادعني أهنن شهدن حاالت سوء سلوك/خمالفات ( 51.4يف املائة) امتنعن عن ا إلبال غ.
وم ع ذل ك ،وعل ى ال رغم م ن ت دين مع دالت اإلب الغ ب ني الس يدات ،لك نهن ي دعني تعرض هن
ألحيان بسبب اإلبالغ مقارنة ابلذكور اجمليبني على الدراس ة ا ال ستقص ا ئي ة .
لالنتقام يف أغْلَ ِّب ا ْ
وهذا األمر شكل مثار قلق للمفتشتني وينبغي أن تالحظه اجلهات اليت تتلقى البالغات ،من
أجل تعديل طريقة التدريب والتاسل.
 - 2املخاوف/املخاطر الشخصية :الوضع الوظيفي
 - 218استنادا إىل الردود على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ف ن أعلى مستوايت
النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات ( 63.2يف املائة) واالنتقام ( 67.9يف املائ ة)
يوجد إىل َح ّد َكبري بني فئات غري امل وظفني ،مب ن ف يهم االستش اريون ،واملتعاق دون ،واملت دربون
الداخليون ،واملوظفون املبتدئون من الفئة الفنية ،ومتطوعو األمم املتحدة .وعلى نطاق املنظوم ة ،
يص ّنف حن و  45يف املائ ة م ن الق وة العامل ة يف فئ ة غ ري امل وظفني ،وم ن امل رجح أن يرتف ع ه ذا
الرقم بسبب امليزنة واجتاهات التمويل( .)2وأثبتت الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني صح ة
هذه األرقام كذلك حسب أنوع العقود ،ألن الذين قالوا إهنم يعملون بعقود مؤقت ة ذك روا أيض ا
أن من غري املرجح اْلَب ّتة أن يقوموا ابإلبالغ ،وتبلغ نسبة الذين يشهدون حاالت سوء س لوك
أو انتقام دون التبليغ عنها  60.9و ،67.8على التوايل.
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 - 219ومن حيث املخاطر الشخصية املتعلقة أبسباب املعيشة و/أو املستقبل املهين  ،ف ن غري
امل وظفني ع ادة م ا تك ون عق ود عمله م ووظ ا ئفهم مؤقت ة ويكون ون يف أدىن اهليك ل ال وظيفي
للمنظمة ،أذا لوحظ وجودهم أصالا .ويواجه غري املوظفني احتمال التعرض بصورة أكب لالنتق ا م
املتمثل يف عدم جتديد عقود عملهم وإدراجهم ابلتايل يف "القائمة السوداء" ابملقارنة مع نظ را ئهم
الذين يكون وضعهم التعاقدي أكثر استقرارا .ويف أثناء املقابالت ،أكد موظفون من جيع أ حن اء
املنظوم ة ض عف غ ري امل وظفني ،وأعرب وا ع ن خش يتهم م ن أن يك ون ه ؤالء األش خاص عرض ة
حلاالت سوء السلوك/املخالفات ولكنهم ال يستطيعون اإلبالغ عنها أو ال يرغبون يف ذلك.
 - 220وابإلض افة إىل ذل ك ،ف ن أق ل م ن نص ف سياس ات احلماي ة م ن االنتق ام ال يت ج رى
استعراضها يوفر هذه احلماية ملختلف فئات غري املوظفني (انظر الفصل الثاين ،مؤشر املمارسات
الفضلى  ،)1- 5وال تشتط املنظمات على غري املوظفني إكمال التدريب املتعلق ابألخالقيا ت،
مما جيعلهم أقل معرفة بكيفية اإلبالغ وتكون لديهم موارد أقل حلماية أنفسهم من االنتقام .وترى
املفتش تان أن املنظم ات ال يت ل ديها فئ ات م ن غ ري امل وظفني ينبغ ي أن تس عى إىل ت وفري
املعلوم ات هل ؤالء األش خاص وأن تت يح هل م ا لوص ول إىل الت دريب يف جم ال األخالقي ات،
وينبغي أن تنظر يف تنقيح سياسات احلماية من االنتقا لتشمل غري امل وظفني ،إن مل يك ن
ذلك قد مت ابلفعل.
اإلطار 3
أوجه الضعف احملددة ابلنسبة للموظفني امليدانيني
وفقا للبياانت اليت جعت عن طريق الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،ف ن  52يف
املائة من املوظفني امليدانيني اجمليبني ادعوا أهنم شهدوا حاالت سوء سلوك/خمالفات وأبلغوا عن ه ا ،
عرضوا ألفعال انتقام وأبلغوا عنها .ويتعرض املوظفون ا ملي دانيون
وذكر  40يف املائة كذلك أهنم ت ّ
ألوجه ضعف مددة نتيجة عملهم يف مواقع انئية ،ومكاتب صغرية و/أو يف أوضاع تتسم ابرتفاع
مس توى اإلجه اد بص ورة خاص ة مث ل من اطق الن زاع أو م ا بع د الن زاع .واحل االت ال  17املتعلق ة
مبوظفني اليت استعرضتها وحدة التفتيش املشتكة كان أقل من نصفها بقليل من مكاتب ميدان ي ة ،
وتعلق معظمها مبوظفني وطنيني .وحتدث جيع املعنيني بتلك احلاالت عن حتدايت تتعلق ابحلفاظ
عل ى الس رية حي ث ي وفر العم ل يف مكت ب ص غري ق درا م دودا م ن اخلصوص ية ،وهن اك حت دايت
مواجهة ديناميات السلطة ،ومدودية الوصول إىل املعلومات واملوارد الالزم ة لإلبال غ .ويف وا ق ع
األمر ،ف ن غالبية املوظفني املعنيني ابحلاالت الواردة من امليدان حتدثوا عن وجود ثغ رة يف ا لس ري ة
عرضتهم لالنتقام أو أدت إىل مفاقمة أتثريه.
وابإلضافة إىل ذلك ،ف ن املوظفني امليدانيني قد ال حيصلون دائما على نفس املع لوم ا ت
أو مستوى االتصاالت املتعلقة ابملواضيع ذات الصلة ابألخالقيات اليت تكون متاحة لنظرا ئهم يف
املقر ،ومن مث ،فهم ال يعلمون ابلضرورة ما ينبغي اإلبالغ عنه أو اجلهة اليت يوجه إليه ا ا إلبال غ
أو امل وارد ال يت ق د تك ون متاح ة ل دعمهم ،وك ان ه ذا األم ر أكث ر وض وح ا يف احل االت املتعلق ة
مبوظفني اليت جرى استعرضتها من امليدان وكانت تتعلق برؤساء مكا تب .ففي هذه احلاالت ،ق ا م
املوظفون ،دون الكشف عن هوايهتم ،إببالغ كيان للرقابة أو مكتب إقليمي و/أو موظف آخ ر
اتب ع ملنظوم ة األم م املتح دة يعم ل ض من الفري ق القط ري .ويف معظ م احل االت ،ك ان ال ب د م ن
ت د ّخل أش خاص آخ رين ملس اعدة امل وظفني املي دانيني يف اإلب الغ .وعن دما ح دث انتق ام ،ذك ر
معظمه م أهن م مل حيص لوا عل ى ال دعم املالئ م إلمت ام عملي ة اإلب الغ عن ه .وتق تح املفتش تان أن
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تس تحدث املنظم ات ال يت ل ديها مكات ب ميداني ة أدوات م ددة لالتص ال ولتوعي ة امل وظفني
امليدانيني جبميع لغات العمل اليت تستخدمها ،مبا ي تسق مع التوصية  5الواردة يف الفصل الرابع.
ويف ظروف م َعّي نَة ،مثل تلك املبينة أعاله ،ين بغي وضع أحكام مت ّكن املوظفني من إبال غ
قيادة منظومة األمم املتح دة عل ى الص عيد القط ري ع ن س وء الس لوك/املخالفات ،ح ىت إذا ك ان
ش اغل الوظيف ة من منظم ة أخ رى  -خاص ة ابلنس بة لالدع اءات املوجه ة ض د كب ار امل وظفني.
ويف بعض احلاالت ،اضطلع املنسقون املقيمون لألمم املتح دة طواعي ة ب دور داع م .وم ع ذل ك،
ال توجد إجراءات أو بروتوكوالت رمسية متكن املنسقني املقيمني من الوصول إىل آ لي ا ت ا ملس اء ل ة
اخلاصة ابلوكاالت من أجل اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك/املخالفات اليت تقع من م وظفي
وكاالت أخرى اتبعة ملنظومة األمم املتحدة.
حتث املفتشتان األمني العا على وضع إجراءات متكن املوظفني امليدانيني من إبال غ
كبار موظفي منظومة األمم املتحدة يف البلد عن االدعاءات ،ودعم هذه اإلجراءا ت بتوفري
الت دريب ال الز لتمك ني كب ار املس ؤولني م ن االس تجابة عل ى النح و املالئ م ،هب دف تيس ري
التعامل ا لسليم معها وضمان السرية واحلماية من االنتقا .
 - 3اآلليات املمكنة لتقليل املخاوف/املخاطر الشخصية :خيارات اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية
 - 221تشري نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني إىل أنه عند املوازنة بني اإلبال غ عن
سوء السلوك/املخالفات واملخاوف الشخصية من االنتقام الذي قد يؤدي إىل فقدان الوظيف ة
أو احلص ول عل ى تقي يم ض عيف ل ألداء أو اإلض رار ابملس تقبل امله ين ،ف ن األغلبي ة ختت ار ع دم
اإلبالغ .وهذا يعين أن املنظمات تواجه خطرا إضافيا يتمثل يف تصرف املوظفني دون خوف م ن
العقاب يف منظمة ال يبلغ فيها عن حاالت سوء الس لوك أو املخالف ات اجلس يمة ،مم ا يش جع
بشكل أكب على وق وع ح االت س وء س لوك ويلح ق الض رر بس معة املنظم ة .وهن اك قلي ل م ن
املمارسات الفضلى داخل املنظومة وخارجها من شأهنا أن توفر املزيد من احلماية والدع م جلمي ع
املوظفني ،وخباصة من هم أكثر عرضة لالنتقام.
 - 222ومثلما ورد يف الفصل الثاين ،ف ن اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية ي عد من ا ملم ارس ا ت
الفضلى (انظر مؤشر املمارسات الفضلى  )3- 1وميكن أن يوفر احلماية لألشخاص األكثر تعرضا
خلطر االنتقام .واإلبالغ دون الكشف عن اهلوية هو قدرة الفرد على اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/
املخالف ات دون احلاج ة إىل اإلفص اح ع ن هويت ه ،أي أن املنظم ة تقب ل تلق ي ال بالغ ع ن س وء
السلوك دون ربطه هبوية مقدم الشكوى .ويف الوقت احلاضر ،تقبل م ع ظم ا مل نظم ا ت (اب ستث ناء
االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة البحرية الدولية) تلقي البالغات عن سوء السلوك /املخا لف ا ت
دون الكشف عن هوية مقدميها ،وهناك مخس منظمات (هيئة األمم ا ملتح دة للم رأ ة  ،وا ال حت اد
البيدي العاملي ،ومنظمة الصحة العاملية ،وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج ا ألمم ا ملتح دة
املشتك املعين ابإليدز) لديها متعاقدون خارجيون يقدمون خدمات تدعم اإلبالغ عن املخا لف ا ت
دون الكشف عن اهلوية .أما اإلبالغ عن االنتقام دون الكشف عن اهلوية فقد ال يكون ممك ن ا يف
معظم حاالت احلماية من االنتقام ،ألن هذه احلاالت عادة ما تتطلب حتدي د ا ل ن ش ا ط ا ملشمول
ابحلماية ،ومن الصعب على أي منظمة توفري احلماية ملقدم شكوى مل تكشف هويته.
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 - 223ومن بني املنظمات األخ رى ،يس تخدم ك ل م ن البن ك ال دويل وص ندوق النق د ال دويل
جهات متعاقدة خارجية تقوم بتشغيل خطوط ساخنة لإلبالغ عن التجاوزات تتلقي ا لبال غ ا ت
عن سوء السلوك واملخالفات دون الكشف عن هوية املبلغ .وزاد ع دد احمل اداثت اهلاتفي ة ع ب
اخلط الساخن اخلاص بصندوق النقد الدويل بنسبة  20يف املائة خالل الفتة م ن عام 2015
إىل عام  ،2016وكانت أكثر الشكاوى شيوع ا تتعلق بعمليات احتيال ع ب ا لبي د ا إللكتوين
(تتعلق أبشخاص ين تحلون صفة موظفني يف صندوق النق د ال دويل) .وق د دف ع ه ذا الن وع م ن
النشاط صندوق النقد الدويل إىل إجراء حتليل خماطر يتعلق ابلكيفية املثلى ملواجهة هذه احليل.
 - 224وهناك عدد م ن املنظم ات املش اركة ال يت ل ديها آلي ات مماثل ة .فخ ط االتص ال اهل اتفي
املباشر بشأن النزاهة اخلاص مبنظمة الصحة العاملية ،الذي يعتب برانمج األمم املتح دة املش تك
املع ين ابإلي دز م ن الش ركاء املتعاق دين في ه ،ي وفر آلي ة لإلب الغ بطريق ة آمن ة ومس تقلة ع ن أي
خماوف بشأن قضااي تتعلق مبنظمة الصحة العاملية .وهذا اخلط الساخن عبارة عن خدم ة تق دم
عن طريق التعاقد اخلارجي تديرها شركة متفة اختارهتا منظمة الصحة العاملية من خالل عملية
تنافسية .والعقد املبم مع اجله ة املقدم ة هل ذه اخلدم ة حيظ ر عل ى وج ه التحدي د اط الع منظم ة
الص حة العاملي ة عل ى هوي ة مق دم الش كوى دون احلص ول عل ى إذن من ه ،وه ي تقب ل تلق ي
البالغات دون اإلفصاح عن اهلوية .وميكن اإلبالغ عن طريق ثالث قنوات عن طريق ا هل ا تف،
وعب البيد اإللكتوين ،وعن طريق تعبئة استمارة على اإلنتنت .وتعاقد برانمج األمم املتحدة
اإلمنا ئي مع شركة خاصة توفر مشغلني للخط على م دار الس اعة ،وميك ن لألش خاص اإلب الغ
ابستخدام أكثر من  100لغة (يتوىل متجون شفويون عب اهلاتف ترجة ا لشك ا وى إىل لغ ا ت
العمل ذات الصلة وتقدمي نسخة مكتوبة إىل مكتب الرقابة) .وهناك خط ساخن منفصل ي د ي ره
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي لفائدة هيئة األمم املتحدة للمرأة.
 - 225ومن املهم مالحظة أن االستعانة مبصادر خارجية لتوفري خدمة اإلبال غ د ون ا لكشف
عن اهلوية ال يعد شرط ا أساسي ا لضمان املساءلة والفعالية يف أتدية هذه الوظيفة .ويف الوا ق ع  ،ق د
تكون االستعانة مبصادر خارجية ابلنسبة للمنظمات الصغرية ابهظة التكلفة .وم ع ذل ك ،فم ن
الضروري التأكد من أن اآلليات القائمة املتعلقة ابإلبالغ دون الكشف عن اهلوية تعمل بط ريق ة
فعالة تشجع على اإلبالغ عن سوء السلوك /املخالفات ،وأن يتم التويج هلا بغية التشجيع ع لى
االستفادة منها ،وأن تتم طمأنة امل وظفني أبن البالغ ات ل ن تكش ف ع ن ه وايهتم .وم ن امله م
أيض ا وجود قنوات وآليات واضحة ملثل هذا اإلبالغ وجعل املوظفني ،وغري املوظفني  ،ومق د مي
اخلدمات ،واملستفيدين من األنشطة اإلمنائية ،على علم هبا.
 - 226وهن اك أرب ع منظم ات فق ط (املنظم ة البحري ة الدولي ة ،واالحت اد ال دويل لالتص االت،
ومنظم ة العم ل الدولي ة ،ومنظم ة الط ريان امل دين ال دويل) ال ت وفر قن وات وآلي ات متع ددة (مث ل
بواابت على شبكة اإلنتنت الداخلية واخلارجية ،أو خطوط هاتفية ساخنة ،أو استمارات وأرقا م
فاكس) لإلبالغ دون الكشف عن اهلوية .ويف حني أفادت العديد من املنظم ا ت ا ملش ارك ة أب ن
لديها قنوات وآليات متعددة لإلبالغ دون الكشف عن اهلوية ،ف ن العديد من هذه ا مل ن ظم ا ت
مل تدرج اخليار يف سياساهتا أو مل تطلع جيع املوظفني ومقدمي اخلدمات و/أو املستفي د ين ع لى
هذه اخليارات بصورة فعالة.
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 - 227وتعد آليات اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية من املمارسات الفضلى ،وينبغي إنشا ؤه ا
وإدراجها يف السياسات العامة مع إاتحة قنوات وبروتوكوالت مددة لالستفادة منها .وينبغي أ ن
يبلّغ هبا املوظفون وغري املوظفني ومقدمو اخلدمات واملستفيدون من أجل التشجيع على اإلبال غ
وتقليل خماطر االنتقام ابلنسبة لألشخاص الذين قد ال يبلغون لوال ذلك.
 - 228ويتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية التالية فعالية نظام محاية املبلغني عن املخالفات عن طريق
توسيع نطاق توافر آليات وقنوات اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية.
التوصية 8
ينبغ ي للرؤس اء التنفي ذيني ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة أبن يكفل وا ،حبل ول
ع ا  ،2020أن تك ون قن وات اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات دون الكش ف ع ن
اهلوية( :أ) اكتمل إنشاؤها وأصحب عاملة؛ (ب) متاحة جبميع لغات العمل يف املنظمة؛
(ج) يف متن اول مجي ع امل وظفني ومق دمي اخل دمات واملس تفيدين؛ (د) مدرج ة يف سياس اهتا
ذات الصلة؛ (ه) منشورة على نطاق.

دال  -النقص يف اإلبالغ بسبب عد الثقة يف النظم والوظائف والعمليات
 - 229وفقا للبياانت اليت جعت خالل الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ومت تلخيصه ا
يف الش كلني الس ابع والث امن فيم ا يتعل ق أبس باب ع دم اإلب الغ ال يت ذكره ا جميب ون ق الوا إهن م
ش هدوا ح االت س وء س لوك/خمالفات و/أو انتق ام ،ف ن  55.5يف املائ ة م ن العوام ل امل ذكورة
كان ت تتعل ق بع دم ثق ة اجملي ب يف فعالي ة تعام ل ال نظم والس لطات يف منظمت ه م ع مث ل ه ذه
احلاالت .ويقارن ذلك بنسبة  49.0يف املائة من اجمليبني الذين عزوا عدم اإلب الغ إىل عوام ل
متعلقة ابملخاطر الشخصية .ومثلما ورد آنف ا ،ف ن هذه العوامل غري متعارضة .وسيظل ا ل ن قص
يف اإلب الغ مص در قل ق رئيس ي ا يف جي ع مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة ،إذا مل تت وفر الثق ة
ابلنظم والسلطات القائمة ملعاجلة الش كاوى ومحاي ة املبلغ ني ع ن املخالف ات .أم ا أولئ ك ال ذين
يلتزمون حقا بتقدمي البالغات ولكنهم ال يثقون يف النظم القائمة داخل منظماهتم ،فق د يس ع ون
إىل تبليغ جهات خارجية ،مما يدل على إخفاق على الصعيد الداخلي.
 - 230ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني  ،أ عرب  51.4يف ا مل ا ئ ة
فقط عن ثقتهم (جزئي ا أو كلي ا) ابلعمليات واإلجراءات املعمول هبا يف منظماهتم للتعامل بف عا لي ة
م ع م زاعم س وء الس لوك/املخالفات ،واخنفض ت ه ذه النس بة إىل  35و 40يف املائ ة ابلنس بة
للمجيب ني م ن املنظم ات الص غرية واملتوس طة احلج م ،عل ى الت وايل ،وإىل  43.5يف املائ ة ب ني
السيدات .وكانت معدالت الثقة أقل من ذلك فيما يتعلق ابالنتقام ،حيث ذكر  47.5يف ا مل ا ئ ة
فقط من اجمليبني أن لديهم الثقة يف أن العمليات واإلجراءات املعمول هبا يف م ن ظم ا هتم توف ر هلم
احلماية من االنتقام إذا أبلغوا عن حاالت سوء السلوك/املخالفات ،واخن ف ضت ا ل ن سب ة إىل 34
و 36يف املائة ابلنسبة للمجيبني من املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم ،على التوايل ،وإىل 39.5
يف املائة بني السيدات.
وتبني املقابالت اليت جرت مع موظفني وخباء ،وكذلك البياانت النوع ي ة ا ملستق اة م ن
ّ - 231
احلاالت املتعلقة ابملوظفني اليت ج رى استعراض ها ،أن زايدة ثق ة امل وظفني يف ال نظم والوظ ائف
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املرتبطة ابإلبالغ تتطلب بذل جهود شاملة ومتضافرة والتزام ا ق وايا م ن جان ب الق ادة وجم الس
اإلدارة .وينبغي أن تركز اجلهود على اآليت وضع أطر مساءلة شاملة تتضم ن ت عاريف وا ضح ة
بشأن استقاللية الوظائف الرئيسية من الناحيتني اهليكلية والعملية؛ وااللتزام ابلشفافية فيما يتعلق
ابلنت ا ئج؛ ووج ود قي ادة فعال ة تش جع عل ى اإلب الغ وحتم ي املبلغ ني ،أي بعب ارة أخ رى إرس اء
"القدوة احلسنة على مستوى القيادة".
 - 1االستقاللية يف العمل بوصفها مسألة بنيوية
 - 232مثلم ا ورد يف الفص ل الثال ث ،ف ن اس تقالل الوظ ائف املرتبط ة ابإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام ،والتحقيقات وتوفري احلماية من االنتقام وتوفري الدعم والوساطة غري
الرمسية (أي حتديدا مكتب األخالقي ات ،ومكت ب الرقاب ة وأم ني املظ امل) ،تكتس ي أمهي ة حامس ة
لوجود إطار موثوق للمساءلة .فال يكفي فقط إعالن أن وظيفة ما يف املنظمة "مستقلة" ،مثلم ا
هو احلال يف بعض املنظمات اليت لديها وظائف معنية ابملساءلة .ولكن جيب أن تكون الوظيف ة
مهيأة هيكلي ا وعملي ا لكي تكون مس تقلة ،متش ي ا م ع التعري ف املش ار إلي ه يف الفص ل الثال ث،
وجيب أن تكون قيودها وحدودها مفهومة متام ا وموضع احتام من جانب اإلدارة والقيادة.
 - 233ويف احل االت ال  17املتعلق ة مب وظفني ال يت ج رى استعراض ها ،وخ الل العدي د م ن
املقابالت مع املوظفني ،غالب ا ما ذكَِّر أن االفتقار احلقيقي أو املفتض إىل االستقالل هو السبب
الرئيس ي ال ذي مين ع امل وظفني م ن اإلب الغ أو يثن يهم ع ن اإلب الغ م رة أخ رى .وكث ريا م ا أاثر
املوظفون حقيقة مفادها أن مكتب األخالقيات ومكتب املراقبة وأمني املظامل تقدم تقاري ره ا  ،يف
معظم املنظمات ،إىل رئ يس املنظم ة ،وابلت ايل ف ن ه ذه الوظ ائف ق د تت أثر ابلعوام ل السياس ية
وميكن أن تتعرض للخطر بشكل خاص إذا كان االدعاء َخ ِّادش ا لِّلْ َحَياء و/أو يت ع لق أبشخ ا ص
على مستوى اإلدارة العليا .ومن الناحية املثالية ،ين بغي للقادة فهم واحتام أدوار ومس ؤوليات
هذه الوظائف بشكل اتم ،ونقل هذه التوقعات نفسها إىل غريهم من كب ار امل وظفني وأعض اء
جمالس اإلدارة ،الذين ين بغي هلم أن يعززوا استقاللية هذه الوظائف وأن يوفروا رقابة إضافية.
 - 234وأعرب ت املفتش تان ع ن الش عور ابلقل ق إزاء ع دد األمثل ة املقدم ة أثن اء املق ابالت م ع
املوظفني ولدى استعراض احلاالت ال  17املتعلقة مبوظفني ،بشأن تقويض االستقال ل يف ا ل ع مل
أو جتاهله و/أو التأثري عليه من جانب كب ار امل ديرين يف ماول ة لتجن ب املس اءلة و/أو ختفي ف
اإلض رار ابلس معة .وكان ت األمثل ة تتعل ق بش كل دائ م تقريب ا ابدع اءات ض د اإلدارة العلي ا.
ويف حالة واحدة مددة جرى استعراضها من احلاالت املتعلقة مبوظفني ،هدد الرئيس ا لت ن فيذي
املوظ ف بع دم جتدي د عق د عمل ه إذا مل يس قط دع وى ك ان م ن ش أهنا أن تض ر بش كل خ اص
بسمعة املنظمة .ويف حالة أخرى ،تعرض املوظف لضغوط من أجل الكشف عن مص ادر س ري ة
لالدعاءات حىت يتم ّكن الرئيس التنفيذي للمنظمة من التعامل مع االدع اءات بش كل مباش ر
بصورة أكب.
 - 235ومثلما ورد يف الفصل الثالث ،ف ن ضمان استقاللية عمل هذه ا لوظ ا ئف وفق ا ألفضل
املمارسات واملعايري املهنية الراسخة ينبغي أن حيظى أبولوية عالية يف مؤسسات منظومة األمم
املتحدة .فيجب أن يكون جملالس اإلدارة قنوات واضحة للتواصل املباشر مع املوظفني وبروتوكوالت
للحد من تضارب املصاحل والتعامل مع االدعاءات املقدمة ضد رئيس املنظمة.
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 - 236وابإلض افة إىل تق دمي التوص ية  4يف الفص ل الثال ث ،تش دد املفتش تان عل ى ض رورة أن
تستعرض جمالس اإلدارة مؤشرات استقالل هذه الوظائف وأن حتمل الرؤساء التنفيذيني املسؤولية
عن ضمان هذا االستقالل .وجيب أيض ا عل ى الرؤس اء التنفي ذيني حتدي د ش روط ملزم ة بتق دمي
تقارير سنوية عن هذه الوظائف وتعيني قنوات أو آليات مناسبة للتعامل مع االدعاءات ا ملق د م ة
ضدها وغري ذلك من قضااي تضارب املصاحل ذات الصلة اليت قد تؤثر على استقاللية عملها.
 - 2احلاجة إىل الشفافية الكافية إزاء احلاالت والنتا ئج للمساعدة على بناء الثقة يف املنظومة
 - 237أش ار اجمليب ون عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني إىل أن العام ل األول
(ذكره  66يف املائة من اجمليبني) املرتبط بعدم اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات هو عدم الثقة
يف قيام املنظمة ابختاذ إجراءات جمدية .وذلك يشري على األرجح إىل حالة انفصام بني ا إلبال غ
عن االدعاءات واختاذ إج راءات لوق ف س وء الس لوك/املخالفات و/أو معاقب ة اجلن اة .ويتط ابق
ذلك أيض ا مع املعلومات اليت مت جعها عن طريق مقابالت أجريت على نطاق املنظوم ة ذك ر
فيها بعض موظفي األخالقيات أن السبب الرئيسي لعدم قيام املوظفني اب إلبال غ هو تصورهم
أبنه لن حيدث أي شيء ،أي أهنم تصوروا املخاطر فقط دون الفوائد.
 - 238وعندما سئل املوظفون الذين جرت معهم املقابالت عن الكيفية اليت ميكن هب ا حتسني
املساءلة والنزاهة ،أشار الكثريون إىل احلاجة إىل مزيد من الشفافية فيما يتعلق بن ت ا ئج ا حل ا ال ت،
وحتديدا تسليط الضوء على االدعاءات واالستنتاجات والنتائج ،مبا يف ذلك أي إجراءات إداري ة
ي تم اختاذه ا .وأف اد بع ض امل وظفني ابنتش ار الش ائعات واألقاوي ل بش أن احل االت ،ال يت ع ادة
ما تكون غري دقيق ة ،وق الوا إن نش ر املعلوم ات احلقيقي ة ع ن احل االت م ن ش أنه أن ي ؤدي يف
الوق ت نفس ه إىل تعزي ز إط ار املس اءلة يف املنظم ة ،والعم ل ك رادع ع ن طري ق اإلع الن ع ن
اإلج راءات اإلداري ة ال يت اخت ذت حب ق امل وظفني ال ذين ثب ت أهن م انتهك وا القواع د .وأش ار أح د
مكاتب الرقابة إىل أنه اختذ حديث ا سياسة نشر أنشطته علن ا "مت للمرة األوىل نشر قائمة تتضمن
اجلزاءات اليت فرضت خالل فتة السنتني املاضية  ...وقد أرسل ذلك رسالة قوية إىل املوظفني
مفادها أن من خيط سيواجه العواقب".
 - 239إن نشر نتائج التحقيقات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ه و م ن أفض ل
املمارسات ،سواء أكان يف القطاع اخلاص أو املؤسسات العامة يف معظم الدول األعضاء .وهذه
التق ارير ال يت تنش ر علن ا حت ذف منه ا معلوم ات م ددة م ن أج ل محاي ة الس رية فيم ا يتعل ق
ابألشخاص موضوع التحقيق وأصحاب الشكاوى على حد سواء ،وهي مفصلة وشاملة مبا يوفر
معلومات كافية عن استجابة املنظمات لالدعاءات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفا ت ،من أجل
ضمان االلتزام إىل أقصى حد ممكن بتحقيق الشفافية واملساءلة.
 - 240وتقوم بعض املنظمات املشاركة إبعداد تقارير قوية تنشر علن ا ولكنها متباينة من حيث
متواه ا وج دواها .وينش ر ب رانمج األم م املتح دة اإلمن ائي تقري را س نوايا ع ن الت دابري التأديبي ة
واإلجراءات األخرى املتخذة خالل السنة السابقة .وهذا التقرير شامل حلد بعيد ويتناول حص را
التحقيقات اليت جرت بشأن حاالت تنطوي على ادعاءات ضد موظفني (اتبعني لبانمج ا ألمم
املتحدة اإلمنائي والوكاالت والكي اانت األخ رى العامل ة مبوج ب كت ب تعي ني م ن ب رانمج األم م
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املتح دة اإلمن ا ئي) .ويتض من التقري ر إحص اءات للح االت وتفاص يل ع ن طبيع ة س وء الس لوك
واإلجراءات املتخذة الحق ا ،ويشمل النتائج اليت أفضت إليها هذه احلاالت.
 - 241وينشر مكتب اليونيسيف للمراجعة الداخلية للحساابت والتحقيقات تقري ارا س ن و ااي يق د م
إىل اجمللس التنفيذي .ويتضمن عدد التحقيقات اليت جرت وتصنيف ا للحاالت .ويتضم ن ا لت ق ري ر
أيض ا إحصاءات عن الفصل يف القضااي وأنواع النتائج اليت انتهت إليه ا  ،فض اال عن ا ألث ر ا مل ا يل
للتحقيقات .ويتضمن التقرير التدابري التأديبية واإلجراءات املتخذ ة  ،ولك ن ها ت درج كم ع لوم ا ت
إحصائية دون اإلشارة إىل أنواع سوء السلوك أو املخالفات أو أي تفاصيل مددة بشأن احلاالت.
 - 242وينش ر مكت ب خ دمات الرقاب ة الداخلي ة (األمان ة العام ة لألم م املتح دة) ،يف التقري ر
السنوي عن أنشطته ،إحصاءات بشأن خمتلف التحقيقات اليت أجريت ،مبا يف ذل ك احل االت
املتعلق ة بنش اط إجرام ي ،والتحقيق ات املالي ة ،وح االت الغ ش أو الغ ش املف تض ،وإس اءة
اس تخدام املنص ب أو الوظيف ة ،واملس ائل املتعلق ة ابمل وظفني واملش تايت ،ومس ائل التوظي ف،
وقضااي االنتقام واالستغالل واالعتداء اجلنسيني .ويتضمن التقرير أيضا تفاص يل ع ن ح االت
م ددة ،مب ا يف ذل ك حتدي د املس توى امله ين للم وظفني املت ورطني ،وتفاص يل ع ن س وء الس لوك
أو األنش طة غ ري القانوني ة ،وطبيع ة التحقيق ات ال يت أجري ت والنت ائج النهائي ة للقض ية .وه ذه
املعلومات مهمة ،ألهنا تسلط الضوء على التدابري الفعالة اليت تتخذها املنظمة ملواجهة تفشي
اإلفالت من العقاب والعمل بشكل استباقي على إجياد ثقافة تش جع عل ى اإلب الغ ع ن س وء
الس لوك .وتقري ر مكت ب خ دمات الرقاب ة الداخلي ة يش كل خط وة هام ة حن و التعزي ز اهليكل ي
للمساءلة والشفافية ،بيد أن تفاصيل هذه احلاالت ليست متاحة بصورة اتمة للموظفني  ،أل هن ا
تكون مطمورة يف تقرير ضخم.
 - 243وم ن أج ل زايدة املس اءلة والش فافية ،ف ن ص دور تقري ر منفص ل ميك ن الوص ول إلي ه
وتعميمه على املوظفني ونشره علن ا يف الوقت ذات ه م ن ش أنه أن يكف ل اط الع امل وظفني عل ى
خمتلف حاالت سوء السلوك وما تلى ذلك من إجراءات من جانب املنظم ة  .وذلك ال ي ع طي
املوظفني فكرة واضحة عما ميكن أن يتوقعوه من عملية التحقيق فحسب ،بل قد يشجعهم أيض ا
على اإلبالغ يف املستقبل بعد مشاهدة دليل ملموس على نتائج اإلبالغ .ومن املتوقع أن يؤد ي
تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز الفعالية واملساءلة يف حتقيق العدالة الداخلية يف مؤسسات منظوم ة
األمم املتحدة.
التوصية 9
حبلول هناية عا  ،2019سيتعني على الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم
املتحدة ضمان إعداد تقرير سنوي يُنشر علنا ،مع إيالء االعتبار الوا جب للس رية  ،بشأ ن
س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ا  .وينبغ ي أن يتض من التقري ر عل ى وج ه التحدي د
االدعاءات واالستنتاجات والنتائج ،مبا يف ذلك اإلجراءات اإلدارية املتخذة.
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هاء  -املسائل البنيوية يف املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم
 - 244وفق ا للبياانت اليت جعت أثناء الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،وا ملق ابال ت ا ليت
جرت مع موظفني على نطاق املنظومة ،واالستعراضات املتعلقة ب  17حالة متعلقة مبوظفني  ،ف ن
عد مصدر قلق بشكل خاص .ومقارنة
النقص يف اإلبالغ يف املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم ي ّ
ابملوظفني العاملني يف منظمات كبرية ،ف ن اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني من
منظمات صغرية ومتوسطة احلجم الذين يدعون أهنم شهدوا حاالت سوء سلوك/خمالفات وانتق ام
يبلغون عنها بنسبة متدنية بشكل ملحوظ (انظر اجلدول  .)13كما يشري اجمليبون ع لى ا ل درا س ة
االستقصائية العاملية للموظفني من منظمات صغرية ومتوسطة احلجم إىل أهنم أقل إملام ا بسيا س ا ت
وإجراءات منظماهتم بشأن اإلبالغ عن املخالفات مقارنة ابملوظفني العاملني يف م نظم ا ت كبرية
(بنسبة  13و 14يف املائة ،على التوايل) .وابإلضافة إىل ذلك ،يرى اجمليبون أن مع ايري قواع د
الس لوك املق ررة تراع ى مبزي د م ن اجلدي ة يف املنظم ات الكب رية ابملقارن ة م ع املنظم ات الص غرية
واملتوسطة احلجم ،بفارق يتاوح من  10إىل  16يف املائة ،على التوايل.
اجلدول رقم 13
النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقا حسب حجم املنظمة
(النسبة املئوية لغري املبلغني)
حجم املنظمة املشاركة

النقص يف اإلبالغ عن سوء النقص يف اإلبالغ
عن االنتقام
السلوك/املخالفات

متوسطة

60,7

64,8

كبرية

49,8

58,4

صغرية

58,8

64,3

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.

 - 245وعموما ،يتوفر للمنظمات الكبرية املزي د من التموي ل للتوظي ف وت وفري اخل دمات م ن
أج ل دع م اإلب الغ ،وع ادة م ا ختض ع للمزي د من املراقب ة اخلارجي ة م ن جان ب وس ائط اإلع الم
والدول األعضاء .وابإلضافة إىل ذلك ،ف ن املنظمات الكبرية أكثر تطورا من حيث ا لسي ا س ا ت
واملمارسات من نظرياهتا الصغرية واملتوسطة احلجم .وقد أنش مكتب خدمات الرقابة ا ل دا خلي ة
الت ابع لألمان ة العام ة لألم م املتح دة يف ع ام  ،1994ومت إنش اء جل ان الت دقيق اخلاص ة ب بانمج
األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف يف أواخر تسعينيات القرن املاضي .وقد وضعت األمانة العامة
لألمم املتحدة والصناديق والبامج التابعة هلا الكثري من السياسات املتعلقة ابحلماية من ا ال ن تق ا م
والوظ ائف الداعم ة عق ب فض يحة ال نفط مقاب ل الغ ذاء يف ع ام  ،2005ف تم إنش اء مكت ب
األخالقي ات الت ابع لألمان ة العام ة يف ع ام  ،2006ومكات ب األخالقي ات اخلاص ة بك ل م ن
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واليونيسيف يف عام ، 2007
ومكتب األخالقيات اخلاص ببانمج األغذية العاملي يف عام .2008
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 - 246ويف الفتة بني عامي  2010و ،2013أنشأت معظ م املنظم ات الص غرية واملتوس طة
احلجم مكاتب أخالقيات ووضعت سياسات للحماية من االنتقام ،وكان الدافع يعود بشكل
جزئي على األرجح إىل اثنتني من القضااي البارزة يف مكمة األمم املتحدة للمنازعات( .)3وهذا
االفتقار إىل اخلبة يف تنفيذ السياسات واإلجراءات املتعلقة ابحلماية من االنتقام يتضح أيض ا يف
قضااي معروضة على احملكمة تتعلق حباالت انتقام يف منظمات صغرية ومتوسطة احلجم ،وال يت
خسرت  77يف املائة ( 10من كل  )13من القضااي املتعلقة ابالنتقام (انظر ا مل رفق ا خل ا مس)،
مقارنة خبسارة  44يف املائة من القضااي ابلنسبة للمنظمات الكبرية .وهناك ثالث قضااي فق ط
متعلقة ابالنتقام يف املنظمات الصغرية ،مت البت يف واحدة منها لصاحل مقدم الشكوى.
 - 247وابإلضافة إىل معدالت النقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفا ت يف ا مل ن ظم ا ت
الصغرية واملتوسطة احلجم ،وحدوث االنتقام فيها بصورة أكب ابملقارنة مع املنظمات الكبرية وفق ا
لالستقصاء العاملي للموظفني ،ف ن الرضا إزاء كيفية تعامل املوظفني الرئيسيني مع احلاالت يتباين
يوضح اجلدول  ،14ف ن الردود عل ى الدراس ة االستقص ائية العاملي ة
أيضا بشكل كبري .ومثلما ّ
للموظفني اليت ذكر فيها موظفون أهنم أبلغوا عن حاالت سوء سلوك و/أو خمالفات و/أو انتق ا م
تبني أن االستياء العام يف املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم فيما يتعلق بكيفية معاجلة القض ا اي
ّ
أعلى بنسبة  8إىل  14يف املائة مما هو عليه يف املنظمات الكبرية .وكانت مستواي ت ا ال ستي اء
األعلى تتعلق مبعاجلة مكاتب املوارد البشرية يف املنظمات الصغرية للبالغات املتعلقة ابالنتقام
( 80.8يف املائ ة) ،ومعاجل ة اإلدارة املتوس طة يف املنظم ات املتوس طة احلج م للبالغ ات املتعلق ة
بسوء السلوك/املخالفات ( 65.2يف املائة).
اجلدول رقم 14
تباين معدالت الرضا إزاء معاجلة حاالت سوء ا لسلوك/املخالفات واالنتقا  ،مصنفة حسب
حجم املنظمة
الكيان

منظمات
صغرية

منظمات
متوسطة

منظمات كبرية

الفرق بني املنظمات الكبرية واملنظمات
الصغرية واملتوسطة احلجم

النسبة املئوية لغري الراضني إزاء معاجلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات
 0,7إىل 17,840,3
39,6
58,1
مكتب الرقابة
 14,8إىل 18,9
37,2
52,0
56,1
املشرف
 9,3إىل 12,7
52,5
65,2
61,8
اإلدارة املتوسطة
 6,3إىل 8,2
50,8
57,1
59,0
املوارد البشرية
 8,3إىل 13,5
45,2
53,5
متوسط معاجلة حاالت سلوك التقارير 58,7
النسبة املئوية لعد الرضا إزاء معاجلة البالغات املتعلقة ابالنتقا
 15,5إىل 22,8
58,0
73,5
80,8
املوارد البشرية
 3,4إىل 10,1
56,6
60,0
66,7
مكتب الرقابة
 7,9إىل 18,2
55,1
63,0
73,3
مكتب األخالقيات
 9,9إىل 18,8
41,2
51,1
60,0
املشرف املباشر
 4,3إىل 0,4
66,3
70,6
66,7
اإلدارة املتوسطة
 8,2إىل 14,1
55,4
63,6
69,5
متوسط معاجلة حاالت االنتقام
املصدر وح دة ا لتفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.
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 - 248ويش ّكل التسلس ل اهلرم ي الرأس ي الواض ح يف العدي د م ن ه ذه املنظم ات الص غرية
واملتوس طة احلج م أح د العوام ل األخ رى ال يت ميك ن أن تس هم يف التف اواتت املتعلق ة ابإلب الغ
ومستوايت الرضا ال يت ّبينته ا الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ،ابملقارن ة م ع املنظم ات
وتبني العديد من املقابالت مع املوظفني واحلاالت ال  17ا ملت ع لق ة مبوظفني ا ليت ج رى
الكبريةّ .
استعراضها أن الرؤساء التنفيذيني يف هذه املنظمات غالب ا ما يتدخلون يف مرحلة مبكرة ج د ا م ن
اإلب الغ يف ماول ة لتس وية القض ااي .ويف املنظم ات الكب رية ،يت وىل اختصاص يون التعام ل م ع
البالغ ات ومعاجل ة احل االت ،ويف أغْلَ ب األحي ان ،اندرا م ا يت دخل رئ يس املنظم ة ،حي ث إن
مفوضة تكون على مستوى واحد أو مستويني د ون
التوصيات والقرارات اإلدارية تتخذها جهة ّ
الرئيس التنفيذي.
 - 249ومن خالل املقابالت مع املوظفني ،اطلعت وحدة التفتيش املشتك ة ع لى ح ا ال ت يف
منظمات صغرية ومتوسطة احلجم تدخل فيها املدير التنفيذي لوقف استمرار النظر يف بالغ م ا ،
يف ماولة واضحة للتوسط قبل اكتمال التحقيق أو من أجل القيام بنفسه إبجراء حتقيق لتقصي
احلقائق .ويف بعض احلاالت ،يبدو األمر مبثابة "سلوك استباقي" حلل مشكلة ما قبل أن تتفا قم.
ويف حاالت أخرى ،ك ان يب دو أن اخت اذ مث ل ه ذا اإلج راء من جان ب ال رئيس التنفي ذي هدف ه
جتنب إحلاق الضرر بسمعة املنظمة و/أو حلماية واحد من كبار املديرين.
 - 250وهناك القليل من احلاالت اليت علمت فيها املفتشتان بتدخل من جانب جملس اإلدارة ؛
وهي حاالت كانت تتعل ق ع ادة ابدع اءات ض د ال رئيس التنفي ذي أو انئ ب ال رئيس أو رئ يس
مكتب الرقابة .ويف حاالت أخرى كانت تتعلق هبذه املناصب أو مبسؤول شؤون ا ألخال قي ا ت،
مل يستش ر جمل س اإلدارة ومل يت دخل ،فتع رض أص حاب الش كاوى لالنتق ام .ويف ثالث ة أرابع
احل االت املتعلق ة مب وظفني ال يت ج رى استعراض ها يف منظم ات ص غرية ومتوس طة احلج م ،ت رك
املوظف ون العم ل ل دى منظم اهتم ،وكان ت جي ع ح االت ت رك الوظيف ة تع زى إىل قي ام ه ؤالء
املوظفني ابإلبالغ .ويف نصف هذه احلاالت ،وقع انتهاك للس رية تس بب يف ح دوث االنتق ام
أو جعله أسوأ إىل حد كبري.
 - 251وبشكل عام ،ف ن املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم لديها القليل من اخلبة يف تن فيذ
السياسات واإلجراءات املتعلقة ابإلبالغ عن املخالفات .ووفق ا لالستقصاء العا ملي للموظفني ،
ف ن رضا اجمليبني إزاء عملية اإلبال غ أقل بشكل ملحوظ يف ه ذه املنظم ات ،كم ا أن الثق ة يف
الكيفية اليت سيتم التعامل هبا مع البالغ ات أق ل أيض ا مقارن ة ابملنظم ات الكب رية .وابلنظ ر إىل
التسلسل اهلرمي الرأسي الراسخ يف هذه املنظمات ،ف ن توسيع نطاق أدوار ومسؤوليا ت جم ا لس
اإلدارة ،وخباصة ابلنسبة للكياانت ذات الكفاءة التقنية اليت تتمتع ابالستقاللية من قبيل ب ع ض
جلان الرقابة ،من شأنه أن يوفر قدرا أكب من املساءلة عندما تتعلق االدعاءات بكبار ا ملسؤولني
ال عن توفري االستقاللية يف التعامل مع
أو موظفي الرقابة أو مسؤويل شؤون األخالقيات ،فض ا
االدعاءات .وهذه األدوار واملسؤوليات املوسعة من شأهنا أن تشجع على اإلبالغ يف ا ملستقبل
عن سوء السلوك/املخالفات ،وأن توفر احلماية للمبلغني وتشجع على اإلبالغ عن االنتقام .وقد
ختدم أيضا يف توجيه وظائف املساءلة الرئيسية يف هذه املنظمات وتعزيز طابعها املهين.
 - 252وتكرر املفتشتان أتكيد التوصية  1الواردة يف الفصل الثاين ،وتطلبان إىل جمالس ا إل دارة
يف املنظمات ال  20الصغرية واملتوسطة احلجم التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تست عرض
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سياسات وإجراءات العمل املوحدة لإلبالغ عن س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ا  ،وأن
تضع بروتوكوالت وآليات ،مث ل جلن ة مراقب ة ،لإلخط ار ابالدع اءات املوجه ة ض د ال رئيس
التنفيذي أو موظفي اإلدارة العليا أو وظائف الرقابة أو الشؤون األخال قي ة  ،وم عا جل ة هذه
االدعاءات .كما تُدعى جمالس اإلدارة إىل تنفيذ تدابري تطلب إىل املوظفني الرئيسيني ت ق د مي
تقارير دورية بشأن املساءلة.
احلاجة اجلوهرية إىل "قدوة حسنة على مستوى القيادة" بغية ا لتشجيع على اإلبالغ
 - 253املعدالت احلالية للنقص يف اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ع لى ن ط ا ق
منظومة األمم املتحدة هي مصدر قلق ابل غ ،وتش ري إىل أوج ه ض عف وإخف اق ذري ع تتمث ل يف
اآليت سياسات غري واضحة أو ال توفر احلماية الكافية؛ ووظائف رئيسية غري فعالة و/أو تفتق ر
ال؛ وعمليات تستغ رق وقت ا أطول
إىل االستقاللية؛ وإجراءات غري واضحة أو تستغرق وقتا طوي ا
مم ا ينبغ ي أو تتس م ببريوقراطي ة مفرط ة؛ ويض اف إىل ذل ك عل ى وج ه اخلص وص ،وج ود قي ادة
ال تقوم بتطوير أو دعم ثقافة املساءلة اليت تشجع على اإلبالغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات
وتوفر احلماية للمبلغني ("القدوة احلسنة على مستوى القيادة").

احلواشي
()1
()2
()3
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مب ادرة األخال قي ات واالمتث ال ،اال سقص اء الع املي بش أن أخال قي ات العم ل 2016 ،قي اس املخ اطر وتعزي ز
السالمة يف أماكن العمل.
.JIU/REP/2014/8
مكم ة األم م املتح دة للمنازع ات ،هن ت م اتيس ض د األم ني الع ا م لألم م املتح دة ،ا لقض ية
رق م  ،UNDT /NBI/2010/054/UNAT /1680واسرس تورم ض د األم ني الع ا م لألم م املتح دة ،ا لقض ية
رقم .UNDT /NY/2009/044/JAB/2008/087
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سادسا" -الق دوة احلس نة عل ى مس توى القي ادة" :تعزي ز ودع م ثقاف ة املس اءلة
واحتا االختالف يف الرأي
ألف " -القدوة احلسنة على مستوى القيادة"
 - 254يتوقع أن يكون القادة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة قد وة ومث االا حي تذى م ن قبل
املوظفني يف أفعاهلم وردود أفعاهلم .وهؤالء القادة يف وضع فريد ميكنهم من التأثري يف جي ع ا ملوظفني
عن طريق إجياد ودعم ثقافة املساءلة والنزاهة من خالل إعطاء "القدوة احلسنة على مستوى القيادة".
 - 255وعبارة "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" تعين إجياد ثقافة اإلمس اك بزم ام األم ور
واملس ؤولية ع ن التص رف وفق ا للق يم واملب ادئ األخالقي ة ،انطالق ا م ن اإلحس اس ابملس ؤولية
الشخص ية واملهني ة .وه ذا يش مل قي ام امل ديرين التنفي ذيني ابس تمرار وبص ورة واض حة برعاي ة
املسائل املتعلقة ابألخالقيات واالمتثال؛ واحلصول على فهم عميق للثقافة السائدة قبل ماول ة
إجراء تغيريات هامة؛ وتطبيق ما يعظون به والتأكد من قيام اآلخرين ابلشيء ن فسه؛ وا ملك ا فأ ة
على حسن السلوك؛ واختاذ إجراءات بشأن السلوك غري الالئق؛ وأخريا ،دعم النظم وا ل ع ملي ا ت
واإلجراءات والوظائف املستقلة اليت حتافظ على املساءلة وتعززها(.)1
 - 256ويف سياق هذا االستعراض ،حتدد "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" القيم التوجيهية
والبيئة األخالقية للمنظمة ،وتؤثر يف كيفية تعامل املوظفني مع التضارب يف اآلراء ،وما إذا ك ان وا
مييلون إىل اإلبالغ (أو عدم اإلبالغ) عن سوء السلوك/املخالفات ،وما إذا كانت احلماية متوفرة
للمبلغني .ويف العديد من املقابالت اليت أجريت على نطاق املنظومة ،كثريا ما أعرب ا ملوظفون
عن إحساسهم بوجود جمموعتني من القواعد يف املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة واحدة
منهما لكبار املوظفني وأخرى جلميع من سواهم .ويبدو أن هناك توافقا عاما يف اآلراء مؤدا ه أ ن
املوظف الذي يؤدي وظائف كتابية أو إدارية يف مكتب ميداين سيطرد يف معظم احلاالت عند م ا
يرتكب خمالفة خطرية ،يف حني أن تطبيق تدابري املساءلة قد يكون أكثر مرونة ابلنسبة للموظفني
على مستوى الفئة الفنية أو اإلدارية العليا فما فوق.
 - 257وكان هناك توافق عام يف اآلراء يف أوساط املوظفني مفاده أنه ال ميكن بكل بساطة إجراء
أي تغيريات على إطار املساءلة دون التزام واضح من جانب الرئيس التن فيذي .حيث إ ن وجود
"قدوة حسنة على مستوى القيادة" على النحو املال ئم هو بكل بساطة أمر أساسي للمساءلة .وقد
تناولت وحدة التفتيش املشتكة مسألة "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" بشكل مب ا ش ر وغري
مباشر على حد سواء ،يف عدد من التقارير واالستعراضات التنظيمية وا إل داري ة  .وسيتناول هذ ا
الفصل األخري جمموعة فرعية من األمثلة على "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" ،وهي حت د ي دا
احتام االختالف يف الرأي ،وقد كان موضوعا ابرزا أاثره املوظفون يف هذا االست عرا ض .وستشري
املفتشتان أيض ا إىل التدريب احملدد اهلدف الذي تشتد احلاجة إليه لس د فجوة يف غ ا ي ة ا ألمهي ة ،
ع الوة إىل التط رق إىل أداة رص د فعال ة لقي اس "الق دوة احلس نة عل ى مس توى القي ادة" ،واح تام
االختالف يف الرأي داخل املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املركزية.
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ابء  -تعريف احتا االختالف يف الرأي
 - 1سياق احتا االختالف يف الرأي
عرف احتام االختالف يف الرأي أبنه حق الشخص يف أن يكون له رأي أو منظور ق د
 - 258ي م
ال يتطابق ان م ع السياس ات أو املواق ف الراس خة للمنظم ة ،وأن يع رب عنهم ا بص ورة الئق ة.
وحيف ز
واالختالف يف الرأي ميكن أن حيول دون تسرع اجملموعات يف الوصول إىل استن ت اج ا تّ ،
على التماس املزيد من املعلومات ،ويشجع األشخاص على النظر يف احلقائق واآلراء من عدة
منطلقات وزوااي( .)2وأشار عدد من كبار موظفي منظومة األمم املتحدة الذين أجريت مقابال ت
معه م إىل أن األص وات املخالف ة مفي دة ،ألهن ا تش كل حت دايا ي دفع امل ديرين لتقي يم كيفي ة س ري
األمور؛ ويف املقابل ،ال بد أن يكون املديرون أكثر انفتاح ا لتلقي هذه اآلراء  ،وذلك من شأ ن ه
أن يساعد يف حتسني العمليات واملمارسات .ومع ذل ك ،أق ر األش خاص ال ذين أجري ت معه م
مقابالت أبن املديرين ليسوا منفتحني جيعهم ملثل هذه التحدايت.
ال ،ال بد أن جيد املوظفون السبل والوسائل
 - 259ولكي يكون احتام االختالف يف الرأي فاع ا
املالئمة للتعبري عن آرائهم املخالف ة ،ويتع ني عل ى الق ادة أن يس تجيبوا بط رق تع تف مبختل ف
وجهات النظر اليت قد يتم اإلعراب عنها ويظهروا أن اآلراء املخالفة هي موضع تقدير ولن تقابل
ابالنتقام من أصحاهبا .وتناول موظفون من الفئة الفنية على نطاق منظومة األمم ا ملتح دة م رارا
وتك رارا مس ألة عق د اللق اءات املفتوح ة كطريق ة ل "ع رض القض ااي" .وابإلض افة إىل ذل ك ،مت
التطرق إىل أن التعاون املنتظم بني رابطات املوظفني واملوظفني من الفئة الفنية وكبار املوظفني هو
وسيلة جلمع تعليقات ّقيمة عن جمموعة متنوعة من القضااي على نطاق منظمة ما.

 - 260والش يء ال ذي جيع ل اح تام االخ تالف يف ال رأي وثي ق الص لة هب ذا االس تعراض ه و
حاالت االنتقام احلقيقية اليت ميكن أن حتدث أو حدثت ابلفعل عندما ال تت وفر س بل للتعب ري
احلقيقي عن هذا االختالف .ومبا أن التعبري عن اختالف الرأي ال يرتبط ارتباطا مب ا ش را يف ح د
ذات ه مبخالف ة أو س وء س لوك ،ف ال ميك ن فع ل ش يء ي ذكر حلماي ة امل وظفني بش كل فع ال م ن
االنتقام بسبب تعبريهم عن عدم االتفاق أو انتقاد السياسات أو اإلجراءات.
 - 261واحلاالت املتعلقة مبوظفني اليت درستها وحدة التفتيش املشتكة خالل هذا ا ال ست عرا ض
كان ربعها تقريبا يتعلق يف واقع األمر حباالت تتص ل ابح تام االخ تالف يف ال رأي أو ب دأت،
على أقل تقدير ،على هذا النحو .وكانت هذه احلاالت تقوم على خالفات تتعلق ابلسياس ية
العامة أو اإلجراءات مع اإلدارة املتوسطة أو رؤساء كبار وك ان ميك ن أن ت ؤدي ،أو أدت ،إىل
عرض أصحاب الشكاوى جيعهم إىل انتقام شديد تراوح من املضايق ا ت
تداعيات خطرية .وقد ت ّ
واإلدراج يف القائمة السوداء والتحرش إىل اإلجراءات العقابية ،والتعرض لتحقيق ا ت سيئ ة ا ل ن ي ة
واإلجب ار عل ى االس تقالة .ومشل ت معظ م احل االت كش ف املعلوم ات لكي اانت خارجي ة (دول
أعضاء و/أو وسائل إعالم) ،وانتهى نصف احلاالت إىل استقالة صاحب الشكوى والتقاض ي
الحق ا .وقد تسببوا جيع ا ،وال يزالون يتسببون ،يف وجود خالفات حادة داخل منظماهتم.
 - 2احلماية من سياسات االنتقا ال تشمل االنتقا دون وجود نشاط مشمول ابحلماية
 - 262عن دما تتلق ى مكات ب األخالقي ات حال ة س ببها مس ألة اح تام االخ تالف يف ال رأي،
يس عى معظ م املكات ب جاه دا لتحدي د النش اط املش مول ابحلماي ة عل ى وج ه التحدي د (س وء
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السلوك أو املخالفة األوىل) ،وابلتايل ،واستنادا إىل سياسات هذه املكاتب ،ف هن ا ال ت ع ث ر ع لى
أدلة ظاهرة الوجاهة .وم ع ذل ك ،يك ون االنتق ام ال ذي تع رض ل ه أص حاب الش كاوى حقيقي ا
وميكن اعتباره سوء سلوك إذا كان انتقام ا سافرا ،ولكنه غالب ا م ا يك ون مس تتا .في تم ببس اطة
وصف أصحاب الشكاوى أبهنم مثريو متاعب أو أهنم ال يستطيعون العمل ضم ن ف ريق ،ويتم
وضعهم يف قائمة س وداء ،ويتعرض ون للمض ايقات يف بع ض احل االت .وقي ام امل وظفني بتق دمي
ش كاوى تتعل ق إبس اءة اس تخدام الس لطة ض د م ن خي الفوهنم ال رأي ي ؤدي ببس اطة إىل ت دعيم
إطالق هذه األوصاف والتصورات على مقدمي الش كاوى .وكث ريا م ا ت ؤدي ه ذه األن واع م ن
احلاالت إىل تقدمي املزيد من البالغ ات وزايدة وع ي امل وظفني بوج ود جت اوزات وقض ااي أخ رى،
مما يؤدي إىل إجه اد م وظفي الرقاب ة واألخالقي ات ،واالع تاض عل ى السياس ات واإلج راءات،
وغالب ا ما يفضي ذلك إىل وجود بيئة عدائية وانتقامية بصورة مستمرة.
 - 3نتائج الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني بشأن املساءلة املتعلقة ابحتا ا ال ختال ف يف
الرأي والثقة يف القيادة
 - 263وافقت غالبية اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني (جزئي ا أو كلي ا) على
اآليت أن اإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات جيد التقدير يف املنظمة ( 58.3يف ا مل ائ ة )؛ أ ن ه ناك
منتدايت وآلي ات و/أو عمليات فعال ة للتعبري ع ن املخاوف بش أن القضااي املتعلق ة ابملنظمة ( 54.6يف املائ ة)؛
وأن امل وظفني خيض عون للمس اءلة الكافي ة ع ن أفع اهلم ( 51.2يف املائ ة) .وابإلض افة إىل ذل ك،
وافق نصف اجمليبني ابلض بط ( 50.0يف املائ ة) عل ى أن إبمك اهنم ع دم االتف اق ،بص ورة تتس م
ابالحتام ،مع القرارات أو القضااي املتعلقة ابملنظمة دون خوف من التعرض لالنتقام.
 - 264وكانت النتائج أفضل فيما يتعلق ابلقيادة بشكل عام ،حيث وا فق  62.3يف ا مل ا ئ ة م ن
اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني (جزئياا أو كليا) ع لى أ ن ا ل رؤس اء ا لت نفيذيني
أو نواهبم جيتهدون يف احلصول على تعليقات من املوظفني بشأن القضااي والتغيريات الرئيسية املتع لق ة
ابملنظمة وميكن الوثوق يف كوهنم منصفني ،ومراعني لألخالقيات وخيضعون جيع املوظفني للمساءلة.
ووافقت األغلبية أيض ا ( 58.7يف املائة) على أنه ميكن الوثوق ابلرؤساء التنفيذيني أو نواهبم يف ا خت ا ذ
إجراءات أتديبية مناسبة وسريعة يف حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقام.
 - 265وعند تصنيف الردود (انظر اجلدول  ،)15يظهر عدد من األمن اط املتس قة ال يت أش ري
إليها يف الفصول السابقة ،فيما يتعلق أبوجه التباين بني املوظفني يف املنظمات الصغرية واملتوسطة
احلج م والكي اانت الكب رية وب ني الس يدات والرج ال .ووفق ا لل ردود عل ى الدراس ة االستقص ائية
العاملية للموظفني ،كان املوظفون يف املنظم ات الص غرية واملتوس طة احلج م والس يدات يفتق رون
على األرجح وابستمرار إىل الثقة يف قيادة املنظمة ويف وجود قنوات حقيقية ميك ن هم م ن خال هل ا
التعب ري بك ل اح تام ع ن االخ تالف دون خ وف م ن التع ّرض لالنتق ام .ومثلم ا ورد يف الفص ل
اخلامس ،ينبغي للمنظمات الصغرية واملتوسطة أن تويل اهتمام ا خاص ا للسيا س ا ت وا ملم ارس ا ت
والوظ ائف ذات الص لة املرتبط ة ابإلب الغ ع ن املخالف ات .وتش ري نت ائج الدراس ة االستقص ائية
العاملية للموظفني إىل ضرورة بذل املزيد من اجلهود املتضافرة لدعم احتام االختال ف يف ا ل رأي،
وإيالء اهتمام خاص ألوجه التحامل اجلنساين.
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اجلدول رقم 15
تفاواتت نتائج الدراسة االستقصائية فيما يتعلق ابحتا االختالف يف الرأي واملساءلة ،عند
تصنيفها حسب نوع اجلنس وحجم املنظمة
(النسبة املئوية للموافقني على البيان)
أسئلة االستقصاء بشأن "ا لقدوة احلسنة على
مستوى ا لقيادة"

جيع اجمليبني

املنظمات ا لكبرية

ا لتفاوت يف املنظمات
ا لصغرية واملتوسطة احلجم

اإلبالغ عن سوء ا لسلوك/املخا لفات حيظى
اب لتقدير يف منظميت

58.3

63.9

( 19.8 )+إىل (65,7 23.5 )+

(14.6 )+

توجد مافل وآ ليات و/أو عمليات فعا لة لإل عراب
عن ا لشوا غل بشأن قضااي املنظمة.

54,6

59,7

( 17.0 )+إىل
(19.4 )+

61,4

(13.2 )+

إذا مل أواف ق عل ى ق رار أو مس ألة داخ ل املنظم ة،
إبمك اين اإل ع راب ع ن ع دم االتف اق بك ل اح تام
دون خوف من ا لتعرض لالنتقام

50,0

53,9

( 19.8 )+إىل
(15.2 )+

56,0

(11.8 )+

املوظفون يف من ظميت خيضعون للمساء لة على
ا لنحو املالئم عن أفعاهلم

51,2

55,8

( 15.7 )+إىل
(21.5 )+

59,3

(16.1 )+

جيتهد ا لرئيس ا لتنفيذي/انئب ا لرئيس يف احلصول
عل ى تعليق ات م ن امل وظفني بش أن املس ائل
وا لتغيريات ا لرئيسية يف املنظمة

62,3

( 18.5 )+إىل
(21.4 )+

67,5

واث ق م ن أن رئيس/انئ ب رئ يس املنظم ة س يكون
منصف ا ومراعي ا لألخالقيات وخيضع جيع املوظفني
للمساء لة

62,3

( 17.2 )+إىل
(23.6 )+

68,7

واث ق م ن أن رئيس/انئ ب رئ يس املنظم ة س يتخذ
اإلج راءات ا لتأديبي ة املالئم ة ويف ا لوق ت املناس ب
يف حاالت سوء ا لسلوك/املخا لفات واالنتقام

58,7

( 18 )+إىل
(23.8 )+

65,6

67,5

67,3

63,9

ا لذكور

ا لتفاوت ابملقارنة
مع اإلانث

(10.4 )+

(12.8 )+

(13.7 )+

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.

 - 4املمارسات اجليدة فيما يتعلق بتعزيز احتا االختالف يف الرأي
 - 266خالل املقابالت اليت أجريت مع موظفني على نطاق منظومة األمم املتحدة ومنظم ا ت
دولية أخرى ،وقفت املفتشتان على بعض املمارسات اجليدة الراسخة املتبعة لتعزيز ثقافة التعا ون
وتشجيع النقاش املفتوح بشأن اآلراء املتباينة ،واليت تكون حىت مثرية للجدل يف بعض ا ألحي ان .
ويتبع العديد من الرؤساء على نطاق املنظومة "سياسات الباب املفتوح" أو حيددون وقت ا م ع ي ن ا
للموظفني إما لتحديد َم ْوعِّد معهم أو احلضور إىل مكا تبهم ملناقشة أي مواضيع.
 - 267فعلى سبيل املثال ،بعث املدير التنفيذي السابق ملنظمة الصح ة ا ل عا ملي ة رس ا ل ة إىل جي ع
املوظفني أعلن فيها عن اتباع سياسة الباب املفتوح ،وشجع جيع املديرين على اع تماد هن ج مم ا ثل.
وهناك منظمات أخرى مثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،واليونسكو،
وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وبرانمج األمم املتح دة للمستوطنات ا لبشري ة  ،وا ليون يسيف،
ومكتب األمم املتحدة خلدمات دعم املشاريع ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
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الفلسطينيني ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومنظمة السياحة العاملية ،واالحتاد البيدي العاملي ،واملنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ،اعتمدت نظام اللقاءات املفتوحة اليت يشجع فيها املوظفون على الت عبري عن
وجهات نظرهم وآرا ئهم بطريقة تشاورية ومفتوحة ،دون خوف من االنتقام.
 - 268ولدى املفوضية السامية حلقوق اإلنسان آلية تسمى "احلوار الصريح" ،وهي منتدى مفتوح
للحوار يهدف إىل جعل املوظفني أكثر ثقة يف العمليات الرمسية وغري الرمسية املتاحة هلم للت عبري عن
شواغلهم .ويتيح هذا املنتدى التواصل التعاوين مع اإلدارة ،وقد ساعد يف تعزيز ثقة املوظفني فيها عن
طريق خلق حيز لالستماع بصورة فاعلة إىل شواغل املوظفني وأخذها يف االعتبار  .وجتتم ع ا للجنة
االستشارية لبانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،اليت تضم كبار موظفي اإلدارة املفوضني م ن
قبل املدير التنفيذي وممثلي نقابة املوظفني ،مرة واحدة كل ثالثة إىل ست ة أشه ر  ،مل نا قش ة ا ملسائل
بشوغل املوظفني للحيلولة دون تفاقمها إىل مستوى سوء السلوك.
املتعلقة ا
 - 269وم ن ب ني املنظم ات الدولي ة األخ رى ،ف ن ل دى منظم ة التع اون والتنمي ة يف املي دان
االقتصادي مدونة قواعد سلوك تتوخى تسوية املنازعات بني املوظفني قبل أن تبلغ مرحلة االختالف
الفعلي .وتلزم مدونة قواعد السلوك املشرفني ابحلفاظ ع لى ع ال ق ا ت ع مل جي دة وهتيئ ة جو م ن
التسامح واالحتام املتبادل بني املوظفني اخلاضعني إلشرافهم .ووفق ا هلذه ا مل د ونة  ،ال يتوق ع م ن
املشرفني تقدمي املشورة والتوجيه إىل مرؤوسيهم بشأن أداء عملهم فحسب ،بل أن يكونوا أيض ا ع لى
استعداد لالستماع واالستجابة بعقل مفتوح ألي أسئلة أو تعليقات أو اعتاضات أو شك ا وى م ن
مرؤوسيهم تتعلق ابلعمل .وتفتض مدونة قواعد السلوك أ ن ه ي ن بغي م عا جل ة ا مل نازعات ع لى حن و
استباقي ،قدر اإلمكان ،وينبغي أن حتل يف مرحلة مبكرة بطريقة حساسة ومايدة.
 - 270واحتام االختالف يف الرأي عنصر أساسي إلجياد ثقافة متنح املوظفني الشعور اب ألم ان
ملع رفتهم أن إبمك اهنم االخ تالف يف ال رأي بك ل اح تام م ع ال زمالء والرؤس اء دون خ وف م ن
التع رض لالنتق ام ،وابلت ايل يش عرون ابألم ان أيض ا يف اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات
واالنتقام .وهذه الثقافة املتمثلة يف "التحدث بصراحة" أو "اجملاهرة" تعّلِّق أمهية كبرية ع لى ا خت ا ذ
القرارات بشأن األخالقيات على وجه العموم ،حيث يتقاسم اجلميع املسؤولية .بيد أن املسؤولي ة
عن توفري القدوة احلسنة وتعزيز تلك الثقافة تقع ابلكامل على ع اتق ق ادة املنظم ات( .)3وم ن
أجل تعزيز احلوار ا لسليم واحتا االختالف يف الرأي ،ينبغي أن يهيئ الرؤساء ا لت ن فيذيون
يف مؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة املن ابر واآللي ات املالئم ة داخ ل منظم اهتم م ن أج ل
احلصول على طائفة واسعة من اآلراء بشأن السياسات واإلجراءات من املوظفني على مجي ع
املستوايت ،مبن يف ذلك املوظفون امليدانيون.

جيم  -تعزيز احتا االختالف يف الرأي :سد الثغرات
 - 271ترى املفتشتان أن مثة ثغرات يف التدريب والرصد يف مؤسسات منظوم ة ا ألمم ا ملتح دة
وأن س د ه ذه الثغ رات ميك ن أن يع زز املس اءلة وأن ي دعم ثقاف ة اح تام االخ تالف يف ال رأي.
واس تنادا إىل البي اانت املس تقاة م ن الدراس ة االستقص ائية العاملي ة للم وظفني ،واملق ابالت ال يت
أجريت مع موظفني على نط اق املنظوم ة وحتلي ل احل االت املتعلق ة مب وظفني ،يق تح ه ذا الف رع
األخ ري حل والا م ددة اهل دف واس تاتيجية تتعل ق ابلت دريب يف جم ال اإلش راف ورص د "الق دوة
احلسنة على مستوى القيادة" عن طريق إجراء استقصاءات عاملية للموظفني.
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 - 1تدريب املوظفني :ما هي اجلوانب الفاعلة وأين تكمن الثغرات
 - 272وفقا لنتائج الدراسة االستقصائية العاملي ة للم وظفني ،فق د حص ل ثالث ة م ن ك ل أربع ة
جميب ني عل ى الت دريب يف منظم اهتم يف جم ال املواض يع املتعلق ة ابألخالقي ات خ الل الس نوات
اخلمس املاضية؛ وحصل معظمهم ( 79.4يف املائة) على التدريب بطرق غري تفاعلية ،مثل مناذج
الت دريب ع ن طري ق اإلنتن ت ،يل ي ذل ك الط رق التفاعلي ة ( 47.0يف املائ ة) ،مث ل الت دريب
الشخصي أو احللقات الدراسية الشبكية .والسبب األكثر شيوعا الذي ذكره  24.7يف املائة م ن
اجمليبني الذين مل يتلقوا أي نوع من التدريب املتعلق ابألخالقيات هو أهنم مل يع لموا بوجود هذ ا
التدريب ( 51.4يف املائة) ،يلي ذلك عدم توفر هذا التدريب يف املنظمات (  27.2يف ا مل ا ئ ة ).
ويف املنظمات الكبرية ،حصل  80.7يف املائة من اجمليبني على التدريب ،مقارنة بنسبة  75.1يف
املائة يف املنظمات الصغرية ،ونسبة  59.5يف املائة فقط يف املنظمات املتوسطة احلجم.
 - 273واألغلبية الساحقة من الذين تلقوا التدريب ا تفقوا جزئي ا أو كلي ا ( 96.4يف املائة) ع لى
أن مت وى الت دريب ب ّني هل م بوض وح م ا ه ي األفع ال ال يت تع د خمالفة/س وء س لوك أو انتقام ا.
وابإلض افة إىل ذل ك ،ف ن  87.9يف املائ ة م ن اجمليب ني اتفق وا أيض ا (جزئي ا أو كلي ا) عل ى أن
الت دريب ق د أوضح هل م كي ف وأي ن ومل ن ي تم اإلب الغ ع ن س وء الس لوك/املخالفات واالنتق ام.
والعديد من املنظمات إما أهنا تستخدم دورة التعلم اإللزامية لألمانة العامة على شبكة ا إل ن تن ت
بش أن األخالقي ات املعنون ة "األخالقي ات والنزاه ة يف األم م املتح دة" أو تق وم بتكييفه ا
الستخدامها اخلاص .ويوفر هذا النموذج التدري املعلومات األساسية ع ن اإلب الغ ع ن س وء
السلوك/املخالفات واالنتقام ،كما يشتمل على من وذج للمش رفني؛ وابإلمك ان تكيي ف االثن ني
الستخدامهما من قبل املنظمات األخرى .وينبغي للمنظمات املتوسطة احلجم أن حتيط ع لم ا
بثغرة التعلم املذكورة أعاله واستطالع سبل توفري التدريب املتعلق ابألخالقيا ت للموظفني
وربطه بفتة ا لتوجيه والتعريف.
 - 274ويف هذا الصدد ،تود املفتشتان اإلشارة إىل التوصية  5الواردة يف تقرير وحدة ا لتفتيش
املشتكة املعنون "استعراض اآلليات والسياسات اليت تعاجل تض ارب املص احل يف منظوم ة األم م
املتح دة"( ،)4وال يت ت دعو الرؤس اء التنفي ذيني إىل اخت اذ اخلط وات الض رورية ،حبل ول ك انون
األول/ديسمب  ،2019من أجل (أ) ضمان أن يستكمل جيع املوظفني بنجاح ،بصرف النظ ر
عن الرتبة والدرجة ،الدورة التدريبية اإللزامية األولية والدورية يف جمال األخالقيات وحصوهلم ع لى
الشهادات ذات الصلة؛ (ب) ربط الشهادات اخلاصة ابلتدريب اإللزامي يف جم ا ل ا ألخال قي ا ت
ب دورة تقي يم األداء الس نوي للم وظفني؛ و(ج) إدراج الت دريب يف جم ال األخالقي ات ض من
التدريب التوجيهي لغري املوظفني ،مبا يف ذل ك تنظ يم دورات لتجدي د املع ارف بع د ف تات م ن
اخلدمة ،حسب االقتضاء.
 - 2التدريب يف جمال اإلشراف :ثغرة حرجة يتعني سدها
 - 275مثلما ذكر يف الفصل الرابع ،ف ن املشرفني املباشرين ،مث املديرين من الرتب املتوسطة،
هم على خط املواجهة فيما يتعلق بتلقي التقارير املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام ،غري
أن العدي د م ن املق ابالت م ع امل وظفني أس فرت ع ن رأي ش ائع مف اده أن ه ؤالء األش خاص
موهوبون من الناحية الفنية ،ومع ذلك غالب ا ما تنقصهم مهارات املديرين .وابلتايل متس ا حل اج ة
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إىل ت دريب غ ري تق ين م دد اهل دف ملس اعدة ه ؤالء املش رفني وامل ديرين م ن الرت ب الوس طى يف
االس تجابة عل ى النح و املناس ب الح تام االخ تالف يف ال رأي واملنازع ات ،ويف التعام ل م ع
البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام.
 - 276ومن بني اجمليبني على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،تلقى التدريب ا إلض ا يف
على كيفية التعامل مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام  28.1يف املائة فقط
من الذين مت حتدي دهم عل ى أهن م م ن املش رفني .وتراوح ت ه ذه النس بة ب ني  30.8يف املائ ة يف
املنظمات الكبرية إىل  25.1يف املائة يف املنظمات الصغرية .وم ع ذل ك ،مل يتل ق ه ذا الت دريب
س وى  17.5يف املائ ة م ن اجمليب ني ال ذين مت حتدي دهم عل ى أهن م م ن املش رفني يف املنظم ات
املتوسطة احلجم .واملشرفون الذين تلقوا التدريب وصفوه أبنه فعال للغاية يف إعدادهم على النحو
املناس ب لالس تجابة للبالغ ات املتعلق ة بس وء الس لوك/املخالفات (أع رب  95.3يف املائ ة ع ن
املوافقة أو املوافقة جزئيا) واالنتقام (أعرب  92.9يف املائة عن املوافقة أو املوافقة جزئيا).
 - 277ومثلما ذكر يف الفصل الرابع ،ووفقاا لنتائج الدراسة االستقصائية ا ل عاملي ة للموظفني  ،ف ن
املشرفني املباشرين يليهم املديرون من املستوى املتوسط يش ّكلون القنوات الداخلية األكثر ا ستخ دام ا
لإلبالغ عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام .ورغم ذلك ،ومع اس تثناء واح د ،وه و حتدي دا
البالغات اليت عاجلها املشرفون يف املنظمات الكبرية ،ف ن أغلبية اجمليبني على االستقصاء أ عربوا عن
عدم رضاهم عن الطريقة اليت عوجلت هبا بالغاهتم ،وكانت األرقام أقل بكثري ابلنسبة للبالغات ا ليت
عاجلها مديرون على مستوى اإلدارة املتوسطة ( 16.7إىل  36.8يف املائة) مق ارنة اب لبالغ ات ا ليت
عاجلها مشرفون ( 30.0إىل  61.8يف املائة) يف جيع احلاالت ،بغض النظر عن حجم املنظمة.
اجلدول رقم 16
تقدمي البالغات إىل املشرفني واإلدارة املتوسطة ومستوايت الثقة واالطمئنان املتصلة بذلك
(نسبة مئوية)
منظمة
صغرية

املشرف
منظمة
متوسطة

اإلبالغ ومستواي ت الرضا
52,8
52,5
حاالت سوء ا لسلوك/املخا لفات ا ليت مت اإلبالغ عنها للقناة احملددة
(كنسبة مئوية من املبلّغني)
ا لرضا عن تعامل ا لقناة احملددة مع ا لبالغ عن سوء ا لسلوك/املخا لفات (ا لنسبة
املئوية للتعبري عن ا لرضا جزئي ا أو كلي ا)
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61,8

38,3

27,9

50,9

28,1

20,5

36,8

43,6

27,0

36,7

20,6

27,7

45,5

57,3

34,2
38,2

37,3

48,5

34,0

49,2

16,7

60,10

66,90

43,5

60,20

منظمة
متوسطة

منظمة
كبرية
33,1

32,4

االنتقام ا لذي مت اإلبالغ عنه للقناة احملددة
(كنسبة مئوية من املبّلغني)
30,0
ا لرضا عن تعامل ا لقناة احملددة مع ا لبال غات املتعلقة ابالنتقام (ا لنسبة املئوية
للتعبري عن ا لرضا جزئيا أو كليا)
الثقة واالطمئنان
شعور ابالرتياح واالطمئنان عند قيام زميل من املرتبة نفسها أو مرتبة أدىن
إببالغ ا لقناة احملددة عن خما لفة/سوء سلوك أو انتقام
(ا لنسبة املئوية لالتفاق جزئي ا أو كلي ا)

منظمة
كبرية

منظمة
صغرية

اإلدارة املتوسطة
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املشرف
منظمة
صغرية
شعور ابالرتياح واالطمئنان عند قيام زميل من مرتبة أ على إببالغ ا لقناة احملددة
عن خما لفة/سوء سلوك أو انتقام (ا لنسبة املئوية لالتفاق جزئيا أو كليا)
ا لثقة يف أن حاالت سوء ا لسلوك/املخا لفات أو االنتقام ا ليت مت اإلبالغ عنها
للقناة احملددة ستعاجل يف ا لوقت املناسب وبشكل فعال (ا لنسبة املئوية لالتفاق
جزئي ا أو كلي ا)
ا لقناة احملددة تعامل جيع املوظفني بشكل منصف
(ا لنسبة املئوية لالتفاق جزئي ا أو كلي ا)

منظمة
متوسطة

اإلدارة املتوسطة
منظمة
كبرية

منظمة
صغرية

منظمة
متوسطة

منظمة
كبرية

55,90

55,20

63,10

37,6

39,8

52,7

57,60

59,90

67,90

38,4

42,3

55,4

65,3

68,4

73,4

45,2

49,7

61,1

املصدر وح دة التفت يش املش تكة ،الدراس ة اال ستقص ائية العاملي ة للم وظفني لع ام  2017بش أن السياس ات
املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.

 - 278وللرضا إزاء معاجلة التقارير أتثري أيض ا يف مستوى ثقة املوظفني يف املشرفني واملديرين م ن
اإلدارة املتوسطة ،مع وجود اجتاهات انشئة بشكل واضح ّبينتها الدراس ة االستقص ائية العاملي ة
للموظفني ،على النحو املبني يف اجلدول 16
•

ل دى اإلجاب ة عل ى جي ع األس ئلة األربع ة املطروح ة يف الدراس ة االستقص ائية العاملي ة
للموظفني فيما يتعلق ابلثقة واالطمئنان ،هناك نسبة أكب من اجمليبني ،بص رف ا ل نظ ر
عن حجم املنظمة ،الذين أعربوا عن الثقة يف رؤسائهم املباشرين أك ب م ن ثق تهم يف
اإلدارة املتوسطة.

•

على الرغم م ن أن نس بة الثق ة يف املش رفني املباش رين جت اوزت  50يف املائ ة يف جي ع
احلاالت ،بغض النظر عن حجم املنظمة ،ف ن نسبة الثقة يف اإلدارة املتوسطة مل تبلغ 50
يف املائة بني اجمليبني على أي من األسئلة األربعة يف املنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم.

•

مع دالت الرض ا إزاء معاجل ة البالغ ات (البالغ ات ع ن س وء الس لوك/املخالفات
واالنتقام) والثقة يف املشرفني واملديرين من اإلدارة املتوسطة أعلى بكثري يف ا مل ن ظم ا ت
الكبرية مقارنة ابملنظمات الصغرية واملتوسطة احلجم يف جيع احلاالت.

 - 279إن الت دين الثا ب ت يف مس توايت الرض ا إزاء امل ديرين م ن اإلدارة املتوس طة والثق ة ف يهم
الذي أعرب عنه اجمليبون على الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني ،إضافة إىل تدين مستوى
الرضا إزاء معاجلة البالغات من قبل املشرفني املباشرين ،يكشف ع ن ثغ رة خط رية يف الت دريب
ال الزم لتمك ني املش رفني وامل ديرين م ن االس تجابة بفعالي ة للبالغ ات املتعلق ة بس وء
السلوك/املخالفات واالنتقام.
 - 280وهذه الثغرة يف التدريب كبرية بشكل خاص فيما يتعلق إبدارة املنازعات وبناء ا ألف رق ة .
ويف حني توفر العديد من املنظمات برامج تدريبية للمديرين ،ف هنا عادة ما تكون غري إلزا مي ة .
وتعتمد العديد من البامج على قيام املديرين بتحديد أولوايت وتوقيت التدريب الذي يش اركون
فيه ،نظرا النشغاهلم الشديد ،ومعظم برامج التدريب ال تشمل التوجيه واملتابعة أو أنشطة للتأك د
من التطبيق العملي ملا مت تعلّمه.
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(أ) املمارسات اجليدة يف جمال التدريب على اإلشراف
تبينت املفتشتان أنه ال يوجد سوى القليل من املمارسات اجليدة الراسخة لتدريب ودع م
ّ - 281
املديرين يف جمال املهارات الشخصية اليت ميكن أن تكون مهمة للمعاجلة الفعالة للبالغات املق د م ة
من املوظفني .وأوىل هذه املمارسات هي برانمج منظمة العمل الدولية اخلاص اب لقي ادة ا لت ن فيذي ة
واإلدارة االستاتيجية ،الذي مت جتريبه يف عام  .2017ويتألف هذا التدريب من مستويني ويتضمن
ال عن تنظيم أ ن شط ة وتوجيه
ال خارج موقع العمل يركز على املهارات الشخصية ،فض ا
تدريبا شام ا
متكاملني يف املقر ،ويشمل ذلك لقاءات صباحية لتناول أي قضااي ملحة قد يواجهها فريق عمل.
وهذا البانمج الذي يرعاه انئب امل دير الع ام ل إلدارة واإلص الح ،ال ذي يع تف بوج ود ثغ رة يف
تدريب املديرين ،سيتم توسيع نطاقه يف عام  2018ليشمل املديرين يف املكاتب امليدانية.
 - 282والتدريب الذي يقدمه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للمنسقني املقيمني ا جل دد يشمل
دورة أخالقيات تغطي كيفية الوصول إىل سياسات احلماية من االنتق ام وتنفي ذها .كم ا يق دم
مكتب األخالقيات تدريبا خمصصا للموظفني يف املكاتب امليدانية على أساس البياان ت ا خل ا ص ة
ملتحص ل عليه ا م ن استقص اء امل وظفني واملعلوم ات املقدم ة من م وظفي مراجع ة
ابلبلد احملدد ا ّ
احلساابت والتحقيقات بشأن املخاطر اخلاصة ابلبلد املعين.
 - 283وابإلض افة إىل ال دورة املق ررة إلزامي ا للم وظفني يف جم ال األخالقي ات وال دورة األخ رى
املق ررة للمش رفني املش ار إليهم ا أع اله ،ل دى األمان ة العام ة لألم م املتح دة أيض ا جمموع ة م ن
الدورات املقررة إلزامي ا للمش رفني .وفض الا ع ن ذل ك ،تق وم األمان ة العام ة برعاي ة ح وار القي ادة
السنوي ،الذي ييسره املشرفون مع موظفيهم ملناقشة املواضيع الرئيسية .ويتضمن احلوار معلومات
توجيهية وافية للميسرين واملشاركني على حد سواء ،مما يساعد يف تركيز املشاركني على ا ملوضوع
وهتيئة املشرفني لتيسري املناقشات املتعلقة ابملسائل ذات الصلة .ويف مفوضي ة شؤون ا لالجئني ،
تق ّدم للم وظفني أيض ا ،ابإلض افة إىل ال دورة املق ررة إلزامي ا يف جم ال األخالقي ات ،ب رامج تعل م
خمصصة بشأن إدارة املنازعات والتدريب على التدخل االستباقي.
وبينت املقابالت اليت أجريت على نطاق األمانة العامة أن حوار القيادة ميثل منتدى جي دا
ّ - 284
للمديرين لتطبيق بعض املهارات الشخصية اليت تعلموها ،وملناقشة املواضي ع ا ملتع لق ة اب ألخال قيا ت
واملساءلة مع موظفيهم .وتقتح املفتشتان أن يستنسخ هذا النموذج يف املنظمات األخرى وتشجعان
األمانة على إجراء تقييم رمسي للحوار من أجل قياس فعاليته هبدف حتسني إنازه.
 - 285ومن أجل معاجلة أوجه نقص التدريب يف جمال اإلدارة ،يتوقع أن يؤدي تنفيذ ا لتوصي ة
التالية إىل تعزيز فعالية نظام محاية املبلغني عن املخالفات يف كل منظمة ،وذلك عن طريق تزوي د
املكلفني ابإلشراف على املوظفني وإدارهتم مبا يلزم من معرفة ومهارات وقدرات من أجل التعا مل
بفعالية مع البالغات املتعلقة بسوء السلوك/املخالفات واالنتقام.
التوصية 10
ينبغ ي للرؤس اء التنفي ذيني ملؤسس ات منظوم ة األم م املتح دة أبن يكفل وا ،بنهاي ة
عا  ،2019أن يكون مجيع املشرفني وامل ديرين مط البني إبكم ال ت دريب خ اص يف جم ال
السياس ات املرتبط ة ابإلب الغ ع ن املخالف ات وكيفي ة االس تجابة للبالغ ات املتعلق ة بس وء
السلوك/املخالفات واالنتقا والتعامل معها على النحو املناسب.
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 - 3الدراسات االستقصائية العاملية للموظفني :رصد "القدوة احلسنة على مستوى القيادة"
 - 286الدراسات االستقصائية العاملية للموظفني ميكن أن تكون أدوات مفيدة لقياس "ا لق د وة
احلسنة على مستوى القيادة" ،ولرصد مبادرات إدارة التغيري ،وتقييم اخلدمات والوظ ا ئف وتتب ع
أطر املساءلة .ويف حال إجراء هذه الدراسات ابنتظام ،ف هن ا ميك ن أن تت يح رؤي ة طويل ة امل دى
للتقدم احملرز مع مرور الوقت بشأن خمتلف املواضيع واملبادرات ،كما ميكن أن تكون آ لي ة جلم ع
اآلراء املخالف ة .وم ع ذل ك ،ف هن ا ال تك ون فعال ة وموثوق ة إال إذا اس تخدمت بص ورة ش فافة
واستاتيجية ،وأن يتم قبل إطالقها وضع وعرض خطط مفصلة حتدد ما يلي (أ) الكيفي ة ( ع لى
ش بكة اإلنتن ت ،ع ن طري ق البي د اإللك توين و/أو وس ائل أخ رى) واألش خاص املعني ون
(املوظفون ،غري املوظفني ،وغريهم)؛ (ب) ما هي املعلومات اليت ينبغي جعها من أجل ا طال ع
املنظم ة عل ى م ا ينبغ ي هل ا أن تعرف ه م ن أج ل حتس ني اخل دمات أو الوظ ا ئف؛ (ج) كي ف
ستستخدم النتائج (ورمبا التحقق من صحتها ابملقارنة مع بياانت أخ رى)؛ و(د) كيفي ة تقاس م
النتائج ومع م ْن (نشرها علن ا ،على سبيل املثال).
 - 287وم ن أج ل الت أثري يف إح داث التغي ري وقي اس وجه ات النظ ر بش أن املس اءلة والقض ااي
املتعلق ة ابألخالقي ات ،ينبغ ي إدارة الدراس ة االستقص ائية بص ورة واض حة .وه ذا يع ين أن
االستقصاء ين بغي أن يكون حتت "إِّ ْمَرة" اإلدارة بصورة اتمة مع وجود مسامهات ومشاركة من
أص حاب املص لحة الرئيس يني مث ل رابط ات امل وظفني ،لك ن م ن األمث ل أن ي ديره ط رف اثل ث
مستقل من خارج املنظمة .وعملية التشاور بني اإلدارة ورابطات املوظفني تكتسي أمهي ة خ ا ص ة
متحيزة.
من أجل استبعاد أي أسئلة استدراجية أو ّ

 - 288ومن املهم أيض ا ضمان السرية واالكتفاء جبمع املعلومات الدميغرافية اليت تتماشى مع
أه داف االستقص اء وال جتع ل م ن املمك ن تتب ع اجمليب ني .وعن دما خيص ص املوظف ون وق تهم
الستكمال الدراسة االستقصائية ،ف هنم سريغبون يف معرفة الكيفية اليت سيستخدم هب ا ويف أن
تتخذ إجراءات ،وسريغبون يف التأكد من سرية املعلومات اجملمعة وعدم استخدامها ضدهم.
 - 289واالستقصاءات اليت تن ّفذ دون أهداف واضحة وشفافة يرجح أن تقابل ابلشك والريبة .
فالدراسة االستقصائية العاملية للموظفني اليت أجرهتا األمانة العامة يف عام  2017ق د أ طلقت،
جليد ،أبهداف غري واضحة من قبي ل "قي اس ورص د الت زام امل وظفني"
على الرغم من تصميمها ا ّ
و" توجي ه اإلج راءات اإلداري ة املرّك زة  -عل ى نط اق املنظم ة وملي ا" .كم ا افتق رت الدراس ة
االستقصائية إىل الوضوح بشأن الكيفية اليت ستستخدم هبا وما هي اجلهة اليت ستستخدمها ،مع
اإلش ارة ،عل ى س بيل املث ال ،عل ى أهن ا "ت وفر معلوم ات للم ديرين م ن أج ل املس اعدة يف س د
الثغرات يف جمال القدرات" .وقدمت تفاصيل النتائج خالل لقاء مفتوح ،ولكن ال يزال هن اك
عدم وضوح فيما يتعلق ابالستخدام العملي احملتمل هلذه النتائج.
 - 290ومن خالل املقابالت اليت أجريت على نطاق جيع املنظمات ،وقفت املفتشت ان ع لى
جمموعة متنوعة من املمارسات والنهج املتعلقة ابلدراسات االستقصائية العاملية للموظفني ال يت
تشمل "القدوة احلسنة على مستوى القيادة" ،واملسائل املتعلقة ابألخالقيات واملساءلة .وب ران مج
األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس نق ص املناع ة البش رية/اإليدز يعتم د فق ط عل ى رابط ة
املوظفني من أجل إجراء مثل هذه االستقصاءات ،مما يعين أن اإلدارة ال تلتزم ابلضرورة بتصميم
االستقصاء أو نتائجه وميكن بكل سهولة رفض االستقصاء أو إساءة استخدامه.
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 - 291وذكر موظفون أساسيون يف منظمتني (االحتاد البيدي العاملي ومنظمة السياحة العاملية)
أن اإلدارة ال تؤيّد إجراء دراسة استقصائية للموظفني .وهناك بعض املنظمات (امل ن ظم ة ا ل عا ملي ة
للملكية الفكرية ،ومنظمة الصحة العاملية ،واليونسكو) اليت تقوم بصورة دورية فقط إبجراء دراسة
استقص ائية عاملي ة للم وظفني ،يف ح ني أن بع ض املنظم ات األخ رى (االحت اد البي دي الع املي،
واملنظمة البحرية الدولية ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة الص حة العاملي ة) ال جت ري ه ذا
االستقص اء عل ى م دى س نوات أو ل يس ل ديها ج دول زم ين ميك ن التنب ؤ ب ه أو من تظم إلج راء
االستقصاء .وعدم االلتزام جبدول زمين منتظم يعتب فرص ة ض ائعة ملعرف ة معلوم ات مهم ة ع ن
املواضيع واملسائل ذات الصلة ابإلدارة الفعالة وقياس النتائج احملققة مع مرور الوقت.
 - 292ووجدت املفتشتان أن اليون يسيف تقدم مثاالا على املمارسات اجليدة من خال ل ط ريق ة
قيامها ابلتخطيط للدراسة االستقصائية العاملية للموظفني اخلاصة هبا واستخدامها وتوص يلها.
ويكون االستقصاء حتت إمرة اإلدارة (ويشرف عليه مكتب املوارد البشرية) ،ويضع يف ا حلسب ان
املس امهات املتعلق ة ابملواض يع واألس ئلة املقدم ة م ن جه ات م ن بينه ا رابط ة امل وظفني .وجي رى
االستقصاء كل سنتني ،وقد زاد معدل االستجابة يف الدورة األخرية من  56إىل  79يف ا مل ا ئ ة .
ويتم تنسيق تطوير كل جانب من جوانب االستقصاء مع رابط ة امل وظفني ،وت تم املوافق ة عل ى
جيع املعلومات من قبل رابطة املوظفني واإلدارة .ويتضمن االستقصاء مخسة جماالت ذات أولوية
تشمل جيع شعب اليونيسيف ،وهناك خطط عمل عاملية وإقليمية تستشد بنتائج االستقص اء .
ويتم ختصيص موارد لتصميم وإدارة االستقصاء واالستفادة من نتا ئجه بصورة استاتيجية لتحسني
العمليات ،وقياس املشاركة واملبادرات.
 - 293وتستخدم اليون يسيف ،ومنظمات كبرية أخ رى ،جه ة متعاق دة خارجي ة للمس اعدة يف
تصميم الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني اخلاصة هبا واإلشراف عليها ويف حتليل البي اان ت.
ال عن ضبط التصميم وا ستخ دا م
وهذه املمارسة ميكن أن توفر مستوى من السرية واألمن ،فض ا
النت ائج .ويف ح ني أن ه ذه املمارس ة مثالي ة ابلنس بة للمنظم ات األص غر أو ال يت ل ديها م وارد
مدودة ،فمن املمكن تصميم االستقصاءات واإلشراف عليها وحتليلها بواسطة موظفني داخليني
ابس تخدام م وارد ش املة وغ ري مكلف ة عل ى اإلنتن ت ت ؤدي وظ ا ئف حتلي ل البي اانت .وإدارة
االستقصاءات ابستخدام املوارد الداخلية ينبغي أن تراعي السرية والوصول إىل البياانت يف مرحلة
مبكرة من العملية ،وذلك من أجل تعزيز املساءلة والشفافية ووضع التوقعات املناسبة.
 - 294والدراسات االستقصائية العاملية للموظفني اليت جترى بصورة دورية وتكون ذات أهدا ف
وحوكمة واضحة وشفافة ،إىل جانب خطة لتقاسم النتائج واستخدامها ،ميكن أن توفر للقيادات
واإلدارة معلوم ات م ن ض منها النظ رة املتعمق ة ال يت مت س احلاج ة إليه ا ع ن "بيئ ة العم ل" يف
املنظمة ،وكيفية عمل أطر املساءلة ،وكيفية النظر إىل املواضيع املتعلقة ابألخالقيات ،والكيفي ة
اليت ينظر هبا إىل القادة ،أي "القدوة احلسنة على مستوى القيادة".
 - 295ويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز الشفافية واملساءلة يف املنظمات ع ن
طريق القيام على حنو استا تيجي بقياس تصورات املوظفني حيال املواضيع املتعلقة اب ألخال قي ا ت
و"القدوة احلسنة على مستوى القيادة".
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11 التوصية

 أن جيري الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات م ن ظوم ة ا ألمم،2020 ينبغي حبلول عا
 لقي اس آراء امل وظفني بش أن،املتح دة دراس ات استقص ائية عاملي ة للم وظفني ك ل س نتني
املس ائل املرتبط ة ب نهج "الق دوة احلس نة عل ى مس توى القي ادة" واملواض يع ذات الص لة
. وأن يضعوا خطة عمل شاملة ملعاجلة املسائل احملددة،ابملساءلة واألخالقيات

احلواشي
JIU definition based on Pricewaterhouse Coopers LLC, "Tone from the top: transforming words into

)1(

actions", Available at www.ibe.org.uk/userimages/pwc_tone_from_the_top_2013.pdf; and Deloitte,
"Building world-class ethics and compliance programs: making a good program great ", Available at:

.https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/risk/us-aers-g2g-compendium.pdf
C. J. Nemeth and A.J. Goncalo, "Creative collaborations from afar: the benefits of independent

.authors", Creativity Research Journal, vol. 17, pp. 1-8
M. Pachman, "Before the whistle blows: creating a speak-up culture at work", FT I Journal, August

)2(
)3(

2016, Available at: www.ftijournal.com/article/before-the-whistle-blows-creating-a-speak-up-

.culture-at-work#fn1
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Annex I
Source documents used for the compilation of United Nations
system whistle-blower policy best practices criteria and
indicators1
[Original: English/French]
Government of the United States of America, Whistleblower Protection Enhancement Act of 2012.
www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-112publ199/pdf/PLAW-112publ199.pdf
Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, National Audit Office, "Government
whistleblowing policies", 2014.
www.nao.org.uk/report/government-whistleblowing-policies/
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "The role of prescribed persons", 2015.
www.nao.org.uk/report/the-role-of-prescribed-persons/
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "Making a whistleblowing policy work", 2015.
www.nao.org.uk/report/making-a-whistleblowing-policy-work/
Government of the United Kingdom, National Audit Office, "Assessment criteria for whistleblowing policies ", 2014.
www.nao.org.uk/report/government-whistleblowing-policies/
Open Democracy Advice Centre (ODAC), Implementing PAIA (South Africa Promotion of Access to Information Act 2
of 2000): A Guide by ODAC, 2016.
www.opendemocracy.org.za/index.php/resources/publications
Organization for Economic Cooperation and Development, "Study on whistleblower protection frameworks,
compendium of best practices and guiding principles for legislation", 2010.
www.oecd.org/g20/topics/anti-corruption/48972967.pdf
The Whistleblowing Commission, "Report on the effectiveness of existing arrangements for workplace whistleblowing
in the UK", 2013.
www.pcaw.org.uk/files/WBC%20Report%20Final.pdf
Transparency International, "Alternative to silence: whistleblower protection in 10 European countries", 2007.
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2016/04/TI-Alternative-to-Silence-report-ENG.pdf
United Nations Staff Unions, Proposals from the UN staff unions to Secretary-General Guterres, 2017.
www.ccisua.org/wp-content/uploads/2017/01/StaffUnionProposals.pdf
Tom Devine, Government Accountability Project, "International best practices for whistleblower policies", 2016.
www.whistleblower.org/international-best-practices-whistleblower-policies
United Nations Office on Drugs and Crime, The Institutional Integrity Initiative, 2014.
www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/InstitutionalIntegrityInitiative.pdf
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression,
A/70/361.
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/361
Association for Progressive Communications, "The protection of sources and whistleblowers: submission to the United
Nations special rapporteur on the right to freedom of opinion and expression", June 2015.
www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Protection/AssociationProgressiveCommunications.pdf
Government of the United Kingdom, "Publicly available specification 1998:2008: whistleblowing arrangement code of
practice", 2008.
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030183709
Government of Australia, "Australian standard: whistleblower protection programs for entities", 2003.
www.aphref.aph.gov.au-house-committee--laca-whistleblowing-subs-attachmenta16.pdf
Government of France, Ministry of Justice, Lignes Directrices Françaises Visant à Renforcer la Lutte Contre la
Corruption dans les Transactions Commerciales (French Guidelines to Strengthen the Fight Against Corruption in
Commercial Transactions), 2015.
www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/lignes_directrices.pdf

1

T he enclosures are being circulated as received, in the languages of submission only.
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CSA Group, Whistleblowing Systems: A Guide 2016.
https://www.csagroup.org/news_or_press/first-guideline-on-whistleblowing-systems/
Global Principles on National Security and the Right to Information (Tshwane Principles), 2013.
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/global-principles-national-security-10232013.pdf
International Chamber of Commerce, "Guidelines on whistleblowing".
https://iccwbo.org/publication/icc-guidelines-on-whistleblowing/
Financial Conduct Authority, "Whistleblowing in deposit-takers, PRA-designated investment firms and insurers", 2015.
www.fca.org.uk/publication/policy/ps-15-24.pdf
Eversheds, "Whistleblowing: understanding the global landscape".
www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/practices/labour-employment-law/whistleblowing.page
Sir Robert Francis, Freedom to Speak Up, February 2015.
http://freedomtospeakup.org.uk/the-report/
Organization of American States, Model Law to Facilitate and Encourage the Reporting of Acts of Corruption and to
Protect Whistleblowers and Witnesses.
www.oas.org/juridico/english/draft_model_reporting.pdf
Simon Wolfe, Mark Worth, Suelette Dreyfus and A.J. Brown, Whistleblower Protection Rules in G20 Countries: The
Next Action Plan.
http://transparency.org.au/wp-content/uploads/2014/06/Action-Plan-June-2014-Whistleblower-Protection-Rules-G20Countries.pdf
Transparency International, "International principles for whistleblower legislation", 2013.
www.transparency.org/whatwedo/publication/international_principles_for_whistleblower_legislation
Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2014)7 of the Committee of Ministers to member States on the
protection of whistleblowers, 2014.
https://rm.coe.int/16807096c7
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املرفق الثاين
السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات املوجودة يف املنظمات املشارك ة
يف وحدة التفتيش املشتكة ح  31كانون األول/ديسمب 2017
سياسات محاية (املبلغني عن املخالفات) من االنتقا

املنظمة

منظمة األغذية والزراعة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل
منظمة العمل الدولية
املنظمة البحرية الدولية
االحتاد البيدي العاملي
()1

األمانة العامة لألمم املتحدة

سياسة محاية املبلغني عن املخالفات (التعميم اإلداري  9 ،5/2011شباط/فباير )2011
السياس ة املتعلق ة ابملبلغ ني ع ن املخالف ات (مكت ب خ دمات الرقاب ة الداخلي ة 14 ،نيس ان/
أبريل )AM. III/3 ،2016
إطار األخالقيات يف منظمة الطريان املدين الدويل (  ،Doc 7350/9التعديل رقم  ، 4ا مل رفق ا ألول4 ،
تشرين الثاين/نوفمب  )2011واملادة  2من مدونة اخلدمة يف منظمة الطريان املدين الدويل
األخال قي ات يف املنظم ة محاي ة املبلغ ني ع ن املخالف ات (  ،IGDS No. 186النس خة  8 ،1أيل ول/
سبتمب  ،)2010واألخالقيات يف املنظمة (  ،IGDS No. 76النسخة  ،1عام )2009
سياس ة املنظم ة البحري ة الدولي ة للحماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك اولتع اون
م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت او لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول ( 3تش رين الث اين/
نوفمب )2015
سياس ة االحت اد البي دي الع املي بش أن محاي ة امل وظفني م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء
السلوك (األمر اإلداري  22 ،4/11شباط/فباير )2011
احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك والتع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت
والتحقيقات املأذون هبا حسب األصول ( )ST /SGB/2017/2/Rev.1

هيئة األمم املتحدة للمرأة
ب رانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس
نقص املناعة البشرية/اإليدز

سياسة هيئة األمم املتحدة للمرأة للحماية من االنتقام (كانون الثاين/يناير )2013
م ذكرة إعالمي ة ل بانمج األم م املتح دة املش تك املع ين بف ريوس نق ص املناع ة ا لبش رية/اإليدز
 15 ،MER/Ethics 2017-1تش رين الث اين/نوفمب  ،)2017واإلب الغ ع ن املخالف ات واحلماي ة
من االنتقام يف منظمة الصحة العاملية السياسات واإلجراءات ()2015
السياس ة املتعلق ة ابحلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك والتع اون م ع عملي ات
مراجعة احلساابت والتحقيقات املأذون هبا حسب األصول (شباط/فباير )2015
إنش اء نظ ام إفص اح س ري مم ي وت وفري احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك
أو املخالفات والتعاون مع عمليات مراجع ة احلس اابت وا لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول
(دليل املوارد البشرية ،البند  20 ،3- 18نيسان/أبريل )2011
احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك أو التع اون م ع أنش طة تقص ي احلق ائق
املأذون هبا (دليل السياسات واإلجراءات 25 ،تشرين الثاين/نوفمب )2014

مفوضية شؤون الالجئني

سياس ة مفوض ية ش ؤون الالجئ ني بش أن محاي ة األف راد م ن االنتق ا م (م ذكرة داخلي ة
رقم  15 ،2008/043أيلول/سبتمب )2008
احلماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء الس لوك أو التع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت
والتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول وغريه ا م ن أنش طة الرقاب ة (سياس ة اليونيس يف حلماي ة
املبلغني عن املخالفات) (  .CF/EXD/2007-005التنقيح  6 ،2شباط/فباير )2015
احلماية من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء الس لوك أو التع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت
والتحقيقات املأذون هبا حسب األصول (  1 ،UNIDO/DGB/(M).116آذار/مارس )2010
احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك أو التع اون م ع أنش طة تقص ي احلق ائق
املأذون هبا (األمر التوجيهي للمنظمة رقم  26 ،35آب/أغسطس )2010

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
اليونسكو
صندوق األمم املتحدة للسكان

اليونيسيف
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
مكتب األمم املتحدة خلدمات دعم املشاريع
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وكالة إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

االدع اءات وإج راءات الش كاوى واحلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء ا لس لوك
والتع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت وا لتحقيق ات (التعم يم الع ام للم وظفني رق م ،2007/5
 31كانون األول/ديسمب )2007
احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك أو التع اون م ع أنش طة تقص ي احلق ائق
املأذون هبا حسب األصول (  14 ،NS/768حزيران/يونيه )2013
محاي ة األش خاص ال ذين يبلغ ون ع ن س وء ا لس لوك والتع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت
وا لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول (األم ر اإلداري  15 ،)(DAJ) No. 35/Rev. 1تش رين
الثاين/نوفمب 2017

برانمج األغذية العاملي

احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك والتع اون م ع عملي ات مراجع ة احلس اابت
وا لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول (سياس ة ب رانمج األغذي ة الع املي حلماي ة "املبلّغ ني ع ن
املخالفات") (  31 ،ED2008/003كانون الثاين/يناير )2008
اإلب الغ ع ن املخا لف ات واحلماي ة م ن االنتق ام يف منظم ة ا لص حة العاملي ة السياس ات
واإلجراءات ()2015
سياس ة احلماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك والتع اون م ع عملي ات مراجع ة
احلس اابت وا لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول (توجي ه مكت رق م 29 ،2017/33
أيلول/سبتمب )2017

منظمة السياحة العاملية
االحتاد البيدي العاملي

منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

()1
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سياس ة املنظم ة العاملي ة لألرص اد اجلوي ة للحماي ة م ن االنتق ام بس بب اإلب الغ ع ن س وء الس لوك
والتعاون مع عمليات مراجع ة احلس اابت وا لتحقيق ات امل أذون هب ا حس ب األص ول (م ذكرة إداري ة
رقم  5 ،2012/7نيسان/أبريل )2012

تنطب ق أيض ا عل ى املنظم ات اخلمس ة التالي ة املش اركة يف وح دة التفت يش املش تكة مرك ز التج ارة الدولي ة،
واألونكت اد ،وب رانمج األم م املتح دة للبيئ ة ،وموئ ل األم م املتح دة ،ومكت ب األم م املتح دة املع ين
ابملخدرات اوجلرمية.
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تقييمات أفضل املمارسات املتعلقة بسياسات احلماية من االنتقا يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  -اجلدول الرئيسي
منظمة األغذية والزراعة
وكال ة الطاقة الذيرة
منظمة الطريان املدين
منظمة العمل
منظمة األرصاد
االحتاد الدويل لالتصاالت
األمانة العامة
البانمج املشتك املعين ابإليدز
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
اليونسكو
صند وق األمم املتحدة للسكان
مفوضية شؤون الالجئني
اليونيسيف
اليونيد و
مكتب خدمات املشاريع
هيئة األمم املتحدة للمرأة
األونروا
منظمة السياحة العاملية
االحتاد البيدي العاملي
برانمج األغذية العاملي
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
منظمة األرصاد اجلوية
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مؤشرا ت أفضل املمارسات

 1- 1تطلب ما ال يقل عن قناتني لإلبالغ ا لداخلي ،مثل مدير أو موظف أقدم أو موظف موارد بشرية أو خط ساخن داخلي
 2- 1تسمح إببالغ هيئة رقابية وتطلب أن يكون خط اإلبالغ هذا مستقالا
 3- 1تسمح للشخص ابإلبالغ بصورة سرية ودون ا لكشف عن اهلوية
 4- 1لديها أحكام مددة لإلبالغ عن املخالفات املتعلقة برئيس املنظمة ورئيس مكتب الرقابة
 5- 1تسمح ابإلبالغ ابستخدام أي من لغات عمل املنظمة
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 6- 1توضح مىت وكيف ميكن لشخص أن يقوم إببالغ جهة خارجية (مثل جهات إنفاذ القانون أو جمموعة دفاع عن املصلحة العامة أو وسائط اإل عالم)
عرض على األرجح إىل انتقام أو أضرار أو تعرض النتقام أو ضرر من جراء اإلبالغ عن خما لفات
 1- 2حتدد آ لية إبالغ ميكن أن يستخدمها املبلّغ (مثل مكتب األخالقيات أو مكتب املوارد البشرية) ،إذا كان هذا ا لشخص يعتقد أنه قد يت ّ
 2- 2توفر آ ليات محاية إذا تعرض الشخص املبلغ النتقام أو ضرر ،مبا يف ذلك نقله داخل مركز ا لعمل نفسه أو إىل مركز عمل آخر أو تغيري املشرف عنه
 3- 2تطلب اطالع الشخص املبلغ على نتائج بالغه (البال غات املتعلقة ابملخا لفات/سوء ا لسلوك واالنتقام على حد سواء) ،وعلى أي إجراء اختذته املنظمة ملعاجلة ا لشواغل ،شريطة أال يؤدي ذلك إىل إحلاق الضرر مبوظفني آخرين أو ا لكشف عن
معلومات سرية أو حساسة
 4- 2تطلب اختاذ تدابري أتديبية مالئمة ضد ا لشخص الذي توّرط يف ممارسة االنتقام
 1- 3حتدد مىت وكيف ينبغي أن تتدخل اإلدارة العليا للمنظمة لتوفري املزيد من احلماية أو املساعدة للمبلغ
تبني اخليارات املتاحة للمبلغني ال لتماس التوجيه والدعم غري ا لرمسيني من اجلهات ذات ا لصلة مثل احتاد املوظفني أو أمني املظامل أو املستشار ا لقانوين للموظفني أو خدمات تقدمي املشورة للموظفني
ّ 2- 3
 3- 3تن ص على إاتحة عملية طعن خارجية ومستقلة للمبلغني إذا توفرت لديهم أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلماية املقدمة غري كافية أو إذا مل يتم ا لتوصل إىل أدلة ظا هرة الوجا هة
 1- 4تطلب من املنظمة إجراء استعراض أويل للبالغات املتعلقة ابملخالفات واالنتقام ،وإجراء حتقيق مفصل يف حا لة حتديد وجود دعوى ظا هرة الوجاهة
 2- 4تطلب وجود نظام لتسجيل ا لبالغات املتعلقة ابملخالفات واالنتقام بغض ا لنظر عما إذا اختذت أي إجراءات إضافية
 3- 4تقتضي إجراء استعراضات وحتقيقات مبدئية (لكل من شكاوى االنتقام واملخالفات) يف ا لوقت املناسب وتوضيح األطر الزمنية
 4- 4توفر آ لية إلحا لة التحقيقات إىل جهات خارجية و /أو التماس املشورة من جهات خارجية حسب االقتضاء
 1- 5تتضمن تعاريف واضحة بشأن ،األشخاص (املوظفون أو غري املوظفني أو مقدمو اخلدمات اخلارجيون على سبيل املثال) ،ونوع األنشطة (مثل سوء ا لسلوك/املخا لفات و/أو االنتقام)
 2- 5تطلب أن يكون واجب اإلبالغ مدرج ا يف مدونة أو معايري السلوك ذات ا لصلة ابملنظمة
 3- 5ترد يف وثيقة واحدة يسهل االطالع عليها يف موقع املنظمة على شبكة اإلنتنت
 4- 5تعمم ابستخدام لغة واضحة وموجزة وبسيطة ،ومتجة إىل جيع لغات عمل املنظمة وتستخدم أمثلة ملساعدة املوظفني يف فهم مىت وكيف تنطبق ا لسياسة
 5- 5توفر آ لية الستعراض السياسة ا لعامة بشكل دوري ،مبا يشمل أحكاما تنص على حتديث ا لسياسة العامة استنادا إىل ا لدروس املستفادة
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املرفق الرابع
تصميم ومنهجية الدراسة االستقصائية العاملية للم وظفني املع دة م ن قب ل
وح دة التفت يش املش تكة ع ا  2017بش أن سياس ات اإلب الغ ع ن
املخالفات
أوال -مقدمة
األس لوب املنهج ي ال ذي اس تخدمته وح دة التفت يش املش تكة يف تص ميم الدراس ة
ييس ر
االستقصائية العاملية للم وظفني بش أن سياس ات اإلب الغ ع ن املخالف ات لع ام ّ ،2017
عملي ة اس تخالص اآلراء بش كل نزي ه ابس تخدام البي اانت العالي ة اجل ودة الالزم ة إلج راء حتلي ل
موثوق .وتنقسم املنهجية إىل عدة خطوات منهجية تصميم الدراسة االستقص ائية؛ وحس اب
حجم ال َعّي نَة املطلوبة؛ والتنفيذ وجع البياانت؛ والتحقق واملراقبة؛ وحتليل الدراسة االستقصائية.

اثنيا -تصميم الدراسة االستقصائية
جرى تنقيح تصميم الدراسة االستقصائية عدة مرات من أجل تعزيز عملية ا ستخال ص
اآلراء ،واهليكل العام للدراسة ،وجع البياانت .واألسئلة املدرجة يف الدراسة االستقصائية لوح دة
التفتيش املشتكة لعام  2017بشأن سياسات اإلبالغ عن املخالفات قد أعدت ونقحت بعناية
من قبل مفتشني وموظفني من وحدة التفتيش املشتكة ،وممارسني لديهم خبة يف جمال سيا س ا ت
وممارسات اإلبالغ عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،ومتخصص يف البي اان ت
(اختصاص ي إحص اء) عم ل كمستش ار خ ارجي لفري ق املش روع .وم ن أج ل احلص ول عل ى
معدالت استجابة موثوق هبا وجتنب إ ْرهاق اجمليبني ،كانت األسئلة موجزة ،وحدد طول ا ل درا س ة
إجاالا بفتة زمنية معقولة .وجرى جتريب الدراسة قبل نشرها من أجل حتديد وتصحيح أي خلل
فين أو أخطاء يف التسلسل املنطقي .ويف املتوسط ،كانت الفتة الزمنية الفعلية اليت احتاجه ا كل
مشارك هي  13.34دقيقة عند حتديد املتوس ط ابلنس بة جلمي ع اجمليب ني ال ذين أكمل وا الدراس ة
والبالغ عددهم  15 865شخص ا .وقد أتيحت الدراسة االستقصائية ابثنتني من لغ ا ت ا ل ع مل
يف األمم املتحدة ،مها اإلنكليزية والفرنسية.
وبل غ جمم وع األس ئلة  35س ؤاالا .وتض من تص ميم الدراس ة اس تخدام منط ق تش عيب
األسئلة الذي يوجه اجمليبني حنو أسئلة ذات صلة على أساس ردودهم ويوجههم من خالل أسئل ة
إضافية .ويكفل منطق التصفية هذا أن يستكمل اجمليبون األسئلة اليت تناسبهم فقط .واشتمل
هيكل الدراسة االستقصائية على أربعة فروع .ففي الفرع األول ،طلب من املشاركني يف ال درا س ة
تقدمي معلومات دميغرافية ،من قبيل املنظمة اليت يعملون لديها ،وما إذا كانوا يعملون يف املقر
أم يف امليدان ،ونوع عقود عملهم ،وسنوات اخلدمة ،واملرتبة الوظيفية ونوع ا جل ن س .أما ا لف روع
الث اين والثال ث والراب ع ،فتض منت أس ئلة هت دف إىل معرف ة تص ورات املش اركني بش أن الت دريب
والتوجيه يف جمال املعايري أو مدونة قواعد السلوك واألخالقيات؛ وسياسات وإجراءا ت ا إلبال غ
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عن سوء السلوك/املخالفات واالنتقام ومحاية املبلغني؛ و"القدوة احلسنة على مستوى ا لقي ادة " ،
وتقييم ثقافة املنظمة والقيادة واملساءلة فيها.
ومشلت أنواع األسئلة طريقة االختيار من إجاابت متعددة ،وأسئلة االستفهام ا لتق ري ري
(نع م أم ال) ،وتقييم ات م ن قبي ل أواف ق ،أواف ق جزئي ا ،ال أواف ق وال أخ الف ،أخ الف جزئي ا،
أخ الف .ولقي اس الرض ا ،اس تخدمت تقييم ات م ن قبي ل راض متام ا ،راض نوع ا م ا ،ال راض
وال غري راض ،غري راض نوعا ما ،غري راض متاما .ومل تطرح أسئلة موضوعية مفتوحة .ويف ماول ة
للحصول على معدل إجابة أعلى على كل سؤال ،قدمت خيارات من قبيل "ال ينطبق " و " غري
متأكد" بغية التمكني من اإلجابة على بعض األسئلة بدالا من خيار ختطي األسئلة.
ومشلت عملية تصميم العينات موظفو املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش ا ملشتك ة
البالغ عددها  28منظمة بوصفهم اجملموع ة املس تهدفة؛ واس تخدم أس لوب العين ات العش وائية
حيث دعي جيع املوظفني عن طريق البيد اإللكتوين إىل املشاركة يف الدراسة االستقصائية؛ ومت
إعداد االستقصاء وتوزيعه رقميا عن طريق رسائل ابلبيد اإللكتوين موجهة من جهات ا لت ن سيق
التابع ة لوح دة التفت يش املش تكة إىل جي ع امل وظفني امل درجني يف ق وائم البي د اإللك توين لك ل
واحدة من املنظمات املشاركة؛ واقتح حد أدىن حلجم ال َعّي َنة من ك ل منظم ة؛ ومت حتدي د مرحل ة
حتقق للتأكد من اناز العملية بشكل صحيح.
واستند الفريق أيض ا على دراس ات استقص ائية متعلق ة ابألخالقي ات س بق وأن أجرهت ا
وحدة التفتيش املشتكة ،ودراس ات استقص ائية عاملي ة للم وظفني أجراه ا بص ورة دوري ة ك ل م ن
مكات ب األخالقي ات ،ومكات ب امل وارد البش رية ،وجم الس امل وظفني أو احت ادات امل وظفني يف
املنظمات املشاركة .وابإلضافة إىل ذلك ،استشد تصميم الدراسة االستقصائية آبراء جمموعا ت
تركيز شارك فيه ا موظف و األخالقي ات م ن خمتل ف املنظم ات م ن أج ل تق دمي خي ارات متنوع ة
ملختلف األسئلة املتعددة االختيارات.

اثلثا -حتديد حجم عينة اجمليبني وصالحية معدالت االستجابة
من أجل احلصول على استنتاجات موثوقة بشأن فهم السياسات واملمارس ا ت ا ملت ع لق ة
ابإلبالغ عن املخالفات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة ،كانت هناك حاجة إىل ق در كبري
من املعلومات الدقيقة .وترتب على ذلك احلاجة إىل َعّي َنات أكب؛ لكن كلما زاد حجم ا ل َع ّي َن ة
زادت تكلف ة احلص ول عل ى ك ل وح دة معلوم ات إض افية .وحج م ال َعّي نَ ة ه و الع دد الفعل ي
لألش خاص ال ذين مت اختي ارهم عش وائيا م ن جمتم ع إحص ا ئي مس تهدف جلع ل حتلي ل الدراس ة
االستقصائية متثيلي ا قدر اإلمكان .ومبا أن منظومة األمم املتحدة تتضمن العد ي د من ا مل ن ظم ا ت
ال يت ختتل ف يف جل ة أم ور منه ا ع دد امل وظفني (اجملتم ع اإلحص ائي املس تهدف) ،ف ن الط ابع
التمثيلي يشكل أمرا أساسي ا يف تصميم الدراسة االستقصائية.
وحتديد العينات هلذا الغرض ميكن أن يتم إما على املستوى األول من التسلسل اهلرمي،
ابعتبار أن منظومة األمم املتحدة هيئة واحدة وأن العاملني فيها جيعهم هم القاعدة اإلحصائي ة ،
أو على املستوى الثاين من التسلسل اهلرمي ،ابعتبار أن كل مؤسسة تشكل جزء ا م ن م ن ظوم ة
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األمم املتحدة وتقسيم أعداد العاملني فيها على أهنم القاعدة اإلحصائية .وق د مت حت د ي د ا ل َع ّي َن ة
الفعلية املستخدمة يف هذا التحليل استنادا إىل النهج األخري.

ومن مث ،ف ن جعل الدراسة االستقصائية متثيلية قدر اإلمكان ،وحتديد احلجم ا مل نا سب
لل َعّي َنة على مستوى املنظمة ،استلزما األخذ ابلعديد من االعتبارات النوعية والكمي ة  .وا ل ع وا مل
النوعي ة اهلام ة ال يت أخ ذت يف االعتب ار ه ي طبيع ة البح ث؛ وع دد األس ئلة؛ وع دد خي ارات
اإلجابة على كل سؤال؛ وأحجام ال َعّي َنات املستخدمة يف دراس ات مماثل ة؛ وم َع مدالت احل دوث
املستقاة من دراسات استقصائية مماثل ة أجرهت ا وح دة التفت يش املش تكة؛ ومع دالت اإلكم ال؛
والقيود املتعلقة ابملوارد ،من قبيل املوارد املالية ووقت جهات التنسيق واخلباء.
أم ا االعتب ارات الكمي ة اهلام ة فش ملت حج م اجملتم ع اإلحص ا ئي ،ومس توى الثق ة،
ومستوى الدقة ،ودرجة التباين .وحجم اجملتمع اإلحصائي هو العدد اإلجايل لألشخ ا ص ا لذي ن
يود الباحث أن يستخلص استنتاجات منهم .ويف هذه احلالة حتديدا ،يستخدم عدد املوظفني يف
كل مؤسسة اتبعة ملنظومة األمم املتحدة كبد يل حلجم اجملتمع اإلحصا ئي ،ومس توى الثق ة ه و
مقي اس م دى أتك د الباح ث م ن أن العين ة متث ل اجملتم ع اإلحص ا ئي يف ح دود مس توى الدق ة
املنشود ،وهامش اخلطأ هو مقياس مدى اقتاب إجاابت العّين ة من "اإلجاب ة الص حيحة" ال يت
قدمها اجملتمع اإلحصا ئي .ومت حساب عدد اجمليبني املستهدف يف كل منظمة على أساس ن سب ة
ثقة تبلغ  90يف املائة وهامش خطأ بنسبة  10يف املائة .ومت حساب حجم العينة لكل واح دة
من مؤسسات منظومة األمم املتحدة ابستخدام املعادلة التالية
)𝑝 𝑧 2 ∗ 𝑝(1 −
𝑒2
= 𝑒𝑧𝑖𝑆 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑆
)𝑝 𝑧 2 ∗ 𝑝(1 −
𝑁∗)
( 1+
𝑒2

ويف هذه املعادلة ،تعين " "Nحجم اجملتمع اإلحصائي ،و( )eهامش اخلطأ ،و( )Pتوزي ع
استجابة اجملتمع اإلحصا ئي (مثل ،متكاف بنسبة  50يف املائة) ،ومتوسط القيمة () Z-SCORE
هو دقة اإلحصاء ابلنسبة إىل مستوى الثقة الذي مت اختياره.

رابعا -التنفيذ ومجع البياانت
مت توزيع الدراسة االستقصائية يف شكل رقمي عن طريق البيد اإللك توين .وم ن أج ل
حتفي ز امل وظفني عل ى االس تجابة حبري ة ودون حتي ز ،ذك ر أن الدراس ة االستقص ائية طوعي ة،
وال تكشف عن اهلوية ،وتكفل السرية .وبعثت معظم املنظمات املشاركة رسالة تذكريي ة واح دة
على األقل عب البيد اإللكتوين ابإلضافة إىل الرس الة األص لية .وتتس م ه ذه الدراس ة مبص داقية
عالية ألهنا حتت إشراف وحدة التفتيش املشتكة ،اليت تعمل بوصفها هيئة رقابة خارجية اب ل ن سب ة
للمنظمات واملوظفني.
واخلاصية املفيدة ألداة جع املعلومات ( ،surveymonkey.comالقناة املستخدمة لتوزي ع
الدراسة) هي أهنا ال تلزم اجمليبني إبكمال الدراسة االستقصائية يف جلسة واحدة .وابإلضا ف ة إىل
ذلك ،مسح ابملشاركة مرة واحد فقط لكل عنوان بروتوكول على اإلنتنت أو احلاسوب ،من أجل
تفادي قيام املوظفني ابلرد على األسئلة عدة مرات.
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ومع مراعاة إمكانية اخنفاض معدل االس تجابة نظ را للط ابع احمل دد واحلس اس ملوض وع
الدراس ة االستقص ائية ،وال س يما ابملقارن ة م ع الدراس ات االستقص ائية املتعلق ة مبواض يع هت م
املوظفني بشكل عام (مثل ظروف عمل املوظفني ،ومرتبات وبدالت املوظفني) ،تعاون ت وح دة
التفتيش املشتكة تعاوانا وثيقا مع جهات التنسيق يف كل منظمة يف تنفيذ عملية ج ع ا لبي اان ت،
مبا يف ذلك االتصال األول ،والتاسل ،واستاتيجيات تعزيز معدل االستجابة ،وعمليات املت ا ب عة
والرسائل التذكريية.
وكانت وحدة التفتيش املشتكة على استعداد للرد على األسئلة الفنية واملوضوعية  .وق د
وردت حفن ة قليل ة من االستفس ارات ،وه و مؤش ر جي د عل ى التنفي ذ الس ليم لتص ميم الدراس ة
االستقصائية.

خامسا -التحقق وضبط جودة البياانت
استحدثت أداة تتبع داخلية توضح ع دد العين ات الالزم ة لك ل منظم ة .وك ان ه دف
هذه األداة توجيه جع البياانت حبيث ميكن حتديد ما إذا كان قد مت بلوغ حجم العينة املطلوب.
وكان رصد جع البياانت ابلغ األمهية للحصول على معدالت اس تجابة أعل ى ،وم ن مث ض مان
موثوقية التحليالت واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها.
اء عل ى
ويب ّني اجل دول أدانه كيفي ة التحق ق م ن ص حة اإلحص اء يف ك ل منظم ة بن ا
البارامتات املستهدفة والنتائج املتحصل عليها ابلفعل .وبلغ احلد األدىن ملستوى الثقة املستهدف
وهامش اخلطأ األقصى  90يف املائة و 10يف املائة على التوايل (تق مدم أيض ا قياس ات ملس توى
الثقة بنسبة  95يف املائة وهامش خطأ بنسبة  5يف املائة ،للعلم فقط) .ومبا أن هذه احلالة تتعلق
على وجه التحديد مبنظومة األمم املتحدة ،املكونة من عدة منظمات ،فيمكن حتديد حجم عينة
الدراسة االستقصائية ابستخدام منهجية حتديد العّينات على املستوى األول من التسلسل اهلرمي
(النظر إىل منظومة األمم املتحدة ككل أو كهيئة واحدة) أو على املستوى الثاين م ن ا لتسلسل
اهلرمي (حتديد العّينات على مستوى كل منظمة على حدة).
وميزة استخدام املستوى الثاين تتمثل يف أنه ميكن استخالص استنتاج ا ت م ن بي اان ت
الدراس ة االستقص ائية ابلنس بة ملنظوم ة األم م املتح دة كك ل أو ملنظم ة بعينه ا .يف ح ني أن
االس تنتاجات املستخلص ة م ن بي اانت الدراس ة االستقص ائية عن د اس تخدام املس توى األول
ال تكون صاحلة من الناحية اإلحصائية إال ملنظومة األمم املتحدة ككل .وعند استخدام منهجي ة
العين ات اإلحص ائية عل ى املس توى الث اين م ن التسلس ل اهلرم ي ،يك ون حج م العين ة املطل وب
ه و  1 538مس تجيب ا نتيج ة جتمي ع العين ات الفرعي ة عل ى مس توى املنظم ة (مقارن ة ب 128
مستجيب ا فقط إذا مت حتديد العينة على املستوى األول من التسلسل اهلرمي) .ويكفل ا ستيف اء
ه ذا املعي ار موثوقي ة االس تنتاجات عل ى مس توى املنظم ة املعني ة وعل ى مس توى منظوم ة األم م
املتحدة على حد سواء.

وبعد انتهاء الدراسة االستقصائية ،أظهرت النتائج الفعلية املتحصل عليها على مستوى
منظومة األمم املتحدة ارتفاع مستوى الثقة ( 99.25يف املائة) واخنفاضا شديدا يف هامش ا خل طأ
( 0.74يف املائة) ومشاركة عدد كبري جدا من اجمليبني ( .)15 865وعلى مستوى املنظمة ،كان
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أعلى مستوى ثقة مت بلوغه هو  98.465يف املائة وبلغ هامش اخلطأ  1.51يف ا مل ا ئ ة (اب ل ن سب ة
لألمانة العامة لألمم املتحدة) ،يف حني كان أدىن مستوى ثقة هو  85.64يف املائة وبلغ ه ا مش
اخلطأ  14.08يف املائة (ابلنسبة ملنظمة السياحة العاملية).
ومن بني املؤسسات ال  28ال يت مشلته ا الدراس ة االستقص ائية( ،)1ك ان مس توى الثق ة
يف  26منه ا أعل ى م ن  90يف املائ ة وه امش اخلط أ أق ل م ن  10يف املائ ة .ول ذلك ،ف ن
االس تنتاجات واالس تدالالت عل ى مس توى املنظم ة وعل ى مس توى منظوم ة األم م املتح دة
فيما يتعلق هبذه املؤسسات كانت موثوقة للغاية .وهناك مؤسستان فقط مل حتققا اهلدف املن شود
املتمثل يف أن يكون مستوى الثقة  90يف املائة وهامش اخلطأ  10يف املائة (هيئة األمم ا ملتح دة
للمرأة ومنظمة السياحة العاملية).

سادسا -حتليل الدراسة االستقصائية
اهلدف من الدراسة االستقصائية هو إلقاء نظرة اثقبة على تص ورات امل وظفني بش كل
عام حيال السياسات واإلجراءات املتعلقة ابإلبالغ عن سوء السلوك ومحاية املبلغني ،وبشأن
التدريب يف جمال قواعد ومعايري السلوك واملواضيع ذات الصلة ابألخالقيات ،ومس اءلة الق ادة
واملوظفني داخل املنظمات ،ومن أجل تقدمي توصيات واقتاح إجراءا ت تصحيحي ة ا ست نادا إىل
النتائج.
ويف س بيل حتقي ق ه ذا اهل دف ،كان ت هن اك حاج ة كب رية إىل إدارة البي اانت والنمذج ة
اإلحصائية .ومت حتديد درجات كمية (من  1إىل  )5خليارات األسئلة النوعية (على سبيل املثال،
من غري موافق إىل موافق ،ومن غري راض إىل راض) .وتضمنت اخلطوة التالية جتميع البياانت م ن
درج ات ف رادى األس ئلة ال واردة يف األج زاء ال يت جي ري تقييمه ا من الدراس ة االستقص ائية .وق د
م ّكنت األسئلة املتعلقة ابلبياانت الدميوغرافية من ترشيح الردود (على سبيل املثال ،ع لى أس ا س
املوقع (موظفو املقر مقابل املوظفني امليدانيني) ،أو اجلنس أو مستوى الرتبة أو س ن وا ت ا خل د م ة )
ال ،وم ّكنت كذلك من إجراء ن وع
من أجل حتليل الدراسة االستقصائية بطريقة أكثر دقة وتفصي ا
من املقارن ة للتص ورات ب ني خمتل ف اجملموع ات وم ن إج راء حتل يالت مقارن ة .ومب ا أن أحج ام
العينات تعين أن االستنتاجات املتحصل عليها من البياانت اليت جعت على مستوى املنظم ة
صحيحة من الناحية اإلحصائية ،ف ن األم ر نفس ه ينطب ق عن د جتمي ع املنظم ات يف جمموع ات
على أساس حجمها .وجرت مضاهاة بياانت الدراسة االستقصائية والبياانت األخرى ا ملتحصل
عليها من دراسات إفرادية نوعية ،وردود على االستبياانت من املنظمات ا ملش ارك ة  ،ومق ا بال ت
جرت مع موظفني وخباء خارجيني.

سابعا -القيود
نظ را حملدودي ة امل وارد ،مل يتس ن إج راء الدراس ة االستقص ائية ابللغ ات الرمسي ة األرب ع
األخرى لألمم املتحدة ،وهي حتديدا اإلسبانية والعربية والصينية والروسية .ورمبا كان لذلك أثر
س ل عل ى مع دل االس تجابة من املكات ب اإلقليمي ة وامليداني ة حي ث تعت ب ه ذه اللغ ات أيض ا
لغات عمل.
GE.18-12385
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وتب ّني أن توقي ت إج راء الدراس ة االستقص ائية م ن بداي ة تش رين الث اين/نوفمب وح ىت
منتصف كانون األول/ديسمب  2017شكل حتدايا ابلنسبة لبعض املنظمات بسبب ا ل ع طال ت
(على سبيل املثال ،عيد الشكر يف الوالايت املتحدة األمريكية وعيد امليالد) ابإلضافة إىل عوامل
أخرى .وأشارت بع ض املنظم ات (ص ندوق األم م املتح دة للس كان ،ومنظم ة الص حة العاملي ة،
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ،واليون سكو) إىل أ هن ا
كان ت جت ري أو أج رت دراس ات استقص ائية يف اآلون ة األخ رية بش أن مواض يع مماثل ة (مث ل
األخالقي ات واملس اءلة) ،وق ررت منظمت ان (منظم ة الص حة العاملي ة ،ومكت ب األم م املتح دة
خلدمات املشاريع) أتخري إجراء الدراسة االستقص ائية ال يت أع دهتا وح دة التفت يش املش تكة م ن
أجل توفري مدة فاصلة بني الدراسات االستقصائية.
ورمب ا ك ان لتوزي ع الدراس ة االستقص ائية يف بع ض املنظم ات أتث ري عل ى مع دالت
االستجابة ،حيث إن احلصول على أرقام دقيقة لقوائم البيد اإللكتوين اليت استخدمت إلبال غ
املوظفني ابلدراسة كان صعب ا ابلنسبة لبعض املنظمات ،وهناك قليل من املنظمات ا ليت مل تق ّد م
سوى تقديرات عامة لقوائمها العامة لتوزيع البيد اإللكتوين .ففي وكالة األونروا ،عل ى س بيل
املثال ،اليت لديها أكثر من  30 000موظف ملي ،ف ن معظم املوظفني ليس لديهم عن وان
بري د إلك توين اتب ع للوكال ة .ورمب ا تك ون مع دالت االس تجابة ق د أتث رت أيض ا مب ا إذا كان ت
املنظم ات ق د بعث ت رس ائل تذكريي ة إىل امل وظفني ع ن طري ق البي د اإللك توين بش أن الدراس ة
االستقصائية؛ فقد بعثت بعض املنظمات رسالتني تذكرييتني ،يف حني أن البعض اآلخر مل يرسل
أي رسالة تذكريية ب عد الرسالة األصلية عن الدراسة االستقصا ئية.

احلاشية
()1
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أربعة وعشرون عند إدراج األونكتاد ،وبرانمج األم م املتح دة للبيئ ة ،وموئ ل األم م املتح دة ومكت ب األم م املتح دة
املعين ابملخدرات واجلرمية ،يف نطاق األمانة العامة لألمم املتحدة.
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3 250
منظمة األغذي ة والزراعة
2 500
وكالة الطاقة الذرية
990
منظمة الطريان املدين الدويل
4 159
منظمة العمل الدولية
294
املنظمة البحري ة الدولية
527
مركز التجارة الد ولية
762
االحتاد الدويل لالتصاالت
38 881
األمانة العامة
البانمج املشتك املعين بفريوس ابإليدز 694
588
األونكتاد
23 748
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
1 600
برانمج األمم املتحدة للبيئ ة
4 799
الي ونسكو
4 244
صند وق األمم املتحدة للسكان
200
م وئل األمم املتحدة
10 966
مفوضية الالجئني
13 754
اليونيسيف
1 850
اليونيد و
527
املكتب املعين ابملخدرات اوجلرمية
5 073
خدمات دعم املشاريع
أ
10 325
األونروا
837
هيئ ة األمم املتحدة للمرأة
229
منظمة السياحة العاملية
312
االحتاد البيدي العاملي
15 247
برانمج األغذي ة العاملي
7 530
منظمة الصح ة العاملية
1 807
منظمة امللكية الفكرية
320
منظمة األرصاد اجلوية
153 098
اجملامي ع

(أ)

2,1
1,6
0,6
2,7
0,2
0,3
0,5
25,4
0,5
0,4
15,5
1,0
3,1
2,8
0,1
7,2
9,0
1,2
0,3
3,3
6,7
0,5
0,1
0,2
10,0
4,9
1,2
0,2
100

833
646
143
261
90
69
81
3 796
172
60
570
214
430
493
68
1 524
1 449
163
135
636
282
50
40
93
2 784
873
247
140
15 865

5,3
4,1
0,9
1,6
0,6
0,4
0,5
23,9
1,1
0,4
3,6
1,3
2,7
3,1
0,4
9,6
9,1
1,0
0,9
4,0
1,8
0,3
0,3
0,6
17,5
5,5
1,6
0,9
100

25,6
25,8
14,4
6,3
30,6
13,1
10,6
9,8
24,8
10,2
2,4
13,4
9,0
11,6
34,0
13,9
10,5
8,8
25,6
12,5
2,7
6,0
17,5
29,8
18,3
11,6
13,7
43,8
10,47

على صعيد املنظمة
0,40
0,40
0,72
1,65
0,34
0,79
0,97
1,06
0,42
1,02
4,32
0,77
1,16
0,89
0,30
0,75
0,98
1,18
0,40
0,83
3,79
1,73
0,59
0,35
0,57
0,89
0,76
0,24

67
66
64
67
55
60
62
68
62
61
68
65
67
67
51
68
68
66
60
67
68
63
52
56
68
67
66
56
1 538

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
1
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
13
12
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

1
1
1
1
1
1
1
1
1
صفر
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
صفر
صفر
1
1
1
1
1

344
333
277
352
167
222
255
380
247
232
378
310
356
352
132
371
374
318
222
357
370
263
143
172
375
366
317
175
7 264

1
1
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
1
صفر
1
1
صفر
1
1
صفر
صفر
1
صفر
صفر
صفر
صفر
1
1
صفر
صفر

صفر
صفر
 1341977153 741صفر
5 7172صفر
6 9صفر
صفر
64صفر
صفر
15587صفر
8813 21039 7صفر
صفر
7035+

97,01
96,61
92,27
94,01
91,22
88,78
89,50
98,46
93,39
87,77
95,86
93,64
95,40
95,77
90,15
97,62
97,52
92,52
92,58
96,29
94,13
86,29
85,64
91,31
98,29
96,82
94,09
93,66

2,93
3,32
7,58
5,87
8,60
11,00
10,29
1,51
6,48
11,99
4,06
6,24
4,51
4,15
9,65
2,33
2,44
7,33
7,27
3,63
5,76
13,44
14,08
8,51
1,68
3,12
5,79
6,21

ستلمو الدراسة االستقصائية.
حويل  ،30 000غري أن  10 325فقط لديهم حساابت بريد إلكتوين او ا
يبلغ مالك املوظفني احملليني يف األونروا ا
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منظومة األمم املتحدة

153 098

100

15 865

100

على الصعيد العاملي

128

صفر

1

383

1

صفر

99,25

0,74

GE.18-12385

املنظمة
(املستقصاة فعلياا)

عدد ا ملوظفني
(حجم اجملتمع
اإلحصائي،
)2017

مستوى الثقة يف الردود على االستقصاء حسب املنظمة
حجم العينة عند مستوى الثقة بنسبة  90يف حجم العينة عند مستوى الثقة بنسبة  95يف
املائة وهامش خطأ بنسبة  5يف املائة
املائة وهامش خطأ بنسبة  10يف املائة
النتائج املتحصل عليها
معدل االستجابة
هامش
ألول/
(حىت كانون ا
عدد الردود
عدد أحجام
عدد الردود عدد أحجام
توزيع اجملتمع عدد الردود (حىت
العينات املتحصل حجم العينة العينا ت املتحصل اإلضافية مستوى الثقة اخلطأ
اإلحصائي كانون األول /توزيع االستجابة ديسمب )2017
حجم العينة اإلضافية
املطلوبة (يف املائة) (يف املائة)
ا ملطلوب عليها
عليها
الوزن املطلوبة املطلوبة
(يف املائة)
(يف املائة) ديسمب ( )2017يف املائة)
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كياان ت متوسطة

كياان ت صغرية

حاالت االنتقام املبلغ عنها

ترتيبات اختذت ملقدم ا لشكوى

حاالت خضع ت للتحقيق
*

13
85
20
48
40

..

0
1
0

طعون قدمها مدعون أمام احملكمة
اإلدارية لألمم املتحدة أو مكمة
املنازعات ا لتابعة لألونروا أو احملكمة
اإلدارية ملنظمة ا لعمل ا لدولية
قرارات احملكمة لصاحل املدعي

متت تسويتها عن طريق آ ليات غري رمسية

1

5

58
94
8

حددت أد لة ظا هرة ا لوجا هة

..

..

..

مل حتدد أد لة ظا هرة ا لوجا هة

5
16
17
235
392
44
111
288
316
161
95
124

1
11

2
0
0
9
15
4
3
0
10
0
1
6

0
0
0
2
1
1

0
0
0
0
1
1
1
0
1
0

حاالت أ حيلت إىل ا لتحقيق

9

9

5

1

..

قضااي بت فيها لصاحل املدعي

..

0
0

حاالت مل يبت فيها لصاحل املدعي

منظمة ا لطريان املدين ا لدويل
االحتاد ا لدويل لالتصاالت
املنظمة ا لبحرية ا لدولية
ا لبانمج املعين بفريوس نقص املناعة
(ج)
ا لبشرية/اإليدز
منظمة ا لسياحة ا لعاملية
االحتاد ا لبيدي ا لعاملي
(د)
املنظمة ا لعاملية لألرصاد اجلوية
اجملاميع
(ه)
منظمة األغذية وا لزراعة
ا لوكا لة ا لدولية للطاقة ا لذرية
(و)
منظمة ا لعمل ا لدولية
ا ليونسكو
(ز)
صندوق األمم املتحدة للسكان
(ح)
ا ليونيدو
هيئة األمم املتحدة للمرأة
(ط)
املنظمة ا لعاملية للملكية ا لفكرية
(ب)

73
105
10

21
6
10

1
0
1

3

1

-

-

0

5

0

0

0

0

0

0
0
0
0
10

1
0
0
8
4
2
2
0
3
0
1
3

0
0
0
0
10

0
0
0
0
3

0
0
0
0
7

..

..

..

-

-

-

0
6
0
0
0

0
2
0
0
0

0
4
0
0
0

0
0
0
3
2
3
6
0
0
1
1
0

0
0
0
1
1
3
5
0
0
0
1
0

..

0
0
6
0
0
0

طعون قدمها املدعون أمام احملكمة
اإلدارية لألمم املتحدة

(أ)

1
0

..

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-

-

قرارات مكمة األمم املتحدة لالستئناف
لصاحل املدعي

املنظمة املشاركة حسب احلجم*

حاالت االنتقام 2016- 2012

0

0

-

-

1

..

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-
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حاالت املخا لفات
2016- 2012

حاالت انتقام معروضة أمام احملاكم
2016- 2012

كياان ت كبرية

حاالت خضع ت للتحقيق

حاالت االنتقام املبلغ عنها

ترتيبات اختذت ملقدم ا لشكوى

252
1 689
2 055

متت تسويتها عن طريق آ ليات غري رمسية

*

حددت أد لة ظا هرة ا لوجا هة

*

..

0
0
27
36

مل حتدد أد لة ظا هرة ا لوجا هة

*

1
1
5
5
2
28
34

حاالت أ حيلت إىل ا لتحقيق

..

..

قضااي بت فيها لصاحل املدعي

1 036
401

4
9
11
3

حاالت مل يبت فيها لصاحل املدعي

األمانة ا لعامة لألمم املتحدة
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
مفوضية شؤون ا لالجئني
(ل)
ا ليونيسيف
(م)
مكتب خدمات املشاريع
(ن)
األونروا
(س)
برانمج األغذية ا لعاملي
(ع)
منظمة ا لصحة ا لعاملية
اجملاميع
اجملموع الكلي

(ك)

2 593
1 534
2 014
430
269
1 312
243
252
8 647
10 413

..

83
28
33
31
8
27
16
4
230
278

9
5

..

طعون قدمها مدعون أمام احملكمة
اإلدارية لألمم املتحدة أو مكمة
املنازعات ا لتابعة لألونروا أو احملكمة
اإلدارية ملنظمة ا لعمل ا لدولية
قرارات احملكمة لصاحل املدعي

اجملاميع

(ي)

1 531

308

39

4

9

طعون قدمها املدعون أمام احملكمة
اإلدارية لألمم املتحدة

املنظمة املشاركة حسب احلجم*

حاالت االنتقام 2016- 2012

قرارات مكمة األمم املتحدة لالستئناف
لصاحل املدعي

حاالت مبلغ عنها أو مقبولة

حاالت املخا لفات
2016- 2012

حاالت انتقام معروضة أمام احملاكم
2016- 2012

16

15

16

5

11

13

10

0

0

16
5
3
3
3
10
4
2
46
62

67
21
19
13
2
11
11
2
146
169

16
5
3
3
3
10
4
4
48
64

6
3
0
1
1
1
3

3
1
3
2
2
5
1
2
19
30

13
1
2
0
0
3
1
5
25
41

5
0
2
0
0
1
1
3
12
23

27
0
0
0
0
3

3
0
0
0
0
2

-

-

-

-

30
31

5
5

..

15
20

الرم وز ( )..املعلوم ات غ ري متاح ة أو مل تق دم؛ (*) انظ ر احلاش ية املتعلق ة ابملنظم ة؛ (  )-ال ينطب ق .وفيم ا يتعل ق ابلقض ااي املعروض ة عل ى احملكم ة ،يع ين ه ذا أن املنظم ة ال تس مح بتق دمي الطع ون
إىل احملكمة املشار إليها يف التويسة .وفيما خيص التحقيقات ،ف ن منظمة العمل الدولية فقط ليس لديها عملية من مرحلتني تشمل االستعراض املبدئي مث التحقيق.
(أ)

يف منظم ة ا لط ريان امل دين ا ل دويل ،مت إج راء  17حتقيق ا ب ني ع امي  2012و ،2015ولك ن رمب ا أحي ل ع دد أك ب م ن احل االت للتحقي ق م ن قب ل موظ ف ش ؤون األخالقي ات.
ويف عام  ،2016أحيلت أربع حاالت للتحقيق ،ومل يتم ا لتحقيق يف أي منها.
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املرفق اخلامس :اإلبالغ عن حاالت سوء السلوك/املخالفات واالنتقا والتعامل معها خالل الفتة من  2012إىل 2016

(ه)
(و)

يف منظمة األغذية وا لزراعة ،يصنّف مكتب املفتش ا لعام نتائج ا لقضااي على أهنا ال أساس هلا من ا لصحة ،أو غري مدعومة أبد لة كافية ،أو مدعومة أبد لة كافية ،أو خارجة عن واليته.
فيما يتعلق مبنظمة العمل الدولية ،تستند ا لبياانت املتعلقة بسوء السلوك إىل ا لتقارير املقدمة من كبري م ارجعي احلساابت ا لداخليني إىل جملس إدارة منظمة العمل الدولية.

(ز)

فيما يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان ،تشمل ا لبياانت ع ن املخا لف ات ا ل واردة م ن مكت ب خ دمات م ارجع ة احلس اابت وا لتحقي ق للف تة م ن ع ام  2012إىل ع ام  2016ح االت
جديدة ،فضالا عن حاالت مت ترحيلها من ا لعام ا لسابق .واحلاالت ا ليت مت اإلبالغ عنها إىل مكتب األخالقيات حتسب بعدد مقدمي ا لش كاوى ،يف ح ني يق وم مكت ب خ دمات م ارجع ة
احلساابت وا لتحقيق حبساب احلاالت بعدد األشخاص ا لذين قدم صاحب ا لشكوى ضدهم اهتامات تتعلق ابالنتقام .وعليه ،عندما تقدم شكوى تتعلق ابالنتقام ضد ثالثة أشخاص ،يتم
حساب ذلك كحا لة واحدة من قب ل مكت ب األخالقي ات وك ثالث ح االت م ن قب ل مكت ب خ دمات م ارجع ة احلس اابت وا لتحقي ق .وابإلض افة إىل ذل ك ،عن دما يتلق ى مكت ب خ دمات
م ارجع ة احلس اابت وا لتحقي ق إح االت م ن مكت ب األخالقي ات يف أوق ات خمتلف ة تتعل ق اب لش خص نفس ه (ولك ن م ن ع دة مق دمي ش كاوى) ،يق وم مكت ب خ دماتل م ارجع ة احلس اابت
وا لتحقيق بتسجيلها كحاالت خمتلفة.
الحظت منظمة األمم املتحدة للتنمية ا لصناعية (ا ليونيدو) أنه متت تسوية ا لعديد من حاالت سوء ا لسلوك عن طريق آ ليات داخلية ولكن مل حيتفظ أبي إحصاءات .وك ان ت ه نا ك أ رب ع
حاالت تتعلق بسوء ا لسلوك ابنتظار تقييمها وقت إ عداد ا لتقرير .ومل ترد أي حاالت كان مورها ا لرئيسي هو االنتقام.
تزل مفتوحة وقت تقدمي ا لتقرير يف  30حزيران/يونيه .2017
يف املنظمة ا لعاملية للملكية ا لفكرية ،هناك مخس حاالت سوء سلوك تعود إىل ا لفتة من عام  2012حىت عام  2016كانت ال ا

(د)

(ح)
(ط)
(ي)

(ك)

JIU/REP/2018/4

(ل)

(م)

ا لبياانت ا لواردة من األمانة ا لعامة لألمم املتحدة مشلت أيض ا بياانت تتعلق مبركز ا لتجارة ا لدولية ،واألونكتاد ،وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ،وموئل األم م املتح دة ،ومكت ب األم م املتح دة
املعين ابملخدرات واجلرمية .وقدمت شعبة ا لتحقيقات ا لتابعة ملكتب خدمات ا لرقابة ا لداخلية بياانت تتعلق حباالت سوء س لوك ،ومل ي تمكن م ن تق دمي تفاص يل ع ن ع دد احل االت ا ل يت مت
ا لتحقيق فيها .والحظت ا لشعبة كذلك أن هناك تقارير تتعلق بسوء ا لسلوك واملخا لفات تل ّقا ها أيضا رؤساء ا لبعثات واملكاتب ا ل ذين ال جيمع ون املعلوم ات م ن ه ذا ا لقبي ل .وم ن أص ل
احلاالت ا ل  27ا ليت قدمت طعون بشأهنا أمام احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة ،كان ت هناك أربع حاالت مقدمة من موئل األمم املتحدة وحا لة من مكتب األمم املتحدة املع ين ابملخ درات
واجلرمية ،ومت ا لبت يف ا لقضااي اخلمس لصاحل املنظمة.
فيما يتعلق ببانمج األمم املتح دة اإلمن ائي ،تش مل ح االت س وء ا لس لوك املبل غ عنه ا جتميع ا لألرق ام املقدم ة بش كل منفص ل م ن مكت ب م ارجع ة احلس اابت وا لتحقيق ات ( )1 446وم ن
مكتب أمني املظامل (.)88
فيما يتعلق اب ليونيسيف ،ف ن مكتب امل ارجعة ا لداخلية للحساابت وا لتحقيقات ال يسجل اب لتفصيل معاجلة ا لبال غات املتعلقة بسوء ا لسلوك .والحظ املكتب أن حاالت سوء ا لسلوك يتم
اإلب الغ عنه ا يف ا لبداي ة إىل املش رفني (ابس تثناء احل االت ا ل يت حيتم ل أن يكون وا مت ورطني فيه ا) مث ترس ل إىل مكت ب امل ارجع ة ا لداخلي ة للحس اابت وا لتحقيق ات إذا ق رر املش رفون وج ود
معلومات كافية .ومن مث ،ف ن معظم ا لبال غات أتيت من رؤساء املكاتب أو موظفي ا لعمليات (املوظفون ا لدوليون) ،ا لذين ال يكونون اب لضرورة مصادر ا لبالغ األويل.
فيما يتعلق مبكتب خدمات املشاريع ،وفقا للتقارير ا لسنوية عن األنشطة للفتة من  2012إىل  2016ا لصادرة عن فريق امل ارجعة ا لداخلية للحساابت وا لتحقيقات ،فقد مت استال م 479
شكوى حتولت  269منها إىل قضااي .ووجد أن بقية ا لبال غات خارجة عن والية ا لفريق أو تقرر أنه قد يكون من األنسب ا لتعامل معها من قبل وحدة أخرى.
120

(ج)
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(ب)

يف االحتاد ا لدويل لالتصاالت ،مشلت ا لبالغات عن سوء ا لسلوك مسائل مت اإلبالغ عنها إىل شعبة األمن ابالحتاد (حوادث وقع ت يف مباين االحتاد أو أثناء بعثات رمسية لال حت اد ) أو إىل
شعبة إدارة املوارد ا لبشرية اب عتبارها بال غات رمسية عن خما لفات/سوء سلوك.
احلاالت ا لواردة من برانمج األمم املتحدة املشتك املعين بفريوس نقص املناعة ا لبشرية/اإليدز ا ليت مت ا لطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية ملنظم ة ا لعم ل ا لدولي ة ق د ص نفت عل ى أهن ا ح االت
تتعلق مبنظمة ا لصحة ا لعاملية ،أي أن ا لبانمج املشتك املعين ابإليدز ليس له مركز مستقل يف أي مكمة.
حتولت املنظمة ا لعاملية لألرصاد اجلوية من احملكمة اإلدارية ملنظمة ا لعمل ا لدولية إىل احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة يف عام .2018

JIU/REP/2018/4

(ع)

أبلغ مكتب ا لرقابة ا لداخلية يف منظمة ا لصحة ا لعاملية اب لعدد اإلجايل املوحد حلاالت سوء ا لسلوك يف منظمة ا لصحة ا لعاملية وا لبانمج املعين بفريوس نقص املناعة ا لبشرية ا لذي بلغ 261
حا لة ،ولكن مت طرح ا لبال غات ا لتسعة عن سوء سلوك املتعلقة اب لبانمج املعين بفريوس نقص املناعة ا لبشرية من أجل ا لتوصل إىل األرقام ا لواردة يف اجلدول.

GE.18-12385

(س)

فيما يتعلق ببانمج األغذية ا لعاملي ،يعكس عدد حاالت سوء ا لسلوك املبلغ عنها ا لعدد اإلجايل حلاالت سوء ا لسلوك املسجلة من قبل مكتب املف تش ا لع ام س نوايا م ن ع ام  2012إىل
عام ( 2016دون احلاالت املعلقة م ن س نوات س ابقة) .ومل تق ّدم بي اانت ع ن ا لتتيب ات املتخ ذة ع ام  .2012ويف ع ام  2017ج رى اس تعراض مب دئي لواح دة م ن احل االت .واحل االت
املتعلقة ببانمج األغذية ا لعاملي ا ليت مت ا لطعن فيها أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة ا لعمل ا لدولية مت تصنيفها على أهنا حاالت تتعلق مبنظمة األغذية وا لزراعة.

121

(ن)

الحظت األونروا ،اب لنظر إىل منوذج ا لتحقيق ا لالمركزي لديها ،أنه ال تتوفر إحصاءات تفصيلية تبني تصنيف ا لتعامل مع ا لبال غات املتعلقة بسوء ا لسلوك خالل ا لفتة من عام  2012إىل
ع ام  .2015واب لنس بة لع ام  ،2016ق دمت األون روا ج دولني منفص لني يتض منان بي اانت ع ن نت ائج قض ااي فتح ت يف ع ام  2016ونت ائج ا لقض ااي ا ل يت مت ا لب ت فيه ا يف ع ام 2016
(فتحت يف أي وقت) .وال ميكن تقدمي األرقام املتعلقة بعام  2016لتفادي حساهبا بصورة مزدوجة.
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املرفق السادس
مستوايت الرضا العا إزاء التعامل مع بالغات سوء السلوك املقدمة إىل قنوات داخلية وخارجية (ابلنسبة املئوية)
الرقابة
الداخلية
راضون متاما 23,1
راضون نوعا ما 24,1
مل يعربوا عن
11,8
الرضا أو عدمه

راضون نوعا ما 13,7
غري راضني متاما 27,3

مشرف

اإلدارة املتوسطة

رئيس املنظمة
أو انئبه

مكتب
األخالقيات

املوارد البشرية

25,1
21,6

14,6
18,7

19,0
19,4

20,1
18,1

15,2
19,6

18,2
18,0

12,3

11,2

11,7

14,8

12,2

18,2

18,6

15,6
25,4

18,8
36,6

16,6
33,2

16,7
30,3

18,2
34,8

16,8
28,7

12,6
22,0

وسائط اإلعالم

الدول
األعضاء

أمني املظامل

جملس
املوظفني

إنفاذ القوانني

25,0
25,0

21,7
25,1

36,6
21,9

66,7
25,0

19,5

0,0

25,0

12,2
9,8

0,0
8,3

12,5
12,5
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املصدر وحدة التفتيش املشتكة ،الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني لعام  2017بشأن السياسات املتعلقة ابملبلّغني عن املخالفات.

مس توايت الرض ا وع د الرض ا إزاء معاجل ة البالغ ات املتعلق ة بس وء الس لوك/املخالفات املقدم ة إىل اآللي ات الداخلي ة،
مصنفة حسب الفئة الد غرافية (ابلنسبة املئوية)
ا لرقابة ا لداخلية

املشرف املباشر

اإلدارة املتوسطة

رئيس املنظمة أو انئبه مكتب األخالقيات

املوارد ا لبشرية

أمني املظامل

جملس املوظفني

حجم املنظمة

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

كبرية

48,9

40,3

50,9

37,2

36,8

52,5

41,5

47,2

39,5

45,6

36,7

50,8

37,3

45,7

58,1

22,6

متوسطة

44,6

39,6

32,4

52,0

20,5

65,2

25,6

60,8

35,7

50,4

31,8

57,1

32,5

45,8

42,3

28,6

صغرية

34,9

58,1

34,2

56,1

28,1

61,8

30,4

56,5

34,6

48,1

28,2

59,0

34,3

42,9

46,3

42,3

املكان

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

امليدان

52,3

36,5

51,7

35,6

39,6

48,3

45,6

41,4

44,7

39,5

41,8

44,5

41,7

40,5

50,9

29,8

املقر

41,1

46,6

38,6

49,6

25,7

64,2

25,4

64,8

31,1

55,1

26,8

62,5

30,9

50,4

42,6

39,5

ا لرتبة

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

موظفون ميدانيون

51,3

33,8

52,0

37,3

40,1

47,0

42,9

44,0

42,2

35,6

45,3

41,0

46,1

41,0

51,0

26,5

فئة اخلدمات ا لعامة

42,0

45,4

41,7

47,2

30,9

56,4

36,4

52,5

35,4

53,6

27,6

60,8

32,3

50,0

41,9

40,1

ا لفئة ا لفنية (موظفون دوليون)

36,4

50,0

41,7

44,4

28,4

59,8

30,8

57,7

29,3

54,9

26,5

59,7

31,5

52,7

46,5

35,8

غري املوظفني

66,2

27,9

49,5

37,4

39,6

52,5

60,0

30,0

47,2

37,7

36,9

46,1

45,2

29,0

62,1

27,6

اإلدارة ا لعليا

57,3

32,9

56,9

31,1

42,5

50,0

41,7

45,7

49,6

36,3

49,1

43,1

43,3

33,6

51,1

23,4

عقد ا لعمل

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

مستمر أو دائم

43,5

43,8

45,8

42,6

30,6

57,8

33,8

55,3

37,5

51,5

34,0

55,2

29,8

52,6

44,2

33,1

مدد املدة

47,7

40,9

46,9

40,9

38,7

49,4

38,7

49,4

36,8

43,7

34,7

51,7

42,1

40,8

48,0

35,5

مؤقت

60,0

30,0

47,5

38,5

50,0

36,9

50,0

36,9

45,6

44,1

37,8

51,2

37,8

35,6

50,0

35,0

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

123

املرفق السابع

املدة

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

 5سنوات أو أكثر

46,3

42,3

47,3

40,9

32,7

55,9

38,4

50,3

37,3

49,4

32,8

56,2

35,0

47,7

47,7

33,4

أقل من  5سنوات

50,0

35,8

44,9

41,4

35,6

54,0

38,4

48,5

41,6

37,2

41,5

42,0

42,0

35,2

43,0

39,5

نوع اجلنس

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

إانث

46,1

43,0

41,3

46,2

32,7

56,4

37,0

51,9

37,8

46,1

31,7

56,3

35,1

45,6

44,6

38,2

ذكور

48,7

38,6

53,1

34,9

35,7

53,3

40,6

47,4

39,9

46,4

39,6

48,5

36,4

45,6

50,5

29,7
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ا لرقابة ا لداخلية

املشرف املباشر

اإلدارة املتوسطة

رئيس املنظمة أو انئبه مكتب األخالقيات

املوارد ا لبشرية

أمني املظامل

جملس املوظفني

JIU/REP/2018/4
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مالحظة ر .مستوى الرضا؛ غ .غري ارضني.
املصدر وحدة التفتيش املشتكة ،الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني لعام  2017بشأن السياسات املتعلقة ابملبلغني عن املخالفات.

مستوايت الرضا العا إزاء التعامل مع البالغات املتعلقة ابالنتقا املقدمة إىل قنوات داخلية وخارجية (ابلنسبة املئوية)
مكتب
األخالقيات

الرقابة الداخلية

املوارد البشرية

أمني املظامل

جملس املوظفني

جهات خارجية

راضون متاما

24,5

13,1

15,6

18,5

16,4

13,7

12,6

20,7

28,6

راضون إىل حد ما

21,5

12,7

11,8

11,1

12,7

10,4

23,1

21,3

33,3

7,3

11,3

12,7

13,3

12,4

16,2

14,8

23,8

راضون إىل حد ما

11,0

14,6

15,6

10,6

9,5

15,7

14,4

12,4

0,0

غري راضني متاما

32,8

52,3

45,7

47,1

48,1

47,8

33,7

30,8

14,3

مشرف

مل يعربوا عن الرضا أو عدمه 10,1

رئيس املنظمة
اإلدارة املتوسطة أو انئبه

املصدر وحدة التفتيش املشتكة ،الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني لعام  2017بشأن السياسات املتعلقة ابملبّلغني عن املخالفات.
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املرفق الثامن
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املرفق التاسع
مستوايت الرضا وعد الرضا إزاء معاجلة البالغات املتعلقة ابالنتقا املقدمة إىل
اآلليات الداخلية ،مصنفة حسب الفئة الد غرافية (ابلنسبة املئوية)
حجم املنظمة

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

كبرية
متوسطة
صغرية
املكان

49,2
34,0
30,0
ر

41,2
51,1
60,0
غ

27,7
20,6
16,7
ر

66,3
70,6
66,7
غ

31,5
13,9
14,3
ر

59,3
66,7
71,4
غ

34,7
18,5
0,0
ر

55,1
63,0
73,3
غ

32,0
23,3
0,0
ر

56,6
60,0
66,7
غ

31,0
10,2
3,8
ر

58,0
73,5
80,8
غ

37,7
28,6
22,2
ر

46,1
57,1
55,6
غ

47,0
41,2
11,1
ر

41,0
41,2
61,1
غ

امليدان
املقر
الرتبة

55,1
29,7
ر

35,0
59,5
غ

29,0
21,4
ر

64,2
70,5
غ

38,9
10,5
ر

50,8
76,7
غ

41,1
19,2
ر

47,8
66,7
غ

42,2
14,7
ر

48,2
68,0
غ

38,9
8,9
ر

47,6
79,7
غ

49,4
22,2
ر

34,2
61,7
غ

54,0
29,3
ر

34,5
52,4
غ

60,9
47,7

34,8
38,3

38,9
31,4

58,3
59,3

48,1
31,6

48,1
57,9

33,3
42,2

66,7
44,4

68,7
37,2

25,0
46,5

6,4
14,6

41,9
23,6

50,0
37,9

37,5
41,4

44,4
39,7

50,0
43,8

61,0

11,9

83,2

14,5

74,7

21,0

67,1

18,0

73,8

11,6

13,9

30,8

55,4

39,7

41,4

غري املوظفني
اإلدارة العليا
عقد العمل

56,9
54,8
ر

31,4
41,9
غ

31,6
44,4
ر

57,9
38,9
غ

43,7
27,6
ر

37,5
55,2
غ

50,0
18,7
ر

27,8
65,6
غ

33,3
17,2
ر

22,2
69,0
غ

18,7
11,1
ر

56,2
18,5
غ

50,0
33,3
ر

25,0
57,1
غ

57,1
53,8
ر

42,9
38,5
غ

مستمر أو دائم
مدد املدة
مؤقت

37,1
49,4
48,4

48,3
42,3
42,2

17,8
29,3
26,7

75,3
62,4
70,0

21,9
30,3
26,9

65,6
59,8
57,7

25,6
27,7
50,0

64,6
55,4
41,7

28,6
27,8
37,5

57,1
60,8
43,7

18,5
24,6
40,7

68,5
63,1
48,1

31,3
39,0
37,5

52,2
45,4
43,7

37,3
43,2
57,1

40,3
46,6
35,7

موظفون ميدانيون
فئة اخلدمات العامة
الفئة الفنية (موظفون
29,0
دوليون)
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أمني املظامل
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املشرف املباشر

اإلدارة املتوسطة

رئيس املنظمة أو انئبه

مكتب األخالقيات

الرقابة الداخلية

املوارد البشرية

جملس املوظفني

املدة

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

ر

غ

 5سنوات أو أكثر
أقل من  5سنوات
نوع اجلنس
إانث

45,4
47,7
ر
36,4

43,8
44,2
غ
51,2

25,6
26,2
ر
22,7

67,8
63,9
غ
68,7

26,2
31,2
ر
25,5

62,8
56,2
غ
65,1

27,1
39,5
ر
25,5

58,9
52,6
غ
59,6

26,4
41,4
ر
20,9

59,7
48,3
غ
61,2

21,5
34,7
ر
23,7

66,0
53,1
غ
62,6

34,8
40,0
ر
33,7

50,4
36,0
غ
52,2

41,1
47,8
ر
39,8

42,5
47,8
غ
47,3

ذكور

56,6

36,1

29,9

63,8

30,4

55,9

33,7

55,4

35,2

54,5

26,0

63,5

39,4

42,4

46,5

36,6

مالحظة ر .مستوى الرضا؛ غ .غري ارضني.
املصدر وحدة التفتيش املشتكة ،الدراسة االستقصائية العاملية للموظفني لعام  2017بشأن السياسات املتعلقة ابملبّلغني عن املخالفات.

GE.18-12385

JIU/REP/2018/4

أمني املظامل
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املشرف املباشر

اإلدارة املتوسطة

رئيس املنظمة أو انئبه

مكتب األخالقيات

الرقابة الداخلية

املوارد البشرية

جملس املوظفني

التأثري املتوخى

جملس الرؤساء التنفيذيني

األمم املتحدة*

البانمج املشتك املعين ابإليدز

األونكتاد

مركز التجارة الدويل

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

برانمج األمم املتحدة للبيئة

صندوق األمم املتحدة للسكان

موئل األمم املتحدة

مفوضية شؤون الالجئني

اليونيسيف

املكتب املعين ابملخدرات اوجلرمية

مكتب خدمات دعم املشاريع

األونراو

هيئة األمم املتحدة للمرأة

برانمج األغذية العاملي

منظمة األغذية اولزراعة

منظمة العمل الدولية
منظمة الطريان املدين الدويل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املنظمة البحرية الدولية

االحتاد الدويل لالتصاالت

الختاذ
إجراءات
تقرير

التوصية 7

و

االحتاد البيدي العاملي
منظمة السياحة العاملية
اليونيدو
اليونسكو

ر

ر

ر

ر

ر

ر
التوصية 6

و

ر

منظمة الصحة العاملية

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
ر

ر

ر

ر

ر

ر
ر

ت

ر

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
التوصية 5

ط

ر

ر

ر

ر

ر
التوصية 4

أ

ت

ت

ت

منظمة األرصاد اجلوية

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
التوصية 3

و

ر

ر
ر

ت ر

ت

ت ت

ت ت ت ت

ت
ت ت
ر

ر

ر

ر

ر
ر
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التوصية 2

أ

ر

ت

ت ت ت ت
ت
التوصية 1

ر

ت
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
ت
أ

ر

ت
ت

ر

ر
ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
ت

ت ت

ت ت ت ت

ت

ت ت ت ت
ت

ر

ت

ت
ت

الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها
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للعلم
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التأثري املتوخى

جملس الرؤساء التنفيذيني

األمم املتحدة*

البانمج املشتك املعين ابإليدز

األونكتاد

مركز التجارة الدويل

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

برانمج األمم املتحدة للبيئة

صندوق األمم املتحدة للسكان

موئل األمم املتحدة

مفوضية شؤون الالجئني

اليونيسيف

املكتب املعين ابملخدرات اوجلرمية

مكتب خدمات دعم املشاريع

األونراو

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

هيئة األمم املتحدة للمرأة

برانمج األغذية العاملي

منظمة األغذية اولزراعة

ر

ر

ر

ر

ر

ر

منظمة العمل الدولية
منظمة الطريان املدين الدويل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

املنظمة البحرية الدولية

االحتاد الدويل لالتصاالت

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

االحتاد البيدي العاملي
منظمة السياحة العاملية
اليونيدو
اليونسكو

التوصية 11

أ

ر

ر

ر

ر

*

منظمة الصحة العاملية

التوصية 10

و

ر

ر

ر

األثر املتوخى

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
ر

مفتاح اجلدول

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

ر

منظمة األرصاد اجلوية

التوصية 9

أ

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ت توصية الختاذ قرار من جانب اجلهاز التشريعي؛ ر توصية الختاذ إجراءات من جانب الرئيس التنفيذي.
توصية ال تتطلب أن تتخذ هذه املنظمة إجر ااء بشأهنا.
أ تعزي ز الش فافية اوملس اءلة؛ ب نش ر املمارس ات اجليدة/ا لفض لى؛ ج تعزي ز التنس يق والتع اون د تعزي ز االتس اق اوملواءم ة؛ ه تعزي ز امل ار قب ة اوالمتث ال؛ و تعزي ز
الفعالية؛ ز وفو ارت مالية كبرية؛ ح تعزيز الكفاءة؛ ط أخرى.
على النحو الوارد يف الوثيقة .ST /SGB/2015
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التوصية 8

و

ر

ر

ر

ر
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األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

ر

الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

