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 2021  لعام   السنوية   الدورة 
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    * المؤقت  األعمال جدول من  9 البند
 2020  لعام  لليونيسف   التابع   األخالقيات  مكتب   تقرير   

  
 موجز  

 .2014/12  التنفيــــذي  المجلس  لقرار  وفقــــا  لليونيســــــــــــــ   التنفيــــذي  المجلس  إلى  التقرير  هــــذا  يقــــد   
ــيات   وقد   التقرير  هذا  لألخالقيات المتحدة األمم  فريق  واســــــت ر   4-5 البند في  المتوخى النحو على  توصــــ

 والبرامج  األجهزة  :المتحــدة  األمم  منظومــ   نطــا   على  األخالقيــات  بــمعمــال  المت لقــ   ال ــا   األمين  نشــــــــــــــرة  من
 (.ST/SGB/2007/11) المستقل  اإلدارة ذات

 الـدعم  تقـديم  (أ)  :وهي  بـالمتتـ   المنوطـ   ال مـ   مجـاتت  من  مجـال  كـ   الســــــــــــــنوي   التقرير  ويغطي 
 بصورة  والتوجيه المشورة  تقديم (ج) واتتصال؛ والتثقيف  التدري  (ب) والسياسات؛  الم ايير  وضع  مجالي في

ــارب  برنــامج  (د)  ســــــــــــــريــ ؛ ــال   تضـــــــــــــ  اتنتقــا ؛  من  الموظفين  حمــايــ   (ه )  المــاليــ ؛  الــذمــ   وإقرارات  المصـــــــــــــ
ــ ت   لألخالقيات المتحدة األمم فريق في  المشـــــارك  (و) و  وعمال  .األطراف المت ددة  المنظمات أخالقيات  وشـــ

 النزاه   ثقاف   ت زيز إلى ترمي  اإلدارة  إلى  توصيات أيضا  التقرير  هذا يقد ِّ    12/2014  التنفيذي  المجلس  بقرار
م    وبالخدمات اليونيســـــــــــ  بموظفي المتصـــــــــــل   األنشـــــــــــط     التقرير وُيغطي .المنظم  في واتمتثال  إليهم المقد 

 .تطبيقه  يمتن الذي بالقدر  الموظفين  غير  من  وال املين  اتستشاريين وإلى
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 مقدمة  -   أوال  
 في لليونيســـ   التابع  األخالقيات متت  إنشـــا   منذ  عشـــر  الثاني  التقرير وهو الحالي   التقرير يغطي - 1

  .2020  ديســــــــــــــمبر/األول  كــانون   31  إلى  ينــاير/الثــاني  كــانون   1  من  الفترة   2007  ديســــــــــــــمبر/األول  كــانون 
  منظومــ   نطـــا   على  األخالقيـــات  بـــمعمـــال  المت لقـــ   ال ـــا   األمين  نشــــــــــــــرة  بموجـــ   أُعـــد  الـــذي  التقرير  وهـــذا
  التنفـيذي  المجلس إلى  ُمـقد      (ST/SGB/2007/11)  المســــــــــــــتقـل   اإلدارة ذات  والبرامج  األجهزة  :المتحـدة األمم
  .2021 ل ا  السنوي  دورته خالل

  
 األخالقيات   مكتب  أنشطة   عن   عامة  ومعلومات   عامة  لمحة  -  ثانيا  

  حمـاـي   إلى  ـتدعو  وهي  ال ـالم   أنحـا   جميع  في  وإقليمـا  بلـدا 190  من  أكثر  في موجودة  اليونيســــــــــــــ  - 2
 كام   لتحقيق لهم المتاح  الفرص  نطا   ولتوســــــيع األســــــاســــــي  احتياجاتهم  تلبي  على للمســــــاعدة  الطف   حقو  

ــاف  اليونيســـــــــ   موظفي من  موظ  15 000 من أكثر إلى  خدمات األخالقيات متت  ويقد  .طاقاتهم   إضـــــــ
  .5 000 الـ يفو   الموظفين  غير ال املين  من عدد إلى

 الســـــــن   خالل تكليف  بها  الصـــــــادر  التالي   ال م   مجاتت في  األخالقيات متت  بأنشـــــــط   اضـــــــُطلع - 3
 :بالتقرير المشمول 

ــاتي   والدعم  التوجيه  تقديم (أ)  ــياســــ ــع  في   اإلدارة  إلى   الســــ   خالل من   األخالقيات   م ايير  وضــــ
  أعلى   ت زيز  أج  من   بشـــــأنها المشـــــورة  وإســـــدا  وممارســـــاتها  وإجرا اتها وســـــياســـــاتها  المنظم    قواعد مراج   
  الواج     األخرى   والقواعد  المتحدة؛  األمم  ميثا   عليه   نص    لما  وفقا  لها   والترويج   والنزاه    األخالقيات   م ايير

  لموظفي   الســــــــلو   وم ايير اليونيســــــــ ؛  وتوجيهات   للموظفين؛ واألســــــــاســــــــي   اإلداري   النظامين  من   التطبيق
 الدولي ؛ المدني   الخدم  

  المتحـدة األمم  بقيم  اتتصــــــــــــــال  وســــــــــــــا   من  وغيره الـتدري   خالل  من  الموظفين   توعـي  (ب) 
 وبمجرا اتها؛ فيها المتوق   السلو   وبم ايير

 بشـــــــأن طلبهم  على بنا  ســـــــري   بصـــــــورة واإلدارة الموظفين إلى  والتوجيه  المشـــــــورة  تقديم (ج) 
 األخالقيات؛ مسا  

 المالي ؛ الذم  وإقرارات المصال  تضارب  برنامج (د) 

ــياســــــ  بموج  المقررة بالمســــــؤوليات  اتضــــــطال  (ه )   المبل غين بحماي  المت لق  اليونيســــــ  ســــ
 اتنتقا ؛ من مخالف  عن

 .المتحدة األمم منظوم  داخ  األخالقيات مسا   إزا  مت سق   ُنهج   ات ا  في اإلسها  (و) 

  كورونا  فيروس مر   جا ح  بسـب   مسـبوق   غير تحديات  2020 عا  شـهد  ال المي  الصـ يد وعلى - 4
  األخالقيات  متت  إلى  بالنســـ   مثيرة  تحوتت شـــهد  انتقاليا عاما نفســـه  الوقت  في  كان أنه غير  (.19-كوفيد)

ــفه أنشــــــ   (1)  األخالقيات ومتت   .والنمو التأثير على القدرة طياته  في يحم  بات الذي  تنظيمي   وحدة بوصــــ
 ال المي اتستقصا   في اإليجابي   الردود من أكبر عددا    ول د (2)  ر يسي؛  مستشار عو  مدير يرأسها مستقل 

 مع  الت اون   وعزز  زاد  (3)  باتنتقا ؛ المتصل  المسا    م الج  في الثق  بشأن  سيما ت  2020 ل ا  للموظفين
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  والتغيير  األخالقـيات  عن المـدافِّ ـ   المنظمـ   داخـ   ـبالتقـارب  الم نـي   الجـدـيدة  والمتـاـت   ال ـامـل  األفرقـ  مختل 
ــال  أنشــــــــــط  خالل من اليونيســــــــــ  موظفي  ثلث  من أكثر  طال (4) و والقيم؛  التنظيمي  م ادرة  خالل  اتتصــــــــ

 .الجهود من وغيرها السنوي  “األخالقيات شهر”

 موظفي من  أق   ب دد  2020 عا   خالل  ي م  كان  األخالقيات متت  أن إلى  بداي     اإلشــــــارة وتجدر - 5
  الجديدة  األنشــــــــــط  في  حادة  لزيادة  لالســــــــــتجاب  أيضــــــــــا  ولكن عمله  برامج  مختل   لدعم  فقط ت  األخالقيات 

  وفي  .التنفيذ قيد كانت التي التحويلي التغيير وم ادرات المختلف  المنظم  لثقاف  نتيج  المؤســــــــســــــــي   والمطال 
 عملي  تكتم  ريثما شـــــــــاغرة المدير وظيف  كانت  2021  فبراير/شـــــــــ ا  ومطلع  2020 مارس/آذار  بين الفترة

 موظفين ثالث   من الدعم يلقى  برم ته ال م   برنامج كان  بالتقرير   المشمول  الفترة م ظم  وطوال لذا  .التوظيف
  . مؤقت   استشاري  ةومستشار 

  بين   بالتمييز الم ني   المســــــــــتقل  ال م   فرق  لليونيســــــــــ  التنفيذي  المديرة  أنشــــــــــأت  2018 عا  وفي - 6
  المستقل   ال م   فرق  وأبرزت .ال م   أماكن  في  السلط   است مال  وإسا ة  والمضايق   الجنسي والتحرش  الجنسين

  الســـلط  اســـت مال  إســـا ة أو  المضـــايق   من يشـــت ِّ  من  بأن  يشـــ رون  الموظفين أن  منها أمور  جمل   تقريرها في
  في  ثـق  موضــــــــــــــع  كـان  وإن األخالقـيات  متـت   ـبأن  يشــــــــــــــ رون  الموظفين” أن كـذـل   وتحظـت .عواـق  يواجـه

 تحديدا وأوصــت  .“الحماي   بضــمان  األمر  يت لق عندما “أنياب غير من” فمنه الســري   المشــورة على  الحصــول
  وقدرات وتي   ت زيز طريق عن  اتنتقا  من الموظفين حماي  ضـــــــمان” اليونيســـــــ  على يج  بأنه ال م   فرق 

  في  المشــــــــــــــترك   التفتيش وحدة  أوصــــــــــــــت  ذل    غرار  وعلى .“اســــــــــــــتقالليـته  على  والحـفا   األخالقـيات متـت 
  مؤســســات في  المخالفات  عن  بالمبل غين المت لق  والممارســات للســياســات  2018  عا  أجرته الذي  اتســت را 

ــون   وقدراته  األخالقيات متت  وتي   بت زيز   (JIU/REP/2018/4) المتحدة األمم منظوم  ــتقالليته وصـــ  .اســـ
 توصــيات تنفيذ إلى  15/2019  القرار في لليونيســ    التنفيذي المجلس دعا  2019 ل ا  الســنوي   الدورة وفي

 .باليونيس  المتصل  المشترك  التفتيش وحدة

  مســـــــــتقل   وحدة بمنشـــــــــا   األخالقيات متت   ُعزز أعاله   بميجاز  ُذكر  وكما  2020  مارس/آذار وفي - 7
 (القا م   للترتي ات وفقا)  الفني  الناحي  من  التنفيذي  المديرة أما  مسؤوت  يتون   األخالقيات   لشؤون  مدير يرأسها
 المتـاـت   في  المت  ـ   الترتيـ ات  غرار  على)  اإلدارـي   الـناحـي   من اإلدارة  لشــــــــــــــؤون   التنفـيذي  المـديرة  ـناـ    وأمـا 

 (.األخرى  المستقل 

 المشارك   إلى الموظفين  ويدفع  الثق  بنا  على  سيساعد ما  كمؤسس   استقالليت ه  المتت   فص ُ  وعزز - 8
 هذه  المؤســــســــي  التنظيم إعادة اســــتكمال الضــــروري   من أن  بيد  .باألخالقيات المت لق   بالمهم   اتضــــطال  في
ــتلزمه  بما ــطته  األخالقيات متت  يتث  الذي  الوقت في  وموارد  دعم  من تســـ ــتجاب  أنشـــ   المتوق    للزيادة لالســـ
  ويضــــــــــطلع  مؤث ِّرة؛  تدخ   إجرا ات تتخاذ  أخرى   مجاتت ويســــــــــتكشــــــــــ   عليها؛ الجديدة  والطل ات  خدماته في

ــا ي  اتصــــــال  بأنشــــــط  ــي   الثغرات ويســــــد  الميدان؛ في وال امل   اإلقليمي   الم ني  الفئات  تشــــــم   إضــــ ــســــ   المؤســــ
 بشـــــــأن اتســـــــت اقي   المشـــــــورة يســـــــدي ذل   ك  من واألهم  كالهما؛ أو  تحديدها   يجرى   التي  الســـــــياســـــــاتي  أو

 ســـــــــــــلو   ســـــــــــــو    أو ال م  متان في  مفتوح   خالفات  لتصـــــــــــــ   تتطور أن قب   المحتمل   األخالقي   اإلخفاقات
 بتنسيق    دوره  من  الوقا ي  الجان  هذا  على متزايد  بشت   الجديد  األخالقيات  متت  وسيركز  .أخرى   مخاطر   أو

ــا ل   ومتات   األخرى   الوحدات  مع وثيق   في  المخاطر  إدارة  على اليونيســـ  لمســـاعدة له  التاب   والرقاب   المسـ
 الموظفين إلى  إجرا ات اتخاذ في اليها  ُيســـــــتند والتي ال ملي  والمســـــــاعدة والتوجيه  المشـــــــورة  وتقديم  م تر  وقت
 المصـال  تضـارب كشـ   خالل  ومن .لها  ح  وإيجاد  وتقييمها  هواجسـهم تحديد من  أفضـ  بشـت     يتمتنوا حتى
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ــوله   ومنع ــأن  المنظم   وتنبيه  حصــــــ   إلحا   منع  في  حيويا  دورا  األخالقيات متت   يؤدي  الكبيرة   المخاطر  بشــــــ
  األخال  متت  إن  .التصـــــحيحي   واإلجرا ات اتنتصـــــاف  ســـــب  وتحديد حدته من والتخفيف  بالمنظم  ضـــــرر
 .األخالقي  اإلخفاقات حدوث منع على يساعد عندما وجه أفض  على دوره  يؤدي

ــا   أحدث وفي - 9 ــتقصـــ جلت  2020 عا   في ُأجري  للموظفين  عالمي اســـ ــ   زيادة ســـــُ  الما   في  4  بنســـ
ــا   مقارن ) اإليجابي   اإلجابات في ــتقصـــ ــؤال على (2017 عا   باســـ ــ رون  الموظفون   كان إذا عما  ســـ   بأنهم  يشـــ

 إلى المتت  ويتطلع .المناسـ   القنوات خالل من سـلو   سـو   عن أبلغوا  ما إذا اتنتقا   من بالحماي   سـيتمت ون 
  المســأل   بهذه التوعي  بغي   واتتصــال التدري   نطا   توســيع  في واتســتثمار  اإليجابي  الزخم هذا دفع  مواصــل 

  قب   من  المســـــــــتمرة والمشـــــــــارك   اإلدارة من  المطلوب الدعم  وطل  األخالقيات  لشـــــــــؤون  الجديد المدير بقيادة
  .اليونيس  موظفي

  (موظ    6 300  من أكثر) اليونيس   موظفي  ثلث  نحو إلى  الوصول  من  األخالقيات متت  وتمتن - 10
  الواســ    اتتصــال بحمل   اتضــطال   أمتن  وقد .اتتصــال  أنشــط  من ذل   وغير  األخالقيات  شــهر خالل من

  في باألخالقيات المت لق  الحوار  ميسـري  من 300 من ألكثر الف ال   المشـارك   بفضـ   ال ا   خالل هذه  النطا 
 ك ناصـــر  ي ملون   الذين  الميســـرون  به  يضـــطلع الذي  الر يســـي الدور   ذل   وُيبرز .واإلقليمي  القطري  المتات 

زة ف  م ز ِّ  متت   ســيواصــ  إضــافيين   ودعم موارد  على  وبالحصــول  .الالمركزي  المســتويات على للقوة ومضــاعِّ
 .الميسرين قدرات بنا  األخالقيات

  2020  عــا   في  خــدمــات  طلــ   555  األخالقيــات  متتــ   تلق ى  أدنــاه   1  الجــدول  في  مبين  هو  وكمــا - 11
  الطل ــات  عــدد  وانخفض  .2018  عــا   في  طل ــا  738  و  2019  عــا   في  طل ــا  788  مقــابــ   لهــا   واســــــــــــــتجــاب

 نتيج  الموظفين بين الم اشر التفاع  محدودي   إلى ُي زى  أن  يمتن ما وهو  الخدمات  على  للحصول  المسجل 
  في  زيادة إلى األحيان من  كثير في  أدى  ما الشـــخصـــي  التدري  توفير فرص  محدودي   ذل   في  بما  للجا ح  

 مســــــــــــــتوى  على  الدعم  بتقديم اتلتزامات في  حادا  ارتفاعا  شــــــــــــــهد المتت   أن غير  .الفردي   اتســــــــــــــتفســــــــــــــارات
 ال نصــــــري   بمتافح   المتصــــــل  بالمســــــا   يت لق  ما  في ســــــيما  وت الموظفين  مجموعات إلى  المتات /الشــــــ  
جلت  كبيرة زيادة  أن إلى  اإلشـــارة  وتجدر  .التنظيمي  التغيير وجهود  والتمييز  بشـــأن المشـــورة  طل ات عدد في  ســـُ
  2019 عا  في طل ا 49  بــــــــــــــــــــــــــ   مقارن    2020  عا   في طل ا 72 بلغت مزعو  ســــــــــــلو  ســــــــــــو   عن اإلبالغ

  اتســتجاب  بفترة  متقيدا   المناســ    الوقت في  للطل ات  اتســتجاب  المتت   وواصــ  .2018 عا  في طل ا 32 و
ــ    ال الغ  دة  أيا   ســــــــ ــغي   إجرا ات في  المحد  ــ    يت لق ما  في للمتت   الموحدة التشــــــــ  من الما   في  99 بنســــــــ
  .والتوجيه المشورة طل ات

ل   الطل ات من الما   في  58 نســــ   كانت  أدناه   األول الشــــت   في  مبين  هو  وكما - 12   للحصــــول  المســــج 
 ونس    سري ؛  بصورة  األخالقيات بشأن  والتوجيه  المشورة على  للحصول  طل ات  2020 عا   في  الخدمات على
 تت لق منها الما   في 8 ونســـــ   مزعو ؛ ســـــلو  ســـــو  عن اإلبالغ بشـــــأن مشـــــورة  طل ات  منها الما    في 13

  برنامج   بشــأن  توجيهات  بتقديم تت لق الما    في 9  تبلغ أخرى  ونســ   والســياســات؛  الم ايير وضــع في باإلســها 
 .المالي  الذم  وإقرارات المصال  تضارب
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 األول الشت 
 2020  لعام   الفئة،   حسب   مصنفة   األخالقيات   مكتب   خدمات   على   للحصول   المقدمة   الطلبات   عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  2020  ل ا   األنشـــــــــــط   على  التركيز  مجاتت كانت  األخالقيات  متت  عم   خط   مع وانســـــــــــجاما - 13

  إدارة مث   األخالقيات   شـــــــــؤون  مدير منصـــــــــ   م    أثنا   الر يســـــــــي  للمها  األولوي   إيال  :التالي النحو على
 المصـــال   وبيان المالي  الذم   إقرارات  وســـياســـ   اتنتقا    من  مخالفات  عن  المبلغين بحماي  المت لق   الســـياســـ 

 وجريا   ذل   إلى  وإضــاف   .الطل ات على  بنا    اتتصــال  بأنشــط  والقيا   ســري ؛  بصــورة والتوجيه  المشــورة  وتقديم
ــ  على ــنوات في المت    الممارســ ــال  حمل  المتت   نظم األخيرة   الســ ــ   نطا  على اتصــ ــســ ــهر  خالل  المؤســ   شــ

ــِّ     القطري   المتات  من 54 من  زمال   الحمل   وطالت  .“األخالقيات تف ي ”  عنوان تحت  األخالقيات   والشــــــــ
  التحديات ضــو  في والنزاه  الحرص  لتوخي األســاســي  القيم بشــأن المحادث   تيســير  في أســاســي دور لها  وكان

 .والتمييز ال نصري  وقضايا 19-كوفيد عن الناجم 

ــ   2020 عا   وطوال - 14  الم ني  والجهات  التنفيذي   المديرة  متت  مع  الت اون   األخالقيات متت  واصــــ
 قيا  إلى  وإضـــاف   .2018  ل ا   المســـتقل  ال م   فرق   تقرير  في  الواردة للتوصـــيات  لالســـتجاب   األخرى   الر يســـي 
ــتقالله  بت زيز المتت  ــي   اســــ ــســــ ــرة  محادثات أجرى  المؤســــ  والتحاقهم  ت يينهم  عند القادة ك ار  مع  إلزامي  م اشــــ
ــلوكهم  لمناقشــــــ   ب ملهم  ــفتهم  المتوقع  ســــ ــياســــــات  وتعتماد المســــــتوى  ر ي ي قادة بصــــ ــي   وإجرا ات  ســــ  .ر يســــ

  الشــــــِّ    بين المشــــــتر  ال م  فريق مع القوي  ت اونه األخالقيات متت  واصــــــ   الســــــابق   الســــــنوات  في وكما
  ثقاف  لشــؤون  الر يســي   والمســتشــارة  الطف   حماي   ووحدة  الجنســيين   واتنتها   اتســتغالل من بالحماي   الم ني

 يتطلع وهو والتمييز ال نصــــــــــــــري  بمتـافحـ  الم ني ال مـ  فريق عمـ  في  أيضــــــــــــــا بف ـالـي  وشــــــــــــــار   .المنظمـ 
  .2021 عا  في ال م  فريق توصيات تنفيذ في مستقال متت ا بوصفه نشط بدور اتضطال  إلى

ارات برنامج تضارب المصال  وإقر 
في الما   9  49الذم  المالي   

 لق طل ات ميسري الحوار المت
23باألخالقيات  

في الما   4

إسدا  المشورة بشأن 
 320األخالقيات  

في الما  58
بها اإلخطارات التي ُأبلِّغ  
  3متت  األخالقيات  

في الما  1

  24التدري  في مجال األخالقيات 
في الما   4

  9الحماي  من اتنتقا  قضايا 
في الما   2

ات البالغات المقدم  إلى متت  األخالقي
  72عن سو  سلو  مزعو  

في الما   13

ير اإلسها  في وضع الم اي
  47والسياسات  

في الما   8

ي اتتسا  في أنشط  األمم المتحدة ف
  8مجال األخالقيات  

في الما   1
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 واإلقليمي ال المي الصــــــــ يدين  على ال المي  الموظفين  رابط  مع أيضــــــــا  األخالقيات متت   وت اون  - 15
ــاف   .القطري   والمتات   نيويور  في الموظفين  ورابط  ــارة كانت ذل   إلى  وإضــــــ ــتشــــــ ــي   المســــــ ــؤون   الر يســــــ   لشــــــ

 -  الجا ح  وبسب  -  رحيلها  وب د .الموظفين ور يس  التنفيذي  المديرة مع  منتظم  اجتماعات ت قد  األخالقيات
 .افتراضي بشت    الموظفين بر يس اتجتما  األخالقيات متت  واص 

 
  1 الجدول  

   2020-2018  للفترة   الفئة،   حسب   مصنفة   األخالقيات،   بشأن   الخدمات   على   الحصول   طلبات   

 2020 2019 2018 الفئ 
 320 409 352 (1)إسدا  المشورة بشأن األخالقيات بصورة سري     

 0 0 3 (2)األخالقياتمسا   اتستئناف المت لق  بالحماي  من اتنتقا  التي ينظر فيها فريق 
 3 45 38 (3)اإلخطارات التي ُأبلِّغ  بها متت  األخالقيات
ري الحوار المت لق باألخالقيات  23 12 0 طل ات ُميس ِّ

 24 71 116 التدري  في مجال األخالقيات
 49 61 70 برنامج تضارب المصال  وإقرارات الذم  المالي 

 0 12 20 م لومات عام طل ات الموظفين للحصول على 
 0 1 0 الصحاف 

 9 10 12 الحماي  من اتنتقا  
 72 49 32 البالغات المقدم  إلى متت  األخالقيات عن سو  سلو  مزعو 

 47 47 26 اإلسها  في وضع الم ايير والسياسات
المشـــــــــاورات مع فريق )اتتســـــــــا  في أنشـــــــــط  األمم المتحدة في مجال األخالقيات  

 (األخالقيات
69 71 8 

 555 788 738 المجموع 
  

 واالتصال   والتثقيف  التدريب  -  ثالثا  

ــ     ال ا    خالل - 16  التدري   أنشـــــــــط   خالل من  موظ  6 300 من  أكثر مع  األخالقيات متت   تواصـــــــ
 والتثقيف  التدري   أنشـــــط   من  الهدف  وكان  .األخالقيات  شـــــهر في  اتتصـــــال  وأنشـــــط   األخالقيات  مجال في

  وفي  .المتحدة األمم  لموظفي  الســـــــلو   وم ايير واإلداري  األســـــــاســـــــي  بالنظامين  التوعي  مواصـــــــل  واتتصـــــــال

 __________ 

ما    على  للحصول فردي  طل   أي    األخالقيات  متت   ي تبر (1)    الموظفين  غير  من  ال املين  أحد  أو  الموظفين  أحد  من  المشورة والتوجيه ُمقد 
  الحاتت  من  كثير  وفي.  ســــــــري   بصــــــــورة  األخالقيات  بشــــــــأن  للحصــــــــول على مشــــــــورة  طل   بمثاب   الوقا ع  من بمجموع   يت لق  يما

  اإللكتروني البريد  طريق  عن  اتتصــــاتت من  ال ديد  إجرا    ســــري   بصــــورة  األخالقيات  بشــــأن  المشــــورة  إلســــدا  واحد  طل   يســــتدعي قد
 .واحدةتواصال لمرة  سري  بصورة للمشورة واحد طل    يستدعي قد أخرى  حاتت   وفي. المحادثات أو/و

  التي   بمعادة النظر في القرارات   يت لق   ما  في   الفريق    أعضـــــــــــا    مع  لألخالقيات   المتحدة   األمم   لفريق   المناوب   الر يس  تشـــــــــــاور   إلى   تشـــــــــــير  (2) 
  يت لق   في ما   األقران  اســـــــــــت را   وظيف    الفريق   أعضـــــــــــا    يمارس   وإجمات  .  اتنتقا    من   الحماي    حاتت   في   األعضـــــــــــا    الوكاتت   تتخذها 

ر في هذا .  آخر   عضو   فيها   ي بت   التي   بالحاتت   (. الموظفين   غير  من   فرد   أو   موظ  )   الشتوى   مقد ِّ    من   طل   على  بنا    اتست را    وي اش 
 بيد   م ين   بحال   األخالقيات  متت   بمخطار  الموظفين غير من  األفراد أو  الموظفين أحد فيها يقو   التي  المواق   إلى  الفئ  هذه تشــــــير (3) 

 .إجرا  أي اتخاذ عد  تحديدا المتت  من يطل  الشخص هذا أن  
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 من ك     يصـــــادفها  التي الر يســـــي  التحديات  مواجه  على منصـــــ  ا  األنشـــــط  هذه  في  التركيز كان  2020 عا 
  الســياسـي   واألنشــط   والتمييز  وال نصــري    19-كوفيد  جا ح   ضــمنها  ومن والقطري   اإلقليمي  والمتات  المقر

  .اتجتماعي التواص  وسا   استخدا  أو احتجاجات أو مظاهرات في بالمشارك  المتصل 

 
 والنزاهة  األخالقيات  عن  اإلنترنت  عبر  إلزامية  دورة -  ألف 

 .والنزاهــ   األخالقيــات  عن  اإلنترنــت  عبر  اليونيســــــــــــــ   دورة  إتمــا   اليونيســــــــــــــ   موظفي  جميع  على - 17
ــانون   30 وفي ــاني  كـ ــاير/الثـ ــا ـــ   في  93  كـــان   2021  ينـ ــاملين   الموظفين  من  المـ ــا   15  081  أو  ال ـ   موظفـ

ر    .الـدورة  أتموا قـد   لألخالقيـات  المتحـدة  األمم  متتـ   مع  ـبالت ـاون   قـا    ـبأـنه  يفيـد  أن األخالقيـات  متتـ   ويســــــــــــــُ
ــد   والتخطيط  والتحليالت  البيــانــات  وشــــــــــــــ  ــ    في  والنزاهــ   األخالقيــات”  اإللكترونيــ   الــدورة  بتحــديــث  والرصـــــــــــــ
ث  الدورة هذه  وتتناول  .2020  ديســــمبر/األول  كانون   في  ُأطلقت  التي  “اليونيســــ   أثيرت  التي  الهواجس  المحد 

 المتت  وأتم .والمناطق الموظفين  من أكبر عددا اآلن تطال باتت وقد  الوصـول   بممتاني   يتصـ  ما في سـابقا
ث   الســياســات ومراعاة الم لومات  ت ادل تحســين بهدف  الدورة لمحتوى  شــامال  اســت راضــا   في  والتغييرات  المحد 
 ســوا  اليونيســ  في  ال املين لجميع إلزامي   الدورة وهذه  .للحاتت  عملي    أكثر  ســيناريوهات وإضــاف   الوظا   

 .والفرنسي  وال ربي   واإلنكليزي  باإلس اني  متاح  وهي  موظفين  غير أو موظفين  كانوا

 
 االحتياجات حسب  المكيَّف  التدريب -باء 

 .2020 عا  مدى على  اتحتياجات  حســـ  متيف  وتوعي  تدري  دورة  24 األخالقيات متت   أجرى  - 18
ــا المتت  وعقد .إقليمي  متات  4 و  بالمقر متت ا/شـــــــ    14 و  قطري   متات  6  الدورات  هذه  وشـــــــملت  أيضـــــ

 المتت   أنشــــــط   طالت اتحتياجات   حســــــ  المتيف   التدري ات هذه  خالل  ومن .عالمي  شــــــ تي   دراســــــي   حلق 
 وُأجريت  19-كوفيد  جا ح  تفشــي  قب   ُنظمت  الشــخصــي  بالحضــور  واحدة  تدريبي   دورة  بينها موظفا  1 181

  .السفر على المفروض  والقيود اتجتماعي الت اعد بسب  ُب د من ُنظمت دورات عبر المت قي  الدورات

ــور واحدة  دورة  األخالقيات متت  نظم  نيويور   وفي - 19 ــر  بالحضــ ــي   دورات  وخمس الم اشــ  في  افتراضــ
 نظمتهـا  الجـدد  للموظفين  األخالقـيات مجـال  في  توجيهـي   ـتدريـ ات الـدورات  تلـ   وشــــــــــــــملـت .األخالقـيات  مجـال
 ال المي  الوســـطا  لفريق  األخالقيات  مجال في  توجيهي   وتدري ات  اتتصـــاتت   وشـــ     ال شـــري   الموارد  شـــ   

  المراج ـ   متتـ   في التحقيقـات  وألخصــــــــــــــا يي  وبرامجهـا   المتحـدة  األمم  لصــــــــــــــنـاديق المظـالم  أمين  متتـ   في
 .والتحقيقات للحسابات الداخلي 

 
ري  -  جيم   باألخالقيات  المتعلق  الحوار  ُميس ِّ

ري   برنامج  األخالقيات متت   واصــــ  - 20 ــ ِّ  الذي ال المي الصــــ يد على األخالقياتب  المت لق الحوار ُميســ
 المت لق  الحوار ميسري  المتات   رؤسا ُ   وي ين  .المدر ِّبين تدري  نموذج إلى يستند والذي  2014 عا   اسُتحدِّث

 والنزاه   األخالقيات  قضـــــايا فهم زيادة في الميســـــرون  ويســـــاعد .طوعي  أســـــاس على  ي ملون  وهم باألخالقيات
ــ  ما  في  بها والتوعي  ــلو   يتصــــــــــ   متاتبهم  في الموظفين لجميع منتظم  اجتماعات ب قد  وذل  الموظفين بســــــــــ
ــير القطري    أو اإلقليمي  ــيع حول  المحادث   وتيســـ ــل   م ين  مواضـــ ــتخدا  باألخالقيات  متصـــ ــات باســـ   حال   دراســـ
  م ـــــادرات  قيـــــادة  في  ر يســــــــــــــيـــــا  موردا  بـــــاألخالقيـــــات  المت لق  الحوار  ميســــــــــــــرو  وكـــــان  .تقـــــديميـــــ   وعرو 

  .األخالقيات متت  إلى الف   ردود إيصال وفي متت  ك  في “األخالقيات شهر”
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  إجرا  على قدرته  2020 عا  في  األخالقيات متت  خف ض الموارد   على  المفروضـــ  القيود وبســـب  - 21
 إضــافيين  ميســرين  متت ا 16 رشــ    ال ا    وخالل .باألخالقيات المت لق  الحوار  لميســري   ومحد ث دوري   تدري 
 تجديد  األخالقيات متت   وي تز  .التفاعلي  التدري ات  تسجيالت  مشاهدة  خالل من  المسبق التدري   في شاركوا
 .ال الم أنحا  جميع في ميسر 300 من أكثر أنشط   مستجدات  توفير  بغي  له التاب    والرصد  اتتصال آليات

ث  مواد  وتقديم  القدرات  لبنا   دورات تنظيم  األخالقيات متت   ي تز  ذل   إلى  وإضــاف   التدري  مجالي في  محد 
   .الميسرين إلى واتتصاتت

 

 األخالقيات شهر  :العالمية  الحملة -  دال 

ــال  حملـ   وقـيادة  بتنســــــــــــــيق  الراب ـ  للمرة األخالقـيات متـت   قـا  - 22   “األخالقـيات  شــــــــــــــهر” خالل اتصــــــــــــ
ــرين) ــوعها  وكان .موظفا 5 133 من أكثر  طالت  (2020 أكتوبر/األول تشـــــــ  مع  “األخالقيات تف ي ” موضـــــــ

  التحديات إلى  تحديدا  اإلشــارة  مع القيم هذه  إبراز  وجرى  .والنزاه  الحرص  لتوخي  األســاســي  القيم على  التركيز
ــتجاب    وكذل  19-كوفيد  جا ح  تطرحها التي ــد  األخيرة ال المي  والتحركات  لالحتجاجات  اســــــ ــري   ضــــــ  ال نصــــــ

ــرين إلى والدعم التوجيه  األخالقيات متت   وقد   .والتمييز ــال  وجهات  الميســــــــ ــري   الموارد  اتصــــــــ   إلطال  ال شــــــــ
ــيع  حول محادث  ــرا  179 نظ م  لذل   ونتيج  .المقر وفي واإلقليمي   القطري  المتات  في  المختارة  المواضــــ  ميســــ

  .وش    متت ا 54 في دورة 60 من أكثر ال شري  للموارد اتصال وجه 

  رســـــــال  ت ادل إلى  والشـــــــ   المتات  ُدعيت آرا هم  وإدراج الموظفين  مشـــــــارك  لكفال   مســـــــ ى   وفي - 23
ــايا  الجا ح   عن  الناجم  التحديات ضــــو   في والنزاه  الحرص  توخي  م نى بشــــأن  الموظفين مع  بالفيديو   وقضــ

  تضــــمنت وشــــ    متات  10  في الموظفين  من  تســــجيالت  تقديم إلى الم ادرة هذه  وأدت  .والتمييز ال نصــــري 
ــا   ــتها  تن غي وكيف للقيم  بفهمهم تت لق  لالهتما   ومثيرة  خالق  رســــــ   المشــــــــارك    الجهدُ  هذا  ج   وقد  .ممارســــــ
 .اليونيس  موظفي من أكثر وناب     أصال  وأكثر   أصد   

  حلق   األخالقيات متت  نظم  2020 أكتوبر/األول  تشــــرين  21 في لألخالقيات  ال المي اليو  وفي - 24
ــي  ــ تي   دراسـ ــتقطبت عالمي   شـ ــهر  موضـــو  غرار وعلى  .موظ  600 نحو  اسـ  قيمتي على الحلق  ركزت الشـ
 من المناقشـــــ   فريق  أعضـــــا  واختير  .والتمييز ال نصـــــري  وقضـــــايا  الجا ح  ضـــــو  في والنزاه  الحرص  توخي

ــ    ــري    الموارد  شــــــــ   بمتافح   الم ني  ال م  وفريق  التنفيذي   المديرة ومتت   ال المي   الموظفين  ورابط   ال شــــــــ
  فريق أعضـــــا   مشـــــارك  وأتاحت .المنظم   ثقاف  لشـــــؤون  الر يســـــي   المســـــتشـــــارة  ضـــــم  كما  والتمييز  ال نصـــــري 

  .المشاركون  أثارها التي الجوان  المت ددة والهواجس المسا   لتناول الفرص  مختلف  متات  من المناقش 

 
   االتصال  ومواد  االتصاالت - هاء 

ــ  - 25 ــاتت يت لق ما في  دوره إبراز  األخالقيات متت   واصــــ ــ  لموظفي  الداخلي  باتتصــــ  على اليونيســــ
ــ يد ــور على المتت   وحافظ  .ال المي الصـــ ــا   عبر داخلي  حضـــ ــ  وســـ   موق ه طريق عن اتجتماعي التواصـــ

  م ـالج ”  الوثيـق  المتـت   وحـد ث  (.اليونيســــــــــــــ  في  لتويتر اـلداخلي  الم ـادل)  Yammer  وعبر اإلنتراـنت  على
 التي  “ومتى اللجو   ين غي جه  أي إلى  تبين طريق  خريط  :اليونيســـــ   في ال م   بمتان  المتصـــــل  القضـــــايا

 التســـوي   المطاف  نهاي  وفي  والتوجيه  والمشـــورة الدعم التماس بشـــأن  اليونيســـ   موظفي  لجميع  التوجيه توفر
 والمها  المتات  في التغييرات وكذل  المحدث   والتوجيهات الســــياســــات الوثيق ُ   وت تس .ال م  متان في  للنزا 
  .لغات  بأربع إلكتروني شت  في اليونيس  موظفي لجميع متاح  وهي .الصل  ذات
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 والتوجيه  المشورة  -  رابعا  

 م ضـالت يواجهون   الذين الموظفين لمسـاعدة  سـري   بصـورة والتوجيه  المشـورة  األخالقيات  متت  يقد  - 26
 على الموظفين لمســــــــاعدة أو الشــــــــواغ   لم الج  المقررة  لإلجرا ات  تجارب حق  بمثاب  هو  والمتت   .أخالقي 

 .يواجهونها التي القضايا لم الج   يحتاجونها التي  الموارد إيجاد

 بصــورة  األخالقيات بشــأن مشــورة على  للحصــول فرديا طل ا  320 لــــــــــــــــ   األخالقيات  متت   واســتجاب - 27
 هـذا  ي زى   وقـد  .2018  عـا   في  طل ـا  352  و  2019  عـا   في  طل ـات  409  مقـابـ    2020  عـا   في  ســــــــــــــريـ 

  فرص انخفا  إلى  وكذل  19-كوفيد  جا ح   بســــــــــــب   الموظفين  بين  الم اشــــــــــــر الت اطي  قل  إلى اتنخفا 
 .فردي  استفسارات إلى األحيان من كثير في أدى ما الشخصي   التدري  توفير

 للموظفين  خارجي   بأنشـــط  تت لق  الطل ات  من الما    في 47 فمن  الثاني   الشـــت   في  مبين  هو  وكما - 28
ــا   الما   في  27 و ــل  بمســـ ــا ة  بينها ال م    وأماكن بال مال  متصـــ ــت مال  إســـ ــا    الســـــلط  اســـ ــل  ومســـ   متصـــ

 المتـاتـ   من  ترد  الطل ـات  من  المـا ـ   في  48  فـمن  ال مـ    مركز  حســـــــــــــــ   بـالتبويـ   يت لق  مـا  وفي  .بـالتمييز
  اإلقليمي   المتات   فمصــــدرها  المت قي  الما    في 7 الــــــــــــــــــ   نســــ    أما .المقر مواقع من الما   في 45  و القطري 

 وبالنظر  (.اليونيســــــــــــــ  موظفي غير  من  أو  المتحدة لألمم  أخرى  وكاتت من  أي)  الخارجي   الم ني  والجهات
 هذا  األخالقيات متت  يالحظ المقر   خارج  أماكن  في موجودون  اليونيسـ  موظفي من الما   في 83 أن إلى

 على  إضــــــــــــا ي   موارد  توظيف إلى  والحاج  المواقع  هذه من الواردة  اتســــــــــــتفســــــــــــارات  عن اإلبالغ في النقص
  .والقطري  اإلقليمي  المتات  ص يدي

  موظفات  من  مقدم  الفردي  الطل ات من الما   في  52 فمن الجنس   حســـــ   بالتبوي  يت لق ما وفي - 29
  مجهول   وطل ات  جماعي  طل ات  الما   في 4 ال الغ  المت قي  النســــــــــــ   وكانت)  موظفين من الما   في  44 و

 من مقدم   الطل ات من الما   في 87 نســـ   الوظيف  كانت  الفئات حســـ  التبوي  حيث من أنه غير  (.الهوي 
  المـاـ    في 8 و  (وطنيون   فنيون   وموظفون   دوليون   فنيون  موظفون )  الفنـي   الفـئ   من  وطنيين أو  دوليين  موظفين

 الرت  من موظفين من طل ات فكانت المت قي  الما    في 5 الــــــــــــــــــــــــــ  نســــــــــــ   أما .ال ام   الخدمات موظفي من
 أن إلى وبالنظر  هويتهم. عن  الكشـــــــــــــ   عد  آثروا  أفراد  من  وطل ات الموظفين   غير من  أفراد  ومن  التنفيذي  

  يالحظ  ال ـامـ    الخـدمـات  فئـ   من  المـا ـ  في  36  و  الفنيين  الموظفين  من  هي  ال ـاملـ   القوة  من المـا ـ   في  64
ــ   في النقص  األخالقيات متت    األخالقيات متت  ويرى  .ال ام   الخدمات موظفي من المقدم   الطل ات نســــــــ

  فضـــال واإلصـــغا    المجاهرة  ثقاف   وت زيز  التوعي  في اتســـتثمار إلى  الحاج  من  تزيد  المتدني  النســـ   هذه أن
  .المقدم  للخدمات إضافي  لغوي  دعم توفير  عن

ــتوى   في  كبيرا ارتفاعا األخالقيات متت   تحظ  2020 عا  مدى وعلى - 30   باألنشـــــــــــــط   اتهتما  مســـــــــــ
  واتحتجاجات التحركات  خالل  أثيرت التي  بالقضـايا  يت لق ما في فيها بالمشـارك  المتصـل   والشـواغ  السـياسـي 
ــد  األخيرة ال المي  ــري  ضــــ ــال  والتمييز  ال نصــــ   وُقدمت .19-كوفيد  جا ح   خالل المنظم  قيم  احترا   عن  فضــــ
ــورة ــأن  والتوجيه المشـ ــارك   بشـ ــط   في المشـ ــي  األنشـ ــياسـ ــى بما السـ ــامل   التوجيهات  مع  يتماشـ ــادرة الشـ  عن  الصـ

ــ  التوجيهي  والمذكرة  2020  يونيه/حزيران  في المتحدة  باألمم  األخالقيات متت  ــأن لليونيســــــــ ــتخدا  بشــــــــ   اســــــــ
 تضـمن  جماعي   محادث   إلجرا  والشـ   المتات  من  لطل ات المتت   واسـتجاب  .اتجتماعي  التواصـ  وسـا  
 الموظفون  يواجهها التي التحديات عن فردي   اســــــــــــــتفســــــــــــــارات المتت  وتلقى .التوجيهات على  الزمال   اطال 

 .ُب ـد  من  ب ملهم  الف لي  اتلتحـا   يتموا  أن  عليهم  يت ين  كـان  وم ن  الجـا حـ   خالل  جـدـيدة  طرا ق وفق  ال ـاملون 



 E/ICEF/2021/16 

 

10/18 21-04312 

 

 المســتوى  على  صــ     حاتت في اليونيســ  قيم تطبيق في  وتوجيه  مشــورة طل ات  اتســتفســارات  هذه  وشــملت
 الفيروس؛ من الخوف  جرا   واإلجهاد  ُب د؛ من ال م   أثنا  األســـــري   الرعاي   احتياجات إدارة مث   الشـــــخصـــــي 

 الموظفين  من   مــ ال  متــان  بثقــافــ   المرت طــ   والهواجس  م ــا؛  كالهمــا  أو  المتزايــد   المــالي  ال ــ    أو  وال زلــ 
 متت  وأصــــــــــدر  .الشــــــــــخصــــــــــي  الصــــــــــ يد على  الت لم  فرص أو الت اطي إمتاني   ب د لهم  تت  لم  الذين  الجدد

  للمنظم   األســــــــــاســــــــــي  القيم إلى  اســــــــــتنادا  الجا ح   أثنا  الســــــــــلو   توجيه بغي  والتوجيه  المشــــــــــورة  األخالقيات
 19-كوفيد بواب  عبر المقدم  الم لومات بذل  مســتكمال  (والمســا ل  والثق  والنزاه  واتحترا   الحرص توخي)

 .ال شري  الموارد ش     تت هدها التي

 
 الثاني الشت 

 (أ )2020  لعام   الفرعية،   الفئة   حسب   مصنفة   سرية،   بصورة   األخالقيات   بشأن   المشورة   على   الحصول   طلبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  .سري  بصورة األخالقيات بشأن المشورة تقديم من فرعي  كفئ  اتنتقا  من بالحماي  المت لقان والتوجيه المشورة ترد السابق   األعوا  تقارير مع انسجاما (أ) 

  
  

 مال  متصل  بالطل ات متصل  
وأماكن ال م  

في الما   27

ي  ال القات األسر 
في الما  1

ياف  المن  والهدايات والض
في الما   6

طل ات أخرى 
  في الما 1

-طل ات أخرى 
تضارب المصال 

في الما   11

  التدري-طل ات أخرى 
في الما   3

  األنشط  الخارجي
في الما  47

ا  الحماي  من اتنتق
في الما  1

صي  اتستثمارات واألصول الشخ
في الما   1

ا  منع اتستغالل واتنته
جنسيالجنسيين والتحرش ال

صفر في الما    اعي وسا   التواص  اتجتم
في الما  2
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 والسياسات  المعايير   وضع   مجالي   في  الدعم   تقديم  -   خامسا  

  األخالقيات  إعمال  عن  ال ا   األمين  نشرة  في عليها  المنصوص  األخالقيات  متت   وتي   مع  انسجاما - 31
 لتقـديم  (ST/SGB/2007/11)  المســــــــــــــتقلـ  اإلدارة ذات  والبرامج األجهزة :المتحـدة  األمم منظومـ  نطـا   على

 بالتقرير  المشــمول  الفترة  خالل  المتت    اســت ر   والســياســات   الم ايير  وضــع مجالي في  اإلدارة إلى الدعم
ز  يقو ِّي   بما بشــــــأنها  المشــــــورة  وإســــــدا  وممارســــــاتها وإجرا اتها وســــــياســــــاتها  المنظم  قواعد   م ايير  أعلى  وي ز ِّ

 .والنزاه  األخالقيات

ــاور ل ملي  ووفقا - 32 ــات   مجال  في  الموحدة  والتطوير التشــ ــياســ ــيقها  تتولى  التي الســ ــال  جه   تنســ  اتتصــ
ــات الم ني  ــياســ ــ     في بالســ ــار اإلداري   والتنظيم المالي   اإلدارة  شــ ــتشــ  على  قادر  وهو  األخالقيات  متت  ُيســ
 .ووض ها السياسات بشأن التشاور في م ترة مرحل  في اإلسها 

 التي الم ادرات ومن  .الســياســات وضــعالمت لق  ب  الم ادرات من  طا ف  في  األخالقيات متت  وأســهم - 33
ــياســــات مشــــرو   بالتقرير  المشــــمول  ال ا   في المتت   اســــت رضــــها  جمع  شــــ     وضــــ تها التي  واإلجرا ات الســ

 على األموال جمع يضـــمن  بما ال مليات  وتنفيذ  الم ايير لوضـــع  الشـــراكات  وإقام  الخاص  القطا  من األموال
 ال شـري  الموارد بمدارة المتصـل  بالمواضـيع المت لق  السـياسـات صـياغ  في أيضـا المتت  وأسـهم  .أخالقي نحو
   .التأديبي  والتدابير باآلليات المت لق  السياسات على ت دي    اقتراح وفي

 تضـــــــــارب عن المشـــــــــترك   التفتيش  وحدة  تقارير على اليونيســـــــــ  رد في  األخالقيات متت  وأســـــــــهم - 34
 المتت   قد   ذل   إلى  وإضـاف   .التقارير  بتل   المتصـل   المتاب    وفي المخالفات عن  المبلغين  وحماي  المصـال 

  منظوم  في  األخالقيات  لوظيف  الراهن   الحال   تســـــــت را  المشـــــــترك   التفتيش  وحدة إلى  المطلوب  الم لومات
ــا   الـدول  إلى المطلوـب   التوضــــــــــــــيحـات األخالقـيات  متـت   وقـد   .المتحـدة  األمم  الوتـيات  ب ـث   مـث   األعضــــــــــــ

ــ ت   اتنتقا   من فاتالمخال عن  المبلغين حماي  بشـــــــأن  المتحدة  األمم  لدى المتحدة   المنظمات أدا   تقييم وشـــــ
 .القضايا من طا ف  بشأن األطراف المت ددة

د وأخيرا  - 35 ــع  مجالي في الدعم  بتقديم المت لق  مهمته إطار  في األخالقيات  متت  زو    الم ايير  وضـــــــــــ
ــياســـات  ــاري   اللجن     والسـ ــتشـ ــابات  لمراج    اتسـ  بها  المضـــطلع المتت   ألنشـــط   خطي  بتحديث  اليونيســـ   حسـ

  .ال ا  خالل
  

 المالية   الذمة   وإقرارات   المصالح  تضارب  برنامج  -  سادسا  

 اليونيس  حماي  بغي  المالي  الذم   وإقرارات المصال  تضارب  برنامج  إدارة  األخالقيات متت   تولى - 36
 المالي  والمصـــــــــال   الخارجي   واألنشـــــــــط  بال القات المتصـــــــــل  التنظيمي   والمخاطر المصـــــــــال   تضـــــــــارب من

 .للموظفين

 في  قـدمتهـا  التي التوصـــــــــــــــيات  تنفـيذ  ـبالتقرير  المشــــــــــــــمول  ال ـا   خالل األخالقـيات متـت  وواصــــــــــــــ  - 37
ــرك  2018 عا  ــتنادا وذل   KPMG هي المالي    الخدمات  لتوفير  خارجي   شـــــــــ  أُعد    للثغرات تحلي  إلى  اســـــــــ
 .البرنامجي  الدورة مراح  جميع في التوصيات  تنفيذ لضمان  تدابير المتت  اتخذ  وعليه   .البرنامج عن

  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
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 تضــارب  برنامج  تركيز  توجيه إعادة KPMG شــرك  قدمتها التي  الر يســي  التوصــيات  إحدى وكانت - 38
  دورة  وفي .أثرا  أقوى   تاليا  يج له بما التنظيمي    والمخاطر  األقدمي   إلى استنادا المالي   الذم   وإقرارات المصال 

 على  بالتركيز التوصي   مع  تمشيا  (2019 عا  دورة  في 1 613 بـــ   مقارن ) موظفا 1  626  ُسج   2020 عا 
  .تنظيمي  مخاطر على  تنطوي  التي والمناص  ال ليا المناص 

ــي  KPMG شــــــــــــرك   وقدمت - 39 ــييق إلى تدعو أخرى   توصــــــــــ  جميع في لالمتثال الزمني  اآلجال تضــــــــــ
 كبيرة  بدرج  التخفيض  أج  من (اتســــــت را  وعملي   اإلقرارات   تقديم ودورة التســــــجي  )  الر يســــــي   المجاتت

 بأصـولهم المت لق   المسـتجدات  على  للحصـول  اإلقرارات مقدمو  يواجهها التي التحديات ورغم  .البرنامج مدة من
  الدورة كام  وأنجز التوصــــــــــــــي   تنفيذ  من المتت   تمتن  19-كوفيد  بجا ح  المرت ط   القيود بســــــــــــــب   وأموالهم
  قب   شهرا 13 بــــــــــــــ   مقارن  أشهر  8 إلى السنوي  الدورة مدة  خفض ما  2020  أكتوبر/األول  تشرين  31 بحلول

ــي  ــجاما .KPMG توصــ ــي   مع وانســ ــرك  توصــ   اإلقرارات دورة بداي  في  األخالقيات متت  أبلغ   KPMG  شــ
   19- كوفيد   جا ح    تطرحها  التي  التحديات  ورغم .  واضــح    زمني    آجات  وقد   اتمتثال  ل د   المحتمل   ال واق   عن 
 متتــ   حقق   2020  عــا   في  وبــذلــ    .والتحقق  اإلقرار  لمتطل ــات  امتثلوا  المشـــــــــــــــاركين  الموظفين  جميع  فــمن

 .2019 عا  في ف   ما غرار على الما    في 100 بنس   امتثال م دل أخرى  مرة األخالقيات

 الم لومات تكنولوجيا نظا  تحســــين مواصــــل   KPMG شــــرك  قدمتها التي األخرى   التوصــــيات  ومن - 40
  واتتصـــــــــــــاتت الم لومات تكنولوجيا  شـــــــــــــ     مع  القوي  الت اون  خالل ومن  .البرنامج لتيســـــــــــــير المســـــــــــــتخد 

  وإقرارات المصـــــال  تضـــــارب  لنظا   صـــــل  ذات تحســـــينات  إجرا   من  األخالقيات متت   تمتن اليونيســـــ   في
 .استخداما وأسه  وأسر  آمن بشت  تجرى  وتحق ق واست را  إيدا  عمليات لتيسير المالي  الذم 

 

 2 الجدول  

 2020– 2010  للفترة   المالية   الذمة   وإقرارات   المصالح   تضارب   لبرنامج   االمتثال   

 اتمتثال )النس   المئوي ( عدد الموظفين الملزمين بتقديم إقرارات ال ا 
   

2010 2 365 99,6 

2011 2 592 99,7 

2012 2 694 99,9 

2013 2 498 100,0 

2014 2 594 100,0 

2015 2 549 98,9 

2016 2 524 99,3 

2017 2 067 99,9 

2018 2 160 99,9 

2019 1 613 100,0 

2020 1 626 100,0 
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  وإقرارات المصــــال   تضــــارب  برنامج  إطار  في موظفا 1 626  نشــــا   األخالقيات متت  واســــت ر  - 41
ــن  يغطي الذي   2020  ل ا  المالي   الذم   وشــــــت    .2019  ديســــــمبر/األول  كانون   31 في  المنتهي  اإلبالغ ســــ

 عا  الما   في  8,9 بـــــــــــــــــ   مقارن )  اتســت راضــات عدد مجمو  من الما   في 9,2 نســ   مدير  برت   الموظفون 
  (2019 عا  الما    في 68,8 بـــــــــــــــــــــــــ   مقارن ) الما    في 61,7 الفني  الفئ  من  الدوليون  والموظفون   (2019

  الخدم   فئ  وموظفو   (2019  عا  الما    في 25 بــــــــــــــــــ   مقارن ) الما    في 22,8  الوطنيون   الفنيون  والموظفون 
 (.2019 عا  الما   في 6,2 بـ مقارن ) الما   في 6,3 ال ام 

ــير - 42 ــت را   موجز ويشــــــ ــارب  برنامج بيانات تســــــ ــال  تضــــــ  في  المقدم  المالي  الذم   وإقرارات  المصــــــ
ــا  ــ   في  95,6  أن  إلى  2020 عـ ــا   عمليـــ   في  المشـــــــــــــــــاركين  الموظفين  من  المـــا ـ ــديهم   يتن  لم  2020  عـ   لـ

 منه   للتخفيف  خطوات بالف   اتخذوا  أنهم  أو المصــال   في  تضــارب  أي لديهم  يتن لم أو عنه  ُيفصــحون  ما
 ف ليا تضـاربا تشـت  ت اليونيسـ   أو المتحدة  باألمم  ب يدة  صـل  على  تنطوي   شـخصـي   ظروف  عن  أفصـحوا أو
ــال ؛ في محتمال أو ــال   في محتم  تضــــــارب الموظفين  من الما    في 3,3  لدى  وكان المصــــ   صــــــدرت  المصــــ

 لديهم  مصـال  تضـارب  بوجود  المشـاركين الموظفين من الما   في 1  أقر ذل   إلى  وإضـاف  .بشـأنه  توجيهات
  .منه للتخفيف است اقي  خطوات بالف   واتخذوا

  المــا ــ    في   4,7  لــدى   كــان    2020  عــا   عمليــ    في   للمشــــــــــــــــاركــ    اختيروا  الــذين   الموظفين   ومن  - 43
 مقارن  ) الما     في  9,7 ولدى  اليونيسـ   في  ي ملون   أزواج  منهم (2019  عا  الما    في   3,7 بــــــــــــــــ  مقارن  )

 كيانات  في   أو  المتحدة  لألمم تاب    أخرى  كيانات  في   ي ملون  أزواج منهم  (2019  عا   الما    في  13,1 بـــــــ 
ــريت    الجهات   أو الحتومي   غير المنظمات  مث  باليونيســــــ    مرت ط   ــاف    .األخرى   الشــــ   كان  ذل    إلى  إضــــ

 في   ي ملون  أقارب  المشاركين   الموظفين  من   (2019  عا   الما    في  14,8 بـــ  مقارن  ) الما     في  16,3 لدى 
  .باليونيس   مرت ط   كيانات  أو المتحدة لألمم تاب    أخرى  كيانات 

ــدر  وهنا  - 44 ــارب  آخر مصــــــــ ــال  لتضــــــــ ــط  يت لق المحتم  المصــــــــ  ومن .للموظفين الخارجي   باألنشــــــــ
  شــــاركت  2020 ل ا  المالي  الذم   وإقرارت المصــــال  تضــــارب عملي  في  للمشــــارك   اختيروا  الذين الموظفين

 قيادي  أدوار لديهم كانت أو  خارجي   أنشط   في (2019 عا  الما   في  3,5 بــــــــــــ   مقارن ) الما    في 4,8 نس  
ــمول ال ا  وفي .المتحدة لألمم  تاب   غير  كيانات مع ــهد  بالتقرير   المشـ  التمس  حيث  إيجابيا اتجاها المتت  شـ

 المشارك   أوجه  على اليونيس   داخ  المختص   السلط   موافق   خارجي   أنشط  في  المشاركين الموظفين م ظم
  النحو  على  مســــبق  إذن  دون  من  خارجي   أنشــــط  في موظفون  فيها شــــار   حاتت  هنا  كانت أنه غير  .تل 

  أصــدر  الحاتت   هذه  وفي  .المصــال   كشــ  وإعالنات المالي  الذم   بمقرار المت لق  الســياســ   بموج   المتوخى
 الالزم  التدابير واتخاذ الموافق   التماس الموظفين إلى فيها يطل   محددة إرشـــادي   مذكرات  األخالقيات متت 
  .بالنتيج  المتت  وإخطار وجد  إن منه  التخفيف أو المصال  تضارب لتجن 

مين الموظفين  من  عشــوا يا مختار عدد شــار  التحقق  بشــر  يت لق ما وفي - 45  الســنوي   لإلقرارات  المقد ِّ
 التي المالي  الذم   وإقرار  المصــــــــــال   كشــــــــــ  إلعالنات داعم  مســــــــــتندات  تقديم خاللها منهم  ُطل  عملي    في

 من  المـا ـ   في  4  نحو  اختير   2020  ل ـا   المـاليـ   الـذمـ  وأقرار  المصـــــــــــــــال   تضـــــــــــــــارب  عمليـ   وفي  .قـدموهـا
ــاركين الموظفين ــ  للقيود ونظرا  .التحقق هذا  إلجرا   المشــــــ ــفر  على  المفروضــــــ  أنحا   في المتات  وإغال   الســــــ

 متتــ   وأكــد  .التحقق  مســــــــــــــتنــدات  لتقــديم  النهــا يــ   المواعيــد  تمــديــد  الموظفين  ب ض  طلــ   ال ــالم   من  مختلفــ 
 المســــــــــــــتندات إلى  اســــــــــــــتنادا  للتحقق   اختيروا  الذين الموظفين جميع لدى  مخالفات أي وجود عد   األخالقيات

  .المالي  الذم  وإقرار المصال  لكش   إعالناتهم إطار في قدموها التي الداعم 
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 2020  لعام   للموظفين   العالمي  االستقصاء   ونتائج  االنتقام   من   الحماية  -  سابعا  

  اتنتقا    من المخالفات عن  المبلغين بحماي  المت لق   ســـــــــــياســـــــــــتها  بموج  ملتزم    اليونيســـــــــــ  إن - 46
 وغيرها والتحقيقات  الحسـابات  مراج   عمليات  مع  يت اونون  أو سـلو  سـو   عن  يبلغون   الذين موظفيها بحماي 

  والنشـــــا   اتنتقا  ت اريف الســـــياســـــ  وتحدد .اتنتقا  ضـــــد  الواج  النحو على  بها المأذون  الرقاب   أنشـــــط  من
 .لالنتقا  للتصدي المتاح  واآلليات الشتوى  تقديم إجرا ات وتحدد بالحماي  المشمول

  كانت   إذا  ما  لتحديد  أوليا  اســـــــــت راضـــــــــا  ويجري   اتنتقا   من  للحماي   طل ا  األخالقيات  متت   ويتلقى - 47
ــارة  إجرا ات  بــاتخــاذ  ُأوصــــــــــــــي    إذا  مــا  أخرى   وب  ــارة  -  الوجــاهــ   ظــاهرة  انتقــا   حــالــ   هنــا    م ــاشــــــــــــــرة   ضـــــــــــــ

  وفي  .مشـــــــمول بالحماي  نشـــــــا   في  ني   بحســـــــن  شـــــــار   فردا  ألن  اتخاذها أو  بها  التهديد أو  م اشـــــــرة غير أو
  متتـ    إلى  المســـــــــــــــألـ   ُتحـال  ظـاهر   انتقـامي  عمـ   حـالـ   وجود  األخالقيـات  متتـ   فيهـا  يحـدد  التي  الحـاتت
  متت    مع  النتا ج  وت ادل  التحقيق  من  اتنتها   وبمجرد  .فيها  للتحقيق  والتحقيقات  للحسابات  الداخلي   المراج  

  إلى   توصــيات  المتت   يقد   اتنتقا    إث ات حال   وفي  .للنتا ج  مســتقال  اســت راضــا  المتت   يجري   األخالقيات 
  المترت     الســــــلبي   اآلثار  ت دي   ذل   في  بما  اتخاذها   يت ين  التي  المناســــــ    اإلجرا ات  بشــــــأن  التنفيذي   المديرة

 .اتنتقامي  اإلجرا   على

  بموج   للحماي   رســـــــــمي   طل ات تســـــــــ    األخالقيات متت  تلقى  بالتقرير  المشـــــــــمول   الفترة  وخالل - 48
 األولي  اتســـــت را  إلى  واســـــتنادا  .اتنتقا  من  المخالفات  عن  المبلغين بحماي  المت لق   اليونيســـــ  ســـــياســـــ 

  الطل ات من  خمس  وفي  .المصال   في تضارب  بسب   لألخالقيات المتحدة األمم متت  إلى واحد  طل   أحي 
ــا   هنـــا   يتن  لم  أنـــه  المتتـــ   قرر  الواردة   على  المتتـــ ُ   عر   الحـــاتت   هـــذه  وفي  .الوجـــاهـــ   ظـــاهر  انتقـ

 القضــــايا  إحدى كانت  2021  فبراير/شــــ ا   28 وحتى .رســــمي  غير أو بديل   ح   خيارات  الم نيين الموظفين
 .األولي اتست را   من اتنتها  انتظار في

  الطل ات؛  من اثنين في ظاهر انتقا  وجود األولي  اسـت راضـه إلى اسـتنادا األخالقيات  متت   ورأى - 49
ــاـبات اـلداخلـي  المراج ـ   متـت   إلى  الطلـ ان  هـذان  ـبذـل   وأحـي    إحـدى وفي  .فيهمـا للتحقيق  والتحقيقـات للحســــــــــــ
  الـداخليـ   المراج ـ   متتـ   إجرا   ب ـد  أنـه  غير  .التحقيق  نتيجـ   على األخالقيـات  متتـ   اط لع  الحـالتين   هـاتين

 يثبت لم أنه إلى  األخالقيات متت  خلص  القضــي    هذه عن  للتقرير مســتقال  اســت راضــا والتحقيقات  للحســابات
  .2021  فبراير/شـــــــــ ا  28 في  التحقيق قيد تزال  ت  الثاني   القضـــــــــي  وكانت  .انتقا   حصـــــــــول على دلي   وجود
ــاـبات اـلداخلـي   المراج ـ  متـت  إلى  أحيلـتا  اللتين  القضــــــــــــــيتين  هـاتين  من كـ    وفي   اُتخـذت والتحقيقـات  للحســــــــــــ

 .واتست را  التحقيق عملي  أثنا  الشتوى  مقد  لحماي  مؤقت  وقا ي   تدابير

ــا المتت   وتلقى - 50 ــت  أيضــــ ــارات  ســــ ــتفســــ ــتوى  إلى تر    لم  اتنتقا   من بالحماي  مرت ط   اســــ   طل ات مســــ
ــايا هذه  مع المتت  وت ام  .للحماي  رســـمي  ــتفســـارات  باعت ارها القضـ   وقد  والتوجيه   المشـــورة  بشـــأن ســـري   اسـ

 .المسا   هذه لم الج  الكا ي  الموارد إيجاد كيفي  حول الموظفين إلى إرشادات

ــل    - 51 ــادات للتوعي  وضـــمانا  ال ليا القيادة مســـتوى  على المتخذ  الموق   لت زيز ومواصـ   األخالقي  باإلرشـ
  األخالقيات شــؤون   ر يســ  مع  م اشــرة إلزامي   محادثات  األخالقيات متت  أجرى   الســياســات  وقضــايا الر يســي 

  وتركزت   .بــال مــ   الف لي  التحــاقهم  عنــد  ال ليــا  القيــاديــ   المنــاصــــــــــــــــ   في  الم ي نين  بــالموظفين  يت لق  مــا  في
ــياســـــات  على الضـــــو   وســـــلطت القادة ك ار من  المتوقع الســـــلو   حول المناقشـــــات ــي   واإلجرا ات الســـ   . الر يســـ

ــ     مع  وبالت اون  ــري   الموارد  شـــ ــار  والت يين  الترقي   قرارات  إطار وفي ال شـــ ــتشـــ ــأن  األخالقيات متت   يســـ  بشـــ
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 أن يضـــمن بما بالتصـــرف المتصـــل  والمســـا   الســـلو  بشـــأن الواج   لل ناي  م مق فحص  إجرا  إلى  الحاج 
  .والنزاه  األخال   م ايير  أعلى مستوفون  عليا قيادي  مناص  إلى  ترقيتهم جرت الذين أو  الم ينين الموظفين

ــ    نظمت   2020  يونيه/حزيران وفي - 52 ــري    الموارد  شـ ــراك   في  ال شـ  ال المي    الموظفين  رابط   مع  شـ
ــا  ــتقصــ ــا  هذا وكان  .إدارته وتولت  2020 ل ا   للموظفين ال المي  اتســ ــتقصــ  منذ ُيجرى  الذي  األول هو اتســ

 اســــــت مال وإســــــا ة والمضــــــايق  الجنســــــي والتحرش الجنســــــين  بين  بالتمييز الم ني  المســــــتقل  ال م   فرق   تقرير
 وهو الما    في  77 بنســـــــــ    إيجابي   األســـــــــئل  على  اإلجابات وكانت .2018 ل ا  ال م  أماكن في  الســـــــــلط 

 مقارن  الما   في  15 بنســـــ   وتحســـــنا  2017 عا   باســـــتقصـــــا   مقارن  الما    في 11 بنســـــ    تحســـــنا  يمث  ما
 مرة   ألول وجمع     ( 4) السـلو   م ايير عن أسـئل   خمسـ   2020 عا  اسـتقصـا  وتضـمن .2014 عا  باسـتقصـا 

ــا   وتضــــم ن  .التنو  عن  بيانات ــتقصــ ــا  اتســ ــئل  أيضــ ــ   كانت   19-لكوفيد اليونيســــ   باســــتجاب   تت لق  أســ   نســ
 اليونيســــــــــ   باســــــــــتجاب  مقارن ) أدنى  درج   على التنو   وحصــــــــــ  .إيجابي   عليها  اإلجابات  من الما    في 89

  .إيجابي  اإلجابات إجمالي من الما   في 65 نس   وكانت المتات    من ال ديد في (19-لكوفيد

جلت - 53   شـ ورا  أن إلى  اإلجابات أشـارت  فقد :مختلف  أسـئل  على  اإلجابات في  ملحوظ   ت اين  أوجه  وسـُ
  أق   كانوا الموظفين أن  بيد .الســلو   ســو   عن  يبلغون   وم ن كيف  ي رفون  ألنهم  عموما الموظفين يســود  إيجابيا

ــوي  آليات  بأن  بتثير ثق  ــا    تســ ــو  مســ ــلو   ســ ــاف  تطب ق الســ ــ   الوقت  وفي بمنصــ   اإلجابات أن  ومع .المناســ
   2017  عا   باســــــتقصــــــا  مقارن  الثق  في الما    في 4 بنســــــ    تحســــــنا أظهرت اتنتقا   من بالحماي  المت لق 

  زخم  توليد  لمواصــــــل   والتدري   اتتصــــــال في  اتســــــتثمارات من  مزيد توظيف  يلز  أنه  األخالقيات متت   ي تقد
 الموظفين  يزود المتت  أن  ومع .وبشــــــري  مالي   موارد ذل   وســــــيتطل   .اتنتقا  من الحماي   مجال في إيجابي

  سـياسـ   إطار في “اتنتقا ”  لنطا  متسـقا فهما  يظهروا لم الموظفين أن  تحظ سـري   بصـورة  والتوجيه بالمشـورة
ــا    م الج  آلليات  أو  اتنتقا    من  المخالفات  عن  المبلغين بحماي  المت لق  اليونيســــــــ    خارج  تقع التي المســــــ

 .السياس  تل  نطا 

ــتنادا - 54 ــا   نتا ج إلى واسـ ــتقصـ ــارة  قامت  2020 ل ا   للموظفين ال المي  اتسـ ــتشـ ــي   المسـ ــؤون  الر يسـ  لشـ
 على اليونيس  ستتخذها  التي المتاب    إجرا ات  تنفيذ  بت ميم ال شري    الموارد  ش     جان  إلى المنظم    ثقاف 
ممت وقد  .المســـتويات جميع  من متت  لك  تحديدا أكثر بشـــت   موجه  اســـتجابات لوضـــع  اإلجرا ات هذه  صـــُ

ــجلت التي المتات   مع  محادثات  إجرا   خالل  من المتات  ــ  عالي   درجات  سـ ــول  تمهيدا ومنخفضـ  على  للحصـ
 تلخيص إلى ســـــــُيصـــــــار  ال ملي   هذه  خالل ومن  .للتحســـــــين  الر يســـــــي   المجاتت  وتحديد المســـــــتفادة الدروس

ــ د  من  ك  على  المالحظات ــنيفها وال المي واإلقليمي القطري   الصـــ ــو   حســـــ   وتصـــ ــت  .الموضـــ ــيشـــ  ذل   وســـ
 من  ســُيطل  ذل   على  وعالوة .تركيزها وفي والتوعي  للتدري  األخالقيات متت   اســتراتيجي  في قي ِّما إســهاما

 اتســـــــتقصـــــــا   نتا ج إلى اســـــــتنادا به الخاصـــــــ  المتاب    إجرا ات وبنا   ذاتي تقييم إجرا  ومتت   شـــــــ    ك 
 .ال شري  الموارد ش     صممتها التي األداة  باستخدا 

 

 __________ 

  اإلجابات  من   الما     في   53. ) “ المناســ    الوقت  وفي   عادل   بشــت    الســلو   ســو   مســا    تســوي    آليات   تطب ق   اليونيســيف   في ” :  67  الســؤال  (4) 
.  “ اتنتقا    من  بالحماي   سأحظى  اليونيس     داخ   المناس     القنوات   خالل   من   سلو   سو   عن   أبلغت   إذا  أنني   أعتقد ” :  68  السؤال   ؛ ( إيجابي  

ــا لـ   الرتـ    جميع   من  الموظفون   يخضـــــــــــــع   متتبي    في ” : 69 الســـــــــــــؤال   ؛ ( إيجـابيـ    اإلجـابـات   من   المـا ـ    في  55)    الســـــــــــــلو    عن  للمســــــــــــ
  اإلجابات  من   الما     في   73. ) “ ونزاه    بأمان    متتبي  في  اإلدارة   تتصــــرف ” :  70  الســــؤال   ؛ ( إيجابي   اإلجابات   من   الما    في  65.) “ األخالقي 

 في الما   من اإلجابات إيجابي (.   84. ) “ اليونيس    داخ    السلو    سو   عن   أبلغ  وم ن   كيف  أعرف ” :  71  السؤال   ؛ ( إيجابي  
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 األطراف  المتعددة   المنظمات   أخالقيات   وشبكة   لألخالقيات   المتحدة   األمم   فريق  -  ثامنا  

ــتشــــــار مغادرة  وقب   2020 عا  في - 55   شــــــاركت مارس /آذار في  األخالقيات لشــــــؤون  الر يســــــي  المســــ
 .لألخالقيات المتحدة األمم لفريق  اجتماعين في اليونيس 

  األخالقيات فريق نظمها  مناقشـــــ  في  األخالقيات متت   شـــــار    2020  نوفمبر/الثاني  تشـــــرين وفي - 56
 .للموظفين السياسي  المشارك  مسأل  بشأن الدولي  المدني  الخدم  لجن   مع  بالت اون 

 متت  اســـــتشـــــار  والم ايير  الســـــياســـــات وتطبيق تفســـــير في لالتســـــا   وضـــــمانا ذل   إلى  وإضـــــاف  - 57
  .حاتت ثماني بشأن األخالقيات فريق األخالقيات

 المت ـددة المنظمـات أخالقيـات  لشــــــــــــــ تـ   الســــــــــــــنوي  اتجتمـا   في  ممثال األخالقيـات  متتـ   يتن  ولم - 58
  .2020 عا  في األطراف

  
 2019  عام   مالحظات  متابعة  -  تاسعا  

 أعمال  كوحدة بمنشــا ه  األخالقيات لمتت   المؤســســي اتســتقالل اليونيســ  عززت ســابقا  نوقش كما - 59
ــل  ــها  التنفيذي   المديرة متت   عن  منفصــــــ ــؤون  مدير  يرأســــــ  وتي  لفترة (حديثا  ُأطلق  لق   وهو)  األخالقيات لشــــــ

ل   ب ض في المت    الممارســ  مع انســجاما  الوحدة   لر يس (واحدة  مرة للتجديد قابل ) ســنوات  خمس مدتها م د 
تمهيدا   األخالقيات متت  موظفي مال  في  المطلوب   الزيادة وأرجئت  .المتحدة لألمم  التاب    األخرى  الوكاتت

 الذي الجديد  المدير مع 2025-2022تســــــــت را  الزيادة وتقديمها في إطار التخطيط إلدارة المتت  للفترة  
 المتت  وتي   لنجاح  حيويا سيتون  وال شري  المالي  الموارد توف ر أن وبما .2021  فبراير/ش ا  في مهامه تولى

ــ  ــالجـ ــاتت  ولم ـ ــا  التركيز  يت ين  التي  المجـ ــار  عليهـ ــا   واتســــــــــــــتثمـ ــ   ي تز   فيهـ ــ   إيال     المتتـ  لتركيزه  األولويـ
  .المقبلتين اتستراتيجي التخطيط ولفترة للدورة الميزاني  تست را  بذل  المت لق  الطل ات  وتقديم   اتستراتيجي

 النظر إعادة ضـــمان المهم  من ســـيتون  أنه 2019 ل ا  الســـنوي   تقريره في  األخالقيات متت   وتحظ - 60
  اتســـتغالل  بمنع  الم ني المنســـقين  كبير)  التنفيذي  المديرة متت  في  المســـتحدث  األدوار  اختصـــاصـــات وت دي 

 وكذل   (المنظم   ثقاف   لشــــؤون   الر يســــي   والمســــتشــــارة ال م ؛  متان  في الم امل  وإســــا ة  الجنســــيين  واتنتها 
 هذا وفي  .المســـتقل  المتات  وتيات  مع تضـــاربها أو تداخلها عد  لضـــمان حديثا  المنشـــأة الطف   حماي   وحدة

  زمنيا  المحدد الدور إنها   :بينها  بالتقرير  المشــمول ال ا   خالل عدة  إجرا ات اليونيســ   إدارة أنجزت الصــدد 
ــقين  لكبير ــيين  واتنتها   اتســـــــــــتغالل  بمنع الم ني  المنســـــــــ ــا ة  الجنســـــــــ   بحلول ال م   متان  في الم امل  وإســـــــــ
ــبتمبر/أيلول  ومتت   الطف   حماي   وحدة  وتت اون   .الطف   حماي   وحدةُ  تحقا مهام ه اســــتوعبت الذي   2020  ســ

 أن لتوضـي  األنظم  ُعدلت  وقد للحوادث   اتسـتجاب  في  وثيقا  ت اونا والتحقيقات  للحسـابات  الداخلي   المراج  
 مها   إنها  يتوقع اإلدارة  أشـارت وكما .المسـتقل  المتات  خالل من إت  متاح   غير والمسـتقل  السـري  المشـورة
  والمتــاتــ    الشــــــــــــــِّ ــ   في  تحقــا  وإدمــاجهــا   التنفيــذيــ   المــديرة  متتــ   في  أعاله  المــذكورة  زمنيــا  المحــددة  األدوار

  .األخالقيات متت  ذل  في بما الصل   ذات

 ومع  المنظم   لشــــــؤون ثقاف   الر يســــــي    المســــــتشــــــارة مع  ووثيقا قويا  ت اونا األخالقيات  متت   وبنى  - 61
 في   الف ال   المشـارك  وعبر   مشـترك    شـ تي   دراسـي    حلقات  تنظيم  خالل من   ال ا    خالل  الطف  حماي   وحدة
ــري    بمتافح    الم ني   الداخلي  ال م  فريق ــ   وجرى   .والتمييز ال نصــــــ ــاور  التواصــــــ   المتات   بين  مرارا  والتشــــــ
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  وبالطر   المســـــــتقل    ال م   فرق    ما يت لق بمتاب   تقرير  في  واإلبالغ والرصـــــــد  القيم  ميثا  وضـــــــع  بشـــــــأن 
ــي    القيم  الموظفين   عيش  لكيفي    للترويج   المختلف   ــاسـ ــ   األسـ ــو  اإلنها  المزمع    ذل   ومع  .لليونيسـ وفي ضـ
ــتوعبها  أن   والتي من المتوقع  زمنيا  المحددة  المها   هذه  ل  ض ــتقب   في   األخالقيات   متت    يســ ــيلز   المســ  ســ

 في  الر يســـــي    المها  اتضـــــطال  بهذه  اســـــتمراري    لضـــــمان   الموارد  على  المترت     اآلثار في   النظر مواصـــــل  
  .الموظفين  دعم مجال

  المختلفــ   للم ــادرات  وف ــال  دقيق  تقييم  إجرا   ضــــــــــــــرورة  أيضــــــــــــــــا  المتتــ   تحظ  2019  عــا   وفي - 62
ــلو  في  المتوخاة التغييرات إلحداث ــورات والمواق   الســــــ ــ   موظفي  بين  والتصــــــ   وفي  .الرت   ك   من اليونيســــــ
ــا   إدارة ال شــــري  الموارد  شــــ    تولت  2020  يونيه/حزيران ــتقصــ ــئل  تضــــمن الذي للموظفين  ال المي  اتســ   أســ
 بالمتات   خاصـــ   حلول  تحديد بغي  للمتاب   عم   خط   أيضـــا  الشـــ    ووضـــ ت  .والتمييز  بال نصـــري  تت لق

  .تحسينا تتطل  التي المجاتت في

 تقريره في  الواردة والتوصــيات  للمالحظات اســتجابت اليونيســ   إدارة أن األخالقيات متت  يرى  لذا  - 63
  .ف ال نحو  على ونفذتها 2019 ل ا   السنوي 

  
 واالستنتاجات   والتوصيات   المالحظات  -   عاشرا  

ــد - 64 ــترشــــ ــيات  تســــ ــل  وبالتطورات  2020 عا   خالل األخالقيات متت   بخبرة  التالي  التوصــــ  بها المتصــــ
   .إليهما  وتستند  2021 عا  من شهرين أول خالل

 المشــــــــــــــمول  ال ــا   خالل  اإلدارة  من  تلقــاه  الــذي  القوي   للــدعم  تقــديره  عن  األخالقيــات  متتــ   وي رب - 65
 م ايير بأعلى اتلتزا  في اتســتمرار وموظفيها  للمؤســســ  المهم  من  خصــوصــا   األزمات أوقات  وفي  .بالتقرير
 .بها والتقيد األخالقي السلو 

 مدير أول  ت يين ضـــــــو  وفي حديثا  أنشـــــــ   مســـــــتقال  متت ا  بوصـــــــفه األخالقيات  متت  من  وُيتوقع - 66
 م ها تحم   التطورات  هذه إن  .اليونيســ   داخ  بروزا أكثر متان  يحت   وأن م ززة  وظا   يؤدي  أن للمتت  
ــتراتيجي ال م   تنفيذ من المتت   يتمتن  بأن  جديدة توق ات ــيت ين  .وموظفيها  للمنظم   والتأثيري   اتســـ  على  وســـ
 الرت   ك  من  والموظفين  القطري  الصـ يد على المتات   متناول  في سـتكون  خدماته أن  من  يتأكد أن المتت 

ــ   ل مليات  الالمركزي  للهيت   نظرا  أي  في  الميدان في الموظفين من الما   في 90  نحو ي م  حيث  اليونيسـ
ن ورهنا  .األوقات  من  وقت  لزيادة  وخيارات  لالتصـــــال قوي   اســـــتراتيجي  ذل   ســـــيتطل  الســـــفر   ظروف بتحســـــ 

  .مختلف  وأنشط  ومناس ات مواقع في تواترا أكثر لحضور أو الظهور

  واإلخفــاقــات  المخــاطر  تحــديــد  خالل  من  الوقــا ي  دوره  على  المتتــ   ســــــــــــــيركز  أعاله   نوقش  وكمــا - 67
 تنشـيط إعادة :يلي  ما المتت   وسـيواصـ  .اسـت اقي  بشـت   حدتها من  والتخفيف  لها  والتصـدي الناشـئ   األخالقي 

ــتراتيجي  التركيز باألخالقيات؛ المت لق الحوار ميســـــري   برنامج ــايا  م الج  على اتســـ ــال  تضـــــارب قضـــ  المصـــ
 مع  الت ـاون   وتحســــــــــــــينهـا؛  والتـدريـ  اتتصـــــــــــــــال مجـال  في وطرا قـه  مواده  في  النظر  إعـادة المخـاطر؛ ال ـاليـ 

 وتوضــــي  واإلصــــغا   المجاهرة ثقاف   رعاي  خالل من الموظفين مشــــارك   تحســــين لمواصــــل   األخرى   الوحدات
ــيرو  ــوي  مختلف   آليات وتوف ر  اإلبالغ  قنوات  تيسـ ــي م   .اليونيســـ   لموظفي للتسـ  مديره قيادة  تحت المتت   وسـ

 .المقبل  األشهر في أخرى  استراتيجي  أولويات  تحديد على الجديد 
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 ومع .المتات  مســـــــــا ل  لصـــــــــون   إطار وضـــــــــع إلى  الرامي  بالم ادرة  علما  األخالقيات متت  ويأخذ - 68
  الجنســــيين   واتنتها  اتســــتغالل  بمنع  الم ني  المنســــقين  كبير دور مث   زمنيا  المحددة لألدوار  المزمع اإلنها 

 األدوار لمختل   توضــــــــــــــيحـا  يوفر  اإلطـار  هـذا  أن  من  التـأكـد  المهم  من  ال مـ    متـان  في الم ـاملـ   وإســـــــــــــــا ة
 بهذه  اتضــطال  عبر المهم  هذه  من نصــي ه  في اإلســها  على حريص  األخالقيات متت   إن .والمســؤوليات

 .الالزم  الموارد تخصيص ومع  وتيته مع ينسجم  بما األدوار 

 الم ني ال م  فريق إلنشــــــــــا  اليونيســــــــــ  اتخذتها التي ال اجل   اإلجرا ات  األخالقيات  متت  ويقدر - 69
  األخالقيــات   متتــ   ويتطلع  .الموظفون   عنهــا  ي رب  التي  الهواجس  لم ــالجــ   والتمييز  ال نصــــــــــــــريــ   بمتــافحــ 

 لليونيس  أيضا المهم  من وسيتون   .التوصيات  تنفيذ إلى ال م    فريق في ف ات وعضوا مستقال  متت ا بوصفه
  .والش   المتات  مختل  في بانتظا  المجاتت هذه في المحرز التقد  وقياس لرصد آلي  تستحدث أن

  التفتيش   وحدة  وتقارير  المســـــتقل  ال م   فرق   تقرير أعقبت التي والتوصـــــيات الم ادرات من  الكثير إن - 70
ــتواصــــ   ومخصــــصــــ    زمنيا محددة  عم  فر    أو/و أدوار  وتدعمها  تقودها المشــــترك  ــيات تقديم  وســ  إلى توصــ

  ال م   خطط من  ال ديد  وسـيتطل  .لها جديدة أولويات  وتحديد مسـتواها  ورفع عليها تحسـينات وإدخال  المنظم 
  أج  من  والمتوســط  القري  األجلين في منه  ودعما  األخالقيات متت   من كبيرة ك   مشــار   إعداُدها  ُيتوقع التي

ــد  التنفيذ ــي  جوان   في  قيادي بدور  األخالقيات متت   يضـــــــــطلع  أن  المرج   من الواقع  وفي .والرصـــــــ  .ر يســـــــ
ــتخلق ــتمرة  الحادة  الزيادةُ   وسـ ــ  ال م   في المسـ ــؤوليات  المتوقع والنق ُ   الم ادرات بهذه المتصـ ــا  للمسـ  التي  الجسـ
  وسيتون  .أصال المنهت  المتت  موارد  على ها ال ضغطا  األخالقيات متت  إلى  األخرى  األدوار بها تضطلع

  األخالقيات   لوظيف  الكا ي   الموارد توفير إلى  الماسـ   الحاج   وتلبي   الحالي  الفجوة هذه  م الج   الضـروري  من
ــ   الوقت في ــطلع لكي المناســـــــــ  .والهام  الجديدة التنظيمي  األولويات بهذه ويفي الحالي  بوتيته المتت  يضـــــــــ

 .المسا   هذه بشأن اإلدارة مع البنا  ت اطيه مواصل  إلى األخالقيات متت   ويتطلع

  
 قرار  مشروع   -   حادي عشر 

 التنفيذي، المجلس إن 
  وبرد    (E/ICEF/2021/16)  2020 ل ـا   لليونيســــــــــــــ   الـتابع  األخالقـيات متـت   بتقرير  يحيط علماا 

 .(E/ICEF/2021/17) عليه  إدارتها
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