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    من جدول األعمال المؤقت*  9البند 
 2020رد اإلدارة على تقرير مكتب األخالقيات التابع لليونيسف لعام   

  

 موجز  
، يقدم هذا التقرير رد اإلدارة على تقرير مكتب 2018/11عمال بقرار المجلس التنفيذي لليونيســــــــ   

ــ  ل ام  ــنوي    مجال من E/ICEF/2021/16) 2020األخالقيات التابع لليونيســــــــ (. ويغطي التقرير الســــــــ
ــيارـــــــاتي ) ( والتدريب والت  ي  مجاالت ال م  المو لة  إلى المكتب، وهي: )أ( وضـــــــع الم ايير ودعم الســـــ

يةي )د( وضرناما تصــار  المرــالل وإقرارات الذمة   والتوعيةي )ج( وإرــداا المرــورة واإلرتــادات ري إسار الســر 
ت وتــــــــــــــ كـة المـالـيةي ) ( وحمـاـية المو فين من االنتـقامي )و( والمرــــــــــــــار ـة ري رريي األمم المتحـدة ل خالقـيا

، يقدم هذا التقرير أيصـــــــــــــًا 2014/12أخالقيات المنظمات المت ددة األسراف. وعماًل بقرار المجلس التنفيذي 
ــيات ليدارة ترمي إلى ت زيز زقارة النزاهة واالمت ال على صـــــــــ يد المنظمة. ويةغطي التقرير األنرـــــــــطة   توصـــــــ

ــار مة ل م، باإلضــــــــ ــاريين وال املين من المت لقة بمو في اليونيســــــــــ  والددمات المقدا ــترــــــــ ة إلى الدبراا االرــــــــ
 المو فين، حسب مقتصى الحال. غير

 وترد ري الفرع ال امن من هذا التقرير عناصر مرروع مقرر. 
 
  

  

 

 * E/ICEF/2021/9. 
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 لمحة عامة  - أوال   
ــام   - 1 لـ ـــــ لـلـيـونـيســــــــــــــ   ــابـع  الـتـــــ ــات  األخـالقـيـــــ مـكـتـــــــب  تـقـريـر  عـلـى  تـردا  أن  اإلدارة    2020يســــــــــــــر  
(E/ICEF/2021/16  عمال بقرار المجلس التنفيذي ،)وضفصــــــــ  ارــــــــتناد مكتب األخالقيات إلى 2018/11 .

ــتقالل والحياد والســــــــــرية، رةنه يغري ويةنرــــــــــ  زقارة ل خالقيات والنزاهة  الم ادئ التوجي ية المتم لة ري االرــــــــ
ز بالتالي ال قة ري اليونيس  ومرداقيت ا، داخليًا وخارجيًا.  والمساالة، وي ز ِّ

وترحــب اإلدارة عت يين مــدير جــديــد ل خالقيــات، وتــدعم مر ز مكتــب األخالقيــات عوصــــــــــــــفــه مكت ــًا  - 2
 مستقال له ميزانية مستقلة ويتمتع بقدر أكبر من االرتقاللية.

األخالقيـات على إتمـام رــــــــــــــنـة نـاجحـة أخر  وتقـدم ل م خـال   وتقـد ِّر اإلدارة ج ود مو في مكتـب   - 3
ــطة الجديدة   ــتجابة لطفرة ري األنرـــ ــًا لالرـــ ــكر على تفاني م، ليس رقم لدعم مدتل  عراما عمله، ع  أيصـــ الرـــ
والمطالب المؤرــــســــية نتيجة لمدتل  الم ادرات الجارية لتررــــيظ زقارة المنظمة وإحداج التغيير الجذري، و ل  

   ب دد  لي مندفض من المو فين.رغم  روف ال م
  

 التدريب والتثقيف والتوعية  - ثانيا  
تقدر اإلدارة تقديرًا  بيرًا تر يز مكتب األخالقيات القوي على التدريب والت  ي  والتوعية، إ  تواصــ   - 4

 .2020مو   من خالل أنرطة التدريب على األخالقيات والتوعية ري عام  6 300المكتب مع أك ر من 

وتواصـــــــ  اإلدارة اإلعرا  عن تقديرها للدورات التدريبية اإللزامية والمدرـــــــرـــــــة التي تقدم لمو في  - 5
اليونيس ، والم ادرة السنوية لر ر األخالقيات، والمجموعة المتنوعة من مواد االترال والتوعية التي يردرها  

مو   تــار وا ري تــك  من أتــكال أنرـطة   5 000مكتب األخالقيات. واإلدارة مســرورة أيصــًا ألن أك ر من 
 .2020التوعية خالل ت ر األخالقيات ري تررين األول/أكتوضر 

ــار ـة مكـتب األخالقـيات ري ررقـة ال مـ  اـلداخلـية الم ني بمكـارحـة  - 6 وت ر  اإلدارة عن تقـديرهـا لمرــــــــــــ
ــية ال نرـــرية والتمييز، وهما من المجاالت التي  انت ورـــتظ  من أولويات اإلدارة. وتم ــيع الرييسـ  لت المواضـ

ري ال يم األرارية للرعاية والنزاهة ري رياق ال نررية والتمييز وجايحة مرض   2020لر ر األخالقيات ل ام  
(. وقدم مكتب األخالقيات المرــورة واإلرتــادات برــشن األنرــطة الســيارــية المرت طة 19-ريروي  ورونا )كوريد

ــد ال  نرـــرية والتمييز، وقدم عند الطلب إرـــ امات ري المحادزات  بالمرـــار ة ري االحتجاجات والمظاهرات ضـ
التي جرت على مسـتو  المكاتب وعلى مسـتو  الرـ ب. ورـيمصـي مكتب األخالقيات قدمًا بدطة ال م  التي 

 ت دها ررقة ال م  بمجرد وضع صيغت ا الن ايية.
  

 إسداء المشورة واإلرشادات  - ثالثا  
سلب خدمة وارــــــتجا     555ما مجموعه  2020يات تلقى ري عام تالحظ اإلدارة أن مكتب األخالق - 7

 ل ا، وهو ما يظ ر ارتمرار تفاع  مو في اليونيس  مع مكتب األخالقيات وتقديرهم له.

مـقارـنة ب ـام   2020وري حين تالحظ اإلدارة أن هـنا  اندـفاضــــــــــــــًا ري عـدد الطلـ ات الواردة ري عـام  - 8
ســـــــــــــــبب اندفـاض التفـاعـ  المـ اتــــــــــــــر عين المو فين ري  ـ  جـايحـة  ، إال أن  ـل   ـان متوق ـًا حـدوـزه ب 2019
 ، و ذل  بسبب اندفاض ررص تورير التدريب الذي يتم بالحصور الردري.19-كوريد
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 وضع المعايير ودعم السياسات  - رابعا  
ترحب اإلدارة بالت اون القايم عين مكتب األخالقيات وتـــــــو ة الموارد ال رـــــــرية برـــــــشن قرارات الترقية  - 9
ــت راض مت مي إليالا وا ــشن الحاجة إلى إجراا ارـــــ ــاور مع مكتب األخالقيات ا ن برـــــ لت يين، إ  يجري الترـــــ

ــتيفاا المو فين الذين يجري ت يين م ري   ــاي  المت لقة بالترــــررات لءفالة ارــ ال ناية الواج ة إزاا الســــلو  والمســ
 لنزاهة.مناصب ال يادة ال ليا أو ترقيت م إلي ا أعلى م ايير األخالقيات وا

ــاهمـة ري وضــــــــــــــع إسـار   - 10 وت ر  اإلدارة عن تقـديرهـا لاللتزام اـلذي قط ـه مكـتب األخالقـيات ـبالمســــــــــــ
 للصمانات والمساالة يوضل األدوار والمسؤوليات المدتلفة داخ  اليونيس .

، الذي سلب إجراا ارــــت راض ل يك  إسار  2020/19وارــــتجابة لقرار المجلس التنفيذي لليونيســــ   - 11
م إلى المجلس التنفيذي ري  المســــــا الة، تود اإلدارة أن تبلغ المجلس التنفيذي بشن إسارا منقحًا للمســــــاالة رــــــيقدا

. ورــــــيراعي إسار المســــــاالة الم ادرات الجارية إلدخال تحســــــينات على مســــــتو  المنظمة. وتؤ د 2022عام 
للتغيرات ري البيئة الدارجية،  اإلدارة للمجلس التنفيذي أن تن يل اإلسار رــــــــــــيكون واويًا بالغرض ويســــــــــــتجيب  

ــاالة   مما ــر المســ ــد مدتل  عناصــ ــيجري رصــ ــتقب . ورــ ــع جيد ري المســ ــ  ري وضــ ــع اليونيســ ــمل عتموضــ يســ
 والتواص  برشن ا واإلعالغ عن ا على نحو ر ال.

ــة ب   - 12 ــتر ة عين الرـ ــتمرار ت اون مكتب األخالقيات القوي مع ررقة ال م  المرـ ــًا ارـ وتقدر اإلدارة أيصـ
بالحماية من االرـــــــتغالل واالنت ا  الجنســـــــيين، ووحدة حماية الطف ، والج ة االرـــــــترـــــــارية الرييســـــــية   الم نية

 الم نية عترريظ زقارة المنظمة.
  

 برنامج تضارب المصالح وإقرارات الذمة المالية  - خامسا   
لددمات  ل KPMGتقدر اإلدارة ارـتمرار مكتب األخالقيات ري تنفيذ التوصـيات الرـادرة عن تـر ة   - 13

برـــشن عرناما تصـــار  المرـــالل وإقرارات الذمة المالية. وقد تســـج  ما مجموعه    2018المالية الدارجية ل ام 
. وتمكن مكتــب األخالقيــات من إتمــام الــدورة  ــاملــة بحلول  2020مو فــًا ري الــدورة البرنــامجيــة ل ــام    1  626

  ا المو فون المرـــــــــــــار ون ري تورير ، على الرغم من التحديات التي واج2020ترـــــــــــــرين األول/أكتوضر   31
 .19-م لومات مستءملة عن أصول م وأموال م ري الوقت المنارب بسبب القيود المرت طة بجايحة  وريد

  
فريق األمم المتحدة لألخالقيات، وشببب كة أخالقيات المنظمات المتعددة األفرا ،  - سادسا  

لمراجعة الحسبببببابات  وتقارير وحدة التفتيش المشبببببتراة، واللجنة االسبببببتشبببببارية  
 اليونيسف  في 
ت ني اإلدارة على إرـــ ام مكتب األخالقيات ري ارـــتجابة اليونيســـ  لتقارير وحدة التفتية المرـــتر ة  - 14

عن تصـــار  المرـــالل وحماية المبل غين عن المدالفات من االنتقام، وري خطوات متاب ة تل  التقاريري وعلى 
ألمم المتحدة برــــشن حماية المبل غين عن المدالفات من االنتقامي ردها على ارــــتفســــارات الدول األعصــــاا ري ا

ــاي ي  ــ كة تقييم أداا المنظمات المت ددة األسراف برــــشن مجموعة متنوعة من المســ ــتفســــارات تــ وردها على ارــ
وتقديم ا م لومات مســــتءملة إلى اللجنة االرــــترــــارية لمراج ة الحســــابات ري اليونيســــ  برــــشن أنرــــطة مكتب 

 خالل السنة.األخالقيات 
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 المالحظات والتوصيات واالستنتاجات  - سابعا  
تنوه اإلدارة إلى الرواغ  التي أزارها مكتب األخالقيات ري ما يت لي بموارده الم قلة أصال باألع اا،  - 15

ــتقلة  ــيات ري أعقا  تقرير ررقة ال م  المســ ــ  ب دة م ادرات وتوصــ ــاري المترــ بالنظر إلى عبا ال م  اإلضــ
ــت مال الســــــلطة ري أماكن ال م ،  ــااة ارــــ ــايقة وإرــــ الم نية بالتمييز عين الجنســــــين والتحرس الجنســــــي والمصــــ
وتقارير وحدة التفتية المرــتر ة ومالحظات ا المســتدلرــة من إجرااات متاب ة االرــتقرــاا ال المي للمو فين 

 .2020ل ام 

ألخالقيات وتتطلع إلى مواصـلة الت اون من وتقر اإلدارة مع االمتنان بالددمات التي يقدم ا مكتب ا - 16
 أج  دعم ال يم والم ادئ المنروص علي ا ري واليته.

  
 مشروع مقرر  - ثامنا  

 إن المجلس التنفيذي 
( ورد  إدارت ا  E/ICEF/2021/16)  2020عتقرير مكتب األخالقيات باليونيســــــــــ  ل ام    يحيط علما   

 (.E/ICEF/2021/17عليه )
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