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 ملخص تنفيذي

مزعوم وطلٍب متصل بذلك للحماية من اإلنتقام، قرر نائب األمين العام، وقد فُوض  استالم تقرير عن سوء سلوك بعد

بالسلطة الكاملة بهذا الشأن، بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي، اإلستعانة بمكتب األخالقيات في مكتب األمم 

بتضارب المصالح يمكن أن المتحدة لخدمات المشاريع لمراجعة هذه القضية، بغية تالفي أي احتمال أو إحساس 

 يلحق الضرر بحيادية اإلجراء، وعمال أيضا بسابقة لقضايا مماثلة في سنوات ماضية.

هذا التقرير وضعه رئيس المجلس التنفيذي من أجل إعالم أعضاء المجلس حول اإلجراء المتبع في هذه القضية 

تشرين  28تم استالمه في  الذيشاريع، وحول التقييم األولي الذي أجراه مكتب األمم المتحدة لخدمات الم

 .2018األول/أكتوبر 

يستنتج مسؤول األخالقيات في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أنه ليس هناك ظواهر لقضية سوء سلوك أو 

 األمين العام، وبالتالي ال مبرر للتحقيق. المنظمة أو انتقام من قبل
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التقدم في توصيات وحدة التفتيش 

 المشتركة
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  مقدمة -أوال

 هذا التقرير وضعه رئيس المجلس التنفيذي، وهو يقدم ألعضاء المجلس على سبيل اإلعالم. .1

 

للمجلس، بقرار األمين العام  108( الذي اعتمد في الدورة (CVIII)15)ه في مقرر ،التنفيذيأُعلِم المجلس  .2

، وذلك لمواصلة 2018أيار/مايو  1تعيين السيدة مارينا ديوتاليفي مسؤولة عن األخالقيات في المنظمة، اعتبارا من 

القيات والشفافية والمساءلة في منظمة المهمة الهامة المتمثلة بتعزيز أرفع معايير النزاهة، وتشجيع ثقافة األخ

 السياحة العالمية.

 

(، CE/DEC/12(XCIV))ووفقا لصالحيات وظيفة األخالقيات في المنظمة التي أقرها المجلس التنفيذي  .3

سريا تقارير عن إساءة السلوك أو شكاوى حول اإلنتقام، فتجري تقييما أوليا لكي تحدد، من تتلقى وظيفة األخالقيات 

مور، ما إذا كان هناك في الظاهر قضية من شأنها أن تفضي إلى إحالة القضية إلى تحقيق رسمي. ولئن كانت جملة أ

محاضر وتفاصيل اي مراجعة أولية سرية للغاية، نظرا للمعلومات الشخصية الواردة فيها، فإن منظمة السياحة 

أفادت المجلس التنفيذي بتقارير سنوية، منذ العالمية، مثلها مثل أي منظمة أخرى في منظومة األمم المتحدة، قد 

 ، عن نتائج هذه المراجعات.2013

 

 اإلستعانة بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع -ثانيا

 

وتلقت من أحد موظفي  ،، تبلغت مسؤولة األخالقيات في المنظمة مزاعم عن سوء سلوك2018في أواسط  .4

المنظمة طلبا متصال بذلك للحماية من اإلنتقام. غير أن المنظمة، مثلها مثل منظمات أخرى في منظومة األم 

المتحدة، تفتقر إلى آلية داخلية محددة على نحو جيد لمعالجة المزاعم ذات الصلة بالرؤساء التنفيذيين
1
. 

 

إحساس بتضارب المصالح يمكن أن يلحق الضرر بحيادية  ، وبغية تالفي أي احتمال أوفي أعقاب ذلك،  .5

اإلجراء، قررت مسؤولة األخالقيات مع نائب األمين العام، وقد فُوض بالسلطة الكاملة بهذا الشأن، بعد التشاور مع 

رئيس المجلس التنفيذي، اإلستعانة بمكتب األخالقيات في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع لمراجعة هذه 

قضية، على أن يقوم مسؤول األخالقيات في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإجراء تقييم أولي وتقديم تقرير ال

 عن القضية قبل هذه الدورة للمجلس التنفيذي.

 

ولقد أصير إلى اإلستعانة بهيئة خارجية لمراجعة هذه القضية بناء على سابقة لسوء سلوك مزعوم من قبل  .6

، قام أيضا مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بمراجعتها. وإضافة إلى مراجعة الممارسة 2016 األمين العام في

توصيات أخذت في اإلعتبار ايضا كما يجب  في منظمات أخرى تابعة لألمم المتحدة، الخصوصالمتبعة في هذا 

(، "األخالقيات JIU/REP/2018/4) بشأن مزاعم سوء السلوك من قبل الرؤساء التنفيذيينوحدة التفتيش المشتركة 

(. وفي هذا JIU/REP/2009/8(، و"اختيار الرؤساء التنفيذيين" )JIU/REP/2010/3ة األمم المتحدة" )مفي منظو

 الصدد، يجري إعالم وحدة التفتيش المشتركة بكل التطورات ذات الصلة بهذه القضية.

 

أخيرا نتيجة التقييم األولي الذي اجراه مكتب األمم تلقت مسؤولة األخالقيات في منظمة السياحة العالمية  .7

 .2018تشرين األول/أكتوبر  28المتحدة لخدمات المشاريع في 

 

ليس هناك ظواهر  أنه المشاريع لخدمات المتحدة األمم مكتباستنتج مسؤول األخالقيات في  بعد التقييم، .8

إجراء أي  مالشاكي الحماية من اإلنتقام، وأوصى بعدطلب رفض فلقضية سوء سلوك أو انتقام من قبل األمين العام، 

 تحقيق حول المزاعم.

 

                                            
1
، "إستعراض سياسات وممارسات التبليغ عن المخالفات في منظمات منظومة األمم المتحدة" 57-50أنظر الفقرات   

JIU/REP/2018/4 ،2018، وحدة التفتيش المشتركة. 
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من أجل كفالة إجراء مراجعة متوازنة وفعالة من حيث التكلفة ألي قضية مماثلة في المستقبل، يمكن أن و .9

 ب.خر وفق ما يناسجعة األولية والتوصية باي إجراء آعهد لمسؤولة األخالقيات في المنظمة بإجراء المرايُ 

 

* * * 

 


