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 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالخاصة بسلوك ال مبادئ

 مقدمة

ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي في مناسبات مختلفة من الخاصة بسلوك ال مبادئمسألة  تمت مناقشة
قبل الهيئات الرئاسية للصندوق، كان آخرها كنتيجة إلحدى التوصيات التي قدمها التقييم على مستوى المنظمة 

سقون المننظر التنفيذي. وتم االتفاق على أن ي سلوك للمجلس مبادئللكفاءة المؤسسية في الصندوق الداعية لوضع 
ندوة غير رسمية، متاحة لجميع الدول األعضاء، في ٌنظمت في هذه المسألة. وبعد هذه المناقشات، واألصدقاء 

قدم أشخاص واسعو الدراية خارجيون من مصرف التنمية للبلدان األمريكية، وصندوق . و 4152سبتمبر/أيلول عام 
السلوك النافذة في مؤسساتهم، وعلى العملية  مبادئلى النقد الدولي، والبنك الدولي عروضا خالل الندوة، مركزين ع

المؤدية إلى وضعها، وتنفيذها والدروس المستفادة منها. وُأطلع المجلس التنفيذي على نتائج الندوة غير الرسمية في 
لعامة األمانة ا، وتم االتفاق على أن تقوم 4152دورته الثانية عشرة بعد المائة التي عقدت في سبتمبر/أيلول عام 

لصندوق بالعمل مع المنسقين واألصدقاء من أجل إعداد وثيقة لمناقشتها في دورة المجلس التنفيذي في ل
سلوك ال مبادئ. وتشمل هذه الوثيقة ديباجة تبحث في أسباب ومسوغات النظر في 4152ديسمبر/كانون األول عام 

سلوك مصممة خصيصا لالحتياجات  مبادئا لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي، وتقدم مقترحالخاصة ب
 المحددة للصندوق.

 لماذا مبادئ السلوك؟

ومطابقتها الصندوق لضمان تنظيم سلوك موظفي الصندوق ومستشاريه في للسلوك موجودة بالفعل  مدونةك لهنا
الخدمة المدنية الوطنية في في مسؤولون موظفون الصندوق. أما ممثلو الدول األعضاء في الصندوق فهم مصالح ل

 للقواعد الوطنية.يخضعون بلدانهم وبالتالي فهم 

مع أفضل الممارسات الدولية. في الصندوق مبادئ السلوك الخاصة بممثلي الدول األعضاء ويتواءم وضع 
. ولذلك معايير الشفافيةحسين مركزيا مفتوحا يساعد على توالمقصود بمبادئ السلوك هذه أن تكون توجيها ومرجعا 

حيث يمكن للتنوع الثقافي واالختالفات اللغوية أن تقود إلى الحاجة  ،أهمية على وجه الخصوص في الهيئات الدولية
 ،توجيهية مرئية للسلوك افهم مشترك وجماعي لمبادئ السلوك. وستوفر هذه المبادئ خطوطللوضوح للوصول إلى 

تعكس الميثاق الذي تعهد به ممثلو الدول األعضاء في المجلس  كما أنها ستكون بمثابة وسيلة االتصال الهامة التي
القيم الهامة عند خدمتهم في المجلس التنفيذي للصندوق. ويمكن لهذه المبادئ أن تساعد على لاللتزام بالتنفيذي 

لى  ،تعزيز التسيير وأن تقوي من سمعة الصندوق مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى بيئة سياساتية أكثر دعما مستوى وا 
 .الهامينبين الدوائر وأصحاب المصالح العامة متزايد من الثقة 

في عدد من للسلوك أو شيء آخر على هذه الشاكلة  مدونةوقد أوصى مكتب التقييم المستقل في الصندوق بإدخال 
ين جملة والذي أشار من بوالعمليات التي يمولها الصندوق،  .التقييمات، بما في ذلك التقييم المؤسسي للصندوق

 أمور أخرى إلى ما يلي:

 " .... يعد وجود مدونة سلوك ألعضاء المجلس مطلبًا عاديًا للنزاهة في المؤسسات المالية الدولية األخرى."
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" .ذه المسألةعدم وجود مدونة سلوك ألعضاء المجلس يعرض المنظمة لمخاطر السمعة ويحتاج إلى االهتمام بهإن "
 (31البند الفرعي  311)الفقرة 

، وذلك تمشيا مع المؤسسات للمجلس السلوكمدونة لقواعد ينبغي األخذ بالصندوق، التسيير في إطار نزاهة لتأكيد و "
 (341" )الفقرة المالية الدولية األخرى.

، النقاط 311"قد يهدد االفتقار إلى مدونة سلوك ألعضاء المجلس نزاهة دور المجلس اإلشرافي واالستراتيجي )الفقرة 
 يسية(الرئ
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 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالخاصة بسلوك ال بادئم

 ديباجة

 السلوك في المؤسسات يقصد منها بشكل عام، من بين جملة أمور أخرى: مبادئمن المعترف به أن  حيث أنه

 جميع األشخاص، بغض النظر عن الجنس، والجنسية،  ضمان معايير أساسية للسلوك، بما في ذلك احترام
 والسن، والدين، والتوجهات الجنسية والثقافة؛

  فيما يتعلق بتسيير المؤسسة؛ المثلىزيادة تعزيز الممارسات 

 .حماية المؤسسة من المخاطر التي تضر بسمعتها 

  

جميع المؤسسات المالية الدولية الرئيسية )بما في ذلك تلك التي لها مجالس إدارة مقيمة والتي ليس لها  وبما أن
 سلوك ألجهزتها التنفيذية.  مبادئمجالس إدارة مقيمة( قد تبنت 

ذ ُيستذكر ي أنه بناء على توصية مجموعة العمل الخاصة بتعيين مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق الدول وا 
"الصندوق"(، وافق المجلس التنفيذي على إدراج نص في سياسة التقييم ــ للتنمية الزراعية )الذي يشار إليه فيما بعد ب

المعدلة في الصندوق بشأن االعتبارات المتعلقة بتحديد ومعالجة تضارب المصالح عند اختيار وتعيين مدير لمكتب 
إلى أنه "أثناء عملية تعيين واختيار مدير مكتب التقييم المستقل، التقييم المستقل في الصندوق، يشير بشكل محدد 

يتوجب على أعضاء فريق البحث تجنب أي وضع قد يثير أي تضارب فعلي في المصالح أو ممكن أو ظاهر بين 
1المصالح الفردية ألعضاء الفريق وأدائهم لمهامهم الرسمية".

 

ذ يحيط علما س التنفيذي بأنه من أجل ضمان الحيادية وحماية نزاهة عملية بأن هذا القرار يعكس إدراك المجل وا 
صنع القرار في الصندوق، من الضروري تحديد ومعالجة تضارب المصالح الفعلي، والممكن، والظاهر لممثلي 

 الدول األعضاء في المجلس التنفيذي.

ــ لية )التي يشار إليها فيما بعد بالسلوك التا مبادئفإن المجلس التنفيذي يتبنى بموجب هذه الوثيقة  وبناء عليه
 "(: مبادئ"ال

على ممثلي األعضاء واألعضاء المناوبين )الذين يشار إليهم فيما بعد  مبادئ. تنطبق هذه المبادئتطبيق ال -1
وهي تضع األنظمة التي تنطبق على المسائل المتعلقة  2"الممثلين"( في المجلس التنفيذي للصندوق. ــب

 باألخالق والتصرفات المهنية.

بشاملة وال حصرية؛ إنما الغرض منها هو وضع مبادئ أساسية لتجنب أوضاع تضارب  ليست مبادئوال
  المصالح ودعم السلوك السليم.

                                                      
( كما تم تعديلها في الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس EB 2011/102/R.7/Rev.2)ي( من سياسة التقييم المعدلة )15الفقرة   1

 التنفيذي.
 السلوك هذه على رئيس الصندوق بحكم كونه رئيسا للمجلس التنفيذي. مبادئسوف تنطبق   2
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الواجبة. وينبغي أن يكون سلوك . سوف يقوم الممثلون بأداء مهامهم بالعناية المعيار األساسي للسلوك -2
الممثلين في سياق أداء مهامهم المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك تفاعلهم مع موظفي الصندوق والممثلين 
اآلخرين، متفقا مع أرفع المعايير األخالقية التي تليق بالممثلين الرسميين للدول األعضاء ذات السيادة في 

 .الصندوق وبالمكانة الدولية للصندوق

وعلى الممثلين أن يظهروا أقصى قدر من الحصافة والنزاهة في جميع المسائل التي تتعلق بالصندوق، سواء 
 أو بعد انتهاء خدمتهم كممثلين في المجلس التنفيذي.  ،أثناء فترة قيامهم بمهمتهم

ضاربا فعليا، . عند تأديتهم لمهامهم، ينبغي على الممثلين أن يتجنبوا أي وضع قد يسبب تتضارب المصالح -3
 أو إمكانية نشوء تضارب، أو ما يبدو على أنه تضارب، بين مصالحهم الفردية وأداء مهامهم الرسمية.

الفعلي أو الممكن أو الظاهر عندما تتدخل المصالح الشخصية لممثل ما بأي طريقة  تضارب المصالحينشأ 
نشأ تضارب المصالح عندما يتخذ ممثل من الطرق مع أدائه لمهامه الرسمية أو مع مصالح الصندوق. وقد ي

ما إجراءات أو تكون له مصالح تجعل من الصعب عليه أداء عمله بصورة موضوعية وفعالة، أو عندما 
يتخذ ممثل ما إجراءات تؤدي بصورة مقصودة إلى حصوله أو حصول أفراد أسرته أو أشخاص أو كيانات 

 على فوائد غير مالئمة.

لي على تضارب بين المهام الرسمية لممثل ما كجزء من المجلس التنفيذي تضارب المصالح الفع زيادة
ومصالحه الفردية التي يمكن أن تؤثر بصورة غير مالئمة على أدائه لتلك المهام الرسمية. وينجم التضارب 
الممكن أو الظاهر في المصالح عندما ينشأ إحساس معقول بأن مصالح الممثل الفردية يمكن أن تؤثر 

ن لم يكن الوضع كذلك في واقع األمر. بصورة   غير مالئمة على أدائه لمهامه الرسمية، حتى وا 

 وعلى وجه التحديد، يجب على الممثلين تجنب أي عمل قد يترتب عليه، أو قد يخلق إمكانية أو مظهر:  

 إعطاء معاملة تفضيلية أو متحيزة ال مبرر لها ألي منظمة أو شخص؛ (5) 

 ات صنع القرار في المجلس التنفيذي؛إعاقة كفاءة عملي (4) 

 فقدان االستقاللية أو الحيادية في العمل؛ (3)

 التأثير بصورة سلبية على ثقة الدول األعضاء أو ثقة الجمهور عموما في نزاهة الصندوق. (2)

وعلى الممثل الذي يجد لديه تضارب فعلي أو ممكن أو ظاهر في المصالح فيما يتعلق بمداولة أو قرار 
قبل انعقاد  وسكرتير الصندوق تم اتخاذه من قبل المجلس التنفيذي أن يعلن ذلك لرئيس المجلس التنفيذيسي

الدورة ذات الصلة، وأال يتواصل مع الممثلين اآلخرين بشأن القرار أو المداولة، وأال يشارك في مناقشة مثل 
القرار. ويجب تسجيل أي إعالن  ذلك البند في المجلس التنفيذي، وأن يمتنع عن التصويت على مثل ذلك

من هذا القبيل يتعلق بالنأي في محاضر جلسات الدورة على النحو التالي: "نأى ممثل ________ بنفسه 
 عن النظر في هذا البند".

وعلى الممثل الذي يجد لديه تضارب في المصالح فيما يتعلق بقرار سيعتمده المجلس التنفيذي من خالل 
ع عن التصويت أن يمتنع عن التواصل مع الممثلين اآلخرين بشأن القرار وأن يمتن إجراء مكتوب أو ضمني
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أن يتم تسجيل امتناعه عن  ،ويمكنه أن يطلب، كتابة، من سكرتير الصندوق ،على مثل ذلك القرار
 التصويت ألسباب تتعلق بتضارب في المصالح.

كذلك يحق ألي ممثل إبالغ المجلس التنفيذي إذا كان يعتقد بضرورة نأي ممثل آخر بنفسه عن أي مهام 
رسمية كممثل في المجلس التنفيذي، بسبب تضارب فعلي أو ممكن أو ظاهر في المصالح. ويقدم مثل هذا 

ذي والطلب من ، الذي يقوم حسب األصول بإبالغ المجلس التنفيسكرتير الصندوقاإلبالغ كتابة إلى 
المجلس التنفيذي أن يقرر ما إذا كان يجب تشكيل لجنة خاصة للنظر في المسألة. وفي حال تقرر تشكيل 
لجنة خاصة، يتعين على المجلس التنفيذي ترشيح ممثل من كل قائمة لتشكيل اللجنة. وبعد التشاور مع 

في  ا، أو ظاهر ا، أو ممكنافعلي ااربالممثل المعني، تقوم اللجنة الخاصة بتحديد ما إذا كان هنالك تض
ذا تقرر أن هنالك تضارب فعلي أو محتمل أو ظاهر في المصالح، فيجب إبالغ المجلس  المصالح. وا 
خطار الممثل كتابة بضرورة النأي بنفسه عن عملية صنع القرار ذات الصلة للحفاظ على  التنفيذي بذلك وا 

 مصالح الصندوق.

الذي  سكرتير الصندوقإلى المجلس التنفيذي عن طريق  مبادئعن أي خرق لل . سيتم اإلبالغمبادئإدارة ال -4
جراء تحقيق إذا اقتضى  سيطلب من المجلس التنفيذي ترشيح ممثل من كل قائمة للنظر في المسألة وا 

لصندوق بتقديم الدعم للعملية بحسب االقتضاء. وفي حال إجراء تحقيق، لعامة لمانة ااألاألمر. وستقوم 
تائجه بصورة سرية إلى المجلس التنفيذي، الذي سينظر في التوصيات ذات الصلة، إن وجدت، في ستبلغ ن

ذا تم إثبات الخروقات أو االدعاءات، يحق للمجلس التنفيذي عندئذ أن يقرر إما:  جلسة مغلقة. وا 

 إصدار رسالة لوم للممثل المعني؛ أو 

 لدولة العضو الخاصة بالممثل.إصدار رسالة لوم للممثل المعني، مع إرسال نسخة إلى ا 

 .مبادئولن تطبق أية جزاءات أخرى فيما يتعلق بخرق ال

 

 

 


