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 ةالمائ بعد والخمسين السادسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2017 نيسان/أبريل 28 – 24)

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2019-2018وبرنامج العمل والميزانية للفترة  2021 -2018 للفترة األجل المتوسطة لخطةا
------ 

 Boyd Haight التقرير: إعداد عن المسؤول

راكات االستعانة مواصلة على شج ع )...( اجمللس إ  -1  مبا لنسبية،ا مزاياها تعزيز من املنظمة لتمكن بالش 
 املقرتحة ديدةاجل التسدددددددددددددددمية على ووافق الثالثي، والتعاو  اجلنوب بلدا  بن التعاو  خال  من ذلك يف

 ((ز) 9 الفقرة) اجلنوب بلدا  بن والتعاو  القدرات وتنمية والدعوة الشراكات لشعبة

X   الوثيقة  يف رداو هو  ماكJM 2017.2/3 " ةياتيجاالسدددرت  تنفيذ يف احملرز التقدماملعنونة 
 عم بالشدددددددددراكات اخلاصدددددددددة واالسدددددددددرتاتيجية اخلاص القطاع مع بالشدددددددددراكات اخلاصدددددددددة
 والدعوة اتالشدددددراك لشدددددعبة املقرتحة اجلديدة التسدددددمية ردتو . "املدين اجملتمع منظمات
املعنونددددددة  CL 158/3 الوثيقددددددة يف اجلنوب بلدددددددا  بن والتعدددددداو  القدددددددرات وتنميددددددة

 ".2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف التعديالت"

 (2017 آذار/مارس)للجنة المالية  بعد المائة لبرنامج والدورة السادسة والستينا للجنة بعد المائة والعشرين لحاديةا الدورةاالجتماع المشترك بين  تقرير
 للمنظمة الفنية للقدرات المستقل التقييم

------ 
 Rakesh Muthoo التقرير: إعداد عن المسؤول

ري أ  طلب )...( اجمللس إ  -2  ذلك يف مبا مة،للمنظ الفنية للقدرات منتظما   رصددا   املسدتقبل يف األمانة ُتج
 ((ح) 11 الفقرة) األعضاء إىل الالحقة والتقارير العاملة، للقوة التخطيط عمليات مع باالقرتا 

  X 2019 -2018 من املزمع القيام بذلك يف فرتة السنتن. 

أ  تتضدددددددددددمن عمليات التقييم يف املسدددددددددددتقبل  ليال  نوعيا  وأ  تجعرض في ا بيانات  طلب )...( اجمللس إ  -3
 ((ط) 11 الفقرة) مصن فة

  X 2019 -2018 من املزمع القيام بذلك يف فرتة السنتن. 
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 ةالمائ بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

  (2016 تشرين الثاني/نوفمبر 11-7)البرنامج  للجنةالعشرين بعد المائة  الدورة تقرير
------ 

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 ملسدددددددتقبليةا التقييم عمليات يف اجلنسدددددددن بن املسددددددداواة ملسددددددد لة ملحق ختصدددددددي طلب  )...( اجمللس إ  -4
 كخط   نسدددددناجل بن باملسددددداواة اخلاصدددددة السدددددياسددددداتية املنظمة معايري واسدددددتخدام االسدددددرتاتيجية لألهداف

 ((ب) 22 الفقرة) أساس

 X    جار 

 المسائل الدستورية والقانونية

 (2016 األول تشرين/أكتوبر 26-24)والقانونية  الدستورية الشؤون للجنة المائة بعد الثالثة الدورة تقريـر
------ 

 Antonio Tavaresالتقرير:  إعداد عن المسؤول

 وري،ف مفعو  مع املنظمدددة، وأمددداندددة للمجلس املسدددددددددددددددتقدددل الرئيس يقوم )...( على أ  وافقاجمللس  إ  -5
 إىل لالتوص   بغية املنظمة دستور من 14 املادة مبوجب املنش ة األج زة من املعنين اجل ازين مع بالتشاور

 يكو  أ  على ،14 املادة مبوجب املنش ين املعنين اجل ازين أمناء لتعين الراعية اإلجراءات بش   اقرتاح
 ((أ) 27 الفقرة) 2018 سنة هناية مع املنظمة جملس إىل حيا  وأ  اجل ازا  ب  يقبل اقرتاحا  

 X    دمصدددددددداي هيئة مع مناقشددددددددات واألمانة للمجلس املسددددددددتقل الرئيس من أجرى كل. جار 
 لألغذية لنباتيةا الوراثية املوارد بشددددددددددددددد   الدولية واملعاهدة اهلندي احمليط يف التونة أمساك
 عرض املزيدت اهليئة مذكرة أعضاء على األمانة وعمم ت. القرار هذا تنفيذ بش   والزراعة

 ملتحدةا األمم يف املتبعة املمارسدددة ضدددوء وكذلك يف املسددد لة، هذهعن  اإليضددداحات من
 الدولية لمعاهدةل الرئاسددددددي اجل از باقرتاحات إىل وتقد مت مماثلة، بقضددددددايا يتعلق يف ما

 (.1 امللحق إىل الرجوع يرجى) أعماهلا مؤخرا اختتمت يف دورت  اليت
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 ةالمائ بعد والخمسين الخامسة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 األّول كانون/ديسمبر 9 – 5)

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 بالحوكمة المتعلقة المسائل

 روما في مقارها توجد التي الوكاالت بين التعاون
----- 
 Mario Lubetkinالمسؤول عن إعداد التقرير: 

 اليت ثالثال للوكاالت الرئاسددددددددددددددية لألج زة مشددددددددددددددرتكة اجتماعات عقد من الفائدة على وافق )...( اجمللس إ  -6
 (34 الفقرة) سنوي أساس على الوكاالت هذه بن التعاو  عن تقرير إعداد وعلى روما، يف مقارها توجد

X    انظر الوثيقتنCL 158/9 وCL 158/8. 
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 ةالمائ بعد والخمسين الرابعة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2016 حزيران/يونيو 3 –ار مايو/أيّ  30)

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 2015-2014 للفترة البرامج تنفيذ تقرير
----- 

 Boyd Haight التقرير: إعداد عن المسؤول

 باملخرجات اخلاصددددددة التقارير  سددددددن مواصددددددلة وإىل املؤشددددددرات غايات تعديل إىل عتطل  )...(  اجمللس إ  -7
  ((م) 7 الفقرة)الربامج.  تنفيذ تقرير من املقبلة النسخة يف والنواتج

 X   (.2018)مايو/أيار  2015-2014 للفرتة الربامج تنفيذ تقريرسيتم إبراز ذلك يف 

 ( 2016 أيّار/مايو 20-16البرنامج ) للجنة المائة بعد عشرة التاسعة الدورة تقرير
----- 

 Rakesh Muthooالتقرير:  إعداد عن المسؤول

 يف املنظمة مؤمتر ي ف لينظر اجلنسددن بن باملسدداواة املتعل ق املنظمة عمل تقييم طلب أقر)...(  اجمللس إ  -8
 ((د) 15 الفقرة) 2019 عام

  X  2019من املقرر عرض ذلك على املؤمتر يف دورت  احلادية واألربعن يف عام . 
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 المائة عدب والخمسين الثالثة دورته في المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2015 كانون األول/ديسمبر 4 – تشرين الثاني/نوفمبر 30)

 التنفيذ حالة

 التعليقات

مل
سُتك

ا
 

جار  
 

 لم
بدأ

ي
 

بعد
 

 واإلدارية المالية والمسائل والميزانية بالبرنامج المتعلقة المسائل

 ( 2015 الثاني تشرين/نوفمبر 6 – 2) البرنامج للجنة المائة بعد عشرة الثامنة الدورة تقرير
-------- 

 Rakesh Muthoo: التقرير إعداد عن المسؤول

 ذيةاألغ عن املعارف جما  يف املنظمة مسددددددددددددددددا ة بشدددددددددددددددد   بالتقييم رح ب)...(  اجمللس إ  -9
 ملعاجلة ملتخذةا اإلجراءات يف احملرز التقدم اسددددددددتعراض إىل وتطل ع علي ، اإلدارة وبرد والزراعة

 ونشدددددددرها عرفيةامل املنتجات نطاق توسددددددديع خي  ما يف سددددددديما ال ونتائج ، التقييم توصددددددديات
 ((أ) 12 الفقرة) املنظمة لغات يف مجيع

X    انظر الوثيقتنPC 122/4 وCL 158/5. 
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 1الملحق 

 والزراعة األغذية منظمة أمانة من بالغ – الهندي المحيط في التونة أسماك مصايد هيئة
 يالتنفيذ األمين الختيار دائم بإجراء اقتراح وضع بشأن مشاورة

 

 تعميم موجه إلى أعضاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي
 078-2017رقم )تعميم صادر عن هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي 

 (2017سبتمبر/أيلول  19بتاريخ 
 الدورة الحادية والعشرون لهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي

 2017مايو/أيار  26-22يوغياكرتا، إندونيسيا، 
 )المشاورة بشأن وضع اقتراح بإجراء دائم الختيار األمين التنفيذي(

 
يتقد م املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( ب صدددددددق التحيات إىل أعضدددددداء هيئة مصددددددايد  

هليئة خال  دورهتا احلادية ا اليت أجرهتا داوالتاملأمساك التونة يف احمليط اهلندي )اهليئة(، وبالنيابة عن أمانة املنظمة، يتناو  
الية على سدددددبيل " وترد اآلراء الت.بشددددد   وضدددددع اقرتاح ب جراء دائم الختيار األمن التنفيذياملشددددداورة والعشدددددرين  ت البند "

 املسا ة يف العملية اجلارية. 
 

قد نظر يف هذه املسدددد لة مؤخرا  خال  دورت  اخلامسددددة واخلمسددددن بعد املائة  ، كما تدرك اهليئة،  جملس املنظمةوإ 
 يف مجلةت اللجا  الفرعية للمجلس. وخال  تلك الدورة، قرر اجمللس، ، عقب مداوال2016يف ديسددددددددددددددمرب/كانو  األو  

من دسددتور  14أ  يقوم الرئيس املسددتقل للمجلس وأمانة املنظمة، بالتشدداور مع األج زة املعنية املنشدد ة مبوجب املادة  أمور،
 14ب املادة املعنية املنشدددددددد ة مبوجاملنظمة، بغية التوصددددددددل إىل وضددددددددع اقرتاح بشدددددددد   اإلجراءات الراعية لتعين أمناء األج زة 

 . 2018األج زة، وأ  حيا  إىل جملس املنظمة حبلو  هناية  جانب على أ  يكو  اقرتاحا  مقبوال  من من دسددددددددددددددتور املنظمة،
 من دستور املنظمة.  14وافق اجمللس كذلك على إجراء استثنائي لتعين أمينن جل ازين منش ين مبوجب املادة  ،يف حين 

 
وقد أحاطت أمانة املنظمة علما  مبداوالت اهليئة بشددددددددد   هذه املسددددددددد لة يف دورهتا احلادية والعشدددددددددرين، عقب بيا   

ن طبيعة اهليئة عالرئيس املسددددددددتقل للمجلس. ويف هذا السددددددددياق، ترت ي أمانة املنظمة التذكري ببع  املبادق النافذة واملنبثقة 
  ،مةتعمل ضددددددددمن املنظمة وتلك املنظو ة متخصددددددددصددددددددة يف منظومة األمم املتحددسددددددددتوريا  للمنظمة، ووكالة  اباعتبارها ج از  

مبناسددددددبة إحالت ا إىل جملس املنظمة. وتذك ر أمانة  2018يف عام  الدراسددددددةال سدددددديما وأ  املسدددددد لة سددددددتخضددددددع إىل املزيد من 
اإلجراءات بعنوا  " CCLM 103/2والوثيقة  JM 2016.2/6املنظمة ب   هذا املوقف قد ورد بالتفصدددددددددددددديل يف الوثيقة رقم 

 من دسددددددددددتور منظمة األغذية والزراعة واهليئات األخرى 14اخلاصددددددددددة باختيار وتعين أمناء األج زة املنشدددددددددد ة مبوجب املادة 
 " )الرابط اإللكرتوين(.اليت تستضيف ا املنظمة
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لية الوييفية يف تنفيذ بقدر من االسدددتقال 14وتالحظ أمانة املنظمة أن  فيما تتمتع األج زة املنشددد ة مبوجب املادة  
 برنامج عمل ا، إال أهنا مدجمة من الناحية اإلدارية مع املنظمة وفي ا، وتعمل  ت إطار املنظمة وتلزم املنظمة وأعضدددددددددددددداءها 

كوك الصددددددددد أ و  ،يف مجيع أنشدددددددددطت ا، بغ  النظر عما إذا كانت برامج عمل ا ممولة بالكامل من جانب عضدددددددددويت ا أم ال
واعتمادها  14 زة ال متنح ا شدددخصدددية قانونية. ويتم التفاوض بشددد   املعاهدات املربمة مبوجب املادة الت سددديسدددية هلذه األج

داخل املنظمة، وفقا لإلجراءات املنصددددوص علي ا يف الدسددددتور والالئحة العامة للمنظمة واملبادق واإلجراءات اليت يعتمدها 
حتن الئحت ا الداخلية والئحت ا املالية وأ  تعد هلما، فعلى الالئ ويف حن أن  جيوز هلذه األج زة أ  تعتمد 1مؤمتر املنظمة.

متسدددددددقتن مع اإلطار املؤسدددددددسدددددددي العام للمنظمة. وتعمل هذه األج زة  ت إطار السدددددددياسدددددددات العامة للمنظمة  اأ  تكون
 وبالتماشدددددي مع ا. وجيب إبالس اجمللس أو املؤمتر ب ي تعديالت على االتفاقات الت سددددديسدددددية، وهلما سدددددلطة عدم السدددددماح 

 أغراض ا أو مع أحكام دستورها.هبا إذا اعتربا أ  هذه التعديالت ال تتفق مع أهداف املنظمة و 
 

هم مسددددددددددددددؤولو  تابعو  للمنظمة،  14املادة  وتذك ر أمانة املنظمة كذلك ب   مويفي األج زة املنشدددددددددددددد  ة مبوجب 
 يعين  م املدير العام وخيضدددددعو  للنظام األسددددداسدددددي للمويفن، ولسدددددلطة املدير العام كذلك، بغ  النظر عن أية اسدددددتقاللية 
قد يتمتعو  هبا يف املسددددددددددائل الفنية ذات الصددددددددددلة مبمارسددددددددددة ويائف م لألج زة املعنية. وباملثل، ف   املنظمة، ومديرها العام 

 ، 14ادة عن أنشدددددددطة األج زة املنشددددددد ة مبوجب امل منبثقةبصدددددددفت  ممثل ا القانوين،  ا من ينبغي هلما  مل أي مسدددددددؤوليات 
  من أجل دعم ا. ويرتتب على املنظمة وعضدددويت ا تسدددديد أية تكاليف نابعة وأية شدددكاوى يتقدم هبا األشدددخاص املويفو 

 ومويفوها  14عن تلك املسددددددددددددددؤوليات. كما أ  االمتيازات واحلصددددددددددددددانات اليت تتمتع هبا األج زة املنشدددددددددددددد ة مبوجب املادة 
 امتيازات املنظمة وحصاناهتا. نفس ا هي
 

 أو غريها قد تسددددددددددددددتفيد من ا هذه األج زة بالنسدددددددددددددبة وهكذا، على سددددددددددددددبيل املثا ، ف   أي إعفاءات ضددددددددددددددريبية  
 هي تلك املمنوحة للمنظمة؛ وليست هناك أي استحقاقات مستقلة أو منفصلة هلذا النوع من املعاملة. ،إىل أنشطت ا

 
  ت  14وترغب أمانة املنظمة يف التذكري ببع  االعتبارات احملددة املتصددددددددددددددلة باألج زة املنشدددددددددددددد ة مبوجب املادة  

 إلطار، يف ضوء بع  املمارسات اليت قد تطورت:هذا ا
 
تعترب ممارسدددددة يف عملية التعين. و  تن  املعاهدات على أ  يضدددددطلع طرفا  )أي املدير العام واجل از املعو( بدور   )أ(

ع أحكام م أمانة املنظمة واملدير العام حبكم الواقع عن عملية التعين، متعارضددة يف جوهرها تسددتبعدإجراء االنتخابات اليت 
 خبصدددددددددددددوصفمماثلة ألحكام الالئحة العامة للمنظمة  14املعاهدات املختلفة. أما أحكام املعاهدات املربمة مبوجب املادة 

تعين نواب املدير العام، الذين يعين م املدير العام رهن ت كيد اجمللس، وهي مل تف  قط إىل انتخابات ملنصددددددددددددددب نائب 
أ  يقبل أو يرف  تعيينا  مقرتحا . وينبغي للمبدأ نفسدددددددددددددد  أ  يطبق على األج زة املنشدددددددددددددد ة املدير العام. ويعود إىل اجمللس 

ل للج از ، فيما تعود الكلمة الفصدددددددددكل من ما، حبيث حيتفظ املدير العام واجل از املعو بالدور اخلاص ب14مبوجب املادة 

                                                           
الدستور، واهليئات واللجا  املنش ة مبقتضى  من 15و 14أ   كم املعاهدات واالتفاقيات املعقودة مبقتضى املادتن  يينبغ املبادق واإلجراءات اليت  1

 .169، الصفحة سن، القسم النصوص األساسيةمن الدستور،  6املادة 
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 ة رفضدددددددد . ويعكس هذا الن ج ممارسددددددددة عامة معتمد أواملوافقة على املرشددددددددم املقدم من املدير العام  بشدددددددد   املعو يف القرار
 اتفاق اهليئة. ب  ب ي شكل من األشكا  تتطبيق أحكام مشاهبة ال ختيف يف أحناء منظومة األمم املتحدة 

، 14بع  األج زة املنشددددددددد ة مبوجب املادة  عمليات اختيار أمناء يف حن مت اسدددددددددتبعاد املنظمة واملدير العام عنو  )ب(
حمال  بشددددددكل كامل املسددددددؤولية عن أداء األمناء وسددددددلوك م وخيضددددددعا  للمسدددددداءلة عن ذلك. ومبوجب اإلطار فقد بقيا يت

، 14املؤسسي للمنظمة، ف   هذه األخرية واملدير العام، باعتباره املمثل القانوين الن ائي هلا ولألج زة املنش ة مبوجب املادة 
   والقصددددددور يف أداء األمناء أو سددددددلوك م. وهذه املسدددددداءلة تنشدددددد   ا من يضددددددطرا  إىل معاجلة ومواج ة عواقب أوج  النق

 على الرغم من مشاركت ما احملدودة أو املنعدمة يف تقييم األمناء واختيارهم من خال  عمليات االنتخاب أو التصويت.
 فو،  بدداألسددددددددددددددداس على أندد  تعين ملويف 14جيددب أ  ينظر إىل تعين أمندداء األج زة املنشددددددددددددددد ة مبوجددب املددادة و  )ج(

مبا يسدددددمم ب جراء تقييم ملؤهالت املرشدددددحن، وعمليات  قق سدددددليمة من املعلومات املقدمة، وأي تقييم جلميع املرشدددددحن 
نزاهت م وسدددددددددلوك م. وتعترب عمليات التحق ق هذه مقومات عادية وهامة للعملية املتصدددددددددلة ب ي تعين فو يف منظومة  جل ة

 دور املدددير العددام يف عمليددات االختيددار تلددك يتعدددى كوندد  إداريددا   املعنيددة تؤكددد أ    األمم املتحدددة. وجمرد قراءة املعدداهدددات
 أو استشاريا  وحسب. 

يف إجراء انتخابات )أو تصددددددويت( الختيار أمناء بع  األج زة املنشدددددد ة  يت تتمثلوال نشدددددد توإ  املمارسددددددة اليت  )د(
 تقوي  احلياد واالسددتقال  واالسددتقاللية اليت ينبغي أ  تتسددم هبا األنشددطة اليت تقوم أد ت عمليا  إىلد ق، 14مبوجب املادة 

، وطابع ا املتعدد األطراف. وتسددددند إىل األمناء م مة مسدددداعدة 14هبا املنظمة، مبا يف ذلك أج زهتا املنشدددد ة مبوجب املادة 
ن، يف سدددددددددددعي م إىل انتخاهبم، أو حن يتم على االضدددددددددددطالع بويائف ا. لكن املويف 14األج زة املنشددددددددددد ة مبوجب املادة 

سددتقبل، بدال  واقف األطراف اليت انتخبت م أو اليت قد تنتخب م يف اململ ضددبط سددلوك م مراعاة  انتخاهبم فعال ، سدديميلو  إىل 
مة، ظمن أداء م ام م بطريقة مسدددددددددتقلة وتايدة. ويتنال هذا السدددددددددلوك مع التزام املويف بالوالء للمنظمة )ومن خال  املن

 جل از املعو( وكذلك مع معايري السلوك ملويفي اخلدمة املدنية الدولية.وا
 

تعين كبار لاملعتمدة وكمسددددددددددددا ة يف العملية اجلارية، تدعو أمانة املنظمة أعضدددددددددددداء اهليئة إىل النظر يف اإلجراءات  
 طي اواملرفقة  14ة املنشدددددددددددددد ة مبوجب املادة املويفن يف املنظمة بعد تعديل ا مبوجب التعيينات األخرية لألمناء لدى األج ز 

 2016ومتاشيا  مع القرار الذي اختذه اجمللس يف دورت  اخلامسة واخلمسن بعد املائة يف ديسمرب/كانو  األو   هبذا التعميم.
. ومن رأي ةمع مشددددددداركة ممثلن اثنن عن عضدددددددوية اهليئ ،ف   هذا اإلجراء قد طبق على اختيار وتعين األمن احلاي لل يئة

ن أسداسدا  سدليما  إلرسداء إجراءات دائمة لتعين أمانة اهليئة، يف ضدوء أمانة املنظمة أ  هذا اإلجراء معقو  ومناسدب وسديؤم  
أ  العملية  املنظمةأمانة وضع ا احلاي كج از دستوري للمنظمة وكوكالة متخصصة لدى منظومة األمم املتحدة. واعتربت 

ه العتباره وضددمنت اختيار مرشددم مت ت ييد ،نموذج قد كانت شددفافة بالكامل وموضددوعية وكفوءةاألخرية اليت اتبعت هذا ال
 مالئما  من قبل املنظمة ومن قبل ممثلي اهليئة، لكي توافق اهليئة علي . 
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 2من دستور المنظمة 14األجهزة المنشأة بموجب المادة  أمناءعملية اختيار وتعيين 
 

ومبوجب التوجي ات الصادرة عن جملس املنظمة يف دورت  اخلامسة واخلمسن بعد املائة، سوف تتبع عملية تعين  
 املنظمة؛  لدىويفناملاألمناء إجراءات التعين اخلاصة بكبار 

 
 وبناء علي  ف   اإلجراءات التالية، حبسب املمارسة املعتادة مع بع  التعديالت، هي اليت ستطبق:  

 
 بدعم من مكتب املوارد البشرية؛ ،قيام اإلدارات الفنية بصياغة إعال  الوييفة الشاغرة (1)
يوما ، متاشددديا   46إقفا  إعال  الوييفة الشددداغرة بعد و شددداغرة ملنصدددب األمن التنفيذي. الوييفة الإصددددار إعال   (2)

 ؛مع التوقيت واملمارسة املتبعن
 قيام مكتب املوارد البشددددرية ب و  اسددددتعراض وفرز للمرشددددحن باالسددددتناد إىل معايري احلد األدىن واملؤهالت الواردة  (3)

 يف إعال  الوييفة الشاغرة؛
 قيام مكاتب نواب املدير العام واملديرين العامن املسددددددددداعدين باسدددددددددتعراض ثا  لوضدددددددددع قائمة موجزة باملرشدددددددددحن  (4)

  م؛من أجل إجراء مقابالت مع
 ؛مرشحن، مبا يشمل مرشحة واحدة على األقل 10على القائمة املوجزة أ  تضم ما ال يقل عن  (5)
تشدددددددكيلة جلنة إجراء املقابالت: رئيس )من مكتب نائب املدير العام، منسدددددددق املناي واملوارد الطبيعية(، ومويفا   (6)

 م املوارد البشدددرية )لدعم العملية(. فضددال  رفيعا املسدددتوى من املنظمة، وعضدددو واحد خارجي، وممثل واحد عن قسددد
، سدددوف تتضدددمن جلنة 14  توييف أمناء األج زة املنشددد ة مبوجب املادة خيما  يفوبصدددورة اسدددتثنائية عن ذلك، 

 مع قرار اجمللس؛  يإجراء املقابالت ممثلن عن األعضاء تعين  ما األج زة، بالتماش
 من قبل اللجنة؛  املوجزةائمة إجراء مقابالت للمرشحن املدرجن على الق (7)
 مرشددددحن مؤهلن،  ةإىل املدير العام لينظر في . وسدددديتضددددمن التقرير ما ال يقل عن  سدددد ابرفع تقريره اللجنةقيام  (8)

  يف حا  عدم وجود مرشحة، فعلى تقرير اللجنة أ  يتضمن ما يربر ذلك؛و مبا يف ذلك مرشحة واحدة على األقل. 
البشددددددددددددرية بعمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشددددددددددددحن بينما تتوىل شددددددددددددركة  قيام مكتب املوارد (9)

 خارجية استعراض القدرات اإلدارية للمرشحن الذين وقع علي م االختيار؛
 كيد علي . ، أو إىل أعضاء اجل از للت 14خيتار املدير العام مرشحا  واحدا  ليحا  إىل اجل از املعو املنش  مبوجب املادة  (10)
 حبسب املقتضى؛الت كيد على املرشم،  (11)
 التعين. (12)

 

                                                           
 واليت تعن  أماناهتا، مبوجب الصكوك الت سيسية، من قبل املدير العام، مبوافقة  14تنطبق هذه العملية فقط على األج زة املنش ة مبوجب املادة   2

 اجل از املعو. 


