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البند  20من جدول األعمال المؤقت
الدورة السابعة للجهاز الرئاسي
كيغالي ،رواندا 30 ،أكتوبر/تشرين األول –  3نوفمبر/تشرين الثاني

2017

اإلجراءات الخاصة بتعيين أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية وتجديد تعيينه

موجز
عمال بالقرار الذ اذخذه لجل املنظمة
لقد أعدت هذه الوثيقة من قبل مكتب الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيو القاظوظية ل املنظمة ً
وبناءً على طلب اجلهاز الرئاسي للمعاهدة .وهي تتعلق باإلجراءات الطويلة األجل اخلاصة باختيار أمني اجلهاز الرئاسي
للمعاهدة الدولية وتعيينه.

التوجيهات المطلوبة
إ اجلهاز الرئاس ؤ ؤ ؤؤي مدعو إىل النظر ل ما يقه ل هذه الوثيقة من إجراءات ومش ؤ ؤ ؤؤروع قرار وتقد توجيهاته
بشأ هذه املسألة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن
حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع:

http://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/en/c/888771/
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أولا -معلومات أساسية
تقه هذه الوثيقة إجراءات جديدة الختيار أمني املعاهدة الدولية بش ؤ ؤ ؤؤأ املوارد الوراثية النباتية دةاملعاهدةةن وتعيينه
-1
لكي يعتمدها اجلهاز الرئاس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي للمعاهدة .ومن ء ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأ هذه اإلجراءات أ رل ل اإلجراءات الواردة ل املر ق ياء 2-
بتقرير اجلهاز الرئاسي  .IT/GB-1/06/Reportكما تتناول جتديد والية األمني ل ضوء الطلب الصادر عن اجلهاز الرئاسي
والوارد ل القرار .2015/12
وتنص املادة  20من املعاهدة على أ أمني اجلهاز الرئاس ؤؤي ينعينه ةاملدير العام للمنظمة فوا قة اجلهاز الرياس ؤؤية
-2
2
وهذه املادة تربز أيضا ل املادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمعاهدة .

1

 -3وتعك املادة  20من املعاهدة الدولية الفقرة  )3( 32من ةاملبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أ ركم املعاهدات
واالتفاقيات املعقودة فقتض ؤ ؤؤى املادتني  14و 15من الدس ؤ ؤؤتور وا يئات واللجا املنش ؤ ؤؤأة فقتض ؤ ؤؤى املادة  6من الدس ؤ ؤؤتورة
دةاملبادئ واإلجراءاتنة .وفوجب هذه املبادئ واإلجراءات ،إ ةالنصؤؤوا األسؤؤاسؤؤية لاجهزة املنشؤؤأة فوجب املادة 14
يعني من قبل املدير العام ويكو مس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤيوال أمامه إداريا .ول حالة
من الدس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتور .ب أ ردد د...ن أ أمني كل جهاز د
األجهزة املشؤؤار إليها ل الفقرة  33دجن [أ األجهزة اليت متو ا املنظمة ،و ا إىل جاظب ذلك ميزاظيات مسؤؤتقلة . ،وز أ
تنص النص ؤ ؤ ؤ ؤؤوا األس ؤ ؤ ؤ ؤؤاس ؤ ؤ ؤ ؤؤية على أ يعني املدير العام األمني ،بعد التش ؤ ؤ ؤ ؤؤاور مع أعض ؤ ؤ ؤ ؤؤاء اجلهاز املع  ،أو فوا قتهم،
أو باالتفاق معهمة.3

 -4وقد اعتمد اجلهاز الرئاسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي ،ل دورته األوىل املعقودة ل عام  ،42006اإلجراءات اخلاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتعيني أمني اجلهاز
الرئاس ؤ ؤ ؤ ؤؤي للمعاهدة الدولية دةإجراءات عام 2006ن واختص ؤ ؤ ؤ ؤؤاص ؤ ؤ ؤ ؤؤات أمني املعاهدة الدولية بش ؤ ؤ ؤ ؤؤأ املوارد الوراثية النباتية
لاغذية والزراعة دةاالختص ؤ ؤ ؤ ؤؤاص ؤ ؤ ؤ ؤؤاتةن .وأء ؤ ؤ ؤ ؤؤارت إجراءات عام  2016إىل أ والية األمني مدهتا أربع س ؤ ؤ ؤ ؤؤنوات وقابلة
للتجديد 5ولكنها مل تضع إجراءات للتجديد.

ول عام  ،2014عندما كاظت الوالية الثاظية لامني السؤؤابق 6تشؤؤارع على يايتها ،برزت بعا املناقشؤؤات حول
-5
احلاجة إىل اعتماد إجراءات لتجديد تعيني األمني .وظتيجة لذلك ،اعتمد اجلهاز الرئاس ؤ ؤ ؤ ؤؤي ،ل دورته الس ؤ ؤ ؤ ؤؤادس ؤ ؤ ؤ ؤؤة ،القرار
 72015/12الذ طلب يه إىل أماظة املنظمة أ تع دد ،بالتش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاور الوثيق مع هيئة املكتب ،إجراءات لتجديد تعيني أمني
 1النصوا األساسية للمنظمة ،اجلزء الثاين ةسنية ،املر ق.
 2تنص املادة الثالثة على ما يلي :ةو قا للمادة  1-20من املعاهدة ،يعني املدير العام للمنظمة أميناً للجهاز الرياسي ،فوا قة اجلهاز الرئاسي ،ليتوىل
املهام املضمنة ل املواد  2-20إىل  5-20من املعاهدة .ويعاو األمني موظفو حسب مقتضى احلال.ة
 3اعتمد من قبل ميمتر املنظمة ل دورته التاسعة املعقودة ل عام .1957
 4املر ق ياء 1-بالوثيقة .IT/GB-1/06/REPORT
 5املر ق ياء 1-بالوثيقة  .IT/GB-1/06/REPORTفوجب االختصاصات -ةم ددة املنصب هي أربع سنوات ،قابلة للتجديدة.
 6مت اختيار األمني السابق وتعيينه ل عام  2006فوجب إجراءات عام  .2006داظظر املر ق ياء  2-بالوثيقة IT/GB-1/06/REPORTن.
 7املر ق ألف 12-بالوثيقة IT/GB-6/15/REPORT
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اجلهاز الرئاس ؤؤي للمعاهدة الدولية ،لكي ينظر يها اجلهاز الرئاس ؤؤي ويعتمده ل دورته املقبلة عام  ،2017إىل جاظب اقها
أ تعديالت على إجراءات التعيني قد تطبق على عمليات االختيار ل املس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتقبل .ول الوقت ذاته ،ول ض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوء أوجه
القصؤ ؤ ؤؤور اليت كاظت قد برزت ل ما يتعلق بإجراءات تعيني أمناء هيئة مصؤ ؤ ؤؤايد أتان التوظة ل انيي ا ند وا يئة العامة
ملصايد أتان البحر األبيا املتوسي واملعاهدة ،قد أحيلت القضايا األوسع ذات الصلة بإجراءات االختيار والتعيني إىل
خمتلف األجهزة الرئاسية للمنظمة ،فا ل ذلك اجملل .

ثانياا -إعادة تقييم إجراءات تعيين أمناء األجهزة المنشأة بموجب المادة

14

يعني املدير العام األمني التنفيذ
-6
هنان ثالثة ص ؤؤكون مربمة فوجب املادة  14من دس ؤؤتور املنظمة تنص على أ د
فوا قة اجلهاز املع  ،وهي :االتفاق الذ أظش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤئت فوجبه هيئة مص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤايد أتان التوظة ل انيي ا ند  ،واالتفاق الذ
أظشئت فوجبه ا يئة العامة ملصايد أتان البحر األبيا املتوسي ،واملعاهدة.
وقد ظ ش ؤؤأت ةارس ؤؤة لعدد من الس ؤؤنوات داخل هيئة مص ؤؤايد أتان التوظة ل انيي ا ند وا يئة العامة ملص ؤؤايد
-7
أتان البحر األبيا املتوس ؤ ؤ ؤ ؤؤي ،وإىل حد ما ،املعاهدة ،مت فوجبها تنفيذ الفقرة  32د3ن من املبادئ واإلجراءات املش ؤ ؤ ؤ ؤؤار
إليها أعاله ل الفقرة  3عن طريق قيام أعضؤ ؤ ؤ ؤؤاء اجلهاز املع باظتخاب مرءؤ ؤ ؤ ؤؤا بدو مشؤ ؤ ؤ ؤؤاركة أماظة املنظمة أو فشؤ ؤ ؤ ؤؤاركة
وُيال املرء ؤ ؤ ؤ ؤؤا املنتخب بعد ذلك إىل املدير العام من أجل تعيينه كمس ؤ ؤ ؤ ؤؤألة ء ؤ ؤ ؤ ؤؤكلية بس ؤ ؤ ؤ ؤؤيطة .وإ هذه
دودة للغاية .ن
املمارس ؤ ؤ ؤؤة وأحكام املعاهدات اليت تنص على أ ةيعني أمني كل جهاز من قبل املدير العام [ ...فوا قة أعض ؤ ؤ ؤؤاء اجلهاز
املع ة 8وال تدعو ل أ موضع إىل إجراء اظتخاب ،مل تبد أيا تتماءى مع املعىن العاد للمبادئ واإلجراءات .وباإلضا ة
أمرا غري مسبوق
إىل ذلك ،إ إجراءات االظتخاب غري مناسبة ملا هو تعيني وينبغي أ يظل كذلك .وكا ذلك أيضا ً
ل منظومة األمم املتحدة.
وقد قامت جلنة الش ؤؤيو الدس ؤؤتورية والقاظوظية ل دورهتا الثالثة بعد املائة واالجتماع املش ؤؤهن بني الدورة العش ؤ ؤرين
-8
بعد املائة للجنة الربظامج والدورة الرابعة والس ؤؤتني بعد املائة للجنة املالية دةاالجتماع املش ؤؤهنةن بدراس ؤؤة مس ؤؤألة اإلجراءات
اخلاص ؤ ؤؤة باختيار وتعيني أمناء األجهزة املنش ؤ ؤؤأة فوجب املادة  14من دس ؤ ؤؤتور املنظمة والكياظات األخرى اليت تس ؤ ؤؤتض ؤ ؤؤيفها
املنظمة .وأقرت جلنة الشيو الدستورية والقاظوظية باحلاجة إىل إقامة تواز بني االستقاللية الوظيفية لاجهزة املنشأة فوجب
املادة  14واملسؤؤيوليات القاظوظية واإلدارية اليت تتحملها املنظمة إزاء هذه األجهزة .9وءؤ ددد االجتماع املشؤؤهن على الضؤؤرورة
امللحة مللء وظيفتني ء ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاغرتني ألمناء جهازين من األجهزة املنش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأة فوجب املادة  ،14ومها هيئة مص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤايد أتان التوظة
د
ل انيي ا ند واملعاهدة الدولية بشأ املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة.

8
9

النصوا األساسية ،اجلزء الثاين ،سني ،الفقرة  32د3ن.
الوثائق  CL 155/2و CL 155/7دالفقرات 12-9ن و CL 155/PV/5و CL 155/PV/6و CL 155/PV/7وCL 155/PV/8
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واسؤؤتعرجمل اجملل  ،ل دورته اخلامسؤؤة واخلمسؤؤني بعد املائة ،تقرير جلنة الشؤؤيو الدسؤؤتورية والقاظوظية واالجتماع
-9
املشؤ ؤؤهن ،وأءؤ ؤؤار إىل أظه يتم ،فوجب املبادئ واإلجراءات اليت وضؤ ؤؤعتها امليمترات وأحكام املعاهدات املعنية ،تعيني األمناء
أقر باحلاجة إىل إ.اد تواز بني االستقاللية الوظيفية لاجهزة املنشأة
من قبل املدير العام فوا قة األجهزة املعنية .ول حني د
امللحة
فوجب املادة  14من دستور املنظمة واملسيوليات اليت تتحملها املنظمة جتاه تلك األجهزة؛ إظه ء ددد على الضرورة د
مللء وظيفتني ء ؤ ؤ ؤؤاغرتني ألمناء جهازين من األجهزة املنش ؤ ؤ ؤؤأة فوجب املادة  ،14ومها هيئة مص ؤ ؤ ؤؤايد أتان التوظة ل انيي
ا ند واملعاهدة الدولية بشأ املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة.10
-10

وقرر اجملل أظه ينبغي اتباع العملية التالية:
د

دأن س ؤ ؤ ؤؤيقوم الرئي املس ؤ ؤ ؤؤتقل للمجل وأماظة املنظمة ،مع مفعول ور  ،بالتش ؤ ؤ ؤؤاور مع اجلهازين املعنيني من
األجهزة املنش ؤ ؤؤأة فوجب املادة  14من دس ؤ ؤؤتور املنظمة بغية التوص ؤ ؤؤل إىل اقها بش ؤ ؤؤأ اإلجراءات الراعية
لتعيني أمناء اجلهازين املعنيني املنش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأين فوجب املادة  ،14على أ يكو اقهاحاً يقبل به اجلهازا وأ
ُيال إىل لجل املنظمة مع ياية سنة 2018؛
دبن ومع مفعول ور أيض ؤاً ،وبصؤؤورة اسؤؤتثنائية ومن دو أ يشؤؤكل هذا سؤؤابقة ،سؤؤوع يصؤؤدر املدير العام
إعالظاً لوظيفتني ء ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاغرتني من أجل تعيني أمي اجلهازين دهيئة مص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤايد أتان التوظة ل انيي ا ند
واملعاهدة الدولية بش ؤ ؤ ؤ ؤؤأ املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعةن .وس ؤ ؤ ؤ ؤؤيتم هذا فوجب اإلجراءات املرعية
لتعيني كبار املوظفني ل املنظمة مع إء ؤ ؤ ؤ ؤ ؤران ةثلني اثنني عن األعضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاء ،يقررمها اجلهازا  ،ل جلنة إجراء
املق ؤؤابالت ،على أ ُيي ؤؤل امل ؤؤدير الع ؤؤام من حد مرءؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤح ؤاً واح ؤؤداً إىل ك ؤؤل من اجله ؤؤازين للموا ق ؤؤة علي ؤؤه
ل دورهتما املقبلة؛
دجن وس ؤ ؤؤيتم تعيني األمينني املش ؤ ؤؤار إليهما ل الفقرة الفرعية دبن ملدة س ؤ ؤؤنتني ء ؤ ؤؤرع موا قة اجلهاز املع على
هذا التعيني ل ياية تلك الفهة.11
 -11ومع مراعاة توجيهات اجملل  ،وضؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤعت إجراءات اختيار من أجل تعيني أمني للجهاز الرئاسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي للمعاهدة ملدة
س ؤؤنتني .وفوجب رس ؤؤالة ميرخة ل  22يوظيو/حزيرا  ،2017أحاع املدير العام علما الس ؤؤيد  ،Muhamad Sabranرئي
اجلهاز الرئاس ؤؤي للمعاهدة ،باقها تعيني الس ؤؤيد  ،Kent Nnadozieاملرء ؤؤا الذ اختاره املدير العام بعد اس ؤؤتعراجمل تقرير
اللجنة املسؤؤيولة عن إجراء املقابالت املنشؤؤأة فوجب إجراءات االختيار .و.ر حاليا النظر ل هذه املسؤؤألة رت بند خر
من جدول األعمال.

10
11

الفقرات  27-25من الوثيقة .CL 155/REP 9
الفقرة  27من الوثيقة .CL 155/REP 9
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ثالثاا -العتبارات ذات الصلة بإجراءات التعيين
 -12عرضؤ ؤؤت راء أماظة املنظمة بشؤ ؤؤأ إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشؤ ؤؤأة فوجب املادة  14على األعضؤ ؤؤاء بكثري
من التفصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤيؤؤل ل عؤؤدد من الوثؤؤائق .وجتؤؤدر اإلء ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارة ،على وجؤؤه اخلص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوا ،إىل الوثيقؤؤة  JM 2016.2/6والوثيقؤؤة
 CCLM 103/2بعنوا ةاإلجراءات اخلاصؤ ؤ ؤؤة باختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشؤ ؤ ؤؤأة فوجب املادة  14من دسؤ ؤ ؤؤتور منظمة
األغذية والزراعة وا يئات األخرى اليت تستضيفها املنظمةة.
 -13ويشار بإ.از إىل أظه ل الوقت الذ تتمتع يه األجهزة املنشأة فوجب املادة  14بقدر من االستقاللية الوظيفية
ل تنفيؤؤذ برظؤؤامج عملهؤؤا ،ؤؤإيؤؤا مؤؤدلجؤؤة من النؤؤاحيؤؤة اإلداريؤؤة مع املنظمؤؤة و يهؤؤا ،وتعمؤؤل رؤؤت إطؤؤار املنظمؤؤة وتلزم املنظمؤؤة
وأعضاءها ل مجيع أظشطتها .وإ الصكون التأسيسية ذه األجهزة ال متنحها ءخصية قاظوظية.12
 -14ويتم التفاوجمل بشؤ ؤ ؤؤأ األجهزة املنشؤ ؤ ؤؤأة فوجب املادة  14واعتمادها داخل املنظمة ،و ًقا لإلجراءات املنصؤ ؤ ؤؤوا
عليها ل الدس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتور والالئحة العامة للمنظمة واملبادئ واإلجراءات املذكورة أعاله .ول حني .وز ذه األجهزة أ تعتمد
الئحتها الداخلية والئحتها املالية وأ تع دد ما ،إ هذه اللوائا .ب أ تكو متس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤقة مع اإلطار امليسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي العام
للمنظمة .وهذه األجهزة تعمل رت إطار الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤياس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات العامة للمنظمة وو قاً ا .و.ب إبال اجملل أو امليمتر بأ
تعديالت على االتفاقات التأسؤ ؤ ؤ ؤؤيسؤ ؤ ؤ ؤؤية ،و ما سؤ ؤ ؤ ؤؤلطة عدم السؤ ؤ ؤ ؤؤما فا إذا رأيا أ هذه التعديالت ال تتفق مع أهداع
املنظمة وأغراضها أو مع أحكام الدستور.
 -15وموظفو األجهزة املنش ؤ ؤ ؤ ؤأة فوجب املادة  14هم موظفو تابعو للمنظمة ،يعينهم املدير العام وخيضؤ ؤ ؤ ؤؤعو لنظم
املنظمة ولوائحها اخلاص ؤ ؤ ؤؤة باملوظفني ولس ؤ ؤ ؤؤلطة املدير العام كذلك ،رغم أ اس ؤ ؤ ؤؤتقاللية قد يتمتعو فا ل املس ؤ ؤ ؤؤائل الفنية
ذات الص ؤ ؤ ؤؤلة بالنهوجمل بوظائفهم بالنس ؤ ؤ ؤؤبة إىل األجهزة املعنية .وإ أ مظامل قد يدعي هيالء املوظفو أيم تعرضؤ ؤ ؤ ؤوا ا
ل ما يتص ؤؤل بأحكام وء ؤؤروع توظيفهم ،كما هو احلال بالنس ؤؤبة إىل س ؤؤائر املوظفني الذين توظفهم املنظمة ،رال إىل جلنة
الطعو ل املنظمة وإىل انكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ،حيث يكو املدير العام هو املدعى عليه.
 -16وباملثل ،إ املنظمة ،ومديرها العام بصؤؤفته ةثلها القاظوين ،مها من ينبغي ما مواجهة أ مسؤؤيوليات ظاءؤؤئة عن
أظشطة األجهزة املنشأة فوجب املادة  ،14مثالً ل ما يتعلق بإجراءات التحكيم اليت قد تنر ع على هذه األجهزة.
 -17كما أ االمتيازات واحلصاظات اليت تتمتع فا األجهزة املنشأة فوجب املادة  14وموظفوها هي امتيازات املنظمة
وحصؤ ؤؤاظاهتا .وهكذا ،وعلى سؤ ؤؤبيل املثال ،إ أ إعفاءات ض ؤ ؤريبية أو غريها قد تسؤ ؤؤتفيد منها هذه األجهزة بالنسؤ ؤؤبة إىل
أظشطتها هي تلك املمنوحة للمنظمة؛ وليست هنان أ استحقاقات مستقلة أو منفصلة ذا النوع من املعاملة.
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وفوجب هذا اإلطار العام ،هنان بعا االعتبارات انددة ذات الصلة:
 1-18تنص املعاهدة على أ يضؤؤطلع طر ا دأ املدير العام واجلهازن بدور ل عملية التعيني .وإ املمارسؤؤة
املتمثلة ل إجراء اظتخابات ،واليت تسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتبعد ل ظلها ومكم الواقع أماظة املنظمة واملدير العام من عملية التعيني،
تعترب متعارض ؤؤة ل جوهرها مع أحكام ء ؤؤه املعاهدات .أحكام املعاهدة ةاثلة ألحكام الالئحة العامة للمنظمة
ل ما يتعلق بتعيني ظواب املدير العام ،الذين يعينهم املدير العام ،رهنا بتأكيد اجملل  .وإ تطبيق أحكام الالئحة
العامة مل يس ؤؤفر قي عن إجراء اظتخابات لش ؤؤغل مناص ؤؤب ظواب املدير العام .وبدال من ذلك ،يقه املدير العام
مرء ؤ ؤ ؤ ؤؤحا ،ويعود إىل اجملل قبول التعيني املقه أو ر ض ؤ ؤ ؤ ؤؤه .وينبغي أ ينطبق األمر ذاته على األجهزة املنش ؤ ؤ ؤ ؤؤأة
فوجب املادة  ،14مع بقاء كل من املدير العام واجلهاز املع ض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤمن ظطاق أدوار كل منهما .واألهم من ذلك
أ هذا النهج يعك ةارسة عامة معتمدة على ظطاق منظومة األمم املتحدة ل تنفيذ أحكام ةاثلة.
 2-18ل حني مت اس ؤؤتبعاد املنظمة واملدير العام من عمليات اختيار أمناء األجهزة املعنية ،إيما ظال بش ؤؤكل
كامل يتحمال املسؤؤيولية عن أداء األمناء وسؤؤلوكهم وخيضؤؤعا للمسؤؤاءلة عن ذلك .وفوجب اإلطار امليس ؤسؤؤي
والقاظوين للمنظمة ،املنظمة ،واملدير العام ،باعتباره املمثل القاظوين النهائي للمنظمة ولاجهزة املنش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأة فوجب
املادة  ،14مها من يضؤ ؤ ؤ ؤؤطرا إىل معاجلة ومواجهة عواقب أوجه النقص والقصؤ ؤ ؤ ؤؤور ل أداء األمناء أو سؤ ؤ ؤ ؤؤلوكهم.
وهذه املس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاءلة تنش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأ على الرغم من مش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاركتهما اندودة أو املنعدمة ل تقييم األمناء واختيارهم من خالل
عمليات االظتخاب.
. -3-18ب أ ينظر إىل تعيني أمناء األجهزة املنش ؤؤأة فوجب املادة  14باألس ؤؤال على أظه تعيني ملوظف ،
فا يسؤ ؤ ؤؤما بإجراء تقييم مليهالت املرءؤ ؤ ؤؤحني ،وعمليات رقق سؤ ؤ ؤؤليمة من املعلومات املقدمة ،وأ تقييم جلميع
املرء ؤ ؤؤحني من حيث ظزاهتهم وس ؤ ؤؤلوكهم .وعمليات التح دقق هذه هي عناص ؤ ؤؤر عادية وهامة من العملية املتص ؤ ؤؤلة
بأ تعيني ل منظومة األمم املتحدة.
 4-18إ املمارس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة اليت تطورت واملتمثلة ل إجراء اظتخابات الختيار أمناء بعا األجهزة املنش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤأة فوجب
املادة  ،14ترتبت عنها ظتيجة عملية وهي تقويا النزاهة واالس ؤ ؤ ؤ ؤؤتقالل واالس ؤ ؤ ؤ ؤؤتقاللية اليت ينبغي أ تتس ؤ ؤ ؤ ؤؤم فا
األظشؤطة اليت تقوم فا املنظمة ،فا ل ذلك أجهزهتا املنشؤأة فوجب املادة  ،14وطابعها املتعدد األطراع .وتسؤند
إىل األمناء مهمة مس ؤ ؤؤاعدة األجهزة املنش ؤ ؤؤأة فوجب املادة  14على االض ؤ ؤؤطالع بوظائفها .لكن املوظفني ،وهم
يسؤؤعو إىل اظتخافم ،أو مت اظتخافم عالً ،مييلو إىل ضؤؤبي سؤؤلوكهم خذين ل احلسؤؤبا مواقف األطراع اليت
اظتخبتهم أو اليت قد تنتخبهم ل املس ؤؤتقبل ،بدال من أداء مهامهم بطريقة مس ؤؤتقلة و ايدة .وهذا الس ؤؤلون يتناىف
مع التزام املوظف بؤؤالوالء للمنظمؤؤة دومن خالل املنظمؤؤة ،للجهؤؤاز املع ن وكؤؤذلؤؤك مع معؤؤايري الس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤلون ملوظفي
اخلدمة املدظية الدولية.
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رابعا -اإلجراءات المقترحة
ا
ص ؤ ؤ ؤصؤ ؤ ؤؤة املنفذة اسؤ ؤ ؤؤتجابة للتوجيهات الصؤ ؤ ؤؤادرة عن اجملل ل دورته
 -19تعك اإلجراءات املقهحة اإلجراءات املخ د
اخلامس ؤ ؤ ؤ ؤؤة واخلمس ؤ ؤ ؤ ؤؤني بعد املائة ،واليت ينبغي فوجبها لعملية تعيني األمناء اتباع اإلجراءات اخلاص ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتعيني كبار موظفي
املنظمة مع إدخال بعا التعديالت .وترد العملية املو دحدة ل امللحق األول فذه الوثيقة .وس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤيش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤارن ةثال اثنا من
األعضاء ل اللجنة املسيولة عن إجراء املقابالت .وترى أماظة املنظمة أظه ينبغي تطبيق هذه االجراءات على مجيع األجهزة
املنشأة فوجب املادة  14اليت نيعني أمناؤها من قبل املدير العام رهنا فوا قة األجهزة املعنية.

خامسا -خالصة
ا
 -20إ اجلهاز الرئاس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي مدعو إىل اس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتعراجمل واعتماد مش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤروع القرار الوارد ل امللحق الثاين فذه الوثيقة واملعنو
ةاختيار أمني اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأ املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة وتعيينهة.
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الملحق األول

الموحدة لختيار كبار موظفي المنظمة وتعيينهم
العملية
ّ
املوحدة لتعيني كبار موظفي املنظمة هي على النحو التايل:
إ اإلجراءات د
-1

صياغة اإلدارات الفنية إلعال وظيفة ءاغرة بدعم من مكتب املوارد البشرية.

-2

صدور إعال وظيفة ءاغرة لوظائف كبار املوظفني دمد  1-وما وقن.

-3

إقفال إعال الوظيفة الشاغرة بعد  46يوما متاءيا مع التوقيت واملمارسة املتبعني.

-4

قيام مكتب املوارد البشرية بأول استعراجمل و رز للمرءحني باالستناد إىل املعايري الدظيا وامليهالت الواردة
ل إعال الوظيفة الشاغرة.

-5

قيام مكاتب ظواب املدير العام واملديرين العامني املس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاعدين باس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤتعراجمل ثا لوض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع قائمة قص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرية
باملرء ؤؤحني من أجل إجراء مقابالت معهم .وعلى القائمة القص ؤؤرية أ تض ؤؤم  10مرء ؤؤحني على األقل،
فا يشمل مرءحة واحدة على األقل.

-6

تش ؤ ؤؤكيل جلنة مس ؤ ؤؤيولة عن إجراء املقابالت ،تتألف من :الرئي دمن مكتب ظائب املدير العام املع ن،
وموظفا اثنا من كبار موظفي املنظمة ،وعض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤو خارجي واحد ،وةثل واحد عن املوارد البش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤرية
دلدعم العمليةن.

-7

إجراء اللجنة املسيولة عن املقابالت ملقابالت مع املرءحني املدرجة أتاؤهم على القائمة القصرية.

-8

قيام اللجنة املسؤ ؤ ؤؤيولة عن املقابالت بر ع تقريرها إىل املدير العام لينظر يه .وُيدد التقرير ما ال يقل عن
مخس ؤ ؤ ؤة مرء ؤ ؤؤحني ميهلني ،فا ل ذلك مرء ؤ ؤؤحة واحدة على األقل .وإذا مل تكن هنان مرء ؤ ؤؤحة ،على
تقرير اللجنة أ يتضمن ما يربر ذلك.

-9

إجراء مكتب املوارد البشؤ ؤ ؤ ؤرية لعمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جاظب املرء ؤ ؤ ؤؤحني بينما تتوىل
ءركة خارجية استعراجمل القدرات اإلدارية للمرءحني الذين وقع عليهم االختيار.

-10

اختيار املدير العام ملرءا واحد.

-11

تأكيد املرءا قبوله الوظيفة.

-12

التعيني.
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الملحق الثاني

مشروع قرار
اختيار أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وتعيينه
إ د اجلهاز الرئاسي،
إذ يحيط علما بأ عملية تعيني أمني للجهاز الرئاسؤ ؤ ؤ ؤؤي للمعاهدة الدولية فوجب املادة  20من املعاهدة ترد ل املر ق ياء
من تقرير الدورة األوىل للجهاز الرئاسؤ ؤؤي املعنو ةاختصؤ ؤؤاصؤ ؤؤات أمني اجلهاز الرئاسؤ ؤؤي وإجراءات تعيني األمنية داملر ق ياء
بالوثيقة  ،)IT/GB-1/06/Reportاملشار إليها ل ما بعد باسم ةإجراءات عام 2006ة؛
وإذ يحيط علما بأظه من انبذ وض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع إجراءات جديدة من أجل اختيار أمني املعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية
ةيعني املدير العام للمنظمة أميناً للجهاز
لاغذية والزراعة وتعيينه فوجب املادة  1-20من املعاهدة اليت تنص على أظه د
الرئاسي فوا قة اجلهاز الرئاسية؛
وإذ يحيط علما كذلك بأظه من انبذ وض ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤع إجراءات خاص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتجديد والية األمني ،وعلى وجه اخلص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤوا ،القرار
 2015/12الذ يطلب يه إىل أماظة املنظمة إعداد إجراءات خاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتجديد تعيني أمني املعاهدة للنظر يها واعتمادها
من قبل اجلهاز الرئاسي ل دورته املقبلة ل عام  ،2017إضا ة إىل اقها تعديالت على إجراءات تعيني أمني املعاهدة؛
وإذ يشير إىل التوجيهات الصادرة عن لجل املنظمة ل دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة اليت تقضي ،ضمن مجلة أمور
أخرى ،بأ تتبع عملية تعيني األمناء إجراءات التعيني اخلاصة بكبار موظفي املنظمة اآلخرين؛
يوافق عل ى اإلجراءات التالية اخلاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة باختيار أمني املعاهدة الدولية وتعيينه دالقسؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤم ألفن ،واخلاصؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤة بتجديد تعيينه
دالقسم باءن وملعاجلة املسائل ذات الصلة دالقسم جيمن.
ألف -اختيار أمين المعاهدة وتعيينه
 -1يصدر املدير العام ،و قا إلجراءات املنظمة ،إعال وظيفة ءاغرة ينطو على اختصاصات أمني املعاهدة اليت وا ق
عليهؤؤا اجلهؤؤاز الرئؤؤاس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي ل دورتؤؤه األوىل املعقودة ل عؤؤام  2006واليت ترد ل املر ق يؤؤاء 1-بتقرير تلؤؤك الؤؤدورة
دالوثيق ؤؤة IT/GB-1/06/Reportن .وينش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤر إعال الوظيف ؤؤة الشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاغرة ف ؤؤدع الوص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤول إىل أكرب ع ؤؤدد ةكن
من املرءحني.
 -2يقوم مكتب املوارد البشؤ ؤرية ل املنظمة أوال بفحص الطلبات الواردة ليض ؤؤع قائمة باملرء ؤؤحني امليهلني باالس ؤؤتناد إىل
املعايري الدظيا وامليهالت الواردة ل إعال الوظيفة الشاغرة.
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 -3ذخضع قائمة املرءحني امليهلني لال ستعراجمل والتقييم من قبل مكاتب ظواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين
املعنيني من أجل وضؤؤع قائمة قصؤؤرية من عشؤؤرة مرءؤؤحني على األقل ،فا يشؤؤمل مرءؤؤحة واحدة ،لكي جتر اللجنة
املسيولة عن املقابالت مقابلة معهم .ولدى تقييم املرءحني امليهلني ،سيوىل أعلى االعتبار إىل املتطلبات األساسية
للكفاءة وامليهالت الفنية كما هو وارد ل إعال الوظيفة الش ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاغرة ول اختص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاص ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤات أمني املعاهدة ،مع إيالء
االهتمام الواجب ملسألة التمثيل اجلنساين واجلغرال.
 -4تتألف اللجنة املس ؤ ؤؤيولة عن االختيار من اثنني من كبار موظفي املنظمة ،وموظف واحد من مكتب املوارد البشؤ ؤ ؤرية
داملقررن ،وةثلني اثنني من األطراع ل املعاهدة ،يعيدنهما املكتب.
 -5جتر اللجنة املسيولة عن االختيار مقابلة مع املرءحني املدرجة أتاؤهم على القائمة القصرية وتر ع تقريرا إىل املدير
العام تزكي يه قائمة تضؤؤم مخسؤؤة مرءؤؤحني للنظر يهم واختيار أحدهم لشؤؤغل الوظيفة .و.ب أ تتضؤؤمن القائمة
مرءؤ ؤ ؤ ؤؤحة واحدة على األقل .وإذا مل تكن هنان مرءؤ ؤ ؤ ؤؤحة. ،ب أ يتضؤ ؤ ؤ ؤؤمن تقرير اللجنة املسؤ ؤ ؤ ؤؤيولة عن االختيار
ما يربر عدم وجود مرءحة على القائمة.
 -6يقوم املدير العام ،بعد النظر بعناية ل تقرير اللجنة املسؤ ؤؤيولة عن االختيار ،باختيار أحد املرءؤ ؤؤحني لشؤ ؤؤغل الوظيفة
وإحالة املرءا الذ يقع عليه االختيار إىل اجلهاز الرئاسي للحصول على موا قته.
 -7وبعد موا قة اجلهاز الرئاسي ،يعني املدير العام املرءا.
باء-

تجديد تعيين أمين المعاهدة

 -8قبؤؤل اظتهؤؤاء واليؤؤة األمني األوىل ،يقوم املؤؤدير العؤؤام ،خؤؤذاً ل االعتبؤؤار أداء األمني ،وبؤؤالتشؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤاور مع رئي اجلهؤؤاز
الرئاسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي ،بر ع توصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤية إىل املكتب تتعلق بتجديد والية األمني ،إلقرارها .ورال التوصؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤية إىل اجلهاز الرئاسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي
للموا قة عليها.
 -9تنطبق اإلجراءات الواردة ل القسؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤم ألف ل مجيع حاالت عدم جتديد تعيني األمني ،فا ل ذلك حيثما من املقرر
اظتهاء والية األمني الثاظية .وعند رديد توقيت بدء العملية ،يوىل االعتبار الواجب إىل الوقت الالزم لتنفيذها.
جيم -القضايا ذات الصلة
يعني األمني لوالية مدهتا أربع سنوات .وز جتديدها مرة واحدة حسب لفهة أربع سنوات أخرى [أو أقل؟ .
 -10د
 -11ل حال اس ؤؤتقال األمني قبل إكمال مدة أربع س ؤؤنوات ،تطبق اإلجراءات املنص ؤؤوا عليها ل القس ؤؤم ألف من هذا
القرار ويعني بصورة ميقتة املرءا الذ وقع عليه االختيار إىل حني موا قة اجلهاز الرئاسي.
 -12إ اإلجراءات الواردة ل هذه الوثيقة تلغي ورل دل تلك اليت اعتمدها اجلهاز الرئاس ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ؤؤي ل دورته األوىل املعقودة
ل عام  2006دالواردة ل املر ق ياء 2-بتقرير تلك الدورة دالوثيقة IT/GB-1/06/Reportن.

