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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة احلادية عشرة بعد املائة

 2020أكتوبر/تشرين األول  28-26روما، 

  من دستور املنظمة 14إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة 

 
 مقدمة - أوالً 

حيال هذا البند إىل جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية (املشـــــــار إليها يف ما بعد ابســـــــم "اللجنة") مبوجب الفقرة  -1
وكما هو مبّني إبجياز أد�ه، لقد شكلت هذه املسألة حمط دراسة  من الالئحة العامة للمنظمة. 34(أ) و(ب) من املادة  7

من دســــــــتور املنظمة  14ثة من األجهزة الدســــــــتورية املنشــــــــأة مبوجب املادة مســــــــتفيضــــــــة من جانب األجهزة الرائســــــــية وثال
أة مبوجب املادة  (املشــــــار كما أ�ا كانت موضــــــوع مشــــــاورات مكّثفة قادها  )."14إليها يف ما بعد ابســــــم "األجهزة املنشــــــَ

 الرئيس املستقل للمجلس.

ريها الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء األجهزة وتقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن العملية التشاورية اليت جي -2
كما أ�ا تتناول إعادة النظر يف موقف أمانة منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) من هذا  .14املعنية املنشــــــــــــأة مبوجب املادة 

 وإنّ  الرئيس املســـتقل للمجلس إىل إدارة املنظمة. حســـب ما أفاد بهالبند على ضـــوء التطورات اجلارية يف العملية التشـــاورية 
اللجنة مدعّوة إىل إبداء رأيها بشأن أي خطوة مقبلة ترى أنه ميكن اختاذها يف هذا الشأن، آخذة العملية اليت أجريت حىت 

 اترخيه واإلطار الدستوري والقانوين للمنظمة يف االعتبار.

 معلومات أساسية - ااثنيً 

يف دوراهتا الثالثة بعد  14نظرت اللجنة يف اإلجراءات اخلاصة ابختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  -3
 والســابعة بعد املائة (أكتوبر/تشــرين األول 2)2018والســادســة بعد املائة (مارس/آذار  1)2016املائة (أكتوبر/تشــرين األول 

                                                      
 103/2ووثيقة اللجنة  CL155/2تقرير اللجنة   1
 106/5ووثيقة اللجنة  CL159/2تقرير اللجنة   2

http://www.fao.org/
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اخلامســــــــة واخلمســــــــني بعد  5ونظر اجمللس يف هذه اإلجراءات يف دوراته .4)2020والعاشــــــــرة بعد املائة (مايو/أ�ر  3)2018
 املائة، والتاسعة واخلمسني بعد املائة، والستني بعد املائة.

  من دستور منظمة، وهي: 14املادة  وتتعّلق هذه املسألة ابلدرجة األوىل بثالث معاهدات تنشئ أجهزة مبوجب -4

  اتفاقية إنشاء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط؛ )أ(
  ؛("اهليئة") واتفاقية إنشاء هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي )ب(
 واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ("املعاهدة"). )ج(

مبا يّتسق مع  ةاملعني األجهزة" يعّينهم املدير العام مبوافقةأن أمنائها "وتنص املعاهدات الثالث املذكورة أعاله على  -5
ولكن تطورت ممارسة يتم مبوجبها اختيار مرشحني ملناصب األمناء من خالل التصويت أو  .6النصوص األساسية للمنظمة

ومبوجب هذه  حمدودية ذلك الدور.االنتخاب من جانب أعضـــــــــــــاء اجلهاز املعين، مع انتفاء دور أمانة املنظمة يف ذلك أو 
 ا بشأن بتعيينه.ا �ائيً حيال املرشح الذي يتم انتقاؤه هبذه الطريقة إىل املدير العام ليتخذ قرارً  ،املمارسة

أ�ا مل تكن متســـــقة مع ذلك إىل األجهزة الرائســـــية لكي تعيد تقييم هذه املمارســـــة  2016وقد رُفع طلب يف عام  -6
 املّتبعة يف إلجراءاتلممتثلة للنصـــــوص األســـــاســـــية أو ملســـــؤوليات املدير العام أو  الو ملعاهدات، املعىن األســـــاســـــي ألحكام ا

ويتم تناول الشواغل الناشئة عن إجراءات  شاهبة يف منظمات أخرى.املجهزة يف األ ختيار املوظفنيالمنظومة األمم املتحدة 
ســــــــبق أن رفعت إىل األجهزة الرائســــــــية (مثل واثئق اللجنة االختيار هذه وعن عواقبها ابلتفصــــــــيل يف عدد من الواثئق اليت 

) واهليئة واجلهاز الرائســــــــــــــي 9يف قســــــــــــــمها الثاين 107/3، و8يف قســــــــــــــمها اخلامس 106/5، و7يف قســــــــــــــمها الرابع 103/2
  .10للمعاهدة

ا إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة بعد املائة بشــــــــــأن اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشــــــــــأة وقدمت أمانة املنظمة اقرتاحً  -7
ونظر جملس املنظمة يف هذا االقرتاح  يف املنظمة. 11ابالســـــتناد إىل اإلجراءات املرعية لتعيني كبار املوظفني 14مبوجب املادة 

                                                      
 107/3ووثيقة اللجنة  CL 160/2 Rev.1تقرير اللجنة   3
 CL 164/2تقرير اللجنة   4
من تقرير الدورة التاسعة واخلمسني بعد املائة للمجلس؛ والفقرة  16من تقرير الدورة اخلامسة واخلمسني بعد املائة للمجلس؛ والفقرة  27و 26الفقراتن   5

 ابء وجيم من تقرير الدورة الستني بعد املائة للمجلس؛ وتقرير الدورة الرابعة والستني بعد املائة للمجلس 13
من اتفاقية إنشاء هيئة  8من املعاهدة؛ واملادة  20 ا املادةنظر أيضً ا .187من النصوص األساسية، الصفحة  الثاين) من اجلزء سني، اجلزء 3( 32الفقرة   6

من النسـخة املعّدلة اليت  11من اتفاقية إنشـاء اهليئة العامة ملصـايد أمساك البحر األبيض املتوسـط (املادة  10مصـايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي؛ واملادة 
 ))1997وفمرب/تشرين الثاين عشرة بعد املائة (ن ةوافق عليها جملس املنظمة يف دورته الثالث

من دســـــــــــتور منظمة األغذية والزراعة  14املعنونة "اإلجراءات اخلاصـــــــــــة ابختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشـــــــــــأة مبوجب املادة  CCLM 103/2الوثيقة   7
 )mr533a.pdf-http://www.fao.org/3/a( واألجهزة األخرى اليت تستضيفها املنظمة".

ـــــــاء األجـــهـــزة املـــنشــــــــــــــــــــأة مبـــقـــتضـــــــــــــــــى املـــــــادة  CCLM 106/5الـــوثـــيـــقـــــــة   8 ـــــــة "إجـــراءات تـــعـــيـــني أمـــن مـــن دســـــــــــــــــتـــور املـــنـــظـــمـــــــة"  14املـــعـــنـــون
)ao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_106/MV871_5/MV871_CCLM_106_5_ar.pdfhttp://www.f( 
ـــــــاء األجـــهـــزة املـــنشــــــــــــــــــــأة مبـــقـــتضـــــــــــــــــى املـــــــادة  CCLM 107/3الـــوثـــيـــقـــــــة   9 ـــــــة "إجـــراءات تـــعـــيـــني أمـــن مـــن دســـــــــــــــــتـــور املـــنـــظـــمـــــــة"  14املـــعـــنـــون
)http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_107/MX841_3/MX841_CCLM_107_3_ar.pdf( 

الصادر عن هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي، الوثيقة  078-2017رقم  تعميمال، و IT/GB-7/17/30، والوثيقة CCLM 106/5نظر الوثيقة ا  10
JM 2016.2/6 والوثيقــــة ،CCLM 103/2 الصـــــــــــــــــادر عن هيئــــة مصـــــــــــــــــايــــد أمســــاك التونــــة يف احمليط اهلنــــدي، والوثيقــــة 049 -2016، والتعميم رقم 

IT/GB-1/06/11 
 CCLM/2القسم السادس وامللحق األول من الوثيقة   11

http://www.fao.org/3/a-mr533a.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_106/MV871_5/MV871_CCLM_106_5_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CCLM_107/MX841_3/MX841_CCLM_107_3_ar.pdf
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 املعاهدة واهليئة اللتني يفلّحة مللء وظائف األمناء، ال ســيما يف دورته اخلامســة واخلمســني بعد املائة وشــّدد على الضــرورة امل
ومبا أنه مت تعيني األمني التنفيذي للهيئة العامة ملصــــــايد أمساك البحر األبيض املتوســــــط يف عام  شــــــاغرتني يف حينها. كانتا 
 لوالية مّدهتا مخس سنوات، مل تعترب هذه املسألة طارئة ابلنسبة إىل هذا اجلهاز. 2015

 اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة أنه ينبغي اتباع العملية التالية: 12وقّرر -8

يقوم الرئيس املســـــــــــــــتقل للمجلس وأمانة املنظمة، مع مفعول فوري، ابلتشـــــــــــــــاور مع اجلهازين املعنيني من " )أ(
من دســــــتور املنظمة بغية التوصــــــل إىل اقرتاح بشــــــأن اإلجراءات الراعية  14األجهزة املنشــــــأة مبقتضــــــى املادة 

، على أن يكون اقرتاحاً يقبل به اجلهازان وأن حيال 14لتعيني أمناء اجلهازين املعنيني املنشأين مبقتضى املادة 
  "؛2018إىل جملس املنظمة مع �اية سنة 

 أن يشــــكل هذا ســــابقة، يصــــدر املدير العام إعال�ً ، وبصــــورة اســــتثنائية ومن دون اومع مفعول فوري أيضــــً " )ب(
لوظيفتني شــــــــــــاغرتني من أجل تعيني أميين اجلهازين (هيئة مصــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واملعاهدة 

وســــــــــيتم هذا مبوجب اإلجراءات املرعية لتعيني كبار  الدولية بشــــــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة).
 املنظمة مع إشــــــراك ممثلني اثنني عن األعضــــــاء، يقررمها اجلهازان، يف جلنة إجراء املقابالت، على املوظفني يف

 "؛إىل كل من اجلهازين للموافقة عليه يف دورهتما املقبلة اواحدً  اأن حييل املدير العام من مثّ مرشحً 
شرط موافقة اجلهاز املعين على هذا وسيتم تعيني األمينني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) ملدة سنتني " )ج(

 .13التعيني يف �اية تلك الفرتة"
ا لإلجراء الــذي اقرتحتــه يئــة واملعــاهــدة وفقًــ اهلا مع توجيهــات اجمللس، اختــذت اإلجراءات الختيــار أميين ومتــاشـــــــــــــــيًــ  -9

  .15ذه الوثيقةهب 1امللحق املنظمة والذي يرد يف  14إدارة

مشـــــــاوراته مع األجهزة املعنية املائة أن يواصـــــــل الرئيس املســـــــتقل للمجلس "وطلب اجمللس يف دورته الســـــــتني بعد  -10
من الدســـــــــتور ومع أمانة املنظمة للتوصـــــــــل إىل اتفاق بشـــــــــأن اقرتاح إجراءات لتعيني أمناء تلك  14املنشـــــــــأة مبوجب املادة 

ا على اتباع الرتتيبات املؤقت2019األجهزة حبلول شــــهر ديســــمرب/كانون األول  ة لتعيني أمناء األجهزة املنشــــأة "؛ واتفق أيضــــً
 اليت مت االتفاق عليها يف دورته اخلامســـــــــــــــة واخلمســـــــــــــــني بعد املائة والواردة يف الوثيقةمن الدســـــــــــــــتور " 14مبوجب املادة 

3/107 CCLM16"، ريثما يتم التوصل إىل حل دائم ومقبول لكل من األجهزة املعنية وأمانة املنظمة. 

                                                      
 الصادر عن جملس املنظمة يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة CL 155/REPمن التقرير  27و 26الفقراتن   12
 املرجع نفسه  13
(تعميم هيئة مصــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط  ، حميًال اقرتاح تعيينه إىل اهليئة للموافقة عليه.Brien’Christopher Oقام املدير العام ابختيار الدكتور   14

اهليئة على تعيينه يف دورهتا احلادية والعشـــرين، وعّني الدكتور  ووافقت ).2017أبريل/نيســـان  28مني التنفيذي، بشـــأن اختيار األ 050-2017اهلندي رقم 
O’Brien  ًواختار املدير العام الســــــيد  .2017يوليو/متوز  1ا من عقب ذلك يف املنصــــــب من قبل املدير العام اعتبارKent Nnadozie  اقرتاح تعيينه  حميًال

 -أكتوبر/تشــــرين األول  30كيغايل، رواندا، ،  حول اختيار أمني اجلهاز الرائســــي وتعيينه IT/GB-7/17/29(الوثيقة  إىل رئيس اجلهاز الرائســــي للمعاهدة.
ذي مت تعيينه عقب ذلك يف املنصــب ال Nnadozieووافق اجلهاز الرائســي للمعاهدة يف دورته الســابعة على تعيني الســّيد  ).2017نوفمرب/تشــرين الثاين  3

 Christopher) على جتديد والية األمني التنفيذي 2019ووافقت اهليئة يف دورهتا التالثة والعشرين ( .2017نوفمرب/تشرين الثاين  3من قبل املدير العام يف 

O’Brien .على 2019وافق اجلهاز الرائســــي للمعاهدة يف دورته الثامنة (و  لســــنتني إضــــافيتني وطلبت إىل رئيســــها إبالغ املدير العام للمنظمة هبذا القرار (
 ).IT/GB-8/19/Reportمن الوثيقة  51ملدة سنتني (الفقرة  Kent Nnadozieاقرتاح املدير العام إعادة تعيني أمني اجلهاز الرائسي السيد 

 107/3من وثيقة اللجنة  1ا يف امللحق ميكن إجياده أيضً   15
 الدورة الستني بعد املائة للمجلسمن تقرير  13الفقرة  16
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العاشـــــــرة بعد املائة ابلتقرير الشـــــــامل الذي قّدمه الرئيس املســـــــتقل للمجلس خالل هذه ورّحبت اللجنة يف دورهتا  -11
 .17الدورة بشأن التقدم احملرز يف مشاوراته حول هذه املسألة، ال سيما يف ما خيص مناقشاته مع اهليئة واملعاهدة

 مشاورات الرئيس املستقل للمجلس - ااثلثً 

، والرئيس املســــــتقل Wilfred Ngirwaا مع توجيهات اجمللس، أجرى الرئيس املســــــتقل الســــــابق، الســــــيد متاشــــــيً  -12
وتستمر هذه املشاورات  ا من املشاورات مع األجهزة املعنية بشأن هذه املسألة.، عددً Khalid Mehboobاحلايل، السيد 

يكون مقبوًال ابلنســـــــبة إىل  14نشـــــــأة مبوجب املادة هبدف إجياد حل مناســـــــب ودائم وطويل األجل لتعيني أمناء األجهزة امل
إدارة املنظمة واألجهزة املعنية، ومن شـــــأنه أن يتماشـــــى مع النصـــــوص األســـــاســـــية للمنظمة وأحكام الصـــــكوك التأســـــيســـــية 

واليت  وميكن إجياد املعلومات عن املشاورات اليت قادها الرئيس املستقل للمجلس .14لألجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة 
وحىت كتابة هذه الوثيقة، مل يتم التوصــــل إىل توافق يف اآلراء مع األجهزة املنشــــأة  ذه الوثيقة.هب 2امللحق ال تزال جارية، يف 

 بشأن عملية االختيار. 14مبوجب املادة 

اجملموعات ولقد نظرت االجتماعات غري الرمسية اليت عقدها الرئيس املســتقل للمجلس مع رؤســاء ونواب رؤســاء  -13
 اإلقليمية يف هذه املسألة، وعّربت عن رغبتها يف أن يتم التوصل إىل حل ملموس.

 اقرتاحات إدارة املنظمة وموقفها - ارابعً 

ا بشأن اإلجراءات كما جاء يف املعلومات األساسية املعروضة يف القسم الثاين أعاله، قدمت إدارة املنظمة اقرتاحً  -14
وعرضــــــــــــته على اللجنة يف دورهتا الثالثة بعد املائة يف عام  14ختيار أمناء األجهزة املنشــــــــــــأة مبوجب املادة ال الطويلة األجل

تعيني أميين هيئة ل، مت تطبيق هذه اإلجراءات املؤقتة أعاله 8وابالســـــــــــــــتناد إىل قرار اجمللس املشـــــــــــــــار إليه يف الفقرة  .2016
، خالل 2018واقرتحت إدارة املنظمة يف مارس/آذار  .2017ة يف عام مصـــــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واملعاهد

األجل للقيام مبثل هذه  ةالطويل اتاإلجراء اابعتباره اتاإلجراء هالدورة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة بعد املائة للجنة، أن يتم أتكيد هذ
ات اجلارية، وآبراء اإلدارة، ا ابملشــــــاورات اليت جيريها الرئيس املســــــتقل للمجلس، وابلعمليوأخذت اللجنة علمً  .18التعيينات

 2018واقرتحت إدارة املنظمة يف أكتوبر/تشــــــــــــــرين األول  وطلبت أن تعرض هذه املســــــــــــــألة على اللجنة يف دورهتا القادمة.
وتعيينهم  14ا يســـتند مبوجبه اختيار أمناء كافة األجهزة املنشـــأة مبوجب املادة خالل الدورة الســـابعة بعد املائة للجنة، إجراءً 

وعلى حنو ما هو مبّني يف  .19إىل اإلجراءات املؤقتة مع بعض التعديالت الكفيلة بتمكني اجلهاز املعين ابملشاركة يف العملية
، وافق اجمللس على هذا االقرتاح إىل حني إجياد حل دائم مقبول ابلنسبة إىل األجهزة املعنية املنشأة مبوجب أعاله 10الفقرة 
  .20ة املنظمةوأمان 14املادة 

                                                      
 )2020مايو/أ�ر  28-29الصادر عن الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ( CL 164/2التقريـر   17
  "وتعيينهم 14العملية اخلاصة ابختيار أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة املعنون " 106/5يرد اإلجراء يف ملحق وثيقة اللجنة   18
 107/3القسم الثالث وامللحق األول من وثيقة اللجنة   19
 الدورة الستني بعد املائة للمجلس(ج) من تقرير  13الفقرة   20
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واعتربت إدارة  على اقرتاح إدارة املنظمــة يف مــا خيص اإلجراءات الطويلــة األجــل.مل توافق ولكن األجهزة املعنيــة  -15
) مل تعاجل ابلكامل الشـــواغل اليت 2امللحق نظر ا( 14املنظمة أن البدائل اليت اقرتحتها األجهزة املعنية املنشـــأة مبوجب املادة 

  ال تتسق مع حالة هذه األجهزة يف اإلطار الدستوري والقانوين للمنظمة.أ�ا ا يف هذه املسألة و/أو أدت إىل النظر حاليً 

ولكن من أجل التوصــــــل إىل نتيجة مرضــــــية للطرفني بشــــــأن هذه املســــــألة، أبلغت إدارة املنظمة الرئيس املســــــتقل  -16
االطالع وميكن  .14ة املنشأة مبوجب املادة للمجلس أب�ا توافق على حل وسط كان قد عرضه على رؤساء األجهزة املعني

اإلجراءات املعدلة املقرتحة الختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب ذه الوثيقة حتت عنوان "هب 3امللحق هذا االقرتاح يف  على
واخنراطها يف كامل  14ويضــمن هذا االقرتاح التوافقي املشــاركة النشــطة لألجهزة املنشــأة مبوجب املادة  ".وتعيينهم 14املادة 

عملية االختيار والتعيني، حبيث يشــــــــارك ممثلوها يف وضــــــــع قائمة خمتصــــــــرة ابملرشــــــــحني وإجراء املقابالت معهم ويف املوافقة 
ا على وجود عضـــو خارجي يف اللجنة املســـؤولة عن وينص االقرتاح التوافقي أيضًـــ  النهائية للجهاز على املرشـــح املوصـــى به.

 هذا املرشح، خيرج املدير العام بتوصية جديدة. 14ويف حال رفض اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  ابالت.إجراء املقو االختيار 

 تتمتع هبا يتوترى إدارة املنظمة أن هذا االقرتاح التوافقي يعكس بشــــكل مناســــب مقياس االســــتقاللية الوظيفية ال -17
النصوص األساسية للمنظمة واملعاهدات الدولية اليت تنشئ ، مع احرتام يف الوقت نفسه 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

وتعترب إدارة املنظمة بصــــورة خاصــــة أن هذا االقرتاح ال ميس ابالســــتقاللية الوظيفية لألجهزة املنشــــأة مبوجب  هذه األجهزة.
 معاهداهتا والنصوص مع أخذ العلم يف الوقت نفسه مبساءلة اإلدارة عن عمل هذه األجهزة على النحو املبّني يف 14املادة 

املبادئ األســاســية للمنظمة، ال ســيما الدســتور واللوائح املالية واجلزء ســني من اجلزء الثاين من النصــوص األســاســية املعنون "
  ".من الدستور 6واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم االتفاقيات، واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة 

 اللجنة ااملقرتح أن تتخذه اتاإلجراء - اخامسً 

على التوجيه الذي قدمه اجمللس يف دورته  اللجنة، إذ أتخذ يف االعتبار املشاورات اليت أجريت حىت اترخيه بناءً  إنّ  -18
 ، مدعوة إىل القيام مبا يلي:2016اخلامسة واخلمسني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

جريت وال تزال جترى بني الرئيس املســـــتقل للمجلس وهيئة مصـــــايد ا ابملشـــــاورات املكّثفة اليت أاإلحاطة علمً  )أ(
أمساك التونة يف احمليط اهلندي واملعاهدة واهليئة العامة ملصـــايد أمساك البحر األبيض املتوســـط، ومع األعضـــاء 
من خالل االجتماعات غري الرمسية املنتظمة هبدف التوصـــــــــــل إىل توافق يف اآلراء بشـــــــــــأن حل دائم الختيار 

  وتعيينهم؛ 14ء األجهزة املنشأة مبوجب املادة أمنا
 14ختيــار أمنــاء األجهزة املنشــــــــــــــــأة مبوجــب املــادة الوالتــأكيــد على أن اإلجراءات الطويلــة األجــل املقرتحــة  )ب(

 14، تتســــــــــق مع النصــــــــــوص األســــــــــاســــــــــية واملعاهدات املربمة مبوجب املادة 3امللحق وتعيينهم واليت ترد يف 
  ا.ا ملا تراه مناسبً التعديالت فيها وفقً  التوصية إبجراء مثل هذه أو
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 1امللحق 

الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية  تعيني أميين املعاهدةاملتعلقة باخلطوط العريضة لإلجراءات املؤقتة 
 21وهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي والزراعة

تقوم اإلدارات الفنية بصــياغة إعالن وظيفة شــاغرة بدعم من مكتب املوارد البشــرية، حبســب ما جيري ابلنســبة إىل  -1
ويتم إطالع رئيس اجلهاز املعين على مشـــــــــــــــروع إعالن الوظيفة  ).الفئات العلياو  -رفيعة املســـــــــــــــتوى (مدالمجيع الوظائف 

 الشاغرة مع دعوته إىل اإلدالء برأيه هبذا اخلصوص.

 ا.يومً  46ويتم إصدار اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة  -2

ويقوم مكتب املوارد البشـــــرية أبول اســـــتعراض وفرز للمرشـــــحني ابالســـــتناد إىل املعايري الدنيا واملؤهالت الواردة يف  -3
 إعالن الوظيفة الشاغرة.

اثن لوضع قائمة خمتصرة ابملرشحني من أجل قوم مكاتب نواب املدير العام واملديرين العامني املساعدين ابستعراض تو  -4
 وعلى القائمة املختصرة أن تضم عشرة مرشحني على األقل، مبا يشمل مرشحة واحدة على األقل. إجراء مقابالت معهم.

 وتشكل جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالت، تتألف من: -5

 �ئب املدير العام املعين أو املدير العام املساعد (الرئيس)؛ )أ(
 واحد من كبار موظفي املنظمة؛وموظف  )ب(
 ؛14وممثلني اثنني عن أعضاء اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  )ج(
 وعضو خارجي واحد؛ )د(
 املوارد البشرية (لدعم العملية). مكتب وممثل واحد عن )ه(

وتقوم اللجنة املســــؤولة عن إجراء املقابالت ابســــتجواب املرشــــحني املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصــــرة وتعّد  -6
وإذا مل  وحيّدد تقرير اللجنة ما ال يقل عن مخســـــة مرشـــــحني مؤهلني، مبا يف ذلك مرشـــــحة واحدة على األقل. .بذلك ارً تقري

 تكن هناك مرشحة، فعلى تقرير اللجنة أن يتضمن ما يربر ذلك.

 ويرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه. -7

املعلومات املقدمة من جانب املرشــــــــحني، بينما تتوىل شــــــــركة ويتوىل مكتب املوارد البشــــــــرية عمليات التحقق من  -8
 خارجية استعراض القدرات اإلدارية للمرشحني الذين وقع عليهم االختيار.

ا من املرشـــــــحني املقرتح تعيينهم، فيحال اســـــــم هذا األخري وســـــــريته الذاتية إىل ا واحدً وخيتار املدير العام شـــــــخصـــــــً  -9
 على أحكام املعاهدة املعنية. للموافقة عليه بناءً  14اجلهاز املعين املنشأ مبوجب املادة 

ويف حال عدم املوافقة، يقرتح املدير العام على اجلهاز  على موافقة اجلهاز، يصــــــدر عرض وظيفة للمرشــــــح. وبناءً  -10
 ا آخر موصى بتعيينه.مرشحً 

  ولدى قبول املرشح ابلعرض، يقوم املدير العام بتعيينه يف الوظيفة. -11

                                                      
 CCLM 107/3لوثيقة ابامللحق األول   21
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 2امللحق 

 الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واملعاهدة ،هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي اقرتاح
 22واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

 
 هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي

دورهتا احلادية والعشرين، جمموعة صياغة صغرية لوضع اقرتاح إبجراء أنشأت هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي يف 
. وقامت جمموعة الصـــــــــياغة الصـــــــــغرية بتنقيح املرفق الثاين لالئحة الداخلية للهيئة يف 23دائم الختيار األمني التنفيذي للهيئة

التعديالت اليت اقرتحت إدخاهلا خيص اختيار األمني التنفيذي للهيئة وتوظيفه، وتشاطرت مع الرئيس املستقل للمجلس  ما
يف رســــــالة  جمموعة الصــــــياغة الصــــــغرية وقد اقرتحت على الالئحة الداخلية للهيئة من أجل اختيار أمينها التنفيذي وتعيينه.

  موّجهة إىل الرئيس املستقل للمجلس، التعديالت النهائية التالية:

الشاغرة وبتعميمها على أعضاء اهليئة للموافقة  يئة إبعداد االختصاصات لإلعالن عن الوظيفةاهليقوم رئيس  )أ(
 ويتم اإلعالن عن شغور الوظيفة على موقعي املنظمة واهليئة؛ عليها.

يئة الطلبات، وتقوم املنظمة ابختيار املرشـــحني املؤهلني، ويتم توزيع أمساء املرشـــحني اهلتســـتلم أمانتا املنظمة و  )ب(
 املختارين بصورة أولية على أعضاء اهليئة؛

يئة برتتيب مخســـة مرشـــحني من قائمة املرشـــحني املختارين بصـــورة أولية، حبســـب األفضـــلية، اهليقوم أعضـــاء  )ج(
نقلها إىل مجيع أعضاء اهليئة و  املرشحني هذا الرتتيب إىل أمانة اهليئة اليت تقوم جبمع املعلومات عن ويقدمون

 لمنظمة؛لعام الدير املوإىل 
 قيق الضروري للتأكد من مالءمة املرشحني قبل إجراء املقابالت معهم؛لمنظمة التدلعام الدير املقد جيري  )د(
ينبغي لألعضـــــــــــــــاء أن ينظروا يف أي شـــــــــــــــواغل يتم اإلعراب عنها أو يف أي توصـــــــــــــــيات يقدمها املدير العام  )ه(

 للمنظمة، وأن يضعوا بعد ذلك اللمسات األخرية على قائمة املرشحني الذين ستجرى مقابالت معهم؛
وتتم دعوة  ئة املرشـــحني اخلمســـة إىل الدورة القادمة للهيئة من أجل إجراء مقابالت معهم.ياهليدعو أعضـــاء  )و(

املدير العام للمنظمة حلضـــــور املقابالت، وجيوز له املشـــــاركة يف املناقشـــــات واســـــتخدام حق النقض ضـــــد أي 
 مقدم طلب ال يستويف مبادئ املنظمة، ولكن ال جيوز له املشاركة يف عملية التصويت؛

يئة ابختيار األمني التنفيذي اجلديد ابلتوافق يف اآلراء إذا أمكن، أو ابالقرتاع اهلرؤســــــــــاء وفود أعضــــــــــاء  يقوم )ز(
 السري؛

 التعيني.يف دير العام للمنظمة ابلقرار ليشرع امليتم إبالغ  )ح(

 

                                                      
 املستقل للمجلس إىل مكتب الشؤون القانونيةاملصدر: معلومات قدمها الرئيس   22
 2017أبريل/نيسان  28بشأن اختيار األمني التنفيذي،  050-2017تعميم هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي رقم   23
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يئة يف اهلء وبعد النظر يف هذا االقرتاح، رّدت إدارة املنظمة من خالل منشـــــــــــــــور دوري للحكومات مت توجيهه إىل أعضـــــــــــــــا
ا يف ما خيص  للتطبيق للمســــائل اليت طرحتها ســــابقً  قابًال أشــــارت فيه إىل أن االقرتاح ال يوّفر حًال و  24 2018 أبريل/نيســــان

يئة املسؤولية النهائية اليت تقع على عاتق املدير العام اهلوبصورة خاصة، مل حيرتم اقرتاح  تعيني األمناء عن طريق االنتخاابت.
، ويبدو أ�ا تقلب األدوار املنصـــوص عليها صـــراحة يف 14للمنظمة يف ما خيص تعيني أمناء األجهزة املنشـــأة مبوجب املادة 

عتربت إدارة املنظمة أن وا .25هيئة مصـــــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي ية إنشـــــــــــــاء) من املادة الثامنة من اتفاق1الفقرة (
 االقرتاح يرسي إجراءات اختيار غري عملية.

  املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

، اقرتح رئيس املعاهدة أنه ميكن لإلجراءات اليت يســــــتخدمها بر�مج األمم املتحدة للبيئة لتعيني األمني 2017يف يوليو/متوز 
ا تعتمده املعاهدة ، أن تشـــــــــــــــكل إجراءً 26التفاقية االجتار الدويل أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراضالعام 

  ويشمل هذا اإلجراء اخلطوات التالية: لتعيني أمينها.

 املنصب؛قيام اللجنة الدائمة لالتفاقية واألعضاء يف أمانة بر�مج األمم املتحدة للبيئة بصياغة اختصاصات  )أ(
 عداد قائمة خمتصرة أبمسائهم؛إبوقيام بر�مج األمم املتحدة للبيئة بفرز أويل للمرشحني و )ب(
وإجراء فريق االختيار املؤلف من رئيس اللجنة الدائمة وعضـــــــــــــــو واحد، واألعضـــــــــــــــاء يف أمانة بر�مج األمم  )ج(

 املتحدة للبيئة مقابالت مع املرشحني؛
 ،املدير التنفيذي لرب�مج األمم املتحدة للبيئة بوصـــفها توصـــية مشـــرتكة إرســـال القائمة املختصـــرة النهائية إىل )د(

 ليتخذ القرار النهائي بشأ�ا.

ولكن بعد مزيد من النظر يف هذا اإلجراء املقرتح، أبلغ رئيس املعاهدة الرئيس املســـــــــــــــتقل للمجلس أبن مكتب املعاهدة 
ل أن تكون األقاليم  مل واعترب الرئيس املســـــــتقل للمجلس أن  الســـــــبعة ممثلة يف فريق االختيار.يوافق على هذا االقرتاح وفضـــــــّ

 ا.فردً  14ا، فسيؤدي ذلك إىل تشكيل فريق من ا ألنه إذا كان للمنظمة سبعة أعضاء أيضً هذا االقرتاح ليس عمليً 

جيهات للعملية التشــاورية ، عقد اجلهاز الرائســي للمعاهدة دورته الثامنة وقدم املزيد من التو 2019رب/تشــرين الثاين مويف نوف
واقرتح هذا  وتعيينهم. 14يار أمناء األجهزة املنشـــــــأة مبوجب املادة تمع املنظمة يف ما يتعّلق ابإلجراءات الطويلة األجل الخ

 ما يلي:  27التوجيه

من انقضــــــــــاء والية األمني، وعمًال ابإلجراءات املتبعة يف منظمة األغذية والزراعة، ينبغي  قبل ســــــــــتة أشــــــــــهر )أ(
اغة إعالن عن الوظيفة الشاغرة يتضمن املتطلبات الفنية الدنيا املطلوبة ونشر هذا اإلعالن وإعداد قائمة صي

 ابملرشحني الذين يستوفون تلك املتطلبات هلذه الوظيفة؛

                                                      
اختيار من أجل على الالئحة الداخلية للهيئة  إدخاهلا بشـــــــــــأن التعديالت املقرتح 18-2018تعميم هيئة مصـــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي رقم   24

 األمني التنفيذي
 هو االتفاق الذي أنشئت مبوجبه هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي  25
من  14املادة  هي هيئة منشــــــــــــــأة مبعاهدة على غرار جهاز منشــــــــــــــأ مبوجب اتفاقية االجتار الدويل أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض  26

 دستور املنظمة.
 املرفق دال من تقرير الدورة الثامنة للجهاز الرائسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  27
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وينبغي تشكيل جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالت تتألف من أربعة ممثلني عن مكتب املعاهدة الدولية، اثنني  )ب(
البلدان النامية واثنني من البلدان املتقدمة، وثالثة ممثلني عن منظمة األغذية والزراعة، على حنو ما حتدده من 

 ويتعّني على هذه اللجنة اختيار رئيس من بني أعضائها؛ املنظمة.
شـــرة وتعّد اللجنة املســـؤولة عن إجراء املقابالت قائمة خمتصـــرة تضـــّم عدًدا من األعضـــاء يرتاوح بني ســـبعة وع )ج(

أعضـــــاء من القائمة اليت تعدها شـــــعبة املوارد البشـــــرية إلجراء مقابالت معهم وترتيب أول مخســـــة مرشـــــحني 
 منهم استناًدا إىل معايري املنظمة.

ويتعني على اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت  وجيب توخي املساواة بني اجلنسني يف هذه القائمة الرتتيبية. )د(
ا تقريرًا ت وافقًيا يتضـــــــمن مربرات لرتتيب املرشـــــــحني، ويف حال عدم التوصـــــــل إىل مســـــــاواة بني أن ترفع أيضـــــــً
 اجلنسني، تربير ذلك؛

ويعّني املدير العام من مثّ مرشــــــًحا من بني املرشــــــحني يف املراتب األوىل وحييله إىل اجلهاز الرائســــــي للمعاهدة  )ه(
 الدولية للموافقة عليه.

ل للمجلس إدارة املنظمــة على هــذا االقرتاح الــذي قــدمــه اجلهــاز الرائســـــــــــــــي ، أطلع الرئيس املســـــــــــــــتقــ2020ويف مــايو/أ�ر 
ا إىل املســـــاءالت واملســـــؤوليات اليت ومل يكن ابســـــتطاعة إدارة املنظمة أن تقبل االقرتاح الذي قدمته املعاهدة نظرً  للمعاهدة.

 ظمة.للمدير العام واملن 14متنحها النصوص األساسية واملعاهدات املربمة مبوجب املادة 

 اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط

التنفيذي وتعيينه يف  ها�قشــــت اهليئة العامة ملصــــايد أمساك البحر األبيض املتوســــط املســــائل املتصــــلة إبجراءات اختيار أمين
ترتيبات مؤقتة أل�ا تتوقع عملية وأُبلغ األعضــــــــــــــاء يف اهليئة يف ذلك احلني أبن املنظمة لديها حالًيا  دورهتا الثالثة واألربعني.

) من خالل إعالن عن الوظـــائف 5-اختيـــار ممـــاثلـــة للعمليـــة اليت اتُبعـــت يف اختيـــار كبـــار املوظفني (من الرتبـــة الفنيـــة ف
 يف اهليئة. 28عن رغبتها يف اإلبقاء على اإلجراء املتبع العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط وأعربت اهليئة الشاغرة.

العامة ملصــــــــايد أمساك البحر األبيض  ، بعث الرئيس املســــــــتقل للمجلس برســــــــالة إىل رئيس اهليئة2020يونيو/حزيران  30 ويف
وتعيينهم وبّلغه فيها ابلعملية التشــاورية اليت كان ســلفه، الســّيد  14بشــأن اختيار أمناء األجهزة املنشــأة مبوجب املادة  املتوســط

Wilfred Ngirwaوقدمت الرســــــــالة  .2016وابملداوالت اليت أجرهتا األجهزة الرائســــــــية منذ عام  2016م ، قد بدأها يف عا
ا اخلطوط العريضـــة للمشـــاورات األســـاســـية اليت أجريت مع هيئة مصـــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واملعاهدة، إبجياز أيضًـــ 

الرئيس املســتقل للمجلس االقرتاح التوافقي الذي وافقت كما قّدم  وخمتلف االقرتاحات اليت نُظر فيها خالل هذه املشــاورات.
وينص هذا االقرتاح على مشــــــاركة عدد متســــــاٍو من املمثلني عن إدارة املنظمة وعن اجلهاز املنشــــــأ مبوجب  عليه إدارة املنظمة.

 ن ســــتجرى مقابالت) وضــــع القائمة املختصــــرة للمرشــــحني الذي2) اللجنة املســــؤولة عن إجراء املقابالت و(1( :يف 14املادة 
وميكن إجياد االقرتاح الكامل املقدم إىل اهليئة   عن عضــو مســتقل خارجي.ويتوخى االقرتاح ممثلني عن كل طرف فضــًال  .معهم

 ذه الوثيقة.هب 3امللحق يف  2020يونيو/حزيران  30العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط يف 

 

                                                      
ـــــــد أمســـــــاك الــبــحــر األبــيــض املــتــوســـــــــــــــط. 150إىل  148الــفــقــرات مــن   28 ـــــــة الــعـــــــامـــــــة ملصــــــــــــــــــــاي ـــــــة واألربــعــني لــلــهــيــئ ـــــــالــث ـــــــدورة الــث  مــن تــقــريــر ال
)http://www.fao.org/3/ca8379en/ca8379en.pdf( 
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وشــــــدد الرئيس يف رّده على احلاجة إىل أن جيري مشــــــاورات داخلية مع أعضــــــاء اهليئة العامة ملصــــــايد أمساك البحر األبيض 
واليت يفرتض أن ينتهي النظر فيهــا حبلول  2020يف أوائـل يوليو/متوز  طرحـتاملتوســـــــــــــــط يف مـا خيص هـذه املســــــــــــــــألـة اليت 

ء مع الرئيس املسـتقل للمجلس، أبلغ الرئيس هذا األخري بضـرورة إشـراك وأثناء عملية تبادل اآلرا .2020سـبتمرب/أيلول  30
مجيع أعضـــــــــاء اهليئة العامة ملصـــــــــايد أمساك البحر األبيض املتوســـــــــط على النحو الواجب يف عملية اختيار األمني التنفيذي 

العامة ملصـــــايد أمساك البحر  رئيس اهليئة أّكدويف اجتماع مع الرئيس املســـــتقل للمجلس، وهو املســـــتشـــــار القانوين،  للهيئة.
  أنه سيقدم موقف اهليئة من هذه املسألة عند انتهاء العملية التشاورية.جديد ن ماألبيض املتوسط 
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 وتعيينهم 14اإلجراءات املعدلة املقرتحة الختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

تقوم اإلدارات الفنية بصـــياغة إعالن وظيفة شـــاغرة بدعم من شـــعبة املوارد البشـــرية، حبســـب ما جيري ابلنســـبة إىل  -1
ويتم إطالع رئيس اجلهاز املعين على مشـروع إعالن الوظيفة الشـاغرة مع  وما فوق). 1-مجيع الوظائف رفيعة املسـتوى (مد

 دعوته إىل اإلدالء برأيه هبذا اخلصوص.

 ا.يومً  46اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة ويتم إصدار  -2

وتقوم شــــــعبة املوارد البشــــــرية أبول اســــــتعراض وفرز للمرشــــــحني ابالســــــتناد إىل املعايري الدنيا واملؤهالت الواردة يف  -3
 إعالن الوظيفة الشاغرة.

 14هاز املنشأ مبوجب املادة ني عن األعضاء يف اجل) واملمثلَ 2-(مد املعين وتقوم مكاتب �ئب املدير العام واملدير -4
وعلى القائمة املختصـــرة أن تضـــم عشـــرة  ابســـتعراض اثن لوضـــع قائمة خمتصـــرة ابملرشـــحني من أجل إجراء مقابالت معهم.

 مرشحني على األقل، مبا يشمل مرشحة واحدة على األقل.

 وتشكل جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالت، تتألف من: -5

 )؛2-(مداملعين �ئب املدير العام أو املدير  )أ(
 وموظف واحد من كبار موظفي املنظمة؛ )ب(
 ؛14وممثلني اثنني عن أعضاء اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  )ج(

 وعضو خارجي واحد؛ )د(

 وممثل واحد عن شعبة املوارد البشرية (لدعم العملية). )ه(

القائمة املختصــــرة وتعّد وتقوم اللجنة املســــؤولة عن إجراء املقابالت ابســــتجواب املرشــــحني املدرجة أمساؤهم على  -6
وإذا مل  وحيّدد تقرير اللجنة ما ال يقل عن مخســـــة مرشـــــحني مؤهلني، مبا يف ذلك مرشـــــحة واحدة على األقل. .بذلك اتقريرً 

 تكن هناك مرشحة، فعلى تقرير اللجنة أن يتضمن ما يربر ذلك.

 ويرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه. -7

لبشــــــــرية عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشــــــــحني، بينما تتوىل شــــــــركة وتتوىل شــــــــعبة املوارد ا -8
 خارجية استعراض القدرات اإلدارية للمرشحني الذين وقع عليهم االختيار.

ا من املرشـــــــحني املقرتح تعيينهم، فيحال اســـــــم هذا األخري وســـــــريته الذاتية إىل ا واحدً وخيتار املدير العام شـــــــخصـــــــً  -9
 للموافقة عليه بناء على أحكام املعاهدة املعنية. 14عين املنشأ مبوجب املادة اجلهاز امل

ويف حال عدم املوافقة، يقرتح املدير العام على اجلهاز  على موافقة اجلهاز، يصــــــدر عرض وظيفة للمرشــــــح. وبناءً  -10
 مرشحاً آخر موصى بتعيينه.

 وظيفة.ولدى قبول املرشح ابلعرض، يقوم املدير العام بتعيينه يف ال -11


