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 مقدمة

عناية األجهزة الرائســـــــــية ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) للمرة األوىل إىل اإلجراءات اخلاصـــــــــة ابختيار  تمت لف -1
دة قد وضعت إجراءات شري إىل أن ثالثة أجهزة حمدّ عندما أُ  2016يف عام  14وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

مع النصــوص األســاســية وإجراءات املنظمة اخلاصــة ابلتوظيف وأحكام  امتعارضًــ أمنائها. وقد اعُترب ذلك انتخاب لتوظيف 
 املعاهدات اليت أوجدت هذه األجهزة. وأشـــــــــــــــار املســـــــــــــــتشـــــــــــــــار القانوين إىل أنه ال يوجد أي أســـــــــــــــاس إلجراء انتخاابت 

 1املتحدة. ال يف االتفاقات ذات الصلة اليت أنشأت األجهزة، وال يف املمارسة املعمول هبا يف منظومة األمم

، بتكليف 2016ابلتايل، قام اجمللس يف دورته اخلامســـــــة واخلمســـــــني بعد املائة املنعقدة يف ديســـــــمرب/كانون األول  -2
بغية التوصــل إىل اقرتاح بشــأن اإلجراءات  14الرئيس املســتقل للمجلس ابلتشــاور مع األجهزة املعنية املنشــأة مبوجب املادة 

على تطبيق إجراءات مؤقتة لتعيني أميين املعاهدة الدولية بشـــــــــــأن  اوافق اجمللس أيضـــــــــــً  ل هذه الدورة،الطويلة األجل. وخال
احمليط اهلندي يف الوظيفتني الشـــــــاغرتني يف  يفاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة) وهيئة مصـــــــايد أمساك التونة 

إىل حني  2فق على اتباع اإلجراءات املؤقتةيف هذه املســــألة ووا ادً الســــتني بعد املائة ابلنظر جمد حينها. وقام اجمللس يف دورته
  3إجياد حل دائم.

م حتديثات منتظمة إىل األعضـــــــاء من املشـــــــاورات خالل فرتة واليته وقدّ  اأجرى الرئيس املســـــــتقل للمجلس عددً و  -3
دورة املائة، واحلادية عشــرة بعد املائة) و خالل دورات جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية (الســادســة بعد املائة، والعاشــرة بعد 

وكانت  اجمللس (الســــتني بعد املائة) ومن خالل عقد اجتماعات شــــهرية غري رمسية مع رؤســــاء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم.
 كانوا حباجة إىل اســـــتشـــــارة األعضـــــاء بشـــــأن  14إىل أن رؤســـــاء األجهزة املنشـــــأة مبوجب املادة  اهذه املشـــــاورات طويلة نظرً 

دة فقط من أو أجهزهتا الرائسية جتتمع يف أوقات حمدّ  14اقرتاحات املنظمة. ومبا أن مكاتب األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
 السنة، طال أمد املشاورات. 

يوافق عليه كل من إدارة  إىل أنه يف حال مل يتم التوصل إىل حلّ  ااء يف اجتماع غري رمسي عقد مؤخرً وأشار األعض -4
، جيب إعادة املســــــألة إىل جملس املنظمة للنظر فيها، ال ســــــيما يف ضــــــوء 14جهزة املعنية املنشــــــأة مبوجب املادة املنظمة واأل

 جرّاء العمل ذي الصلة الذي تضطلع به وحدات عديدة يف املنظمة.  املسألةاملوارد الكبرية اليت تستخدمها األمانة هلذه 

جهاز الرائســـــــــي للمعاهدة واملتعّلق هبذه املســـــــــألة إىل إدارة املنظمة حيل القرار الصـــــــــادر عن الدورة الثامنة للوقد أُ  -5
. ويف الوقت نفســـه، قدم الرئيس املســـتقل للمجلس اخلطوط العريضـــة القرتاح توافقي حمتمل 2020للنظر فيه يف مطلع عام 

راءات املؤقتة املعمول هبا به اإلج مما تســـمحيف عملية التوظيف بقدر أكرب  14يتيح مشـــاركة األجهزة املنشـــأة مبوجب املادة 
إىل أن االقرتاح الذي قدمه اجلهاز الرائســـــــــي  2020ها يف مايو/أ�ر ). وأشـــــــــارت إدارة املنظمة يف ردّ 1(أنظر امللحق  احاليً 

. ولكنها وافقت على ســـــــــــــــؤولة عن إجراء املقابالتامللجنة الللمعاهدة ليس مقبوًال لعّدة أســـــــــــــــباب منها عدم التوازن يف 
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 .CCLM 107/3من الوثيقة  1امللحق   2
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يف كل مرحلة من مراحل عملية  14اليت نّصت على إشراك اجلهاز املعين املنشأ مبوجب املادة  4لتوافقية املقرتحةاإلجراءات ا
 التوظيف:

عليه  14بعد أن تقوم املنظمة بصــــــــياغة إعالن الوظيفة الشــــــــاغرة، يتم إطالع رئيس اجلهاز املنشــــــــأ مبوجب املادة  )أ(
 ودعوته إىل اإلدالء برأيه هبذا اخلصوص؛

ابســـــــــــــــتعراض  14من ممثلني اثنني عن املنظمة وممثلني اثنني عن اجلهاز املنشـــــــــــــــأ مبوجب املادة  ةمؤلف جلنةقوم تو  )ب(
 املرشحني لوضع قائمة خمتصرة أبمسائهم من أجل إجراء مقابالت معهم؛

تألف من ممثلني اثنني عن املنظمة وممثلني اثنني عن اجلهاز املنشأ ت جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالتويتم تشكيل  )ج(
 ومن عضو خارجي؛ 14مبوجب املادة 

د عدًدا ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن عد تقريراً حيدّ تو  مقابالت ســـــــــــــــؤولة عن إجراء املقابالتامللجنة الري جتو  )د(
 مخسة مرشحني مؤهلني؛

عن املرشحني الذين يرتاوح عددهم بني ثالثة ومخسة  املرشحني للمقابالت، فضًال  أبمساءوتُرفع القائمة املختصرة  )ه(
مرشــحني، إىل املدير العام مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن اجلنســاين واجلغرايف مبا يتماشــى مع ســياســة املنظمة. 

 ذلك؛أن يتضمن ما يربر  اللجنةعلى تقرير جيب ويف حال تعذر التوّصل إىل هذا التوازن، 

 إىل املدير العام للنظر فيه؛ اللجنةويرفع تقرير  )و(

واحًدا من املرشحني املقرتح تعيينهم، فيحال اسم هذا األخري وسريته الذاتية إىل اجلهاز  مرشًحاوخيتار املدير العام  )ز(
 للموافقة عليه؛ 14املنشأ مبوجب املادة 

 .14آخر ليوافق عليه اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  مرشًحاافقة، يقرتح املدير العام ويف حال عدم املو  )ح(

يف كل مرحلة من عملية التوظيف، أي يف مراجعة إعالن  14ابلتايل، يُتوخى إشــــراك اجلهاز املنشــــأ مبوجب املادة  -6
، ووضــع قائمة ابملرشــحني اللجنةالوظيفة الشــاغرة، ووضــع قائمة خمتصــرة ابملرشــحني وإجراء املقابالت معهم، وإعداد تقرير 

 املوصى هبم، واملوافقة بشكل �ائي على املرشح.

ونظرت جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية يف هذا االقرتاح التوافقي يف دورهتا احلادية عشــرة بعد املائة وأكدت أن  -7
جهزة املنشــــأة مبوجب األ أوجدتهذا اإلجراء يتســــق مع النصــــوص األســــاســــية للمنظمة ومع املعاهدات ذات الصــــلة اليت 

 . 14املادة 

. وعقد 2020يف يونيو/حزيران  14وأحيل هذا االقرتاح التوافقي إىل رؤســـاء األجهزة املعنية املنشـــأة مبوجب املادة  -8
جهاز ومع املستشار القانوين لتوفري املعلومات  اجتماعات عن طريق الفيديو مع رئيس كلّ ا أيضً الرئيس املستقل للمجلس 

شــأن األســاس القانوين لالقرتاح وأحكامه على النحو املنصــوص عليه يف النصــوص األســاســية للمنظمة، وبشــأن األســاســية ب
 وأمنائها. 14مسألة مساءلة املدير العام يف ما يتعّلق ابألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

                                                 
 "تقرير الدورة احلادية عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية". بعنوان CL 165/12من الوثيقة  1امللحق   4
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ة للمنظمة مبوجب اللوائح  أمام األجهزة الرائسيومتت اإلشارة على وجه اخلصوص إىل أن املدير العام يعد مسؤوًال  -9
املالية لضــــــمان اإلدارة املالية الفعالة واالقتصــــــاد يف اســــــتخدام املوارد، وخيضــــــع للمســــــاءلة عن دقة وصــــــحة العمليات املالية 

عن أداء األمناء الذين يعتربون موظفني يف املنظمة. وال تتمتع األجهزة  مســــــــؤولوالكشــــــــوف املالية ذات الصــــــــلة. كما أنه 
بشــــــخصــــــية قانونية مســــــتقلة ولكنها تعمل يف إطار املنظمة. ويتوىل املدير العام مســــــؤولية إبالغ  14ب املادة املنشــــــأة مبوج

وأبدائها، وهو مســــؤول عن إقرار الكشــــوف املالية قبل عرضــــها  14األجهزة الرائســــية بعمل األجهزة املنشــــأة مبوجب املادة 
 14على املراجع اخلارجي. وتنص النصـــــــــوص األســـــــــاســـــــــية على أن املدير العام يعّني أمناء األجهزة املنشـــــــــأة مبوجب املادة 

مني بعد التشـــاور مع يقضـــي أبن يقوم املدير العام، يف حالة األجهزة اليت متّوهلا ميزانية مســـتقلة، بتعيني األ اوتتضـــمن حكمً 
أعضـــــــــــــاء اجلهاز املعين أو مبوافقتهم أو ابالتفاق معهم. ومت التوضـــــــــــــيح كذلك أنه قد برزت مشـــــــــــــاكل يف املاضـــــــــــــي تتعّلق 
ابلشــفافية، واســتخدام األموال، وتضــارب املصــاحل، وأداء اإلدارة، والســفر، وأن املدير العام خيضــع للمســاءلة عن مجيع هذه 

 املسائل. 

 ة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط اهليئة العام
أكتوبر/تشــــــــرين األول  15رد رئيس اهليئة العامة ملصــــــــايد أمساك البحر األبيض املتوســــــــط على اإلجراء املقرتح يف  -10

وأفاد أبن الرأي الســـــــــــــــائد لدى األعضـــــــــــــــاء يف اهليئة بعد عقد مشـــــــــــــــاورات داخلية، هو أتييد اإلبقاء على اإلجراء  2020
املنصـــــــــــــــوص عليه يف الالئحة الداخلية للهيئة. ولكن ينطوي هذا اإلجراء على عقد انتخاابت ويتعارض مع النصـــــــــــــــوص 

قانوين خالل الدورة الثالثة بعد املائة للجنة الشــــــؤون األســــــاســــــية للمنظمة على النحو املشــــــار إليه من جانب املســــــتشــــــار ال
 ابلتايل، ال تستطيع إدارة املنظمة املوافقة عليه.و . 2016الدستورية والقانونية املنعقدة يف عام 

 ياحمليط اهلند هيئة مصايد أمساك التونة يف

القرتاح التوافقي يف دورهتا الرابعة والعشـــــــــــرين املنعقدة يف ا هيئة مصـــــــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي�قشـــــــــــت  -11
) ال يشــــــــــمل 1( منقحاً  االقرتاح التوافقي وقّدمت إجراءً  . ومل يكن ابســــــــــتطاعتها املوافقة على2020نوفمرب/تشــــــــــرين الثاين 

) ويطلب تقدمي موجز عن عمليات 2( ،اللجنة املســـــــــــــــؤولة عن إجراء املقابالتاحلكم املتعّلق بوجود عضـــــــــــــــو خارجي يف 
لذين امصـــــــايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشـــــــحني إىل املمثلني الثالثة هليئة 

) وينص على مشاركة ثالثة ممثلني عن اهليئة وثالثة ممثلني عن املنظمة يف اختيار 3( سيحافظون على سرّية هذه املعلومات،
. ومل يكن ابســـــــــتطاعة إدارة املنظمة اللجنة املســـــــــؤولة عن إجراء املقابالت عهم ويفملرشـــــــــحني الذين ســـــــــتجرى مقابالت ما

 اح يف ضوء االعتبارات التالية.املوافقة على هذا االقرت 

يف ممارسات التوظيف اليت تعتمدها املنظمة ويضمن شفافية العملية من خالل  اموحدً  د العضو اخلارجي إجراءً عَ يُـ  -12
ابملنظمة وال ابجلهاز املعين املنشـــــــــــأ  ا يكون هذا العضـــــــــــو اخلارجي مرتبطً توفري وجهة نظر خارجية مســـــــــــتقلة خلبري فين. وال

. للجنة املســــؤولة عن إجراء املقابالتاللية غية ضــــمان احلياد، ويقوم بتوفري اخلربة الفنية الالزمة واالســــتقب 14مبوجب املادة 
ويســــتجيب إشــــراك العضــــو اخلارجي لدعوة األعضــــاء إىل ضــــمان النزاهة والكفاءة املهنية يف أســــاليب عمل املنظمة، مبا يف 

تقوم اللجنة املســـؤولة اختيار املرشـــحني. وعلى أمل التخفيف من الشـــواغل، نص االقرتاح التوافقي على أن إجراءات ذلك 
يقدمه مكتب  مرشــــــحني أو ثالثة اثنني مرشــــــحنييتضــــــمن  العضــــــو اخلارجي بناء على اقرتاح ابختيار إجراء املقابالت عن

 املوارد البشرية.
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مهمة مهنية  املراجعويف ما يتعّلق بعمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشــــــحني، فإن اســــــتعراض  -13
وإدارية يضـــــــــــــــطلع هبا مكتب املوارد البشـــــــــــــــرية الذي يدعم عملية التوظيف. وهذه ممارســـــــــــــــة موحدة يتم اتباعها يف مجيع 
اإلجراءات اخلاصة بتوظيف كبار املسؤولني كجزء من العناية الواجبة، وليس هلا أي أتثري على التقييم املوضوعي للمرشحني 

ق من املعلومــات املقــدمــة من جــانــب . عالوة على ذلــك، يتم التحقّ اء املقــابالتاللجنــة املســـــــــــــــؤولــة عن إجر من جــانــب 
املرشـــــحني يف إطار من الســـــرية التامة مبا أن هذه املعلومات تتعلق ابألداء الشـــــخصـــــي والنزاهة. ابلتايل، فإنه من املناســـــب 

يتماشى ذلك مع معايري منظمة األغذية اإلبقاء على هذه العملية كمهمة إدارية يضطلع هبا مكتب املوارد البشرية وحده. و 
 والزراعة ومنظومة األمم املتحدة بكاملها. 

آخرين عن  ممثلني يف مــا يتعّلق ابلرتكيبــة املقرتحــة اليت تقضـــــــــــــــي بوجود ثالثــة ممثلني عن املنظمــة وثالثــةو  ،وأخرياً  -14
اللجنة تجرى مقابالت معهم ويف الذين ســــــــــ اللجنة املســــــــــؤولة عن اختيار املرشــــــــــحنييف  14اجلهاز املنشــــــــــأ مبوجب املادة 
من مخســــــة إىل ســــــبعة أعضــــــاء ســــــتجعل  اللجنة، رأت إدارة املنظمة أن ز�دة عدد أعضــــــاء املســــــؤولة عن إجراء املقابالت

 معّقدة وطويلة.  يارتاالخإجراءات 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة (املعاهدة)
، اقرتح رئيس املعاهدة اعتماد اإلجراءات اليت يســـــتخدمها بر�مج األمم املتحدة للبيئة لتعيني 2017يف يوليو/متوز  -15

وابلفعل، ميكن هلذه  5.(االتفاقية) املهددة ابالنقراض أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية لتجارة الدوليةااألمني العام التفاقية 
تعتمــده املعــاهــدة لتعيني أمينهــا. وينص هــذا اإلجراء على وجود ممثلني اثنني فقط عن  ممكنــًا إجراءً االتفــاقيــة أن تشـــــــــــــــكــل 

من املمثلني عن بر�مج األمم املتحدة  دٍ عدداً غري حمدّ  املرشـــــحني تتضـــــمن اللجنة املســـــؤولة عن االختياراالتفاقية وعلى أن 
 دون احلاجة إىل موافقة االتفاقية.  للبيئة وعلى أن يقوم املدير التنفيذي هلذا األخري بتعيني املرشح من

ولكن على الرغم من أن إدارة املنظمة كانت موافقة يف البداية على مثل هذا اإلجراء، مل يكن ابستطاعة املعاهدة  -16
 املوافقة عليه بعد مشاورات داخلية. 

ا أن تقدم ردها على وكانت املعاهدة جتري مشـــــــــــــــاوراهتا الداخلية وقت إعداد هذه املذكرة، وال يزال يتعّني عليه -17
 االقرتاح التوافقي.

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس

 من هــــــذه الوثيقــــــة،  1إن اجمللس مــــــدعو إىل النظر يف اإلجراء التوافقي املقرتح، على النحو املبّني يف امللحق  -18
 وإىل تقدمي أي توجيهات إضافية قد يراها مناسبة. 

  

                                                 
 14على غرار جهاز منشأ مبوجب املادة  معاهدةوجب هيئة منشأة مبأبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض هي لتجارة الدولية ااتفاقية   5

  من دستور املنظمة.
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 1امللحق 
 للرئيس املستقل للمجلساالقرتاح التوافقي 

 
 تقوم اإلدارات الفنية بصــــــــياغة إعالن وظيفة شــــــــاغرة بدعم من شــــــــعبة املوارد البشــــــــرية، حبســــــــب ما جيري ابلنســــــــبة  -1

وما فوق). ويتم إطالع رئيس اجلهاز املعين على مســــــــــــــّودة إعالن الوظيفة  1-إىل مجيع وظائف كبار املوظفني (مد
 ذا اخلصوص.الشاغرة، ويُدعى إىل اإلدالء برأيه هب

 يوًما. 30ويتم إصدار إعالن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة  -2

وتقوم شعبة املوارد البشرية أبول استعراض وفرز للمرشحني ابالستناد إىل املعايري الدنيا واملؤهالت الواردة يف إعالن  -3
 الوظيفة الشاغرة.

مثالن عن األعضـــــــــــاء يف اجلهاز املنشـــــــــــأ مبوجب ) وامل2-ويقوم مكتب كلٍّ من �ئب املدير العام واملدير املعين (مد -4
ابســتعراض اثٍن لوضــع قائمة خمتصــرة ابملرشــحني من أجل إجراء مقابالت معهم. وعلى القائمة املختصــرة  14املادة 

 أن تضم عشرة مرشحني على األقل.

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

 )؛2-(مد �ئب املدير العام أو املدير املعين )أ(

 وموظف واحد من كبار موظفي املنظمة؛ )ب(

 ؛14وممثلني اثنني عن أعضاء اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  )ج(

وعضـــــو خارجي واحد، ختتاره اللجنة املســـــؤولة عن إجراء املقابالت من بني ثالثة مرشـــــحني تقرتحهم شـــــعبة  )د(
 املوارد البشرية؛

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

وتتوىل هذه اللجنة إجراء مقابالت مع املرشــحني املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصــرة وتعّد تقريرًا بذلك. وحيّدد  -6
 تقرير اللجنة عدًدا ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخسة مرشحني مؤهلني.

ح عددهم بني ثالثة ومخســـة وتُرفع القائمة املختصـــرة أبمساء املرشـــحني للمقابالت، فضـــًال عن املرشـــحني الذين يرتاو  -7
مرشــــحني، إىل املدير العام مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن اجلنســــاين واجلغرايف مبا يتماشــــى مع ســــياســــة املنظمة. 

 ويف حال تعذر التوّصل إىل هذا التوازن، على تقرير اللجنة أن يتضمن ما يربر ذلك.

 ويرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه. -8

 توىل شعبة املوارد البشرية عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشحني.وت -9

ا واحًدا من املرشــحني املقرتح تعيينهم، فيحال اســم هذا األخري وســريته الذاتية إىل اجلهاز  -10 وخيتار املدير العام شــخصــً
 املعنية. للموافقة عليه بناًء على أحكام املعاهدة 14املعين املنشأ مبوجب املادة 
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العام على اجلهاز  وبعد موافقة اجلهاز املعين، ُيقّدم عرض وظيفة للمرشـــــــــــــــح. ويف حال عدم موافقته، يقرتح املدير -11
 آخر موصى بتعيينه. املعين مرشًحا

 ولدى قبول املرشح ابلعرض، يقوم املدير العام بتعيينه. -12

 


