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ويرجى من السادة . املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 اجمللس
 بعد املائة الثالثة واألربعونالدورة 

 8022 كانون األول/ديسمرب 8 –تشرين الثاني /نوفمرب 82 روما،

 تعيني الرئيس والرئيس املناوب األول للجنة التظلمات

 

 :من النظام األساسي لشؤون املوظفني على ما يلى 111-101تنص املادة  -  1

 

حاالت التظلمات التى يقدمها أحاد املوظفني فيما  ظمة لتقديم املشورة له يفينشئ املدير العام جلنة داخل املن"  

يةّدعى املوظفةون أنةه يتعةارن  مةن حيةل الشةكل أو         يدارإجراءات تأديبيةة أو عةن قةرار    إيتعلق بشكاوى ناشئة عن 

و القواعد الواردة فةى  مادة ذات صلة من مواد النظام األساسي لشؤون املوظفني  أ ياملضمون  مع شروط تعيينهم أو مع أ

دون  ا نهائية  ن يصدر قةرارا  وللمدير العام  بناء على طلب املوظف  أ. داريةاإلجمموعة التعليمات االدارية أو التوجيهات 

وتتألف اللجنة من عضوين ومخسة أعضاء مناوبني ينتخبهم املوظفةون ججمةوعهم  ورئةيس    . ىل اللجنة املذكورةإالرجوع 

حالةة غيةاب الةرئيس والرئيسةني      غياب الةرئيس  ويف   اجمللس رئيسني مناوبني للعمل يفيعنيو. مستقل يعينه اجمللس

 ."ال يكون من بني املوظفني خمصصا  املناوبني  لبقية أعضاء اللجنة أن تنتخب رئيسا 

 

نتنارو ومفرانسيس  السيدسعادة   (2000)عشرة بعد املائة  التاسعةخالل دورته   وقد عّين اجمللس-   2

  وسعادة الطعون  رئيسا للجنة لدى املنظمةمالطة مجهورية وممثل   سفري  Francis Montanaro Mifsudودميفس

 .للجنة الطعون رئيسا مناوبا ثانيا  موريشيوس يف روما قنصل  Denis Cangyكاجني دينيس يد الس

 

  السةفري  فيسةور هنةري  السيد سعادة   (2001)بعد املائة والعشرين  السادسةخالل دورته   عّين اجمللسكما  -  1

 .الطعونأول للجنة  ا مناوب ا ملنظمة  رئيسلدى اواملمثل الدائم إلمارة موناكو 



8 CL 143/LIM/4 

 

عةن مهامةه   خلةي  املةدير العةام برغبتةه يف الت    ميفسةود   أبلغ سعادة السفري 2011تشرين األول /أكتوبر 14يف و -  4

 .الطعونكرئيس للجنة 

 

  .2002متوز /من منصبه كرئيس مناوب يف يوليوفيسور سعادة السفري ا  استقال د انتهاء مهمته يف روموبع -  5

 

 .ا فوريبدأ سريان ذلك على أن  الطعونأول للجنة مناوب تعيني رئيس ورئيس  ويرجى من اجمللس النظر يف -  2

 


