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ويرجى من السادة . ة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهم   ُ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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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة اخلامسة والتسعون

  2112تشرين األول /أكتوبر 11-8روما، 

 من الالئحة العامة للمنظمة 01و 73التعديالت املقرتحة يف املادتني 

      

 

 معلومات أساسية -أوال

  

 بإجراء 2012ار ذآ/ليت عقدت يف مارسأوصت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الرابعة والتسعني ا -1

يف مشروع قرار املؤمتر  التعديالت املقرتحة ميكن االطالع علىو .من الالئحة العامة للمنظمة 40و 37املادتني  يفتعديالت 

 العامة للمنظمةالالئحة  علىتعديلني مقرتحني  ،يف مجلة أموردت اللجنة، أّيقد و. هلذه الوثيقة 2امللحق  يرد يفالذي 

الستة  وما فوق خالل األشهر 2-دبتعيينات يف درجة م هقيامد على سلطة املدير العام جلهة قيو وضعب همايقضي أحد

وعدد  ،خالهلا مدير عام خارج ومدير عام منتخب وجدفيتعلق بالفرتة اليت ي آلخرديل اأما التع. األخرية من فرتة واليته

 .1نتخباليت جيب أن متنح للمدير العام امل التسهيالت

                                                 
 7إىل  2كما هو موضح يف الفقرات من  ،من الالئحة العامة للمنظمة 37للمادة ( ب) 1قرتاح لتعديل فرتة الرتشيحات اليت حتددها الفقرة قدم أيضا ا 1

دة يقرتح أن يتم ختفيض مو. [CL 144/2من الوثيقة  4الفقرة ]والتسعني للجنة  ةة الرابعروعلى النحو املبني يف تقرير الدو ،CCLM 94/2يف الوثيقة 

يوما على األقل من بدء الدورة اليت يفرتض للمرشحني  30وجيب أن تنتهي قبل  ،"ثالثة أشهر"إىل  "شهرا 12ما ال يقل عن "فرتة الرتشيحات من 

 .جمللسا إلقاء كلمتهم أمام
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ومبا أن  . التداعيات املالية للمقرتحيف جلنة املاليةأن تنظر بوالتسعني  ةوأوصت اللجنة يف دورتها الرابع -2

أن مانة ها، اقرتحت األتاعتربت حمدودة بطبيعقد املذكورة أعاله  التسهيالتمقرتحات اليت تتعلق بلالتداعيات املالية ل

ليت ستعقد مباشرة بعد ا جلنة املاليةإىل دورة  الحقة يف مرحلة تلك املقرتحات عن التكاليف النامجة عن تطبيق يبّلغ

 2012أيار /يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف مايو جلنة املاليةت بوأعر .تولي املدير العام اجلديد ملهامه

طلبت و .ه املقرتحاتمجة عن تنفيذ هذقات الناتم مبوجبه املوافقة على ميزانية حمددة لتغطية النفتعن تفضيلها حلل 

من قبل  اتعادة النظر يف املقرتحوأشارت إىل أنه ستتم إ ،اتلومات مالية شاملة بشأن املقرتحجلنة املالية أن تقدم مع

 2112.2 عام يف خريف اليت ستعقد جلنة املالية يف دورتها

يف هذه املسألة  ،2012حزيران /ئة اليت عقدت يف يونيونظر اجمللس، خالل دورته الرابعة واألربعني بعد املا -3

تأييد واسع النطاق ملشروع قرار املؤمتر  وجودوأقر اجمللس ب. ادر عن اللجنة والذي وافق عليهبناء على التقرير الص

ا من جديد نظر فيهمديلني املقرتحني سيعأشار إىل أن الت"و" نظمةالالئحة العامة للم من 40و 37املادتني  يف تعديالت"

اليت  تلك، مبا يف ذلك إلضافيةيف ضوء املعلومات ا 2012عام املالية خالل دورتيهما يف خريف جلنة و من جانب اللجنة

وأشار اجمللس أيضا إىل أنه سيبحث هذه املسألة مرة أخرى يف دورته املنعقدة يف  ."بتداعياتهما املالية تتعلق

  .3 2012 كانون األول/ديسمرب

، ضمن جماالت اختصاص كل منها، املذكورة الرئاسيةن قبل األجهزة استعراض هذه املسألة م من خاللتبّين  -4

على سبيل املعلومات األساسية العامة، من املهم التأكيد على أن و. ا لالقرتاحتأييدا واسعأن هناك مبا يف ذلك اجمللس، 

كانون األول /ديسمرب 1ثالثة واألربعني بعد املائة للمجلس، يف الدورة ال يفيف الكلمة اليت ألقاها  ،املدير العام املنتخب

ديد جمموعة واضحة من حعضاء بتاالقرتاح بأن يقوم األ"أشار إىل أنه يرغب يف قد ، قبيل توليه املنصب، 2011

املدير العام ال يعتمد فقط على حسن النية والعالقة الودية بني  املستقبلاإلجراءات لضمان انتقال رمسي أكثر سالسة يف 

. وبالتالي قدم املدير العام جمموعة من التعديالت املقرتحة على اللجنة 4."اثشاغل املنصب واملدير العام املنتخب حدي

ا تنطوي على وقد قدمت التعديالت املقرتحة من أجل مصلحة املنظمة وليس من أجل مصلحة املدير العام، ال سيما وأنه

وليس )أن هذه التعديالت أن تفيد يف املقام األول املنظمة واملدراء العامني يف املستقبل ومن ش. هتاحلّد الذاتي من سلط

أما  .التزام املدير العام املنتخب أعاله قبيل تسلمه مهامه عكسوأن ت( املنصب "شاغل"دير العام املدير العام احلالي أو امل

ويرد وصف املقرتحات . إىل املؤمتر ،ويف نهاية املطاف ،الرئاسيةمسألة املصادقة عليها أو عدمها فتعود إىل األجهزة 

                                                 
 .CL 144/12من الوثيقة  40الفقرة  2
 .CL 144/REPمن الوثيقة  52و 51رتان الفق  3
 2 -تشرين الثاني /رـنوفمب 28ون بعد املائة، روما، ـة واألربعـة، الدورة الثالثـغرازيانو دا سيلفا إىل جملس املنظم زيهوجام املنتخب ـر العـبيان املدي 4

 .2011كانون األول /ديسمرب
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هلذه الوثيقة اليت حتتوي  1ترد جزئيا يف امللحق كما  CCLM 94/2املقدمة، فضال عن مربراتها، بالتفصيل يف الوثيقة 

 (.FC 143/21aمقتطًفا من الوثيقة 

لكي  ةاملدير العام أن يتخذ التدابري الالزم، يطلب إىل 37من املادة  6 املقرتحة اجلديدة وفقا ألحكام الفقرة  -5

جمها بسياسات املنظمة وبرا شكل وافخب ب، إحاطة املدير العام املنتقبل توليه املنصبيضمن، وإىل أقصى حد ممكن 

لفين الدعم ا مناملدير العام املنتخب  استفادةلمدير العام أن يتخذ ترتيبات لضمان ل ينبغيو. وموظفيها وأنشطتها

بني  ،يف املستقبل الفرتة الزمنية دةم ستكون ،على النمط اجلديد لدورات املؤمتربناء و. ري خالل تلك الفرتةواإلدا

بني و –حزيران من سنة االنتخاب /الذي يعقد عادة خالل األسبوع الثالث من شهر يونيو -انتخاب املدير العام اجلديد 

يف احلالة اليت كانت سائدة قبل تغيري أقل مما كانت عليه أي )أسابيع  6و 5 بنيآب، /أغسطس 1، يف همهام هتولي

 .لن تنشأ مرة أخرى 2011، وبالتالي، فإن احلالة االستثنائية اليت حصلت يف عام (2011منط دورات املؤمتر يف عام 

حتى تولي و أسابيع من تاريخ االنتخاب 6 وأ 5 فرتة الـداري خالل أن الدعم الفين واإلبر يف البداية اعتبالاوقد مت 

التعيني املؤقت للموظفني، ولن ينطوي مع ل، احبسب مقتضى احلو، خصصات احلاليةامل ضمنميكن أن يتم  ،املهام

وينظر إىل مثل  .إىل جلنة املالية يف وقت الحقوميكن اإلبالغ عن أي تداعيات مالية . ى أي التزامات إضافية لألعضاءعل

 .  القنوات املناسبة للمعلوماتللوصول إىل  فرصةالتسهيالت يف املقام األول كهذه 

وحممية من  ةواضح حلل يتضمن ميزانية حمددال هاعن تفضيل خالل مداوالتها قد أعربت جلنة املاليةولكن  -6

بعد استعراض هذه و. ي فيها انتخاب للمدير العاميصادق عليها املؤمتر لفرتة مالية جير ،ضمن صايف املخصصات

 :مانة التخصيص التالياملسألة، تقرتح األ
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  التسهيالت يغطيختصيص 

 اليت جيب تقدميها إىل املدير العام املنتخب 

  آب/أغسطس 1تولي مهامه يف أي من تاريخ االنتخاب وحتى تاريخ ]

 [(ستة أسابيع)

  

التكلفة التقديرية  االفرتاضات واحلساب الوصف

بالدوالرات 

 األمريكية

 ا دوالر 027 25) 4-وف( ةأمريكي اتدوالر 705 28) 5-ف مستوى 5اثنان من موظفي االتصال

 أسابيع 6ملدة عامل انقضاء الوقت،  احتساب ، بدون(اأمريكي

53 732 

 000 5)، تكاليف السفر (دوالر أمريكي500 22 )أتعاب شاملة  6استشاريون

 ادوالر 414 15)، بدل املعيشة اليومي احملدد لروما (دوالر أمريكي

 ستة أسابيعملدة اري واحد، الستش( اأمريكي

42 914 

دون ، ب4 -.ع.وخ( ةأمريكي اتدوالر 804 15) 6 -ع.مستوى خ ن من موظفي اخلدمات العامةااثن

ملدة  ،(ةأمريكي اتدوالر 808 12)انقضاء الوقت  احتساب عامل

 ستة أسابيع

28 612 

مكاتب وفقا ملعايري املنظمة املتعلقة باملساحة، 

 رية لالجتماعاتمبا يف ذلك غرفة صغ

 تكلفة إضافية للمكاتب يف مباني املنظمة ال

  

  

0 

 000 5 أجهزة الكمبيوتر والطابعات وتكلفة املكاملات اهلاتفية مرافق االتصال

 208 30  7وياجلسفر للبدل معيشة يومي ألسبوعني وتذاكر  ميزانية السفر للمدير العام وللموظفني أعاله

أربعة )تكلفة االستئجار حني يكون املدير العام املنتخب يف روما  ه يف روماسيارة مع سائق أثناء وجود

 8(أسابيع

8 832 

     ٪10حاالت الطوارئ 

 298 169   اجملموع 

  

                                                 
 .يوظفون ملدة قصرية اأشخاص وإمامؤقتا ألداء هذه الوظائف،  اتعيينهميتم  يناللذ ا االتصال إما من موظفي املنظمةفيكون موظقد  5
 .من شأن التخصيص أن يسمح بتعيني اخلرباء االستشاريني 6
دفعة حملطات  16دوالر أمريكي لليوم؛  400يوما مع بدل معيشة يومي يبلغ  14دوالر أمريكي؛  000 6رحالت تبلغ قيمة الواحدة منها  4 7

 (رحالت 4) للدفعة الواحدةدوالرا أمريكيا  38بقيمة  طريانال
من الساعة ( دوالرا أمريكيا للساعة الواحدة 27) األوىلساعات خالل األيام العشرين  10: استئجار سيارة مع سائق ملدة أربعة أسابيع كما يلي 8

ساعات خالل  9من السادسة مساًء إىل الثامنة مساًء؛ ( اعة الواحدةدوالرا أمريكيا للس 30)يوما  20الثامنة صباحا إىل السادسة مساًء؛ ساعتان خالل 

 (.اأمريكي ادوالر 232 2+ دوالر أمريكي 200 1+ دوالر أمريكي  400 5)خالل عطالت نهاية األسبوع ( دوالرا أمريكيا للساعة الواحدة 31)أيام  8
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 لجنة الاخلطوات املقرتحة من جانب - ثانيا

 

الفقرة املقرتحة  علق بتنفيذيت يف مااللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما باملعلومات املالية املقدمة يف هذه الوثيقة  -7

 الرئاسيةبناء على موافقة األجهزة و .فيها جلنة املاليةمن الالئحة العامة للمنظمة اليت ستنظر  37 مادةلل 6اجلديدة 

منظمة، من الالئحة العامة لل 37 للمادة 6لفقرة املقرتحة اجلديدة ا طبيقتصيص حمدد بشأن ختيتم إدراج  ،ذات الصلة

 .الصايف، يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة مالية يتم خالهلا انتخاب مدير عام يصتخصيف حدود ال

يف الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة،  عنه مت التعبريو سبق يذة إىل دعم التعديالت املقرتحة المع اإلشار -8

 37املادتني  يفن التعديالت املقرتحة اللجنة مدعوة إىل توصية اجمللس باملصادقة على مشروع قرار املؤمتر الذي يتضم

 .الحقا إىل املؤمتر إلقرارها ليعاد إرساهلاهذه الوثيقة، ب 2 املرفقيف  واليت تردمن الالئحة العامة للمنظمة  40و
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 املرفق األول

  

  40و 37املادتني  يفمعلومات عن التعديالت املقرتحة 

 من الالئحة العامة للمنظمة

 ([FC 143/21aمقتطف من الوثيقة ]

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 01ملادة املقرتحة يف ا اجلديدة 2الفقرة  -ثانيا

تنتهي مدة التعيينات اليت جيريها املدير العام خالل األشهر الستة األخرية من : "مبوجب هذه املادة اجلديدة -3

 .على األكثر من انتهاء مدة الوالية املذكورةوما فوق، بعد مخسة أشهر  2 -ها، يف مناصب من فئة مدمدة واليته أو واليت

 ."وجيوز للمدير العام اجلديد متديد أي من هذه التعيينات

يينات يف تعب القيام يفيلغي كليا سلطة املدير العام  هذا االقرتاح، من دون أنيقوم  ،ومن الناحية العملية -4

ون االضطرار إىل القيام بأي تعيينات استثنائية، سيكوحبال . من تلك السلطة بدرجة عالية باحلّداملناصب العليا، 

بناء على اآلراء اليت قد تصدرها جلنة املالية يف هذا الشأن، ال يبدو أن هلذا و .خيار تأكيدها اجلديد للمدير العام

ات خالل فرتة القيام بتعيين عن املنظمة، يف الواقع، ثين رئيس االقرتاح تداعيات مالية، مبعنى أن تداعياته العملية هي

 .تهوالي انتهاء اليت تسبقستة أشهر ال

 من الالئحة العامة للمنظمة 73ملادة املقرتحة يف ا اجلديدة  6الفقرة - لثاثا

ضمان إبالغ يتخذ املدير العام مبوجبها التدابري املطلوبة ل 37ملادة إىل اإضافة  ،مجلة أموريف اللجنة،  تأيد -5

ويطلب من املدير  .بسياسات املنظمة وبراجمها موظفيها وأنشطتها ،حد قبل تسلمه مهامه ، وألقصىاملدير العام املنتخب

 .  لضمان استفادة املدير العام املنتخب من الدعم الفين واإلداري خالل تلك الفرتة الالزمة العام أن يتخذ الرتتيبات

خاب الفرتة الزمنية يف املستقبل بني انت متدمط اجلديد من دورات املؤمتر،ستوأشارت اللجنة إىل أنه، نظرا للن -6

 تاريخ وبني –حزيران يف سنة االنتخاب /يعقد عادة خالل األسبوع الثالث من شهر يونيوالذي  -املدير العام اجلديد 

أي أقل حتى مما كانت عليه خالل احلالة اليت كانت سائدة قبل )أسابيع  5والي ، حلآب/أغسطس 1توليه مهامه يف 

 .لن تنشأ مرة أخرى 2011ولذلك، فإن احلالة االستثنائية اليت حصلت يف عام ( 2011تغيري منط دورات املؤمتر يف عام 

 . هذا التعديلتنجم عن يف أي تداعيات مالية  جلنة املاليةوأوصت اللجنة بأن تنظر 
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 التعديل أعاله ذا طابع عام، مبا يتفق مع طبيعة أحكام الالئحة العامة للمنظمة، وهو يهدف إىل توفري يعترب -7

وباإلضافة إىل  .واألنشطة واملوظفني يف املنظمةللمدير العام اجلديد كي يكون على علم واف بالسياسات والربامج  مرتكز

ا باختاذ ترتيبات لضمان استفادة املدير العام من الدعم الفين زمه أن يكون ملذلك، ينبغي للمدير العام املنتهية واليت

جتدر االشارة إىل أن هذا األمر يتماشى عموما مع تقرير وحدة التفتيش ويف هذا الصدد، . تلك الفرتة واإلداري خالل

ا إىل عدد من التدابري الذي دع "اختيار وشروط خدمة الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة"املشرتكة عن 

 .9ديدالرامية إىل تسهيل االنتقال السلس وتولي املهام من قبل الرئيس التنفيذي اجل

كمبدأ عام، يفرتض توفري الدعم الفين واإلداري خالل تلك الفرتة احملدودة اليت متتد حلوالي اخلمسة أسابيع  -8

بصورة  موظفنيتعيني مع  ،ات احلالية وحبسب املقتضىاملخصصمن تاريخ االنتخاب إىل حني تولي املهام، يف إطار 

يف املقام األول كفرصة  التسهيالتوتعترب تلك . لى أي التزامات إضافية لألعضاءع ذلك وال جيب أن ينطوي مؤقتة،

من  لمدير العام املنتخب أن يكون قادرا على االستفادةلتبعا للظروف، ينبغي و. للوصول إىل قنوات املعلومات املناسبة

ديد ختصيص لتوظيف وميكن حت. املكتبية رافقاملمن تصال، ومن مساعدة األمانة ولال خدمات موظف أو موظفني

من اآلن، يقرتح ترحيلها إىل الدورة األوىل للجنة  التسهيالتومبا أنه ليس جمديا وال مناسبا حتديد تلك . استشاريني

وسيجري ذلك يف دورة اخلريف للجنة املالية يف . لعام اجلديد ملهامهاملالية اليت تعقب االنتخاب مباشرة وتولي املدير ا

 .  سنة االنتخاب
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 املرفق الثاني

  

 2013/  ___القرار 

 من الالئحة العامة للمنظمة 40و 37 التعديالت يف املادتني

  

 إن املؤمتر،

  

، وافق 2009نوفمرب /تشرين الثاني 23إىل  18ة من املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني، املنعقدة يف الفرت أّنب ذّكرذ يإ

أكد على أن إجراء مزيد من  2011من الالئحة العامة للمنظمة، وإىل أن تنفيذ هذه املادة يف عام  37على تعديالت للمادة 

أمر  (2111-2009)التعديالت عليها لتعكس على حنو أفضل روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 

 ؛مرغوب فيه

 /مارس 21إىل  19جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الرابعة والتسعني، املنعقدة يف الفرتة من  أّنب ذّكروإذ ي

اقرتحت   ،2112تشرين األول /أكتوبر 11إىل  8ويف دورتها اخلامسة والتسعني، املنعقدة يف الفرتة من ، 2012 آذار

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  40و 37املادتني  يفتعديالت 

ويف دورتها  ،2012أيار /مايو 11 إىل 7 منيف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة، يف الفرتة  جلنة املاليةأن  وإذ يالحظ

على تشرين الثاني قد استعرضت التداعيات املالية املرتتبة /نوفمرب 9إىل  5 منالسادسة واألربعني بعد املائة يف الفرتة 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  40املادة  املقرتحة يف اجلديدة 2والفقرة  37من املادة  6الفقرة املقرتحة اجلديدة 

، 2012حزيران /يونيو 15إىل  11أن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة، املنعقدة يف الفرتة من  وإذ يالحظ

قد صادق على قرار  2012 كانون األول/ديسمرب 7إىل  3ائة املنعقدة يف الفرتة من ويف دورته اخلامسة واألربعني بعد امل

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  40و 37املادتني  يفاملؤمتر الذي حيتوي التعديالت املقرتحة 

 :10من الالئحة العامة للمنظمة( امتعيني املدير الع) 37املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرر

  

  

                                                 
 البنط املائل مع خط حتتهأما العناصر املدرجة فيشار إليها باستخدام  الشطبيشار إىل العناصر احملذوفة باستخدام   10
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 تعيني املدير العام  - 37ملادة ا

  

 :  للشروط التالية ان املدير العام للمنظمة وفقمن الدستور، ُيعّي 7من املادة  1بالفقرة  عمال -1

 

 )...( 

ميكن فيها للدول األعضاء التقدم  زمنية فرتة تواريخاملدير العام، حيدد اجمللس عند النظر يف انتهاء مدة  ( ب)

 ستنيأشهر وتنقضي قبل  3 شهرا12غرق فرتة الرتشيح مدة ال تقل عن وتست .دير العامبرتشيحات ملنصب امل

وخيطر األمني  .من هذه الفقرة( ج)يوما على األقل من بدء دورة اجمللس املشار إليها يف الفقرة الفرعية  31

وتبلغ الرتشيحات  .بفرتة الرتشيح االعام للمؤمتر واجمللس الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة مجيع

من هذه الالئحة، إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس يف املوعد  12من املادة  5للفقرة  االصحيحة، املقدمة طبق

ويوزع األمني العام للمؤمتر واجمللس هذه الرتشيحات على الدول األعضاء والدول  .الذي حيدده اجمللس

بأنه يف حالة إجراء االنتخابات يف دورة  ااجمللس باملثل، علم يف املوعد الذي حيدده ااألعضاء املنتسبة مجيع

قبل انعقاد  ايوم 30عادية من دورات املؤمتر، فإن املدة اليت حيددها اجمللس هلذا الغرض ينبغي أال تقل عن 

 .من هذه الفقرة( ج)دورة اجمللس املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 

 )...( 

اإلجراءات الضرورية لضمان إطالع املدير العام املنتخب، قدر اإلمكان، قبل  يقوم املدير العام باختاذ -6

لمدير العام اختاذ ل اأيض نبغيوي .توّليه منصبه على سياسات املنظمة وبراجمها والتوظيف فيها ونشاطاتها

  ."هذه الفرتةالرتتيبات الضرورية لضمان أن يستفيد املدير العام امُلنَتَخب من الدعم الفين واإلداري خالل 

  

 :من الالئحة العامة للمنظمة( أحكام خاصة باملوظفني) 40املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرر

  

  وظفنيأحكام خاصة بامل - 40املادة 

  

ويتم اختيار  .من الدستور 8من املادة  3يف املنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة وظفني يعّين املدير العام امل -1

وحتدد مدة التعيني . ملوظفني وحتديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر واجلنسية والعقيدة واجلنسهؤالء ا



CCLM 95/8 10 

ويتوىل املدير العام التعيني يف منصيب نائب املدير العام بشرط . وشروطه يف عقد يربم بني املدير العام وكل موظف

 . تصديق اجمللس على هذا التعيني

  

يف مناصب  من مدة والية املدير العامت خالل األشهر الستة األخرية تنتهي مدة التعيينات اليت مت -2

وجيوز للمدير العام . وما فوق بعد مخسة أشهر على األكثر من انتهاء مدة والية املدير العام 2-فئة مدالمن 

 . اجلديد متديد أي من هذه التعيينات

  

، وظفنياول مرتبات وشروط تعيني وخدمة املبشأن جد جلنة املاليةيقدم املدير العام مقرتحات إىل  -3 -2

كما . واجمللس بأية قرارات أو توصيات للجنة اخلدمة املدنية الدولية تتعلق بهذه املسائل جلنة املاليةويبلغ 

ويتخذ املدير العام، قدر . يقدم مقرتحات للجنة املالية بشأن اهليكل العام للخدمات اإلدارية والفنية يف املنظمة

الرتتيبات الالزمة لإلعالن بطريقة عامة عن الوظائف الشاغرة، ويقوم بشغلها باتباع طرق االختيار ما أمكن، 

 . املرتكزة على املنافسة اليت يرى أنها األكثر مالءمة ملختلف فئات التعيني

  

 ( ترقيم الفقرات الفرعية األخرى أعيد) 

 (2013حزيران /متت املصادقة عليه يف يونيو)


