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والقانونية الدستورية الشؤون لجنة

الدورة السابعة بعد المائة

2018أكتوبر/تشرين األول  24 - 22روما، 

من دستور المنظمة 14إجراءات تعيين أمناء األجهزة المنشأة بمقتضى المادة 

أساسيةمعلومات  -     أول  

                من دسةةةةةةةةتور منظمة    11                                                                          تتناول هذه الوثيقة اإلجراءات اخلاصةةةةةةةةة باختيار أمناء األجأزة املنشةةةةةةةة ة  قت ةةةةةةةةى املادة   - 1
                   تفاقية إنشةةةةةةةةةةةةةةاء ا يئة  ا                                                          وتعيينأم. ويتعلق هذا اإلصةةةةةةةةةةةةةةدار ث املقام األول بثال  معاهدات هي:                           األغذية والزراعة )املنظمة(

           ؛ واملعاهدة        )ا يئة(                                                          توسةة ؛ واتفاقية انشةةاء هيئة مصةةايد أكاا التونة ث اني  ا ند                                 العامة ملصةةايد أكاا الب ر األبيا امل
       من قبل      ّ   يعيّنوو "                               تنص تلك املعاهدات على أو األمناء   و   .          )املعاهدة(                                                       الدولية بشةةةةةةةةةةة و املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة

1                       املدير العام  وافقة...".

                                من خالل التصةةةويو أو االنتخان من جان      ناء                                       ممارسةةةة يتم  وجبأا انتقاء مر ةةة ب ملناصةةة  األم       تطورت    وقد   - 2
    املر ةةةةة      حيال                  وج  هذه املمارسةةةةةة     . و                                                    ع انتفاء دور أمانة املنظمة ث ذلك أو حمدودية ذلك الدور       املعين، م       اجلأاز      أع ةةةةةاء 

                              إىل املدير العام ليقوم بتعيينه.                              الذ  يتم انتقاؤه هبذه الطريقة

     املعىن                                                                 إىل األجأزة الرئاسةةةةةةية لكي تعيد تقييم هذه املمارسةةةةةةة إذ م تبد متسةةةةةةقة مع       2112             فع طل  ث عام        وقد ر    - 3
                                                                        ممتثلة إلجراءات منظومة األمم املت دة اليت ختص انتقاء املوظفب، بالنسةةةةةبة إىل أجأزة     أو   ،              ألحكام املعاهدات       األسةةةةةاسةةةةةي 

                                                           هذه املمارسةةةةةة بصةةةةةورة مقت ةةةةةبة ث القسةةةةةم الثاا أدناه، وقد   تناو ا       بشةةةةة و                                  مشةةةةةاهبة ث منظمات أخرى. وترد الشةةةةةواغل 

                                        من املعاهدة الدولية بشةةة و املوارد الوراثية     21    مل       أي ةةةامل املادة       انظر  (  3 )         ، البند  32         ، الفقرة    182           سةةةب، الصةةةف ة       القسةةةم                              النصةةةوأل األسةةةاسةةةية، اجلزء الثاا،    1
                                                                                  أكاا التونة ث اني  ا ند ، واملادة العا رة من اتفاقية ا يئة العامة ملصايد أكاا الب ر                                                                النباتية لاغذية والزراعة؛ واملادة الثامنة من اتفاقية هيئة مصايد 

  (.    1991                                                                          وافق عليأا جملس املنظمة ث دورته الثالثة عشرة بعد املائة )نوفمرب/تشرين الثاا                                        )املادة احلادية عشرة من النسخة املعدلة اليت             األبيا املتوس  
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                                                                                                         بالتفصةةةةيل ث عدد من الوثائق اليت سةةةةبق أو رفعو إىل األجأزة الرئاسةةةةية وا يئة واجلأاز الرئاسةةةةي للمعاهدة الدولية بشةةةة و 
 2                                         املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة.

 
                                                       ، قامو جلنة الشةةنوو الدسةةتورية والقانونية ث دورلا الثالثة     2112                                       ث أكتوبر/تشةةرين األول ونوفمرب/تشةةرين الثاا   و   - 1

                         بعد املائة للجنة املالية  ب                     والدورة الرابعة والسةةةةةةةةةةت                               عشةةةةةةةةةةرين بعد املائة للجنة الربنام                                    بعد املائة، واالجتماع املشةةةةةةةةةةاا للدورة ال
ّ                                                              قّرت اللجنة باحلاجة إىل إقامة توازو بب االسةةةةةةتقاللية الوظيفية لاجأزة  ف            هذه املسةةةةةة لة.                            )"االجتماع املشةةةةةةاا"( بالنظر ث    

ّ           و ةةةةةةةةّدد االجتماع   3       األجأزة.                                                          واملسةةةةةةةةنوليات القانونية واإلدارية اليت تت ملأا املنظمة إزاء هذه     11                   املنشةةةةةةةة ة  قت ةةةةةةةةى املادة    
ّ                               املشةةةةةاا على ال ةةةةةرورة امللّ ة مللء وظيفتب  ةةةةةاغرتب ألميين جأاز             ، ومها هيئة   11                                ين من األجأزة املنشةةةةة ة  قت ةةةةةى املادة                      

 4                                        مصايد أكاا التونة ث اني  ا ند  واملعاهدة.
 
                                         جلنة الشةةةةةنوو الدسةةةةةتورية والقانونية واالجتماع           تقرير                                              واسةةةةةتعرس ا لس ث دورته اخلامسةةةةةة واخلمسةةةةةب بعد املائة   - 5

    11                                                  ي أو حتكم املعاهدات واالتفاقيات املعقودة  قت ةةةةةى املادتب                          املبادئ واإلجراءات اليت ينبغ                    املشةةةةةاا، والح  أنه  كم 
       وأحكام   5                اليت أنشةةةةةةةةة ها املن ر                      من الدسةةةةةةةةةتور" )املبادئ(   2                                              من الدسةةةةةةةةةتور وا يئات واللجاو املنشةةةةةةةةة ة  قت ةةةةةةةةةى املادة     15 و

ّ                        األمب العام  وافقة األجأزة املعنية. وث حب أقّر باحلاجة إىل إقامة توازو          من جان                تم تعيب األمناء  ي                 املعاهدات املعنية،                                           
ّ   واملسةةةنوليات اليت تت ملأا املنظمة إزاء هذه األجأزة،  ةةةّدد     11                                                بب االسةةةتقاللية الوظيفية لاجأزة املنشةةة ة  قت ةةةى املادة                                                  

ّ                                           على ال ةةةةةةرورة امللّ ة مللء وظيفتب  ةةةةةةاغرتب ألميين جأازين من األجأزة                   ، ومها هيئة مصةةةةةةايد   11                   املنشةةةةةة ة  قت ةةةةةةى املادة                
 6                                  أكاا التونة ث اني  ا ند  واملعاهدة.

 
ّ                                        وقّرر ا لس أنه ينبغي اتباع العملية التالية:  - 2    
 

                                                                                             يقوم الرئيس املسةةةةةةةةةةةةتقل للمجلس وأمانة املنظمة، مع مفعول فور ، بالتشةةةةةةةةةةةةاور مع اجلأازين املعنيب من األجأزة     )أ(
                                                                      من دسةةةةةةةةةتور املنظمة بغية التوصةةةةةةةةةل إىل اقاار بشةةةةةةةةة و اإلجراءات الراعية لتعيب أميين     11   دة                املنشةةةةةةةةة ة  وج  املا

                   مل                                        ، على أو يكوو اقااحملا يقبل به اجلأازاو وأو حيال إىل جملس املنظمة   11                                  اجلأازين املعنيب املنش ين  وج  املادة 
  ؛    2118           هناية السنة        لول

                   مل                                                                        مل ومع مفعول فور  أي ةةةامل، وبصةةةورة اسةةةتثنائية ومن دوو أو يشةةةكل هذا سةةةابقة، سةةةو  يصةةةدر املدير العام إعالنامل     )ن(
                                                                                           لوظيفتب  ةةةةةاغرتب من أجل تعيب أميين اجلأازين )هيئة مصةةةةةايد أكاا التونة ث اني  ا ند  واملعاهدة بشةةةةة و 

                                              ج  اإلجراءات املرعية لتعيب كبار املوظفب ث املنظمة                                                         املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة(. وسةةةةةةةةةةةةيتم هذا  و 

                                                      
    ،                        أكةاا التونةة ث اني  ا نةد                      الصةةةةةةةةةةةةةةةةادر عن هيئةة مصةةةةةةةةةةةةةةةةايةد      118 –    2111             والتعميم رقم   IT/GB-30/17/7         والوثيقةة    5/106CCLM        الوثيقةة       انظر    2

   ،                         أكةةةةةاا التونةةةةةة ث اني  ا نةةةةةد                      الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر عن هيئةةةةةة مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايةةةةةد      119 –    2112               ، والتعميم رقم CCLM 103/2         والوثيقةةةةةة   JM 2016.2/6        الوثيقةةةةةة 
  .IT/GB-1/06/11         والوثيقة 

  . 2/155CL        الوثيقة   ث    8       الفقرة                                              بعد املائة للجنة الشنوو الدستورية والقانونية،    ة      الثالث              تقريةر الدورة     3
  7/155CL        الوثيقة   ث     12         ، الفقرة                            لستب بعد املائة للجنة املالية                                      املائة للجنة الربنام  والدورة الرابعة وا                                          تقرير االجتماع املشاا بب الدورة العشرين بعد     4
  .  11 3                   ، القسم سب، الصف ة  2                     النصوأل األساسية، اجلزء     5
  . REP/155CL           من الوثيقة     21 و    22                                                            تقرير جملس املنظمة، الدورة اخلامسة واخلمسوو بعد املائة، الفقرتاو     6
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                                                                                              ّ مع إ راا ممثلب اثنب عن األع اء، يقررمها اجلأازاو، ث جلنة إجراء املقابالت، على أو حييل املدير العام من مثّ 
      مل      مل                                                مر  امل واحدامل إىل كل من اجلأازين للموافقة عليه ث دورلما املقبلة؛

                                                                       شةةةةةةةةار إليأما ث الفقرة الفرعية )ن( ملدة سةةةةةةةةنتب  ةةةةةةةةره موافقة اجلأاز املعين على هذا                     وسةةةةةةةةيتم تعيب األمينب امل    )ج(
 7                        التعيب ث هناية تلك الفاة.

 
     مل                                                                                    ا ةةةةةةةةةةةةةةيامل مع توجيأات ا لس، نفذت إجراءات اختيار أميين ا يئة واملعاهدة. وقد جرى اسةةةةةةةةةةةةةةتعراس الطلبات   و   - 1

                                                                                                املقدمة على أسةةةةةةةاط الشةةةةةةةروه والكفاءات الواردة ث إعالا الوظيفتب الشةةةةةةةاغرتب. وقد أنشةةةةةةةئو فر  إلجراء املقابالت، 
ذت اخلطوات التالية:                          واخت 

 
                                                       : ترأط املدير العام املسةةةةةةةةةةةةةاعد إلدارة مصةةةةةةةةةةةةةايد األكاا فريق إجراء           اني  ا ند                           هيئة مصةةةةةةةةةةةةةايد أكاا التونة ث    )أ(

                                                                                                  املقابالت، وقد ت ةةمن الفريق املسةةتشةةار القانوا للمنظمة، واملنسةةق العاملي لشةةنوو التونة واألمب السةةابق للأيئة. 
   ،     مل مر ةة امل     12              فريق باسةةتجوان   ال   ام                                             فريق رئيس ا يئة وممثل عن املفوضةةية األوروبية. وق  ال     ّ                 وقد مّثل ع ةةوية ا يئة ث 

                                                                                       أوصةةةةةةةةةةةةةةى للمةدير العةام بقةائمةة هنةائيةة تتة لا من دسةةةةةةةةةةةةةةةة مر ةةةةةةةةةةةةةة ب. وقةد قةام املةدير العةام بةاختيةار الةدكتور   و 
Brien’Christopher O.فتمو املوافقة على تعيينه من قبل   8     مل                                           ، حميالمل اقاار تعيينه إىل أع اء ا يئة للموافقة عليه                               

                    من قبل املدير العام.         ث املنص          عق  ذلك  O’Brien        ّ         يئة، وعّب الدكتور                           الدورة احلادية والعشرين للأ
                                              : ترأط املدير العام املسةةةةةةةةةةةاعد إلدارة املنا  والتنوع                                                              املعاهدة الدولية بشةةةةةةةةةةة و املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة    )ن(

                              ام املسةةةةةةةةةةاعد إلدارة الزراعة و اية                                                                    البيولوجي واألراضةةةةةةةةةةي واملياه فريق إجراء املقابالت الذ   ةةةةةةةةةةارا فيه املدير الع
                                                ّ                                           املسةةةتألك ومسةةةتشةةةار خاأل من قسةةةم املوارد البشةةةرية. وقد مّثل ع ةةةوية املعاهدة ث فريق إجراء املقابالت رئيس 

     مل              مر ةةةة امل ف وصةةةةى للمدير     12              فريق باسةةةةتجوان   ال                                                     اجلأاز الرئاسةةةةي للمعاهدة وأحد أع ةةةةاء مكت  املعاهدة. وقام 
   مل              حميالمل اقاار تعيينه   Kent Nnadozie                                   سةةةةة مر ةةةة ب. واختار املدير العام السةةةةيد                              العام بقائمة هنائية تت لا من د

                      من قبل الدورة السةةةةةةةةةةابعة   Nnadozie                         ّ   فتمو املوافقة على تعيب السةةةةةةةةةةّيد   9                               إىل رئيس اجلأاز الرئاسةةةةةةةةةةي للمعاهدة.
                    من قبل املدير العام.  Nnadozie                           ّ   للجأاز الرئاسي، و  تعيب السّيد 

 
  ة  حةة                                                                          ختللةةو ذلةةك، نظرت ا يئةةة واجلأةةاز الرئةةاسةةةةةةةةةةةةةةي للمعةةاهةةدة ث اإلجراءات الطويلةةة األجةةل املقا              وث الفاة اليت   - 8

                     اخلاصة بتعيب األمناء. 
 
                             ّ                                                         ص ا يئة، أنشئو جمموعة صياغة مصّغرة خالل الدورة احلادية والعشرين للأيئة من أجل صياغة اقاار  خي      وث ما   - 9
                  املرفق الثاا لالئ ة         بتنقي                    ّ            وقد قامو ا موعة املصةةةةّغرة للصةةةةياغة   10       للأيئة.                     اختيار األمب التنفيذ         من أجل              عملية دائمة ل

                                                                               ص اختيةةار األمب التنفيةةذ  للأيئةةة وتوظيفةةه. وقةةد أحيلةةو تلةةك التعةةديالت املقاحةةة إىل الرئيس  خي                     الةةداخليةةة للأيئةةة ث مةةا 
                          لدورة املقبلة للجنة الشةةةةةةةةةةةةةةنوو                لكي يرفعأا إىل ا      2118          مارط/آذار    1                                       املسةةةةةةةةةةةةةةتقل للمجلس من قبل نائ  رئيس ا يئة ث 

                                                      
            املرجع نفسه.    7
   .     2111            أبريل/نيساو     28                           بش و اختيار األمب التنفيذ ،      151 -    2111    رقم                          أكاا التونة ث اني  ا ند                   تعميم هيئة مصايد     8
   [.    2111                  نوفمرب/تشرين الثاا    3   -                  أكتوبر/تشرين األول     31                                                     حول اختيار أمب اجلأاز الرئاسي وتعيينه ]كيغايل، رواندا،   IT/GB-29/17/7        الوثيقة     9

  .R[E–21S–2017–IOTC[            الوثيقة رقم    ث    12       الفقرة    ،                        أكاا التونة ث اني  ا ند                                         تقرير الدورة احلادية والعشرين  يئة مصايد     10
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      لمألة  ل       مراعاة   و   ،     2118          مارط/آذار     12            املنظمة  لول      قبل                    الراجعة واملشةةةةةورة من        عليقات  لت ل   مل امل                             الدسةةةةةتورية والقانونية، التماسةةةةة
       مل                        . ونظرامل إىل ضةةةيق الوقو املتار قبل     2118                                                                            النأائية للنظر فيأا لدى الدورة الثانية والعشةةةرين للجنة اليت سةةةتعقد ث مايو/أيار 

                                                                                                           انق ةةاء املألة، أجان الرئيس املسةةتقل للمجلس أو املنظمة لن تتمكن من اسةةتيفاء املألة النأائية ولكنأا سةةتقدم تعليقالا 
              إحالة الوثيقة          إىل تعذر                         مل الرئيس املسةةةتقل للمجلس أي ةةةامل       ونبه                       فيأا خالل دورلا املقبلة.        ا يئة                        ث الوقو املطلون لكي تنظر 

                        لدورة السادسة بعد املائة                               األجأزة الرئاسية، مع العلم أو ا     فيأا                                                    إىل اللجنة، بسب  الوقو املطلون إلعداد الوثائق كي تنظر 
                                                    ؛ أ  خالل األسةةةةةبوع الذ  يلي موعد تبلا إ ةةةةةعار هيئة مصةةةةةايد     2118          مارط/آذار     11   إىل     12   من          ث الفاة      تعقد      للجنة 

        ند .                     أكاا التونة ث اني  ا
 

          باملشاورات       مل علمامل                                                                                   وتبلغو اللجنة خالل دورلا السادسة بعد املائة باإل عار الصادر عن ا يئة. وأحاطو اللجنة  -  11
                                                    مل                                                  اليت عقدها الرئيس املسةةةةةةةةتقل للمجلس، واإلجراءات احلالية ف ةةةةةةةةالمل عن آراء أمانة املنظمة. وقد طلبو اللجنة إىل األمانة، 

 11                                         أو تعرس املس لة على اللجنة ث دورلا املقبلة.          أع ائأا،    بب     راء  اآل          بعد تبادل 
 

                  عرضو أمانة املنظمة   12 ،    2118            أبريل/نيساو    2                                                   ضمن منشور دور  لل كومات موجه إىل أع اء ا يئة بتاريخ   و   -  11
        األدوار      تقل                                            مل                                              رأيأا ومفاده أو التعديالت املقاحة ال تقدم حلوالمل ناجعة للمسةةةةةةةةةةةةائل اليت سةةةةةةةةةةةةبق أو طرحتأا، إذ يبدو أهنا 

                                                     اتفا  هيئة مصايد أكاا التونة ث اني  ا ند . كما اعتربت    من                    ( من املادة الثامنة  1                             املنصوأل عليأا صراحة ث الفقرة )
                 اختيار غري عملية.         إجراءات     رسي             أو االقااحات ت

 
  ة   يئ        والحظو ا   13 .    2118                                                                              وقد جرى النظر ث املسةةةةة لة مرة بعد لدى الدورة الثانية والعشةةةةةرين للأيئة ث مايو/أيار   -  12

                                               ة، والقيام بذلك بطريقة تتما ةةةةةةى مع متطلبات دسةةةةةةتور    أيئ                                                     ضةةةةةةرورة تنقي  الالئ ة الداخلية ل ةةةةةةماو عملية توظيا مرنة لل
                                            مقبول على هامش الدورة املقبلة للجنة املصةةةةةةةةةةايد ث                                   ّ ة بعقد مشةةةةةةةةةةاورات للت كد من توفري حلّ   يئ                   املنظمة. وقد أوصةةةةةةةةةةو ا 

                   رة بإعادة صةةةةةياغة نص  غ  مل                                               قامل لنتيجة هذه املشةةةةةاورة، ب و تقوم جمموعة الصةةةةةياغة املصةةةةة            مل    . وأوصةةةةةو أي ةةةةةامل، وف    2118          يوليو/ وز 
                                                                         عكس تلك املشةةةةةةةةةةاورات وتقدل نص منق  لدى االجتماع املقبل للأيئة الذ  سةةةةةةةةةةيقام ث عام  ي                        الالئ ة الداخلية املقاحة ل

2119    .  
 

     ، إىل     2111                    ث نوفمرب/تشةةرين الثاا                                                                 وث ما خيص املعاهدة، أ ةةارت الدورة السةةابعة للجأاز الرئاسةةي اليت عقدت  -  13
ّ                                       مل                     أّو املدير العام يعّب األمب  وافقة اجلأاز الرئاسةةةةةةةةةي وأّو املدير العام واجلأاز الرئاسةةةةةةةةةي يندياو دورملا ث تعيب أمب املعاهدة                               ّ                 ّ  

          شةةةةواغل اليت                                                                         ولكن م يتوصةةةةل اجلأاز الرئاسةةةةي إىل توافق ث اآلراء بشةةةة و اإلجراءات املقاحة بسةةةةب  ال  14                 الدولية واختياره.
                       ادة النظر ث هذه املس لة                                                                                     أثريت بش و املسنولية املشاكة بب أمانة املنظمة واجلأاز الرئاسي ث هذا السيا . وعليه، قرر إع

                                                      ، وطل  إىل أمانة املنظمة أو تعيد النظر، بالتشةاور الوثيق     2119                                        الثامنة املقرر عقدها ث نوفمرب/تشةرين الثاا     ته    دور     خالل 
                                                      

  . 2/159CL        الوثيقة   ث     18 و    11         الفقرتاو                                                                    تقريةر الدورة السادسة بعد املائة للجنة الشنوو الدستورية والقانونية،     11
                                                                 بشةةةةةةةةةةةة و التعديالت املقاحة على الالئ ة الداخلية للأيئة بشةةةةةةةةةةةة و اختيار األمب     18 -    2118               اني  ا ند  رقم                أكاا التونة ث                 تعميم هيئة مصةةةةةةةةةةةةايد     12

           التنفيذ . 
   [.R-22S-2018-IOTC               ، الوثيقة رقم ]                        أكاا التونة ث اني  ا ند                                          تقرير الدورة الثانية والعشرين  يئة مصايد     13
  .Report/17/7-IT/GB                                                                                                            تقرير الدورة السابعة للجأاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بش و املوارد الوراثية النباتية لاغذية والزراعة، الوثيقة     14
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                                                يعكس بصةةةورة أف ةةةل الشةةةواغل اليت أثريت خالل هذه الدورة                                    ، ث اقاار اختيار األمب وتعيينه  يث "   هدة    املعا        مع مكت  
    ."        السابعة

 
                      مل                                               مل                      باإلضافة إىل ذلك، و ا يامل مع توجيأات ا لس، قاد الرئيس املستقل للمجلس عددامل من املشاورات بش و هذه   -  11

                                      املس لة، ومجيعأا جار ث الوقو الراهن. 
 

 المسائل المتصلة باختيار األمناء من خالل التصويت أو النتخاب -       ثانيا  
 

                                        تعيينأم ك مناء لاجأزة املنشةةة ة  وج  املادة   و                                                      إو الشةةةواغل املتصةةةلة  مارسةةةة إجراء انتخابات الختيار مر ةةة ب   -  15
                   يئة واجلأاز الرئاسةةةةةةةةةةةةي                                                                           ، قد عرضةةةةةةةةةةةةو بشةةةةةةةةةةةةكل وا  ث عدد من الوثائق املرفوعة إىل األجأزة الرئاسةةةةةةةةةةةةية للمنظمة وا   11

                            وترد النقاه الرئيسية أدناه:  15         للمعاهدة.
 

     طرفب  ل                                                                                    مل  تتعارس ممارسة إجراء االنتخابات مع املعاهدات اليت أسسو تلك األجأزة. فإو املعاهدات تل   دورامل ل    )أ(
                املعين. أمةةا إحةةالةةة                                        ّ                  ث عمليةةة التعيب: إذ أو املةةدير العةةام يعّب األمب  وافقةةة اجلأةةاز   -                      أ  املةةدير العةةام وا يئةةة    -

                        اليت تنص عليأا املعاهدات.       انددة                                                              اسم "مر   منتخ " إىل املدير العام من أجل تعيينه، فال حتام األدوار
                                                                                          وإو ممارسةةةةةةةةةةةةةات االختيار تلك غري معأودة ث املنظمات األخرى ملنظومة األمم املت دة. وتتوقع آليات االختيار     )ن(

                                                                      األمم املت دة مرحلة تستعرس فيأا اإلدارة الطلبات الواردة وتقيمأا بناء على                                ذا النوع من الوظائا ث منظومة 
                                                                                             املنهالت املطلوبة وتسةةتجون املر ةة ب وت ةةع قائمة هنائية هبم. ومن الناحية املثالية، فإو الشةةخص الذ  ت ناه 

                     يتشةةةاور مع اجلأاز املعين                                                                  مل      مل   به سةةةلطة التعيب، على سةةةبيل املثال األمب العام لامم املت دة، خيتار مر ةةة امل واحدامل و 
                 أو يلتمس إقراره.

                                                             هي أجأزة دسةةةةةتورية للمنظمة تعتمد على الشةةةةةخصةةةةةية القانونية للمنظمة     11                             وإو األجأزة املنشةةةةة ة  وج  املادة     )ج(
                                                      وتعمل من خالل املنظمة ملمارسة واليالا وتنفيذ برام  عملأا.   -                                وعلى مزاياها وحصانالا وإعفاءالا 

                                                             تتمتع بنسبة من االستقاللية الوظيفية ث تنفيذ برام  عملأا فأي من     11                    ة املنش ة  وج  املادة                وفيما أو األجأز     )د(
                                                 إطار املنظمة وتلتزم هبا وجبميع أع ةةةةةائأا ث كل أنشةةةةةطتأم    ث                                           الناحية اإلدارية مدجمة باملنظمة وضةةةةةمنأا، وتعمل 

                                                      سواء أكانو برام  عملأا ممولة بالكامل من ع ويتأا أم ال. 
                                                                                          ى كل من املنظمة واملدير العام مسةةةنولب بالكامل عن أداء األمناء وسةةةلوكأم ومسةةةاءلتأم كوهنم من موظفي     ويبق    )ه(

        املنظمة.
                             باألسةةاط على أنه تعيب ملوظا فين،     11                                                           جي  أو ينظر إىل تعيب واختيار أمناء األجأزة املنشةة ة  قت ةةى املادة   و     )و(

                                                ات حتقق سةةةةةةةليمة من املعلومات املقدمة، وأ  تقييم جلميع                                          ا يسةةةةةةةم  بإجراء تقييم ملنهالت املر ةةةةةةة ب، وعملي
ّ                املر  ب من حيث نزاهتأم وسلوكأم على ضوء االختصاصات اندّدة لتلك الوظائا.                    فأم من كبار املوظفب                                                      

                                       مل                                  ميارسوو سلطات يفوضأا  م املدير العام وفقملا لدستور املنظمة ولوائ أا وقواعدها.  و          ث املنظمة 
                                                      

      أعاله.   2       احلا ية       انظر    15
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                                               تبعات عملية  يث قوضةةةةو احلياد واالسةةةةتقالل واالسةةةةتقاللية    ،              إقامة انتخابات           املتمثلة ث    سةةةةة      لممار  ل         وقد كانو     )ز(
                        وطبيعتأا متعددة اجلوان .     11                                                                   اليت يفاس أو تتسم هبا أنشطة املنظمة،  ا يشمل أجأزلا املنش ة  وج  املادة 

                          لوظائفأم. وقد تشةةةةةةجع املوظفب        املر ةةةةةة ب       أداء                                                    فأذه املمارسةةةةةةة قد تند  إىل تسةةةةةةييس عملية االختيار وطريقة
     مل                                                                               أي امل على تنظيم سلوكأم بطريقة ال تتناس  مع التزامالم كموظفب دوليب وكموظفب لدى املنظمة.

 
 اإلجراء المقترح لالختيار والتعيين -       ثالثا  

 
                وتعيينأم، سةةةةةةةةيتبع     11                                                                              إو اإلجراء الذ  اقاحته أمانة املنظمة الختيار أمناء كافة األجأزة املنشةةةةةةةة ة  وج  املادة   -  12

                                                                                                      اإلجراءات املعتمدة الختيار كبار موظفي املنظمة وتعيينأم، مع بعا التعديالت الكفيلة بتمكب اجلأاز املعين باملشةةةةةةةةاركة 
                 ، يرد بالتفصةةةةةةةةةةةةةةيل ث     أعاله   1                                                                               ث اإلجراء. وإو هذا اإلجراء، الذ    اتباعه ث التعيينات األخرية املشةةةةةةةةةةةةةةار إليأا ث الفقرة

                                                   مل                                        وهو يطبق بصةةةةةةةةةةورة مبا ةةةةةةةةةةرة أحكام املعاهدات املعنية، مراعيامل أدوار كل من املدير العام واألجأزة املنشةةةةةةةةةة ة             املل ق األول. 
                                                           وي من االتسا  مع ممارسات منظومة األمم املت دة. وال سيما ما يلي:   ،  11            وج  املادة 

 
                                                                                        إو مشةةةةةةاركة ممثلي اجلأاز املعين ث املقابالت، وحتديد قائمة هنائية باملر ةةةةةة ب املوصةةةةةةى هبم على أهنم مناسةةةةةةبوو     )أ(

                                                                                          للتعيب، ي ةةةةةةةمناو املشةةةةةةةاركة الفاعلة للجأاز ث اختيار املر ةةةةةةة  الذ  سةةةةةةةي ال اكه ث هناية املطا  إىل اجلأاز 
                للموافقة عليه. 

                                                            تقدل اسةةةةةةةم مر ةةةةةةة  للموافقة أو عدم املوافقة عليه، سةةةةةةةتكوو مالءمة ذلك      لدى       ث أنه                 ميزة هذه العملية       تتمثل   و     )ن(
                                                      مل             املر   للوظيفة قد ت كدت من خالل عملية الت قق األولية ف المل عن املقابلة. 

       التعيب        إقرار                مل                          فيما حتاف  أي ةةةامل على حق اجلأاز املعين بالبو ث   ،                                    والعملية ليسةةةو عرضةةةة للتسةةةييس غري الواج     )ج(
       مل                       ، وفقامل ألحكام املعاهدات املعنية.    عدمه         املقار أم 

                                                                                           ويعكس هذا النأ  ممارسةةةةةةةةةةةةةةة منظومة األمم املت دة ث تعيب األمناء التنفيذيب والرؤسةةةةةةةةةةةةةةاء التنفيذيب للربام      )د(
                                           واألجأزة املستقلة اخلاضعة إلدارة األمم املت دة.        سابات   واحل

 
         أسةةةةةةةةفرت عن             للشةةةةةةةةواغل اليت    ة      الكامل         املعاجلة                                                       وتعترب أمانة املنظمة أو البدائل اليت اقاحو قد فشةةةةةةةةلو عامة ث   -  11

                 ث اإلطار الدسةةةةتور      11                                           غري متما ةةةةية مع وضةةةةع األجأزة املنشةةةة ة  وج  املادة      أهنا                ذه املسةةةة لة و/أو                    االعتبارات احلالية
                   والقانوا للمنظمة. 

 
 خارج إطار المنظمة اتكيانآليات إنشاء   -       رابعا  

 
ّ                                     فيما أّو األجأزة الدسةةةةةةتورية املنشةةةةةة ة  وج  املادة   -  18                                                من دسةةةةةةتور املنظمة تتمتع بنسةةةةةةبة معينة من االسةةةةةةتقاللية     11      

                                                                                                  الوظيفية، فقد   التفاوس بشةةةةةةةةةةةةةة هنا واعتمادها من قبل األجأزة الرئاسةةةةةةةةةةةةةةية للمنظمة أو ضةةةةةةةةةةةةةةمنأا. وال ميكن تناول تلك 



 CCLM 107/3 1 

 

                          وبةةالتةةايل فعلى لوائ  املنظمةةة   16 .      املبةةادئ                   هةةذه النقطةةة موضةةةةةةةةةةةةةة ةةة ث      فةةإو                ككةةل. ولل قيقةةة،                           املعةةاهةةدات  عزل عن املنظمةةة
                                              ا ث ذلك تلك املتصلة بإجراءات اختيار املوظفب.     11                               ق على األجأزة املنش ة  وج  املادة  ب               وسياسالا أو تنط

 
                                  االبتعاد بشةةةةةكل سةةةةةافر عن لوائ  املنظمة   ث     11                                                   وبالتايل فإو رغ  أع ةةةةةاء أحد األجأزة املنشةةةةة ة  وج  املادة   -  19

                       لجأاز ضةةةةةمن إطار املنظمة،  ل        وضةةةةةع حد                                                                 وسةةةةةياسةةةةةالا )ولوائ  منظومة األمم املت دة وسةةةةةياسةةةةةالا(، هناا خيار متمثل ث 
                                                      وإنشاء منظمة مستقلة خارج إطار منظمة األغذية والزراعة. 

 
                       اجلديد  ةةةخصةةةيته القانونية         الكياو                        خارج املنظمة. وسةةةتكوو  ذا       مل كيانملا                                  وسةةةيتوج  اعتماد معاهدة جديدة تنشةةة     -  21

         الوطنية                    مل                         و يقاضةةةي ويقاضةةةى تبعامل للقانوو الدويل والقوانب        قدرته ب                                                وحقوقه والتزاماته وأصةةةوله وخصةةةومه اخلاصةةةة به، وكذلك 
                     اجلديد وع ةةةةةةةةةةةةةةويته اللذين      ياو   الك                                                                            املرعية اإلجراء. وينبغي لكل االلتزامات املناطة باملنظمة ث الوقو الراهن أو حتال إىل 

                                       ه ) ا يشمل امتيازاته وحصاناته( ث أراضي    وضع                                                              يت مالهنا بالكامل. وسيكوو عليه التفاوس بش و االتفاقات اليت تتناول 
                                        أع ائه وبش و اتفا  املقر مع بلده امل يا. 

 
                            ة إىل هيئة مصايد أكاا التونة                                                                       وقد جرى تناول اإلجراءات الواج  اتباعأا لت قيق هذه الغاية ث املاضي بالنسب  -  21
   1   من          ث الفاة                                                                                           اني  ا ند . وقد تناولتأا بشةةكل خاأل جلنة الشةةنوو الدسةةتورية والقانونية ث دورلا احلادية والثمانب   ث
    22   إىل     18   من          ث الفاة                                                         وبعد ذلك من قبل ا لس ث دورته الثانية والثالثب بعد املائة،  17      2111            أبريل/نيسةةةةةةةةةةةةةةاو    5   إىل 

 18 .    2111             حزيراو/يونيو 
 

                                         وجون نقل اجلأاز إىل خارج إطار املنظمة، فعلى     11                                              وث حال قرر أع ةةةةاء أحد األجأزة املنشةةةة ة  وج  املادة   -  22
  ،         اخلاصةةةة هبا                                                       ّ                                          املنظمة أو تتخذ خطوة اسةةةتباقية تو تنفيذ العملية.  ويتعّب على تلك العملية أو تتما ةةةى مع لوائ  املنظمة

                                 مل        إو هذا النوع من التغيري ال يتم حصةةةةةةةةةةرامل من خالل   و                                       نوو الدويل وممارسةةةةةةةةةةات منظومة األمم املت دة.    مل              ف ةةةةةةةةةةالمل عن لوائ  القا
ّ    ويرد أدناه وصا عملية حمتملة لت قيق هكذا حتّول.                عاهدة املعنية.              تعديل أحكام امل                                          

 
 
 

 مستقل كيانعقد مؤتمر للمفوضين من أجل اعتماد معاهدة جديدة للهيئة إلنشاء   -ألف
 

                                               مل بصةةةةةةةةياغة نص للمعاهدة اجلديدة. وقد يكوو النص موافقامل     11                                       يقوم أع ةةةةةةةةاء اجلأاز املعين املنشةةةةةةةة   وج  املادة   -  23
                                                         مل                              للم موو اجلوهر  للمعاهدة احلالية، ولكن األع اء يتمتعوو أي امل  رية إدخال م موو جوهر  جديد. 

                                                      
                                  تربم ضمن إطار املنظمة. وف ال عن ذلك،                                                "تنص الديباجة دائما على أو املعاهدة أو االتفاقية     أو:         املبادئ   من    5                               لذا على سبيل املثال، حتدد الفقرة     16

                                                                                               تقرر بوضور األغراس واألهدا  من املعاهدة واالتفاقية، ويتعب أو تكوو متفقة مع أغراس املنظمة وأهدافأا."
           مل      ليصةب  جأازامل خارج             من الدسةتور    11                                                                             "عملية تغيري طابع أحد األجأزة الدسةتورية ملنظمة األغذية والزراعة املنشة   وج  املادة    3/81CCLM        الوثيقة     17

   ".      ا ند (                                                                  إطار عمل املنظمة )تغيري الوضع القانوا  يئة مصايد أكاا التونة ث اني  
  . 3/81CCLM           ، والوثيقة  ( 5/131CL                                                                          تقريةر الدورة احلادية والثمانب للجنة الشنوو الدستورية والقانونية، )الوثيقة     18
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                                 مل   كة الدول الراغبة ث أو تصةةةب  أطرافامل ث                                                             وبعد صةةةياغة النص، يتم عادة عقد من ر للمفوضةةةب، مفتور أمام مشةةةار   -  21

                                                  اتفاقية فيينا لقانوو املعاهدات. وينبغي للمشاركب أو    من               من اجلزء الثاا    1                                       املعاهدة اجلديدة، وذلك بالتما ي مع القسم 
    مل  خصامل                                         ّ وثيقة صادرة عن السلطة الوطنية املختصة تعّب       عىن                                                  يتمتعوا بةةةةةةةةةةةةةةة"كامل الصالحيات" العتماد املعاهدة اجلديدة،

     مل                                                    حمددامل لتمثيل الدولة ث املفاوضات وث اعتماد املعاهدة اجلديدة. 
 

                         ةةذا الطلةة  أو يصةةةةةةةةةةةةةةةدر عةةادة         وينبغي   19                                                      وجيوز الطلةة  إىل املةةدير العةةام للمنظمةةة أو يعقةةد من ر املفوضةةةةةةةةةةةةةةب.  -  25
                            خمتلا أو يدعو إىل عقد املن ر.        لكياو                 ما إذا كاو ينبغي    ا      يقررو  ل                    مفتور لاع اء املنظمة         بالتايل   هو                 عن جملس املنظمة و 

 
 العملية المتوازية بين النسحاب من المعاهدة الحالية وانقضائها  -باء

                                        وبين دخول المعاهدة الجديدة حي ز التنفيذ
 

      ودخول   20 ،         هذه األخرية              ،  وج  أحكام         وانق ةةةةةةةةةةائأا    11                      املعاهدة احلالية للمادة                       ميكن لعملية االنسةةةةةةةةةة ان من   -  22
               ّ                              معاهدة جديدة حّيز التنفيذ أو ينفذا بالتواز . 

 
                                                     مل       مل         سةةةةلس، ميكن ملن ر املفوضةةةةب أو يعتمد، عن طريق قرار مالئم، صةةةةكامل حوذجيامل لالنسةةةة ان   ال      نتقال  ال        ول ةةةةماو ا  -  21

                                         وبوسع من ر املفوضب كذلك أو يدعو األطرا  ث  21                                                    يصاغ بصورة جتعله ث نفس الوقو صك قبول للمعاهدة اجلديدة.
                                                                       الداخلية لالنسةة ان من املعاهدة احلالية والدخول ث املعاهدة اجلديدة من أجل احلد    ا                               املعاهدة احلالية إىل تعجيل إجراءال

                                           ص احلفاظ على العمليات واسةةةةةةةةةةةةتيفاء التكاليا ذات  خي                                         عرقلة خالل املرحلة االنتقالية )وال سةةةةةةةةةةةةيما ث ما    ة            من احتمال أي
         الصلة(. 

 

 نتقاليةتنفيذ الترتيبات ال -جيم
 

                                               مل                                           آراء جلنة الشةةةةنوو الدسةةةةتورية والقانونية وا لس، ف ةةةةالمل عن آراء أع ةةةةاء اجلأاز املعين املنشةةةة   وج  املادة  ب   ا   مل رهنمل   -  28
                           مل                                                 ّ            ، ميكن للمنظمة أو تدعم عددامل من التدابري االنتقالية ريثما تدخل املعاهدة اجلديدة حّيز التنفيذ.   11

                                                      
                             معاهدة دولية   اعتماد معظمأا     19                                                  من دستور املنظمة، فإو املدير العام هو جأة االيداع لةةةةةةةةة     11                                           باإلضافة إىل االتفاقات اليت أبرمو ث إطار املادة     19

         ء احلاليب                                                                                                              من جان  من رات للمفوضةةةةةةةةةةةب عقدت بدعوة من املدير العام. ويكوو أ  من ر للمفوضةةةةةةةةةةةب تعقده املنظمة مفتوحا أمام مشةةةةةةةةةةةاركة األع ةةةةةةةةةةةا
                                                                                                       أخرى أع اء ث املنظمة أو أع اء ث األمم املت دة، أو أية من وكااللا املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.       مأتمة                       للمعاهدة الراهنة، ودول 

         باالنق ةةاء            أمور أخرى     ضةةةمن                ويق ةةةي هذا النص                                                        : "تشةةةتمل مجيع املعاهدات واالتفاقيات على نص بشةةة و انق ةةةائأا.      املبادئ   من     15             وج  الفقرة     20
                                                     م يقرر باقي املشةةةاركب باإلمجاع خال  ذلك. أما نظام االنق ةةةاء     ما  ،        االتفاقية                       دوو العدد الالزم لسةةةرياو                                        التلقائي ث حال هبوه عدد املشةةةاركب إىل ما

                                               سةةةةةنوات معينة على سةةةةةرياو املعاهدة أو االتفاقية يتعب                               ومن املفأوم أنه بعد انق ةةةةةاء عدة    .  به          مل                                         يوج  قرارامل من أغلبية معينة من املشةةةةةاركب فيتوقا العمل 
                                                    يب ثوا مدى الرغبة ث اإلبقاء عليأا أو إهنائأا باالنسةةة ان    و أ             تبعا ملقت ةةةى      احلال،      على        املشةةةاركب      فيأا      بناء                                   على توصةةةية من من ر املنظمة أو جملسةةةأا  ،

       منأا."
   كن                                                     مل                                                               وج  املعاهدات ذات الصلة، يصب  اإلبالغ عن االنس ان نافذامل بعد فاة حمددة عق  تسلم اإل عار باالنس ان من قبل املدير العام.  ومي    21

                                                                                                           النظر ث إمكانية خفا هذه املدة، مع مراعاة أ  تدابري انتقالية ضمن اإلطار القائم، اليت قد توضع ل ماو انتقال سلس. 
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                                                                                        وبعد ذلك، و سةةةةةةة  ال ةةةةةةةرورة، ميكن لتدابري انتقالية قصةةةةةةةرية األجل أو تطل  من جان  املنظمة اجلديدة وأو   -  29

                                                                                                      تتفاوس بشةةةة هنا مع منظمة األغذية والزراعة. وميكن لتلك التدابري االنتقالية أو ت ةةةةم، ث مجلة أمور، اسةةةةتمرار حسةةةةابات 
                 نقل األصةةةول املادية  ي             ّ                          جلديد من أو يشةةةّغل موظفيه بصةةةورة مبا ةةةرة، و  ا       اجلأاز                                       األمانة احلالية، وتعيب موظفب إىل أو يتمكن 

          واملالية. 
 

 اإلجراء المقترح أن تتخذه اللجنة -       خامسا  
 

ّ                                                          إّو جلنة الشةةةةةةةنوو الدسةةةةةةةتورية والقانونية مدعّوة إىل اسةةةةةةةتعراس هذه الوثيقة وإبداء املالحظات اليت تراها مناسةةةةةةةبة   -  31                                      ّ  
       بش هنا.

 
                                                           ث ضوء االعتبارات أعاله، إىل النظر ث االقاار الذ  يق ي ب و تتبع    ،         وجه اخلصوأل    على       مدعوة        اللجنة     وإو   -  31

  ،       املنظمة         من دسةةةةةةةةةةةةةتور     11                                                                               العملية الطويلة األجل الختيار األمناء التنفيذيب أو رؤسةةةةةةةةةةةةةاء األجأزة املنشةةةةةةةةةةةةة ة  وج  املادة 
                               ل ق األول هبةذه الوثيقةة، وإىل تقةدل                                                    كبةار املوظفب، مع إدخةال تعةديالت عليأةا،  سةةةةةةةةةةةةةةة  مةا ترد ث امل                إجراءات تعيب

                                  توصيات إىل ا لس بش و هذا االقاار. 
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 الملحق األول
 

 وتعيينهم 14اإلجراءات المقترحة لختيار أمناء األجهزة المنشأة بموجب المادة 
 
           بالنسةةةبة إىل                                                                                      تقوم اإلدارات الفنية بصةةةياغة إعالو وظيفة  ةةةاغرة بدعم من مكت  املوارد البشةةةرية،  سةةة  ما جير   ( 1 )

                                                           وما فو (. ويتم إطالع رئيس اجلأاز املعين على مشةةةةةةةةةةةروع إعالو الوظيفة    1 -                            مجيع الوظائا رفيعة املسةةةةةةةةةةةتوى )مد
                                            الشاغرة مع دعوته إىل اإلدالء برأيه هبذا اخلصوأل. 

 
     مل  يومامل.     12                                             يتم إصدار اإلعالو عن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة   و   ( 2 )
 
                                                                      ب ول اسةةةةةةةتعراس وفرز للمر ةةةةةةة ب باالسةةةةةةةتناد إىل املعايري الدنيا واملنهالت الواردة ث                          يقوم مكت  املوارد البشةةةةةةةرية   و   ( 3 )

                      إعالو الوظيفة الشاغرة.
 
                                                                                                   ويقوم مكات  نوان املدير العام واملديرين العامب املسةةةةةاعدين باسةةةةةتعراس ثاو لوضةةةةةع قائمة هنائية باملر ةةةةة ب من أجل   ( 1 )

                                              مر  ب على األقل،  ا يشمل مر  ة واحدة على األقل.    11    ت م                                              إجراء مقابالت معأم. وعلى القائمة النأائية أو
 
                                             تشكل جلنة مسنولة عن إجراء املقابالت، تت لا من:   و   ( 5 )
 

                                                       نائ  املدير العام املعين أو املدير العام املساعد )الرئيس(؛     )أ(
                                  وموظا واحد من كبار موظفي املنظمة؛     )ن(
   ؛   11                                           وممثلب اثنب عن أع اء اجلأاز املنش   وج  املادة     )ج(
                 وع و خارجي واحد؛    )د(
                                            وممثل واحد عن املوارد البشرية )لدعم العملية(.    )ه(

 
ّ        مل  تقوم اللجنة املسنولة عن إجراء املقابالت باستجوان املر  ب املدرجة أكاؤهم على القائمة النأائية وتعّد تقريرامل.   و   ( 2 )                                                                                            

ّ         وحيّدد تقرير                                                                                اللجنة ما ال يقل عن دسةةةةة مر ةةةة ب منهلب،  ا ث ذلك مر ةةةة ة واحدة على األقل. وإذا م تكن   
                                                   هناا مر  ة، فعلى تقرير اللجنة أو يت من ما يربر ذلك.

 
                                             يرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه.   و   ( 1 )
 
                                   مة من جان  املر ةةةةةةةةةةة ب، بينما تتوىل  ةةةةةةةةةةةركة                                                         ويتوىل مكت  املوارد البشةةةةةةةةةةةرية عمليات الت قق من املعلومات املقد  ( 8 )

                                                                خارجية استعراس القدرات اإلدارية للمر  ب الذين وقع عليأم االختيار.
 
                      مل      مل                                                                    وخيتار املدير العام  ةخصةامل واحدامل من املر ة ب املقار تعيينأم، في ال اسةم هذا األخري وسةريته الذاتية إىل اجلأاز   ( 9 )

                                       ة عليه بناء على أحكام املعاهدة املعنية.        للموافق    11                      املعين املنش   وج  املادة 
 
                                                                                              وبناء على موافقة اجلأاز، يصةةةةةةةةةةدر عرس وظيفة للمر ةةةةةةةةةة . وث حال عدم املوافقة، يقار املدير العام على اجلأاز   (  11 )

      مل                   مر  امل آخر موصى بتعيينه. 
 
                                                             ولدى قبول املر   بالعرس، يقوم املدير العام بتعيينه ث الوظيفة.   (  11 )


