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 د تطبيق القرار الصادر عن األمم المتحدة بشأن السّن اإللزامية إلنهاء الخدمةموع
 2018مايو/أيار  31-4 ذكرة معلومات،م

 
 رأي المستشار القانوني لمنظمة األغذية والزراعة

 
 الـــذي ينص  244/70القرار ، ت اجلمعيـــة العـــامـــة لألمم املتحـــدةاعتمـــد، 2015ديســــــــــــــمرب/كـــانون األول  23يف  -1

 من ُعني لزامية إل�اء خدمة الســــــــــــــن اإل أن ترفع املنظمات املشــــــــــــــاركة يف النظام املوحد لألمم املتحدةينبغي "ما يلي  على
 يف موعـــد أقصـــــــــــــــــاه 2018ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1عـــامـــًا حبلول  65إىل  2014ينـــاير/كـــانون الثـــاين  1قبـــل  من املوظفني

 ."، مع مراعاة حقوق املوظفني املكتسبة2018يناير/كانون الثاين  1
 
 ، 2018ة يف مــايو/أيــار املنعقـــد ودار نقـــاش كبري خالل مــداوالت جلنـــة املــاليـــة يف دورهتــا الســــــــــــــبعني بعـــد املــائــة -2

ســــــبعني بعد املائة للجنة املالية، بشــــــأن ويف االجتماع املشــــــرتك للدورة الرابعة والعشــــــرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة ال
يناير/كانون الثاين  1ة املعينني قبل يف ما يتعلق مبوظفي منظمة األغذية والزراع تعديل تاريخ تنفيذ القرارعلى اجمللس سلطة 
 ونية احملتملة الناشئة عن ذلك.واملخاطر القان 2014

 
 حو التايل.وقدم املستشار القانوين ملنظمة األغذية والزراعة رأيه بشأن هذه املسألة على الن -3
 
رية لألمم املتحدة واحملكمة قبل احملكمة اإلدايف �اية املطاف إال من ال ميكن إصــــــــــــــدار أي آراء قانونية قاطعة  -4

  ا.فرديــة املقــدمــة إليهمــق بــالشــــــــــــــكــاوى الهــا يف مــا يتعلايف األحكــام اليت قــد تصـــــــــــــــدر  اإلداريــة ملنظمــة العمــل الــدوليــة،
منظمة األغذية  نأ تالية: هلومن دون املســـــــاس بذلك، قدم املســـــــتشـــــــار القانوين الرأي التايل يف ضـــــــوء األســـــــئلة الثالثة ال

نفيذ القرار يف ما يتعلق مبوظفي تللمجلس تعديل تاريخ  وهل ميكن؟ 244/70رقم والزراعة ملزمة بتنفيذ قرار اجلمعية العامة 
مالية إضــــافية؟ وطُرح ســــؤال رابع املنظمة؟ وإذا قام اجمللس بذلك، فهل ســــتتعرض منظمة األغذية والزراعة ملخاطر قانونية و 

الحقة بشـــــــــأن أمهية موقف ة الإضـــــــــايف يف مداوالت األجهزة الرئاســـــــــية ملنظمة األغذية والزراعة وخالل املناقشـــــــــات الثنائي
 ة والزراعة.الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف ما يتعلق بالنظر يف هذه املسألة يف منظمة األغذي

 
  ؟ 44/702ن منظمة األغذية والزراعة ملزمة بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم أهل  (ألف)

 
ديســـمبر/كانون  23في  رالصـــاد 244/70العامة رقم بتنفيذ قرار الجمعية إن منظمة األغذية والزراعة ملزمة  -5

، وافقت منظمة األغذية والزراعة على النظام األســــــاســــــي للجنة 1973ويف أعقاب قرار اختذه املؤمتر يف عام  .2015األول 
 يتعلق بتنظيم وتنسيق شروط اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدة. اخلدمة املدنية الدولية (اللجنة)، وسلطة اللجنة يف ما

وتســـرتشـــد اللجنة، يف ممارســـتها ملهامها وفقاً لنظامها األســـاســـي، باملبادئ املنصـــوص عليها يف االتفاقات املربمة بني األمم 



2 

ة موحــدة واحــدة يف �ــايــة خــدمــة مــدنيــ وضــــــــــــــع"املتحــدة واملنظمــات األخرى يف منظومــة األمم املتحــدة، اليت هتــدف إىل 
 1املطاف".

 
 يمكن للمجلس تعديل تاريخ تنفيذ القرار في ما يتعلق بموظفي المنظمة؟هل  (باء)

 
القيام بذلك في حدود  وسيتعين يمكن للمجلس تعديل تاريخ تنفيذ القرار في ما يتعلق بموظفي المنظمة؟ -6

ملساس باهلدف النهائي املتمثل دون افي ضوء المصالح الخاصة للمنظمة وبرامجها وأهدافها االستراتيجية، معقولة، و 
 الصدد. . وهناك ثالثة اعتبارات ذات أمهية خاصة يف هذاواحدة موحدةيف إنشاء خدمة مدنية دولية 

 
اخلدمة املدنية الدولية، هو أن أي تاريخ  الرؤســـــــاء التنفيذيني يف جلنةاالعتبار األول، كما أشـــــــار إليه ممثلو جملس  6-1

بالنســـــــــبة للنظام املوحد  2014يناير/كانون الثاين  1يُتفق عليه لتنفيذ الســـــــــّن اإللزامية إل�اء اخلدمة للموظفني املعينني قبل 
 واهلدف احملدد  2.املعنية"إرشــــــــادياً، إذ يعود القرار النهائي بشــــــــأن هذه املســــــــألة على جمالس إدارات املنظمات" ســــــــيكون 

من ذلك هو أنه يُعترب أن اللجنة متارس مهامها التنســـــيقية، وليس ســـــلطتها التنظيمية لوضـــــع شـــــروط إلزامية، إما من تلقاء 
 نفسها أو من خالل اجلمعية العامة.

 
 ة ذات الصــــــــــلة في عدد من الوكاالت المتخصــــــــــصــــــــــة، الرئاســــــــــي األجهزة كونبالثاين فيتعلق ما االعتبار أ 6-2

 ت النظام األســـــــاســـــــي للجنة الخدمة المدنية الدولية والتي تضـــــــم نفس أعضـــــــاء منظمة األغذية والزراعة، التي قبل
وقد مارســــــــــــت املرونة وعملت على تعديل موعد تنفيذ القرار يف ضــــــــــــوء اهتماماهتا  قد اعتمدت وجهة النظر نفســــــــــها.

املقدمة من إدارة منظمة األغذية والزراعة. وُقدمت املشـــورة  على أســـاس طروحات مماثلة لتلك 3وأهدافها وبراجمها اخلاصـــة،
وقد كان هذا هو الحال مع مجلس منظمة  .ملذكرةاهذه مذكور يف القانونية هلذه األجهزة وأعضـــــــــــائها على غرار ما هو 

المجلس التنفيذي لمنظمة الصـــــــــحة فكرية، و الطيران المدني الدولي، والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية ال
 العـالميـة (ينطبق قرار منظمـة الصـــــــــــحـة العـالميـة أيضــــــــــــًا على برنـامج األمم المتحـدة المشـــــــــــترك المعني بفيروس 
نقص المناعة البشرية/اإليدز). وقد أيد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو وكالة متخصصة 

 نظر القسم دال أدناه).ا(تعديل تاريخ التنفيذ تابعة لألمم المتحدة، 
 
غري الرمسية عن املنظمات األخرى، حيث أجلت األجهزة الرئاســــــــــــــية موعد واالعتبار الثالث هو أن املعلومات  6-3

تعديل تاريخ بدء نفاذ الســّن اإللزامية اجلديدة  علىأنه مل يتم التشــكيك بســلطة األجهزة الرئاســية املعنية  بنيتتنفيذ القرار، 
                                                           

 .1946، من اتفاق العالقة بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة لعام 1الفقرة  ،11املادة   1
 من النظام األســــــاســــــي للجنة اخلدمة املدنية الدولية، أشــــــارت الشــــــبكة 16"إذ تشــــــري إىل املادة كان موقف ممثلي جملس الرؤســــــاء التنفيذيني كما يلي:    2

في أحســن األحوال، ألن القرار  رشــاديةإســتكون اإللزامية إل�اء اخلدمة)  65إىل أن أي تاريخ للتنفيذ يتفق عليه النظام املوحد لألمم املتحدة (للســـّن 
الفقرة  ،2015تقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية لعام (التأكيد مضــاف)، المنظمات" النهائي بشــأن هذه المســألة يقع على عاتق األجهزة الرئاســية في

  .A/70/30الوثيقة يف  21
، ضـــمن مجلة أمور، 2017أغســـطس/آب  6/74WO/CC/ ،23الوثيقة  ،لمنظمة العالمية للملكية الفكريةا بالنســبة إلىعلى وجه اخلصـــوص،  نظرا  3

،  11/141EB، الوثيقة نظمة الصــحة العالميةم إلى بالنســبةو  ؛[النســـخة اإلنكليزية] 3الصـــفحة  ،9والفقرة  [النســـخة اإلنكليزية] 2الصـــفحة  ،5الفقرة 
، 2016أبريل/نيسان  14463WP/-C ،15العمل  ثيقةو  ،نظمة الطيران المدني الدوليم النسبة إلىوب؛ 20و 19ن ا، خاصة الفقرت2017مايو/أيار  15

 . 5-4نظر، يف مجلة أمور الفقرة ا
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إل�اء اخلدمة، مع مراعاة مصــــاحل املنظمات. وال يبدو أن أي شــــكاوى قدمت حىت اآلن قد شــــككت يف ســــلطة األجهزة 
 مصاحل املنظمات. تعديل تاريخ التنفيذ، يف ضوء على، حبد ذاهتاالرئاسية، 

 

موظفي المنظمة، لى إ إذا قرر مجلس منظمة األغذية والزراعة تعديل موعد تنفيذ القرار بالنســـــــــــبة (جيم)
 فهل سيعرض ذلك المنظمة لمخاطر قانونية ومالية إضافية؟

 
تجاوز الهامش المرتبط لن يؤدي إلى مخاطر إضـــــــــــافية ت 244/70يُعتبر أن التنفيذ المؤجل المقترح للقرار  -7

 يبدو أن منظمة األغذية الوعلى أســـــاس املعلومات املتاحة، ويف ضـــــوء أمناط التقاضـــــي الســـــابقة،  عادة بهذه المســــائل.
 .  ةاليومي عملياهتاياق والزراعة ستتعرض ملخاطر قانونية ومالية تتجاوز املخاطر اليت تتعرض هلا بشكل عام يف س

 
قد مت . و 3-6و 2-6و 1-6 تســـليم ومعقول، مع مراعاة املالحظات الواردة يف الفقرا وإن موقف املنظمة القانوين -8

دويل، واملنظمة العاملية للملكية يف منظمة الطريان املدين الأن األجهزة الرئاســية ذات الصــلة  على وجه اخلصــوص،التأكيد، 
 ألغذية والزراعة، قد اســـتندت  منظمة االفكرية، ومنظمة الصـــحة العاملية، والدول األعضـــاء فيها اليت هي أيضـــاً أعضـــاء يف

 .ملذكرةااملنطق القانوين نفسه كما هو مبني يف هذه  ىلإيف قراراهتا 
 

  أهمية والتنفيذ ذ ة بتأجيليللتنمية الزراعن القرار األخير الصــــــــــــادر عن الصـــــــــــندوق الدولي أهل  (دال)
 في ما يتعلق بالنظر في هذه المسألة في منظمة األغذية والزراعة؟

 
ية يف منظمة األغذية والزراعة. أثار موقف الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية الكثري من املناقشـــات األجهزة الرئاســـ -9

 ، قد أبدوا حتفظات 0182ويالحظ أن نفس األعضــــــــــاء الذين أيدوا تعديل تاريخ التنفيذ يف الصــــــــــندوق يف أبريل/نيســــــــــان 
 ظمة األغذية والزراعة.بشأن التعديالت املقرتحة على تاريخ التنفيذ يف من

 
ضــــــــوء  فيلمنظمة اســــــــتعراض المســــــــألة في اليتســــــــم قرار الصــــــــندوق الدولي للتنمية الزراعية باألهمية  -10

 االعتبارات التالية.
 

الدول األعضـاء في النظام  ي عدادفتدرج لجنة الخدمة المدنية الدولية الصـندوق الدولي للتنمية الزراعية  10-1
وتشــــــــري جمموعة ). https://icsc.un.org/about/members.asp نظرامتييز بني هؤالء األعضــــــــاء (دون إبداء أي الموحد، 

 جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل أنه على الرغم من أن الصـــــــــــندوق مل يقبل رمسياً النظام األســـــــــــاســـــــــــي للجنة فإنه قد  قرارات
من اتفــاق العالقــة بني األمم  ،1، الفقرة 9ومبوجــب املــادة . 4" وافق على التعـاون مع لجنـة الخـدمـة المـدنيـة الـدوليـة"

ـــــندوق على التعاون مع لجنة الخدمة المدنية ، 1978املتحدة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية لعام  ـ ـ ـ ـ " يوافق الصــ
 شروط خدمة الموظفين".الدولية بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم وتنسيق 

 

                                                           
 .10، اخللفية الدستورية، الفقرة 10-1، املسائل اإلجرائية والتنظيمية، الفقرة 1راجع جمموعة قرارات جلنة اخلدمة املدنية الدولية، القسم   4

https://icsc.un.org/about/members.asp
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وهو وكالة متخصـــصـــة تابعة كر أعاله، من املفهوم أن اجمللس التنفيذي للصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية، وكما ذُ  10-2
الصــــلة للدورة الثالثة والعشــــرين  ييلي حمضــــر االجتماع ذ ام تعديل تاريخ التنفيذ. ويف يؤيدونلألمم املتحدة، وأعضــــاؤه، 

 65"يدعم األعضــــاء قرار الصــــندوق الدولي للتنمية الزراعية بتطبيق الســــّن التنفيذي للصـــــندوق: بعد املائة للمجلس 

ــــياً  (...) 2020يناير/كانون الثاني  1 اإللزامية إلنهاء الخدمة في ـ ـ ـ ـ ــــاً باقتراح اإلدارة، تماشــ ـ ـ ـ ـ ــــاء أيضــ ـ ـ ـ ـ  ويرحب األعضــ
ـــــلطة الحالية للرئيس  ـ ـ ـ ـ ـــــتخدام الســ ـ ـ ـ ـ   بتقديم هذا التأجيلمع مبادئ قرار األمم المتحدة ورهناً بتوافر الميزانية، باســ
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