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لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

بعد المائة الثالثةالدورة 

2016 تشرين األول/أكتوبر 26 - 24روما، 

من دستور  14اإلجراءات الخاصة باختيار وتعيين أمناء األجهزة المنشأة بموجب المادة 
 منظمة األغذية والزراعة واألجهزة األخرى التي تستضيفها المنظمة

أساسيةمعلومات    -أولا 

من دستور منظمة األغذية والزراعة )الفاو( على قيام املدير  14املادة  تنص ثالث من املعاهدات املنَشأة مبوجب -1
.وقد نشأت ممارسة جرى مبوجبها تنفيذ هذا النص عن طريق 1املعنية األجهزةالعام بتعيني أمناء هذه املعاهدات، مبوافقة 

اب شخص مرشح وذلك بال مشاركة، أو مبشاركة حمدودة للغاية، من جانب أمانة منظمة قيام أعضاء اهليئة املعنية بانتخ
 األغذية والزراعة. وُُيال املرشح املنتخب بعد ذلك إىل املدير العام من أجل تعيينه.

تتفق  اوبينما جرى اتباع هذه املمارسة لعدة سنوات، فمن رأي املنظمة أنه ينبغي إعادة تقييمها. إذ ال يبدو أهن -2
مبوافقة أعضاء  مني كل جهاز من قبل املدير العام"يعنين أمع املعىن املعتاد ألحكام املعاهدات، اليت تنص ببساطة على أن 

وال تدعو يف أي موضع إىل إجراء انتخاب. ويالحظ أيضاً أن إجراءات االنتخاب ال وجود هلا يف منظومة  .2اجلهاز املعين
اختيار املوظفني يف حالة اهليئات املماثلة.األمم املتحدة فيما يتعلق ب

املعاهدة الدولية بشأن املوارد ، و هليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطا واتفاقية إنشاءمصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي،  إنشاء هيئةهي  1
 ات على الرابط التايل:يمن دستور الفاو. وتوجد قائمة هبذه االتفاق 14معاهدة أُبرمت يف إطار املادة  17جد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتو 

http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/ 
(3)32، القسم سني، الفقرة 2اجمللد  األساسية، النصوص 2

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة)RQ(؛ 
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

o oo .oaw.www وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة

http://www.fao.org/legal/treaties/treaties-under-article-xiv/en/
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. ينفوباإلضافة إىل ذلك، فإن إجراء انتخابات هو أمر غري مالئم بتاتًا ملا هو، وينبغي أن يظل، مسألة تعيني  -3
 وأّكدت اخلربة عدم مالءمة هذه العملية. فقد كشفت هذه اخلربة عن أوجه قصور كبرية نتج عنها خماطر على مسعة املنظمة

 وأعضائها وإحلاق خسائر حمتملة هبما.
 
من دستور املنظمة، كما تستعرض املسألة  14املادة  املنَشأة مبوجب األجهزةوتستعرض هذه الوثيقة بإجياز وضع  -4

ق ساملطروحة هنا، واخلربة املكتسبة يف تنفيذ عمليات االنتخاب وأوجه القصور اليت تعرتيها. وتقرتح املنظمة إجراًء بدياًل يت
 مع املمارسة املتبعة يف منظمات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، مبا فيها منظمة األمم املتحدة نفسها.

 
 دستورالمن  14المادة  المنَشأة بموجب لألجهزةالوضع العام    -ثانياا 

 
  14املادة  وجباملنَشأة مب األجهزةيف منظمة األغذية والزراعة تستعرض وضع  األجهزة الرئاسيةظلت بعض  -5

هي معاهدات جرى التفاوض عليها يف إطار املنظمة  األجهزة"(. ومعاهدات هذه 14املادة  أجهزةمن دستور املنظمة )"
 واعتمدها املؤمتر أو اجمللس، تبعاً ملا إذا كان هلا نطاق عاملي أم إقليمي.

 
ومنظمة األغذية  14املادة  أجهزةلعالقة بني وقد أُعرب يف املاضي عن أوجه قلق بشأن االفتقار إىل الوضوح يف ا -6

ًا بعدم يتسم أحيان األجهزةوالزراعة )الفاو(. فقد رُئي بصورة خاصة أن مدى مسؤوليات املنظمة وأعضائها جتاه هذه 
جة لعملية نتي قد جاء جهازالوضوح. ومن غري احملتمل أن ميكن اختاذ موقف قطعي بشأن هذه املسألة نظرًا إىل أن كل 

املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي " 1957اوضية وقد يكون هلا مسات متميزة حمددة. وقد اعتمد مؤمتر الفاو املعقود يف عام تف
املادة  مبوجبواللجان املنَشأة  األجهزةو ، دستورالمن  15و 14أن حتكم املعاهدات واالتفاقيات املعقودة مبقتضى املادتني 

من دستور املنظمة  14املادة  مبوجباملنَشأة مبعاهدة  األجهزة"(. وبصورة عامة، جرى التسليم بأن )"املبادئ من الدستور" 6
 .ددة يف أنظمتهااحملينبغي أن تتمتع بقدر من االستقاللية الوظيفية والتشغيلية مبا يسمح هلا بتحقيق أهدافها 

 
قد ظلت  األجهزة، فإن هذه 14ة مبوجب املادة املنشأ لألجهزةبيد أنه بصرف النظر عن اخلصائص الوظيفية  -7

ترتبط مبنظمة األغذية والزراعة )الفاو( ارتباطًا وثيقًا وهو أمر يسري على كثري من اجلوانب. وبصورة عامة، تعمل هذه 
 و التايل:حيف إطار الفاو وهي تُلزِم املنظمة يف مجيع أنشطتها. وتوجد مظاهر كثرية تعربر عن هذا الوضع، على الن األجهزة

 
 14املادة  لألجهزة مبوجب، فإن الوثائق التأسيسية 3كما أكد جملس منظمة األغذية والزارعة )الفاو( (أ)

الشخصية االعتبارية، أي أهلية أن تتمتع هي أنفسها باحلقوق وأن تضطلع  األجهزةهذه  تعطي
 ونية للفاو.ألهلية القانبااللتزامات، ولذلك فإن عليها أن تتصرف عن طريق الفاو أو أن تعتمد على ا

 كما جيري إبرامها يف إطار الفاو، وفقًا لإلجراءات املعروضة   14جيري التفاوض على اتفاقات املادة  (ب)
  املذكورة أعاله. كما أن باب العضويةاملبادئ العامة للمنظمة ويف  الالئحةيف دستور املنظمة ويف 
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 املتحدة وأي وكالة من وكاالهتا املتخصصة  فيها مفتوح فقط أمام أعضاء املنظمة أو أعضاء األمم
 لعامة للمنظمة.ا الالئحةدستور ويف الأو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو املنصوص عليه يف 

ن تكون هذه ا، ولكن جيب أماملالية وأن تعّدهل والئحتهاالداخلية  الئحتهاأن تعتمد  األجهزةجيوز هلذه  (ج)
يف إطار  األجهزةاملؤسسي العام للمنظمة. وبصورة عامة، تعمل هذه متسقة مع اإلطار  اللوائح

 السياسات العامة للمنظمة ووفقاً هلا.
 لوائحلأو هبات أو مساعدات، تدار هذه التربعات واهلبات واملساعدات وفقاً  مسامهاتعند تلّقي أي  (د)

ملنظمة. دارية عن طريق حسابات اواإلجراءات املالية للمنظمة، كما ُيضطَلع جبميع املعامالت املالية واإل
 واردة وعن استخدامها. مسامهاتوالفاو مسؤولة أمام املاحنني عن إدارة أي 

 جيب إبالغ اجمللس أو املؤمتر بأي تعديالت على االتفاقات التأسيسية، وهلما سلطة عدم السماح   )هـ(
 و مع أحكام دستورها.الفاو أ أغراضهبا إذا رأيا أن هذه التعديالت ال تتفق مع أهداف أو 

ير م املدهم موظفون يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يعينه 14املادة  املنَشأة مبوجب األجهزةموظفو  )و(
 ملوظفني يف املنظمة ولسلطة املدير العام، رغم االستقاللية ا ولوائحلنظم العام للمنظمة وخيضعون 

ن جيري توظيفهم . وباملثل، فإن املوظفني اآلخرين الذيوالفنيةاليت قد يتمتعون هبا يف املسائل الوظيفية 
 وإجراءاهتا. للوائحهاتقوم املنظمة بتعيينهم، وهو ما ُيدث وفقاً  األجهزةمن أجل هذه 

حتال إىل جلنة الطعون باملنظمة أي مظامل قد يّدعي املوظفون أهنا وقعت هلم فيما يتصل بأحكام وشروط  )ز(
 إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية حي  تكون منظمة األغذية والزراعة عملهم كما حتال املظامل

 )الفاو( هي الطرف املدنعى عليه واملدير العام هو ممثلها القانوين.
 نامجة  لتزاماتاوباملثل، فإن الفاو، ومديرها العام بصفته ممثلها القانوين، هي اليت ينبغي أن تواجه أن  )ح(

، مثالً فيما يتصل بدعاوى التحكيم اليت قد تُرفع على هذه 14املادة  جهزة املنشأة مبوجباألعن أنشطة 
 وموظفوها  14املادة  األجهزة املنشأة مبوجب. كما أن االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع هبا األجهزة

لوكاالت ا هي امتيازات املنظمة وحصاناهتا املنصوص عليها يف دستور الفاو ويف اتفاقية امتيازات
 املتخصصة وحصاناهتا ويف االتفاقيات اإلضافية اليت قد تُعقد )مثاًل بصورة ثنائية بني الفاو وفرادى 

 الدول األعضاء(.
 

بقدر متفاوت من االستقاللية الوظيفية ألغراض  14املادة  األجهزة املنشأة مبوجبوهكذا، فبينما قد تتمتع  -8
، فهي من الناحية اإلدارية مندجمة اندماجًا كاماًل مع منظمة األغذية األجهزةهذه االضطالع بربنامج العمل الذي أقرته 

 والزراعة وفيها.
 
 هازجوال بد من وضع هذه االعتبارات يف احلسبان عند النظر يف إجراءات اختيار وتعيني األمني التنفيذي ألي  -9
 .14املادة  املنَشأة مبوجب األجهزةمن 
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 مناء التنفيذيين وتعيينه اختيار األ   -ثالثاا 
 

 وبينما  املبادئ. 1957كما ذُكر أعاله، اعتمدت الدورة التاسعة ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف عام  -10
 ، فإهنا ما زالت إىل حد كبري مرجعاً من املراجع العامة.املبادئقد يلزم حتدي  هذه 

 
املنشـــــــــأة  األجهزةتدخل  "إىل أنه  33ئ بتعيني األمناء. إذ تشـــــــــري الفقرة من هذه املباد 33و 32وتتعلق الفقرتان  -11

 هزةأجمتول كلية من املنظمة؛ و)ب(  أجهزةمن الدســـــــتور ضـــــــمن واحدة من الفئات الثالث التالية: )أ(  14مبوجب املادة 
ا إىل جانب متوهلا املنظمة، وهل أجهزة)ج( و ؛اجلهازمتوهلا املنظمة، وجيوز أن تقوم مبشـــــــــروعات تعاونية ميوهلا األعضـــــــــاء أو 

  6املنشـــــــــــأة مبوجب املادة  لألجهزةيُنص يف األنظمة األســـــــــــاســـــــــــية "على أنه  32وتنص الفقرة ". ذلك ميزانيات مســـــــــــتقلة
يعنين أمني كل  (3)...  من الدســتور، على أن: 14املنشــأة مبوجب املادة  لألجهزةمن الدســتور، ويف النصــوص األســاســية 

)ج( جيوز أن تنص 33الفقرة املشـــــــــار إليها يف  األجهزةدير العام ويكون مســـــــــؤوال أمامه إدارياً. ويف حالة من قبل امل جهاز
 املعين، أو مبوافقتهم،  اجلهازالنصــــــــــــــوص األســــــــــــــاســــــــــــــية على أن يعني املدير العام األمني، بعد التشــــــــــــــاور مع أعضــــــــــــــاء 

 أو باالتفاق معهم".
 
من دســـــتور املنظمة تنص على أن يعنّي  14عاهدات معقودة يف إطار املادة وكما ذُكر أعاله أيضـــــاً، فإن ثالث م -12

 مساك التونة هليئة مصــــــــــــــايد أ، وهذه املعاهدات هي: االتفاق املنشــــــــــــــ  املعين اجلهازاملدير العام األمني التنفيذي مبوافقة 
واملعاهدة الدولية  ملعدلة،بصـــيغته ا ،ســـطيف احمليط اهلندي، واالتفاق املنشـــ  للهيئة العامة ملصـــايد أمساك البحر األبيض املتو 

تطّور  يط اهلندي،هيئة مصايد أمساك التونة يف احملوبفعل ممارسة بادرت إليها . بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
وم بعملية قإىل اّتباع عمليات انتخابية. ويف إحدى احلاالت، ي -مع اختالفات طفيفة  -تنفيذ هذه األحكام مبا أّدى 

ح مةنظاملعضـــاء دون أي مشـــاركة كانت من جانب أمانة األاالنتخاب  ، إذ يُطلب فحســـب إىل املدير العام أن يعنّي املرشـــّ
ح  املنتَخب. ويف حاالت أخرى، جيري إشــــــراك أمانة املنظمة يف هذه العملية بالتبعية ولكن يقوم األعضــــــاء بانتخاب مرشــــــّ

تعتقد املنظمة أنه توجد أوجه قصــــــور رئيســــــية يف ظل هذه اإلجراءات كما ُيســــــتدل عليها يكون على املدير العام تعيينه. و 
 بعدد من املشاكل اليت ثارت مؤخراً.

 
 14المنشأة بموجب المادة  األجهزةالمشاكل التي نشأت فيما يتصل بموظفي    -رابعاا 

 
ب ات طبيعة خمتلفة، ناشــئة عن األســلو كشــفت خربة منظمة األغذية والزراعة عن أوجه قصــور من ثالثة أنواع ذ -13

أة مبوجب املادة  لألجهزةاحلايل الختيار األمناء  ، هي: )أ( أوجه قصــور منهجية وبرناجمية؛ و)ب( مشــاكل متصــلة 14املنشــَ
 بالسلوك الشخصي لألمني املعين، و)ج( التسييس غري املرغوب فيه لألمانات.

 
" قائمة بذاهتاهلا "حياة  14املادة  األجهزة املنشــــــــــأة مبوجبملســــــــــلنم به أن أما فيما يتعلق بالبند )أ( أعاله، فمن ا -14

وتســـــــعى إىل حتقيق أهدافها املنصـــــــوص عليها يف أنظمتها. بيد أهنا موضـــــــوعة ضـــــــمن إطار الفاو وتدعم حتقيق األهداف 
وأنشـطة  األجهزةأنشـطة هذه  بني االسـرتاتيجية للمنظمة. ويرجع ذلك يف الواقع إىل أنه يُعترَب من املرغوب فيه حتقيق التززر
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املنظمة ككل بالنظر إىل أهنا قد أُنشــــــــــــــئت يف إطار الفاو. بيد أن األخذ بإجراءات انتخابية ُتســــــــــــــفر عن أن يويل األمناء 
 األولوية ملســــــــــــــاءلتهم أمام أولئك الذين انتخبوهم هو أمر يتناقض بشــــــــــــــكل جوهري مع هذا اهلدف ويشــــــــــــــّجع يف الواقع 

تقوقع يف جمال العمل وعلى نقص التنســــــيق املالئم واحلوار بشــــــأن املســــــائل ذات األمهية اخلاصــــــة لربنامج على اتباع هْنج ال
 املنظمة وأهدافها. وتوجد مظاهر كثرية هلذا الوضــــــــــــع غري املرغوب فيه، وذلك على مســــــــــــتوى املســــــــــــائل الربناجمية وكذلك 

 .األجهزةمن حي  العمليات اإلدارية اليومية هلذه 
 
جهت املنظمة مؤخراً بصعوبات يف تناول حالة من حاالت السلوك غري املْرضى، تعلق بالبند )ب( أعاله، و وفيما ي -15

حي  تصرنف أحد موظفي منظمة األغذية والزراعة على حنو خمّل مبعايري السلوك والنزاهة املطلوب توافرها يف أي موظف 
 الزراعة منظمة األغذية و  يفأجراه مكتب املفتش العام  مدين دويل. وبعد ادعاءات من املنطقة املعنية، خلص حتقيق

املنَشأة مبوجب  ألجهزةامن  إقليمي جلهازإىل وجود تضارب يف املصلحة مل يُفصح عنه، بالنظر إىل أن زوج األمني التنفيذي 
 . 14طار املادة إكان ضالعًا يف تشغيل شركة جتارية تشتغل بأمور تدخل ضمن نطاق االتفاق املعين املربم يف   14املادة 

عمال الرمسية واألوقد أّدى ذلك إىل تصّور وجود تداخل بني جمال األعمال اخلاصة لألمني التنفيذي وألسرة ذلك الشخص 
من أجل  14مبوجب املادة  املنَشأ للجهاز. وثبت أيضاً أن األمني قد استخدم املوارد الرمسية 14مبوجب املادة  املنَشأ للجهاز

 الفاو.خصية. وكان ذلك مصدراً لإلحراج لعدد من األطراف، مبا يف ذلك حتقيق مكاسب ش
 
وبُدئ يف اختاذ إجراءات تأديبية ومُسح للموظف يف خامتة املطاف باالستقالة. بيد أن سلطة املدير العام يف بدء  -16

عاجلة خريات يف إجراءات ماختاذ إجراءات تأديبية ضد موظف منتَخب كانت موضوع مناقشات وأسفر ذلك عن حدوث تأ
حرج. وباإلضافة إىل ذلك، فبينما كان اختيار املوظف املعين قد مت دون أي مشاركة من جانب 

ُ
لفاو، امانة أهذا الوضع امل

ذا ه الفاو هي اليت تعني عليها أن تدير هذه العملية بأكملها وأن تواجهبصورة عامة، واملدير العام، بصورة خاصة، كانت 
 الوضع الشاذ وذلك على امتداد فرتة زمنية مطونلة.

 
يس غري مرغوب دت إىل تسيأويف ما يتعلق بالبند )ج(، بصفة أعم، ثبت اآلن أن املمارسات احلالية املعتمدة قد  -17
أمني تنفيذي مؤقت.  دولية. ويف احلالة اليت ُعرض سرد هلا أعاله، حدث بعد استقالة األمني التنفيذي أن ُعنير مانة ألفيه 

 وكان هذا املوظف مرشنحًا ملنصب األمني التنفيذي. وتوقّعًا منه لعملية االنتخاب، فقد أعرب فيما يبدو عن احجامه 
عن تنفيذ تعليمات صادرة إليه من املنظمة ميكن أن يكون هلا أثر سليب على مصاحل الناخبني احملتملني. ومما يُؤسف له 

ليمات املعنية كانت تتعلق مبسألة حساسة سياسياً كانت املنظمة تطبق بشأهنا سياسة تتبعها منظومة بدرجة أكرب أن التع
 .4األمم املتحدة ككل

 
وعلى نفس املنوال، وبصورة أعم، شهدت املنظمة على مدى السنوات القليلة املاضية يف سياق هذه العمليات  -18

لعمل واليت تشكل جزءاً من شروط ا –معايري سلوك اخلدمة املدنية الدولية االنتخابية عدداً من األنشطة اليت ال تتفق مع 
 بالنسبة إىل موظفي املنظمة.

                                                   
ن، كقام هذا املوظف نفسه بالتوقيع على عقد خارج نطاق سلطته يعّرض املنظمة وأعضاءها ملخاطر مالية وخماطر على السمعة يف ظل أوضاع كان مي  4

 ما زال قائماً وميكن أن ُيسفر عن تعريض املنظمة وأعضائها لنتائج سلبية. مرة أخرى، إرجاعها إىل االنتخابات املنتظرة. وهذا وضع
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ففي بعض األحيان، عمد رمبا بعض األمناء إىل تنظيم عملية إعادة انتخاهبم دون إبالغ أمانة منظمة األغذية  -19

و إعادة الساعي إىل أن يتم انتخابه أح املرشن ىل أن والزراعة على النحو الواجب. وهذا أمر غريب، بصورة خاصة، بالنظر إ
انتخابه، يف أي انتخاب عادي أو يف إجراء إعادة االنتخاب، ال يدير هو نفسه سري العملية االنتخابية، بل تديرها باألحرى 

عضاء ؤالء األإىل كسب دعم ه ومييل هؤالء األمناء إىل رعاية العالقات ألغراض انتخابية، إما سعياً  أطراف مستقلة وحمايدة.
أو، من خالهلم، سعيًا إىل احلصول على دعم أعضاء آخرين، تعزيزًا ملصاحلهم اخلاصة فيما يصل إىل شكل من أشكال 

ويتعارض هذا السلوك مع وضع موظفي اخلدمة املدنية الدولية وما يتصل به من مبادئ احلياد "احلمالت االنتخابية" اخلفية. 
 ."معايري السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية"والوالء والنزاهة املنصوص عليها يف  والصدق والثقة

 
ويبدو أّن الدول األعضاء اليت لديها رعايا مرشحون ملنصب األمني التنفيذي متيل إىل التدخل لدى أمانة منظمة  -20

ة" مبثابة شكل من أشكال "احلمالت االنتخابياألغذية والزراعة لضمان تعيني مواطنيها. وهذه األعمال، اليت هي أيضًا 
 اخلفية، ال ميكن أن تكون منسجمة مع وضعية أمانة دولية على النحو املعرتف به يف منظومة األمم املتحدة بأسرها 

د تعيني نوال مع املتطلنب الدستوري يف املنظمة املتعلق باألمهية القصوى لضمان توافر أعلى معايري الكفاءة واالقتدار التقين ع
 ويتعنّي على األعضاء اإلقرار بأّن مسؤوليات املوظفني املدنيني الدوليني هي دولية الطابع بشكل حصري  املوظفني.

ياً باالحرتام مطالَبة دستور والدول األعضاء وأنه ال جيدر هبم التماس أي توجيهات أو تلقيها من أي سلطات خارج املنظمة. 
الكامل للطابع الدويل ملسؤوليات املوظفني وبأاّل تسعى إىل التأثري على أي من رعاياها عند االضطالع هبذه املسؤوليات. 

 لني مل يسبق  هؤالء املسؤو وتشعر املنظمة بقلق خاص إزاء هذه التطورات، وخاصة يف ضوء ما يبدو أنه ممارسة يف تعيني
 هلا مثيل على نطاق منظومة األمم املتحدة ككل.

 
ويف ضوء كل ما ذُكر أعاله، تعتقد املنظمة أنه من الضروري اختاذ إجراء تصحيحي يف عملية تعيني أمناء األجهزة  -21

 .14املنشأة مبوجب املادة 
 

 الفنيةن عدم مالءمة إجراءات النتخاب لعمليات التعيي   -خامساا 
 

بشكل أكثر حتديداً، وبصرف النظر عن االعتبارات اهلامة ذات الطبيعة الربناجمية املشار إليها أعاله، تعتقد املنظمة  -22
 أن املمارسة احلالية املتمثلة يف إجراء انتخابات هي ممارسة غري مالئمة من عدٍد من النواحي كما يلي:

 
ام منظمة األغذية والزراعة هي واملدير العأمانة  حبكم الواقعستبَعد أواًل، يف ظل املمارسة احلالية، تُ  )أ(

. ويثور السؤال 14املعنية املنَشأة مبوجب املادة  لألجهزةللمنظمة من عملية التعيني لألمناء التنفيذيني 
ر العام ملديمع أحكام املعاهدات اليت جيب وفقاً هلا قيام ا تتماشىعما إذا كانت إجراءات االنتخاب 
 رفني . إذ تنص املعاهدات على أن يكون لكال الطاملعين اجلهازبتعيني األمناء التنفيذيني، مبوافقة 

 ( دور يف هذه العملية، يف حني أن املمارسة اليت تقضي بأن يعنّي املديراملعين واجلهاز)أي املدير العام 
إهنا تبعاد املدير العام من هذه العملية وهكذا فح املنتخب تنطوي على أثر عملي قوامه اسالعام املرشن 

 للوائحايف جوهرها تتعارض مع أحكام املعاهدات املعنية. فهذه األحكام، يف جوهرها، مماثلة ألحكام 
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العامة للمنظمة فيما يتعلق بنواب املدير العام الذين يعينهم املدير العام رهناً بتأكيد اجمللس هلذا التعيني. 
 العامة للمنظمة عن إجراء انتخابات لشغل مناصب نواب املدير العام. اللوائحأحكام ومل ُتسفر قط 

ثانياً، ومما يُؤسف له بدرجة أكرب هو أنه يف حني ُتستثين منظمة األغذية والزراعة واملدير العام من عملية  )ب(
أن كون  ومن املؤسف االختيار، تقع عليهما املسؤولية الكاملة عن أداء األمناء التنفيذيني وسلوكهم.

 إن مل يكن  -ولذلك فمن املؤسف املنظمة مسؤولة هبذه الطريقة هو ليس جمرد احتمال نظري. 
وجود هذا الوضع الذي وفقاً له تكون منظمة األغذية والزراعة واملدير العام، بوصفه  -معقول  من الال

، مها الطرفني اللذين يتحمالن 14وجب املادة املعنية املنَشأة مب ولألجهزةاملمثل القانوين األخري للمنظمة 
بصورة رئيسية املسؤولية عن العواقب املرتتبة على أوجه القصور وأوجه التقصري يف أداء أو سلوك كل 

 أمني تنفيذي، بالنظر إىل عدم وجود أي مشاركة هلما يف تقييم واختيار املرشح املعين.
، وما ينبغي نفيذيتألمني  فينتعيني  الواقعة عامة مع ما هو يف ثالثاً، ال تتناسب املمارسة احلالية بصف )ج(

أن يظل كذلك. فهي ال تسمح بإجراء تقييم سليم ملؤهالت املرشحني، وال بإجراء عمليات مراجعة 
سليمة مع األشخاص املرجعيني، وال بإجراء أي تقييم جلميع املرشحني من حي  نزاهتهم وسلوكهم.  

 .فينعناصر طبيعية وهامة من العملية املتصلة بأي تعيني  وعمليات التحّقق هذه هي
ها هذه يدة اليت نشأت فيباعتبارها املنظمة الوح –رابعاً، يتبني من خربة منظمة األغذية والزراعة  )د(

رهتا ية واستقالليتها وإداهليئة قانونأنه يرتتب عليها نتيجة عملية تتمثل يف تقويض نزاهة األمانة  -املمارسة
، وطابعها 14الذاتية اليت ستتسم هبا أنشطة املنظمة، مبا يف ذلك أجهزهتا الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

وأي موظف، وهو يسعى إىل أن يتم انتخابه، أو مت انتخابه فعاًل، مييل إىل ضبط املتعدد األطراف. 
ل. ويتعارض هذا تنتخبه يف املستقبسلوكه آخذًا يف احلسبان موقف األطراف اليت انتخبته أو اليت قد 

 السلوك مع واجبات املوظف بالوالء للمنظمة وللجهاز املعين وأهدافهما ورؤيتهما. وهبذا املعىن، 
 فإن هذه املمارسة تطمس خطوط املساءلة بني أمانة املنظمة وأمني اجلهاز الدستوري املعين.

 
ة سات االختيار هذه اليت ظهرت يف منظمة األغذية والزراعوتشرح هذه العملية غري السليمة سبب أن تكون ممار  -23

اليت لديها  –دة ألمم املتحا وبرامج صناديق)الفاو( غري معروفة يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمم املتحدة. فإدارة 
سة األمم األمم املتحدة اإلمنائي أو مؤس واسعة النطاق وميزانيات مبليارات دوالرات الواليات املتحدة، مثل برنامج حافظات

املتحدة لرعاية الطفولة )منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(( أو مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 
لعام لألمم ايتواّلها مديرون تنفيذيون يعينهم األمني العام لألمم املتحدة، أو يعينهم األمني  –أو برنامج األغذية العاملي 

املتحدة هو واملدير العام للفاو. ووفقًا للقواعد ذات الصلة، فمن املتوقع إجراء عملية تشاور مع اجملالس التنفيذية هلذه 
 الربامج والصناديق، يصبح بعدها التعيني رمسياً. بيد أن رؤساء هذه الصناديق والربامج هم بوضوح مسؤولون معيننون.

 
ة، ة املتعددة األطراف املختلفة، اليت تعمل حتت رعاية األمم املتحدة أو برنامج األمم املتحدة للبيئواالتفاقات البيئي -24

  .ملتحدة للبيئةاألمم ايرأسها أمناء تنفيذيون قام بتعيينهم إما األمني العام لألمم املتحدة أو املدير التنفيذي لربنامج 
عضاء. وعلى سبيل املثال، يقوم األمني العام لألمم ويف بعض األحيان، يكون من املتوقع إجراء مشاورات مع الدول األ

املتحدة، عقب مشاورات جُترى مع مؤمتر األطراف عن طريق املكتب، بتعيني األمينني التنفيذينْي التفاقية األمم املتحدة 



CCLM 103/2 8 

اتفاقيات منظمة بملكافحة التصحر واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وتنطبق املبادئ نفسها فيما يتعلق 
مان لليونسكو ويف هذه احلاالت، يقوم املديران العااألمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة العمل الدولية. 
 ومنظمة العمل الدولية، على التوايل، بتعيني أمناء هذه االتفاقيات.

 
لك الربامج ناء التنفيذيني هليئات األمم املتحدة، مبا يف ذويورد تذييل هلذه الوثيقة ملخصًا إلجراءات تعيني األم -25

والصناديق ذات اإلدارة الذاتية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف. ويبدو من الواضح يف مجيع هذه احلاالت أن سلطة 
توخنى يف بضع حىت وإن كان يالتعيني مسندة إىل األمني العام لألمم املتحدة أو لرئيس املنظمة األم أو املنظمة املستضيفة، 

 حاالت إجراء مشاورات. وال تنطوي أي من القواعد أو املمارسات ذات الصلة على إجراء انتخابات.
 

 النْهج البديل المقتَرح   -سادساا 
 

 مقتَرح يرمي إلى اتباع إجراءات موحَّدة لتعيين كبار الموظفين مع بعض التعديالت )أ(
 
جراءات املتبعة يف منظمة األغذية والزراعة، وبصورة أعم على املمارسة اليت تتبعها باالعتماد على بعض اإل -26

املنَشأة  ألجهزةلاملنظمات األخرى يف منظومة األمم املتحدة، تقرتح املنظمة تعدياًل على عملية اختيار األمناء التنفيذيني 
 وافق هذا النهج ويت .املعين اجلهازكوكها التأسيسية على أن يعينهم املدير العام مبوافقة اليت تنص ص 14مبوجب املادة 

 شيًا مع األدوار العادية لكال الطرفني املشاركني يف عملية االختيار. امع أحكام املعاهدات ذات الصلة، كما أنه أكثر مت
 عملية االختيار وليس فيه مساس بسلطة أي منهما. ومن شأن هذا النهج احرتام دور كل من املدير العام واألعضاء يف

 
ووفقاً هلذا املقرتَح يقوم املدير العام، عن طريق إجراءات االختيار السارية حالياً يف املنظمة فيما يتعلق بتعيني كبار  -27

اإلجراءات احلالية  ص. وتناملعين اجلهازاملوظفني، بتحديد مرشح مؤهل على النحو الواجب ويكون تعيينه مرهونًا بإقرار 
الختيار كبار املوظفني على اإلعالن عن وظيفة شاغرة وحتديد فرتة اإلعالن واستعراض الرتشيحات الواردة يف ضوء املؤهالت 

ئمة خمتصرة وُيدد فريق املقابالت قا وعقب ذلك، يُنَشأ فريق إلجراء املقابالت يرأسه أحد نواب املدير العام.املطلوبة. 
ك وقد تشمل أفرقة إجراء املقابالت عضواً خارجياً أو اثنني. وميكن أن يشار ملوَصى هبم حتال إىل املدير العام. للمرشحني ا

ملرجعيني. . وجُترى عمليات مراجعة األشخاص ااملعين اجلهازيف فريق إجراء املقابالت ما يصل إىل اثنني من ممثلي أعضاء 
 للمرشحني وكفاءاهتم ومدى مالءمتهم للوظيفة عموماً. الفنيةوميكن عن طريق هذه العملية تقييم اخلربة 

 
 اهذرار تعيينه. ويكون إلق املرشح املعين اجلهازوبعد حتديد املرشنح نتيجًة هلذه العملية، يقرتح املدير العام على  -28

 قرتح أم ال تقره، وفقًا ألحكام املعاهداتالبت فيما إذا كانت تقر التعيني امل 14املنَشأة مبوجب املادة  األجهزةمن  اجلهاز
املعنية. ويبدو أن هذه العملية تنطوي على احتمال أكرب يف أن يكون مدى مالءمة املرشح للوظيفة قد تأّكد حبلول الوقت 

 ول.ألص. وفضالً عن ذلك، فلن جيري تسييس هذه العملية على حنو خمالف لاملعين اجلهازالذي يُعرض فيه اسم املرشح على 
 
وباإلضافة إىل كون هذا النهج يتسق مع املعاهدات املعنية، فإنه يعكس املمارسة الواسعة االنتشار يف مجيع  -29

امج والصناديق املستقلة،  والرب  لألجهزةمكونات منظومة األمم املتحدة خبصوص تعيني األمناء التنفيذيني والرؤساء التنفيذيني 
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شتمل اإلجراءات السارية حالياً لدى مجيع املنظمات والكيانات التابعة ملنظومة األمم كما هو موضح أعاله. ويف الواقع، ت
  ها استعراضًا للطلبات الواردة وتقّيمها يف ضوء املؤهالت املطلوبة وجتري مقابالتءاملتحدة على مرحلة جُتري اإلدارة أثنا

بيل الشخص الذي تُناط به سلطة التعيني، على س ومن الناحية النموذجية، فإنمع املرشحني وتضع القائمة املختصرة. 
  أو يلتمس إقرارها، كما هو موضح املعين اجلهازاملثال األمني العام لألمم املتحدة، خيتار مرشحًا واحدًا ويتشاور مع 

 يف تذييل هذه الوثيقة.
 

 14المنَشأة بموجب المادة  األجهزةانطباق إجراءات المنظمة على  )ب(
 
أثاروا أسئلة  . بيد أهنم قدفنيةة، مل يشّكك األعضاء يف عدم مالءمة أسلوب االنتخاب لعملية تعيني بصورة عام -30

 ذات طبيعة إجرائية. ووجهوا االهتمام بصورة خاصة إىل أن إجراءات االنتخاب قد ظلت هي املمارسة املتبعة لعدد 
 ا.املعنية تعديل املمارسة اليت تسري عليه زةاألجهمن السنوات وأنه ينبغي االستمرار يف اتباعها إىل أن ختتار 

 
من الدستور تتمتع بقدر من اإلدارة الذاتية،  14القانونية املنشأة مبوجب اتفاقية أو اتفاق يف إطار املادة  واألجهزة -31
جرى التفاوض و تلف تبعاً لصكوكها التأسيسية وآلياهتا التنفيذية. ومع ذلك، فإن هذه االتفاقيات واالتفاقات قد أُعدت خي

 نظمة األغذية والزراعة )الفاو(، وال ميكن النظر إىل هذه املعاهدات مبعزلمل األجهزة الرئاسيةبشأهنا واعُتمدت يف إطار 
عن الفاو ككل. وهذا املوقف تؤكده مبادئ شىت يف القانون الدويل، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل اتفاقية فيينا لقانون  

 بشأهنا.املعاهدات وإىل تاريخ التفاوض 
 
 واليت دخلت حيز النفاذ  1969مايو/أيار  23املربمة يف فيينا يف  –فاتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  -32
تؤكد انطباق قواعد املنظمة الدولية على االتفاقات  -دولة  114، وتضم دوالً أطرافاً عددها 1980يناير/كانون الثاين  27يف 

"املعاهدات املنشئة ملنظمات دولية واملعاهدات من االتفاقية، املعنونة  5لية.  أما املادة املعتمدة يف إطار هذه املنظمات الدو 
 ، فتنص على ما يلي:املعتمدة يف منظمة دولية"

 
تطبق هذه االتفاقية على أي معاهدة تكون هي الوثيقة املنشئة ملنظمة دولية وعلى أي معاهدة تعتمد داخل "

 ".قاعدة من قواعد املنظمة ذات صلةمنظمة دولية، دون اإلخالل بأي 
 

وصيغة هذا النص، فضالً عن تارخيه، يؤكدان أن ما قصده واضعو اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات )"اتفاقية فيينا"(  -33
هو احلفاظ بالكامل على سالمة مجيع القواعد واإلجراءات داخل املنظمات الدولية، مع اإلشارة بوجه خاص إىل املنظمات 

 بعة ملنظومة األمم املتحدة.التا
 
 وحتتوي التقارير املختلفة للمقرر اخلاص، الذي قاد العمل يف جلنة القانون الدويل بشأن إعداد اتفاقية فيينا،  -34

على عدد كبري من املالحظات والتعليقات اليت تبني أن االتفاقات املربمة داخل املنظمات الدولية ينبغي، إىل حد كبري، 
 ة قائمة بذاهتا، وأنه بينما ينبغي احلفاظ على حرية الدول املتفاوضة تكون املراحل الرئيسية حلياة هذه املعاهداتاعتبارها فئ

 أموراً مرتوكة للمنظمات ككل نظراً إىل أن املعاهدات املعنية قد جاءت بوجه عام نتيجة للعمل الذي قامت به املنظمة.
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 اردة من احلكومات يف تلك التقارير تعكس رغبة واضحة يف احلفاظ وعلى نفس املنوال، فإن املالحظات الو  -35

على عمليات صنع القرار، مبا يف ذلك السياسات، املعمول هبا داخل املنظمات وعلى انطباق القواعد ذات الصلة. وبدالً 
قواعد املنظمة املعنية، و من إدراج حتفظات يف عدد كبري من املواضع يف مشاريع مواد املعاهدة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات 

رُئي أن من األفضل إدراج نص عام بالتحّفظ على انطباق اإلجراءات والقواعد احملددة للمنظمة فيما يتعلق باملعاهدات 
 املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم املعاهدات واالتفاقيات"املعتمدة داخل تلك املنظمة. وينعكس هذا املوقف يف 

"، اليت اعتمدها مؤمتر من الدستور 6املادة  مبوجبمن الدستور، واهليئات واللجان املنشأة  15و 14ى املادتني املعقودة مبقتض
 ، 14املنَشأة مبوجب املادة  األجهزة. وأما انطباق قواعد وسياسات املنظمة على 1957منظمة األغذية والزراعة يف عام 

فاقية فيينا ا يتعلق بتعيني األمناء التنفيذيني، فهو أمر يتفق متامًا مع اتمبا يف ذلك أية إجراءات رمبا تكون قد ُوضعت فيم
 لقانون املعاهدات، اليت من املسلم به أهنا تعكس القانون الدويل العريف.

 
 منظمة األغذية والزراعة التي تستضيفهاالكيانات األخرى  -سابعاا 

 
 األجهزة مؤسسياً عن كياناتالوقد ختتلف هذه . من الكيانات األخرى اً عدد تستضيف منظمة األغذية والزراعة -36

 من الدستور، بالنظر إىل أنه مل جير إنشاؤها مبعاهدة. وهي عادًة ما تأخذ شكل مشاريع ممونلة  14املنشأة مبوجب املادة 
 دارة اخلاصةمن الالئحة املالية. وقد يكون لدى هذه الكيانات هياكل اإل 7-6من تربعات مقبولة مبوجب املادة 

هبا وقد تتمتع بقدر من اإلدارة الذاتية الوظيفية. وعلى الرغم من ذلك، تظل منظمة األغذية والزراعة، وكما هي احلال مع  
 لمساَءلة واملسؤولة متامًا عنها وعن أنشطتها. وبناء على ذلك، يُقرتح ل اخلاضعة ، هي14املنشأة مبوجب املادة  األجهزة

 .5ا على تعيني رؤساء هذه اهلياكلأن جيري تطبيق اإلجراءات نفسه
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة -ثامناا 
 

 ُتدعى اللجنة إىل استعراض هذه الوثيقة وإبداء ما تراه مالئماً من مالحظات وتعليقات عليها. -37
 
 الداعي  االقرتاحوبصورة خاصة، ُتدعى اللجنة، يف ضوء االعتبارات املتقدمة، إىل اإلعراب عن آرائها بشأن  -38

عن طريق اإلجراءات املعتادة لتعيني كبار املوظفني، رهناً  14املنشأة مبوجب املادة  لألجهزةإىل اختيار األمناء التنفيذيني 
الية طلب اإلجراءات احل، ال تتنظمةامل اليت تستضيفها. ويف حالة الكيانات األخرى املعين اجلهازباملوافقة الالحقة من جانب 

موافقة هياكل إدارة هذه الكيانات.

                                                   
 كقاعدة عامة، ال خُيلع على هذه اهليئات الشخصية االعتبارية، وهي تتصرف دائماً عن طريق منظمة األغذية والزارعة.  5
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 المرفق
 

 المنشأة بموجب معاهدات في منظومة األم  المتحدة واألجهزةرؤساء المكاتب  عمليات اختيار وتعيين
 

اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 المكتب ورتبته

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

 اإلدارات والمكاتب –حدة أمانة األم  المت
 رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

منسق  /)وكيل األمني العام
عمليات االغاثة يف حاالت 

 الطوارئ(

يعلن األمني العام لألمم املتحدة تعيينه، 
عقب ترشيحات تُقدنم من الدول 

األعضاء وقائمة خمتصرة يضعها فريق 
 اختيار.

شيحات تُقدنم من الدول األعضاء قبل تر  األمني العام لألمم املتحدة
 التعيني.

قائمة خمتصرة يضعها فريق اختيار قبل 
 التعيني.

المفوضية السامية لألم  المتحدة 
 لحقوق اإلنسان

  المفوض السامي
 ()وكيل األمني العام

يعينه األمني العام لألمم املتحدة، بعد 
 6.موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة

موافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة قبل  ام لألمم املتحدةاألمني الع
 التعيني.

 *املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان ب*اهليئات املنشأة بناء على معاهدات واملرتبطة 
، موظف لشؤون أمين اللجنة لحنة حقوق اإلنسان

 (4-حقوق اإلنسان )ف
عملية التعيني املعتادة لدى مفوضية 

/األمم املتحدة بشأن قوق اإلنسانح
 وظائف املوظفني.

املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
 اإلنسان

 أمانة األمم املتحدة

 ال توجد.

اللجنة المعنية بحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد 

 أسره 

، موظف لشؤون أمين اللجنة
 (4-حقوق اإلنسان )ف

ية ملفوضاعملية التعيني املعتادة لدى 
السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 /األمم املتحدة بشأن وظائف املوظفني.

املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
 اإلنسان

 أمانة األمم املتحدة

 ال توجد.

                                                   
 .A/RES/48/141الوثيقة هذا التعيني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر   6

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r141.htm
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، موظف لشؤون أمين اللجنة لجنة حقوق الطفل
 (4-حقوق اإلنسان )ف

ية املفوضعملية التعيني املعتادة لدى 
 /ية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسانالسام

 األمم املتحدة بشأن وظائف املوظفني.

املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
 اإلنسان

 أمانة األمم املتحدة

 ال توجد.

اللجنة المعنية بحقوق األشخاص 
  ذوي اإلعاقة

، موظف لشؤون أمين اللجنة
 (4-حقوق اإلنسان )ف

ية ملفوضاعملية التعيني املعتادة لدى 
 /السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
 األمم املتحدة بشأن وظائف املوظفني.

املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق 
 اإلنسان

 أمانة األمم املتحدة

 ال توجد.

اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 المكتب ورتبته

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

 الصناديق والبرامج –األم  المتحدة 
 مدير البرنامج برنامج األم  المتحدة اإلنمائي

 ()وكيل األمني العام
يعينه األمني العام لألمم املتحدة بالتشاور 

مع اجمللس التنفيذي للربنامج. وتقر 
 اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا التعيني.

اجمللس التنفيذي قبل  مشاورات مع األمني العام لألمم املتحدة
 التعيني.

إقرار التعيني من جانب اجلمعية العامة 
 لألمم املتحدة.

 المدير التنفيذي صندوق األم  المتحدة للسكان
 )وكيل األمني العام(

ور ايعينه األمني العام لألمم املتحدة بالتش
 مع اجمللس التنفيذي للصندوق.

لس التنفيذي قبل مشاورات مع اجمل األمني العام لألمم املتحدة
 التعيني.
 

مفوض األم  المتحدة السامي 
 لشؤون الالجئين

 المفوض السامي
 )وكيل األمني العام(

يرّشحه األمني العام لألمم املتحدة عقب 
مشاورات مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية 
للدول األعضاء. تنتخبه اجلمعية العامة 

 7.لألمم املتحدة

مشاورات قبل التعيني مع رؤساء  دةاألمني العام لألمم املتح
اجملموعات اإلقليمية للدول األعضاء قبل 

 التعيني.
إقرار التعيني من جانب اجلمعية العامة 

 لألمم املتحدة.

                                                   
 .A/RES/428 (V)هذا التعيني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر الوثيقة   7

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/060/26/IMG/NR006026.pdf?OpenElement
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معهد األم  المتحدة للتدريب 
 والبحث )اليونيتار(

 المدير التنفيذي
 )وكيل األمني العام(

 ال توجد. العام لألمم املتحدةاألمني  8.يعينه األمني العام لألمم املتحدة

اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 المكتب ورتبته

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

وكالة األم  المتحدة إلغاثة 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 في الشرق األدنى )األونرا(

 المفوض العام
 )وكيل األمني العام(

العام لألمم املتحدة بعد  يعينه األمني
مشاورات مع اللجنة االستشارية 

 9.لألونروا

مشاورات مع اللجنة االستشارية لألونروا  األمني العام لألمم املتحدة
 قبل التعيني.

 - هيئة األم  المتحدة للمرأة
هيئة األم  المتحدة للمساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة

 المديرة التنفيذية
  العام()وكيلة األمني

يعينها األمني العام لألمم املتحدة بعد 
 10مشاورات مع الدول األعضاء.

مشاورات مع الدول األعضاء قبل  األمني العام لألمم املتحدة
 التعيني.

 ةالتنفيذي ةالمدير  برنامج األغذية العالمي
 )وكيل األمني العام(

يعينه األمني العام لألمم املتحدة واملدير 
التشاور مع اجمللس العام للفاو بعد 
 التنفيذي للربنامج.

 األمني العام لألمم املتحدة
 املدير العام للفاو

مشاورات مع اجمللس التنفيذي للربنامج 
 قبل التعيني.

 المدير التنفيذي *برنامج األم  المتحدة للبيئة
 )وكيل األمني العام(

يرّشحه األمني العام لألمم املتحدة بعد 
موعات اإلقليمية مشاورات مع رؤساء اجمل

للدول األعضاء. تنتخبه اجلمعية العامة 
 11.لألمم املتحدة

 األمني العام لألمم املتحدة
 

مشاورات قبل التعيني مع رؤساء 
 اجملموعات اإلقليمية للدول األعضاء.
إقرار التعيني من جانب اجلمعية العامة 

 لألمم املتحدة.

                                                   
ويعني املدير التنفيذي  .لبشريةباملوارد ا يتمتع بسلطة مستقلة يف أداء مهامه املتعلقةمعهد األمم املتحدة للبح  والتدريب )اليونيتار(، بوصفه معهداً ذا إدارة ذاتية داخل نظام األمم املتحدة املوحد، ": www.unctad.orgانظر الرابط   8

على موظفي اليونيتار  ةالنظامان اإلداري واألساسي ملوظفي األمم املتحد. وتقتصر تعييناهتم على اخلدمة لدى املعهد. وينطبق أمانة األمم املتحدةبموظفي املعهد. وموظفو املعهد هم موظفون باألمم املتحدة ولكنهم ليسوا موظفني 
 اليونيتار خالف ذلك".تنفيذمها عن طريق التعميمات الداخلية. وال تنطبق على اليونيتار األوامر والنشرات اإلدارية املنطبقة على األمانة ما مل تقرر إدارة وجيري 

 .A/RES/302 (IV)هذا التعيني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر الوثيقة   9
 .A/RES/64/289هذا التعيني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر الوثيقة   10
 .A/RES/2997 (XXVII)يني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر الوثيقة هذا التع  11

http://www.unctad.org/
http://www.unrwa.org/content/general-assembly-resolution-302
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/289
http://www.un-documents.net/a27r2997.htm
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 ألمم املتحدة للبيئة أو املرتبطة به**االتفاقيات واهليئات اليت يديرها برنامج ا
اتفاقيات بازل وروتردام أمانة 

 وستوكهول 
 المدير التنفيذي

 (2 –)مد 
يعينه األمني العام لألمم املتحدة بناء على 

 12.مشورة املدير التنفيذي
 ال توجد. األمني العام لألمم املتحدة

 المدير التنفيذي اتفاقية التنوع البيولوجي
 (املساعد ام)األمني الع

يعينه األمني العام لألمم املتحدة، بناء 
على توصية املدير التنفيذي بالتشاور مع 

 مؤمتر األطراف عن طريق مكتبه.

توصية املدير التنفيذي بالتشاور مع مؤمتر  األمني العام لألمم املتحدة
 األطراف/املكتب، قبل التعيني.

اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 بتهالمكتب ورت

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 
الحيوانات والنباتات البرية 

  المهددة بالنقراض

 األمين العام
 (2 –)مد 

يعينه األمني العام لألمم املتحدة بناء على 
توصية املدير التنفيذي، بالتشاور مع 

 اللجنة الدائمة.

 توصية املدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة  العام لألمم املتحدةاألمني
 الدائمة، قبل التعيني.

حفظ أنواع الحيوانات  اتفاقية
 البرية المهاجرة

 المدير التنفيذي
 (2 –)مد 

 يعينه املدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة
 13الدائمة واألطراف.

ل واألطراف، قب التشاور مع اللجنة الدائمة املدير التنفيذي
 التعيني.

 المدير التنفيذي أمانة األوزون
 )األمني العام املساعد(

عملية التعيني املعتادة لدى األمم املتحدة 
بناء على طلب رمسي من اجتماع 
 14.األطراف يف بروتوكول مونرتيال

 
 

 ال توجد. األمني العام لألمم املتحدة

                                                   
 هذه املعلومة غري متاحة بشكل عام.  12
 .UNEP/CMS/Resolution 10.29انظر الوثيقة   13
 لالجتماع الثال  عشر لألطراف يف بروتوكول مونرتيال(. 13/31-)املقرر د .he Montreal ProtocolDecision XIII/31 of the Thirteenth Meeting of the Parties to t  انظر  14

http://www.cms.int/sites/default/files/document/10_29_execsec_appoint_e_0_0.pdf
http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/Section_2_Decisions/Article_12/Decision_XIII-31.shtml
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اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 رتبتهالمكتب و 

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

 التفاقيات -األم  المتحدة 
اتفاقية األم  المتحدة لمكافحة 

 التصحر
 األمين التنفيذي

 )األمني العام املساعد(
يعينه األمني العام لألمم املتحدة بعد 
التشاور مع مؤمتر األطراف، عن طريق 

 مكتبه.

مشاورات مع مؤمتر األطراف/املكتب قبل  لألمم املتحدةاألمني العام 
 التعيني.

اتفاقية األم  المتحدة اإلطارية 
 بشأن تغّير المناخ

 األمين التنفيذي
 )األمني العام املساعد(

يعينه األمني العام لألمم املتحدة بعد 
التشاور مع مؤمتر األطراف، عن طريق 

 مكتبه.

ورات مع مؤمتر األطراف/املكتب قبل مشا األمني العام لألمم املتحدة
 التعيني.

 الوكالت المتخصصة –األم  المتحدة 
*منظمة األم  المتحدة للتربية 

 والعل  والثقافة )اليونسكو(
 انتخاب من جانب املؤمتر العام. املؤمتر العام ينتخبه املؤمتر العام لليونسكو. المدير العام

 *اتفاقيات مرتبطة مبنظمة اليونسكو*
 صون الرتاث الثقايفبشأن اتفاقية 

 غري املادي
 ال توجد. املدير العام يعينه املدير العام لليونسكو. األمين

اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال 
 التعبري الثقايف

 ال توجد. املدير العام يعينه املدير العام لليونسكو. األمين

التفاقية الدولية ملكافحة املنشطات ا
 رياضةيف جمال ال

 ال توجد. املدير العام يعينه املدير العام لليونسكو. األمين

 اتفاقية محاية الرتاث الثقايف 
 
 

 ال توجد. املدير العام يعينه املدير العام لليونسكو. األمين
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اللقب الوظيفي لرئيس  اس  الكيان
 المكتب ورتبته

 مشاركة الدول األعضاء َمن يقوم بالتعيين عملية الختيار

 كيانات أخرى
     15اتفاقيات/منظمة العمل الدولية
*مؤتمر األم  المتحدة للتجارة 

 والتنمية )األونكتاد(
 األمين العام

 )وكيل األمني العام(
يعينه األمني العام لألمم املتحدة وتقر 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا 

 16التعيني.

جانب اجلمعية العامة إقرار التعيني من  األمني العام لألمم املتحدة
 لألمم املتحدة.

يُعنين بقرار قائم على توافق اآلراء من  المدير العام *منظمة التجارة العالمية
اجمللس العام الذي يضم مجيع أعضاء 

 املنظمة.

 يعينه اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية. اجمللس العام

 رة العاملية**وكالة مشرتكة مرتبطة باألونكتاد ومنظمة التجا
 المدير التنفيذي مركز التجارة الدولية

 )األمني العام املساعد(
يشكل األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية 
فريق اختيار مشرتكاً يتألف من ثالثة 
مسؤولني كبار من األونكتاد واليونيتار 
ومنظمة التجارة العاملية يصدرون توصية 

دة حمشرتكة إىل األمني العام لألمم املت
 بغية اختاذ قراره النهائي.

 ال توجد. األمني العام لألمم املتحدة

 

                                                   
 هذا القيد غري هنائي يف انتظار تلّقي مزيد من املعلومات.  15
 A/RES/1995 (XIX.) هذا التعيني ينّظمه قرار خاص من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. انظر الوثيقة  16

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/210/89/IMG/NR021089.pdf?OpenElement



