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 اإلجراءات الخاصة باختيار وتعيين أمناء األجهزة المنشأة بموجب - JM 2016.2/6 الوثيقة

 من دستور منظمة األغذية والزراعة واألجهزة األخرى 14المادة 

 التي تستضيفها المنظمة
 

 2016/تشرين الثاني نوفمبر - (منقحة) مذكرة معلومات
 

 (2016 تشرين األوّل/أكتوبر 26-24)روما،  مقتبس من تقرير الدورة الثالثة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 
اإلجراءات اخلاصة باختيار وتنعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب  نعنونة  امل CCLM 103/2وثيقة اليف  نظرت اللجنة -5

  . من دستور منظمة األغذية والزراعة واألجهزة األخرى اليت تستضيفها املنظمة 14املادة 

 
 14 املادة بنعض األجهزة املنشأة مبوجب أوجدتإىل أن املنعاهدات اليت لدى تقدمي الوثيقة، وأشار املستشار القانوين،  -6

تنص على قيام املدير النعام   ( قد تضتتتتتتتتتمن  أ  اما  14األجهزة املنشتتتتتتتتتأة مبوجب املادة من دستتتتتتتتتتور منظمة األغذية والزراعة   
ليت ا بنعض الشتتتتتتتتتتتواغا بشتتتتتتتتتتتأن اختيار األمناء عن  ري  عمليات ا نت ا ،األمانة ثارت بتنعيني األمناء مبوافقة اجلهاز املنعين. وأ

األجهزة. وإن املستتتشتتار القانوين ألد، لدى تل يذتتا هذ  املستتا ا املق ة للقل  اليت أستتفرت عنها أصتتت   رارستتة تتتنعها هذ  
يف ا تفاقات ذات الذتتلة اليت أنشتتأت األجهزة،  مع اإلشتتارة إىل أنا   يوجد أأ أستتار إلجراء انت ابات   -هذ  النعمليات 

 لى أن عملية اختيار األمناء وتنعيينه  تنطوأ على  رفني، ومها:ع –و  يف املمارستتتتتتتتتتتتتتة املنعموا ما يف منظومة األم  املت دة 
اجلهاز املنعين واملدير النعام. وأ اط علما بأنا، من خالا إجراء انت ابات، يت  استتتتتتنعاد املدير النعام فنعليا من ا  تتتتطال  بالدور 

ختيار لتار ح تطتي  النعمليات املتتنعة  الدستتتتتتتتورأ املنوط با. وستتتتتتتلخ الضتتتتتتتوء على ا ختالد بني أدوار ا ولمة واإلدارة. واق  
مقا إشتتتتتتتتتتتتترا  رقا وا د أو رقلني اثنني من األعضتتتتتتتتتتتتتاء يف فري   -املوظفني على اختيار األمناء، مع إدخاا بنعض التنعديالت 

ة يف نوبنعد ذلك إ الة املرشتتتتتتتتتتتتته املق ح إىل اجلهاز املنعين للموافقة عليا. ومن شتتتتتتتتتتتتتأن هذا اخليار التديا  لية ر  –ا ختيار 
 املستقتا أن يسمه ل ال الطرفني املنعنيني بالقيام باألدوار الدستورية املسندة إليهما. 

 
 وأبلغ املستشار القانوين اللجنة بأن األمانة ملتزمة بضمان ا ستمرارية التامة يف عما األجهزة املنعنية.  -7
 
ملنشتتتتتتتأة توازن بني ا ستتتتتتتتقالا الوظيفة ل جهزة اوبنعد تتادا مستتتتتتتتفيض للمنعلومات، أقرت اللجنة با اجة إىل إقامة  -8

 واملسؤوليات القانونية واإلدارية اليت تت ملها املنظمة إزاء هذ  األجهزة.  14مبوجب املادة 
 
على أن هذ  املستتألة تنطوأ على وموعة من القضتتايا القانونية واملتنعلقة بالستتياستتات وا ولمة. اللجنة وشتتدتدت  -9
 النظر فيها أيضا خالا ا جتما  القادم املش   بني جلنيت الربنامج واملالية وإ التها يف هناية املطاد أشارت إىل أنا سيت و 

ا  خرون تقدمي األمانة خليارات بديلة. قد  تت إىل اجمللس. و  ذ بنعض األعضتتتتتتتتتتتتاء اخليار الذأ اق  تا األمانة يف  ني فضتتتتتتتتتتتتت
ما ي فة من  معو  -مبا يف ذلك مع األجهزة نفستتها - ة أوستتعووافق  اللجنة على  تترورة إجراء مشتتاورات أخرى مبشتتارل

 ساسية. األرجنعية املواد امل
 ------------ 
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 معلومات إضافية
 

 المحيط الهندي؛  فيهيئة مصايد أسماك التونة 
 

 ؛الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
 

 .لألغذية والزراعةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 
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 المحيط الهندي فيهيئة مصايد أسماك التونة 
 

من جدول أعمال  2)معلومات عن البند  مقتبس من اتفاقية إنشااااء هيئة مصاااايد أساااماك التونة في المحيط الهندي
 (للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةالدورة الثالثة بعد المائة 

 
 8المادة 
 اإلدارة

 
الة تنعيينا ما بنعد بلفظ  األمني ( مبوافقة اهليئة، أو مبوافقة األعضتتتتتتاء يف   النعام أمني اهليئة  ويشتتتتتتار إليا يفينعني املدير  -1
 اهليئة وموظفوها وفقا   املتاشتتتتتتر، وينعني أمني إشتتتتتترافاما بني الدورات النعادية للهيئة. وينعني األمني موظفة اهليئة وي ونون حت   يف

 لذات شروط وأ  ام تنعيني موظفة املنظمة، وي ونون، ل غراض اإلدارية، مسؤولني أمام املدير النعام.
]...[ 

 
 2014الالئحة الداخلية، 

 : األمانة5المادة 
1- [...] 
 يف املرف  القاين. ذوص عليهااملناهليئة األمني التنفيذأ للهيئة ويقوم املدير النعام بتنعيينا متاشيا  مع اإلجراءات  تنت ب -2
[...] 

 5المرفق الثاني من المادة 
 

 إجراءات اختيار األمين التنفيذي وتعيينه
 
ينشر إعالن الوظيفة الشاغرة  مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة وا ختذاصات  مفذلة أدنا (( من خالا الوسا ا  -1

 ؛واهليئةاملنظمة املوقع اإلل  وين ل ا من الدولية، مبا يف ذلك 
الشتتتتتتاغرة وتوز  على األعضتتتتتتاء يف  الوظيفةيوما بنعد نشتتتتتتر إعالن  45وتتلقى األمانة الطلتات خالا مهلة مدهتا  -2

 يوما من املوعد النها ة؛  15موعد   يتجاوز 
ن على ستل  من مخس نقاط إىل نقطة وا دة يف غضتو األفضتلية مخستة مرشت ني بستب ب يتقوم األعضتاء ب  وي -3

ترتيب لا  ويرستتتتتتتتتتتا ،ال تيبهذا  معإىل األمانة، ويُ رتيتا تلا عضتتتتتتتتتتتو لطلتات من األمانة. ويرستتتتتتتتتتتا  يوما من تلقة ا 60
 املرش ني املؤهلني إىل مجيع األعضاء يف أقر  وق  ر ن؛

ويدعى املرشتتتتتتتتت ون القالثة الذين  ذتتتتتتتتتلون على ألرب عدد من النقاط إىل الدورة التالية للهيئة إلجراء مقابلة مع  -4
 أعضاء اهليئة. ويوز إجراء املقابالت متاشرة قتا اننعقاد الدورة النعادية، أو أثناءها؛رؤساء وفود 

 تا رؤساء وفود أعضاء اهليئة، عن  ري  اق ا  سرأ؛ وينت ب األمني التنفيذأ اجلديد من ق   -5
  ديد. ذأ اجليف تنعيني األمني التنفي ويُتلَّغ املدير النعام للمنظمة بقرار اهليئة من أجا املضة قدما   -6
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 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
 

 2)معلومات عن البند  الهيئة العامة لمصاااااااااااايد أساااااااااااماك البحر األبيض المتوساااااااااااطمقتبس من اتفاقية إنشااااااااااااء 
 (للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةأعمال الدورة الثالثة بعد المائة  جدول من
 

 : األمانة10المادة 
 
1- [...] 
  اا تنعيينا بني ، أو مبوافقة األ راد املتنعاقدة يفاهليئةاألمني التنفيذأ للهيئة مبوافقة للمنظمة ينعنيت املدير النعام  -2

 دورتني عاديتني للهيئة.
[...] 
 

 2015كما ُعّدلت في عام   الالئحة الداخلية
 التنفيذي وتعيينه وفترة واليتهشروط اختيار األمين  - 2الملحق 

[....] 
 

 إجراءات اختيار األمين التنفيذي - الجزء الثاني
 
 ت ون إجراءات اختيار األمني التنفيذأ على الن و التايل: -2
 

 التنفيذأ. تواف  اهليئة على نص إلعالن الوظيفة الشاغرة، مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة ووصف وظيفة األمني  أ(
ا  الشاغرة على املوقع اإلل  وين ل ا من املنظمة واهليئة النعامة ملذايد أمسيتوىل املدير النعام نشر إعالن الوظيفة    (

 الت ر األبيض املتوسخ ونشر  لذلك يف أمالن أخرى، بسب ا قتضاء، وفقا  خلطوط توجيهية قد تتف  عليها اهليئة.
 رة؛ي ون موعد انتهاء تقدمي الطلتات ستة أسابيع من تاريخ اإلعالن عن الوظيفة الشاغ  ج(
 ُتش تا جلنة اختيار  ستنعراض الطلتات وترتيب املرش ني. وتتألف هذ  اللجنة من:  د(

 
 ر يس اهليئة ونا يب الر يس؛ (1 
 ر يس جلنة اإلدارة واملالية؛ (2 
 ر يس جلنة ا متقاا؛ (3 
 رقَلني اثنني عن املدير النعام؛ (4 
 األورويب؛رقا وا د عن الدوا األعضاء يف ا حتاد  (5 
 رقا وا د عن الدوا غ  األعضاء يف ا حتاد األورويب؛ (6 
 لتقدير اهليئة.  أأ عضو  أعضاء(  خر ين( وفقا   (7 
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جتتمع جلنة ا ختيار يف غضتتتتتتتتون أربنعة أستتتتتتتتابيع من انتهاء املوعد املقرر لقتوا الطلتات، وحتدد، مبستتتتتتتتاعدة أمانة   هت(
 وفون املؤهالت املطلوبة للوظيفة أو يتجاوزوهنا؛مرش ا  يست 20املنظمة، عددا  أقذا  

يتوىل األمني التنفيذأ إرستتتتتاا قا مة اميع املرشتتتتت ني إىل األ راد املتنعاقدة و دد املرشتتتتت ني الذين وقع عليه    و(
 ا ختيار  تقا  هلذ  اإلجراءات؛

تنعاقد  و(، يقوم لا  رد ميف غضتتتتتتتتتتتتون أربنعة أستتتتتتتتتتتتابيع من تلقة اإلخطار من األمني التنفيذأ مبوجب الفقرة   ز(
ب تيب مخستتتتتة مرشتتتتت ني بستتتتتب األفضتتتتتلية، مع مراعاة املؤهالت املطلوبة اهددة يف اجلزء األوا من هذا املرف ، على 

  األعلى(، وخيطر األمانة مذا ا ختيار؛ 5 األدىن( إىل  1مقيار من 
ا على ألرب بأمساء املرشتت ني اخلمستتة الذين  ذتتلو تتوىل جلنة ا ختيار مجع ال تيتات وإخطار األ راد املتنعاقدة   ح(

 عدد من النقاط وباملنعلومات ذات الذلة؛ 
يدعو الر يس املرشتتتتت ني اخلمستتتتتة الذين وقع عليه  ا ختيار عمال بالفقرة  ح( إىل مقابالت شتتتتت ذتتتتتية خالا   ط(

 الدورة النعادية أو ا ستقنا ية للهيئة،  ستما حتدد  اهليئة؛
اقدة يت  تا رقلني عن األ راد املتنعقابالت الشتتتتتتتتتتتت ذتتتتتتتتتتتتية اليت يت  إجراؤها خالا الدورة من ق  ي أر الر يس امل  أ(

 من ا تفاق. وتتاح ال مجة الفورية بلغات املنظمة.  6للمادة  اختياره  وفقا  
 لش ذية؛ا يٌتنعِّد الر يس، مبوافقة املمقلني عن األ راد املتنعاقدة، مخسة أسئلة تست دم لأسار إلجراء املقابلة   (
 دقيقة. 50تستغرق املقابلة الش ذية ل ا مرشه مدة أقذاها   ا(

 
 يت  التذتتتتتتتتتتتتتويتت  ل مني التنفيتتذأ يف نفس التتدورة اليت جترأ فيهتتا املقتتابالت الشتتتتتتتتتتتتت ذتتتتتتتتتتتتتيتتة، ويرأ التذتتتتتتتتتتتتتويتت  -3

 على الن و التايل:
 

الالزمتتتة بتتتألقر من نذتتتتتتتتتتتتتف يت  ا ق ا  على الن و التتتتايل إىل أن  ذتتتتتتتتتتتتتتتتا مرشتتتتتتتتتتتتته وا تتتد على األغلتيتتتة   أ(
 املنعطاة: األصوات
يرأ ا ق ا  األوا بالنستتتتتة جلميع املرشتتتت ني اخلمستتتتة. وُيستتتتتتنعد من عملية ا ختيار املرشتتتت ان اللذان  (1 

 يتلقيان أقا عدد من األصوات؛
 ت؛ن األصوام يرأ اق ا  ثان للمرش ني القالثة التاقني. ويستتنعد املرشه الذأ  ذا على أقا عدد (2 
 يرى اق ا  ثالث بني املرش ني التاقيني. ويت  اختيار املرشه الذأ  ذا على أغلتية األصوات. (3 
إذا  ذتتتتتتا مرشتتتتتت ان، أثناء اق ا ، على نفس عدد األصتتتتتتوات، تنعقد جولة منفذتتتتتتلة من التذتتتتتتوي  إلقذتتتتتتاء    (
 املرش ني؛ أ د
املستتتتا ا اليت   تنص عليها هذ  اإلجراءات بشتتتت ا  من املادة التاستتتتنعة من هذ  الال  ة،  ضتتتتع 8 تقا للفقرة   ج(

 من الال  ة النعامة للمنظمة. 12حمدد، وبنعد إجراء التغي ات الضرورية، أل  ام املادة 
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 التعيين –الجزء الثالث 
 
  يا الر يس اس  املرشه الذأ اختارتا اهليئة  تقا  لإلجراءات الواردة أعال ، إىل املدير النعام لتنعيينا. -4
 

 مدة الوالية -الجزء الرابع 
 
ينتغة أن يتوىل املرشتتتتتتتتته املنعنيت مهاما، قدر اإلم ان، يف أقر  وق  ر ن بنعد اختيار ، وعلى أية  اا، يف غضتتتتتتتتتون  -5

 مدة أقذاها أربنعة أشهر.
 
خالا الدورة و ينعنيت األمني التنفيذأ ملدة مخس سنوات ويوز إعادة اختيار  لو ية متتالية أخرى مدهتا مخس سنوات.  -6

ار يتالنعتاديتة القتالقتة اليت تلة التدورة النعتاديتة للهيئتة اليت خ فيهتا اختيتار األمني التنفيتذأ، أو يف التدورة النعتاديتة الرابنعتة اليت تلة اخت
لى عاألمني التنفيذأ  يف  اا خ هذا ا ختيار أثناء دورة استتتتتتتتتتتتتتقنا ية للهيئة(، ينتغة أن يدرج اختيار األمني التنفيذأ التايل 

 اءات املنعموا ما. لإلجر  جدوا أعماا اهليئة. وتقرر اهليئة ال تيتات الالزمة لنعملية اختيار األمني التنفيذأ القادمة، وفقا  
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 المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
 

 2 )معلومااااات عن البنااااد والزراعااااةمقتبس من المعاااااهاااادة الاااادوليااااة بشااااااااااااااأن الموارد الوراثيااااة النباااااتيااااة لألغااااذيااااة 
 (الشؤون الدستورية والقانونية جنةلأعمال الدورة الثالثة بعد المائة ل جدول من
 

 األمياان - 20المادة 
 

 وينعاون األمني موظفني  ستتتتتتتتتتتتتتب الرياستتتتتتتتتتتتتتةمبوافقة اجلهاز  الرياستتتتتتتتتتتتتتةينعني املدير النعام للمنظمة أمينا للجهاز  20-1
 ا اا. مقتضى

 
20-2 ]...[ 
 
 

 مقتبس من تقرير الدورة األولى للجهاز الرئاسي
[...] 

 2-المرفق ياء

 إجراءات تعيين أمين الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية
 
يواف  اجلهاز الر اسة على املؤهالت املطلوبة ومواصفات الوظيفة، ويدعو املدير النعام ملنظمة األغذية والزراعة  -1

 الوسا خ الدولية. لإلعالن عن الوظيفة الشاغرة من خالا
 
يش ا اجلهاز الر اسة جلنة فا ذة  ستنعراض الطلتات املقدمة لشغا منذب أمني اجلهاز الر اسة للمنعاهدة  -2

 الدولية، تتألف من:
 

 ،هيئة م تب اجلهاز الر اسة 
 .ورقلني  اثنني عن املدير النعام ملنظمة األغذية والزراعة 

 
 الر اسة.ويرأر اللجنَة الفا ذة ر يُس اجلهاز 

 
  خر موعد لتلقة منظمة األغذية والزراعة للطلتات هو ستة أسابيع من اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. -3
 
تنعقد اللجنة الفا ذة اجتماعاهتا يف منظمة األغذية والزراعة بنعد إقفاا با  ال شيه بف ة مناستة. وتقوم اللجنة  -4

 يستوفون املؤهالت الالزمة للمنذب، ومن مث حتدد قا مة باملرش ني اخلمسةالفا ذة أو  باستتنعاد املرش ني الذين   
 األوا ا. ويُدعى هؤ ء املرش ون إىل روما إلجراء مقابالت منعه .
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وجتتمع اللجنة الفا ذة مرة أخرى يف روما يف وق  مناسب إلجراء مقابالت مع املرش ني اخلمسة األوا ا.  -5
ضاء اللجنة الفا ذة، قا مة من مخسة أسئلة تطرح على املرش ني اخلمسة مجينعه  عند وينعدت الر يس، بالتشاور مع أع

 دقيقة ل د أقذى. 50إجراء املقابالت مع لا منه ، على أ ت تستغرق لا مقابلة ألقر من 
 
 ن أقا اوبنعد انتهاء املقابالت، جُترى جولة أوىل من التذوي  وُيستتنعد من عملية ا ختيار املرش ان اللذان ين -6

عدد من األصوات. ويلة ذلك جولة ثانية من التذوي   ختيار أ د املرش ني القالثة املتتقني وُيستتنعد يف هنايتها املرشه 
 الذأ ناا أقا عدد من األصوات. ويت  التذوي  للمرش ني  األخ ين وخيتار املرشه الذأ ناا ألرب عدد من األصوات.

 
غذية ر يُس اجلهاز الر اسة املرشَه الذأ خ اختيار  على املدير النعام ملنظمة األ ، يق حاجلهاز الر اسةوبنعد مذادقة  -7

 ة.ل غذية والزراع النتاتية والزراعة بتنعيينا أمينا للجهاز الر اسة للمنعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية
 
مة على تفويض حمدد من اجلهاز الر اسة، يق ح ر يس اجلهاز الر اسة للمدير النعام للمنظ بذورة استقنا ية، وبناء   - 8

 من اجلهاز الر اسة. ةإىل توصيات اللجنة الفا ذة، بدون موافقة سابق املرشه، استنادا  
 

 أمين الجهااز الرئااساااااااااااي للمعااهادة الادولياة بشااااااااااااأن الموارد الوراثياة النبااتياة لألغاذياة والزراعاة - 12/2015القرار 
 )مقتبس من تقرير الدورة السادسة للجهاز الرئاسي(

 
أمين الجهاز الرئاساااااااااااي للمعاهدة الدولية بشاااااااااااأن الموارد الوراثية النباتية  - 12/2015: القرار 12-المرفق ألف

 والزراعة لألغذية
 
 الجهاز الرئاسي، إنّ 
 
منها ترد يف املرف  ياء من  20بأن عملية تنعيني أمني للجهاز الر اسة للمنعاهدة الدولية مبوجب املادة  يحيط علما   -1

 املرف  ياء من   تنعيني األمني وإجراءاتاختذاصات أمني اجلهاز الر اسة  تقرير الدورة األوىل للجهاز الر اسة بنعنوان  
  .2006 إجراءات عام (، واملشار إليها يف ما بنعد باس   IT/GB-1/06/Reportالوثيقة 

 
إدراج التند التايل على جدوا األعماا املؤق  للدورة السابنعة للجهاز  يقرر، 2006وبغرض تنفيذ إجراءات عام  -2

  .غذية والزراعةارد الوراثية النتاتية ل تنعيني أمني اجلهاز الر اسة للمنعاهدة الدولية بشأن املو  لا يت:    2017الر اسة يف عام 
 
املدير النعام إىل متديد ف ة تنعيني األمني ا ايل للجهاز الر اسة للمنعاهدة الدولية ريقما يت  تنعيني أمني جديد يدعو  -3

 .2017بنعد موافقة اجلهاز الر اسة يف دورتا السابنعة عام 
 
على أنا    ل مني ا ايل للجهاز الر اسة للمنعاهدة الدولية تقدمي ترشي ا ملنذب أمني اجلهاز الر اسة يوافق  -4

 .2017للمنعاهدة الدولية املزمع شغلا يف عام 
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إىل أمانة املنظمة أن تنعدت، بالتشاور الوثي  مع هيئة امل تب، إجراء  لتجديد تنعيني أمني اجلهاز الر اسة يطلب  -5
، إىل جانب اق اح أأ تنعديالت على 2017ينظر فيا اجلهاز الر اسة وينعتمد  يف دورتا املقتلة عام  الدولية، ل ةللمنعاهدة 

إجراء التنعيني قد ت ون  رورية استجابة لو ع إجراء لتجديد تنعيني أمني اجلهاز الر اسة للمنعاهدة وقد تطت  على عمليات 
  ديد، يت  إيالء ا عتتار إىل حتديد ف ة و ية قذوى لتنعيني األمني.ا ختيار يف املستقتا. ولدى إعداد إجراء التج

 
الشؤون القانونية يف املنظمة أن ينظر، يف سياق النعما الذأ ستضطلع با أمانة املنظمة مبوجب  إىل م تبيطلب  -6

على  2006من إجراءات عام  3من هذا القرار، يف إم انية تنعمي  قا مة مقدمة الطلتات الواردة مبوجب الفقرة  5الفقرة 
 مجيع األ راد املتنعاقدة للنعل ، رهنا  مبراعاة اعتتارات السرية.


