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 اجمللس
 بعد املائة السادسة والستونالدورة 

 2021 نيسان/أبريل 26-30

 من دستور املنظمة 14املادة  اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب
 

 املوجز
اإلجراءات بشأن  املسألة العالقة ةعاجلمل بعد املائةاخلامسة والستني دورته  مت إعداد هذه الوثيقة استجابًة لطلب اجمللس يف

اخلامسة دورته  ، يفوطلب اجمللس من الدستور. 14املادة ختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب الالطويلة األجل 
من أجل  14األجهزة املنشأة مبوجب املادة من الرئيس املستقل للمجلس أن يواصل مشاوراته مع  ،بعد املائةوالستني 

إدارة منظمة األغذية والزراعة. وابإلضافة و  14 املادة حيظى مبوافقة األجهزة املعنية املنشأة مبوجبإجراء طويل األجل إجياد 
ر فيها يتعذ   اجملاالت اليتد وثيقة حتد   بعد املائة دورته السادسة والستنيأن تُعرض عليه يف طلب اجمللس  ،إىل ذلك

 بديلة.إضافة إىل ما يتم تقدميه من اقرتاحات التوصل إىل توافق يف اآلراء، 

 اإلجراء املقرتح احتاذه من جانب اجمللس
 .من أجل البت  يف هذه املسألة حامسة إن  اجمللس مدعو إىل تقدمي توجيهات

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 
 Khalid Mehboobالسيد 

 الرئيس املستقل للمجلس
 Khalid.Mehboob@fao.org الربيد اإللكرتوين:

 

  

http://www.fao.org/
mailto:Khalid.Mehboob@fao.org


2  CL 166/18 

 

 مقدمة -ًل أو  
من الرئيس املستقل للمجلس أن يواصل مشاوراته بشأن " يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة، اجمللس طلب -1

 ابلوثيقة 1 ، على حنو ما هو وارد يف امللحق14اإلجراء املنق ح الختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة 
CL 165/12 ارة املنظمة، وإد 14، من أجل إجياد حل  دائم حيظى مبوافقة كٍل من األجهزة املعنية املنشأة مبقتضى املادة

اآلراء،  يعرض على اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة وثيقة حتد د اجملاالت اليت يتعذ ر فيها التوصل إىل توافق يف وأن
 1".إضافة إىل معلومات بشأن ما يتم تقدميه من اقرتاحات بديلة

وتقد ِّم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن املشاورات اليت جيريها الرئيس املستقل للمجلس مع رؤساء األجهزة املعنية  -2
 1األجهزة وتعيينهم، على حنو ما هو وارد يف امللحق هذه الختيار أمناء  عد لةامل اتبشأن اإلجراء 14املنشأة مبوجب املادة 

 .CL 165/12ابلوثيقة 
هي اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي  14عنية املنشأة مبوجب املادة وإن األجهزة امل -3

 )"اهليئة"(، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة )املعاهدة(، واتفاقية إنشاء اهليئة العامة ملصايد
 بتعينياملدير العام يقوم أن على املعاهدات املنشئة هلا  تنص  يزانيات مستقلة موهلذه األجهزة  أمساك البحر األبيض املتوسط.

 .2همتهم أو ابالتفاق معاملعين، أو مبوافقهاز األمني بعد التشاور مع أعضاء اجل

 معلومات أساسية -اثنًيا
، 14هذه املسألة حمط دراسة مستفيضة من جانب األجهزة الرائسية واألجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة  شك لت -4

حظيت  وإدارة املنظمة، 14فة بني الرئيس املستقل للمجلس وتلك األجهزة املنشأة مبوجب املادة وموضوع مشاورات مكث  
 .CCLM 111/3على النحو املبني  يف الوثيقة  ،ةالقانوني ةبتأييد املستشار 

وبصورة خاصة، جتدر اإلشارة إىل أن اجمللس أي د يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة املنعقدة  -5
ويف ذلك الوقت، شدد  .14إجراًء مؤقًتا الختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  2016األول  ديسمرب/كانون يف

الدولية بشأن  هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واملعاهدة يينرة امللح ة مللء وظيفتني شاغرتني ألماجمللس على الضرو 
بصورة استثنائية ومن دون أن يشكل هذا املدير العام أبن يصدر " اجمللس كل فو  .املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

سنتني شرط موافقة اجلهاز املعين على هذا التعيني يف هناية تلك الشاغرتني لوالية مد هتا ""، إعالًًن هلاتني الوظيفتني سابقة
، مل تكن هذه املسألة ملح ة ابلنسبة إىل اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض 2016ديسمرب/كانون األول  ويف .3"الفرتة

وجتدر اإلشارة أيًضا إىل أنه مت  4 والية اثنية مد هتا مخس سنوات.ل 2015املتوسط اليت كان أمينها التنفيذي قد ُعني  يف عام 

                                                      
 .CL 165/REP( من الوثيقة ج) 28الفقرة   1
  األساسية النصوص من)سني(  اجلزءمن املرفق يف  33-32 الفقرتنينظر أ  2
 .CL 155/REP الوثيقة)ب( و)ج( من  27 الفقراتن  3

 الدولية املعاهدة وأمني( 2017متوز//يوليوكأمني هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي ) Kent Nnadozieو Brien’O Chrisتعيني السيدين  مت  4
 .التوايل على( 2017حزيران//يونيو) والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن
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ألهنا كانت قد اعتمدت ممارسات الختيار األمناء وتعيينهم ال  14الرتكيز على هذه األجهزة الثالثة املنشأة مبوجب املادة 
 معاهداهتا التأسيسية وال مع النصوص األساسية للمنظمة. تتسق مع

على مدى السنوات اخلمس اليت استغرقت وقًتا طوياًل  بشأن هذه املسألةاملستفيضة إىل املناقشات  انظرً ولكن،  -6
 14وجب املادة مب املنشأة األجهزةمستدام ومرٍض يف السياق األوسع لتعريف  حل  التوص ل إىل املاضية، واحلاجة إىل 

جلنة  ذلك دتوقد أك  التوص ل إىل توجيهات حامسة.  بغرض الواردة يف هذه الوثيقةد ثة املعلومات احمل تُعرضنظمة، امل يف
هذه  البت  يفو هلذه املسألة" " سريعل إىل حل إىل التوص   تع"تطل  حيث  5الثانية عشرة هتادور الشؤون الدستورية والقانونية يف 

 ".املسألة خالل الدورة املقبلة للمجلس

 مشاورات الرئيس املستقل للمجلس  -اثلثًا
على  اتعميمه جرى يتال ةاملقرتح عد لةامل اتاإلجراءنظر اجمللس يف  ،اخلامسة والستني بعد املائة تهيف أعقاب دور  -7

عمم  اجتماع اجمللس، بعدو  مع بعض التعديالت الطفيفة. 2020يف يونيو/حزيران  14رؤساء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
على رؤساء اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر  CL 165/12يف الوثيقة  ةالوارد املعد لة اتاإلجراءالرئيس املستقل للمجلس 

األبيض املتوسط، وهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
التعليقات  لتنقيحات قد أجريت مع مراعاةا الرئيس املستقل للمجلس أن وضحوأ (.1امللحق يف  حنو ما هو وارد)على 

عليها يف يونيو/حزيران  ةاملعمم اتاإلجراء هبشأن الصيغة األو لية من هذ 14الواردة من األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
يوًما، وعدم االحتياج بعد  30يوًما إىل  46تقليص مد ة إصدار إعالًنت الوظائف الشاغرة ونشرها من مما أدى إىل ، 2020

اآلن إىل شركة خارجية الستعراض القدرات اإلدارية للمرشحني الذين وقع عليهم االختيار، وتعديل عدد املرشحني الذين 
ووض ح  عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخسة مرشحني.ل اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت من قبلستعرض أمساؤهم 

اخلاصة  ضمن التقي د ابإلجراءاتت، 1امللحق يف  حنو ما هو وارد، على املعد لة اتللمجلس أن اإلجراء الرئيس املستقل
وُعقدت أيًضا اجتماعات غري  ابملوارد البشرية املت بعة يف املنظمة وأفضل املمارسات املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة.

 .14واألجهزة املعنية املنشأة مبوجب املادة  ةالقانوني ةالرئيس املستقل للمجلس واملستشار  رمسية بني
وابنتظار وضع الصيغة النهائية لعملية  ويستمر الرئيس املستقل للمجلس ابلعمل بشكل مكث ف على هذه املسألة. -8

فًقا و  14املنشأة مبوجب املادة  املعنية ، ستجري عمليات االختيار اخلاصة ابألجهزةيتم االتفاق عليها بصورة مشرتكة
وستكون هذه هي احلال ابلنسبة إىل اختيار  .6اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة ا أي دهيتاالختيار ال اتإلجراء

والية األمني التنفيذي احلايل  إذ تنتهيأمني تنفيذي جديد للهيئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط 
 .2021نوفمرب/تشرين الثاين  يف
 بواعث، مبا يشمل أي من املعنية 14األجهزة املنشأة مبوجب املادة  عن املشاورات اجلارية معويرد أدًنه موجز  -9

 .واالقرتاحات البديلة املقدمة يف هذا السياق اليومحىت القلق اليت مت التعبري عنها 

                                                      
 CL 166/11من الوثيقة  12 الفقرة  5
 CL 155/REP)ب( من الوثيقة  27فقرة ال  6
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 هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي -ألف

 املعد لةاإلجراءات الدورة الرابعة والعشرين للهيئة وشكلت  ةالقانوني ةواملستشار حضر الرئيس املستقل للمجلس  -10
حة أخرى من االقرتاح املتعل ق بتوظيف أمينها واعتمدت اهليئة يف هناية املطاف نسخة منق   .مكث فةموضوع مداوالت  املقرتحة

اخلصوص: استبعاد عضو خارجي من اللجنة املسؤولة وتشمل هذه النسخة على وجه  7التنفيذي، وفًقا لالئحتها الداخلية.
اليت ختتار املرشحني الذين ستجرى مقابالت  يف اللجنة ، تباًعا،عن إجراء املقابالت؛ وإشراك ثالثة ممثلني عن اهليئة واملنظمة

ة؛ تاللجنة إىل س مة يف ملمثلي اهليئة واملنظ معهم واليت جتري هذه املقابالت، األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع العدد اإلمجايل
وتقدمي موجز بعملية حتقق شعبة املوارد البشرية من املعلومات اليت قدمها املرشحون املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصرة 

 8.املقابالت اللجنة املسؤولة عن إجراء يف هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديممثلي  بعد إجراء املقابالت معهم، إىل
حة املعتمدة يف دورهتا الرابعة والعشرين إىل الرئيس املستقل للمجلس للحصول وأحالت اهليئة النسخة املنق   -11

بعد التشاور  ،ويف رد ه، قام الرئيس املستقل للمجلس الذي يؤدي دور الوسيط، إبعالم رئيس اهليئة أبنه موافقته. على
يشكل إشراك العضو اخلارجي يف اللجنة  :حة لألسباب التاليةاملنق  إدارة املنظمة، مل يكن من املمكن قبول النسخة  مع

ستجيب لدعوة األعضاء إىل ضمان النزاهة والكفاءة اليت ت الفضلى املسؤولة عن إجراء املقابالت مسة من مسات املمارسات
هذه املمارسة شفافية فضاًل عن ذلك، ضمنت  املهنية يف أساليب عمل املنظمة، مبا يف ذلك إجراءات اختيار املرشحني.

جانب  ويف ما يتعل ق ابلتحق ق من املعلومات املقدمة من اإلجراءات وأاتحت منظورًا مستقالً من جانب خبري فين خارجي.
، تؤديها شعبة املوارد البشرية لدى املنظمة ةالعناية الواجب بناء على تدقيقالاإلدارية املتمثلة يف  همةفإن هذه امل املرشحني،

كبار املسؤولني. لتوظيف، وال سيما لاب اخلاصة إلجراءاتلفاظ على السرية املطلقة، ابعتبارها ممارسة اعتيادية شرط احلب
يف املرحلة األخرية من عملية االختيار، حاملا يتم  طوجتري عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشحني فق

املقابالت وموافقة املدير العام عليهم. وابعتبار  املسؤولة عن إجراء لجنةجانب الحتديد املرشحني النهائيني للمنصب من 
 فهي ال تتدخل يف التقييم املوضوعي للمرشحني. وإن ممارسة املنظمة على هذا الصعيد تتماشى مع فنية مهمةالتدقيق 

هيئة مصايد من قبل  عدد أعضاء اللجنة علالزايدة املقرتحة  من شأنوأخريًا،  املمارسة املعتادة املعمول هبا يف األمم املتحدة.
 إجراءات االختيار معق دة بشكل خاص.أن جتعل  أمساك التونة يف احمليط اهلندي

خضعت فيه  2021فرباير/شباط  9ورئيس اهليئة اجتماًعا يف  ةالقانوني ةوعقد الرئيس املستقل للمجلس واملستشار  -12
وأاتح االجتماع فرصة ليتبادل  ا الرابعة العشرين ملزيد من النقاش واالستعراض.إجراءات االختيار اليت اعتمدهتا اهليئة يف دورهت

 1 امللحقيف  حنو ما هو واردرئيس اهليئة والرئيس املستقل للمجلس اآلراء بشأن نقاط االختالف بني اإلجراءات املعد لة على 
  اهليئة يف دورهتا الرابعة والعشرين. ا اعتمدهتيتال اتواإلجراء

، احلصول على 2021مارس/ آذار  2وقد طلب رئيس اهليئة يف رسالة وج هها إىل الرئيس املستقل للمجلس بتاريخ  -13
وقد مشل  ما زالت عالقة يف املشاورات اجلارية حول إجراءات اختيار وتعيني أمينها. اليتإيضاحات بشأن عدد من املسائل 

التحقق  عمليةإحاطة األعضاء يف اهليئة علًما ب( 2؛ )إجراء املقابالتاللجنة املسؤولة عن إدراج عضو خارجي يف  (1ذلك: )

                                                      
  يف دورهتا الرابعة والعشرين من تقرير اهليئة 12الفقرة   7
 ".وتعيينه اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد هليئة التنفيذي األمني الختيار املعتمد اإلجراءبتقرير اهليئة، بعنوان " 5 املرفق  8
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( وزايدة عدد ممثلي املنظمة واهليئة من ممثلني اثنني إىل ثالثة ممثلني على التوايل يف 3؛ )وناملرشح اليت قد مها املعلوماتن م
 اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت.

 بشأن اجملاالت الثالثة اهليئة على رسالة رئيسالرئيس املستقل للمجلس  نظمة، رد  املوعقب مشاورات مع إدارة  -14
يف ما يتعلق نظمة املظر إدارة وأعرب الرئيس املستقل للمجلس عن وجهة ن .2021مارس/ آذار  27يف للقلق الباعثة  العالقة
 11ا مع األسباب املذكورة يف الفقرة شيً اا، متابعتباره أساسيً  اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت عضو خارجي يف إبشراك
 أعاله.

ون، أشارت إدارة املنظمة إىل أمهية التقي د أبفضل املرشح املعلومات اليت قد مهان ويف ما يتعلق بعملية التحقق م -15
 بعد أن ،يتم مبوجبهاملمارسات املتبعة يف منظومة األمم املتحدة للتعامل مع املعلومات السرية، ولكن ها حبثت يف حل توفيقي 

التحقق من  ةعمليتنفيذ الذاتية، وبيان خطي يؤكد  ته، وسري املرش ح اسم إرسال ه،ا لتعيينمرشحً  اختاريكون املدير العام قد 
  .إىل اهليئة هااملعلومات اليت قدم  

، ممثلنيإىل ستة يف اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت ممثلي اهليئة واملنظمة أخريًا، يف ما يتعلق ابقرتاح زايدة عدد  -16
. ويف هذا السياق، بكفاءة هاعملضرورة و اللجنة هذه أعرب الرئيس املستقل للمجلس عن قلق اإلدارة إزاء حتقيق التوازن يف 

 .ثالثة ممثلني عن كل منهمايف اللجنة إىل  املنظمة ممثلي اهليئة و  كانت اإلدارة مستعد ة لقبول االقرتاح املتمثل يف زايدة عدد
على النحو الذي  بني اهليئة واملنظمة، مت فق عليهاملعد ل املقرتح،  أن  النص املتبقي من اإلجراءكذلك إدارة املنظمة   واعتربت

، 2021مارس/ آذار  2شرط أن يصادق أعضاء اهليئة على املوقف املوض ح يف رسالة رئيس اهليئة املؤرخة ب اقرتحته اهليئة،
 .عالقة ابعتبارهاتعلق ابملسائل الثالث احملددة النص  امل ابستثناء االقرتاحعلى  من التغيريات مزيًداأعضاء اهليئة  يقرتح وأال  

 اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط -ابء

، أعلم رئيس اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط الرئيس املستقل 2020 لاألو تشرين /أكتوبريف  -17
 اهليئة العامة بسبب دور 1امللحق بصورة إجيابية إىل االقرتاح املعد ل الوارد يف  وانظر ياهليئة العامة مل  أعضاء للمجلس أبن

تضمن املعد لة ألن اإلجراءات  وعرب  الرئيس املستقل للمجلس عن خيبة أمله إزاء هذا التطو ر االختيار. إجراءاتاحملدود يف 
 هامبا يف ذلك منح ،يف كل خطوة من عملية التوظيف مساك البحر األبيض املتوسطأاهليئة العامة ملصايد مشاركة ممثلي 

إىل أن عمليات االختيار  الرئيس املستقل  للمجلس أيًضا وأشار أعضاء اهليئة صالحية إصدار املوافقة النهائية على املرشح.
الالئحة الداخلية  من 2امللحق  ين الثاين والثالث منأاملتوسط املبي نة يف اجلز مساك البحر األبيض أاخلاصة ابهليئة العامة ملصايد 

كما أنه  ( ال متتثل للنصوص األساسية للمنظمة وال لوضع اهليئة العامة يف اإلطار القانوين للمنظمة.2احمللق للهيئة العامة )
يف غياب اتفاق بني اهليئة العامة واملنظمة بشأن إجراءات أعلم رئيس اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط أبنه 

على  2016ق اإلجراء املؤقت الذي أي ده اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة يف عام ، سيطب  املناسبة االختيار
 .9ملائةمتاشًيا مع القرار الذي اختذه اجمللس يف دورة الستني بعد ا تعيني أمني تنفيذي جديد هذه السنة

اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر مع رئيس  مؤمترًا فيدوايً  ةالقانوني ةواملستشار عقد الرئيس املستقل للمجلس و  -18
افرتاضية بني األطراف املتعاقدة يف اهليئة  ن مشاورةً إرئيس اهليئة  أفاد. و 2021يناير/كانون الثاين  22بتاريخ  األبيض املتوسط

ابلعمق وإبالغ الرئيس  عد لة املقرتحةمناقشة اإلجراءات املمن أجل  2021ستقام يف الفرتة بني مارس/آذار وأبريل/نيسان 
                                                      

 . REPCL/160 الوثيقة من)ج(  13الفقرة   9
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الرئيس  كل من  أعرب من أجل التسريع ابملشاورات. وقد قضااي اخلالفيةوال يت تدعو إىل القلقاملستقل للمجلس ابملسائل ال
 الزمة. إيضاحاتتقدمي أي من أجل ضور االجتماع حل عن استعدادمها ةالقانوني ةاملستقل للمجلس واملستشار 

 املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة -جيم

يف دورته الثامنة املعقودة يف لمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة لم اجلهاز الرائسي قد   -19
 مع الرئيس املستقل للمجلس حول إجراءات اختيار أمني تشاوربشأن ال هتوجيهات إىل مكتب 2019نوفمرب/تشرين الثاين 

 املنظمة، وثالثة ممثلني عن املعاهدةالتوجيهات، يف مجلة أمور، على أن يقوم أربعة ممثلني عن تلك  . وتنص  10وتعيينه اجلهاز
غري مقبول، نظرًا  الذي اعتربتهإدارة املنظمة هبذا االقرتاح  تبلغوأُ املقابالت.  املسؤولة عن إجراء لجنةال ةابملشاركة يف عضوي

. 14املادة  قتضىوابملنظمة من قبل النصوص األساسية واملعاهدات املربمة مب إىل املساءالت واملسؤوليات املناطة ابملدير العام
 مبشاركة الذي يقضيعن استعدادها للمساومة عرب أتييد اقرتاح الرئيس املستقل للمجلس  ، بدالً منه،أعلنت إدارة املنظمةف

 الواجب إجراءيار املرشحني تيف اخ ،ظمةن عن املنيآخر  اثنني نيوممثل 14نشأ مبوجب املادة املهاز اجلعن  ني اثننيممثل
 املقابالت.  عن إجراء ةاملسؤول نالجالمقابالت معهم ويف 

املعاهدة الدولية بشأن  ةيف وقت إعداد هذه الوثيقة، مل يكن الرئيس املستقل للمجلس قد تلقى بعد رًدا من رئيس -20
إليه الرئيس املستقل للمجلس مع  امؤمتر فيديوي دعوقد عقد  .املعد لاملوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة على االقرتاح 

وفريقها بنتيجة مشاورات الدورة  ةالرئيس أبلغتوقد  .2021فرباير/شباط  10 ، يفةالقانوني ةاملعاهدة واملستشار  ةرئيس
 ،املعاهدة األخرية من املشاورات بشأنجيري حالًيا عقد املراحل ه اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس. وأفادت الرئيسة أن

 .ةاملقرتح اتبشأن اإلجراء لالستيضاحطلبات سيصدر عما قريب مبا يف ذلك أي  اردً  وأن  
شاركت فيه رئيسة املعاهدة واملكتب والرئيس املستقل  2021آذار مارس/ 17وعقد مؤمتر فيديوي إضايف يف  -21

مع  ح املقرتحملناقشة اإلجراء املنق  . وأاتح هذا االجتماع الفرصة أمام رئيسة املعاهدة واملكتب ةالقانوني ةس واملستشار للمجل
إيضاحات.  طلب احلصول علىلو الرئيس املستقل للمجلس على حنو أكثر تفصياًل، واإلشارة إىل أي من بواعث القلق 

 السادسة والستني بعد املائةل انعقاد الدورة قبسيصدر يف أقرب وقت ممكن  ملعاهدةا رد   وأك دت رئيسة املعاهدة أن  
 للمجلس.

 العتبارات القانونية وموقف إدارة املنظمة -رابًعا
من هذه الوثيقة يت سق مع النصوص  1امللحق عن رأيه أبن االقرتاح احلايل الوارد يف املستشارة القانونية  تولقد أعرب -22

إىل ضرورة أن تعكس عملية االختيار والتعيني  إدارة املنظمة أشارتو  األساسية والصكوك التأسيسية لألجهزة املعني ة.
األحكام املنطبقة  وبصورة خاصة،، املسؤوليات اليت يتحم لها املدير العام إزاء األجهزة الرائسية واألجهزة الدستورية املعني ة

خالل  14املنشأة مبوجب املادة  املعنية هزةال ميكن لعدد ممثلي األجوابلتايل،  .11على األجهزة اليت تتمتع مبيزانيات مستقلة
ثلي إدارة اخلطوات املتعاقبة من إجراءات االختيار، مبا يف ذلك يف اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت، أن يتجاوز عدد مم

 الصلة. املنظمة من أجل إبراز التوازن يف املسؤوليات الناشئة عن النصوص األساسية واملعاهدات ذات
                                                      

 Report-GB-IT/8/19 لوثيقةاب( ال)داملرفق   10
 )سني( من النصوص األساسية اجلزءمن املرفق يف  33-32الفقرتني  نظرأ 11



CCLM 112/2 7 

 

من هذه الوثيقة، يالَحظ أن ممثلي األجهزة  1امللحق ويف ما يتعل ق ابالقرتاح اخلاص ابالختيار والتعيني الوارد يف  -23
، وال سيما صياغة اإلعالن إىل حني انتهائها االختيار والتعينيعملية مجيع مراحل  يشاركون يف 14املنشأة مبوجب املادة 

وإعداد قائمة قصرية ابملرش حني إلجراء املقابالت معهم، وإجراء املقابالت  ملقدمةاستعراض الطلبات او  عن الوظيفة الشاغرة
سم املرشح الذي خيتاره املدير العام اب إذ ترد توصيةمع املرشحني وتقدمي الئحة خمتصرة ابملرشحني املؤهلني إىل املدير العام، 

 (.1 امللحقيف  11عيني )اخلطوة قبل أتكيد الت امن الالئحة املختصرة إىل األجهزة للموافقة عليه
عربت إدارة املنظمة ابستمرار، لدى مشاركتها يف مشاورات الرئيس املستقل للمجلس، عن االعتبارات أولقد  -24

 التالية:
تتمتع بقدر من االستقاللية الوظيفية يف تنفيذ برامج عملها، إال  14ابلرغم من أن األجهزة املنشأة مبوجب املادة  (أ)

أهنا مدجمة من الناحية اإلدارية يف املنظمة، وتعمل ضمن اإلطار القانوين للمنظمة، وتلزم املنظمة وأعضاءها يف 
 مجيع أنشطتها، بغض النظر عما إذا كانت برامج عملها ممولة ابلكامل من جانب عضويتها أم ال.

القانونية واإلدارية واملساءلة أن تكون هذه االستقاللية الوظيفية متوازنة بصورة خاصة مع املسؤوليات  وجيب (ب)
  يتحم لها املدير العام للمنظمة الذي يقوم جبملة أمور منها: اليت
  12تويل  مسؤولية تعيني أمني كل جهاز؛ (1)
املنصوص عليها يف الالئحة العامة  واالتفاقاتوتويل  مسؤولية أداء الواجبات املتعل قة ابالتفاقيات  (2)

املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي واجلزء سني من اجلزء الثاين من النصوص األساسية املعنون " 13للمنظمة
  "؛من الدستور 6أن حتكم االتفاقيات، واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة 

مة مبوجب الالئحة املالية، عن أي مسؤوليات منبثقة واخلضوع للمساءلة أمام األجهزة الرائسية للمنظ (3)
  ؛14عن أنشطة األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

وحتم ل املسؤوليات القانونية الكاملة عن أي ترتيب قانوين ملزم قد تدخل فيه األجهزة املنشأة مبوجب  (4)
 .14املادة 

 اختاذه من جانب اجمللساملقرتح  اإلجراء -خامًسا
الرتحيب ابملشاركة البن اءة للرئيس املستقل للمجلس، وهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط يف  اجمللس رغبيقد  -25

اهلندي، واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 
  وتعيينهم. 14املنشأة مبوجب املادة  املعنية بشأن ترتيب دائم الختيار أمناء األجهزةلتوصل إىل توافق يف اآلراء لاملنظمة  وإدارة

الصادرة عن جلنة الشؤون الدستورية ، آخًذا يف االعتبار املالحظات والتوصيات حامسة اجمللس مدعو إىل تقدمي توجيهاتإن  و 
، مراعاًة منه  .من أجل البت  يف هذه املسألة والقانونية بشأن هذه املسألة يف دورهتا الثانية عشرة بعد املائة وإن  اجمللس مدعو 
ل إىل توافق يف التوص  يف حال عدم  ،لإلدارة ما إذا كان ينبغيللمتطلبات الواردة يف النصوص األساسية، إىل البحث يف 

للعمل ككياًنت األجهزة دعم انتقال تلك األجهزة املعنية ل مع أعضاء مشاورات تستهل  اآلراء يف الوقت املناسب، أن 
 دورته الثامنة والستني بشأن هذه املسألة إىل اجمللس يف ارفع تقريرً أن تاإلدارة من  طلبوإىل ال، لمنظمةلخارج اإلطار القانوين 

  .14بعد املائة

                                                      
 من مرفق اجلزء سني من النصوص األساسية. (3) 32الفقرة   12
 )ه( من الالئحة العامة للمنظمة. 2-38 املادة  13
  107/3CCLMالرابع من الوثيقة  القسمانظر  14
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 1مللحق ا
لة املقرتحة لختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة   وتعيينهم 1415اإلجراءات املعد 

مجيع  اإلدارات الفنية بصياغة إعالن وظيفة شاغرة بدعم من شعبة املوارد البشرية، حبسب ما جيري ابلنسبة إىلتقوم  -1
ويتم إطالع رئيس اجلهاز املعين على مسود ة إعالن الوظيفة الشاغرة،  وما فوق(. 1-وظائف كبار املسؤولني )مد

  اإلدالء برأيه هبذا اخلصوص. إىل ويُدعى
 يوًما. 30ويتم إصدار إعالن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة  -2
وتقوم شعبة املوارد البشرية أبول استعراض وفرز للمرشحني ابالستناد إىل املعايري الدنيا واملؤهالت الواردة يف إعالن  -3

  الوظيفة الشاغرة.
ألعضاء يف اجلهاز املنشأ مبوجب ( واملمثالن عن ا2-ويقوم مكتب كلٍ  من ًنئب املدير العام واملدير املعين )مد -4

وعلى القائمة املختصرة أن تضم  ابستعراض اثٍن لوضع قائمة خمتصرة ابملرشحني من أجل إجراء مقابالت معهم. 14املادة 
  .16عشرة مرشحني على األقل

  :17وُتشك ل جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالت، تتألف من -5
 (؛2-ًنئب املدير العام أو املدير املعين )مد (أ)
  وموظف واحد من كبار موظفي املنظمة؛ (ب)
  ؛14وممثلني اثنني عن أعضاء اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  (ج)
 البشرية؛ املوارد شعبة تقرتحهم مرشحني ثالثة بني من املقابالت إجراء عن املسؤولة اللجنة ختتاره واحد، خارجي وعضو (د)
ل دور ممثل شعبة املوارد البشرية يف توفري الدعم اإلداري ث  ويتم وممثل واحد عن شعبة املوارد البشرية )لدعم العملية(. (ه)

 أو تقييم املرش حني. ةملقابلإجراء ايف  دوره )هلا( ل يكونولن  للجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت.
وحيد د  وتتوىل هذه اللجنة إجراء مقابالت مع املرشحني املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصرة وتعد  تقريرًا بذلك. -6

  تقرير اللجنة عدًدا ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخسة مرشحني مؤهلني.
وتُرفع القائمة املختصرة أبمساء املرشحني للمقابالت، فضاًل عن املرشحني الذين يرتاوح عددهم بني ثالثة ومخسة  -7

ويف حال  مبا يتماشى مع سياسة املنظمة. مرشحني، إىل املدير العام مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن اجلنساين واجلغرايف
 .تعذ ر التوص ل إىل هذا التوازن، على تقرير اللجنة أن يتضمن ما يربر ذلك

  ويُرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه. -8

                                                      
 .3اليت تتمتع مبيزانيات مستلقة على النحو الوارد يف الفقرة  14األجهزة املنشأة مبوجب املادة   15
يف ملنظمة عن ا وثالثة ممثلنياهليئة  ثالثة ممثلني عنمبا يتيح مشاركة د أمساك التونة يف احمليط اهلندي، وافقت اإلدارة على تنقيح هذه الفقرة يمصا يف سياق املفاوضات مع هيئة  16

سبعة مرشحني على األقل، من بينهم  قائمةهذه ال تشملعلى أن  ،معهم من أجل وضع قائمة خمتصرة أبمساء املرشحني إلجراء املقابالت، اختيار املرشحنياللجنة املسؤولة عن 
   تشمل ويف حال مل. تسويًغا لذلكيتضمن اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت أن  تقريرينبغي لمل تكن هناك مرشحة يف القائمة املختصرة،  ويف حالمرشحة واحدة على األقل. 

 .لذلكيسو غ السبب يف تقرير أن لل ينبغيالقائمة املختصرة سبعة مرشحني، 
على مشاركة ثالثة ممثلني عن اهليئة وثالثة ممثلني عن املنظمة يف  تنقيح الفقرة اليت تنص   على اإلدارةوافقت  ،د أمساك التونة يف احمليط اهلندييمصا هيئةسياق املفاوضات مع  يف  17

  اللجنة املسؤولة عن إجراء املقابالت.
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  وتتوىل شعبة املوارد البشرية عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرشحني. -9
ام شخًصا واحًدا من املرشحني املقرتح تعيينهم، فيحال اسم هذا األخري وسريته الذاتية إىل اجلهاز وخيتار املدير الع -10

  .18للموافقة عليه بناًء على أحكام املعاهدة املعنية 14املعين املنشأ مبوجب املادة 
ر العام على اجلهاز ويف حال عدم موافقته، يقرتح املدي وبعد موافقة اجلهاز املعين، يُقد م عرض وظيفة للمرشح. -11

  املعين مرشًحا آخر موصى بتعيينه.
   ولدى قبول املرشح ابلعرض، يقوم املدير العام بتعيينه. -12

                                                      
املختار عند إحالة  حمها املرش  تحقق من املعلومات اليت قد  العملية تقدمي أتكيد خطي عن إجراء ، وافقت اإلدارة على اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد هيئة اقرتاحعلى  ردًّا  18

 يئة.امسه إىل اهل
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  2امللحق 
 املتوسط األبيض البحر أمساك ملصايد العامة هيئةللالداخلية  الالئحة

 شروط اختيار األمني التنفيذي وتعيينه وفرتة وليته

]...[ 

 إجراءات اختيار األمني التنفيذي -اجلزء الثاين

 تكون إجراءات اختيار األمني التنفيذي على النحو التايل: -2
 توافق اهليئة على نص إلعالن الوظيفة الشاغرة، مبا يف ذلك املؤهالت املطلوبة ووصف وظيفة األمني التنفيذي؛ (أ)
من املنظمة واهليئة العامة ملصايد أمساك  يتوىل املدير العام نشر إعالن الوظيفة الشاغرة على املوقع اإللكرتوين لكل (ب)

البحر األبيض املتوسط ونشره كذلك يف أماكن أخرى، حبسب االقتضاء، وفًقا خلطوط توجيهية قد تتفق عليها 
  اهليئة؛

  يكون موعد انتهاء تقدمي الطلبات ستة أسابيع من اتريخ اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة؛ (ج)
 وتتألف هذه اللجنة من: .الطلبات وترتيب املرشحنيُتشك ل جلنة اختيار الستعراض  (د)

 رئيس اهليئة وًنئيب الرئيس؛ (1)
  رئيس جلنة اإلدارة واملالية؛ (2)
 رئيس جلنة االمتثال؛ (3)
  ممثَلني اثنني عن املدير العام؛ (4)
  ممثل واحد عن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب؛ (5)
  ممثل واحد عن الدول غري األعضاء يف االحتاد األورويب؛ (6)
 .أي عضو )أعضاء( آخر)ين( وفًقا لتقدير اهليئة (7)

جتتمع جلنة االختيار يف غضون أربعة أسابيع من انتهاء املوعد املقرر لقبول الطلبات، وحتدد، مبساعدة أمانة  (ه)
 مرشًحا يستوفون املؤهالت املطلوبة للوظيفة أو يتجاوزوهنا؛ 20املنظمة، عدًدا أقصاه 

ئمة جبميع املرشحني إىل األطراف املتعاقدة وحيدد املرشحني الذين وقع عليهم يتوىل األمني التنفيذي إرسال قا (و)
  االختيار طبًقا هلذه اإلجراءات؛

يف غضون أربعة أسابيع من تلقي اإلخطار من األمني التنفيذي مبوجب الفقرة )و(، يقوم كل طرف متعاقد برتتيب  (ز)
بة احملددة يف اجلزء األول من هذا املرفق، على مقياس مخسة مرشحني حبسب األفضلية، مع مراعاة املؤهالت املطلو 

 )األعلى(، وخيطر األمانة هبذا االختيار؛ 5)األدىن( إىل  1من 
تتوىل جلنة االختيار مجع الرتتيبات وإخطار األطراف املتعاقدة أبمساء املرشحني اخلمسة الذين حصلوا على أكرب  (ح)

  عدد من النقاط وابملعلومات ذات الصلة؛
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الرئيس املرشحني اخلمسة الذين وقع عليهم االختيار عماًل ابلفقرة )ح( إىل مقابالت شخصية خالل الدورة يدعو  (ط)
 العادية أو االستثنائية للهيئة، حسبما حتدده اهليئة؛

يرتأس الرئيس املقابالت الشخصية اليت يتم إجراؤها خالل الدورة من قِّبل ممثلني عن األطراف املتعاقدة يتم اختيارهم  (ي)
  ؛وتتاح الرتمجة الفورية بلغات املنظمة من االتفاق. 6وفًقا للمادة 

 ع ِّد الرئيس، مبوافقة املمثلني عن األطراف املتعاقدة، مخسة أسئلة تستخدم كأساس إلجراء املقابلة الشخصية؛ي ُ  (ك)
 دقيقة. 50تستغرق املقابلة الشخصية لكل مرشح مدة أقصاها  (ل)

الدورة نفسها اليت جتري فيها املقابالت الشخصية، وجيري التصويت على النحو يتم التصويت لألمني التنفيذي يف  -3
 التايل:

 يتم االقرتاع على النحو التايل إىل أن حيصل مرشح واحد على األغلبية الالزمة أبكثر من نصف األصوات املعطاة: (أ)
يار املرشحان اللذان يتلقيان وُيستبعد من عملية االخت جيري االقرتاع األول ابلنسبة جلميع املرشحني اخلمسة. (1)

 أقل عدد من األصوات؛
  ويستبعد املرشح الذي حيصل على أقل عدد من األصوات؛ جيري اقرتاع اثن للمرشحني الثالثة الباقني. (2)
 ويتم اختيار املرشح الذي حيصل على أغلبية األصوات؛ اقرتاع اثلث بني املرشحني الباقيني. يجير  (3)

اقرتاع، على نفس عدد األصوات، تعقد جولة منفصلة من التصويت إلقصاء أحد إذا حصل مرشحان، أثناء  (ب)
 املرشحني؛

من املادة التاسعة من هذه الالئحة، ختضع املسائل اليت ال تنص عليها هذه اإلجراءات بشكل  8طبًقا للفقرة  (ج)
 .من الالئحة العامة للمنظمة 12حمدد، وبعد إجراء التغيريات الضرورية، ألحكام املادة 

 التعيني -اجلزء الثالث

 حييل الرئيس اسم املرشح الذي اختارته اهليئة طبًقا لإلجراءات الواردة أعاله، إىل املدير العام لتعيينه. -4


