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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة

 2021أكتوبر/تشرين األول  27-25روما، 

  -تعديالت مقرتحة على النظام األساسي للموظفني 
 اخلاصة ابلطعوناألغذية والزراعة اإلجراءات الداخلية ملنظمة 

 
 مقدمة -ًل أو  

املدير العام عن إصؤؤدار  مسؤؤلول ةعلى من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة،  40من املادة ( 4الفقرة )تنص  -1
األغذية  النظام األسؤؤاسؤؤظ ملومفظ منظمة وكااموافقة اجمللس. على  ناء  الالئحة العامة لشؤؤلوا العاملحب بسؤؤق املق بؤؤى،  

 اله وتعديله  ناء  مومنذ ذلك احلحب قام اجمللس ابسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ك، 1952ل و/متوز يو  1ز النفاذ للمرة األوىل يف ح    والزراعة قد دخل
 1على توص ة املدير العام.

داخل املنظمة تسؤؤؤؤؤده إل ه املشؤؤؤؤؤورة يف  سؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤظ للمومفحب على دا ينشؤؤؤؤؤن املدير العام  نة  ألوينص هذا النظام ا -2
دنؤؤه  واا اليت ي قؤؤدم  ؤؤا مومفوا  شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاا تظلمؤؤاا يب ؤؤة عن ااؤؤاذ إيراء مدي  دو عن قرار إداره يزعمحؤؤاالا الوعو 

ي عارض مع دحكام تع  نهم دو مع ده مادة من النظام األسؤؤاسؤؤظ للمومفحب دو من النظام ايداره لشؤؤلوا العاملحب دو ده 
ملومفحب غري الراضؤؤحب عن لصؤؤاا ادارية ملنظمة العمل الدول ة كما دهنا ترسؤؤظ إمكان ة الريوع إىل امكمة اي  2توي ه إداره.

مم امل حدة )ابل سؤؤؤؤؤؤؤؤم ة اليت كان  أللايدارية والريوع إىل امكمة  3على توصؤؤؤؤؤؤؤؤ ة  نة الوعوا، ااذه املدير العام  ناء   قرار  
األمم امل حدة املشؤؤؤلل للمعا ؤؤؤاا النظام األسؤؤؤاسؤؤؤظ لصؤؤؤندو  بق خمالفة  زعموا وقوعلذين ياملومفحب صؤؤؤاا ا ا( ل تعرف

 4ال قاعدية ملومفظ األمم امل حدة.
 

                                                      
لشلوا العاملحب ضمن  ارهالنظام ايد إصدار صالح ةنفسه، ي م ع املدير العام   ابلنص عمال   .من النظام األساسظ للمومفحب 1-12-301املادة   1

 إطار النظام األساسظ للمومفحب. 
 .من النظام األساسظ للمومفحب 1-11-301املادة   2
 .من النظام األساسظ للمومفحب 2-11-301املادة   3
 .من النظام األساسظ للمومفحب 3-11-301املادة   4
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شؤؤؤؤمل املواد  ت ظابلوعوا. وه خاصؤؤؤؤة ةداخل  ااومتا ؤؤؤؤ  ا مع هذه األحكام األسؤؤؤؤاسؤؤؤؤ ة، دصؤؤؤؤدر املدير العام إيراء -3
ددري   ودحكام ا إدارية دخرى اع مدها املدير العام. وقد ،النظام األسؤؤؤؤاسؤؤؤؤظ للمومفحب من 3-11-301ىل إ 301-11-1

من دل ل ال عل ماا ايدارية املعمول  ا يف منظمة األغذية  331القسؤؤؤؤؤؤؤم  حت  هذه اييراءاا الداخل ة اخلاصؤؤؤؤؤؤؤة ابلوعوا
 . )دل ل ال عل ماا ايدارية( والزراعة

 معلومات أساسية -اثنًيا

ااسؤؤؤؤؤؤؤ هل مك ق ، 2021يف مارس/آذار  -4 لإليراءاا  الشؤؤؤؤؤؤؤلوا القانون ة لدى منظمة األغذية والزراعة اسؤؤؤؤؤؤؤ عراضؤؤؤؤؤؤؤ 
من دل ل ال عل ماا ايدارية. ويهدف هذا االسؤؤؤؤؤؤؤؤ عراض إىل وضؤؤؤؤؤؤؤؤع  331يف القسؤؤؤؤؤؤؤؤم  الوعوا املنصؤؤؤؤؤؤؤؤو  عل هاب اخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤة

ائمة حال  ا ابلوعوا الداخل ة الق ةاخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ااحتديث يوانق مع نة من اييراءلغاية توصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اا مويهة إىل املدير العام 
 وحتس نها.

وحتق ق ا هلذه الغاية، جتره مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاوراا يف الوق  الراهن مع دصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحاق املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلحة الداخل حب  مع ال عل قاا  -5
عن املناقشؤؤؤؤؤؤؤؤاا مع وحداا املنظمة املعن ة  صؤؤؤؤؤؤؤؤورة م ا ؤؤؤؤؤؤؤؤرة  واملالحظاا  شؤؤؤؤؤؤؤؤاا جتر  هم مع اييراءاا احلال ة. وفبؤؤؤؤؤؤؤؤال  

رية ومك ق دمحب املظامل، ومك ق الشؤؤؤؤؤؤلوا األخالق ة ومك ق املف م العام، جتره ابملسؤؤؤؤؤؤالة، مةل  ؤؤؤؤؤؤع ة إدارة املوارد ال شؤؤؤؤؤؤ
ا  ،مناقشؤؤاا مع ديهزة متة ل املومفحب والرئ س والراسؤؤاء املناو حب واألعبؤؤاء واألعبؤؤاء املناو حب للةنة الوعوا. ويره ديبؤؤ 

اسؤؤؤؤ عراض إىل ظ  ريبمغ األغذية العاملظ ابؤؤؤؤع ال شؤؤؤؤاور مع  ريبمغ االغذية العاملظ، نظر ا إىل دا الوعوا املقدمة من مومف
 نة الوعوا لدى املنظمة. وس نظر االس عراض ديب ا، حسق االق باء، يف ال ووراا اليت حدث  يف ك ايبا دخرى ات عة 

 النظام األساسظ للمومفحب. من 1-11-301لةنة طعوا اس شارية ملحوظ يف املادة للألمم امل حدة، مع مراعاة منوذج 

اجملاالا اليت قد يكوا من املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ صؤؤؤؤؤؤؤؤؤوق ف ها إدخال حتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ناا دو تعديالا على إيراءاا الوعوا  حب ومن  -6
 احلال ة، مت حتديد ما يلظ:

 اع ماد الوساطة كوس لة  ديلة حلل النزاعاا؛ (د)

 وتعزيز ه كل دمانة  نة الوعوا؛ (ق)

 وت سري ال مة ل القانوين؛  (ج)

 األعباء يف  نة الوعوا.وضماا حسن ال وق  ، ال س ما عرب زايدة عدد  (د)

 
. ومن امل وقع دا تقدم املادة  -7 املنقحة من دل ل  331وال يزال هذا االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ عراض ييراءاا الوعوا الداخل ة ياراي 

  .2021ال عل ماا ايدارية إىل املدير العام لكظ ينظر ف ها بلول ديسمرب/كانوا األول 
النظام األسؤؤؤؤاسؤؤؤؤظ للمومفحب  غ ة  من 1-11-301إدخال تعديالا على املادة ضؤؤؤؤروراي  ويف هذا السؤؤؤؤ ا ، يع رب  -8

 عشؤؤؤؤؤؤؤؤرة إىلمخسؤؤؤؤؤؤؤؤة زايدة األعبؤؤؤؤؤؤؤؤاء املناو حب يف  نة الوعوا الذين يع نهم املدير العام وين ظ هم املومفوا  ةموعهم، من 
 سؤؤؤ ق الصؤؤؤعو ة اليت توايهها دمانة  ه كةري ا ما حتصؤؤؤل مخريااا دنآلدعبؤؤؤاء. وقد كشؤؤؤف  املشؤؤؤاوراا اليت ديري  ح  ا

ما، علم ا دهنا وم فة يبؤؤؤؤؤؤؤؤؤولع  ا  دعوى ياهزين فور ا لالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ماع إىل  نة الوعوا يف إياد دعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء دو دعبؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء مناو حب
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األعبؤؤؤؤؤاء  جمموعةعلى واي اهتم االع  ادية. ومن  ؤؤؤؤؤاا توسؤؤؤؤؤ ع  زايدة   ،األعبؤؤؤؤؤاء واألعبؤؤؤؤؤاء املناو وا على دسؤؤؤؤؤاس طوعظ
 لدعاوى الوعن واالس ماع إل ها.  حديد ا دول الزمينهلحب دا يساعد يف ال عة ل  املناو حب املل 

 
النظام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ للمومفحب عرب صؤؤؤؤؤؤؤؤؤ اغ ها  لغة  من 1-11-301قلح حتديث املادة وابيضؤؤؤؤؤؤؤؤؤافة إىل ذلك، ي   -9
 تفر    حب ا نسحب.  ال

النظام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤظ للمومفحب، ألا  من 3-11-301و 2-11-301ما يلزم إدخال تعديالا على املادتحب ك -10
ا ص  ،2009منؤؤذ عؤؤام فايحؤؤاالا الواردة يف تلؤؤك األحكؤؤام إىل امكمؤؤة االداريؤؤة لألمم امل حؤؤدة قؤؤد عفؤؤا عل هؤؤا الزمن. 

يزعموا وقوع خمالفة بق املقدمة من مومفظ املنظمة الذين  دعاوىحمكمة األمم امل حدة لالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ إناف ابالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ماع إىل ال
ذكر  اسؤ  دال. وعل ه، يقلح لصؤندو  األمم امل حدة املشؤلل للمعا ؤاا ال قاعدية ملومفظ األمم امل حدة النظام األسؤاسؤظ

 .النصحب"امكمة ايدارية لألمم امل حدة"  ؤ"حمكمة األمم امل حدة لالس إناف" يف هذين 

 
للمةلس ابملوافقة عل ها يف   ا يسؤؤؤؤؤؤم وترفع هذه ال عديالا إىل  نة الشؤؤؤؤؤؤلوا الدسؤؤؤؤؤؤ ورية والقانون ة يف املنظمة  -11

فمن  ؤؤؤاا ذلك دا ي سؤؤؤر تنف ذ . 2021ديسؤؤؤمرب/كانوا األول  -دورته الةامنة والسؤؤؤ حب  عد املائة يف نوفمرب/تشؤؤؤرين الةاين 
من ان ظار انعقاد الدورة ال اسؤؤؤعة والسؤؤؤ حب  عد   دال  ، 2022عام  مولعاملنق  من دل ل ال عل ماا ايدارية يف  331القسؤؤؤم 
 .2022لمةلس يف يون و/حزيراا املائة ل

 

 املقرتحة التعديالت -اثلثًا

 اس ناد ا إىل ما تقدم، س كوا ال عديالا املقلحة كما يلظ: -12

فرادى يقدمها  م املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة له يف حاالا الوعوا اليتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن املدير العام  نة  داخل املنظمة تقد  ين 301-11-1
املومفوا دنه ي عارض، من  زعمدو عن قرار إداره ي ،مدي  ةاملومفحب يف ما ي علق  شؤؤؤؤؤكاوى يب ؤؤؤؤؤإة عن إيراءاا 

دو مع ده مادة ذاا صلة من النظام األساسظ للمومفحب دو من ح ث الشكل دو املبموا، مع  روط تع  نهم 
ا على طلق املومف، دا يصؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر قرار   وللمدير العام،  ناء   النظام ايداره لشؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوا العاملحب دو ده توي ه إداره.

دعبؤؤاء مناو حب  عشرررة مخسؤؤةوت الف اللةنة من عبؤؤوين اثنحب ومن  دوا الريوع اىل اللةنة املذكورة.من  ،اهنائ   
مسؤؤ قل  رئيسدعبؤؤاء مناو حب ين ظ هم املومفوا  ةموعهم، و عشرررة مخسؤؤةيع نهم املدير العام، ومن عبؤؤوين و 

 الرئيسرررررررررررنيو الرئيس؛ ويف حالة غ اق الرئيسغ اق  مناو حب للعمل يف رئيسرررررررررررنيويعحب  اجمللس  يع نه اجمللس.
 من خارج عداد املومفحب. خمصصا ارئيسً لسائر دعباء اللةنة دا ين ظ وا  املناو حب،

 
 ويق الشؤؤؤؤؤؤؤؤروط املوصؤؤؤؤؤؤؤؤوفة يف نظامها األسؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤظ  ،وتقوم امكمة ايدارية ملنظمة العمل الدول ة 301-11-2

 ويق املادة األمم املتحدة لالسررررررت نا   حمكمة امل حدةامكمة ايدارية لألمم )ابسؤؤؤؤؤؤؤ ةناء احلاالا اليت ت ناوهلا 
من النظام األسؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤظ للمومفحب(، ابالسؤؤؤؤؤؤؤ ماع وال   يف الدعاوى املقدمة من املومفحب اليت تزعم  301-11-3

 .النظم األساس ة وايدارية للمومفحبذلك   ع  حصول خمالفاا بق دحكام و روط تع  نهم،  ا يف
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ا للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروط وت  ، وفق   حمكمة األمم املتحدة لالسرررررررررررت نا  امكمة ايدارية لألمم امل حدة تنظر 301-11-3
خمالفة بق  وقوع الذين يزعوااملنصؤؤؤؤؤؤو  عل ها يف نظامها االسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤظ، يف الدعاوى املقدمة من مومفظ املنظمة 

لذه يشارل ف ه مومفو املنظمة اساسظ للصندو  املشلل للمعا اا ال قاعدية ملومفظ االمم امل حدة ألالنظام ا
 .من النظام األساسظ للمومفحب 1-6-301ال ند   ويق

 

 من قبل اللجنة ااختاذه يقرتح يتال اتاإلجراء -رابًعا

 اللةنة مدعوة إىل: إا   -13

النظام األساسظ للمومفحب  من 3-11-301ىل إ 1-11-301 وادعلى امل املقلحة اس عراض ال عديالا (د)
 دعاله؛ 12بسق ما تظهره الفقرة 

 وإقرار هؤؤؤؤؤذه ال عؤؤؤؤؤديالا املقلحؤؤؤؤؤة ل وافق عل هؤؤؤؤؤا اجمللس يف دورتؤؤؤؤؤه الةؤؤؤؤؤامنؤؤؤؤؤة والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ حب  عؤؤؤؤؤد املؤؤؤؤؤائؤؤؤؤؤة (ق)
 (.2021يسمرب/كانوا األول د 3نوفمرب/تشرين الةاين إىل  29)روما، 

 

https://home.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/301_staff_regulations/3016_social_security/,DanaInfo=intranet.fao.org+#c40726

