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 اجمللس

 الدورة الثامنة والسّتون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين 29

نوفمرب/تشرين  26الدورة الرابعة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (تقرير 
 )2021الثاين 

 

 املوجز
 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات خبصوص: فت لت

 
  من دستور املنظمة.  14اختبار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة إجراءات 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس

 

من دستور  14أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  اإلجراءات املنقحة الختيار وتعينياملوافقة على  إّن اجمللس مدعو إىل
 هبذا التقرير.  امللحق األولاملنظمة على النحو املبّني يف 

 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Annick Vanhoutte ةالسيد

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونيةمينة أ
 Annick.Vanhoutte@fao.org  الربيد اإللكرتوين:

 54287 06570 39+ :اتفاهل
 

http://www.fao.org/
mailto:Annick.Vanhoutte@fao.org
mailto:Annick.Vanhoutte@fao.org
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 املقدمة -أّوًال 

نوفمرب/تشرين الثاين  26عقدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) دورهتا الرابعة عشرة بعد املائة يوم  -1
2021. 

  .املشاركنيالدورة املفتوحة أمام املراقبني الصامتني ورحبت جبميع رائسة  Alison Storsveة توّلت السيدو  -2

 وشارك األعضاء التالية أمساؤهم يف هذه الدورة: -3

 بن رضوان (اجلزائر) ءالسيدة مليا •

 )(سلوفاكيا Zora Weberováالسيدة  •

 (الفلبني) Nina P. Caingletالسيدة  •

 (كندا) Julie Émondالسيدة  •

 (نيكاراغوا) Mónica Robelo Raffoneالسيدة  سعادة •

  (أفغانستان) والسيد Khaled Ahmad Zekriya سعادة السيد ينضّم العضوان التاليان إىل الدورة:ومل  -4
Esala Nayasi .(فيجي) 

الدورة بصــــورة افرتاضــــية، فشــــارك مجيع األعضــــاء عن بُعد، بصــــفة اســــتثنائية مبا أنه متت إحالة بند ُعقدت هذه و  -5
 والشواغل املتصلة ابلصحة العامة. 19-واحد إىل اللجنة الستعراضه، وبسبب جائحة كوفيد

ح يف مذكرة الرئيســة  خاللواتّبعت اللجنة أســاليب العمل اليت طُّبقت  -6 دورهتا العاشــرة بعد املائة على النحو املوضــّ
، ووافقت على تعليق املواد اليت قد تتعارض مع انعقاد الدورة بشـــــــــكل افرتاضـــــــــي، وذلك )CL 164/2ابلوثيقة  1(امللحق 

 من الالئحة الداخلية. 7عمًال ابملادة 

  لاعتماد جدول األعمالدورة و فتتاح اا -1البند  -اثنًيا
 )CCLM 114/1(الوثيقة 

 على جدول أعماهلا. وافقوااخلاصة هبذه الدورة و أخذ أعضاء اللجنة علًما ابلرتتيبات  -7

 إجراءات اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب -2البند  -اثلثًا
 )CCLM 114/ 2من دستور املنظمة (الوثيقة  14املادة 

إجراءات اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشــــــــــأة مبوجب املادة بعنوان " CCLM 114/2 الوثيقة نظرت اللجنة يف -8
 ".من دستور املنظمة 14
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الرئيس املستقل للمجلس للمشاورات غري الرمسية املستفيضة اليت أجراها، وأحاطت علًما ابلتوافق يف على وأثنت  -9
وإدارة املنظمة بشـــــــأن اإلجراءات الطويلة  14اآلراء الذي مت التوصـــــــل إليه مع األجهزة الثالثة املعنية املنشـــــــأة مبوجب املادة 

 ذه املسألة.ابلتوصل إىل حّل هل رّحبت، و 14املادة  أمناء األجهزة املنشأة مبوجب وتعينياألجل الختيار 

تتماشــــى مع النصــــوص هبذا التقرير بصــــيغتها املعدلة  األولامللحق دة ضــــمن اإلجراءات الوار  أنّ اللجنة  اعتربتو  -10
 للمنظمة. األساسية

اللجنة اجمللس ابملصـــــادقة على اإلجراءات املقرتحة الختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشـــــأة مبوجب املادة  وأوصـــــت -11
 هبذا التقرير. امللحق األولعلى النحو الوارد يف  14

أن يشّجع  اقرتحتليست ذات طابع قانوين حمض أو مسألة دستورية، أشارت اللجنة إىل أّن هذه املالحظة وإذ  -12
لتعيينات مبا يراعي املساواة بني اجلنسني لدى على التحلي ابلطموح لدى إجراء ا 14جهزة املنشأة مبوجب املادة اجمللس األ

 . ملنقحةاالتطبيق العملي هلذه اإلجراءات 

 أية مسائل أخرى -3البند  -رابًعا

 أخرى مطروحة للنقاش يف إطار هذا البند.مل تكن هناك أية مسائل  -13
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 امللحق األول

 141أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة تعيني و اإلجراءات املنّقحة املقرتحة الختيار 

تقوم اإلدارات الفنية بصــــياغة إعالن وظيفة شــــاغرة بدعم من شــــعبة املوارد البشــــرية، حبســــب ما جيري ابلنســــبة إىل  -1
وما فوق). ويتم إطالع رئيس اجلهاز املعين على مســــــــــــــوّدة إعالن الوظيفة  1-املســــــــــــــؤولني (مدمجيع وظائف كبار 

 الشاغرة، ويُدعى إىل تقدمي رأيه هبذا اخلصوص.

 2يوًما. 30ويتم إصدار إعالن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة  -2

الدنيا واملؤهالت الواردة يف إعالن  وتقوم شعبة املوارد البشرية أبول استعراض وفرز للمرشحني ابالستناد إىل املعايري -3
 الوظيفة الشاغرة.

) وثالثة ممثلني عن األعضــاء يف اجلهاز املنشــأ مبوجب 2-ويقوم مكتب كلٍّ من �ئب املدير العام واملدير املعين (مد -4
صــرة ابســتعراض اثٍن لوضــع قائمة خمتصــرة ابملرشــحني من أجل إجراء مقابالت معهم. وعلى القائمة املخت 14املادة 

أن تضم ما ال يقل عن سبعة مرّشحني، ومن بينهم مرشحة واحدة على األقل. ويف حال مل تكن هناك أي مرشحة 
يف القائمة املختصـــــرة، ينبغي لتقرير اللجنة أن يتضـــــمن ما يربر ذلك. ويف حال مل تشـــــمل القائمة املختصـــــرة ســـــبعة 

 مرّشحني، ينبغي لتقرير اللجنة أن يتضمن ما يسوّغ ذلك.

 شّكل جلنة مسؤولة عن إجراء املقابالت، تتألف من: وتُ  -5

 )؛2-�ئب املدير العام أو املدير املعين (مد )أ(

 وموظفان اثنان من كبار موظفي املنظمة؛  )ب(

 ؛ 14وثالثة ممثلني عن أعضاء اجلهاز املنشأ مبوجب املادة  )ج(

اللجنة املســـــــــؤولة عن إجراء املقابالت من بني ثالثة األعضـــــــــاء اآلخرون يف تاره خيوعضـــــــــو خارجي واحد،  )د(
 مرشحني تقرتحهم شعبة املوارد البشرية؛

وممثل واحد عن شــــعبة املوارد البشــــرية، من غري أن يكون له حق املشــــاركة يف اختاذ القرار. ويتمّثل دور ممثل  )ه(
شــــعبة املوارد البشــــرية يف توفري الدعم اإلداري للجنة املســــؤولة عن إجراء املقابالت. ولن يكون له (هلا) دور 

 أو تقييم املرّشحني.يف إجراء املقابلة 

وحيّدد وتتوىل هذه اللجنة إجراء مقابالت مع املرشــحني املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصــرة وتعّد تقريرًا بذلك.  -6
تقرير اللجنة عدًدا ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخســــة مرشــــحني مؤهلني. ويف حال مل ختتار أي مرشــــحة يف هذه 

 ة أن يتضمن ما يربر ذلك.املرحلة، ينبغي لتقرير اللجن

حني الذين يرتاوح عددهم بني ثالثة ومخســـة  -7 حني للمقابالت، فضـــًال عن املرشـــّ وتُرفع القائمة املختصـــرة أبمساء املرشـــّ
حني، إىل املدير العام مع إيالء االعتبار الواجب للتوازن اجلنســــاين واجلغرايف مبا يتماشــــى مع ســــياســــة املنظمة.  مرشــــّ

                                                      
 .CL 168/17 امللحق األول ابلوثيقة  1
 .]يوًما 45نشر إعالن الوظيفة الشاغرة ملدة أطول وأقصاها  14ما مل يطلب اجلهاز املنشأ مبوجب املادة [  2
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ل إىل هذا التوازن، على تقرير اللجنة أن يتضـــــمن ما يربر ذلك. وينبغي بذل كل اجلهود من ويف حال تعّذر التوصـــــّ 
 أجل التوصل إىل قرار بتوافق اآلراء.

 وتتوىل شعبة املوارد البشرية عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من جانب املرّشحني. -8

 ويُرفع تقرير اللجنة إىل املدير العام للنظر فيه. -9

ًحا واحًدا من املرشــــحني املقرتحة أمساؤهم يف تقرير اللجنة، غرض التعيني لملدير العام وخيتار ا -10 فيحال اســــم هذا مرشــــّ
للموافقة عليه بناًء على أحكام املعاهدة املعنية.  14األخري وســـــــــــريته الذاتية إىل اجلهاز املعين املنشـــــــــــأ مبوجب املادة 

ح وســـريته الذاتية، ابإلضـــافة إىل أت كيد خطي عن إجراء عملية التحقق من املعلومات اليت قّدمها وُحيال اســـم املرشـــّ
الذي سيحافظ على سرية هذه املعلومات، وذلك ضمن  14املرّشح املختار، إىل رئيس اجلهاز املنشأ مبوجب املادة 

 أسابيع من إغالق إعالن الوظيفة الشاغرة. 10مهلة 

ويف حال عدم موافقة اجلهاز املعين على املرشـــــــــح، يقرتح وبعد موافقة اجلهاز املعين، يُقّدم عرض وظيفة للمرشـــــــــح.  -11
حني الواردة أمساؤهم يف تقرير اللجنة، يوصـــى بتعيينه. ويف  املدير العام على اجلهاز املعين مرشـــًحا آخر من بني املرشـــّ

حني الواردة أمساؤهم يف تقرير اللجنة، يتعّني إصـــــــــــــــدار  يحال عدم موافقة اجلهاز املعين على أ إعالن من املرشـــــــــــــــّ
 الوظيفة الشاغرة من جديد.

 ولدى قبول املرشح ابلعرض، يقوم املدير العام بتعيينه. -12
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