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  اجلمعية العامة
  الدورة اخلامسة والستون

  * من القائمة األولية١٣٨ و ١٢٢البندان 
  تعزيز منظومة األمم املتحدة
         وحدة التفتيش املشتركة

يف مؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة  اختيــــار الرؤســــاء التنفيــــذيني    
  خدمتهم وشروط

    
  مذكرة من األمني العام    

ــشرف األمــني    ــيش       يت ــر وحــدة التفت ــة تقري ــة العام ــل إىل أعــضاء اجلمعي ــأن حيي ــام ب  الع
اختيـار الرؤسـاء التنفيــذيني يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وشــروط       ”املـشتركة املعنـون   

  ).JIU/REP/2009/8 (“خدمتهم
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  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة
  األمم املتحدة وشروط خدمتهم

  من إعداد

  نري زهرانحممد م
  بابا لويس فول

   موريي‐إنريكه رومان 

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠٠٩ ،جنيف
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   تنفيذيموجز    

  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وشروط خدمتهم    
JIU/REP/2009/8  

  اهلدف    
 وتعــيني إجــراء تقيــيم لإلطــار القــانوين واملؤســسي واملمارســات املتعلقــة باختيــار   

ــم        ــة األم ــذيني يف مؤســسات منظوم ــم املتحــدة وســائر الرؤســاء التنفي ــام لألم األمــني الع
املتحدة، مبا يف ذلك شروط خدمتهم، هبدف املساعدة على وضع معـايري اختيـار منـسَّقة                
تكفل أعلى نوعية تتوىل القيادة واإلدارة، مع شروط اخلدمة املصاحبة هلا، على مـستوى            

  .كل مؤسسةالرئيس التنفيذي ل
  النتائج واالستنتاجات األساسية    

إن اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مبن فيهم األمني            
كما ُتقرر الدول األعضاء شروط     . العام لألمم املتحدة، هو امتياز ختتص به الدول األعضاء        

لرؤســاء التنفيــذيني للوكــاالت   ويــتم اختيــار األمــني العــام وا   . خدمــة الرؤســاء التنفيــذيني  
املتخصصة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة باالنتخـاب، يف حـني يقـوم األمـني العـام بتعـيني                     
الرؤســاء التنفيــذيني لــصناديق وبــرامج األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة وكياناهتــا األخــرى،   

شارية للمؤســسات أو اللجــان االستــ/بالتــشاور يف معظــم احلــاالت مــع اجملــالس التنفيذيــة و 
واختيـار األمـني العـام هـو عمليـة متفـردة       . املعنية وتصادق اجلمعية العامـة علـى هـذا التعـيني       

مقارنة باختيار سائر الرؤساء التنفيذيني، بالنظر إىل حـق الـدول األعـضاء الدائمـة يف جملـس                  
  .)حق االعتراض(األمن يف اإلدالء بصوت سليب ضد أي مرشح 

 توصـية،   ١٣ائج الـيت حـددها املفتـشون، يتـألف هـذا التقريـر مـن                واستناداً إىل النتـ     
توجَّه إحداها إىل جملس الرؤساء التنفيذيني الختاذ إجراء بشأهنا، وتوجَّه توصيتان إىل األمني             

ومـن بـني   .  توصيات إىل اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة١٠العام و 
ــل          التوصــيات العــشر املوجَّهــة إىل   ــشريعية، تطلــب إحــداها اختــاذ إجــراء مــن ِقب ــات الت اهليئ

اهليئات التـشريعية لألمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،                  
وتطلب توصية أخرى إجراًء من اهليئـات التـشريعية لـبعض الوكـاالت املتخصـصة والوكالـة         

ت اختـاذ إجـراء مـن ِقبـل مـن كـل مـن اهليئـات         الدولية للطاقة الذريـة، وتطلـب مثـاين توصـيا       
التشريعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، فـضالً عـن             
اجملــالس التنفيذيــة واللجــان االستــشارية لــصناديق وبــرامج األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة    

  .وكياناهتا األخرى
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ــذيني يف        ــاء التنفيـ ــار الرؤسـ ــة            اختيـ ــا الفرعيـ ــدة وهيئاهتـ ــم املتحـ ــرامج األمـ ــناديق وبـ صـ
  وكياناهتا األخرى

تعزيزاً للشفافية وضماناً للمـساءلة يف عمليـة تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني لـصناديق وبـرامج                   •
األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، ينبغي أن ُيصدر األمني العام، بالتـشاور       

يـــة، إعالنـــات بالوظـــائف الـــشاغرة وأن ُيحـــدد اختـــصاصات تلـــك مــع املنظمـــات املعن 
 .الوظائف، فضالً عن إضفاء الطابع املؤسسي على عملية الفرز واملقابالت الشخصية

وتعزيزاً للشفافية يف تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحـدة وهيئاهتـا              •
 أكثر اقتصاراً على الـدول األعـضاء،        الفرعية وكياناهتا األخرى، وجلعل عملية التعيني     

ينبغي على األمني العام أن يكفل قيام أعـضاء اجملـالس التنفيذيـة واللجـان االستـشارية                 
أو اهليئــات التــشريعية األخــرى لــصناديق وبــرامج األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة    /و

لـى  اجتماعـات مـع املرشـحني املُـدرجني ع    /وكياناهتا األخرى بعقد جلـسات اسـتماع    
  .القوائم األولية

  شروط تعيني الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة    
ــة        • ــة الدولي ــة املدني ــة اخلدم ــشاور مــع جلن ــذيني، بالت ينبغــي علــى جملــس الرؤســاء التنفي

واســتناداً إىل دراســته املقاَرنــة عــن جــداول مرتبــات وبــدالت الرؤســاء التنفيــذيني يف   
ــد جــداول    مؤســسات األمــم املتحــد  ــوفر أساســاً لتحدي ــدة ت ة، أن يــضع معــايري موحَّ

مرتبات وبدالت الرؤساء التنفيـذيني للوكـاالت املتخصـصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة               
  . الذرية من جانب هيئاهتا التشريعية املعنية

  توصيات لنظر اهليئات التشريعية    
ت املتخصـصة والوكالـة     ينبغي أن تعقد اهليئات التشريعية لألمم املتحـدة والوكـاال          •

اجتماعـات مـع    /الدولية للطاقة الذرية، اليت مل تفعل ذلـك بعـد، جلـسات اسـتماع             
املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي، من أجل تعزيز الشفافية واملصداقية يف عمليـة            

  )١التوصية (. االختيار وجلعل العملية أكثر مشوالً جلميع الدول األعضاء
يعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحـدة، الـيت مل تفعـل           ينبغي على اهليئات التشر    •

ذلك بعد، أن تـضع حـدوداً زمنيـة لعمليـة اختيـار رؤسـائها التنفيـذيني تنتـهي قبـل                     
ثالثة أشهر على األقل مـن تـاريخ انتـهاء واليـة الـرئيس اخلـارج، لـضمان سالسـة                    

 )٤ التوصية(. االنتقال من الرئيس التنفيذي اخلارج إىل الرئيس اجلديد
ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن تطلب مـن              •

ــان ســريهتم       ــدموا، إضــافة إىل بي ــذي أن يق ــرئيس التنفي ــع املرشــحني ملنــصب ال مجي
ــة صــحية            ــه تؤكــد أهنــم يف حال ــة، شــهادة موقَّعــة مــن ِمرفــق طــيب ُمعتــرف ب الذاتي

  )٥التوصية (. جيدة
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التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد  ينبغــي علــى اهليئــات  •
شروطاً ُتقيِّد مدة تويل الرؤساء التنفيذيني ملناصبهم بفترتني متعاقبتني كحـد أقـصى             
ال تتجاوز كـل منـها مخـس سـنوات، وذلـك يف حالـة عـدم اعتمـاد هـذه الـشروط                     

  )٦التوصية (. حىت اآلن
ة املؤسـسات يف منظومـة األمـم املتحـدة          جمـالس إدار  /ينبغي على اهليئات التـشريعية     •

أن ُتدين وحتظر ممارسات غري أخالقية كالوعود، واِملَنن، والدعوات واهلدايا، إخل،            
اليت يقدمها املرشحون ملنصب الرئيس التنفيـذي أو حكومـاهتم الداعمـة هلـم أثنـاء                

  )٧التوصية  (.االنتخاب، مقابل أصوات ُتحايب مرشحني بعينهم/محلة االختيار
ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد   •

أحكامــاً تتــصدى بــشكل شــامل لــصراعات املــصاحل املتعلقــة بالرؤســاء التنفيــذيني        
سـوء سـلوك مـن جانبـهم، يف حالـة عـدم اعتمـاد أحكـام                 /أو بفعل غري مـشروع    /و

  )٩التوصية (. كهذه حىت اآلن
التشريعية للمؤسسات يف منظومـة األمـم املتحـدة أن تـوعز إىل             ينبغي على اهليئات     •

مهمــة املراقبــة الداخليــة أو آداب املهنــة، حــسب االقتــضاء، أو إىل وحــدة /مكتــب
التفتيش املشتركة إجراء حتقيقات يف االدعاءات بوقوع حاالت ارتكاب فعل غري           

قرارات مشروع أو سوء سلوك، مبا يـشمل إجـراءات ثأريـة أو خمالفـات تتـصل بـإ                 
. الذمة املالية ُيدعى ارتكاهبا من ِقبـل الرؤسـاء التنفيـذيني للمؤسـسات يف املنظومـة               

وينبغــي علــى ســلطة التحقيــق تقــدمي تقريــر عــن نتيجــة التحقيــق مباشــرة إىل اهليئــة  
غـري أن   . التشريعية للمؤسـسة املعنيـة مـن أجـل اختـاذ إجـراء بـشأن هـذا املوضـوع                  

ختــاذ مبــادرة خاصــة مــن جانبــها إلجــراء هــذه   وحــدة التفتــيش املــشتركة ميكنــها ا 
  )١٠التوصية (. التحقيقات لو قررت ذلك

ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية ملنظمــة األغذيــة والزراعــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة    •
الذرية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة اليونسكو واالحتـاد           

صحة العاملية واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة أن تـضع       الربيدي العاملي، ومنظمة ال   
  )١١التوصية (. سياسة إلقرارات الذمة املالية تطبق على رؤسائها التنفيذيني

ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تــضع     •
واألومســة، سياســات صــارمة تتعلــق بقبــول رؤســائها التنفيــذيني للهــدايا والنياشــني 

  )١٢التوصية (. إخل، يف حالة عدم وجود سياسات كهذه حالياً حىت اآلن
ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن ُتــدرج يف   •

شروط تعيني رؤسائها التنفيذيني حكماً يسمح بإمكانية إهناء اخلدمة استناداً إىل معايري 
  )١٣التوصية (. ية، يف حالة عدم وجود مثل هذا احلكمجلنة اخلدمة املدنية الدول
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  ١٨  ٤٧-٣٧  .....................املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى           
  ٢١  ٥٣-٤٨  ............................................معايري اختيار املرشحني  -  باء     
  ٢٣  ٥٨-٥٤  ......................................احلدود الزمنية لعملية االختيار  - جيم     
  ٢٤  ٦٢-٥٩  ........................القيود املفروضة على سن املرشحني/الشروط  - دال     
  ٢٥  ٦٦-٦٣  ..........................................الفحص الطيب للمرشحني  -  هاء     
  ٢٦  ٧٦-٦٧  ..............................التناوب اإلقليمي والتوازن بني اجلنسني  -  واو     
  ٢٩  ٨٣-٧٧  ..............................................املرشحون الداخليون  - زاي     
  ٣١  ٨٨-٨٤  ................................حسن السلوك أثناء احلملة االنتخابية  - حاء     

  ٣٢  ١٣٦-٨٩  ..............شروط خدمة الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة  - ثالثاً  
  ٣٢  ٩٧-٨٩  ....................................................عينيشروط الت  - ألف     
  ٣٣  ٩٢  .......................................طول الوالية وجتديدها  -١         
  ٣٣  ٩٧-٩٣  ...................................جداول املرتبات والبدالت  -٢         
  ٣٤  ١١٠-٩٨  ..............سوء السلوك/تضارب املصاحل والقيام بفعل غري مشروع  -  باء     
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  ٣٨  ١١٦- ١١١  ...............................................إقرارات الذمة املالية  - جيم     
  ٤٠  ١٢٢- ١١٧  ....................................................تقييمات األداء  - دال     
  ٤١  ١٣٦- ١٢٣  ......................................................خرىقضايا أ  -  هاء     
  ٤١  ١٣٢- ١٢٣  ................................قبول اهلدايا والتكرمي واألومسة  -١         
  ٤٣  ١٣٦- ١٣٣  ............................................إهناء فترة الوالية  -٢         

  املرفقات  
    ٤٥  .................................................)١-د(١١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   - األول  
  أن توصيات وحدةـــبشة ـات املشاركـــذها املنظمــني أن تتخــراءات اليت يتعــام لإلجــراض عـاستع  -  الثاين  

  ٤٧  ......................................................(JIU/REP/2009/8) التفتيش املشتركة     
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  مقدمة  -أوالً   
  اهلدف والتركيز  -ألف   

 ومببـادرة منـها     ٢٠٠٩أجرت وحدة التفتيش املشتركة، كجزء من برنـامج عملـها لعـام              - ١
اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني يف مؤسـسات         "ومن جملس مراعي احلسابات، تقييمـاً عنوانـه         

  ".  األمم املتحدة وشروط خدمتهممنظومة
وكان اهلدف هو إجراء تقييم لإلطار القـانوين واملؤسـسي واملمارسـات املتعلقـة باختيـار                  -٢

وتعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة والرؤســاء التنفيــذيني اآلخــرين يف مؤســسات منظومــة األمــم  
ري اختيار منسَّقة تكفل أعلى     املتحدة، مبا يف ذلك شروط خدمتهم، هبدف املساعدة يف وضع معاي          

نوعيـة تتـوىل القيـادة واإلدارة علـى مـستوى الـرئيس التنفيـذي لكـل مؤسـسة مـع شـروط اخلدمــة            
  . املصاحبة هلا

التعيينـات  " تقريـراً معنونـاً      ٢٠٠٠وبالنظر إىل أن وحدة التفتيش املشتركة أعدت منذ عـام             -٣
، وأعدت الحقـاً يف     (JIU/REP/2000/3)" صناديقهايف املناصب العليا يف األمم املتحدة ويف براجمها و        

التعيينات يف املناصب العليا يف وكاالت األمـم املتحـدة املتخصـصة ويف     " مذكرة معنونة    ٢٠٠٢عام  
، يركز هذا التقيـيم فقـط علـى اختيـار الرؤسـاء             (JIU/NOTE/2002/1)" الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

  .املتحدة وشروط خدمتهمالتنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم 
ووفقاً للمعايري الداخلية واملبادئ التوجيهية لوحدة التفتيش املـشتركة وإجـراءات عملـها               -٤

الداخلي، مشلت املنهجية املُتبعـة يف إعـداد هـذا التقريـر استعراضـاً أوليـاً، واسـتبيانات ومقـابالت،              
وأُرسـلت االسـتبيانات إىل     . هـذا الـشأن   وحتليالً متعمقاً لوثائق السياسات واملعلومـات اجملمَّعـة يف          

عدد حمدود من الدول األعضاء يف منظومة األمم املتحدة يف مجيع املناطق اخلمـس وإىل املنظمـات    
وأُجريــت مقــابالت يف جنيــف ونيويــورك وواشــنطن     . املــشارِكة يف وحــدة التفتــيش املــشتركة   

 منظمــة مــشارِكة يف ١٦  منظمــة، منــها٢٦العاصــمة وفيينــا ورومــا وبــاريس وبــرن مــع مــسؤويل 
ــشتركة  ــيش املـ ــدة التفتـ ــرى ١٠و )١(وحـ ــة أخـ ــات دوليـ ــدت  . )٢( منظمـ ــك، ُعقـ ــافة إىل ذلـ وإضـ

__________ 
منظمــة األغذيــة : ُعقــدت اللقــاءات مــع مــسؤولني مــن املنظمــات التاليــة املــشارِكة يف وحــدة التفتــيش املــشتركة  )١(  

طاقـة الذريـة، منظمـة العمـل الدوليـة، االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، األمـم املتحـدة،                   والزراعة، الوكالة الدوليـة لل    
األونكتاد، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليونـسكو، صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، منظمـة األمـم املتحـدة                     

حـدة املعـين باملخـدرات      ، مكتب األمـم املت    )يونيدو(، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       )يونيسيف(للطفولة  
واجلرميــة، برنــامج األغذيــة العــاملي، املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، منظمــة الــصحة العامليــة، املنظمــة العامليــة   

  .لألرصاد اجلوية
كانت املنظمات الدولية األخرى هي منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، الصندوق الـدويل للتنميـة                 ) ١(

اد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، صــندوق النقــد الــدويل، املنظمــة الدوليــة   الزراعيــة، االحتــ
للهجرة، مركز التجارة الدولية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس           

 .اإليدز، البنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية/نقص املناعة البشرية
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اجتماعــات مــع مــسؤويل جملــس األمــم املتحــدة ملراجعــي احلــسابات، وجملــس الرؤســاء التنفيــذيني 
 عـن مـسؤولني     املعين بالتنسيق يف منظومة األمم املتحدة، وأمانة جلنة اخلدمة املدنية الدولية، فضالً           

من الوزارة االحتادية للشؤون األوروبيـة والدوليـة يف النمـسا، ووزارة خارجيـة إيطاليـا، والـوزارة                  
  .االحتادية للشؤون اخلارجية يف سويسرا ووزارة اخلارجية األمريكية

وعقدت اجتماعات مع مسؤويل املنظمـات غـري املـشاركة يف وحـدة التفتـيش املـشتركة                   -٥
ية األخرى للحصول على صورة شـاملة للـدروس املـستفادة وأفـضل املمارسـات             واملنظمات الدول 

وســاعدت هــذه . فيمــا يتعلــق باختيــار الرؤســاء التنفيــذيني وشــروط خدمتــهم يف تلــك املنظمــات 
االجتماعات املفتـشني علـى حتديـد النتـائج وصـياغة التوصـيات بـشأهنا للمؤسـسات املـشاركة يف                    

وجـرى التمـاس تعليقـات علـى مـشروع التقريـر       . األمم املتحـدة  وحدة التفتيش املشتركة مبنظومة     
من املنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة ومن املـسؤولني واملمـثلني ممـن متـت مقابلتـهم                  

  .)٣(وأخذها يف االعتبار يف استكمال هذا التقرير
ع هـذا    مـن النظـام األساسـي لوحـدة التفتـيش املـشتركة، فقـد وضـ                ٢-١١ووفقاً للمادة     -٦

التقرير يف صورته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتشني للتأكد من أن استنتاجاته وتوصياته متثـل                
  .اخلط الفكري العام للوحدة

وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفـق الثـاين جـدوالً يـشري إىل                 -٧
وحيــدد . يــة الختــاذ إجــراء بــشأنه أو إلعالمهــا بــه مــا إذا كــان التقريــر قــد قــدم إىل املنظمــات املعن 

اجلدول تلك التوصيات املناسبة لكل منظمة، وهل تتطلب اختاذ قرار من اهليئة التشريعية للمنظمة 
  .أم ميكن لرئيسها التنفيذي اختاذ إجراء بشأهنا

ــر،        -٨ ويــود املفتــشون اإلعــراب عــن تقــديرهم لكــل مــن ســاعدوهم يف إعــداد هــذا التقري
  . أولئك الذين شاركوا يف اللقاءات وسامهوا عن طيب خاطر مبعارفهم وخرباهتموخاصة

  معلومات أساسية  -باء   
ــيهم            -٩ ــة األمـــم املتحـــدة، مبـــن فـ ــاء التنفيـــذيني للمؤســـسات يف منظومـ ــار الرؤسـ إن اختيـ

كمـا تقـرر الـدول األعـضاء شـروط خدمـة            . األمني العـام، هـو امتيـاز ختـتص بـه الـدول األعـضاء              
  . )٤(رؤساء التنفيذينيال

__________ 
يتاح الرد املوحد من أمانة األمم املتحدة على استبيان وحدة التفتيش املشتركة ومشروع التقرير، إضافة إىل هذا        ) ٣(

 ).http://www.unjiu.org(التقرير، على موقع وحدة التفتيش املشتركة على اإلنترنت 
 .ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار طبيعة اهليكل الثالثي ملنظمة العمل الدولية ) ٤(
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ويتم حتديد اختـصاصات الرؤسـاء التنفيـذيني للمؤسـسات يف منظومـة األمـم املتحـدة يف                -١٠
فمـثالً يعـرَّف ميثـاق األمـم املتحـدة يف           . أو اتفاقيـات املنظمـات املعنيـة      /امليثاق والنظم األساسية و   

وميكـن العثـور علـى      ".  يف اهليئة   األمني العام لألمم املتحدة بأنه املوظف اإلداري األكرب        ٩٧مادته  
 من اتفاقيـة منظمـة الطـريان    ٥٤أحكام مماثلة يف مؤسسات أخرى مبنظومة األمم املتحدة، كاملادة    

بتعـيني موظـف تنفيـذي أكـرب يـدعى األمـني            ... يقـوم اجمللـس     "املدين الـدويل الـيت تـنص علـى أن           
يـرأس  "ف مـن املـادة الـسابعة علـى أن           ويف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تـنص الفقـرة ألـ          ". العام

  ".يكون املوظف اإلداري األعلى يف الوكالة... جهاز موظفي الوكالة مدير عام 
ــهم          -١١ ــاً لوظيفت ــشفافية وفق ــذيني ب ــات الرؤســاء التنفي ــد والي ــتم حتدي ــذه، ي ــاريف كه وبتع

املقــررات الــيت األساســية، وهــي خدمــة اإلرادة الــسياسية للــدول األعــضاء اســتناداً إىل التقــارير و  
ــة  ــاء  . تعتمـــدها اهليئـــات التـــشريعية للمنظمـ ويف أداء وظـــائفهم الرفيعـــة املـــستوى خيـــضع الرؤسـ

التنفيــذيون للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة ملــساءلة كاملــة مــن قبــل أصــحاب املــصلحة     
يكـل  ويف منظمـة العمـل الدوليـة، وبـالنظر إىل طبيعـة اهل            . الرئيسيني فيها، أي من الـدول األعـضاء       

الثالثي للمنظمة، يساءل املدير العام أمام جملس اإلدارة املشكل مـن ممثلـي احلكومـات وأصـحاب          
  .العمل والعمال

وتتطلــــب املــــساءلة، وهــــي حجــــر الزاويــــة يف اإلدارة املــــستندة إىل النتــــائج، أهــــدافاً    -١٢
األعلــى حــىت ومــسؤوليات واضــحة حتــدد علــى كافــة املــستويات، بــدءاً مــن أدوار اإلدارة العليــا و

ولذلك ينبغي تطبيق املـساءلة علـى كافـة مـستويات اهلـرم الـوظيفي       . خطط عمل فرادى املوظفني 
من القمة إىل أدىن املستويات؛ ويكون الرؤساء التنفيذيون ورؤسـاء الوحـدات التنظيميـة الرئيـسية        

  .)٥(هم أول من يساءلون عن النتائج اليت يتوقع منهم إجنازها
حتمـل كافــة املــسؤوليات والوفـاء بالتزامــات؛ والعمـل يف تقيــد كامــل    : وتـشمل املــساءلة   -١٣

باللوائح والقواعد التنظيمية؛ ودعم املوظفني؛ وممارسة الرقابة وحتّمل املسؤوليات عـن التكليفـات             
املفوضــة وعــن جوانــب القــصور الشخــصية، والقــصور يف عمــل املنظمــة يف حالــة انطبــاق ذلــك؛  

ألهداف املطلوبة املعتمدة من أصحاب املصلحة يف املنظمة داخـل األطـر           وإجناز النواتج متشياً مع ا    
  .)٦(الزمنية احملددة، والتكاليف ومعايري اجلودة

ــذيني          -١٤ ــضالً عــن الرؤســاء التنفي ــام ف ــة األمــني الع ــدول األعــضاء لكــل منظم وتنتخــب ال
ية وذلـك مـن خـالل       للوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذر         

ــنظم       ــاق األمــم املتحــدة، وال ــها ميث ــة ينظمهــا ويقنن ــتم يف هيئاهتــا التــشريعية املعني ــار ت ــة اختي عملي
. أو االتفاقيات والنظم الداخليـة للـهيئات التـشريعية والـسياساتية يف املنظمـات املعنيـة        /األساسية و 
__________ 

)٥ ( JIU/REP/2006/6 ١٠٤ و٩٧، الفقرتان. 
 .٤٣، املرفق الثاين، الصفحة A/55/30، "إطار إدارة املوارد البشرية"انظر  ) ٦(
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 مــن خــالل )٧(ة ملنظمــاهتمكمــا أن شــروط خدمــة الرؤســاء التنفيــذيني تقررهــا اهليئــات التــشريعي  
 الرؤسـاء التنفيـذيني     )٨(وعلـى نقـيض ذلـك، يعـني األمـني العـام           . القرارات واملقررات ذات الـصلة    

 )٩(لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، بالتشاور يف معظم احلاالت           
ويـتم  . )١٠( اجلمعيـة العامـة علـى ذلـك        مع اجملالس التنفيذية للصناديق أو الـربامج املعنيـة، وتـصادق          

تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتـا األخـرى علـى                
  .مستوى وكيل األمني العام

وهناك تباينات تتعلـق بعمليـة اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني للمؤسـسات يف منظومـة األمـم             -١٥
بية الالزمة لالنتخاب، ومـدة تـويل املنـصب وعـدد فتراهتـا؛ واحلـدود       شروط األغل: املتحدة تشمل 

أو اختـصاصات ينبغـي أن يلبيهـا املرشـحون ملنـصب      /الزمنية الواضحة لالختيار؛ ووجود معايري و    
الرئيس التنفيذي؛ وعقد جلسات استماع ومقابالت مـع املرشـحني مـن جانـب الـدول األعـضاء                  

ة للمنظمـة؛ وتطبيـق أحكـام حمـددة علـى املرشـحني الـداخليني؛               أثناء دورة تعقدها اهليئـة التـشريعي      
كمــا توجــد اختالفــات تتعلــق بــشروط . وفــرض حــدود إلزاميــة أو مطلوبــة علــى ســن املرشــحني

اخلدمـــة، مثـــل جـــداول املرتبـــات والبـــدالت املمنوحـــة؛ وتطبيـــق النظـــامني األساســـي واإلداري  
ؤساء التنفيذيني لفحـص طـيب قبـل االختيـار          للموظفني على الرؤساء التنفيذيني؛ وشرط اجتياز الر      

سوء سلوك من جانب الـرئيس      /أو التعيني؛ وأحكام تتعلق بتضارب املصاحل أو بفعل غري مشروع         
التنفيــذي؛ وتوقيــع مدونــة بقواعــد الــسلوك تلتــزم بــاآلداب العامــة وتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة؛ 

  .ات تقييم أداء الرئيس للرئيس التنفيذيوإجراءات تلقي اهلدايا واألومسة والنياشني؛ وإجراء
وأشارت الدول األعضاء يف شىت مؤسسات األمم املتحدة إىل ضرورة ضمان مستويات              -١٦

كمــا . عاليــة مــن األداء املهــين للرؤســاء التنفيــذيني، مبــا يــشمل صــفات اإلدارة والتنظــيم والقيــادة 
وتكـافؤ الفـرص أمـام كـل املرشـحني          دعت إىل الشفافية يف إجراءات اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني            

__________ 
 . أعاله٤بالنسبة حلالة منظمة العمل الدولية حتديداً، انظر احلاشية  ) ٧(
شـيح  ينتخـب مـن اجلمعيـة العامـة بنـاًء علـى تر            "باستثناء مفوض األمم املتحدة الـسامي لـشؤون الالجـئني الـذي              ) ٨(

، املرفــق، ١٩٥٠ديــسمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ يف ) ٥-د(٤٢٨وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة " األمــني العــام
ويشارك األمـني العـام واملـدير العـام ملنظمـة األغذيـة والزراعـة يف اقتـراح املرشـح                    .  من الفصل الثالث   ١٣الفقرة  

ادة السابعة من النظام األساسي والالئحة        العامـة               انظر امل (ملنصب الرئيس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي       
 ). للربنامج

ال جتري مشاورات مع الرؤساء التنفيذيني يف مركـز التجـارة الدوليـة واألونكتـاد وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                        ) ٩(
ولالطـالع  . ةومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـ             

 . أدناه٤٤، انظر الفقرة "التشاور"على مزيد من التفاصيل بشأن مصطلح 
تصادق اجلمعيـة العامـة علـى تعـيني مجيـع الرؤسـاء التنفيـذيني لـصناديق وبـرامج األمـم املتحـدة وهيئاهتـا الفرعيـة                   ) ١٠(

. عـين باملخـدرات واجلرميـة   وكياناهتا األخرى، باسـتثناء حـاليت مركـز التجـارة الدوليـة ومكتـب األمـم املتحـدة امل             
ويعني األمني العام واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بعد التشاور مـع                 

 .اجمللس التنفيذي للربنامج
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ملنصب الرئيس التنفيذي، والرتاهة أثناء عملية االنتخـاب، فـضالً عـن ضـمان مزيـد مـن االتـساق                    
  .عرب مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف عملية اختيار الرؤساء التنفيذيني وشروط خدمتهم

ــة وعمليــات إصــالح يف العديــد مــن امل     -١٧ ؤســسات يف وجــرت مناقــشات ولقــاءات داخلي
كمـا طبـق األمـني العـام عمليـة جديـدة            . منظومة األمم املتحدة بـشأن اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني          

الختيار كبار موظفي األمم املتحدة، مبن فيهم الرؤساء التنفيذيون لصناديق وبرامج األمم املتحدة             
ملعـايري حمـددة سـلفاً يف    وهيئاهتا الفرعية األخرى، هبدف حتسني الشفافية يف عمليـة االختيـار وفقـاً       

  .حماولة لتوسيع نطاق البحث عن أفضل املرشحني املؤهلني

  اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  -ثانياً   
بــالنظر إىل عمليــات االختيــار املختلفــة واهلياكــل املختلفــة للمنظمــات املــشارِكة يف وحــدة    -١٨

األمــم املتحــدة والوكــاالت   ) ١: (التقيــيم فئــتني مــن املنظمــات   التفتــيش املــشتركة، يتنــاول هــذا    
صـناديق وبـرامج األمـم املتحـدة وهيئاهتـا الفرعيـة            ) ٢(املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة؛ و       

ويتم انتخاب األمني العام لألمم املتحدة بعملية اختيار مـن جانـب جملـس األمـن                . وكياناهتا األخرى 
 الرؤســاء التنفيــذيون للوكــاالت املتخصــصة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة   واجلمعيــة العامــة؛ أمــا

فتنتخبهم اهليئات التشريعية ملنظماهتم املعنية؛ يف حني أن الرؤساء التنفيذيني لـصناديق وبـرامج األمـم                
، )١١(املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، باسـتثناء حالـة املفوضـية الـسامية لـشؤون الالجـئني                

  .ُيعينهم األمني العام وتصادق عليهم اجلمعية العامة يف معظم احلاالت
غــري أن عمليــة اختيــار األمــني العــام متفــردة مقارنــة بعمليــة اختيــار رؤســاء املؤســسات       -١٩

األخرى يف منظومة األمم املتحدة بالنظر إىل أن القرار املُتَخذ يف جملس األمـن بتوصـية مرشـح مـا                    
مبوافقة أصوات تـسعة مـن أعـضائه يكـون مـن بينـها أصـوات األعـضاء          "  يصدر إىل اجلمعية العامة  

 مـن ميثـاق األمـم       ٢٧ مـن املـادة      ٣، على حنـو مـا تـشترط الفقـرة           "متفقةً] جمللس األمن [الدائمني  
كما أن عملية االختيار الفريدة لألمني العام ُتربرها وظائفه السياسية املستمدة مـن املـادة      . املتحدة
  .)١٢(اق واليت تعلو على دوره اإلداري من امليث٩٩
غري أن هذا التقرير يتناول املسائل املشتركة املتعلقة باختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني جمتمعـةً،                 -٢٠

ويولَى . بغية تعزيز االتساق على نطاق املنظومة استناداً إىل أفضل املمارسات والدروس املستفادة           

__________ 
 . أعاله٨انظر احلاشية  ) ١١(
 ,Bruno Simma, The Charter of the United Nations: A Commentary, second edition, vol. IIانظـر   ) ١٢(

Munich: C.H. Beck, 2002, p. 1193. 
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 األمــني العــام فــضالً عــن عمليــات االختيــار واهلياكــل االعتبــار الواجــب للتفــرد يف عمليــة اختيــار
  .املختلفة يف كل من املنظمات املشارِكة يف وحدة التفتيش املشتركة

  الشفافية يف عملية االختيار  -ألف   

الـــشفافية يف عمليـــة اختيـــار األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة والرؤســـاء التنفيـــذيني للوكـــاالت   -١  
  للطاقة الذريةاملتخصصة والوكالة الدولية 

 مـن   ٤٨، تكملـهما املـادة      ٩٧ و ٢٧تستند عمليـة تعـيني األمـني العـام إىل مـاديت امليثـاق                 -٢١
  .)١٣( من النظام الداخلي للجمعية العامة١٤١النظام الداخلي املؤقت جمللس األمن واملادة 

 ٢٤املتخـذ يف  ) ١-د(١١وحددت اجلمعيـة العامـة شـروط تعـيني األمـني العـام يف قرارهـا           -٢٢
وقد نص هذا القرار، من مجلة أمـور، علـى تعـيني األمـني العـام ملـدة                  . )١٤(١٩٤٦يناير  /كانون الثاين 

مخس سنوات ميكن جتديدها ملدة مخس سنوات أخرى على أن تكون جمللس األمن واجلمعية العامـة                
ب األمـني   كمـا ُيحـدد القـرار راتـ       .  العامني مستقبالً يف ضوء التجربة     مدة خدمة األمناء  حرية تعديل   

  .العام ويتضمن أحكاماً بشأن التصويت يف جملس األمن واجلمعية العامة
 ٥١/٢٤١، يتــضمن قــرار اجلمعيــة العامــة  )١-د(١١واســتكماالً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٢٣

، يف ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٨ املــؤرخ يف ٦٠/٢٨٦ وقرارهــا ١٩٩٧يوليــه / متــوز٣١املــؤرخ يف 
وقد رافق هـذان القـراران نقـاش        . )١٥(تصل بعملية اختيار األمني العام    مرفقيهما، أحكاماً إضافية ت   

يف الفريق العامـل الرفيـع   وذلك ،  فيما بني الدول األعضاءبشأن عملية اختيار األمني العاممستمر  
املخصـصني  والفـريقني العـاملني   ، )١٦(املستوى املفتوح العضوية املعين بتعزيز منظومة األمم املتحدة    

  .)١٧(العامةأعمال اجلمعية شيط املعنيني بتن

__________ 
 .١٢٠٠-١١٩١املرجع السابق، الصفحات  ) ١٣(
وبالنسبة لشروط تعيني األمـني العـام األول، فقـد صـادقت عليهـا اجلمعيـة العامـة                . انظر املرفق األول هلذا التقرير     ) ١٤(

 ١٩٥٣أبريـل  / نيـسان ٧املـؤرخ يف  ) ٧-د(٧٠٩بعد ذلك لألمناء العامني الالحقني؛ انظـر قـرار اجلمعيـة العامـة        
 .١٩٥٧ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ يف ) ١٢-د(١٢٢٩وقرارها 

. ٦٠/٢٨٦ مـن مرفـق قرارهـا        ٢٢-١٧، والفقرات   ٥١/٢٤١ من مرفق قرار اجلمعية العامة       ٦١-٥٦الفقرات   ) ١٥(
 .انظر أيضاً املرفق األول هلذا التقرير

 .١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٤ يف  املؤرخ٤٩/٢٥٢أُنشئ بقرار اجلمعية العامة  ) ١٦(
ــة    ) ١٧( ــة العام ــراري اجلمعي ــشئا بق ــؤرخ يف ٥٩/٣٣١أن ــول٢١ امل ــؤرخ يف ٦٢/٢٧٦، و٢٠٠٥ســبتمرب / أيل  ٢٦ امل

 . على التوايل٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
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 )١٨(وقدم الفريـق العامـل املخـصص احلـايل املعـين بتنـشيط أعمـال اجلمعيـة العامـة تقريـره                      -٢٤
ــستني     ــة وال ــا الثالث ــة يف دورهت ــة العام ــه اجلمعي ــصادق علي ــر قائمــة   . لكــي ت ــق التقري ــضمن مرف ويت

 املتـصلة باختيـار     ٦٠/٢٨٦ و ٥١/٢٤١ُمستكَملة عن حالة تنفيذ أحكـام قـراري اجلمعيـة العامـة             
وتوضح هذه القائمة أن بعـض األحكـام ذات طـابع عـام وال تتطلـب إجـراءات                  . )١٩(األمني العام 

ونتيجـة  . )٢٠(حمددة، وأن بعـض األحكـام املتبقيـة جيـري تنفيـذها يف حـني ال ُتنفَّـذ أحكـام أخـرى                     
أعمـال اجلمعيـة    لذلك، شدَّد كثريون من املـشاركني يف الفريـق العامـل املخـصص املعـين بتنـشيط                  

على أمهية تنفيذ القرارات احلالية بشأن هذه املسألة، وأكدوا أيضاً عـدم مالءمـة عمليـات                "العامة  
 مــن الفريــق  املقــدم)٢٢(وعليــه، أعــاد مــشروع القــرار. )٢١("االختيــار الــسابقة وضــرورة التحــسني

، )٢٣(يد القرارين املعنـيني   العامل إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني من أجل اعتماده تأك           
  .مبا يشمل األحكام املتصلة باختيار األمني العام وشدَّد على أمهية تنفيذمها

تفاهم توافقي فيما بني الدول األعـضاء علـى أن اختيـار األمـني              والحظ املفتشون وجود      -٢٥
 إىل الـدور    العام هو عملية فريدة مقارنةً باملؤسـسات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة، بـالنظر                 

القيادي الذي تـضطلع بـه الـدول اخلمـس الدائمـة العـضوية يف جملـس األمـن يف عمليـة االختيـار،                        
غري أن الدول األعضاء عربت عن آراء متباينة بـشأن   . بسبب حقها يف االعتراض على أي مرشح      

  .شىت جوانب عملية االختيار
دت الـدعوة إىل األخـذ مبزيـد        والحظ املفتشون أن غالبية ساحقة من الدول األعـضاء أيـ            -٢٦

وقـد  . من الشفافية واملصداقية يف عملية اختيـار األمـني العـام لكـي تـشمل مجيـع الـدول األعـضاء                    
 مـن  ٩٧ و٧وضعت دول أعضاء كثرية يف اعتبارهـا دور اهليئـات الرئيـسية كمـا حددتـه املادتـان              

اليت متثل كـل عـضوية األمـم        امليثاق، فأعربت عن اعتقادها بضرورة زيادة إشراك اجلمعية العامة،          
، ومـن خـالل عقـد       )٢٤(املتحدة، يف االختيار، أي يف املرحلة املُبكرة للعملية عند حتديد املرشـحني           

  .)٢٥(جلسات استماع أو اجتماعات رمسية مع املرشحني يف اجلمعية العامة

__________ 
)١٨ ( A/63/959. 
 ).اختيار األمني العام: اجملموعة الثانية(املرجع السابق، املرفق  ) ١٩(
 ).اختيار األمني العام: اجملموعة الثانية(، A/63/959فق الوثيقة انظر القائمة املُستكَملة الواردة يف مر ) ٢٠(
)٢١ ( A/63/959 ٣٢، الفقرة. 
 .٥٥املرجع السابق، الفقرة  ) ٢٢(
 .٦٠/٢٨٦ و٥١/٢٤١قرارا اجلمعية العامة  ) ٢٣(
 .٥١/٢٤١ من مرفق قرارها ٦٠، والفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق قرار اجلمعية العامة ١٩انظر أيضاً الفقرة  ) ٢٤(
 . من املرفق٢٠رة املرجع السابق، الفق ) ٢٥(
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حنـو  كما أعربت دول أعضاء كثرية عن رأيها بأن جملس األمن له أن يغري ممارسـته علـى                 -٢٧
ومشلـت املـسائل   . )٢٦(قد يوصي فيه بأكثر من مرشـح للجمعيـة العامـة كـي تنظـر يف الترشـيحات                 

األخرى اليت أثارهتـا الـدول األعـضاء احتمـال احلاجـة إىل معـايري أكثـر تفـصيالً ُيلبيهـا املرشـحون                       
قـة  ملنصب األمني العام، منها احلد األدىن واألقصى لسن املرشح، فضالً عن حـدود زمنيـة أكثـر د                 

  .لعملية االختيار
واســتناداً إىل أحكــام امليثــاق والنظــام الــداخلي لكــل مــن جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة،   -٢٨

فضالً عن قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة، تتم املرحلة األوىل واهلامة يف اختيار األمني العام يف  
مــن الترشــيحات يف شــكل جملــس األمــن يف جلــسات مغلقــة، بعــد أن ُتقــدَّم إىل رئــيس جملــس األ 

 ٢٧ مـن املـادة      ٣وبالنظر إىل أحكام الفقـرة      . خطابات تتضمن بيانات السرية الذاتية لكل مرشح      
من امليثاق، تضطلع الدول اخلمس الدائمة العضوية يف اجمللس بدور رئيسي يف االختيار، وكذلك              

التوصل إىل توافق يف اآلراء     يف املشاورات غري الرمسية فيما بني أعضاء جملس األمن يف حالة تعذر             
أمـا الـدول األعـضاء الـيت ليـست        . على املرشح املوصى به للجمعية العامة من أجل املصادقة عليـه          

ــضل         ــار؛ ويف أف ــة االختي ــن عملي ــة األوىل م ــذه املرحل ــشارك يف ه ــال ت ــن ف عــضواً يف جملــس األم
  .السيناريوهات يتم إبالغها باالختيار من خالل جمموعاهتا اإلقليمية

وكانت هذه املمارسة اجلارية موضع نقاش وتداول فيما بني الـدول األعـضاء يف الفريـق             -٢٩
العامل الرفيع املستوى املفتـوح العـضوية املعـين بتعزيـز منظومـة األمـم املتحـدة، واسـتناداً إىل هـذه             

ــرارين       ــصويت الق ــدون ت ــة ب ــة العام ــداوالت، اعتمــدت اجلمعي ــذين ٦٠/٢٨٦ و٥١/٢٤١امل  الل
  : األحكام التالية ذات الصلةيتضمنان

 مــن امليثــاق، علــى ٩٧، آخــذة يف اعتبارهــا أحكـام املــادة  ]اجلمعيــة العامــة[تؤكـد  " •
ضــرورة أن تكــون عمليــة اختيــار األمــني العــام شــاملة جلميــع الــدول األعــضاء وأن 
تكون أكثر شفافية، وأنه ينبغي لدى حتديد وتعيني أفضل املرشحني ملنصب األمـني              

 االعتبــار الواجــب للتنــاوب اإلقليمــي واملــساواة بــني اجلنــسني، وتــدعو العــام، إيــالء
جملس األمن إىل أن يقدم تقارير مستكَملة بانتظام إىل اجلمعية العامة عن اخلطـوات              

 ؛)٢٧((...)اليت اختذها يف هذا الصدد 

ــزة         • ــه األجه ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــساس بال ــة، دون امل ــة العام ــيس اجلمعي ــشجيع رئ ت
 من امليثاق، على التشاور مع الـدول  ٩٧لنحو املنصوص عليه يف املادة الرئيسية على ا 

__________ 
انظــر أيــضاً مــؤمتر القمــة اخلــامس عــشر لرؤســاء دول وحكومــات حركــة عــدم االحنيــاز، شــرم الــشيخ، مــصر،    ) ٢٦(

 .٦٥-٦٣، الفقرات (NAM2009/FD/Doc.1)، الوثيقة اخلتامية ٢٠٠٩يوليه /متوز
رارهــا   مــن مرفــق ق ٥٩ و٥٦؛ انظــر أيــضاً الفقــرتني   ٦٠/٢٨٦ مــن مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة     ١٨الفقــرة  ) ٢٧(

٥١/٢٤١. 
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األعضاء لتحديد املرشحني احملتملني الذين حيظون مبوافقـة دولـة عـضو وعلـى القيـام،            
 ؛)٢٨(فور إبالغ مجيع الدول األعضاء بالنتائج، بإحالة تلك النتائج إىل جملس األمن

 ملنـصب األمـني العـام علـى حنـو           تشجع أيضاً على تقدمي عـرض رمسـي للترشـيحات          •
يتــيح وقتــاً كافيــاً للتفاعــل مــع الــدول األعــضاء، وتطلــب إىل املرشــحني أن يقــدموا  

  .)٢٩("آراءهم إىل مجيع الدول األعضاء يف اجلمعية العامة
 علـــى أســـاس      ٦٠/٢٨٦ مـــن مرفـــق القـــرار ١٨وجيـــري فقـــط تنفيـــذ أحكـــام الفقـــرة    -٣٠

ومــن هنــا شــدَّد هــذا الفريــق العامــل  .  مــن ذلــك القــرار٢٠ و١٩مــستمر دون أحكــام الفقــرتني 
املخصص املعين بتنشيط أعمال اجلمعية العامة على أمهية التنفيذ الكامـل لقـرارات اجلمعيـة العامـة                 

  .)٣٠(ذات الصلة
ــسألة          -٣١ ــشأن م ــضاء ب ــدول األع ــني ال ــا ب ــشون بوجــود اخــتالف يف اآلراء فيم ــم املفت وَعِل

فأيَّدت دول أعضاء كثرية بشدة الدعوة إىل أن يصبح اختيار األمـني            . الشفافية يف عملية االختيار   
ــاءة          ــصداقية وكف ــر م ــار أكث ــة اختي ــؤدي إىل عملي ــك أن ي ــن شــأن ذل ــر شــفافية، إذ م ــام أكث الع

وادعت دول أعضاء أخرى عدم وجود حاجة إىل مزيد مـن الـشفافية، إذ إن املغـاالة     . ودميقراطية
كمـا  . ية اختيار أكثر مصداقية وأهنـا قـد تعطِّـل مـن اختـاذ القـرار               يف الشفافية قد ال تؤدي إىل عمل      

ذكرت تلك الدول األخرية أن معظم املرشحني على منصب األمني العام معروفون عملياً بالفعـل              
  . ألعضاء السلك الدبلوماسي وللدول األعضاء

ــاقتراح عقــد جلــسات اســتماع     -٣٢ اجتماعــات مــع /ورحبــت دول أعــضاء كــثرية حتديــداً ب
املرشحني يف اجلمعية العامة، شريطة التقيد الكامل بأدوار اهليئات الرئيـسية كمـا وردت يف املـواد            

فالشفافية األكرب ُتفضي إىل مشاركة أفضل وأكمل لكل أعضاء األمـم         .  من امليثاق  ٩٧ و ٢٧ و ٧
ويف هــذا الــصدد، طلــب رؤســاء دول وحكومــات حركــة عــدم االحنيــاز يف  . املتحــدة يف العمليــة

 أن يـدعو رئـيس اجلمعيـة العامـة          ٢٠٠٩يوليـه   /يقة اخلتامية ملؤمتر قمة احلركـة املعقـود يف متـوز          الوث
أثناء عملية انتخاب األمني العام إىل عقد اجتماع للجمعية العامة لتبادل اآلراء واحلـوار مـع كافـة     

  .)٣١(املرشحني
__________ 

 .٥١/٢٤١ من مرفق القرار ٦٠؛ انظر أيضاً الفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق القرار ١٩الفقرة  ) ٢٨(
 .٥١/٢٤١ من مرفق القرار ٦٠؛ انظر أيضاً الفقرة ٦٠/٢٨٦ من مرفق القرار ٢٠الفقرة  ) ٢٩(
 ).العاماختيار األمني : اجملموعة الثانية(؛ انظر أيضاً مرفقها A/63/959 من الوثيقة ٥٥ و٣٢الفقرتان  ) ٣٠(
يوليــه /مــؤمتر القمــة اخلــامس عــشر لرؤســاء دول وحكومــات حركــة عــدم االحنيــاز، شــرم الــشيخ، مــصر، متــوز   ) ٣١(

وإذ يـستذكر رؤسـاء     : " مـن الوثيقـة مـا يلـي        ٦٤ من الوثيقة اخلتامية؛ وتورِد الفقـرة        ٦٥-٦٣، الفقرات   ٢٠٠٩
اق األمــم املتحــدة، دعــوا رئــيس  مــن ميثــ٩٧الــدول واحلكومــات دور األجهــزة الرئيــسية كمــا وردت يف املــادة 

اجلمعية العامة إىل التشاور مع الدول األعضاء لتحديد املرشحني احملتملني املؤيَّدين من دولة عضو، وبعـد إبـالغ                  
 ".مجيع الدول األعضاء بالنتائج، ُتقدَّم هذه النتائج إىل جملس األمن
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ة األمم املتحـدة    منظموال سيما    وعقدت الوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة        -٣٣
 للملكيـة الفكريـة،     نظمـة العامليـة    وامل منظمـة الـصحة العامليـة     ، و )اليونـسكو (للتربية والعلم والثقافة    

اجتماعات مع املرشـحني املتقـدمني لوظـائف الرؤسـاء التنفيـذيني برفقـة الـدول                /جلسات استماع 
 كجـزء        ال يتجـزأ مـن               األعضاء يف اجتماعات مغلقة، رمسية أو غري رمسية، هليئاهتا التشريعية         

االجتماعات بوجه عـام عرضـاً يقدمـه كـل مرشـح،            /وتشمل جلسات االستماع  . عملية االختيار 
وللمنظمـات  . يليه طرح أسـئلة مـن جانـب أعـضاء اهليئـة التـشريعية للمنظمـة املعنيـة والـرد عليهـا                     

قد الدويل والبنـك  صندوق الناألخرى، ال سيما منظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية و        
 رمسية أو غـري رمسيـة مـع املرشـحني           اجتماعات/، جلسات استماع  ة العاملية تجارمنظمة ال الدويل و 

  . أثناء عملية االختيار من جانب هيئاهتا التشريعية
اجتماعـات أثنـاء عمليـة االختيـار بـني          /املفتشون أن ممارسة عقد جلسات استماع      ويرى  -٣٤

كمـا  . تشريعية للمنظمات هي ممارسة مفيدة ومن أفضل املمارسـات        املرشحني وأعضاء اهليئات ال   
وتتـيح  . متكِّن الدول األعضاء من معرفـة املرشـحني بـصورة أفـضل ونظـرهتم إىل املنظمـة مـستقبالً          

. هذه املمارسة فرصة للتفاعل بـني البلـدان األعـضاء واملرشـحني عـن طريـق األسـئلة والـرد عليهـا                     
  .ضل هذا التفاعل من شفافية عملية االختيار ومصداقيتهاومن مث، تزيد هذه املمارسة بف

وبينما يسلم املفتشون بأن اختيـار األمـني العـام لألمـم املتحـدة عمليـة فريـدة مـن نوعهـا                        -٣٥
مقارنة باختيار الرؤساء التنفيذيني يف املؤسسات األخرى ملنظومة األمم املتحدة، فـإهنم يـرون مـع                

. سات أخرى يف املنظومة مناسبة كذلك الختيـار األمـني العـام          ذلك أن املمارسة السائدة يف مؤس     
تـشجع اجلمعيـة العامـة علـى        "، الـذي يـنّص علـى أن         ٦٠/٢٨٦ويدعم ذلك قرار اجلمعية العامـة       

تقدمي عرض رمسي للترشيحات ملنصب األمني العام على حنو يتيح وقتاً كافياً للتفاعـل مـع الـدول                  
، "موا آراءهم إىل مجيع الدول األعضاء يف اجلمعيـة العامـة          األعضاء، وتطلب إىل املرشحني أن يقد     

 مــن النظــام الــداخلي  ٤٨ مــن امليثــاق وكــذلك املــادة  ٩٧ و٢٧دون اإلخــالل بأحكــام املــادتني  
  . )٣٢( من النظام الداخلي للجمعية العامة١٤١املؤقت جمللس األمن واملادة 

عالية وكفاءة عملية اختيار األمني العام      وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز ف          -٣٦
باالسـتناد إىل أفـضل     للطاقـة الذريـة     والرؤساء التنفيذيني للوكـاالت املتخصـصة وللوكالـة الدوليـة           

  .)٣٣(املمارسات والدروس املستفادة

__________ 
 .٦٠، املرفق، الفقرة ٥١/٢٤١ القرار ؛ وكذلك٢٠، املرفق، الفقرة ٦٠/٢٨٦انظر قرار اجلمعية العامة  ) ٣٢(
 .، اليت تنطبق على صناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى٣انظر التوصية  ) ٣٣(
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  ١التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية التابعة لألمـم املتحـدة، والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة                
اجتماعـات مـع    / للطاقة الذرية الـيت مل تقـم بـذلك بعـد، أن تعقـد جلـسات اسـتماع                  الدولية

املرشحني املتقدمني لوظيفة الرئيس التنفيذي، بغية تعزيز شفافية ومصداقية عمليـة االختيـار      
  .وجعل العملية أكثر مشوالً للدول األعضاء كافة

وهيئاهتــا الفرعيــة مج األمــم املتحــدة الرؤســاء التنفيــذيني لــصناديق وبــراشــفافية عمليــة اختيــار   -٢  
  وكياناهتا األخرى

وهيئاهتـا الفرعيـة    الرؤسـاء التنفيـذيني لـصناديق وبـرامج األمـم املتحـدة             يعيِّن األمني العـام       -٣٧
، ويكـون ذلـك يف معظـم    )٣٤(لشؤون الالجئنيوكياناهتا األخرى، باستثناء مفوضية األمم املتحدة     

اهليئــات االستــشارية للــصندوق          أو  /نفيذيــة أو اللجــاناحلــاالت بالتــشاور مــع اجملــالس الت 
 ويلــزم يف حالــة األونكتــاد وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  .الربنــامج أو اهليئــات الفرعيــة املعنيــة

مفوضـية  و) املوئـل (وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية                  
 تــصادق اجلمعيــة العامـة علــى التعــيني أو التــسمية  أن) األونــروا(لالجـئني  األمـم املتحــدة لــشؤون ا 
 ومكتب  )٣٥(وال يتطلب تعيُني الرئيسني التنفيذيني ملركز التجارة الدولية       . الصادر عن األمني العام   

وال يتطلـب تعـيني األمـني     . األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مـصادقة مـن اجلمعيـة العامـة              
ونكتاد إجراء مشاورات مسبقة مع جملس هذه املنظمة، بل فقط مـصادقة اجلمعيـة العامـة            العام لأل 

اإليـدز  /وميثل برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية          . على هذا التعيني  
تألف حالة خاصة حيث يعني األمُني العام املديَر التنفيذي هلذا الربنامج بتوصية صادرة عن فريق ي              

  .)٣٦(من املنظمات الراعية
 عمليــة اختيــار جديــدة ترمــي إىل كفالــة  ٢٠٠٥وكــان األمــني العــام قــد وضــع يف عــام    -٣٨

البحث على نطاق أوسع عن املرشحني األكفـاء والقيـام بعمليـة أكثـر دقـة وانفتاحـاً تلـيب املعـايري                       
التنفيـذيون لـصناديق وبـرامج     احملددة مسبقاً جلميع كبار موظفي األمم املتحدة، مبن فيهم الرؤساء           

وهـذه اإلجـراءات اجلديـدة تقديريـة، وميكـن       . األمم املتحدة واهليئات الفرعية والكيانات األخرى     
إرسال تعميم إىل الدول األعضاء يتـضمن مهلـة لعمليـة االختيـار واملعـايري الـيت            : أن تشمل ما يلي   

__________ 
 . أعاله٨انظر احلاشية  ) ٣٤(
 .عامليةيعيِّن املدير التنفيذي ملركز التجارة الدولية كل من األمني العام لألونكتاد واملدير العام ملنظمة التجارة ال ) ٣٥(
منظمة العمل الدولية وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونـسكو ومفوضـية                       ) ٣٦(

األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيسيف ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة وبرنـامج األغذيـة                
 .العاملي ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل
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روط الوظيفـة؛ واملقـابالت الـيت    جيب على املرشـحني أن يـستوفوها؛ والدعايـة العامـة، وحتديـد شـ           
جيريهــا فريــق خمــصص يتــألف مــن كبــار مــوظفي األمــم املتحــدة بغيــة وضــع قائمــة أوليــة بأفــضل   
املرشحني املـؤهلني ُتعـرض علـى األمـني العـام؛ ومقابلـة هنائيـة جيريهـا األمـني العـام مـع املرشـحني                     

 ولألمــني العــام يف مجيــع األحــوال .الــواردة أمســاؤهم يف القائمــة األوليــة قبــل اختــاذ القــرار النــهائي
السلطة املطلقة يف اختاذ القرار النـهائي، آخـذاً يف احلـسبان عوامـل خمتلفـة، منـها التوزيـع اجلغـرايف             

  .والتوازن بني اجلنسني
وأُبلغ املفتشون بأن أكثرية الـدول األعـضاء رحبـت باعتمـاد هـذه اإلجـراءات اجلديـدة،                    -٣٩

وأُشـري بـصفة خاصـة إىل أن وضـع املعـايري، مثــل      . مليـة االختيــار ألهنـا تـؤدي إىل زيـادة شـفافية ع    
الكفاءات واملؤهالت واخلربات املطلوبة، اليت ُيتوقع أن تتوفر لـدى املرشـحني كافـة، هـي خطـوة                  
هامة إىل األمام لتأكيد مزيد من املصداقية على عملية االختيار، مثلما هو شأن املمارسة اجلديـدة                

شاغرة، األمر الذي حدث يف عمليـات االختيـار مـؤخراً لـوظيفيت مـدير               باإلعالن عن الوظائف ال   
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي، وهو ما يـسر البحـث عـن                 

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن اعتمـاد عمليـة تنظـيم املقابلـة علـى               . أفضل املرشحني املؤهلني واألكفاء   
ألوىل مقابلة جيريها فريق خمصص من كبار املوظفني مث مقابلة مـع األمـني العـام                مرحلتني، تشمل ا  

  .نفسه، هي خطوة أخرى إىل األمام
معــايري تــشكيل الفريــق : وأُبلــغ املفتــشون بوجــود نقــص يف الوضــوح يتعلــق بــأمور منــها   -٤٠

ت الواجـب   املخصص ورئيسه واإلجراءات املطبقة على تشكيل هـذا الفريـق؛ واملعـايري واإلجـراءا             
تطبيقها أثناء املقابالت، مبا فيها املقابالت اليت جيريها األمني العـام؛ واملعـايري واإلجـراءات القائمـة         

وأُشــري كــذلك إىل أنــه مل توضــع بعــد املعــايري واالختــصاصات  . للقيــام بفحــص أويل للمرشــحني
 الفرعيــة وكياناهتــا لوظــائف الرؤســاء التنفيــذيني جلميــع صــناديق وبــرامج األمــم املتحــدة وهيئاهتــا 

  .األخرى
ــار  . ويوافــق املفتــشون النقــاط اجلوهريــة الــيت أُثــريت أعــاله    -٤١ ويــرون أن إجــراءات االختي

اجلديدة أسهمت إىل حد ما يف زيادة املساءلة والشفافية على عملية االختيار؛ بيد أنـه يلـزم إجنـاز                  
 إعالنــات الوظــائف الــشاغرة ويــرى املفتــشون أيــضا أنــه ينبغــي التنــسيق يف إصــدار. مــا هــو أكثــر

مستقبالً، إضافة إىل رسالة التعميم املوجهة إىل الـدول األعـضاء، بغيـة تيـسري البحـث عـن أفـضل                     
وجيـب مراعـاة سـلطة األمـني العـام التقديريـة واملـستقلة يف اختـاذ قـرار                   . وأكفأ املرشحني املـؤهلني   

  .االختيار النهائي
لية إىل تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية عملية االختيـار،         وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التا       -٤٢

  .مبا يؤكد مصداقيتها
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  ٢التوصية 
تعزيـزاً للــشفافية وضــماناً للمـساءلة يف عمليــة تعــيني الرؤسـاء التنفيــذيني لــصناديق      

وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، ينبغي لألمني العام لألمم املتحـدة             
  :قوم مبا يلي، بالتشاور مع املنظمات املعنيةأن ي

اإلعــالن عــن الــشواغر جلميــع مناصــب الرؤســاء التنفيــذيني علــى املوقــع      )أ(  
الــشبكي للمنظمــة ويف وســائط اإلعــالم اجلمــاهريي، مثــل الــصحف والــدوريات واجملــالت 

  املعنية؛
وضــع معــايري واختــصاصات، تــشمل الكفــاءات واملــؤهالت واخلــربات         )ب(  

 وبة، اليت ُيتوقع أن تكون للمرشحني ملناصب الرؤساء التنفيذيني هذه؛املطل

وضــع معــايري وإجــراءات صــارمة لفحــص املرشــحني ملناصــب الرؤســاء          )ج(  
التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحـدة وهيئاهتـا الفرعيـة وكياناهتـا األخـرى، وملقـابالت                

 .األفرقة املخصصة واألمني العام مع املرشحني

، يف الـسياق الـذي يعـيِّن        "التـشاور "وأُثريت مسألة أخرى تتعلق بتعريف وفهم مـصطلح           -٤٣
ــذي     ــرئيس التنفي ــام ال ــني الع ــه األم ــذي   "في ــس التنفي ــع اجملل ــشاور م ــة   " بالت ــة أو اهليئ ــع اللجن أو م

االستشارية، كما يف حالة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحـدة              
) املوئــل(منــائي وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    اإل

  .واليونيسيف واألونروا وبرنامج األغذية العاملي
يف سـياق عمليـة   " التـشاور "تفـسري مـصطلح   /وأُبلغ املفتشون بوجود أشكال خمتلفة لفهم      -٤٤

بـرامج األمـم املتحـدة مـن جهـة، الـيت            /ض صـناديق  االختيار فيما بني أعضاء اجملالس التنفيذيـة لـبع        
، وبني األمـني العـام      "االتفاق أو الفهم التوافقي   "جتنح إىل فهم مصطلح التشاور مبعىن أوسع، مثل         

ويف هذا السياق، أرسل برنامج األغذية العاملي ومكتب الـشؤون          . لألمم املتحدة من جهة أخرى    
س التنفيـذي لربنـامج األغذيـة العـاملي، أشـارا فيهـا إىل أن               القانونية باألمم املتحدة مذكرة إىل اجملل     

يف ممارسة األمم املتحدة هو عملية ُيلتمس فيها احلـصول  " بعد التشاور مع "و" بالتشاور مع "تعبري  
أو " االتفـاق "على آراء األطراف اليت جيري التشاور معها أو التحقّـق منـها وأنـه جيـب متييـزه عـن              

  .)٣٧("القبول"أو " املوافقة"

__________ 
 ).باإلنكليزية (١٧ و١٦ تعليقات أمانة األمم املتحدة، الصفحتان - JIU/REP/2009/8 أعاله ٣ احلاشية انظر ) ٣٧(
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وعملياً، يسعى األمني العام للحصول على آراء اجمللـس التنفيـذي للـصندوق أو الربنـامج                  -٤٥
وجتـري  . ذي الصلة قبل تعيني رئيس تنفيذي، بإرسال خطاب إىل رئـيس اجمللـس التنفيـذي املعـين                

مشاورات غري رمسيـة كـذلك يف مجيـع مراحـل عمليـة االختيـار، وُيتوقـع أال ُيـرفض املرشـح، مـع                 
  .ة صالحيات األمني العام يف اختاذ قرار االختيار النهائيمراعا
ويرى املفتشون أن التشاور احلقيقي ال ميكن أن يعين جمرد اإلعالم، أي اإلخطار برسـالة         -٤٦

موجهة من األمني العام إىل الدول األعضاء يف اجملالس التنفيذية أو اللجان االستـشارية للـصناديق                
ويعتقد املفتـشون بنـاًء علـى ذلـك، أنـه تعزيـزاً للـشفافية وجلعـل                .  املعنية والربامج واهليئات الفرعية  

اجتماعـات مـع    /عملية االختيار تشمل مجيع الـدول األعـضاء، ينبغـي أن ُتعقـد جلـسات اسـتماع                
املرشحني املدرجني على القائمة األولية لوظيفة الـرئيس التنفيـذي هلـذه املنظمـات، دون اإلخـالل           

  . تعيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعيةبسلطة األمني العام يف
وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل حتسني شفافية وفعالية عملية االختيار وجعلـها          -٤٧

  .أكثر مشوالً لألطراف الرئيسية صاحبة املصلحة، أي الدول األعضاء

  ٣التوصية 
عيني الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمـم املتحـدة وهيئاهتـا           تعزيزاً للشفافية ت    

الفرعية وكياناهتا األخرى، وجلعل العملية أكثر مشوالً للدول األعضاء، ينبغي لألمـني العـام              
اجتماعات مع املرشحني املدرجني على القائمة األولية من        /أن يكفل عقد جلسات استماع    

أو غريهـا مـن اهليئـات التـشريعية         /اللجـان االستـشارية و    جانب أعـضاء اجملـالس التنفيذيـة و       
  .لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى

  
  معايري اختيار املرشحني  -باء   

 بعــض املعــايري العامــة ،)٣٨(وضــعت اللجنــة التحــضريية التابعــة لألمــم املتحــدة يف تقريرهــا  -٤٨
ملهارات والسمات اليت جيب أن تتوافر للمرشحني، مبا فيها السمات          النتخاب األمني العام، مثل ا    

اإلدارية والتنفيذية إلدماج نشاط كامل جممع هيئات األمم املتحدة؛ ومسات قياديـة لتقريـر مكانـة               
األمانــة وكفاءهتــا؛ واملهــارات لقيــادة فريــق يتــألّف مــن بلــدان خمتلفــة عديــدة وبنــاء روح الفريــق    

 مـن ميثـاق   ١٠٠دبية لوضع منـوذج للـدور املـستقل الـذي تـنص عليـه املـادة          الالزمة؛ والسلطة األ  
األمم املتحدة؛ والقدرة على القيام بدور الوسيط؛ والقدرة على العمـل كمستـشار غـري رمسـي أو                
ــة؛          ــة والرتاه ــسياسي واللباق ــرار ال ــاذ الق ــأعلى صــفات اخت ــي ب ــثرية؛ والتحل ــات ك ــؤمتن حلكوم م

__________ 
، الفقـرات  ١٩٤٥ديسمرب / كانون األول٢٣، املؤرخ PC/20انظر تقرير اللجنة التحضريية التابعة لألمم املتحدة    ) ٣٨(

١٠-١٢. 
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م املتحدة لدى اجلمهور عامة؛ وصفات شـاملة ُتـربز للعـامل بأسـره              ومهارات االتصال لتمثيل األم   
  ". مبادئ وُمثل امليثاق اليت تسعى املنظمة إىل إعماهلا] شخصياً[جيّسد "أن املرشح 

بيد أن اجلمعية العامة قـّررت عـدم األخـذ هبـذه املعـايري الـيت وضـعتها اللجنـة التحـضريية                        -٤٩
علـى أمهيـة أن حيـوز    ] فيـه [تؤكـد  "، الذي ٦٠/٢٨٦عية العامة باستثناء ما ورد منها يف قرار اجلم    

املرشــحون ملنــصب األمــني العــام وأن يبــدو يف مجلــة أمــور، التزامــاً مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة  
 ومـن مث، فـإن املرشـحني     .)٣٩(ومبادئه، ومسات قيادية واسـعة النطـاق، وخـربة إداريـة ودبلوماسـية            

  .  باستيفاء معايري مفصلة أخرىملنصب األمني العام غري مطالبني
. وأشار املفتشون إىل أن للدول األعضاء اليت استشاروها آراًء خمتلفةً بـشأن هـذه املـسألة                 -٥٠

 شــديدة ٦٠/٢٨٦ورأى بعــض البلــدان األعــضاء أن املعــايري الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة        
لكفــاءات واملــؤهالت واخلــربات العموميــة وينبغــي تعديلــها باعتمــاد معــايري أكثــر تفــصيالً، مثــل ا 

املطلوبــة، إذ إن ذلــك ســوف يــسهم يف عمليــة اختيــار أكثــر شــفافية وُييــّسر البحــث عــن أفــضل   
بيـد أن بلـدانا أخـرى فـضلت عـدم إضـافة أي شـروط جديـدة إىل           . املرشحني املـؤهلني واألكفـاء    

لتـايل كفالـة مرونـة    الشروط القائمة بالفعل، تفاديـا ألن ُتـصبح عمليـة االختيـار صـارمة جـداً، وبا           
  . كافية
وخيتلــف الوضــع بالنــسبة إىل معــايري اختيــار املرشــحني ملناصــب الرؤســاء التنفيــذيني عــرب    -٥١

وال توجــد أي معــايري يف بعــض املنظمــات مثــل الوكالــة   . املؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة 
 واالحتاد الدويل لالتـصاالت  الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة البحرية الدولية      

ولبعـضها اآلخـر معـايري بيـد أهنـا ختتلـف يف درجـات التفـصيل                 . واملنظمة الدولية للملكية الفكرية   
فتمتد من معايري عامة شبيهة مبعايري اختيـار األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل معـايري أكثـر تفـصيالً                       

وعلى سبيل املثال، قـرر  . ظمات املعنيةتشمل كفاءات ومسات وخربات حمددة ترتبط بواليات املن    
اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية أنـه ينبغـي أن يكـون للمرشـح املتقـدم ملنـصب املـدير العـام                      

خلفية متينة يف اجملال التقين وجمـال الـصحة العامـة وخـربة واسـعة يف جمـال الـصحة الدوليـة؛             ) ١"(
لى تبوئـه موقـع  القيـادة يف جمـال الـصحة العامـة مـن                 أدلة ع ) ٣(كفاءة يف اإلدارة التنظيمية؛     ) ٢(

ــة والــسياسية؛    ) ٤(قبــل؛  ــة واالجتماعي ــزام ) ٥(القــدرة علــى التجــاوب مــع الفــوارق الثقافي االلت
اللياقــة البدنيــة اجليــدة املطلــوب توفرهــا لــدى كافــة  ) ٦(الراســخ بعمــل منظمــة الــصحة العامليــة؛  

واحدة على األقل من اللغـات الرمسيـة ولغـات العمـل            املهارات الكافية يف    ) ٧(موظفي املنظمة؛ و  
وتوجــد أحكــام مماثلــة يف منظمــة الطــريان . )٤٠("املــستخدمة يف اجمللــس التنفيــذي ومجعيــة الــصحة

__________ 
)٣٩ ( A/RES/60/286 ٢٢، املرفق، الفقرة، 
 .١٠ق -٩٧ الصحة العاملية، القرار م ت اجمللس التنفيذي ملنظمة ) ٤٠(
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، ينظــر )الفــاو( ويف منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة .)٤١(املــدين الــدويل ويف اليونــسكو 
  . هالت املرغوب توفرها ملنصب املدير العام يف املؤ٢٠٠٩املؤمتر العام يف دورته لعام 

والحظ املفتشون وجود سابقة داخـل مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة لوضـع معـايري                    -٥٢
للمرشحني املتقدمني ملنصب الرئيس التنفيذي وضعتها منظمات مثل اليونـسكو ومنظمـة الـصحة              

ملفتـشون كـذلك أنـه مـن األسـهل       ويـدرك ا  . العاملية ونظرت هيئاهتا التـشريعية يف عمليـة االختيـار         
على الوكاالت املتخصصة املطالبة مبهارات تقنية حمددة بسبب طبيعة والياهتـا املتخصـصة، وعلـى               
نقــيض ذلــك، حتتــاج أي معــايري توضــع ملنــصب األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل مراعــاة الطبيعــة   

  . الواسعة النطاق لواليته ودوره ومسؤولياته
أن اعتماد اهليئات التشريعية ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة هـذه             ويرى املفتشون     -٥٣

املعايري من شأنه أن يعزز املساءلة والكفـاءة والفعاليـة والـشفافية يف عمليـة االختيـار والبحـث                   
بيد أنه جيب أن تتوازن هذه املعايري مع احلاجة إىل مرونة كافيـة            . عن أفضل املرشحني املؤهلني   

  .يف عملية االختيار

  احلدود الزمنية لعملية االختيار  -جيم   
تـشري  : " مـن املرفـق، علـى مـا يلـي          ٢١، يف الفقـرة     ٦٠/٢٨٦ينص قـرار اجلمعيـة العامـة          -٥٤

، الـيت ُيـنص فيهـا علـى أنـه، كيمـا تكـون               ٥١/٢٤١ مـن قرارهـا      ٦١إىل الفقـرة    ] اجلمعية العامة [
ني العـام يف أبكـر وقـت ممكـن، ومـن            عملية التسليم والتسلّم سلـسة وفعالـة، ينبغـي أن ُيعـيَّن األمـ             

  ".األفضل أن يتم التعيني قبل شهر على األقل من موعد انقضاء فترة شاغل املنصب
 حــدوداً زمنيــة )٤٢(والحــظ املفتــشون أن للعديــد مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة  -٥٥

عوها إىل تقـدمي  مفصلة الختيار رؤسائها التنفيذيني، ُتبلّغ هبا الدول األعضاء عن طريـق تعمـيم يـد      
وَتَضُع هذه احلدود الزمنية اهليئاُت التـشريعية ملختلـف املنظمـات، إمـا لعمليـة االختيـار         . مرشحني

  .بصفة عامة أو على أساس خمصص الختيار رئيس تنفيذي جديد
وأشـار املفتــشون إىل خمتلـف اآلراء املعــرب عنــها بـشأن حماســن ومـساوئ وضــع حــدود       -٥٦

أُشـري إىل أنـه مــن املستـصوب اعتمـاد حــدود زمنيـة واضـحة لعمليــة       فمـن جهــة،  . زمنيـة واضـحة  
االختيـار، وخباصـة للتقليـل إىل أقـصى حـّد مـن إمكانيـة عـدم اختيـار رئـيس تنفيـذي جديـد عنــد             

__________ 
 النظــام - ٧٥٥٩/٨، امللحــق؛ ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل، الوثيقــة ٢٨/ م ت١٨٠انظــر وثيقــة اليونــسكو  ) ٤١(

 .الداخلي للمجلس، امللحق جيم
تــشمل مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت يوجــد لــديها جــدول زمــين الختيــار رؤســائها التنفيــذيني الفــاو     ) ٤٢(

الة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمـل الدوليـة واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت واليونـسكو ومنظمـة األمـم                      والوك
 .املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية
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ومن جهة أخرى، جودل بأنـه    ال      . انقضاء والية شاغل املنصب والسماح بفترة انتقالية مناسبة       
ألن الدول األعضاء ُتدرك املتطلبات القائمة، مبا فيها مدة توجد حاجة إىل حدود زمنية واضحة،  

والية الرئيس التنفيذي، وألن وضع أي متطلبات إضافية لالختيار، مع مراعاة     البعد السياسي                 
  . هلذه العملية، لن يترك جماالً كافياً للمرونة وسوف جيعل عملية االختيار      شديدة الصرامة

ضع حدود زمنية واضحة لعملية االختيار سُيقلل إىل أدىن حـد مـن             ويرى املفتشون أن و     -٥٧
وسـوف يـسمح ذلـك بعمليـة انتقـال سلـسة بـني              . احتمال التأخري يف تعيني رئيس تنفيذي جديـد       

كمـا سـتمنح احلـدود الزمنيـة الـرئيس          . الرئيس التنفيذي شاغل املنصب والرئيس التنفيذي اجلديد      
فيـاً لتـرك مهامـه الـسابقة وتيـسري انتقالـه هـو وأسـرته إىل مركـز          التنفيذي املُنَتخب حـديثاً وقتـاً كا    

وميكـن أن تـضع هـذه احلـدود الزمنيـة لكـل حالـة مـن احلـاالت                   . العمل اجلديد قبل بدايـة الواليـة      
اهليئاُت التشريعية للمنظمات اليت بإمكاهنـا كـذلك أن ُتعـدِّهلا أثنـاء عمليـة االختيـار وفقـاً ملـا تـراه                       

  .جربةمناسباً يف ضوء الت
ــال الـــسلس بـــني            -٥٨ ــه واالنتقـ ــار يف حينـ ــة االختيـ ــية التاليـ ــذ التوصـ ــسر تنفيـ وُيتوقَّـــع أن ييـ

الــرئيس التنفيــذي شــاغل املنــصب والــرئيس التنفيــذي اجلديــد اســتناداً إىل أفــضل املمارســات          
  .والدروس املستفادة

  ٤التوصية 
 اليت مل تقـم بـذلك بعـد،         ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة        

أن تضع حدوداً زمنية لعملية اختيار رؤسائها التنفيذيني تنتهي قبل ثالثة أشـهر علـى األقـل                 
من انقضاء فتـرة واليـة الـرئيس التنفيـذي شـاغل املنـصب، بغيـة ضـمان انتقـال سـلس بـني                        

  .الرئيس التنفيذي شاغل املنصب والرئيس التنفيذي اجلديد
  

  د املفروضة على سن املرشحنيالقيو/الشروط  -دال   
ال توجــد شــروط أو قيــود مفروضــة علــى الــسن، مثــل وضــع حــد أدىن أو أقــصى للــسن   -٥٩

وينطبـق هـذا الوضـع كـذلك علـى          . املرغوب فيها للمرشحني ملنصب األمني العام لألمـم املتحـدة         
      وال .    مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى، اليت ال توجد لديها شروط تتعلق بالسن         

تسري على الرؤساء التنفيذيني، بصفتهم خيضعون لتعيينـات سياسـية وتنتخبـهم الـدول األعـضاء،            
وناقشت اهليئات التشريعية   . األحكاُم اخلاصة بالتقاعد اإللزامي اليت تنطبق على موظفي منظماهتم        

ــة وال      ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي يونــسكو يف بعــض مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، مثــل الوكال
  . ومنظمة الصحة العاملية، مقترحات تتعلق بالشروط اخلاصة بالسن، بيد أهنا مل تعتمد أياً منها
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وفقــاً لنظاميهمــا  (وعلــم املفتــشون أن صــندوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل وضــعا          -٦٠
د شروطاً تتعلـق بـسن رئيـسيهما التنفيـذيْين، تـنص علـى أنـه ال ينبغـي أن يتجـاوز احلـ                      ) الداخليني

.  عاماً عند بداية الوالية األوىل، وعدم البقاء يف املنصب بعد سن السبعني            ٦٥األقصى هلذه السن    
وتعترب القيود  . ويف البنك الدويل، ناقش فريق عامل خمصص مؤخراً الشروط املفروضة على السن           

لـدويل  املفروضة على السن شرطا من الشروط اليت جيب أن يـستوفيها الـرئيس التنفيـذي لالحتـاد ا             
  . جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

فمـن جهـة، أُشـري إىل أن الـشروط املتعلقـة      . وأُعرب عن آراء خمتلفـة بـشأن هـذه املـسألة         -٦١
بالسن املشاهبة للشروط املعتمدة يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل قـد تكـون مناسـبة أيـضاً                 

ا، أي ضمان أن تتـوفر لـدى الرؤسـاء التنفيـذيني     ملؤسسات منظومة األمم املتحدة لألسباب نفسه    
بيد أن الكثريين ال حيبذون وضع شروط تتعلق حبد         . اللياقة البدنية والذهنية الالزمة ألداء مهامهم     

وذُكر أن سن املرشح ينبغي أن تكون معياراً مـن املعـايري املختلفـة الواجـب                . أدىن أو أقصى للسن   
وأُفيــد كــذلك أن الــسن وحــدها       ال تعتــرب معيــاراً مالئمــا . النظــر فيهــا أثنــاء عمليــة االختيــار

وباإلضافة إىل ذلك، جودل بأن وضع شروط إضافية سيجعل عملية االختيار           . لتقييم لياقة رئيس  
وأخرياً، أُشري إىل ممارسة تتعلق بتعيني املمـثلني اخلاصـني          . شديدة الصرامة ولن يترك جماالً للمرونة     

بيـد أن املفتـشني يـرون أن املقارنـة بـني            . رسة ال تتضمن قيودا تتعلق بالسن     لألمني العام، وهي مما   
املمــثلني اخلاصــني واألمــني العــام غــري مناســبة بــسبب وجــود اختالفــات يف واليــاهتم ونطــاق           

  .مسؤولياهتم
ويــرى املفتــشون وجــود حجــج وجيهــة تؤيــد وتعــارض الــشروط اخلاصــة بالــسن الــيت     -٦٢

 املفتشني يعتقدون أن احلجـة األساسـية للحـد األقـصى للـسن هـي          بيد أن . تنطبق على املرشحني  
اللياقة البدنية والذهنية الكافية للمرشحني وهذا ميكن معاجلته بطريقة أفضل مـن خـالل             " كفالة"

  ).٥انظر التوصية (الفحوص الطبية اإللزامية للمرشحني قبل بداية عملية االختيار 

  الفحص الطيب للمرشحني  -هاء   
 الرؤساء التنفيذيون، يف معظم املنظمات، لفحص طيب إلزامي بعد انتخـاهبم وعنـد              خيضع  -٦٣

ويف بعـض املنظمـات، مثـل منظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                   . مباشرة وظـائفهم  
، خيــضع الرؤســاء التنفيــذيون، باإلضــافة إىل )اليونيــدو(ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  

ويف منظمـات   .  إلزاميـة دوريـة، شـأهنم شـأن املـوظفني اآلخـرين يف املنظمـة               ذلك، لفحـوص طبيـة    
ومتثـل  . ، ال خيضع الـرئيس التنفيـذي ألي فحـص طـيب    )مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية(أخرى  

منظمة الصحة العاملية حالة خاصة يف هذا الصدد، حيث ينص قرار اختـذه اجمللـس التنفيـذي علـى                   
 ملنصب املدير العام لفحص طيب يف الـدائرة الطبيـة للمنظمـة قبـل عمليـة                 أن خيضع مجيع املرشحني   
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والسبب املنطقي هلذا اإلجراء هو تفادي وضع يكـون فيـه الـرئيس التنفيـذي املنتخـب                 . االنتخاب
  . غري الئق طبياً ألداء مهامه بكفاية

مـن جهـة،    ف. وأُعرب عن آراء خمتلفة بشأن مدى اعتبار هذا اإلجراء أفـضل املمارسـات              -٦٤
. قيل إن على احلكومات املرشِّحة أن تلتزم احليطة الواجبـة لـضمان متتـع مرشـحيها بـصحة جيـدة              

وذُكر أنه يف معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة، خيضع الـرئيس التنفيـذي لفحـص طـيب بعـد        
  .انتخابه وعند تسلمه وظائفه، وحىت سنوياً يف بعض احلاالت األخرى

رض أنه ال ميكن مقارنـة انتخـاب رئـيس تنفيـذي بتعيينـات املـوظفني،                ومن جهة أخرى افتُ     -٦٥
ــسياسية      ــها ال ــذي وطوهلــا وطبيعت ــرئيس التنفي ــة االنتخــاب ملنــصب ال ــد عملي ــد . نظــرا إىل تعقي ويؤي

املفتشون الرأي القائل بأنه قد يكـون مـن املستـصوب أن تعتمـد مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                      
ــة األخــرى أفــضل ممارســة معمــول هبــا   ــاء علــى ذلــك، ينبغــي جلميــع   .  يف منظمــة الــصحة العاملي وبن

  . املرشحني ملنصب الرئيس التنفيذي أن خيضعوا لفحص طيب قبل عملية االنتخاب
وُيتوقع أن ُييسر تنفيـذ التوصـية التاليـة انتخـاب أو إعـادة انتخـاب مرشـح يتمتـع بـصحة               -٦٦

  .ناداً إىل أفضل ممارسةجيدة ولياقة بدنية عن طريق فحص طيب قبل اختياره، است

  ٥التوصية 
ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تطلــب إىل مجيــع     

املرشحني ملنصب الرئيس التنفيـذي، أن يقـدموا، إىل جانـب سـريهتم الذاتيـة، شـهادة تثبـت              
  .متتعهم بصحة جّيدة موقّعة من هيئة طبية معترف هبا

  مي والتوازن بني اجلنسني التناوب اإلقلي  -واو   
أنـه ينبغـي، لـدى      ] (...) اجلمعيـة العامـة   [تؤكـد   "،  ٦٠/٢٨٦وفقاً لقرار اجلمعية العامـة        -٦٧

حتديد وتعيني أفضل املرشـحني ملنـصب األمـني العـام، إيـالء االعتبـار الواجـب للتنـاوب اإلقليمـي                     
  ".واملساواة بني اجلنسني

. ي بـني الـدول األعـضاء بـشأن التنـاوب اإلقليمـي         وأُبلغ املفتشون بوجود تفاهم غري رمس       -٦٨
وفيما يتعلق بتعيينات الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا            
األخرى، جيب إيالء االعتبار الواجب للتناوب اإلقليمي والتوازن بني اجلنسني، حسب االقتضاء،            

وُوجـه انتبـاه املفتـشني إىل أنـه ينبغـي حتقيـق             . تها اجلمعيـة العامـة    وفقاً للـشروط احملـددة الـيت وضـع        
ــوازن اجلغــرايف ال ملنــصب األمــني العــام لألمــم املتحــدة فحــسب بــل أيــضاً ملناصــب الرؤســاء       الت

وكـــذلك مناصـــب الرؤســـاء التنفيـــذيني (التنفيـــذيني ملؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة ككـــل 
  ).للمنظمات الدولية األخرى
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ــ  -٦٩ ــنظم األساســية والقــرارات التــشريعية ذات الــصلة الــصادرة عــن اهليئــات    وال تت ضمن ال
التشريعية للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحكاماً بـشأن التنـاوب اجلغـرايف              

واالســتثناء الوحيــد هــو االحتــاد . أو املــساواة بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق باختيــار الــرئيس التنفيــذي
، عنـد  )٤٣("يراعى التوزيع اجلغرايف املنصف بني مناطق العامل     "تصاالت، حيث ينبغي أن     الدويل لال 

بيـد أنـه، ورغـم عـدم وجـود          . اختيار األمني العام لالحتاد، ونائب األمني العام ومـديري املكاتـب          
هــذه األحكــام، أُبلــغ املفتــشون بوجــود تفــاهم بــني الــدول األعــضاء بــشأن التنــاوب اإلقليمــي،      

ن املساواة بني اجلنسني من حيث املبدأ، بصورة تشبه ما هو معمول بـه عنـد اختيـار                 وكذلك بشأ 
  . األمني العام لألمم املتحدة

بينمـا اخـتري دومـاً      : والحظ املفتشون املمارسات التالية اليت تتعلق مببدأ التناوب اجلغرايف          -٧٠
إلمنـائي واليونيـسيف والبنـك    الرؤساء التنفيذيون لصندوق النقـد الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة ا        

ــذيون         ــاً الرؤســاء التنفي ــد اخــتري دوم ــة، فق ــدان املتقدم ــاملي مــن البل ــة الع ــامج األغذي ــدويل وبرن ال
وحاليـاً،         ال توجـد            . لألونكتاد ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية مـن البلـدان الناميـة            

مهـا اليونـسكو ومنظمــة   (متخصــصتني سـوى امرأتـان حتـتالن منــصيب الـرئيس التنفيـذي لوكـالتني       
ويف بعض املنظمـات، كـان الرؤسـاء التنفيـذيون دومـاً مـن الرجـال مثـل منظمـة                    ). الصحة العاملية 

األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذريـة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومنظمـة العمـل                   
تــصاالت واألمــم املتحــدة ومنظمــة األمــم  الدوليــة واملنظمــة البحريــة الدوليــة واالحتــاد الــدويل لال 

املتحدة للتنمية الصناعية واالحتاد الربيدي العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة العامليـة           
ويف املاضــي كــان غالبيــة الرؤســاء التنفيــذيني لــصناديق وبــرامج األمــم املتحــدة . للملكيــة الفكريــة

يف ( من الرجال؛ بيد أن غالبية الرؤساء التنفيـذيني حاليـاً نـساء              وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم                  

واليونيـسيف واألونـروا    ) املوئـل (املتحدة للسكان وبرنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية             
  ).يوبرنامج األغذية العامل

وذكر ممثلون عن بعض الدول األعضاء للمفتشني أن التوزيـع اجلغـرايف العـادل والتـوازن                  -٧١
بني اجلنسني هامان، ومع ذلك، فإن جنسية ونـوع جـنس املرشـحني مهـا جمـرد معيـارين مـن بـني                       

ومــن اجلــوهري حتقيــق التــوازن اجلغــرايف والتــوازن بــني  . معــايري اختيــار أخــرى خمتلفــة ذات صــلة
 علـى حنـو منـصف ال يف منظمـة حمـددة فحـسب بـل أيـضاً يف مؤسـسات منظومـة األمـم                          اجلنسني

وال ينبغي ألي بلـد أو جمموعـة مـن البلـدان أن حتتكـر احلـق يف تـسمية الـرئيس                      . املتحدة بأكملها 
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي التقّيـد بـصرامة بفتـرة واليـتني متتـاليتني                 . التنفيذي ألي منظمة بذاهتا   

وهي القاعدة املعمول هبا يف كثري مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة للـسماح                  كحد أقصى،   
وأخـرياً،  . بتحقيق التوازن اجلغـرايف والتـوازن بـني اجلنـسني بكفايـة يف اختيـار الرؤسـاء التنفيـذيني                  

__________ 
 . من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت٩ ب من املادة -١الفقرة  ) ٤٣(
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اقترحــت دول أعــضاء أخــرى النظــر يف تقييــد عــدد الواليــات ملنــصب الرؤســاء التنفيــذيني بواليــة 
  .واحدة
تباين طول مدة والية الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة، ويتـراوح               وي  -٧٢

ومخس سنوات، أما أغلبيـة املنظمـات فـإن         ) مثل منظمة الطريان املدين الدويل    (بني ثالث سنوات    
مثل الفاو والوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمة البحرية        (مدة الوالية فيها هي إما أربع سنوات        

الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية واملنظمـة          
منظمة العمل الدولية واألمم املتحدة واالحتاد الربيدي    (أو مخس سنوات    ) العاملية للملكية الفكرية  

واليـة حبيـث ال   وألكثريـة املنظمـات قيـود تفرضـها علـى فتـرة ال            ). العاملي ومنظمة الـصحة العامليـة     
ويف الفـاو والوكالـة     ). ثالث واليات يف املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية      (تتجاوز واليتني متتاليتني    

الدولية للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية، حيث ُعني رؤساؤهم التنفيذيون جمدداً لوالية ثالثة،              
 ٢٠٠٩ يف عـام     )٤٥( العمـل الدوليـة    وجملـس إدارة منظمـة     )٤٤(عّدلت منذئذ اهليئـة التـشريعية للفـاو       

  . العدد األقصى للواليات املتعاقبة لتصبح واليتني
ويف صــناديق وبــرامج األمــم املتحــدة وهيئاهتــا الفرعيــة وكياناهتــا األخــرى، قامــت بعــض   -٧٣

املنظمــات مثــل األونكتــاد ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني وبرنــامج األغذيــة العــاملي   
الية بواليتني، إما استناداً إىل نظمها األساسية أو باختاذ هيئاهتا التشريعية مقررات            بتحديد مدة الو  

ومن بني هذه املنظمات، . وال توجد ملنظمات أخرى قيود رمسية على عدد الواليات       . أو قرارات 
ئيس ممارسة تقضي بأال يتجاوز أي ر     ) مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونروا     (وضع البعض   

ويتـراوح طـول مـدة شـغل        . تنفيذي واليتني متتـاليتني، بينمـا مل يـضع الـبعض اآلخـر هـذه القيـود                
منصب الرؤساء التنفيذيني لصناديق وبرامج األمم املتحدة وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخـرى بـني     

  .أربع ومخس سنوات
أن التنـاوب اجلغـرايف   وتبني املفتشون من خالل دراسة استقـصائية للممارسـات الـسابقة             -٧٤

والتوازن بني اجلنسني مل ُيحترمـا دومـاً عنـد تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم                      
وال يزال التوجه السياسي واحلقـائق الـسياسية يطغيـان علـى التنـاوب اجلغـرايف والتـوازن                  . املتحدة

  . بني اجلنسني يف عملية االختيار
ــ  -٧٥ سبان خمتلـــف هياكـــل ووتـــرية دورات اهليئـــات التـــشريعية  وإذ يأخـــذ املفتـــشون يف احلـ

للمنظمات، فإهنم يعتقـدون أنـه ينبغـي جلميـع املنظمـات أن تقيـد مـدة واليـة رؤسـائها التنفيـذيني             
بواليتني متتاليتني كأقصى حد، على أال تتجاوز كل مدة والية مخس سنوات، إذ سـيمكّن ذلـك               

__________ 
 .٤ و٣، الصفحتان C2009/LIM/8انظر الوثيقة  ) ٤٤(
 .٢ و١، الفقرتان GB.306/PFA/17انظر الوثيقة  ) ٤٥(
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توازن بني اجلنسني بني الرؤساء التنفيذيني فـضالً عـن          من حتقيق ما يكفي من التوازن اإلقليمي وال       
  . بث رؤية جديدة يف إدارة وقيادة املنظمات

وُيتوقَّع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز االتساق يف التنـاوب اإلقليمـي والتـوازن                  -٧٦
  .بني اجلنسني لدى الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

  ٦ التوصية
ينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تعتمد أحكاماً لتقييد             

مدة خدمة رؤسائها التنفيذيني بواليتني متعاقبتني كأقصى حـد ال تتجـاوز كـل منـهما مخـس                  
  .سنوات، ما مل تكن قد اعتمدت هذه األحكام حىت اآلن

  املرشحون الداخليون  -زاي   
 املرشحون الداخليون املتقدمون ملنصب الـرئيس التنفيـذي اسـتخدام           قد يستغل أو يسيء     -٧٧

خدمــة ) مثــل العقــود والــسفر ومرافــق املكاتــب واملــوظفني ومــا إىل ذلــك  (وظــائفهم ومــواردهم 
وهـذا الوضـع هـو لـيس غـري أخالقـي فحـسب بـل سـيؤدي أيـضاً إىل عـدم                       . حلمالهتم الشخـصية  

  . يني وقد يؤدي إىل انقسام بني املوظفنيتكافؤ الفرص بني املرشحني الداخليني واخلارج
وبـالرغم مـن أن النظــامني األساسـي واإلداري ملـوظفي مؤســسات منظومـة األمـم املتحــدة         -٧٨

ــة تغطــي حــاالت تعــارض مــصاحل تتعلــق       ــة قواعــد الــسلوك وغريهــا مــن املنــشورات اإلداري ومدون
رؤســاء التنفيــذيني، ال توجــد باملرشــحني الــداخليني الــذين يقــررون تنظــيم محلــة للترشــح لوظــائف ال

مبؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، باســتثناء االحتــاد الــدويل لالتــصاالت، إجــراءات رمسيــة خاصــة  
باملرشحني الداخليني املتقدمني ملنصب الرئيس التنفيذي، مبـا يف ذلـك أي شـرط إلزامـي أو تقـديري                

 تفـادي أي تعـارض حمتمـل يف         للمرشحني الداخليني بوقف قيـامهم بوظـائفهم أثنـاء محالهتـم هبـدف            
  .)٤٦(املصاحل أو إساءة استخدام وظائفهم واملوظفني ومرافق املكاتب خلوض محالهتم

ومع ذلك، ورغم عدم وجود هذه اإلجراءات للمرشحني الداخليني، توجـد حـاالت يف       -٧٩
كمــا يف األمــم املتحــدة واليونــسكو ومنظمــة الــصحة  (بعــض مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة  

حصل فيها املرشحون الداخليون املتقدمون لوظيفة الرئيس التنفيذي، يف حاالت حمـددة،            ) مليةالعا
  . أو أوقفوا مشاركتهم يف أنشطة املنظمات/على إجازة مأذونة طواعية

__________ 
 للمـوظفني،   نظاميهـا األساسـي واإلداري     مـن    ٢ -يف االحتاد الدويل لالتصاالت، ووفقاً لالئحـة احلاديـة عـشرة             ) ٤٦(

هـا   في امبـ [موظف معني يتقدم إىل االنتخابات إلحـدى الوظـائف الرمسيـة الـيت تـتم باالنتخـاب                  ] أي[جيب على   "
بداية من  ... أن مينحه األمني العام آليا إجازة بدون مرتب،         ] ... وظيفة األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت     

 ".اليوم التايل لتاريخ تقدمي ترشحه إىل األمني العام
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ــب املرشــحني         -٨٠ ــيت تطال ــا اإلجــراءات ال ــشأن مزاي ــة ب ــشون بوجــود آراء خمتلف ــغ املفت وأُبل
فمن جهـة،   . ئيس التنفيذي بالتوقف عن أداء مهامهم أثناء محالهتم       الداخليني املتقدمني لوظيفة الر   

اعُترب أنه من غري العملي عندما يكون الرئيس التنفيذي شاغل املنصب مرّشحاً لواليـة أخـرى، أن    
ومـن جهـة   . يتوقف عن أداء وظائفـه أثنـاء احلملـة، ملـا لـذلك مـن تـأثري سـليب علـى إدارة املنظمـة              

ئم عدم حصول رئيس تنفيذي يشغل املنصب ويتقدم لوالية أخرى على           أخرى اعُترب من غري املال    
وأشـري كـذلك إىل أنـه    . إجازة خاصة بينما يطالَب املرشحون الداخليون اآلخـرون بالقيـام بـذلك     

وُوّجـه  . من الصعب أحياناً حتديـد مـدة احلملـة وبالتـايل مـدة اإلجـازة اخلاصـة للمرشـح الـداخلي                    
املرشـحني الـداخليني يتعّمـدون االنتظـار حـىت فتـرة شـهر قبـل املوعـد              انتباه املفتشني إىل أن بعض      

النهائي لإلعالن عن ترشيحاهتم، بينما يكـون ترشـيحهم معروفـاً بـصفة غـري رمسيـة ويـستخدمون              
املوظفني ومرافق املنظمة يف محالهتم قبل مدة طويلة من إعالهنم الرمسي بالترشـح، ممـا يـشكك يف               

  . بهعلة وجود اإلجراء املعمول 
وباإلضــافة إىل ذلــك، مــن الــالزم البــت يف تفاصــيل أخــرى تتعلــق باإلجــازة املأذونــة إىل   -٨١

جانب مدهتا، مثل مسألة هل ينبغي أن تكـون مبرتـب أو بدونـه، ومـن هـو الـشخص أو مـن هـي                         
اهليئة التشريعية اليت ينبغي أن تبت يف منح اإلجازة اخلاصة، وهل ستكون هذه اإلجازة إلزامية أو                

وأخرياً، ميكن التحجج بأن حاالت املرشحني الداخليني الذين يـستغلون          . تيارية، وما إىل ذلك   اخ
وظيفتـــهم يف املنظمـــة خلدمـــة محالهتـــم ســـتغطيها األحكـــام ذات الـــصلة يف النظـــامني األساســـي  

  .األخالقيات يف املنظمة/أو مدونة قواعد السلوك/واإلداري ملوظفي املنظمة و
مـسألة املرشـحني الـداخليني ملنـصب الـرئيس التنفيـذي، مبـا يف ذلـك                 ويرى املفتشون أن      -٨٢

الرئيس التنفيذي الذي يترشح إلعادة انتخابـه، والـيت تتـصل باحتمـال إسـاءة اسـتخدام وظـائفهم                   
خدمة حلمالهتم، هي مـسألة جيـب معاجلتـها، بغيـة احليلولـة دون إمكانيـة إسـاءة اسـتخدام مـوارد           

دارة املنظمة ببث االنقسام بني املوظفني وبغيـة تأكيـد تكـافؤ الفـرص              املنظمة، مبا يؤثر سلباً على إ     
ويف الوقت نفسه، يدرك املفتشون أن توقيف وظائف املرشـحني الـداخليني            . أمام مجيع املرشحني  

وعلـى سـبيل املثـال،      . لن يكون دوماً عملياً يف حالة الرئيس التنفيذي الذي يترشح لوالية أخـرى            
مـوظفي األمـم املتحـدة املرشـحني ملنـصب األمـني العـام علـى إجـازة                  وبينما ميكن تصور حـصول      

خاصة بدون مرتب، وأن يظلوا خاضعني للنظامني األساسي واإلداري للموظفني، لن يكـون مـن    
املناسب منح األمني العام شاغل املنصب الذي ال خيضع هلـذين النظـامني، ويترشـح لواليـة ثانيـة،                   

  .)٤٧( واليته ووظائفهإجازة خاصة بدون مرتب، بالنظر إىل
لــذلك يــرى املفتــشون أن أي فعــل غــري مــشروع مــن هــذا القبيــل ميارســه مرشــحون    -٨٣

ــوظفني و     ــي واإلداري للمـ ــان األساسـ ــه النظامـ ــب أن يغطيـ ــون جيـ ــد  /داخليـ ــة قواعـ أو مدونـ
__________ 

 .٧ تعليقات األمانة العامة لألمم املتحدة، ص JIU/REP/2009/8 أعاله، ٣انظر احلاشية  ) ٤٧(
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األخالقيات لكل منظمة، وأنـه ينبغـي أن تطبـق األحكـام ذات الـصلة علـى الرؤسـاء                   /السلوك
وجيب كذلك وضع إجراءات للتحقيق يف أي ادعاءات خبـرق هـذه      . نظمة أيضاً التنفيذيني للم 

األحكــام، مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت تتعلــق بــالرئيس التنفيــذي، يف حالــة عــدم وجــود هــذه     
وينبغي أن تعالَج بالطريقة نفسها أي ادعاءات بانتقـام الـرئيس التنفيـذي اجلديـد               . اإلجراءات

 ١٠انظـر التوصـية     ( الـداخليني غـري املنتخـبني بعـد االنتخـاب            أو املعاد انتخابه ضد املرشـحني     
  ). هبذا التقرير

  حسن السلوك أثناء احلملة االنتخابية  -حاء   
ــحون                 -٨٤ ــا املرشـ ــّدم فيهـ ــاالت، قـ ــشأن حـ ــاءات بـ ــود ادعـ ــشني إىل وجـ ــاه املفتـ ــه انتبـ ُوّجـ
ياحية، ومـنح اهلـدايا،   أو حكومـاهتم الداعمـة خـدمات مثـل توجيـه دعـوات للقيـام جبـوالت سـ         /و

أو مبــشتريات مــن بعــض البلــدان، أو تقــدمي هبــات أو تعهــدات مبــسامهات   /ووعــود بــالتوظيف و
خارجة عن امليزانية، أثناء احلملة االنتخابية إىل مندويب وممثلي الدول األعـضاء، مقابـل التـصويت                

  . لصاحل مرشحني بعينهم
 االنتخابيـة ويـؤثر يف نزاهتـها ومـصداقيتها     ويرى املفتشون أن هذا السلوك يشوه العمليـة         -٨٥

وينبغي للحكومات املرشِّحة ومرشحيها ملنصب الرئيس التنفيذي االلتزام        . ويف املرشح إذ انُتخب   
بسلوك مثايل أثناء احلملة وبأعلى معايري السلوك األخالقي باالمتناع عن إتيان أي فعل مـن شـأنه                 

  .)٤٨(خابيةأن ينال من نزاهة ومصداقية العملية االنت
ــا النظامـــان األساســـي واإلداري     -٨٦ ويـــرى املفتـــشون أنـــه يف احلـــاالت الـــيت ال يـــنص فيهـ

األخالقيات للمنظمة على حظر وجترمي هذه املمارسات، ينبغي  /للموظفني ومدونة قواعد السلوك   
  هبـذا ٩ويشري املفتشون إىل التوصية . اعتماد هذه األحكام عن طريق إجراء ما يلزم من تعديالت        

  . التقرير
وينبغي هلذا السلوك، يف رأي املفتشني، أن يعترب غري قانوين وغري أخالقـي دومـاً، وجيـب          -٨٧

ــه ــد جلــأ إىل هــذه       . إدانت ــائز ق ــداخليني أو املرشــح اخلــارجي الف وإذ ادُّعــي أن أحــد املرشــحني ال
 أخـرى مـن     املمارسات، ينبغي أن خيضعوا لتحقيق وإلجراء تأدييب، مثلما هو الـشأن يف أي حالـة              

سـوء الـسلوك، وفقـاً لإلجـراءات املنطبقـة علـى املـوظفني              /حاالت ادعـاءات الفعـل غـري املـشروع        
وينبغـي أن حتـال نتيجـة التحقيـق أو اإلجـراء التـأدييب إىل               . وعلى الرؤساء التنفيـذيني علـى التـوايل       

  .قرير هبذا الت١٠ويشري املفتشون إىل التوصية . اهليئة التشريعية للمنظمة لتنظر فيها
__________ 

للنظــامني األساســي لــداخليون الــذين ينظمــون محلــة ملنــصب الــرئيس التنفيــذي يف اخلــضوع يــستمر املرشــحون ا ) ٤٨(
معايري الـسلوك  للموظفني وغريمها من اإلصدارات اإلدارية، ومدونة قواعد سلوك منظماهتم، وكذلك         واإلداري  

 .٢٠٠١يف اخلدمة املدنية الدولية لعام 
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ــار                -٨٨ ــة االختيــ ــساءلة عمليــ ــد مــ ــة إىل تأكيــ ــية التاليــ ــذ التوصــ ــؤدي تنفيــ ــع أن يــ ويتوقــ
  .وأخالقياهتا وشفافيتها

  ٧التوصية 
جمالس اإلدارة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تـدين         /ينبغي للهيئات التشريعية    

ت واهلـدايا ومـا إىل      وحتظر ممارسـات غـري أخالقيـة مثـل تقـدمي الوعـود واخلـدمات والـدعوا                
ذلــك، مــن جانــب املرشــحني ملنــصب الــرئيس التنفيــذي أو حكومــاهتم الداعمــة أثنــاء محلــة  

  . االنتخاب، مقابل التصويت لصاحل مرشحني بعينهم/االختيار

   الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدةخدمةشروط   -ثالثاً   

  شروط التعيني  -ألف   
لعامــة شــروط تعــيني األمــني العــام لألمــم املتحــدة، بينمــا حتــدد األجهــزة   حتــدد اجلمعيــة ا  -٨٩

التشريعية للوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية شـروط تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني               
ــة     . هلــذه املؤســسات ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ويف بعــض املنظمــات، مثــل األمــم املتحــدة، والوكال

ة، ُتنشر شـروط التعـيني بوصـفها وثـائق رمسيـة تـصدرها اهليئـات التـشريعية                  ومنظمة الصحة العاملي  
وعموماً، ال جيري الرؤساء التنفيذيون املنتخبون مفاوضات بشأن شروط تعيينهم          . هلذه املنظمات 

وجيب أن حتظى أية تغـيريات أو تعـديالت علـى    . بعد االنتخاب، إال يف بعض احلاالت االستثنائية 
  . يد اهليئات التشريعية للمنظمةشروط التعيني بتأي

وشــروط تعــيني الرؤســاء التنفيــذيني لــصناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا وهيئاهتــا الفرعيــة     -٩٠
وكياناهتا األخرى مساوية لشروط تعـيني غريهـم مـن كبـار مـسؤويل األمـم املتحـدة برتبـة وكيـل                      

  .أمني عام
 يف        تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني     كبرية بني شروط    تباينات  والحظ املفتشون أن هناك       -٩١

خمتلف املنظمات، أي فيمـا يتعلـق بطـول الواليـة وقابليـة جتديـدها، وجـداول املرتبـات والبـدالت            
  . املمنوحة
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  طول الوالية وجتديدها  -١  

القضايا املتعلقة بطول واليـة الـرئيس التنفيـذي وبعـددها           ) واو(نوقشت يف الفصل الثاين       -٩٢
  .)٤٩(بني الرؤساء التنفيذينيبني اجلنسني فيما ب اإلقليمي والتوازن يف سياق التناو

  جداول املرتبات والبدالت  -٢  

ُتحدَّد مرتبـات الرؤسـاء التنفيـذيني يف األمـم املتحـدة، والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة                   -٩٣
ويف بعـض  . الدولية للطاقة الذرية مـن جانـب اهليئـات التـشريعية هلـذه املنظمـات يف بدايـة الواليـة               

احلاالت ُيكيَّف املرتب مع التضخم يف أثناء الوالية على أساس معايري جلنة اخلدمة املدنية الدولية،             
وتعد البـدالت املمنوحـة موافقـةً لبـدالت املـوظفني           . كما هو الشأن بالنسبة إىل املوظفني العاديني      

وتتباين املرتبات والبدالت   . ويتلقى معظم الرؤساء التنفيذيني أيضاً بدالت سكن ومتثيل       . العاديني
  . املمنوحة للرؤساء التنفيذيني من منظمة إىل أخرى

وتعادل جداول املرتبات املدفوعـة للرؤسـاء التنفيـذيني لـصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا                   -٩٤
وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى، اخلاضعني للنظام األساسي ملوظفي األمم املتحدة واملنشورات           

ارية لألمـم املتحـدة، جـداولَ املرتبـات املدفوعـة إىل غريهـم مـن مـوظفي األمـم املتحـدة برتبـة             اإلد
ويعـّد مرتـب مـدير برنـامج األمـم          . وكيل أمني عام وتدفع معهـا أيـضاً بـدالت للـسكن والتمثيـل             

ة  يف املائة من مرتبات الرؤسـاء التنفيـذيني لـصناديق األمـم املتحـد     ١٥املتحدة اإلمنائي أعلى بنسبة     
  .)٥٠(وبراجمها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى

ــات والبــدالت املدفوعــة للرؤســاء           -٩٥ وأُبلــغ املفتــشون بــأن دراســة مقارنــة جلــداول املرتب
التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة، أعدها جملس الرؤساء التنفيذيني، تكشف عـن فـوارق كـبرية           

  . ةيف األجر والبدالت على صعيد مؤسسات املنظوم
ويرى املفتشون أن مثـة حاجـة إىل مزيـد مـن االتـساق واملواءمـة يف شـروط تعـيني الرؤسـاء              -٩٦

لـذا يعتقـدون، اسـتناداً إىل دراسـة     . التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة         
شتركة ينبغــي جملــس الرؤســاء التنفيــذيني وبالتــشاور مــع جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة، أن معــايري مــ   

وضعها لتشكل أساساً لتحديد جـداول املرتبـات والبـدالت للرؤسـاء التنفيـذيني يف هـذه الوكـاالت                   
وقد تشمل البـارامترات الـيت يـتعني تطبيقهـا امليزانيـة العامـة الـسنوية أو                 . من جانب هيئاهتا التشريعية   

  . لفترة السنتني للمنظمة، وعدد املوظفني، إضافة إىل موقع مقر املنظمة

__________ 
 . من هذا التقرير٧٦-٦٧انظر أعاله الفقرات  ) ٤٩(
 .٢٠٠٣يونيه / الصادر يف حزيران٥٧/٣١٠داً إىل قرار اجلمعية العامة استنا ) ٥٠(
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وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصـية التاليـة إىل تعزيـز االتـساق واملواءمـة يف شـروط تعـيني                      -٩٧
الرؤساء التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ورمبـا أدى تنفيـذها                 

  .أيضاً إىل حتقيق وفورات يف التكاليف
  

  ٨التوصية 
ن يقوم، بالتشاور مع جلنة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة    ينبغي جمللس الرؤساء التنفيذيني أ     

واستناداً إىل دراسـته املقارنـة جلـداول املرتبـات والبـدالت املدفوعـة للرؤسـاء التنفيـذيني يف                
منظومــة األمــم املتحــدة، بوضــع معــايري مــشتركة تــشكل أساســاً لتحديــد جــداول املرتبــات  

ملتخصــصة والوكالــة الدوليــة للطاقــة  والبــدالت املدفوعــة للرؤســاء التنفيــذيني للوكــاالت ا 
  .الذرية من جانب هيئاهتا التشريعية

  سوء السلوك/تضارب املصاحل والقيام بفعل غري مشروع  -باء   
سوء سلوك حمتمـل مـن      /ليست األحكام املتعلقة بتضارب املصاحل وأي فعل غري مشروع          -٩٨

ــة واحــدة     ــذيني موحــدةً يف مدون ــب الرؤســاء التنفي ــا توجــد  . جان ــيني الرؤســاء   إمن يف شــروط تع
ــة    ــذيني، ويف النظــام األساســي، ومدون ــسلوكقواعــد التنفي ــات/ال ، والنظــامني األساســي  األخالقي

  . واإلداري ملوظفي املنظمة
ويف حالة األمـني العـام لألمـم املتحـدة، ال ينطبـق النظامـان األساسـي واإلداري ملـوظفي                      -٩٩

ويـرد بيـان مركـز      . )٥١(يف املنظمة وليس موظفـاً    ول  املسؤول اإلداري األ  األمم املتحدة عليه، ألنه     
األمني العام وحقوقه وواجباته األساسـية يف األحكـام ذات الـصلة مـن امليثـاق، ال سـيما يف املـادة                   

وترد املـسائل املتعلقـة بتـضارب املـصاحل أيـضاً لـدى أداء األمـني العـام القـسم شـفوياً،                      . )٥٢(١٠٠
وأخـرياً، يـنص قـرار اجلمعيـة العامـة          . قـرارات الذمـة املاليـة      تقـدمي إ   وكذا عرب مشاركته يف برنامج    

، على األحكام املتعلقـة مبـسائل تـضارب املـصاحل بعـد انتـهاء               )٥٣(منه) ب(٤يف الفقرة   ) ١-د(١١
  .والية األمني العام

__________ 
 .٣انظر أعاله احلاشية  ) ٥١(
النظام األساسي املقترح لتنظـيم مركـز املـسؤولني خبـالف مـوظفي األمانـة                ("Corr.1 و A/54/695انظر التقريرين    ) ٥٢(

النظـام األساسـي الـذي       ("Corr.1 و A/54/710و") العامة واخلرباء القائمني مبهمة وحقوقهم وواجباهتم األساسـية       
 ٥٢/٢٥٢، على حنو ما طلبتـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا              ")ينظم مركز األمني العام وحقوقه وواجباته األساسية      

، الـذي مل يعـد    ٥٥/٢٢١ونظرت اجلمعية يف كال التقريرين واعتمدت القـرار         . ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٨املؤرخ  
 .اماً أساسياً ينظم مركز األمني العام وحقوقه وواجباته األساسيةيطلب إىل األمني العام أن يقترح نظ

 .انظر املرفق األول هبذا التقرير ) ٥٣(
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ويعني األمني العام الرؤساء التنفيذيني لصناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا وهيئاهتـا الفرعيـة                 -١٠٠
بتـضارب املـصاحل والقيـام    لألمم املتحـدة؛ وبالتـايل تـسري علـيهم األحكـام املتعلقـة         ون موظفني   وُيَعد

 يف النظـامني األساسـي واإلداري ملـوظفي األمـم املتحـدة، ومدونـة               سـوء الـسلوك   /بفعل غـري مـشروع    
مــن النظــام اإلداري ) ط(٢-١فعلــى ســبيل املثــال، ووفقــاً للقاعــدة  . األخالقيــات/الــسلوكقواعــد 
أو األجهزة      ال جيوز للموظفني السعي إىل التأثري على الدول األعضاء          : "في األمم املتحدة  ملوظ

الرئيسية أو الفرعية لألمم املتحدة أو أفرقـة اخلـرباء مـن أجـل إحـداث حتـول عـن موقـف أو قـرار                         
أو وحـداهتا،  رامج األمانة العامة      أو         اختذه األمني العام، مبا يف ذلك القرارات املتصلة بتمويل ب         

من أجل احلصول على دعم لتحسني حالتهم الشخصية أو احلالة الشخـصية ملـوظفني آخـرين، أو          
أو مركـز زمالئهـم أو          اتية فيما يتعلق مبركـزهم  ؤمن أجل احليلولة دون اختاذ قرارات غري م    

  ".نقض تلك القرارات
ة، كــثرياً مــا ُتــدمج األحكــام ويف الوكــاالت املتخصــصة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــ   -١٠١

ســوء ســلوك ضــمن شــروط تعــيني الــرئيس  /املتعلقــة بتــضارب املــصاحل وبــأي فعــل غــري مــشروع  
ماً، يتضمن بنوداً عامة تنص علـى حـسن الـسلوك،           َسويوقع الرؤساء التنفيذيون أيضاً قَ    . التنفيذي

 وجـدت، أو مبعـايري    املعمـول هبـا يف منظمـاهتم، إن   األخالقيـات /الـسلوك قواعـد  ويلتزمون مبدونـة   
وختامـاً،  . السلوك الـيت وضـعتها جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة فيمـا يتعلـق باخلدمـة املدنيـة الدوليـة                 

تسري أيضاً أحكـام النظـام األساسـي للمـوظفني وبعـض قواعـد النظـام اإلداري للمـوظفني علـى                     
أو عـرب اإلشـارة          الرؤساء التنفيذيني يف العديد مـن الوكـاالت املتخصـصة، إمـا بـشكل مباشـر               

  . إليها يف شروط التعيني
ومع ذلك، الحظ املفتشون وجود ثغرات فيمـا خيـص عـدم سـريان النظـامني األساسـي                 -١٠٢

واإلداري للموظفني على الرئيس التنفيذي يف بعض املنظمـات، ألنـه ال يعـّد موظفـاً يف املنظمـة،                   
يـؤدي إىل عـدم سـريان العديـد مـن           بينما يسريان يف منظمات أخـرى جزئيـاً فقـط، األمـر الـذي               

سوء سلوك على الرؤسـاء     /األحكام املتعلقة بتضارب املصاحل أو غري ذلك من فعل غري مشروع          
وعـــالوة علـــى ذلـــك، تتبـــاين األحكـــام املتعلقـــة بتـــضارب املـــصاحل والفعـــل غـــري   . التنفيـــذيني
التفاصيل والشمولية مـن    سوء السلوك السارية على الرؤساء التنفيذيني تبايناً كبرياً يف          /املشروع

فعلى سبيل املثال، يف عدة مؤسسات ملنظومة األمم املتحدة، ال توجد أحكـام    . منظمة إىل أخرى  
حتظر تلقي مكافأة على أنشطة خارجية أو عضوية يف جمالس منظمـات غـري حكوميـة، وال قيـود                   

  .على العمل بعد انتهاء والية الرؤساء التنفيذيني
أن لصندوق النقد الـدويل وللبنـك الـدويل أحكامـاً شـاملة       ملفتشون  علم ا وخبالف ذلك،     -١٠٣

تــنص شــروط التعــيني علــى أن الرؤســاء   ف. ختــص الرؤســاء التنفيــذيني يف جمــال تــضارب املــصاحل  
السلوك املعمول هبا يف املنظمة، وال تقتـصر هـذه الـشروط علـى              قواعد  التنفيذيني خيضعون ملدونة    

احل فقـط بـل تـشمل أيـضاً أحكامـاً متعلقـة باهلـدايا، والتكـرمي،         إيراد بند عام متعلق بتضارب املـص      
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 وإقــرارات واخلدمــة الــيت ال تــستهدف الــربح، والعمــل اخلــارجي، وإدارة االســتثمارات اخلاصــة، 
  . الذمة املالية

ــرى املفتــشون أن علــى مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن ُتَحــدِّ      -١٠٤ ــذا ي ث أحكامهــا ل
فيــذيني فيمــا خيــص تــضارب املــصاحل وأن توائمهــا، اســتناداً إىل أفــضل الــسارية علــى الرؤســاء التن

وينبغي هلذه األحكام املتعلقة بتضارب املصاحل أن تتضمن        . ممارسة موجودة على صعيد املنظمات    
باستقاللية الـرئيس التنفيـذي عـن أي شـخص أو كيـان خـارج املنظمـة؛                 تتعلق   منها أحكام    اًأمور

األخالقيــات املعمــول هبــا يف املنظمــة علــى الرؤســاء التنفيــذيني؛  /الــسلوكقواعــد وســريان مدونــة 
وحظر العمل اخلارجي واملشاركة يف املنظمات اليت ال تستهدف الربح، يف أثناء الوالية وبعـدها؛               
وأحكــام تــنظم العــضوية يف جمــالس املنظمــات الــيت ال تــستهدف الــربح وغريهــا؛ وتلقــي اهلــدايا،   

وينبغـي دمـج هـذه    . تعلـق بتـضارب املـصاحل   يبالسرية؛ وبنـد عـام   لق تتعوالتكرمي واألومسة؛ وبنود  
األحكام إما يف شروط تعـيني الرؤسـاء التنفيـذيني أو يف العقـد الـذي يوقعـون عليـه، أو ينبغـي أن                        

  . تتضمن شروط التعيني أو العقد، بدالً من ذلك، إشارات حمددة إىل األحكام املعمول هبا
ــك، ينبغــي لــ     -١٠٥ ــى ذل ــيني، وعــالوةً عل ــنظم شروط التع ــدونات  وال قواعــد األساســية، أو م

ــسلوك ــات/الـ ــي واإلداري ، أو األخالقيـ ــامني األساسـ ــاء  النظـ ــى الرؤسـ ــسارية علـ ــوظفني، الـ للمـ
سـوء سـلوك حمتمـل مـن        /التنفيذيني يف املنظمات أن تتضمن أحكاماً تتعلق بأي فعل غري مـشروع           

ش، والــسلوك غــري األخالقــي يف عمليــة جانــب الــرئيس التنفيــذي، مبــا يف ذلــك االنتقــام، والتحــر 
وإذا مل تتــضمن شــروط تعــيني الــرئيس .  بــإقرارات الذمــة املاليــةاالنتخــاب وأيــة خمالفــات متعلقــة

التنفيــذي أحكامــاً مــن هــذا القبيــل، تعــيَّن إدراج إشــارات حمــددة إىل األحكــام املتعلقــة بــذلك يف  
قواعـــد داري للمـــوظفني أو مدونـــة النظـــام األساســـي للمنظمـــة، أو يف النظـــامني األساســـي واإل

  . األخالقيات/السلوك
ــع   -١٠٦ ــؤديويتوق ــة  أن ي ــذ التوصــية التالي ــضل املمارســات، إىل   تنفي ــى أســاس أف ــز ، عل  تعزي

 فيمـا خيـص    يف األحكـام املتعلقـة بالرؤسـاء التنفيـذيني        واالتساق واملواءمة   املساءلة، واألخالقيات،   
  .سوء السلوك/ مشروعتضارب املصاحل والقيام بفعل غريادعاءات 

  ٩التوصية 
ــاً         ــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد أحكام ــشريعية ملؤســسات منظوم ــهيئات الت ينبغــي لل

أو حـاالت   /حـاالت تـضارب املـصاحل املتعلقـة بالرؤسـاء التنفيـذيني، و            بشكل شامل   تناول  ت
ذا مل  ارتكاهبـا مـن ِقبـل الرؤسـاء التنفيـذيني، إ          ُيـدعى   سـوء سـلوك     /القيام بفعل غري مـشروع     

  .هذه األحكام قد اعتمدت بعد تكن 
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 تـضارب املـصاحل    ادعـاء  وأخرياً، الحظ املفتشون عدم وجود إجراءات للنظر يف حاالت          -١٠٧
تعلق بالرئيس التنفيذي، مبا أن القـرار النـهائي يظـل بيـد             يسوء سلوك   /أو القيام بفعل غري مشروع    
وال توجـد هـذه اإلجـراءات إال يف    . نظمـة املـسؤول اإلداري األول يف امل    الرئيس التنفيـذي بـصفته      

 مـن  ٦-١ للمـادة فعلى سبيل املثال، وفقاً   . حاالت استثنائية فقط، وتتعلق حباالت حمدودة خاصة      
إىل موافقـة  حيتـاج املوظفـون الـدائمون      النظام اإلداري ملـوظفي املنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة،             

نـشطة  يف مزاولتـه أ   ملـدير العـام     اتـاج   حيخارجيـة، و  أنـشطة    من أجل مزاولـة      مسبقة من املدير العام   
 تنظـيم أيـة   إال فيما خيـص  جلنة التنسيق، املمثَّلة يفخارجية إىل موافقة مسبقة من الدول األعضاء،    

   .باملدير العامتتعلق حاالت أخرى لتضارب املصاحل 
ص ووفقـاً  ويف املمارسة، على الرؤساء التنفيـذيني يف هـذه احلـاالت، وعلـى أسـاس خمـص              -١٠٨

املوارد البشرية، إدارة الشؤون القانونيـة أو       (ا مع اإلدارة املعنية     ويتشاور لكل حالة على حدة، أن      
 موافقـة   أن يطلبـوا  املصاحل، وهلـم أيـضاً       بشأن أي تضارب حمتمل يف      )  األخالقيات موظف/مكتب

  .اهليئة التشريعية ملنظمتهم
تحدة، والوكاالت املتخصصة والوكالة الدوليـة      ويرى املفتشون أن مثة حاجة يف األمم امل         -١٠٩

إجراءات تتناول بشكل شامل ومنتظم حـاالت تـضارب املـصاحل املتعلقـة              للطاقة الذرية إىل وضع     
يف هـذه احلـاالت   . سـوء سـلوك ضـدهم   / فعـل غـري مـشروع    وكـذا أي ادعـاء     ني التنفيـذي  بالرؤساء
ــَقُيجــري ــة أو مكتــب  التحقي ــة الداخلي خالقيــات يف املنظمــة، حــسب   األموظــف/ مكتــب الرقاب

وينبغـي إبـالغ نتيجـة التحقيـق مباشـرة إىل اهليئـة       .  وحـدة التفتـيش املـشتركة   ُتجريـه االقتـضاء، أو  
ولوحـدة التفتـيش املـشتركة، بوصـفها     . التشريعية للمنظمة املعنية قصد اختاذ إجـراء بـشأن املـسألة       
هبـذه التحقيقـات،    مـم املتحـدة، أن تقـوم   اهليئة اخلارجية واملستقلة الوحيـدة للرقابـة يف منظومـة األ      

   . مببادرة منها، إن هي قررت ذلك
واالتــساق  تعزيــز املــساءلة، واألخالقيــات،   إىل تنفيــذ التوصــية التاليــة أن يــؤديويتوقــع   -١١٠

سـوء سـلوك، مبـا يف       /فعل غري مـشروع    حاالت الدعاء     يف اإلجراءات املتعلقة بتناول أي     واملواءمة
ــام واملخ  ــة الفــات ذلــك االنتق ــة املالي ــرارات الذم ــذيني يف مؤســسات  ختــص ا، يف إق لرؤســاء التنفي
   . منظومة األمم املتحدة
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  ١٠التوصية 
 إىل تــــوعزينبغــــي للــــهيئات التــــشريعية ملؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة أن  

 الرقابة الداخلية أو األخالقيـات، حـسب االقتـضاء، أو إىل وحـدة التفتـيش                موظف/مكتب 
مبـا يف    غري مشروع أو سوء سلوك،      ادعاء وقوع فعل    إجراء حتقيقات يف حاالت     ب املشتركة 

 جانـب ارتكاهبـا مـن     ُيـدعى   الـيت   املتـصلة بـإقرارات الذمـة املاليـة،         ذلك االنتقام واملخالفات    
وينبغـي لـسلطة التحقيـق أن تبلـغ نتيجـة التحقيـق             . الرؤساء التنفيـذيني ملؤسـسات املنظومـة       
بيـد أنــه لوحــدة  . لتـشريعية للمنظمــة املعنيـة الختــاذ إجــراء بـشأن املــسألة   مباشـرة إىل اهليئــة ا  
  .هذه التحقيقات مببادرة منها، إن هي قررت ذلكجتري التفتيش املشتركة أن  

  
  إقرارات الذمة املالية  -جيم   

خيضع األمني العـام لألمـم املتحـدة والـرئيس التنفيـذي للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة                      -١١١
تتعلــق بينمــا ال توجــد أيــة سياســات   يتعلــق بــإقرارات الذمــة املاليــة،  اسات منظمتيهمــا فيمــالــسي

 واملنظمـة العامليـة     ،واملنظمـة البحريـة الدوليـة      يف منظمـة األغذيـة والزراعـة،        بإقرارات الذمـة املاليـة      
ــة  ــة الفكري ــة     ،للملكي ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــة األم ــسكو( ومنظم ــاك ). اليون اآلن وهن

ــسكو،  ــصدد وضــع سياســة      اليون ــة ب ــة الفكري ــة للملكي ــاملي واملنظمــة العاملي ــدي الع واالحتــاد الربي
 املعقودة  ٢٠٠٩ويف االحتاد الدويل لالتصاالت، أيد اجمللس يف دورته لعام          . إلقرارات الذمة املالية  

 املبـادئ   أ لشؤون األخالقيات داخل االحتاد وأنش     منصب ، إنشاء   ٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  
محايــة  لالحتــاد يف جمــال املــايل داخــل االحتــاد الــدويل وسياســةلإلقــرار األساســية العتمــاد سياســة 

م هـذه املبـادئ     وسـتقدَّ ).  املخالفات فضح(املوظفني من االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك         
ى الوكالـة   لـد و. يهاأبريل من أجل املوافقة النهائية عل     / يف نيسان  ٢٠١٠إىل اجمللس يف دورته لعام       

وملنظمـة  . تـسري علـى املـدير العـام      تتعلق بإقرارات الذمة املالية     فعالً سياسة    الدولية للطاقة الذرية    
إعالن "و" سجل املصاحل املالية  "تدعى  لإلفصاح  العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية آلية إلزامية        

   . الشبكي للمنظمة  على املوقع فه املايلبيان كشويقوم األمني العام، طوعاً، بإعالن ". املصاحل
 الـذين يعينـهم األمـني العـام         ها وبراجم  األمم املتحدة  ويشارك الرؤساء التنفيذيون لصناديق     -١١٢

عيـة بـإعالن    الألمـم املتحـدة، ويقـوم العديـد مهـم أيـضاً طو            إقرارات الذمـة املاليـة      أيضاً يف برنامج    
  .اإلقرارات السرية لذمتهم املالية

ويـــستعرضها إقـــرارات الذمـــة املاليـــة ويف األمـــم املتحـــدة، يـــدير مكتـــب األخالقيـــات    -١١٣
ولـدى الوقـوف علـى تـضارب حمتمـل يف املـصاحل يف               ). ٥٤(استـشاري خـارجي   خبري  ويفحصها  
__________ 

)٥٤ ( PricewaterhouseCoopers (PwC). 
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 بـشأن اإلجـراء     املـشورة  املوظـف  سدى إىل املـشارك أو      ، تُـ  إقـرارات الذمـة املاليـة     عملية استعراض   
ستعرض وُيــ. ة هــذا التــضارب مراعــاة للمــصاحل الفــضلى لألمــم املتحــدةالــذي يــتعني اختــاذه إلدار

املصاحل املالية وإعالن املصاحل للرئيـسني التنفيـذيني ملنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الـصحة                   سجل  
 ومكتـب الـشؤون القانونيـة، علـى التـوايل، ويظـل          ،واملراقب املـايل   العاملية من ِقبل أمني الصندوق      

حمفوظـاً لـدى رئـيس جملـس         ليـة لألمـني العـام للمنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة               سجل املـصاحل املا   
   . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية دون فحصه

ملــوظفي بــإقرارات الذمــة املاليــة والحــظ املفتــشون أنــه بينمــا تعــاجل أيــة خمالفــات متعلقــة    -١١٤
 إدارة جانـب إن أُنـشئ، أو مـن   األخالقيات التابع للمنظمة،   موظف/ مكتبجانباملنظمات من  

وحمــددة ملعاجلــة خمالفــات  املــوارد البــشرية أو الــشؤون القانونيــة، ال توجــد أيــة إجــراءات واضــحة 
 ١٦ و١٥ويشار يف هذا الـسياق إىل التوصـيتني         . بإقرارات الذمة املالية  الرؤساء التنفيذيني املتعلقة    

" مـة األمـم املتحـدة   وثغـرات الرقابـة يف منظ   "وحـدة التفتـيش املـشتركة املعنـون      يف تقرير   الواردتني  
)JIU/REP/2006/2 (تابعــة مؤســسةلألخالقيــات يف كــل موظــف  منــصباللــتني اقترحتــا إنــشاء و 

  .على التوايلإلقرارات الذمة املالية، ملنظومة األمم املتحدة ووضع سياسة رمسية 
الفـات أو مـا يـشبه       والحظ املفتشون كذلك عدم وجود أية أحكام أو إجراءات أليـة خم             -١١٥

للرؤسـاء التنفيـذيني يف األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة             تتعلق بإقرارات الذمة املالية     خمالفات  
إحالــــة هــــذه القــــضايا إىل    املفتــــشونولــــذلك يقتــــرح. ويف الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــة

نبغـي هلمـا، بعـد       ي حيـث  األخالقيات يف املنظمة أو إىل وحدة التفتـيش املـشتركة،            موظف/مكتب
شار إىل  ويُـ .  نتيجة التحقيق إىل اهليئة التشريعية الختاذ إجراء بشأن املـسألة          تبليغإجراء حتقيقاهتما،   

   . أعاله يف هذا الصدد١٠التوصية 
ويتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوصــية التاليــة إىل تعزيــز املــساءلة، واألخالقيــات، واالتــساق      -١١٦

لكشف املايل داخـل الوكـاالت املتخصـصة ملنظومـة األمـم املتحـدة       واملواءمة يف سياسات بيانات ا 
  .)٥٥(والوكالة الدولية للطاقة الذرية

  ١١التوصية 
ــة          ــة للطاق ــة الدولي ــة، والوكال ــة والزراع ــة األغذي ــشريعية ملنظم ــهيئات الت ــي لل ينبغ

حتـاد  الذرية، ومنظمة العمـل الدوليـة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة اليونـسكو، واال                
الربيدي العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية أن تضع سياسـة             

  .تتعلق بإقرارات الذمة املالية تسري على رؤسائها التنفيذيني

__________ 
 . املتعلقة مبنظمة العمل الدولية٩انظر أعاله احلاشية  ) ٥٥(
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  تقييمات األداء  -دال   
. اءالـدول األعـض  أمـام  األمني العام لألمم املتحدة وغـريه مـن الرؤسـاء التنفيـذيني           ُيساءل    -١١٧

ــأداء مــوظفي املنظمــات     ــةً ب ــيم لــألداء هبــذا املعــىن مقارن وجتــري اهليئــات . وال يوجــد هلــم أي تقي
 على أساس التقارير الدورية املتعلقـة بتنفيـذ برنـامج العمـل             التشريعية للمنظمات استعراضاً ضمنياً   
  .أو بتقدمي مقترحات امليزانية الربناجمية

ــارير األدا    -١١٨ ــام تق ــدم األمــني الع ــشؤون    ويق ــشارية ل ــة االست ــسة، واللجن ــة اخلام ء إىل اللجن
وعلى غـرار ذلـك،     . اإلدارة وامليزانية، وجلنة الربنامج والتنسيق، مما يستدعي قياساً مستمراً لألداء         

يرفــع الرؤســاء التنفيــذيون للوكــاالت املتخصــصة وللوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تقــاريرهم إىل  
وبالنسبة إىل مجيع الرؤساء التنفيذيني، ُتعـد إعـادة         . ذه املنظمات أجهزة وضع السياسات التابعة هل    

ومقارنــة بــذلك، جيــري تقيــيم أداء  . االنتخــاب أيــضاً تقييمــاً لــألداء بــشكل ضــمين وغــري مباشــر  
الرئيس التنفيذي يف صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل مـن جانـب اللجنـتني اإلداريـتني اللـتني               

صـندوق النقـد الـدويل والبنـك        فـإن   وباإلضافة إىل ذلـك،     . ي املنظمتني ترفعان تقاريرمها إىل جملس   
  . مترات لتقييم أداء الرئيس التنفيذياالدويل بصدد وضع بار

وإضــافة إىل التقــارير الدوريــة الــيت يقــدمها الرؤســاء التنفيــذيون لــصناديق األمــم املتحــدة    -١١٩
لس التنفيذيـة ملؤسـساهتم، خيـضع هـؤالء إىل     وبراجمها وهيئاهتـا الفرعيـة وكياناهتـا األخـرى إىل اجملـا       

وعلـم املفتـشون أيـضاً أن       . تقييم لألداء من جانب األمني العام يف شـكل اتفاقـات كبـار املـديرين              
املـدير التنفيـذي لــصندوق األمـم املتحــدة للـسكان يــشارك طواعيـة يف عمليــة تقيـيم األداء مبقــدار       

ة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   درجــة، بينمــا ُتجــرى يف برنــامج األمــم املتحــد ٣٦٠
       دراســـات استقـــصائية شـــاملة للمـــوظفني تتـــضمن أســـئلة بـــشأن تـــصورات املـــوظفني إلدارة         

  .الرئيس التنفيذي
وأُبلغ املفتشون بأن اآلراء متباينة بشأن احلاجة إىل تقييم أداء األمني العام لألمـم املتحـدة              -١٢٠

كاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة وبـشأن مزايـا ذلـك              والرؤساء التنفيذيني يف الو   
فمن جهة، احُتج بأن وضع نظام رمسي لتقييم األداء أمر غـري            . التقييم وجدواه من الناحية العملية    

ممكن، ألن األمني العام لألمم املتحـدة والرؤسـاء التنفيـذيني لتلـك الوكـاالت موظفـون منتخبـون                   
ذلــك أن عوامــل مــن قبيــل البعــد الــسياسي . لــدول األعــضاء يف منظمــاهتمافقــط أمــام مــسؤولون 

لعملهم، إىل جانب اعتبارات عملية وإدارية أخرى مثل اهليئة اليت سُتجري تقيـيم األداء، ومعـايري                
وهـو جـزء ال يتجـزأ مـن أي نظـام         (متراته اليت سُيعمل هبا، ووضع نظام حمتمل للطعن         ااألداء وبار 

وبالتايل، اقُترح أن جيري تقييم أداء الرؤسـاء        . ت من الصعب إنشاء هذا النظام     جعل) لتقييم األداء 
إعــادة انتخــاب الــرئيس بإمكانيــة التنفيــذيني يف شــكل نقــاش سياســي قــد يــؤثر يف القــرار املتعلــق  

  . التنفيذي لوالية ثانية أم ال
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لرؤسـاء التنفيـذيني    ومن جهة أخرى، احُتج بأن تقييم أداء األمني العام لألمـم املتحـدة وا               -١٢١
للوكاالت املتخصـصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة سـيكون مفيـداً وممكنـاً أيـضاً، علـى غـرار               
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وكذا االتفاقات اإلدارية للرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم            

التقيـيم الرمسـي أيـضاً أساسـاً     وقـد يـشكل   . املتحـدة وبراجمهـا وهيئاهتـا الفرعيـة وكياناهتـا األخـرى      
وميكـن الوقـوف علـى أمثلـة ملعـايري          . متديـد واليـة الـرئيس التنفيـذي أم ال         إمكانية  إضافياً للبت يف    

ــايري     ــدويل، ويف املعـ ــدويل والبنـــك الـ ــندوق النقـــد الـ ــعها صـ األداء يف تقييمـــات األداء الـــيت وضـ
قـات اإلداريـة للرؤسـاء التنفيـذيني        املستخدمة يف صندوق األمم املتحدة للـسكان، وكـذا يف االتفا          

وكما هو الشأن يف صـندوق      . لصناديق األمم املتحدة وبراجمها وهيئاهتا الفرعية وكياناهتا األخرى       
النقد الدويل والبنك الدويل، ميكن إنشاء جلنة مكونة من دول أعضاء خمتـارة مـن اهليئـة التـشريعية        

  . املعنيةر دورية لكي تنظر فيها اهليئات التشريعيةللمنظمة ُتكلف بنظام إدارة األداء، وتقدم تقاري
ويتفق املفتشون مع الرأي الثاين بـأن تقيـيم أداء األمـني العـام لألمـم املتحـدة والرؤسـاء                      -١٢٢

وينبغـي أن   . التنفيذيني للوكاالت املتخصصة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أمـر ممكـن ومفيـد                
 اليت وضعها صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل، ومبعـايري               تكون معايري األداء شبيهة باملعايري    

االتفاق اإلداري للرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا وهيئاهتـا الفرعيـة وكياناهتـا               
. وينبغي للهيئات التشريعية ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة أن تنظـر يف هـذا النظـام       . األخرى

. ديره جلان مكونـة مـن أعـضاء يف املنظمـة ميثلـون املنـاطق متثـيالً عـادالً        ولدى إنشائه، ينبغي أن ت   
ويـرى املفتـشون    . وينبغي لكل جلنة أن تقدم تقارير دورية لكي تنظر فيها اهليئة التشريعية املعنيـة             
احلاليـة  " الـضمنية "أن نظام تقييم األداء هذا سيـشكل وسـيلة جيـدة تكتمـل هبـا تقييمـات األداء        

، ألن هـذا  )داء الـيت يقـدمها الرؤسـاء التنفيـذيون إىل اهليئـات التـشريعية للمنظمـة              أي تقارير األ  (
النظــام ســيتيح إجــراء التقييمــات يف الوقــت املناســب وبــشكل دوري، وسيــشمل أيــضاً معــايري    
إضافية، مثل صـفات القيـادة، واملـساءلة، والكفـاءة اإلداريـة والعمـل مـع الفريـق الـيت يـتعني أن                       

  . التنفيذيونيتصف هبا الرؤساء

  قضايا أخرى  -هاء   

  قبول اهلدايا والتكرمي واألومسة  -١  
ينظم النظامان األساسي واإلداري ملـوظفي األمـم املتحـدة مـسألة تلقـي اهلـدايا والتكـرمي                    -١٢٣

واألومسـة ومــا إىل ذلـك، مــن قبـل الرؤســاء التنفيــذيني لـصناديق األمــم املتحـدة وبراجمهــا وهيئاهتــا      
ويلـتمس هـؤالء الرؤسـاء      . ينهم األمني العام ويعدون موظفني يف األمـم املتحـدة         الفرعية، الذين يع  

التنفيـذيون املوافقــة املــسبقة مــن األمــني العــام، حــسب االقتــضاء، وقــد يلتمــسون مــشورة مكتــب  
  .األخالقيات التابع لألمم املتحدة
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واإلداري ملوظفي موظفاً خاضعاً للنظامني األساسي    مل يكن   ويف حالة األمني العام، وإن        -١٢٤
ويتحـرى مكتـب األخالقيـات أيـة     . اهلـدايا املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام     يسجل األمم املتحدة،   

وال يتلقـى األمـني         . املـصاحل تضارب يف وجود  احتمال  األومسة لتقييم   ومنح  عروض للتكرمي   
  .خدمات أو مكافآت، يف أي حال من األحوالالعام 
ــة،   بالنــسبة للرؤســاء الو  -١٢٥ ــة للطاقــة الذري ــة الدولي تنفيــذيني للوكــاالت املتخصــصة والوكال

فُتنظم مسألة تلقي اهلدايا والتكرمي واألومسـة مبوجـب النظـامني األساسـي واإلداري للمـوظفني أو                 
  .األخالقيات لكل منظمة، أو مبوجب شروط تعيني الرئيس التنفيذي/السلوكقواعد مدونة 
فـبعض  . ق بتلقي اهلـدايا، والتكـرمي، واألومسـة ومـا إىل ذلـك            وتتباين السياسات فيما يتعل     -١٢٦

 قيمـة  تاملنظمات، مثل األمم املتحدة ومنظمـة الـصحة العامليـة، ُيجيـز قبـول اهلـدايا إذا كانـت ذا              
، حيث ال جيوز قبول أية هدية "عدم قبول أي هدية  "رمزية، بينما تعمل منظمات أخرى بسياسة       

  .عدم قبوهلا يف إحراجباستثناء احلاالت اليت قد يتسبب 
اهلدايا، والتكـرمي واألومسـة تنطبـق       املوظفني  والحظ املفتشون أن األحكام املُنِظمة لقبول         -١٢٧

ويف اآلن ذاته، تـنص هـذه األحكـام علـى           . ضمنياً أيضاً على الرؤساء التنفيذيني يف عدة منظمات       
ا، والتكـرمي، واألومسـة، ومـا إىل        املوافقة املُسبقة من جانب الرئيس التنفيذي من أجل قبـول اهلـداي           

ــك ــدايا، والتكــرمي،       . ذل ــذي لله ــرئيس التنفي ــول ال ــر بقب ــق األم ــا يتعل ــشأ حينم ــشكلة تن إال أن امل
  .حالتهيبّت يف واألومسة، وما إىل ذلك، ألنه هو من 

وبينما يلجأ الرؤساء التنفيذيون عمليـاً، وعلـى أسـاس ُمخـصص وحـسب كـل حالـة علـى                    -١٢٨
ر مع مكتب الشؤون القانونية قبل إمكانية قبول اهلدية، وقد يطلبون أيـضاً املوافقـة               حدة، إىل التشاو  

املسبقة للهيئـة التـشريعية للمنظمـة، يـرى املفتـشون أن مثـة ثغـرات، وبالتـايل هنـاك حاجـة إىل وضـع                      
  . أحكام لقبول اهلدايا، والتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، من جانب الرؤساء التنفيذيني

 صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ُيحظـر تقـدمي اهلـدايا إىل الرئيـسني التنفيـذيني إال           ويف  -١٢٩
ويف هذه احلاالت، خيضع قبول اهلدية إىل موافقـة املـديرين   . إذا كان عدم قبوهلا سيتسبب يف إحراج      

 غـرار ذلـك،     وعلـى . التنفيذيني، وُتعد اهلدايا املُتلقـاة ملكـاً للمنظمـات، وُتـضاف إىل قـوائم خمزوهنـا               
يتطلب قبول التكرمي واألومسة والـشهادات مـن جانـب الرئيـسني التنفيـذيني لـصندوق النقـد الـدويل            

وُتــدرج األحكــام املتعلقــة بقبــول اهلــدايا،  . والبنــك الــدويل موافقــة ُمــسبقة مــن املــديرين التنفيــذيني  
  .يوالتكرمي، واألومسة، وما إىل ذلك، أيضاً ضمن شروط تعيني الرئيس التنفيذ

وأُبلغ املفتشون بأن اهلدايا اليت مينحها األمـني العـام والرؤسـاء التنفيـذيون للوكـاالت           -١٣٠
املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذريـة إىل الشخـصيات ُيخـصم مثنـها مـن بنـود خمتلفـة يف                   

كون ويرى املفتشون أن ت   . امليزانية، مثل الربوتوكول، أو الضيافة، أو اإلمدادات أو النثريات        
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وينبغـي خـصم مثنـها    ). املنشورات مـثالً (هذه اهلدايا ذات قيمة رمزية وأن متثل أنشطة املنظمة    
  . يف إطار بند موحَّد من امليزانية تيسرياً لتعقبها ومتابعتها

وختاماً، يؤيد املفتـشون اعتمـاد سياسـات صـارمة فيمـا يتعلـق بتلقـي اهلـدايا، والتكـرمي،                      -١٣١
تلقـي اهلـدايا مـن متابعـة        علـى    من جانب الرؤساء التنفيذيني، ملـا يترتـب          واألومسة، وما إىل ذلك،   

املعلومات املتعلقة باهلدية، وتسجيل اهلدية، وختزين اهلديـة، والـتخلص املُحتمـل منـها عـرب                (إدارية  
ويرى املفتـشون أن الـسياسات املعمـول        ). مزاد، واألحكام املتعلقة باستخدام املال، وما إىل ذلك       

وق النقد الدويل والبنـك الـدويل هـي أفـضل ممارسـة، ويقترحـون أن تـضع مؤسـسات         هبا يف صند  
  .  مماثلةأخرى يف منظومة األمم املتحدة سياسات

وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز أفـضل املمارسـات، واالتـساق واملواءمـة        -١٣٢
، ومــا إىل ذلــك، مــن جانــب الرؤســاء  يف الــسياسات املتعلقــة بتلقــي اهلــدايا، والتكــرمي، واألومســة 

  . التنفيذيني

  ١٢التوصية 
ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة أن تــضع سياســات      

صارمة فيما يتعلق بقبول اهلدايا، والتكرمي، واألومسـة، ومـا إىل ذلـك، مـن جانـب رؤسـائها            
  . التنفيذيني، إذا مل يكن هلذه السياسات وجود حالياً

  إهناء فترة الوالية  -٢  
 كمـا هـو الـشأن    ،إهنـاء واليـة األمـني العـام    يف جمللس األمن واجلمعية العامة سـلطة البـّت         -١٣٣

بالنــسبة للــهيئات التــشريعية للوكــاالت املتخصــصة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فيمــا يتعلــق    
، ومنظمة الصحة العامليـة،     تصاالتت، مثل االحتاد الدويل لال    وملعظم املنظما . برؤسائها التنفيذيني 

واملنظمة العاملية للملكية الفكرية أحكام تنص على إهناء واليـات رؤسـائها التنفيـذيني يف حـاالت                 
وُتقرر كـل هيئـة تـشريعية       . سوء السلوك اخلطري أو غري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة اللتزاماهتم         

وبدالت إهنـاء اخلدمـة،     مل مبرتب أو بدونه،     أيضاً بشأن شروط إهناء الوالية، أي التوقيف عن الع        
  .وما إىل ذلك

كـثرياً مـا تكـون ُمخصـصة        اخلدمـة   والحظ املفتشون أن القرارات املتعلقة بـشروط إهنـاء            -١٣٤
ففي بعض املنظمات، ُيشار يف هذا الصدد إىل أحكام وجيهـة           . وغري واضحة يف أساسها القانوين    

، ينبغــي تطبيقهــا علــى أســاس جــدول مرتــب الــرئيس يف النظــامني األساســي واإلداري للمــوظفني
صندوق لـ والحـظ املفتـشون يف هـذا الـصدد أن شـروط تعـيني الـرئيس التنفيـذي                   . التنفيذي املعين 
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علـى  مـنح بـدالت إهنـاء اخلدمـة     النقد الدويل والبنك الـدويل تـشمل أحكامـاً تـنص علـى إمكانيـة            
  .أساس سنوات اخلدمة وجدول املرتبات

نزاع يف املستقبل، يرى املفتشون أن على مؤسسات منظومة األمم املتحدة           ولتجنب أي     -١٣٥
للمنازعـات وحمكمـة   أن ُتراعي أيضاً األحكام اليت صدرت وستـصدر عـن حمكمـة األمـم املتحـدة              

واحملكمــة اإلداريــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، والــيت تتنــاول هــذه االســتئناف التابعــة لألمــم املتحــدة، 
، القـضية ففـي تلـك   . رئيس التنفيذي السابق ملنظمة حظر األسـلحة الكيميائيـة      املسألة مثل قضية ال   

ُمنحت للرئيس التنفيذي السابق تعويضات دفعتها منظمة حظر األسلحة الكيميائيـة، عقـب قـرار               
  .)٥٦(ملؤمتر الدول األطراف يقضي بإهناء واليته قبل املوعد العادي النتهائها

ة التالية إىل تعزيـز االتـساق واملواءمـة يف األحكـام املتعلقـة              وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصي      -١٣٦
  . املمارساتللرؤساء التنفيذيني على أساس أفضلمنح بدالت إهناء اخلدمة بإمكانية 

  ١٣التوصية 
ينبغي للـهيئات التـشريعية ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن ُتـدرج يف شـروط                     

 إمكانيـة مـنح بـدالت إهنـاء اخلدمـة اسـتناداً إىل              تعيني رؤسائها التنفيذيني حكماً يـنص علـى       
  .معايري جلنة اخلدمة املدنية الدولية، يف حالة عدم وجود حكم كهذا

    

__________ 
        ة ملنظمــة الــصادر عــن احملكمــة اإلداريــ   ٢٢٣٢لالطــالع علــى التفاصــيل، الرجــاء الرجــوع إىل احلكــم رقــم        ) ٥٦(

 .العمل الدولية
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  املرفق األول

  )١-د(١١اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار     
  شروط تعيني األمني العام  ‐ )أوالً (١١"

 األمني العام يف الوفاء مللقاة على عاتق ااجلمعية العامة، يف ضوء املسؤوليات اجلسام       تقرر    
  : ، ما يليبالتزاماته املنصوص عليها يف امليثاق

 قبـول  بارزاً رفيـع املـستوى مـن         ن رجالً مبا ميكّ  شروط تعيني األمني العام      تكون  ‐١  
  . يه واحلفاظ علاملنصب

، )دةالواليـات املتحـ  ( دوالر ٢٠ ٠٠٠مرتباً كافيـاً صـافيه   األمني العام   يتقاضى    ‐٢  
ُيــزوَّد باإلضــافة إىل ذلــك، . ، ســنوياً)الواليــات املتحــدة( دوالر ٢٠ ٠٠٠مــع بــدل متثيــل قــدره  

  .تكاليف العاملني يف املسكن، باستثناء تهوصيانتتحمل املنظمة تكاليف إصالحه ، مؤثثسكن مب
 يكون التعيني بعدها مفتوحاً ملدة مخـس  ،اتأول أمني عام ملدة مخس سنو    ُيعيَّن    ‐٣  
  .ت أخرىسنوا

، من  ٢ من الفرع    ٢١‐١٨أحيط علماً باملالحظات التالية الواردة يف الفقرات          ‐٤  
  :الفصل الثامن يف تقرير اللجنة التحضريية وووفق عليها

مبا أنه ال يوجد أي نص على هذا املوضوع يف امليثاق، فللجمعية العامة وجملس                )أ(  
 .املقبلني يف ضوء التجربة املكتسبةاألمن حرية تعديل مدة الوالية لألمناء العامني 

مبــا أن األمــني العــام هــو شــخص مــؤمتن مــن حكومــات كــثرية، ُيستحـــسن                    )ب(  
أال تقــدم إليــه أي دولــة عــضو، بــأي حــال مــن األحــوال فــور تقاعــده، أي منــصب حكــومي قــد  

ن جانبـه   تشكل املعلومات السرية لديه مصدر إحراج لدول أعضاء أخرى، وميتنع األمني العـام مـ              
 .عن قبول أي منصب من هذا القبيل

 مــن امليثــاق، فيمــا خيــص ترشــيح جملــس ٢٧ و١٨يتــضح، مــن أحكــام املــادتني   )ج(  
األمن لألمني العام، أنه يلزم موافقة سبعة أصـوات للـدول األعـضاء، منـها أصـوات الـدول دائمـة                     

فر أغلبية بـسيطة مـن أعـضاء        العضوية، وأنه من أجل تعيني اجلمعية العامة لألمني العام، يكفي توا          
. هذه اهليئة احلاضرين واملصوتني، ما مل تقرر اجلمعية العامة نفسها الدعوة إىل توفر أغلبيـة الثلـثني                

وتنطبق القواعد ذاهتا على جتديد التعيني وكأنه تعـيني أصـلي؛ وينبغـي توضـيح ذلـك عنـد التعـيني                     
 .األصلي
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معية العامة مرشحاً واحداً فقـط      من املستصوب أن يعرض جملس األمن على اجل         )د(  
وينبغي مناقشة كل   . لكي تنظر يف ترشيحه، وأن ُيتجنَّب النقاش بشأن الترشيح يف اجلمعية العامة           

من الترشيح والتعيني يف جلسات مغلقة، وينبغي أن يكون التصويت، يف حالة حدوثـه، سـواء يف                 
 .جملس األمن أو اجلمعية العامة، باالقتراع السري

  ".١٩٤٦يناير / كانون الثاين٢٤ العامة السابعة عشرة، اجللسة
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  املرفق الثاين
  استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة    
    JIU/REP/2009/8  

  
    الدولية للطاقة الذريةالوكاالت املتخصصة والوكالة   وبراجمهاوصناديقها األمم املتحدة 
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الختــــــــاذ  
               إجراءات

رير
التق

                للعلم  

 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش            ش  ب ١التوصية 

                          ن  أ ٢التوصية 
                         ن  ه ٣التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  ب ٤التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  ب ٥التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  ب ٦التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  أ ٧التوصية 
                          ن  و ٨التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  أ ٩التوصية 

  توصية الختاذ قرار من قبل اجلهاز التشريعي  :ش  :شرح الرموز
  )من ِقبل رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، يف حالة اجمللس (* توصية الختاذ قرار من قبل الرئيس التنفيذي  :ن  
  توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من قبل هذه املنظمة    :  

ماليــة  حتقيــق وفــورات )و( زيــادة الفعاليــة   )ه( تعزيــز الــضوابط واالمتثــال   )د( تعزيــز التنــسيق والتعــاون   )ج( نــشر أفــضل املمارســات   )ب(حتــسني املــساءلة     )أ(  :األثر املنشود
  شأن   ذات  
   آثار أخرى)ح(زيادة الكفاءة     )ز(  
م املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة وبرنــامج األمــم  مــا عــدا األونكتــاد ومكتــب األمــ(ST/SGB/2002/11)تــشمل مجيــع الكيانــات الــواردة يف الوثيقــة   **

  .ومفوضية شؤون الالجئني واألونروا) املوئل(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية املتحدة للبيئة و
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    الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  وبراجمهاوصناديقها األمم املتحدة 
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ــاذ  الختــــــــــ
  إجراءات

              

رير
التق

   للعلم  
             

 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش شش   أ ١٠ية التوص
 ش   ش ش   شش  ش ش ش               أ ١١التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  ب ١٢التوصية 
 ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش ش ش شش ش ش ش ش ش ش  ب ١٣التوصية 

  صية الختاذ قرار من قبل اجلهاز التشريعيتو  :ش  :شرح الرموز
  )من ِقبل رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، يف حالة اجمللس (* توصية الختاذ قرار من قبل الرئيس التنفيذي  :ن  
  توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من قبل هذه املنظمة    :  

ــادة الفعاليــة   )ه( تعزيــز الــضوابط واالمتثــال    )د( تعزيــز التنــسيق والتعــاون    )ج( نــشر أفــضل املمارســات    )ب(حتــسني املــساءلة     )أ(  :األثر املنشود ــة  حتقيــق وفــورات )و( زي مالي
  شأن   ذات  
   آثار أخرى)ح(زيادة الكفاءة     )ز(  
ت واجلرميـة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة       ما عدا األونكتاد ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرا   (ST/SGB/2002/11)تشمل مجيع الكيانات الواردة يف الوثيقة     *

  .ومفوضية شؤون الالجئني واألونروا) املوئل(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية و
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  الدورة اخلامسة والستون 
   من جدول األعمال١٣٥ و ١٢٠البندان 

  تعزيز منظومة األمم املتحدة
        وحدة التفتيش املشتركة

اختيــــار الرؤســــاء التنفيــــذيني يف مؤســــسات منظومــــة األمــــم املتحــــدة      
  خدمتهم  وشروط

    
  مذكرة من األمني العام    

ة لنظرهـا تعليقاتـه وتعليقـات جملـس         يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـ               
ــيش          ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

ــون ــشتركة املعنـ ــدة   ”: املـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذيني يف مؤســـسات منظومـ ــاء التنفيـ ــار الرؤسـ “ اختيـ
(JIU/REP/2009/8) .  
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  موجز  
اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسـسات      ”املعنون  يقّيم تقرير وحدة التفتيش املشتركة        

منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط خدمتــهم اإلطــار القــانوين واملؤســسي واملمارســات املتعلقــة    
باختيار وتعيني األمـني العـام لألمـم املتحـدة وسـائر الرؤسـاء التنفيـذيني يف مؤسـسات منظومـة                   

قريــر إىل حتقيــق التجــانس بــني معــايري  وهتــدف التوصــيات الــواردة يف هــذا الت . األمــم املتحــدة
  . االختيار وشروط اخلدمة على مستوى الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة

ويعرض هذا التقرير آراء مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة حـول التوصـيات الـواردة                  
إســـهامات وجـــرى توحيـــد آراء املنظومـــة بنـــاء علـــى  . يف تقريـــر وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة 

املؤسسات األعـضاء يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق،           
الذي رحب هبذا التقرير وأشار إىل أنه جيمـع معلومـات عـن املمارسـات احلاليـة يف مؤسـسات            

وأشـارت الوكـاالت إىل أن معظـم التوصـيات     . األمم املتحدة يف ما يتعلق هبـذا املوضـوع اهلـام    
  .جمالس اإلدارة/موجهة إىل اهليئات التشريعية
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  مقدمة  -أوالً   
اختيار الرؤساء التنفيـذيني يف مؤسـسات       ”يقّيم تقرير وحدة التفتيش املشتركة املعنون         - ١

 اإلطــار القــانوين واملؤســسي  (JIU/REP/2009/8)“ منظومــة األمــم املتحــدة وشــروط خدمتــهم  
األمـني العـام لألمـم املتحـدة وسـائر الرؤسـاء التنفيـذيني يف               واملمارسات املتعلقة باختيار وتعيني     

مؤســسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة وهتـــدف التوصـــيات الـــواردة يف هـــذا التقريـــر إىل حتقيـــق  
التجــانس بــني معــايري االختيــار وشــروط اخلدمــة علــى مــستوى الرؤســاء التنفيــذيني ملؤســسات  

  . منظومة األمم املتحدة
  

  تعليقات عامة  -ثانيا   
رحبت الوكاالت هبذا التقرير الذي اعتربته هاما وأشارت إىل أنه جيمع معلومات عـن                - ٢

والحظـت أنـه    . املمارسات احلالية يف مؤسسات األمم املتحدة يف ما يتعلق هبذا املوضـوع اهلـام             
جـه عـام مـن مـشموالت جمـالس          نظرا ألن اختيار الرؤساء التنفيذيني وشـروط خدمتـهم هـو بو           

 التشريعية، فإن التوصيات والتحليالت متثـل يف معظمهـا رأي الـدول األعـضاء،      اهليئات/اإلدارة
  . رغم االعتراف يف التقرير ذاته بأنه ال يوجد رأي موحد بينها

ــر موجهــة إىل       - ٣ ــواردة يف التقري ــضا إىل أن معظــم التوصــيات ال وأشــارت الوكــاالت أي
ولـــذلك،  .  إجـــراء بـــشأهنا  اهليئـــات التـــشريعية وجمـــالس اإلدارة لكـــي تنظـــر فيهـــا وتتخـــذ       

موضــوعات عامــة يف الوكــاالت، لــدى صــياغة ردودهــا علــى التقريــر، حــصرت تعليقاهتــا  فــإن
هيئاهتا التشريعية املسائل الـيت تعـرض هلـا التقريـر           /واتفقت على أنه إذا ما تناولت جمالس إدارهتا       

ذي يتطلبـــه فـــستقّدم الـــدعم الـــالزم لتلـــك املـــداوالت وســـتنفذ مجيـــع القـــرارات إىل احلـــد الـــ
ونظرا ألن الوكاالت مل تعلق علـى مجيـع التوصـيات، فإنـه تـرد يف هـذا الفـرع آراء                     . املوظفون

األمني العام واملنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين                  
  . بالتنسيق حول بعض التوصيات

  
  تعليق حمدد على التوصيات  -ثالثا   

  ١التوصية     
ينبغي أن تعقد اهليئات التشريعية لألمم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة والوكالـة                

اجتماعات مـع املرشـحني     /الدولية للطاقة الذرية، اليت مل تفعل ذلك بعد، جلسات استماع         
ملنصب الرئيس التنفيذي، من أجل تعزيز الـشفافية واملـصداقية يف عمليـة االختيـار وجلعـل                 

  . ميع الدول األعضاءالعملية أكثر مشوالً جل
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أقرت الوكاالت بوجه عام حباجة املرشحني ملنصب الرئيس التنفيـذي إىل التفاعـل مـع                - ٤
اهليئات التشريعية، كما تدعو إىل ذلك هـذه التوصـية، والحـظ الكـثري منـها أهنـم يتبعـون هـذه                      

ــل  ــني       . املمارســة بالفع ــل ب ــيح التفاع ــذ ممارســات تت ــصدد تنفي ــا ب  وذكــر بعــض الوكــاالت أهن
مـــن غـــري احملتمـــل أن يكـــون هلـــذه أنـــه  إال أهنـــا أشـــارت إىل ؛املرشـــحني واهليئـــات التـــشريعية

  . اإلجراءات تأثري كبري على عملية ذات طابع سياسي باألساس
  ٧التوصية     

جمالس إدارة املؤسسات يف منظومة األمم املتحدة أن /ينبغي على اهليئات التشريعية  
خل، الـيت   إخالقيـة كـالوعود، واملـنن، والـدعوات واهلـدايا،           ُتدين وحتظر املمارسات غـري األ     

يقـــدمها املرشـــحون ملنـــصب الـــرئيس التنفيـــذي أو حكومـــاهتم الداعمـــة هلـــم أثنـــاء محلـــة  
  .االنتخاب، مقابل أصوات ُتحايب مرشحني بعينهم/االختيار

أعربــت الوكــاالت عــن تأييــدها للمبــادئ املتــضمنة يف هــذه التوصــية، رهنــا بــالطرائق     - ٥
  . احملددة لتنفيذها

  ٩التوصية     
ينبغــي علــى اهليئــات التــشريعية للمؤســسات يف منظومــة األمــم املتحــدة أن تعتمــد    

أو بفعـل   /أحكاما تتصدى بشكل شامل لصراعات املـصاحل املتعلقـة بالرؤسـاء التنفيـذيني و             
  . سوء سلوك من جانبهم، يف حالة عدم اعتماد أحكام كهذه حىت اآلن/غري مشروع

  . تفقت الوكاالت من حيث املبدأ مع هذه التوصية، رهنا بالطرائق احملددة لتنفيذهاا  - ٦
   ١٠التوصية     

ينبغي على اهليئات التشريعية للمؤسسات يف منظومـة األمـم املتحـدة أن تـوعز إىل                  
مهمة املراقبـة الداخليـة أو آداب املهنـة، حـسب االقتـضاء، أو إىل وحـدة التفتـيش                   /مكتب

ء حتقيقات يف االدعاءات بوقوع حاالت ارتكاب فعل غري مشروع أو سوء       املشتركة إجرا 
سلوك، مبا يشمل إجراءات ثأرية أو خمالفات تتصل بإقرارات الذمة املاليـة ُيـدعى ارتكاهبـا                

وينبغـي علـى سـلطة التحقيـق تقـدمي          . من قبل الرؤساء التنفيذيني للمؤسـسات يف املنظومـة        
 اهليئة التشريعية للمؤسسة املعنية من أجل اختاذ إجراء تقرير عن نتيجة التحقيق مباشرة إىل

غــري أن وحــدة التفتــيش املــشتركة ميكنــها اختــاذ مبــادرة خاصــة مــن . بــشأن هــذا املوضــوع
  . جانبها إلجراء هذه التحقيقات لو قررت ذلك
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أشــارت الوكــاالت الــيت علقــت علــى هــذه التوصــية إىل أنــه ســيكون هنــاك تــضارب      - ٧
 مــا اضــطلعت بــالتحقيق جهــة داخليــة، وتقتــرح أن مــن األنــسب أن جتــري مــصاحل متأصــل إذا

  . سلطة خارجية التحقيقات من هذا القبيل
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