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ويرجى من السادة . عدم التأثري على املناخ من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 املاليةجلنة 

 بعد املائة واألربعون لثةالثا الدورة

 1011أيار /مايو 11-7روما، 

 املعايري واإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني

 يف جلنة املبادئ األخالقية

  

 :ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

Antonio Tavares 

 لقانونيةاملستشار القانوني، مكتب الشؤون ا

 5132 5705 3906+: اهلاتف

 

 موجز

 

بناء على طلب جلنة املالية واجمللس، استعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الرابعة  -

وبالنسبة إىل . والتسعني املعايري واإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية

جنة إحالة اقرتاح على جلنة املالية يقضي بعقد مشاورات غري رمسية، بعد تقديم املدير اإلجراءات، قررت الل

العام الئحة باملرشحني إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية، من خالل رئيسي اللجنتني بغية 

 .لسلكي ترفعا التوصية نفسها إىل اجمل تنيبني اللجنممكنة التوصل إىل قاعدة مشرتكة 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

 :إّن اللجنة مدعوة إىل

 األعضاءمراجعة االقرتاح املقدم من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن اإلجراءات اخلاصة باختيار  -
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 .اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية وإبداء مالحظاتها حسب االقتضاء

ملشاورات غري الرمسية الختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية االتفاق على إجراءات خاصة با -

 .حزيران/وإحالتها إىل اجمللس للموافقة عليها يف دورته املزمع عقدها يف شهر يونيو

 

 سودة املشورةم

 

اللجنة االقرتاح املقدم من جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن اإلجراءات اخلاصة استعرضت  -

واتفقت اللجنة مع هذا االقرتاح الذي يقضي بعقد . باختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية

مشاورات غري رمسية، بعد تقديم املدير العام الئحة باملرشحني إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

لكي ترفعا  تنيبني اللجنممكنة ةكة وجلنة املالية، من خالل رئيسي اللجنتني بغية التوصل إىل قاعدة مشرت

ىل اجمللس للموافقة عليها يف إووافقت اللجنة على إحالة اإلجراءات املقرتحة . التوصية نفسها إىل اجمللس

 .حزيران/دورته املزمع عقدها يف شهر يونيو

 

 الغاية من إعداد هذه الوثيقة  –أواًل 

 

أساس ميكن االستناد إليه ملراجعة هذه املسألة من قبل جلنة املالية يف الغاية من إعداد هذه الوثيقة هو التوصل إىل  -1

آذار /مارس 11-11)ضوء املراجعة اليت أجرتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الرابعة والتسعني 

1111.) 

 

 اخللفية  –ثانيًا 

 

إعادة النظر يف اإلجراءات ( 1111تشرين األول /أكتوبر 11-11)اقرتحت جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائة  -1

املقرتحة اخلاصة بتعيني األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية وذلك بصورة مشرتكة بني رئيسي جلنة املالية 

ة إىل وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية بغية التوصل إىل إجراءات واضحة لتعيني املرشحني اخلارجيني، باإلضاف

 .1معايري اختيارهم

 

( 1111كانون األول /ديسمرب 1 –تشرين الثاني /نوفمرب 12)واطلع اجمللس يف دورته الثالثة واألربعني بعد املائة  -3

على مالحظات جلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن ضرورة مراجعة اإلجراءات واملعايري اخلاصة 

 .2يف جلنة املبادئ األخالقية ارجينياخلاألعضاء جتديد بتعيني املرشحني قبل 

                                                      
1
 .31و 31، الفقرتان (1111تشرين األول /أكتوبر 11-11روما، )رير الدورة األربعني بعد املائة للجنة املالية ، تقCL 143/8الوثيقة   

2
 .31، الفقرة  CL 143/REPالوثيقة   
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شريا بشكل واضح إىل ذلك، يبدو أّن املخاوف الرئيسية احملدقة بالطلب املذكور ومع أّن جلنة املالية واجمللس مل ي -1

وملا كانت . فنيهو أّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية قد توصيا اجمللس باعتماد ترشيح مرشحني خمتل

هذه  وبغية تبديد. اق على نفس املرشحنياللجنتان ال تعقدان دوراتهما بالتزامن، فليس هناك من آلية تتيح هلما االتف

 11-11)املخاوف، قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مبراجعة هذه املسألة يف دورتها الرابعة والتسعني 

ؤون الدستورية والقانونية على حنو أفضل املعايري اليت يتعني على املرشحني وحددت جلنة الش. 3(1111آذار /مارس

على املرشح نفسه من جهة إىل توافق اللجنتني  وضع إجراءات للتشاور لتيسري توّصلمن جهة، واقرتحت استيفاءها 

 .أخرى

 

 اإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني –ثالثًا 

 

جلنة املبادئ األخالقية أن جتري جلنة الشؤون يف  ية الختيار األعضاء اخلارجينيتفرتض اإلجراءات احلال -5

توصية إىل اجمللس بثالثة  ارفعتالدستورية والقانونية وجلنة املالية استعراضًا للرتشيحات املقدمة من املدير العام و

 (.ولمن االختصاصات، املرفق األ( هـ)3و 1انظر الفقرتني )مرشحني لكي يوافق عليها 

 

وبناء على طلب جلنة املالية واجمللس، استعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية هذه اإلجراءات واقرتحت  -6

وميكن حتقيق ذلك من خالل اعتماد . مقاربة من شأنها أن حتّد من خطر رفع اللجنتني توصيات خمتلفة إىل اجمللس

واقرتحت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بعد تقديم . اللجنتنيمبدأ املشاورات غري الرمسية والتنسيق بني رئيسي 

املدير العام الئحة باملرشحني إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية، عقد مشاورات غري رمسية من خالل 

انظر املرفق )جمللس صدر على أساسه اللجنتان نفس التوصية إىل ارئيسي اللجنتني بغية التوصل إىل أساس مشرتك ُت

 (.الثاني

 

يف النصوص تعديل رمسي إجراء ومن شأن اعتماد إجراءات غري رمسية من هذا القبيل أن تلغي احلاجة إىل  -7

الصدد إىل أّن أي إجراء يقتضي عقد اجتماعات مشرتكة بني جلنة الشؤون الدستورية  وال بد من اإلشارة بهذا. األساسية

تداعيات مالية نظرًا إىل عدم وجود بعض أعضاء جلنة الشؤون الدستورية وجلنة املالية تكون له ة سوالقانونية وجلنة املالي

 .يف روما خالل السنوات القليلة املاضية

 

 اإلجراءات املقرتحة على اللجنة  –رابعًا 

 

 .إّن جلنة املالية مدعوة إىل مراجعة هذه الوثيقة وإبداء مالحظاتها عليها حسب االقتضاء -2

 

                                                      
3
 .15-11، الفقرات CL 144/2الوثيقة   
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غري الرمسية املقرتحة الختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ  لية على اإلجراءاتويف حال وافقت جلنة املا -1

وإذا تعّذر ذلك، سوف . حزيران/األخالقية، ستحال إىل اجمللس للموافقة عليها يف دورته املزمع عقدها يف شهر يونيو

 .رر عقدها للجنتني خالل فصل اخلريفُيعاد النظر يف هذه املسألة يف الدورات املق
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 املرفق األول

 جلنة املبادئ األخالقية وتشكيل اختصاصات 

 
 
تعمل جلنة املبادئ األخالقية بوصفها فريقًا استشاريًا يهتم بكل ما يتعلق باملبادئ األخالقية داخل املنظمة، - 1

ولن تضطلع اللجنة بأية . ويكفل فعالية تشغيلهويؤمن اإلشراف العام على طريقة عمل برنامج الشؤون األخالقية 

 .مسؤولية إشراف نظامية على مكتب الشؤون األخالقية، ولن تتدخل يف أية أنشطة تشغيلية تتعلق بواليته

 

وخالل هذه الفرتة، يتوىل األعضاء، من خالل . ُتنشأ جلنة املبادئ األخالقية لفرتة أولية مدتها أربع سنوات- 1

ستورية والقانونية وجلنة املالية، واجمللس، مراجعة عمل اللجنة ملعرفة ما إذا كان يتعني إطالة مدة جلنة الشؤون الد

 . اللجنة لفرتة أربع سنوات إضافية أو إنشاءها بصورة دائمة، أو إلجراء ما قد يلزم من تعديالت يف طريقة عملها

 

 والية جلنة املبادئ األخالقية
 
ضطالع اللجنة بأية مسؤولية إشراف نظامية على مكتب املبادئ األخالقية، وعدم إىل مبدأ عدم ا  استنادًا- 3

 :، تكون والية جلنة املبادئ األخالقية كالتاليبواليتهتدخلها يف أية أنشطة تشغيلية تتعلق 
 

وتنفيذه،  ُتبقي قيد االستعراض مجيع املسائل ذات الصلة بصياغة برنامج املبادئ األخالقية يف املنظمة وإعداده (أ)

 اإلقرار املالي يف املنظمة أو برنامج تاليف حدوث تضارب يف املصاحل؛ برنامجمبا يف ذلك 

ُتبقي قيد االستعراض نشاطات مكتب املبادئ األخالقية استنادًا إىل تقارير سنوية حييلها املكتب إىل  (ب)

 بهذا الصدد؛ توجيهاتهااللجنة وإعطاء 

 اليت قد حييلها إليها املدير العام؛ لاملسائتقديم املشورة بشأن  (ج)

املشورة بشأن كل من العناصر الرئيسية يف برنامج املبادئ األخالقية مبا يف ذلك أي سياسات  وتقديماستعراض  (د)

ذات صلة، أو لوائح أو قواعد أو تدريب أو برامج الكشوفات والوقاية من تضارب املصاحل والسياسات املتصلة 

 بذلك؛

 تقرير سنوي عن أنشطتها إىل كل من املدير العام وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ تقديم (هـ)

  .املشورة أو دراسة أية مسائل متصلة بأداء واليتها إسداء (و)

 

 تشكيل جلنة املبادئ األخالقية
 
 :ملدير العامتتألف جلنة املبادئ األخالقية من األعضاء املبينني أدناه الذين يعينهم ا- 1
 

ثالث شخصيات حسنة السمعة من خارج املنظمة ومن ذوي اخلربة يف الشؤون األخالقية، وذلك بناء على  (أ) 

 والقانونية ومبوافقة اجمللس؛ الدستوريةتوصية جلنة املالية وجلنة الشؤون 
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 ؛العامنائيب املدير   أحد (ب) 

  .القانوني املستشار  (ج)

 

 .األخالقية رئيسها من بني أعضائها من خارج املنظمة ملدة سنتني الشؤون جلنةتعّين - 5

 

 مدة شغل املنصب
 
وميكن أن جيدد املدير العام تعيني األعضاء اخلارجيني،  .ُيعّين األفراد من خارج املنظمة لوالية مدتها سنتان- 6

يكون املستشار  .الدستورية والقانونيةعلى هذا التجديد وبتوصية من جلنة املالية وجلنة الشؤون  اجمللسعلى أن يوافق 

ويشغل نائب املدير العام منصبه لوالية مدتها سنتان قابلة . القانوني عضوًا يف جلنة املبادئ األخالقية حبكم منصبه

وعندما تصبح إحدى املناصب شاغرة، جيري تعيني عضو بديل ملا . املدير العام تقديرللتجديد لسنتني إضافيتني حبسب 

 .الوالية، طبقًا لإلجراءات املرعّية تبقى من

 

 الدورات
 
وجيوز للرئيس أن يدعو إىل عقد دورات . تعقد جلنة املبادئ األخالقية دورتني عاديتني على األقل سنويًا  -7

وجيوز للمدير العام أن يطلب من الرئيس عقد اجتماع للجنة إذا . إضافية للجنة املبادئ األخالقية حني يرى ذلك مناسبًا

 .دعت احلاجة

 

 النصاب
 
وجيوز حبسب تقدير الرئيس، إذا دعت  .ُيتوقع حضور مجيع األعضاء يف كل اجتماع من االجتماعات- 2

  .4أربعة أعضاء على األقل حبضوراحلاجة، أن ُتعقد االجتماعات 

 

 األمانة
 
  .القيةالرتتيبات الالزمة خلدمات األمانة لتيسري عمل جلنة املبادئ األخ املنظمةتتخذ - 1

  

                                                      
نظرا ( مثال حول التصويت)ة تفصيلية ألعمال اللجنة حاليا، وكما مت مناقشته خالل عدة مناسبات يف املاضي، ال تشمل املقرتحات قواعد إجرائي  4

 .ويف املستقبل، وبعد تقييم حمتمل ألعمال اللجنة، ميكن إعادة النظر يف هذا املوقف. إىل طبيعة اللجنة
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 املرفق الثاني

 CL 144/2مستخرج من الوثيقة 

 تقرير الدورة الرابعة والتسعني للجنة

 الشؤون الدستورية والقانونية 

 

 (1111آذار /مارس 11-11روما، )

)...( 

 

 باختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقيةاملعايري واإلجراءات اخلاصة - رابعًا

 

املعايري واإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني يف "بعنوان  CCLM 94/4نظرت اللجنة يف الوثيقة - 11

اللجنتان  واليت ُأعّدت بناء على طلب جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائة بأن تعيد ،"جلنة املبادئ األخالقية

 .النظر يف هذه املسألة
 

، 1111تشرين األول /، خالل دورتها الثالثة والتسعني يف شهر أكتوبراعتربت وأشارت اللجنة بدايًة إىل أنها- 13

واعتربت اللجنة . أنه من املفيد وضع معايري ُينظر يف ضوئها يف تعيينات األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية

" مسعة"يالء العناية الواجبة بالدرجة األوىل إىل إمن اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية، ينبغي  1ب الفقرة أنه، مبوج

وعالوة على ذلك، أّكدت اللجنة أنه يتعّين على املدير العام . األفراد مبا يف ذلك كفاءاتهم بالنسبة إىل املسائل األخالقية

الرغبة يف جتّنب املرشحني  (1) ؛"الفاو"ال مسؤولني سابقني يف منظمة ( 1: )نيتطبيق املعايري التالية لدى تعيني املرشح

امتالك معرفة حول  (3) مقارها يف روما؛وجود الذين يعملون، حاليًا أو سابقًا، يف منظمات األمم املتحدة األخرى امل

أي ما ال يقّل عن ) إلقليميالتوازن ا (5) املساواة بني اجلنسني؛  (1)منظومة األمم املتحدة وخربة يف املسائل األخالقية؛ 

وبالنسبة إىل املرشحني الذين ". الفاو"سبعة مرشحني، مرشح واحد من كل إقليم من األقاليم اجلغرافية يف منظمة 

حيملون أكثر من جنسية واحدة، ينبغي االعرتاف جبنسية واحدة فقط طبقًا ملا هو متبع بالنسبة إىل شاغلي املناصب 

 .االستفادة من خربة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك األوساط األكادميية( 6)؛ و(املنظمات احلكومية الدولية العليا يف
 

أما بالنسبة إىل اإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني، فقد اعتربت اللجنة أنه يتعني، بعد تقديم - 11

 غري رمسية من خالل، عقد مشاورات وجلنة املالية والقانونيةاملدير العام قائمة املرشحني إىل جلنة الشؤون الدستورية 

وأوصت اللجنة بإحالة . رئيسي اللجنتني بغية حتديد أساس ممكن ترفع من خالله اللجنتان التوصية نفسها إىل اجمللس

 .هذا االقرتاح إىل جلنة املالية، علمًا أنه يلغي احلاجة إىل إجراء تعديل رمسي يف النصوص األساسية
 

يف دورتها املزمع عقدها يف  إذا دعت احلاجة وأبدت اللجنة استعدادها للتعّمق أكثر يف دراسة هذه املسألة- 15

 .وذلك يف ضوء مداوالت جلنة املالية ،1111خريف 

(...) 


