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A 

 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة

 الدورة السادسة بعد المائة

 2018مارس/آذار  14-12روما، 

 اإلجراءات الخاصة بعملية تعيين المدير العام
 

 مقّدمة -أوالً 
 
 7 أدرجت هذه املسأأأأأللة على جدوا أعماا لنة الشأأأأأروة الدسأأأأأتورية والقابوبية لاللجنةم بناق على أحكام ال قرة -1

 من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة لاملنظمةم. 34من املادة 
 
 1967 . وحدد املرمتر أ عام1وكابت املنظمة قد باقشأأت إجراقات تعيا املدير العام أ أكثر من مناسأأبة سأأابق ا -2

اإلجراقات احلالية اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة بعملية االبتخاا وهي ال تزاا باذذة ب عالية منذ بلا احلا. وينتخا املرمتر املدير العام 
 بظاملى عالالئحة العامة للمنظمة  نصتباالقرتاع السأأأأأأأأأأأأأأرصو وبلغلبية األصأأأأأأأأأأأأأأوات املدىل  ا. وأ حاا تعدد املر أأأأأأأأأأأأأأحا، 

عالة لى أقلو عدد من األصوات. وتُعترب إجراقات االقرتاع مرضية بالكامل وذلالستبعاد التدرجيي للمر حا الذين حصلوا ع
 وتعكس أذضل املمارسات املتبعة داخل منظومة األمم املتحدة. 

 
عدد ا من اإلجراقات بشلة ذرتة الرت يح واإلطار الزمين بص الصلة، باإلضاذة إىل االستماع املرمتر  وقد استحدث -3

 آخر تعديل على اإلطار الزمين السارص على عملية التعيا مبجملها. 2013إىل املر حا. وأجرى املرمتر أ عام 
 
ياع تن يذ خية العمل ال ورية لتجديد املنظمة، واذ2009وأ عام  -4 ية، ق املرمتر على حتديد مدة الوال، أ سأأأأأأأأأأأأأأ

من الدستور، حبيث أصبح جيوز للمدير العام أة يبقى أ منصبه لواليتا اثنتا ذقط،  7من املادة  1مبوجا تعديل لل قرة 

                                                           
عن تعيا املدير العام وواليته  CCLM 85/2و CCLM/84/2للحصأأأأأأأأأأأأأأأوا على نة عامة  أأأأأأأأأأأأأأأاملة عن هذا املوضأأأأأأأأأأأأأأأوع، ميكن الرجوع إىل الوثيقتا   1

 م. 2009ذرباير/ باط  24-23و 2009ذرباير/ باط  4-2الرابعة والثمابا واخلامسة والثمابا للجنة الشروة الدستورية والقابوبية،  لالدورتاة
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، وأ ضوق التجارا املكتسبة للمنظمة، اعتمد املرمتر أيض ا 2013مدة كل منهما أربع سنوات. وإضاذة إىل بلا، أ عام 
 .2يدالد ا من اإلجراقات اهلادذة إىل تسهيل ال رتة االبتقالية با الرئيس املنتهية واليته والرئيسعدد  

 
، ُيستحسن توضيح عدد من املسائل. 2019لعملية ابتخاا املدير العام اليت من املقرر أة جترص أ عام  وحتضري ا -5

ا من هذه املسأأأأأأائل، ال سأأأأأأيما مسأأأأأأللة املر أأأأأأحا الداخليا، قد حظيت بعناية بال ة أ عامي   2009و 2008وإةو بعضأأأأأأ 
حينها  ، إىل احلاجة إىل معالة تلا املسائل بصورة رمسية. وكاة هناك أ3أةو األعضاق خلصوا أ هناية املياف، آبذاك غري

يقا إزاق القواعأد اليت بأاإلمكأاة اقرتاحهأا. ومن يو، يبأدو أةو بعض املمأارسأأأأأأأأأأأأأأأات املتبعأة أ كألو من منظمأة بعض عأدم ال
األغذية والزراعة وأ بعض املنظمات القليلة األخرى اليت حبثت أ اإلجراقات اخلاصأأأأأأأأة بتعيا رلسأأأأأأأأائها التن يذيا، تركد 

 تتسأأأم بل ية خاصأأأة  ذا الصأأأدد مسأأأائل وضأأأع املر أأأحا الداخلياالرغبة أ التيروع بشأأأكل ملموىل إىل هذه املسأأأائل. و 
أثناق العملية االبتخابية ووضأأأأأأأأع املر أأأأأأأأحا الداخليا الذين ال لال هم احل و ومسأأأأأأأأللة امتثاا املو  ا لواجا احلياد إزاق 

 العملية االبتخابية.
 

 حالة المرشحين الداخليين لمنصب المدير العام -ثانًيا 
 
يُقرتح بالنسأأأبة إىل أص من املر أأأحا الداخليا ملنصأأأا املدير العام أة يكوبوا أ إجازة خاصأأأة اعتبارا  من تاري   -6

من الالئحة العامة للمنظمة  37لام من املادة 1تعميم الرت أأأأأأأأأأأأأأيح من قبل أما عام املرمتر واملس عمال  بلحكام ال قرة 
ا العادة املتبعة أ عدد من املنظمات ]أص اعتبار ا من تاري  بشأأأأأأر قائمة املر أأأأأأحا   -باو أدباه كما هو م  -. وهذه حتديد 

وتُعترب اإلجراق املناسأأأا. وقد اسأأأتدعت أ بعض احلاالت قواعد أو قرارات اددة صأأأادرة عن األجهزة الرئاسأأأية ملنظمات 
 أخرى اتباع هذا احللو. 

 
، أ أعقاا وذاة املدير العام ملنظمة الصأأحة العاملية الذص يشأأ ل الو ي ة، أطلق املس التن يذص 2006وأ عام  -7

، وهي مر أأأأأأأأأأأأأأحة داخلية. وبناق على Chenللمنظمة عملية معجولة البتخاا املدير العام أذضأأأأأأأأأأأأأأت إىل ابتخاا الدكتورة 
مي ة إجازة خاصأأأأأأأأأأأة اعتبار ا من هناية ذرتة تقدبص عليه قرار صأأأأأأأأأأأادر عن املس التن يذص، أُعيي املر أأأأأأأأأأأحوة الداخليو  ما

، أبل ت املديرة العامة ملنظمة الصأأأأأأأأأأأأحة العاملية 2017. وأ ما يتعلق باالبتخابات اليت كابت مقررة أ عام 4الرت أأأأأأأأأأأأيحات
، املس التن يذص بلهنا تعتزم اليلا إىل املر أأحا الداخليا إهناق مسأأتحقاخلم اخلاصأأة 2016 أأهر يناير/كابوة الثا   أ

باإلجازة السنوية اعتبار ا من تاري  بشر قائمة املر حا، وبلا قبل إعيائهم إجازة خاصة بنصف راتا حىت هناية الدورة 
 للمر أأأحا حاتيالرت أأأاليت سأأأيتم خالهلا تقدمي  2017األربعا بعد املائة للمجلس التن يذص أ  أأأهر يناير/كابوة الثا  

                                                           
 من الالئحة العامة للمنظمة.  37من املادة  6من الالئحة العامة للمنظمة وال قرة  40من املادة  2ال قرة   2
، 2009ذرباير/ باط  4-2، تعيا املدير العام وواليته، الدورة الرابعة والثمابوة للجنة الشروة الدستورية والقابوبية، CCLM/84/2أبظر الوثيقة   3

 . 29إىل  22ال قرات من 
 إجازة خاصة اعتبار ا من هناية ذرتة تقدمي الرت يحات.  Chenومن يو، طبق ا هلذه اإلجراقات، أُعييت الدكتورة   4
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حهم 5الذين سأأأأأتنتخبهم اعية الصأأأأأحة العاملية . وأعييت إجازة خاصأأأأأة مع راتا كامل للمر أأأأأحا الداخليا الذين ر أأأأأو
 املس التن يذص إىل حا ابتخاا أحد املر حا من جابا اعية الصحة العاملية.

 
زراعية، ذقد أعيي املر أأأأأأأأأأأحوة الداخليوة الذين  أأأأأأأأأأأاركوا أ آخر العمليات أما أ الصأأأأأأأأأأأندوع الدول للتنمية ال -8

 الرت أأأأأأيحات، إجازة خاصأأأأأأة من دوة راتا اعتبارا  من تاري  إعالة 2017االبتخابية ملنصأأأأأأا الرئيس اليت أجرت أ عام 
، أعيي املر أأأأح الداخلي ملنصأأأأا املدير العام، السأأأأيد 2011للدوا األعضأأأأاق كاذة. وأ منظمة األغذية والزراعة، أ عام 

 جوزيه غرازيابو دا سيل ا، إجازة خاصة من دوة راتا اعتبار ا من تاري  تعميم الرت يحات. 
 
ومع مراعاة ما تقدوم، يبدو أةو إعياق املر أأأأأأأأأأأأأحا الداخليا إجازة خاصأأأأأأأأأأأأأة خالا العملية االبتخابية هو العادة  -9

 الشائعة املتبعة. 
 
دوة  نموهناك مسللة أخرى بات الصلة تتعلق مبعرذة ما إبا كاة ينب ي إعياق املر حا الداخليا إجازة خاصة  -01

. وإةو أحدث املمارسأأات املتبعة غري متجابسأأة كما يتضأأح إجازة خاصأأة بنصأأف راتاأو  مع راتاأو إجازة خاصأأة  راتا
إب اع  أ الصأأأأندوع الدول للتنمية الزراعية، أ أأأأري إىل ضأأأأرورة عدمأعاله. وتشأأأأري املنظمة إىل أبه، أ آخر عملية ابتخابية 

. ومن هذا املنيلق، بإمكاة 7. واألمر كذلا بالنسأأأأأبة إىل منظمة العمل الدولية6أص من موارد الصأأأأأندوع ألغراخ ابتخابية
 املنظمة أة تبحث أ إمكابية إعياق إجازة خاصة من دوة راتا.

 
وفي الختام، يُقترح بإعطاء أي مرشحححححل داخلي لمنصحححححب المدير العام  جا ة خاصحححححة من دون راتب اعت ارًا  -11

من  37)ب( من المادة  1من تاريخ تعميم الترشحححححححححيحات من ع م أمين عام المؤتمر والمجلح ا ًقا قحةام ال قرة 
 الالئحة العامة للمنظمة ]أي اعت ارًا من تاريخ نشر عائمة المرشحين[.

 
 الذين ال يحال هم الحّظ من المنظمة الداخليين شرط استقالة المرشحين -ثالثًا 

 
مل تنص أص من اللوائح على هذا األمر لكنو العادة املتبعة أ منظمة األغذية والزراعة تقضي بلة يقدوم املر حوة  -12

الداخليوة ملنصأأا املدير العام الذين ال لال هم احل و اسأأتقالتهم من املنظمة. وهناك عدوة سأأوابق تركد هذا األمر أ عدد 
 من املنظمات األخرى. 

 

                                                           
هرالق املر أأأأحا من  اا أحدأ منظمة الصأأأأحة العاملية على تر أأأأيح ثالثة مر أأأأحا من جابا املس التن يذص وابتخ احلالية االبتخااعملية تقوم   5

 جابا اعية الصحة العاملية. 
. تعيا الرئيس املقبل.  أبظر أيض ا "تقرير مكتا 2016سبتمرب/أيلوا  4أ  IN/OPV/01مذكرة إعالمية صادرة عن الصندوع الدول للتنمية الزراعية   6

 م.25إىل  23جملس اناذظا بشلة استعراخ املمارسة اليدة امليبقة أ العملية املردية إىل التعيينات املستقبلية لرئيس الصندوع"، ال قرات من 
 واليت ث مبجموعة اللوائح السأأأأأأأأأأأأأارية على الهاز الرئاسأأأأأأأأأأأأأي ملكتا العمل الدولامللحق الثال -اللوائح الراعية لتعيا املدير العام ملنظمة العمل الدولية   7

م وجرى تعديلها أ دورته الثالث مائة والثابية عشرة لبوذمرب/تشرين 1988يوبيو/حزيراة  -اعتمدها الهاز الرئاسي أ دورته املائتا واألربعا لمايو/أيار 
ا التدابري املناسأأأأأأأأأأأأأأأبة ملنع اسأأأأأأأأأأأأأأأتخدام موارد منظمة العمل الدولية ألغراخ احلملة االبتخابية ألص من  ل...م يتخذ املدير العام -9" م.2011الثا   أيضأأأأأأأأأأأأأأأ 

 "املر حا أو لدعمه ولتنظيم سلوك مو  ي منظمة العمل الدولية الذين يرت حوة ملنصا املدير العام 
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للوضأأأأأأأوح وأخذ ا أ االعتبار أةو املعنيا بذلا هم عادة من كبار مو  ي املنظمة، لعله من املناسأأأأأأأا أة وتوخي ا  -13
ترتك لتقدير املدير العام الديد أة خيتار كبار مو  يه وأة يقرر ما إبا كاة يتعاو على أص مر أأأأأأأأأأأح داخلي ال لال ه احل و 

 .8أة يبقى أ األمابة أم ال
 

أنه يتعين على المرشحححححل الداخلي لمنصحححححب المدير العام تقديم لتاب اسحححححتقالة مسححححح قة  لى وعليه، يُقترح  -14
 المدير العام الجديد. وتص ل االستقالة نافذة، في حال عدم انتخاب المرّشل، عند تولي المدير العام منص ه.

 
 واجب حيادية الموظ ين وعدم تحّيزهم   اء العملية االنتخابية -رابًعا 

 
جأأت العأأادة أ منظمأأة األغأأذيأأة والزراعأأة، وأ منظمأأات أخرى تأأابعأأة ملنظومأأة األمم املتحأأدة، على أبأه لقأأد در  -15

حتضأأأأأأأري ا البتخاا الرلسأأأأأأأاق التن يذيا، جيرص تذكري املو  ا بدقوة بواجبهم بالتحلي باحليادية وعدم التحيوز متا أأأأأأأي ا مع 
ابع أ الواقع بشأأأأأأأأأأأأأأكل روتيين. والعملية االبتخابية بات ط معايري السأأأأأأأأأأأأأألوك ملو  ي اخلدمة املدبية الدولية. وجيرص هذا

يردص املو  وة األذراد دور ا أ هذه العملية باسأأتثناق املو  ا انددين الذين يردوة و ائف رمسية أ  حكومي دول وال
 إطار تيبيق اإلجراقات املرعية. 

 
ها بواجباخلم.  التعليمات املناسبة للمو  ا تذكورهم ذي ويُقرتح بلة تصدر املنظمة، متا ي ا مع املمارسات السابقة، -16

وباسأأأأتياعة األمابة أة تقوم بذلا مببادرة  أأأأخصأأأأية منها، كما حدث أ السأأأأابق، غري أبه يُقرتح أة تشأأأأدد لنة الشأأأأروة 
قيود بدقة بواجبهم تالدسأأأأأأأأأأتورية والقابوبية على أ ية هذه املسأأأأأأأأأأللة وأة يدعو املس املدير العام إىل اليلا إىل املو  ا ال

باحليادية وعدم التحيوز إزاق العملية االبتخابية. و ذا الصأأأأدد، قد ترغا لنة الشأأأأروة الدسأأأأتورية والقابوبية أ مالحظة أةو 
التقرير السأأالف الذكر املقدم إىل جملس ااذظي الصأأندوع يوصأأي بإصأأدار تعليمات واضأأحة إىل املو  ا بشأألة احلمالت 

أ الصأأأأأأندوع على هذه التوصأأأأأأية. ومن املنيلق ب سأأأأأأه، قرر الهاز  اظاناذاملتوقع أة يصأأأأأأادع جملس . ومن 9االبتخابية
الرئاسي ملنظمة العمل الدولية أةو "املدير العام سيتخذ التدابري املناسبة لتذكري مو  ي املكتا بقواعد ومعايري السلوك اليت 

دم عن العقوبات اليت باإلمكاة ذرضأأأأأأأها على املو  ا أ حاا ع تضأأأأأأأمن حيادية املكتا إزاق العملية االبتخابية، ذضأأأأأأأال  
  .10احرتام تلا القواعد"

                                                           
 العملية "تقرير مكتا جملس اناذظا بشلة استعراخ املمارسة اليدة امليبقة أأعدو مكتا جملس اناذظا أ الصندوع الدول للتنمية الزراعية   8

ال ُييلا إىل أص مر ح داخلي االستقالة من الصندوع أ حاا ذشل أ ل. وكاة املكتا "أوصى ب8املردية إىل التعيينات املستقبلية لرئيس الصندوع"
 لا هو أبه يعود للرئيس الديد أة يقرر ما إبا كاة يتعا على مر ح ما تقدمي استقالته أم ال. . ويبدو أةو امل هوم الكامن وراق ب8ال وز بالرئاسة"

 . 39إىل  35املرجع ب سه، ال قرات من   9
سي ملكتا العمل اامللحق الثالث مبجموعة اللوائح السارية على الهاز الرئ -اللوائح الراعية لتعيا املدير العام ملنظمة العمل الدولية  املرجع ب سه.  10

م وجرى تعديلها أ دورته الثالث مائة والثابية عشرة 1988يوبيو/حزيراة  -الدول واليت اعتمدها الهاز الرئاسي أ دورته املائتا واألربعا لمايو/أيار 
 .9م، ال قرة 2011لبوذمرب/تشرين الثا  
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 من ع م اللجنة االمقترح اتخاذه اتاإلجراء -خامًسا 
 

إةو لنة الشأأأأأأأروة الدسأأأأأأأتورية والقابوبية مدعووة إىل اسأأأأأأأتعراخ هذه الوثيقة وتقدمي االقرتاحات اليت تراها مناسأأأأأأأبة  -17
 بشلهنا. وإةو لنة الشروة الدستورية والقابوبية مدعوة بشكل خاص إىل ما يلي: 

 
راتا اعتبار ا من  إقرار اقرتاح إعياق أص مر أأأأأأأأأحا داخليا ملنصأأأأأأأأأا املدير العام إجازة خاصأأأأأأأأأة من دوة لأم

 37 لام من املادة1تاري  تعميم الرت أأأأأأأأأأأيحات من جابا أما عام املرمتر واملس عمال  بلحكام ال قرة 
 من الالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة ]أص اعتبار ا من تاري  بشر قائمة املر حا ؛

وإقرار اقرتاح يقضأأأأأأأي بلبه يتعاو على أص مر أأأأأأأح داخلي ملنصأأأأأأأا املدير العام أة يبعث بكتاا اسأأأأأأأتقالة  لام
مسأأأأأأأبقة إىل املدير العام الديد؛ وتصأأأأأأأبح االسأأأأأأأتقالة باذذة، أ حاا عدم ابتخاا املر أأأأأأأح، عندما يتوىل 

 املدير العام الديد منصبه؛ 
معايري  اجبهم الصأأأأأأأأارم باحليادية وعدم التحيوز كما بصأأأأأأأأت عليهوتلكيد أبه يتعاو على املو  ا االلتزام بو  لجم

 السلوك ملو  ي اخلدمة املدبية الدولية خالا ذرتة االبتخابات.


