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  والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةلجنة لا

 وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس :٢٤ الموضوع رقم

  وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس

 ملخصال
توصي هذه الورقة الجمعية العمومية بأن تحيط علما بقرار المجلس بوضع حد 

يتجاوز مدتي عمل لألمين العام، وبأن تطلب من المجلس تطبيق حد أقصى ال 
 .أقصى مشابه على مدد العمل في منصب رئيس المجلس

 المراجع
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Doc 7300/8 -  دوليالالطيران المدني اتفاقية 

 ٥١/٢٤١مم المتحدة قرار الجمعية العامة لأل

 الخلفية األساسية -١
جماع فـي   باإل" تعزيز منظومة األمم المتحدة   " بعنوان   ٥١/٢٤١أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها        ١-١

، وأوصت فيه بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبرامج األمم المتحدة وصناديقها وهيئاتها األخـرى التابعـة           ١٩٩٧سنة  
ة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي، بحيث تكون مدة العمل أربع سنوات وقابلة للتجديـد مـرة           للجمعية العام 

وشجعت تلك الجمعية العامة في ذلك القرار الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على النظـر فـي وضـع          .  واحدة
 .أحكام وحدود قصوى موحدة لمدد عمل رؤسائها التنفيذيين

وفـي اآلونـة    .  جراء رسمي لتنفيذ ذلك القرار الذي أصدرته األمم المتحدة        إتخذ االيكاو لعدة سنوات أي      لم ت  ٢-١
نظر في مسألة طول مدد العمل وحدودها  و،  )٢٠٠٦مايو   (١٧٨في نظامه الداخلي في دورته      النظر  المجلس   أعاد   ةالماضي

 .القصوى، سواء لمنصب األمين العام أو لمنصب رئيس المجلس
عطاء الصبغة الرسمية للحد األقصى للعمل في هذين المنصـبين، ألن   إ المجلس من المستصوب والمالئم      رأى ٣-١

، وألن هذا الحد األقصى يعطي شاغلي المنصبين مدة زمنية معقولة لبلوغ        ٥١/٢٤١في ذلك تلبية لروح قرار األمم المتحدة        
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 يساعد على ضمان استفادة االيكاو بصفة دوريـة مـن           األهداف التي وضعاها أو وضعت لهما قبل أخذهما المنصبين، بما         
ن وضع حد أقصى لمدد العمل سيساعد على األخذ بأساليب القيـادة            أكما  .  حقن األفكار الجديدة والخبرات رفيعة المستوى     

 .األوسع نطاقا وبالتنوع الثقافي والجغرافي في هذين المنصبين اللذين يشكالن أعلى المناصب

 منصب األمين العام -٢
 على  ٥٨ونصت المادة   . من اتفاقية شيكاغو على أن المجلس هو الذي يعين األمين العام          )  ح ٥٤نصت المادة    ١-٢

ومن هذا المنطلق رأى المجلس     .  نهاء تعيين األمين العام وتحديد راتبه وشروط خدمته       إأن المجلس هو الذي يحدد أسلوب       
وبالتـالي بعـد أن قـرر المجلـس     .  ب األمين العـام أن له صالحيات واضحة في وضع حد أقصى لمدد العمل في منص    

 حكما ينص على أن األمين العـام ال  )Doc 7559/7( ١٢أدرج في تعديل المادة ،  نظامه الداخلي تعديل٩/٦/٢٠٠٦و ٢ في
ـ (على المرونة الراهنة في تحديد طول مدة العمل بالضبط  اإلبقاءوقرر المجلس .  يعين لمدة ثالثة بعد أول مدتين الث من ث

عند كل تعيين، حتى وان كانت الممارسة الراهنة وهي التعيين لثالث سنوات في كل مـدة قـد   )  سنواتأربع إلىسنوات 
 .خدمت أغراض المنظمة على خير وجه

 منصب رئيس المجلس -٣
على عكس ما يحدث في وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، يؤدي رئيس مجلس االيكاو وظيفة تنفيذية وفقـا                  ١-٣

" القيام باسم المجلس بتأدية المهام التي يكلفه المجلـس بهـا  " من اتفاقية شيكاغو التي جعلت من بين مهام الرئيس        ٥١للمادة  
هذا فضال عن أنه يؤدي دورا رئيسيا في وضع جدول أعمال المجلس وفي قيادة صياغة السياسات                .  وتدفع المنظمة مرتبه  

ولـذلك رأى  .  ي صناعة الطيران دائبة الحركة وفي عالم دائب التغيـر في المجلس لتمكين االيكاو من التصدي للتحديات ف     
تنطبق بالقدر ذاته   )  أعاله ٣-١انظر الفقرة   (المجلس أن الحجج التي انطبقت على وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام              

 .على مدد عمل رئيس المجلس
يسه لمدة ثالث سنوات وأنه يجـوز        من اتفاقية شيكاغو بصراحة على أن المجلس ينتخب رئ         ٥١نصت المادة    ٢-٣
ومـن هـذا    .  انتخابـه  عـادة إاالنتخاب ال تعني أن المجلس ملزم ب       إلعادةومن الواضح أن أهلية الرئيس      .  عادة انتخابه إ

النظام الداخلي بعدم    إطاراتخذ قرارا في     إذاصالحياته   إطارالمنطلق يمكن االحتجاج بأن المجلس سوف يكون قد عمل في           
ويوصي المجلـس بـأن     .  انتخاب الرئيس  إعادة ألن االتفاقية لم تذكر عدد مرات        —شخص ألكثر من مدتين     انتخاب أي   

 . بأن تضع حدا أقصى ال يتجاوز مدتي عمل٥١توضح الجمعية العمومية كيفية تطبيق المادة 
ث التـي  لثالرأى المجلس من المهم أن تكون مدة السنوات الثالث لمنصب الرئيس متزامنة مع مدة السنوات ا              ٣-٣

ولهذا السبب نشأت ممارسة تقضي في حالة ترك الرئيس منصبه في غضون أي مدة ثالثية، بأن يعمل           .  يدومها كل مجلس  
وتفاديا ألي شك في هذا الصدد، من الموصى بـه أن           .  الرئيس الجديد لبقية مدة سلفه دون اعتبارها مدة عمل قائمة بذاتها          

 . رئيس جديد لبقية مدة سلفهتستبعد من المدتين أي فترة يعمل فيها

 االنتقال بين منصبي رئيس المجلس واألمين العام -٤
 أعاله رأى المجلس أيضا من المستصوب تفادي أي وضع يتيح لمـن  ٣-١لنفس األسباب المذكورة في الفقرة    ١-٤

تجـاوز مـدتي   شغل لمدة طويلة منصب رئيس المجلس أو منصب األمين العام أن يتحايل على هذا الحد األقصى الذي ال ي       
اآلخر معنـاه العمـل      إلىوهذا االنتقال من أحد المنصبين      .  عمل بأن يرشح نفسه لمدتي عمل أخريين في المنصب اآلخر         
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ولذلك فان المجلس يوصي بأن تقـرر    . ألربع مدد على أعلى مستوى ولن يسهل حقن األفكار الجديدة والتنوع المستصوبين           
قصى الذي ال يتجاوز مدتي عمل على أي من هذين المنصبين أو على كليهما، بمعنى               الجمعية العمومية تطبيق هذا الحد األ     

 .أن من أدى مدة واحدة فقط في أحد هذين المنصبين ال يحق له أن يشغل المنصب اآلخر ألكثر من مدة واحدة أخرى

 المعروض على الجمعية العمومية واإلجراءالخالصة  -٥
 .ى مشروع القرار المرفق بهذه الورقةيرجى من الجمعية العمومية أن توافق عل ١-٥

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق
 مشروع قرار للجمعية العمومية

 عمل األمين العام ددقصى لمأوضع حد  :٢٤/١القرار 
 ورئيس المجلس

، الذي أصـدرته الجمعيـة      "تعزيز منظومة األمم المتحدة   " بعنوان   ٥١/٢٤١ لقرار الجمعية العامة     االعتبار إقامةبعد  
، وأوصت فيه بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبـرامج األمـم المتحـدة              ١٩٩٧في سنة    جماعامة لألمم المتحدة باإل   الع

وصناديقها وهيئاتها األخرى التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتماعي بحيث تكون مدة العمـل                
جعت فيه الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على النظر في وضع أحكام        أربع سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة، وش      

 .وحدود قصوى موحدة لمدد عمل رؤسائها التنفيذيين
 أن  ،)١٩٤٤ سـنة    شيكاغو،( دوليالالطيران المدني   اتفاقية   من   ٥٨بوسع الجمعية العمومية، عمال بالمادة       ولما كان 

 .نهاء تعيينهإريقة تعيين األمين العام وتضع قواعد تنظم قيام المجلس بتحديد ط
، أن يعين األمين العام لمدة عمل محددة من ثـالث           ٩/٦/٢٠٠٦ و ٢أن المجلس قد قرر، في       ذ تضع في اعتبارها   إو

 .كان قد عمل لمدتين إذاأربع سنوات، وأن األمين العام ال يعين لمدة ثالثة  إلى
انتخاب رئيس المجلس، وتركـت بـذلك البـاب          إعادةر عدد مرات     من اتفاقية شيكاغو لم تذك     ٥١المادة  ولما كانت   

 .مفتوحا أمام أي حد أقصى معقول يمكن تطبيقه في الواقع
الصبغة الرسمية للحد األقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس، ألن            إعطاءألن المستصوب والمالئم     دراكاإو

دة زمنية معقولة لبلوغ األهداف التي وضعها المجلس قبل شغلهما        وضع هذا الحد األقصى سيعطي شاغلي هذين المنصبين م        
المنصبين، بما يساعد على ضمان استفادة االيكاو بصفة دورية من حقن األفكار الجديدة والخبرة على أعلـى المسـتويات،                   

 المنـتظم لشـاغلي هـذين     الذي سيأتي به التغييـر     قليميواستفادتها من منوعة أكبر من أساليب القيادة والتنوع الثقافي واإل         
 .المنصبين األعلى

ألن من المستصوب، ألسباب مشابهة، تطبيق هذا الحد األقصى بحيث ال يمكن العمل ألكثر من مدتين فـي                   دراكاإو
 :أي من منصبي رئيس المجلس واألمين العام

 :ن الجمعية العموميةفإ
بقاء علـى  منصب األمين العام، مع اإلقرار المجلس وضع حد أقصى ال يتجاوز مدتي عمل ل ب تحيط علما  -١

، على أساس أن مدة األربع سـنوات ال   سنواتأربعالمرونة الالزمة لتغيير طول كل مدة منهما لتتراوح بين ثالث سنوات و 
 .  في الحاالت االستثنائيةإالتنطبق 

 .المجلس أن يبقي قراره هذا سارياتطلب من  -٢
س المجلس أي مرشح كان عند حلول تاريخ بدء العمل قد قضـى  المجلس أال يقبل لمنصب رئي    تطلب من  -٣

 .مدتين كاملتين في منصب الرئيس
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 عند حلول   يكونالمجلس أال يقبل لمنصب رئيس المجلس وال لمنصب األمين العام أي مرشح              تطلب من  -٤
 . جتمعينكال المنصبين م مدتين كاملتين في مدة تزيد في جملتها عن العمل قد قضى انتهاء مدةتاريخ 

 — ىـانته —




