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 سـالرئي
إىل الوزراء املسؤولني عن موجه  خطاب 

 العالقات مع اليونسكو

 ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ١٩ CL/GBS/SCX/2016/101 املرجعي: الرقم
  

 سيديت الوزيرة/سيدي الوزير،

دورته السابعة والثالثني السيدة إيرينا بوكوفا يف منصب املديرة العامة ملنظمة األمم املتحدة عّني املؤمتر العام يف 
). ٠٩/م٣٧(القرار  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥مدهتا أربع سنوات تبدأ يف والية ثانية للرتبية والعلم والثقافة ل

 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب تشرين  ١٤تنتهي يف س الثانيةوالية ال هذه وبالتايل، فإن

 من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي: ٢وفيما يلي األحكام املتعلقة بتعيني املدير العام واليت ترد يف الفقرة 

نه املؤمتر العام ملدة أربع سنوات وفقًا للشروط اليت يقرتح اجمللس التنفيذي شخص املدير العام ويعيّ  - ٢"
جيوز تعيينه من جديد لفرتة  املدير العام ملدة أربع سنوات أخرى ولكن اليقرها املؤمتر. وجيوز تعيني 

 الحقة. واملدير العام هو الرئيس اإلداري األعلى للمنظمة."

يف  وفضالً عن ذلك فإن النظام الداخلي للمؤمتر العام والنظام الداخلي للمجلس التنفيذي يتضمنان أحكاماً 
 .اخلطاب اذهذا الشأن يرد نصها يف امللحق ألف هل

اجمللس التنفيذي يف  كلفألحكام امليثاق التأسيسي وغريها من األحكام النظامية اآلنفة الذكر،   وتنفيذاً 
بدعوة حكومات مجيع الدول األعضاء إىل أن  د املائة واملائتني رئيس اجمللسوالتسعني بع السادسةه يدورت

شغل منصب املدير العام/املديرة العامة مع بيان توافيه بأمساء األشخاص الذين ميكن النظر يف ترشيحهم ل
مفصل مبؤهالهتم وخرباهتم. وسوف يقدر اجمللس أجزل التقدير ما تقدمه حكومتكم من معاونة يف هذا 
الشأن بأن تقرتح له، دون أن تقتصر بالضرورة على رعاياها، أمساء الشخصيات اليت ميكن اعتبارها حائزة 

 املؤهالت والصفات الالزمة.

جتدر اإلشارة إىل أن امليثاق التأسيسي ينص على أنه "تتسم مسؤوليات املدير العام واملوظفني بطابع دويل و 
حبت، وال جيوز هلم أثناء تأدية واجباهتم أن يطلبوا أو أن يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة 

هم كموظفني دوليني. وتتعهد مجيع الدول عن املنظمة، وعليهم أال يقوموا بأي عمل من شأنه أن ميس مركز 
أّال حتاول باألعضاء يف املنظمة باحرتام الطابع الدويل الذي تتسم به مسؤوليات املدير العام واملوظفني، و 

 التأثري عليهم أثناء قيامهم مبهامهم".



ويشرفين، أسوة مبن سبقين يف رئاسة اجمللس يف هذه الظروف اخلاصة، أن أوصي بكل احرتام حكومات الدول 
األعضاء بأن تأخذ بعني االعتبار الصفات الشخصية واملهنية واإلدارية اليت تتجلى يف املسرية املهنية للمرشحني 

فإن الدول ية رفيعة املستوى. ويف هذا الصدد، الذين تود اقرتاحهم واليت من شأ�ا أن تؤهلهم لتويل مهام دول
) ١األعضاء مدعوة بوجه خاص إلى تقديم مرشحين لهذا المنصب يتمتعون بالمؤهالت التالية: (

) إبداء التزام ثابت على مر السنين بأهداف ٢دولية؛ و(العالقات الالتحلي بخبرة واسعة في إدارة 
على الريادة وبمهارات إدارية تتضمن خبرة في أساليب  ) التمتع بقدرة مؤكدة٣وغايات اليونسكو؛ و(

 ) التمتع بمهارات قوية في التواصل.٤اإلدارة الحديثة، والحرص على الشفافية والسلوك األخالقي؛ و(

والذي  املائتنيوجتدون مرفقًا هبذا على سبيل اإلعالم مشروع العقد الذي وافق عليه اجمللس التنفيذي يف دورته 
). ومن الواضح أنه جيوز للمؤمتر اخلطاب ااملؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني (امللحق باء هلذسُيعرض على 

 العام أن يعدل شروط هذا العقد.

عن ذلك بأن مقر املنظمة يوجد يف باريس وأن األمانة تستخدم عادة لغتني للعمل مها  وجيدر التذكري فضالً 
 االجنليزية والفرنسية.

 يرئيس المجلس التنفيذ إلىوينبغي أن ترسل الدول األعضاء الترشيحات في ظرف مسجل موجه 
 .UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP على العنوان التالي:

  ردود الدول األعضاء يف جيب أن تصلين ١٤م ت/٢٠٠و ١٦م ت/١٩٦ اجمللس التنفيذي وعمًال بقراري
لكي يتسىن يل إصدار بيان علين هبذه الرتشيحات يف موعد ال يتجاوز  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٥موعد أقصاه 

. وال داعي ألن تقوم الدول األعضاء اليت ليس لديها ترشيح تقرتحه على اجمللس التنفيذي ٢٠١٧نيسان/أبريل  ١
 .٢٠١٧مارس /آذار ١٥بالرد على هذا الطلب. ولن تُقبل أي ترشيحات بعد املوعد األقصى احملدد، وهو 

ولكي يتسىن للمرشحني التعريف بأنفسهم على حنو أفضل لدى اجمللس التنفيذي، ينبغي للدول األعضاء 
 التفاصيل الخاصة بمؤهالت المرشح وخبرته فضالً عن ترفق بطلب الترشيح اليت تطرح اسم مرشح أن

ليعرض فيه رؤيته  يعّده املرّشح ،أو الفرنسية اإلجنليزيةكلمة باللغة   ٢٠٠٠ال يتجاوز حمتواه  نصاً 
الفرتة  بعد املائتني، اليت ستعقد يف األوىل. وسيجري اجمللس مقابلة مع مجيع املرشحني يف دورته لليونسكو

 .٢٠١٧أيار/مايو  ٣نيسان/أبريل إىل  ١٩ من

 وتفضلوا، سيديت الوزيرة/سيدي الوزير، بقبول فائق االحرتام والتقدير.

 
 ميخائيل ووربس

 

 
 لليونسكو أعضاء اجمللس التنفيذي نسخة إىل:

  الوفود الدائمة لدى اليونسكو



 

 الملحق ألف

 النظام الداخلي للمؤتمر العام

 تعيين المدير العام -تاسع عشر "

 اقتراح المجلس التنفيذي - ١٠٤المادة 

ويقدم  خاصة اسم املرشح ملنصب املدير العام للمنظمة، جلسةيقرتح اجمللس التنفيذي على املؤمتر العام بعد تداول األمر يف 
 .ووضعه نفسه مشروع عقد حتدد فيه شروط تعيني املدير العام وراتبه وبدالته له يف الوقت

 التصويت على االقتراح - ١٠٥المادة 

 .اع السريخاصة مث يتخذ قراره باالقرت  ينظر املؤمتر العام يف هذا االقرتاح ويف مشروع العقد يف جلسة

 االقتراحات التالية - ١٠٦المادة 

قدم له اجمللس التنفيذي امسا آخر يف غضون مثان وأربعني  إذا مل ينتخب املؤمتر العام املرشح الذي اقرتحه اجمللس التنفيذي،
 .ساعة

 عقد التعيين - ١٠٧المادة 

 "املنظمة. يوقع العقد كل من املدير العام ورئيس املؤمتر العام بالنيابة عن

 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي

 الترشيح لمنصب المدير العام - ٥٨المادة "

يف حالة خلو املنصب يف أي وقت آخر، يدعو  قبل انتهاء مدة شغل منصب املدير العام بستة أشهر على األقل، أو - ١
كن النظر يف ترشيحهم ملنصب مي أمساء أشخاص الدول األعضاء يف أقرب وقت ممكن إىل اقرتاح اجمللس التنفيذي

 .وخربهتم يف الوقت نفسه أن تزوده ببيان مفصل ملؤهالت هؤالء األشخاص املدير العام، ويطلب منها

على هذا النحو وكذلك يف الرتشيحات اليت يقرتحها  ينظر اجمللس يف جلسة خاصة يف مجيع الرتشيحات اليت تقرتح - ٢
 .مفصل ملؤهالت املرشح وخربته ببيان ترشيح ما مل يكن مشفوعاً اجمللس، على أال ينظر يف أي  أعضاء

 .يكون اختيار الشخص الذي يرشحه اجمللس التنفيذي باالقرتاع السري - ٣

 "يبلغ رئيس اجمللس املؤمتر العام اسم الشخص الذي يرشحه اجمللس. - ٤
  



 الملحق باء

 مشروع عقد لتعيين المدير العام

 بني الطرفني التاليني: هذا العقد يربم

 (املشار إليها فيما يلي باسم "املنظمة") من جهة، لرتبية والعلم والثقافةل منظمة األمم املتحدة

 و...................... املشار إليه فيما يلي باسم "املدير العام" من جهة أخرى،

 يرشح ................. لشغل منصب املدير العام، اجمللس التنفيذي قد قرر يف دورته ................... أن نظراً ألن

....................... مديراً عامًا للمنظمة وفق  ٢٠١٧وأن املؤمتر العام قد عني يف قراره الصادر يف .............. 
 األصول املرعية اإلجراء،

 فقد تم االتفاق بموجب هذا العقد على ما يلي:

 مدة شغل املنصب - ١

 ).٢٠١٧أربع سنوات اعتباراً من يوم .......................... من عام ألفني وسبعة عشر (ملدة  املدير العاميعّني 

 مقر العمل الرمسي - ٢

 إن املقر الرمسي لعمل املدير العام هو مبدينة باريس يف فرنسا.

 املهام الرمسية - ٣

 للمنظمة. من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي ٢ للفقرة إن املدير العام هو الرئيس اإلداري األعلى للمنظمة وفقاً 

 االمتيازات واحلصانات - ٤

يتمتع املدير العام جبميع االمتيازات واحلصانات املرتبطة مبنصبه، وفقاً ملا تنص عليه املادة الثانية عشرة من امليثاق التأسيسي 
 بالفعل أو تصدر يف املستقبل.للمنظمة وأي صكوك قانونية ذات صلة يكون معموالً هبا 

 نظام املوظفني - ٥

خيضع املدير العام ألحكام نظام موظفي املنظمة يف حدود انطباقها عليه. وال جيوز له على األخص أن يشغل أي منصب 
مال األع يزاولأن  أيضاً  له جيوز أو أن يتقاضى مكافآت من أي مصادر خارجية عن أعمال تتعلق باملنظمة. والإداري آخر 

 التجارية أو أن يلتحق بأي عمل أو أن ميارس أي نشاط يتعارض مع واجباته يف املنظمة.

 



 

 واملزايا األخرى والعالوات املرتب - ٦

) ٢٣٨ ٦٤٤( أربعونو  وأربعة وستمائة وثالثون ألفاً  ومثانيةقدره مائتان  اً سنوي اً إمجاليمرتباً املدير العام  يتقاضى (أ)
 ومخسون ومخسمائة وواحد ألفاً  ومثانونقدره مائة  صافياً  سنوياً  أساسياً  ما يعادل مرتّباً  ، وهوأمريكياً  دوالراً 

عيل) أو مائـة أمريكيًا  ) دوالراً ١٨٠ ٥٥١(
ُ
) ١٦٠ ٥٦٦وستون ( ستةائة و مخسمو  ألفـاً وستون (مرّتب امل

عيل). ويعدَّل املرّتب اإلمجايل واملرّتب األساسي الصايف كّلما قّررت اجلمعية العامة أمريكياً  دوالراً 
ُ
(مرّتب غري امل

وما فوقها  املهنيةالفئة  منللموظفني اليت تدفع تعديل مستويات املرتّبات اإلمجالية واملرتّبات األساسية الصافية 
 ة؛نظام املوّحد لألمم املتحدمبوجب ال

 والتعويضات األخرى العالوات واملنححيق له احلصول على على تسوية مقر العمل و أيضاً العام  حيصل املدير (ب)
، شريطة أالَّ يكون وظفنيامل نظام والئحةمبقتضى  املهنية وما فوقهاالفئة من  اليونسكواملستحقة ملوظفي 

 ا العقد؛قد استويف بأحكام أخرى من هذ العالوات أو املزاياالغرض من هذه املكافآت أو 

) يف السنة للوفاء بنصيبه من ٢٠ ٠٠٠( يورو ألف عشرونعلى بدل متثيل قدره أيضًا حيصل املدير العام  (جـ)
 االلتزامات اليت تتحملها املنظمة يف شكل نفقات متثيل وضيافة؛

الذي يعفى من دفع  أما فيما يتعلق باملزايا العينية، فتوضع الشقة اليت متلكها املنظمة حتت تصرف املدير العام (د)
 رسوم اإلجيار (وأي أعباء أخرى مرتبطة بذلك)؛

للحفاظ على عالقة التنفيذي بأن يعدل يف أي وقت، عند االقتضاء، مرتب املدير العام لمجلس ل ُيسمح (ه)
 .ثابتة بني هذا املرتب ومرتبات رؤساء أمانات سائر الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة

 ترتيبات املعاش التقاعدي - ٧

 جيوز له أن يتلقى، بدالً  وأجيوز للمدير العام أن يشرتك يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، 
من ذلك، كمبلغ إضايف شهري، املسامهة اليت كانت املنظمة ستدفعها كل شهر اىل صندوق املعاشات التقاعدية لو كان 

 فيه. شرتكاً املدير العام م

 التأمني الصحي - ٨

 . لألحكام النظامية املطبقة ، وفقاً للمنظمةحيق للمدير العام للمنظمة أن يشرتك يف صندوق التأمني الصحي 

 اإلشعار باالستقالة - ٩

 كتابياً   إشعاراً  التنفيذي، أو إىل رئيس املؤمتر العام إذا كان املؤمتر منعقداً، اجمللس رئيس أن يقّدم إىل جيوز للمدير العام
تُنزع عنه صفة املدير العام للمنظمة اإلشعار،  فرتة وبعد انقضاء. على األقل من تاريخ االستقالة أشهر ستةباستقالته قبل 

 .ويُنهى هذا العقد



 تفسري بنود العقد وتسوية اخلالفات -١٠

 يفسر هذا العقد ويطبق وفقاً ألحكام النظام اخلاص باملدير العام.

هذا العقد أو أي نزاع يتعلق به دون التمكن من تسويته بالتفاوض أو باالتفاق  بنودظهور أي خالف يف تفسري  يف حالةو 
املؤمتر العام يعرتف ىل احملكمة اإلدارية اليت ، إبشأنه الختاذ قرار �ائي ،مع اجمللس التنفيذي أو املؤمتر العام، ُحيال املوضوع

 .شؤون املوظفنياألخرى املتعلقة بنزاعات التسوية يف اختصاصها ب

 الدخول حيز النفاذ -١١

 .٢٠١٧من يوم ..............  يدخل هذا العقد حّيز النفاذ اعتباراً 

 .باريسيف  ٢٠١٧.......... ....ُوقِّع على هذا العقد يف هذا اليوم

 

 
 ……………………… (التوقيع) ………………………(التوقيع) 

 املدير العام بالنيابة عن املنظمة رئيس املؤمتر العام

 

  



 

 *النظام الخاص بالمدير العام

 ١المادة 

حكام امليثاق التأسيسي وأي ثل ألميتالرئيس اإلداري األعلى للمنظمة. وعليه، خالل قيامه مبهامه، أن  وإن املدير العام ه
ار املادة السادسة من امليثاق التأسيسي نفذ قرارات هاتني اهليئتني. ويف إطيأنظمة يقرها املؤمتر العام واجمللس التنفيذي وأن 

 أمام املؤمتر العام واجمللس التنفيذي. كون املدير العام مسؤوالً ي

 ٢لمادة ا

التالية يشغل املنصب حىت انعقاد الدورة يف حالة وفاة املدير العام أو استقالته، يعني اجمللس التنفيذي مديرًا عامًا مؤقتًا ل
 للمؤمتر العام.

 ٣المادة 

لس شروطها ومدهتا إىل أن تنعقد يف حالة إصابة املدير العام بعجز، جيوز للمجلس التنفيذي أن مينحه إجازة غياب يقرر اجمل
 ت يعّينه اجمللس التنفيذي.ويف هذه احلالة ميارس مهام املدير العام مدير عام مؤق .الدورة التالية للمؤمتر العام

 يطلبتمر يف ممارسة مهامه، سيأن  ،بسبب العجز الذي أصيب به ،رأى املؤمتر العام أنه يستحيل على املدير العام وإذا
ديداً. وجيوز للمؤمتر العام يف هذه جانتخابًا  العام من اجمللس التنفيذي أن يرشح شخصًا آخر مث جيري املؤمتر العاماملؤمتر 

 احلالة أن مينح املدير العام السابق التعويض الذي يراه مناسباً.

 ٤المادة 

منصبه ألسباب تتعلق خبطأ  جيوز للمجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه أن يوقف املدير العام عن تأدية مهام
نفيذي. وللمجلس التنفيذي يف ي أو النظام الداخلي للمؤمتر العام أو اجمللس التجسيم أو خرق ألحكام امليثاق التأسيس

إذا صّدق املؤمتر و لدورة التالية للمؤمتر العام. اهذه احلالة أن يعّني مديراً عاماً مؤقتاً ملمارسة مهام املدير العام إىل حني انعقاد 
لتنفيذي أن يرشح شخصًا آخر اطلب من اجمللس على الفور ويُ  ينهى عقد املدير العام ،العام على قرار اجمللس التنفيذي
 للتعيني يف منصب املدير العام.

 

 

                                                        
مث يف دوراته العاشرة والثانية عشرة واخلامسة عشرة والثامنة عشرة اعتمد املؤمتر العام هذا النص يف دورته األوىل، وأكده يف دورته االستثنائية الثالثة،  *

 .والثالثة والثالثني واخلامسة والثالثني والسابعة والثالثني واحلادية والعشرين والرابعة والعشرين والسابعة والعشرين


