
 المجلس التنفيذي
 بعد املائة والتسعون احلاديةالدورة 

191 EX/23 
 ٢٣م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٢٣ البند

  اإلجراءات الواجب اتباعها لدى قيام المجلس التنفيذي
 بتعيين رئيس ونائب رئيس مجلس االستئناف

 الملخص

يف أمانة اليونسكو جملس استئناف ميكن ألي موظف أن يطعن أمامه يف  يوجد
  أي قرار إداري أو إجراء تأدييب يدعي أنه خمالف لشروط تعيينه يف اليونسكو

. ويُعرض رأي جملس يتعلق حبالته أو ألي حكم من أحكام نظام والئحة املوظفني
 .اختاذ القرار النهائياالستئناف هذا على املدير العام الذي ميلك صالحية 

مأ  من النظام األساسي للس االستئناف على أن اللس  ٢وتنص الفقرة الفرعية 
كما جيوز له أن يعّني نائب   ،التنفيذي هو الذي يعّني رئيس جملس االستئناف

 .الرئيس بالطريقة نفسها

 .ةوال ترتتب على هذه الوثيقة أي آثار مالية أو إدارية متس السياسة العام

 .٦ارجراءاا املتوقم من اللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة 
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 المقدمة - ١

اخلامسة والسبعني  على دعوة رئيسه إىل أن يقرتح عليه،  دورتهمأي منذ  ١٩٦٦درا اللس التنفيذي منذ عام  - ١
 اً ونائبلس االستئناف ل اً   مم نائب رئيس اللس التنفيذي، رئيس٢٠٠٣ويف وقت أقرب م ،بعد التشاور مم املدير العام

 لفرتة ست سنواا.للرئيس 

  ، مبوجب القرار٢٠٠٣وقد قرر اللس التنفيذي يف دورته السابعة والستني بعد املائة املعقودة يف عام  - ٢
واا، وذلك اعتباراً ، ختفيض فرتة تفويض رئيس جملس االستئناف ونائبه من ست سنواا إىل أربم سن٧,١٥م ا/١٦٧

 ، مثلما هو احلال بشأن مدة والية املدير العام. فقط فويض مرة واحدةجتديد فرتة التمم جواز  ،٢٠١٠من عام 

للس  وقرر اللس التنفيذي يف دورته الثانية والثمانني بعد املائة تعيني القاضي جيفري كرييابواير مأوغندا  رئيساً  - ٣
. ٢٠١٠اير كانون الثاين/ين  ١االستئناف، والقاضي تسنيم علي شوهان مباكستان  نائباً له لفرتة أربم سنواا ابتداء من 

 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١ستنتهي يف هما ومن مث، فإن مدة واليت

 ة:وقد توىل األشخاص التالية أمساؤهم رئاسة جملس االستئناف خالل الفرتاا املاضي - ٤

 الفترة نائب الرئيس فترةال الرئيس

 ١٨إىل  ١٩٤٨أيلول/سبتمرب  ١٨من  السيد هنري بوجيه مفرنسا   ١م
 ١٩٦٦تشرين الثاين/نوفمرب 

  

األستاذ ريكاردو موناكو   ٢م
 مإيطاليا 

 ١٥إىل  ١٩٦٧آذار/مارس  ١٥من 
 ١٩٧٣آذار/مارس 

  ١٩٦٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١من  السيد بيري جوفينيي مفرنسا 
 ١٩٧٢تشرين األول/أكتوبر  ٣١إىل 

السري جيمس ماكبيرتي   ٣م
 ماململكة املتحدة 

 ١٥إىل  ١٩٧٣آذار/مارس  ١٦من 
. وُمدِّدا فرتة ١٩٧٩آذار/مارس 
كانون األول/ديسمرب   ٣١تفويضه إىل 

١٩٧٩ 

 إىل ١٩٧٣نيسان/أبريل  ١من  السيد حنا سابا ممصر 
. وُمدِّدا فرتة ١٩٧٩آذار/مارس  ٣١

كانون األول/ديسمرب   ٣١تفويضه إىل 
١٩٧٩ 

السيد جون ليدل سيمبسون   ٤م
 ماململكة املتحدة 

إىل  ١٩٨٠كانون الثاين/يناير   ١من 
 ١٩٨٥كانون األول/ديسمرب   ٣١

 إىل  ١٩٨٠كانون الثاين/يناير   ١من  األستاذ أمحد حميو ماجلزائر 
 ١٩٨٥ كانون األول/ديسمرب  ٣١

السيد أمحد جميد بن جّلون   ٥م
 ماملغرب 

إىل  ١٩٨٦كانون الثاين/يناير   ١من 
 ١٩٩١كانون األول/ديسمرب   ٣١

 إىل ١٩٨٦كانون الثاين/يناير   ١من  رينيه دي سوال مفنزويال 
 ١٩٩١كانون األول/ديسمرب   ٣١

السيد مورليدهار س. بانداري   ٦م
 ماهلند 

إىل  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير   ١من 
. ١٩٩٧كانون األول/ ديسمرب   ٣١

وأعيد تعيينه لفرتة أخر  مدتا ست 
كانون الثاين/يناير   ١سنواا، من 

كانون األول/ديسمرب   ٣١إىل  ١٩٩٨
٢٠٠٣. 

  ٣١إىل  ١٩٩٢كانون الثاين/يناير   ١من  السيد نيكوال سوريا مإيطاليا 
عيد . وأ١٩٩٧كانون األول/ ديسمرب 

تعيينه لفرتة أخر  مدتا ست سنواا، من 
 إىل ١٩٩٨كانون الثاين/يناير   ١
 .٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ٣١ 

السيد فرناندو الباستيدا   ٧م
 ماملكسيك 

إىل  ٢٠٠٤يناير/كانون الثاين  ١من 
 ٢٠٠٩ديسمرب/كانون األول  ٣١

السيد ألكسندر كوفاليف ماالحتاد 
 الروسي 

 إىل  ٢٠٠٤لثاين يناير/كانون ا ١من 
 ٢٠٠٩ديسمرب/كانون األول  ٣١

د جيفري كرييابواير يالس  ٨م
 مأوغندا  

إىل  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١من 
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١

السيد تسنيم علي شوهان 
 مباكستان 

 إىل  ٢٠١٠كانون الثاين/يناير   ١من 
 ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٣١
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دوالر  ١٢ ٥٠٠، أصبحت املكافأة املدفوعة لرئيس جملس االستئناف تساوي ١٩٩٥كانون الثاين/يناير   ١ومنذ  - ٥
جملس االستئناف، نفقاا  كلما عقددوالر أمريكي. وتتحمل املنظمة أيضاً،   ٢ ٥٠٠أمريكي يف السنة ومكافأة نائبه 

سفرمها بني مقر إقامة كل منهما وباريس، كما تدفم لكل منهما بدل إقامة يوميًا يعادل بدل ارقامة اليومي ملوظف يف 
من اتفاق املقر  ٢٥درجة مساعد مدير عام ويتمتم كل منهما باملزايا واحلصاناا املعرتف با لألشخاص املعنيني يف املادة 

من امللحق الرابم التفاقية امتيازاا الوكاالا املتخصصة  ٣ومة اجلمهورية الفرنسية واليونسكو، ويف الفقرة املربم بني حك
 وحصاناتا، أي املزايا واحلصاناا اليت متنح للخرباء الذين يؤدون مهام حلساب اليونسكو.

وقد يود اللس التنفيذي أن يتبم نفس النهج الذي جر  عليه العمل يف املاضي لتعيني رئيس جملس االستئناف  - ٦
  ونائبه. وقد يرغب اللس التنفيذي يف اعتماد القرار التايل هلذا الغرض:

 إن اللس التنفيذي، 

 ،٢٣م ا/١٩١الوثيقة  وقد درس -١
 مأ  من النظام األساسي للس االستئناف،٢ يف اعتباره الفقرة الفرعية وإذ يضم -٢

رئيسه إىل أن يقرتح عليه يف دورته الثانية والتسعني بعد املائة، بعد التشاور مم نواب رئيس اللس  يدعو -٣
كانون الثاين/يناير   ١ومم املديرة العامة، رئيساً ونائب رئيس للس االستئناف لفرتة أربم سنواا ابتداء من 

٢٠١٤. 

ت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعهطبع  




