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السادة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
 املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
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 من جدول األعمال املؤقت 18البند 

 الدورة السادسة للجهاز الرئاسي

 2015تشرين األول /أكتوبر 9-5 إيطاليا روما،

 املعاهدة أمنيوالية فرتة جتديد 
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 والية منصب األمني فرتة إجراءات جتديد

 

 أساسية معلومات

 

، على أن (املعاهدة الدولية) لألغذية والزراعة من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية 20تنص املادة  -1

 وتظهر هذه املادة 1".الرئاسيمبوافقة اجلهاز  الرئاسيللجهاز  ن أمينًايعّي" األغذية والزراعة )املنظمة( املدير العام ملنظمة

 2.من الالئحة الداخلية للمعاهدة الدولية 3يف املادة  أيضًامن املعاهدة 

 

ت تعيني أمني اجلهاز الرئاسي إجراءا 2006اعتمد اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية يف دورته األوىل عام  -2

ومبوجب إجراءات . 3غذية والزراعةأن املوارد الوراثية النباتية لألواختصاصات أمني املعاهدة الدولية بش هدة الدوليةاللمع

املدير  عينهما اثنني ممثلنِي منومن مكتب اجلهاز الرئاسي  ة، قامت جلنة فاحصة أنشأها اجلهاز الرئاسي مؤلفالتعيني

الرئاسي للموافقة  الرتشيح الذي اقرتحته اللجنة الفاحصة بعد ذلك إىل اجلهاز أحيل. األمني باختيار ،العام للمنظمة

بصورة " ما يليعلى  أيضًا من إجراءات التعيني 8 فقرةال نّصتو 4.كي يقوم بالتعيني إىل املدير العام ى إحالتهعل

استثنائية، وبناء على تفويض حمدد من اجلهاز الرئاسي، يقرتح رئيس اجلهاز الرئاسي للمدير العام للمنظمة املرشح، 

والية األمني  وقد حدد القرار مدة 5".إىل توصيات اللجنة الفاحصة، بدون موافقة سابقة من اجلهاز الرئاسي استنادًا

 . وقد نفذ هذا اإلجراء واليةاللعدد املرات اليت ميكن فيها جتديد  حّد أي 6بدون ربع سنوات قابلة للتجديدأب

 .2006يف عام 

 

يف عام ولتجديد املمكن لفرتة والية األمني. ختص ا أي إجراءاتبيد أن اجلهاز الرئاسي للمعاهدة مل حيدد  -3

فرتة والية أفضت إىل قيام املدير العام بتمديد  ملكتب املعاهدة خمصصة عملية تشاورية، اتبعت أمانة املنظمة 2010

حت أمانة املنظمة ، مع دنو الوالية الثانية لألمني من ختامها، اقرت2014أربع سنوات. ويف عام  األمني التنفيذي ملدة

                                                      
املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم املعاهدات واالتفاقيات املعقوودة مبقتضوى املوادتني    من ( 3) 32من املعاهدة الدولية الفقرة  20تعكس املادة   1

النصوص األساسية لألجهزة " اليت تنص على أن  ،(املبادئ واإلجراءات) من الدستور 6من الدستور واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة  15و 14

ويف حالوة   "أن أمني كل جهاز يعّين مون قبول املودير العوام ويكوون مسوؤوال أماموه إداريوا        )...( من الدستور جيب أن حتدد  14املنشأة مبوجب املادة 

جيوز أن تنص النصوص األساسوية   ،[اليت متوهلا املنظمة، وهلا إىل جانب ذلك ميزانيات مستقلة أي األجهزة( ]ج)33األجهزة املشار إليها يف الفقرة 

اسية للمنظمة، اجلزء سني، النصوص األس ."على أن يعني املدير العام األمني، بعد التشاور مع أعضاء اجلهاز املعين، أو مبوافقتهم، أو باالتفاق معهم

 . املرفق
اسي ليتوىل املهام ئللجهاز الرياسي مبوافقة اجلهاز الر من املعاهدة، يعني املدير العام للمنظمة أمينًا 1-20وفقا للمادة : "على ما يلي 3تنص ااملادة   2

 ."احلالويعاون األمني موظفون حسب مقتضى  .من املعاهدة 5-20إىل  2-20املضمنة يف املواد 
 IT/GB-1/06/REPORT بالوثيقة 1-ءاملرفق يا  3

 .IT/GB-1/06/REPORTبالوثيقة  2-من املرفق ياء 7الفقرة   4
 .IT/GB-1/06/REPORTبالوثيقة  2-من املرفق ياء 8الفقرة   5
 ." قابلة للتجديدمّدة املنصب هي أربع سنوات، " -مبوجب االختصاصات  IT/GB-1/06/REPORTبالوثيقة  1-املرفق ياء  6



3 IT/GB-6/15/26 

على إجراءات يف هذا الصدد.  ملسألة من قبل اجلهاز الرئاسي وموافقتهمتديدًا مؤقتًا لفرتة والية األمني بانتظار استعراض ا

 .مثل هذا اإلجراءواهلدف من هذه الوثيقة هو اقرتاح 

 

 توجيهات مناسبة بصددها كي تتمكن األمانة اجلهاز الرئاسي أن يصدرترى املنظمة أّن هذه املسألة تستوجب  -4

من صياغة مقرتحات سليمة. وتعترب الفاو أيضًا أنه من املناسب وضع املسألة يف سياق أوسع، والنظر يف مسألة جتديد 

 . والية األمني احلالي ونيوالية منصب األمني باالقرتان مع إجراءات التعي

 

 الوالية فرتة جتديد اتإجراء

 

بناء على ما إذا كان خيارين اثنني،  فرتة والية األمني، ميكن تدارسلتجديد  ةاملمكن اتاإلجراءفيما خيص  -5

كان ما إذا  من املعاهدة، أو على 20مع املادة  ًامتاشيالعام للمنظمة وباجلهاز الرئاسي  باملديرالتجديد يرتبط أساسًا 

 ه اجلهاز الرئاسي. واملكتب أو إىل أي جهاز آخر ينشئ أن تفوض إىل املدير العام التجديد سلطةينبغي ل

 

والية األمني، آخذًا يف فرتة جيوز للمدير العام أن يقرتح على اجلهاز الرئاسي جتديد  مبوجب اخليار األول، -6

 االعتبار أداء هذا األخري. 

 

فاعل بني املكتب واملدير العام، وتشمل قوم على التات للتجديد تإجراء ، ميكن تصورومبوجب اخليار الثاني -7

 بشأن أداء األمنية توصيات، يأخذ املكتب يف اعتباره أي آراء قد يطرحها املدير العام أيطرح لدى وتقييمًا ألدائه. 

 .املدير العام بناء عليهيتصرف ، فاحلالي. وميكن للمكتب أن يوصي املدير العام بتمديد الوالية

 

 واليته فرتة تعيني األمني وجتديد يتمسأل اقرتاح للنظر يف

 

مع أمانة املنظمة، تبّين أن عدد االعتبارات املرتابطة فيما  املناقشاتلدى النظر يف هذه املسألة، ويف سياق  -8

  اليت قد يكون من املفيد تناوهلا ضمن سياق أوسع وموّسع. ،ؤثر يف معاجلة املسألةينها يب

 

فرتة  املوافقة على جتديد ، وبالتالي صالحيةاملوافقة على تعيني األمني صالحيةيتعلق االعتبار األول بكون  -9

القرار الذي اعتمده  مع ذلك أيضًا. ويتماشى 20منوطة صراحة باجلهاز الرئاسي للمعاهدة مبوجب مادتها  الوالية،

تعيني األمني هي مسألة ختص املوافقة على  د بوضوح أن صالحيةوالذي أك 2006 دورته األوىل عام يف اجلهاز الرئاسي

جيوز لرئيس اجلهاز الرئاسي بصورة استثنائية" "بناء على تفويض خاص من اجلهاز الرئاسي"، اجلهاز الرئاسي وأنه "

اجلهاز جانب من  جلنة فاحصة، من دون موافقة سابقة على أساس توصية ،أن يقرتح مرشحًا على املدير العام للمنظمة

مرة  الرئاسي لالتفاقية الدولية جيتمع ولغايات املالءمة، وألن اجلهازوألسباب عملية  الرئاسي. ومن جهة أخرى،

ذات عضوية أكثر لمكتب أو للجنة أخرى ب أن ال ُتلحظ مشاركة معينة لواحدة فقط كل سنتني، قد يكون من الصع
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من املكتب  جهاز ذي مكونات أوسع الة قد يتمثل يف تعيني، يف هذه العملية. ولعل أحد احللول املمكنة هلذه احلتقييدًا

 احلالي للمعاهدة مبا يضمن املزيد من الشمول والشفافية. 

 

اإلجراءات املتعلقة بتعيني ر يف جتديد والية األمني بناء على قد يكون مناسبًا النظحبسب االعتبار الثاني  -10

على  هذه املسألة حاليًا وسبب طرحاألمني إذ قد يكون من الصعب النظر يف املسألتني مبعزل عن إحداهما األخرى. 

ويلحظ  يوافق على إجراءات لتعيني األمني 2006اجلهاز الرئاسي للمعاهدة هو أنه فيما كان اجلهاز الرئاسي يف عام 

 ويقضي أحد النهج املمكنة املتعلقة .يوافق اجلهاز الرئاسي على إجراء لتجديد والية األمني مل ية من أربع سنوات،وال

املسألة بإعادة النظر يف املسألة بطريقة شاملة والتعاطي مع اإلجراء اجلديد أو املنقح لتعيني األمني كما مع جتديد بهذه 

 مني. والية األ

 

اخلربة املكتسبة يف جمال تبسيط اإلجراءات  منيف أي حال،  ،فادةاالست ار ثالث يفيد أنه ميكنوهناك اعتب -11

تعيني املوظفني، مبن فيهم  عندم، تبعًا لإلجراءات املطبقة عادة يمكن للمدير العافواليته.  فرتة لتعيني األمني وجتديد

، على رشحني مؤهلنيواقرتاح مرشح مؤهل أو قائمة مب إصدار إعالن عن وظيفة شاغرة ناء عدد من األجهزة األخرى،أم

للمنظمة وأّن املوارد الكبرية  الربنامج العاديممول بالكامل من  املعاهدةأن منصب أمني  ذلك فيبنيجلهاز الرئاسي. ا

ميكن تنفيذ هذه العملية مبساعدة من املكتب واألعضاء اآلخرين للجهاز الرئاسي أو ولمعاهدة. للربنامج العادي خمصصة ل

أو قائمة املرشحني املوصى  املوصى به مناسبًا. حيال املرشح هأخرى ينشئها اجلهاز الرئاسي، حبسب ما يعتربأية جلنة 

كون هناك إجراء الرئاسي من أجل املوافقة أو اختاذ القرار. وعلى ذات النحو، قد يبهم يف مرحلة تالية إىل اجلهاز 

توصية من املدير العام إىل اجلهاز الرئاسي أو من قبل املدير العام  مبسط لتجديد فرتة والية األمني احلالي، إما قائم على

 (. 5بالتشاور مع املكتب، كما سبق وذكرنا أعاله )أنظر الفقرة 

 

، سيتم احلفاظ على مدة الوالية البالغة أربع سنوات واليت مانفسه العمليتنيتبسيط منطلق تيسري ومن ، وأخريًا -12

تعيني األمني ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة  تنص على كن وضع أحكامميإال أنه  .2006حددت يف عام 

 وحسب. 

 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل اللجنة

 

إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل مراجعة هذه الوثيقة واإلدالء بتعليقات عليها حبسب املقتضى. ويف ضوء ما تقدم،  -13

 مدعو إىل تقديم توجيهاته: ،اخلصوصعلى وجه  ،فإن اجلهاز الرئاسي
 

 واليته؛  فرتة لتعيني األمني وجتديد ةمناسب اتبشأن إجراء ( أ)

 واليته؛  فرتةبشأن  ( ب)

 بشأن جدول زمين لتنفيذ االقرتاح.  )ج(
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  :الرئاسي مدعو إىل اإلحاطة علمًا إن اجلهاز -14
 

 ؛د الدورة التالية للجهاز الرئاسيأن والية األمني احلالي سوف متدد حتى انعقاب )أ(

 .احلالي باملشاركة يف العملية املقبلة الختيار أمني املعاهدةألمني أنه سيسمح لبو )ب(
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 مشروع قرار
 

 لألغذية والزراعة  النباتية الدولية للموارد الوراثية املعاهدةاختيار وتعيني أمني 

 "(املعاهدة الدولية)"

 

 مقدمة

 

 دةاهعاملوضع إجراءات جديدة من أجل اختيار وتعيني أمني  اجلهاز الرئاسي علمًا بأنه من احملبذأحاط  

يعّين املدير "اليت تنص على ما يلي  دةاهعاملمن  1-20مبوجب املادة لألغذية والزراعة  النباتية الدولية للموارد الوراثية

اجلهاز الرئاسي علمًا كذلك بأنه من احملبذ وضع وأحاط ." العام للمنظمة أمينًا للجهاز الرئاسي مبوافقة اجلهاز الرئاسي

 . تجديد والية األمنيب إجراءات خاصة

 

أجل من و( أ)وافق اجلهاز الرئاسي على اإلجراءات التالية من أجل اختيار وتعيني أمني املعاهدة الدولية قد و 

 (. ج)معاجلة املسائل ذات الصلة من أجل و( ب) جتديد فرتة واليته

 

 اختيار وتعيني أمني املعاهدة -ألف

 

 املتعلقة االختصاصات على ينطوي ةشاغر وظيفة عن عالنًاإ املنظمة، لوائح مع متاشيًا العام، املدير يصدرس -1

 املرفق يف بالتفصيل ترد واليت 2006 عام يف األوىل دورته يف الرئاسي اجلهاز عليها اتفق واليت املعاهدة بأمني

 الشاغرة الوظيفة إعالن ينشر وسوف(. IT/GB-1/06/Report الوثيقة) الدورة عن الصادر التقريرب 1-ياء

 . املرشحني من ممكن عدد أكرب بلوغ بهدف

 

 قائمة باملرشحني املؤهلني.  ليضعالطلبات الواردة  بفحصيقوم مكتب املوارد البشرية لدى املنظمة  -2

 

 قسم ختضع قائمة املرشحني املؤهلني إىل التقييم من قبل جلنة الختيار املرشحني تتألف من نائب مدير عام -3

وموظف واحد من مكتب املوارد  ،املوارد الطبيعية، ومساعد املدير العام إلدارة الزراعة ومحاية املستهلك

 البشرية ورئيس مكتب اجلهاز الرئاسي وأحد أعضائه. 

 

حبسب مقتضى  إدارة الزراعة ومحاية املستهلك جانب ىل مساعدة منتستند جلنة اختيار املرشحني إوسوف  -4

وجود عدد كبري من الطلبات، جيوز للجنة اختيار املرشحني أن تطلب إىل إدارة الزراعة  احلال. ويف حال

لدى تقييم املرشحني، وومحاية املستهلك إجراء تقييم مسبق للمرشحني وتقديم قائمة موجزة باملرشحني. 
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جيب إيالء أعلى االعتبار إىل الشروط األساسية للكفاءة واملؤهالت الفنية حبسب ما ترد يف اإلعالن عن 

املساواة بني اجلنسني والتمثيل  ، مع االهتمام الواجب مبسألةاملعاهدةصات أمني ختصاالوظيفة الشاغرة ويف ا

 اجلغرايف. وسوف تقوم جلنة اختيار املرشحني باستجواب املرشحني املدرجني على قائمة التصفية.

 

د أدنى وبثالثة مرشحني كحد وسوف توصي جلنة اختيار املرشحني إىل اجلهاز الرئاسي مبرشح واحد كح -5

 أقصى.

 

عرض اجلهاز الرئاسي الرتشيحات ويوصي مبرشح واحد لكي يعينه املدير العام. وحبسب سوف يست -6

 املقتصى، يوافق اجلهاز الرئاسي على اإلجراءات اخلاصة بالتوصية، اليت قد تتضمن االستماع إىل املرشحني. 

 

 يد والية أمني االتفاقية الدوليةدجت -باء

 

 ،الرئيس مع وبالتشاور األمني، أداء االعتبار يف آخذًا العام، ملديرا يقوم لألمني، األوىل الوالية مدة انتهاء قبل -1

 إىل التوصية حتال :ممكنة إضافة] تأييدهال التماسًا األمني، والية بتجديد تعلقت املكتب إىل توصية رفعب

 . [عليها للموافقة الرئاسي اجلهاز

 

مع مراعاة الوقت بعدم جتديد والية األمني، ومني، أو يف حال اقرتاح النتهاء فرتة الوالية الثانية لألحتسبًا  -2

 رد يف القسم )أ( من هذا القرار.ات اليت تطبق اإلجراءاملطلوب للتنفيذ، ت

 

 قضايا ذات صلة  -يمج
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