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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRاالستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز 

إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 اجمللس
 

 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 3102مارس/آذار  32-32روما، 

 بيانات املرشحني ملنصب املدير العام امللقاة أمام اجمللس

 

 موجز

املرشحون ملنصب املدير العام للمنظمة أمام اجمللس يف ج( من الالئحة العامة للمنظمة، يتحدث )1-73وفقا للمادة 

 الدورة اليت تسبق دورة املؤمتر اليت ستعني املدير العام، رهنًا بالرتتيبات اليت قد يتخذها اجمللس.

وتعرض هذه الوثيقة اإلجراءات املتعلقة بالبيانات امللقاة أمام اجمللس واليت وافق عليها اجمللس يف دورته التاسعة 

 (.0212لثالثني بعد املائة )مايو/أيار وا

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس 

 0212أغسطس/آب  1( باملرشح الوحيد ملنصب املدير العام للفرتة املمتدة من 1إن اجمللس مدعو إىل أن يأخذ علما )

مللقاة أمام ااملدير العام للمنظمة بيانات املرشحني ملنصب ب( وباإلجراءات املتعلقة 0؛ )0212يوليو/متوز  71إىل 

 اجمللس، حسبما وافق عليه اجمللس يف دورته التاسعة والثالثني بعد املائة. 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Wilfred Ngirwaالسيد 

 الرئيس املستقل للمجلس

 72+ 27232 23272اهلاتف: 
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، وهو آخر موعد حدده اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة 0212يناير/كانون الثاني  71حبلول  -1

  0212أغسطس/آب  1( الستالم الرتشيحات ملنصب املدير العام عن الفرتة املمتدة من 0217)يونيو/حزيران 

 ، مّت استالم الرتشيحات التالية:0212يوليو/متوز  71إىل 

 

 غرازيانو دا سيلفاجوزيه  الربازيل 

 

( على اإلجراءات اخلاصة 0212وكان اجمللس قد وافق يف دورته التاسعة والثالثني بعد املائة )مايو/أيار  -0

 :على الشكل التاليأمام اجمللس،  مللقاةابالبيانات 

 

 1مقتبس من املرفق دال من تقرير الدورة التاسعة والثالثني بعد املائة للمجلس

 

من الالئحة العامة للمنظمة، ببيان  10من املادة  2لي كل مرشح، جرت تسميته بصورة صحيحة وفقًا للفقرة يد (1)

دقيقة. ويتحدد ترتيب إدالء املرشحني ببياناتهم وقيامهم بالرّد على  12أمام جلسة عامة للمجلس، ملدة تصل إىل 

 ًا لرؤية املرشحني بالنسبة إىل األولويات املقبلة للمنظمة.األسئلة بقرعة جيريها الرئيس. وينبغي أن تتضمن البيانات عرض

دقيقة ألعضاء اجمللس لتوجيه األسئلة عرب الرئيس الذي يقوم عندها  12وبعد كل بيان، ستتاح مدة تصل إىل  (0)

 دقيقة. 12بإفساح اجملال لكل مرشح للرد على هذه األسئلة ملدة تصل إىل 

( أعاله على أن يتم ضمان 0املخصصة لألسئلة واألجوبة واحملددة يف الفقرة )ومبقدور الرئيس تعديل املدد  (7)

قدر  ،املساواة يف الوقت املمنوح لكل املرشحني. وجيدر بالرئيس عند حتديد الوقت املخصص لكل مرّشح، أن يراعي

 ضرورة أن يلقي كل مرّشح من املرشحني كلمته أمام اجمللس يف اليوم نفسه. ،املستطاع

يكفل الرئيس، مبساعدة األمني العام للمؤمتر واجمللس، التقيد الصارم بالوقت املخصص للبيانات ولألسئلة  (7)

 واألجوبة على حد سواء.

 حيق للمرشح التحدث بأي لغة من لغات املنظمة. (2)

وال جيوز عمال. البند املعين من جدول األ وحال استكمال كل البيانات واألسئلة واألجوبة، يعلن الرئيس إقفال (7)

 إجراء أية مناقشات، أو استخالص أية استنتاجات من البيانات، أو األسئلة، أو األجوبة.
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