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القرار
إجراءات اختيار وتعيين أعضاء المجلس التنفيذي
للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي
إن الجهاز الرئاسي،
( )1إذ يشير إلى أن الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصوولي يوعُعتبر عنصوراس أساسويا س فوي
استراتيجية تمويل المعاهدة ،وإلى أهمية عمل الصوندوق االسوتئماني فوي الح واى علوى التنووع
المحصولي ذي األهمية العالمية؛
( )2وإذ يعيددد التأكيددد علووى الحاجووة إلووى الح وواى علووى العمقووة بووين المعاهوودة الدوليووة والصووندوق
االسووتئماني العووالمي للتنوووع المحصووولي باريقووة تكامليووة موون أجوول تحقيووق اتسوواق األهوودا
واألنشاة؛
( )3وإذ يشير إلى أن الجهاز الرئاسي ،بموجوب روروط ات واق العمقوة بوين الصوندوق االسوتئماني
العووالمي للتنوووع المحصووولي والجهوواز الرئاسووي ،يُعوويّن أربعووة أعضوواج للعموول فووي المجلوو
التن يذي للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصوولي ،يكوون اثنوان مونهم علوى األقول مون
البلدان النامية؛
( )4وإذ يسددل بووأن أعضوواج المجل و التن يووذي للصووندوق االسووتئماني العووالمي للتنوووع المحصووولي
يعملون ،بموجب المادة  )6( 5من دستور الصندوق االسوتئماني العوالمي للتنووع المحصوولي،
بص تهم الشخصية؛
( )5وإذ يشير إلى أن الجهاز الرئاسي ،في دورته األولى ،ف ّوض للمكتب سلاة تعيوين أو أربعوة
أعضاج في المجل التن يذي للصوندوق االسوتئماني العوالمي للتنووع المحصوولي الوذين ينب وي
للجهاز الرئاسي تعيينهم؛
( )6وإذ يشددير كددذل إلووى أن الجهوواز الرئاسووي ف و ّوض ،فووي دورتووه األولووى ،للمكتووب أيض وا س سوولاة
اختيوار وتعيوين أعضواج المجلو التن يوذي للصوندوق االسوتئماني العوالمي للتنووع المحصووولي
ليحلوا محل األعضاج الذين تنتهي مودة واليوتهم خوم فتورة موا بوين دورتوي الجهواز الرئاسوي
طُبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على
المناخ .ويرجى من السادة المندوبين والمراقبين التك ّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية
منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليhttp://www.planttreaty.org :
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الثالثوة والرابعوة ،ولووذلط سولاة اإلروورا
2112؛

علوى عمليوة االختيووار للتعيينوات التووي سوتجري فووي

( )7وإذ يشددير كددذل إلووى أنووه يتعووين علووى األطوورا القائمووة بتعيووين أعضوواج المجل و التن يووذي،
بموجب دستور الصندوق االستئماني العوالمي للتنووع المحصوولي ،التشواور ،قبول القيوام بتلوط
التعيينات ،فيما بينها ومع المجلو التن يوذي ب يوة ضومان تووافر موا يلولم المجلو مون تووازن
المهارات ونااقها المزمة ألداج وىائ ه بصورة فعالة؛
( )8وإدراكاً منه لضرورة أن تكون إجراجات اختيار وتعيين أعضاج المجل التن يوذي للصوندوق
االستئماني العالمي للتنوع المحصولي بسوياة ،وأن تيسور المشواورات ال عالوة بوين األطورا
القائمة بتعيوين أعضواج المجلو التن يوذي للصوندوق االسوتئماني العوالمي للتنووع المحصوولي،
وفقا س لدستور الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي؛

فإنه،
التن يذي للصندوق

يعتمد هذه اإلجراجات الختيار وتعيين الجهاز الرئاسي ألعضاج المجل
-1
االستئماني العالمي للتنوع المحصولي ،علوى النحوو الووارد فوي مرفوق هوذا القورار ،وهوي إجوراجات
تحل محل اإلجراجات العادية لمختيار والتعيين التي اعتمدت في دورته األولى؛

يطلب إلى األمين إحالوة هوذه اإلجوراجات إلوى مجلو
-2
للتنوع المحصولي للموافقة عليها.

موانحي الصوندوق االسوتئماني العوالمي
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الملحق
إجراءات اختيار وتعيين أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق االستئماني العالمي
للتنوع المحصولي
تنابووق اإلجووراجات التاليووة علووى اختيووار وتعيووين أعضوواج المجل و
العالمي للتنوع المحصولي (المجل التن يذي).

التن يووذي للصووندوق االسووتئماني

ألف -تحديد الشواغر في المجلس التنفيذي واإلبالغ عنها
 -1يحدد المجل التن يذي للصوندوق الشووا ر التوي تحود فوي المجلو فوي وقوت يسوبق موعود
حدوثها ،على أن يتم ذلط ،حيثما أمكن ،قبل تسوعة أروهر علوى األقول قبول أن يصوبع المقعود روا را.
ويضع المجل  ،بعد تقييم آثار الشوا ر على التوازن في المهارات ونااقها فوي المجلو التن يوذي،
مواصو ات األعضوواج الجوودد المقترحووة والمالوبووة للح وواى علووى توووازن المهووارات ونااقهووا .ويحووي
المجل التن يذي رئي َ الجهاز الرئاسي ورئي َ مجل المانحين علما بهذه المعلومات.
 -2تجوري عووادة عمليووة اختيووار وتعيووين األعضوواج الجودد لموولج الشوووا ر فووي المجلو التن يووذي،
وقدر اإلمكان ،مرة لل سنتين ،وت اي تعيينين متتاليين اثنين سنويين ،وذلط في أوقات يوتم االت واق
عليها بين المكتب ومجل المانحين.
باء -عملية االختيار والتعيينات التي يقوم بها الجهاز الرئاسي
 -3يووأذن الجهوواز الرئاسووي للمعاهوودة الدوليووة بشووأن الموووارد الوراثيووة النباتيووة ل ذيووة واللراعووة
(الجهاز الرئاسي) لمكتبوه ،إال إذا قورر خوم ذلوط فوي المسوتقبل ،باالضوامع باختيوار المرروحين
لتعيينهم لأعضاج في المجل التن يذي بموجب الموادة  5مون دسوتور الصوندوق االسوتئماني العوالمي
للتنوع المحصولي.
 -4يقرر المكتب إجراجاته الخاصوة الختيوار وتعيوين أعضواج المجلو التن يوذي الوذين ينب وي أن
يعيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونهم
الجهاز الرئاسي.
 -5يقرر المكتب اإلجراجات التي يمكن بواساتها إحاطة األطرا
المحتملة.

المتعاقودة علموا بالتررويحات

 -6عنوودما يحوود أو ينشووأ رووا ر فووي المجلو يتعووين أن يمو ه الجهوواز الرئاسووي ،وعنوودما يوودعو
المكتووب إلووى تقووديم الترروويحات واالقتراحووات ويتلقووى عوودداس موون المررووحين ألبوور موون عوودد المقاعوود
الشا رة التي يتعين ملؤها في أي وقت ،يختار المكتب المررع أو المرروحين لمولج المقعود الشوا ر
أو المقاعد الشا رة عن طريق التصويت .ولدى القيام بذلط ،يتقيد بالمئحوة العاموة لمنتخابوات التوي
وضعها مؤتمر المنظمة ،مع مراعاة متالبات المادة ( )1( 5أ) من دستور الصندوق.
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جي  -عملية االختيار والتعيينات التي يقوم بها مجلس المانحين
يقرر مجلو الموانحين إجراجاتوه الخاصوة الختيوار وتعيوين أعضواج المجلو
-7
ينب ي أن يعيّنهم مجل المانحين.

التن يوذي الوذين

 -8يقرر مجل المانحين طريقة ملج الشوا ر ير المتوقعة ،التي يتعين عليه ملؤها والتوي قود
تنشوأ خووم فتوورة مووا بووين الوودورات جووراج أسووباو مثوول التقاعوود أو الوفوواة أو العجوول أو يوور ذلووط موون
األسباو.
عندما يحد أو ينشأ را ر يتعين أن يم ه مجل المانحين ،وعندما يدعو مجلو الموانحين
-9
إلى تقديم الترريحات واالقتراحات ويتلقى عدداس من المررحين ألبر من عدد المقاعد الشوا رة التوي
يتعين ملؤها في أي وقوت ،يختوار مجلو الموانحين المرروع أو المرروحين لمولج المقعود الشوا ر أو
المقاعد الشا رة عن طريق التصويت.
دال-

المشاورات بين الكيانات القائمة بالتعيين

 -11عندما يحد أو ينشأ را ر في المجل التن يذي يتعين أن يم ه الجهواز الرئاسوي أو مجلو
المووانحين ،يجووري المكتووب ومجل و المووانحين مووع الكيانووات األخوورى القائمووة بووالتعيين ،مشوواورات
بموجب المادة  ) 2( 5من دستور الصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي ،حو ما يقتضويه
المجل التن يذي للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي من توازن المهارات ونااقها.
 -11يمكن للمشاورات بين الكيانات القائمة بالتعيين ل رض تحقيوق موا يقتضويه المجلو التن يوذي
للصووندوق االسووتئماني العووالمي للتنوووع المحصووولي موون توووازن المهووارات ونااقهووا أن تأخووذ رووكل
مشووورة مكتوبووة أو اتصوواالت هات يووة أو يوور ذلووط موون أرووكا االتصوواالت اإللكترونيووة أو تمثيوول
رخصي أو تقديم تقرير في االجتماعات.
 -12وفي حا اعتبر المكتب أن التمثيل الشخصي ضوروري أو ممكون ،يجووز لوه دعووة الورئي
أو يره من ممثلي مجل المانحين لحضور اجتماعه ،عندما يكون اختيوارتتعيين أعضواج المجلو
التن يوذي للصووندوق االسووتئماني العووالمي للتنوووع المحصوولي ماروحوا س علووى جوودو األعمووا  ،وذلووط
للتشاور حو الخيارات الماروحة لتحقيق ما يالبه المجل التن يذي للصندوق االستئماني العالمي
للتنوع المحصولي من تووازن المهوارات ونااقهوا .ويبلوعألم األموين التن يوذي للصوندوق بموعود انعقواد
اجتماع المكتب الذي سيكون اختيار وتعيين أعضاج المجل التن يذي ماروحا س على جدو أعمالوه،
وذلط ضمن مدة زمنية معقولة قبل موعد انعقاد االجتماع.
 -13يجوز للمكتب ،إن دعاه مجل المانحين ،أن يالوب إلوى رئوي الجهواز الرئاسوي أو إلوى أي
من نواو الرئي حضور اجتماع أو اجتماعات مجل المانحين عندما يكون اختيارتتعيين أعضواج
المجل ماروحا س على جدو األعما  ،للتشاور ،بالنيابة عون المكتوب ،حوو الخيوارات الماروحوة
لتحقيووق مووا يالبووه المجلو التن يووذي للصووندوق االسووتئماني العووالمي للتنوووع المحصووولي موون توووازن
المهارات ونااقها.
هاء -العوامددا المشددتركة بددين عمليددة االختيددار والتعيينددات التددي يقددوم بهددا بددين الجهدداز الرئاسددي
ومجلس المانحين
 -14لدى النظر في المررحين للتعيين بموجب هذه اإلجراجات ،ينب ي للمكتب ومجلو الموانحين
ضوومان أداج وىائ همووا بصووورة تووؤدي إلووى ت ووادي أي إحووراي عووام يوور ضووروري للمررووحين يوور
ال ائلين بعضوية المجل التن يذي.
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 -15عند اختيار المكتب أو مجل المانحين لمررع أو مررحين ،يقوم أموين الجهواز الرئاسوي أو
رئووي مجلو المووانحين ،حسووب الحالووة ،باالتصووا بالمررووع أو المررووحين للتألوود موون اسووتعداده أو
استعدادهم للعمل في المجل التن يذي للصندوق االستئماني العالمي للتنوع المحصولي.
 -16يقوم رئي ُ الجهاز الرئاسي ،بالنيابوة عون الجهواز الرئاسوي ،بتعيوين أي مرروع أو مرروحين
يختارهم المكتب .ويقوم رئي ُ مجل المانحين ،بالنيابة عن مجل المانحين ،بتعيين أي مرروع أو
مررحين يختارهم مجل المانحين.
 -17عند تلقي تأليد المررع أو المررحين االستعداد للعمل ،يقوم رئي ُ الجهاز الرئاسي ورئي ُ
مجل المانحين بإبمغ المجل التن يذي للصندوق االستئماني العوالمي للتنووع المحصوولي ،خايوا،
بووالتعيين أو التعيينووات ،ويقوودما تقريووراس إلووى الجهوواز الرئاسووي ومجلو المووانحين ،حسووب الحووا  ،فووي
دورتيهما اللتين تليان التعيين أو التعيينات.

