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م

 والقانونوة الدستوروة الشؤون جلنة
م

 الدورة السادسة والتسعون

 3102 آذار/مارس 6-4روما، 

ممنصب املدور العاملشغل  ارغوب فوهاملؤهالت امل

م

 املقدمة -أواًل

م

م-م1 مظؿفدؼد ماظػورؼة ماظعؿل مخطة ممـظؿةادلتضّؿـت معؤمتر ماسؿؿدػا مواظيت ماخلاعلةممادلـظؿة، ماخلاصة مدورته يف

مغوصؿربمادلعؼودةمنيواظـالث ماظـاغيم/يف ماإلجراء2004تشرؼن ممبوجؾهم100-2م، مسؾىمماظذيمؼـظر مادلواصؼة ميف ماظػاو عؤمتر

م.اخلارجيمادللؿؼلممبؿابعةماظؿؼققممادلعـقةمجلـةمادلؤمترمفاؿادلؤػالتمادلرشوبمصقفامظشغلمعـصبمادلدؼرماظعام،مواظيتموضع

م

ادللأظة،ممػذهميفم(جلـةمادلؤمتر)ميمادللؿؼلادلعـقةممبؿابعةماظؿؼققمماخلارج،مملمتـظرمجلـةمادلؤمترم2005سامميفمو-م2

مويفمػذهماألثـاء،مصإنماظػرتةماظيتمؼلؿطقعمخالهلاماألسضاءمتلؿقةمعرذقني.مإىلمادلؤمتربفذاماظشأنميمتوصقةموملمترصعمأ

.م2010ذؾاطم/صرباؼرم1تميفمظؿةمبدأاظعاعةمظؾؿـمعنماظالئقةم33عنمادلادةم(مب)م1دلـصبمادلدؼرماظعام،ممبؼؿضىماظػؼرةم

مإىلمأنمسؿؾقةمتعقنيمعدؼرمساممطاغتمضدمبدأت ؤػالتمادلوباتتمجارؼة،ماسُؿربمعنمشريمادلـادبمهدؼدممباظػعلموغظرًا

م.رشوبمصقفاميفمذظ ماظوضتادل

م

عنممعفاعهمصعؾقًا،مأرؾقماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾسمدؾلؾًةموتوّظىمجدؼدم،مبعدمأنماغُؿكبمعدؼرمسام2012سامميفمو-م3

ومبوازاةمذظ ،مرؾبماجملؾس،ميفم.مادلشاوراتمشريماظرمسقةمععمممـؾنيمسنمجمؿوساتمإضؾقؿقةمبفدفمتـػقذمػذاماإلجراء

اظػورؼة،معنمخطةماظعؿلمم100-2اإلجراءمم1،مإناز2012حزؼرانم/دورتهماظرابعةمواألربعنيمبعدمادلائةمادلـعؼدةميفمؼوغقو

إجراءاتمخطةماظعؿلماظيتمرماظطؾبمبإدعاجم،مطّرطاغونماألول/ويفمدورتهماخلاعلةمواألربعنيمبعدمادلائةمادلـعؼدةميفمدؼلؿرب

                                                      
م.CL 144/REPاظوثقؼةمعنمم15اظػؼرةممم1
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م مسام ميفمغفاؼة مم2012ملمُتـَفز مسام معـفا ماالغؿفاء 2013سؾىمأنمؼؿم
م2 ماظيتمأجراػام. شريمأنمادلشاوراتمشريماظرمسقة

م.حولمػذهمادللأظةميفماآلراءمتواصقسنمجمؿوساتمإضؾقؿقةمأزفرتمشقابمماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾسمععمممـؾني

م

،موّجهماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾسمرداظةمإىلمرئقسمجلـةماظشؤونماظددؿورؼةم2012طاغونماألولم/دؼلؿربم14ويفم-م4

،مأوهلؿامادلرصؼنياظرداظةمتضّؿـتمتؾ موضدم.مراظؾًامعـهمإدراجمادللأظةمسؾىمجدولماألسؿالمادلؤضتمظؾفـةم(اظؾفـة)مواظؼاغوغقة

موثاغقفؿامعشروعمضرارم2010حزؼرانم/ؼوغقوم23ادلؤمترميفممجلـةمإىلمادلؿقدةعشروعموثقؼةمسؿلمطاغتمضدمضّدعؿفامادلؿؾؽةم

مسن مممـؾنيمسنمجمؿوساتممصادر معع مادلشاوراتماظيتمأجراػا مظؾؿفؾسمخالل ماظرئقسمادللؿؼل مسرضه مضد مطان ادلؤمتر

م.هلذهماظوثقؼةم0املرفق ،ميفمعامؼرصقمبفاوتردمرداظةماظرئقسمادللؿؼلمظؾؿفؾس،ممباميفمذظ م.مإضؾقؿقة

م

ماإلجراءاتمادُلؼرَتحماختاذػامعنمضؾلماظؾفـة-مثاغقًا

م

عامتراهمعـادؾًامموإبداءم،0املرفق ؤونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةمادؿعراضماظوثقؼة،ممباميفمذظ مرجىمعنمجلـةماظشُؼ-م5

م.تعؾقؼاتموعالحظاتمبفذاماظشأن عن

م

                                                      
م.11،ماظػؼرةمCL 145/REPاظوثقؼةممم2
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Our Ref.:  Your Ref.:  

ذ

 الرئيس املستقل للمجلس
ذ

ذ2182ؽاـونذاألولذ/دقدؿربذ88
ذ

 3102آذار /مارس 8-6جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، روما، : الرّد

ذ

ذدقديذاؾرئقس،
ذ
حزقررانذذ/قوـقروذذ85-88روؿرا،ذذ)دورترهذاؾراععروذواألرععرعذععردذادلائروذذذذذذذخرللذقشّرػينذأنذأؾػتذاـتبافؽمذإىلذأنذاجملؾسذـظرر،ذذذ

ذ2182واؾتوجفراتذؾعرامذذذذ2188خطوذاؾعؿلذاؾػورقو،ذاؾتؼرقرذاؾدـويذؾعامذ"ذ:ؿنذجدولذأعؿاؾهذ4يفذادلوضوعذاؾتاؾي،ذحتتذاؾبـدذ(ذ2182

رؾر ذاجملؾرسذعرأنذذذذ:ذ"اؾتراؾيذذاؾذيذرػعتهذفذهذاؾدورةذاإلعرلنذذ1وقتضؿنذاؾتؼرقر.ذ("CL 144/10ذاؾتؼرقر)ؾؾـظرذػقفاذواختاذذؼرارذعشأـفاذ

ذ."يفذخطوذاؾعؿلذاؾػورقوذعشأنذادلؤفلتذادلرغوبذػقفاذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعامذ811-2ُعـَجزذاإلجراءذ
ذ
يفذخطروذذ(ذ2182ؽراـونذاألولذذ/دقدرؿربذذ7-3روؿرا،ذذ)دورتهذاخلاؿدوذواألرعععذععردذادلائروذذذذخللأعادذاجملؾسذاؾـظر،ذؽذؾك،ذذ

تؼرقرذعنذحاؾوذتـػقذذخطوذاؾعؿرلذاؾػورقروذؾؾـظررذػقفراذواختراذذؼررارذذذذذذذذ-4اؾبـدذ"ذ:ادلعـونذؿنذجدولذأعؿاؾهذ4حتتذاؾبـدذذ2اؾعؿلذاؾػورقو

ذاؾػورقروذذإجرراءاتذخطروذاؾعؿرلذذذإدؿرا ذذذ(أ:ذ)رؾ ذاجملؾس:ذ"اإلعلنذاؾتاؾيذ3وقتضؿنذتؼرقرذفذهذاؾدورة(".ذCL 145/10اؾوثقؼوذ)عشأـفاذ

ذ..."ذ2183عامذذؿـفاعؾىذأنذقتمذاالـتفاءذذ2182اؾيتذملذُتـَجزذيفذعامذ
ذ

اإلجراءاتذادلّتخرذةذعؾرىذضروءذذذذ":ؿنذجدولذأعؿاؾهذ87وخللذاؾدورةذذاتفا،ذـظرذاجملؾسذأقضًاذيفذادلوضوعذذاؾتاؾي،ذحتتذاؾبـدذ

ذؾؾـظرررذػقفرراذواخترراذذؼرررارذعشررأـفاذ(ذ2182حزقرررانذ/قوـقررو)اؾؼررراراتذاؾرريتذاعتؿرردفاذاجملؾررسذيفذدورتررهذاؾراععرروذواألرععررعذععرردذادلائرروذ

أحاطذاجملؾسذعؾؿًاذعراإلجراءاتذادلتخرذةذعؾرىذضروءذاؾؼرراراتذذذذذذ:ذ"اإلعلنذاؾتاؾيذ4وقتضؿنذتؼرقرذفذهذاؾدورة.ذ"(CL 145/LIM/4اؾوثقؼوذ)

فرذهذاؾؼرراراتذعؽرلذذذذذتـػقذذورؾ (ذ2182حزقرانذ/قوـقوذ85وذ88اؾيتذاعتؿدفاذيفذدورتهذاؾراععوذواألرعععذععدذادلائو،ذواؾيتذاـعؼدتذععذ

ذ."ػعاؾقوذودرعو

ذ

ذحدنذجـيبذدعادةذاؾدقد

ذرئقسذجلـوذاؾشؤونذاؾددتورقوذواؾؼاـوـقو

ذروؿا

ذAnnick Van Houtteاؾدقدةذ:ذؿعذـدخوذإىل

ذأؿقـوذجلـوذاؾشؤونذاؾددتورقوذواؾؼاـوـقو

ذروؿا

                                                                 
ذ. CL144/REPاؾوثقؼوذؿنذذ85اؾػؼرةذذذ1
ذ.2118تشرقنذاؾثاـيذ/ـوػؿربذ89،ذيفذ8/2118ؼرارذادلؤمترذرؼمذذذ2
ذ.CL145/REPاؾوثقؼوذؿنذذ88اؾػؼرةذذذ3
ذ.CL145/REPاؾوثقؼوذؿنذذ47اؾػؼرةذذذ4
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CL 145/10وؽؿاذفوذؿشارذإؾقهذيفذاؾوثقؼوذذ
ادلؤفلتذادلرغوبذػقفاذؾشرغلذذ"اؾبـدذادلعـونذذت،ذأدرج6ذCL 145/LIM/4ذواؾوثقؼوذ5

داءذاجملؿوعاتذاإلؼؾقؿقو،ذعـاًءذعؾىذؿبادرتي،ذعؼ ذذاؾريمقوذاألرععوذاؾيتذعؼدفاذرؤيفذجدولذأعؿالذاالجتؿاعاتذغريذ"اؾعامؿـص ذادلدقرذ

وادلـاؼشاتذاؾريتذجررتذؿرعذادلدتشرارذاؾؼراـوـي،ذوفروذأؿرعذجلـروذذذذذذذذذ.ذحزقرانذادلاضي/اؾدورةذاؾراععوذواألرعععذععدذادلائوذؾؾؿجؾسذيفذقوـقو

ذ29ذ-ذ/ REV.3ذذ-ـظرذؿشروعذؼررارذادلرؤمترذذُأ)وأػضتذإىلذصدورذؿشروعذاؾؼرارذادلرػقذ.ذؼاـوـقو،ذؽاـتذؿؽثػوذوؿثؿرةاؾشؤونذاؾددتورقوذواؾ

ذ(.2182تشرقنذاؾثاـيذ/ربـوػؿ
ذ

،ذـراؼشذرؤودراءذاجملؿوعراتذاإلؼؾقؿقروذفرذاذذذذذذ2182تشررقنذاؾثراـيذذذ/ـروػؿربذذ29ذـعؼردذيفذُأوخللذاالجتؿاعذغريذاؾريمريذاؾرذيذذذ

عترربذأـرهذؿرنذادلـادر ذرػرعذؿشرروعذذذذذذذوعاؾتاؾي،ذعفدفذؿراعاةذتوجقفاتذاجملؾرس،ذأ ذ.ذيفذاآلراءذقتوصؾواذإىلذتواػقذواضحادلوضوع،ذإمناذملذ

،ذحبقر ذقعقردذذذ(2183آذارذ/ؿرارسذذ8-6روؿرا،ذذ)يفذدورتفاذاؾداددروذواؾتدرععذذذذالدتعراضهاؾددتورقوذواؾؼاـوـقوذذؤوناؾؼرارذإىلذجلـوذاؾش

،ذؼبرلذرػعرهذامتؿرلذإىلذادلرؤمترذيفذدورترهذذذذذذ(2183أعرقلذذ26-22روؿا،ذ)خللذدورتهذاؾداددوذواألرعععذععدذادلائوذذاجملؾسذاؾـظرذػقه

ذ.(2183حزقرانذ/قوـقوذ22-85روؿا،ذ)اؾثاؿـوذواؾثلثعذ
ذ
رقوذواؾؼاـوـقو،ذوععدذأخرذذذؿنذاؾـظامذاؾداخؾيذؾؾجـوذاؾشؤونذاؾددتوذ3هلذهذاؾغاقو،ذوعاالتػاقذؿعذادلدقرذاؾعام،ذومتاذقًاذؿعذادلادةذذ

خطروذاؾعؿرلذاؾػورقروذذذذذؿرنذذ811-2اإلجرراءذذ":ذفاذاجملؾس،ذدأؽونذممتـًاذؾؽرمذأنذتردرجواذاؾبـردذادلعـرونذذذذؾعؾمذعاؾطؾباتذادلتؽررةذاؾيتذؼّدؿا

يفذجردولذاألعؿرالذادلؤؼرتذؾؾردورةذاؾداددروذواؾتدرععذذذذذذذذ"ادلؤفلتذادلرغوبذػقفاذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعام،ذؿشروعذؼرارذادلرؤمترذعوادلتصلذ

ذ(.2183آذارذ/ؿارسذ8-6روؿا،ذ)ؾؾجـوذاؾشؤونذاؾددتورقوذواؾؼاـوـقوذ

ذ

ذ،ؿعذتؼدقري

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
Luc Guyau 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

                                                                 
ذادلؤفلتذذ5 ذاألعضاءذاادلرغوبذػقفذادلؼرتحوذقؼومذاؾرئقسذادلدتؼلذؾؾؿجؾسذعتقدريذاؾعؿؾقوذاؾيتذُتحدَّدذمبوجبفا وؽيذقـّػذذؿؤمترذ.ذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعامذوقـظرذػقفا

ذ.اؾدورةذاؾداددوذواألرعععذععدذادلائوذؾؾؿجؾسيفذذيفذاآلراءذفذاذاإلجراءذتـػقذًاذؽاؿًلذذيفذدورتهذذاؾثاؿـوذواؾثلثع،ذقـبغيذاؾتوصلذإىلذتواػقذادلـظؿو
ذ.ؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعامذوقرػعفاذإىلذاألعضاءذؾؾـظرذػقفاذاادلرغوبذػقفذادلؼرتحوذقؼومذاؾرئقسذادلدتؼلذؾؾؿجؾسذعتقدريذاؾعؿؾقوذاؾيتذُتحدَّدذمبوجبفاذادلؤفلتذذ6
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 مشروع قرار املؤمتر

REV.3/- 32 ذذ3103 تشرين الثاني/نوفمرب

ذ

ذ،إنذادلؤمتر

ذ

ذ8/2118اؾيتذمّتذاعتؿادفاذمبوج ذؼرارذادلؤمترذ"ذ(2188-2119)ـظؿوذادلخطوذاؾعؿلذاؾػورقوذؾتجدقدذ"عأنذذإذ يأخذ يف االعتبارذ

اؾذيذقدعوذادلؤمترذإىلذاؾـظرذيفذإؿؽاـقوذادلواػؼوذعؾىذادلرؤفلتذادلرغروبذػقفراذؾشرغلذؿـصر ذادلردقرذاؾعرامذاؾريتذذذذذذذذذذ811-2تضّؿـتذاإلجراءذ

ذ؛ـظؿوادلدتضعفاذجلـوذادلؤمترذدلتاععوذاؾتؼققمذاخلارجيذادلدتؼلذيفذ

ذ

،ذؼردذقؽرونذؿرنذادلـادر ذذذذذ2188وذ2119مترذعرامذذؤأـهذيفذحعذتعّذرذاعتؿادذفؽذاذؿرؤفلتذيفذدورتريذادلرذذذذوإذ يأخذ يف االعتبارذ

ذاحلالذيفذوؽاالتذؿتخصصوذأخرى؛ذوحتدقدذفذهذادلؤفلتذادلرغوبذػقفاذؽؿاذف

ذ

أـهذإثرذادلشاوراتذاإلؼؾقؿقو،ذؼاؿتذجلـوذاؾشؤونذاؾددتورقوذواؾؼاـوـقو،ذيفذدورتفاذاؾداددوذواؾتدرععذادلـعؼردةذؿرنذذذذذوإذ يستذكرذ

ذدلرغوبذػقفاذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعام؛،ذعادتعراضذادلؤفلتذا2183آذارذ/ؿارسذ8إىلذذ6

ذ

صرادقذذ،ذ2183ـقدرانذذ/أعرقرلذذ26إىلذذ22أنذاجملؾس،ذيفذدورتهذاؾداددوذواألرعععذععدذادلائو،ذوادلـعؼدةذؿنذذوإذ يستذكر أيضًاذ

ذعؾىذادلؤفلتذادلرغوبذػقفاذادلؼرتحوذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعام؛

ذ

ذ5،ذوؿنذدونذادلداسذحبؼوقذاؾدولذاألعضاء،ذعأنذادلرذحعذاؾذقنذجرتذتدؿقتفمذؾشغلذؿـص ذادلدقرذاؾعامذمبوج ذاؾػؼررةذذقؼّررذ-8

ذ:ؿنذاؾلئحوذاؾعاؿوذؾؾؿـظؿو،ذجي ذأنذقتؿتعواذمباذقؾيذ37ؿنذادلادةذ(ذب)8،ذواؾػؼرةذ82ؿنذادلادةذ
ذ

ألؿنذاؾغذائيذاؾعادليذوتعزقزذاؾتـدققذععذاؾشرؽاءذاؾدوؾقع،ذمباذرؤقوذوادرتاتقجقوذواضحوذؾؾؿـظؿو،ذواؾتزامذصارمذعتحؼققذاذ(أ)

ذيفذذؾكذاجملتؿعذادلدـيذواؾؼطاعذاخلاص؛

ذخربةذدوؾقوذوادعوذيفذجمالذاألؿنذاؾغذائي،ذواؾتغذقو،ذواؾزراعو؛ذ(ب)

ذؼقادةذادرتاتقجقوذرػقعوذادلدتوىذوخربةذوؿفاراتذيفذاإلدارة؛ذ( )

ذ؛يفذاآلراءذتواػقؿفاراتذؿعرتفذعفاذؾبـاءذذ(د)

ذؿفاراتذممتازةذيفذجمالذاالتصاالتذواؾدعوة؛ذ(فر)

ذ،ذواؾتـّوعذاؾثؼايفذواالجتؿاعي؛اجلـدعاؾتزامذؿثَبتذعضؿانذادلداواةذذ(و)

ذ.ؽاؿلذدلـظوؿوذاألؿمذادلتحدةػفمذذ(ز)

ذ

ذ.وجوبذإدرا ذفذاذاؾؼرارذيفذاجلزءذاؾثاـيذؿنذاؾـصوصذاألدادقوذقؼّررذ-2



 

 مشروع وثقؼة عؿل
م

 املّتحدة يف اجتؿاع جلـة املؤمتر مؼّدمة من املؿؾؽة
م

 3202حزوران /وونقو 32ووم األربعاء 
م

 لالّطالع عؾقفا

 وإمؽانقة تبادل مزود من األػؽار

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 مؤهالت مرغوب ػقفا"خطة العؿل الػوروة املتَّػق عؾقفا لوضع  من 022-3متاشقًا مع التوصقة )

 ("لشغل مـصب املدور العام



 

 األغذوة والزراعةاملدور العام ملـظؿة 

م

 :التوصقف الوظقػي
م
م(.1ُأغظرمادلؾققم)عنماظـصوصماألدادقةمم33ؼؿعّقنمسؾىمادلدؼرماظعاممأنمؼضطؾعمبادلفامماحملّددةميفمادلادةمم

م

م:،مؼـؾغيمسؾىمادلدؼرماظعامماظؼقامممبامؼؾيذظكمبـاءًامسؾىوم
م
مم ماظعؿلميفمادلـظؿة موإرظموصؼًاتوجقه مورؤؼؿفا، ميفمذظكمتـػقوالؼؿفا، ماالدرتاتقفيممبا ماظعؿلمارػا مإصالحمخطة ذ

م.اظػورؼة،مسؾىمأنمؼؽونمعلؤواًلمأعامماجملؾسموادلؤمترمسنمغؿائجماظعؿل

اظصعقدماالدرتاتقفيمبصورةمصعاظة،موذػاصة،موعؿؿاذقةمععمادلؿارداتماظػضؾىمؾؿـظؿةمسؾىمظادلواردماظؾشرؼةممتوجقهم

ظضؿانمأنمتؽونمادلـظؿةمضادرةمسؾىمادؿكداممأصضلمادلوزػنيمسؾىمادللؿوؼاتمطاصة،مواحملاصظةمسؾقفم،موحتػقزػمم

م.ادلـظؿةمسؾىمحنومصعالمسؿلمظؿـػقذمبرغاعج

مبامؼؿالءممععمراضاتفامووالؼؿفا،موإثؾاتماظؼقؿةماجلقدةمعؼابلمماظدسوةمظؾؿـظؿة،مظضؿانمأنمتطّورمصورتفاماظدوظقةم

م.ادلال؛مواالدؿكدامماظػعالمدلواردػاماظؾشرؼةموادلاظقةمحتؼقؼُامألصضلماظـؿائج

ميفمم مععماألسضاء موتعاوغقة مذراطاتمصعاظة موتعزؼز ماألررا موعـظؿاتمادلإضاعة معنمادلـظؿاتمادلؿعددة موشهرػا ـظؿة

اظؼطاعمموطقاغاتوعصار ماظؿـؿقة،ماعجماألشذؼةماظعادلي،مواظصـدوقماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقة،ماظؿـؿقة،موخباصةمبرغ

م.اخلاص

مظم ماظؿكطقط مسؿؾقة ميف مغاذط محنو مسؾى موادلشارطة ماظؿـلقق موإلعـاصرة مادلشرتطة ألعممظمادلشرتكمصالحاإلجراءات

وصرؼقمادلفامماظرصقعمادللؿوىمظألعممادلؿقدة،موتؿـاولمػذهماظعؿؾقةممنياظؿـػقذؼماظرؤداءمجمؾسادلؿقدة،ممباميفمذظكم

م.اظلقادةمسؾىمغطاقمعـظوعةماألعممادلؿقدة،موإسدادماظرباعج،موعلائلمإدارؼةموتشغقؾقة

ماظيتمتعّززمدهرماألسؿالمسؾىمحنومضؿانمعلؿوىمساٍلم مواإلجراءاتمادلاظقة ميفمذظكماظـُظم مادلاظقة،ممبا معنماإلدارة

مضؿصاديعالمواصذػا مو

م

 الؽػاءة مسات

م

م:جيبمأنمؼؿؿؿعمادلدؼرماظعامممبامؼؾيم
م
مبنيمم ماظؿـلقق موتعزؼز ماظعادلي ماظغذائي ماألعن مظؿقؼقق موسازم مرؿوح مباظؿزام موعرتاصؼة مععرت مبفا عفاراتمضقادؼة

م.اظشرطاءماظدوظقني

نمتؽونمعـظؿةمأادلوزػنيمواإلدارةمادلاظقةميفمدقاقمدوظي،معنماألصضلممإدارةمعفاراتمإدارؼةمُعـَؾؿةموخربةميفمجمالم

ـظؿةموترطززمادلعوزػيمتـّؿنمبقؽةمسؿلممفقؽةوصعالمسؾىمصعقدماإلدارةماظعؾقامظؿمة،مواظؼدرةمسؾىمبـاءمصرؼقمعّؿلقطؾهر

م.سؾىماظـؿائج



 

 

 

مم معؼـعًا مسؾىمأنمؼؽونمعداصعًا ميفمذظكماظؼدرة مسلمادللؿوؼاتمطاصة،ممبا ضؿنمسنمادلـظؿةمعفاراتمتواصلمممؿازة

م.عـظوعةماألعممادلؿقدة،مععماحلؽوعات،موعـظؿاتماجملؿؿعمادلدغي،موععماجلؿفورماألودع

م.يفماآلراءمضدرةمعـَؾؿةمسؾىماظؿوصققمبنيمعواضفمعؿؾاؼـةموتعزؼزماظؿواصقم

دمدلـظوعةماألعممادلؿقدة،مواظؼدرةمسؾىمضقادةماجلفودمظؾؿوصلمإديمادؿفابةمأطـرمصعاظقةمومتادؽًامعنمجاغبمصفممجّقم

م.األعممادلؿقدةمسؾىمادللؿوؼاتمطاصة

م.ظعواعلماظلقادقةمواظـؼاصقةبامعـؾتموسيم

م.عنمظغاتماألعممادلؿقدةأوماإلدؾاغقة،موعنمادللؿقلنمأنمجيقدمظغةمأخرىم/أوماظػرغلقة،مو/اإلغؽؾقزؼةمورالضةميفمم

م.ذفادةمجاععقةمسؾقام



 

 0املؾحق 
م

 23املادة 
م

 املدور العام وظائف
م
يفماإلذرا ماظعامموععم حبقمادلؤمترمواجملؾسمظؾؿدؼرماظعاممطاعلماظلؾطةمواظؿػوؼضميفمتوجقهمسؿلمادلـظؿة،مرػـًا-م1

مادلاظقة مواظالئقة ماظالئقة مػذه مػوم.عراساة ماظعام مادلؤمترممادللؤول وادلدؼر مخيدم ماظصػة مبفذه موػو مادلـظؿة، مإدارة سن

م.بادممادلـظؿةميفمذيقعمععاعالتفاموؼؿصر  واجملؾس،موؼـػذمضراراتفؿا،

م

رصعهماظؿؼارؼرمإديماجملؾسممصإنمادلدؼرماظعام،مرػـامبأحؽاممػذهماظالئقةمواظالئقةمادلاظقة،موذرؼطةمخاصةموبصػة-م2

م:باظلقادةماظعاعةمذيقعمادللائلمادلؿعؾؼةأومادلؤمتر،محلبمعؼؿضىماحلال،مبشأنم
م
موتأدؼؾفم؛ مبلؤوظقةماإلدارةماظداخؾقةمظؾؿـظؿةموتعقنيمادلوزػنيمؼضطؾع(مأ)

مواجملؾس؛ ؼدسومإديمسؼدمدوراتمادلؤمتر(مب)

مادلـؿلؾة؛ يفماظعاملمدـوؼا،موؼوزسفامسؾىماظدولماألسضاءمواألسضاء ؼـشرمدرادةمعػصؾةمسنمحاظةماألشذؼةمواظزراسة(مج)

مادلؤمترميفمطلمدورةمعنمدوراتهماظعادؼة؛ سنمسؿلمادلـظؿةمإدي تؼرؼرًا ؼؼدم(مد)

مسؾقفاميفمػذهماظالئقةمصقؿامؼؿعؾقمبادلعاػداتمواالتػاضقات؛ ادلـصوص باظواجؾات ؼـفضم(ػـ)

مادلـظؿة؛ ظعضوؼة االغضؿام ؼؿؾؼىمرؾؾات(مو)

م:ؼعّد(مز)
م

مظؾؿـظؿةمأخرىجلـةماظربغاعجموجلـةمادلاظقةموأجفزةمخمؿصةمممبعرصة ظربغاعجماظعؿلموادلقزاغقةمظدرادؿهمعوجز(م1)

 اظؿوجقفاتماظصادرةمسنمادلؤمترمواجملؾسميفماظدوراتماظلابؼة،موسنمادلؤمتراتماإلضؾقؿقة واجملؾس،موذظكميفمضوء

مأوماظؾفان؛مواهلقؽاتأومادلؤمتراتماظػـقة،م

 وادلقزاغقة،ميفمضوءمادلالحظاتماظيتمتؾدؼفاماظؾفانمواألجفزةمداظػةماظذطرمواجملؾس، ظعؿلعشروعمبرغاعجما(م2)

مظؿؼدميهمإديمادلؤمتر؛
م
مؼعدمحلاباتمادلـظؿةموؼعرضفا؛(مح)

عنم(م1(م)ج)م2إديمادلؤمترميفمدوراتهماظعادؼةمرؾؼامدلامجاءميفماظػؼرةم ؼعدمتؼرؼرمسنمحاظةماألشذؼةمواظزراسةمظؿؼدميه(مط)

مػذهماظالئقة؛ عنم2ادلادةم

ماالذرتاطات،موحيصؾفامعـفا،موؼؼدممتؼرؼرامسنمذظك؛ اظدولماألسضاءمواألسضاءمادلـؿلؾةمبدصعمؼطاظب(مي)

مك) ماألجفزة( معع ماالتصال موؼؤعن ماظدوظقة، مادلـظؿات معن مشهرػا معع مادلـظؿة مسالضات مادلعـقةم ؼدؼر ماظدوظقة احلؽوعقة

مادلؿقدة؛باظلؾع،موععموطاالتماألعمم

 أخرىمأومضواسدماألخرىمادلـصوصمسؾقفاميفمػذهماظالئقة،مويفماظالئقةمادلاظقة،مأوميفمأؼةمظوائح ؼضطؾعمباظواجؾات(مل)

م.تؽونمدارؼةمادلػعول


