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 ةوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراع، (RQميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وميكن االطالع على واثئق أخرى للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
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A 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة السادسة بعد املائة

 2018مارس/آذار  14-12روما، 

 من دستور املنظمة 14إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة 
 

 مقدمة -أولا 
 
 دساااتور املنظماااةمااان  14ختياااار أمناااا  األرجشااازة املنشاااةة  قت اااى املاااادة اخلاصاااة ابرجااارا ات اإلتتنااااوذ هاااذه الوثيقاااة  -1

قاد للا ، علاى  ،مان الالئةاة العاماة للمنظماة 34مان املاادة  7إىل اللجناة وققاا للرقارة اليت حتااذ  ،. وهذه املسةلةشموتعيين
 قت ااااى حنااااو مااااا هااااو وارد أد ه، فاااام دراسااااة مستري ااااة ماااان رجا ااااز األرجشاااازة الر سااااية ورجشااااا ين ماااان األرجشاااازة املنشااااةة 

 .14 املادة
 
معلوماات عان املشااورات الاايت أرجراهاا الارئيل املساتقل للمجلال اصاول هاذه املسااةلة،  تقادمم هاذه الوثيقاةكماا  -2

خاصااة علااى ءااو  القاارار الصااادر عاان اهلاال س دورتااني اخلامسااة واخلمسااض بعااد املائااة بشااة  وءااع اقاا ا  حااوذ إرجاارا ات 
ق احااا يق ااي بتةكيااد اإلرجاارا ات اكااذل  تعااره هااذه الوثيقااة  و . 14املااادة  قت ااى املنشااةة املعنيااة تعيااض أمنااا  األرجشاازة ب

املؤقتة اليت طبق  على العملية األخرية الختيار وتعيض أميين املعاهدة الدولية بشة  املوارد الوراثياة النباتياة لذغذياة والزراعاة 
ات الطويلاااة )"املعاهااادة الدولياااة( وهيئاااة مصاااايد أ اااا  التو اااة س ا(ااايم اتناااداب )"اتيئاااة"( علاااى التاااوا ، ابعتبارهاااا اإلرجااارا 

   األرجل اخلاصة  ثل هذه التعيينات. وترد هذه اإلرجرا ات س ملةق هذه الوثيقة.
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 معلومات أساسية -ااثنيا 
 
، س دورهتااا الثالثااة بعااد املائااة، واالرجتماااع املشاا   بااض الاادورة الشااؤو  الدسااتورية والقا و يااة )اللجنااة( قاماا  ةنااة -3

الرابعااة والسااتض بعااد املائااة للجنااة املاليااة )"االرجتماااع املشاا  "( بدراسااة مسااةلة العشاارين بعااد املائااة للجنااة الاار م  والاادورة 
ماان دسااتور املنظمااة والكيااا ت األخاارى الاايت  14اإلرجاارا ات اخلاصااة ابختيااار وتعيااض أمنااا  األرجشاازة املنشااةة  ورجااز املااادة 

 14 املااادةقت ااى الوليريااة لذرجشاازة املنشااةة  تست اايرشا املنظمااة. وأقاارمت اللجنااة ابإارجااة إىل إقامااة تااوا   بااض االسااتقاللية 
ااة 1واملسااؤوليات القا و يااة واإلداريااة الاايت تتةملشااا املنظمااة إ ا  هااذه األرجشاازة . وشاادمد االرجتماااع املشاا   علااى ال اارورة امللةم

ا(اايم ة س ، ومهااا هيئااة مصااايد أ ااا  التو اا14املااادة قت ااى  ملاال  وليرتااض شاااغرتض ألمنااا  رجشااا ين ماان األرجشاازة املنشااةة 
 .اتنداب واملعاهدة الدولية

 
وس وق  الحق، استعره اهلل، س دورتاني اخلامساة واخلمساض بعاد املائاة، تقرياراب اللجناة واالرجتمااع املشا  ،  -4

 ورجااز املبااادإل واإلرجاارا ات الاايت وءااعشا املااؤ ر  ، بتعيااض األمنااا  واققااة األرجشاازة املعنيااة يقااوم، املاادير العاااموأشااار إىل أ  
14املاااادة قت اااى بشاااة  األرجشااازة املنشاااةة  

وأقااارم ابإارجاااة إىل إاااااد تاااوا   باااض االساااتقاللية . وأحكاااام املعاهااادات املعنياااة 2
ماان دسااتور املنظمااة واملسااؤوليات الاايت تتةملشااا املنظمااة ؛اااه تلاا  األرجشاازة   14املااادة قت ااى  الوليريااة لذرجشاازة املنشااةة 

ااة ملاال  وليرتاا ، ومهااا هيئااة 14املااادة قت ااى  ض شاااغرتض ألمنااا  رجشااا ين ماان األرجشاازة املنشااةة وشاادمد علااى ال اارورة امللةم
 . وقرمر اهلل أ ني ينبغي اتباع العملية التالية:3مصايد أ ا  التو ة س ا(يم اتنداب واملعاهدة الدولية

 
املعنياض مان األرجشازة  يقوم الرئيل املستقل للمجلل وأما ة املنظمة، مع مرعاوذ قاوراب، ابلتشااور ماع اةشاا ين )أ(

من دستور املنظمة بغية التوصل إىل اق ا  بشة  اإلرجرا ات الراعية لتعيض أمنا  اةشا ين  14املادة  قت ى املنشةة 
، على أ  يكو  اق احاً يقبل بني اةشاا ا  وأ  اااذ إىل سلال املنظماة ماع  اياة 14املادة  قت ى املعنيض املنشةين 

  2018سنة 
ومااع مرعااوذ قااوراب أي اااً، وبصااورة اسااتثنائية وماان دو  أ  يشااكل هااذا سااابقة، يصاادر املاادير العااام إعااال ً  )ب(

 لوليرتض شاغرتض من أرجل تعيض أميين اةشا ين )هيئاة مصاايد أ اا  التو اة س ا(ايم اتناداب واملعاهادة الدولياة(.
املنظمة مع إشرا  ممثلض اثنض عن األع ا ، يقررمهاا  وسيتم هذا  ورجز اإلرجرا ات املرعية لتعيض كبار املولرض س

اةشا ا ، س ةنة إرجرا  املقابالت، على أ  ايل املادير العاام مان مم مرشاةاً واحاداً إىل كال مان اةشاا ين للمواققاة 
 عليني س دورهتما املقبلة 

شار  مواققاة اةشاا  املعاين علاى هاذا  وسيتم تعيض األمينض املشار إليشما س الرقرة الررعية )ب( ملدة سانتض )ج(
 .4التعيض س  اية تل  الر ة

  

                                                      
 .CL 155/PV/8و CL 155/PV/7و CL 155/PV/6و CL 155/PV/5( و12إىل  9)الرقرات من  CL 155/7و CL 155/2الواثئق   1
 ، من النصول األساسية.سضاةز  الثاين،   2
 . CL 155/REPمن الوثيقة  27إىل  25الرقرات من   3
 .CL 155/REPمن الوثيقة  27الرقرة   4
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 تنفيذ توجيهات اجمللس املتعلقة ابإلجراءات املؤقتة -ااثلثا 
 
إرجارا ات اختيااار مان أرجاال تعياض أمااض للجشاا  الر سااي للمعاهادة الدوليااة   تورجيشااات اهلال، وءااعبنااً  علاى  -5

  الر سااي للمعاهاادة الدوليااة )الاارئيل وع ااو ماان أع ااا  املكتااز( س اللجنااة ملاادة ساانتض. وشااار  ممااثال  اثنااا  عاان اةشااا
، 2017يو يااوزحزيرا   22املساؤولة عاان إرجارا  املقااابالت وس ماداوالت ةنااة االختيااار الالحقاة. و ورجااز رساالة مؤرخااة س 

، املرشا  الاذاب Kent Nnadozieعلمااً ابقا ا  تعياض السايد  الدولياة أحاا  املادير العاام رئايل اةشاا  الر ساي للمعاهادة
اختاره املدير العام بعد استعراه تقرير اللجنة املسؤولة عن إرجرا  املقابالت املنشةة  ورجز إرجارا ات االختياار. وس الادورة 

 وقمرزتشارين  3أكتوبرزتشارين األوذ إىل  30السابعة للجشا  الر ساي للمعاهادة الدولياة، الايت ا عقادت خاالذ الرا ة مان 
 5أمينا ملدة سنتض. Kent Nnadozie،    املواققة على اق ا  تعيض السيد 2017 الثاين

 
وشار  ممثال  اثنا  عن اتيئة )الرئيل ورئايل وقاد  6.نيوتعيين كما أطلق  عملية الختيار األمض التنريذاب للشيئة -6

االختيااار الالحقااة. و ورجااز رسااالة  ع ااو ماان أع ااا  اتيئااة( س اللجنااة املسااؤولة عاان إرجاارا  املقااابالت وس مااداوالت ةنااة
ابقا ا  تعياض الادكتور  علمااً ، أحا  املدير العام رئيل اةشا  الر سي للمعاهدة الدولية 2017أبريلز يسا   29مؤرخة س 

Christopher O’Brien املرشاا  الااذاب اختاااره املاادير العااام بعااد اسااتعراه تقرياار اللجنااة املسااؤولة عاان إرجاارا  املقااابالت ،
 Christopherاملنشاةة  ورجاز إرجارا ات االختياار. وواققا  اتيئاة، خاالذ دورهتاا اإادياة والعشارين، علاى تعياض الادكتور 

O'Brien .ً7أميناً تنريذاي 
 

 قة بوضع اإلجراءات الطويلة األجلتنفيذ توجيهات اجمللس املتعل -ارابعا 
 
  وققاااااااا لتورجيشاااااااات اهلااااااال، مشااااااااورات حتااااااا  إشااااااارا  الااااااارئيل املساااااااتقل للمجلااااااال، السااااااايدبااااااادأت أي اااااااا،  -7

Wilfred Ngirwa. هبد  وءع اق ا  يعره على اهلل بشة  اإلرجرا ات الطويلة األرجل اخلاصة بتعيض األمنا ،  
 
دة الدولياة يقادمم قيشاا يل املستقل للمجلل رساالة إىل رئايل املعاها، أرسل الرئ2017ينايرزكا و  الثاين  25وس  -8

الارئيل املساتقل للمجلال بشاة  هاذه املساةلة. وبعاد  لا ، تورجماني مان  تاائ  مداوالت اهلال ما خلص  إليني معلومات ع
االرجتماااع، ماان أرجاال ارجتماااع ملكتااز املعاهاادة الدوليااة. وخااالذ هااذا  2017مااارآزا ار  2و 1)النااروي ( يااومي  إىل أوساالو

التقااى الااارئيل املساااتقل للمجلااال باارئيل املعاهااادة الدولياااة وأع اااا  املكتاااز وقاادمم معلوماااات حاااوذ اإلرجااارا ات املخصمصاااة 
   واإلرجرا ات الطويلة األرجل املق حة، مع اإلشارة بشكل خال إىل اإلرجرا ات الطويلة األرجل.

                                                      
 IT/GB-7/17/Reportللجشا  الر سي للمعاهدة الدولية بشة  املوارد الوراثية النباتية لذغذية والزراعة،  لسابعةامن تقرير الدورة  45الرقرة   5
 .IOTC–2017–S21–R[E]من تقرير الدورة اإادية والعشرين تيئة مصايد أ ا  التو ة س ا(يم اتنداب،  11الرقرة   6
 من املررجع  رسني. 12الرقرة   7



4 CCLM 106/5 

 

إىل تواقاق س اررا  بشاة  اإلرجارا ات  ،الساابعة س دورتاني ،الر ساي للمعاهادة الدولياة التوصالوتعذر على اةشاا   -9
الطويلة األرجل املق حة بسبز شواغل أثريت س ما يتعلق ابملسؤولية املش كة بض أما اة املنظماة واةشاا  الر ساي. ولاذل ، 

لتشاااور الوثيااق مااع قاارمر إعااادة النظاار س هااذه املسااةلة س دورتااني الثامنااة وطلااز ماان أما ااة املنظمااة إعااادة النظاار س االقاا ا ، اب
املكتااز، وطلااز أ  ياار  االقاا ا  بشااكل أ سااز الشااواغل الاايت أثااريت خااالذ الاادورة السااابعة. وساايعقد اةشااا  الر سااي 

 2019.8للمعاهدة الدولية دورتني الثامنة س عام 
 

للمجلاال ، أبلااا الاارئيل املسااتقل 2017ينايرزكااا و  الثاااين  25اتيئااة، قبمورجااز رسااالة مؤرخااة س ابلنساابة إىل و  -10
رئاايل اتيئااة ابملااداوالت الاايت أرجراهااا اهلاال س دورتااني اخلامسااة واخلمسااض بعااد املائااة الاايت عقاادت س ديساامرزكا و  األوذ 

، بشة  كل من اإلرجرا ات املخصمصة والطويلاة األرجال املق حاة. وأرجارى الارئيل املساتقل للمجلال أي اا مناقشاات 2016
، أرسال الارئيل املساتقل للمجلال رساالة إىل رئايل 2017ماايوزأاير  2إىل روماا. وس  مع رئيل اتيئة  ناسبة  ايرة قام هباا

اتيئااة يشااري قيشااا إىل ءاارورة أ  تسااتند اإلرجاارا ات الطويلااة األرجاال إىل العمليااة الاايت طبقاا  مااؤخرا ماان أرجاال شااغل وليرااة 
ة الااايت ا عقااادت س يورجيااااكر ، األماااض التنرياااذاب. كماااا ح ااار الااارئيل املساااتقل للمجلااال الااادورة اإادياااة والعشااارين للشيئااا

. وس كلماااة مرصمااالة أماااام اتيئاااة، أعااااد التةكياااد علاااى االقااا ا  2017ماااايوزأاير  26إىل  22 دو يسااايا، خاااالذ الرااا ة مااان إ
 أ  تستند اإلرجرا ات الطويلة األرجل إىل اإلرجرا ات املؤقتة. رورة القاءي ب

 
يااة الدائمااة الاايت اق حتشااا أما ااة املنظمااة، علااى اعتبااار أ ااا ومل تواقااق اتيئااة، س أعقاااب مناقشااة أرجرهتااا، علااى العمل -11
تتماشى مع الالئةة الداخلية للشيئة. وشكمل  سموعاة صاياغة، كلمرتشاا بوءاع الصايغة النشائياة القا ا  لتعاديل الالئةاة  ال

واققااة عليااني، علااى سلاال لشيئااة لكااي تنظاار قيااني اتيئااة س دورهتااا الساانوية الثا يااة والعشاارين، ولكااي يعااره، بعااد امللالداخليااة 
2018املنظمة. وستعقد الدورة الثا ية والعشرو  للشيئة س مايوزأاير عام 

ارا ها بشة  املساةلة  كما عرء  أما ة املنظمة  .9
 .2017سبتمرزأيلوذ  19رسالة دورية مورجشة إىل أع ا  اتيئة مؤرخة س عر قيد املناقشة 

 
 جلاقرتاح وضع إجراءات طويلة األ -خامساا 

 
ابلنظااار إىل التقااادمم ا(ااادود ا(ااار  حااال ار  واةاااداوذ الزمنياااة الااايت وءاااعتشا املعاهااادة الدولياااة واتيئاااة ابلنسااابة إىل  -12
داوالت الداخلية بشة  هذه املسةلة، تطلز أما ة املنظمة من اللجنة، ومن خالذ اللجنة، مان اهلال، تقادج تورجيشاات امل

ما مع األخذ علما بقرار اهلال النظار س االق احاات اخلاصاة ابإلرجارا ات الطويلاة بشة  كيرية معاةة هذه املسةلة ]ال سي
 [.2018األرجل س ديسمرزكا و  األوذ 

 
وس هذا السياق، تر  أما ة املنظمة اتد  الكامن ورا  وءع إرجرا ات طويلة األرجل تتماشى مع حالة األرجشازة  -13

املتخصصااة، ألماام املتةاادة ابوصاارشا أرجشاازة دسااتورية  بعااة للمنظمااة، وهااي وكالااة ماان وكاااالت  14املااادة قت ااى املنشااةة  
اادة ابلنساابة إىل هيااع هااذه األرجشاازة الدسااتورية.  إىل العديااد ماان رجوا ااز إرجاارا ات اال تخاااب الاايت أي ااا تشااري و وتكااو  موحم

                                                      
 من تقرير املعاهدة الدولية. 47الرقرة   8
 من تقرير اتيئة.  16و 15الرقر     9
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لااايت ال تتناساااز ماااع حالاااة هاااذه األرجشااازة وولاااائ  األماااض س الساااابق املعاهااادة الدولياااة واتيئاااة الختياااار األمناااا  وا تشاااابقط
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10. 
 

ينبغاي االس شااد هباا لادى وءاع اإلرجارا ات الطويلاة وترى أما ة املنظماة أ  هناا  بعاال االعتباارات ا(ادمدة الايت  -14
 شم:وتعيين 14املادة قت ى اهلل ابلنسبة إىل اختيار أمنا  األرجشزة املنشةة   اعليش ينبغي أ  يواققاألرجل اليت 

 
تنص الصاكو  التةسيساية لذرجشازة الدساتورية املعنياة علاى أ  ي اطلع طرقاا  )أاب املادير العاام واةشاا   )أ(

باادور س عمليااة التعيااض. وحتظااى هااذه األدوار ابحاا ام  م س اإلرجاارا ات املؤقتااة الاايت طبقاا  علااى أحااد  املعااين( 
بكال منشماا  ةعمليات االختيار. قشذه اإلرجرا ات  كمِّن املدير العام واةشا  املعين مان االحتراااب ابألدوار اخلاصا

ر ماا إ ا كاا  ينبغاي املواققاة علاى املرشا  املقادم والنشوه هبا، قيما تعود الكلمة الرصل للجشاا  املعاين الاذاب يقارم 
من املدير العام أو رق ني، وققاً ألحكاام املعاهادات. ويار  هاذا الانش  ممارساة عاماة معتمادة علاى  طااق منظوماة 
األماام املتةاادة س ساااذ تطبيااق أحكااام مشاااهبة. وابلرعاال قااا  إرجاارا ات اال تخاااب الاايت وءااعتشا بعااال األرجشاازة 

ال تترااق مااع أحكااام املعاهاادات  ات الصاالة واملبااادإل الاايت وءااعشا املااؤ ر الااذاب اكاام  14املااادة قت ااى املنشااةة  
 ، وال تتماشى مع املمارسة املتبعة س األمم املتةدة.14املادة قت ى األرجشزة املنشةة  

 
ة عاان تظاال املنظمااة واملاادير العااام مسااؤولض بشااكل كاماال عاان أدا  األمنااا  وساالوكشم و  ااعا  للمسااا ل )ب(
و ورجاااز اإلطاااار املؤسساااي للمنظماااة، قاااا  هاااذه األخااارية واملااادير العاااام، ابعتبااااره املمثااال القاااا وين النشاااائي   لااا .

، مهااا ماان يلزمااا   عاةااة عواقااز أورجااني الاانقص والقصااور س 14املااادة قت ااى  للمنظمااة ولذرجشاازة املعنيااة املنشااةة 
املعاهدة الدولية واتيئة رجشاا ين دساتوريض  بعاض للمنظماة، قاا  وطاملا تظل  أدا  األمنا  أو سلوكشم وموارجشتشا.
ا إ ا كاا  املادير العاام قاد  كمان مان لدياة الادور املساند إلياني  ورجاز الصا  هذه املسا لة تنشة بصر  النظر عمم 

 التةسيسي س تقييم املرشةض لولائ  األمض واختيارهم.
 

ين دساااتوريض  بعاااض للمنظماااة يعتمااادا  علاااى الشخصاااية القا و ياااة املعاهااادة الدولياااة واتيئاااة رجشاااا   تعتااار )ج(
ة امللقاااة واليالمان خاالذ املنظماة للوقاا  اب  للمنظماة )واالمتياا ات واإصاا ت واإلعراا ات اخلاصاة هباا(، وتعماال

 ولتنريذ برام  عملشما.على عاتقشما 
 

ابألسااآ علاى أ اني تعياض ملولا  قاين،  14املاادة قت اى از أ  ينظار إىل تعياض أمناا  األرجشازة املنشاةة   )د(
 اااا يسااام  ترجااارا  تقيااايم ملاااؤهالت املرشاااةض، وعملياااات حتقاااق ساااليمة مااان املعلوماااات املقدماااة، وأاب تقيااايم ةمياااع 
املرشةض من حيث  زاهتشم وسلوكشم على ءو  االختصاصات ا(ددمة. وعمليات التةقمق هذه هي عناصار عادياة 

س منظوماة األمام املتةادة. وإ  سارد قارا ة املعاهادات املعنياة تؤكاد  قاينأاب مولا  عيض وهامة من العملية املتصلة بت
أ  دور املاادير العااام س عمليااات االختيااار هااذه هااو أكثاار ماان ساارد دور إداراب أو استشاااراب. وإ  مااا تتساام بااني هااذه 

راقية وموءاوعية قاد ات ا   اا قياني من كرا ة وش -اليت حت م أدوار كل من املدير العام واةشا  املعين  -اإلرجرا ات 
 الكراية س العمليات اليت  رذت الختيار األمينض اإاليض لكل من املعاهدة الدولية واتيئة.

 
                                                      

 ا طالقا من صرةات املنظمة  ات الصلة على شبكة اإل    .ميكن االطالع على هيع هذه الواثئق   10
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ااااز، مااان  رااال املنطلاااق، اإلقااارار بوليراااة األماااض ابلدررجاااة األوىل علاااى أ اااا وليراااة س اخلدماااة املد ياااة  )ه(
بااق علااى هيااع مااولري املنظمااة. وإ  االرجاارا ات املق حااة تاادعم اإياااد الدوليااة، ع ااع للشاارو  واملعااايري الاايت تط

واالسااتقالذ واالسااتقاللية الاايت ينبغااي أ  تتساام هبااا األ شااطة الاايت ي ااطلع هبااا مولرااو املنظمااة ماان أرجاال املنظمااة، 
مشماااة ، وحتااا م طابعشاااا املتعااادد األطااارا . وتساااند إىل األمناااا  14املاااادة قت اااى س  لااا  األرجشااازة املنشاااةة    اااا

 س االءطالع بولائرشم. 14املادة قت ى مساعدة األرجشزة املنشةة  
 

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -اسادسا 
 

 إ  اللجنة مدعوة إىل استعراه هذه الوثيقة وتقدج مالحظات وتعليقات بشة ا إىل اهلل حسبما تراه مناسبا. -15
 

 ا يلي:وإ  اللجنة مدعوة بشكل خال إىل القيام   -16
 

ملشاااورات الااواردة أعاااله بشااة  مبااادرة الاارئيل املسااتقل للمجلاال وأما ااة املنظمااة اصااول اباألخااذ علمااا  )أ(
  14املادة   قت ىوءع إرجرا ات لتعيض أمنا  األرجشزة املنشةة 

 ات والقياااام، س ءاااو  االعتباااارات الساااالرة الاااذكر، تقااارار االقااا ا  الاااداعي إىل ءااارورة أ  تساااتند اإلرجااارا )ب(
اإلرجاارا ات  إىل 14املااادة قت ااى ختيااار األمنااا  التنريااذيض أو رألسااا  األرجشاازة املنشااةة  الالطويلااة األرجاال 

 س ملمثلااي اةشااا  املعااين، علااى النةااو املبااضم  مناساابةتعيااض كبااار املااولرض، مااع مشاااركة اخلاصااة باملوحاادة 
 .  الحقاً  ةشا  املعينااالختيار ملواققة  ملةق هذه الوثيقة، وإىل خ وع تعيض املرشةض الذين يقع عليشم
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 امللحق
 

 11وتعيينهم 14املادة قتضى العملية اخلاصة ابختيار أمناء األجهزة املنشأة مب
 

 ورجااز التورجيشاااات الصااادرة عااان سلاال املنظماااة س دورتااني اخلامساااة واخلمسااض بعاااد املائااة، ساااتتبع عمليااة تعياااض  
 بكبار مولري املنظمة.األمنا  إرجرا ات التعيض اخلاصة 

 
الاايت تاار  املمارسااة املعتااادة مااع تعااديالت مناساابة تتعلااق  شاااركة و اإلرجاارا ات الااواردة أد ه سااتطبق وبنااا  عليااني، 
 :14املادة قت ى اةشا  املعين املنشة  

 
 قيام اإلدارات الرنية بصياغة إعال  الوليرة الشاغرة، بدعم من مكتز املوارد البشرية  (1)

 
يومااااً،  اشاااياً ماااع املمارساااة  46و شاااره ملااادة  ار إعاااال  الوليراااة الشااااغرة ملنصاااز األماااض التنرياااذابإصاااد (2)

  عتادةامل
 

لواردة قيام مكتز املوارد البشرية أبوذ استعراه وقر  للمرشةض ابالستناد إىل املعايري الد يا واملؤهالت ا (3)
  س إعال  الوليرة الشاغرة

 
ر العام واملاديرين العاامض املسااعدين املعنياض ابساتعراه اث  لوءاع قائماة ماورجزة قيام مكاتز  واب املدي (4)

مرشاةض،  10ابملرشةض من أرجل إرجرا  مقابالت معشم، على أ  ت م القائماة املاورجزة ماا ال يقال عان 
  ا يشمل مرشةة واحدة على األقل 

 

العااام، منسااق املناااا واملااوارد الطبيعيااة(، تشااكيلة ةنااة إرجاارا  املقااابالت: رئاايل )ماان مكتااز  ئااز املاادير  (5)
ومولراااا  رقيعاااا املساااتوى مااان املنظماااة، وع اااو واحاااد خااااررجي، وممثااال واحاااد عااان قسااام املاااوارد البشااارية 

قت ى العملية(. وق الً عن  ل ، وبصورة استثنائية س ما  ص تولي  أمنا  األرجشزة املنشةة   )لدعم
را  املقابالت ممثلاض عان األع اا  تعينمشماا األرجشازة،  اشايا ، ستت من اللجنة املسؤولة عن إرج14املادة 

 مع قرار اهلل  
 

 إرجرا  اللجنة املسؤولة عن املقابالت ملقابالت مع املرشةض املدررجة أ األهم على القائمة املورجزة. (6)
 

ن مخسااة مرشااةض، قيااام اللجنااة برقااع تقريرهااا إىل املاادير العااام لينظاار قيااني. ويت اامن التقرياار مااا ال يقاال عاا (7)
س  لاا  مرشااةة واحاادة علااى األقاال، وس حاااذ عاادم ورجااود مرشااةة، علااى تقرياار اللجنااة أ  يت اامن   ااا
 يرر  ل    ما

 

                                                      
والاااايت يعاااضم أمناألهااااا،  ورجاااز الصااااكو  التةسيساااية، ماااان قبااال املاااادير العاااام،  واققااااة  14تنطباااق هاااذه العمليااااة علاااى األرجشاااازة املنشاااةة  قت ااااى املاااادة   11

 املعين. اةشا 
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حتقق مكتز املوارد البشرية من املعلومات املقدمة من رجا از املرشاةض وقياام شاركة خاررجياة ابساتعراه  (8)
 القائمة املورجزة القدرات اإلدارية للمرشةض املدررجة أ األهم س 

 
، أو إىل أع اا  اةشاا  14املاادة قت اى واحد اااذ إىل اةشاا  املعاين املنشاة   رش ملار املدير العام يختا (9)

 واققة عليني ملل
 

  حسز االقت ا املواققة على املرش ،  (10)
 

 التعيض (11)
 


