
October 2018 CCLM 107/2 
 

  ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .للبيئة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

 . www.fao.orgموقع املنظمة: وميكن االطالع على وثائق أخرى على 
MX840/A 

A

والقانونية الدستورية الشؤون لجنة

الدورة السابعة بعد المائة

2018أكتوبر/تشرين األول  24 - 22روما، 

الترتيبات االنتقالية -العملية االنتقالية بين اإلدارات المنتهية واليتها والجديدة 

مقدمة -   ال      أو  

        املنعقدة                                ا، خالل دورهتا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بعد املائة      علم            )اللجنة(                                      أخذت جلنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوول الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية والقا و ية  - 1
       ا دارة                                               ملية ا تقالية سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بت ا دارة املنت ية واليت ا و           احلاجة إىل ع                     ، مبالحظات األما ة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل     8112            يف مارس/آذار 

   . 1      املقبلة   هتا                                                          وطلبت إىل األما ة إعداد وثيقة هبذا اخلصوص للنظر في ا خالل دور    ،      اجلديدة

      لجنة.   ال          على تقرير    ،    8112               يف يو يو/حزيرال         املنعقدة                  واخلمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤت بعد املائة                دورته التاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤعة    خالل    ،          ووافق اجمللس  - 8
                                                                             أخذ اجمللس علما  مبالحظات األما ة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل العملية اال تقالية بت ا دارة املنت ية واليت ا                 ذا البند اخلاص، "            يف ما يتعلق هب  و 

               . وهذه الوثيقة  8 "                            ا مبا يتيح اجملال الكايف للتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاور               ذا اخلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوص مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبق         وثيقة هب                      وطلب إىل األما ة إعداد         العتيدة        وا دارة 
        إعالمي.     ابع                     هي يف املقام األول ذات ط

معلومات أساسية -ا      ثاني  

                                       جديدة مناقشؤؤؤة مسؤؤؤتايلؤؤؤة داخل منظمة األغذية       إدارة                                                        أثارت مسؤؤؤ لة العملية اال تقالية بت إدارة منت ية واليت ا و   3
                                                              كنتيجة للتقييم اخلارجي املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتقل وخرة العمل الاورية لتجديد املنظمة   و                     خالل السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوات املا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية.          )املنظمة(          والزراعة 
          والتعديالت       8112                  يف  وفمرب/تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثا         املنعقدة    ت             اخلامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والثالث             )االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثنائية(    ته     دور               مومتر املنظمة يف    ها          اليت أقر  

 ،    8112                  يف  وفمرب/تشؤؤؤرين الثا         املنعقدة    ت              السؤؤؤادسؤؤؤة والثالث   ته   ر    دو         املومتر يف                                     الالحقة على النصؤؤؤوص األسؤؤؤاسؤؤؤية اليت أقرها 
                      وفمرب/تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثؤؤا ،       تعقؤؤد يف   ت    ُ                 اليت تُعقؤؤد كؤؤل سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنتت وكؤؤا ؤؤ   ،    نظمؤؤة  امل                    الؤؤدورة العؤؤاديؤؤة ملومتر        ا عقؤؤاد             مت تقؤؤدم موعؤؤد 
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               يف يو يو/حزيرال     هذه        اجلديدة           االجتماعات                 عقد وفقا  لدورة  ت   ،  له    ورة     ُ                   قد طُلب من املومتر يف أول د  و                       إىل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر يو يو/حزيرال.
               يف الوقؤؤت  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه،                   . وهكؤؤذا كؤؤال هنؤؤا ،     8111                                . وجرت اال تخؤؤابؤؤات يف يو يو/حزيرال              مؤؤدير عؤؤام جؤؤديؤؤد       ا تخؤؤا     ،    8111

  .    8111                 ديسمرب/كا ول األول     31   حىت       8111                                ومدير عام منتخب من يو يو/حزيرال              منت ية واليته          مدير عام 
 
    .          عمؤؤؤل املنظمؤؤؤة      تعريؤؤؤل        تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤب يف  ت                      العمليؤؤؤة اال تقؤؤؤاليؤؤؤة أ ؤؤؤا      ؤؤؤا      جرت في           الظروف اليت       اعتربت    ،    عموم      على ال  و   - 4
         هي و ؤؤؤؤعية   و               منت ية واليته،                          مدير عام منتخب ومدير عام       اسؤؤؤؤه                  كال هنا  يف الوقت                             خالل فرتة تزيد على سؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤ ر،   ف

               قبل و  تتناوهلا         نظمة من   امل                               و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعية فريدة من  وع ا   تواج  ا    ظل    اي  ف                 . وعالوة على ذلك،          يف حد ذاهتا          غري مر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية
                                بت األعلؤؤؤؤاب. وبربيعة احلال، تااقمت               ي أثار جدال   ذ                      ورات غري املرغو  في ا ال                                  ؤؤؤؤمن لوائ  ا، كال هنا  عدد من التر

        تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ر                                                                     ل الارتة اال تقؤؤاليؤؤة دامؤؤت أكثر من سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤة أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر، مقؤؤار ؤؤة بؤؤالارتة العؤؤاديؤؤة اليت  أل                        تعقيؤؤدات الارتة اال تقؤؤاليؤؤة 
        أسابيع.   6    أو   5
 
       8111                                                                                       وهكؤؤذا، قؤؤام املؤؤدير العؤؤام املنت يؤؤة واليتؤؤه بؤؤمجراب عؤؤدد كبري من التعيينؤؤات يف منؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب عليؤؤا طوال عؤؤام   - 5

                                          ة وا ؤؤؤؤ ة، أو خالف ذلك حاجة مو ؤؤؤؤوعية، تقتلؤؤؤؤي                 تكن مثة حاجة مل           حينما           مبا يف ذلك                     وحىت  اية ذلك العام، 
                                           يف موسؤؤسؤؤات منظومة األمم املت دة يف ظروف ةاثلة                                 يتعارض مع املمارسؤؤة املتبعة عموما          كال ذلك   و          املنا ؤؤب.    تلك     ملب 

                                                              عندما ا تخب املومتر مديرا  عاما . وقد أدى ذلك إىل حالة كال في ا       1223             لمنظمة يف عام  ل                  ومع املمارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اخلا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
       الكبرية                         املتبعة عموما  يف املنظمات               قواعد الكياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة                                                            لدى مدير عام جديد فريق إدارة عليا   خيرته، خالفا  للممارسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات و 

       ةتدة      زمنية     ارتة  ل                                                        ذلك إىل تقويض الثقة داخل األما ة وأحلق اللؤؤؤؤؤؤرر باعالية عمل ا      أفلؤؤؤؤؤؤى                               التابعة ملنظومة األمم املت دة. و 
   .     8118    عام      خالل

 
                                       ،   يتمكن املؤؤؤؤدير العؤؤؤؤام املنتخؤؤؤؤب من احلصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول     8111                         خالل الارتة اال تقؤؤؤؤاليؤؤؤؤة لعؤؤؤؤام  ف               وعالوة على ذلؤؤؤؤك،   - 6

         كما أ ه                                                                                     املتعلقة بسؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤات املنظمة وبراي ا والتوظيا في ا و شؤؤؤؤؤؤؤاطاهتا و  يتمكن من االسؤؤؤؤؤؤؤتاادة من ا.             على املعلومات 
                                                  وكؤؤال ال بؤؤد من بؤؤذل ج ود لتؤؤ مت التمويؤؤل اخلؤؤارجي لتوفري    ،                     وا داري خالل تلؤؤك الارتة      الاين                   يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاؤؤد من الؤؤدعم 

                   بعض الدعم احملدود.
 
        استعر ت    قد     . و     8111                                                                     وأ ب ت  عوبات الارتة اال تقالية مصدر قلق لألعلاب خالل النصا الثا  من عام   - 7

                         . و تيجة لعملية االسؤؤؤؤؤؤتعراض     8118                                                        جلنة الشؤؤؤؤؤؤوول الدسؤؤؤؤؤؤتورية والقا و ية وجلنة املالية واجمللس يف عام        من قبل            هذه املسؤؤؤؤؤؤ لة 
                                   ، على تعديلت لالئ ة العامة للمنظمة.    8113                                                هذه، وافق املومتر، يف دورته املنعقدة يف يو يو/حزيرال 

 
                               ا على سؤؤؤؤؤؤلرة املدير العام املنت ية                                                                     أوال ، من خالل إدخال تعديل على الالئ ة العامة للمنظمة، و ؤؤؤؤؤؤع املومتر قيود    - 2

      املادة    من    8       الاقرة                                                                           ما خيص إجراب تعيينات يف منا ؤؤؤب عليا خالل األشؤؤؤ ر األخرية من فرتة واليته. وعليه، تنص         واليته يف
                                     من الالئ ة العامة للمنظمة على ما يلي:    41
 

   8 -                                      مدة والية املدير العام يف منا ؤؤؤؤؤب من فئة مد   ن                              اليت متت خالل األشؤؤؤؤؤ ر السؤؤؤؤؤتة األخرية م           التعيينات          تنت ي مدة  "
     متؤؤديؤؤد      اجلؤؤديؤؤد                   وجيوز للمؤؤدير العؤؤام                                                                 ومؤؤا فو  بعؤؤد أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر على األكثر من ا ت ؤؤاب مؤؤدة واليؤؤة املؤؤدير العؤؤام.

   ".             هذه التعيينات       أي من
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                تعيينات يف منا ؤؤؤؤب       إجراب     حظر              واقع األمر أل   و        احلكم؛    هلذا        وهرية                 راب بشؤؤؤؤ ل احلاجة اجل  اآل       قوي يف       توافق    سؤؤؤؤاد   و   - 2
       برريقة      ملراف  ا         في   اية                 التعديالت املقرتحة        ؤؤؤؤؤؤؤؤي ت   ،   فية   ؤؤؤؤؤؤؤؤا        مراجعة إ   ى  عل      بناب    و    .                          كال مسؤؤؤؤؤؤؤؤ لة متوخاة يف البداية        عليا
   ظ     ل اا ا   مع                    حسؤؤؤؤؤؤبما يراه مناسؤؤؤؤؤؤبا،             منا ؤؤؤؤؤؤب عليا   في                 القيام بتعيينات    من       واليته         لمنت ية    م ا   لعا ا      لمدير  ا               يجابية" لتمكين   "إ

                             حال، يف غلؤؤؤؤؤؤؤول فرتة زمنية  دودة.    ة  أي    على                          مثل هذه التعيينات تنت ي،       ولكن  . م   لعا                املخو لة للمدير ا       لتعيين  ا         على سلرة 
            يوليو/متوز(،     31                                    ر، فلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  عن ا ت اب والية املدير العام )                                          اجلدول الزمين لال تخا  احملدد من جا ب دورة املومت          بالنظر إىل   و 

            فرباير/شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبا     1     تم يف  ت        وما فو     8 -   مد         من فئة                       أل أي تعيينات يف منا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب                   من الناحية العملية     يعين          هذا احلكم     فمل 
                ومن املشؤؤؤؤؤكو  فيه    .         تلك السؤؤؤؤؤنة                    ديسؤؤؤؤؤمرب/كا ول األول من     31                    سؤؤؤؤؤتنت ي يف موعد أقصؤؤؤؤؤاه    ه      أو بعد                 من سؤؤؤؤؤنة اال تخابات 

                   إذا كال األمر كذلك،       ولكن        ش ر ا.    18                                                                       ما إذا كال مرشح ملنصب رفيع املستوى سيقبل تعيين ا لارتة زمنية  دودة تقل عن 
                                                         على أبعد تقدير، ما   يقرر املدير العام اجلديد متديد التعيت.            تلك السنة،                                       فمن الوا ح أل هذا التعيت سينت ي يف  اية 

 

    ا     تقدمي                                                    اجلديدة من الالئ ة العامة للمنظمة بش ل التس يالت املزمع     37         من املادة    6                      ا، اعتمد املومتر الاقرة       ثا ي   و  -  11
                       نتخب، على الن و التايل:  امل    عام   ال    دير   امل   إىل 
 

                                                     طالع املؤؤدير العؤؤام املنتخؤؤب، قؤؤدر ا مكؤؤال، قبؤؤل توليؤؤه منصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبؤؤه  إ      للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤال         الالزمؤؤة                         يتخؤؤذ املؤؤدير العؤؤام التؤؤدابري  "
                                             كما يتخذ املدير العام الرتتيبات اللؤؤؤؤؤؤؤؤرورية للؤؤؤؤؤؤؤؤمال                                             ات املنظمة وبراي ا والتوظيا في ا و شؤؤؤؤؤؤؤؤاطاهتا.        على سؤؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤؤ

  . "                                                                أل يستايد املدير العام املنتخب من الدعم الاين وا داري خالل هذه الارتة
 

                                                                                               لزم هذا احلكم املدير العام، ومن خالله املنظمة، باختاذ خروات إجيابية للمال أل يكول املدير العام املنتخب   ُ ويُ   -  11
                                                            على االعتماد على اهلياكل والعمليات القائمة يف املنظمة واالسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتاادة      ا                                     على الن و الواجب حبالة املنظمة وقادر        دراية    على 

                         من الدعم الاين وا داري.
 

                                                                             ا إىل التجربة األخرية،  شؤؤؤؤؤؤ ت مسؤؤؤؤؤؤ لة ما إذا كال ينب ي للمنظمة أل تتيح موارد مالية                 الوقت، واسؤؤؤؤؤؤتناد         ويف ذلك   -  18
     أيار      مايو/          التاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيل يف          بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيب من                                        وقد  ظرت جلنة املالية يف هذه املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لة بالذات                                   من امليزا ية للمدير العام املنتخب.

                               أ ه ال توجد حاجة إىل و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ترتيبات        األخرية،        الدورة    ذه    يف ه   ،               اللجنة بوجه عام     رأت  و    .    8118                   و وفمرب/تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثا  
                             اجلة هذه املسؤؤؤؤؤؤؤ لة يف سؤؤؤؤؤؤؤيا  األعمال   مع                           يف حالة وجود مثل هذه احلاجة،      ميكن،                                       مليزا ية  ددة للمدير العام املنتخب وأ ه 

                               بت ا تخا  مدير عام جديد وتوليه         الاا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة       الارتة                            كما أكدت جلنة املالية على أل                                     الت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريية لرب اممل العمل وامليزا ية.
   .  3          ستة أسابيع                    لن تتجاوز يف املستقبل       م امه 

 
       املخؤؤاوف        تاؤؤادي                  ذهبؤؤت إىل حؤؤد كبري  و    ا  أ ؤؤ   ت     اعترب                               التعؤؤديالت املؤؤذكورة أعاله، يتمعؤؤة،     فؤؤمل       عموم،       على ال  و   -  13

         أل تقرير    إىل             لمنظمة أيلؤؤؤؤؤؤا  ل                األج زة الرئاسؤؤؤؤؤؤية       أشؤؤؤؤؤؤارت   و    .   ت ا     ومعاجل     8118 و      8111                            اليت أعر  عن ا األعلؤؤؤؤؤؤاب يف عامي 
          " كال قيد                                                                  اختيار الرؤساب التنايذيت يف موسسات منظومة األمم املت دة وشرو  خدمت م                          وحدة التاتيش املشرتكة بش ل "

   ة   سلس    ية      ا تقال      عملية        اعتماد                  تو ياته، استصوا       إحدى   يف    ،           هذا التقرير      أبرز   قد   و   .  1   811 و      8111                االستعراض يف عامي 
                                       بت رئيس وكالة منت ية واليته ورئيس جديد.

                                                      
                                لجنؤؤؤة وج ؤؤؤات  ظر  تلاؤؤؤة، يعترب أ ؤؤؤه   ال             مؤؤؤا   يكن لؤؤؤدى   .CL 145/7        الوثيقؤؤؤة    من   54 و  53          والاقرتؤؤؤال   CL 144/12           من الوثيقؤؤؤة   40 و  39         الاقرتؤؤؤال   3

                                                                       استيعا  أي موارد قد تكول مرلوبة لاريق قادم مبوجب  صصات امليزا ية احلالية.         من املمكن 
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 الفترة االنتقالية القادمة -ا      ثالث  

 
     هتيئؤؤة     إىل                                               كمبؤؤدأ توجي ي عؤؤام ومع مراعؤؤاة االعتبؤؤارات السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابقؤؤة،    ،                   ا طؤؤار املؤؤذكور أعاله    ودي               من املتوقع أل ي  -  14

ا       اجلديدة                         بت ا دارة احلالية وا دارة    ة   سؤؤؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤؤؤ    ية      ا تقال      عملية  ل        املناسؤؤؤؤؤؤؤؤبة        الظروف                                    . ويف هذا الصؤؤؤؤؤؤؤؤدد، ردر ا شؤؤؤؤؤؤؤؤارة أيلؤؤؤؤؤؤؤؤ 
  ،     8112             يو يو/حزيرال    2   إىل    4                                                              يف دورته التاسؤؤؤعة واخلمسؤؤؤت بعد املائة اليت عقدت خالل الارتة املمتدة من    ،          إىل أل اجمللس

  . 4                             عملية ا تخابية وا تقالية سلسة         أل تس ل                        لجنة واليت من ش  ا أيل ا   ال   من        املقدمة                           وافق على يموعة من املقرتحات 
 

   :            بعض االهتمام            قلؤؤؤؤؤؤؤؤيتال من ا        تسؤؤؤؤؤؤؤؤتدعي    ، ة  دد     يا احمل   قلؤؤؤؤؤؤؤؤا            شؤؤؤؤؤؤؤؤ ت بعض ال                           وخالل األشؤؤؤؤؤؤؤؤ ر القليلة املا ؤؤؤؤؤؤؤؤية،   -  15
                               املنتخب، ) ( ومسؤؤؤ لة توفري تسؤؤؤ يالت                                           بت املدير العام املنت ية واليته واملدير العام         الرئاسؤؤؤة       تسؤؤؤليم  ل     حال             )أ( مقرتح عقد 

                                             د دة للمدير العام املنتخب قبل توليه م امه. 
 

        المنتخب                                              بين المدير العام المنتهية واليته والمدير العام         الرئاسة       تسليم  ل               مقترح عقد حفل    )أ(
 

  .       املنتخب                                          بت املدير العام املنت ية واليته واملدير العام         الرئاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة       تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤليم  ل     حال                           تتعلق القلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية األوىل مبقرتح عقد   -  16
                               مبناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة ا ت اب والية وبداية والية     حال        تنظيم                               يف منظمات أخرى، ويعترب من املناسؤؤؤؤؤؤؤؤؤب     ررى                       احتااالت من هذا القبيل  ف

            لجنة يف تقدم   ال                  قا و ية، فقد ترغب               بدال  من طبيعة                             بربيعة عملية أو بروتوكولية،      تتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم             هذه املبادرة     أل     يف حت   و   .     أخرى
    .   قرتح  امل    هذا                  وج ات  ظرها بش ل 

 
                                     للمدير العام المنتخب قبل توليه مهامه                          مسألة توفير تسهيالت محد دة     )ب(

 
                                                                      أعاله يف هذه الوثيقة،  شؤؤؤؤ ت مسؤؤؤؤ لة ما إذا كال ينب ي للمنظمة أل تتيح موارد                    سؤؤؤؤبقت ا شؤؤؤؤارة إىل ذلك     كما   -  17

                                                                                                           مالية من امليزا ية للمدير العام املنتخب. وقد  ظرت جلنة املالية يف هذه املسؤؤؤؤؤ لة بالذات بشؤؤؤؤؤيب من التاصؤؤؤؤؤيل يف مايو/أيار 
                                                                           . ورأت اللجنة بوجه عام، يف هذه الدورة األخرية، أ ه ال توجد حاجة إىل و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع ترتيبات     8118                فمرب/تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين الثا      و و 

                                                                                                     مليزا ية  ددة للمدير العام املنتخب وأ ه ميكن، يف حالة وجود مثل هذه احلاجة، معاجلة هذه املسؤؤؤؤؤؤؤ لة يف سؤؤؤؤؤؤؤيا  األعمال 
                                                                 ت جلنة املالية على أل الارتة الاا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة بت ا تخا  مدير عام جديد وتوليه                                         الت لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريية لرب اممل العمل وامليزا ية. كما أكد

   .                                     م امه لن تتجاوز يف املستقبل ستة أسابيع
 

                                                      
  1                                                   دول أجر اعتبارا من تاريخ إبالغ الرتشؤؤؤؤي ات مبوجب الاقرة    من                        املدير العام إجازة خا ؤؤؤؤة       ملنصؤؤؤؤب                                      وافق اجمللس على )أ( إعراب أي مرشؤؤؤؤح داخلي     4

           إىل أمت عام    ت     داخلي  ال   ت   رشؤؤؤؤ      من امل  ي  أل      ترشؤؤؤؤيح     ب ي                    كتا  اسؤؤؤؤتقالة مسؤؤؤؤبقة                    ووافق على إرفا                               من الالئ ة العامة للمنظمة؛ ) (     37             ) ( من املادة 
ُ    املومتر واجمللس على أل ُُيال                                       توليه زمام منصؤؤؤؤؤبه، قبول هذه االسؤؤؤؤؤتقالة     بعد                                                              إىل املدير العام املنتخب الذي يعود له أل يقرر، يف غلؤؤؤؤؤول عشؤؤؤؤؤرة أيام      من مث                    

             لمدير العام،         املقبلة ل       تخا    اال               اسؤتباقا لعملية   و           باطال؛ )ج(   و                     كتا  االسؤتقالة الغيا      يعترب    ،                        مع ا قلؤاب امل لة املذكورة             اختاذ أي قرار            ويف حال عدم       أم ال. 
        متاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤا    و    ،                                            عليؤه معؤايري السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلو  ملوظاي اخلدمة املد يؤة الدوليؤة   ت   صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ                                                            تذكري املوظات بواجب م بالتزام احليؤاد وعدم الت ي ز على  و ما           وافق على 

  .CL 159/REP        الوثيقة   من 16       الاقرة                     نظومة األمم املت دة.       تابعة مل     أخرى          ومنظمات                        يف منظمة األغذية والزراعة                  ا جرابات املعتمدة    مع 
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                                   ا مع توجي ات جلنة املالية، أ ه سيكول     شي   ا مت  و    ،             دة يف امليزا ية     د               ر د اعتمادات          دول توقع    ،             ا دارة احلالية   رى  ت  و   -  12
     عدد               وتدوينه، بو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع                         و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع املدير العام املنتخب ب                                   ، كخروة أوىل  و شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل من أشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكال االعرتاف       القيام          من املايد

                الد يا التالية:         التس يالت                                                        يقرتح أل يكول املدير العام املنتخب قادرا  على االستاادة من   و   .         التس يالت   من 
 

         ه أد اه؛ ي                  العام املنتخب وموظا                            ملعدات ومرافق االتصاالت للمدير                   مزو د مبا يلزم من ا           مكتيب مناسب     حيز   ( 1 )
       سكرتري؛  و   ( 8 )
            رمسية وسائق؛       وسيارة   ( 3 )
  .     م امه   ه    تولي       يت تسبق                                    إمكا ية توظيا استشاريت خالل الارتة ال  و   ( 4 )
 

   6          مع الاقرة        متاشؤؤؤؤؤي ا   و                 با  ؤؤؤؤؤافة إىل ذلك،     . و              املنت ية واليته                                            ميكن و ؤؤؤؤؤع ترتيبات أخرى باالتاا  مع املدير العام   و   -  12
    قدر                                       الالزمة للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمال إطالع املدير العام املنتخب،                            ، يتخذ املدير العام التدابري                      الالئ ة العامة للمنظمة   من     37         من املادة 
      املدير      تمتع    ، ي         هلذا ال رض        وحتقيق ا   .         شؤؤؤاطاهتا  و      في ا         التوظيا   و      ا     وبراي       املنظمة                            قبل توليه منصؤؤؤبه على سؤؤؤياسؤؤؤات    ،      ا مكال

        لمنظمة. ل           ة وا دارية              الوحدات الاني                   بممكا ية االستعا ة ب             العام املنتخب 
 

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة -ا      رابع  

 
                       تعليقات ومالحظات علي ا.                   ما تراه مناسب ا من                    هذه الوثيقة وإبداب          استعراض                اللجنة مدعوة إىل    إل   -  81
 

  :             القيام مبا يلي             بوجه خاص إىل           لجنة مدعوة   ال       وإل    -  81
 

                                                                                ا على الن و الواجب باملعلومات األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية املذكورة أعاله، مبا يف ذلك أحكام الالئ ة العامة             ا حاطة علم     أ( )
        وا دارة         احلالية                              عملية ا تقالية سؤؤؤؤؤؤؤلسؤؤؤؤؤؤؤة بت ا دارة                  احلاجة إىل اعتماد    شؤؤؤؤؤؤؤ ل  ب                             للمنظمة واالعتبارات ذات الصؤؤؤؤؤؤؤلة 

  ؛      اجلديدة

  ؛       الرئاسة       تسليم ل                        املقرتح املتعلق بتنظيم حال         وإقرار    ( )

    و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع     جيوز              على أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس أ ه         املنتخب             للمدير العام          جيب من  ا     اليت               املذكورة أعاله        الد يا         التسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ يالت       إقرار   و    ج( )
                                     ترتيبات أخرى باالتاا  مع املدير العام.


