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  أمانة المعاهدةبتشكيلتعيين األمين والمسائل األخرى ذات الصلة 
 

 
 مقدمة

 
يتولى المدير العام لمنظمة األغذية " من المعاهدة الدولية، على أن 20دة الماتنص  -1

 ".والزراعة، بموافقة الجهاز الرياسي، تعيين أمين الجهاز الرياسي
 
والزراعة،  لألغذية الوراثية الموارد هيئة أمانة ، فقد عملت3/2001بموجب قرار المنظمة  -2

  عمل أمين الهيئةحيثمانة للجنة المؤقتة للمعاهدة، ، بوصفها أ2001ثاني التشرين /ومنذ نوفمبر
 هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة تناقشوقد .  للجنة المؤقتةا أمينبوصفه

 الجهاز ليعتمدهلبرنامج العمل والميزانية مشروع  إعداد ، الثانيهاجتماعفي ا ،المؤقتة للمعاهدة
مستوى إعداد الخيارات فيما يخص األمين واألمانة بما في ذلك  لبتط" هذا السياق، وفي، الرياسي
 1." الجهاز الرياسيلكي يدرسها في منظمة األغذية والزراعة هاوموقعاألمانة 

 
 . وتستجيب الوثيقة الحالية لطلب اللجنة المؤقتة-3
 

 يناختصاصات األم
 

 مشروع دها عن آثب خالل إعدا آذلك على مهام األمين، وقد تّم مراعات20آما تنص المادة  -4
 .ويرجى من الجهاز الرياسي أن يصادق على هذه االختصاصات. 1 

 
  األمينرتبةبشأن خيارات 

 
 منصب األمين، أخذ عدد من العوامل اي يجب أن يوضع عندهت الالرتبة، لدى تحليل ينبغي -5

 :بعين االعتبار
 

يتمتع األمين بسلطة آافية تمكنه من إدارة أمانة تضطلع بمهام قانونية وفنية جب أن ي •
ف  فئة(حساسة، وهو ما يتطلب توجيه موظفين مهنيين متمرسين، بضمنهم مسؤولون آبار 

- 5.( 
، بما في اتيتعاون األمين مع المنظمات األخرى وأجهزة المعاهد، بموجب االختصاصات •

.  اتفاقية التنوع البيولوجي، لتحقيق أهداف هذه المعاهدةذلك، على وجه الخصوص، أمانة
 في مثل هذه األجهزة والتعاون مع آبار مالئمن من تمثيل المعاهدة على نحو وللتمّك

 .مناسبة برتبة منصب األمين تحديدفال بد من لذا ، موظفيها
ولية مع  األعمال المتعلقة بالمعاهدة الدبتنسيقوتقتضي االختصاصات أن يقوم األمين  •

ويجب أن تكون رتبة منصب األمين . المصالح ذات الصلة في منظمة األغذية والزراعة
جدير بالذآر أّن منصب أمين . بدرجة عالية تمّكنه من إدارة جميع جوانب العمل بفعالية

) والتي هي، آالمعاهدة، اتفاقية دولية ملزمة قانونيا(النباتات  لوقاية الدولية االتفاقية

                                                      
 .،"الوراثية لألغذية والزراعة بصفتها اللجنة المؤقتة للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
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 لألغذية الوراثية الموارد ين هيئة الدستور الغذائي ومنصب أمين هيئةومنصب أم
 .1-قد تم تحديدها جميعًا برتبة مديروالزراعة  

 
. 1-يوصى، بالتالي، بأن ُيحدَّد منصب أمين الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية برتبة مدير -6

 18المقرة للمعاهدة، تحت البند ويجب أن ينعكس ذلك، بعد مصادقة الجهاز الرياسي، في الميزانية 
 . من مشروع جدول األعمال المؤقت

 
 الخيارات الخاصة بتحديد موقع األمانة

 
امجي ال يشكل جزءا من وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الكيان البرن.  والذي هو قريب الصلة بسابقه"

فهذا الكيان البرنامجي ينص على األحكام الخاصة باألعمال العلمية والفنية لعدة . أمانة المعاهدة
 واللذان تقوم بهما األقسام والخدمات الفنية المالئمة في المنظمة، وخاصة إدارة البذور والموارد "

 .الوراثية النباتية، وذلك تحت إشراف هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 
 ذو صلة أيضا بأعمال المعاهدة، وذلك ألن الهيئة، آما "هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 

آما تنص المعاهدة على أن الدورات . شتى من المعاهدة" مساندةمكونات "ُذآر آنفا، تشرف على 
ئة الموارد يجب أن ُتعقد بقدر اإلمكان، مباشرة بعد الدورات العادية لهي"العادية للجهاز الرياسي 

وسيتوجب على أمانة الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية أن تتعاون . 4"الوراثية لألغذية والزراعة
 .تعاونا وثيقا مع أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 إجراءات تعيين األمين
 
 : من المعاهدة على ما يلي1-20تنص المادة  -9
 
." 

 
 مجلس المنظمة في اآلونة األخيرة، وبعد أن حصل على مشورة من لجنة الشؤون بحث -10

 من دستور 14الدستورية والقانونية، في الوضع القانوني لألجهزة التي تم إنشاؤها بموجب المادة 
ين أمناء مثل هذه األجهزة، التي يعتبر الجهاز الرياسي للمعاهدة واحدا المنظمة، والسيما مسألة تعي

 .5منها
                                                      

أيار /ورة الثالثة عشرة بعد المائة للجنة المالية في مايووالد الذي أقره االجتماع المشترك للدورة الخامسة والتسعين للجنة البرنامج 
2006. 

. 
 .9-19المادة   4
 من دستور 14ألجهزة المنشأة بموجب المادة  المجلس وافق على ضرورة النظر إلى الوضع القانوني لأّن "90 الفقرة يجاء ف و 

المنظمة بطريقة تسمح بالتوفيق، بطريقة مالئمة ما بين متطلبات االستقاللية الوظيفية لهذه األجهزة، وواقع أنها وضعت وأدت وظائفها 
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 :يليوقرر المجلس ما  -11
 

أمناء االستقاللية الوظيفية والمساءلة الفنية حيال األجهزة المعنية والمساءلة اإلدارية إزاء  
 وتعيينه أو تعيينها من جهة ثانية من قبل المدير العام الذي يطلب منه مجرد تعيين 
. المرشح الذي وقع عليه االختيار دون المشارآة في عملية تحديد المرشحين المؤهلين

وشدد المجلس على أن ذلك لن يتسق مع اإلطار القانوني الساري، بما في ذلك الواجبات 
 .في اختيار الموظفين وتعيينهمالدستورية للمدير العام 

 
". 

 
 بهذه الوثيقة يحتوي على إجراءات لتعيين أمين الجهاز الرياسي، لينظر فيها هذا الجهاز 2 

الرياسي، وقد أخذت، بعد إجراء التعديالت الالزمة، من اإلجراءات التي أقرها المجلس العام 
رها مجلس المنظمة حال مقبوال قانونيا لتعيين أمناء لمصايد أسماك البحر المتوسط، والتي اعتب

ويرجى من . 6ات مستقلةاني من دستور المنظمة والتي تتمتع بميز14األجهزة المنشأة بموجب المادة 
 .الجهاز الرياسي أن يستعرض هذه اإلجراءات ويصادق عليها

 
 الترتيبات المؤقتة المقترحة

 
ألمين بديلين من أجل اإلجراءات المتعلقة بالمصادقة لتعيين االمقترحة توفر اإلجراءات  -13

والبديل اآلخر هو أن يرتئي الجهاز الرياسي أن يصادق .  بالمصادقة على أمين الجهاز الرياسي2 
 .وال بد، في آلتا الحالتين، من اتخاذ ترتيبات مؤقتة. لثانيةبنفسه على األمين في دورته ا

 
، قامت أمانة هيئة الموارد الوراثية لألغذية 3/2001ر المنظمة في قراره موفقا لطلب مؤت -14

ولذا يقترح، حرصا على االستمرارية، بأن تواصل . والزراعة بتوفير األمانة للمعاهدة، منذ إنشائها
 .بهذه المهمة إلى أن يتم تعيين األمينأمانة الهيئة القيام 

 
  أن يتخذهاالتى يجب على األمين العامالقرارات 

 
لدراستها ريع القرارات التالية معروضة على الجهاز الرياسي ان مشابناء على ذلك، ف -15

وترد البدائل الخاصة بإجراءات المصادقة النهائية على األمين وتشكيل اللجنة . والموافقة عليها
                                                                                                                                                                     

 من دستور المنظمة ال 14وأن الصكوك التأسيسية لهذه األجهزة بموجب المادة   .وواقع أنها وضعت وأدت وظائفها في إطار المنظمة
ا شخصية قانونية، أي أن تكون لها حقوق وواجبات خاصة بها، وعلى ذلك عليها أن تعمل من خالل المنظمة أو باالستناد إلى يمنحه

 ".األهلية القانونية للمنظمة
 2004.( 
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 2. 

 
 :إن الجهاز الرياسي

 
 1.( 
 ).6 و5الفقرتان  (1-يدعو المدير العام إلى إنشاء المنصب برتبة مدير •
 .لمنصب دوليايدعو المدير العام إلى اإلعالن عن ا •
 ، وآذلك)2 والمرفق 12الفقرة (لتعيين األمين يتفق مع اإلجراءات المقترحة  •

 
يطلب من اللجنة الفاحصة أن تنجز اإلجراءات في الموعد المناسب للتوصية [: 1الخيار 

بمرشح لمنصب أمين للجهاز الرياسي وذلك في االجتماع الثاني للجهاز 
 أو .]الرياسي
يكلف اللجنة الفاحصة بالمصادقة على أمين الجهاز الرياسي،  وفقا : [2الخيار 

، ويطلب من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة أن يعين 2 
 .]المرشح الذي تقترحه اللجنة الفاحصة

 
بات يقرر إنشاء لجنة فاحصة، برئاسة رئيس الجهاز الرياسي، من أجل استعراض الطل •

ن، للعمل بصفة اللجنة المقدمة لمنصب أمين الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية، ويعّي
 الفاحصة،

 
 .]األطراف المتعاقدة السبعة التالية: [1الخيار 

 أو
 .]هيئة مكتبه: [2الخيار 

 
 . ممثلين اثنين للجنة الفاحصةُيسمييدعو المدير العام إلى أن  •
اثية لألغذية والزراعة أن تواصل العمل بصفتها أمانة يطلب من أمانة هيئة الموارد الور •

 .مؤقتة للجهاز الرياسي إلى حين تعيين األمين
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 مشروع اختصاصات

 
لألغذية النباتية أمين الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 

 والزراعة
 

 
تية لألغذية والزراعة من جميع يتألف الجهاز الرياسي للمعاهدة بشأن الموارد الوراثية النبا 

ويعقد الجهاز دورة عادية مرة واحدة على األقل آل سنتين، . األطراف المتعاقدة في االتفاقية
تحت إشراف أمين وتقوم أمانة الجهاز الرياسي و. ودورات واجتماعات أخرى عندما يقرر ذلك

 بإعداد مداوالت الجهاز الرياسي المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة،
 .ومفاوضاته وبدعمها ومتابعتها

 
 
 

 : من المعاهدة، يمارس األمين المهام التالية20وفقا لما تنص عليه المادة  
 
اتخاذ الترتيبات وتوفير الدعم اإلداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من األجهزة  )أ(

  ذلك تحضير الوثائق؛في الفرعية التي قد ينشئها، بما
 االضطالع بمهامه، بما في ذلك أداء أي مهام خاصة يقرر فيمساعدة الجهاز الرياسي  )ب(

 الجهاز الرياسي إناطتها باألمانة؛
 ،للجهاز الرياسياألمانة تقديم تقارير بشأن أنشطة  )ج(
 :ةيبلغ جميع األطراف المتعاقدة والمدير العام لمنظمة األغذية والزراع )د(

  يوما من اعتمادها؛60قرارات الجهاز الرياسي في غضون ب )1(
 ؛المعلومات الواردة من األطراف المتعاقدة وفقا ألحكام هذه المعاهدةو )2(

يتعاون مع المنظمات األخرى وأجهزة المعاهدة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أمانة  )هـ(
 ؛معاهدةاتفاقية التنوع البيولوجي، لتحقيق أهداف هذه ال

نسق األعمال المرتبطة بالمعاهدة الدولية مع المصالح المعنية باألمر في منظمة األغذية ُي )و(
والزراعة، ومع المنظمات األخرى ذات الصلة، ويرفع تقارير دورية إلى الدورات العادية للجهاز 

 الرياسي؛
 يدير الموارد البشرية والمالية الخاصة بأمانة الجهاز الرياسي؛ )ز(
 . المدير العام بهاهيؤدي المهام األخرى ذات الصلة والتي يمكن أن يكلف )ح(
 
 
 
 
حاصال على شهادة جامعية، ويفضل أن تكون بمستوى أن يكون  يشغل المنصب على من )أ(

يولوجية، أو الزراعية ولي أو العلوم البدالدراسات العليا، في السياسات الدولية أو إدارة القانون ال
ويجب . أو المجاالت ذات الصلة، ويحبذ أن تكون ذات عالقة بصيانة الموارد الوراثية واستخدامها

لديها عشر سنوات على األقل من الخبرة المالئمة في مجال السياسات، ويفضل أن /أن يكون لديه
وأن يكون على ذية والزراعة، تشمل العالقات الدولية المرتبطة بالموارد الوراثية النباتية لألغ
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 بالنقاشات الجارية، بشأن السياسات المرتبطة بالموارد الوراثية والتنوع البيولوجي في آل إطالع
من منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية 

آما يجب أن يكون على .  روح المبادرة المهنيةويجب أن يتحلى بدرجة عالية من. للملكية الفكرية
 على ةننومكدراية أيضا بإعداد الميزانيات وتنظيم االجتماعات الدولية وأن يتمتع بمهارات قوية 

 .سبانيةال بالفرنسية أو اوأن يتمتع بمعرفة اللغة اإلنكليزية، يتقنوالبد من أن . العرض والصياغة
 امتالك الكفاءة الالزمة الختيار الموظفين وإدارتهم، :من المؤهالت األساسية األخرى )ب(

مجال اختصاصه؛ واإللمام باستخدام معالجة  والقدرة على اإلشراف على المسائل المهنية في
 النصوص والجدولة ونظم إدارة قواعد البيانات؛

امتالك مهارات في مجال التفاوض، وقدرة عالية على : المرغوب فيهاومن الشروط  )ج(
شتى يف والتعاون بفعالية مع أشخاص من جنسيات مختلفة ومن خلفيات اجتماعية وثقافية التك
 .ومن المستحسن اإللمام باللغات الرسمية األخرى في المنظمة.  مستويات عملية متنوعةذويو
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 االجراءات المقترحة لتعيين أمين الجهاز الرياسى للمعاهدة الدولية

 
 
 على المؤهالت المطلوبة ومواصفات الوظيفة، ويدعو المدير العام يوافق الجهاز الرياسي -1

 .لمنظمة األغذية والزراعة لإلعالن عن الوظيفة الشاغرة من خالل الوسائط الدولية
 
يعلن الجهاز الرياسي عن إنشاء لجنة فاحصة الستعراض الطلبات المقدمة لشغل منصب  -2

 :لف منأمين الجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية، تتأ
 

 .]األطراف المتعاقدة السبعة التالية: [1الخيار   •
 

 أو
 .]هيئة مكتبه: [2الخيار  

 
 .ومن ممثلين عن المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة •
 .يكون عضوا يتمتع بحق التصويت فيهاويرأس رئيس الجهاز الرياسي اللجنة الفاحصة، و •

 
 ستة أسابيع من اإلعالن عن هوللطلبات آخر موعد لتلقي منظمة األغذية والزراعة  -3

 .الوظيفة الشاغرة
 
تعقد اللجنة الفاحصة اجتماعاتها في منظمة األغذية والزراعة بعد إقفال باب الترشيح بفترة  -4

وتقوم اللجنة الفاحصة أوال باستبعاد المرشحين الذين ال يستوفون المؤهالت الالزمة . مناسبة
ُيدعى هؤالء المرشحون إلى روما و. لمرشحين الخمسة األوائلئمة باللمنصب، ومن ثم تحدد قا

 .إلجراء مقابالت معهم
 
وتجتمع اللجنة الفاحصة مرة أخرى في روما في الوقت المناسب إلجراء مقابالت مع  -5

، قائمة من خمسة أعضاء اللجنة الفاحصةيعّد الرئيس، بالتشاور مع و. المرشحين الخمسة األوائل
 تستغرق المرشحين الخمسة جميعهم عند إجراء المقابالت مع آل منهم، على أّالأسئلة تطرح على 

 . دقيقة آحد أقصى50آل مقابلة أآثر من 
 
وبعد انتهاء المقابالت، تجري جولة أولى من التصويت ويستبعد من عملية االختيار  -6

صويت الختيار أحد ويلي ذلك جولة ثانية من الت. المرشحان اللذان يناالن أقل عدد من األصوات
ويتم  .المرشحين الثالثة المتبقين ويستبعد في نهايتها المرشح الذي نال أقل عدد من األصوات

 .التصويت للمرشحين األخيرين ويختار المرشح الذي نال أآبر عدد من األصوات
 
 
 وبعد مصادقة -7
 

 ]الجهاز الرياسي: [1الخيار   
 أو

 ]اللجنة الفاحصة: [2الخيار  
 

رح رئيس الجهاز الرياسي المرشح الذي تم اختياره على المدير العام لمنظمة األغذية يقت 
 .والزراعة لتعيينه أمينا للجهاز الرياسي للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

 


