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 ؛ وهذه هي ربادسة رن رنظمة األغذ ة واليساعة(QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستتتتتتتتتتتتتتتابةاا سري االستتتتتتتتتتتتتتتا ابة ال تتتتتتتتتتتتتتت   ة 
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A 

 

 المجلس
 

 بعد المائة خمسونالدورة التاسعة وال

 2018يونيو/حزيران  8-4روما، 

 مواعيد تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام
 

 موجز
 

 ناملتتة   ال تتاا للا ة املماتتةة رتاضتتتتتتتتتتتتتتم ن هتتذه الوثيقتتة ر لورتتات عن رواعيتتة تقتتة  ال  تتتتتتتتتتتتتتي تتات ملنصتتتتتتتتتتتتتتت   
 .2023 وليو/متوز  31حىت  2019أغ طس/آب  1

 
 اإلجراء الذي يقترح أن يتخذه المجلس

 
 2019  تتبا  /فكا   28حىت  2018 د  تتمك/كانون األو  1قة   غ  اجمللس يف أن حيةد الا ة املماةة رن  

  احلاد ة واألسب نيروعةاً لاقة  ال  ي ات ملنص  املة   ال اا الذي سيناببه املؤمت  يف دوسته 
 .(2019 ونيو/حي  ان  22-29)
 

 ميكن توجيه أي اساا اسات عن رضمون هذه الوثيقة إىل:
 

 Louis Gagnonال ية 
 األرني ال اا للمؤمت  واجمللس

 53098 06570 39+اهلاتف: 
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رن الالئ ة ال ارة للمنظمة على أنه، عنة النظ  يف اناهاء رةة املة   ال اا،  37)ب( رن املادة 1تنص الاق ة  -1
حيةد اجمللس رواعية الا ة اليت ميكن فيها للةو  األعضتتاء أن تاقةا ب  تتي ات ملنصتت  املة   ال اا.  و نبتي أن ت تتات   

( 60(  وراً على األقل رن بةء دوسة اجمللس اليت تُ قة قبل ستتتاني )30ني )ف ة ال  تتتيال ثالثة أ تتته   وأن تنقضتتتي قبل ثالث
 وراً على األقل  رن ان قاد دوسة املؤمت  اليت ستتتي  ي فيها اناباب املة   ال اا. و ا ني  على أرني عاا املؤمت  واجمللس ت مي  

 1لاق ة وت د يف امل فق هبذه الوثيقة ا هذه ال  تتتتتتتتتتتتتتي ات على األعضتتتتتتتتتتتتتتاء كافة جملتتتتتتتتتتتتتتمن املهل اليرنية اليت حيةدها اجمللس.
 .رن الالئ ة ال ارة للمنظمة 37 املادة رن
 
وقة   غ  اجمللس يف أن  الحظ أن  اجلةو  اليرين املؤقت الجاماعات األجهية ال ئاستتية للمنظمة امل  وع على  -2

وان قاد  2019 أب  ل/ني ان 12إىل  8ب ة املائة للم لس رن  وال انيالةوسة احلالية للم لس  ل ظ ان قاد الةوسة احلاد ة 
 .2019 ونيو/حي  ان  29إىل  22رن  للمؤمت  سب نياألاحلاد ة و الةوسة 

 
  تتتتتتتتتتتتتتبا /فكا   28حىت  2018 كانون األو /د  تتتتتتتتتتتتتتمك 1وعليه، قة   غ  اجمللس يف حتة ة الا ة املماةة رن  -3

وسوف  ُطلع األرني ال اا  .احلاد ة واألسب ني اا الذي سيناببه املؤمت  يف دوسته لاقة  ال  ي ات ملنص  املة   ال 2019
 .للمؤمت  واجمللس األعضاء كافة على هذه ال  ي ات فوساً ب ة اناهاء الةوسة احلالية للم لس

 
قصتتتتتتتتتتتتتاها أ و ُق ح أ ضتتتتتتتتتتتتتاً أن   م  األرني ال اا للمؤمت  واجمللس ال  تتتتتتتتتتتتتي ات الواسدة على األعضتتتتتتتتتتتتتاء يف رهلة -4
 .2019 راسس/آذاس 7
 
 ألغذ ة واليساعة. البوابة اخلاصة بأعضاء رنظمة اوساا  مجيع عمليات الابليغ املشاس إليها يف هذه الوثيقة بواسطة  -5
 
املة   ال اا لوال ة رةهتا أسبع  (2019 ونيو/حي  ان  29 - 22) احلاد ة واألسب نيوستتتوف  ناب  املؤمت  يف دوسته  -6

 .2019أغ طس/آب  1سنوات، على أن  ا ل   رهاره يف 
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 المرفق
 من الالئحة العامة للمنظمة 37من المادة  1الفقرة 

 
 تعيين المدير العام

 
 رن الةساوس،   ني املة   ال اا للمنظمة وفقا للش و  الاالية: 7املادةرن  1وفقا للاق ة  -1
 

عنة اق اب املوعة احملةد الناهاء  تتتل املة   ال اا ملنصتتبه،  ةسض روجملتتوع ت يني رة   عاا جة ة يف جةو   )أ(
أعما  الةوسة ال اد ة للمؤمت  ال تتتتابقة ربا تتتت ة على اناهاء ف ة  تتتتتل املنصتتتت ، وعنة  تتتتتوس رنصتتتت  املة   
ال اا ألي ستتب  آخ ، أو عنة ت تتل  إ تت اس بأن  تتتوسه و تتيض،  ةسض روجملتتوع ت يني رة   عاا جة ة يف 
جةو  أعما  الةوسة الاالية للمؤمت  اليت تاااال ب ة رائة وعشت  ن  ورا على األقل رن  تتوس املنصت  أو رن 

 .اإل  اس بأن  توسه و يض
 

قةا اجمللس رواعية الا ة اليت ميكن فيها للةو  األعضتتتاء أن تا وعنة النظ  يف اناهاء رةة املة   ال اا، حيةد )ب(
ب  تتي ات ملنصتت  املة   ال اا. و نبتي أن ت تتات   ف ة ال  تتيال ثالثة أ تته  وأن تنقضتتي قبل ثالثني  وراً 
على األقل رن بةء دوسة اجمللس املشتتتتتتتتتتتتتتاس إليها يف الاق ة الا عية )ض( رن هذه الاق ة. و ط  األرني ال اا 

لمؤمت  واجمللس كل الةو  األعضاء واألعضاء املنا بة با ة ال  يال. وتبلغ ال  ي ات الص ي ة، املقةرة ل
رن هتتذه الالئ تتة، إىل األرني ال تتاا للمؤمت  واجمللس يف املوعتتة التتذي حيتتةده  12 املتتادةرن  5طبقتتا للاق ة 

ا للمؤمت  واجمللس هذه ال  تتي ات على مجيع الةو  األعضتتاء واألعضتتاء املنا تتبة اجمللس. و وزع األرني ال ا
يف املوعة الذي حيةده اجمللس أ ضا، علما بأنه يف حالة إج اء االنابابات يف دوسة عاد ة رن دوسات املؤمت ، 

جمللس املنصتتتتتتتتتتتتتتو   ورا قبل ان قاد دوسة ا 30فإن املةة اليت حيةدها اجمللس هلذا الت ع  نبتي أال تقل عن 
 .عليها يف الاق ة الا عية )ض( رن هذه الاق ة

 
وسهناً بال تيبات اليت قة  ابذها اجمللس، وفقا هلذه الالئ ة، هبةف كاالة امل تتتتتتتتتتتتتاواة بني امل  تتتتتتتتتتتتت ني، فإن  )ض(

بون يامل  تت ني  ا ةثون أراا اجمللس يف دوسة  نبتي أن ت قة قبل ستتاني  وراً على األقل رن دوسة املؤمت ، وج
على األستتتتتئلة اليت قة  ط حها عليه  رنةوبو الةو  األعضتتتتتاء واألعضتتتتتاء املنا تتتتتبة يف املنظمة. وال تةوس أ ة 

 رناقشة وال  لص اجمللس إىل أ ة اسانااجات أو توصيات رن أي رن البيانات أو املةاخالت املقةرة.
 

ما بأن ت يني نة عق  افاااح دوسة املؤمت ، علوحتةد الل نة ال ارة تاس خ االناباب وت لنه يف أق ب ف صتتة  ك )د(
املة   ال اا، يف دوسة عاد ة،  بةأ و  اكمل يف غضون ثالثة أ اا عمل عق  افاااح تلض الةوسة.  و ا ةث 
امل  تتتتتتتتتتت ون ملنصتتتتتتتتتتت  املة   ال اا أراا املؤمت  وجيبون على األستتتتتتتتتتتئلة اليت قة  ط حها عليه  رنةوبو الةو  

اة  تتبة، سهنا بال تيبات اليت قة  ابذها املؤمت  وفقا هلذه الالئ ة هبةف كاالة امل تتاو األعضتتاء واألعضتتاء املنا
 بني امل   ني.
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تا مل املنظمة، وفقاً للوائال ال ا  امل امةة لة ها، تكاليف سا  كل ر  ال ذي ت  يال ص يال، واملاكبةة  )هت(
 ر كي عمله إىل روقع دوسات اجمللسخال  ال تتتتتتا  يف حةود األصتتتتتتو  امل عية، لالناقا  بأقصتتتتتت  الط  ، رن 

واملؤمت ، املشتتتتتتتتتتتتتتاس إليها يف الاق تني الا عياني )ض( و)د( رن هذه الاق ة، ذهاباً وإ اباً، باإلجملتتتتتتتتتتتتتتافة إىل بة  
 اإلعا ة ملةة تصل إىل مخ ة أ اا لكل دوسة.

 
 


