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 موجز
 

من النظام األساااااااااساااااااال لأااااااااجمللس املوس جل على طس ن جل  انلم  ئ م  نة ال  وس   املنظمة  1-11-301تنص املادة 
 .مجملخرًاالرئ م املنالب الثاين شاغرة  ةل ئ سجل منالبجل له. للقد طصبحت لس  

 
 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس

 
 .مدهتا ثالث سنوات تبدط فو ًاالنة إس  انلم مدعو إىل ت  جل  ئ م منالب للجنة ال  وس لو 

 
 مضموس هذه الوث قة إىل: بأأسميكن توج ه طي است سا ات 

 Donata Rugarabamu ةالس د
 ةالقانون  ةاملستأا  

 مكتب الأجمللس القانون ة
 +39 06570 20475اهلاتف: ، Donata.Rugarabamu@fao.orgالربند اإللكرتلين: 
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 من النظام األساسل لأجمللس املوس جل على ما نلى: 1-11-301تنص املادة   -1
 

املوس جل   ما نت لق  آحاد"ننأئ املدنر ال ام  نة داخل املنظمة لتقدمي املأو ة له ىف حاالت ال  وس الىت نقدمها 
بأكالى ناشئة عن إجراءات تأدنب ة طل عن قرا  إدا ي ند عل املوس وس طنه نت ا ض، من ح ث الأكل 

املضموس، مع شرلط ت   نهم طل مع طى مادة ذات صلة من مواد النظام األساسل لأجمللس املوس جل، طل القواعد  طل
التوج هات اإلدا نة. لللمدنر ال ام، بناء على طلب املوسف، طس نصد  الوا دة   جمموعة الت ل مات اإلدا نة طل 

قرا ا هنائ ا دلس الرجوع اىل اللجنة املذكو ة. لتتألف اللجنة من عضونن لمخسة طعضاء منالبجل ن  نهم املدنر ال ام، 
لن جل انلم لمن عضونن لمخسة طعضاء منالبجل ننتخبهم املوس وس مبجموعهم، ل ئ م مستقل ن  نه انلم. 

 ئ سجل منالبجل لل مل ىف غ اب الرئ م؛ لىف حالة غ اب الرئ م لالرئ سجل املنالبجل، لسائر طعضاء اللجنة طس 
 ".ننتخبوا  ئ سا خمصصا ال نكوس من بجل املوس جل

 
، الس رية لاملمثلة الدائمة  مهو نة ساس ما ننو لدى Daniela Rotondaroة لكاس انلم قد عجل  س ادة الس د -2

 Mario Arvelo Caamaño  دل ته الثالثة لاأل ب جل ب د املائة لس ادة الس د للجنة،  ئ سة  املنظمة
 ب د املائة.   ب جلالدلم ن ك ة(  ئ ًسا منالبًا طلل للرئ سة   دل ته التاس ة لاأل )ا مهو نة

 
 :جل  ئ م منالب ثاٍس للجنة ال  وسالنظر إىل ت  لعل ه، فإس  انلم مدعو إىل  -3

، الس رية لاملمثلة الدائمة  مهو نة ك ن ا لدى املنظمة، Jackline Lumumba Yongaس ادة الس دة  (1)
 كرئ سة منالبة ثان ة للجنة ال  وس.

 
ن اذ ت  جل الرئ سجل املنالبجل للجنة ال  وس لذلك لوالنة مدهتا ثالث سنوات قابلة للتجدند  لسوف نبدط فو ًا -4

بسبب االستقالة طل انتهاء مدة الت ونض الرمسل  الوالنة لاحدة لللمدة ن سها. ل  حال طصبح منصب الرئ م املنالب شاغرً 
 اطبقً  اجدندً  امنالبً  ان الوالنة، ن جل  انلم عندها  ئ سً لدى املنظمة طل ألي طسباب حتول دلس تأدنة الوسائف ملا تبقى م

 من النظام األساسل لأجمللس املوس جل. 1-11-301ألحكام املادة 


