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 اجمللس

 الدورة الثامنة والسّتون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين 29

 من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 

 املوجز
تقّدم هذه الوثيقة إىل اجمللس معلومات حمّدثة عن املشاااات ات الر  حت  ومل املةاااعلة العالقة إلشاااعت ال حالات ال و لة 

تتعيينهم، تهي مةاااااااعلة اظح ليها اجمللس للمحة األتىل    ت ت   14األ ل الختيا  أمنال األ هزة املنشاااااااعة او   املا ة 
. تطل  اجمللس    ت ت  الةااا  ااة تالةااتد إلعد املائة من الحئيس املةااتقل 2016اخلامةااة تاخلمةااد إلعد املائة   عام 

تإ ا ة املنظمة من أ ل  14للمجلس، اا   ذلك من  ااايهل  ، موا ااالة املشاااات ات مع األ هزة املنشاااعة او   املا ة 
 الوقت املنا  .التوّ ل إىل  ّل حيظى إلقبومل ال حلد خبصوص هذه املةعلة، تت ّلع إىل إجيا   ّل هلا   

 
، ابال اااتنا  إىل 14عدً ا من املشاااات ات مع األ هزة املعنية املنشاااعة او   املا ة  الحئيس املةاااتقل للمجلس تقد أ حى

ال حالات عحض تت   من أ ل إجيا   ّل هلذه املةااااااااااااااعلةحيظى إلقبومل ال حلد. االقرتاح التوليقي الذي تقدم إل   اااااااااااااال  ،
 .اجمللس اهبذه الوثيقة، لكي  نظح ليه 1امللحق   املنّقحة املقرت ة 
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
تتعيينهم على النحو الوا    14إّت اجمللس مدعو إىل املصااا قة على إ حالات اختيا  أمنال األ هزة املنشااعة او   املا ة 

 .1امللحق   
 

 ميكن تو ي  أي ا ت ةا ات إلشعت مضموت هذه الوثيقة إىل:
 Hans Hoogeveenالةيد 

 الحئيس املةتقل للمجلس
 Hans.Hoogeveen@fao.org  الرب د اللكرتتين:
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 مقدمة - ًل أوّ 
، "الحئيس املةااتقل للمجلس، 2021شااّجع اجمللس،    ت ت  الةااا  ااة تالةااتد إلعد املائة املنعقدة   ما و  أ    -1

تإ ا ة املنظمة من  14اا   ذلك من  اايهل   عند االقتضااال، على موا االة املشااات ات مع األ هزة املنشااعة او   املا ة 
أ ل التو ااااااال إىل  ل حيظى إلقبومل ال حلد خبصاااااااوص ال حالات ال و لة األ ل الختيا  تتعيد أمنال ل  هزة املنشاااااااعة 

 1تت ّلع إىل إجيا   ّل هلذه املةعلة   الوقت املنا  ".، 14او   املا ة 
تتقدِّم هذه الوثيقة معلومات حمّدثة عن املشااااااااات ات الر أ حاها الحئيس املةااااااااتقل للمجلس مع    ااااااااال األ هزة  -2

ة او   املا ة تإ ا ة املنظمة إلشااعت ال حالات املقرت ة الختيا  أمنال هذه األ هزة املنشااع 14املعنية املنشااعة او   املا ة 
ال حالات املقرت ة احملّدثة، كما  حى تعد لها إلناًل على طلبات األ هزة املعنية املنشااااااااااااااعة  1امللحق تتعيينهم. تتح     14

 تتالقت عليها إ ا ة املنظمة. 14او   املا ة 
، لإت القبومل 14املا ة  تمع أّت ال حالات املنّقحة املقرت ة تظهح مدخالت مجيع األ هزة املعنية املنشاااااااعة او   -3

الحمسي هبذه ال حالات املنقحة اباتظا  قحا   مسي من  اا  األ هزة املعنية. تت عحض ال حالات املنّقحة املقرت ة إلصيغتها 
 إىل اجمللس    ت ت  الثامنة تالةتد إلعد املائة لكي  نظح ليها ت صا ق عليها،  ة  االقتضال. 1امللحق الوا  ة   

هي ات اقية إاشااال هي ة مصااا د أمسات التواة   احملين اهلندي،  14تإّت األ هزة املعنية املنشااعة او   املا ة  -4
تات اقية إاشااااااااال اهلي ة العامة ملصااااااااا د أمسات البحح األإليد املتو اااااااان، تاملعاهدة الدتلية إلشااااااااعت املوا   الو اثية النباتية 

 ل غذ ة تالز اعة.

 يةمعلومات أساس -اثنًيا 
شاااّكلت هذه املةاااعلة حمن   ا اااة مةااات يضاااة من  اا  األ هزة الحع اااية تاأل هزة املعنية املنشاااعة او   املا ة  -5

تإ ا ة  14، تموضاااااوع مشاااااات ات مكثّ ة إلد الحئيس الةااااااإلق املةاااااتقل للمجلس تتلك األ هزة املنشاااااعة او   املا ة 14
، CL 165/INF/5، تCL 166/18املنظمااااااة. تميكن االطالع على املعلومااااااات ذات الصاااااااااااااالااااااة   الواثئق التاااااااليااااااة: 

 .CCLM 103/2، تCCLM 106/5، تCCLM 107/3، تCCLM 111/3، تCCLM 112/2ت
  تجتاد  الشاااااااااااااااا ة إلو ا  خااص إىل أت اجمللس قاد أ ّاد    ت تا  اخلاامةاااااااااااااااة تاخلمةااااااااااااااد إلعااد املاائاة املنعقاادة  -6

ت  ذلك الوقت، شااااااااااّد   14.2إ حاًل مؤقًتا الختيا  أمنال األ هزة املنشااااااااااعة او   املا ة  2016  ةاااااااااامرب كااوت األتمل 
اجمللس على الضاااااااحت ة امللّحة مللل تاي تد شااااااااغحتد ألميمس هي ة مصاااااااا د أمسات التواة   احملين اهلندي تاملعاهدة الدتلية 
إلشااعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة تالز اعة. تكّلا اجمللس املد ح العام  ت  صااد  "إلصااو ة ا ااتثنائية تمن  تت أت  شااكل 

 ااااإلقة"، إعالهًل هلاتد الواي تد الشااااغحتد لوال ة مّدتا " ااانتد شاااحا موالقة اىهاذ املعمس على هذا التعيد    ا ة هذا 
، مل تكن هذه املةااعلة ملّحة ابلنةاابة إىل اهلي ة العامة ملصااا د أمسات البحح 2016. ت    ةاامرب كااوت األتمل 3تلك ال رتة"

                                                      
 .CL 166/REP)ها( من الوثيقة  46ل قحة ا  1
 .CL 155/REP من الوثيقة 26ال قحة   2
 .CL 155/REP.)ب( ت)ج( من الوثيقة 27ال قحة   3
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ا 4لوال ة اثاية مّدتا مخس  ااانوات. 2015ا التن يذي قد ع ّد   عام األإليد املتو ااان الر كات أمينه  تجتد  الشاااا ة أ ضاااً
أل ا كاات قد اعتمدت مما  اااااااااات الختيا  األمنال  14إىل أا  مت الرتكيز على هذه األ هزة الثالثة املنشاااااااااعة او   املا ة 
 ية للمنظمة.تتعيينهم ال تتةق مع معاهداتا التع يةية تال مع النصوص األ ا 

 

 مشاورات الرئيس املستقل للمجلس وآخر التطورات - ااثلثً 
  ما  تعلق ابل حالات  14 وا ااااال الحئيس املةاااااتقل للمجلس عمل  املكّثا مع األ هزة املنشاااااعة او   املا ة  -7

 أمنال اختيا عمليات املنّقحة املقرت ة. تاباتظا  تضااع الصاايغة النهائية لعملية  تم االت اق عليها إلصااو ة مشاارتكة،  ااتجحي 
امةااااااة تاخلمةااااااد إل حالات املؤقتة الر أقحها اجمللس    ت ت  اخللتلًقا تتعيينهم  14األ هزة املعنية املنشااااااعة او   املا ة 

. تقد أشا  اجمللس إلص ة خا ة    ت ت  الةا  ة تالةتد إلعد املائة، إىل أا   يجحي ت بيق ذلك ابلنةبة إىل 5املائة إلعد
اختيا  تتعيد األمد التن يذي اىد د للهي ة العامة ملصا د أمسات البحح األإليد املتو ن، إذ تنتهي تال ة األمد التن يذي 

 2021.6احلايل     ةمرب  كااوت األتمل 

 ت ح  أ هله مو ز عن آخح الت و ات املتعلقة ابملشات ات الر جيح ها الحئيس املةتقل للمجلس. -8
 

 هي ة مصا د أمسات التواة   احملين اهلندي -ألا

، كت  هلئ   ئيس هي ة مصاا د أمسات التواة   احملين اهلندي )اهلي ة( إىل الحئيس الةااإلق 2021  ما س  آذا   -9
املةااااااااتقل للمجلس من أ ل موا اااااااالة البحب   اقاا االختالت إلد ال حالات التوليقية الر اقرت ها الحئيس املةااااااااتقل 

. تتتعلق هذه النقاا 2020اولمرب  تشااااااااح ن الثاين للمجلس تال حالات الر اختذتا اهلي ة    ت تا الحاإلعة تالعشااااااااح ن   
إبذالة العضااااااااااااو اخلا  ي من اللجنة املةااااااااااااؤتلة عن إ حال املقاإلالت، تقد  املعلومات الر  تعد تقدميها إىل اهلي ة إلشااااااااااااعت 

 ت املقرت ة.اللجا عمليات التحقق من املعلومات الر تض لع هبا شعبة املوا   البشح ة   املنظمة، تعد  ممثلي اهلي ة  
تأّكد من  د د الحئيس الةاااااإلق املةااااتقل للمجلس    ّ ه على هذه الح ااااالة، ت  إطا  مما  ااااة  ت ه كو ااااين،  -10

املوقا الثاإلت ل ا ة املنظمة املتمثل   أت مشااااا كة عضااااو خا  ي ضااااحت  ة لضاااامات ازاهة عملية االختيا ، ت تعد ابلتايل 
اهلي ة. ت  ما  تعلق إلعمليات التحقق من املعلومات الر  الر اقرت تها ت حالاالإ  اج هذا ال حال من  د د ضاااااااااااااامن 

حد املقرتح تعينهم تالر حييلها  حوت،   عي هلئ   ئيس اهلي ة إىل النظح   اقرتاح  قضاااااي إب لاق أمسال املحشاااااّ  قّدمها املحشاااااّ
ت املقّدمة. تهذا مبمّس على أ اااااااااااااااس أّت املد ح املد ح العام إىل اهلي ة، إلتعكيد خ ي عن إ حال عملية التحقق من املعلوما

العام لن  نظح،  ي  امل من األ وامل،   تعيد أّي محشاايف   منصاا   ليع املةااتوى كعمد اهلي ة،   غياب عملية  قق 
ة ممثلد، تؤكااد ماادى ماللمتاا   ماللمتهااا للواي ااة. تأخ ًا، ق بلاات الز  ة املقرت ااة   عااد  ممثلي اهلي ااة   اللجااات إىل ثالثاا

                                                      
( تأمد املعاهدة الدتلية 2017 متوذكعمد هي ة مصاااا د أمسات التواة   احملين اهلندي ) وليو   Kent Nnadozieت Brien’Chris Oمت تعيد الةااايد ن   4

 ( على التوايل.2017 إلشعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة تالز اعة ) وايو  ز حات
 .CL 155/REP )ب( من الوثيقة 27ال قحة   5
 .REP CL/166الوثيقة  من) (  46ال قحة   6
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على أ اااس أت املنظمة  ااتكوت ممثلة إلنائ  املد ح العام  املد ح ابلضااالة إىل اثند من كبا  موا ي املنظمة، تعلى أ اااس 
 أا  متت تةو ة هذه ال حالات إلد اهلي ة تإ ا ة املنظمة   ما عدا املةائل العالقة الثالث.

لإلالغ  إلنتائج الدت ة  2021 وايو   ز حات  24ل للمجلس   تتّ   هلئ   ئيس اهلي ة كتااًب إىل الحئيس املةااااااااااااااتق -11
( الر هلقشت مةعلة ال حالات املتعلقة ابختيا  أمد اهلي ة تتعيين . 2021 وايو   ز حات  11-7اخلامةة تالعشح ن للهي ة )

كة ثالثة ممثلد عن اهلي ة   ( على مشاااا  1ت  هذه الدت ة، هلقشااات اهلي ة املةاااائل العالقة تاعتمدت إ حال منّقًحا،  نّ  )
اللجات املةاااااااؤتلة عن اختيا  املحشاااااااحد، على أت تكوت املنظمة ممثلة إلنائ  املد ح العام أت املد ح تموا د اثند من كبا  

( تإشحات عضو خا  ي   اللجنة املةؤتلة عن إ حال املقاإلالت من إلد ثالثة محشحد تقرت هم شعبة املوا   2املوا د؛ )
  وًما لنشح إعالت الواي ة الشاغحة، ما مل ت ل  اهلي ة مدة أطومل. 46ح ة. تمشل ال حال الذي اعتمدت  اهلي ة أ ًضا لرتة البش
ملوا اااااالة  2021 وليو  متوذ  14مث عقد الحئيس املةااااااتقل للمجلس ا تماًعا عرب ال يد و مع هلئ   ئيس اهلي ة    -12

مناقشااااااة هذه االقرتا ات. تأشااااااا  الحئيس املةااااااتقل للمجلس إىل أّت إ حالات املنظمة تقتضااااااي اشااااااح إعالهلت الواائا 
 وًما مع إضااااالة احلاشااااية التالية: "ما مل  30 وًما، تاقرتح  الا توليقًيا   يد  ت تنّ  ال حالات على لرتة  30الشاااااغحة ملدة 

 وًما". تمتت كذلك مناقشاااة  45اشاااح إعالت الواي ة الشااااغحة ملدة أطومل تأقصااااها  14ا ة   ل  اىهاذ املنشاااع او   امل
ل إىل  ل توليقي غ   مسي إلشااااااعت ضااااااحت ة أت تقوم شااااااعبة املوا   البشااااااح ة هبذا  مةااااااعلة التحقق من املعلومات تمت التو ااااااّ

 ال حال ال ا ي.
، أ  ااااااااال الحئيس املةاااااااااتقل للمجلس إىل  ئيس اهلي ة ال حالات املنّقحة املقرت ة 2021 ااااااااابتمرب  أ لومل  28ت   -13

هبذه الوثيقة، تهي عبا ة عن اةااااااهة مّتةااااااقة تحاعي مدخالت مجيع األ هزة املعنية املنشااااااعة  1امللحق إلصاااااايغتها الوا  ة   
 ، تقد تالقت عليها إ ا ة املنظمة.14او   املا ة 

 
 ملصا د أمسات البحح األإليد املتو ناهلي ة العامة  -ابل 

ا لح  ااال 2021أإلح ل  ايةااات  14   -14 ،  ضااحت املةااتشااا ة القااواية تالحئيس املةااتقل للمجلس ا تماًعا ؤصااصااً
الولو    اهلي ة العامة ملصاا د أمسات البحح األإليد املتو ان )اهلي ة العامة(، ملناقشاة إ حالات اختيا  أمنال األ هزة املنشاعة 

تتعيينهم. تمتّكن    اااااااااااااال الولو    اهلي ة العامة من التعب  عن شاااااااااااااواغلهم إذال ال حالات التوليقة الر  14املا ة او   
عحضاااااها الحئيس املةاااااتقل للمجلس، تمن تقّلي توضااااايحات من املةاااااتشاااااا ة القااواية تالحئيس الةااااااإلق املةاااااتقل للمجلس. 

 ق مهام لتية  املشات ات املتعلقة ابل حالات، تال حاع   إجناذها، ( إاشال لح 1تخالمل هذا اال تماع، مت االت اق على )
( تأت  كوت االقرتاح التوليقي الذي قدم  الحئيس املةاااااتقل للمجلس اق ة االا الق هلذه املشاااااات ات. تمت التعكيد على 2)

 .2021أإلح ل  ايةات  22إلتا  خ ما مت االت اق علي      الة تّ هها  ئيس اهلي ة العامة إىل الحئيس املةتقل للمجلس 
يف ليها 2021ما و  أ    7ت   -15 ، تّ   الحئيس الةااااااااااإلق املةاااااااااتقل للمجلس   اااااااااالة إىل  ئيس اهلي ة العامة  وضاااااااااّ

النةهة احملّدثة لإل حالات املقرت ة. ت  هذا الصد ، أشا  الحئيس املةتقل للمجلس إىل أّت إ ا ة املنظمة قد تالقت على 
 14ات التواة   احملين اهلندي املتمثل   مشاااااااااااا كة ثالثة ممثلد عن اىهاذ املنشاااااااااااع او   املا ة طل  هي ة مصاااااااااااا د أمس

)تثالثة ممثلد عن إ ا ة املنظمة(   اللجنة املةااااااااااااااؤتلة عن إ حال املقاإلالت، تعلى تقدر يكيد خ ي إىل  ئيس اىهاذ 
 اختيا  املد ح العام للمحّشيف امل ضل. إلعدات عن إ حال عملية التحقق من املعلوم 14املنشع او   املا ة 
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، أإللغ  ئيس اهلي ة العامة، الحئيس الةاااااااإلق املةااااااتقل للمجلس أا  قد مت إاشااااااال لح ق 2021 وايو   ز حات  3ت   -16
مهام ؤصااا  لتيةااا  املشاااات ات تتضاااع الصااايغة النهائية لإل حالات ال و لة األ ل الختيا  األمد التن يذي للهي ة العامة 

 .2021ا   اولمرب  تشح ن الثاين تتعيين  قبل ااعقا  الدت ة الحاإلعة تاأل إلعد للهي ة العامة املزمع عقده
تهلقش الشواغل الر أعحإلت عنها  2021 وليو  متوذ  22تقد التقى الحئيس احلايل املةتقل للمجلس إل ح ق املهام    -17

اهلي ة العامة إلشااعت ال حالات التوليقية. تمشلت املةااائل الر متت مناقشااتها مدة اشااح إعالهلت الواائا الشاااغحة؛ تعمليات 
حوت؛ تتةااااالةااااال خ وات ال حالات. تطلبت اهلي ة العامة إ ااااادا  إعالت الواي ة  التحقق من املعلومات الر  قّدمها املحشاااااّ

 الشاغحة من  د د    امل عدم موالقة اىهاذ املعمس على أي من املحّشحد الوا  ة أمسا هم   تقح ح اللجنة.
إىل  ئيس اهلي ة العامة ال حالات املنّقحة  ، أ  ااااااااااال الحئيس املةاااااااااااتقل للمجلس2021 ااااااااااابتمرب  أ لومل  28ت   -18

هبذه الوثيقة، تهي عبا ة عن اةااااااهة مّتةااااااقة تحاعي مدخالت مجيع األ هزة املعنية  1امللحق املقرت ة إلصاااااايغتها الوا  ة   
 ، تقد تالقت عليها إ ا ة املنظمة.14املنشعة او   املا ة 

إىل  ئيس اهلي ة العامة، للشحتع على  بيل األتلو ة ت تت املةاس تاواذاة ذلك، كتبت مد حة شعبة املوا   البشح ة  -19
ابملشااات ات الر جيح ها الحئيس املةااتقل للمجلس،   عملية توايا األمد التن يذي املقبل للهي ة العامة، تلًقا لإل حالات 

تال ة األمد التن يذي  لرتة اا أتّ  تهذا ضاااااااااحت ي املؤقتة الر تالق عليها اجمللس    ت ت  اخلامةاااااااااة تاخلمةاااااااااد إلعد املائة.
ضمن تال ة شعبة املوا   البشح ة املتمثلة   الشحات  تند ج إ ا ة هذه ال حالات ت غم أتّ  يل قد شا لت على  ا تها.احلا

قا مو إىل  الصد  هذا   تجتد  الشا ة، على مجيع عمليات املنظمة الختيا  املحشحد تتواي هم، تتن يذ هذه العمليات
ليحّل حمّل عملية توايا األمد التن يذي اىد د للهي ة العامة  لن  تم الشااااااااااااااحتع    ا  الذي   يد ئيس اهلي ة العامة 

 األمد التن يذي املنتهية تال ت  إال إلعد تلقي تو يهات اجمللس إلشعت ال حالات اىد دة املقرت ة.
 

 املعاهدة الدتلية إلشعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة تالز اعة - يم 

، أ  اااااااااااااال  ئيس املعاهدة الدتلية إلشااااااااااااااعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة تالز اعة 2021أإلح ل  ايةااااااااااااااات  2   -20
)املعاهدة( التعد الت الر اقرت ها مكت  املعاهدة على ال حالات املنّقحة املقرت ة إىل الحئيس الةااااااااااااااااإلق املةااااااااااااااتقل 

ة   اللجات املقرت ة من إللد للمجلس. تتضاااااااااااااامّنت هذه التعد الت، طل  اختيا  أ د املمثلد االثند عن املعاهد
متقدم تاآلخح من إللد هلم، تمشااا كة عضااو خا  ي   اللجنة املةااؤتلة عن إ حال املقاإلالت لتا  على كو مشاارتت من 
 اا  مكت  املعاهدة تاملنظمة من إلد املحشحد الثالثة املد  ة أمسا هم   القائمة املهتصحة الصا  ة عن شعبة املوا   

رتح مكت  املعاهدة أ ضاااااااااًاا إضااااااااااالة عبا ات على هذه ال حالات من أ ل توضااااااااااييف معناها إلقد  أكرب. البشااااااااااح ة. تاق
لعضاااااااالت املعاهدة عبا ات لتوضاااااااييف أاّ  لن حيّق ملمثل شاااااااعبة املوا   البشاااااااح ة   اللجنة املةاااااااؤتلة عن إ حال املقاإلالت 

هو  للتوّ ل إىل ات اق. تأخ ًا، طلبت املعاهدة    امل أاّ   نبغي إلذمل كل اى 7املشا كة   اختاذ القحا ات، ت  ال قحة 
مل  والق اىهاذ املعمس على املحشاااااّايف الذي  قرت   املد ح العام، أت  قرتح املد ح العام على اىهاذ املعمس محشااااااًحا آخًحا من 

 ."الوا  ة أمسا هم   تقح ح اللجنة"إلد املحشحد 
،  ت اختيا  2021أإلح ل  ايةااااااات  20عاهدة،     ااااااالة الحّ  إلتا  خ تأإللغ الحئيس الةاااااااإلق املةااااااتقل للمجلس امل -21

املعاهدة للممثلد االثند اللذ ن  اااايشااااا كات   اللجات مةااااعلة  اخلية تند ج   ا اق اختصااااا ااااها إلشااااكل كامل. كما 
إ حال املقاإلالت من أشاااااا  إىل أّت موقا ال ا ة هو   أت  تم اختيا  العضاااااو اخلا  ي للمشاااااا كة   اللجنة املةاااااؤتلة عن 
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من املمثلد عن املعاهدة تاملنظمة. تلتا  العضااو اخلا  ي،  بل هذه اللجنة ا ةااها، تتتعلا هذه اللجنة من عد  متةااات  قِّ 
بل اللجنة املةااؤتلة عن إ حال املقاإلالت ا ةااها من إلد املحشااحد الثالثة الذ ن ختتا هم شااعبة إلصاا ت  خب ًا مةااتقاًل، من قِّ 

 ح ة.املوا   البش
تاعت ربت التعد الت املتبقية الر اقرت تها املعاهدة، مقبولة على أ اااااااااااااااس أا  لن  تم إ حال املز د من التغي ات.  -22

ا إىل النظح   إمكااية ذ  ة عد  املمثلد عن املعاهدة   اللجنتد من ممثلد اثند إىل ثالثة  ت  عي  ئيس املعاهدة أ ضااااااااااااااً
 مع هي ة مصا د أمسات التواة   احملين اهلندي. ممثلد، على النحو املت ق علي 

مثّ أإللغ  ئيس املعاهدة الحئيس الةاااإلق املةااتقل للمجلس  ّت هذه االقرتا ات أ يلت إىل مكت  املعاهدة للنظح  -23
لإل حالات املنقحة املقرت ة إىل الدت ة التا عة للجهاذ الحع ي للمعاهدة، املزمع عقدها   الحإلع  مةو ة  ائيةليها تتقدر 

 .2021األخ  من عام 
، عقد الحئيس املةاااااااتقل للمجلس ا تماًعا غ   مسي مع  ئيس املعاهدة ملناقشاااااااة 2021 ااااااابتمرب  أ لومل  22ت   -24

الحئيس املةاااااتقل للمجلس إىل  ئيس املعاهدة ال حالات املنّقحة  ، أ  ااااال2021 ااااابتمرب  أ لومل  28هذه ال حالات. ت  
، 14هبذه الوثيقة، مع محاعاة مدخالت مجيع األ هزة املعنية املنشاااااااعة او   املا ة  1امللحق املقرت ة إلصااااااايغتها الوا  ة   

 تإلعد موالقة إ ا ة املنظمة عليها.
 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس - رابًعا
قد  حغ  اجمللس   الرت ي  ابملشاااااا كة البّنالة للحئيس املةاااااتقل للمجلس، تهي ة مصاااااا د أمسات التواة   احملين  -25

اهلندي، تاهلي ة العامة ملصاااااااااااااا د أمسات البحح األإليد املتو ااااااااااااان، تاملعاهدة الدتلية إلشاااااااااااااعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة 
الق   اآل ال إلشااااعت تحتي   ائم الختيا  أمنال األ هزة املعنية املنشااااعة او   املا ة تالز اعة، تإ ا ة املنظمة للتو اااال إىل تو 

 تتعيينهم. 14
 14تإّت اجمللس مدعّو إىل املصا قة على ال حالات املنّقحة املقرت ة الختيا  أمنال األ هزة املنشعة او   املا ة  -26

هي ة مصاااا د أمسات التواة   احملين اهلندي، تاهلي ة العامة ملصاااا د ، تالر  ااات ّبق  صاااحًا على 1امللحق تتعيينهم الوا  ة   
 أمسات البحح األإليد املتو ن، تاملعاهدة الدتلية إلشعت املوا   الو اثية النباتية ل غذ ة تالز اعة.
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 1امللحق 
 وتعيينهم 14اإلجراءات املنّقحة املقرتحة لختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

تقوم ال ا ات ال نية إلصاااياغة إعالت تاي ة شااااغحة إلدعم من شاااعبة املوا   البشاااح ة، لةااا  ما جيحي ابلنةااابة إىل  -1
تما لوق(. ت تم إطالع  ئيس اىهاذ املعمس على مةاااااااااوّ ة إعالت الواي ة  1-مجيع تاائا كبا  املةاااااااااؤتلد )مد

 الشاغحة، ت  دعى إىل تقدر  أ   هبذا اخلصوص.
 .7 وًما 30ت تم إ دا  إعالت الواي ة الشاغحة تاشحه ملدة  -2
تتقوم شااااااعبة املوا   البشااااااح ة  تمل ا ااااااتعحاض تلحذ للمحشااااااحد ابال ااااااتنا  إىل املعا   الدايا تاملؤهالت الوا  ة    -3

 إعالت الواي ة الشاغحة.
( تثالثة ممثلد عن األعضااااااااااااااال   اىهاذ املنشااااااااااااااع 2-ت قوم مكت  كلّ  من هلئ  املد ح العام تاملد ح املعمس )مد -4

اب ااتعحاض اثت  لوضااع قائمة ؤتصااحة ابملحشااحد من أ ل إ حال مقاإلالت معهم. تعلى القائمة  14او   املا ة 
املهتصحة أت تضم ما ال  قل عن  بعة محّشحد، تمن إلينهم محشحة تا دة على األقل. ت   امل مل تكن هنات 

ة املهتصاااااااحة،  نبغي لتقح ح اللجنة أت  تضااااااامن ما  رب  ذلك. ت   امل مل تشااااااامل القائمة أي محشاااااااحة   القائم
 املهتصحة  بعة محّشحد،  نبغي لتقح ح اللجنة أت  تضمن ما  ةوّغ ذلك.

 تت شّكل ىنة مةؤتلة عن إ حال املقاإلالت، تتعلا من:  -5
 

 (؛2-هلئ  املد ح العام أت املد ح املعمس )مد (أ)
 كبا  موا ي املنظمة؛ تموا ات اثنات من   (ب)
 ؛ 14تثالثة ممثلد عن أعضال اىهاذ املنشع او   املا ة  (ج)
تعضااو خا  ي تا د، ختتا ه اللجنة املةااؤتلة عن إ حال املقاإلالت من إلد ثالثة محشااحد تقرت هم شااعبة  ( )

 املوا   البشح ة؛
اذ القحا . ت تمّثل  ت  ممثل تممثل تا د عن شااعبة املوا   البشااح ة، من غ  أت  كوت ل   ق املشااا كة   اخت (ه)

شااعبة املوا   البشااح ة   تول  الدعم ال ا ي للجنة املةااؤتلة عن إ حال املقاإلالت. تلن  كوت ل  )هلا(  ت  
   إ حال املقاإللة أت تقييم املحّشحد.

قح حًا إلذلك.  تتتوىل هذه اللجنة إ حال مقاإلالت مع املحشاااااااااااااحد املد  ة أمسا هم على القائمة املهتصاااااااااااااحة تتعّد ت -6
تحيّد  تقح ح اللجنة عدً ا ال  قل عن ثالثة تال  ز د عن مخةاااة محشاااحد مؤهلد. ت   امل مل ختتا  أي محشاااحة 

   هذه املح لة،  نبغي لتقح ح اللجنة أت  تضمن ما  رب  ذلك.

عد هم إلد ثالثة تمخةة تت حلع القائمة املهتصحة  مسال املحّشحد للمقاإلالت، لضاًل عن املحّشحد الذ ن  رتاتح  -7
حد، إىل املد ح العام مع إ الل االعتبا  الوا   للتواذت اىنةاااين تاىغحا  اا  تماشااى مع  اايا ااة املنظمة.  محشااّ

                                                      
 .[ وًما 45اشح إعالت الواي ة الشاغحة ملدة أطومل تأقصاها  14ما مل   ل  اىهاذ املنشع او   املا ة ]  7
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ت   امل تعّذ  التوّ ل إىل هذا التواذت، على تقح ح اللجنة أت  تضمن ما  رب  ذلك. ت نبغي إلذمل كل اىهو  من 
 ق اآل ال.أ ل التو ل إىل قحا  إلتوال

 تتتوىل شعبة املوا   البشح ة عمليات التحقق من املعلومات املقدمة من  اا  املحّشحد. -8
 ت  حلع تقح ح اللجنة إىل املد ح العام للنظح لي . -9

ًحا تا ًدا من املحشااااااااااحد املقرت ة أمسا هم   تقح ح اللجنة، لتعيين ، ليحامل ا اااااااااام هذا  -10 تلتا  املد ح العام محشااااااااااّ
للموالقة علي  إلناًل على أ كام املعاهدة املعنية.  14األخ  ت اااااا ت  الذاتية إىل اىهاذ املعمس املنشااااااع او   املا ة 

امل ا م املحّشيف ت  ت  الذاتية، ابلضا لة إىل يكيد خ ي عن إ حال عملية التحقق من املعلومات الر قّدمها تحي 
يف املهتا ، إىل  ئيس اىهاذ املنشااااااع او   املا ة  الذي  اااااايحالس على  ااااااح ة هذه املعلومات، تذلك  14املحشااااااّ

 أ اإليع من إغالق إعالت الواي ة الشاغحة. 10ضمن مهلة 
للمحشاااايف. ت   امل عدم موالقة اىهاذ املعمس على املحشاااايف،  قرتح تإلعد موالقة اىهاذ املعمس،   قّدم عحض تاي ة  -11

حد الوا  ة أمسا هم   تقح ح اللجنة،  و ااااااى إلتعيين .  املد ح العام على اىهاذ املعمس محشااااااًحا آخح من إلد املحشااااااّ
حد الوا  ة أمسا هم   تقح ح اللجنة،  تعّد   إ ااادا  إعالت ت   امل عدم موالقة اىهاذ املعمس على أي من املحشاااّ

 الواي ة الشاغحة من  د د.

 تلدى قبومل املحشيف ابلعحض،  قوم املد ح العام إلتعيين . -12


