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  اجمللس
  

  بعد املائة بعونسالدورة ال

  2022يونيو/حزيران  13-17

  مواعيد تقدمي الرتشيحات ملنصب املدير العام
  

  وجزملا
  

  املــدير العــام للفرتة املمتــدة منتتضــــــــــــــــّمن هــذه الوثيقــة معلومــات عن مواعيــد تقــدمي الرتشــــــــــــــــيحــات ملنصـــــــــــــــــب   
  .2027يوليو/متوز  31 ىلإ 2023أغسطس/آب  1
  

  اجمللسملقرتح اختاذه من جانب ااإلجراء 
  

 2023 شــــــباط /فرباير 28 ىلإ 2022 ديســــــمرب/كانون األول 1قد يرغب اجمللس يف أن حيدد الفرتة املمتدة من   
 متوزيو/ليو  7-1( واألربعني لثالثةالتقدمي الرتشـــــــــــــيحات ملنصـــــــــــــب املدير العام الذي ســـــــــــــينتخبه املؤمتر يف دورته  اموعدً 

2023(.  
  

  مضمون هذه الوثيقة إىل: نشأبميكن توجيه أي استفسارات 
  

  Rakesh Muthooالسيد 
  ملؤمتر واجمللسا عامأمني 
  55987 06570 39+اهلاتف: 
  fao.orgirector@D-CSG الربيد اإللكرتوين: 
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املــدير واليــة من الالئحــة العــامــة للمنظمــة على أنــه، عنــد النظر يف انتهــاء مــدة  37(ب) من املــادة 1تنص الفقرة   -1
وينبغي أن العام، حيدد اجمللس مواعيد الفرتة اليت ميكن فيها للدول األعضــــــــاء أن تتقدم برتشــــــــيحات ملنصــــــــب املدير العام. 

على األقل من بدء دورة اجمللس اليت تُعقد قبل سـتني  ا) يومً 30ني (وأن تنقضـي قبل ثالثتسـتغرق فرتة الرتشـيح ثالثة أشـهر 
على األقّل من انعقاد دورة املؤمتر اليت ســــــيجري فيها انتخاب املدير العام. ويتعّني على أمني عام املؤمتر واجمللس  ا) يومً 60(

ذه الوثيقة الفقرة  تعميم هذه الرتشــــــيحات على األعضــــــاء كافة ضــــــمن املهل الزمنية اليت حيددها اجمللس.  1وترد يف املرفق 
  .من الالئحة العامة للمنظمة 37  املادة  من
  
ســية للمنظمة املعروض على   -2 وقد يرغب اجمللس يف أن يالحظ أّن اجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الر

 2023 أبريل/نيســــــــــــــــان 28إىل  24بعد املائة للمجلس من  لثانية والســــــــــــــــبعنياالدورة احلالية للمجلس يلحظ انعقاد الدورة 
  .2023 وزمتيو/ليو  7إىل  1من  للمؤمتر ربعنياألو  لثالثةاالدورة وانعقاد 

  
 شــــــــــــــــباط/فرباير 28حىت  2022 كانون األول/ديســــــــــــــــمرب 1وعليه، قد يرغب اجمللس يف حتديد الفرتة املمتدة من   -3

. وســـوف يُطلع األمني العام واألربعني لثالثةالتقدمي الرتشـــيحات ملنصـــب املدير العام الذي ســـينتخبه املؤمتر يف دورته  2023
  .بعد انتهاء الدورة احلالية للمجلس اضاء كافة على هذه الرتشيحات فورً للمؤمتر واجمللس األع

  
شـــــــــــــــيحات الواردة على األعضـــــــــــــــاء يف مهلة أقصـــــــــــــــاها أن يعمم األمني العام للمؤمتر واجمللس الرت  اويُقرتح أيضـــــــــــــــً   -4
  .2023 مارس/آذار  7
  
ا أربع ســنوات،  )2023 وزمتيو/ليو  7-1( واألربعني لثالثةاوســوف ينتخب املؤمتر يف دورته   -5 املدير العام لوالية مد

  .2023أغسطس/آب  1على أن يتسّلم مهامه يف 
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  املرفق
  من الالئحة العامة للمنظمة 37من املادة  1الفقرة 

  
  تعيني املدير العام

  
  ا للشروط التالية: املدير العام للمنظمة وفقً من الدستور، يعّني  7 املادةمن  1ا للفقرة وفقً   -1
  

عند اقرتاب املوعد احملدد النتهاء شــغل املدير العام ملنصــبه، يدرج موضــوع تعيني مدير عام جديد يف جدول   (أ)
أعمال الدورة العادية للمؤمتر الســــابقة مباشــــرة على انتهاء فرتة شــــغل املنصــــب، وعند شــــغور منصــــب املدير 
ن شـــغوره وشـــيك، يدرج موضـــوع تعيني مدير عام جديد يف  العام ألي ســـبب آخر، أو عند تســـلم إشـــعار 
جدول أعمال الدورة التالية للمؤمتر اليت تفتتح بعد مائة وعشــرين يوما على األقل من شــغور املنصــب أو من 

ن شغوره وشيك   .اإلشعار 
  

وعند النظر يف انتهاء مدة املدير العام، حيدد اجمللس مواعيد الفرتة اليت ميكن فيها للدول األعضــــاء أن تتقدم   (ب)
 ابرتشــيحات ملنصــب املدير العام. وينبغي أن تســتغرق فرتة الرتشــيح ثالثة أشــهر وأن تنقضــي قبل ثالثني يومً 

عية (ج) من هذه الفقرة. وخيطر األمني العام على األقل من بدء دورة اجمللس املشــــــــــــــــار إليها يف الفقرة الفر 
للمؤمتر واجمللس كل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة بفرتة الرتشيح. وتبلغ الرتشيحات الصحيحة، املقدمة 

املوعـــد الـــذي حيـــدده من هـــذه الالئحـــة، إىل األمني العـــام للمؤمتر واجمللس يف  12 املـــادةمن  5طبقـــا للفقرة 
اجمللس. ويوزع األمني العام للمؤمتر واجمللس هذه الرتشـــيحات على مجيع الدول األعضـــاء واألعضـــاء املنتســـبة 
ت يف دورة عادية من دورات املؤمتر،  نه يف حالة إجراء االنتخا يف املوعد الذي حيدده اجمللس أيضا، علما 

يوما قبل انعقاد دورة اجمللس املنصــــــــــــــــوص  30ينبغي أال تقل عن  فإن املدة اليت حيددها اجمللس هلذا الغرض
  .عليها يف الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة

  
دف كفالة املســــــــــــــــاواة بني املرشــــــــــــــــحني، فإن  اورهنً   (ج) لرتتيبات اليت قد يتخذها اجمللس، وفقا هلذه الالئحة، 

على األقل من دورة املؤمتر، وجييبون  ال ســتني يومً املرشــحني يتحدثون أمام اجمللس يف دورة ينبغي أن تعقد قب
على األســــــئلة اليت قد يطرحها عليهم مندوبو الدول األعضــــــاء واألعضــــــاء املنتســــــبة يف املنظمة. وال تدور أية 

ت أو املداخالت املقدمة.   مناقشة وال خيلص اجمللس إىل أية استنتاجات أو توصيات من أي من البيا
  

ن تعيني وحتدد اللجنة ال  (د) ريخ االنتخاب وتعلنه يف أقرب فرصـــة ممكنة عقب افتتاح دورة املؤمتر، علما  عامة 
م عمل عقب افتتاح تلك الدورة.  ويتحدث  املدير العام، يف دورة عادية، يبدأ ويستكمل يف غضون ثالثة أ

ا عليهم مندوبو الدول املرشـــــــــــــحون ملنصـــــــــــــب املدير العام أمام املؤمتر وجييبون على األســـــــــــــئلة اليت قد يطرحه
دف كفالة املســاواة  لرتتيبات اليت قد يتخذها املؤمتر وفقا هلذه الالئحة  األعضــاء واألعضــاء املنتســبة، رهنا 

  بني املرشحني.
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للوائح السفر املعتمدة لديها، تكاليف سفر كل مرشح ذي ترشيح صحيح، واملتكبدة  اتتحمل املنظمة، وفقً   (هـ)
قصـــــــر الطرق، من مركز عمله إىل موقع دورات اجمللس خالل الســـــــفر يف حدو  د األصـــــــول املرعية، لالنتقال 

 ً ً  واملؤمتر، املشــــــــــــــــار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (ج) و(د) من هذه الفقرة، ذها إلضــــــــــــــــافة إىل بدل وإ  ،
م لكل دورة.   اإلعاشة ملدة تصل إىل مخسة أ

  
  


