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 من جدول األعمال املؤقت 2-19البند 

 الدورة التاسعة للجهاز الرائسي

 2022سبتمرب/أيلول  24 –19نيودهلي اهلند 

 اإلجراءات اخلاصة ابختيار أمني اجلهاز الرائسي للمعاهدة الدولية وتعيينه
 

 املوجز
أمني اجلهاز الرائسععل للمعاهدة الدولية  الختيارتعرض هذه الوثيقة آخر التطورات املتعلقة بوضععإ راراتات طويلة األمد 

وتعيينه وما يتصعععععععععععت بذلل من ةتائث للدورة النيامنة والئعععععععععععتني بعد املائة ابلت املنظمة ء ما يتعلق  ختيار أمنات أاهزة 
 وتعيينهم. 14املادة  منظمة األغذية والزراعة املنشأة مبواب

 التوجيهات املطلوبة
اجلهاز الرائسعععععععل مدعو رد اعتماد ا اراتات اتااعععععععة  ختيار أمني اجلهاز الرائسعععععععل وتعيينه على الن و الذ  أ ره  رن  

 جملت املنظمة ء دورته النيامنة والئتني بعد املائة. 
 

  

https://www.fao.org/plant-treaty/meetings/meetings-detail/ar/c/1441044/
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 مقدمة -ًل أو  
ء مئععألة ا اراتات الطويلة األمد اتااععة بتعيني أمني اجلهاز الرائسععل ةظر اجلهاز الرائسععل خالد دورته النيامنة  -1

مكتب الدورة التاسعععععة من أات موااععععلة املشععععاورات مإ ردارة املنظمة مإ رد وأسععععدج توايهاته  ،للمعاهدة الدولية وتعيينه
 1مراعاة العناار الواردة ء املرفق داد بتقرير الدورة.

أارج الرئيت ومكتب الدورة التاسعععة للاهاز الرائسععل مشععاورات وتبادال اعرات مإ  ،وخالد فرتة ما بني الدورات -2
 ردارة املنظمة والرئيت املئتقت للمالت بغية وضإ الصيغة النهائية لإلاراتات.

، بنات على ةتائث املشععععععاورات بني الرئيت املئععععععتقت للمالت ومكتب األاهزة 2021وء ديئععععععمن ااةون األود  -3
د جملت املنظمة ء دورته النيامنة والئعععتني بعد املائة، ا اراتات اتااعععة  ختيار ذات الصعععلة، أي   14املادة املنشعععأة مبواب 

وأواععععى  لنظر ء توسععععيإ ةطا   (،CL 168/REPاملرفق داد  لوثيقة )وتعيينهم  14أمنات األاهزة املنشععععأة مبواب املادة 
مإ النصعععععععوي األسعععععععاسعععععععية للمنظمة  تماشعععععععىي على حنو   14مجيإ األاهزة املنشعععععععأة مبواب املادة  لتشعععععععمتهذه ا اراتات 

 وترد ا اراتات اليت أ رها جملت املنظمة ء املل ق هبذه الوثيقة. 2واملعاهدات املعنية.
تنص املادة  3"(عاهدةامل)"من املعاهدة الدولية بشعععععأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة  1-20 ملادة  عماًل و  -4
 من الالئ ة الداخلية للاهاز الرائسل للمعاهدة على ما يلل:  3

ا أمينً  ، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، مبوافقة اجلهاز الرائسعععععععععلعني  من املعاهدة، ي   1-20ا للمادة وفقً "
من املعاهدة. ويعاون األمني ما  د يلزم  5-20رد  2-20للاهاز الرائسععععععععل يقوم  ملهام اململععععععععمنة ء املواد 

 من املوظفني."
 ،جلهاز الرائسعععععععععععععل ء ما يتعلق بتعيني األمنيرد اضعععععععععععععمن الالئ ة الداخلية  رشعععععععععععععاراتوةظرًا رد عدم واود أ   -5
ية يتطلب االعتماد الرمسل لإلاراتات اجلديدة اتااععععععععععععععة  ختيار أمني اجلهاز الرائسععععععععععععععل وتعيينه تعديت الالئ ة الداخل لن

 للاهاز الرائسل. 

 التوجيهات املطلوبة -اثنًيا
اجلهاز الرائسعععل مدعو رد اعتماد ا اراتات اليت أ رها اابلت ء دورته النيامنة والئعععتني بعد املائة املعقودة ء  رن   -6

 ، واليت ترد ء املل ق من أات اختيار أمني اجلهاز الرائسل للمعاهدة الدولية وتعيينه. 2021ديئمن ااةون األود 
  

                                                      
  Report-IT/GB، www.fao.org/3/nb918ar/nb918ar.pdf/8/19املرفق داد من الوثيقة  1
  CL 168/REP ،www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdfاملرفق داد  لوثيقة  2
 "ويعاون األمني ما  د يلزم من املوظفني. يعني  أمني اجلهاز الرائسل من  بت املدير العام للمنظمة مبوافقة اجلهاز الرائسل." على ما يلل: 1-20تنص املادة  3

https://www.fao.org/3/nb918ar/nb918ar.pdf
https://www.fao.org/3/nh512ar/nh512ar.pdf
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 امللحق
 

 4وتعيينهم 14اإلجراءات املنق حة املقرتحة لختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 
تقوم ا دارات الفنية بصعععياغة رعالن وظيفة شعععاغرة بدعم من شععععبة املوارد البشعععرية، لئعععب ما  ر   لنئعععبة رد  -1

وما فو (. ويتم رطالع رئيت اجلهاز املعين على مئععععععععععود ة رعالن الوظيفة  1-مجيإ وظائف ابار املئعععععععععع ولني )مد
 الشاغرة، وي دعى رد تقدمي رأيه هبذا اتصوي.

 .5يوًما 30ويتم رادار رعالن الوظيفة الشاغرة وةشره ملدة  -2
وتقوم شعععععععبة املوارد البشععععععرية وود اسععععععتعراض وفرز للمرشعععععع ني  السععععععتناد رد املعاي  الدةيا وامل هالت الواردة ء  -3

 رعالن الوظيفة الشاغرة.
( وثالثة ممنيلني عن األعملعععععععععععععععات ء اجلهاز املنشعععععععععععععععأ 2-ويقوم مكتب ات   من انئب املدير العام واملدير املعين )مد -4

 سععتعراض اثن  لوضععإ  ائمة ةتصععرة  ملرشعع ني من أات رارات مقابالت معهم. وعلى القائمة  14مبواب املادة 
املختصرة أن تملم ما ال يقت عن سبعة مرش  ني، ومن بينهم مرش ة واحدة على األ ت. وء حاد مل تكن هناك 

ة املختصععععععععرة، ينبغل لتقرير اللانة أن يتملععععععععمن ما ينر ذلل. وء حاد مل تشععععععععمت القائمة أ  مرشعععععععع ة ء القائم
 املختصرة سبعة مرش  ني، ينبغل لتقرير اللانة أن يتملمن ما يئو غ ذلل.

 وت شك ت جلنة مئ ولة عن رارات املقابالت، تتألف من:  -5
 

 (؛2-انئب املدير العام أو املدير املعين )مد (أ)
 ابار موظفل املنظمة؛ وموظفان اثنان من   (ب)
 ؛ 14وثالثة ممنيلني عن أعملات اجلهاز املنشأ مبواب املادة  (ج)
وعملععو خارال واحد، اتاره اللانة املئعع ولة عن رارات املقابالت من بني ثالثة مرشعع ني تقرتحهم شعععبة  (د)

 املوارد البشرية؛
اذ القرار. ويتمني ت دور ممنيت وممنيت واحد عن شعععبة املوارد البشععرية، من غ  أن يكون له حق املشععاراة ء اا (ه)

شعععبة املوارد البشععرية ء توف  الدعم ا دار  للانة املئعع ولة عن رارات املقابالت. ولن يكون له )را( دور 
 ء رارات املقابلة أو تقييم املرش  ني.

                                                      
 .CL 168/17 ود  لوثيقةألااملل ق  4

 .[يوًما 45ةشر رعالن الوظيفة الشاغرة ملدة أطود وأ صاها  14ما مل يطلب اجلهاز املنشأ مبواب املادة ]  5
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قريرًا بذلل.  وتتود هذه اللانة رارات مقابالت مإ املرشعععععععععععععع ني املدراة أمساةهم على القائمة املختصععععععععععععععرة وتعد  ت -6
وحيد د تقرير اللانة عدًدا ال يقت عن ثالثة وال يزيد عن مخئعععة مرشععع ني م هلني. وء حاد مل اتار أ  مرشععع ة 

 ء هذه املرحلة، ينبغل لتقرير اللانة أن يتملمن ما ينر ذلل.

عددهم بني ثالثة ومخئة وت رفإ القائمة املختصرة ومسات املرش  ني للمقابالت، فملاًل عن املرش  ني الذين يرتاوح  -7
مرشعع  ني، رد املدير العام مإ ريالت االعتبار الوااب للتوازن اجلنئععاجل واجلغراء مبا يتماشععى مإ سععياسععة املنظمة. 
وء حاد تعذ ر التوا ت رد هذا التوازن، على تقرير اللانة أن يتملمن ما ينر ذلل. وينبغل بذد ات اجلهود من 

 ق اعرات.أات التوات رد  رار بتواف

 وتتود شعبة املوارد البشرية عمليات الت قق من املعلومات املقدمة من ااةب املرش  ني. -8
 وي رفإ تقرير اللانة رد املدير العام للنظر فيه. -9

ً ا واحًدا من املرشععععععععععع ني املقرتحة أمساةهم ء تقرير اللانة، لتعيينه، في اد اسعععععععععععم هذا  -10 وخيتار املدير العام مرشععععععععععع 
للموافقة عليه بناًت على أحكام املعاهدة املعنية.  14األخ  وسعععععع ته الذاتية رد اجلهاز املعين املنشععععععأ مبواب املادة 

اد اسم املرش ح وس ته الذاتية،   ضا فة رد أتايد خطل عن رارات عملية الت قق من املعلومات اليت  د مها وحي 
ح املختار، رد رئيت اجلهاز املنشععععععأ مبواب املادة  الذ  سععععععي افس على سععععععرية هذه املعلومات، وذلل  14املرشعععععع 

 أسابيإ من رغال  رعالن الوظيفة الشاغرة. 10ضمن مهلة 
للمرشععععح. وء حاد عدم موافقة اجلهاز املعين على املرشععععح، يقرتح وبعد موافقة اجلهاز املعين، ي قد م عرض وظيفة  -11

املدير العام على اجلهاز املعين مرشععععععً ا آخر من بني املرشعععععع  ني الواردة أمساةهم ء تقرير اللانة، يواععععععى بتعيينه. 
 راعععدار رعالن وء حاد عدم موافقة اجلهاز املعين على أ  من املرشععع  ني الواردة أمساةهم ء تقرير اللانة، يتعني  

 الوظيفة الشاغرة من اديد.

 لدج  بود املرشح  لعرض، يقوم املدير العام بتعيينه.و  -12


