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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202 أكتوبر/تشرين األول 02 – 02 روما،

  والقانونية الدستورية الشؤون للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج
 مرحلي( )تقرير

 معلومات أساسية –أواًل 

 ،1111أ/أيلو ربسبتم 12و 11 بني املنعقدة والتسعني الثالثة دورتها يف والقانونية الدستورية الشؤون جلنةوافقت  - 1

 مبوجب ،هلذا التقرير ألو اعلى النحو الوارد يف املرفق  ،1112-1111 للفرتة السنوات املتعدد العمل برنامج على

 األجهزة من طلبت واليت ،)الفاو( والزراعة األغذية منظمة لتجديد الفورية العمل خطة من 01-1 إىل 01-1 من اإلجراءات

 سنوات، أربع عن تقل ال لفرتة السنوات متعددة عمل برامج وضع والقانونية الدستورية الشؤون جلنة ذلك يف مبا الرئاسية

.سنتني كل مرة تنفيذها حو  إىل اجمللس مرحلية تقارير ورفع
1 

 االعتبار يف 1112-1111 للفرتة والقانونية الدستورية الشؤون للجنة السنوات املتعدد العمل برنامجأخذ و - 1

 وفقًا ابأنه اللجنة آراء على خاصة، بصورة ،اجمللس وافقو اللجنة. لوظائف املميزة املالمح بشأن اجمللس توجيهات

 عن ناشئة بنود يف للبحث دورات والقانونية الدستورية الشؤون جلنة تعقد للمنظمة، العامة الالئحة يف احملددة لوظائفها

 يف والدستورية القانونية اجلوانب أو للمنظمة العامة الالئحة من والثالثني الرابعة املادة من 0 الفقرة يف إليها امُلشار املسائل

 الالئحة من 8 الفقرة والثالثون، الرابعة مادة، وفقا للضرورية باعتبارها العام املدير أو اجمللس إليها أحاهلا مسائل أية

 يف ومتكررة عالقة بنود من هناك تكن مل أّنه السمات املميزة يف أساليب عملها وأشارت أيضًا اللجنة ودرست للمنظمة. العامة

 اللجنة فإّن ،ذلك من الرغم وعلى .مسبقًا ُتحدد مواعيد يف فيها النظر للجنة ميكن أعماهلا جدو  على أو واليتها إطار

، والذي وافق عليه اجمللس خال  دورته الثالثة واألربعني 1112-1111للفرتة  السنوات تعددامل عملها برنامج وضعت

 . 11112بعد املائة املنعقدة يف نوفمربأ/تشرين الثاني 

 

                                                      
1
 CL 143/4 من  الوثيقة 12 – 11 الفقرات 

 CL 143/REP من الوثيقة 28 الفقرة 2 
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 0202-0200 برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة –ثانيًا 

 تقرير مرحلي

 
، على النحو الوراد يف املرفقني 1112-1111يعرض التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  - 2

، التقدم الذي أحرزته جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جتاه حتقيق برنامج عملها املتعدد السنوات للفرتة ثالثاو ثانيا

، يف 1112، منذ استعراضها األخري الذي أجري خال  دورتها السابعة والتسعني يف أكتوبرأ/تشرين األو  1111-1112

ضوء أهدافها العامة وواليتها وأساليب عملها وممارساتها. وكما يظهر يف املناقشات بصدد املوافقة على برنامج العمل 

تأخذ السمات املميزة للجنة بعني االعتبار.  مارسات هذه، فإن أساليب العمل وامل1112-1111املتعدد السنوات للفرتة 

 12 – 11اعتبارات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها السابعة والتسعني، املنعقدة من  ثانيااملرفق ويعرض 

 دة مناعتبارات اللجنة يف دورتها الثامنة والتسعني، املنعق ثالثااملرفق .  ويعرض 1112 أكتوبرأ/تشرين األو 

 . 1112مارسأ/آذار  10-11

 

 اللجنة يقرتح اختاذها من جانباإلجراءات اليت ُيقرتح  –ثالثًا 

 
 إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إىل:  - 2

متاشيًا مع أهدافها العامة،  ،ثالثاو ثانيااملرفقني على النحو الوارد يف  النظر يف التقرير املرحلي،أ( )

وواليتها، وطرق العمل املقرتحة واملمارسات، اليت وردت يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 والذي مّتت املوافقة عليه؛ 1111-1112

تعقد دورات للنظر يف  ،عمل اللجنة؛ فهي وفقًا لطبيعتها وواليتهال املالمح املميزةعلى التأكيد  إعادةب( )

تني أو املدير العام مبوجب الفقر اجمللس من جانبإليها  احملالة املنظورة أو املتكررة ولكنالبنود غري 

 ؛من الالئحة العامة للمنظمة 22املادة من  8و 0

تعدد املبرنامج العمل  سيبقى موضوعوعلى الرغم من االعتبارات املشار إليها أعاله، اإلحاطة علمًا بأنه ج( )

مع أخذ اخلصوصيات اليت  من جانب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية السنوات خاضعًا للدرس

  .متيز طريقة عمل اللجنة بعني االعتبار
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 األول امللحق

 2102-2102 للفرتة والقانونية الدستورية الشؤون للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج

 

 والوالية األهداف

 

 اجمللاس  إىل واليتهاا،  تغطيها اليت اجملاالت يف عملية وتوصيات املشورة والقانونية الدستورية الشؤون جلنة تقّدم -1

 االقتضاء. عند العام واملدير
 
 حسب االقتضاء. والدستورية الرئاسية املنظمة أجهزة مع التفاعل خال  من وفعالية، بكفاءة اللجنة تعمل -1

 

 الالئحاة  مان  22 املاادة  مان  8و 0 تنيالفقر مبوجب إليها حا ُت حمددة بنود يف خالهلا تنظر دورات اللجنة وتنظم -2

 :يلي ما وتتضمن للمنظمة، العامة

 تعديالتها؛ أو املالية والالئحة للمنظمة العامة والالئحة الدستور، تفسري أو تطبيق 

 وإقرارهاا،  الدساتور،  مان  12 ملاادة ا مبوجاب  تعقاد  الايت  األطارا   متعاددة  واالتفاقياات  املعاهادات  وضع 

 وتفسريها؛ وتنفيذها،

 وتنفياذها،  وإقرارهاا،  الدساتور،  مان  12و 12 للمادتني طبقا فيها طرفًا املنظمة تكون اليت االتفاقيات وضع 

  وتفسريها؛

 طرفااً  املنظمة تكون اليت أو املنظمة، رعاية حتت املربمة واالتفاقيات باملعاهدات تتعلق أخرى مشكالت أي 

  فيها؛

 وإجاراءات  واختصاصااتها،  عضويتها، ذلك يف مبا الدستور، من 6 ملادةا مبوجب واللجان اهليئات تشكيل 

  الداخلية؛ ولوائحها تقاريرها، رفع

 الدو ؛ مع وعالقتها املنظمة يف بالعضوية املتعلقة املسائل 

 أو الدساتور،  مان  10 املادة من 1 للفقرة طبقًا الدولية العد  حمكمة من االستشارية اآلراء طلب مالءمة مدى 

 الدولية؛ العمل منظمة يف اإلدارية للمحكمة األساسي للنظام طبقا

 واملكاتاب  املنظماة،  ملقار  املضايفة  احلكوماات  مان  ُتطلاب  الايت  واحلصاانات  باالمتيازات اخلاصة السياسة 

  واالجتماعات؛ واملؤمترات، القطرية، واملكاتب اإلقليمية،

 وأصوهلا؛ وموظفيها املنظمة حصانة على احملافظة يف مشكالت من ينشأ ما 

 الرتشيح؛ وإجراءات باالنتخابات املتعلقة املشكالت 

 الكاملة؛ والسلطات التفويض ألوراق بالنسبة تتبع اليت املعايري 

 املعاهادات  حالاة  بشاأن  للمنظماة  العاماة  الالئحاة  مان  ،11 املادةمن  2 الفقرة يف عليها املنصوص التقارير 

 واالتفاقيات؛

 احلكومياة،  غاري  أو احلكومياة  الدولياة  املنظماات  ماع  بالعالقاات  يتصال  ما يف بالسياسة اخلاصة النواحي 

 . واألفراد ية،وطنال واملؤسسات



4  CCLM 99/10  

 

 

 طرق وممارسات العمل

وممارسات عمل معرت  بها على أنها من "أفضل  بطرقتسعى اللجنة، يف إطار أداء مهامها، إىل االلتزام  -2

 :يوستقوم اللجنة، على وجه اخلصوص، مبا يل .املمارسات"، واستعراضها بشكل منتظم

 ؛السعي إىل صياغة توصيات واضحة ودقيقة وتوافقية وقابلة للتنفيذ تعرض على اجمللس ليصادق عليها 

 ؛اسية والدستورية ذات الصلةالسعي إىل العمل بتعاون وثيق مع أجهزة املنظمة الرئ 

 ؛التشاور، عرب رئيسها، مع الرئيس املستقل للمجلس 

 ؛السعي إىل دراسة أية ممارسات ذات صلة تطورها مؤسسات معنية، ال سيما داخل منظومة األمم املتحدة 

  على معلومات كاملة بشأن مجيع جوانب املسائل  اللجنة السعي، من دون املساس باحلاجة إىل حصو

انونية ذات الصلة املطروحة للنقاش، إىل إعداد وثائق خمتصرة ذات صفحة غال  موحدة تتضمن إطارًا الق

 ؛للموجز ويرد فيها اإلجراء املقرتح

  ؛دورة على األقل كل قبل أسبوعني من بدء ذات الصلة يف لغات املنظمة ضمان توافر وثائق اللجنة 

 

طرق العمل واألنشطة للنظر يف مسائل من قبيل التحسينات يف حتضري  مرة كل عام،تدرس اللجنة سو  و -2

 .جداو  األعما  وإعداد الوثائق وتنظيم الدورات وصياغة التقارير

 

ويقوم الرئيس، عند االقتضاء، بتسهيل تواصل العمل بني دورات اللجنة بدعم مسبق من األمانة، مبا يف ذلك  -6

 .ما هو مناسبالتشاور مع األعضاء، حسب من خال  

 

                                         ترفع اللجنة تقريرًا إىل اجمللس كل سنتني تتناو  فيه تنفيذ برنامج العمل املتعدسو   -0

 .د السنوات
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 الثانيامللحق 

مواصلة النظر فيها من قبل جلنة 

الشؤون الدستورية والقانونية 

)إذا انطبق األمر( أو هيئة إدارية 

 أخرى

 نظر اجمللس يف البند
نتيجة نظر جلنة الشؤون 

 الدستورية والقانونية يف البند
 املوضوع 

بند  

 اجلدول

دورة جلنة الشؤون 

 الدستورية والقانونية

 11، الفقرة CL148/REPالوثيقة  نعم 
)أ(: أحاط علما بأن مسألة 

تشكيل ووظائف مكاتب اللجان 
من  2الفنية مبوجب املادة 

الدستور قيد التفاوض من قبل 
األعضاء وأن جلنة الشؤون 
الدستورية والقانونية قد 

تستعرض جوانبها القانونية يف 
 دورة مقبلة.

وأحاطت  CCLM 97/3درست الوثيقة 
علما بأن القضايا اليت يشملها 

ند هي قيد التفاوض بني أعضاء املست
اللجان الفنية وقررت النظر يف 

املسألة مرة أخرى يف دورة مقبلة 
(CL148/2 Rev.1 0-6، الفقرات) 

مكاتب اللجان الفنية املنشأة 
من الدستور  2مبوجب املادة 

واللجان التوجيهية التابعة 
 (هلا )تشكيلها ووظائفها

 السابعةالدورة  2

 والتسعون
20 – 22 

 أكتوبر/تشرين األول 
2102   

 11، الفقرة CL148/REPالوثيقة  غري متوفر
)ب(:أيد املقرتحات لرتشيد 
ممارسة املنظمة املتعلقة بقبو  

وثائق تفويض الوفود إىل املؤمتر، 
كما هو موضح يف تقرير جلنة 
 الشؤون الدستورية والقانونية. 

استعرضت ممارسة املنظم بشأن قبو  
وثائق تفويض الوفود إىل املؤمتر 

وأيدت املقرتحات املقدمة يف الوثيقة 
CCLM 97/4  لتبسيط العملية الشاملة

ملراجعة وثائق التفويض، كما هو 
موضح يف تقرير جلنة الشؤون 

 CL148/2الدستورية والقانونية )

Rev.1 1-8، الفقرتني .) 

املنظمة استعراض ممارسات 
املتعلقة بقبو  وثائق تفويض 

 الوفود إىل املؤمتر

2  
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 11، الفقرة CL148/REPالوثيقة  غري متوفر
)ج(: وافق على االقرتاح التالي: 

( وقف ممارسة إنشاء جلنة 1)
قرارات املؤمتر، مشريا إىل أن 

مهام املراجعة التحريرية للجنة 
القرارات ميكنها، إذا لزم األمر، 

جلنة خمصصة أن تأخذها 
أنشئت وفقا لالئحة العامة 

للمنظمة، أو إيالؤها إىل األمانة؛ 
( تعديل الرتتيبات القياسية 1)

لدورات املؤمتر اليت حبث فيها 
اجمللس واللجنة العامة للمؤمتر؛ 

( احلفاظ على املعايري القائمة 2)
 ملشروع قرارات املؤمتر.

وأيدت  CCLM 97/5درست الوثيقة 
ارسة إنشاء جلنة اقرتاحا لوقف مم

قرارات للمؤمتر، مشرية إىل أن مهام 
جلنة القرارات املتعلقة باملراجعة 
التحريرية ميكنها، إذا لزم األمر، 
أن تأخذها جلنة خمصصة أنشئت 
وفقا لالئحة العامة للمنظمة، أو 

إيالؤها إىل األمانة، لتعديل 
الرتتيبات القياسية لدورات املؤمتر 

س واللجنة اليت حبث فيها اجملل
العامة للمؤمتر وللحفاظ على املعايري 

القائمة ملشروع قرارات املؤمتر 
(CL148/2 Rev.1 11-11، الفقرتني) 

اإللغاء املقرتح للجنة قرارات 
 للمؤمتر

2  

-16، الفقرتان  CL 149/4الوثيقة  نعم
: إن اللجنة املالية يف دورتها 10
 21-16املنعقدة من  122

: أ( أيدت 1112مايوأ/أيار 
مشروع قرار املؤمتر؛ ب( أوصت 

بأن يتم تنفيذ اإلجراءات 
املنصوص عليها يف القرار على 

 21أساس طوعي قبل الدورة 
يونيوأ/حزيران  12-6للمؤمتر، 
؛ ج( طلبت من األمانة 1112

ضمان وصو  الطلبات املقدمة من 

، وأيدت CCLM 97/6درست الوثيقة 
اقرتاح بأن يقوم املؤمتر باعتماد قرار 

ة الثالثة، حيدد عملية تنفيذ املاد
من الدستور، وأوصى بأن  2الفقرة 

 1يتم إحالة القرار الوارد يف املرفق 
لتقريرها إىل اللجنة املالية  واجمللس 
إلحالتها بعد ذلك إىل املؤمتر. ورأت 
اللجنة أيضا أن بإمكان اجمللس أن 

يوصي بأن يتم تنفيذ القرار على 
أساس طوعي قبل الدورة املقبلة 

، الفقرات CL 148/2 Rev.1للمؤمتر )
11-16 .) 

استعراض وضع الدو  
األعضاء املتأخرة من قبل 
اللجنة املالية قبل جلسة 

تعديل النصوص  –املؤمتر 
 األساسية. 

6  
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األعضاء يف موعد أقصاه 
، لتقدميها 1112فربايرأ/شباط 
 دورتها يف الربيع؛ إىل اللجنة يف

د( طلبت من األمانة أن تقدم إىل 
للجنة يف دورتها يف خريف 

، املعايري املقرتحة 1112
الستخدامها عند النظر يف طلبات 
إعادة حقوق التصويت وتقسيط 
الدفعات، باالستناد أيضا إىل 
معايري وإجراءات مت تنفيذها 

بالفعل من قبل منظمات أخرى 
حدة. الوثيقة يف منظومة األمم املت

CL 149/REP مل يؤيد 11، الفقرة :
اجمللس مشروع قرار املؤمتر، 
وتطلع إىل استعراض املسألة يف 
فرتة السنتني املقبلة، بعد مزيد 
من املراجعة من قبل اللجنة 

 املالية. 

، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  -1 غري متوفر
)د(: أيد مشروع قرار املؤمتر  11

الوارد يف امللحق جيم لتقرير 
"تعديل املادة اجمللس بعنوان 

 11الثانية عشرة، الفقرة الفرعية 
 )أ( من الالئحة العامة للمنظمة"
املتعلقة بإجراء انتخاب الرئيس 

. مشرية CCLM 97/7درست الوثيقة 
إىل أن االقرتاح تضمن اعتبارات 
سياسية، قررت جلنة الشؤون 

الدستورية والقانونية، باستثناء عضو 
واحد، إحالة مشروع قرار املؤمتر 

تعديل املادة الثانية عشرة،  املعنون "
من الالئحة  )أ(  11الفقرة الفرعية 

إجراءات التصويت اليت 
اختذها املؤمتر )تعيني 

الرئيس املستقل للمجلس 
 –وانتخاب أعضاء اجمللس( 

تعديل الالئحة العامة 
 للمنظمة

0  
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املستقل للمجلس وقرر إحالته إىل 
 . 1112املؤمتر يف حزيران 

، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  -1
)ه(: أيد مشروع قرار املؤمتر  11

الوراد يف املرفق دا  للتقرير 
" تعديل املادة الثانية واملعنون 

 12 و11و 2و 2عشرة، الفقرات 
 من الالئحة العامة للمنظمة"
املتعلقة بإجراء فريد مبسط 
النتخابات متعددة من قبل 

املؤمتر أو اجمللس، وقرر إحالته 
 إىل املؤمتر يف يونيوأ/حزيران عام

1112  . 

إىل اجمللس،   العامة للمنظمة"
إلحالتها الحقا إىل املؤمتر. وافقت 
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 
على اقرتاح إلدخا  إجراء فريد 

النتخابات متعددة من قبل املؤمتر 
واجمللس، أي مللء أكثر من منصب 

انتخابي واحد يف نفس الوقت، 
وأيدت مشروع قرار املؤمتر املعنون 

، الفقرات "تعديل املادة الثانية عشرة
من الالئحة العامة  12 و11و 2و 2

الذي يتم إحالته إىل للمنظمة"، 
 CLاجمللس إلحالته إىل املؤمتر )

148/2 Rev.1 11-10، الفقرات .) 

الفقرة  CL 148/REPالوثيقة  نعم 
)و(: شدد على ضرورة بدء  11

اللوائح عملية إعادة صياغة 
واإلجراءات ملشاركة املنظمات 

غري احلكومية ومنظمات 
اجملتمع املدني يف اجتماعات 
منظمة األغذية والزراعة، مع 

إيالء االعتبار الواجب 
السرتاتيجييت املنظمة املعتمدتني 

الشراكات مع مؤخرا بشأن 
منظمات اجملتمع املدني ومع 
القطاع اخلاص، وشددت على 

وخلصت   CCLM 97/8 درست الوثيقة
إىل أنه من الضروري الشروع يف 
عملية إلعادة صياغة اللوائح 

واإلجراءات ملشاركة املنظمات غري 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني 

يف اجتماعات منظمة األغذية 
والزراعة، مع إيالء االعتبار الواجب 

السرتاتيجييت املنظمة املعتمدتني 
مؤخرا بشأن الشراكات مع منظمات 

ع املدني ومع القطاع اجملتم
اخلاص، وشددت على أنه ينبغي 
احلفاظ على الطبيعة احلكومية 

استعراض أولي ملشاركة 
املنظمات غري احلكومية 

الدولية ومنظمات اجملتمع 
املدني يف اجتماعات املنظمة 

 نيةاجلوانب القانو  -

8  
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أنه ينبغي احلفاظ على الطبيعة 
احلكومية الدولية لعملية صنع 

 . القرار

الدولية لعملية صنع القرار يف املنظمة 
(CL 148/2 Rev.1 16-12، الفقرات.) 

 11، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  غري متوفر
)ز(: وافق على اقرتاح جتديد 

تعيني األعضاء اخلارجيني 
الثالثة للجنة املبادئ األخالقية 
لوالية ثانية لفرتة سنتني حتى 

 . 1112ديسمربأ/كانون األو  

 CCLM 97/9استعرضت الوثيقة 
وأشارت إىل ضرورة تسهيل عمل 
جلنة املبادئ األخالقية خال  

فرتتها التجريبية، وأوصد بتجديد 
تعيني األعضاء اخلارجيني الثالثة 
احلاليني للجنة املبادئ األخالقية 
لوالية ثانية لفرتة سنتني حتى 

 CL) 1112ديسمربأ/كانون األو  

148/2 Rev.1 18-10، الفقرات .) 

 –جلنة املبادئ األخالقية 
 تعيني األعضاء اخلارجيني

1  
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 11، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  نعم
)ح(: أحاط علما باملعلومات 

املقدمة بشأن مبادرة نظم الرتاث 
الزراعي اهلامة عامليا، ووافق 

على أن تتخذ مبادرة نظم الرتاث 
الزراعي اهلامة عامليا صفة 

رمسية ضمن إطار عمل منظمة 
األغذية والزراعة، وأيد بدء 
مشروع قرار املؤمتر، كما هو 
موضح يف تقرير جلنة الشؤون 

 ة والقانونية. الدستوري

 CCLM 97/10نظرت يف الوثيقة 
ووافقت على التوصية بأن تتخذ 

مبادرة نظم الرتاث الزراعي اهلامة 
عامليا صفة رمسية ضمن إطار عمل 

منظمة األغذية والزراعة، وأيدت بدء 
عملية لوضع مشروع قرار املؤمتر، 

كما هو موضح يف تقرير جلنة الشؤون 
 CL 148/2الدستورية والقانونية )

Rev.1 21-11، الفقرتان) 

ترتيبات العمل وإجراءات 
إصدار الشهادات ضمن نظم 
 الرتاث الزراعي اهلامة عامليا

11  

 11، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  نعم 
)ط(: الحظ اقرتاح جلنة الشؤون 

الدستورية والقانوني بأن يتم 
تزويدها بتقارير معلومات عن 

أمثلة عملية خمتارة من األنشطة 
اليت يضطلع بها فرع قانون 
 التنمية يف الدورات املقبلة. 

 CCLM 97/11أحاطت علما بالوثيقة 
وباملعلومات املقدمة بشأن أنشطة فرع 

مية )دائرة قوانني قانون التن
التنمية(، مكتب الشؤون القانونية، 
مبا يف ذلك املبادرات التعاونية مع 

شركاء آخرين، وأحاطت علما 
مبشاركة دائرة قوانني التنمية يف 
ختطيط العمل والتنفيذ املستقبلي 

لإلطار االسرتاتيجي اجلديد 
للمنظمة، وأوصت بأن يتم تزودها، 

ومات عن قدر اإلمكان، بتقارير املعل
األنشطة اليت تضطلع بها دائرة 
قوانني التنمية  يف دوراتها املقبلة 

(CL 148/2 Rev.1 21-21، الفقرتان) 

 –أنشطة فرع قانون التنمية 
 دائرة قوانني التنمية )للعلم(

11  
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 11، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  نعم 
)ي(: أيد التقرير املرحلي 
لربنامج عمل جلنة الشؤون 
الدستورية والقانونية املتعدد 

 السنوات. 

، CCLM 97/12نظرت يف الوثيقة 
وأيدت التقرير املرحلي لربنامج 
املعمل املتعدد السنوات للجنة 

الشؤون الدستورية والقانونية، ويف 
هذا الصدد، أكدت جمددا على 

ميزة لعمل اللجنة، بالنظر السمات امل
 CLإىل طبيعتها وواليتها املؤسسية )

148/2 Rev.1  22-22، الفقرتان .) 

برنامج عمل متعدد السنوات 
للجنة الشؤون الدستورية 
 والقانونية )تقرير مرحلي(

11  

 11، الفقرة CL 148/REPالوثيقة  غري متوفر
)ك(: احاط علما بأن جلنة 

والقانونية قد الشؤون الدستورية 
اعتربت أنه ال توجد قضايا ذات 
طابع قانوني ناشئة عن الوثيقة 

(CL 148/10 اليت تربر مشورة أو )
توجيه جلنة الشؤون الدستورية 

 والقانونية يف هذا الوقت. 

استعرضت وأحاطت علما باملعلومات 
املعنونة  CL 148/10الواردة يف الوثيقة 

" الرتتيبات إلجراء استعراض 
 قل إلصالحات احلوكمة"مست

واعتربت بأنه ال توجد قضايا ذات 
طابع قانوني فيها تتطلب مشورة أو 

 CLتوجيه اللجنة، يف هذا الوقت )

148/2 Rev.1 20-22، الفقرات .) 

الرتتيبات إلجراء استعراض 
 مستقل إلصالحات اإلدارة

12  

 11الفقرة  CL 148/REPالوثيقة  غري متوفر
) (: أحاط علما باملعلومات 
املقدمة بشأن أساليب عمل 

املؤمترات اإلقليمية وبشأن هيئة 
 األرز الدولية. 

احاطت علما باملعلومات املقدمة 
بشأن أساليب عمل املؤمترات 
اإلقليمية، وبشأن هيئة األرز 

الدولية، ووثيقة جلنة املالية بشأن 
املخصصات والشروط املرتبطة 

ب الرئيس املستقل للمجلس مبنص
(CL 148/2 Rev.1 28، الفقرتان-

21 .) 

  12 مسائل أخرى 
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 امللحق الثالث

مواصلة النظر فيها من قبل 

جلنة الشؤون الدستورية 

والقانونية )إذا انطبق األمر( 

 أو هيئة إدارية أخرى

 نظر اجمللس يف البند

نتيجة نظر جلنة 

الشؤون الدستورية 

 البندوالقانونية يف 

 املوضوع 
بند  

 اجلدول

دورة جلنة الشؤون الدستورية 

 والقانونية

: أ( الحظ 11، الفقرة CL149/REPالوثيقة  نعم 
دعما واسعا إلطار منقح يعكس خربة املنظمة 
يف مشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي 
القطاع اخلاص يف اجتماعات املنظمة؛ ب( 
أعرب عن ارتياحه للتقدم احملرز يف إعداد 
جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ملشروع 

اللوائح واإلجراءات ملشاركة منظمات 
ثلي القطاع اخلاص يف اجملتمع املدني ومم

اجتماعات املنظمة؛ ج( أحاط علما بأن 
هناك عددا من األحكام يف مشروع "اللوائح 
واإلجراءات ملشاركة  منظمات اجملتمع 

املدني وممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات 
املنظمة" يتطلب املزيد من التوضيح وإعادة 

النظر حبسب االقتضاء؛ د( طلب من األمانة 
اجتماعات إعالمية ومشاورات مع أن تعقد 

اجملموعات اإلقليمية ملراجعة مشروع 

 CCLMدرست الوثيقة 

98/2 Rev.1  مشاركة بشأن"
املنظمات غري احلكومية 

الدولية ومنظمات 
اجملتمع املدني يف 
 –اجتماعات املنظمة 
استعراض اللوائح 

. وترد وثيقة واإلجراءات"
حتدد مشروع اللوائح 
واإلجراءات، نتيجة 

ملداوالت اللجنة املكثفة 
لتقرير  1يف املرفق 

اللجنة. وأعربت جلنة 
الشؤون الدستورية 

والقانونية عن استعدادها 
إلعادة النظر يف مشروع 

مشاركة املنظمات غري 
احلكومية الدولية 

ومنظمات اجملتمع املدني 
 -يف اجتماعات املنظمة 

استعراض اللوائح 
 واإلجراءات

 الدورة الثامنة والتسعون 1

   2102مارس/آذار  01-01
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اللوائح واإلجراءات وحتليله ومناقشته، 
حبيث ميكن للجنة الشؤون الدستورية 

والقانونية أن تستكمل عملها خال  دورتها 
 .  1112يف خريف عام 

اللوائح واإلجراءات الذي 
عملت عليه خال  
الدورة، يف ضوء 

توجيهات مثل هذه 
حبسب ما ميكن تقدميها 

من قبل اجمللس. 
والحظت اللجنة أن 
اللوائح واإلجراءات 

ستحا  إىل الدورة املقبلة 
 1112للمؤمتر يف عام 

للموافقة عليها، وأنه 
سيكون هناك حاجة ألن 
يعتمد املؤمتر تعديالت 

على الالئحة  حمدودة
العامة للمنظمة لتعكس 

اللوائح واإلجراءات 
 CL149/2 Rev.1احملدثة )
 (. 11-2الفقرات 

: أحاط علما 11، الفقرة CL149/REPالوثيقة  متوفرغري 
مبداوالت جلنة الشؤون الدستورية 

والقانونية بشأن التقرير السنوي الثاني 
 للجنة املبادئ األخالقية.

 CCLMاستعرضت الوثيقة 

، التقرير السنوي 98/3
للجنة  1112لعام 

 املبادئ األخالقية

(CL 149/2 Rev.1  الفقرات
12-10) 

جلنة املبادئ األخالقية 
 1112التقرير السنوي  –

2  


