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 مقدمة -أواًل 

 

يف تقّدم "أن األمانة  إىلاهليئة( ) والزراعة الوراثية لألريذية هيئة املوارد، طلبت الرابعة عشرةة يف دورتها العادي -1

 .1"بصفة املراقبني يمعلق ااملنظمة فيم يف المطورات اجلديدة بشأن اتقرير املقبلة ادورته

 

 ءضارورة باد  على " 2113 /كانون األولديسمرب يفنعقدة امل املائة، دواألربعني بع ةدورته الثامن يف سوأكد اتل -2

 يف اجمماعاات منظمات اتمم  املدني ريا احلمومية و نظماتاملشاركة مل الالئحة الداخلية إعادة صياريةإىل  يعملية ترم

منظماات اتمما     ما  لشاراكات  من أجا  ا  مؤخرًا نياملعممدَت نظمةامل يَميجيساراتال إيالء املراعاة الواجبة م ، نظمةامل

حاليًا  بها املعمول اتاملمارسالقواعد و واسمعراض عملية تشاور ُأجريت هذه الوالية، يف سياقو. 2"والقطاع اخلاص املدني

الشاؤون   جلناة  حتات رعاياة   ،نظماة اجمماعات امل يف املدني ومنظمات اتمم  الدولية املنظمات ريا احلمومية ملشاركة

 .)اللجنة( والقانونية الدسمورية

 

اتمما   شااركة لثلاي   مل ماملانظ   ياإلطار القانون السمعراضالعملية اجلارية  حملة عامة عن تقدم هذه الوثيقةو -3

 واملمارساات اعاد  قولل ماوجزاً  وصافاً  الثااني  القسام  يمضامن الغرض،  هلذاو. اجمماعات املنظمة اخلاص يف املدني والقطاع

األجهازة   اجمماعاات  منظماات اتمما  املادني يف   و املنظمات ريا احلمومياة الدولياة   ملشاركة بها حاليًاالعم  اجلاري 

 أو توضاي   ملراجعاة  األهمياة ياالء  ملنظماة إل ا دعات األسابا  الا     نفساه  القسم بنييكما . الرئاسية والدسمورية للمنظمة

الثالا    موياوفر القسا  . اجمماعات املنظمة يفالدولية املنظمات ريا احلمومية و املدنيمشاركة منظمات اتمم   إجراءات

 .يف هذا الصدد حمى اآلناللجنة و ها اتلسال  اختذاإلجراءات عن و لالسمعراضالعملية اجلارية  معلومات عن

 

  ليةالدو املنظمات غري احلكوميةاحلالية بشأن مشاركة  القواعد واملمارسات   -ثانيًا 

 يف اجتماعات املنظمة منظمات اجملتمع املدنيو

 

يف  ومنظماات اتمما  املادني    املنظماات رياا احلمومياة الدولياة     بشاأن مشااركة   اإلطار القاانوني العاام  درج ي -4

سياساات   مطارق إىل يالاذي  ميم  اجلزء، وخاصة النصوص األساسية للمنظمة يف ،اآلن ةالساريأنشطة املنظمة اجمماعات و

فيماا يمعلاق   ) صافة مراقا    يمنااول مان   الذي  نوناجلزء و ،ريا احلمومية املنظمات الدولية بشأن العالقات م  مةاملنظ

يف  الاواردة  اإلجاراءات  اإلشاارة إىل أن ينبغاي   أناه  عاام بوجاه   الحا  يو(. الدولياة  ةوريا احلموميا  احلموميةاملنظمات ب

 املنظماات رياا  مشااركة   إزاء إىل حاد ماا   تقييديًا نهجًا عمست، 1911 سنة املوافقة عليها تال  مت النصوص األساسية

 املنظمة. اجمماعات احلمومية يف

 

                                                 
 .121، الفقرة CGRFA-14/13/Reportالوثيقة  1
 )واو(. 21، الفقرة CL148/REPالوثيقة  2
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 علاى أن ، على وجاه اخلصاوص   وهي تنّص .املنظمات ريا احلمومية الدولية فقط إىل النصوص األساسيةتشا  -1

إىل بالنسابة   نشاا  ال جمالهمية أل عًاتب ثالثة أشمال أحدتمخذ  قد املنظمات ريا احلمومية الدولية الرمسية م  العالقات

 .3لوصافة االتصاا   ،ةملمخصصا ا االسمشاارية  الصافة  ،ةاالسمشاري الصفة: ىاملموخمسموى المعاون وأنشطة املنظمة أوجه 

 الصافة ذات الدولياة   لمنظماات رياا احلمومياة   ل جياوز . أعمال املنظماة  يف املشاركة من خمملفًا مسموٍىصفة   تعمس كو

أي و ،اهليئاة  جلاان  مان  فنية أي جلنةو ،هيئةجلسات أي ومؤمتر اجللسات العامة لل يف مراق ك ضرأن حت ةاالسمشاري

، تصاويت  دون، هلاؤالء املاراقبني   وزجيا ومنظماة.  العاماة لل  من الالئحة ةعشر ةاخلامساملادة  منشأة مبوج  فنيةجلنة 

لمنظماات  لوجياوز   .4رئيسالا  علاى طلا    بناًء فيها ال  تمم يف املناقشات واملشاركة اهليئات واللجان أمام هذهالمحّدث 

املادير   مبوافقة املناسبةجمماعات الفنية الل إيفاد مراق  املمخصصة ةسمشارياال بالصفةال  تممم  الدولية  ريا احلمومية

معينة،  يف ظ  ظروفو .5هام  مناصة باخل لساتجلضور احل مؤقمًا مدعو ووه اتلس، املؤمتر أو ورهنًا مبوافقة، العام

صاال  االتاالسمشارية وبصافة   صفةالال  تممم  بالدولية  لمنظمات ريا احلموميةجيوز ل املدير العام،على دعوة من  بناًءو

 .6الفنية واتالند أو واملؤمترات اجمماعات اخلرباء يف مراق ك أن تشارك

 

صفة رمسية  ال  ليس هلادولية منظمات ريا احلمومية اللل يسم إجراء  اسمحداثمت  السمينيات، منمصف يف -6

 لمنظمات ريا احلمومية الدوليةلوجيوز . 7عليها املرونة ضفاءإ لغرض، وذلك اجمماعات املنظمة يف تشاركأن نظمة امل م 

املادير   مان قبا    خاصةعلى دعوة  بناًء، لمنظمةمعّينة لاجمماعات  نظمة أن تشارك يفامل صفة رمسية م أي اتردة من 

املنظماات رياا    بأمسااء ، لمنااً كلما كاان ذلاك   ، مًامقّد لسات إبالغب، على وجه اخلصوص املدير العام مسيقوو العام.

 تلاك  ةدعاو  لمدير العاام جيوز لمجلس، لل املسبق اإلخطار هذا إال أنه عندما يمعذر. تهادعو عمزمي ال  احلمومية الدولية

 .يف وقت الحق إىل اتلس بهذا اإلجراءيم تقرير تقداالجمماعات و حلضورالدولية  املنظمات ريا احلمومية

 

 شاأن أصاحا  ال  من صغاًا   جزءًاشم ت ال  املنظمات ريا احلمومية الدولية تشا فقط إىل النصوص األساسية -1

 يف القطااع اخلااص   لثلاي مشااركة   ممانياة إل تمحّسا  ، فإنهاا ال  وعاالوة علاى ذلاك    .8املدني اتمم  صاحمل نيمثلامل

                                                 
الا    الشارو  األساساية   جمموعاة مشااركة مان    وم  ذلك، هنااك  ة؛عينم ملمطلبات ختض  رمسيةالصفة ال نوع من أنواعك   على لإممانية احلصو3 

 يف دولياة  املنظماة  تماون  أن( أواًلالماالي: )  ميمن تلخيصها علاى النحاو   هذه الشرو  يف نهاية املطاف. ةحومنامل الصفةبغض النظر عن  إيفاؤها جي 

وباإلضاافة   منهجية. وإجراءات نون خمولولثلو، دائم توجيه جهاز( لديها ثانيًاو ) يف جمال عملها؛باممياز  لثلةتمون  وأن النشا ؛ ونطاق اهليم 

اجلازء  النصاوص األساساية،   )الدسمور و اخمصاصات املنظمة مبا يمفق م  وأنشطمها املنظمات ريا احلمومية الدولية أهداف، جي  أن تمون إىل ذلك

 اتلاس خاالل  من قب   أو ،اتلس على اقاراح من بناًءمن قب  املؤمتر، ةاالسمشاري الصفة يمم من ، ةنظر إجرائيمن وجهة و .(8-6 الفقرات ،ميم

 الفقارات  ،اجلزء ميمالنصوص األساسية، العام ) املديرقب  من  تصالاال ةصفو املمخصصة ةاالسمشاريالصفة  يمم من ، يف حني فارات ما بني الدورات

، حسا   أو االحمفااظ بهاا   ؤهاا جياوز إنها قيد االسمعراض، و املنظمات ريا احلمومية الدولية نظمة إىلامل متنحها ال  رمسيةالصفة ال ظ وت(. 9-66

 (.26- 66 الفقرات ،اجلزء ميمالنصوص األساسية، )االقمضاء 
 .3، الفقرة GRO, Rule XVIIالوثيقة  4
 )باء(. ( و)ألف 21النصوص األساسية، اجلزء ميم، الفقرة  5
 .24النصوص األساسية، اجلزء ميم، الفقرة  6
 .41، الفقرة CL 49/REPوالوثيقة  34، الفقرة CL 49/7، والوثيقة 191، الفقرة CL 48/REPالوثيقة  7
 تادخ  ضامن   مياة جهات فاعلة رياا حمو  بصفمها" م  منظمات اتمم  املدني للشراكات "اساراتيجية ملدني يفا منظمات اتمم  وقد مت حتديد 8

يف ، والا  تعما    جمماعياة االركاات  احل( جو )؛ املنظماات رياا احلمومياة    ( )؛ األعضااء القائماة علاى    املنظمات( )أ، وهي: ثالث فئات رئيسية

 .(8 املرفق واو، الفقرة، CL146 /REP) باخمصاصات املنظمة اتاالت ذات الصلة
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الوحيادة   املنظماات  ماا مضاى  في عمارب ت املنظمات ريا احلمومية الدولية كانت يف حنيو. مراق بصفة  عات املنظمةاجمما

 عالقاتاه و المعااون الادولي   قطاع عوتنّو  توّس ،مرور الوقت،م  ثمة تطور واك ف، العاملية احلوكمة يف بارز رهلا دو ال 

 .املمحدة م  منظومة األمم

 

نظمة امل يف اجمماعاتونظمة امل اخلاص يف والقطاع اتمم  املدني تدور منظما مت تعزيز، ةاألخا تيف السنواو -8

النصاوص   رياا املنظاورة يف  لمنظماات  م  لس ا وقاد  . عادم االعااراض  على أساس  أو ةريا رمسي بصورة أحيانًاو، تدرجييًا

 األجهازة  بعاض وضاعت   كماا . حياان يف بعاض األ  ةصصخم مبوج  إجراءات، ةعّيناجمماعات م ملشاركة يفبا األساسية

 .فيما بني الدورات وأنشطمها اجمماعاتها منظمات اتمم  املدني يف ملشاركةآليات حمددة إجراءات و ةدسموريال

 

اجمماعاات   اخلااص يف  والقطااع شاركة منظماات اتمما  املادني    القانوني ملالنظام يّمسم ، يف الوقت احلاضرو -9

مان النصاوص    ني مايم وناون  ئزاجلا  يف داملعامل تار  ةالقواعد واضحجمموعة من ، هناك حيةمن ناف. جبطاب  مزدو املنظمة

 إىل نظاراً و علاى مار السانني.    وضاعها مت صة صخاإلجراءات املاملمارسات و عدد من أخرى، هناكمن ناحية و ،األساسية

 اركة منظماات اتمما  املادني   مش وآليات قواعد بني خمملف المماسك حتقيقضرورة الفعلي و النظام القانوني ازدواجية

 إعاادة صايارية   عملياة  يفطاور االرارا     – اللجنة بالمعاون م  -اتلس فإن ، نظمةامل املعمول بها يف والقطاع اخلاص

 .القطاع اخلاصو ومنظمات اتمم  املدني ريا احلمومية املنظمات ملشاركةالالئحة الداخلية 

 

ملشاركة املنظمات غري احلكومية  الالئحة الداخليةالعملية اجلارية الستعراض     -ثالثًا 

 ومنظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص يف اجتماعات املنظمة

 

 (2113 /تشارين األول أكموبر 23-21) والمسعني ةدورتها السابع والقانونية يفالشؤون الدسمورية جلنة درست  -11

املادني يف  منظماات اتمما    الدولياة و  ريا احلمومياة نظمات شاركة اململ أولي اسمعراض بعنوان، CCLM 97/8 الوثيقة

مشاركة منظمات اتمم   مال  تنظ  احلاليةاملمارسات القواعد و وثيقةال وتبّين .اجلوان  القانونية -املنظمة  اجمماعات

ووكااالت  منظمات  ها يفاملعمول باملمارسات لقواعد وا توّض و للمنظمة والدسمورية الرئاسيةاألجهزة  يف اجمماعات املدني

اجمماعاات   يف منظماات اتمما  املادني    مشااركة  حاليا منظ ال  ت اتهذه املمارس إىل أن نظرًاو. األمم املمحدةأخرى يف 

 متاساماً أكثار  طة ومبّسا  إىل آلياة  ضوء احلاجة، ويف يف النصوص األساسية الوارد اإلطار القانوني بعيدة عن كانت املنظمة

 الشاروع يف عملياة   أناه مان الضاروري   لجنة ال"اعمربت فقد ، أجهزة املنظمة يف خمملف تمم  املدنيشاركة منظمات امل

 يف اجمماعاات  ومنظماات اتمما  املادني    شااركة املنظماات رياا احلمومياة    مل الالئحة الداخلياة  إعادة صياريةترمي إىل 

عملياة  تشرع األمانة يف " ت أنطلب قدف ،وبالمالي. 9اخلاص" القطاع منظمات إىل أيضًا إيالء االعمبار الواج  م  املنظمة،

مشااورات   مان خاالل  و، مناساباً  يمونما حس   ،هذه الوحدات م  إشراك ،املطّبقة اإلجراءات إعادة تعريفترمي إىل 

 .10"لجنةال أعضاء ريا رمسية م 

                                                 
 .24، الفقرة CL148/2 Rev.1الوثيقة  9

 .26، الفقرة CL148/2 Rev.1الوثيقة  10
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 الادورة  تقريار  ،2113 انون األول/كيف ديسامرب  املنعقادة  بعد املائة الثامنة واألربعني تهدور يفاتلس  أقّرولقد  -11

ريا  نظماتاملشاركة مل الالئحة الداخلية إعادة صياريةترمي إىل  عمليةالبدء بشدد على ضرورة "جنة ولل السابعة والمسعني

 نيعممادت ملا املنظماة   ساراتيجيال إيالء االعمبار الواج  م ، نظمةامل يف اجمماعات املدنيمنظمات اتمم  احلمومية و

الادولي  والطااب  احلماومي    ه سيمم اإلبقاء علاى أنأكد و، والقطاع اخلاص منظمات اتمم  املدني م  للشراكات مؤخرًا

 .11يف املنظمة" القرار اختاذملية عل

 

لالئحاة   مفصاالً  اسمعراضااً جناة  ن للووالمساع  الثامنة ةدورالأجرت اتلس، همنحها إيا يبالمفويض الذعماًل و -12

. إىل اتلاس  قّدمماه و اجمماعاات املنظماة   يف ولثلي القطاع اخلاص املدنيشاركة منظمات اتمم  مل ةالداخلية املقارح

ممان إب ال  الموجيهات ضوء يف، الئحة الداخليةال ةمسوّد إعادة النظر يف ااسمعداده عنجنة لال تأعرب الصدد، يف هذاو

 .12هاوفرأن ياتلس 

 

روماا،  )للمجلاس   ائاة بعد امل نيالماسعة واألربع دورةال من قب  املقارحة يةالالئحة الداخل متت دراسة، أخاًاو -13

 ملشااركة الئحاة الداخلياة   ال ساوّدة لجنة ملال يف إعدادارتياحه للمقدم احملرز  ىبدأ" ذيال (2114 /حزيرانيونيو 16-21

األحماام   مان  عادداً أن  إىل نظاراً و، وما  ذلاك  . 13اجمماعات املنظمة" القطاع اخلاص يف لثليو منظمات اتمم  املدني

اجمماعاات   عقاد  األماناة  إىللاس  اتطل  "وإعادة النظر،  إضايف حيماج إىل توضي  الالئحة الداخلية مسوّدة الواردة يف

 حبيا   اهنقاشا و اهوحتليلا  الالئحاة الداخلياة   ساوّدة م سامعراض ال اتموعات اإلقليمياة  م إجراء مشاورات و إعالمية

 .14"2114خريف  املنعقدة ادورته يف هان عملم االنمهاءجنة ليمسنى ل

 

أن ، جهاة  نكشفت م ال و األمانة أجرتهاال  نمائج املشاورات  الماسعة والمسعني دورتها يف لجنةال وحبثت -14

 ال  أدىل بها تبعض المعليقابأخذ  هاميمن تعديل( CL 149/2 Rev.1إىل 1امللحق ) املقارحةدثة احمل لالئحة الداخليةا

 ناقشاة مب ه ينبغاي القياام باالموازي   أنا  أخرى، جهةمن و، الماسعة واألربعني بعد املائة بعني االعمبار لس يف دورتهات

 باأن أوصات اتلاس   "جناة  لالفاإن   ،وبالماالي . الالئحة الداخلية احملدثة حمموى بشأن السياساتذات طاب  يمعلق ب

الموصا    بهدف، األعضاء إشراك مجي  م ، ات اإلقليميةم  اتموع إلجراء مشاوراتمجلس الرئيس املسمق  لليفوض 

توصايات   يف للمجلاس بعد املائة  نالدورة اخلمسو تنظرأن  ومن املموق . 15"املقارحة قواعدال بشأنيف السياسات  إىل اتفاق

 .شفويًا تلك الدورة نمائجب اهليئة سيمم إبالغو. امُلضي ُقدمًابشأن كيفية  م املشورةوتقدجنة لال

 

                                                 
 )واو(. 21، الفقرة CL148/REPالوثيقة  11
 .12-4، الفقرات CL149/2 Rev.1الوثيقة  12
 )باء(. 21، الفقرة CL149/REPالوثيقة  13
 )دال(. 21، الفقرة CL149/REPالوثيقة  14
 .CL 150/2الوثيقة  15
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 التوجيهات املطلوبة    -عًا راب

 

املاذكورة   املعلوماات األساساية  أخاذ  ، ما   بشأن هذه املساألة  عن وجهات نظرها اإلعرا  ة مدعوة إىليئاهل إن -11

 .االعمباربعني  أعاله

 

 


