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 موجز
 قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مبا يلي: 
من دسأأأأأأأأأأأتور  14يف مسأأأأأأأأأأأ لة إاراوات اختيار وتعيه أمناو األامبزة املنشأأأأأأأأأأأ ة مبوا  املادة  نظرت (أ)

ه االسأأأتقال  توازن بإقامة ااة إىل باحل أقرتو اليت تسأأأتهأأأينمبا املنظمة  اهليئاتاملنظمة وغريها من 
زاو إاملسأأأأأأأأأأؤوليات القانونية وا دارية اليت تتمملمبا املنظمة و  14ألامبزة املنشأأأأأأأأأأ ة مبوا  املادة لالوظيني 
ن  واحلوكمة إىل ااعلى أن هذه املسأأأأ لة تقرا قهأأأأايا متعليقة بالسأأأأياسأأأأات  وشـــد دت األامبزة هذه 

ع مبا يف ذلك م –على ضأأأأأرورة إاراو مشأأأأأاورات إضأأأأأا ية مبشأأأأأاركة أوسأأأأأع  ووافقت  قهأأأأأايا قانونية
 وبتوا ر املواد املراعية األساسية. –األامبزة املعنية 

 
وا  املادة مب ا اراوات اخلاصة باختاذ القرارات يف األامبزة املنش ةاملسائل املتصلة ب استعرضتو  )ب(

ون جي  أن تك لألامبزة الدسأأأأتورية اتماعات الرمسيةإىل أن اال وأشــــارت  نظمةاملمن دسأأأأتور  14
من دسأأأأأأأأأأتور املنظمة  7من املادة  5على أن املبدأ العام املنصأأأأأأأأأأول علي  يف النقرة  أكدتو  علنية 

، دون ن عأو ممثل  مشأأأأأأاركة املدير العامينقبق على االاتماعات الرمسية لألامبزة الدسأأأأأأتورية وعلى 
  يأأة واألامبزة النرعيأأة التأأابعأأة هلأأايف االاتمأأاعأأات الرمسيأأة لألامبزة الأأدسأأأأأأأأأأأأأأتور  ،حق التصأأأأأأأأأأأأأأويأأت

 على أن ذلك ال ينقبق على االاتماعات غري الرمسية ألعهاو األامبزة الدستورية. وشددت
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 إلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلسا
 

 إن اجمللس مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

إاراوات اختيار وتعيه أمناو األامبزة املنشأأأأأأأأ ة حو  مسأأأأأأأأ لة  ةمناسأأأأأأأأب اليت يراهاالتوايمبات  توفير (أ)
وغريها من اهليئات اليت تسأأأأأأأتهأأأأأأأينمبا املنظمة، مع األخذ يف دسأأأأأأأتور املنظمة  من 14مبوا  املادة 
 املالية و نام  الب واالاتماع املشرتك به جلنيت  نة الشؤون الدستورية والقانونيةاحلسبان آراو جل

 
شأأأأأأأأأأأأاركة معلى أن االاتماعات الرمسية لألامبزة الدسأأأأأأأأأأأأتورية جي  أن تكون علنية وعلى  التأكيدو  (ب)

ية ر يف االاتماعات الرمسية لألامبزة الدستو  ،العام، أو ممثل للمدير العام، دون حق التصويتاملدير 
 من دستور املنظمة. 7من املادة  5املنصول علي  يف النقرة  على النمو واألامبزة النرعية التابعة هلا

 
 :إىل الوثيقة هذه مهمون بش ن استنسارات أي تواي  ميكن

 Antonio Tavares السيد
 القانونية الشؤون مكت  القانوين، املستشار

 +39 065705 5132: اهلاتف
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 مقدمة -أولا 
 

 بعأأأأأد املأأأأأائأأأأأة للجنأأأأأة الشأأأأأأأأأأأأأأؤون الأأأأأدسأأأأأأأأأأأأأأتوريأأأأأة والقأأأأأانونيأأأأأة )اللجنأأأأأة( خال  النرتة  الثأأأأأالثأأأأأةانعقأأأأأدت الأأأأأدورة  -1
 .2016أكتوبر/تشرين األو   26إىل  24من 
 
الذي رح  جبميع األعهأأاو.  Lubomir Ivanov السأأيدوترأس الدورة، املنتوحة أمام املراقبه الصأأامته، سأأعادة  -2

 وحهر الدورة األعهاو التالية أمساؤهم:
 

 )اجلممبورية الدومينيكية( Maria Laureano ةالسيد
 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد 

 )ليبيا( Mohammed S. Sherifسعادة السيد 
 )بابوا غينيا اجلديدة( Lawrence Kuna Kalinoeالسيد 
 )سان مارينو( Daniela Rotondaroالسيدة سعادة 

 السيدة عبلة مالك عثمان مالك )السودان(
 )الواليات املتمدة األمريكية( April Cohenالسيدة 

 
 Rawell Salomón Taveras Arbajeحليت حمل السأأيد  Maria Laureano ةوأحيقت اللجنة علماً ب ن السأأيد -3

 .)اجلممبورية الدومينيكية(
 
 وأقريت اللجنة ادو  أعماهلا املؤقت. -4
 

 اإلجراءات الخاصة باختيار وتعيين أمناء األجهزة المنشأة بموجب  -ثانياا 
 من دستور منظمة األغذية والزراعة واألجهزة األخرى التي تستضيفها المنظمة 14المادة 

 
ا اراوات اخلاصأأة باختيار وتعيه أمناو األامبزة املنشأأ ة مبوا  املعنونة " CCLM 103/2نظرت اللجنة يف الوثيقة  -5

 ".من دستور منظمة األغذية والزراعة واألامبزة األخرى اليت تستهينمبا املنظمة 14املادة 
 
وا  املادة مباألامبزة املنشأأ ة ض بع أوادت اليتأن املعاهدات إىل لدى تقدمي الوثيقة،  ،املسأأتشأأار القانوين وأشأأار -6
املدير تنص على قيام  قد تهأأأأأأأمنت أحكاماً "( 14األامبزة املنشأأأأأأأ ة مبوا  املادة من دسأأأأأأأتور منظمة األغذية والزراعة )" 14

مليات عن طريق اختيار األمناو عب املتعليقةبعض الشأأأأأأأأأأأأأواغل عن األمانة  وأعربت. اجلمباز املعينمبوا قة بتعيه األمناو العام 
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ائل املثرية للقلق ملسأأأكد، لدى تلخيصأأ  هذه ا األامبزة. وإن املسأأتشأأار القانوينهذه تتبعمبا ممارسأأة اليت أصأأبمت  نتخاب،الا
 لصأأأألةيف االتناقات ذات اال إىل أن  ال يواد أي أسأأأأاس  اراو انتخابات مع ا شأأأأارة  - هذه العملياتأسأأأأنرت عنمبا اليت 

 تعيينمبم تنقوي و مناو األاختيار عملية أن على  –منظومة األمم املتمدة املعمو  هبا يف ، وال يف املمارسة اليت أنش ت األامبزة
 عليا ملدير العام ا، يتم اسأأأأأأأأأأأتبعاد إاراو انتخابات  ، من خال  نأحاط علما بواملدير العام. و  املعيناجلمباز : ، ومهاهطر على 

ق يقبقرتا تواوا دارة.  ةكمو احلأدوار به  االختالفسأأأأأأأأأألى الهأأأأأأأأأأوو على و  .نوط ب امل الدسأأأأأأأأأأتوريمن االضأأأأأأأأأأقالع بالدور 
ممثله ل واحد أو مثل إشأأأأراك ممث - بعض التعديالتإدخا  اختيار األمناو، مع على الختيار كبار املوظنه تبعة العمليات امل
هذا اخليار من ش ن و املعين للموا قة علي . اجلمباز ىل إاملرشح املقرتا وبعد ذلك إحالة  –  ريق االختيارعهاو يف األاثنه من 

 .يمبماالدستورية املسندة إل دواربالقيام باألكال القر ه املعنيه أن يسمح لستقبل املالبديل آللية ممكنة يف 
 
 .نيةاملعاألامبزة يف عمل التامة ن األمانة ملتزمة بهمان االستمرارية اللجنة ب  وأبلغ املستشار القانوين -7
 
ألامبزة املنشأأأأأأأ ة لتوازن به االسأأأأأأأتقال  الوظيني إقامة ااة إىل أقرت اللجنة باحللمعلومات، مسأأأأأأأتنيض لوبعد تباد   -8

 األامبزة. هذه إزاو املسؤوليات القانونية وا دارية اليت تتمملمبا املنظمة و  14مبوا  املادة 
 

 .بالسياسات واحلوكمة إىل اان  قهايا قانونيةقهايا متعليقة تقرا أن هذه املس لة على اللجنة  وشديدت -9
يف هناية املقاف حالتمبا إلبنام  واملالية و به جلنيت اأيها خال  االاتماع القادم املشرتك  يمبا نظر تم الإىل أن  سي تأشار و 

نة خيارات اوحبيذ بعض األعهاو اخليار الذي اقرتحت  األمانة يف حه  هيل البعض اآلخر أن تقديم األم إىل اجمللس.
وبتوا ر  –مبا يف ذلك مع األامبزة املعنية  –لجنة على ضرورة إاراو مشاورات إضا ية مبشاركة أوسع البديلة. ووا قت 

 املواد املراعية األساسية.
 

 اإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات في األجهزة المنشأة  -ثالثاا 
 من دستور منظمة األغذية والزراعة 14بموجب المادة 

 
ا اراوات اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة باختاذ القرارات يف األامبزة املنشأأأأأأأأأأأأأأ ة ، املعنونة "CCLM 103/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -10

 ."من دستور منظمة األغذية والزراعة 14مبوا  املادة 
 

 ارسأأأأأأأأأة مع املم شأأأأأأأأأياً امتلألامبزة الدسأأأأأأأأأتورية علنية، رمسية الاتماعات أشأأأأأأأأأارت اللجنة إىل ضأأأأأأأأأرورة أن تكون االو  -11
، وكما ااو 2005نظمة يف عام املمؤمتر على حنو ما أكد علي  ، منذ زمن طويل ملنظمةا اليت ارت العادة على أن تتبعمبا

 للمنظمة. العامة لالئمةايف 
 
  5جنة بالنقرة ذكيرت الل، لألامبزة الدسأأأأأأأأأأأأتوريةممثل للمدير العام يف االاتماعات الرمسية هأأأأأأأأأأأأور ما يتعلق حب ويف -12
الرمسية على االاتماعات  7نصأأأأأأأول علي  يف املادة انقباق املبدأ العام املت اللجنة نظمة. وأكداملدسأأأأأأأتور من  7 املادةمن 
اليت أنشئت ات مع االتناقال تعارض تالدستورية ال ميكن أن ة لألامبزة الداخليالالئمة إىل أن ة ً الدستورية، مشري امبزة لأل
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ملدير العام، أو ممثل للمدير العام، دون حق التصأأأأويت مشأأأأاركة االلجنة على أكدت  كمانظمة.  املدسأأأأتور مع وال  مبوابمبا
 .التابعة هلاالنرعية  األامبزةالدستورية و لألامبزة الرمسية االاتماعات يف 
 
 نقبق على االاتماعات غري الرمسية ألعهاو األامبزة الدستورية.ما ذُكر أعاله ال يأن وشددت اللجنة على  -13
 

 مسائل أخرىأية  -رابعا
 

 مل تكن هناك أية مسائل أخرى تذكر. -14


