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المجلس
الدورة الستون بعد المائة
روما 7-3 ،ديسمبر/كانون األول

2018

تقرير الدورة السابعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
(روما 24-22 ،أكتوبر/تشرين األول )2018
موجز
نظرت جلنة الشؤون الدستورية واملسائل القانونية (اللجنة) ،يف دورهتا السابعة بعد املائة ،يف الرتتيبات االنتقالية
بني اإلدارات املنتهية واليتها واجلديدة واإلجراءات املتعلقة بتعيني أمناء األجهزة املنش أ أ ة مبقتضأ أأى املادة  14من دسأ أأتور
املنظمة وتلك املتعلقة بكلمة املرشحني ملنصب املدير العام أمام اجمللس.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
إ ّن اجمللس مدعو إىل إقرار تقرير اللجنة .كما أنه مدعو بشكل خاص إىل ما يلي:
(أ)

أخذ العلم بالتدابري والتسأ أأهيالت االنتقالية اليت اقرتحها املدير العام ،يف حدود املوارد والسأ أأل ات
املوجودة ،للنهوض بااللتزامات املنصوص عليها يف الفقرة  6من املادة  37ملا فيه صاحل املدير العام
املنتخب ،مبا يف ذلك عقد حفل لتسليم الرئاسة ،على حنو ما هو وارد يف تقرير اللجنة؛

(ب) والموافقة على اتباع الرتتيبات املؤقتة اخلاص أ أ أ أ أ أأة بتعيني األمناء ،اليت وافق عليها اجمللس يف دورته
اخلامسأ أ أأة واخلمسأ أ أأني بعد املائة والواردة يف امللحق األول بالوثيقة  ،CCLM 107/3إىل حني إجياد
حل دائم مقبول بالنسبة إىل األجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة  14وإدارة املنظمة؛

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى
على موقع املنظمة www.fao.org
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(ج) واالتفاق مع آراء اللجنة اليت مفادها أنه ،مع أخذ عدد املرش أ أ أ أ أ أأحني ملنص أ أ أ أ أ أأب املدير العام بعني
االعتبار ،س أأيتم ختص أأي ما يص أأل إىل  90دقيقة لكل مرشأ أ إللقاء كلمة أمام اجمللس والرد على
األسئلة اليت قد ي رحها األعضاء؛
(د) واإلشارة إىل أن اإلجراءين اللذين مت اتباعهما اجمللس يف دورته احلادية واألربعني بعد املائة املعقودة
يف أبريل /نيسأ أ أ أأان  2011والدورة احلادية واخلمسأ أ أ أأني بعد املائة املعقودة يف أبريل/نيسأ أ أ أأان ،2015
والواردين يف الوثيقة ،CCLM 107/4س أيخض أأعان لتعديل اجمللس ،حس أأب االقتض أأاء ،بعد إجراء
مشاورات من خالل الرئيس املستقل للمجلس.

ميكن توجيه أي استفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
املستشار القانوين

Antonio Tavares

Antonio.Tavares@fao.org
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أوالا– مقدمة
عقدت جلنة الشأأؤون الدسأأتورية والقانونية (اللجنة) دورهتا السأأابعة بعد املائة خالل الفرتة املمتدة من  22إىل
-1
أكتوبر/تشرين األول .2018
وترأس الدورة ،اليت كانت املش أأاركة فيها مفتوحة أمام املراقبني الص أأامتني ،س أأعادة الس أأيد
-2
رحب جبميع األعضاء .وقد حضر الدورة األعضاء التالية أمساؤهم:
الذي ّ

23

Godfrey Magwenzi

السيد ( Esala Nayasiفيجي)
السيد ( Royhan Nevy Wahabإندونيسيا)
سعادة السيد علي البصول (األردن)
سعادة السيدة ( Lineo Irene Molise-Mabuselaليسوتو)
سعادة السيدة ( Monica Robelo Raffoneنيكاراغوا)
سعادة السيدة ( Daniela Rotondaroسان مارينو)
السيدة ( Emily Katkarالواليات املتحدة األمريكية)
حمل س أ أ أ أ أأعادة (الس أ أ أ أ أأيد) الس أ أ أ أ أأفري
-3
وأحي ت اللجنة ً
علما ب نه مت تعيني الس أ أ أ أ أأيد ( Esala Nayasiفيجي) ليحل ّ
 Luke Daunivaluيف هذه الدورة.
-4

أقرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت.
وّ
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ثانياا– العملية االنتقالية بين اإلدارات المنتهية واليتها والجديدة -
الترتيبات االنتقالية
نظرت اللجنأأة يف الوثيقأأة  CCLM 107/2بعنوان "العمليأأة االنتقأأاليأأة بني اإلدارات املنتهيأأة واليتهأأا واجلأأديأأدة -
-5
الرتتيبات االنتقالية".
علما ب ن خمص أ أ أ أ أص أ أ أ أ أأات امليزانية احلالية من ش أ أ أ أ أ تا أن تس أ أ أ أ أأتوعب التكالي املرتب ة بالتدابري
-6
وأحي ت اللجنة ً
والتسهيالت املقرتحة.
-7

وأكدت اللجنة على احلاجة إىل عملية انتقالية سلسة بني اإلدارة املنتهية واليتها واإلدارة اجلديدة.

وذّكرت اللجنة باألحكام ذات الص أ أ أ أألة من الالئحة العامة للمنظمة ،مع اإلش أ أ أ أأارة بش أ أ أ أأكل خاص إىل الفقرة
-8
من املادة  ،37اليت تن على ما يلي:
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"يتخذ املدير العام التدابري الالزمة لض أ أ أأمان إطالع املدير العام املنتخب ،قدر اإلمكان ،قبل توليه منص أ أ أأبه على
س أ أأياس أ أأات املنظمة وبرا ها والتواي فيها ونش أ أأاطاهتا .كما يتخذ املدير العام الرتتيبات الض أ أأرورية لض أ أأمان أن
يستفيد املدير العام املنتخب من الدعم الفين واإلداري خالل هذه الفرتة".
علما بالتدابري والتس أ أ أ أ أ أأهيالت االنتقالية اليت اقرتحها املدير العام ،يف حدود املوارد والس أ أ أ أ أ أأل ات
-9
وأخذت اللجنة ً
املوجودة ،للنهوض بااللتزامات السأ أأالفة الذكر ملا فيه صأ أأاحل املدير العام املنتخب ،مبا يف ذلك عقد حفل لتسأ أأليم الرئاسأ أأة
ولكن باستثناء تواي االستشاريني.

ثالثاا– إجراءات تعيين أمناء األجهزة المنشأة بمقتضى المادة  14من دستور المنظمة
 -10نظرت اللجنة يف الوثيقة  CCLM 107/3بعنوان "إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنش أ أ أ أ أ أ أ ة مبقتض أ أ أ أ أ أأى املادة
من دستور املنظمة".

14

 -11وأش أ أ أأارت اللجنة إىل أن هذه املس أ أ أ لة مس أ أ أ لة ص أ أ أأعبة وأعربت عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا الرئيس املس أ أ أأتقل
للمجلس من أجل إجياد حل طويل األجل لتعيني أمناء األجهزة املنش ة مبوجب املادة  14من دستور املنظمة.
 -12وطلبت اللجنة أن يواصأ أ أأل الرئيس املسأ أ أأتقل للمجلس بذل جهوده الرامية إىل إجياد حل دائم ومنص أ أ أ ومقبول
بالنس أأبة إىل األجهزة املعنية املنشأ أ ة مبوجب املادة  14وإىل إدارة املنظمة ،ومن شأ أ نه أن يتماش أأى مع النص أأوص األس أأاس أأية
للمنظمة ،إضافًة إىل أحكام الصكوك الت سيسية لألجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة .14
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 -13وأوص أ أ أ أ أ أأت اللجنة باتباع ال رتتيبات املؤقتة اخلاص أ أ أ أ أ أأة بتعيني األمناء ،اليت وافق عليها اجمللس يف دورته اخلامس أ أ أ أ أ أأة
واخلمس أ أ أ أ أ أأني بعد املائة والواردة يف امللحق األول بالوثيقة  ،CCLM 107/3إىل حني إجياد حل دائم مقبول بالنس أ أ أ أ أ أأبة إىل
األجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة  14وإدارة املنظمة.

رابعا– كلمة المرشحين لمنصب المدير العام أمام المجلس
ا
 -14أخأذت اللجنأة عل ًمأا بأالوثيقأة  CCLM 107/4بعنوان "كلمأة املرش أ أ أ أ أ أأحني ملنصأ أ أ أ أ أ أأب املأدير العأام أمأام اجمللس"
اليت عرضت على اللجنة بناءً على طلب عضو اللجنة الذي ميثل إقليم أوروبا.
 -15ورأت اللجنة أنه ينبغي من كل مرش أ أ أ ما يكفي من الوقت إللقاء كلمة أمام اجمللس .وأشأ أ أأارت اللجنة يف هذا
الص أ أ أأدد إىل أنه يتم ،مبوجب اإلجراء احلا املتعلق بكلمة املرش أ أ أأحني ملنص أ أ أأب املدير العام أمام اجمللس ،من كل مرشأ أ أ أ
 15دقيقة إللقاء كلمة أمام اجمللس وإتاحة  15دقيقة لألس أأئلة من جانب األعض أأاء و 15دقيقة إض أأافية فقد كحد أقص أأى
للرد على أسئلة أعضاء اجمللس.
 -16ووافقت اللجنة على أنه ،مع أخذ عدد املرشحني ملنصب املدير العام بعني االعتبار ،سيتم ختصي ما يصل إىل
 90دقيقة لكل مرشأ أ أ أ إللقاء كلمة أمام اجمللس والرد على األس أ أ أأئلة اليت قد ي رحها األعض أ أ أأاء .وأش أ أ أأارت اللجنة إىل أن
اجمللس س أ أ أأيقوم ،حس أ أ أأب االقتض أ أ أأاء ،بتعديل اإلجراءين الواردين يف املرفق (أل ) واملرفق (باء) بالوثيقة ،CCLM 107/4
بعد إجراء مشاورات من خالل الرئيس املستقل للمجلس.

خامسا– أية مسائل أخرى
ا
-17

مل تكن هناك أية مسائل أخرى م روحة للنقاش يف إطار هذا البند.

