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 المجلس
 الدورة الستون بعد المائة

 2018ديسمبر/كانون األول  7-3روما، 

 والقانونية الدستورية الشؤون للجنة المائة السابعة بعد الدورةتقرير 
 (2018أكتوبر/تشرين األول  24-22)روما، 

 
 موجز
 

 االنتقالية الرتتيبات، يف املائة بعد السابعة هتادور )اللجنة(، يف  القانونية واملسائل الدستوريةالشؤون  جلنة نظرت 
 دسأأأأأتور من 14 املادة مبقتضأأأأأى املنشأأأأأ ة األجهزة أمناء تعينياملتعلقة ب جراءاتواإل واجلديدة واليتها املنتهية اإلدارات بني

 .اجمللس أمام العام املدير ملنصب املرشحني كلمةوتلك املتعلقة باملنظمة 

 من جانب المجلس هاءات المقترح اتخاذاإلجرا
 

 بشكل خاص إىل ما يلي:تقرير اللجنة. كما أنه مدعو مدعو إىل إقرار إّن اجمللس  
 

، يف حدود املوارد والسأأأأأل ات اليت اقرتحها املدير العام االنتقاليةبالتدابري والتسأأأأأهيالت  علمأخذ ال )أ(
ملا فيه صاحل املدير العام  37املادة  من 6 الفقرةاملنصوص عليها يف لنهوض بااللتزامات ل املوجودة،

 حنو ما هو وارد يف تقرير اللجنة؛ ، علىحفل لتسليم الرئاسةعقد املنتخب، مبا يف ذلك 
الرتتيبات املؤقتة اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة بتعيني األمناء، اليت وافق عليها اجمللس يف دورته على اتباع  والموافقة )ب(

، إىل حني إجياد CCLM 107/3بالوثيقة  األولاخلامسأأأأأأأة واخلمسأأأأأأأني بعد املائة والواردة يف امللحق 
 ؛وإدارة املنظمة 14ألجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة بالنسبة إىل احل دائم مقبول 
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 بعني العام املدير ملنصأأأأأأأأأأأأأأب املرشأأأأأأأأأأأأأأحني عدد أخذ مع أنه،مع آراء اللجنة اليت مفادها  واالتفاق )ج(
 على والرد اجمللس أمام كلمة  إللقاء مرشأأأ  لكل دقيقة 90 إىل يصأأأل ما ختصأأأي  سأأأيتم االعتبار،
 ؛األعضاء ي رحها قد اليت األسئلة

املعقودة بعد املائة  واألربعني احلاديةته يف دور اجمللس عهما اإىل أن اإلجراءين اللذين مت اتب واإلشارة )د(
 ،2015 نيسأأأأأأأأان/أبريل يف املعقودة املائة بعد واخلمسأأأأأأأأني احلادية ةدور الو  2011 نيسأأأأأأأأان /أبريل يف
 إجراء بعد االقتضأأأاء، حسأأأب اجمللس،يخضأأأعان لتعديل سأأأ ،CCLM 107/4الوثيقة يفواردين وال

 .للمجلس املستقل الرئيس خالل من مشاورات
 

 توجيه أي استفسارات بش ن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن 
 Antonio Tavaresالسيد 

 املستشار القانوين
Antonio.Tavares@fao.org 
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 مقدمة –الا أو  
 

 23إىل  22بعد املائة خالل الفرتة املمتدة من  السأأابعةعقدت جلنة الشأأؤون الدسأأتورية والقانونية )اللجنة( دورهتا  -1
 .2018 أكتوبر/تشرين األول

 
 Godfrey Magwenzi السأأأأيد سأأأأعادة الصأأأأامتني، املراقبني أمام مفتوحة فيها املشأأأأاركة كانت  اليت الدورة، وترأس -2

 :أمساؤهم التالية األعضاء الدورة حضر وقد. األعضاء جبميع رّحب الذي
 

 (فيجي) Esala Nayasi السيد
 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد 

 البصول )األردن(سعادة السيد علي 
 )ليسوتو( Lineo Irene Molise-Mabuselaسعادة السيدة 
 )نيكاراغوا( Monica Robelo Raffoneسعادة السيدة 
 )سان مارينو( Daniela Rotondaroسعادة السيدة 

 )الواليات املتحدة األمريكية( Emily Katkarالسيدة 
 
 )فيجي( ليحل حمّل سأأأأأأأأأأأعادة )السأأأأأأأأأأأيد( السأأأأأأأأأأأفري Esala Nayasiوأحي ت اللجنة علًما ب نه مت تعيني السأأأأأأأأأأأيد  -3

Luke Daunivalu يف هذه الدورة. 
 
  وأقّرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت. -4
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  -العملية االنتقالية بين اإلدارات المنتهية واليتها والجديدة  –اثانيا 
 الترتيبات االنتقالية

 
 -بعنوان "العمليأأة االنتقأأاليأأة بني اإلدارات املنتهيأأة واليتهأأا واجلأأديأأدة  CCLM 107/2نظرت اللجنأأة يف الوثيقأأة  -5

 الرتتيبات االنتقالية".
 
وأحي ت اللجنة علًما ب ن خمصأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأات امليزانية احلالية من شأأأأأأأأأأأ تا أن تسأأأأأأأأأأأتوعب التكالي  املرتب ة بالتدابري  -6

 والتسهيالت املقرتحة.
 
 لية سلسة بني اإلدارة املنتهية واليتها واإلدارة اجلديدة.وأكدت اللجنة على احلاجة إىل عملية انتقا -7
 
 6 وذّكرت اللجنة باألحكام ذات الصأأأأأأأأألة من الالئحة العامة للمنظمة، مع اإلشأأأأأأأأأارة بشأأأأأأأأأكل خاص إىل الفقرة -8
 ، اليت تن  على ما يلي:37املادة  من
 

املنتخب، قدر اإلمكان، قبل توليه منصأأأأأأأأبه على "يتخذ املدير العام التدابري الالزمة لضأأأأأأأأمان إطالع املدير العام 
كما يتخذ املدير العام الرتتيبات الضأأأأأأرورية لضأأأأأأمان أن .  سأأأأأأياسأأأأأأات املنظمة وبرا ها والتواي  فيها ونشأأأأأأاطاهتا

 يستفيد املدير العام املنتخب من الدعم الفين واإلداري خالل هذه الفرتة".
 
يف حدود املوارد والسأأأأأأأأأأأأأأل ات  ،اليت اقرتحها املدير العام االنتقاليةوأخذت اللجنة علًما بالتدابري والتسأأأأأأأأأأأأأأهيالت  -9

 حفل لتسأأأأليم الرئاسأأأأةعقد لنهوض بااللتزامات السأأأأالفة الذكر ملا فيه صأأأأاحل املدير العام املنتخب، مبا يف ذلك ل املوجودة،
  .باستثناء تواي  االستشاريني نولك
 

 من دستور المنظمة 14إجراءات تعيين أمناء األجهزة المنشأة بمقتضى المادة  –اثالثا 
 
 14 بعنوان "إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشأأأأأأأأأأأأأأ ة مبقتضأأأأأأأأأأأأأأى املادة CCLM 107/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -10
 .دستور املنظمة" من
 
وأشأأأأأأأارت اللجنة إىل أن هذه املسأأأأأأأ لة مسأأأأأأأ لة صأأأأأأأعبة وأعربت عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا الرئيس املسأأأأأأأتقل  -11

 .من دستور املنظمة 14للمجلس من أجل إجياد حل طويل األجل لتعيني أمناء األجهزة املنش ة مبوجب املادة 
 
مية إىل إجياد حل دائم ومنصأأأأأأ  ومقبول وطلبت اللجنة أن يواصأأأأأأل الرئيس املسأأأأأأتقل للمجلس بذل جهوده الرا -12

وإىل إدارة املنظمة، ومن شأأأ نه أن يتماشأأأى مع النصأأأوص األسأأأاسأأأية  14بالنسأأأبة إىل األجهزة املعنية املنشأأأ ة مبوجب املادة 
 .14ة إىل أحكام الصكوك الت سيسية لألجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة للمنظمة، إضافً 
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رتتيبات املؤقتة اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة بتعيني األمناء، اليت وافق عليها اجمللس يف دورته اخلامسأأأأأأأأأأأأأأة وأوصأأأأأأأأأأأأأأت اللجنة باتباع ال -13
بالنسأأأأأأأأأأأأأأبة إىل ، إىل حني إجياد حل دائم مقبول CCLM 107/3بالوثيقة  األولواخلمسأأأأأأأأأأأأأأني بعد املائة والواردة يف امللحق 

 .وإدارة املنظمة 14ألجهزة املعنية املنش ة مبوجب املادة ا
 

 المرشحين لمنصب المدير العام أمام المجلسكلمة  –رابعاا
 
ا بأالوثيقأة  -14 بعنوان "كلمأة املرشأأأأأأأأأأأأأأحني ملنصأأأأأأأأأأأأأأأب املأدير العأام أمأام اجمللس"  CCLM 107/4أخأذت اللجنأة علمأً
 عرضت على اللجنة بناًء على طلب عضو اللجنة الذي ميثل إقليم أوروبا. اليت
 
الوقت إللقاء كلمة أمام اجمللس. وأشأأأأأأأارت اللجنة يف هذا  ورأت اللجنة أنه ينبغي من  كل مرشأأأأأأأ  ما يكفي من -15

الصأأأأأأأأدد إىل أنه يتم، مبوجب اإلجراء احلا  املتعلق بكلمة املرشأأأأأأأأحني ملنصأأأأأأأأب املدير العام أمام اجمللس، من  كل مرشأأأأأأأأ  
دقيقة إضأأأأافية فقد كحد أقصأأأأى  15دقيقة لألسأأأأئلة من جانب األعضأأأأاء و 15دقيقة إللقاء كلمة أمام اجمللس وإتاحة  15

 للرد على أسئلة أعضاء اجمللس.
 
ووافقت اللجنة على أنه، مع أخذ عدد املرشحني ملنصب املدير العام بعني االعتبار، سيتم ختصي  ما يصل إىل  -16
ة إىل أن دقيقة لكل مرشأأأأأأأ  إللقاء كلمة أمام اجمللس والرد على األسأأأأأأأئلة اليت قد ي رحها األعضأأأأأأأاء. وأشأأأأأأأارت اللجن 90

، CCLM 107/4( بالوثيقة اء( واملرفق )بأل حسأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأاء، بتعديل اإلجراءين الواردين يف املرفق ) ،اجمللس سأأأأأأأأيقوم
 .من خالل الرئيس املستقل للمجلسإجراء مشاورات  بعد
 

 أية مسائل أخرى –خامساا
 
 مل تكن هناك أية مسائل أخرى م روحة للنقاش يف إطار هذا البند. -17


