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 املوجز
 

 املائة، مبا يلي: بعد عشرة دورهتا احلادية والقانونية )اللجنة(، يف الدستورية الشؤون قامت جلنة
 

 اخلاص القطاع مع لالخنراط اجلديدة االسرتاتيجيةوضع  وجبهمبجيري  الذي والدستوري القانوين اإلطار يف تنظر  -1

  اخلاص القطاع مع املنظمة اخنراط حتكم أن ينبغي اليت الشرترترترترترترترترترترترترترتاملة القانونية املبادئ وأّيدت ،"(االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية)"
 طبًقا للمنظمة والدسرترترترترترترترترترترترترتتوري القانوين الوضرترترترترترترترترترترترترتع على احلفاظ بغية CCLM 111/2 الوثيقة يف املبّي  النحو على

 ألهداف األولويةسرترترترتناد إ اخلاص، القطاع عحنراط ماإلينبغي، لدى  أنه على تدوشــــدّ  ،األسرترترترتاسرترترترتية لنصرترترترتو رترترترت ا
عة واملشرترترترترترترتاورا  االسرترترترترترترترتاتيجية وضرترترترترترترتع يف املنجز ابلعمل اللجنة ورّحبت. املتحدة األمم مقيّ  وتعزيز املنظمة  املوسرترترترترترترتّ

 ينبغي أنه على شــــــّددتو  ،املصرترترترترترترتلحة أ رترترترترترترتحا  وسرترترترترترترتائر اخلاص والقطاع األعضرترترترترترترتا  مع أجريت اليت والشرترترترترترترتاملة
 والشرترترترا ة التعاون برتتيبا  املتعلقة الصرترترتلة وتقاريرها ذا  املتحدة األمم منظومة سرترترتياسرترترتا  تّتبع أن لالسرترترترتاتيجية

 . مع ا مّتسقة تكون حبذافريها وأن األعمال وقطاع املتحدة األمم بي
  يتسرترترترترترترترترترترترترتق أمنرترترتا  وتعيي اختيرترترتار بشرترترترترترترترترترترترترترترترترت ن CCLM 111/3 ابلوثيقرترترتة 3 امللحق يف الوارد االقرتاح أنّ  تأكـــدو  -2

ألة لةج زة املنشرترترترت ة ذا  الصرترترترتلة  واملعاهدا  املنظمة ودسرترترترتتور األسرترترترتاسرترترترتية النصرترترترتوص مع  .14مبوجب املادة املنشرترترترتل
 املشرترترترترترترترتاورا  املكأفة اليت أجراها  مبا يف ذلك رّحبت ابلعمل الذي اضرترترترترترترترتطلع به الرئي  املسرترترترترترترترتتقل للمجل  وبينما

ل إا توافق يف ا را  بشرترترترت ن إجياد حّل  املنظمة وإدارة 14 املادة مبوجب املعنية املنشرترترترت  ة مع األج زة هبدف التو رترترترتّ
 املذ ور االقرتاح على للمجل  املستقل الرئي  أدخل ا اليت ابلتغيريا  اعلم   تأحاطو املس لة، هذه بش ندائم 
  لرتجرترتنرترترترترترترتةالرترت ترتقرترتريرتر مرتن 1 املرتلرترتحرترتق يف املرتبرترتّي  الرتنرترتحرترتو عرتلرترتى أجرتراهرترترترترترترتا، الرتيت األخرترية املشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاورا  غرترترترترترترتداة أعرتاله

 اجملل  متكي أجل من مشرترترترتاوراته يف املضرترترترتي على للمجل  املسرترترترتتقل الرئي  تعوشرترترترتجّ ( CL 165/12الوثيقة )
 .ممكنوقت أقر  يف  املس لة هذه بش ن نتيجة إا التو ل من
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  امسرترترترتا ت  سرترترترتيما وال القانونية، الشرترترترتؤون ملكتب ةالتابع التنمية قانون دائرة أنشرترترترتطة عن الشرترترترتامل ابلعرض تبرحّ و  -3
 قانونية أطر وجود أ ية على الضرترترترترتو  وسرترترترترتّلطت من ا، والتعايف 19- وفيد  جلائحة لالسرترترترترتتجابة املنظمة برانمج يف

أ ية  مع مراعاة ،الطوارئ حاال  يف و ذلك املستدامة، التنمية أهداف حتقيق أجل من الفّعال وتنفيذها سليمة
 اللجنرترترترتة  وأعربـــت. ترسرترترترترترترترترترترترترترتية  ج " رترترترترترترترترترترترترترتحرترترترتة واحرترترترتدة" عن طريق أطر قرترترترتانونيرترترترتة متينرترترترتة يف سرترترترترترترترترترترترترترتيرترترترتا  اجلرترترترتائحرترترترتة

هلرترترتا  بربانمج تعزيز تنفيرترترتذ القواني واالمتأرترترتالللمبرترترتادرة اجلرترترتديرترترتدة لرترترتدائرة قرترترتانون التنميرترترتة يف مرترترتا يتعّلق " عن دعمهــا
سرترترترترترتائر املنظما   مع التعاون عتوشـــــجّ  ،""االسرترترترترترترتاتيجية املتعلّقة ابلقانون وتغري املنا لتنفيذ  و ذلكوإنفاذها" 

 نّوهتو  حا  املصرترتلحة هبدف دعم األعضرترتا  يف معاجلة أولو هتم.وو اال  منظومة األمم املتحدة الشرترتقيقة وأ رترت
 األغذية بشرترت ن الدولية واالتفاقا  الوطنية التشرترتريعا  بياان  قاعدة إلنشرترتا  والعشرترترين اخلامسرترتة ابلذ رى اللجنة
 الشرترترترترترترتؤون مكتب يقّدم ا اليت اخلدمة يف ابرزًا معلًما ابعتبارها ،(FAOLEX) املتجددة الطبيعية واملوارد والزراعة
 .األعضا  إا القانونية

 املوّحد للنظام القضرترترترترترتائية الوالية هيكل اسرترترترترترتتعراض علي ا ينطوي اليتاملسرترترترترترت لة  تعقيد مبدى علم ا اللجنة وأخذت -4
  ،األوا تهمرحلاالسرترترترترترترترترترترترترترتتعراض يف  وأبنّ ( اب  74/255 العامة اجلمعية قرار من 8 الفقرة مبوجب) املتحدة لةمم
 املنظمة إدارة مع اجلارية ابملشرترتاورا  رّحبتو . القانونية للشرترتؤون املتحدة األمم مكتب أطلق ا شرترتاورةخالل م من

 .تطورا  من سيستجد ما بش ن معلوما  على احلصول إا وتطّلعت املوظفي، متأيل وج ازي

 بنا ً  ألعضرترترتائ ا، املؤمتر انتخا  عند تتشرترترتّكل العامة اللجنة أنّ  والحظت للمنظمة العامة الالئحة تاســـتعر ـــو  -5
 جتتمع نأ األسرترترترتاسرترترترتية، ابلنصرترترترتوص عماًل  العامة، للجنة ميكن ال أنّه رأت لذلك، وتبًعا. اجملل  من ترشرترترترتي  على
حون جيتمع أن الكفا ة، حيث من مكاسرترترترترتب حتقيق إا ابحلاجة من ا إقرارًا ،واقرتحت ،املؤمتر انعقاد قبل  املرشرترترترترتّ

 تقدمي أو قرارا  اختاذ سرترترترترترترتلطة هلم تكون أن غري من املؤمتر انعقاد قبل رمسية غري بصرترترترترترترتورة العامة اللجنة لعضرترترترترترترتوية
 .تو يا 

 علم ا وأخذت لجنةال أمانة قدمت ا اليت املنفقة غري ابألر رترترترترترترتدة املتعلق البند حالة عن ّدثةاحمل علوما ابمل بترحّ و  -6
 سرترترتتكون ذلك وبعد واملالية، الربانمج جلنيت بي املقبل املشرترترترت  االجتماع خالل البند هذا يف النظر سرترترتيجري أبنّه
 .البند هذا يف النظر إعادة من ميّكن ا وضع يف

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
 
 :يلي مبا القيام إا التحديد وجه على مدعو والقانونية. وهو الدستورية الشؤون جلنة تقرير على املوافقة إا مدعوّ  اجملل  إنّ 
 

 املبّي  النحو على اخلاص القطاع مع املنظمة اخنراط حتكم أن ينبغي اليت الشرترترترترترترترتاملة القانونية املبادئعلى  املوافقة -1
 . األساسية لنصو  ا طبًقا للمنظمة والدستوري القانوين الوضع على احلفاظ بغية CCLM 111/2 الوثيقة يف

 أمنا  وتعيي اختيار بشرترترترترترترترترت ن CCLM 111/3 ابلوثيقة 3 امللحق يف الوارد االقرتاحمع اللجنة على أن  واالتفاق -2
ألة لةج زة املنشرترترت ة ذا  الصرترترتلة  واملعاهدا  املنظمة ودسرترترتتور األسرترترتاسرترترتية النصرترترتوص مع يتسرترترتق مبوجب املادة املنشرترترتل

  األخرية املشرترترترترترترترترترترترترترترتاورا  غرترتداة االقرتاحهرترتذا  على للمجل  املسرترترترترترترترترترترترترترتتقرترتل الرئي  أدخل رترتا اليتالتغيريا   وإقرار 14
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 تقرير من 1 امللحق يف املبّي  النحو على وإدارة املنظمة، 14أجراها مع األج زة املعنية املنش ة مبوجب املادة  اليت
  ؛(CL 165/12الوثيقة ) اللجنة

 املنظمة برانمج يف امسا ت  سيما وال القانونية، الشؤون ملكتبة التابع التنمية قانون دائرة نشطةأب واألخذ علم ا -3
 وتنفيذها سرترترترترتليمة قانونية أطر وجود أ ية على الضــــوء وتســــلي  من ا، والتعايف 19- وفيد  جلائحة لالسرترترترترتتجابة

  ج ترسرترترترترترترترترترترتية أ ية مراعاة مع الطوارئ، حاال  يف و ذلك املسرترترترترترترترترترترتتدامة، التنمية أهداف حتقيق أجل من الفّعال
 وو اال  املنظما  سرترتائر مع التعاون عيشــجتو  ،اجلائحة سرترتيا  يف متينة قانونية أطر طريق عن" واحدة  رترتحة"

 . أولو هتم معاجلة يف األعضا  دعم هبدف املصلحة وأ حا  الشقيقة املتحدة األمم منظومة

 املتحدة لةمم املوّحد للنظام القضرترتائية الوالية يكلاجلاري هل سرترتتعراضملعلوما  املقدمة بشرترت ن االاب واألخذ علم ا -4
 هليكل الواجب االعتبار إيال  مع ستشار  نظمةامل أنالذي طلبته اجلمعية العامة لةمم املتحدة، مع اإلشارة إا 

 العملية هذه املوظفي يف متأيل ج ازي مبشرترترترترترتار ة ،التقدير مع ،واألخذ علم ا يناملتميز  القانوين وإطارها حو مت ا
 .املوضوع هذاحول  تطورا  من سيستجد ما بش ن معلوما  على احلصول وطلب

 ،املؤمتر انعقاد قبل جتتمع أن األسرترترترتاسرترترترتية، ابلنصرترترترتوص عماًل  العامة، للجنة ميكن ال أنّهعلى  لجنةال مع االتفاقو  -5
حون جيتمع أنمكانية إبالقاضرترترترترترترتي  قرتاح ااب واألخذ علم ا  قبل رمسية غري بصرترترترترترترتورة العامة اللجنة لعضرترترترترترترتوية املرشرترترترترترترتّ

 .تو يا  تقدمي أو قرارا  اختاذ سلطة هلم تكون أن غري من املؤمتر انعقاد
 ميكن توجيه أي استفسارا  بش ن مضمون هذه الوثيقة إا:

 Donata Rugarabamu ةالسيد

  القانونية املستشارة

 مكتب الشؤون القانونية

 Donata.Rugarabamu@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

 52047 06570 39+ اهلاتف:
  

mailto:Donata.Rugarabamu@fao.org
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 املقّدمة
أ توبر/تشرترترين  27و 26عقد  جلنة الشرترتؤون الدسرترتتورية والقانونية )اللجنة( دورهتا احلادية عشرترترة بعد املائة يومي  -1

 .2020األول 
 يف إيطاليا وخمتلف  19-وانعقد  هذه الدورة بشرترترترترتكل افرتاضرترترترترتي بصرترترترترتفة اسرترترترترتتأنائية بسرترترترترتبب تفشرترترترترتي جائحة  وفيد -2

 أحنا  العامل.
 Danielaسرترترترترترترترترترترتت الدورة، اليت  انت املشرترترترترترترترترترترتار ة في ا مفتوحة أمام املراقبي الصرترترترترترترترترترترتامتي، سرترترترترترترترترترترتعادة السرترترترترترترترترترترتيدة وترأّ  -3

Rotondaro  اليت رّحبت جبميع األعضرترترتا  املشرترترتار ي عن بعد. ورّحبت الرئيسرترترتة ابألعضرترترتا  اجلدد يف اللجنة، وهم: سرترترتعادة
، والسرترترترترترترترترترترترتيدة Theodore Andrei Bauzonفلبي( الذي ُعّي ليحّل حمّل السرترترترترترترترترترترترتيد )ال Domingo Nolascoالسرترترترترترترترترترترترتيد 

Alison Storsve  نرترترترترترترتت لرترترتترترترتحرترترترترترترتّل حمرترترترترترترتّل السرترترترترترترترترترترترترترترترتيرترترترترترترتدة يرترترتّ  ، Emily Katkar)الرترترتوال   املرترترتترترترتحرترترترترترترتدة األمرترترتريرترترتكرترترتيرترترترترترترتة( الرترترتيت عرترترتُ

 من الالئحة العامة للمنظمة. 34من املادة  4وذلك وفًقا للفقرة 

)فيجي( وأبّن السرترترترترترتيد  Esala Nayasiسرترترترترترتيحّل حمّل السرترترترترترتيد  Saran Deoوأُبلغت اللجنة أبّن سرترترترترترتعادة السرترترترترترتيد  -4
Junior Andrés Escobar Fonseca  سرترترترترترترترترترترترترترتيحرترتّل حمرترتّل السرترترترترترترترترترترترترترتيرترتدةMónica Robelo Raffone  نيكرترتاراغوا( خالل(

  الدورة. هذه
 وانضّم األعضا  التالية أمساؤهم إا هذه الدورة: -5

  سعادة السيدDeo Saran )فيجي( 
  سعادة السيدCharles Essonghé )غابون( 
 )السيد علي البصول )األردن 
  السيدJunior Andrés Escobar Fonseca )نيكاراغوا( 
  سعادة السيدDomingo Nolasco )الفلبي( 
  السيدRafael Osorio de Rebellón )إسبانيا( 
  السيدةAlison Storsve )الوال   املتحدة األمريكية( 

واتّبعت اللجنة أسرترترترتاليب العمل اليت طُّبقت على دورهتا العاشرترترترترة بعد املائة على النحو املوضرترترترتّ  يف مذ رة الرئيسرترترترتة  -6
(، ووافقت على تعليق املواد اليت قد تتعارض مع انعقاد الدورة احلادية عشرترترترترترترترترترترترترترترة بعد املائة CL 164/2ابلوثيقة  1)امللحق 

 ئحة الداخلية.من الال 7بشكل افرتاضي، وذلك عماًل ابملادة 
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 : اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة 1البند 

 (CCLM 111/1 Rev.1)الوثيقة 
 وافق أعضرترترترترترترتا  اللجنة على جدول األعمال فضرترترترترترترتاًل عن اقرتاح الرئيسرترترترترترترتة للنظر يف بنود جدول األعمال الرئيسرترترترترترترتية،  -7

ا   اليت تقتضرترترترترترترترترترترتي اختاذ إجرا ا  حمددة من جانب اللجنة، قبل البندين املعروضرترترترترترترترترترترتي لغرض اإلحاطة. ووافقت اللجنة أيضرترترترترترترترترترترتً
على طلب احلصرترترترتول على معلوما  حمّدثة بشرترترترت ن مسرترترترت لة األر رترترترتدة غري املنفقة اليت عاجلت ا خالل دورهتا السرترترترتابقة، ضرترترترتمن 

 البند "ما يستجد من أعمال".  

 : اسرتاتيجية جديدة لالخنراط مع القطاع اخلاص 2البند 

 (CCLM 111/2)الوثيقة 
" اليت ُعرضرترتت اسرترترتاتيجية جديدة لالخنراط مع القطاع اخلاصبعنوان " CCLM 111/2نظر  اللجنة يف الوثيقة  -8

 من الالئحة العامة للمنظمة. وُدعيت اللجنة إا النظر بشرترترترترترترترترترترترترترتكل حصرترترترترترترترترترترترترترتري  34)م( من املادة  7على اللجنة وفًقا للفقرة 
 يف اإلطار القانوين والدسرترترترترترترترترترترترترترتتوري الذي وضرترترترترترترترترترترترترترتع مبوجبه مشرترترترترترترترترترترترترترتروع االسرترترترترترترترترترترترترترترتاتيجية اجلديدة لالخنراط مع القطاع اخلاص، 

 والذي ال يزال حالًيا قيد اإلعداد.
ا شرترترتاماًل بشرترترتوقّدمت انئب املدير العام السرترترتيدة  -9  ن عدد من مسا  االسرترترترتاتيجية املتصرترترتلة مبداوال  اللجنة، عرضرترترتً

 وقدمت معلوما  حمّدثة عن املشاورا  غري الرمسية اجلارية مع أعضا  املنظمة. 
 وأعقب ذلك عرض قّدمه مكتب الشرترترترترترترترترترترترترترتؤون القانونية رّ ز فيه على املبادئ القانونية الشرترترترترترترترترترترترترترتاملة الخنراط املنظمة  -10

 يت طُلب إا اللجنة النظر في ا يف إطار الوالية احملّددة اليت تقع على عاتق ا.مع القطاع اخلاص، وعلى املسائل ال
عة والشرترترترترتاملة اليت أجريت مع األعضرترترترترتا   -11 ورّحبت اللجنة ابلعمل املنجز يف وضرترترترترتع االسرترترترترترتاتيجية واملشرترترترترتاورا  املوسرترترترترتّ

 والقطاع اخلاص وسائر أ حا  املصلحة.
د  اللجنرترترترترتة املبرترترترترتادئ القرترترترترتانونيرترترترترتة الشرترترترترترترترترترترترترترترترترترتاملرترترترترتة اليت ي -12  نبغي أن حتكم اخنراط املنظمرترترترترتة مع القطرترترترترتاع اخلرترترترترتاص وأيرترترترترتّ

بغية احلفاظ على الوضرترترترترترترتع القانوين والدسرترترترترترترتتوري للمنظمة طبًقا لنصرترترترترترترتو رترترترترترترت ا  CCLM 111/2على النحو املبّي يف الوثيقة 
مع القطاع خنراط د  اللجنة على أنه ينبغي، عند االويف ضرترترترترترتو  الوضرترترترترترتع القانوين والدسرترترترترترتتوري للمنظمة، شرترترترترترتدّ  األسرترترترترترتاسرترترترترترتية.

 إسناد األولوية ألهداف املنظمة وتعزيز قيم األمم املتحدة.   اخلاص،
أهداف التنمية املستدامة  / 2030القطاع اخلاص يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام  دور   اللجنة أب يةوأقرّ  -13

ومسعت ا، مشرترترترتددًة على وسرترترترتّلطت الضرترترترتو  على احلاجة إا تعزيز الضرترترترتماان  وا ليا  للحفاظ على حياد املنظمة ونزاهت ا 
وشرترترترترترترترترترترترتّجعت إجرا   أ ية آليا  العناية الواجبة وإدارة املخاطر لدعم هذه املبادئ القانونية واإلطار املؤسرترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترتي للمنظمة.

 مشاورا  مع األقاليم واألقاليم الفرعية واألعضا  لضمان املسا لة والشفافية. 
 ا  منظومة األمم املتحدة وتقاريرها حبذافريها وشرترترترترترترترترتّدد  اللجنة على أنه ينبغي لالسرترترترترترترترترترتاتيجية أن تّتبع سرترترترترترترترترتياسرترترترترترترترترت -14

املبادئ التوجي ية املتعلقة ابألخذ بن ج قائم على املبادئ إزا  التعاون بي األمم وأن تكون مّتسرترترترترترترترترترترترترترتقة مع ا، مبا يشرترترترترترترترترترترترترترتمل "



6 CL 165/12 

املسرترتتدامة  ترتيبا  الشرترترا ة بي منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص يف سرترتيا  خطة التنميةو" 1"املتحدة وقطاع األعمال
الن ج املشرت  جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف استطالع البحوث وإيال  العناية الواجبة " و ذلك 2"2030 لعام

 ".عند إقامة الشرا ا  مع قطاع األعمال
 وأو ت اللجنة أبخذ هذه املالحظا  وا را  يف احلسبان عند موا لة بلورة االسرتاتيجية.   -15

 من دستور املنظمة  14: اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبقتضى املادة 3البند 
 (CCLM 111/3)الوثيقة 

من  14إجرا ا  تعيي أمنا  األج زة املنشرترترترت ة مبقتضرترترترتى املادة بعنوان " CCLM 111/3نظر  اللجنة يف الوثيقة  -16
". وأشار  اللجنة إا أ ا نظر  يف هذا البند خالل دوراهتا الأالأة بعد املائة والسادسة بعد املائة والسابعة دستور املنظمة

 Khalid Mehboobبعد املائة والعاشرترترترترترترترترة بعد املائة، وإا أن هذا البند  ان موضرترترترترترترترتوع مناقشرترترترترترترترتا  مكأّفة أجراها السرترترترترترترترتيد 
 الرئي  املستقل للمجل  وسلفه.  

قل للمجل  النتائج اليت خلصت إلي ا املشاورا  اليت أجراها مع رؤسا  األج زة الدستورية وعرض الرئي  املست -17
 واملشاورا  غري الرمسية اليت أجراها مع رؤسا  ونوا  رؤسا  اجملموعا  اإلقليمية.  3الأالثة املعنية

ع به الرئي  املسرترترتتقل وبينما الحظت اللجنة أّن هذه العملية جارية منذ وقت طويل، رّحبت ابلعمل الذي اضرترترتطل -18
ل إا توافق يف ا را  بشرترت ن إجياد حّل دائم الختيار  للمجل  وأحاطت علًما ابملشرترتاورا  املكأفة اليت أجراها هبدف التو رترتّ

 من دستور املنظمة. 14وتعيي أمنا  األج زة املنش ة مبقتضى املادة 
 بشرترترترترترترترترترترترترترت ن اختيار وتعيي أمنا  يتسرترترترترترترترترترترترترترتق  CCLM 111/3ابلوثيقة  3وأّ د  اللجنة أّن االقرتاح الوارد يف امللحق  -19

ألة لةج زة املنش ة ذا  الصلة وأحكام املعاهدا  مع النصوص األساسية ودستور املنظمة   .14مبوجب املادة املنشل
ا ابلتغيريا  اليت أدخل رترتا الرئي  املسرترترترترترترترترترترترترترتتقرترتل للمجل  على االقرتاح املرترتذ ور أعاله غرترتداة  -20 وأحرترتاطرترتت اللجنرترتة علمرترتً

 هبذا التقرير. 1املشاورا  األخرية اليت أجراها، على النحو املبّي يف امللحق 
وإدارة  14وشّجعت اللجنة الرئي  املستقل للمجل  على املضي يف مشاوراته مع األج زة املنش  ة مبوجب املادة  -21

  ممكن.وقت أقر  املنظمة من أجل متكي اجملل  من التو ل إا نتيجة بش ن هذه املس لة يف 

  

                                                           
1  Fguidelines_principle_based2Fun_business_partnerships%2h.cloudfront.net/docs/issues_doc%04pise3pr306https://d 

approach_between_un_business_sector.pdf_ 
 "2030ترتيبا  الشرا ة بي منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص يف سيا  خطة التنمية املستدامة لعام " -/8/2017JIU/REPالوثيقة   2
ة النباتية لةغذية مصايد أمسا  التونة يف احمليط اهلندي؛ واهليألة العامة ملصايد أمسا  البحر األبيض املتوسط؛ واملعاهدة الدولية بش ن املوارد الوراثي هيألة  3

  .والزراعة

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fun_business_partnerships%2Fguidelines_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fun_business_partnerships%2Fguidelines_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf
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 تقرير لإلحاطة  – دائرة قانون التنمية: أنشطة 4البند 

 (CCLM 111/4)الوثيقة 
" اليت تقّدم تقرير لإلحاطة –أنشرترترترترترترترترترترترتطة فرع قانون التنمية بعنوان " CCLM 111/4أخذ  اللجنة علًما ابلوثيقة  -22

 معلوما  عن األنشرترترترترترترترترترترتطة اليت اضرترترترترترترترترترترتطلعت هبا دائرة قانون التنمية دعًما للوالية امللقاة على عاتق املنظمة واليت   عرضرترترترترترترترترترترت ا 
 والعرض الشامل الذي   تقدميه خالل هذه الدورة.خالل هذه الدورة. ورّحبت اللجنة ابلتقرير 

 ونّوهت اللجنة ابلذ رى اخلامسرترترترترترترترترترترتة والعشرترترترترترترترترترترترين إلنشرترترترترترترترترترترتا  قاعدة بياان  التشرترترترترترترترترترترتريعا  الوطنية واالتفاقا  الدولية  -23
(، ابعتبارها معلًما ابرزًا يف اخلدمة اليت يقّدم ا مكتب FAOLEXبشرترترترترترترترترترترترترترت ن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة )

شرترترترترترتؤون القانونية إا األعضرترترترترترتا . وسرترترترترترتّلطت الضرترترترترترتو  على أ ية وجود أطر قانونية سرترترترترترتليمة وتنفيذها الفّعال من أجل حتقيق ال
 أهداف التنمية املستدامة، و ذلك يف حاال  الطوارئ. 

ايف والتع 19-وأعربت اللجنة عن تقديرها ملسرترتا ة دائرة قانون التنمية يف برانمج املنظمة لالسرترتتجابة جلائحة  وفيد -24
 من ا، مع مراعاة أ ية ترسرترترترترترترترترترترترترترتية  ج " رترترترترترترترترترترترترترتحة واحدة" عن طريق أطر قانونية متينة يف سرترترترترترترترترترترترترترتيا  اجلائحة. وأعربت اللجنة 

 و ذلكبربانمج تعزيز تنفيذ القواني واالمتأال هلا وإنفاذها" عن دعم ا للمبادرة اجلديدة لدائرة قانون التنمية يف ما يتعّلق "
 ".املتعلّقة ابلقانون وتغري املنا  ة"االسرتاتيجيلتنفيذ 

وأحاطت اللجنة علًما ابلتعاون بي دائرة قانون التنمية وسائر املنظما  وو اال  منظومة األمم املتحدة الشقيقة  -25
 وأ حا  املصلحة وشّجعت ذلك هبدف دعم األعضا  يف معاجلة أولو هتم.

 د لألمم املتحدة : استعراض هيكل الوالية القضائية للنظام املوحّ 5البند 

 تقرير لإلحاطة  -ابء(  74/255من قرار اجلمعية العامة  8)مبوجب الفقرة 

 (CCLM 111/5)الوثيقة 
"اسرترترترترترترترتتعراض هيكل الوالية القضرترترترترترترترتائية للنظام املوحّد لةمم بعنوان  CCLM 111/5أخذ  اللجنة علًما ابلوثيقة  -26

"، اليت قّدم ا مكتب الشرترترترترترترتؤون القانونية تقرير لإلحاطة -اب (  74/255من قرار اجلمعية العامة  8املتحدة )مبوجب الفقرة 
 لغرض اإلحاطة.

وقّدمت املسرترترترترترترتتشرترترترترترترتارة القانونية، خالل الدورة، املزيد من التوضرترترترترترترتيحا  بشرترترترترترترت ن املشرترترترترترترتاورا  اجلارية على املسرترترترترترترتتوى  -27
إا اللجنة لغرض الداخلي و ذلك يف ما بي مؤسرترترتسرترترتا  منظومة األمم املتحدة. وأشرترترتار  إا أن هذه املسرترترت لة قد أحيلت 

 اإلحاطة، يف ضو  السلطة احلصرية اليت يتمتع هبا مؤمتر املنظمة لتحديد الوالية القضائية اليت تنطبق على موظفي املنظمة.
وأخذ  اللجنة علًما مبدى تعقيد هذه املسرترترترترت لة وأبن االسرترترترترتتعراض يف مرحلته األوا، من خالل مشرترترترترتاورة أطلق ا  -28

 انونية.  مكتب األمم املتحدة للشؤون الق
ورّحبت ابملشرترترترترترترترترترترترترترتاورا  اجلارية مع إدارة املنظمة وج ازي متأيل املوظفي، وتطّلعت إا احلصرترترترترترترترترترترترترترتول على معلوما   -29

 بش ن ما سيستجد من تطورا .
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 (CCLM 111/6: أساليب عمل املؤمتر: اللجنة العامة )الوثيقة 6البند 
 ".  املؤمتر: اللجنة العامةأساليب عمل بعنوان " CCLM 111/6نظر  اللجنة يف الوثيقة  -30
ا موجزًا. وذّ ر الرئي  املسرترترترترترترتتقل للمجل  ابلتفويض الذي تلّقاه من اجملل   -31  وقّدمت املسرترترترترترترتتشرترترترترترترتارة القانونية عرضرترترترترترترتً

يف دورته الأانية والسرترترترترترتتي بعد املائة واملتمأل يف البحث يف أسرترترترترترتاليب عمل املؤمتر مبا يشرترترترترترتمل أسرترترترترترتاليب تعزيز الكفا ة. وقدم 
 ورا  غري الرمسية اليت أجراها مع رؤسرترترترترترترترتا  ونوا  رؤسرترترترترترترترتا  اجملموعا  اإلقليمية، مبا يف ذلك بشرترترترترترترترت ن البنود تقريرًا عن املشرترترترترترترترتا

 اليت ال تتطلب اختاذ إجرا ا  من جانب اللجنة.
وإّن اللجنة، بعد أن اسرترترتتعرضرترترتت الالئحة العامة للمنظمة، الحظت أّن اللجنة العامة تتشرترترتّكل فقط عند انتخا   -32

 . وتبًعا لذلك، رأ  أنّه ال ميكن للجنة العامة، عماًل ابلنصرترتوص األسرترتاسرترتية، على ترشرترتي  من اجملل  بنا ً املؤمتر ألعضرترتائ ا، 
أن جتتمع قبرتل انعقرتاد املؤمتر. واقرتحت اللجنرتة، إقرارًا من رتا ابحلاجة إا حتقيق مكرتاسرترترترترترترترترترترترترترتب من حيرتث الكفرتا ة، أن جيتمع 

حون لعضرترترترترترتوية اللجنة العامة بصرترترترترترتورة غري رمسية قبل ان عقاد املؤمتر من غري أن تكون هلم سرترترترترترتلطة اختاذ قرارا  أو تقدمي املرشرترترترترترتّ
  تو يا .

 : أية مسائل أخرى7البند 
  تقدمي معلوما  حمّدثة عن حالة البند املتعلق ابألر رترترترترترترترتدة غري املنفقة بناً  على طلب احلصرترترترترترترترتول على معلوما   -33

ل االجتماع املشرترترترترترترترترت  املقبل بي جلنيت الربانمج هبذا الشرترترترترترترترت ن. وأخذ  اللجنة علًما أبنّه سرترترترترترترترتيجري النظر يف هذا البند خال
 واملالية، وبعد ذلك ستكون يف وضع ميّكن ا من إعادة النظر يف هذا البند.

 ومل تكن هنا  أية مسائل أخرى مطروحة للنقاش يف إطار هذا البند. -34
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 1امللحق 
 وتعيينهم 14اإلجراءات املعّدلة املقرتحة الختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 تقوم اإلدارا  الفنية بصرترترترترترترتياغة إعالن وظيفة شرترترترترترترتاغرة بدعم من شرترترترترترترتعبة املوارد البشرترترترترترترترية، حبسرترترترترترترتب ما جيري ابلنسرترترترترترترتبة  -1
على مسرترترترترترترترترترترترترتّودة إعالن الوظيفة وما فو (. ويتم إطالع رئي  اجل از املعين  1-إا مجيع وظائف  بار املوظفي )مد

 الشاغرة، ويُدعى إا اإلدال  برأيه هبذا اخلصوص.
 يوًما. 30ويتم إ دار إعالن الوظيفة الشاغرة ونشره ملدة  -2
وتقوم شعبة املوارد البشرية أبول استعراض وفرز للمرشحي ابالستناد إا املعايري الدنيا واملؤهال  الواردة يف إعالن  -3

 الوظيفة الشاغرة.
( واملمأالن عن األعضرترترترترترترترترترتا  يف اجل از املنشرترترترترترترترترترت  مبوجب 2-قوم مكتب  لٍّّ من انئب املدير العام واملدير املعين )مدوي -4

ابسرترتتعراض اثنٍّ لوضرترتع قائمة خمتصرترترة ابملرشرترتحي من أجل إجرا  مقابال  مع م. وعلى القائمة املختصرترترة  14املادة 
 أن تضم عشرة مرشحي على األقل.

 جرا  املقابال ، تت لف من:وُتشّكل جلنة مسؤولة عن إ -5
 (؛2-انئب املدير العام أو املدير املعين )مد (أ)
 وموظف واحد من  بار موظفي املنظمة؛ ( )
 ؛14وممألي اثني عن أعضا  اجل از املنش  مبوجب املادة  (ج)
وعضرترترترترتو خارجي واحد، ختتاره اللجنة املسرترترترترتؤولة عن إجرا  املقابال  من بي ثالثة مرشرترترترترتحي تقرتح م شرترترترترتعبة  (د)

 البشرية؛ املوارد
 وممأل واحد عن شعبة املوارد البشرية )لدعم العملية(. (ه)

وتتوا هذه اللجنة إجرا  مقابال  مع املرشرترتحي املدرجة أمساؤهم على القائمة املختصرترترة وتعّد تقريرًا بذلك. و ّدد  -6
 تقرير اللجنة عدًدا ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن مخسة مرشحي مؤهلي.

صرترترترة أبمسا  املرشرترترتحي للمقابال ، فضرترترتاًل عن املرشرترترتحي الذين يرتاوح عددهم بي ثالثة ومخسرترترتة وتُرفع القائمة املخت -7
مرشرترترترتحي، إا املدير العام مع إيال  االعتبار الواجب للتوازن اجلنسرترترترتاين واجلغرايف مبا يتماشرترترترتى مع سرترترترتياسرترترترتة املنظمة. 

 يربر ذلك. ويف حال تعذر التوّ ل إا هذا التوازن، على تقرير اللجنة أن يتضمن ما
 ويرفع تقرير اللجنة إا املدير العام للنظر فيه. -8
 وتتوا شعبة املوارد البشرية عمليا  التحقق من املعلوما  املقدمة من جانب املرشحي. -9

ا واحًدا من املرشرترتحي املقرتح تعيين م، فيحال اسرترتم هذا األخري وسرترتريته الذاتية إا اجل از  -10 وخيتار املدير العام شرترتخصرترتً
 للموافقة عليه بناً  على أحكام املعاهدة املعنية. 14ملنش  مبوجب املادة املعين ا



10 CL 165/12 

وبعد موافقة اجل از املعين، ُيقّدم عرض وظيفة للمرشرترترترترترترترترترترترترترت . ويف حال عدم موافقته، يقرتح املدير العام على اجل از  -11
 املعين مرشًحاً آخر مو ى بتعيينه.

 بتعيينه.ولدى قبول املرش  ابلعرض، يقوم املدير العام  -12


