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السادة من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل

 www.fao.org اإلنرتنت على العنوان التايل: 
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A 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 الدورة الخامسة بعد المائة

 2017أكتوبر/تشرين األول  25-23روما، 

 مدة والية أعضاء المجلس
 

 مقدمة -أّواًل 
 
تقاسم أعضاء نفس اجملموعة اإلقليمية ما يتعلق ب يف نشأ مؤخرًا املتعلقة بالتطور الذيتتناول هذه الوثيقة املسائل  -1

مقاعد اجمللس من خالل املمارسة اجلزئية لوالية مدهتا ثالث سنوات كأعضاء يف اجمللس. وأحيلت هذذه املسذألة إىل اللةنذة 
 ة.من الالئحة العامة للمنظم 34من املادة  7)أ( و)ي( من الفقرة  للفقرتني الفرعيتني وفقاً 

 
(، وافذذق اجمللذذس علذذى عذذدد مذذن ترتيبذذات  تقاسذذم 2017( واألربعذذني )2015وخذذالل الذذدورتني التاسذذعة وال الثذذني ) -2

املقاعد  عنذد انتخذاأ أعضذاء اجمللذس. نذري أن هذذه الرتتيبذات أثذارت يف دورب املذؤنر بعذ  النقذات يف اجتماعذات اللةنذة 
عذذن احلاجذذة إىل مراجعذذة وتوضذذيل. ومذذع  لذذ ،  2017ل عذذام العامذذة. وبةذذفة خاكذذة، كشذذفت املناقشذذات الذذ  دارت خذذال

جلسذذتها العامذذة مذذن أنذذ  قبلذذت الذذدورة األربعذذون للمذذؤنر يف وقذذت الحذذق ترتيبذذات تقاسذذم املقاعذذد، علذذى أسذذا  مذذا طُذذر  يف 
 العضذويةإعذادة النظذر يف املذواد املتعلقذة  ذدة  مذن املمكذن  وأنذاستعراض تقاسم املقاعد خالل فرتة ما بني الدورات  سيةري

وأثذذار بذذذل  تقاسذذم املقاعذذد تسذذااالت بذذني أعضذذاء املنظمذذة، وضذذذا ال بذذد مذذن التوضذذيل. ومذذن واجذذب األمانذذة  .1يف اجمللذذس
دمي أن ت ري املسذألة مذع األعضذاء. وهتذده هذذه الوثيقذة إىل الشذروت يف االسذتعراض الذذي يتوخذاه املذؤنر مذن خذالل تقذ أيًضا

   فيها من منظور قانوين ومؤسسي. التفكريو بع  املعلومات األساسية عن املسألة، 
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 معلومات أساسية -ثانًيا
 
. وينتخذب املذؤنر يف كذل دورة مذن دوراتذ  19772يف عذام  عضواً، وهذو عذدد املقاعذد احملذد د 49يتألف اجمللس من  -3

تشذكلل  بذني مموعذاتثذالث سذنوات. ويذري االنتخابذات  كل منهذامدة  أعضاء اجمللس، حسب املنطقة اجلغرافية، لفرتات 
ثلث أعضاء اجمللس، وتتوىل مموعة ما مهامها مباشرة بعد دورة املؤنر، وتتوىل مموعة أخذر  مهامهذا بعذد عذام مذن انتهذاء 
دورة املؤنر. وتكفل آلية تداخل مواعيد انتهاء مدة العضوية التةديد السنوي ل لث أعضاء اجمللس، على النحذو املنةذو  

 العامة للمنظمة )انظر أدناه(. من الالئحة 22علي  يف املادة 
 
، وضذعت بعذ  اجملموعذات اإلقليميذة ترتيبذات نذري رضيذة تقضذي بذأن 2017و 2015وخالل دورب املذؤنر لعذامي  -4

سذنتني مذن بعذد عذن مقاعذدهم سذواًء بعذد سذنة واحذدة أو  التخلذيمذا بيذنهم علذى  يوافق أعضذاء نفذس اجملموعذة اإلقليميذة يف
 ة. وقبل املؤنر تل  الرتتيبات.آخر يف نفس اجملموعة اإلقليميمدة واليتهم، لةاحل عضو 

 
تقيل عضو ما يف مرحلة ما بعد توليذ  مهذام يسشكلني. يف الشكل األول،   الرتتيبات أحد لتواختذ قبول املؤنر  -5

مذن املذادة  6منةب ، ويطلذب املذؤنر بعذد  لذ  املوافقذة علذى عضذو بذديل مذن نفذس اجملموعذة اإلقليميذة، باإلشذارة إىل الفقذرة 
(.   )انظذر أدنذاهالذ  تكذون قذد خلذتمن الالئحة العامة للمنظمة ال  تقضي بأن يقوم املؤنر بشغل املقاعذد الشذانرة   22

، وينتخب املؤنر عضوين من نفس اجملموعة اإلقليمية لنفس االنتخاباتتقاسم املقاعد أثناء ر هو توقع ترتيب والنهج اآلخ
أن ة. وهنذا  كذورة لتلفذة ضذذا الشذكل، وهذي  ات الةذل الواليذةحمذددة مذن مذدة  املقعذد لفذرتاتكل منهمذا   ، ويشغلاملقعد

 خذذب املذذؤنر، يف نفذذس الذذدورة، عضذذًواأهنذذم سذذيقدمون اسذذتقالتهم يف موعذذد حمذذد د يف املسذذتقبل، وينت يعلذذن األعضذذاء مسذذبًقا
مذذن تذذاريخ االسذذتقالة املقبلذذة. ورنذذم بعذذ  االختالفذذات يف طريقذذة  رتة املتبقيذذة مذذن الواليذذة اعتبذذارًابذذدياًل مذذن نفذذس اإلقلذذيم للفذذ

 ات فإن النتيةة تكاد تكون واحدة.عمل هذه الرتتيب
 
وقبل املؤنر يف دورت  التاسذعة وال الثذني ثالثذة ترتيبذات لتقاسذم املقاعذد. وانتخذب املذؤنر تايلنذد والفلبذني ألحذد مقاعذد  -6

. وانتخذب املذؤنر  الواليذة احملذددة لذذل  املقعذد أن يشذغل كذل منهمذا املقعذد ملذدة سذنة ونةذف السذنة مذن مذدة ، علذىآسيا إقليم
عذذد واحذذد مذذن مقاعذذد اجملموعذذة األوروبيذذة، حيذذث شذذغلت إسذذبانيا املقعذذد ملذذدة سذذنة واحذذدة، كذذذل  إسذذبانيا واململكذذة املتحذذدة ملق
االسذذذتقالة املقبلذذذة إىل املذذذؤنر  أشذذذارمذذذن مذذدة الواليذذذة. وباإلضذذذافة إىل  لذذذ ، الفذذذرتة املتبقيذذذة  يفعلذذى أن تشذذذغل  اململكذذذة املتحذذذدة 

يذذذويحزيران نكانذذذت قذذذد شذذذغلت  منذذذذ يو   الذذذذي األوروبيذذذة مذذذن مقعذذذد يف اجملموعذذذة 2016يذذذويحزيران نيو  30مذذذن  تبذذذارًاإليطاليذذذا اع
 .3، ووافق على أن حيل حملها االحتاد الروسي خالل ما تبقى من مدة الوالية حىت هناية الدورة األربعني للمؤنر2014

 
شذغل مقعذد واحذد يف إقلذيم آسذيا، علذى أن لن للمذؤنر تايلنذد وماليزيذا وعلى نفس املنوال، انتخبذت الذدورة األربعذو  -7

انتخب املذؤنر الفلبذني وميارذار، وفييذت نذام وإندونيسذيا، يشغل كل منهما املقعد ملدة سنة ونةف السنة. وبنفس الطريقة، 
نية على التوايل، لشغل مقعدين آخرين يف إقليم آسيا. وانتخب املؤنر شيلي وبريو لشغل مقعد واحد يف إقليم أمريكا الالتي

                                        
 بات السابقة. ساجمللس تطو ر  رور الوقت. وزاد املؤنر عدد املقاعد يف عدد كبري من املنا أعضاءنري أن عدد   2
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مذذا يتعلذذق بذذإقليم أوروبذذا،  والبحذذر الكذذاريل؛ علذذى أن تشذذغل شذذيلي املقعذذد ملذذدة سذذنة واحذذدة وتشذذغل  بذذريو ملذذدة سذذنتني. ويف
انتخذذب املذذؤنر إسذذتونيا و هوريذذة مقذذدونيا اليونسذذالفية السذذابقة إلنذذام الفذذرتة املتبقيذذة مذذن مذذدة شذذغل املقعذذدين اللذذذين ختل ذذت 

يوليوينذذوز  1للفذذرتة مذذن النمسذذا وفرنسذذا لشذذغل مقعذذدين يف إقلذذيم أوروبذذا  أيًضذذا. وانتخذذب املذذؤنر وعنهمذذا قذذس  وسذذان مذذارين
حىت هناية الدورة احلادية واألربعني للمؤنر، حيث أعلن العضوان احلاليان، ومها أملانيا واجلبل األسود، قبذل سذنة مذن  2018

وكما جاء أعاله، قبلت الدورة األربعون للمؤنر ترتيبات تقاسذم  .18204من يوليوينوز  رًااملوعد احملد د، عن تنحيهما اعتبا
وأنذذ  نكذذن إعذذادة النظذذر يف مذذواد تلذذ  اآلليذذات، ستسذذتعرض األجهذذزة الرئاسذذية املختةذذة  أن أن يكذذون مفهوًمذذااملقاعذذد علذذى 

 الالئحة املتعلقة  دة الوالية يف اجمللس.
 

 المجلساإلطار القانوني النتخاب أعضاء  -ثالثًا

 
ر القذانوين النتخذاأ أعضذاء اإلطا ، ال  تنص على انتخاأ اجمللس من قبل املؤنر،من دستور املنظمة 5املادة  حتدد -8

  .من الشروط للقواعد ال  يضعها املؤنر اختضع مدة العضوية يف اجمللس ونريهأن  على أيًضا  5املادة  وتنص. اجمللس
 
ر  بشذذذأن شذذذروط أخذذذ  انتخذذذاأ أعضذذذاء اجمللذذذس  مذذذا  ذذذص يف نظمذذذةمذذذن الالئحذذذة العامذذذة للم 22املذذذادة  وتذذذرد يف -9

  ات الةلة بتقاسم املقاعد: 22ما يلي أحكام املادة  واليتهم. ويف انتخاأ أعضاء اجمللس ومدة
 

 : انتخاأ أعضاء اجمللس22املادة 
1– 

 من هذه املادة. 9اجمللس ملدة ثالث سنوات إالّ يف احلاالت املنةو  عليها يف الفقرة  يُنتخب أعضاء )أ(
يف  17من أعضاء اجمللس يف كذل سذنتني تقذونيتني متتذاليتني و 16يتخذ املؤنر التدابري الكفيلة بإهناء عضوية  )أ(

 السنة التقونية ال ال ة.
تنتهي مدة عضذوية  يذع األعضذاء يف أي مموعذة يف آن واحذد، إمذا بنهايذة الذدورة العاديذة للمذؤنر يف السذنة  )ج(

 يويحزيران يف السنوات األخر .نيو  30ال  تعقد فيها هذه الدورة، أو يف 
2– ]...[ 
 يراعي املؤنر يف اختيار أعضاء اجمللس أن من املرنوأ في : –3
 
اجمللذذذس علذذذى أسذذذا  ن يذذذل جغذذذرايف متذذذوازن للذذذدول املعنيذذذة بإنتذذذاج األنذيذذذة واملنتةذذذات  أن تقذذذوم العضذذذوية يف )أ(

 الزراعية، وتوزيعها، واستهالكها؛
 ساهم بأكس قدر يف جنا  املنظمة؛أن تشرت  يف عمل اجمللس الدول األعضاء ال  نكن أن ت )أ(

                                        
 . REP2017C/ الوثيقة من 92و 91الفقرتان و  ؛ LIM/2017C/23 الوثيقة  4



CCLM 105/2 4 

 

إىل عضذذوية اجمللذذس عذذن طريذذق تنذذذاوأ أن تتذذا  الفركذذة ألكذذس عذذدد لكذذن مذذن الذذذدول األعضذذاء لالنضذذمام  )ج(
 العضوية.

 جيوز إعادة انتخاأ الدول األعضاء. –4
5– ]...[ 
يقوم املؤنر يف أي دورة عاديذة أو نذري عاديذة بشذغل  يذع املقاعذد الذ  تكذون قذد خلذت بذاجمللس منذذ الذدورة  –6

مذن تعذديل يف الظذروه العادية األخرية. ويف حالة عقد دورة نري عادية توكي اللةنذة العامذة املذؤنر  ذا قذد تتطلبذ  
 .)د( أدناه)أ( و10د الزمنية املنةو  عليها يف الفقرة دامل
يعتذذذس عضذذذو اجمللذذذس مسذذذتقيالً إ ا كانذذذت االشذذذرتاكات املاليذذذة املتذذذأخرة عليذذذ  للمنظمذذذة تعذذذادل، أو تزيذذذد، عذذذن  –7

 ة علي  عن السنتني التقونيتني السابقتني، أو إ ا كان مل ُن  ل يف دورتني متتاليتني للمةلس.االشرتاكات املستحق
تتوقذذف عضذذويتها يف اجمللذذس مذذن تذذاريخ سذذريان إخطارهذذا إ ا انسذذحبت دولذذة عضذذو يف اجمللذذس مذذن املنظمذذة،  –8

 من الدستور. 19للمادة ا باالنسحاأ من املنظمة طبقً 
ل أو منسذحب مذن اجمللذس قبذل انتهذاء مذدة يتكون مدة عضوية العضو الذي يُنتخذب بذدالً مذن عضذو مسذتق –9

 عضويت ، هي املدة الباقية للعضو الذي حل حمل .
10– ]...[ 
قبل املوعد احملدد لالنتخاأ ب الثة أيام عمل على األقل، خُتطر اللةنة العامة املؤنر بالرتشيحات الةحيحة  )د(

املقد مة عن كل إقليم، مرتبة حسب الرتتيب األجبدي للغة اإلنكليزية، مع بيان مدة العضوية لكل منها، واسرتعاء 
 املزكيذةدة. وال تُبلغ اللةنة العامة املؤنر بأضذاء الذدول األعضذاء من هذه املا 4و 3انتباه املؤنر إىل أحكام الفقرتني 

 للرتشيحات .
 

 تقاسم المقاعد في المنظمة -رابًعا
 

 االعتبارات القانونية –ألف

 
و، فذإن هذذه املسذألة حيذددها يالحظ يف البداية أن مسألة تقاسم املقاعذد تتعلذق كوكمذة املنظمذة. وعلذى هذذا النحذ -10

 22مذع املعذا احلذريف للمذادة  بات تقاسم املقاعد ال يتفق ناًمذالرتتي تنفيذ املؤنر مؤخرًاأعضاء املنظمة ككل. نري أن  أساًسا
 من الالئحة العامة للمنظمة.

 
تقضذذي بذذأن ينتخذذب املذذؤنر أعضذذاء اجمللذذس  22مذذن املذذادة  1قذذانوين هذذي أن الفقذذرة النظذذور املواملالحظذذة األوىل مذذن  -11
من أعضاء اجمللس يف كل  عضًوا 16 . ويلزم من املؤنر عند القيام بذل  أن يكفل انتهاء مدة عضوية سنوات ملدة ثالث 

(. وتنتهذذي مذذدة 22)أ( مذذن املذذادة 1 يف السذذنة التقونيذذة ال ال ذذة )الفقذذرة عضذذًوا 17، وتنيسذذنة مذذن السذذنتني التقذذونيتني املتتذذالي
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  إما عند انتهاء الدورة العادية للمؤنر يف السنة ال  تعقذد فيهذا آن واحديف عضوية  يع األعضاء يف أي مموعة واحدة  
 .(22املادة من )ج(  1السنوات األخر  )الفقرة  يفيويحزيران نيو  30الدورة أو يف 

 
عضوية جزئيذة تقذل عذن  دةيف انتخاأ أك ر من عضو واحد مل ، املمارسة ال  اتُبعت مؤخرًايبدو يف ما وال تتفق، -12

لارسذة انتخذاأ أعضذاء  22. وعالوة على  ل ، ال تتوخى املادة 22من املادة  1ثالث سنوات، مع املعا الواضل للفقرة 
 اجمللس لفرتات تقل عن ثالث سنوات.

 
قبذل انتهذاء مذدة  ا الستقالة أعضذاء اجمللذسعلي  مسبقً  اومتفقً  لططًا انظامً  22ويف السياق  ات ، ال تتوخى املادة  -13

على اسذتقالة األعضذاء مذن اجمللذس  22العضوية للسما  بانتخاأ أعضاء آخرين من أجل تقاسم املقاعد. وال تنص املادة 
. ويعتذذس عضذذو اجمللذذس مسذذتقياًل إ ا كانذذت االشذذرتاكات املاليذذة املتذذأخرة ًقذذادقي ضذذع حذذاالت اسذذت نائية حمذذددة حتديذذًداإالّ يف ب

 ن  ذل يف كذان ملالسذابقتني، أو إ ا  علي  للمنظمة تُعادل، أو تزيد، عذن االشذرتاكات املسذتحقة عليذ  عذن السذنتني التقذونيتني 
، تتوقذذف عضذذوية أي دولذذة 22ادة مذذن املذذ 8 وجذذب الفقذذرة و وعذذالوة علذذى  لذذ ،  (.7دورتذذني متتذذاليتني للمةلذذس )الفقذذرة 

مذذن  19للمذذادة  طارهذذا باالنسذحاأ مذذن املنظمذذة طبًقذذاعضذو يف اجمللذذس تنسذذحب مذذن املنظمذذة، و لذ  مذذن تذذاريخ سذذريان إخ
 الدستور )أي بعد سنة واحدة من إبالغ املدير العام(.

 
مذذدهتا ثذذالث يتوقذذع أن يشذذغل عضذذو اجمللذذس فذذرتة واليذذة  22أن اإلطذذار احملذذد د  وجذذب املذذادة  بالتذذايل مذذن الواضذذلو  -14

سنوات كاملة ما مل تقع أحداث على النحو املتوقع يف الالئحة العامة للمنظمة. وتكذون للعضذو يف كذل احلذاالت احلريذة يف 
السذياقات  مقعده يف اجمللس يف إطار لارست  حلق  السيادي نذري القابذل للتةذره يف القيذام بذذل . نذري أنذ  يف عنالتنحي 

توكف فيها بدقة الظروه ال  قد تؤدي إىل االستقالة، تقتةر أسباأ االستقالة يف العذادة علذى الظذروه االسذت نائية  ال 
األسباأ أي تطورات نري متوقعة تؤثر على ن يل العضو يف اجمللس ونكن ونري املتوقعة وقت االنتخاأ. وقد تشمل تل  

السذما  بتطبيذق ترتيبذات  وبةذورة رئيسذية مذن أجذل حةذريًاعذده. وال يشذمل  لذ  اسذتقالت  أن ُيسه علذى االسذتقالة مذن مق
 بالوفاء بكامل التزام العضو بعد ترشيح  وانتخاب ، يكون املسار الطبيعي لألحداث هو 22تقاسم املقاعد. و وجب املادة 

 عضويت  يف اجمللس. مدة
 

 يذع علذى شذغل  تذنص  6الفقرة فذ. 22مذن املذادة  9و 6الفقذرتني ويف هذا السياق، ينبغي إبذداء مالحظذة بشذأن  -15
الذذذي مذذدة عضذذوية عضذذو اجمللذذس   9 . وتذذنظلم الفقذذرة الذذ  تكذذون قذذد خلذذت بذذاجمللس منذذذ الذذدورة العاديذذة األخذذرية املقاعذذد

 . وتكذون مذدة العضذوية هذي املذدة الباقيذة يُنتخب بدالً من عضو مستقيل أو منسحب من اجمللس قبل انتهاء مدة عضويت 
من أجل ضمان استمرارية عمذل اجمللذس، إ   22للمادة عنةرين ضروريني  9و 6للعضو الذي حل حمل . وتشكلل الفقرتان 

. 22تنةان على احتمال أن يكون استبدال عضو ضرورياً بعد استقالت  أو انسحاب  علذى النحذو املنةذو  عليذ  يف املذادة 
 استخدام آليات تقاسم املقاعد.جييز  تفسريًا فضفاًضا 9و 6ال جيوز تفسري الفقرتني  ومع  ل ،

 
أعضذذاء ومذذن وجهذذة النظذذر القانونيذذة، ال يبذذدو أن الرتتيبذذات الذذ  ينتخذذب  وجبهذذا املذذؤنر، يف كذذل دورة مذذن دوراتذذ ،  -16

 هذه الوثيقة.اية الوارد وكف  يف املةم م بعناجمللس ملدة تقل عن ثالث سنوات، تتفق مع نص ورو  اإلطار القانوين 
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 االعتبارات المتعلقة بالجوانب المؤسسية والسياسات والحوكمة -باء
 

ت ذذري هذذذه املسذذألة قضذذايا أوسذذذع  ات طذذابع سياسذذاب كمذذا يتضذذل مذذذن بعذذ  املناقشذذات الذذ  دارات حذذذىت اآلن.  -17
لذة واملشذاركة الواسذعة يف اجمللذس، وهذي قضذايا  ات اتشذمل احلوكمذة الفع جبملذة أمذوروأثريت اعتبارات ك رية مرتابطذة متعلقذة 

 طابع متضارأ يف بع  األحيان.
 

 الجوانب المتعلقة بالحوكمة )أ(
 

ملبادئ وفًقا و  ملنظمة يف أن يعمل اجمللس بكفاءةمن االعتبارات اضامة املتعلقة  دة والية أعضاء اجمللس مةلحة ا -18
معاجلة طيف واسع من املواضيع،  ا يشمل السياسات والتخطيط والسامج التم يل الواسع والفعال. واجمللس مكل ف  همة 
الذ  تكذون د هذذه املواضذيع مذن األعضذاء درجذة عاليذة مذن اإلملذام باملسذائل واملسائل اإلدارية واملالية والقانونية. ويتطلب تعّقذ

عاليذذذذة يف اضذذذذطالت اجمللذذذذس بو ذذذذائف احلوكمذذذذة. وتعذذذذززت و ذذذذائف اجمللذذذذس يف أعقذذذذاأ فمهة بقيذذذذد النظذذذذر مذذذذن أجذذذذل املسذذذذا
 تلذذذ  وركذذذزتاإلكذذذالحات األخذذذرية مذذذن خذذذالل التقيذذذيم انذذذارجي املسذذذتقل وتنفيذذذذ خطذذذة العمذذذل الفوريذذذة لتةديذذذد املنظمذذذة. 

ل . كمذا جعلذت اجمللذس اإلكالحات بدرجة كبرية على احلاجة إىل ملس فعال، ومشلت مبادرات هامة من أجل حتقيق  
 اءة املنظمة بأسرها.اجلهاز املسؤول يف هناية املطاه عن اختا  القرارات بشأن مموعة من املسائل، من أجل تعزيز كف

 
وتشذذري التةربذذة إىل أن ل لذذي الذذدول األعضذذاء املنتخبذذني اجلُذذدد الذذذين يعملذذون يف اجمللذذس حيتذذاجون يف العذذادة إىل  -19
يقرأ مذن سذنة للتعذره بشذكلل كذاه  علذى املسذائل الذ  تكذون قيذد نظذر اجمللذس مذن أجذل املسذامهة بفعاليذة. وعلذى هذذا  ما

 لضذذمان اكتسذذاأاملذذدة الضذذرورية لذذيس فقذذط األسذذا ، فذذإن فذذرتة واليذذة أعضذذاء اجمللذذس الذذ  تبلذذغ ثذذالث سذذنوات تُعذذسل عذذن 
على استخدامها يف املسامهة يف حتقيق الغرض النهائي املتم ل يف  موكذل  لضمان قدرهتأعضاء اجمللس املعرفة الالزمة، بل 

الدول األعضاء قدرة ضمان مع مبدأ  تتفقحتقيق احلوكمة الفعالة. وباإلضافة إىل  ل  فإن فرتة والية مدهتا ثالث سنوات 
مذن الالئحذة العامذة  22)أ( مذن املذادة  3  كمذا يتضذل مذن الفقذرة أن تساهم بأكس قدر يف جنا  املنظمةاجمللس على   يف

واملي اق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلذم وال قافذة )اليونسذكو(  الةحة العامليةللمنظمة. وينص دستور منظمة 
. وتؤكذد األحكذام  ات الةذلة يف وأك ذر وضذوًحا أقذو ما يتعلذق  ةلسذيهما التنفيذذيني، ولكذن بةذيغة  على شرط لاثل يف

احلاجذة إىل الكفذاءة التقنيذة ملم لذي الذدول األعضذذاء يف  الةذذحة العامليذةسذكو ودسذتور منظمذة املي ذاق التأسيسذي ملنظمذة اليون
  .5اجمللس، واستمرارية عمل اجمللسني

                                        
على عضو اجمللس التنفيذي، عندما  تذار مذن ن لذ  يف اجمللذس على أن    سكوليونا)أ( من املادة انامسة من املي اق التأسيسي ملنظمة -2تنص الفقرة   5

تتذذذوافر لذذذديهم انذذذسة واملقذذذدرة  نمذذذن  وي الكفذذذاءة يف مذذذال أو أك ذذذر مذذذن مذذذاالت اختةذذذا  اليونسذذذكو، ولذذذالتنفيذذذذي، أن حيذذذر  علذذذى تعيذذذني شذذذخص 
ألمهية االستمرارية، يُعني  كل ل ل ملدة تفوي  عضو اجمللس التنفيذي، مذا مل  ومراعاةً ن للقيام باملهام اإلدارية والتنفيذية امللقاة على عاتق اجمللس. الالزمتا

  ]أضذذيف التأكيذذد[. وتشذذري مذذواد املي ذذاق التأسيسذذي ملنظمذذة اليونسذذكو كذذذل  إىل أن الذذدول األعضذذاء املرشذذحة يف تطذذرأ  ذذروه اسذذت نائية تقتضذذي إبدالذذ 
األعضذاء املرشذحة ان تُبلذغ يف الوقذت نكذن للذدول اجمللس تُبلغ السذرية الذاتيذة ملم ليهذا احملتملذني إىل أعضذاء اليونسذكو قبذل انتخذاأ أعضذاء اجمللذس ) ... 

ينهم ل لني ضذا يف اجمللذس يف حذال ياء األخر  واملدير العام أية معلومات تعتسها مالئمة،  ا يف  ل  أضاء األشخا  الذين تعتزم تعنفس  الدول األعض
اجمللس مذذا يتعلذذق بذذ مذذن األحكذذام الذذ  تُذذنظلم إجذذراء انتخذذاأ الذذدول األعضذذاء يف اجمللذذس التنفيذذذي. ويف 1املذذادة  انتخاهبذذا، وبيانذذات مذذؤهالهتم وخذذسهتم ؛

كل مذن هذذه الذدول األعضذاء ]يف اجمللذس التنفيذذي[ أن تعذني من  ظمة الةحة العاملية منمن دستور  24، تقتضي املادة ملنظمة الةحة العامليةالتنفيذي 
 يف ميدان الةحة، وجيوز أن يرافق  بدالء ومستشارون . افنيً  مؤهاًل  اللمةلس شخةً 
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األمهيذذذة اجلوهريذذذة للحوكمذذذة الفعالذذذة تذذذداخل مواعيذذذد هنايذذذة مذذذدد واليذذذة األعضذذذاء. ويكفذذذل يديذذذد ثلذذذث ولذذذا يؤكذذذد  -20
 كل سنة وجود انسة داخل أعضاء اجمللس يف  يع األوقات.األعضاء  

 
ويف ضوء ما تقد م، نكن التشكي  يف مد  توافق ترتيبات تقاسم املقاعذد مذع االهتمذام بوجذود ملذس فعذال، يف  -21

تبلذذغ ثذذالث  كمذذة اضائلذذة امللقذذاة علذذى عاتقذذ . ومذذن الواضذذل أن تقاسذذم املقاعذذد يتعذذارض مذذع مذذدة الواليذذة الذذ و ضذذوء مهذذام احل
، والذذذ  وضذذذعت مذذذن أجذذذل ضذذذمان د تلذذذ  الواليذذذاتملتعلقذذذة بتذذذداخل مواعيذذذد انتهذذذاء مذذذدسذذذنوات، ومذذذع اآلليذذذة  ات الةذذذلة ا
 اجمللس، ومن مث تعزيز فعاليت . داخلاستمرار وجود الدراية الفنية وانسة 

 
 التمثيل الواسع )ب(

 
  علذى النحذو الواجذذب يراعذيأمهيذذة مبذدأ التم يذل الواسذع، إ  تقتضذي مذذن املذؤنر أن   22مذن املذادة  3تؤكذد الفقذرة  -22

اقتضذاء مذنل الذدول األعضذاء أكذس أيًضذا ل الواسع من خذالل التم يذل اجلغذرايف املتذوازن. ولذا يؤكذد  لذ  املبذدأ يمبادئ التم 
 العضوية. أفر  لكنة لالنضمام إىل عضوية اجمللس عن طريق تناو 

 
إضذذافية للمشذذاركة يف أعمذذال اجمللذذس، ومذذن شذذأن  قاعذذد نكذذن أن يتذذيل لألعضذذاء فرًكذذااملومذذن الواضذذل أن تقاسذذم  -23

أن تقاسذذم املقاعذذد أن يسذذتةيب، مذذن الزاويذذة الكميذذة، لذذبع  الشذذوانل املتعلقذذة باملشذذاركة والشذذمول. نذذري أنذذ  نكذذن القذذول بذذ
فركذذة  وتقلذذصأن تتضذذاءل بسذذبب قةذذر مذذدة العضذذوية ة أعذذاله، ، للذذدواعي املذذذكور عمذذال اجمللذذس نكذذننوعيذذة املشذذاركة يف أ

مذذن فركذذة يقلذذص بدرجذذة مذذا أن تقاسذذم مقعذذد يف اجمللذذس لاكتسذذاأ انذذسة الكافيذذة لتقذذدمي إسذذهامات مفيذذدة. ونكذذن بالتذذايل 
 بالنسبة لألعضاء املشاركني يف تقاسم املقعد. –ومن مث حوكمة املنظمة  –املشاركة بفعالية يف أعمال اجمللس 

 
لعواقذب احملتملذة لتقاسذم املقاعذد، يبذدو أن املسذألة أنذ  بةذره النظذر عذن أي اعتبذارات متعلقذة با ومع  ل ، يالحظ -24

 بعدد مقاعد اجمللس. تعلقةامل املسائلكذل  و بالتم يل العادل يف اجمللس،  باملسائل األوسع املتعلقةأكياًل  اتةاالً  متةلة
 

تعذذديالت علذذى الالئحذذة العامذذة أو اتبذذات  إدخذذال مذذن خذذاللنظذذر املذذؤنر، يف املاضذذي، يف طذذرق أك ذذر واقعيذذة، قذذد و  -25
وسائل أخر ، من أجل ضمان التم يل العادل واملشاركة الواسذعة والتنذاوأ. نذري أنذ  توقذف دون حتديذد تذدابري ملموسذة يف 

مذن أجذل ضذمان تطبيذق  رضيًذا  اسذرتعاء انتبذاه املذؤنر  همذة هذا االياه. ورأ  املؤنر أن من الكايف تكليذف اللةنذة العامذة 
مذن وتتةس د هذه املبادئ  .6(22)د( من ا املادة 10شاركة وتناوأ العضوية )الفقرة  لة مبادئ تشمل التم يل الواسع وامل

مسذألة  22مذن املذادة  3  ملبذادئ الفقذرة إيالء االعتبذار الواجذبحيث اجلوهر يف انتخابات أعضاء اجمللس. وال يزال مد   
   ألعضاء وحدهم.مرهونة با

                                        
 . 55ي29؛ وقرار املؤنر رقم  8Confالوثيقة من  343 إىل 340الفقرات من و ؛  20CLالوثيقة من  146إىل  141الفقرات من   6
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مؤخراً مسألة العضذوية يف اجمللذس، ال سذيما التم يذل العذادل، مذن حيذث الزيذادة املمكنذة يف عذدد مقاعذد  تونوقش -26
املعنية بالتذدابري الراميذة إىل زيذادة كفذاءة األجهذزة اجمللس. وعوجلت تل  املسألة من جانب مموعة العمل املفتوحة العضوية 

املفتوحذذذة العضذذذوية يف تقريرهذذذا النهذذذائي املقذذذد م إىل املذذذؤنر يف دورتذذذ  الرئاسذذذية،  ذذذا يشذذذمل التم يذذذل. وأشذذذارت مموعذذذة العمذذذل 
إىل تعذذذر التوكذذل إىل التوافذذق الواسذذذع املرجذذو يف اآلراء بشذذأن مسذذألة توسذذيع عذذدد مقاعذذذد  20117السذذابعة وال الثذذني لعذذام 

ا )وهذذو املسذذتو  احملذذد د يف عذذام دً مقعذذ 49اجمللذس. واعتذذس األعضذذاء املؤيذذدون لزيذذادة عذذدد املقاعذذد عذذن مسذتواها احلذذايل البذذالغ 
 وأهنذا سذتكفل بالتذايل، 1977عضذوية املنظمذة منذذ عذام  التوسذع الذذي شذهدت ( أن تل  الزيادة ستكون متوافقة مذع 1977

فعاليذة اجمللذس. ورأ  األعضذاء املعارضذون لتوسذيع مقاعذد اجمللذس  وستفضذي إىل زيذادةوالشذمول والتم يذل، املشاركة األوسذع 
على كفاءة اجمللس وفعاليت  يف أداء و يفت  التنفيذية، وأن التم يل العذادل يف اجمللذس  يف عدد املقاعد ستؤثر سلًبا زيادةأن ال

 نكن حتقيق  عن طريق ضمان التناوأ املنتظم بني األعضاء داخل اجملموعات اإلقليمية.
 

بل األخذذذذر  وأشذذذذارت مموعذذذذة العمذذذذل املفتوحذذذذة العضذذذذوية كذذذذذل   -27 لة التم يذذذذل العذذذذادل ملعاجلذذذذة مسذذذذأإىل أن الُسذذذذ
( اقتةذذذار عذذذدد مذذذدد 2سذذذنتني )( تقلذذذيص مذذذدة الواليذذذة مذذذن ثذذذالث سذذذنوات إىل 1اجمللذذذس تشذذذمل إمكانيذذذة مذذذا يلذذذي: ) يف

املتتالية املسمو  هبا إىل مدتني. وأشار املؤنر يف دورت  السابعة وال الثني إىل أن املسألة ستظل قيد االستعراض  الواليات
 .8خالل فرتة ما بني الدورات

 
 تقاسم المقاعد في منظومة األمم المتحدة –خامًسا

 
نظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة، ال سذذذيما يف مل الكيانذذذات األخذذذر  التابعذذذةلمقاعذذذد يف حيذذذدث يف بعذذذ  األحيذذذان تقاسذذذم ل -28

لكيانذات ختتلذف اتلذ  اجملالس التنفيذية لعدد من الةناديق والسامج. على أن  يالحظ أن البيئذة املؤسسذية الذ  تعمذل فيهذا 
 نظمة.املعن البيئة ال  تعمل فيها  يف العادة اختالفًا كبريًا

 
واآلخذر منذذ عهذد أقذرأ  1960وشهد ملس األمن التابع لألمم املتحدة ترتيبني لتقاسم املقاعد، أحدمها يف عام  -29

لتةويت نري حاسذم  قاعد يف حاالت است نائية واستةابةً . ويف حالة ملس األمن، قُبلت ترتيبات تقاسم امل2016يف عام 
ويف اجمللذذس االقتةذذادي واالجتمذذاعي، . 9ار تلذذ  التذذدابري طارئذذةأد  إىل حالذذة مذذن اجلمذذود. وعلذذى هذذذا النحذذو، نكذذن اعتبذذ

داخذذل اجملموعذذة الرتتيبذذات  تلذذ أحذذد عشذذر مذذن طُبذذق . و 2013و 2000مذذا بذذني عذذامي  لتقاسذذم املقاعذذد يف ترتيبًذذا 12اخُتذذذ 
 .ألوروبا الشرقيةاجملموعة اإلقليمية الدول األخر  يف األمم املتحدة، وطُبق ترتيب واحد داخل ربية و غاإلقليمية ألوروبا ال

 

                                        
 . 28/2011Cالوثيقة من  9إىل  5الفقرات من   7
 . REP2011C/الوثيقة من  118الفقرة   8
عنذذدما وافقذذت بولنذذدا وتركيذذا علذذى اقتسذذذام مقعذذد يف ملذذس األمذذن بعذذد اثنتذذني و سذذني جولذذة مذذن التةذذويت. ويف عذذذام  1960وقعذذت حالذذة واحذذدة يف عذذام   9

بعذد  ذس جذوالت نذري حاضذة مذن التةذويت، وأسذفرت فيهذا اجلولذة األخذرية مذن التةذويت ، وافقت إيطاليا وهولندا على تقاسم مقعد يف ملس األمن 2016
 وال يُعسل عن لارسة. حالة است نائية، تقاسم املقاعد يف ملس األمن كان. ولعل  ل  يشري بوضو  إىل أن 95مقابل  95عن تعادل يف األكوات بلغ 
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مذذم املتحذذدة للطفولذذة )اليونيسذذيف( وبرنذذامج األمذذم املتحذذدة وجذذر  تقاسذذم املقاعذذد يف اجملذذالس التنفيذيذذة ملنظمذذة األ -30
ملذس التنسذيق السامذي لسنذامج األمذم و ، اتعو املشذر  ةمكتب األمم املتحدة ندميكندوق األمم املتحدة للسكاناإلرائيي

. واقتةذذرت تلذذ  الرتتيبذذات يف كذذل احلذذاالت علذذى اجملموعذذة اإليذذدزاملتحذذدة املشذذرت  املعذذس بفذذريو  نقذذص املناعذذة البشذذرية ي
 .تاإلقليمية ألوروبا الغربية والدول األخر  على الرنم من عدم مشاركة كل أعضاء هذه اجملموعة يف تل  الرتتيبا

 
اجمللذس التنفيذذي لارسذة تقاسذم املقاعذد. واقتةذر  لذ  يف البدايذة علذى ويف حالة برنذامج األنذيذة العذاملي، ينذتهج  -31

مموعذة دول أوروبذا الغربيذة والذدول األخذر  ألنذراض األعضذاء املنتخبذني مذن قابذل اجمللذس االقتةذادي واالجتمذاعي، وإقلذيم 
عذدد األقذاليم الذ   ازداد تذدرجيًيااملنظمة. ومع  ل ، أوروبا يف منظمة األنذية والزراعة ألنراض األعضاء املنتخبني من قبل 

( عضذذًوا 36دخلذت يف تلذذ  الرتتيبذذات. مذذن  لذذ  علذذى سذذبيل امل ذال، أن اجمللذذس التنفيذذذي احلذذايل لسنذذامج األنذيذذة العذذاملي )
 وقُبلذت(. 3( وأفريقيذا )3( وأمريكذا الالتينيذة والكذاريل )4ترتيبات لتقاسم املقاعد تشذار  فيهذا أقذاليم أوروبذا ) عشرةيشمل 

ذذعة بذذني األمذذم املتحذذدة ومنظمذذة األنذيذذة والزراعذذة  تلذذ  الرتتيبذذات بعذذد فذذرتة وجيذذزة مذذن إنشذذاء اجمللذذس عقذذب مشذذاورات موس 
على تطذور  نامج األنذية العاملي أثرت ك ريًالطلبات من أعضاء اجملموعة األوروبية. ويبدو أن املمارسة املتبعة يف بر  استةابةً 

 املمارسة يف املنظمة.
 

يف الوكذذاالت املتخةةذذة داخذذل أجهزهتذذا  ات العضذذوية احملذذدودة. املقاعذذد ويف املقابذذل، ال توجذذد ترتيبذذات لتقاسذذم  -32
أي د بامل ذذل ال توجذذو ويشذذمل  لذذ  بةذذفة خاكذذة اجمللذذس التنفيذذذي لليونسذذكو واجمللذذس التنفيذذذي ملنظمذذة الةذذحة العامليذذة. 

 .يف هذه املنظمات ا الوضعوقد ترسخ نامً للطاقة الذرية.  لارسة لتقاسم املقاعد يف ملس حمافظي الوكالة الدولية
 

أن وعنذذذد النظذذذر يف املمارسذذذة املتبعذذذة يف سذذذائر كيانذذذات منظومذذذة األمذذذم املتحذذذدة، مذذذن املهذذذم أن يؤخذذذذ يف االعتبذذذار  -33
اإلطار املؤسسي الذي تعمل في  املنظمة شامل بدرجذة كبذرية، ال سذيما باملقارنذة مذع كذناديق األمذم املتحذدة وبرامهذا، وهذو 

، وهذو مة. وتعمل الكيانات األخر  عموًما يف بيئة منخفضذة التنظذيم نسذبًيامن الالئحة العامة للمنظ 22ما توضح  املادة 
، حيذث يوجذد متسذع كبذري السذتحداث لارسذات ر ذا ال تكذون تقييذًدا واألشذد تركيذزًاواألك ذر  هتا التشذغيليةا عن واليما يُعسل 

ا ولذذديها إطذذار إجرائذذي مفة ذذل مذذن املفذذرتض أنذذ  يُعذذسل عذذن اجلوانذذب متوخذذاة يف اللذذوائل الرضيذذة. نذذري أن املنظمذذة أك ذذر تنظيًمذذ
 مع الوكاالت املتخةةة األخر . رية تشرت  فيها عموًماكية األخااملعيارية واالسرتاتيةية الواسعة لواليتها. وهذه ان

 
 الُسبل الممكنة للُمضي ُقدًما –سادًسا

 
النةذو  األساسذية. ومذن هذذا املنطلذق،  مذوادأن الرتتيبات احلالية لتقاسم املقاعد متوافقة مع نص ورو   يبدوال  -34

املمارسة الناشئة، أو إدخاضا يف اإلطار اإلجرائي الرضي للمنظمة عن طريق ب وقف العملنكن للةنة أن توكي بالنظر يف 
. ومذع  لذذ ، مذن املسذذل م بذ  أن املسذألة ت ذذري قضذايا أوسذع  ات طذذابع سياسذاب، ونكذذن أن الالئحذة العامذذة للمنظمذةتعذديل 

 ما بني األعضاء. ينشأ حوضا خاله، وستتطلب مشاورات موضوعية يف
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أن أي قذذذرار يذذؤدي إىل إقذذذرار لارسذذات تقاسذذذم املقاعذذد قذذذد يتطلذذب النظذذذر يف سذذائر اجلوانذذذب  ات مذذن املفذذرتض و  -35
مذذا يتعلذذق بالتم يذذل وسذذري العمذذل يف اجمللذذس،  ذذا يف  لذذ  انيذذارات  ات الةذذلة، م ذذل إمكانيذذة زيذذادة عذذدد مقاعذذد  الةذذلة يف

 .10اجمللس ويأو تقليص مدة والية أعضاء اجمللس
 

 المقترح اتخاذه من ِقبل اللجنةاإلجراء  –سابًعا
 

هذذه نكذن إحالذة هتا عليها حسذب االقتضذاء. و االلةنة مدعوة إىل النظر يف هذه الوثيقة وإبداء تعليقاهتا ومالحظ -36
تشذكلل األسذا  ملشذاورات مذن أن إىل اجمللذس، ونكذن ، ما قذد ترنذب اللةنذة يف إبدائذ  مذن مالحظذاتالوثيقة، إىل جانب 

 املستقل للمةلس.خالل الرئيس 
 

                                        
 من دستور املنظمة. 5يف املادة  يادة يف عدد أعضاء اجمللس تعدياًل تتطلب أي ز   10


