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 للمجلس  والستون بعد املائة  الرابعة الدورة 
 

 تقريـر الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية -  8  البند
 ( CL 164/2)الوثيقة 

 
 

 )اللجنة( اليت  والقان نية الدسررررر   ية  الشررررر و  للجنة املائة بعد  العاشرررررأة الدو ة تقأيأ   عأض من دواعي سرررررأو      
 ول دو ة يعقدها بشرررررررري    و  ى    هذه الدو ة، اليت كانت.  2020   اي   /ماي   29و 28  ي مي ُعقدت بشرررررررري  ا  ا رررررررري

األعضررررررررررررا   املعنية، األطأاف مجيع قد  جنزت  ع اهلا على حن  ٌمأٍض للغاية بفضرررررررررررر  جهاز  ائسرررررررررررري لل ن  ة، ا  ا رررررررررررري
 .املن  ة و مانة

 
 :امل ا يع ال الية يف اللجنة وقد ن أت 

 
 ؛لل ن  ة العامة اللئحة من 12 املادة من 10 الفقأة أبحيام ع ًل  االق اع إجأا ات −
 السن ني؛   ة اع  ادات من املنفق غري الأصيد واس خدام −
  الأق ية؛ والز اعة لألغذية الدولية واملنصة −
 ابالسرررررررررررررر غلل امل علقررة االدعررا ات عن لإلبلغ امل حرردة األمم ن ررام ط عي بشرررررررررررررريرر  املن  ررة واع  رراد −

 اجلنسيني واالن هاك
 

 بشرر    مشرراو ات   يف  احملأز ال قدم شررامًل عن  حمّدثً  لل جلس تقأيأًا املسرر ق  الأئيس قدم  خأى،  مسررائ    ية  وحتت 
 .املن  ة دس    من 14 املادة مب جب املنش ة األجهزة  منا  تعيني

 
 واألعضرا  املأشرحني  إىل ت  ج   سرل ك ق اعد مدونة  مشرأوع  و رع اللجنة  طلبت  االق اع، إبجأا ات ي علق ويف ما 
 الثانية انعقاد الدو ة على    ت  رررررررررررررع يف صررررررررررررريغ ها النهائية قب   العامة، اللئحة  من 12 املادة مع ي  اشرررررررررررررى  مبا  واألمانة،
أ املدونة. لل  متأ  واأل بعني  و وصررررت. اإلقلي ية اجمل  عات مع لل جلس املسرررر ق  الأئيس مشرررراو ات ومن املف ض    تيسررررّ
 .بزمامها ع لية تشا كية و   أيخذ األعضا  هذه الع لية تي   أب  اللجنة

 
 السرررن ني،   ة اع  ادات من املنفقة غري األ صررردة اسررر خدام بشررر   مداوالهتا  سررريا  يف ال  كيد، اللجنة و عادت 

 و قأت.  ل ائحها وسررررررررياسرررررررراهتا مب جب املن  ة تع       ررررررررأو ة على وشررررررررددت املالية  اللئحة من  2-4 املادة  مهية على
 جيب    تي   هذه االسرر ثنا ات غري  هنا اع ربت    املالية  اللئحة من  2-4 لل ادة على إجأا  اسرر ثنا ات امل متأ بسررل ة
هذه املسررررررر لة وإسررررررردا   يف الن أ ةإبعاد اللجنة  و وصرررررررت.  املعامل وشرررررررفا ة وحمددة  وا رررررررحة مب جب ع لية ت م  و   حمدودة

 ملسررررر لة اسررررر خدام  الفنية والسرررررياسررررراتية  للج انب واملالية  الربانمج اسررررر عأاض جلنيت بعد  القان نية، ال تيبات  مشررررر  هتا بشررررر  
 .املنفقة غري األ صدة
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 عن لإلبلغ امل حررردة األمم ن رررام ط عي بشرررررررررررررريررر  املن  رررة ابع  ررراد وحبفررراوة ابإلمجررراع اللجنرررة  حبرررت و خريًا، 
 .ومسا ل ها املن  ة يف الشفا ية د جة سيزيد ذلك    إىل مشريةً  اجلنسيني، واالن هاك ابالس غلل امل علقة االدعا ات

 
 :إىل القيام مبا يلي لل جلس، املس ق  الأئيس خلل من اجمللس، وإين  دع  

 
السر ا  بشر   إجأا ات االق اع، ي م امل ا قة على طلب و رع مدونة ق اعد سرل ك لألعضرا  واملن  ة على  −

 إعدادها قب  انعقاد الدو ة القادمة لل  متأ؛
 .امل ا قة على تقأيأ جلنة الش و  الدس   ية والقان نية وال  صيات واالس ن اجات ال ا دة  ي و  −

 
 والقان نية الدس   ية الش و  جلنة  ئيسة ،Daniela Rotondaro السيدة

 


