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 تقريـر الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
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 وجزامل

 الدستورية والقانونية عناية اجمللس إىل ما توّصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن: الشؤونتلفت جلنة 
 من دستور املنظمة؛ 14إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  (أ)
 مدونة السلوك بشأن التصويت؛ (ب)
 معلومات حمّدثة عن استعراض هيكل الوالية القضائية لنظام األمم املتحدة املوّحد؛ (ج)
 ب عمل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.أسالي (د)

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 طلب من اجمللس إقرار النتائج والتوصيات الصادرة عن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.ي  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Annick Vanhoutteالسيدة 
 الشؤون الدستورية والقانونيةأمينة جلنة 
 ؛Annick.Vanhoutte@fao.org الربيد اإللكرتوين:

 +39 06570 54287اهلاتف: 
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 املقّدمة -أّوًل 
 .2021مارس/ آذار  9و 8 يوميعقدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة( دورهتا الثانية عشرة بعد املائة  -1
 .19-وانعقدت هذه الدورة بشكل افرتاضي بصفة استثنائية بسبب جائحة كوفيد -2
 وترررررّأسررررررررررررررررررررت الررررررردورةأ الررررا كرررررررانرررررررت املشرررررررررررررررررررراركرررررررة فرررريرررررهرررررررا مررررفرررررتررررروحرررررررة أمرررررررام املررررراقرررربرررررني الصررررررررررررررررررررامررررترررررنيأ  -3

 لدورةلل الا رّحبت جبميع األعضرررررررررررررراء املشرررررررررررررراركني وذّكرت  ّن اليوم األوّ  Daniela Rotondaroسررررررررررررررعادة السرررررررررررررريدة 
 اليوم الدويل للمرأة.يتزامن مع مارس/آذارأ  8 فيه الواقع

ا  نررررره   تعيني سررررررررررررررعرررررادة السرررررررررررررريرررررد -4  )الفلبني( ليحرررررل حمرررررّل  Domingo Nolasco وأحيطرررررت اللجنرررررة علمرررررع
 )الوالايت املتحررردة األمريكيرررة( لتحرررل حمرررّل  Alison Storsve؛ والسرررررررررررررريررردة Theodore Andrei Bauzonالسرررررررررررررريرررد 
أ Charles Essonghéالسيد )غابون( لتحّل حمّل سعادة  Chantal Moukoutou؛ والسيدة Emily Katkarالسيدة 

 من الالئحة العامة للمنظمة. 34من املادة  4خالل هذه الدورةأ وفقعا للفقرة 
 وشارك األعضاء التالية أمساؤهم يف هذه الدورة: -5

  السيدةChantal Moukoutou )غابون( 
 )السيد علي البصول )األردن 
  سعادة السيدةMónica Robelo Raffone )نيكاراغوا( 
  سعادة السيدDomingo Nolasco  )الفلبني( 
  السيدRafael Osorio de Rebellón )إسبانيا( 
  السيدةAlison Storsve )الوالايت املتحدة األمريكية( 

 
 ومل تكن فيجي ممثلة. -6
أسررررررررررررراليب العمل الا ط ّبقت على دورهتا العاشررررررررررررررة بعد املائة  اتّبعت اللجنة يف دورهتا الثانية عشررررررررررررررة بعد املائةو  -7

ي يف مرذكرة الرئيسرررررررررررررررة )امللحق  على مواد قرد تتعرارض  ةعلى تعليق أير ووافقرتأ ( 2/164CLة ابلوثيقر 1النحو املوضررررررررررررررّ
 من الالئحة الداخلية. 7انعقاد الدورة بشكل افرتاضيأ وذلك عمالع ابملادة  مع

 جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة: اعتماد 1البند -اثنًيا

 (CCLM 112/1 Rev.1)الوثيقة 
 على جدول أعماهلا. ووافقواأخذ أعضاء اللجنة علمعا ابلرتتيبات اخلاصة هبذه الدورة  -8
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 : إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشأة 2البند  -اثلثًا
 من دستور املنظمة  14مبوجب املادة 
 (CCLM 112/2)الوثيقة 

من  14إجراءات تعيني أمناء األجهزة املنشررررررررررأة مبوجب املادة بعنوان " CCLM 112/2نظرت اللجنة يف الوثيقة  -9
". وأشررررررررارت اللجنة إىل أّظا قد نظرت يف هذا البند خالل دوراهتا الثالثة بعد املائة والسررررررررادسررررررررة بعد املائة دسررررررررتور املنظمة

وإىل أّن هذا البند كان موضررروع مناقشرررات مكثّفة أجراها  أية عشررررة بعد املائةوالسرررابعة بعد املائة والعاشررررة بعد املائة وا اد
 الرئيس املستقل للمجلس وسلفه.   Khalid Mehboob السيد

وعرض الرئيس املسرررررررتقل للمجلس معلومات حمّدثة عن املشررررررراورات الا أجراها مع رؤسررررررراء األجهزة الدسرررررررتورية  -10
واملشاورات غري الرمسية الا أجراها مع رؤساء ونواب رؤساء اجملموعات اإلقليمية وإدارة املنظمة. وشّدد على  1الثالثة املعنية

أ يف مجيع 14( تشررررررررك األجهزة املنشرررررررأة مبوجب املادة CCLM 112/2ابلوثيقة  1أّن اإلجراءات املعّدلة املقرتحة )امللحق 
اجمللس يف دورته اخلامسررررة واخلمسررررني بعد  هااعتمدة الا املؤقت اتاإلجراءسررررمي به تمراحل عملية التوظيف بقدر أكرب مما 

 بشأن إجراء طويل األجل.   حلّ غياب  ظلّ  يفة املؤقت اتجراءه سيجري تطبيق اإلنّ  . وذّكر 2016املائة يف عام 
هت ابجلهود الا وأشرررررررارت اللجنة إىل أّن املشررررررراورات الا ملريها الرئيس املسرررررررتقل للمجلس ما  الت جاريةأ ونوّ  -11

دارة املنظمة مع إبو 14األجهزة الثالثة املعنية املنشرررررررررأة مبوجب املادة  مبشررررررررراركة ورّحبتيبذهلا الرئيس املسرررررررررتقل للمجلسأ 
مبا يتماشرررررررررى مع  14الرئيس املسرررررررررتقل للمجلس سرررررررررعيعا إىل إملاد حّل فّعال الختيار أمناء األجهزة املنشرررررررررأة مبوجب املادة 

 النصوص األساسية للمنظمة.
إىل التوّصل  تتطّلعوإذ أحاطت اللجنة علمعا ابملعلومات احملّدثة اإلملابية الا عرضها الرئيس املستقل للمجلسأ  -12

يف املشرررررراورات املقبلة الا سرررررريجريها الرئيس املسررررررتقل للمجلس مع األجهزة املعنيةأ وأّكدت  إىل حّل سررررررريع هلذه املسررررررألة
ل إىل توافق يف انراء بشررررأن إجراء طويل األجلأ للتمّكن من البّت يف لسررررتعدادها ا عقد دورة إضررررافية للجنةأ رهنعا ابلتوصررررّ

 هذه املسألة خالل الدورة املقبلة للمجلس.

 : مدونة السلوك بشأن التصويت3البند  -رابًعا
ملريها الرئيس املسرررررتقل للمجلس مع مكثّفة اللجنة  ّن هذا البند ما  ال موضررررروع مشررررراورات غري رمسية  سرررررّلمت -13

 الستعراضها.رمسية وثيقة  ةعرض عليها أيأعضاء املنظمةأ وأنه ابلتايل مل ت  
على أّن هذه  اشّددع موأبلغ الرئيس املستقل للمجلس اللجنة عن حالة املشاورات الا ملريها مع أعضاء املنظمةأ  -14

 يقودها أعضاء املنظمة.املشاورات ما  الت جاريةأ وذّكر  ظا عملية 

                                                      
وراثية النباتية لألغذية اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسطأ وهيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلنديأ واملعاهدة الدولية بشأن املوارد ال  1

 والزراعة.



4 CL 166/11  

 

ل إىل توافق يف انراء الرئيس املسرررررررتقل للمجلس من أجل التوصرررررررّ عن تقديرها للجهود الا يبذهلا اللجنة  وأعربت -15
مضرررررررررمون مشرررررررررروع مدونة السرررررررررلوك بشرررررررررأن التصرررررررررويتأ وذلك لكي يقّرها اجمللس ويعتمدها املؤ ر يف دورته الثانية  حول

 الرئيس املستقل للمجلس على مواصلة املشاورات. وشّجعتواألربعنيأ 
عقد دورة إضررررافية للنظر يف مشررررروع مدونة ل اسررررتعدادهااللجنةأ آخذة يف ا سرررربان الوالية املوكلة إليهاأ  وأّكدت -16

 السلوك بشأن التصويتأ رهنعا ابلتوّصل إىل نّص حيظى بتوافق انراء.

 : استعراض هيكل الولية القضائية للنظام املوحد 4البند  -خامًسا
 -ابء( 74/255من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  8)عمالً ابلفقرة 

 (CCLM 112/3)الوثيقة  تقرير إعالمي -معلومات حمدثة 
اسررررررررررررررتعراض هيكل الوالية بعنوان " CCLM 112/3عرض مكتب الشررررررررررررررؤون القانونية لورض اإلحاطةأ الوثيقة  -17

تقرير  -معلومات حمدثة -ابء( 74/255من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  8ائية للنظام املوحد )عمالع ابلفقرة القضرررررررررررررر
االسررررررررررررررتعراض األويل هليكل الوالية القضررررررررررررررائية لنظام األمم بعنوان " 1INF//112CCLM  2 ووثيقة املعلومات إعالمي"

 ". املتحدة املوحّد
ابءأ 74/255اللجنة  نّه قد   إجنا  االسررررررررررررررتعراض الذي طلبته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  وأ بلوت -18

من يف كل مرحلة من مراحل العملية إدارهتا وممثلي املوظفني  عن طريق الزمين احملددأ وأّن املنظمة قد شاركت اإلطارضمن 
 إبداء التعليقات واملالحظات.خالل 

حيطت اللجنة علمعا ابملالحظات الرئيسررررررية الا أبدهتا املنظمة وسررررررائر الوكاالت املتلصررررررصررررررةأ مبا يشررررررمل وقد أ   -19
هليكل الوالية القضررررررائية لنظام األمم املتحدة املوّحدأ موافقة األجهزة الردسررررررية لد  عملية إصررررررال   ةضرررررررورة أن تسرررررربق أي

أ بلوت اللجنة  ن منظمة  أتقريرالعلق ابخليارات الواردة يف الوكاالت املتلصرررررررررصرررررررررةأ نظرعا إىل طابعها املسرررررررررتقل. ويف ما يت
 ." كأحد اخليارات املبّينة يف تقرير األمني العاماإلبقاء على الوضع الراهن" إبدراج قد أوصتاألغذية والزراعة 

 ا ا الية.وأ بلوت اللجنة  نه من املتوقع أن تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تقرير األمني العام خالل دورهت -20
مراعاة استقاللية إذ تشارك بطريقة بّناءة يف عملية االستعراض مع  اللجنة بعمل املنظمة يف هذا السياقأ ورّحبت -21

 ذا الصدد.هب اللجنة إىل االطالع على التطورات املقبلةوتطّلعت  وكالة متلصصة. ابعتبارهااملنظمة 
 لمنظمةلإلجراءات الداخلية ل اللجنة علمعا ابالسرررتعراض اجلاريوانتهز مكتب الشرررؤون القانونية الفرصرررة إلحاطة  -22

 .ابلطعوناخلاصة 

 : أية مسائل أخرى5البند  -سادًسا
اللجنة أسرررراليب عملهاأ مع مراعاة الدروس املسررررتفادة من الدورتني السررررابقتني اللتني عقد  بصررررورة  اسررررتعرضررررت -23

 افرتاضية.
                                                      

 االستعراض األويل هليكل الوالية القضائية لنظام األمم املتحدة املوّحد؛ تقرير األمني العام.. A/75/690وثيقة ال  2
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 .)جلنة الربانمج وجلنة املالية( اللجنة على مواءمة شكل تقاريرها مع شكل تقارير جلنا اجمللس األخريني ووافقت -24
واعتربت اللجنة أنه ينبوي اإلبقاء على ممارسررررررررررتها ا الية املتمثلة يف االجتماع مرتني يف السررررررررررنةأ قبل اجتماعات  -25

 إضافية عند الضرورة. دوراتمكانية عقد إبوفقعا جلدول أعماهلاأ واحتفظت ة مدة الدور  أ مع تعديلاألخريني اجمللس جلنا
الا تتضرررررمن معلومات حمّدثة عن سرررررياسرررررات  PC 130/3ولفتت املسرررررتشرررررارة القانونية عناية اللجنة إىل الوثيقة  -26

املنظمة بشررررررررررررررأن حاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية. وأبلوت اللجنة  نّه قد   رفع توصررررررررررررررية إىل جلنة الربانمج لطلب 
 ةعلى آخر املعلومات بشررررررأن هذه املسررررررائل ويف ما يتعلق  ي رية والقانونية بني ا ني وانخرإطالع جلنة الشررررررؤون الدسررررررتو 

 قضااي قانونية قد تنشأ يف هذا السياق.
 مسائل أخر  للنقاش يف إطار هذا البند. أية تطر ومل  -27


