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 اجمللس

 الدورة الثامنة والسّتون بعد املائة

 2021ديسمرب/كانون األول  3 -نوفمرب/تشرين الثاين 29

 تقريـر الدورة الثالثة عشرة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
 (2021 األّولتشرين أكتوبر/ 27-25وما، ر )

 

 املوجز
 تلفت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية عناية اجمللس إىل ما توّصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن:

ياسييييييييييييييات منظمة ايهيية والعراعة ورتاوطجا التوجيجية الاوعية واسيييييييييييييي اتي يا ا (أ)  اإلجراءات املوّحدة لسيييييييييييييي
 .ورتاط عملجا

 .ايعضاء املتخّلفة عن دفع اش اكا ا املالية للمنظمةإعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول  (ب)
 سييييييييييييياسييييييييييييات املنظمة بشييييييييييييأن باية النياةت وحقوق امللكية الفكرية: مناد  املنظمة وقواعد ا بشييييييييييييأن (ج)

 .باية النياةت
 .مدونة السلوك بشأن التصويت (د)
 .من دستور املنظمة 14ارتتيار وتعيني أمناء ايججعة املنشأة مبوجب املادة  (ه)
 .أنشاة فرع قانون التنمية (و)
اإلجراءات الدارتلية ملنظمة ايهيية والعراعة  –التعديالت املق حة على النظام ايسيييييييييييييياسيييييييييييييي  للمو فني  (ز)

 .اخلاصة ابلاعون
 .استعراض  يكل الوالية القضائية للنظام املوّحد لألمم املتحدة (ح)
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اجمللس
 النتائج والتوصيات الصادرة عن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.يُالب من اجمللس إقرار 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون  يه الوثيقة إىل:

 Annick Vanhoutteالسيدة 
 أمينة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 +39 06570 54287؛ اهلاتف: Annick.Vanhoutte@fao.org الربيد اإللك وين:
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 مقدمة - أوًل 
أكتوبر/تشييييرين  26و 25عقدت جلنة الشييييؤون الدسييييتورية والقانونية )الل نة( دور ا الرالرة عشييييرة بعد املائة يوم   -1

 .2021ايول 
اليت رّحنت  Alison Storsveاملراقنني الصييييييامتنيد السيييييييدة  مورأس الدورة اليت كانت املشيييييياركة فيجا مفتوحة أما -2

 الرئيسة ابيعضاء اجلدد يف الل نة. املشاركني. ورّحنتجبميع 
 وقد انضم ايعضاء التالية أمساؤ م إىل الدورة:  -3

  سعادة السيدKhaled Ahmad Zekriya )أفغانستان( 
 )السيدة ملياء بن رضوان )اجلعائر 
  السيدةJulie Émond ندا()ك 
  السيدEsala Nayasi )  في( 
  السيدJunior Andrés Escobar Fonseca )نيكاراهوا( 
  السيدةNina P. Cainglet )الفلنني( 
  السيدةZora Weberová )سلوفاكيا( 

 
وانعقدت  يه الدورة بصيييييورة  تلاة حيك شيييييارك بعخ ايعضييييياء شيييييخصييييييألا يف املقر الرئيسييييي  ملنظمة ايهيية  -4

اجلعائرد كنداد نيكاراهواد الفلننيد وسييييلوفاكيا( فيما شييييارك ايعضيييياء اارترون بصييييورة اف اضييييية )أفغانسييييتان والعراعة )و م 
 يف إيااليا والعامل.  19-وفي  ( وذلك بصورة استرنائية بفعل جائحة كوفيد

قد حّل حمّل سييييييييييييعادة السييييييييييييف ة  Junior Andrés Escobar Fonsecaا أبن السيييييييييييييد وأحيات الل نة علمأل  -5
Mónica Robelo Raffone .نيكاراهوا( رتالل  يه الدورة( 

ر يف ميكرة الرئيسيييية  -6 واتّنعت الل نة أسيييياليب العمل اليت طُّنقت على دور ا العاشييييرة بعد املائة على النحو املوضييييّ
د وذلك عمالأل بصيييييورة  تلاةعلى تعليق أية مواد قد تتعارض مع انعقاد الدورة ووافقت د (CL 164/2 ابلوثيقة 1)امللحق 
 من الالئحة الدارتلية. 7ابملادة 

 
 : اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة1البند  -اثنًيا 

 (CCLM 113/1 Rev.2)الوثيقة 

 أرتي أعضاء الل نة علمألا ابل تينات االسترنائية اخلاصة هبيه الدورة ووافقوا على جدول أعماهلا. -7
 

 انئب الرئيس: انتخاب 2البند  - ااثلثً 
 الل نة السيدة ملياء بن رضوان )اجلعائر( ةئنألا للرئيس. انتخنت -8
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: اإلجراءات املوّحدة لسياسات منظمة األغذية والزراعة وخطوطها التوجيهية 3البند  -رابًعا 
 الطوعية واسرتاتيجياهتا وخطط عملها

 (CCLM 113/2)الوثيقة 

اإلجراءات املوّحدة لسييييييييييييييياسييييييييييييييات منظمة ايهيية والعراعة بعنوان " CCLM 113/2الل نة يف الوثيقة  نظرت -9
 ".ورتاوطجا التوجيجية الاوعية واس اتي يا ا ورتاط عملجا

الل نة بعدم وضع إجراءات موحدة رمسية لسياسات املنظمة ورتاوطجا التوجيجية الاوعية واس اتي يا ا  أوصتو  -10
رة بعخ املنت ات حمددة يف النصييييييوس ايسيييييياسييييييية فيما اإلجراءات أّن اإلجراءات اخلاصيييييية بنلو والحظت ورتاط عملجا. 

ا إىل الاابع املعقد لعملية  املنانقة ابلنسيييينة إىل العديد من املنت ات ايرترا إيا    مننرقة عن مضييييمورا. وأشييييارت أيضييييأل
 مجا الكن د فضيييييييالأل عن التوحيد نظرألا إىل وجود جمموعة واسيييييييعة من املنت ات اليت تعد ا املنظمة إلعمال واليتجا وإىل ح
 أمهية احملافظة على املرونة والتشاور واخنراط ايعضاء يف املعاي  احملددة يف النصوس ايساسية. 

إىل إعداد  أمانة الل نةالل نة اجمللس بدعوة  أوصيييييييييييييتد CCLM 113/2ومع مراعاة ايمرلة امليكورة يف الوثيقة  -11
اع منت ات املنظمة والوسيييائل املسيييتخدمة لنلور ا. واعتربت الل نة أّن ميكرة توجيجية لألعضييياء تتضيييمن توجيجات عن أنو 

  يه امليكرة التوجيجيةد وإن مل تكن مسجنة وال ملعمةد سوف تصلر إلرشاد ايعضاء. 
 

 : إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء4البند  - خامًسا
 املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

 (CCLM 113/3)الوثيقة 

إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول ايعضاء املتخلّفة عن دفع بعنوان " CCLM 113/3الل نة ابلوثيقة  رّحنت -12
ا للممارسييييية اليت تتنعجا املنظمة بشيييييأن إعادة حقوق التصيييييويت ونظر اشييييي اكا ا املالية للمنظمة " واليت تتضيييييمن اسيييييتعراضيييييأل

يف  يه املسييييألةد إضييييافة إىل النتائج املننرقة عن مشيييياورات مع منظمات أرترا ايججعة الرائسييييية للمنظمة يف وقت سييييابق 
 اتبعية ملنظومية ايمم املتحيدة بشييييييييييييييأن لوائر وميارسييييييييييييييات كيل منجيا يف ميا يتعلق  سييييييييييييييارة حقوق التصييييييييييييييوييت وإعياد يا

 استنسابية. بصورة 
حبسيييين  أقّرتا ووضييييعجا املا  و وأشييييارت الل نة إىل عث  عدم دفع املتأرترات على أنشيييياة املنظمة وبرةمج عملج -13

 .ليت قد تكون مدّمرة على ايعضاءوعث ا ا ا 19-توقيت حبرجا هليه املسألة يف  ّل جائحة كوفيد
وأشييييارت إىل أّن املمارسيييية اليت وضييييعتجا املنظمة املعروضيييية عليجا تحليالت النتائج و لل تقدير االل نة عن  أعربتو  -14

تتميياشييييييييييييييى مع النجج املتنع يف معظم املنظمييات التييابعيية ملنظوميية ايمم املتحييدة. ورأت الل نيية أنيّيه يتعني  نيّيب اإلعفيياءات 
 الل نة النظر يف املمارسة تواق حالشياملة من اللوائر  صيوس حقوق التصيويت اليت نصيت عليجا النصيوس ايسياسيية. 

املتنعة من جانب ايججعة الرائسييييية يف بعخ املنظمات التابعة ملنظومة ايمم املتحدة لالب تقدب طلنات اسييييتعادة حقوق 
 التصويت يف موعد ا مصحوبة أبكرب قدر مكن من املعلومات املساندة. 
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الرئيس املستقل  جيريجاشاورات إضافية إىل م الل نة تاّلعت وعليهد بناء على طلب الدورة الرانية وايربعني للمؤمترد -15
 .املواضيعية والعملية الزمة أم الأبن تعاجل  يه املناقشات ما إذا كانت املعاي   وأوصتللم لس حول  يا املوضوع 

 وأبدت الل نة استعداد ا للنظر يف سياق واليتجا يف أي معاي  مننرقة عن  يه العملية. -16
 

األغذية والزراعة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية : سياسات منظمة 5البند  -سادًسا 
 الفكرية: مبادئ املنظمة وقواعدها بشأن محاية البياانت

 (CCLM 113/4)الوثيقة 

سييييياسييييات منظمة ايهيية والعراعة بشييييأن باية النياةت بعنوان " CCLM 113/4أرتيت الل نة علمألا ابلوثيقة  -17
ابملناد  املتنعة يف املنظمة إلعداد  رّحنت". و وقواعد ا بشييييييييييييييأن باية النياةت وحقوق امللكية الفكرية: مناد  املنظمة

اجمللس بدعوة اإلدارة  أوصييييتسييييياسيييية دارتلية بماية النياةت وامللكية الفكرية. وبعد أن نظرت الل نة امعان يف الوثيقةد 
اباجة إىل احملافظة على الوضييع الدسييتوري إىل إيالء عناية رتاصيية للمسييائل التالية لدا صييياهة  يه السييياسييةد مع مراعاة 

 والقانوين للمنظمة على النحو الواجب: 
 

 إيضاح ما ية "النياةت الشخصية ابساسة" وما تشتمل عليه؛  (أ)
 املسائل املتعلقة ابملوافقة على النياةت الشخصية ونقلجا؛ (ب)
 عمليات باية املستفيدين؛  (ج)
 باية املعارف التقليدية؛  (د)
 من معاجلة النياةتالغرض املشروع  (ه)
  شى مع الصكوك الدولية ذات الصلة؛إيضاح املصالحات بشأن "ابق يف الغياء" مبا يتما (و)
 عناصر السياسة اليت تستوجب الدرتول يف اتفاقات رمسية؛  (ز)
تورت  الوضيييييوح ابلنسييييينة إىل ايدوار واملسيييييؤوليات دارتل املنظمة من أجل تنفيي املسيييييائل املتعلقة حبماية و  (ح)

 وامللكية الفكرية.النياةت 
 

الل نة أمهية التنسيييييييق مع سييييييائر الوكاالت التابعة ملنظومة ايمم املتحدة اليت تعمل بدور ا على وضييييييع  الحظتو  -18
سيييياسيييات بماية النياةت وامللكية الفكرية وشيييّ عت على توحيد ا قدر املسيييتااعد مع اإلشيييارة مبوازاة ذلك إىل ارتتالف 

 من السياسات وارتتالف السياقات أيضألا. املجل العمنية إلصدار  يا النوع
ا ما أبداه أعضيييياء املنظمة من ا تمام واخنراط يف  يه املسييييألة واق حت هبيا الصييييدد إمكانية  أبرزتو  -19 الل نة أيضييييأل
التماس معيد من اإلسيييييجامات اخلاية من جانب ايعضييييياءد على أن تتاح يف الوقت املالوب  اطلنج أمانة الل نةكرر تأن 

الل نة اجمللس إىل النظر يف إمكانية  دعت. و 2021نوفمرب/تشيرين الراين  30للمسيامهة يف بلورة  يه السيياسيةد مرالأل حبلول 
 السياسة. توصية اإلدارة إاتحة إحاطات إضافية لألعضاء عند االنتجاء من وضع  يه
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 : مدونة السلوك بشأن التصويت6البند  -اسابعً 
قّدم الرئيس املسييييتقل للم لس شييييفجيألا معلومات حمدثة عن املشيييياورات اليت عقد ا اناالقألا من ججود سييييلفه مع  -20

 سائر ايعضاء بشأن مسودة مدونة سلوك رتاصة اجراءات التصويت.
الل نة ابجلجود الدؤوبة اليت ال يعال ينيهلا الرئيس املسييييييييييييييتقل للم لس من رتالل مشيييييييييييييياورات مفتوحة  نّو تو  -21

وشييفافة وشيياملة بغية التوصييل إىل الصيييغة النجائية ملشييروع نو مسييودة مدونة سييلوك رتاصيية اجراءات التصييويت لعرضييجا 
 من جانب ايججعة الرائسية املختصة يف املنظمة.على املؤمتر يف دورته الرالرة وايربعني للنظر فيجاد بعد استعراضجا 

 
 من دستور املنظمة 14: اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 7البند  – ااثمنً 

قّدم الرئيس املستقل للم لس شفجيألا معلومات حمدثة لل نة مش ألا إىل أنه يتوقع االنتجاء من  يه املسألة رتالل  -22
 للم لس.الدورة املقنلة 

الل نة أبّن املشييييييييييياورات اليت عقد ا الرئيس املسيييييييييييتقل للم لس ال تعال مسيييييييييييتمرة ونّو ت جبجود الرئيس  أقّرتو  -23
من دسييييتور املنظمة وإدارة املنظمة إىل  14مبشيييياركة ايججعة الرالثة املعنية املنشييييأة مبوجب املادة  رّحنتاملسييييتقل للم لس و 

 جانب الرئيس املستقل للم لس.
الل نة إىل إجياد حّل سييريع  تاّلعتوابإلشييارة إىل التحديرات اإلجيابية اليت أفاد عنجا الرئيس املسييتقل للم لسد  -24

اسييتعداد ا عقد دورة إضييافية هلا السييتعراض التوافق يف ااراء احملقق بشييأن اإلجراءات الاويلة ايجل  أكدتهليه املسييألة و 
 من دستور املنظمةد وذلك قنل انعقاد الدورة املقنلة للم لس. 14وجب املادة الرتتيار وتعيني أمناء ايججعة املنشأة مب

 
 تقرير لإلحاطة –: أنشطة فرع قانون التنمية 8البند  - اتسًعا

 (CCLM 113/6)الوثيقة 
أطلع فرع قانون التنمية الل نة على أنشييييييياته واملنادرات اجلديدة اليت أطلقجا وتواصيييييييله مع ايعضييييييياء مني انعقاد  -25

 الدورة ابادية عشرة بعد املائة لل نة.
إىل زايدة توفر املعلومات  ( إضافةأل CCLM 113/6الل نة ابإلحاطة وابلتقرير املعروض لإلحاطة )الوثيقة  رّحنتو  -26

أمهية وجود أطر قانونية سييييييييييييييليمة  وأكدت جمددألا عليجا. لالقانونية والتوجيجات من فرع قانون التنمية وإمكانية ابصييييييييييييييو 
ايعضيياء على مسيياندة أنشيياة فرع  شييّ عتالفضييائل ايربع. و و  ال من أجل حتقيق أ داف التنمية املسييتدامةوتنفيي ا الفعّ 

 قانون التنمية وال سييييييييما برةجمه لتنفيي التشيييييييريعات الوطنية واالمترال هلا وإعماهلا واسييييييي اتي ية القانون وتغ  املنا  وتقييمه
ا أبرتي نتائج املؤمترات اإلقليمية  أوصييتلألثر االجتماع  واالقتصييادي للتشييريعات. و  ني االعتنار يف أنشيياة بعالل نة أيضييأل

 فرع قانون التنمية.
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اإلجراءات الداخلية  –: التعديالت املقرتحة على النظام األساسي للموظفني 9البند  - اعاشرً 
 ابلطعونملنظمة األغذية والزراعة اخلاصة 

 (CCLM 113/7)الوثيقة 
إىل  1-11-301مع التعديالت املق حة على النظام ايسيييياسيييي  للمو فني من املادة  اتفقتاسييييتعرضييييت الل نة و  -27

 .CCLM 113/7من الوثيقة  12الفقرة  يفعلى النحو الوارد  3-11-301املادة 
 الل نيية أبن يصيييييييييييييييادق اجمللس على التعييديالت املق حيية رتالل دورتييه الرييامنيية والسييييييييييييييتني بعييد املييائيية أوصيييييييييييييييتو  -28

 (.2021ديسمرب/كانون ايول  3نوفمرب/تشرين الراين إىل  29)روماد من 
 

 : أية مسائل أخرى10البند  -حادي عشر 

 معلومات حمّدثة –استعراض هيكل الولية القضائية للنظام املوّحد لألمم املتحدة  )أ(
 مقدمة من مكتب الشؤون القانونية

الل نة ابخنراط املنظمةد بوصييفجا وكالة متخصييصيية اتبعة لألمم املتحدةد يف املناقشييات على نااق منظومة  رّحنت -29
إىل إطالعجييا على معيييد من  تاّلعييتو  جرت إاتحتجيياعلى املعلومييات احملييدثيية اليت  أثنييتايمم املتحييدة هبيييا الصيييييييييييييييدد. و 
اسييييييييييييييتعداد ا للنظر يف أي اق احات موضييييييييييييييوعية قد تننرق عن اسييييييييييييييتكمال  أكدتاملعلومات احملدثة هبيا الصييييييييييييييدد و 

 االستعراض.  يا
 ومل تكن  ناك مسائل أرترا ماروحة للنقاش يف إطار  يا النند. -30
 


