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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة الرابعة عشرة بعد املائة

 2021نوفمرب/ تشرين الثاين  26روما، 

 من دستور املنظمة 14اختيار وتعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة  إجراءات

 املقدمة -أّوًلا 
، يف ددوهت  الث لثة عشتتتتتر    ي )الل نة( جلنة الشتتتتتلدس اليةتتتتتلوونة دالم  و يةعلى الرئيس املستتتتتلمج للم لس  عرض -1

دإداو  املنظمة خبصتتتتتتوا اتمبراشا   1 14عن مشتتتتتت دوارؤ مع وألةتتتتتت ش ا مب ج  املنشتتتتتت    ومب  امل د   حتينثً  شتتتتتت  ًي امل ئة، 
دإذ أح طت الل نة علًم  ابمل لوم   احملّيثة  در يين م. 14نشتتتتتتتتتتتتتت    ومب  امل د  الطونلة ا مبج الخلي و أمن ش لألمب ج  امل

اتجي  ية اليت عرض   الرئيس املسلمج للم لس، رطّل ت إىل اللوّصج إىل حّج ةرنع هلذه املس لة، دأّكي  اةل ياده  ل مي 
الخلي و أمن ش ا مب ج  املنشتتتتتت    ومب  ددو  إضتتتتتت  ية من أمبج اةتتتتتتل راض ابج اللوا مء  شتتتتتت س اتمبراشا  الطونلة ا مبج 

  در يين م )اتمبراشا ( قبج ا  م د اليدو  املمبلة للم لس. 14امل د  
ج إىل روا ق يف ااواش  شتتتتتتت س اتمبراشا  الطونلة  -2 دقي أ لغ الرئيس املستتتتتتتلمج للم لس أم  ة الل نة ل ؤ ّ اللوصتتتتتتتّ

نظمة دا مب ج  امل نية املنشتتتتتتتتتتتت    ومب  املهبذه الوثيمة النص الذي نبيد أ ؤ حظء  وا مة إداو   1امللحق دنرد يف  ا مبج.
  .14امل د  

الرئيس  ة اليت أمبراه  دإّس هذه اتمبراشا  امل ردضتتتتتتتتتتتتتة على الل نة لكء رنظر  ي   هء  لي ة املشتتتتتتتتتتتتت دوا  املكثّ  -3
دإداو   14مع وألةتتتتتتتتتت ش ا مب ج  امل نية املنشتتتتتتتتتت    ومب  امل د   2016املستتتتتتتتتتلمج للم لس اب ا دالستتتتتتتتتت  ق اعلب وًا من ع   

  2املنظمة.
 

                                                           
 دامل  هي  اليدلية  ش س املواود الوواثية النب رية اهليئة ال  مة ملص ني أمس ك البحر ا  يض امللوةطد  هيئة مص ني أمس ك اللو ة يف احمليط اهلنيي،  1

 لألغذنة دالجواعة.
 .14  نواس اخلي و در يني أمن ش ا مب ج  املنش    ومب  امل د    168/17CLالوثيمة   2
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، داملب دئ داتمبراشا  اليت ننبغء أس 3يف املنظمة ال  ملنيهذه اتمبراشا  مع ةتتتتتتتتتتلطة املينر ال    لل يني رلوا ق د  -4
من دةتتتتلوو املنظمة، داهليئ   دالل  س املنشتتتت    ومب  امل د   15د 14   املربمة  ومب  امل درني يحتكم امل  هيا  داالر  ق

نُ ني أمني كج مب  ز من أس على  ا خري درنّص هذه  من اليةتتتتتتتلوو. 14اليت رن ذ  يدوه  أحك   امل د   4من اليةتتتتتتتلوو 6
اليت هل   ابلنسبة إىل ا مب ج نلم هذا الل يني أس  كم  رنّص على  من قبج املينر ال   ، 14ا مب ج  املنش    ومب  امل د   من

دهتيف هذه اتمبراشا  إىل  5"  ي اللشتت دو مع أعءتت ش اجل  ز امل و، أد  وا مل م أد ابالر  ه م  م". ميجا ي   مستتلملة،
اليت  14امل د   ضتتتتتتم س االرستتتتتت ه مع أحك   النصتتتتتتوا ا ةتتتتتت ةتتتتتتية هذه، على النحو املبني يف امل  هيا  املربمة  ملءتتتتتتى

    هذه ا مب ج . ش    ومبب أُ 

 اللجنةاإلجراء املقرتح اختاذه من جانب  - اثنياا
( إقراو اتمبراشا  الواود  يف امللحق هبذه الوثيمة تح لل   إىل اجمللس لكء ن لميه  يف 1إّس الل نة ميعّو  إىل ) -5

  ( دإ ياش أنة آواش قي ركوس لين    ش س هذا املوضوع.2ددورؤ الث منة دالسلني   ي امل ئة؛ )
  

                                                           
  .من دةلوو املنظمة 8امل د    3
 املر ق. اجلجش ةني من اجلجش الث ين من النصوا ا ة ةية.  4
نُنص يف ا  ظمة ا ة ةية لألمب ج  املنش    -32" ( من املر ق يف اجلجش ةني من اجلجش الث ين من النصوا ا ة ةية على م  نلء:3) 32رنص ال مر    5

]..[ نكوس لكج مب  ز أمني ن ينؤ املينر  من اليةلوو، على أس: 4من اليةلوو، ديف النصوا ا ة ةية لألمب ج  املنش    ومب  امل د   6 ومب  امل د  
، جيوز أس رنص النصوا ا ة ةية على أس ن ني املينر ال    ا مني، )ج(33ديف ح لة ا مب ج  املش و إلي   يف ال مر      دنكوس مسلداًل أم مؤ إداوًًي.ال 

ريخج ا مب ج  املنش    ومب  امل د   -33" )ج( على م  نلء: 33درنّص ال مر    ي اللش دو مع أعء ش اجل  ز امل و، أد  وا مل م، أد ابالر  ه م  م"؛ 
 )ج( أمب ج  متوهل  املنظمة، دهل  إىل مب    ذلك ميجا ي   مسلملة". ]….[ من دةلوو املنظمة ضمن داحي  من ال ئ   الل لية: 14
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 1امللحق 

 6وتعيينهم 14اإلجراءات املنّقحة املقرتحة ًلختيار أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

رمو  اتداوا  ال نية  صتتتي غة إعالس دةي ة شتتت غر   يعم من شتتت بة املواود البشتتترنة، لستتت  م  جيري ابلنستتتبة إىل -1
دم   وه(. دنلم إطالع وئيس اجل  ز امل و على مستتتتتتتتتوّد  إعالس الوةي ة  1-مجيع دة ئف كب و املستتتتتتتتتلدلني )مي

 الش غر ، دنُيعى إىل رميمي وأنؤ هبذا اخلصوا.
.7نوًم  30دنلم إصياو إعالس الوةي ة الش غر  د شره ملي  -2
  الواود  يفدرمو  شتتتتتت بة املواود البشتتتتتترنة لدر اةتتتتتتل راض د رز للمرشتتتتتتحني ابالةتتتتتتلن د إىل امل  نري الي ي  دامللهال -3

إعالس الوةي ة الش غر .
( دثالثة ممثلني عن ا عءتتتتتتتتتتتتتت ش يف اجل  ز املنشتتتتتتتتتتتتتت2-دنمو  مكل  كجٍّّ من انئ  املينر ال    داملينر امل و )مي -4

ابةتتل راض اثسٍّ لوضتتع ق ئمة ةلصتتر  ابملرشتتحني من أمبج إمبراش مم  ال  م  م. دعلى الم ئمة  14 ومب  امل د  
 نمج عن ةب ة مرّشحني، دمن  ين م مرشحة داحي  على ا قج. ديف ح ر مل ركن هن ك املخلصر  أس رءم م  ال

أي مرشتتتتتتتحة يف الم ئمة املخلصتتتتتتتر ، ننبغء للمرنر الل نة أس نلءتتتتتتتمن م  نربو ذلك. ديف ح ر مل رشتتتتتتتمج الم ئمة 
املخلصر  ةب ة مرّشحني، ننبغء للمرنر الل نة أس نلءمن م  نسوّغ ذلك.

ة عن إمبراش املم  ال ، رل لف من:دُرشّكج جلنة مسلدل -5

 (؛2-انئ  املينر ال    أد املينر امل و )مي (أ)
 دموة  س اثن س من كب و موة ء املنظمة؛  (ب)
؛ 14دثالثة ممثلني عن أعء ش اجل  ز املنش   ومب  امل د   (ج)
شتت بة  دعءتتو خ ومبء داحي، ال وه الل نة املستتلدلة عن إمبراش املم  ال  من  ني ثالثة مرشتتحني رم ح م (د)

 املواود البشرنة؛
دممثج داحي عن شتت بة املواود البشتترنة، من غري أس نكوس لؤ حق املشتت وكة يف اا ذ المراو. دنلمّثج ددو ممثج  (ه)

شتت بة املواود البشتترنة يف رو ري اليعم اتداوي لل نة املستتلدلة عن إمبراش املم  ال . دلن نكوس لؤ )هل ( ددو 
 حني.يف إمبراش املم  لة أد رمييم املرشّ 

درلوىل هذه الل نة إمبراش مم  ال  مع املرشتتتتتتتتتتتتتحني امليومبة أمس ألهم على الم ئمة املخلصتتتتتتتتتتتتتر  در ّي رمرنرًا  ذلك. -6
دحيّيد رمرنر الل نة عيًدا ال نمج عن ثالثة دال نجني عن مخستتتة مرشتتتحني ملهلني. ديف ح ر مل ال و أي مرشتتتحة 

 نربو ذلك.يف هذه املرحلة، ننبغء للمرنر الل نة أس نلءمن م  

.CL 168/17ابلوثيمة  1امللحق  6
.[نوًم  45 شر إعالس الوةي ة الش غر  ملي  أطور دأقص ه   14م  مل نطل  اجل  ز املنش   ومب  امل د  ] 7
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درُر ع الم ئمة املخلصر  لمس ش املرّشحني للمم  ال ،  ءاًل عن املرّشحني الذنن ن ادح عيدهم  ني ثالثة دمخسة -7
حني، إىل املينر ال    مع إنالش االعلب و الوامب  لللوازس اجلنستت ين داجلغرايف    نلم شتتى مع ةتتي ةتتة املنظمة.  مرشتتّ

لوازس، على رمرنر الل نة أس نلءمن م  نربو ذلك. دننبغء  ذر كج اجل ود من ديف ح ر ر ّذو اللوّصج إىل هذا ال
 أمبج اللوصج إىل قراو  لوا ق ااواش.

درلوىل ش بة املواود البشرنة عملي   اللحمق من امل لوم   املميمة من مب    املرّشحني. -8
دنُر ع رمرنر الل نة إىل املينر ال    للنظر  يؤ. -9

ًح  داحًيا من املرشتتتتتتتتتتحني املم حة أمس ألهم يف رمرنر الل نة، لل يينؤ،  يح ر اةتتتتتتتتتتم هذا -10 دخيل و املينر ال    مرشتتتتتتتتتتّ
للموا مة عليؤ  ن ًش على أحك   امل  هي  امل نية.  14ا خري دةتتتتتريرؤ الذارية إىل اجل  ز امل و املنشتتتتت   ومب  امل د  

 ة إىل أتكيي خطء عن إمبراش عملية اللحمق من امل لوم   اليت قّيم   دحُي ر اةم املرّشح دةريرؤ الذارية، ابتض 
ح املخل و، إىل وئيس اجل  ز املنشتتتتتت   ومب  امل د   الذي ةتتتتتتيح  س على ةتتتتتترنة هذه امل لوم  ، دذلك  14املرشتتتتتتّ

 أة  يع من إغاله إعالس الوةي ة الش غر . 10ضمن م لة 
للمرشتتتتح. ديف ح ر عي  موا مة اجل  ز امل و على املرشتتتتح، نم حد  ي موا مة اجل  ز امل و، نُمّي  عرض دةي ة  -11

حني الواود  أمس ألهم يف رمرنر الل نة، نوصتتتتتتى  ل يينؤ.  املينر ال    على اجل  ز امل و مرشتتتتتتًح  آخر من  ني املرشتتتتتتّ
حني الواود  أمس ألهم يف رمرنر الل نة، نل نّي   إصتتتياو إعالس ديف ح ر عي  موا مة اجل  ز امل و على أي من املرشتتتّ

 الوةي ة الش غر  من مبيني.
دليى قبور املرشح ابل رض، نمو  املينر ال     ل يينؤ. -12


