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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 عشرة بعد املائة لثامنةاالدورة 

 2023 آذار/مارس 8-6، اروم

 رئيس جلنة الغاابت بعملية انتخا
 

 مقدمة -ًال أوّ 

جلنة الشــــؤون  أوصــــى" 2022 كانون األول/يف ديســــمرب املنعقدة احلادية والســــبعني بعد املائةيف دورته اجمللس  إن -1
 إقرارهاللجان الفنية، مع  بنياتســاق العمليات  لضــمانعملية انتخاب رئيس جلنة الغاابت  ابســتعراض الدســتورية والقانونية

 1".املقبلة دورته إىل اجمللس يف توصيات ورفع، املتميزةبطبيعتها 

من الالئحة  34من املادة  و(ي) (أ)7مبوجب الفقرة  والقانونيةحتال هذه املســــــألة إىل جلنة الشــــــؤون الدســــــتورية و  -2
من اجمللس أو املدير العام ما حييله إليها النظر فيللجنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية "مبوجبها ، واليت جيوز ةالعامة للمنظم

اليت املالية أو التعديالت  الالئحة وأ أو هذه الالئحة: (أ) تطبيق أو تفســــــــــري الدســــــــــتور تتعلق مبا يليموضــــــــــوعات حمددة 
  ".املتعلقة ابالنتخاابت وإجراءات الرتشيح تاملشكال(ي) (...)  ؛ُتدخل على أي من هذه النصوص

 معلومات أساسية -ااثنيً 

املؤمتر يف دورته اخلامســــــــــــــة والثالثني اعتماد  يف أعقابالداخلية للجان الفنية  اللوائحبدأت عملية اســــــــــــــتعراض  -3
 العمل الفورية لتجديد املنظمة.خلطة  2008يف نوفمرب/تشرين الثاين  املنعقدة (اخلاصة)

                                                           
 .CL 171/REP من الوثيقة 26الفقرة   1
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 ذلك أعقبتواملناقشات اليت  2008خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة يف عام  -ألف
 يتعلق ابللجان الفنية يف ما الرائسيةاألجهزة  ضمن

يف تعزيز  ذلك ســــــــاهمو من املالحظات واإلجراءات املتعلقة ابللجان الفنية،  اعددً تضــــــــمنت خطة العمل الفورية  -4
خطة  أشـــارتعلى وجه اخلصـــوص، و تعديالت على النصـــوص األســـاســـية. إدخال  لذلكنتيجة  األمر واســـتدعىوضـــعها، 

 ما يلي: العمل الفورية إىل

فجميع األعضــــــــاء ممثلون فيها وتؤدي هذه اللجان  .لعمل املنظمةللجان الفنية أمهية جوهرية ابلنســــــــبة "
، تطوير تبادل املعلومات على املستوى العاملي واتساق السياسات والصكوك يف أوًال دورين متميزين مها: 

 وتُعىن .، تقدمي اقرتاحات للمجلس واملؤمتر بشأن اسرتاتيجية املنظمة وبر�جمهااجماالت اختصاصها؛ واثنيً 
عن بر�مج املنظمة وسرتفع تقاريرها إىل مؤمتر  عامة، ابلقضا� العاملية فضًال  جلا�ً ن الفنية، بصفتها اللجا

 2ا".املنظمة وأدائه أولو�ت الربامج يفاملنظمة مباشرة حول القضا� العاملية وإىل اجمللس حول 
-2009( منظمــة األغــذيــة والزراعــةخطــة العمــل الفوريــة لتجــديــد  اعتمــاد" 1/2008مبوجــب قراره ر املؤمتر، قرّ و  -5

هذه  إىل حني إدخال" ه" وأنعلى النصـــــــــــوص األســـــــــــاســـــــــــيةُتدخل تعديالت  إعدادينبغي أنه " منه 2الفقرة  يف، )"2011
(أ) ترفع اللجان الفنية التابعة للمجلس تقاريرها إىل املؤمتر بشـــــأن املســـــائل املتعلقة التعديالت على النصـــــوص األســـــاســـــية: 

ونتيجة خلطوط اإلبالغ  3".والتنظيم على الصعيد العاملي وإىل اجمللس بشأن املسائل املتعلقة ابلرب�مج وامليزانيةابلسياسات 
التعديالت املقرتحة  ابســـــتعراض 2009يف عام  5واجمللس 4جلنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية قامتاجلديدة للجان الفنية، 

 .على النصوص األساسية

تنفيذ خطة " 5/2009القرار  20096يف نوفمرب/تشــرين الثاين  املنعقدة دورته الســادســة والثالثنياعتمد املؤمتر يف و  -6
التعديالت اليت  ضـــــمن". ومن الدســـــتور على تعديالتال. )2011-2009( منظمة األغذية والزراعةالعمل الفورية لتجديد 

ترفع تقاريرها إىل اجمللس لإلشــــــارة إىل أن اللجان الفنية "من الدســــــتور  5من املادة (ب) 6اعتمدها املؤمتر، مت تنقيح الفقرة 
 اعتماد تعديالت أخرى وجرى". بشـــأن مســـائل الرب�مج وامليزانية وإىل املؤمتر بشـــأن الســـياســـات العامة واملســـائل التنظيمية

اللجان اخلاصة على  هذه التعديالت وأضفت 7إلبالغ.ل املنقحة طوطاخل هذه لتعكس على الالئحة العامة للمنظمة أيًضا
على النحو املبني  خطة العمل الفورية مع مالحظات مبا يتماشــــى جلان اجمللس ســــابًقا، وضــــًعا معززًا من اليت كانت الفنية،

 .أعاله 4يف الفقرة 

يف أبريل/نيســـــان  املنعقدة، اســـــتعرضـــــت جلنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية يف دورهتا التســـــعني ويف مرحلة الحقة -7
على أن  دتوشــــــــــــــدّ الداخلية للجان الفنية من أجل تنفيذ خطة العمل الفورية،  اللوائحعلى  املمكنةالتعديالت  2010

                                                           
 .REP C/2008من الوثيقة  26الفقرة   2
 ".)2011-2009خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة ( اعتماد" 1/2008 القرار ،C 2008/REPالوثيقة  3
 ."اللجان الفنية"بعنوان  CCLM 84/3 ؛ والوثيقةCL 136/11من الوثيقة  35إىل  21لفقرات من ا  4
 .CL 137/REPمن الوثيقة  52إىل  46لفقرات من ا؛ وCL 136/REPمن الوثيقة  95إىل  92لفقرات من ا  5
 .C 2009/REPمن الوثيقة  143إىل  136لفقرات من ا  6
التعديالت على الالئحة  .)2011-2009خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة ( "تنفيذ 5/2009 ، القرارC 2009/REPالوثيقة  انظر  7

 ".العامة للمنظمة والالئحة املالية
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اللجان الفنية هي اجلهة املوجلة ســــــــلطة اعتماد الالئحة الداخلية وتعديلها وأنه جيدر هبا مراجعة هذا املوضــــــــوع يف ضــــــــوء "
وجه اخلصـــــــوص، أشـــــــارت جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونية إىل أن وعلى  8."االحتياجات الوظيفية املختلفة لكّل منها

خطة العمل الفورية كانت قد دعت إىل تعزيز دور رؤســاء اللجان الفنية وطالبتهم ابلســعي إىل تيســري التشــاور الكامل مع "
ا اعتربتو  9".األعضــاء يف ما يتعّلق جبداول األعمال والصــيغ ومســائل أخرى يع نطاق العضــوية يف ابإلمكان توســ" هأن أيضــً

بعض اللجان الفنية مبا يكفل متثيل مجيع األقاليم وذلك من خالل ز�دة العدد اإلمجايل للموظفني إىل ســــــــــــــبعة (موظف 
دت جلنة الشؤون ، شدّ وبناء عليه". واحد عن كل إقليم) أو ستة، كما هي احلال يف جلنة مصايد األمساك ويف جلنة الغاابت

يتعّني على كل جلنة من اللجان الفنية مراجعة هذه املســـــــــــألة واضـــــــــــعة يف احلســـــــــــبان مجيع " هعلى أنالدســـــــــــتورية والقانونية 
 10".ةاالعتبارات ذات الصل

 املنعقدة مع توجيهات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، دعا اجمللس يف دورته التاسعة والثالثني بعد املائة اشيً امتو  -8
[جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية  اعتباراتاحلســـــــبان آخذة يف ، لوائحها الداخلية فحصاللجان الفنية إىل " 2010 أ�ر/يف مايو

 حمددة تشــــــــغيلية متطلباتســــــــلطة تعديل اللوائح الداخلية منوطة ابللجان الفنية، اليت هلا  نســــــــّلم أب" أنه والقانونية]". كما
 11."هو أمر مستصوب االتساق بني اللوائح الداخلية جلميع اللجان الفنية أن"ن اجمللس شّدد على أ إال". خاصة هبا

 الرئيسيتعلق ابنتخاب  يف ماللجان الفنية  الداخلية اللوائحعملية تعديل  -ابء

 لوحظو . 2010توجيهات األجهزة الرائســـــية يف عام ل وفًقاللجان الفنية  اللوائح الداخليةبدأت عملية اســـــتعراض  -9
األحكام  إال أنرؤســـائها،  انتخابعملية ابســـتعراض اللجان الفنية، كجزء من هذه العملية،  يف حني قامتأنه  يف البداية

اتنتخب من بني أعضــائها تنص على أن كل جلنة " وهي، بقيت على حاهلا ةالالئحة العامة للمنظم ذات الصــلة من  رئيســً
 12".هلا

 1املادة تعديالت على  عدة 2010يف أكتوبر/تشــــــرين األول  املنعقدة دخلت جلنة الغاابت يف دورهتا العشــــــرينأو  -10
عند انتخاب الرئيس، تويل فقرة جديدة تنص على ما يلي: " إضــــــــــــــافة ، مبا يف ذلكالئحتها الداخليةمن ) هيئة املكتب(

املتمثل شرط المل يتم تعديل و  13."اللجنة االعتبار الواجب للرغبة يف ضمان التناوب العادل هلذا املنصب يف ما بني األقاليم
 .1 دةاملا من 1الفقرة  " مبوجبمن بني ممثلي أعضائها اتنتخب اللجنة رئيسً " يف أن

 1 املادةتعديالت على  2012يف يوليو/متوز  املنعقدة وابملثل، اعتمدت جلنة مصـــــــــــــايد األمساك يف دورهتا الثالثني -11
اعلى العملية اليت تتطلب أن تنتخب اللجنة " وأبقتالداخلية،  الئحتهااملكتب) من  هيئة( من بني ممثلي (...)  رئيســــــــــــــً

                                                           
 .CL 139/6من الوثيقة  9الفقرة   8
 .CL 139/6من الوثيقة  10الفقرة   9

 .CL 139/6من الوثيقة  12الفقرة   10
 .CL 139/REPمن الوثيقة  56و 55الفقراتن   11
 الالئحة العامة للمنظمة.من  29من املادة  3والفقرة ؛ 32املادة من  11والفقرة ؛ 30 من املادة 3والفقرة ؛ 31من املادة  9الفقرة انظر   12
اجلزء �ء من اجملّلد األول من النصوص األساسية، الالئحة الداخلية للجنة  اانظر أيضً . COFO 2010/REPالوثيقة  من 1وامللحق  37الفقرة   13

 .الغاابت
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 إمكانية أ�ا تعتزم النظر، يف دورهتا املقبلة، يفإىل ، أخرى مجلة أمور منجلنة مصـــــــــايد األمساك،  وأشـــــــــارت 14."أعضـــــــــائها
 15".رئيس يف الدورة التاليةاملمارسة احلالية املتمثلة يف منح النائب األول للرئيس حق املطالبة مبنصب التغيري "

على اقرتاح بتعديل  2012يف مايو/أ�ر  املنعقدة وافقت جلنة مشــــــــكالت الســــــــلع يف دورهتا التاســــــــعة والســــــــتنيو  -12
يُنتخب الرئيس وسّتة نّواب ينص على ما يلي: " اجديدً  ا، حكمً أخرى مجلة أمور منن االقرتاح، تضمّ و الئحتها الداخلية. 
الشــــــــــــــرق ، و أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، و أورواب، و آســــــــــــــيا، و التالية: ممثل واحد من كل من أفريقياللرئيس من األقاليم 

تعديالت يف دورهتا الثالثة  ةمل تعتمد جلنة الزراعة رمسًيا أيو  16".أمريكا الشــــــــــــــمالية، وجنوب غرب احمليط اهلادئو األدىن، 
 2012.17يف مايو/أ�ر  املنعقدة والعشرين

 2013يف أكتوبر/تشــرين األول  املنعقدة جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية يف دورهتا الســابعة والتســعنيالحظت و  -13
املكتب، ورأت أنه من املســـتصـــوب ضـــمان اتباع �ج متســـق،  هيئةيتعلق ابنتخاب  يف ماالنُـُهج اليت اختذهتا اللجان الفنية 

جلنة الشــــــــــــــؤون الدســــــــــــــتورية والقانونية، على وجه  ت". وحبثجاناملتطلبات الوظيفية احملددة لل األخذ يف احلســــــــــــــبانمع "
صــــياغته بعبارات عامة، على النحو  تتمحكم يتعلق ابلتناوب على منصــــب الرئيس ينبغي اعتماد اخلصــــوص، ما إذا كان "

يف دورة  جمدًدامراجعة املســـــــألة " رتقرّ  جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانونيةغري أن  18(...)". الذي اعتمدته جلنة الغاابت
 19".بني أعضاء اللجان الفنية خاضعة للتفاوضكانت  (...) املسائل"، معتربة أن "الحقة من دوراهتا

أي تغيريات  إىل جلنة الغاابت تتطرق أعقاب الدورة الســابعة والتســعني للجنة الشــؤون الدســتورية والقانونية، مل ويف -14
اعتمدت اللجنة يف يتعلق بلجنة مصــــــــــــــايد األمساك،  يف ماو عملية انتخاب الرئيس.  تنظمالداخلية اليت  الئحتهاأخرى يف 

 إضــــــــــــــافة الداخلية، مبا يف ذلك الئحتهااملزيد من التغيريات على  2014 حزيران/يف يونيواملنعقدة دورهتا احلادية والثالثني 
 ضــــــــــــــمـان التنـاوب على املنصـــــــــــــــب بني نـد انتخـاب الرئيس، تُراعي اللجنـة الرغبـة يفع"فقرة جـديـدة تنص على مـا يلي: 

ذكرت جلنة مصــــــــــايد األمساك على وجه التحديد أن هذا اإلدراج قد مت اقرتاحه اســــــــــتجابة لالقرتاح املقدم يف و  20".األقاليم
 21"تغيري املمارسة احلالية املتمثلة يف منح النائب األول للرئيس حق املطالبة مبنصب الرئيس يف الدورة التاليةدورهتا السابقة "

اعتمدت عالوة على ذلك، و  22".للجنة الغاابت الالئحة الداخلية من 1 املادة من 2مشــــــــاهبة للفقرة املقرتحة  العبارةوأن "
بقواعدها اليت تنص على أن يتم انتخاب الرئيس من بني ممثلي أعضــــــــــائها وأنه جيب مراعاة  ااعرتافً جلنة مصــــــــــاية األمساك، 

 23اليت ميكن انتخاب الرئيس منها. ةالسبع األقاليم، فقرة تشري إىل األقاليمالتناوب بني 

                                                           
 .من الالئحة الداخلية للجنة مصايد األمساك 1من املادة  1الفقرة  14
 . 2013/24Cالوثيقة  من 12الفقرة   15
 .C 2013/23املرفق ابء يف الوثيقة   16
 .C 2013/22الوثيقة  من 27الفقرة   17
 .CCLM 97/3 الوثيقة من 21الفقرة   18
 .CL 148/2 Rev.1الوثيقة  من 7الفقرة   19
 .للجنة مصايد األمساكمن الالئحة الداخلية  1 من املادة 3. انظر أيًضا الفقرة FIPI/R1101 الوثيقة ، واملرفق �ء من90الفقرة   20
 .C 2013/24الوثيقة  من 12الفقرة   21
 �ء. املرفقمن  3 احلاشية انظر  22
 للجنة مصايد األمساك. لالئحة الداخليةمن ا 1من املادة  2الفقرة  23
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 إىل 2014 تشرين األول/يف أكتوبراملنعقدة يف دورهتا السبعني  السلعأشارت جلنة مشكالت يف مرحلة الحقة، و  -15
رت اعتماد وقرّ  24"الئحتها الداخليةا خاصـــــــة ابلتناوب يف ولدى كل من جلنة مصـــــــايد األمساك وجلنة الغاابت أحكامً " هأن

واعُتمدت تغيريات  25".عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة ضمان التناوب العادل هلذا املنصب بني األقاليماحلكم التايل: "
تضمنت هذه التغيريات فقرة جديدة تتعلق بعملية و أخرى على الالئحة الداخلية للجنة مشكالت السلع يف تلك املناسبة. 

كن للبلدان األعضـــــاء تقدمي الرتشـــــيحات ملنصـــــب رئيس اللجنة من ميعلى أنه " تنصّ وهي  الرتشـــــيحات ملنصـــــب الرئيس،
على األقل من بداية دورة اللجنة اليت ســــــــــــــُتنظم خالهلا  ايومً  30 وتقّدم الرتشــــــــــــــيحات قبل اإلقليمية. اخالل جمموعاهت

 26".االنتخاابت

تعديالت مماثلة لتلك  2014 تشـــــرين األول/أكتوبر يفاملنعقدة اعتمدت جلنة الزراعة يف دورهتا الرابعة والعشـــــرين و  -16
التشـــــــابه على مســـــــتوى العمليات بني جلنة الزراعة وجلنة مشـــــــكالت  أبوجه" وأقّرتاخلاصـــــــة بلجنة مشـــــــكالت الســـــــلع، 

اقُرتح إدراج بند يتناول ضــــمان التناوب على املنصــــب أنه " إىل اللجنة أشــــارتيتعلق ابنتخاب الرئيس،  يف ماو  27".الســــلع
عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة ضــــــــــــــمان واعتمدت فقرة جديدة تنص على أنه " 28"،للمنظمةألقاليم الســــــــــــــبعة بني ا

 اتوعلى غرار جلنة مشــــــكالت الســــــلع، اعتمدت اللجنة فقرة تتعلق بعملي 29".التناوب العادل هلذا املنصــــــب بني األقاليم
ضرورة أن تراعى يف املستقبل املمارسة السابقة املتمثلة يف التناوب وأشار تقرير جلنة الزراعة إىل " 30الرتشيح ملنصب الرئيس.

 ."والصني 77جمموعة الـــــ"و" +منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي"على منصب رئيس اللجنة يف ما بني جمموعة 
 31."الرائسية األخرى يف املنظمةل سابقة ابلنسبة إىل األجهزة وقد وافق األعضاء على أن هذا الرتتيب ينبغي أال يشكّ 

هذه العملية  أعقابيف مل يُطلب من جلنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية أن تســـــتعرض األمر مبزيد من التفصـــــيل و  -17
والالئحة  الالئحة العامة احلالية للمنظمةيرد مقتطف من و . وتعديلها الفنية للجان ةالداخلي اللوائح ســــــــــــــتعراضاملتمثلة اب
 .إليهالتيسري الرجوع  1 امللحقابنتخاب الرئيس يف  يتعلق يف مالكل جلنة فنية  الداخلية

 النتائجعن موجز  -اثلثًا

انتخاب  تنظمللجنة الغاابت اليت  الالئحة الداخليةق على اللجان الفنية أن أظهر اســتعراض اإلطار القانوين املطبّ  -18
 .مع تلك اخلاصة ابللجان الفنية األخرى تتسقرئيس اللجنة 

                                                           
 .CCP 14/6الوثيقة  من 12الفقرة   24
 .السلع مشكالتللجنة  لالئحة الداخليةمن ا 1من املادة  3 انظر الفقرة 25
 مشكالت السلع.للجنة من الالئحة الداخلية  1 من املادة 2. انظر أيًضا الفقرة C 2015/22الوثيقة  واملرفق جيم من 26الفقرة   26
 .COAG/2014/8من  6الفقرة   27
 من املرجع نفسه. 8الفقرة   28
 الزراعة.للجنة من الالئحة الداخلية  1 من املادة 3انظر أيًضا الفقرة  .C 2015/21الوثيقة  واملرفق جيم من 21الفقرة   29
األعضاء تقدمي  للبلدانكن ميالزراعة: "للجنة من الالئحة الداخلية  1 من املادة 2و 1انظر أيًضا الفقرتني . C 2015/21الوثيقة  من 20الفقرة   30

على األقل من بداية دورة اللجنة اليت سُتنظم خالهلا  ايومً  30 وتقّدم الرتشيحات قبل .اإلقليمية االرتشيحات ملنصب رئيس اللجنة من خالل جمموعاهت
 ".تاالنتخااب

 .C 2015/21من الوثيقة  22الفقرة   31
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 أعضاء اللجنة ضمنانتخاب الرئيس من  -ألف

أعضــــائها على النحو املنصــــوص  ضــــمنأن كل جلنة تنتخب رئيســــها من  على وجه اخلصــــوص د االســــتعراضيؤكّ  -19
للجنــة الغــاابت وجلنــة  تنيالــداخلي تنيمن الالئح 1 املــادة تتطــابقعالوة على ذلــك، و   الالئحــة العــامــة للمنظمــة.عليــه يف

تشـــــــري  يف حني"، أعضـــــــائهابني ممثلي من "مصـــــــايد األمساك صـــــــراحة مع هذا النص، وتنص على أن يتم انتخاب الرئيس 
ه أن انوحتدد "انتخاب الرئيسيف "املتمثل لجنة مشـــــــكالت الســـــــلع وجلنة الزراعة إىل واجب اللجنة ل تانالداخلي تانالالئح

 32".ءالدول األعضاقبل"  منالرتشيحات ملنصب الرئيس  جيب تقدمي

 األقاليمالتناوب على منصب الرئيس بني  -ابء

عند انتخاب  اإلقليميدعو إىل مراعاة التناوب تجلميع اللجان الفنية  ةالداخلي الالئحةأن  أيًضاد االستعراض أكّ  -20
على أن  انللغاية، حيث تنصــــ تهانللجنة مصــــايد األمساك وجلنة الغاابت متشــــاهب الالئحتني الداخليتنيأن  ويُذكرالرئيس. 

تنص املقابل،  ". ويفاألقاليمبني يف ما " املنصــــــــــــــبعلى تناوب الضــــــــــــــمان  للرغبة يف "االعتبار الواجب" ســــــــــــــتويل اللجنة
ا على أ للجنة مشــــــكالت الســــــلع وجلنة الداخليتان الالئحتان عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة ضــــــمان " نهالزراعة أيضــــــً

 ".األقاليمالتناوب العادل هلذا املنصب بني 

وأمريكا  ،وأورواب ،وآســيا ،أفريقياهي  أقاليم ة"، تشــري النصــوص األســاســية إىل ســبعأقاليميتعلق مبصــطلح " يف ماو  -21
اليت تتم  األقاليمهذه هي و . وجنوب غرب احمليط اهلادئ ،وأمريكا الشـــــــــــــمالية ،والشـــــــــــــرق األدىن ،الالتينية والبحر الكارييب

مصايد للجنة  الداخلية اللوائح تشريكما   33جلان اجمللس. شكيلت على صعيدصراحة يف النصوص األساسية  اإلشارة إليها
من انتخاب الرئيس ونواب الرئيس  ، وابلتايل، فإناألقاليمإىل هذه وجلنة مشـــــكالت الســـــلع وجلنة الزراعة صـــــراحة  األمساك

ت جلنة الزراعة كذلك أبن التناوب على منصـــــــب ويف الواقع، أقرّ  34.ة" يشـــــــري إىل أقاليم املنظمة الســـــــبعاألقاليم يف ما بني"
 35".ظمةبني األقاليم السبعة للمنالرئيس جيب أن يكون "

ملبدأ  وفًقالرئيس اانتخاب  تنطوي علىعملية يبدو أ�ا يف املمارســـــــــة اتبعت اللجنة  جلنة الغاابت، وابلنســـــــــبة إىل -22
وأمريكا الالتينية  ،التالية: الشــــــرق األدىن، وآســــــيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الشــــــمالية، وأورواب، وأفريقيا األقاليمتناوب بني ال
مع عضوية  تتماشىأن هذه األقاليم جتدر اإلشارة إىل و . 2امللحق البحر الكارييب، على النحو املبني يف اجلدول الوارد يف و 

 36نظمة.امليف  أجهزة دستورية، وهي اهليئات اإلقليمية للغاابت التابعة للمنظمة

                                                           
هبذه  1 الالئحة العامة للمنظمة وامللحقن م 29من املادة  3والفقرة ؛ 32املادة من  11والفقرة ؛ 30 املادة من 3والفقرة  ؛31 من املادة 9الفقرة  انظر  32

 الوثيقة.
 34(ج) من املادة  3الفقرة  ) أواملالية(جلنة  27(ج) من املادة  3الفقرة  أو (جلنة الرب�مج) 26(ج) من املادة  3الفقرة انظر، على سبيل املثال،   33

 .)الشؤون القانونية والدستورية(جلنة 
 5الفقرة و ؛ للجنة مشكالت السلع من الالئحة الداخلية 1املادة من  5والفقرة مصايد األمساك؛  من الالئحة الداخلية للجنة 1املادة  من 2الفقرة   34

 .للجنة الزراعة الالئحة الداخليةمن  1من املادة 
 .COAG/2014/8من الوثيقة  8الفقرة   35
غاابت أمريكا الشمالية،  وهيئةهيئة الغاابت يف آسيا واحمليط اهلادئ، و هي: هيئة غاابت ومراعي الشرق األدىن،  للغاابت الست اهليئات اإلقليمية  36
 .هيئة الغاابت يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييبو الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا،  وهيئةهيئة الغاابت األوروبية، و 
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  الرئيسالرتشيحات ملنصب  -جيم

الرتشـيحات ملنصـب  ه جيب تقدميأن حتديًدا إىل للجنة مشـكالت السـلع وجلنة الزراعة تانالداخلي تانالالئح شـريت -23
 ال تتطرق الالئحتان الداخليتانمن �حية أخرى، و  37الدول األعضــــــــــــــاء من خالل جمموعاهتا اإلقليمية. من قبلالرئيس 

هليئات اإلقليمية اباإلشارة إىل أن بعض التقارير اخلاصة  جتدر هغري أن. هذا األمر إىل للجنة الغاابت وجلنة مصايد األمساك
جيب أن  املقبل، دعمها لتســــمية املرشــــحني عندما يشــــري التناوب إىل أن الرئيس ةغري متســــق بصــــورة، وإن تعكسللغاابت 

يعكس ما حددته جلنة الغاابت على أنه متطلبات وظيفية خاصــــة هبا  ذلكومن املفهوم أن  38اخلاصــــة. أقاليمهامن  يكون
ة واجمللس، على النحو املبني يف جلنة الشـــــــؤون الدســـــــتورية والقانوني توجيهاتابتباع  ةالداخلي الئحتهاعندما قامت بتعديل 

 .أعاله 8الفقرة 

 اخلالصة -الد

 وكذلكالعامة للمنظمة  الالئحةاللجان املعنية، أي  رئيسانتخاب  تنظميف ضــوء ما ســبق، يُعترب أن القواعد اليت  -24
 .الداخلية للجان الفنية، متشاهبة اللوائح

نص ت كو�ا  بنفس القدر تتشــــــــــــــابهللجان الفنية  ةالداخلي اللوائحيتعلق بتناوب الرئيس بني األقاليم، فإن  يف ماو  -25
جلنة الغاابت هذه القواعد  من خالهلاقت ختتلف الطريقة اليت طبّ و على تناوب األقاليم على املنصب عند انتخاب الرئيس. 

لغاابت التابعة ل اإلقليمية يئاتاهل"األقاليم" مع عضوية  متاشي�حية من قبل اللجان الفنية األخرى من  املتبعةعن املمارسة 
 .لمنظمةل

اعترب أعضـــــاء جلنة الغاابت أن هناك  يف حالجلنة الشـــــؤون الدســـــتورية والقانونية إىل أنه  تذّكرويف هذا الصـــــدد،  -26
الالئحة  من 31 املادة من 9الفقرة حكام أب عمًال وذلك ســــــــــــــلطة تعديلها، ب اللجنة تتمتع ، فإنةالداخلي الئحتهايف  ثغرة

 .من الالئحة الداخلية للجنة الغاابت 9واملادة  للمنظمةالعامة 

 اختاذه من جانب اللجنة اإلجراء املقرتح -رابًعا

 توجيهات.ما تراه مناسًبا من إبداء املالحظات عليها وتقدمي و إىل استعراض هذه الوثيقة  مدعوة إن اللجنة -27

  

                                                           
 للجنة مشكالت السلع وجلنة الزراعة. الالئحتني الداخليتنيمن  1من املادة  2الفقرة   37
 )NEFRC/2015/REPمن الوثيقة  30الفقرة ( 2015ن هليئة الغاابت واملراعي يف الشرق األدىن يف عام يلدورة الثانية والعشر اانظر على سبيل املثال تقرير   38

 ).APFC/2017/REP) من الوثيقة هـ( 38الفقرة (الغاابت يف آسيا واحمليط اهلادئ  والعشرين هليئةأو تقرير الدورة السابعة 
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 1 امللحق

 للجان الفنية ةالداخلي اللوائحمقتطفات من 

 جلنة مصايد األمساك الغاابتجلنة 

 الالئحة العامة للمنظمة 

تنتخب اللجنة من بني أعضائها  : "31من املادة  9الفقرة 
وجيوز هلا أن تصــــدر الئحة اإلجراءات اخلاصــــة ا. ا هلرئيســــً 

 (...)". هبا، وأن تعدهلا،

 الالئحة الداخلية 

ا من بني اللجنــة رئيســـــــــــــــً  تنتخــب" :1من املــادة  1الفقرة 
 .أعضــــــــــــــائها، يف أول دورة تعقدها يف كل فرتة مالية يممثل

وســـيعمل الرئيس والرؤســـاء الســـتة هليئات الغاابت اإلقليمية 
ويعمــل  .التــابعــة للمنظمــة كلجنــة توجيهيــة خالل الــدورات

الرؤســـــــاء الســـــــتة هليئات الغاابت اإلقليمية التابعة للمنظمة 
ويبقى الرئيس يف منصــــــــــــــبـــــه إىل أن يتم  .كنواب للرئيس

ويبقى نواب الرئيس يف مناصــــــــــــــبهم  .خاب رئيس جديدانت
إىل أن يســــــتكملوا فرتة شــــــغلهم ملقاعدهم كرؤســــــاء هليئات 

وحيـــل رئيس منتخـــب  .الغـــاابت اإلقليميـــة اليت يرأســــــــــــــو�ـــا
جديد هليئة غاابت إقليمية حمل ســــــلفه يف اللجنة التوجيهية 

 ".بشكل تلقائي

انتخاب الرئيس، تويل اللجنة  عند" :1من املادة  2الفقرة 
االعتبار الواجب للرغبة يف ضــــــــــــــمان التناوب العادل هلذا 

 ".املنصب يف ما بني األقاليم

 الالئحة العامة للمنظمة 

تنتخب اللجنة من بني أعضــــائها : "30من املادة  3الفقرة 
 ".اا هلرئيسً 

 الالئحة الداخلية 

كـــّل فرتة يف أّول دورة تعقـــد من  " :1من املـــادة  1الفقرة 
أّول ومخســــــــــــــة نواب  او�ئبً  امالية، تنتخب اللجنة رئيســــــــــــــً 

أعضــــــــــــــائها، ويبقى هؤالء يف  يآخرين للرئيس من بني ممثل
جدد، ويتشّكل  ونوابمناصبهم إىل أن يتّم انتخاب رئيس 

منهم املكتــب يف الفرتة الفــاصــــــــــــــلــة بني الــدورات، وخالل 
 ".دورات اللجنة

نتخــــــب الرئيس و�ئبــــــه األّول يُ " :1من املــــــادة  2الفقرة 
والنواب اخلمســـــــــــــة اآلخرون من األقاليم التالية: ممثل واحد 

فريقيا وآســـــــــــيا وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر أمن كّل من 
الكارييب والشــــــــرق األدىن وأمريكا الشــــــــمالية وجنوب غرب 

 ".احمليط اهلادئ

 يانتخـــــاب الرئيس، تُراع عنـــــد" :1من املـــــادة  3الفقرة 
اللجنــة الرغبــة يف ضــــــــــــــمــان التنــاوب على املنصـــــــــــــــب بني 

 ".األقاليم

 جلنة مشكالت السلع  جلنة الزراعة

 الالئحة العامة للمنظمة 

تنتخـــــــب اللجنـــــــة من بني : "32من املـــــــادة  11الفقرة 
 . (...)".هاأعضائها رئيسها وهيئة مكتب

 الالئحة الداخلية 

 الالئحة العامة للمنظمة 

تنتخب اللجنة من بني أعضــــائها : "29من املادة  3الفقرة 
 ".اا هلرئيسً 

 الالئحة الداخلية 



9 CCLM 118/5 

دورة تعقد  تنتخب اللجنة، يف أول" :1من املادة  1الفقرة 
ا لون مجيعً ا وســـــتة أعضـــــاء، يشـــــكّ يف كل فرتة مالية، رئيســـــً 

 ".هيئة املكتب

ميكن للبلــدان األعضـــــــــــــــاء تقــدمي " :1من املــادة  2الفقرة 
الرتشـــــــــيحات ملنصـــــــــب رئيس اللجنة من خالل جمموعاهتم 

على األقل من  ايومً  30 وتقّدم الرتشـــــيحات قبل اإلقليمية.
 ".بداية دورة اللجنة اليت سُتنظم خالهلا االنتخاابت

عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة " :1من املادة  3الفقرة 
 ".ضمان التناوب العادل هلذا املنصب بني األقاليم

نتخــــب الرئيس وســــــــــــــتـــة يُ "(...)  :1من املــــادة  5الفقرة 
أفريقيا  كّل من  أعضــاء من األقاليم التالية: عضــو واحد من

وآســــــــــيا وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــرق 
  ."األدىن وأمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ

اللجنة، يف أول دورة تعقد  تنتخب" :1من املادة  1الفقرة 
لون جمتمعني ا وســــتة أعضــــاء يشــــكّ يف كل فرتة مالية، رئيســــً 

 ".مكتب اللجنة

كن للبلــدان األعضـــــــــــــــاء تقــدمي مي" :1من املــادة  2الفقرة 
الرتشـــــــــيحات ملنصـــــــــب رئيس اللجنة من خالل جمموعاهتم 

على األقل من  ًمايو  30 وتقّدم الرتشــــيحات قبل .اإلقليمية
 ".بداية دورة اللجنة اليت سُتنظم خالهلا االنتخاابت

عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة " :1من املادة  3الفقرة 
 . (...)".مضمان التناوب العادل هلذا املنصب بني األقالي

الرئيس وســــــــــــــتـــة  يُنتخــــب"(...)  :1من املــــادة  5الفقرة 
أفريقيا  من كّل منأعضــاء من األقاليم التالية: عضــو واحد 

وآســــــــــيا وأورواب وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشــــــــــرق 
 ".األدىن وأمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ
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 2 امللحق

 انتخاب رؤساء جلنة الغاابت

 البلد/اإلقليم االسم العام دورة جلنة الغاابت

الدورة السابعة عشرة 
 للجنة الغاابت

 السودان (الشرق األدىن) مريغين إبراهيمالسيد  2005

عشرة للجنة  الثامنةالدورة 
 الغاابت

 اهلند (آسيا واحمليط اهلادئ) G.K. Prasadالسيد  2007

عشرة  التاسعةالدورة 
 للجنة الغاابت

 Abigail Kimbellالسيدة  2009
لوال�ت املتحدة األمريكية (أمريكا ا

 )الشمالية

للجنة  العشرونالدورة 
 الغاابت

 السويد (أورواب) Anders Lönnbladالسيد  2010

ن و الدورة احلادية والعشر 
 للجنة الغاابت

 مجهورية تنزانيا املتحدة (أفريقيا) Felician Kilahamaالسيد  2012

ن و والعشر  الثانيةالدورة 
 للجنة الغاابت

 الكارييب) غيا� (أمريكا الالتينية والبحر Bharrat Jagdeoالدكتور 2014

ن و والعشر  الثالثةالدورة 
 للجنة الغاابت

 غيا� (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) Bharrat Jagdeoالدكتور  2016

ن و والعشر  الرابعةالدورة 
 للجنة الغاابت

 لبنان (الشرق األدىن) بسعادة السيد أكرم شهيّ  2018

ن و والعشر  اخلامسةالدورة 
 للجنة الغاابت

 مجهورية كور� (آسيا واحمليط اهلادئ) Won Sop Shinالسيد  2020

ن و والعشر  السادسةالدورة 
 للجنة الغاابت

 León Jorgeالسيد  2022

Castaños 
 املكسيك (أمريكا الشمالية)

ن و والعشر  السابعةالدورة 
 للجنة الغاابت

 النمسا (أورواب) Gunter Walknerالسيد  2024

 

 


