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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
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 بعد املائة ربعن األو الرابعةلدورة ا

 0210 حزيرا /يننين 11-11 روما،

 الدورة الرابعة والتسعني للجنة الشؤو  الدستنرية والقانننية تقرير

 (0210آذار /مارس 01 - 11روما، )

 

 

 منجز

 
روع قرار املؤمتر بعنوان يف دورتها الرابعة والتسعني مش( اللجنة)استعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

الذي يرد يف املرفق بهذا التقرير واتفقت على إحالته إىل " من الالئحة العامة للمنظمة 04و 73التعديالت على املادتني "

 .اجمللس لكي يرفعه بدوره إىل املؤمتر للموافقة عليه

 

من خطة  96-2اجلارية بناء على اإلجراء وقد نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف تقرير عن حالة املشاورات 

من الدستور وذلك لتمكينها من ممارسة  40األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة أعضاء العمل الفورية مبشاركة 

 وطلبت اللجنة إىل األمانة، استنادًا إىل االستبيان املوّجه". الفاو"سلطة مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة 

، إعداد قائمة مفصلة باملسائل اليت ال تزال عالقة 2446دراستها يف سنة  الدائمني وإىل الوثائق اليت سبق إىل املمثلني

 .2442واليت يتعّين على اللجنة مراجعتها وإسداء املشورة بشأنها يف دورتها املقرر عقدها يف خريف 

 

األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية وقررت إحالة واستعرضت اللجنة املعايري واإلجراءات اخلاصة باختيار 

 .اقرتاح إىل جلنة املالية بشأن اإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء
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 اجمللس ختذهاااليت اإلجراءات املقرتحة 

 

 :إّن اجمللس مدعو إىل
 

 ة العامة للمنظمة واالتفاق على إقرار مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفق والذي يتضّمن تعديالت على الالئح

 إحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه؛

  اإلحاطة علمًا بأّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية قد نظرت يف تقرير عن حالة املشاورات اجلارية مع

ه املسألة يف هذ ثانية وأنها ستعيد النظر" الفاو"من دستور منظمة  40األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

 ؛2442خالل الدورة اليت ستعقدها يف خريف 

  واإلحاطة علمًا بأّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية قد أحالت اقرتاحًا إىل جلنة املالية بشأن اإلجراءات

 .اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية

 

 ىل ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون الوثيقة إ

Antonio Tavares 

 املستشار القانوني، مكتب الشؤون القانونية

 5132 065705 39+: هاتف
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 مقدمة- أواًل

 

 .2442آذار /مارس 24إىل  46ُعقدت الدورة الرابعة والتسعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية من - 4

 

(. العراق)ون حبق الكالم برئاسة سعادة السيد حسن جنيب هذه الدورة املفتوحة أمام مراقبني ال يتمتع توكان- 2

 :وحضر الدورة األعضاء التالية أمساؤهم
 

 (إكوادور) Mónica Martinez Menduiñoالسيدة 

 (آيرلندا) Jarlath O’Connorالسيد 

 (باكستان)  Khalid Mehboobالسيد 

 (بابوا غينيا اجلديدة) Lawrence Kuna Kalinoeالسيد 

 (اجلمهورية العربية السورية)ار عواد السيد عّم

 (الواليات املتحدة األمريكية) Gregory Grothالسيد 

 (زامبيا) Kampamba Pam Mwananshikuالسيدة 

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 02و 73التعديالت املقرتحة يف املادتني - ثانيًا

 

التعديالت املقرتحة يف "بعنوان  CCLM 94/2ثيقة يف الو( اللجنة)نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية - 7

وأشارت اللجنة إىل أّن بعض املسائل اليت مّت تناوهلا قد خضعت . "من الالئحة العامة للمنظمة 04و 73املادتني 

 .2444يف سنة  كانت موضع قلقملناقشات مستفيضة و

 

  من( ب)4اليت نصت عليها الفقرة رشيحات ويف ما يتعلق مبسألة التعديالت املقرتحة على فرتة الّت- 0

من الالئحة العامة للمنظمة، أّيدت اللجنة الرأي القائل بأّن مدة الفرتة طويلة جدًا وليست على ما يبدو لصاحل  73املادة 

 "شهرًا 42عن  مدة ال تقّل"وأّيدت اللجنة اقرتاح خفض هذه املدة من ". الفاو"ملنظمة  الرشيدةاإلدارة 

يومًا على األقّل من موعد بداية الدورة اليت يلقي فيها املرشحون كلماتهم أمام  74على أن تنتهي قبل و، "أشهر 7"إىل 

 .اجمللس

 

األحكام اخلاصة )من الالئحة العامة  04واتفقت اللجنة مع املسّوغ املنطقي للتعديل املقرتح يف املادة - 5

أو  ريها املدير العام خالل األشهر الستة األخرية من واليتهوأقّرت اللجنة االقرتاح بأّن أي تعيينات جي(. بالعاملني

وأشارت . وما فوق تنتهي يف مهلة أقصاها مخسة أشهر بعد نهاية الوالية املذكورة 2-يف املناصب من فئة مد واليتها

هذا القبيل سوف متوز، فإّن أي تعيينات من /يوليو 74اللجنة إىل أنه، نظرًا إىل أّن الوالية ستنتهي يف املستقبل يف 
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وسيكون باستطاعة املدير العام اجلديد متديد هذه . كانون األول من السنة نفسها على أبعد تقدير/ديسمرب 74تنتهي يف

 .1التعيينات

 

تتعلق ( تعيني املدير العام)من الالئحة العامة للمنظمة  73جديدة يف املادة  9وبالنسبة إىل اقرتاح إضافة فقرة - 9

واجب تأمينها للمدير العام املنتخب ريثما يتسلم مهامه، أّيدت اللجنة االقرتاح الذي يقضي بوجوب أن بالتسهيالت ال

اإلجراءات الضرورية لضمان أن يكون املدير العام امُلنَتَخب مّطلعًا على أكمل وجه وقدر اإلمكان قبل يتخذ املدير العام 

كذلك، ينبغي أن يكون املدير العام ملزمًا . فيها ونشاطاتهاتوليه منصبه على سياسات املنظمة وبراجمها والتوظيف 

وأوصت اللجنة بأن . باختاذ تدابري تكفل حصول املدير العام املنتخب على الدعم الفين واإلداري الالزم يف تلك الفرتة

 . تنظر جلنة املالية يف التداعيات املالية املمكنة هلذا االقرتاح

 

من الالئحة العامة  04و 73التعديالت على املادتني "وع قرار املؤمتر بعنوان وقامت اللجنة مبراجعة مشر- 3

 .واتفقت على إحالته إىل اجمللس لكي حييله بدوره إىل املؤمتر للموافقة عليه املرفقالذي يرد يف " للمنظمة

 

ئها مع بقا استعراض األجهزة الدستنرية لتمكينها من ممارسة سلطة مالية وإدارية أكرب- ثالثًا

 (تقرير عن حالة املشاورات اجلارية" )الفاو"ضمن إطار منظمة 

 

استعراض األجهزة الدستورية لتمكينها من ممارسة سلطة "بعنوان  CCLM 94/3نظرت اللجنة يف الوثيقة - 8

معلومات واليت تضّمنت  ("تقرير عن حالة املشاورات اجلارية" )الفاو"مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة 

 "الفاو"من دستور منظمة  40املشاورات اجلارية بشأن األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  عملية عامة حمّدثة عن

. من خطة العمل الفورية 96-2واليت جاءت استجابة لإلجراء "( 40األجهزة املنشأة مبوجب املادة "يف ما يلي )

وُأبلغت اللجنة بهذا . 40اهليئات التمثيلية لألجهزة املنشأة مبوجب املادة وأفادت األمانة عن املشاورات اجلارية مع 

وبأنه من املتوقع تلقي الردود عليه مع نهاية شهر " الفاو"الصدد بإرسال استبيان إىل املمثلني الدائمني لدى منظمة 

ىل عضوية األجهزة املنشأة مبوجب املشاورات اجلارية ال سيما اإلشارة إ عملية واطلعت اللجنة على. 2442نيسان /أبريل

 .وطلبت إىل األمانة رفع تقرير إىل الدورة املقبلة للجنة عن حصيلة املشاورات. 40املادة 

  

إمنا أنشئت يف إطار اتفاقات مت التفاوض بشأنها من  40وأشارت اللجنة إىل أّن األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 6

وتقع . املؤمتر وهي تتناول جمموعة واسعة من املسائل املتصلة باألغذية والزراعة جانب األعضاء ووافق عليها اجمللس أو

من الناحية اإلدارية ضمن إطار املنظمة وتعمل من خالهلا، غري أنها تتمتع بقدر من  40األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

وأشارت . ويلها واحتياجاتها التشغيليةاالستقاللية رهنًا بعدد من العوامل منها مضمون صكوكها التأسيسية وأساليب مت

اللجنة إىل أّن هذه األجهزة ختتلف بطبيعتها، األمر الذي قد جيعل من الصعب أحيانًا التوفيق بني املساءلة اإلدارية 

                       
1
 ستعراض هذا التعديل املقرتحات املتحدة األمريكية إىل أن حكومة بلده حتتاج إىل وقت إضايف الأشار ممثل الوالي ،مبناسبة إعتماد التقرير   
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طّبقت، على مّر السنني، حلواًل خمصصة " الفاو"واالستقاللية املالية، فضاًل عن أّن أمانة منظمة " الفاو"جتاه منظمة 

ومن منطلق إسداء املشورة بهذا الشأن، شّددت اللجنة على الرغبة يف التمييز بني . لتلبية احتياجات تشغيلية متنّوعة

 .املسائل اإلدارية وتلك الفنية

 

، باالستناد إىل االستبيان املرسل إىل املمثلني إىل األمانة املالية، طلبت اللجنةو ويف ما يتعلق باملسائل اإلدارية- 44

، إعداد قائمة مفصلة باملسائل العالقة اليت يتعّين 2446يف سنة فعال ائمني وإىل الوثائق املستفيضة اليت مت حبثها الد

واعتربت اللجنة كمبدأ توجيهي عام أنه باإلمكان . 2442 خريفعلى اللجنة دراستها يف دورتها املقرر عقدها يف 

من  96-2على حنو ما جاء يف اإلجراء  40املنشأة مبوجب املادة البحث يف تفويض سلطات إدارية ومالية إىل األجهزة 

وسوف تسدي اللجنة مشورتها بهذا اخلصوص يف . خطة العمل الفورية، شرط وجود آليات فّعالة للمساءلة واإلشراف

واالحتياجات الوظيفية  40ضوء االعتبارات القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك تنّوع األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 .احملددة لكّل منها

 

أنه وقد أقّرت اللجنة . أما يف ما يتعلق باملسائل الفنية، فهي على أهميتها تقع خارج نطاق اختصاص اللجنة- 44

، ويف بعض 40حاجة إىل ضمان التكامل واالتساق بني أنشطة املنظمة وأنشطة األجهزة املنشأة مبوجب املادة كان هناك 

وغريها من األجهزة الدستورية التابعة  40ت أيضًا، بني توزيع املسؤوليات بني األجهزة املنشأة مبوجب املادة احلاال

 .للمنظمة
 

 املعايري واإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية- رابعًا

 

اإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني يف املعايري و"بعنوان  CCLM 94/4نظرت اللجنة يف الوثيقة - 42

واليت ُأعّدت بناء على طلب جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائة بأن تعيد اللجنتان  ،"جلنة املبادئ األخالقية

 .النظر يف هذه املسألة

 

، 2444تشرين األول /هر أكتوبر، خالل دورتها الثالثة والتسعني يف شاعتربت وأشارت اللجنة بدايًة إىل أنها- 47

واعتربت اللجنة . أنه من املفيد وضع معايري ُينظر يف ضوئها يف تعيينات األعضاء اخلارجيني يف جلنة املبادئ األخالقية

" مسعة"يالء العناية الواجبة بالدرجة األوىل إىل إمن اختصاصات جلنة املبادئ األخالقية، ينبغي  0أنه، مبوجب الفقرة 

وعالوة على ذلك، أّكدت اللجنة أنه يتعّين على املدير العام . مبا يف ذلك كفاءاتهم بالنسبة إىل املسائل األخالقية األفراد

الرغبة يف جتّنب املرشحني  (2) ؛"الفاو"ال مسؤولني سابقني يف منظمة ( 4: )تطبيق املعايري التالية لدى تعيني املرشحني

امتالك معرفة حول  (7) مقارها يف روما؛وجود منظمات األمم املتحدة األخرى املالذين يعملون، حاليًا أو سابقًا، يف 

أي ما ال يقّل عن ) إلقليميالتوازن ا (5) املساواة بني اجلنسني؛  (0)منظومة األمم املتحدة وخربة يف املسائل األخالقية؛ 

وبالنسبة إىل املرشحني الذين ". لفاوا"سبعة مرشحني، مرشح واحد من كل إقليم من األقاليم اجلغرافية يف منظمة 
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حيملون أكثر من جنسية واحدة، ينبغي االعرتاف جبنسية واحدة فقط طبقًا ملا هو متبع بالنسبة إىل شاغلي املناصب 

 .االستفادة من خربة القطاع اخلاص، مبا يف ذلك األوساط األكادميية (9)؛ و(العليا يف املنظمات احلكومية الدولية

 

النسبة إىل اإلجراءات اخلاصة باختيار األعضاء اخلارجيني، فقد اعتربت اللجنة أنه يتعني، بعد تقديم أما ب- 40

 غري رمسية من خالل، عقد مشاورات وجلنة املالية املدير العام قائمة املرشحني إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

وأوصت اللجنة بإحالة . لجنتان التوصية نفسها إىل اجمللسرئيسي اللجنتني بغية حتديد أساس ممكن ترفع من خالله ال

 .هذا االقرتاح إىل جلنة املالية، علمًا أنه يلغي احلاجة إىل إجراء تعديل رمسي يف النصوص األساسية

 

يف دورتها املزمع عقدها يف  إذا دعت احلاجة وأبدت اللجنة استعدادها للتعّمق أكثر يف دراسة هذه املسألة- 45

 .وذلك يف ضوء مداوالت جلنة املالية ،2442خريف 

 

 أية مسائل أخرى   -خامسًا

 

 .مل تكن هناك أية مسائل أخرى للبحث- 49

  



7 CL 144/2 

  املرفق

 0217/____القرار 

  من الالئحة العامة للمنظمة 02و 73التعديالت على املادتني 

 

 :إ  املؤمتر

 

، وافق 2446تشرين الثاني /نوفمرب 27إىل  48قدة من بأن املؤمتر، يف دورته السادسة والثالثني املنع إذ يذكر 

أكد الرغبة يف إدخال  2444من الالئحة العامة للمنظمة، وأن تنفيذ هذه املادة يف عام  73على تعديالت على املادة 

-2446" )الفاو"املزيد من التعديالت عليها حبيث تعكس على حنو أفضل روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة 

 ؛(2444

 

 بأن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية اقرتحت، يف دورتها الرابعة والتسعني املنعقدة من وإذ يذكر 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 04و 73 تني، تعديالت على املاد2444آذار /مارس 24إىل  46

 

حزيران /يونيو 45إىل  44ن بأن اجمللس، يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة املنعقدة م وإذ حييط علمًا 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 04و 73 تني، صادق على التعديالت املقرتحة على املاد2442

 

 :2من الالئحة العامة للمنظمة( تعيني املدير العام) 73اعتماد التعديالت التالية على املادة  يقّرر 

 

 تعيني املدير العام -73املادة 

 

 :من الدستور، ُيعيَّن املدير العام للمنظمة وفقًا للشروط التالية 3ملادة من ا 4وفقًا للفقرة - 4

)...( 

وعند النظر يف انتهاء مدة املدير العام، حيدد اجمللس مواعيد الفرتة اليت ميكن فيها للدول األعضاء  (ب)

 أشهر 7 شهرًا 42 ال تقل عنوينبغي أن تستغرق فرتة الرتشيح مدة . أن تتقدم برتشيحات ملنصب املدير العام

من هذه ( ج)يومًا على األقل من بدء دورة اجمللس املشار إليها يف الفقرة الفرعية  74 94وأن تنقضي قبل 

وتبلغ  . وخيطر األمني العام للمؤمتر واجمللس كل الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة بفرتة الرتشيح. الفقرة

من هذه الالئحة، إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس  42من املادة  5رشيحات الصحيحة، املقّدمة طبقًا للفقرة الّت

رشيحات على مجيع الدول ويوزع األمني العام للمؤمتر واجمللس هذه الّت. يف املوعد الذي حيّدده اجمللس

دورة  األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املوعد الذي حيدده اجمللس أيضًا، علمًا بأنه يف حالة إجراء االنتخاب يف

                       
 .اخلط املائل املسّطرفيما ُيشار إىل الكلمات املدرجة باستخدام  خط احلذفُيشار إىل الكلمات احملذوفة باستخدام   2
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يومًا قبل انعقاد  74عادية من دورات املؤمتر، فإّن املدة اليت حيددها اجمللس هلذا الغرض ينبغي أال تقّل عن 

   .من هذه الفقرة( ج)دورة اجمللس املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
)...( 

 
العام امُلنَتَخب مّطلعًا يتّخذ املدير العام اإلجراءات الضرورية، حسب احلاجة، لضمان أن يكون املدير - 9

. على أكمل وجه وقدر اإلمكان قبل توليه منصبه، على سياسات املنظمة وبراجمها والتوظيف فيها ونشاطاتها

ويتخذ املدير العام الرتتيبات الالزمة اليت تكفل استفادة املدير العام املنتخب من الدعم الفين واإلداري خالل 

 ".هذه الفرتة

 

 :من الالئحة العامة للمنظمة( أحكام خاصة بالعاملني) 04تعديالت التالية على املادة اعتماد ال يقّرر  

 أحكام خاصة بالعاملني - 04املادة 

 

من الدستور، ويتم اختيار هؤالء  8من املادة  7يعّين املدير العام العاملني يف املنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة  -4

وحتدد مدة التعيني وشروطه يف . عن العنصر، واجلنسية، والعقيدة، واجلنس املوظفني وحتديد رواتبهم بغض النظر

العام بشرط تصديق  ويتوىل املدير العام التعيني يف منصيب نائب املدير. عقد يربم بني املدير العام وكل موظف

 .اجمللس على هذا التعيني
 
، يف أو واليتهتا  لستتة األخترية متن متدة واليتته     تنتهي مدة التعيينات اليت جيريها املدير العام خالل األشهر ا -2

وجيتوز للمتدير العتام    . وما فوق، بعد مخسة أشهر على األكثر من انتهاء مدة الوالية املذكورة 2-مناصب من فئة مد

 .اجلديد متديد أي من هذه التعيينات
 
التعيني واخلدمة للعاملني، ويبلغ يقّدم املدير العام مقرتحات إىل جلنة املالية بشأن جداول املرّتبات وشروط  -7 2

كما يقّدم . جلنة املالية واجمللس بأية قرارات أو توصيات للجنة اخلدمة املدنية الدولية تتعّلق بهذه املسائل

ويّتخذ املدير العام، كّلما أمكن، . مقرتحات للجنة املالية بشأن اهليكل العام للخدمات اإلدارية والفنية باملنظمة

تباع طرق االختيار اليت ترّكز على إزمة لإلعالن بطريقة عامة عن الوظائف الشاغرة، ويقوم بشغلها بالرتتيبات الال

 .مة ملختلف فئات التعينيئمال املنافسة، واليت يراها أكثر
 

 

 (ُيعاد ترقيم الفقرات الفرعية األخرى)

 

 (2447اعُتمد يف        )


