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املتؤمتر   وأقرها 2005يف التعديالت املقرتحة على النصوص األساسية عام  3وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية 2اجمللس

مركتز اللجتان   مت تعزيتز   ،التعديالتونتيجة هلذه  4(2005 تشرين الثاني/نوفمرب 22-15)يف دورته السادسة والثالثني 

 . الفنية

 

 درس إىلاللجتان الفنيتة   ( 2010 أيتار / متايو  21-15) املائتة دعا اجمللس يف دورته التاستعة والتثالثني بعتد    و- 2

 50/2يف وثيقة جلنة الشؤون الدستورية والقانونيتة رقتم   ليها إيف احلسبان االعتبارات املشار خذ ألالوائحها الداخلية مع 

عتديل  بتللجتان الفنيتة    بالستلطة املخولتة  ويف حني سّلم اجمللتس   .5تقرير الدورة التسعني للجنة الصادرة عن توصياتالو

 .  كل هذه اللجانلوائح لوائحها الداخلية، شدد على الرغبة يف حتقيق االتساق بني 

 

، عّدلت جلنة الغابات املتادة  2010 تشرين األول/كتوبرأيف . استعراض اللوائح الداخلية للجان إىلوأفضى ذلك - 4

تشتكيل  ب ويف متا يتعّلتق  . 6الداخليتة  الئحتهتا متن  ( احملاضتر والتقتارير  ) 2املادة و( الدورات) 2واملادة ( هيئة املكتب) 1

 يقابتل متا   تتألف من رئيٍس وستة نواب للترئيس نها أاليت تنص على  1، عّدلت جلنة الغابات املادة جلنتها التوجيهية

ويف متا يتعّلتق بوئتائف اللجنتة     (. الفتاو )نظمتة األغذيتة والزراعتة    التابعتة مل للغابتات   اإلقليميتة الرؤسا  الستة للتهيئات  

اللجنتة   تيستري : "تتنص علتى   التيت  (4الفقترة  )للجنتة الغابتات، ُأضتيفت فقترة هلتذه املتادة عينهتا        التابعة التوجيهية 

 وتنفيتذ ، ىأختر ومستائل   والصتي  يتعّلتق دتداول األعمتال     يف ماالتشاور مع األعضا   ،الدوراتبني  يف ما ،التوجيهية

 ".لدوراتات الالزمة لتحضريالقيام بالب ذات الصلة خرىاألجرا ات اإل

 

 .7ا الداخليتتةئحتهتتمتتن ال( هيئتتة املكتتتب) 1عتتّدلت جلنتتة مشتتكالت الستتلع املتتادة  ، 2012 أّيتتار/متتايويف و- 6

رئيس وستة نتواب  )سبعة أعضا   إىلمن ثالثة  هتشكيلّعت جلنة مشكالت السلع املكتب، وستشكيل هيئة خيّص  يف ماو

اللجنتة   أعضتا  متثيتل   ،خترى يتتوّلى، بتني التدورة واأل   "  املكتتب ن أوئائفته، قتررت اللجنتة    يتعّلتق ب  يف متا و (.رئيس

  ".اللجنة ياهاإ توكلهقد  أخرىبأي وئائف  واالضطالادورات اللجنة لتحضري الف املتعلقة ببالوئائ واالضطالا

 

                                                      
وتقرير الدورة السابعة والتثالثني بعتد    56 -52الفقرات ( 2005حزيران / يونيو 15-16روما، )للمجلس  ةتقرير الدورة السادسة والثالثني بعد املائ  2

 . 62-42، الفقرات (2005تشرين األول / أكتوبر 2 –أيلول/سبتمرب  22روما، )للمجلس  ةاملائ
 CCLM 84/3ثيقتة  يف الو 26-21، الفقترات  (2005شباط / فرباير 4-2روما، )تقرير الدورة الرابعة والثمانني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية   3

 ". اللجان الفنية" املعنونة
 .142-122الفقرات ، (2005تشرين الثاني / نوفمرب 22-12روما،)تقرير الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر   4
وتقريتر التدورة التستعني للجنتة الشتؤون      . 62-66، الفقترات  (2010اّيار / مايو 21-15روما، )للمجلس  املائةالتاسعة والثالثني بعد تقرير الدورة   5

 الفنيتة اللتوائح الداخليتة للجتان    "وعنوانهتا   CCLM 90/22وثيقتة  الو 15-2، الفقترات  (2010نيستان  / بريلأ 25-22روما، )الدستورية والقانونية 

 (". جلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد األمسا  وجلنة الغابات وجلنة الزراعة)
يا  متن اجملّلتد األول متن    اجلز  انظر أيضًا . 1وامللحق  25 ةالفقر، (2010تشرين األول /كتوبرأ 2-4روما، )تقرير الدورة العشرين للجنة الغابات   6

 . ، الالئحة الداخلية للجنة الغاباتساسيةألاالنصوص 
 حا واجلز  . CCP 12/9 من الوثيقة 1وامللحق  24، الفقرة (2012أّيار /مايو 20-22روما، )تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع   7

 . ، الالئحة الداخلية للجنة مشكالت السلعساسيةاألمن اجملّلد األول من النصوص 
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 4املتادة  و( التدورات ) 2املتادة  و( هيئتة املكتتب  ) 1املتادة   األمسا ، عّدلت جلنة مصايد 2012 مّتوز/يوليويف و- 2

ستابقًا   املستمى وبشتأن تشتكيل املكتتب     .8الئحتها الداخليةمن ( احملاضر والتقارير) 2املادة و( جدول األعمال والوثائق)

رئتيس ونائتب أّول   )ستبعة أعضتا     إىللتوستيعه متن ستتة     1املتادة   األمسا ، عّدلت جلنة مصايد ("اللجنة التوجيهية"

مكتب جلنتة   هيئة املتعّلقة بوئائف 1املادة  إىل( 2الفقرة )جديدة  وُأضيفت فقرة(. رئيسلل آخرين للرئيس ومخسة نواب

يف الوقتت   يف املكتتب مشتاورات متع األعضتا      اإلقليميتة يعقد  ثلو اجملموعتات  : " نأنص على اليت ت األمسا مصايد 

ذات  خرىختاذ اإلجرا ات األوال ،أخرىما يتعّلق دداول األعمال وشكلها ومسائل  يف ،خرى، بني الدورة واألاملناسب

 ". دوراتلل ريالصلة لضمان التحض

 

عضتا   األبعت    نيابتة عتن  تقدمت به تايلند  مقرتٍح ةسامكتبها بدر يقوم أن على األمسا ووافقت جلنة مصايد - 5

تغتيري املمارستة احلاليتة املتمثلتة يف متنح النائتب األول للترئيس حتّق املطالبتة          "  إىليرمتي  آلسيا  اإلقليميةاجملموعة يف 

 . لة يف دورتها التاليةاللجنة هذه املسأ تستعرض أنومن املرتقب ". 9يفنصب الرئيس يف الدورة التالية

 

هتا    أن إال. الداخليتة  الئحتهتا ، استعرضت جلنة الزراعة التعديالت املقرتحة على 2012 أّيار/مايويف شهر و- 2

باملقابل، وافقت اللجنة على إنشا  مكتتب  . اتفاق حول كل املقرتحات وبالتالي   تعتمد رمسيًا أي تعديالت إىلتتوصل 

ض علتى مقترتح ىظتى بتوافتق اآلرا      وكّلفته يفهّمة التفاو" 10قليميةإمع  ثل واحد من كل جمموعة "من سبعة أعضا  

 . لجنةالتابع هلذه الكتب املتعّلق بوئائف ة ترمسي مادةغياب أي  إىلوجتدر اإلشارة . جنة الزراعةلل التالية دورةلل

 

 هيئتات  خيّص مسألة تشكيل يف مااللجان الفنية تتبعه و أالذي اتبعته بع  الشي   النهج املختلفعلى ضو  و- 5

. املسألة هذه استعراض مواصلة، قد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف 11املكاتب واللجان التوجيهية ووئائفها

حتقيق االتساق بتني  يف رغبة اليف التذكري بأن اجمللس شدد على  ، خالل االستعراض الذي ستجريه،قد ترغب اللجنةو

 متا  بسبب وجتود  ويصح ذلك بشكل خاص .العامة للمؤمتر واجمللس سلطةخاضعة للتبقى  أن على مواد كل هذه اللجان

علتى شتكل   يتؤثر، ال بتل يتؤثر بالفعتل     ن شكل املكاتب واللجان التوجيهية التابعة للجان الفنية قتد  أ االعتقاد إىل يدعو

بدا  رأيهتا حتول   يف إقد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  ،وعليه. للمنظمة خرىمكاتب األجهزة الدستورية األ

ي  علمًا بأن اللجتان الفنيتة   حتن ألجنة يف ال، قد ترغب نفسهيف الوقت و. شكل موّحد قدر املستطاا اعتمادبغية للة املسأ

  . متطلبات وئيفية حمددة يكون لديهاقد 

                                                      
اجلتز  األول متن اجملّلتد    انظتر أيضتًا   و. واملرفق ها  12-5الفقرات ( 2012مّتوز / يوليو 12-5روما، ) األمسا تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد   8

 . األمسا للجنة مصايد  الالئحة الداخلية، ساسيةألامن النصوص ول ألا
 . 12، الفقرة (2012مّتوز / يوليو 12-5روما، ) األمسا تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد   9

 . 25، الفقرة (2012أّيار / مايو 26-21روما، )تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة   10
الفتاو   عنتدما مّت إصتالح اللجنتة، تفتاهم أعضتا       ذ إ. ىتذى به يف هذا الصدد منوذجًاقد ال متّثل  العاملي جتدر اإلشارة إىل أن جلنة األمن الغذائي  11

 . تشكل سابقة ألجهزة الفاو األخرىاّل أطبيعتها الفريدة من نوعها وجيب بالتالي ىل إعلى أن طريقة عمل اللجنة يعزى بشكل كبري 
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 قضايا مطروحة للدراسة- ثانيًا
 

 تشكيل املكاتب واللجان التوجيهية- (ألف)

 

مستألة عتدد   ( 2010 نيستان /بريتل أ 25-22)الدستورية والقانونيتة يف دورتهتا التستعني    درست جلنة الشؤون - 10

باإلمكان توسيع نطاق العضوية يف بعت  اللجتان   نه ألجنة الواعتربت . بل كل من اللجان الفنيةاملنتخبني من ِق املوئفني

موئتف واحتد عتن كتل     )سبعة  إىلوئفني األقاليم وذلك من خالل زيادة العدد اإلمجالي للم مجيعمتثيل  يفا يكفلالفنية 

اللجان الفنية مراجعة هذه املستألة آختذًة يف احلستبان مجيتع      جلنة من كل على أنه يتعنيوشددت اللجنة على (. إقليم

 .12بع  األقاليم يف مل  مجيع الوئائف الشاغرة اليت تواجههاالصلة يفا يف ذلك الصعوبات  االعتبارات ذات

 

ذات  لوائحهتا الداخليتة   األمسا وجلنة مصايد  جلنة الغابات وجلنة مشكالت السلع كل منبالتالي، عّدلت و- 11

تتماشى هذه التعديالت مع التوجيه الصتادر عتن جلنتة    و. أعضا سبعة  إىلبغية توسيع نطاق العضوية يف مكاتبها الصلة 

رئيستًا   ليضتمّ عضتا   مثانيتة أ  إىلة توسيع نطاق عضويته ينظر مكتب جلنة الزراعة يف مسأل. القانونيةالشؤون الدستورية و

 . آخرين وسبعة أعضا مستقاًل ال ميّثل أي بلد أو إقليم 

 

ان التناوب على املنصب بني أقاليم املنظمتة  الرغبة يف ضم حول املناقشاتيف ما خيص منصب الرئيس، دارت و- 12

عند انتخاب الترئيس،  تتولي    : "أنه تنص على فقرًة الداخليةمن الئحتها  1يف املادة  درجت جلنة الغاباتوأ. السبعة

وقتد ترغتب جلنتة الشتؤون     ". األقاليم بني يف مااملنصب  هلذاضمان التناوب العادل  الستصواباللجنة االعتبار الواجب 

 . مادة  اثلةباعتماد  خرىالدستورية والقانونية يف توصية اللجان الفنية األ

 

املناقشتات  ن أنصب النائتب األول للترئيس علمتًا    يف يتعّلق يف مااالتساق  املزيد من حتقيق إىلوقد تربز احلاجة - 12

 االقتضتا  عنتد   مؤقتت الرئيس بشتكل   ىل حملللرئيس  أّوٍل نائٍبوقد ينطوي انتخاب . جارية اآلن حول هذا املوضوا

تعيينات خاصة متن قبتل بتاقي     إجرا  إىلاحلاجة ن ع عمل األمانة ويغين ذلك يسهل قدذ إ. على بع  امليزات العملية

 .تنظر يف وتتخذ القرار بهذا الشأنن أ للعضوية عودوي. األعضا  ما قد يثري النقاشات

 

تقتديم توصتية    استحستان لة والنظتر يف متدى   استعراض املستأ قد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف و -14

  . للجان الفنية ةاملختلفلوائح الأو اللجان التوجيهية من أجل ضمان االتساق بني /بشأن تشكيل املكاتب و

                                                      
يف الواقتع، يتضتح متن املمارستة ان     . 12، الفقرة (2010نيسان / بريلأ 25-22روما، )تقرير الدورة التسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية   12

 . بع  األقاليم تواجه صعوبات يف املشاركة الفّعالة يف اجتماعات املكتب
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 أو اللجان التوجيهية/وظائف املكاتب و- (اءب)

 

تعزيز دور الترئيس يف اللجتان الفنيتة، درستت جلنتة الشتؤون الدستتورية         إىلخطة العمل الفورية  ما دعتبعد- 16

دورتهتا  ويف دورتهتا الرابعتة والثمتانني و   . للجتان الفنيتة  والقانونية مسألة وئائف املكاتتب واللجتان التوجيهيتة التابعتة     

أنشتأتا جلنتة توجيهيتة    ( جلنة مصتايد األمستا  وجلنتة الغابتات    ) فق جلنتني فنيتني  أن إىلاللجنة  أشارتالتسعني، 

ثنتا   أ"ن متن حيتث التشتكيل وتضتطلعان بوئائفهمتا      وهاتان اللجنتان التوجيهيتان خمتلفتتا . يفوجب لوائحها الداخلية

فترتة متا   ثنا  أ املهاماقرتاحًا يقضي باضطالا الرئيس بعدد من خطة العمل الفورية  مشلتاملقابل، يف . فحسب" الدورات

وجلنتة الغابتات، أوصتت جلنتة الشتؤون       األمسا جلنة مصايد كل من لى اللوائح الداخلية لوبنا  ع. يضًاأ بني الدورات

ليس فق  أثنا  الدورات ال بل خالل فرتة متا بتني    نشا  اللجان التوجيهية العاملةرية والقانونية بالنظر يف مسألة إالدستو

 . 13يضًاأالدورات 

 

إىل وئائف اللجنة التوجيهية أو  عامةالشارة اإل ضافةإ باإلمكان أنجلنة الشؤون الدستورية والقانونية  اعتربتو- 12

ر املكاتتب  بالفعتل غالبتًا متا حتص ت    . 14مثاًل "القيام بالتحضريات الالزمة للدورات إىل الالئحة الداخلية"املكتب من قبيل 

لتيس متن    ،املمارستة يف نه أ إال. تداخٍل مع صالحية اجلهاز الرئيسيي أنفسها يف املسائل التنظيمية بغية احلؤول دون 

بهتذا املبتدأ يف أحكتام     غالبًا متا ي ستّلم  و. اجلهاز الرئيسي إىلت عهد اليت ة سيالتمييز بني املسائل التنظيمية والسيا السهل

 األمممن منظومة  أخرىتابعة ملنظمات الماثلة امليئات اهل علىهذا املوقف  وينسحب. اليت تضم مكاتب خرىاهليئات األ

مهمتة هيئتة املكتتب     ":نأالعاملي على  األغذيةالداخلية لربنامج  الالئحةمن  6وعلى سبيل املثال، تنص املادة . املتحدة

التخطتي  االسترتاتيجي   ( أ: )األساسية هي تسهيل عمل اجمللس وفعاليته، وتضطلع هيئة املكتب بشكل خاص بتاآلتي 

 ". 15تشجيع احلوار( ج)تنظيم دورات اجمللس واجتماعاته؛ ( ب)اجمللس؛   لعمل

 

ضتافت  أقتد   األمستا  جلنة الغابات وجلنة مشكالت السلع وجلنة مصايد ن أ إىليف حالة الفاو، جتدر اإلشارة - 15

لوائحها الداخلية بشتأن وئتائف مكاتبهتا وجلانهتا التوجيهيتة يفتا يتماشتى والتوجيته الصتادر عتن اللجنتة            مادة على 

لتذا يقتوم املكتتب     الداخليتة معلقتاً   لالئحتهاما زال اإلصالح الرمسي فيف حالة جلنة الزراعة، أّما . الدستورية والقانونية

  . من جلنة الزراعة عينها تكليٍفساس أعلى بوئائفه 

                                                      
 .21، الفقرة (2005شباط / فرباير 4-2روما، )تقرير الدورة الرابعة والثمانني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية   13
 .11، الفقرة (2010نيسان / بريلأ 25-22روما، )ة والقانونية للجنة الشؤون الدستوري تقرير الدورة التسعني  14
مهمة هيئة املكتب األساسية هي تسهيل عمل اجمللتس وفعاليتته،   . صالحيات هيئة املكتب: " 6العاملي، املادة  األغذيةاللوائح الداخلية لربنامج   15

 تنظتتيم دورات اجمللتتس واجتماعاتتته؛  ( ب) اجمللتتس؛التخطتتي  االستترتاتيجي لعمتتل   ( أ): وتضتتطلع هيئتتة املكتتتب بشتتكل ختتاص بتتاآلتي     

 ". تشجيع احلوار( ج)
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أحيانتًا   التستاؤالت  أثتريت اجللسة العامة للجان واألجهزة الدستورية، ب مقارنًةبشأن حتديد وئائف املكاتب و- 12

بالتتالي متع وئتائف     تتتداخل وكانت بع  املسائل املدروسة من قبتل املكتتب تتخطتى املستائل التنظيميتة      ذا إحول ما 

قاستم  "الوضع اخلاص لكل جلنة ووضع بخذ األ، حد ما إىلهذه قضّية ذات طبيعة حساسة ما قد يربر، . اجللسة العامة

 . للمكاتب واللجان التوجيهية التابعة للجان الفنية" مشرت  دستوري

 

لنظتر يف الفقترات   والقيام بتوصية من أجتل ا استعراض املسألة  إىلإن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعّوة - 15

 : دراجها يف اللوائح الداخلية للجان الفنيةعرضت بغية إاليت سبق واست  التالية
 

( أ: )اللجتان التوجيهيتة هتي تستهيل العمتل الفّعتال والكفتو  للجنتة وال ستيما         /الوئائف األساستية للمكتتب  "

حتضري وتنظيم دورات اللجنة، يفا يف ذلك تسهيل املشاورات مع األعضا  بشتأن  ( ب)التخطي  لعمل اللجنة؛ 

 ."تعزيز احلوار( ج) و ؛أخرى، ومسائل وشكلهابرامج العمل، 

 

ذات صلة، قد ترغب جلنة الشتؤون الدستتورية والقانونيتة يف النظتر يف مستألة قيتام اللجتان الفنيتة          ويف مسألة- 20

متن  ( 1)واعتمدت جلنة مشكالت السلع تعدياًل على املادة األوىل . جلانها التوجيهية إىلأو /مكاتبها و إىل املهام بتفوي 

بالوئائف  واالضطالا، متثيل أعضا  اللجنة خرىيتوّلى، بني الدورة واأل " املكتب أن الئحتها الداخلية اليت تنص على

 ُكلفتت يف املمارسات احلديثة،  ".اللجنة إياهاقد توكله  أخرىاملتعلقة بالتحضري لدورات اللجنة واالضطالا بأي وئائف 

 إىلإمكانية القيتام بهتذا التفتوي  و   بع  املكاتب يفهام قد تعترب خارجًة عن املسائل التنظيمية، ما أثار تساؤالت حول 

لديه "اجمللس ن أمن الدستور اليت تنص على ( 2)انه وبعكس املادة اخلامسة  إىليف هذا الصدد جتدر اإلشارة . أي مدى

 إىلتفتوي  املهتام   ل، ال متنح أحكام الالئحة العامة للمنظمة اللجتان الفنيتة الستلطة    "ليه املؤمترإالسلطات اليت يفوضها 

وبغياب مادة  اثلة، ال بتل بغيتاب احلتدود الواضتحة بشتأن املستائل التيت ال جيتوز         . 16ها أو جلانها التوجيهيةمكاتب

وقتد ترغتب   . تفويضها، تنطبق املبادئ العامة اليت تنص على أنه يتعّين على املكاتب حصر مهامها يف املسائل التنظيمية

 .ل هذه املسألةجلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف إبدا  رأيها حو

 

 من قبل اللجنة اإلجراءات املقرتح اختاذها -ثالثًا

 

 إىلالتوصيات اليت تراهتا مناستبة   جلنة الشؤون الدستورية والقانونية استعراض هذه الوثيقة والتقدم ب يرجى من- 21

وقد ترغب اللجنة يف تقديم مشورتها بشكل عام حول الرغبة يف اعتمتاد مقاربتة    .االقتضا اجمللس واللجان الفنية حسب 

وقتد  . جتان للبا الوئيفية اخلاصتة  املتطلبات إىل الواجب االعتبارمع توجيه لة تشكيل املكاتب ووئائفها قة حول مسأمتس

 : إىلترغب اللجنة من خالل اجمللس، يف دعوة اللجان الفنية 
 

                                                      
 متن الالئحتة العامتة للمنظمتة التيت تتنص صتراحًة علتى أن        ( 11) 22يشّكل وضتع جلنتة األمتن الغتذائي العتاملي وضتعًا خمتلفتًا بستبب املتادة            16

 ". ميارس املكتب الوئائف احملددة يف هذه الالئحة أو يف الالئحة الداخلية"
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ستبعة، عضتو واحتد لكتل إقلتيم       إىل يصتل عتددهم   أعضاً مكاتبها أو جلانها التوجيهية ضم تن أيف النظر  (أ)

 طبقًا لتوصية اللجنة الدستورية والقانونية يف دورتها التسعني؛ ،جغرايف للمنظمة

 اكمتا اعتمتدته  ب علتى منصتب الترئيس    بشتأن التنتاو   تصاغ يف عبارات عامة مادةالنظر يف وجوب اعتماد  (ب)

 من هذه الوثيقة؛ 12كما ورد يف الفقرة جلنة الغابات و

 تعّلق بانتخاب النائب األول للرئيس من قبل اللجنة؛دراج مادة تإ إىلاحلاجة النظر يف  (ج)

توضيح وئائف مكاتبها وجلانها التوجيهية حسب االقتضتا  علتى ضتو  االعتبتارات املنصتوص عليهتا يف        (د)

 . من هذه الوثيقة 15الفقرة 

 


