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المقاربات "الموفرة للورق" والتعديالت التحريرية في النصوص األساسية
أولا – مقدمة
اس ت تتتعرض ت تتت نة الو ت تتاون الدس ت تتتورية والقانونية املو ت تتار إليها يف ما يلي باس ت تتم نالل نةن يف دورهتا املائة بع
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األخطاء الكتابية وأوجه عدم االتس ت تتاح الت ريرية الطابع اليت ميكن تص ت ت ي ها يف الائ ة العامة للمنظمة .1واعتُرب آنذاك
أنه من املست تتتصت تتو أن يُعرل عدد من التصت تتويبات والتعديات املقرتحة على الل نة لهرل املوافقة عليها .و انت بع
التعديات ناجتة عن تعديات أُدخلت على الدس ت ت ت ت ت تتتور متابعة لتنفيذ خطة العمل الفورية لت ديد املنظمة ووافقت عليها
الل نة .2واعتُرب أن املقرتحات األخرى تنطوي على قضايا جوهرية.
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وتتعلق إحدى التعديات املقرتحة بالفقرة

6

أ من املادة  25من الائ ة العامة للمنظمة اليت يرد نصها اآليت:

ن يعد املدير العام ،بالتو تتاور مع رئيجمل ا،لجمل ،ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعض تتاء ،أو األعض تتاء املنتس تتبة
ل يف حدود وض ت تتعها ،جدوأل أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعض ت تتاء واألعض ت تتاء املنتس ت تتبة بالربيد ا وي قبل انعقاد
الدورة بستني يوما على األقل ،وتوزع الوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلكن.
واقرتح حذف عبارة نبالربيد ا وين ،وذلك على ض ت ت ت تتوء اعتماد املنظمة املتلايد لتكنولوجيا االتص ت ت ت تتاالت احلديثة
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إلرس تتاأل جدوأل األعماأل املاقت إىل الدوأل األعض تتاء واألعض تتاء املنتس تتبة .واتفقت الل نة على إعادة النظر يف املس تتألة يف
دورة مقبلة من دوراهتا.3
1
2
3

انظر الوثيقة  CCLM 100/4 Rev.1ن تص يح األخطاء وإجراء التعديات الت ريرية يف النصوص األساسيةن.
انظر القرار رقم  2008/1الصادر عن مامتر املنظمة.
انظر الفقرات  15-13يف وثيقة ا،لجمل .CL 151/2

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على
اإلنرتنت على العنوان التايلwww.fao.org :
MS613/A
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ثانيا  -المقاربة "الموفرة للورق"
بلهت املنظمة اآلن األطوار النهائية من إعداد برنامج النظام ا ديد لاتص تتاأل الربي باألعض تتاء يف املنظمة دعما
-4
لتطبيق املقاربة املقتصتتدة للورح يف إعداد وتوجيه املراستتات الربية عن طريق البوابة اصا تتة باألعضتتاء يف املنظمة .وتتوافق
املقاربة املوفرة للورح مع التدابري اليت جيري تطبيقها حاليا عرب منظومة األمم املت دة توخيا لليادة الفعالية وقدرة الو ت ت ت ت ت تتوأل
وحر ت ت تا على تقليص ح م الورح املس ت تتتخدم يف الوثائق واملراس ت تتات .4وقد جن ت املنظمة يف تنفيذه خاأل دورة ا،لجمل
اصامس ت تتة واصمس ت تتني بعد املائة اليت اختتمت منذ وقت قريب ديس ت تتمرب /انون األوأل  ، 2016واليت اتبعت هنج نالطباعة
عند الطلبن يف ما خيص مجيع الوثائق.
وعلى غرار غالبية أجهلة األمم املت دة اليت اعتمدت فعا املقاربة ناملوفرة للورحن يف املراس ت ت ت ت ت تتات ،تعتلم املنظمة
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التخلي عن توجيه املراست ت تتات املطبوعة الورقية لكل من املمثلني الدائمني واملست ت تتاولني احلكوميني العاملني يف العوا ت ت تتم.
وس ت تتي ري عوض ت تتا عن ذلك حتميل املراس ت تتات إلكرتونيا يف املنطقة احملمية بكلمة مرور على البوابة اصا ت ت تة باألعض ت تتاء يف
املنظمة .حيث س ت ت تتتبل تلك املراس ت ت تتات املس ت ت تتتفيدين آنيا وس ت ت تتيتاح ميع املس ت ت تتاولني احلكوميني الدخوأل واالطاع على
ن ندوح بريدن العضو املعين ،وذلك من خاأل ف ة الرسائل اصا ة نMy messagesن ،اليت تتضمن أيضا املراسات
احملفوظة الصادرة عن املنظمة.
ومن شتأن التنفيذ التدرجيي للمقاربة املوفرة للورح أن يفضتي إىل تلايد استتخدام تكنولوجيات االتصتاأل احلديثة يف
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توجيه الدعوات حلض ت تتور االجتماعات وإرس ت تتاأل وثائق االجتماعات الربية األخرى لدورات األجهلة الرئاس ت تتية والدس ت تتتورية
للمنظمة .وبالتايل ،س ت تتيادي ذلك إىل التخلص من طريقة اإلرس ت تتاأل بواس ت تتطة نالربيد ا وين ،مبا يف ذلك توجيه خطابات
الدعوة حلضور دورات مامتر املنظمة وجملجمل املنظمة مرفقة جبدوأل األعماأل املاقت .

ثالث ا  -التعديل المقترح لالئحة العامة للمنظمة
باالس ت ت ت ت ت تتتناد إىل هذه اصلفية ،يقرتح القيام ربيا بتعديل الفقرة
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على حنو ما يلي:

6

أ من املادة  25من الائ ة العامة للمنظمة

نيعد املدير العام ،بالتوت تتاور مع رئيجمل ا،لجمل ،ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعضت تتاء ،أو األعضت تتاء املنتست تتبة
ل يف حدود وض ت تتعها ،جدوأل أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعض ت تتاء واألعض ت تتاء املنتس ت تتبة بالربيد ا وي قبل انعقاد
الدورة بستني يوما على األقل ،وتوزع الوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلكن.
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وهذه هي املادة الوحيدة يف النصوص األساسية اليت توري إىل وسيلة حمددة إلرساأل الوثائق الربية.

 4است ابة من األمم املت دة لقرار ا معية العامة  ،A/RES/55/285الذي يدعو إىل حتسني فعالية استخدام التكنولوجيات احلديثة وتكنولوجيا
املعلومات يف أساليب عمل األمم املت دة.
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واتس ت تتاقا مع املقاربة املوفرة للورح ،فإنه حيثما وردت إش ت تتارة يف النص ت تتوص األس ت تتاس ت تتية إىل إرس ت تتاأل ،5أو تعميم،6
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أو توجيه 7الوثائق لألعضتتاء ،يتوقع أن يوتتمل اإلجراء التوزيع بالوستتائل اإللكرتونية .ويتوقع أيض تا أن اإلشتتارة يف النصتتوص
األست ت ت ت ت تتاست ت ت ت ت تتية إىل اصطوات اإلجرائية اليت تنطوي على إرست ت ت ت ت تتاأل املنظمة للمعلومات تتضت ت ت ت ت تتمن أيض ت ت ت ت ت تا التوزيع بواس ت ت ت ت ت تطة
الوسائل اإللكرتونية.

رابعا  -العتبارات ذات الصلة
 -10وجهت ا معية العامة لألمم املت دة اهتماما دقيق ا لقدرة التكنولوجيات احلديثة على حتس ت ت ت ت ت تتني فعالية خدمة
العمليات احلكومية الدولية.
 -11وأتاح ماخرا توس ت ت ت ت تتع أدوات تكنولوجيات املعلومات واالتص ت ت ت ت تتاأل احلديثة ،مبا يف ذلك انتو ت ت ت ت تتار األجهلة احملمولة
احلواسيب احملمولة واحلواسيب اللوحية واهلواتف الذ ية  ،فر ا جديدة إلدارة وثائق املامترات بفعالية أ رب وبأسلو فعاأل
من حيث التكلفة ،ويسر يف الوقت ذاته تدفق املعلومات.
 -12وتتلايد توقعات إمكانية احلصوأل على املعلومات الرقمية أ ثر فأ ثر يف أوساط املوار ني يف االجتماعات .ذلك،
فإن املنظمة ،من خاأل تطبيقها للمقاربة املوفرة للورح ،تبين أست ت تتجمل املست ت تتتقبل ،وحتس ت ت تن قدراهتا على االست ت تتت ابة لاجتاهات
الرقمية العاملية ،مما س تتيتيح توفري املوارد لدورات أجهلهتا الرئاس تتية والدس تتتورية التقارير والوثائق ،وما إىل ذلك بص تتورة س تتهلة
ودائمة ،وييسر إعداد تلك الدورات ،مبا يف ذلك عن طريق موار ة املساولني احلكوميني العاملني يف العوا م.

خامسا  -اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة
 -13إن الل نة مدعوة إىل استتتعرال هذه الوثيقة يف ضتتوء االعتبارات الواردة أعاه واملمارستتة اليت جرت عليها العادة
حىت اآلن ،وتقدمي املاحظات اليت تراها مناسبة.
-14
الفقرة 6

وإن الل نة ،رهنا باآلراء اليت قد تبديها ،مدعوة على وجه اصصوص إىل أن تايد موروع قرار املامتر بوأن تعديل
أ من املادة  25من الائ ة العامة للمنظمة ،وأن ترفعه للم لجمل إلقراره مث إحالته إىل املامتر.

 5مثاأل ذلك ،الائ ة العامة للمنظمة ،املادة  ،1الفقرة  ،3واملادة  ،2الفقرات  1و 3و ،9واملواد  3و 49و 4و ،8وما إىل ذلك.
 6مثاأل ذلك ،الائ ة العامة للمنظمة ،املادة  ،4الفقرة  ،2واملادة  ،11الفقرة  ،2واملادة  ،18الفقرة  ،2والائ ة الداخلية لل نة الربنامج ،املادة  ،3الفقرة ،1
وما إىل ذلك.
 7مثاأل ذلك ،الائ ة الداخلية ،لجمل منظمة األغذية واللراعة ،املادة  ،2الفقرة  ،4واملادة  ،6الفقرة  2النصت تتوص األست تتاست تتية ،القست تتم داأل ؛ والائ ة
الداخلية لل نة الربنامج ،املادة  ،3الفقرة 6؛ وما إىل ذلك.
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قرار المؤتمر

__2017/

تعديل الفقرة ( 6أ) من المادة  25من الالئحة العامة للمنظمة
إن املامتر
إذ يقر بأنه من شتتأن االستتتخدام املعلز للتكنولوجيا احلديثة وتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ املقاربة املوفرة
للورح ،أن يدعم جهود األجهلة الرئاسية والدستورية وأجهلة املنظمة األخرى من أجل حتسني فعالية أساليب عملها؛
وإذ يعترف بأن البوابة اصا ت تتة بأعضت تتاء املنظمة تتيح الو ت تتوأل املأمون واحملمي بكلمة مرور بواست تتطة شت تتبكة اإلنرتنت إىل
الوثائق والبيانات واملعلومات األخرى اصا ة باالجتماعات جبميع اللهات الربية الست  6للمنظمة؛
وإذ أخذ علما بآراء نة الو ت ت تتاون الدس ت ت تتتورية والقانونية الل نة  ،يف دورهتا الرابعة بعد املائة روما 15-13 ،مارس/آذار
 2017بوأن اقرتاح تعديل املادة  25من الائ ة العامة للمنظمة؛
وإذ يعتبر أن ا،لجمل ،يف دورته السادسة واصمسني بعد املائة روما 28-24 ،أبريل/نيسان
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نالمادة

يقرر اعتماد التعديل التايل على الفقرة

6

2017

أقر التعديل املقرتح؛

أ من املادة  25من الائ ة العامة للمنظمة:

25

دورات المجلس
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يعد املدير العام ،بالتو ت تتاور مع رئيجمل ا،لجمل ،ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعض ت تتاء ،أو األعض ت تتاء
أ
املنتست تتبة ل يف حدود وضت تتعها ،جدوأل أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعضت تتاء واألعضت تتاء املنتست تتبة بالربيد ا وي قبل
انعقاد الدورة بستني يوما على األقل ،وتوزع الوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلكن.
أيضا ،حيثما ترد يف الائ ة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لألجهلة الرئاسية أو الدستورية إشارة إىل
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ويقرر ا
إرست ت تتاأل أو تعميم أو توجيه املراست ت تتات والوثائق املتعلقة باالجتماعات ،أو بأي خطوات إجرائية تنطوي على نقل املنظمة
للمعلومات ،فإن تلك اإلش ت تتارات تو ت تتمل التوزيع بالوس ت تتائل اإللكرتونية ،مبا يف ذلك الت ميل على املنص ت تتات املخص ت تصت تتة
والوسائل احلديثة األخرى املتاحة على نطاح واسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة.

