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 اجمللس

 الثالثة والستون بعد املائةالدورة 

 2019 ديسمرب/كانون األول 6-2روما، 

 والقانونية الدستورية الشؤون للجنة املائة بعد التاسعة الدورة تقريـر
 )2019أكتوبر/تشرين األول  21-22(

 
 موجز

 
 قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا التاسعة بعد املائة مبا يلي: 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة.  12من املادة  10يف إجراءات التصويت لدى املنظمة مبوجب الفقرة  حبثت
أخرى اتبعة  تاللجنة من األمانة إعداد دراسة مقارنة بني اللوائح وأفضل املمارسات املتبعة يف وكاال طلبتو

 وابإلشارة إىل أّن ذلك ليس مسألةملنظومة األمم املتحدة، إضافة إىل أفضل املمارسات األخرى ذات الصلة. 
لرئيس ابلتوازي مع ذلك، لفت عناية ا أبن يتم، أوصتتعين جلنة الشؤون الدستورية والقانونية فحسب، 

ضوع تشاور مع اجملموعات اإلقليمية حول هذا املو املستقل للمجلس إىل هذا االستعراض إفساًحا يف اجملال لل
والعمل، إذا اقتضت احلاجة، على وضع مدونة سلوك. وأوصت اللجنة بضرورة االستعانة بتحليل األمانة من 

 جانب كل من اللجنة والرئيس املستقل للمجلس لدى معاجلة هذه املسألة. 

 جمدًدااللجنة  أكدتاقرتاح استخدام األرصدة غري املنفقة من ميزانية اعتمادات فرتة السنتني. و استعرضت 
وجود ًبا لحمددة حتس صيغةأبن ينظر املؤمتر يف إمكانية استخدام  أوصتمن الالئحة املالية و 2-4أمهية املادة 

اللجنة، رهًنا  تاتفقاص ابالعتمادات. ويف تقريرها أو يف القرار اخل امليزانية أرصدة غري منفقة من اعتمادات
فع توصية ر  ابالستعراض والتعديالت اليت سيجريها االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس، على

 على النحو الوارد يف هذا التقرير، بغرض اعتمادها.إبجراءات موافقة مفصلة،  إىل املؤمتر

 رع قانون التنمية التابع ملكتب الشؤون القانونية، مبا يف ذلك مبادرات ابملعلومات عن أنشطة ف أخذت علًما
جل إعداد كتيبات إرشادية وأدوات قانونية، إضافة إىل إاتحة املعلومات القانونية أالتعاون مع شركاء آخرين ومن 

 ةلطبيعية املتجددارد االتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بشأن األغذية والزراعة واملو من خالل قاعدة بيا�ت 
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)FAOLEX (اللجنة فرع قانون التنمية على توسيع نطاق  حّثتوالندوات اإللكرتونية ومنصات أخرى. و
التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومع شركاء آخرين على غرار املنظمة الدولية لقانون التنمية 

 أبن يعرض فرع قانون التنمية املعلومات املتاحة خالل الدورة أوصتواملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص و
 على منتد�ت أخرى مع اإلشارة إىل اخلدمات اهلامة اليت ابإلمكان توفريها لألعضاء. 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس 
 
انونية. وهو الشؤون الدستورية والقإّن اجمللس مدعو إىل املوافقة على تقرير الدورة التاسعة بعد املائة للجنة  

 ا يلي: مب القيام مدعو على وجه التحديد إىل
 

 على طلب اللجنة إجراء استعراض مقارن مفصل بني اللوائح واإلجراءات وأفضل املمارسات يف  املوافقة
 إقرارو بعة ملنظومة األمم املتحدة، إضافة إىل أفضل املمارسات األخرى ذات الصلة،الوكاالت األخرى التا

ساًحا فتم، ابلتوازي مع ذلك، لفت عناية الرئيس املستقل للمجلس إىل هذا االستعراض إيتوصية اللجنة أبن 
مع اجملموعات اإلقليمية حول هذا املوضوع والعمل، إذا اقتضى األمر، على إعداد مدونة لتشاور ليف اجملال 
 سلوك. 

 توصية اللجنة أبن ينظر املؤمتر يف إمكانية  إقرارمن الالئحة املالية و 2-4على أمهية املادة  التأكيد جمدًدا
) CL 163/2من تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (الوثيقة  11يف الفقرة  تردحمددة  صيغةاستخدام 

 ريرها. قمن اعتمادات امليزانية، إما يف القرار اخلاص ابالعتمادات أو يف ت منفقةحتسًبا لوجود أرصدة غري 

 توصية اللجنة، رهًنا ابالستعراض والتعديالت اليت سيجريها االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية إقرار 
من تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  12واجمللس، برفع توصية إىل املؤمتر إبجراءات املوافقة املبينة يف الفقرة 

 ادها.) بغرض اعتمCL 163/2(الوثيقة 

 وّسع فرع قانون اللجنة أبن ي اتتوصي أتييدابملعلومات املتاحة عن أنشطة فرع قانون التنمية و اإلحاطة علًما
التنمية نطاق تعاونه مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومع شركاء آخرين على غرار املنظمة الدولية 

ل الدورة رض فرع قانون التنمية املعلومات املتاحة خالعلقانون التنمية واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص و 
 لى منتد�ت أخرى مع اإلشارة إىل اخلدمات اهلامة اليت ابإلمكان توفريها لألعضاء.  عالتاسعة بعد املائة للجنة 

 
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Antonio Tavaresالسيد 
 املستشار القانوين

 Antonio.Tavares@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
 

  

mailto:Antonio.Tavares@fao.org
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 مقدمة -ًال أوّ 
 
تشرين /أكتوبر 22و 21 يوميخالل بعد املائة التاسعة عقدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) دورهتا  -1

 .2019 األول
 
 Daniela Rotondaro ةالسيد سعادة الصامتني، املراقبني أمام مفتوحة فيها املشاركة كانت  اليت الدورة، تسوترأّ  -2

 :أمساؤهم التالية األعضاء الدورة حضر وقد. األعضاء جبميع ترّحب يتال
 

 )فيجي( Deo Saran السيدسعادة 
 )غابون( Charles Essongheالسيد سعادة 
 السيد علي البصول (األردن)سعادة 

 (نيكاراغوا) Monica Robelo Raffoneسعادة السيدة 
 )الفلبني( Theodore Andrei Bauzonالسيد 
 )إسبانيا( Rafael Osorio de Rebellónالسيد 

 )الوال�ت املتحدة األمريكية( Emily Katkarالسيدة 
 
 خالل هذه الدورة. (فيجي) Esala Nayasi السيد حّل حملّ  قد Deo Saranالسيد سعادة وأحيطت اللجنة علًما أبن  -3
 
 وأقّرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت. -4
 

 انتخاب �ئب الرئيس -ااثنيً 
 
 .�ئًبا للرئيس ،Mónica Robelo Raffoneانتخبت اللجنة سعادة السيدة  -5
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 12من املادة  10إجراءات االقرتاع عمًال أبحكام الفقرة  -ااثلثً 
 
من  12من املادة  10إجراءات االقرتاع عمًال أبحكام الفقرة " بعنوان CCLM 109/2 الوثيقة يفاللجنة  تنظر  -6

 يف املنظمة.االقرتاع ها ابستعراض إجراءات افن اجمللس واملؤمتر كلّ أ". وأشارت إىل الالئحة العامة للمنظمة
 
قرتاع اال ءاتنطاق أوســـــع، إجراى ن يعاجل، علأو  ةكرتونيلاإل ةجهز لة األألتحليل جتاوز مســـــه ينبغي لنأت اللجنة أور  -7

ة إىل أفضـــــل فً إضـــــامارســـــات، املوأفضـــــل  لوائحمن  ألمم املتحدة املوحداوكاالت نظام  ما تتبعهيف املنظمة يف ضـــــوء املعتمدة 
اجل عن يهلذا االســـــــــتعراض أ. وينبغي معّمقة ةدراســـــــــة مقارنإعداد  ةمانلب إىل األطُ قد ذات الصـــــــــلة. و األخرى مارســـــــــات امل

 وعدم االمتثال هلا. قرتاعالاباملتصلة املنظمة وإجراءاهتا  لوائحالتدابري الوقائية إلنفاذ اآلليات و ، مبا يف ذلك قرتاعإجراءات اال
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وقت عرض االســـــتعراض، يف الأبن يُ أوصـــــت لذلك فقط و عليها  تقتصـــــر لة الأن هذه املســـــكذلك أاللجنة  ورأت  -8
عترب اإذا و ، ةليميقاجملموعات اإلمع  ن هذا املوضــــوعأبشــــإفســــاًحا يف اجملال للتشــــاور املســــتقل للمجلس رئيس ذاته، على ال

س كل من اللجنة والرئي  ةهبدف مســـاعد ةمانحتليل األاللجنة بضـــرورة إعداد  توصـــأســـلوك. و  ةا، وضـــع مدونمناســـبً ذلك 
 .هذه املسالة ةمعاجلعلى املستقل للمجلس 

 
 املنفقة من اعتمادات فرتة السنتنياقرتاح استخدام األرصدة غري  -ارابعً 

 
اقرتاح اســـــــــــــتخدام األرصـــــــــــــدة غري املنفقة من اعتمادات فرتة " بعنوان CCLM 109/3يف الوثيقة اللجنة  تنظر  -9

املوارد،  ةدار إاملســـتشـــار القانوين ومدير مكتب االســـرتاتيجية والتخطيط و كل من ا  مقدمهلذين ال نيالعرضـــبعد ". و الســـنتني
ينظر فيه ســــ ا�ا ســــتكون أيضــــا موضــــوعً أعتبار آخذة بعني االة، ألاجلوانب القانونية والدســــتورية هلذه املســــاللجنة �قشــــت 

علق ابســـتخدام إلبداء التعليقات املتعلقة ابلســـياســـات، خاصـــة يف ما يت الرب�مج واملالية يتجلنبني االجتماع املشـــرتك املقبل 
 .األرصدة غري املنفقة املرّحلة

 
مــا يتعلق  ســــــــــــــيــاســـــــــــــــة املنظمــة يف ىنص علت يتال ةاملــاليــمن الالئحــة  2-4املــادة  ةمهيــأ اددً اللجنــة جمــت وأكــد -10

 عند �اية الفرتة املالية. لتزم هباابالعتمادات غري امل
 

فقة من اعتمادات غري املن ةرصـــدا لألحتســـبً صـــيغة التالية اســـتخدام الإمكانية ن ينظر املؤمتر يف وأوصـــت اللجنة أب -11
 امليزانية، سواء يف قرار االعتمادات أو يف تقريره:

 
من الالئحة املالية، اســــتخدام أي رصــــيد غري منفق من  2-4ُخيول املؤمتر (...) املدير العام، بغض النظر عن املادة 

اقرتاح يعرض على   التالية]، ابالســتناد إىلســتخدام ملرة واحدة [يف فرتة الســنتني الاعتمادات [فرتة الســنتني احلالية] ل
الدورتني  كل من االجتماع املشـــــــــــــرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية واجمللس ويوافقان عليه يف اجتماعيهما يف [موعد

 األوليني يف فرتة السنتني التالية]".
 

ابالســــــــــــــتعراض  ارهنًــ  ،اعتمــادهــا بغرض املوافقــة التــاليــة جراءاتعلى رفع توصــــــــــــــيــة إىل املؤمتر إباللجنــة  اتفقــتو  -12
 :الربامج واملالية واجمللس يتنجلبني االجتماع املشرتك كل من والتعديالت اليت جيريها  

 
 معلومات عن رصـــــــيد األموال غري املنفقة يف الفرتة املاليةإىل إعداد إقفال احلســـــــاابت، تبادر األمانة، بعد  (أ)

 السابقة واالستخدام املقرتح لتلك األموال.

رّحلة تكون االســتخدامات املقرتحة لألرصــدة غري املنفقة  (ب)
ُ
وى ملســائل على نطاق املنظمة ذات أولوية قصــامل

 الفئات التالية: ضمنوملرة واحدة، وتندرج عادة 
 

o  ية يف لتحقيق قدر أكرب من الكفاءة والفعال اختاذها لتدابري احلامسة املطلوبلاملصـــــــــــــروفات ملرة واحدة
 ا على قدرة املنظمة على تنفيذ بر�مج العمل املوافق عليه؛التأثري سلبً دون من املنظمة، 
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o  املصـــــــروفات ملرة واحدة املرتبطة ابلتغيري التحويل للمنظمة؛ مبا يف ذلك تعزيز املســـــــاءلة واحلوكمة وآاثر
 األنشطة املنفذة؛

o  درة عن هيئات توصــيات صــااملصــروفات ملرة واحدة غري املدرجة يف امليزانية املطلوبة نتيجة لقرارات أو
 خارجية مثل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

جتماع املشـــــــــرتك ابالســـــــــتناد إىل إســـــــــهامات االحيال االقرتاح اخلاص ابســـــــــتخدام األموال غري املنفقة إىل  (ج)
الية ملمستمدة من التقرير السنوي عن أداء امليزانية وعمليات النقل بني أبواب امليزانية الذي يقدم إىل جلنة ا

 ا يف الدورة األوىل اليت تعقدها يف فرتة السنتني اجلديدة.للموافقة عليه بوصفه بندا دائمً 

رّحلةيوافق اجمللس على االستخدام املقرتح لألموال  (د)
ُ
 على توصيات االجتماع املشرتك. ، بناءً امل

رّحلةا عن استخدام األموال تنفذ األمانة توجيهات اجمللس وترفع تقريرً  (ه)
ُ
 واللوائحارسات ا مع املم، متاشيً امل

 املعمول هبا يف جمال رفع التقارير.
 

هاء سيجري إلغاء االعتمادات غري امللتزم هبا عند انت ه، يف حال عدم موافقة اجمللس،نأاللجنة كذلك  استذكرتو  -13
  .العام احلسابإىل الرصيد غري املنفق  اديعالفرتة املالية وس

 
 تقرير إعالمي –فرع قانون التنمية أنشطة  -خامًسا

 
ومات ملعلاب" و إعالميتقرير  - فرع قانون التنمية ةأنشـــــــط" بعنوان CCLM 109/4ابلوثيقة ا خذت اللجنة علمً أ -14

 الدورة.خالل املقدمة 
 

القانونية إىل الدول نية فقدمي املساعدة التيف ما يتعلق بفرع قانون التنمية اضطلع به ابلعمل الذي اللجنة  تبرحّ و  -15
يا�ت قاعدة باملعلومات القانونية من خالل إاتحة قانونية، و أدوات و  كتّيبات إرشـــــــــــاديةإعداد  األعضـــــــــــاء، وال ســـــــــــيما يف 

النـدوات و ) FAOLEXالتشــــــــــــــريعـات الوطنيـة واالتفـاقـات الـدوليـة بشـــــــــــــــأن األغـذيـة والزراعـة واملوارد الطبيعيـة املتجـددة (
تغري املناخ  ،أمور منها ةمجلبشـــــأن عمله  ةمواصـــــل ىعلفرع قانون التنمية عت . وشـــــجّ املنصـــــاتلكرتونية وغري ذلك من اإل

)؛ يت تتخذها دولة امليناءال االتفاق بشأن التدابري(مبا يف ذلك تنفيذ الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم و والزراعة؛ 
ســـــــيع نطاق التعاون ت اللجنة فرع قانون التنمية على تو تغذية. وحثاألمن الغذائي وال ىز عليرتكابلقدرات الربملانيني  ةوتنمي

 لتوحيد القانون املعهد الدويلو املنظمة الدولية لقانون التنمية رها يف روما والشركاء اآلخرين مثل اوجد مقتمع الوكاالت اليت 
إىل  ةرى، مشــريً أخمنتد�ت ة إىل خالل الدور اليت عرضــت املعلومات فرع قانون التنمية قدم ين . وأوصــت اللجنة أباخلاص

 إىل األعضاء.يوفرها ن أاليت ميكن  ةاخلدمات اهلام
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