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ويرجى من السادة . خمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املنا ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org :على العنوان التالي

MD353/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 جلنة الزراعة

 الدورة الثالثة والعشرون

 1121أيار /مايو 12-12روما، 

 الالئحة الداخلية للجنة

    

 موجز

ةثذة يف  ان الفنّيثة إىل فصثل لوائصهثا الداةليثة      ، اللجث 1دعا جملس املنظمة يف دورته التاسعة والثالثثني بعثد املائثة   

 وتوصيات تقرير الثدورة التسثعني للجنثة النثاون الدسثتورية        CCLM 90/2 احلسبان االعتبارات املعروضة يف الوثيقة 

بيثد أن   .سّلم اجمللس بأّن سلطة تعثديل اللثوائا الداةليثة منوطثة باللجثان الفنيثة      و (.CL 139/6الوثيقة )  والقانونية

  .مستصوب د على أّن االتساق بني اللوائا الداةلية جلميع اللجان الفنية هو أمر اجمللس شّد

 .للجنة الثئصة الداةلية علىالتعديثت املقرتحة  1ويتضمن امللصق 

 :التوجيه املطلوب من جلنة الزراعة 

هثا  تئصالواجمللثس، تثدعى اللجنثة إىل فصثل     والقانونية  جلنة الناون الدستوريةمع مراعاة التوصيات الصادرة عن 

 .كاف وتعديلها كما جيبالداةلية الواردة يف النصوص األساسية، اجلزء األول، القسم 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل
 Robert G. Gueiالسيد 

 أمني جلنة الزراعة

 0657054920-39+ : اهلاتف
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 املقدمة    -وال أ

2العمل الفورية لتجديد املنظمةةّطة نصت - 1
 :على ما يلي  

 

ميزانية املنظمة واألولويات واالسثرتاتيجيات اااصثة بثالجامك، كمثا سثرتفع      سرتفع اللجان تقاريرها إىل اجمللس بنأن 

م ثثث اإلجثراء رق )تابعة للمثامتر   ة، فتصبا جلانًاثثتقاريرها إىل املامتر مباشرة بنأن السياسات العاملية واألنظمة ذات الصل

   :وكذلك( 2-55

 

 الدورات ويرفعون تقاريرهم إىل اجمللس واملامتريبقى الرؤساء يف مناصبهم يف الفرتات الفاصلة بني  (أ)

 ؛(55-2اإلجراء رقم )

  :إن اللجان الفنية –طرق العمل  (ب)

ستعقد اجتماعاتها بصورة أكالر مرونة من حيث مدة انعقادهثا وتواترهثا حسثب احلاجثة، ويكثون       (1)

األولويثة وقثد تعقثد    وسثتتناول املسثائل الناشثئة ذات    . ماليثة ذلك عادة مثرة واحثدة يف كثل فثرتة     

 ؛ (55-2اإلجراء رقم ) اجتماعات هلا هلذا الغرض ةصيصًا

سيقوم الرئيس بتيسري التناور الكامل مع األعضاء بنأن جدول أعمال االجتماعثات وشثكلها ومثدة     (2)

 ؛ (55-2اإلجراء رقم  ) انعقادها

اجلانبية، مثع احلثرص علثى متكثني     سيتم اللجوء بدرجة أكج إىل الدورات املوازية واالجتماعات  (3)

سثوف تضثم الثدورات اثري الرميثة منظمثات اثري        )البلدان اليت لديها وفود صغرية من املنثاركة  

 .(56-2اإلجراء رقم ) (مبا يف ذلك مماللني من البلدان النامية ،حكومية والقطاع اااص
 

املمارسثات، مبثا يف ذلثك طثرق العمثل      إدةثال تغثيريات يف   " كان من الثزم تنفيذ هذه اإلجثراءات عثن طريثق   و- 2

إدةال تغيريات على النصوص األساسثية فيمثا يتعلثق بالوفثائف      "، وعن طريق(56-2اإلجراء " )واملساوليات الرتاتبية

وقد وافق املثامتر علثى تعثديثت الثنل األساسثي يف دورتثه السادسثة        (. 55-2اإلجراء " )واملساوليات الرتاتبية واريها

بيد أن األمر قد ، زز مركز اللجان الفنية نتيجة هلذه التعديثتوقد ع(. 2665تنرين الالاني /نوفمج 23-15)والالثثني 

 .تعديثت إضافية، يتم إدةاهلا على اللوائا الداةلية للجان الفنية يستلزم

 

الداةليثة  ةثذة يف   ىل فصل لوائصهثا  إدعا اجمللس اللجان الفنّية ( أ: )3ته التاسعة والالثثني بعد املائةويف دور- 3

 وتوصثيات تقريثر الثدورة التسثعني للجنثة النثاون الدسثتورية          CCLM 90/2 احلسبان االعتبارات املعروضثة يف الوثيقثة   

سّلم بأّن سلطة تعديل اللوائا الداةلية منوطة باللجان الفنية، بيد أن اجمللس شدد علثى أّن االتسثاق   ( ب)، ووالقانونية

 .مستصوب  يع اللجان الفنية هو أمر بني اللوائا الداةلية جلم
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الداةليثة للجنثة الثواردة يف الثنل      الثئصثة مثن   5و 2و 1املواد  علىوتتضّمن هذه الوثيقة التعديثت املقرتحة - 6

 .األصلي، اجلزء األول، القسم كاف

 

 الداخلية ةالتعديالت املقرتحة على الالئح    –ثانيًا 

 

 "بتهيئة املك"حول  2التعديالت املقرتحة على املادة   - ألف 

 

 ظائف اللجنة التوجيهية أو املكتبو (أ)

 

 :يف دورتها التسعنيالقانونية ونة الناون الدستورية إّن جل- 5
 

   ذّكرت بأّن ةطة العمل الفورية كانت قد دعت إىل تعزيز دور رؤساء اللجان الفنية وطالبتهم بالسعي إىل تيسثري

 ؛التناور الكامل مع األعضاء يف ما يتعّلق جبداول األعمال والصيغ ومسائل أةرى

  تعديل لوائصها الداةلية حبيث تنّل علثى إننثاء جلنثة توجيهيثة أو مكتثب      إىل  اللجان الفنيةأوصت بدعوة

 ؛أيضًا ويف ما بينها ةثل انعقاد الدوراتللعمل 

       القيثثام "إىل وفثثائف اللجنثثة التوجيهيثثة أو املكتثثب مثثن قبيثثل اعتثثجت أّنثثه باإلمكثثان إضثثافة إشثثارة عامثثة

قد ال يستدعي األمر إعطاء شرح مفّصل أكالثر للوفثائف   ، وإىل الثئصة الداةلية" بالتصضريات الثزمة للدورات

  .إىل الطبيعة الديناميكية لوفائف هذا النوع من األجهزة   نظرًا

 

جمموعة العمل املفتوحة العضثوية املعنيثة بالتثدابري الراميثة إىل زيثادة      ويف ما يتعلق بالتكاليف املرتبطة، أبلغت - 5

أربثع   إىلمثرتني   ، اجتماعًاالذي جيتمع مرة كل سنتني ،بأّنه يف حال عقد مكتب اللجان الفنّية كفاءة األجهزة الرئاسية

 دوالر أمريكثي  36 666 بثني  هامتوّسثط  مكتب تكثاليف إضثافية يثرتاوح   ترتّتب على كل مّرات بني الدورات، ميكن أن 

 .كل فرتة ماليةدوالر أمريكي يف  56 666و

 

يف فثرتة السثنتني،   ( إىل أربعثة اجتماعثات كصثد أقصثى     اجتماعني)وسيكون عدد االجتماعات الرمية حمدودًا - 5

ولثو كثان   . ا يف ذلك التواصل عج الجيثد اإللكرتونثي  مب ،وميكن تنفيذ العديد من املناورات باستخدام التقنيات احلديالة

كمثا ميكثن أن يسثاعد    . كلفة االجتماعات منعدمة أو مقتصرة على احلثد األدنثى   لكانتروما، يف مقر كل أعضاء املكتب 

أعضثاء   وافثق استخدام املرافق مالل املامترات عج الفيديو يف احلد من التكاليف املرتتبة على اجتماعات املكتب، يف حال 

 .استخدام هذه األداة علىاملكتب 

 

هثا الداةليثة علثى    تئصمثن ال  1بات فقرة جديثدة يف املثادة   ، أدرجت جلنة الغا2616 األولتنرين /ويف أكتوبر- 5

اللجنة التوجيهية، فيما بني الدورات، التناور مع األعضاء فيما يتعلق جبداول األعمال والصثيغ   تيسر : "النكل التالي
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د األمثا  نهجثًا   يجلنة مصثا  وتعتمد". ومسائل أةرى، وتنفذ اإلجراءات األةرى ذات الصلة لضمان التصضري للدورات

 . 1 امللصقة يف قرتح صيغة مماثلة للجنة الزراعوُت. ها الداةليةتمنابهًا لتعديل الئص

 

 عدد األعضاء (ب)

 

أّنه باإلمكان توسيع نطثاق العضثوية يف بعثل اللجثان الفنيثة مبثا        الناون الدستورية والقانونية جلنةواعتجت - 5

. (جغثرايف  عضو واحد عن كل إقليم)إىل سبعة يكفل متاليل مجيع األقاليم وذلك من ةثل زيادة العدد اإلمجالي لألعضاء 

على أّنه يتعّين على كّل جلنة من اللجان الفنية مراجعة هذه املسألة واضثعة   الناون الدستورية والقانونيةجلنة وشّددت 

يف احلسبان مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلثك الصثعوبات الثيت قثد تواجههثا بعثل األقثاليم يف مثلء مجيثع          

ويتوّقثع أن دثدد     جمموعة العمل املفتوحة العضثوية   يف توافق يف اآلراء حول هذه املسألة ومل يكن من .  املناصب الناارة

 .اااصة هاكل جلنة تنكيلة مكتبها على أساس متطلبات

 

تضّم سبعة  يةها الداةلية بهدف إنناء جلنة توجيهتئصلت جلنة الغابات العّد 2616األول  تنرين/ويف أكتوبر- 16

د األما  على توسثيع نطثاق عضثويتها    يوتعمل جلنة مصا(. يةالرئيس والرؤساء الستة هليئات الغابات اإلقليم )أعضاء 

 .إىل سبعة أعضاء

 

القرتاح الداعي إىل أن يعمل الرؤساء ، أّيدت جلنة الزراعة ا(2665نيسان /أبريل)يف دورتها احلادية والعنرين و- 11

ةثثل الفثرتات الفاصثلة بثني الثدورات بغيثة إعثداد أعمثال اللجثان واالتصثال            ونواب الرؤساء كهيئات ملكاتب اللجثان 

وأحاطت اللجنة باالقرتاح الداعي إىل ضم منثدوبي كثل األقثاليم إىل هيئثات املكاتثب لضثمان       . حسب االقتضاء باألمانة،

كتثب  أّن امل علثى للجنثة  ا أكثدت ويف دورتهثا الالانيثة والعنثرين،      .4اللثوائا الداةليثة  متاليل كاف وذلك بانتظار تعثديل  

وتبّين أّن التماليل اإلقليمي يف املكتب أداة مفيدة   .5سيتناور مع البلدان واجملموعات اإلقليمية بغية إعداد جدول األعمال

 .األعضاء معيف تسهيل االتصال الفعال 

 

 .(1أنظر امللصق )عضوية املكتب ليضّم سبعة أعضاء  قوعلى أساس ما تقّدم، يقرتح توسيع نطا- 12

 

 اللجنة أمني (ج)

 

للجنثة يقثوم بالواجبثات الثيت      يعني املدير العثام للمنظمثة أمينثاً    "لكل اللجان الفنية على ما يلي 1تنّل املادة  -13

 (.1أنظر امللصق ) 1ولذلك، يقرتح إضافة فقرة يف نهاية املادة ". جنةيتطلبها عمل الل

 

 توقيت انتخاب أعضاء املكاتب (د)
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دت وأّيث . املكتثب يف نهايثة الثدورة    أعضثاء  وافقثت جلنثة الزراعثة علثى انتخثاب      ،يف دورتها الالانية والعنرين -16

واعتثجت جلنثة النثاون    . جمموعة العمل املفتوحثة العضثوية االهثاه الناشثإ يف إجثراء االنتخابثات يف نهايثة الثدورة        

موعد االنتخاب يف مستهّل دورات اللجثان أو يف  الدستورية والقانونية أّن اللوائا الداةلية احلالية للجان الفنّية ال دّدد 

ولثذلك مل تقثرتح أي     .ملرونة لعملية االنتخاب إما يف مسثتهّل الثدورات أو يف نهايتهثا   نهايتها، مما يتيا قدرًا كافيًا من ا

 .تعديثت

 

 حول الدورات 1التعديالت املقرتحة على املادة    -باء

 

بنثأن احلاجثة       CCLM 90/2 باملثحظات الواردة يف الوثيقة  علمًا الناون الدستورية والقانونية نةجلأحاطت - 15

تنفيثذ ةطثة العمثل    "املعنثون   16/2665إىل توقيت عقد دورات اللجان الفنية وفقًا للجدول الزمين املرفق بقثرار املثامتر   

 11-3إىل  1-3اإلجثراءات مثن   " )الفورية خبصوص إصثح عمليات إعداد الجامك وامليزانية والرصد املستند إىل النتثائك 

 جلنيت الجنامك واملالية من األةذ يف االعتبار تقارير تلك اللجان لدى إعداد املنورة اليت لتمكني( من ةطة العمل الفورية

ودعت اللجنة اللجان الفنية إىل دراسة ما إذا كان من الواجثب  . تسديانها إىل اجمللس دت إطار دورة امليزانية اجلديدة

 .6ةيف هذا الصدد تعديل لوائصها الداةلي

 

اللجنة دورة واحدة يف كثل فثرتة ماليثة يف      تعقد : "ها الداةلية على النكل التاليتئصالغابات اللت جلنة وعّد- 15

األحوال العادية، مع توقيت ميّكن جلنة الجنامك وجلنة املالية مثن األةثذ بعثني االعتبثار تقريثر اللجنثة لثدى صثيااة         

 (.1 امللصقأنظر )الزراعة وتقرتح صيغة مماثلة للجنة   ."ساملنورة اليت تسديانها إىل اجملل

 

 "التقارير"حول  6التعديالت املقرتحة على املادة     -جيم

 

ذّكرت جلنة الناون الدستورية والقانونية بأّن اللجثان الفنيثة سثتكون يف املسثتقبل مسثاولة أمثام اجمللثس عثن         - 15

مثن ةطثة العمثل     55-2اإلجثراء  ) وأمام املامتر عن مسثائل السياسثات واملسثائل التنظيميثة     ،مسائل الجنامك وامليزانية

وأن املامتر، تنفيذًا هلذا اإلجراء، اعتمد يف دورته السادسة والالثثني، تعديثت علثى الدسثتور وعلثى الثئصثة     ( الفورية

حقًا علثى إدةثال تعثديثت علثى اللثوائا الداةليثة       وأشارت اللجنة إىل أّن تنفيذ هذا اإلجراء ينطوي ال.   العامة للمنظمة

بثإجراء تعثديل ممكثن علثى     ( 2665شثبا   /فجايثر  6-2)أوصت يف دورتها الرابعة والالمثانني  قد وذّكرت بأّنها  ،للجان

الطلثب  توافق اللجنة يف كل دورة على تقرير يتضمن  راءها وتوصياتها، ويورد عنثد  "     :  ئا الداةلية على النصو اآلتيواالل

وُتصثال مسثائل   . اكثون التوصثيات دقيقثة وميكثن تنفيثذه     وتبذل اللجنة قصارى جهثدها لضثمان أن ت  . بآراء األقلية بيانًا

وُيبلثغ اجمللثس      .  يف حني ُتصال مسائل الجنامك وامليزانيثة إىل اجمللثس   ،السياسات العامة واملسائل التنظيمية إىل املامتر

اللجنة وتاثر يف برنامك املنظمة أو ماليتها، ومعها مثحظثات اللجثان املختصثة املتفرعثة عثن      بأية توصيات توافق عليها 

  (.أشري إىل النل الذي ينبغي إضافته بوضع ةط دته" )اجمللس
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 (.1أنظر امللصق ) ما سبقعلى ضوء  5من املادة  1وبالتالي يقرتح تعديل الفقرة - 15

 

 اللجنةالتوجيه املطلوب من     –ثالثًا 
 

فصثل   إىل توجيهات اجمللس وتوصيات جلنثة النثاون القانونيثة والدسثتورية، قثد تراثب اللجنثة يف        استنادًا- 15

 .الداةلية واعتمادها االتعديثت املقرتحة على الئصته
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 2 امللحق

 

 التعديالت املقرتحة على الالئحة الداخلية للجنة
 

 خبثط قرتحات بنأن اإلدرا  املوترد  خبط منطوب نل منروع التعديثت الوارد أدناه، ترد املقرتحات بنأن احلذف يف

 .مائل دته ةط

 

  2املادة 

 هيئة املكتب

 

 ونائبثا ثانيثا   أواًل ونائبثاً  تنتخب اللجنة من بني مماللي أعضائها، يف أول دورة تعقد يف كل فثرتة ماليثة، رئيسثاً   - 1

ويعملثون  ، جثدد  ونثواب  ونثائبني للرئيس يبقون يف مناصبهم إىل أن يثتم انتخثاب رئثيس    ومخسة نواب  ةرين 

 .مكتب ةثل الدورات وفيما بينهاهيئة ك
 

 وميارس أي وفائف أةرى الزمثة  اللجنةحالة ايابه، اجتماعات  يف األولنائبه  نوابهأحد يرتأس الرئيس، أو - 2

للرئيس من رئاسة جلسة مثن اجللسثات تعثني     األولويف حالة عدم متكن الرئيس والنائب . اللجنةلتيسري عمل 

  .، لتولي الرئاسةأحد نواب الرئيس اآلةرين  ممالل أحد أعضائها اللجنة

 

، فيما بني الدورات، التناور مع األعضاء فيما يتعلق جبداول األعمثال والصثيغ ومسثائل أةثرى،     كتبر املّسيي- 3

 .اإلجراءات األةرى ذات الصلة لضمان التصضري للدوراتوتنفذ 
 

  .للجنة يقوم بالواجبات اليت يتطلبها عمل اللجنة ن املدير العام للمنظمة أمينًايعّي- 6

 

  2 املادة

 الدورات

 

 .من الثئصة العامة للمنظمة 32من املادة  6و 3تني عقد اللجنة دوراتها وفقًا ملا جاء يف الفقرت- 1

  .للجنة عقد أي عدد تناؤه من اجللسات املنفصلة أثناء كل دورة من دورات اللجنة جيوز- 2

ويفضل أن يكون انعقادها يف وقثت مبكثر يف   تعقد اللجنة يف األحوال العادية دورة واحدة ةثل كل فرتة مالية، - 3

االعتبار تقرير اللجنثة لثدى    مع توقيت ميّكن جلنة الجنامك وجلنة املالية من األةذ بعني سنوات انعقاد املامتر

ويدعو املدير العام إىل عقد هذه الدورات بالتناور مع رئيس اللجنة، . صيااة املنورة اليت تسديانها إىل اجمللس

  .مع مراعاة أي اقرتاحات تقدمها اللجنة
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سها، أو بناء علثى  رئي بالتناور مع جيوز للجنة، عند االقتضاء، أن تعقد دورات إضافية بدعوة من املدير العام- 6

  .يقدم إىل املدير العام من االبية أعضاء اللجنة ةّطيطلب 

يرسل إشعار مبوعد كل دورة ومكان انعقادها إىل مجيع الدول األعضاء واألعضثاء املنتسثبة يف املنظمثة، والثدول     - 5

بنثهرين علثى األقثل يف    اري األعضاء واملنظمات الدولية اليت تدعى إىل حضثور الثدورة، قبثل موعثد انعقادهثا      

  .األحوال العادية

  .ومستنارين ملمالله يف اللجنة ومساعدين ن مناوبنيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعّيجي- 5

  .كتمل النصاب الثزم الختاذ أي إجراء رمي من قبل اللجنة حبضور مماللي أالبية أعضاء اللجنةي- 5

)...( 

 

 6املادة 

 التقارير

 

  راءها وتوصياتها وقراراتها، ويورد عند الطلثب بيانثاً   متضمنًا يقدم إىل اجمللس دورة تقريرًا تضع اللجنة يف كل- 1

ُتصثال مسثائل   و. اكون التوصيات دقيقة وميكثن تنفيثذه  وتبذل اللجنة قصارى جهدها لضمان أن ت .بآراء األقلية

وُيبلثغ  . يف حني ُتصال مسائل الجنثامك وامليزانيثة إىل اجمللثس    ،السياسات العامة واملسائل التنظيمية إىل املامتر

اجمللس بأية توصيات توافق عليهثا اللجنثة وتثاثر يف برنثامك املنظمثة أو ماليتهثا، ومعهثا مثحظثات اللجثان          

    .وتعرض تقارير اللجنة على املامتر. ساملختصة املتفرعة عن اجملل

األعضاء و األعضاء املنتسبة يف املنظمة والثدول اثري األعضثاء املثدعوة إىل      ع تقارير الدورات على مجيع الدولتوّز- 2

  .حضور الدورة، وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التماليل يف الدورة

وكذلك اآلراء اليت يطلب إدراجهثا   يتضمن تقرير اللجنة مثحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية،- 3

على طلب أي عضو بتوزيع هذا اجلزء من تقريثر اللجنثة    ويقوم املدير العام بناًء .الر من أعضاء اللجنةعضو أو أك

وجيوز للجنثة أن  . بأسرع ما ميكن على الدول أو املنظمات الدولية اليت تتلقى عادة تقرير اجلهاز الفرعي املعين

ريرها وحماضر مداوالتها إىل األعضثاء، إىل  راء  من املدير العام، أن يسرتعي االنتباه، عند إرسال تق تطلب أيضًا

  .اللجنة وتعليقاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية

 

  .ددد اللجنة اإلجراءات اليت تتبع بنأن البيانات الصصفية عن أعماهلا- 6

 

)...( 


