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من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ.    ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق  يرجى

 www.fao.orgاجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي: 

A

والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

الدورة األوىل بعد املائة

2015 أكتوبر/تشرين األول 23 – 21 روما،

والقانونية الدستورية الشؤون للجنة السنوات املتعدد العمل برنامج

مرحلي( )تقرير

مقدمة -أواًل

املنعقتتتتدة والتستتتتعني الثالثتتتتة دورتهتتتتا يف )اللجنتتتتة والقانونيتتتتة  الدستتتتتورية الشتتتت ون جلنتتتتةوافقتتتتت  -1

متع اإلاتارة إىل عتدم    ، 2015-2012 للفترتة  الستنوات  املتعتدد  هاعمل برنامج على ،2011 سبتمرب/أيلول 23إىل  21 من

.مسبقًا وجود بنود دائمة على جدول أعماهلا للنظر فيها يف مواعيد حمددة
1

عن خطة العمل املتعددة السنوات يف الدورات اليت عقدتها يف اهر  ةاملرحلي التقاريرووافقت اللجنة على  -2

)الدورة السابعة والتسعون للجنة   2013)الدورة اخلامسة والتسعون للجنة  وسنة  2012أكتوبر/تشرين األول من سنة 

)الدورة التاسعة والتسعون للجنة  على التوالي، ونظرت خالهلا يف األهداف والوالية اإلمجالية للجنة  2014وسنة 

 واقرتحت أساليب عمل وممارسات هلا. 

2015-2012 برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة   -ثانيًا

 تقرير مرحلي

امللحق ، على النحو الوراد يف 2015-2012يعرض التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  - 3

حتقيق برنامج عملها املتعدد  باجتاه، التقدم الذي أحرزته جلنة الش ون الدستورية والقانونية بهذا التقرير األول

CL 143/4 الوثيقة يف 15 – 11 الفقرات  1
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والتسعني يف أكتوبر/تشرين  التاسعةخالل دورتها  تهستعراض األخري الذي أجراالمنذ  2015-2012السنوات للفرتة 

 . 2014األول 

 

 اللجنة اختاذها من جانباإلجراءات اليت ُيقرتح    -ثالثًا

 

 الدستورية والقانونية مدعوة إىل:إن جلنة الش ون  -5
 

أهدافها العامة وواليتها  مع مراعاة، األولامللحق التقرير املرحلي، على النحو الوارد يف هذا النظر يف  أ )

 2015-2012العمل املقرتحة واملمارسات اليت وردت يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  أساليبو

 والذي مّتت املوافقة عليه؛

املميزة لعمل اللجنة؛ فهي وفقًا لطبيعتها وواليتها، تعقد دورات للنظر يف البنود  السماتعلى جمددًا التأكيد  ب )

اجمللس أو املدير العام مبوجب  من جانبكلما استجّدت إليها  احملالة ملنظورة أو املتكررة ولكناغري 

 .من الالئحة العامة للمنظمة 34من املادة  8و 7الفقرتني 
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 امللحق األول
 

من قبل جلنة الشؤون  دراسة البندمواصلة 

الدستورية والقانونية )إذا انطبق األمر( 

 أو هيئة إدارية أخرى

 لبندلاجمللس  دراسة
جلنة الشؤون الدستورية  دراسةنتيجة 

 لبندلوالقانونية 
 املوضوع 

من بند ال 

 جدول

 األعمال

دورة جلنة الشؤون 

 الدستورية والقانونية

 : أ)17، الفقرة CL 151/REPالوثيقة   ال يوجد
باالستعراض الذي أجرته أحاط علمًا 

اللجنة للتقرير السنوي للجنة املبادئ 
وذّكر بأن سيتعّين  2014لعام  األخالقية

ية املعنية يف على األجهزة الرئاس
أن تقرر ما إذا كان  2016مايو/أيار 

القية سيتعني إنشاء جلنة املبادئ األخ
بصورة دائمة أم ال وتطلّع إىل تطبيق 

 قرار املالي.برنامج اإل

والتقرير  CCLM 100/2رست الوثيقة د
للجنة املبادئ األخالقية  2014 لعام السنوي

  CL 151/2يف الوثيقة  8-4)الفقرات 

التقرير  –جلنة املبادئ األخالقية 
 2014السنوي 

 املائةالدورة  2

   2015فرباير/شباط  23-24

)ب : 17، الفقرة CL 151/REPالوثيقة  نعم
أحاط علمًا بالتوجيهات الصادرة عن 

جلنة الش ون الدستورية والقانونية بشأن 
التعديالت املقرتحة على اتفاقية هيئة 
احلور الدولية وأقّر باحلاجة إىل عقد 

املزيد من املفاوضات وبأن جلنة الش ون 
الدستورية والقانونية ستستعرض جمددًا 

مشروع التعديالت  قبل رفعها إىل 
 .2017مل متر يف عام اجمللس وا

بعنوان  CCLM 100/3درست الوثيقة 
"إصالح هيئة احلور الدولية" اليت تصف 

عملية تعديل املعاهدة من خالل وضع هيئة 
احلور الدولية يف إطار منظمة األغذية والزراعة 
)اتفاقية هيئة احلور الدولية ، فضاًل عن غاية 

االتفاقية ومضمون سلسلة تعديالت يف 
اهليئة. وأاارت جلنة الش ون  اقرتحتها

الدستورية والقانونية إىل أّن التعديالت سوف 
حتال إىل اهليئة العتمادها يف جلسة من 

وإىل أّن نفاذها  2016املزمع عقدها يف سنة 
سيبدأ بعد موافقة م متر الفاو عليها يف 

 . 2017يونيو/حزيران 

  3 إصالح هيئة احلور الدولية
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أحاط علمًا )ب : 17الوثيقة ، الفقرة  
بالتوجيهات الصادرة عن جلنة الش ون 
الدستورية والقانونية بشأن التعديالت 

املقرتحة على اتفاقية هيئة احلور الدولية 
وأقّر باحلاجة إىل عقد املزيد من 

املفاوضات وبأن جلنة الش ون الدستورية 
والقانونية ستستعرض جمددًا مشروع 

لس التعديالت  قبل رفعها إىل اجمل
 .2017وامل متر يف عام 

طلبت اللجنة توضيحات حول مجلة أمور، 
من بينها، مدى التوسيع املقرتح لنطاق اهليئة 
حبيث تشمل احلور واألاجار األخرى املتصلة 

به واألنواع ذات الصلة، وانعكاسات ذلك، 
فضاًل عن الوظائف املراجعة للهيئة وعالقة 

وطنية اهليئة باهليئات الوطنية واألجهزة ال
األخرى اليت نصت عليها املادة الرابعة 

واتفاقية هيئة احلور الدولية والعالقة بني 
اهليئة وجلنة الغابات ومضمون التعديالت 

املقرتحة يف ضوء املعايري اليت وضعتها اللجنة 
 توامل متر ملعرفة ما إذا كان سواجملل

املقرتحة تنطوي على التزامات  تالتعديال
جديدة بالنسبة إىل األطراف. وأاارت اللجنة 
إىل أنه ستقوم باستعراض التعديالت املقرتحة 

باإلضافة إىل أي معلومات إضافية عن جمددًا 
مداوالت اهليئة بعد اعتماد التعديالت من 

وقبل إحالة  2016قبل اهليئة يف سنة 
الدولية إىل االتفاقية املعدلة هليئة احلور 
للموافقة  2017امل متر يف اهر يونيو/حزيران 

 عليها. 

  تكملة 3 

)ج : 17، الفقرة CL 151/REPالوثيقة  نعم
أقّر اقرتاح جلنة الش ون الدستورية 

والقانونية بشأن إجراء تعديل حتريري 
 يف النسخة األسبانية.

 CCLM 100/4 Rev.1درست الوثيقة 
بعنوان "تصحيح األخطاء والتعديالت 

التحريرية يف النصوص األساسية". وأاارت 
اللجنة إىل وجود اختالف بني النسخة باللغة 

من الالئحة  34من املادة  13اإلسبانية للفقرة 
العامة للمنظمة يف ما يتعلق باسرتداد نفقات 

الرئيس وممثلي األعضاء يف اللجنة الناائة عن 
جنة والنسخ األخرى من حضور دورات الل

الالئحة العامة للمنظمة باللغات األخرى يف 
 املنظمة. 

تصحيح األخطاء والتعديالت 
 التحريرية يف النصوص األساسية

4  
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أقّرت اللجنة اقرتاحًا لتصحيح النسخة   
اإلسبانية من املادة املذكورة اليت ال تتضمن 
إاارة إىل الرئيس، خالفًا للنسخ الصادرة 

باللغات األخرى. ومل تتوصل اللجنة إىل اتفاق 
ملعرفة ما إذا كانت بعض التعديالت املقرتحة 

يف الوثيقة هي تصحيح ألخطاء مطبعية أو 
يف املضمون واتفقت على تنطوي على مشاكل 

دراسة هذا املوضوع جمددًا يف دورة الحقة من 
 دوراتها. 

  ةتكمل 4 

 
 


