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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 

 الدورة الرابعة بعد المائة

 2017مارس/آذار  15-13روما، 

 المقاربات "الموفرة للورق" والتعديالت التحريرية في النصوص األساسية
 

 مقدمة – أولا 
 
ا املائة بع  دورهت ما يلي باستتتتتم نالل نةن  يف استتتتتتعرضتتتتتت  نة الوتتتتتاون الدستتتتتتورية والقانونية  املوتتتتتار إليها يف -1

آنذاك  اعُتربو . 1اليت ميكن تصتتتتت ي ها يف الائ ة العامة للمنظمة ة الطابعاألخطاء الكتابية وأوجه عدم االتستتتتتاح الت ريري
من املستتتتتتصتتتتتو  أن يُعرل عدد من التصتتتتتويبات والتعديات املقرتحة على الل نة لهرل املوافقة عليها. و انت بع   أنه

ت عليها تنفيذ خطة العمل الفورية لت ديد املنظمة ووافقعلى الدستتتتتتتتتتتتتتتور متابعة لدخلت أُ يات التعديات ناجتة عن تعد
 ايا جوهرية.رب أن املقرتحات األخرى تنطوي على قض. واعتُ 2الل نة

 
 اليت يرد نصها  اآليت: من الائ ة العامة للمنظمة 25 أ  من املادة  6وتتعلق إحدى التعديات املقرتحة بالفقرة  -2
 
يعد املدير العام، بالتوتتتاور مع رئيجمل ا،لجمل، ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعضتتتاء، أو األعضتتتاء املنتستتتبة   ن

أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعضتتتتتتاء واألعضتتتتتتاء املنتستتتتتتبة بالربيد ا وي قبل انعقاد   ل يف حدود وضتتتتتتعها، جدوأل
 ن.على األقل، وتوزع الوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلك الدورة بستني يوما  

 
الت احلديثة جيا االتصتتتتتتتتتتاواقرتح حذف عبارة نبالربيد ا وين، وذلك على ضتتتتتتتتتتوء اعتماد املنظمة املتلايد لتكنولو  -3

 الل نة على إعادة النظر يف املستتتتألة يف املنتستتتتبة. واتفقتإلرستتتتاأل جدوأل األعماأل املاقت إىل الدوأل األعضتتتتاء واألعضتتتتاء 
 .3من دوراهتا مقبلةدورة 
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 للورق" ة"الموفر  المقاربة - انياا ث
 
 مة دعما  املنظ يف عضتتتاءاأللاتصتتتاأل الربي ببلهت املنظمة اآلن األطوار النهائية من إعداد برنامج النظام ا ديد  -4

توافق تو يف إعداد وتوجيه املراستتات الربية عن طريق البوابة اصا تتة باألعضتتاء يف املنظمة.  املقاربة املقتصتتدة للورحلتطبيق 
الفعالية وقدرة الو تتتتتتتتتتتتتتوأل ادة للي ا  ا عرب منظومة األمم املت دة توخيتطبيقها حالي   ورح مع التدابري اليت جيريلل ةاملوفر  املقاربة
وقد جن ت املنظمة يف تنفيذه خاأل دورة ا،لجمل  .4على تقليص ح م الورح املستتتتتتتخدم يف الوثائق واملراستتتتتتات ا   تتتتتتوحر 

 ، واليت اتبعت هنج نالطباعة 2016اصامستتتتتتة واصمستتتتتتني بعد املائة اليت اختتمت منذ وقت قريب  ديستتتتتتمرب/ انون األوأل 
 الوثائق. ما خيص مجيع عند الطلبن يف

 
املنظمة  عتلمللورحن يف املراستتتتتتتتتتتتتتات، ت ةناملوفر  املقاربة فعا  غالبية أجهلة األمم املت دة اليت اعتمدت  وعلى غرار -5

عن توجيه املراستتتتتتات املطبوعة  الورقية  لكل من املمثلني الدائمني واملستتتتتتاولني احلكوميني العاملني يف العوا تتتتتتم. التخلي 
ة باألعضتتتتتاء يف اصا تتتتت يف املنطقة احملمية بكلمة مرور على البوابةلكرتونيا إحتميل املراستتتتتات  عن ذلك ضتتتتتا  عو  ستتتتتي ريو 

االطاع على و  أللدخو ااحلكوميني تاح  ميع املستتتتتتتاولني وستتتتتتتي نيا  آلك املراستتتتتتتات املستتتتتتتتفيدين املنظمة. حيث ستتتتتتتتبل  ت
ا املراسات ن، اليت تتضمن أيض  My messagesن اصا ة لرسائلا ن ندوح بريدن العضو املعين، وذلك من خاأل  ف ة

 احملفوظة الصادرة عن املنظمة.
 
التصتاأل احلديثة يف اتكنولوجيات للورح أن يفضتي إىل تلايد استتخدام  ةاملوفر  للمقاربةومن شتأن التنفيذ التدرجيي  -6

 وريةجهلة الرئاستتتتتية والدستتتتتتاألوثائق االجتماعات الربية األخرى لدورات وإرستتتتتاأل  حلضتتتتتور االجتماعاتدعوات التوجيه 
طابات خ نالربيد ا وين، مبا يف ذلك توجيه. وبالتايل، ستتتتتيادي ذلك إىل التخلص من طريقة اإلرستتتتتاأل بواستتتتتطة للمنظمة

 .دوأل األعماأل املاقت مرفقة جب املنظمة  مامتر املنظمة وجملجملدورات الدعوة حلضور 
 

 الئحة العامة للمنظمةالتعديل المقترح ل - الثاا ث
 
من الائ ة العامة للمنظمة  25 أ  من املادة  6بتعديل الفقرة  بيا  ر القيام هذه اصلفية، يقرتح  باالستتتتتتتتتتتتتتتناد إىل -7

 حنو ما يلي: على
 
يعد املدير العام، بالتوتتتتاور مع رئيجمل ا،لجمل، ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعضتتتتاء، أو األعضتتتتاء املنتستتتتبة  ن

بل انعقاد ق بالربيد ا ويدوأل أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعضتتتتتتاء واألعضتتتتتتاء املنتستتتتتتبة  ل يف حدود وضتتتتتتعها، ج
 ن.على األقل، وتوزع الوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلك الدورة بستني يوما  

 
 .الوثائق الربيةة الوحيدة يف النصوص األساسية اليت توري إىل وسيلة حمددة إلرساأل وهذه هي املاد -8
 

                                                           
حتسني فعالية استخدام التكنولوجيات احلديثة وتكنولوجيا إىل ، الذي يدعو /285/55A/RESمن األمم املت دة لقرار ا معية العامة  است ابة  4

 املعلومات يف أساليب عمل األمم املت دة.
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، 6تعميم، أو 5حيثما وردت إشتتتتتتارة يف النصتتتتتتوص األستتتتتتاستتتتتتية إىل إرستتتتتتاألإنه للورح، ف ةاملوفر  املقاربةع ا مواتستتتتتتاق   -9
شتتارة يف النصتتوص ا أن اإللكرتونية. ويتوقع أيضتت  اإل أن يوتتمل اإلجراء التوزيع بالوستتائلالوثائق لألعضتتاء، يتوقع  7توجيه أو

طة التوزيع بواستتتتتتتتتتتت اتتضتتتتتتتتتتتتمن أيضتتتتتتتتتتتت   إرستتتتتتتتتتتتاأل املنظمة للمعلومات اإلجرائية اليت تنطوي علىإىل اصطوات األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية 
 لكرتونية.اإل الوسائل

 
 العتبارات ذات الصلة - ابعاا ر 

 
ا لقدرة التكنولوجيات احلديثة على حتستتتتتتتتتتتتتتني فعالية خدمة ا دقيق  وجهت ا معية العامة لألمم املت دة اهتمام   -10

 العمليات احلكومية الدولية.
 

توستتتتتتتتتتتتع أدوات تكنولوجيات املعلومات واالتصتتتتتتتتتتتتاأل احلديثة، مبا يف ذلك انتوتتتتتتتتتتتتار األجهلة احملمولة  اخرا  موأتاح  -11
األ بأسلو  فع  جديدة إلدارة وثائق املامترات بفعالية أ رب و  ر ا  فاهلواتف الذ ية ،  احلواسيب احملمولة واحلواسيب اللوحية و 

 فق املعلومات.يف الوقت ذاته تديس ر التكلفة، و من حيث 
 

 ذلك،   .وتتلايد توقعات إمكانية احلصوأل على املعلومات الرقمية أ ثر فأ ثر يف أوساط املوار ني يف االجتماعات -12
ن قدراهتا على االستتتتتتت ابة لاجت ةاملوفر  للمقاربةفإن املنظمة، من خاأل تطبيقها  اهات للورح، تبين أستتتتتتجمل املستتتتتتتقبل، وحتستتتتتت 

ة ستتتتهلة دورات أجهلهتا الرئاستتتتية والدستتتتتورية  التقارير والوثائق، وما إىل ذلك  بصتتتتور لد ر وااملتوفري  ستتتتيتيحلرقمية العاملية، مما ا
 ودائمة، وييسر إعداد تلك الدورات، مبا يف ذلك عن طريق موار ة املساولني احلكوميني العاملني يف العوا م.

 
 بل اللجنةاإلجراءات المقترح اتخاذها من ق   - امساا خ

 
الل نة مدعوة إىل استتتتعرال هذه الوثيقة يف ضتتتوء االعتبارات الواردة أعاه واملمارستتتة اليت جرت عليها العادة إن  -13

 حىت اآلن، وتقدمي املاحظات اليت تراها مناسبة.
 

وإن الل نة، رهنا  باآلراء اليت قد تبديها، مدعوة على وجه اصصوص إىل أن تايد موروع قرار املامتر بوأن تعديل  -14
   من الائ ة العامة للمنظمة، وأن ترفعه للم لجمل إلقراره مث إحالته إىل املامتر. 25 أ  من املادة  6الفقرة 

                                                           
 ، وما إىل ذلك.8و 4و 49و 3 ، واملواد9و 3و 1ت ، الفقرا2املادة ، و 3الفقرة ، 1املادة الائ ة العامة للمنظمة،  ،مثاأل ذلك  5
، 1 ، الفقرة3امج، املادة الداخلية لل نة الربنوالائ ة ، 2الفقرة  ،18واملادة ، 2الفقرة  ،11، واملادة 2، الفقرة 4للمنظمة، املادة  العامة الائ ة مثاأل ذلك،  6

 وما إىل ذلك.
داأل ؛ والائ ة القستتتتتم  النصتتتتتوص األستتتتتاستتتتتية،  2، الفقرة 6، واملادة 4، الفقرة 2اعة، املادة واللر  ألغذيةمثاأل ذلك، الائ ة الداخلية ،لجمل منظمة ا  7

 ؛ وما إىل ذلك.6، الفقرة 3، املادة الربنامجالداخلية لل نة 
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 2017قرار المؤتمر __/
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 25)أ( من المادة  6تعديل الفقرة 
 
 املامتر إن  
 

 ةاملوفر  املقاربةذ لوجيا املعلومات، مبا يف ذلك عن طريق تنفيمن شتتأن االستتتخدام املعلز للتكنولوجيا احلديثة وتكنو  هبأن إذ يقر  
 ملها؛ع أساليبللورح، أن يدعم جهود األجهلة الرئاسية والدستورية وأجهلة املنظمة األخرى من أجل حتسني فعالية 

 
نرتنت إىل ة اإلشتتتتتبكبواستتتتتطة ا تتتتتة بأعضتتتتتاء املنظمة تتيح الو تتتتتوأل املأمون واحملمي بكلمة مرور صبأن البوابة ا وإذ يعترف
   للمنظمة؛6االجتماعات جبميع اللهات الربية الست  البيانات واملعلومات األخرى اصا ة بالوثائق و 

 
مارس/آذار  15-13بآراء  نة الوتتتتتتتتاون الدستتتتتتتتتورية والقانونية  الل نة ، يف دورهتا الرابعة بعد املائة  روما،  وإذ أخذ علماا 

 من الائ ة العامة للمنظمة؛ 25ة   بوأن اقرتاح تعديل املاد2017
 

 التعديل املقرتح؛   أقر  2017أبريل/نيسان  28-24، يف دورته السادسة واصمسني بعد املائة  روما، أن ا،لجمل وإذ يعتبر
 
 من الائ ة العامة للمنظمة: 25 أ  من املادة  6اعتماد التعديل التايل على الفقرة  يقرر -1
 
 25المادة ن
 

 دورات المجلس
6- 
يعد املدير العام، بالتوتتتتتاور مع رئيجمل ا،لجمل، ومع مراعاة املقرتحات اليت تقدمها الدوأل األعضتتتتتاء، أو األعضتتتتتاء   أ 

قبل  يد ا ويبالرب املنتستتتتبة  ل يف حدود وضتتتتعها، جدوأل أعماأل ماقتا يبعث به إىل الدوأل األعضتتتتاء واألعضتتتتاء املنتستتتتبة 
 لوثائق مع جدوأل األعماأل املاقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلكن.على األقل، وتوزع ا انعقاد الدورة بستني يوما  

 
 ، حيثما ترد يف الائ ة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لألجهلة الرئاسية أو الدستورية إشارة إىلاويقرر أيضا  -2
نقل املنظمة  نطوي علىرستتتتتتتاأل أو تعميم أو توجيه املراستتتتتتتات والوثائق املتعلقة باالجتماعات، أو بأي خطوات إجرائية تإ

ملخصتتتتتصتتتتتة الت ميل على املنصتتتتتات ا لكرتونية، مبا يف ذلكللمعلومات، فإن تلك اإلشتتتتتارات توتتتتتمل التوزيع بالوستتتتتائل اإل
 .احلديثة علوماتتكنولوجيا املوالوسائل احلديثة األخرى املتاحة على نطاح واسع الستخدام 

 
 


