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 تقريـر الدورة العاشرة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 (2020مايو/أيار  28-29)

 
 موجزال

 
 يف دورهتا العاشرة بعد املائة:)اللجنة( إّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 
من الًلئحتتة  12من املتتادة  10إجراءات االقرتاع عمًلا بتتكامتتاف ال قرة بعنوان " CCLM 110/2حبثتتا الوقيقتتة  -1

ا بالدراستتة املقارنة الت ضتنتتمن ملإلااطة -العامة للمنظمة: دراستتة مقارنة  د القواعد صتت و ة  دّ ". وأخذت علما
وطل ا اللجنة إعداد مستتتتتتتتودة  من وكاالت منظومة األمم املتحدة املشتتتتتتتترتكة األخر . 12واملمارستتتتتتتتات املت عة يف 

بشتتتما عاف والًلئحة العامة  12مدونة ستتتلوت ضتوجىل إمل املرشتتتحض واألعنتتتاء واألمانة وضمون متماشتتتية م  املادة 
يستتر بقدر أكرب مشتتاورات املدونة جيب أن يمون بقيادة األعنتتاء وأن ي  واعتربت اللجنة أّن إعداد هذه  للمنظمة.

ا لوض  مسودة  الرئيس املستقا للمجلس م  اجملموعات اإلقليمية وأنىل يتعض عرضها على اللجنة للنظر  يها متهيدا
 .املدونة بصيغتها النهائية ق ا انعقاد الدورة الثانية واألربعض للمؤمتر

" الت عرضتا استتدداف األردتدة  ا املن قة من اعتمادات  رتة الستنتضبعنوان " CCLM 110/3 حبثا الوقيقةو  -2
عليها يف أعقاب دراستتتتتتتتتتة اجمللس يف دورضىل الثالثة والستتتتتتتتتتتض بعد املائة لتقارير جلنة الشتتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتتورية والقانونية 

راء مزيد من التحليا بشكن كي ية واالجتماع املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترتت بض جلنت الربنامم واملالية. واعتربت أنىل من النرور  إج
ضط يق األردتتتتتتدة  ا املن قة وأخذت علماا ادتلا القواعد واملمارستتتتتتات املت عة يف منظمات أخر  ضابعة ملنظومة 

اول كي ية استتتتتتتتتتدداف  عدف الوضتتتتتتتتتو وأشتتتتتتتتتارت اللجنة إمل مد  ضعقيد هذه املستتتتتتتتتكلة بالنظر إمل  األمم املتحدة.
دت اللجنة جمدداا وأكّ  يف ظّا  ياب أ  ضعريا لل ائض النقد  يف الًلئحة املالية.األرددة  ا املن قة وال سيما 

دة على أّنىل جيدر انظمة األ ذية والزراعة، كوهنا منظمة قائمة على من الًلئحة املالية مشتتتتتتتتتتتتتتتتدّ  2-4أمهية املادة 
من  2-4استتتتتتتتثناءات من املادة  إجراءوأقّرت بستتتتتتتلطة املؤمتر  لوائح حمددة، أن ضعما ط قاا لستتتتتتتياستتتتتتتاهتا وأنظمتها.
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دت على ضتتتتترورة أن ض قى هذه االستتتتتتثناءات حمدودة وأن ضتم اوجب عملية واضتتتتتحة الًلئحة املالية  ا أهنا شتتتتتدّ 
وستتتتتتتعيد اللجنة النظر يف هذه املستتتتتتكلة، يف ضتتتتتتوء الوالية املوكلة إليها، وستتتتتتو  ضستتتتتتد   دة املعامل وشتتتتتت ا ة.وحمدّ 

 مشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
ية الت قد ضشتتتتما على ستتتت يا املثال مراجعة الًلئحة املالية بعد معاجلة جلنت الربنامم واملالية اول الرتضي ات القانون

 .، كّا ضمن نطاق واليتهاال نية واملتعلقة بالسياسات املتصلة هبذا املوضوع اجلوانب
". ورأت إنشتتتتتتتتتتتتتتتتاء جملس رقمز دوة ل  تذيتة والزراعتةبعنوان " CCLM 110/4 Rev.1 وحبثتا اللجنتة الوقيقتة -3

  ي نظرأاّل وجوب ضطوير أ  منصة ضابعة للمنظمة واقرتااها وإنشائها من خًلل القنوات املناس ة والاظا ضرورة 
أهنا ضقيم عًلقة مؤستتتتتتتتستتتتتتتتية رملية بض املنظمة واملنتد  العاملز  وال علىإمل هذه امل ادرة على أهنا ستتتتتتتتابقة ي عتّد هبا 

امل ادرة لن ض نتتتتتتتتتتتتتز إمل قياف جهاو رئاستتتتتتتتتتتتتز جديد واض قا على عدف  وأكدت اللجنة أّن هذه ل  ذية والزراعة.
واض قا م  اقرتا  األمانة إطًلق ضستتتتتتتتتتتمية "منصتتتتتتتتتتتة" على هذا اجلهاو. وشتتتتتتتتتتتدد  .عليىلإطًلق ضستتتتتتتتتتتمية "اجمللس" 

بال حث يف إممانية  واوأودتتتتاألعنتتتتاء يف اللجنة على ضتتتترورة أن ضمون املنصتتتتة متجّذرة بالماما يف والية املنظمة 
" كوهنا ضعمس على حنو أ نتتتتتتا اكد  المامن املنصتتتتتتة الدولية للرقمنة يف جماة األ ذية والزراعةضستتتتتتمية " إطًلق

ويف اخلتاف، خلصتتتتتا اللجنة إمل أّن جلان اجمللس األخر  ستتتتتتمون يف موق  أ نتتتتتا ملراجعة التستتتتتمية  وراء امل ادرة.
 .وإذا أممن النطاق يف سياق مداوالهتا بشكن الوالية

ادعتتاءات ورّا تتا اللجنتتة حب تتاوة وبتتاإلمتتاع بتتاننتتتتتتتتتتتتتتتتمتتاف املنظمتتة الطوعز إمل نظتتاف األمم املتحتتدة لإلبًل  عن  -4
 .م  اإلشارة إمل أّن هذا سيزيد من ش ا ية املنظمة ومساءلتها االستغًلل واالنتهات اجلنسيض

 ورّا ا اللجنة يف إطار ال ند "أية مستتتتتتتتتتتتائا أخر " بالتحديث الشتتتتتتتتتتتتاما الذ  قدمىل الرئيس املستتتتتتتتتتتتتقا للمجلس  -5
من دستتتتتتتور املنظمة  14اول ما أاروه من ضقدف يف مشتتتتتتاوراضىل بشتتتتتتكن ضعيض أمناء األجهزة املنشتتتتتتكة اوجب املادة 

 كًلا ا إمل اّا يناسب  مجلس من أجا التودّ وأعربا عن ضقديرها للجهود املستمرة الت ي ذكا الرئيس املستقا لل
ا بالشتتتتتتتتر  الذ  أعطتىل املستتتتتتتتتشتتتتتتتتارة القانونية اول العنتتتتتتتتوية يف الدورة  من اإلدارة واألجهزة املعنية. وأخذت علما

وم  مراعاة الظرو  االستثنائية الت أعيد يف ظّلها ضغيا مواعيد انعقاد  الرابعة والستض بعد املائة املق لة للمجلس.
د يف دورضتتتتىل اةتتتتاديتتتتة وعلى اعت تتتتار أّن املؤمتر كتتتتان قتتتتد اتتتتدّ  2020اجمللس من يونيو/ازيران إمل يوليو/متوو  دورة

 متتتتتتتادة ض ع   ةويف ظتتتتتتتّا عتتتتتتتدف وجود أيتتتتتتت 2020العنتتتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتة يف األول من يوليو/متوو  ضغاواألربعض مواعيتتتتتتتد 
ا بتودتتتتتتتية املستتتتتتتتشتتتتتتتارة القانونية اول ضتتتتتتترورة  ضط يق هنم واقعز اا يم ا متت  هبذه الظرو ، أخذت اللجنة علما

أعناء اجمللس بن س اةقوق الت كانوا سيتمتعون هبا يف ما لو انعقدت دورة اجمللس يف موعدها املقرر يف األساس 
 خًلل شهر يونيو/ازيران.

 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
 

وإّن اجمللس مدعو  د املائة للجنة الشتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتورية والقانونية.إّن اجمللس مدعو إمل املوا قة على ضقرير الدورة العاشتتتتتتتترة بع
 على وجىل التحديد إمل القياف اا يلز:

 
 على طلب جلنة الشتتؤون الدستتتورية والقانونية إعداد مستتودة مدونة ستتلوت لتيستتا املشتتاورات اإلضتتا ية  الموافقة -1

ا لوضتتتتتت  مستتتتتتودة املدونة بصتتتتتتيغتها النهائية ق ا الت ستتتتتتيجريها الرئيس املستتتتتتتقا للمجلس ولمز ضنظر  يها اللجنة  متهيدا
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 اول ضتتتتتتتتتتتتتتتترورة أن ضتوجتتتتتىل  رأ  اللجنتتتتتتة إقراركتتتتتتذلتتتتتت  إمل   متتتتتتدعو ووه انعقتتتتتتاد التتتتتتدورة الثتتتتتتانيتتتتتتة واألربعض للمؤمتر.
بشتتتما عاف وم  الًلئحة العامة للمنظمة وأن  12هذه املدونة إمل املرشتتتحض واألعنتتتاء واألمانة وأن ضتماشتتتى م  املادة 

 .ضمون بقيادة األعناء وضمن عملية ضشاركية
على أنىل جيدر انظمة األ ذية والزراعة،  والتشــــــــــــديدمن الًلئحة املالية  2-4على أمهية املادة  التأكيد مجدًداو  -2

على ضودية اللجنة بشكن  مصادقةوالدة، أن ضعما ط قاا لسياساهتا وأنظمتها كوهنا منظمة قائمة على لوائح حمدّ 
 اجلوانبإعادة النظر يف هذه املستتتتتتكلة وإستتتتتتداء املشتتتتتتورة اول الرتضي ات القانونية بعد معاجلة جلنت الربنامم واملالية 

 .كّا ضمن نطاق واليتهابالنس ة إمل استدداف األرددة  ا املن قة،  ال نية واملتعلقة بالسياسات 
، على ضتترورة ضطوير أ  منصتتة ضابعة "اجمللس الرقمز الدوة ل  ذية والزراعةإنشتتاء "، بالنظر إمل م ادرة والتأكيد -3

 وإقرارللمنظمة واقرتااها وإنشتتتتتتتتتتتتتائها من خًلل القنوات املناستتتتتتتتتتتتت ة وأن ضمون متجّذرة بالماما يف والية املنظمة 
 "  األ ذية والزراعةللرقمنة يف جماة ةالدولي املنصتتتتتتتتتتتةضودتتتتتتتتتتتية اللجنة بشتتتتتتتتتتتكن ال حث يف إممانية إطًلق ضستتتتتتتتتتتمية "

 .م  اإلشارة إمل أّن هذه التسمية ميمن أن ختن  ملزيد من املراجعة والتعديًلت من جانب جلان اجمللس األخر 
 ادعتاءات االستتتتتتتتتتتتتتتتتغًلل واالنتهتاتنظتتاف األمم املتحتتدة لإلبًل  عن بتاننتتتتتتتتتتتتتتتتمتتاف املنظمتتة الطوعز إمل  والترحيـب -4

 .اجلنسيض
 ا إمل اّا يناستتتتتتتتتتب كًلا باجلهود املتوادتتتتتتتتتتلة الت ي ذكا الرئيس املستتتتتتتتتتتقا للمجلس من أجا التودتتتتتتتتتتّ  وأخذ العلم -5

 من دستور املنظمة يف ما يتعلق بتعيض أمناء ضل  األجهزة. 14من اإلدارة واألجهزة املعنية املنشكة اوجب املادة 

 ميمن ضوجيىل أ  است سارات بشكن منمون هذه الوقيقة إمل:
 Donata Rugarabamuالسيدة 

 املستشارة القانونية
 2047 5705 3906+اكاضا: أو  Donata.Rugarabamu@fao.orgالربيد اإللمرتوين: 
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 المقّدمة -أّوًل 
 
 .2020مايو/أيار  29و 28عقدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة( دورهتا العاشرة بعد املائة يومز  -1

 
يف إيطاليا والعامل. وأعقب  19-بصتتتتورة ا رتاضتتتتية على حنو استتتتتثنائز بستتتت ب جائحة كو يدوانعقدت هذه الدورة  -2

أن  وم ادهلًلئحة العامة للمنظمة،  25من املادة  13هذا موا قة أعنتتتتتتتتتاء اجمللس على اقرتا  املدير العاف، بناءا على ال قرة 
صتتتتتتورة ا رتاضتتتتتتية ل حث القنتتتتتتايا الت ضستتتتتتتدعز عناية ضعقد كا جلنة من جلان اجمللس يف أقرب  ردتتتتتتة ومنة دورهتا املق لة ب

 اجمللس وال ا  يها على وجىل السرعة خًلل النصا األول من السنة التقوميية اةالية. 

 
 Daniela Rotondaroالدورة الت كانا املشاركة  يها م تواة أماف املراق ض الصامتض، سعادة السيدة  اورأس -3

ا بكنىل د ضعيض ستتتتتعادة الستتتتتيد   ليحاّ  Deo Saranالت رّا ا جبمي  األعنتتتتتاء املشتتتتتاركض عن ب عد. وأ ايطا اللجنة علما
قد اّا  Junior Andrés Escobar Fonseca) يجز( خًلل هذه الدورة وبكّن الستتتتتتتتيد  Esala Nayasiحمّا الستتتتتتتتيد 

) ابون(  Charles Essongheعلى ستتعادة الستتيد  تضعّذر يف اض  Mónica Robelo Raffoneحمّا ستتعادة الستتيدة 
 املشاركة ألس اب ضقنية.

 
 السادة التالية أملاؤهم إمل الدورة:  كّا من  واننم -4
 

  سعادة السيدDeo Saran )يجز ( 
 )السيد علز ال صول )األردن 
  السيدJunior Andrés Escobar Fonseca )نيمارا وا( 
  السيدTheodore Andrei Bauzon )ال ل ض( 
  السيدRafael Osorio de Rebellón )إس انيا( 
  السيدةEmily Katkar )الواليات املتحدة األمريمية( 

 
اشتتتترتاض بعض مواد الًلئحة الداخلية للجنة هبذا التقرير( وم  مراعاة  1الملحق ) ةوبعد استتتتتعراك مذكرة الرئيستتتت -5

اللجنة حبنتتور األعنتتاء يف املقر الرئيستتز للمنظمة، وا قا اللجنة على ضعليق  انعقاد دورات 2الشتتؤون الدستتتورية والقانونية
من الًلئحة  7، وذل  عمًلا باملادة اةاليةلدورة العاشتتتترة بعد املائة لد االجتماع اال رتاضتتتتز اقد ضتعارك م  انعق التاملواد 

  .الداخلية

  

                                                   
 ، من النصوص األساسية.وا اجلزء الثاين، القسم   2
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 : اعتماد جدول األعمال والترتيبات الخاصة بالدورة 1البند  -اثانيً 
 (CCLM 110/1 Rev.1)الوثيقة 

 
ا بالرتضي ات االستتتتثنائية اخلادتتتة هبذه الدورة ووا قوا على  -6 أخذ األعنتتتاء يف جلنة الشتتتؤون الدستتتتورية والقانونية علما

 جدول أعماكا.

 
 ائا أخر ". وقد ّد طر  قًلقة بنود ضمن ال ند من جدول األعمال "أية مس -7
 

 من الًلئحة  12من المادة  10: إجراءات القتراع عمًًل بأحكام الفقرة 2البند  -اثالثً 
 (CCLM 110/2لإلحاطة )الوثيقة  -دراسة مقارنة  :العامة للمنظمة

 
من  12من املتتادة  10إجراءات االقرتاع عمًلا بتتكامتتاف ال قرة "بعنوان  CCLM 110/2حبثتتا اللجنتتة الوقيقتتة  -8

وكانا هذه الوقيقة قد عرضتتتتتتتتتا على اللجنة استتتتتتتتتتمماالا لدراستتتتتتتتتة  ".لإلااطة -الًلئحة العامة للمنظمة: دراستتتتتتتتتة مقارنة 
 " من الًلئحة العامة للمنظمة 12من املادة  10إجراءات االقرتاع عمًلا بكاماف ال قرة اجمللس لتودتتتيات اللجنة صصتتتوص "

ذا الصتتتتدد هبوبشتتتتتما خاص،  لن اجمللس ضطّل  إمل اةصتتتتتول  3عة بعد املائة للجنة.على النحو امل ّض يف ضقرير الدورة التاستتتتت
 على دراسة مقارنة بشكن القواعد وأ نا املمارسات يف األمم املتحدة وسائر اكيئات ذات الصلة. 

 
شكن وعرضتا األمانة مصت و ة ضتنتمن اللوائح واملمارستات املعتمدة يف وكاالت منظومة األمم املتحدة األخر  ب -9

إجراءات االقرتاع، اتتا يف ذلتت  التتتدابا وااليتتات االارتاويتتة لتط يق لوائح املنظمتتة وإجراءاهتتتا يف متتا يتعلق بتتاالقرتاع وعتتدف 
 االمتثال كا. 

 
م  اجملموعات  ملشتتتتاوراضىلوأطل  الرئيس املستتتتتقا للمجلس جلنة الشتتتتؤون الدستتتتتورية والقانونية على الوضتتتت  اةاة  -10

اجملموعات اإلقليمية ضؤيّد وضتتتت  مدونة ستتتتلوت من جانب األمانة ضمون  بكنّ وأ اد بشتتتتما خاص اإلقليمية هبذا اخلصتتتتوص 
 منطلقاا لعقد مزيد من املشاورات. 

 
ا بالدراسة -11 املقارنة. وكان هنات إماع على وض  مدونة سلوت ضتوجىل إمل املرشحض واألعناء  وأخذت اللجنة علما
بشتتتتما عاف والًلئحة العامة للمنظمة. وجيب أن يمون وضتتتت  مدونة الستتتتلوت بقيادة  12م  املادة مانة وضمون متستتتتقة واأل

األعنتتتتتتتتتاء واوجب عملية ضشتتتتتتتتتاركية. وطل ا اللجنة من األمانة العما يف أستتتتتتتتترع وقا ومن على إعداد مستتتتتتتتتودة مدونة 
نظر  يها جلنة الشتتؤون الدستتتورية والقانونية بغية التودتتا الستتلوت هذه لتيستتا مشتتاورات الرئيس املستتتقّا للمجلس ولمز ض

 إمل وض  مسودة املدونة بصيغتها النهائية ق ا انعقاد الدورة الثانية واألربعض للمؤمتر. 

 

                                                   
 .CL Report 163/REPمن الوقيقة  12ال قرة   3
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 : استخدام األرصدة غير المنفقة من اعتمادات فترة السنتين 3 البند -رابًعا
 (CCLM 110/3)الوثيقة 

 
" الت استتتتتدداف األردتتتتدة  ا املن قة من اعتمادات  رتة الستتتتنتضبعنوان " CCLM 110/3حبثا اللجنة الوقيقة  -12

اجمللس يف دورضىل الثالثة والستتتتتتتتتتض بعد املائة لتقارير جلنة الشتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتورية والقانونية  دراستتتتتتتتتةع رضتتتتتتتتتا عليها يف أعقاب 
هبذا اخلصوص نقاش م صّا أكثر" ضطّل  إمل "اجمللس  ذّكرت اللجنة بكنّ واالجتماع املشتتتتتتتتتتتتتترتت بض جلنت الربنامم واملالية. و 

"شتتتتتتتتتدد على أمهية دور جلنة الشتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتورية والقانونية يف أ  نقاشتتتتتتتتتات الاقة من هذا و يف دورات اجمللس واللجان
 . النوع"

 
األرددة  ا املن قة. وأخذت اللجنة  استددافاعتربت اللجنة أنىل من النرور  إجراء مزيد من التحليا لمي ية و  -13

 علماا ادتلا القواعد واملمارستتتتتات املت عة يف ستتتتتائر املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة املتصتتتتتلة بكردتتتتتدهتا  ا املن قة 

 أو  وائنها والت ضشما يف آن معاا ضرايلها إمل السنة النري ية التالية واستددامها خل ض مسامهات األعناء. 

 
 ال ائض لتغطية العجز املرتاكم املوارد أّن سلطة استددافإدارة وأوضحا مديرة ممتب االسرتاضيجية والتدطيط و  -14

الذ  نصتتتتا عليىل  ّجا العجز  يها. وأشتتتتارت إمل أّن القيدالستتتتابقة الت ستتتت   بال رتات املاليةضنشتتتتك عن االعتمادات اخلادتتتتة 
من الًلئحة املالية ستتتو  يستتتر  على استتتتدداف ال وائض الت ضتدطى جمموع االعتمادات املصتتتّوت عليها  4)أ(1-4املادة 

اةالية إضتتتتتتتا ة إمل العجز املرتاكم. وما مل يقرر املؤمتر خًل  ذل ، ستتتتتتتو  ضشتتتتتتتما أ  ويادة من هذا الق يا  لل رتة املالية
ملالية.  ا أهنا أشارت إمل أّن الًلئحة املالية مل ضتنمن ضعري اا من الًلئحة ا 5)ب(1-6 ائناا يتم التصر  بىل ط قاا للمادة 

 لل ائض النقد . 

 
ا إمل مد  ضعقيد هذه املستتتتكلة يف ظّا عدف الوضتتتتو  بشتتتتكن كي ية استتتتتدداف األردتتتتدة  ا  -15 وأشتتتتارت اللجنة أينتتتتا

 املن قة وال سيما عدف وجود ضعريا لل ائض النقد  يف الًلئحة املالية. 

 
من الًلئحة املالية الت ضنص على ستياستة املنظمة بشتكن االعتمادات  ا  2-4جمدداا أمهية املادة  اللجنة وأكدت -16

دت على ضتتتترورة أن ضعما منظمة األ ذية والزراعة، بودتتتت ها منظمة قائمة على لوائح شتتتتدّ امللتزف هبا يف هناية ال رتة املالية و 
ية  ا أهنا لمن الًلئحة املا 2-4إجراء استتتتتثناءات للمادة  علىحمددة، اوجب ستتتتياستتتتاهتا وأنظمتها. وأقّرت بستتتتلطة املؤمتر 

 ة وحمددة املعامل وش ا ة. اعتربت أّن هذه االستثناءات جيب أن ض قى حمدودة وأن ضتم اوجب عملية واضح

 
                                                   

يعترب إقرار املؤمتر العتمادات امليزانية عن ال رتة املالية التالية ض ريناا للمدير العاف بتحميا االلتزامات والرتخيص ")أ( من الًلئحة املالية: 1-4املادة   4
 . "بالصر  ل  راك الت أقر املؤمتر االعتمادات من أجلها ويف ادود امل الغ املعتمدة

يت قى عند هناية أ   رتة، يووع بض الدول األعناء ط قاا جلدول االشرتاكات املعمول أ   ائض نقد  يف اةساب ")ب( من الًلئحة املالية: 1-6املادة   5
لل رتة املالية، ويستددف بىل يف ضل  ال رتة. وي رج عن هذا ال ائض اعت اراا من أول يناير/كانون الثاين التاة للسنة الت ضتم  يها مراجعة اةسابات اخلتامية 

املقدمات املستحقة لصندوق رأس املال العاما وقانياا، االشرتاكات املتكخرة، وقالثاا، االشرتاكات عن السنة التقوميية التالية لتسديد كا أو جزء من: أوالا، 
 . "للسنة الت متا  يها املراجعة
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هذه املسكلة وستسد  مشورهتا بشكن الرتضي ات القانونية الت قد ضشما مم واليتها، النظر يف حبت عيد اللجنة، سو  -17
 أن ضقوف جلنتا الربنامم واملالية اعاجلة اجلوانب ال نية واملتعلقة بالسياسات اخلادةية، بعد لاملا اللوائح مراجعةعلى س يا املثال 
 . تهاواليضمن  هبذه املسكلة، كاّ 

 
 : الدعوة الموجهة من المنتدى العالمي لألغذية والزراعة 4البند  -اخامسً 

 إلى األجهزة الرئاسية لمنظمة األغذية والزراعة من أجل  2020في عام 
 " إنشاء مجلس رقمي دولي لألغذية والزراعة" لغرض "دعم عملية"

 (CCLM 110/4 Rev.1)الوثيقة 
 

اخلرباء رئيس و ممتتتتتب الشتتتتتتتتتتتتتتتتؤون القتتتتانونيتتتتة  ّا منف كتتتتدّ وقتتتت .CCLM 110/4 Rev.1ة حبثتتتتا اللجنتتتتة الوقيقتتتت -18
ا، االقتصتتتتتتتاديض  يتعلق  ال جوة يف آليات التنستتتتتتتيق يف ما أنىل من شتتتتتتتكن هذه امل ادرة ستتتتتتتدّ  ايث أوضتتتتتتتح هذا األخاعرضتتتتتتتا

باستتتتتتتتتتتتتدداف التمنولوجيات الرقمية يف جماة األ ذية والزراعة، واملستتتتتتتتتتتتامهة يف ضن يذ األهدا  االستتتتتتتتتتتترتاضيجية للمنظمة. أما 
د الرتضي ات املماقلة لستتتتتائر االيات املتعددة  ممتب الشتتتتتؤون القانونية  قد أوضتتتتتح أن هذا الرتضيب املؤستتتتتستتتتتز املقرت  جيستتتتتّ

ملنظمة وأنىل ستتتيدنتتت  لًلئحة املنظمة وأنظمتها ولن ينشتتتك عنىل هيما مستتتتقا ضتتتمن أدتتتحاب املصتتتلحة الت ضستتتتنتتتي ها ا
 .املنظمة

 
ا بكّن املدير العاف قد اقرت  إدراج  -19  على "إنشتتتتاء جملس رقمز دوة ل  ذية والزراعة"عن  ال ندوأخذت اللجنة علما

ا كتذلت   .34من املتادة  8و 7جتدول أعمتاكتا عمًلا بتكامتاف ال قرضض  بتال يتان الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادر عن املنتتد  العتاملز وأختذا علمتا
" دعم عمليةاألجهزة الرئتاستتتتتتتتتتتتتتتتيتة ملنظمتة األ تذيتة والزراعتة إمل "التذ  دعتا  2020كتانون الثتاين اعتة يف ينتاير/ل  تذيتة والزر 

. واعترب أعنتتتتتاء اللجنة أنىل يتعض ضطوير أ  منصتتتتتة للمنظمة واقرتااها "إنشتتتتتاء جملس رقمز دوة ل  ذية والزراعةلغرك "
حما ا الصتتادرة عن وأ وضتتح أّن هذا االقرتا ، شتتكنىل شتتكن امل ادرات املماقلة الستتابقة  اؤها من خًلل القنوات املناستت ة.وإنشتت

نشتتتتتة عًلقة مؤستتتتتستتتتتية رملية بض منظمة األ ذية والزراعة واملنتد  العاملز ل  ذية والزراعة. والا  أعنتتتتتاء خارجية، ال ي  
 .هبا كذا الغرك عتدّ سابقة ي  على أهنا  ادرة هذه امل ال ين غز النظر إملاللجنة أنىل 

 
 وضلقى أعناء اللجنة ضوضيحات إضا ية بشكن الوالية املقرتاة كذه املنصة. وأشار بعنهم إمل املذكرة امل اهيمية -20

ن الت بتتدت كم أكثر الوالا من وقيقتتة اللجنتتة. وط لتتب مو   6اعتتةاملنتتتد  العتتاملز ل  تتذيتتة والزر الت جر  ضعميمهتتا خًلل 
األمانة أن ضتيح هذه املذكرة امل اهيمية إمل األعنتتتتتتتتتتتتتتاء يف جلان اجمللس يف أقرب وقا ومن. وأبدت اللجنة مًلاظة عامة 

ا اول ضتتترورة ضوخز قدر أكرب من الوضتتتو  بشتتتكن ه التجارب املمتستتت ة  باالستتتت ادة منذا االقرتا . وأودتتتا اللجنة أينتتتا
ا  CCLM 110/4 Rev.1 الوقيقةمن ستتتتتائر ضرضي ات االستتتتتتنتتتتتا ة املشتتتتتار إليها يف   ميمن االستتتتترتشتتتتتاد هباباعت ارها دروستتتتتا

 .لتوجيىل هذه العملية

 

                                                   
6  Council.pdf-Digital-Note-Concept-content/uploads/2020/01/FAO-berlin.de/wp-https://www.gffa  

https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/FAO-Concept-Note-Digital-Council.pdf
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. عليىل لس"اجمل" ووا قا على عدف إطًلق ضستتتتتتتتتمية جهاو رئاستتتتتتتتتز جديد أّن هذا مل يمون اثابة اللجنة أكدتو  -21
د أعنتتتتتاء اللجنة على ضتتتتترورة أن ضمون املنصتتتتتة وشتتتتتدّ نصتتتتتة". املضستتتتتمية " يف استتتتتتددافووا قا على اقرتا  األمانة املتمثا 

" على حنو ي ّض املنصتتتتتة الدولية للرقمنة يف جماة األ ذية والزراعةبالنظر يف ضستتتتتمية " واوأودتتتتتمتجذرة متاماا يف والية املنظمة 
أ نتتتتتتا  موق بشتتتتتتتما أ نتتتتتتتا اكد  المامن وراء هذه امل ادرة. وخل صتتتتتتتا اللجنة إمل أن ستتتتتتتائر جلان اجمللس ستتتتتتتتمون يف 

 سياق مداوالهتا بشكن الوالية. يفوالنطاق إذا أممن ذل  التسمية الستعراك هذه 
 

 : اإلبًلغ بموجب نظام األمين العام لألمم المتحدة لإلبًلغ 5البند  -اسادسً 
 (CCLM 110/5عن الستغًلل والنتهاك الجنسيين )الوثيقة 

 
ا بالوقيقة  -22 اإلبًل  اوجب نظاف األمض العاف ل مم املتحدة لإلبًل  بعنوان " CCLM 110/5أخذت اللجنة علما

 " واملعلومات املتااة خًلل الدورة. عن االستغًلل واالنتهات اجلنسيض

 
االدعاءات باعتماد املنظمة بشتتتتتتتتتتتتتتتتما طوعز نظاف األمم املتحدة لإلبًل  عن  وحب اوةورّا ا اللجنة باإلماع  -23

 املنظمة ومساءلتها. يف ش ا يةدرجة ال، مشاةا إمل أن ذل  سيزيد املتعلقة باالستغًلل واالنتهات اجلنسيض

 
 : أية مسائل أخرى6البند  -اسابعً 

 
قّدف الرئيس املستتتتتتتتتتتتتتقا للمجلس إمل اللجنة معلومات حمّدقة عن التقدف اهرو يف مشتتتتتتتتتتتتتاوراضىل بشتتتتتتتتتتتتتكن ضعيض أمناء  -24

ما يتعلق باملناقشات الت أجراها م  هيئة مصايد أملات من دستور املنظمة، ال سيما يف  14األجهزة املنشكة اوجب املادة 
. ورّا ا اللجنة )املعاهدة الدولية( التونة يف اهيط اكند  واملعاهدة الدولية بشتتتتتتتتتتتتتتكن املوارد الوراقية الن اضية ل  ذية والزراعة

 يناستتتتتتتتب كًلا  إلجياد ااّ   ذكابالتقرير الشتتتتتتتتاما الذ  قّدمىل الرئيس املستتتتتتتتتقا للمجلس. والاظا اجلهود املتوادتتتتتتتتلة الت ي
 من اإلدارة واألجهزة املعنية، وأعربا عن ضقديرها كذه اجلهود.

 
اللجنة بكهنا قد  املستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتارة القانونيةالرابعة والستتتتتتتتتتض بعد املائة، أبلغا بعنتتتتتتتتتوية اجمللس يف دورضىل  ويف ما يتعلق -25

الظرو  االستتتتتثنائية الت ضقرر  ضتناولقواعد  ةهذه املستتتتكلة م  الرئيس املستتتتتقا للمجلس، وأّكدت أنىل ال ضوجد أي ناقشتتتتا
 العنتتتتتتتتتتتتتتتوية  ضغاد يف دورضىل اةادية واألربعض مواعيد دورة اجمللس. وأشتتتتتتتتتتتتتتتتارت إمل أن املؤمتر قد ادّ انعقاد  يها ضغيا موعد 

ط يق هنم عملّز لنمان متّت  أعناء اجمللس باةقوق الت كانوا سيتمتعون هبا بت . وأودا2020يوليو/ متوو  األول منيف 
 .اجمللس يف يونيو/ازيران كما كان مقرراا يف األدا ت دورةانعقدلو يف ما 

 
 وأخذت األمانة علماا بطلب اللجنة إضااة الوقائق جبمي  اللغات يف الوقا املطلوب.  -26

 
  للنقاش يف إطار هذا ال ند من جدول األعمال.ومل ضمن هنات أية مسائا أخر  مطرواة  -27
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 1الملحق 
 

 رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والقانونيةمذكرة من 

 اإلعفاء من الًلئحة الداخلية
 

 المقّدمة -ًل أوّ 
 
، ضقرر 19-جيدر ضذكا جلنة الشتؤون الدستتورية والقانونية بكنىل، نتيجة الظرو  االستتثنائية النامة عن جائحة كو يد -1

 .2020مارس/آذار  23-21إرجاء مواعيد انعقاد الدورة العاشرة بعد املائة للجنة الت كان من املقرر عقدها خًلل ال رتة 
 
يف إيطاليا والعامل وبالنظر إمل التدابا الستتتتتتتارية الت اختذهتا الستتتتتتتلطات  19-ويف ظّا ضطور أوضتتتتتتتاع جائحة كو يد -2

اإليطالية بشتتكن اركة األشتتداص والتجمعات العامة، بات من النتترور  النظر يف ضرضي ات بديلة لعقد دورات جلان جملس 
، اا يم ا املشتتاركة عن ب عدًلل منظمة األ ذية الزراعة ومن ضتتمنها جلنة الشتتؤون الدستتتورية والقانونية، اا يف ذل  من خ

 .استمرارية األعمال األساسية ملا  يىل مصلحة املنظمة
 
جلنة من جلان اجمللس، اا يف ذل  جلنة  ويف ضتتتتتتتتتوء ضككيد األعنتتتتتتتتتاء يف اجمللس مصتتتتتتتتتادقتهم على اقرتا  عقد كاّ  -3

اضتتية اا ينتتمن إمتاف مداوالهتا اول املستتائا املق لة يف أقرب  ردتتة ومنة بصتتورة ا رت  دوراهتاالشتتؤون الدستتتورية والقانونية، 
 .الت ضستوجب دراسة عاجلة وقراراا  ورياا من جانب اجمللس خًلل النصا األول من السنة التقوميية اةالية

 
 وعليىل،  قد ضقرر عقد الدورة العاشتتتتتتتتتترة بعد املائة للجنة الشتتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتتورية والقانونية بصتتتتتتتتتتورة ا رتاضتتتتتتتتتتية يومز -4
 .2020أيار /مايو 29و 28
 
وم  مراعاة كون بعض مواد الًلئحة الداخلية للجنة ضستتتتتتتتتتوجب عقد دوراهتا حبنتتتتتتتتتور األعنتتتتتتتتتاء، ستتتتتتتتتو  يتعض  -5

 . بصتتتتتتتورة ا رتاضتتتتتتتية االنعقادنة الشتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتورية والقانونية اإلع اء من هذه املواد اا يتيح للدورة العاشتتتتتتترة بعد املائة للج
 : السابعة من الًلئحة الداخلية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية على ما يلزويف هذا السياق، ضنص املادة 

 
 "املادة السابعة "ضعطيا الًلئحة

جيوو للجنة ضعطيا أ  مادة من مواد الًلئحة الداخلية للجنة، شتتتتتريطة اإلشتتتتتعار باقرتا  التعطيا ق ا نظره بكرب  "
 وعشتتتتترين ستتتتتاعة وعدف ضعارك التعطيا م  الدستتتتتتور والًلئحة العامة للمنظمة. وجيوو اإلع اء من هذا اإلشتتتتتعار 

 ."إذا مل يعرتك على ذل  أ  وثا من وثلز األعناء
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 وعليىل، يف ظا الظرو  الراهنة، يودتتتتتتتتتتتتى بكن ضستتتتتتتتتتتتتند جلنة الشتتتتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتتتتورية والقانونية إمل املادة الستتتتتتتتتتتتابعة  -6
مواد أخر  قد ضتعارك م  عقد اجتماع ا رتاضتتتتتز أل راك هذه الدورة  ةمن الئحتها الداخلية لإلع اء من املواد التالية وأي

 :العاشرة بعد املائة للجنة
 

  لإلع اء من شتتتتتتتتتتتتتتتترض انعقاد الدورة يف املقر الرئيستتتتتتتتتتتتتتتتز ملنظمة  4ال قرة  -ات واجللستتتتتتتتتتتتتتتتات" املادة الثانية "الدور
  والزراعة؛ األ ذية

  "لإلع اء من شتتتتتتتتتتتترض اإلشتتتتتتتتتتتتعار اوعد كا دورة وممان انعقادها  5ال قرة  -املادة الثانية "الدورات واجللستتتتتتتتتتتتات 
  يف أقرب وقا ومن ق ا انعقاد الدورة؛

 لإلع اء من شرض اإلجاوة أل  وثا ألعناء اللجنة الطلب إمل املدير  2ال قرة  -مال" املادة الثالثة "جدول األع
  العاف إدراج بند يف جدول األعمال املؤقا ق ا بداية الدورة ادة ضصا إمل أربعة عشر يوماا؛

 
 اإلجراء المطلوب اتخاذه من جانب اللجنة -ثانًيا

 
 إّن جلنة الشتتتتتتتتتتؤون الدستتتتتتتتتتتورية والقانونية مدعوة إمل النظر يف إممانية اإلع اء من الًلئحة الداخلية املشتتتتتتتتتتار إليها  -7

 من هذه الوقيقة واختاذ القرار املناسب هبذا الصدد. 6يف ال قرة 
 

 


