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ا صججججججار  ب  ئ ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسججججججما ما  ر  باظمة  نغذة اواذزة عاللماعة لل د سدم ا سججججججاطال  ن بثئها علج البي ة ع  ججججججمير 
 www.fao.org عميكن ارطالل علج هذه الوثيقة ععلج اريها  ن الوثائق علج  وسر ا نغذة   ئاعاة للبي ة.
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A 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة العاشرة بعد المائة

 2020 يارأ/ويما 29-28روما، 

 :من الًلئحة العامة للمنظمة 12من المادة  10االقتراع عمًلا بأحكام الفقرة إجراءات 
 لإلحاطة - دراسة مقارنة

 
 مقد مة -الا أو  

 
إحلاسما للدماتجة ال  برئاها الل  للاويجيا  ُ عئض هذه الوثيقة علج جلنة ال جوع  الدتجاومزة عالقانونية لاللمنة   -1

    ن الالئ جة العجا جة للذنغذة 12 ن ا جاظة  10ارسرتال عذالم  ج ككجاا الرقئة إرئاءا  الصجججججججججججججججججاظمة عن اللمنجة   ججججججججججججججججج    

   طلّر هبذا الصدظ إىل: عد ا ائة للمنة. عإّ  الل  علج عره الا دزد  علج الن و الوامظ يف  قئزئ الدعمة الااتعة 
 

 احلصول علج ظماتة  قامنة      القواعد عبفضل ا ذامتا  يف او م ا ا دة عتائئ اهلي ا  ذا  الصلة؛ لب 
 الئئي  ا ساقل للذمل   ر الذوعا  اإلسليذية؛ ا   اعم ع  لب 
عجلا  بخئى،  الل  عن طئزق جلنة ال ججججججججججوع  الدتججججججججججاومزة عالقانونية رانب ن ع ناس ججججججججججة هذه ا سججججججججججائل  لج 

 1.كسب ا قاضج 
 

 معلومات أساسية -ثانياا
 
إرئاءا  ارسرتال عذالم   ككاا  عنوا    CCLM 109/2حب ت اللمنة يف ظعمهتا الااتججججججججججججججججعة  عد ا ائة الوثيقة  -2

 ععلج حنو  ا زئظ يف  قئزئ اللمنة:  . ن الالئ ة العا ة للذنغذة 12 ن ا اظة  10الرقئة 
 

                                                   
 . REP/163CL ن الوثيقة  12الرقئة   1
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 بعتججججججججججججججججر، نطجا  علج زعجا،، عب  اإللكرتعنيجة اورهلة  سججججججججججججججججج لجة جتجاع  للا ليجل زنبغي بنجه اللمنجة مب  -7 
 عبفضجججججججججججل سواعد  ن ا وكد ا ا دة او م نغاا ع ار   ابعه  ا ضججججججججججججوء يف ا نغذة يف ا عاذدة ارسرتال إرئاءا 

. بعذق  قامنة ظماتججة إعداظ او انة إىل طُلب عسد. الصججلة ذا  اوخئى ا ذامتججا  بفضججل إىل إضججافمة ممامتججا ،
 ا نغذة سواعد إلنراذ الوسائية عالادا ري اآلليا  ذلك يف مبا ارسرتال، إرئاءا  زعا، ب  ارتججججججججججججججاعئاض هلذا عزنبغي

 .هلا ار ا ال ععدا  ارسرتال الصلة ذا  عإرئاءاهتا
 

  ارتججججججاعئاض، زُعئض     بعيججججججت علذلك فقط عليها  قاصججججججئ ر ا سجججججج لة هذه ب   ذلك  اللمنة عمب  -8

  ا وضجججججججججججول هذا   ججججججججججج     جججججججججججاعما   إرئاء السجججججججججججذا  برل  ن للذمل  ا سجججججججججججاقل الئئي  علج ذا ه، الوست يف

 إعداظ  ضجججججئعمة اللمنة عبعيجججججت. تجججججلو  سواعد  دعنة عضجججججر  ناتجججججبما، ذلك اعارب عإذا اإلسليذية، الذوعا   ر
 2.ا سالة  هذه  عاجلة علج للذمل  ا ساقل عالئئي  اللمنة  ن  ل   ساعدة هبدف او انة حتليل

 
 الدراسة المقارنة -ثالثاا

 
. بعّد  او انة ظماتجججججة  قامنة  و اللوائم عا ذامتجججججا  ا ابعة يف الو ار  اوخئى الاا عة  نغو ة او م ا ا دة -3

 ا ئفقو هبذه الوثيقة.  علج الوزب 2ع 1ا ل قو  ا ابعة يف اثن  ع ججججججججججججئ  نغذة ضججججججججججججذنع ئظ  قامنة اللوائم عا ذامتججججججججججججا  

 نغذة الطريا  ا دين الدعيل؛ ع ارحتاظ الدعيل لال صار ؛  ل  ن: إىل  ب ا اللوائم عا ذامتا  ال  رئ   ئارعاها فاعوظ 
 نغذة او م ا ا دة للرت ية عالعلم ع  نغذة العذل الدعلية؛ ا نغذة الب ئزة الدعلية؛ ع الصججججججججججججججججندع  الدعيل للانذية اللماعية؛ ع 

 نغذة ع ا نغذة العا ية للذلكية الركئزة؛ ع ارحتاظ الربزدي العا ي؛ ع  نغذة او م ا ا دة للانذية الصججججججججججججججججناعية؛ ع عال قافة؛ 
 ة العا ية للسياكة الاا عة لأل م ا ا دة. ا نغذع ا نغذة العا ية لألكوال اجلوزة؛ ع الص ة العا ية؛ 

 
 عزاضججججججججججججججم  ن خالل ا قامنة بّ  اللوائم الئاية للذنغذة اقايججججججججججججججة  عذلية ارسرتال  اذا ججججججججججججججج  ر اللوائم ا عاذدة  -4

 يف  نغذا   عنية بخئى. 
 
 وايجججججل ملير ا نغذا   قئزبما اتجججججا داا بعما  ارسرتال  اتجججججا ناء عاضجججججم يف ارحتاظ الدعيل لال صجججججار  عارحتاظ ع  -5

ل إرئاء عذليا  ارسرتال  واتجججججججججطة   اإللكرتعنية عند  وافئها.  اونغذةالربزدي العا ي كيث   جججججججججري لوائ هذا إىل بنه زرضجججججججججّ

الدعيل للانذية اللماعية يف ظعم ه ال انية عاوم عو ال  عقد   لصججججججججججججججججندع ل جمل  احملافغو قئزئ لكن علج حنو  ا عمظ يف 
 نغئ الل  الانريذي يف ا قرت  اقاص  إن ججججججججاء نغاا للاصججججججججوزت اآليل يف الصججججججججندع ،  ذا هو عامظ   2019خالل تججججججججنة 

. عمبا زاذا جججججججججج  ر القئام الذي ايفذه الل  يف ظعم ه احلاظزة عاوم عو يف فربازئ  جججججججججبا  GC 42/L.5/Rev.1يف الوثيقة 
 ، GC 41/L.9  كاججب جمل  احملججافغو لالوثيقججة، عا صجججججججججججججججججاظسججة علج  قئزئ 41-ظ 202، ع ذججا هو عامظ يف القئام 2018

عالغئض  ن ذلك  3.عذلية  قدزئ ردعى إن اء نغاا للاصوزت اآليل ياظ  جمل  احملافغو علج ب   اا ر او انة العا ة 
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 .2019فربازئ  با   15-14 ن  قئزئ الدعمة ال انية عاوم عو لل  احملافغو،  44الرقئة   3
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ععالعة علج ذلك، علج حنو  ا حلغه  4 . سئزر عذلية اكاساب اويوا  ع رعيل  راءة القوة العا لةهو بزضما  ن برل  
 عرد  بهنذا تججججججججججججججججبق  نغذة الصجججججججججججججججج ة العا ية ب  اخارب  نغا و لالسرتال اإللكرتعين ع جمل  احملافغو يف الصججججججججججججججججندع   

  5 .اري آ نو مبا فيه الكرازة
 
اللوائم عاإلرئاءا  ا اصجججلة  الاصجججوزت، فإنه لدى  عغم ا نغذا    طبيقعيف  ا زاعلق  الادا ري الوسائية عآليا   -6

 ن الالئ ة العا ة للذنغذة يف  ا زاعلق  اعيو كاتجججججججج   12 ن ا اظة  10 وريها    ججججججججاهبة لالك الوامظة ضججججججججذن الرقئة 
إرئاء عذلية ، اوسسججججاا ال   اناعل  ا الكق علج الوزباويججججوا  عجتهيل  قصججججوما  ارسرتال؛ انغئ علج تججججبيل ا  ال يف 

 نغذة او م ا ا دة   لكل  ن الصججججججججججججججججندع  الدعيل للانذية اللماعية ع نغذة او م ا ا دة للرت ية عالعلم عال قافة ع ارسرتال
 اري بّ  بزجما  ن اللوائم عا ذجامتجججججججججججججججججا  للانذيجة الصججججججججججججججججنجاعيجة ع نغذجة الصجججججججججججججججج جة العجا يجة عا نغذجة العجا يجة للذلكيجة الركئزجة. 

 ال  خضعت للذئارعة مل زاناعل  س لة عدا ار ا ال. 
 
   نغذة الرت يبا  العذليةفإّ   سد اتججا دثت  وخئما  عا ا نغذا   دا ري ددظة كرااما علج السججئزّة. ععليه، ع  -7

 لن زسجذم  اتجا داا اهلوا   ا  ال اقايجة  عذلية ارسرتال لاعيو مئيسجيها الانريذي  نع علج بنّه  اليونسجكو علج تجبيل
  وليجةمش. علعججّل ب  ئ ا بججاظع العججا ججة الئا يججة إىل احلرججاع علج نلاهججة عذليججة ارسرتال عتججججججججججججججججئزّاهججا احملذولججة بثنججاء عذليججة ارسرتال 

 هي  لك الوامظة يف  دعنة السجججججججججلو  اقايجججججججججة مبنغذة الصججججججججج ة العا ية وائاض انا اب  دزئ عاا  نغذة الصججججججججج ة العا ية 

 ليست عإّ   دّعنة  نغذة الصج ة العا ية .   راهم تجياتجي  ويجلت إليه الدعل اوعضجاء يف  نغذة الصج ة العا ية عهي 
ا ل ق . ععلج حنو  ا زئظ يف ض  الدعل اوعضجججاء عا ئ ججج و ارلالاا مبا نصجججّت عليه  لِل ة  ن الناكية القانونية لكنه زُررت 

ا علج ار ا ال للوائم عجتّنب فال  ف، ر  اناعل هذه ا دّعنة ا ئاتجال  اإللكرتعنية علج الوزب 2  سجب  ل   جّمر بزضجم
 سد  وثئ علج ناائج جمئزا  عذلية ارسرتال. بمنا  السلو  ال  سد ُ عارب بهنا 

 
 باهئ ارتججججججججججججججججاعئاض بنّجه لجدى  عا ا نغذجا   ئ يبجا  مايجة زام كجاليجام الاعجاطي  عهجا  ن خالل  ويججججججججججججججججيجا  ع  -8

 اعاطج  نغذة العذل الدعلية  ر  سجججججج لة  قدني  وارو بع متججججججائل فئظزة  ن رانب  نغذة اواذزة عاللماعة. ععليه   الم، 
اذزة عسد  ناعل جمل   نغذة او ا ل ق ال الث مبمذوعة اللوائم السججججججامزة علج اورهلة الئئاتججججججية للذنغذة.  ئ ججججججي هم يف

لب  علب   ن  قئزئ ظعم ه الااتعة عاقذسو 16متا ما، يف الرقئ و مل زكن ذلك  نر  ال كل  عاللماعة هذه ا س لة، عإ 
 عد ا ائة. عزام الاعاطي  ذلك  ر  سجججججججججججججججج لة عاربا  ا وارو  الالاا احلياظ يف عذلية ارسرتال، ال  حب ها الل  يف ظعم ه 

زاه  سجججججج لة عزاناعل ا ل ق إالااتججججججعة عاقذسججججججو  عد ا ائة، ضججججججذن ا ل ق ال الث مبمذوعة لوائم  نغذة الصجججججج ة العا ية. 
 وريها  مماثلة لالك الوامظة يف  قئزئ الدعمة السججججججججاو  عد ا ائة لل   نغذة اواذزة  ارتججججججججاذال إىل ا ئ جججججججج و عُزصججججججججدم

عسد اخاام   نغذا  بخئى   ل  نغذة الصججججججج ة العا ية عدا إ ئاا  ئ يبا  ماية لظ  علهجججججججججججججججججججججججج . 13عاللماعة يف الرقئ و 
  ئاءا  علج  كل  وريها  اري  للِ ة.الطا ر ع ّئتت ا ذامتا  عاإلر

 

                                                   
للصجججندع  الدعيل للانذية اللماعية، ظزسجججذرب  انو  اوعل  قئزئ  كاب الل  الانريذي   ججج    ئارعة العاظة ا ابعة يف العذلية ا وظزة إىل  عيو مئي    4
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، فذن ا رهوا ععليهساا علج  ا زبدع مبئارعة لوائ ها عممامتججججججججججججججججاهتا.  ا زالكظ بّ  عدظما  ن ا نغذيف اقااا، ع  -9
لوائ ها عإرئاءاهتا. ع ن ا رهوا  ذلك بّ   دعنة السججججججججججلو  اقايججججججججججة   دماتججججججججججةكاليما   قوا  الم بّ  ا نغذة الب ئزة الدعلية 

 مبنغذة الص ة العا ية هي كاليما سيد ا ئارعة  ن رانب اوعضاء يف ا نغذة. 
 

 اإلجراءات التي يقترح على اللجنة اتخاذها -رابعاا
 

 اا  هذه الوثيقة عا ل قا  علج الوزب ا صجججججججاكبة هلا لغئض اإلكاطة. عإّ  جلنة ال جججججججوع  الدتجججججججاومزة عالقانونية  -10
  دعوة إىل ظماتة  ا  اضذنه هذه الوثيقة  ن  علو ا  عإ داء  الكغاهتا عليها كسب ا قاضج. 


