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 املوجز
 الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة( عناية اجمللس إىل ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن: تلفت جلنة

 .امة األغذية والزراعة وطرق إعدادهمفاهيمية عن أنواع منتجات منظمذكرة  (أ)

 .والزراعةملنظمة األغذية  القطاع اخلاص بصفة مراقب يف دورات األجهزة الرائسية شاركةم (ب)
 .بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية منظمة األغذية والزراعة سياسات حمدثة عن معلومات (ج)
ومواءمتها مع سياسات املنظمة  حوكمة أنشطة منظمة األغذية والزراعة اإلحصائية واملتعلقة بغريها من البياانت (د)

 .املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية
 .وك بشأن التصويتمدونة السل (ه)
 .اشرتاكاهتا املالية للمنظمة إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع (و)
 .اقرتاح تغيري االسم -املؤمتر اإلقليمي ألورواب  (ز)
  لنظام األساسي للموظفني.امن  6-13-301اقرتاح تعديل املادة  (ح)

 اجمللساإلجراء املقرتح اختاذه من جانب 
 إقرار ما توصلت إليه جلنة الشؤون الدستورية والقانونية من نتائج وتوصيات.  مدعو إىل اجمللس إنّ 
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 املقدمة -ّوًل أ

عقدت جلنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتورية والقانونية )اللجنة( دورهتا اخلامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة عشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة بعد املائة  الل الفرتة املمتدة  -1
 .2022مارس / آذار  23إىل  21 من
مفتوحة أمام املراقبني الصامتني ورّحبت اليت كانت املشاركة فيها رائسة الدورة  Alison Storsveالسيدة وتوّلت  -2

  جبميع احلاضرين.
 وشارك األعضاء التالية أمساؤهم يف هذه الدورة: -3

  سعادة السيدKhaled Ahmad Zekriya )أفغانستان( 
 )السيدة ملياء بن رضوان )اجلزائر 
  السيدةZora Weberová )سلوفاكيا( 

  السيدةNina P. Cainglet )الفلبني( 
  السيدShanil Dayal )فيجي( 
  السيدةJulie Émond )كندا( 
 السيدة  سعادةMónica Robelo Raffone )نيكاراغوا( 

)فيجي(  الل هذه  Esala Nayasiحّل حمّل السؤؤؤؤؤؤيد قد  Shanil Dayalوأحيطت اللجنة علًما أبّن السؤؤؤؤؤؤيد  -4
  الدورة.

وانعقدت هذه الدورة بصؤؤؤؤؤورة  تلطة حيك شؤؤؤؤؤارك بعخ األعضؤؤؤؤؤاء شؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤًيا يف املقر الرئيسؤؤؤؤؤي ملنظمة األغذية  -5
( فيما شؤؤؤؤؤارك األعضؤؤؤؤؤاء اة رون بصؤؤؤؤؤورة افرتاضؤؤؤؤؤية )أفغانسؤؤؤؤؤتان وسؤؤؤؤؤلوفاكيا وكندا، ونيكاراغوا، ،والفلبنياجلزائر، والزراعة )

 اليا والعامل.يف إيط 19-ة كوفيداستثنائية بفعل جائح بصفةوفيجي( وذلك 
ر يف مذكرة الرئيسؤؤؤؤة  -6 واتّبعت اللجنة أسؤؤؤؤاليب العمل اليت طتّبقت على دورهتا العاشؤؤؤؤرة بعد املائة على النحو املوضؤؤؤؤّ

 ( ووافقت على تعليق أية مواد قد تتعارض مع انعقاد الدورة بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤورة  تلطة، وذلك عماًل CL 164/2ابلوثيقة  1)امللحق 
 من الالئحة الدا لية. 7ابملادة 

 اعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة ابلدورة: 1البند  -اثنًيا
 (CCLM 115/1)الوثيقة 

. ووافقت أ ذ األعضؤؤؤؤؤاء يف جلنة الشؤؤؤؤؤؤون الدسؤؤؤؤؤتورية والقانونية علًما ابلرتتيبات االسؤؤؤؤؤتثنائية اخلاصؤؤؤؤؤة  ذه الدورة -7
"أية مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائل  9من النظام األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي للموظفني  وجب البند  6-13-301اللجنة على البحك يف اقرتاح تعديل املادة 

 على جدول أعماهلا. وافقتأ رى" و 
تعميم الواثئق على مجيع  ضؤؤؤؤؤرورةأعضؤؤؤؤؤاء اللجنة على شؤؤؤؤؤّدد ، اتلتحضؤؤؤؤؤري متام اإل الكايفولضؤؤؤؤؤمان إلحة الوقت  -8

 وافق مع النصوص األساسية.أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن قبل انعقاد الدورات، وجبميع اللغات الرمسية  ا يت



CL 170/13 4 

 

 مذكرة مفاهيمية عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة وطرق إعدادها :2البند  -اثلثًا
 (CL 170/INF/6)الوثيقة 

مذكرة مفاهيمية عن أنواع منتجات منظمة األغذية والزراعة عنوان "ب INF/6/07CL 1اللجنة ابلوثيقة  رّحبت -9
وطرق  ااع منتجاهتتوضؤؤؤيحية وغري حصؤؤؤرية بشؤؤؤأن ممارسؤؤؤات املنظمة يف ما يتعلق أبنو  توجيهات"، اليت تقّدم رق إعدادهاوط

 إعدادها.
اللجنة على أسبقية األساس القانوين واملعايري الواردة يف النصوص األساسية يف ما يتعلق إبعداد جمموعة  وشّددت -10
ن لتوجيه ن مفيدلان توجيهيتاهيمية وامللحق  ا أدالأّن هذه املذكرة املفواعتربت  سؤؤؤؤؤعة من منتجات املنظمة وإصؤؤؤؤؤدارها.وا

وإذ تقّر اللجنة أبّن هذه املذكرة غري حصؤؤؤؤرية، وأن  األعضؤؤؤؤاء بشؤؤؤؤأن اإلجراءات املتو اة إلعداد هذه املنتجات وإصؤؤؤؤدارها.
ومفتوحة على إجراء مشؤاورات شؤاملة وشؤفافة تشؤّجع العملية ذات الصؤلة سؤتسؤرتشؤد ابملضؤمون املواضؤيعي للمنتج نفسؤه، 

 مع األعضاء يف احلاالت اليت تكون فيها طريقة وضع أحد منتجات املنظمة غري واضحة أو ملتبسة.
مع التذكري اللجنة اجمللس إىل اإلحاطة علًما  ذه الوثيقة ابعتبارها أداة توجيهية عملية لتوجيه األعضؤؤؤؤؤاء،  ودعت -11
 ضع إجراءات موّحدة رمسية.بعدم و توصيتها السابقة ب

 مراقب يف دورات األجهزة الرائسيةمشاركة القطاع اخلاص بصفة  :3البند  -رابًعا
 (CCLM 115/2)الوثيقة  والزراعةملنظمة األغذية 

مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركة القطاع اخلاص بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفة مراقب يف دورات األجهزة بعنوان " CCLM 115/2اللجنة يف الوثيقة  نظرت -12
  ."الرائسية ملنظمة األغذية والزراعة

على أمهية احلفاظ على الطابع احلكومي الدويل لألجهزة الرائسؤؤؤؤية للمنظمة عند البحك  الضؤؤؤؤوءاللجنة  وسؤؤؤؤّلطت -13
بصفة مراقب يف دورات هذه األجهزة، مشريًة إىل أن اختاذ القرارات يبقى من صالحيات  هيئات القطاع اخلاصيف مشاركة 
 .املنظمة يفاألعضاء 

املراقبني من ملشؤؤؤاركة  CCLM 115/2الواردة يف الوثيقة  توجيهيةال طوطبصؤؤؤورة أولية يف نطاق اخلاللجنة  نظرتو  -14
القطاع اخلاص يف دورات األجهزة الرائسؤؤؤؤؤؤية للمنظمة، يف ضؤؤؤؤؤؤوء موافقة اجمللس يف دورته اخلامسؤؤؤؤؤؤة والسؤؤؤؤؤؤتني بعد املائة على 

  ."االسرتاتيجية"(اسم ( )املشار إليها يف ما يلي بؤ2025-2021اسرتاتيجية املنظمة اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص )
ا أبن يعقد الرئيس املسؤؤؤتقل للمجلس مشؤؤؤاورات غري رمسية بشؤؤؤأن هذه املسؤؤؤألة  وعلى وجه  وأوصؤؤؤت -15 اللجنة أيضؤؤؤً

  صفة املراقب الدائم هليئات القطاع اخلاص. ببلورةالتحديد لتوضير اهتمام األعضاء 
اللجنة ابلتوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحات اليت قّدمتها األمانة يف ما يتعلق  عايري إصؤؤؤؤؤؤؤؤؤدار الدعوات املوّجهة إىل املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤاركني ورّحبت  -16

 ،  ا يتماشى مع املبادئ واملعايري الواردة يف االسرتاتيجية والعمليات ذات الصلة.بصورة  اصةبصفة مراقب 
   طوط توجيهية.تم املوافقة على احلالية ريثما تاللجنة  واصلة تطبيق الرتتيبات املخصصة  وأوصت -17
ملواصلة النظر يف هذه املسألة  الل دورهتا السادسة عشرة بعد املائة، مع  عن استعدادهااللجنة  أعربتوأ ريًا،  -18

 اإلشارة إىل أنه ينبغي إدراج اخلطوط التوجيهية املعتمدة يف النصوص األساسية.
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 منظمة األغذية والزراعة سياسات معلومات حمدثة عن :4البند  -خامًسا
 بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية

 (CCLM 115/3 )الوثيقة

معلومات حمدثة عن سؤؤؤؤياسؤؤؤؤات منظمة األغذية والزراعة بشؤؤؤؤأن "بعنوان  CCLM 115/3اللجنة ابلوثيقة  بترحّ  -19
 ".محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية

)"سؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤة محاية  CCLM 115/3 ضؤؤؤؤؤؤاع الوثيقة ضؤؤؤؤؤؤمن امللحق األول ابلوثيقة إل عن تقديرها اللجنة وأعربت -20
تلك الصؤؤؤادرة عن جملس و بعد املائة  هتا الثالثة عشؤؤؤرةدور الصؤؤؤادرة عنها يف توصؤؤؤيات ال راعاةالبياانت"( ملشؤؤؤاورة األعضؤؤؤاء ومل

نظمة امل، يف سؤؤؤياسؤؤؤة السؤؤؤادسؤؤؤة عشؤؤؤرة بعد املائةا إىل النظر، يف دورهت وتطّلعت. والسؤؤؤتني بعد املائة ةته الثامندور املنظمة يف 
 قوق امللكية الفكرية.بشأن ح

  :لتاليةالسياسة من أجل معاجلة املسائل اهذه تنقير اجمللس ب أوصتوبعد أن نظرت اللجنة إبمعان يف الوثيقة،  -21

استثنائي شكل االعتماد بتعزيز الصياغة اليت تعرب عن شرط املوافقة اإلجيابية، مع توضير احلاالت اليت ميكن فيها  (أ)
ا ملعاجلة ل فيها املوافقة الضؤؤؤمنية أسؤؤؤاسؤؤؤً وضؤؤؤع حدود للمدة اليت ميكن أن تشؤؤؤكّ يشؤؤؤمل على املوافقة الضؤؤؤمنية،  ا 

 البياانت 

 الل ن ، مةعامصؤؤؤؤؤؤؤورة ماية البياانت والبياانت بعىن حبالدا لية اليت تت األجهزة بني صؤؤؤؤؤؤؤالت القائمة توضؤؤؤؤؤؤؤير الو  (ب)
  على سبيل املثال لسياسةاباألول  مللحقاالتعاريف الواردة يف 

  محاية البياانتص ما خي مستقلة يفإشراف لمنظمة من أداء وظيفة لجلنة اإلشراف االستشارية التابعة  نيمتكو  (ج)

 وأن تعكس سياسة محاية البياانت حقوق أصحاب البياانت الذين ليسوا جهات مزودة هلا. (د)

سؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤة محاية  مراجعةيسؤؤؤؤؤتلزم املشؤؤؤؤؤهد التكنولوجي واالحتياجات التشؤؤؤؤؤغيلية للمنظمة قد  تغرّي اللجنة أن  رأتو  -22
 .منها  ا يضمن بقاءها مالئمة للغرض املنشود آ ر، بعد التشاور مع األعضاءحني إىل البياانت وتعديلها، من 

عقد  إمكانيةإىل  اإلشؤؤارة، مع فة مع األعضؤؤاء بشؤؤأن آليات االنتصؤؤامشؤؤاورات غري رمسي بعقداللجنة  وأوصؤؤت -23
 هذه املشاورات بعد إصدار السياسة.

 .للمنظمة مع النصوص األساسيةماشى اللجنة أن سياسة محاية البياانت تت أتر و  -24

 السؤؤؤؤياسؤؤؤؤة، رج يفأن هذه التعليقات سؤؤؤؤتدعلًما و  أعاله 21يف الفقرة واردة اهتا التعليقبناًء على  ،اللجنة وأوصؤؤؤؤت -25
 ها.تنفيذيف  التعجيل دف السياسة هذه إبصدار 

حة كيفية معاجلة البنود حول   السؤؤؤادسؤؤؤة عشؤؤؤرة بعد املائة معلومات  دورهتايف ىلقأن تتاللجنة إىل  تعوتطلّ  -26 املوضؤؤؤّ
صؤؤؤؤؤالت بشؤؤؤؤؤأن ال السؤؤؤؤؤادسؤؤؤؤؤة عشؤؤؤؤؤرة بعد املائة معلومات  دورهتايف ىلقأن تتإىل  اللجنة تطّلعتكما .  23و 21يف الفقرتني 
مواءمة الصكوك األ رى مع صوص امللكية الفكرية، وكذلك خبحقوق الصادرة وسياسة محاية البياانت بني سياسة القائمة 
 .محاية البياانت سياسة
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 حوكمة أنشطة منظمة األغذية والزراعة اإلحصائية واملتعلقة بغريها من البياانت :5البند  -سادًسا
 الفكرية ومواءمتها مع سياسات املنظمة املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية

 (CL 170/17 )الوثيقة

حوكمة أنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطة منظمة األغذية والزراعة اإلحصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائية واملتعلقة بعنوان " 17/07CL 1الوثيقة يف اللجنة  نظرت -27
اقرتاح لتحسني – بغريها من البياانت ومواءمتها مع سياسات املنظمة املشرتكة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكرية

 ."ومواءمته مع سياسات املنظمة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكريةالتنسيق الدا لي 

القطري  ينياملسؤؤائل اإلحصؤؤائية،  ا يف ذلك بني املسؤؤتو يف اللجنة ابلرتكيز على حتسؤؤني التنسؤؤيق الدا لي  بتورحّ  -28
 .لمنظمةلواإلقليمي واملقر الرئيسي 

ثلة يف معاجلة املسائل القانونية والدستورية، وعلى وجه التحديد، املتمة امللقاة على عاتقها و واليلاباللجنة  ذّكرتو  -29
 تبورحّ القسؤؤؤؤؤؤؤم الثالك من الوثيقة. ما هو وارد يف هذه الوثيقة مع سؤؤؤؤؤؤؤياسؤؤؤؤؤؤؤة محاية البياانت، على  و دى مواءمة تقييم م

غية محاية البياانت ب إصؤؤدار سؤؤياسؤؤةسؤؤتخضؤؤع لالسؤؤتعراض حاملا يتم األنشؤؤطة اإلحصؤؤائية املقدم والذي مفاده أن تأكيد لاب
 واءمة.املضمان 

إىل تلقي معلومات حمدثة يف سؤؤؤؤياق اإلبال  عن سؤؤؤؤياسؤؤؤؤة محاية  وتطّلعتاللجنة نظرها يف هذه املسؤؤؤؤألة.  وا تتمت -30
 أ رى، مع سياسة محاية البياانت.إىل صكوك  إضافةً مواءمة هذا العمل، حول أعاله(  4البياانت )انظر البند 

 السلوك بشأن التصويت مدونة :6البند  -سابًعا

عرض الرئيس املسؤؤتقل للمجلس ابلتفصؤؤيل آ ر مسؤؤتجدات مشؤؤاوراته مع األعضؤؤاء حول مشؤؤروع مدونة سؤؤلوك  -31
 بشأن التصويت. 

تنشؤؤؤؤيد املداوالت أثناء مشؤؤؤؤاوراته مع  سؤؤؤؤبيل والحظت اللجنة اجلهود اليت يبذهلا الرئيس املسؤؤؤؤتقل للمجلس يف -32
اللجنة على الرئيس املستقل  وأثنتاألعضاء، وبصورة  اصة، صياغة نص مقرتح من جانب الرئيس املستقل للمجلس. 

للمجلس ملا يبذله من جهود متواصؤؤؤلة، من  الل مشؤؤؤاورات مفتوحة وشؤؤؤفافة وشؤؤؤاملة مع كامل األعضؤؤؤاء، بغية وضؤؤؤع 
دونة سلوك بشأن التصويت لكي تنظر فيها الدورة الثالثة واألربعون للمؤمتر، بعد قيام األجهزة الصيغة النهائية ملشروع م

 الرائسية املعنية ابستعراضها.
 اللجنة استعدادها للنظر يف مشروع مدونة السلوك بشأن التصويت، عندما تصبر متاحًة. وأكدت -33

 األعضاء املتخّلفة عن دفع: إعادة املؤمتر حقوق التصويت للدول 7البند  -اثمًنا
 اشرتاكاهتا املالية للمنظمة

ا الرئيس املسؤؤؤؤؤؤؤتقل للمجلس  قّدم -34  ر املسؤؤؤؤؤؤؤتجدات بشؤؤؤؤؤؤؤأن مشؤؤؤؤؤؤؤاوراته حول إعادة املؤمتر حقوق ةشؤؤؤؤؤؤؤفهًيا عرضؤؤؤؤؤؤؤً
 التصويت للدول األعضاء املتخّلفة عن دفع اشرتاكاهتا املالية للمنظمة. 
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الوضع  علىاللجنة عرض الرئيس املستقل للمجلس ة ر املستجدات، مالحظًة أتثري التخلف عن الدفع  مثّنتو  -35
 املايل للمنظمة. 

اللجنة ابلعمل اجلاري للبحك يف توصيات الدورة الثامنة والستني بعد املائة للمجلس بشأن إجراٍء لتقدمي  ورّحبت -36
 ائل الدفع و طد الدفع. الطلبات يف الوقت املناسب وأنواع املعلومات ووس

للنظر، ضؤؤمن سؤؤياق واليتها، يف أي معايري اننة عن هذه العملية أو يف مشؤؤروع  عن اسؤؤتعدادها اللجنة وأعربت -37
 قرار مرفوع إىل اجمللس واملؤمتر للنظر فيه.

 اقرتاح تغيري السم -: املؤمتر اإلقليمي ألورواب 8البند  -اتسًعا
 (CCLM 115/4)الوثيقة 

 ".اقرتاح تغيري االسم -ي ألورواب املؤمتر اإلقليم" بعنوان CCLM 115/4اللجنة يف الوثيقة  نظرت -38
اللجنؤؤؤة، إذ تالح   وبعرض تلؤؤؤك الوثيقؤؤؤة  الل االجتمؤؤؤاع. وإنّ  مؤؤؤانؤؤؤةألااللجنؤؤؤة ابلوثيقؤؤؤة اليت أعؤؤؤدهتؤؤؤا  ورّحبؤؤؤت -39

اخلطوات اإلجرائية اليت اختذت من أجل تغيري تسمية "املؤمتر اإلقليمي ةسيا والشرق األقصى" إىل "املؤمتر اإلقليمي ةسيا 
"، واحمليد اهلادئ"، ولتغيري تسؤمية "املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية" إىل "املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريي

. وتتطلب هذه CCLM 115/4 بوجود عملية قائمة لتغيري أمساء املؤمترات اإلقليمية، حبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب ما يرد يف الوثيقة أقرت
املعين،  قليميإلابل املؤمتر املعنية، وتوصؤؤؤؤؤيًة واضؤؤؤؤؤحة من ق  اإلقليمية العملية إجراء مشؤؤؤؤؤاورات بشؤؤؤؤؤأن املسؤؤؤؤؤألة دا ل اجملموعة 

 ألة من مث، قبل رفعها إىل املؤمتر الختاذ القرار بشأهنا.وقيام اللجنة واجمللس ابلنظر يف املس
اللجنة إىل أن اقرتاح تغيري اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألورواب مل يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوف مجيع اخلطوات اإلجرائية  وأشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارت -40

 إمتام اخلطوات األولية يف هذه العملية.  عندللنظر يف هذه املسألة  عن استعدادها اللجنة وأعربت املشار إليها.

 : أية مسائل أخرى9البند  -عاشًرا

 من النظام األساسي للموظفني 6-13-301املادة  تعديلاقرتاح  )أ(

اللجنة االقرتاح الداعي إىل تغيري تسؤؤمية برانمج املوظفني الفنيني املعاونني إىل برانمج املوظفني الفنيني  اسؤؤتعرضؤؤت -41
 من النظام األساسي للموظفني على النحو التايل: 6-13-301التعديل املقرتح إد اله على البند  وأقرتاملبتدئني، 
ا خلدمة حيدد املدير العام املرتبات وأحكام وشروط العمل املنطبقة على املوظفني الذين يعملون  صيصً "

 للموظفني الفنيني املعؤؤاونني،املؤمترات وغريهؤؤا من اخلؤؤدمؤؤات القصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية األجؤؤل أو اخلؤؤدمؤؤة يف بعثؤؤة مؤؤا، 
، وللعاملني بدوام جزئي، وللخرباء االسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاريني، وملوظفي املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤروعات املبتدئنيللموظفني الفنيني 

امليدانية، وللموظفني الفنيني الوطنيني، وللموظفني املعينني حمليًا للخدمة يف املكاتب القائمة  ارج املقر 
 ."الرئيسي


