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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202أكتوبر/تشرين األول  02- 02 روما،

 31/79 تنفيذ قرار املؤمتر –استعراض اإلجراءات املتعلقة بإنشاء األجهزة الدستورية وإلغائها 

 معلومات أساسية –أواًل 

ُوضع هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، يف ضوء االعتبارات املبينة يف  - 1

 هذه الوثيقة. 

 6أعرب املؤمتر واجمللس عن قلقهما، من وقت آلخر، إزاء انتشار األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادتني  - 2

احملدودة املّدة،  . وقد أكد اجلهازين الرئاسيني أن الرتتيبات املخصصة)الفاو( من دستور منظمة األغذية والزراعة 11و 

ه ينبغي إبقاء األجهزة الدستورية قيد االستعراض لتقييم ما إذا كانت غري نشطة ف ُتفضل على إنشاء هيئات دائمة، وأن

 ومل تعد هلا جدوى. 

، من الضروري أن يكون لتحقيق والية معينة ةناسبذا كان جهاز دستوري ما هو الوسيلة املظر يف ما إولدى الن - 3

ومع هناك وضوح إزاء طبيعة هذا النوع من األجهزة. وُتنشأ األجهزة الدستورية عادًة ملعاجلة املسائل التقنية والعلمية. 

من الدستور،  11و 6املنشأة مبوجب املادتني  ذلك، هناك اختالفات كبرية يف الطبيعة القانونية لألجهزة الدستورية

1والغرض منها وسلطاتها:
  

                                                      
1
ومن  تعترب جزءًا من املنظمة فهي ليست "قائمة بذاتها". 6 األجهزة املنشأة مبوجب املادةكقاعدة عامة، فإن " :8 الفقرة، PC104/9 الوثيقة انظر 

على التفاوض داخل االجتماعات اليت يعقدها املدير العام، أو اليت ُتعقد بامسه، وعلى اإلقرار الالحق من املؤمتر أو  11 ناحية أخرى، تنص املادة
"قائمة بذاتها" وتنص عادة على التزامات تتجاوز نطاق االلتزامات املبينة يف الدستور ويف  ن هذه الصكوك،وُيقال إ اجمللس لالتفاقات واالتفاقيات.

فعلى سبيل املثال، جيوز هلذه األجهزة أن توافق على تدابري تنظيمية ُملزمة لألعضاء مباشرة، وجيوز أن تكون  النصوص األساسية األخرى للمنظمة.
 ".هلا ميزانيات مستقلة
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، وُتكّلف عادة بوضع 2مدجمة بالكامل داخل املنظمة 6األجهزة املنشأة مبوجب املادة  تكونعادًة،  (أ)

بشكل عام أو أقله  وُتّمولالتوصيات وتقديم املشورة إىل األجهزة الرئاسية والدول األعضاء الفردية، 

بقرار من املؤمتر، أو  6جزئيًا من الربنامج العادي للمنظمة. ويتم إنشاء األجهزة مبوجب املادة 

 أو اجمللس. للمؤمتراجمللس، أو املدير العام مبوجب السلطة املخولة 

ختلق  قدمبستوى معني من االستقاللية من املنظمة، و 11تمتع األجهزة املنشأة مبوجب املادة ت (ب)

، وقد مّتول جزئيًا أو بالكامل من التزامات ملزمة قانونا للدول األعضاء اليت تلتزم بالصك التأسيسي

مصادر من خارج الربنامج العادي، على سبيل املثال عن طريق االشرتاكات املقررة اليت يلتزم األعضاء 

من  11يربم مبوجب املادة أي اتفاق "قانونا بدفعها مبوجب الصك التأسيسي. وكما ذكر املؤمتر، 

الدستور فيما بني الدول األعضاء يف املنظمة سوف ينطوي على التزامات مالية وغريها من االلتزامات 

ويف حالة عدم الوفاء بذلك ال تكون  اليت تتجاوز تلك اليت يضطلع بها بالفعل مبوجب دستور املنظمة.

وني املنصوص عليه مبوجب ف الشكل القانهناك أي مربرات هلذا االتفاق وذلك على األقل ليس ب

من خالل مفاوضة التفاق دولي جديد،  11ويتم إنشاء جهاز مبوجب املادة 3 ".من الدستور 11املادة 

يدخل االتفاق حيز التنفيذ فقط عندما ًا ما تكون مطولة ومعقدة ومسيسة. وبعد اعتماده من املؤمتر، غالب

 يودع عدد معني من األعضاء صكوك االنضمام لدى جهة اإليداع. 

املالحظة بأنه يف السنوات األخرية مت إنشاء عدد من الكيانات داخل املنظمة ال تقع ضمن نطاق بومن اجلدير  - 1

ل شراكات، وهي مبادرات طوعية ال ختلق أي ، على سبيل املثال، شكت. وقد اختذت هذه الكيانا11أو  6 املادتني

حقوق  أو التزامات ملزمة قانونًا للشركاء. ومع ذلك، فإن هذه الشراكات تتطلب نوعًا من االلتزامات امللموسة من قبل 

 املنتديات. وقد تتمتع بعض هذه 4األعضاء الذين يشاركون فيها. وقد أيدت األجهزة الرئاسية بعضًا من هذه املبادرات

تكوين خمتلط ال يقتصر على األعضاء فقط، وقد يتم متويلها من الربنامج العادي وكذلك من مصادر من خارج امليزانية. ب

حمدودة ات أو املشاورات املخصصة قد تكون وسائل مناسبة ملعاجلة املسائل اليت تتطلب مناقشات ف كما أن االجتماع

ددة. وقد تكون هذه اآلليات مرنة وفعالة من حي  التكلفة، وميكن أن إىل حتقيق نتائج حم اهلادفةزمنيًا بطبيعتها، أو 

تتجنب إدخال البعد السياسي يف مناقشة فنية أو علمية أساسًا، األمر الذي حيدث تلقائيًا تقريبًا مع إنشاء جهاز 

معايري منظمة دستوري. وعالوة على ذلك، فإن طبيعتها قد تقلل من خطر ممارسات العمل املتعارضة مع ممارسات و

 األغذية والزراعة. 

                                                      
2
  ناك بعض االستثناءات الواضحة هلذا االقرتاح العام، مثل هيئة الدستور الغذائي اليت تتمتع باستقاللية كبرية.ه 

3
من الدستور،  15 و 11املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم االتفاقيات واالتفاقات اليت ُتعقد يف إطار املادتني  من 6و  5 الفقرتني انظر  

 .)"املبادئ"( الواردة يف القسم سني من النصوص األساسية من الدستور 6 املنشأة مبوجب املادةواهليئات واللجان 
4
 (6 يف الصفحة 115  تقرير الدورة انظرعلى سبيل املثال، الشراكة العاملية من أجل الرتبة، اليت أقرها اجمللس )  
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 الغرض من هذه الوثيقة –ثانيًا 

 هذه الوثيقة للحصول على توجيهات اللجنة بشأن اإلجراءات احملتملة اليت ميكن اختاذها:  تسعى - 5

احلاجة الستعراض األجهزة الدستورية القائمة يف ضوء جدواها والغرض منها، للتأكد من استمرار   (أ)

 ؛اليها

 لضمان إبقاء إنشاء األجهزة الدستورية اجلديدة إىل أدنى حد ممكن؛ (ب)

 الستكشاف استخدام آليات أكثر مرونة هلا مهام حمددة أو حمدودة زمنيًا، ملعاجلة مهام معينة.  (ج)

قرارات وتوجيهات املؤمتر واجمللس بشأن إنشاء وإلغاء األجهزة من هذه الوثيقة  الثال يعرض القسم  - 6

من  رابعًارية؛ وترد القرارات والتوجيهات اليت مل تدرج يف النصوص األساسية يف املرفق األول. ويعرض القسم الدستو

الناشئة املتعلقة  القضايا خامسًا، ويلخص القسم املتعلقة باألجهزة الدستورية القائمة للنظر فيهااملطروحة  القضاياالوثيقة 

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف املستقبل لكي تنظر فيها  سادسًابإنشاء األجهزة الدستورية اجلديدة. وترد يف القسم 

من قبل اللجنة. ويلخص املرفق الثاني املمارسات والتجارب األخرية اختاذه اإلجراء املقرتح  سابعًااللجنة. ويعرض القسم 

ا قضايا مماثلة تتعلق بتحديد ، اللتان واجهتلية ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(ملنظمة العمل الدو

 األولويات واالتساق يف سياق اهليئات املنشأة مبوجب رعايتهما. 

 قرارات املؤمتر واجمللس بشأن إنشاء وإلغاء األجهزة الدستورية -ثالثًا

ملدة أربع سنوات جلميع جلان (، إجراء استعراض 1665) ةدورته الثالثة عشر طلب املؤمتر من اجمللس يف - 7

اخلرباء وفرق العمل وفرق اخلرباء يف املنظمة من جهة، واللجان وفرق العمل املؤلفة من ممثلي احلكومات من جهة 

ولتجنب تكاثر وازدواجية ط لطول الفرتة الزمنية الالزمة إلجناز هدفها الرئيسي، أخرى، للتأكد من اإلبقاء عليها فق

5املهام.
  

وملعاجلة قلقه املستمر إزاء انتشار األجهزة الدستورية يف املنظمة، وضع املؤمتر، يف دورته الرابعة عشر  - 8

وتتضمن املعايري، يف مجلة أمور أخرى،  6 (، املعايري إلنشاء األجهزة الدستورية اجلديدة )الواردة يف املرفق األول(.1667)

وما إذا كان هناك نقص يف اآلليات  ما إذا كانت املشكلة اليت يراد من اجلهاز معاجلتها مستمرة أو متكررة،تقييم 

املوجودة داخل أو خارج املنظمة يف جمال العمل ذات الصلة. وتوصي التعليقات على املعايري الواردة يف تقرير املؤمتر، 

شاكل احملددة. وقد أعلن املؤمتر بأنه ينبغي وضع املعيار نفسه بعني املخصصة ملعاجلة امل املنتدياتباستمرار، باستخدام 

من الدستور، ولفت االنتباه إىل االحتماالت البديلة لعقد  11و  6و  5االعتبار عند إنشاء أجهزة فرعية مبوجب املواد 

                                                      
5
 . 127و 126 تقرير الدورة الثالثة عشرة، الفقرتني  

6
 .617و 613 الدورة الرابعة عشرة، الفقرتنيتقرير   
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حلاجة إىل على الة من الدستور، عند وجود نقص يف األد 6من املادة  5مؤمترات ومشاورات خمصصة مبوجب الفقرة 

 جهاز دائم ملعاجلة املسائل التقنية. 

على أن املعايري اليت  ،(1666( والثانية واخلمسني )1668يف دورتيه احلادية واخلمسني ) ،وأكد اجمللس - 6

ار املقرتحات إلنشاء األجهزة اجلديدة، ولكن أيضًا على النظر يف استمر علىفقط "ينبغي أال تنطبق اعتمدها املؤمتر 

األجهزة القائمة، بهدف حتقيق ختفيض تدرجيي ولكن كبري يف عدد هذه األجهزة والعدد اإلمجالي الجتماعات 

7املنظمة".
  

(، طلب اجمللس من املدير العام مواصلة ضمان التطبيق الصارم للمعايري 1671يف دورته اخلامسة واخلمسني )و - 11

عند النظر يف إنشاء هيئات وجلان وفرق عمل جديدة يف املنظمة، وعند النظر اليت وضعتها الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر، 

كما وافق اجمللس على أربعة معايري إضافية إلنشاء أو احلفاظ  8 يف احلفاظ على القائمة منها أو إلغاءها )املرفق األول(.

االجتماعات املوضوعية اخلاصة أو  ")ج( يف حاالت كثرية، يكون عقدعلى األجهزة الدستورية. وتؤكد هذه املعايري أن 

 كما أنها حتدد أيضًا أنه قبل أن يتم اقرتاح طلب املعونة من املستشارين أجدى من انشاء أجهزة ذات صفة دائمة".

 نفس امليادين أو ميادين متصلة بها.إلغاء أجهزة أخرى تغطي  ميكنإذا كان  التحقق مما جيبأجهزة جديدة،  إنشاء

(، إجراءات إلنشاء وإلغاء األجهزة الدستورية. 1676، يف دورته العشرين )12/76 قرارهر يف اعتمد املؤمت - 11

 وباإلضافة إىل وضع اإلجراءات، طلب املؤمتر: 

يف ضوء التقارير اليت  15و  11و  6إىل املدير العام أن يواصل استعراض نشاطات األجهزة املنشأة مبوجب املواد  يطلب  "

تضعها هذه األجهزة، فإذا كان من رأيه أن أي جهاز منها مل يعد فعال أو مل تعد له فائدة، فعليه أن يوصي اجمللس أو 

 :املؤمتر

 هلا؛ التابعة الفرعية األجهزة أو 6  املادة مبوجب املنشأة األجهزة إلغاء يف سلطاتهما مبمارسة  - 1 

 إنهاء يف النظر إىل 15 أو 11  املادتني مبوجب املعقودة واالتفاقيات املعاهدات يف األعضاء الدول بدعوة  - 2 

 نفسها؛ االتفاقية أو املعاهدة يف لذلك املنظمة لألحكام وفقا منها االنسحاب طريق عن االتفاقية أو املعاهدة

 "؛15  املادة مبوجب املنشأة األجهزة من املنظمة انسحاب على بالعمل سلطاتهما مبمارسة  - 3 

بشأن استعراض األجهزة الدستورية وفرق  13/67( القرار 1667اعتمد املؤمتر يف دورته التاسعة والعشرين ) - 12

وقت  يفاحلاجة املستمرة اىل زيادة كفاءة املنظمة وادارتها "اخلرباء )كما يرد يف املرفق األول(. وأكد املؤمتر يف هذا القرار 

جتابه فيه حتديات مالية، واحلاجة اىل الغاء األجهزة الدستورية العتيقة، وضمان ارساء ترتيبات عمل مكيفة وفقا 

 ".انشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا متاما وتتميز مبرونة أكرب ملا تبقى منها، وقصر ،للمهام: وحمددة زمنيا

                                                      
7
 . 187 ذكرت يف تقرير الدورة الثانية واخلمسني، الفقرة؛ 237، الفقرة نيتقرير الدورة احلادية واخلمس  

8
 . 218 ، الفقرةنيتقرير الدورة اخلامسة واخلمس  
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حالة الضرورة القصوى وحيثما كان من  يفاملستقبل إال  يفاء أجهزة فرعية عدم انشوقرر املؤمتر يف القرار نفسه " - 13

أن تنص صالحيات مجيع األجهزة اجلديدة  الضروريالقيام بالعمل املنشود، وأن من  املخصصةاملتعذر على اجلماعات 

ل التالية عند انشاء اجهزة مراعاة العوام ". وقرر املؤمتر "ملدى فائدتها دوريجيرى انشاؤها، على اجراء استعراض  اليت

 فنية جديدة وعند انشاء أجهزة فرعية جديدة:

املنظمة وضمنت  يفعربت عنها الدول األعضاء أصلب مهام املنظمة وأولوياتها احلالية حسبما  يفأن تكون  أ( )

 وثائق التخطيط؛ يف

 ؛أن تكون، عادة، لفرتة حمدودة ينبغي واليتحتديد املهام  يفالوضوح  ب()

 ؛املنظمة يفاألعضاء  للعمل اجلهاز املعنى على مستوى الدو اإلجيابيالتأثري  ج( )

 ؛خرىاملزايا النسبية للمنظمة، مما يكفل تالفى التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل األجهزة األ د( )

للقدرات االقتصادية  يهمها عمل اجلهاز املقرتح، مع املراعاة التامة اليتاملنظمة  يفنسبة الدول األعضاء ( ـه)

 ؛قل البلدان منوا والدول اجلزرية املغرية الناميةأللدول ألعضاء ذات االمكانيات األقل، مبا فيها 

عمل اجلهاز خاصة عندما تكون خدمات  يفاستعداد األعضاء فيها على املساهمة املالية وغري املالية،  و( )

اجلهاز مكرسة لعدد حمدود من البلدان، مع املراعاة التامة للقدرات االقتصادية لدوهلا األعضاء ذات 

 ؛"آخر مالياالمكانيات األقل وتوافر دعم 

إال ية اجلديدة " بأنه ال جيب إنشاء األجهزة الدستور يف موقفهما وبالتالي، لقد كان املؤمتر واجمللس ثابتني - 11

وأن هناك حاجة إىل "، القيام بالعمل املنشود املخصصةحالة الضرورة القصوى وحيثما كان من املتعذر على اجلماعات  يف

 ".]األجهزة الدستورية[من  يا, وتتميز مبرونة أكرب ملا تبقىضمان ارساء ترتيبات عمل مكيفة وفقا للمهام: وحمددة زمن" 

 القضايا املطروحة للنظر فيها: األجهزة الدستورية القائمة –رابعًا 

، إللغاء األجهزة الدستورية غري النشطة أو اليت تواجه صعوبة 13/67مل تكن اجلهود املبذولة مبوجب القرار  - 15

موضح يف هذا  يف االضطالع بوالياتها، دومًا ناجحة. ويثري هذا األمر القلق يف ضوء بعض االجتاهات والتطورات، كما هو

 القسم. 

 املسائل االسرتاتيجية واملسائل املتعلقة بالسياسات –ألف 

 ضمان االتساق مع معايري وممارسات املنظمة - 1

قد تنشأ صعوبات يف ضمان اتساق النهج مع معايري وممارسات املنظمة، حتى عندما يضطلع جهاز دستوري ما  - 16

الالئحة العامة من األجهزة الدستورية اعتماد ممارسات عمل تتعارض مع  بواليته بكفاءة وفعالية. وقد اقرتح عدد
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للمنظمة، أو ُتدخل ابتكارات قد تشكل سابقة من دون أن ختالف األنظمة الرمسية. على سبيل املثال، ُبذلت اقرتاحات 

اركة" يف االجتماعات يف املاضي القريب إلدخال أساليب جديدة للتصويت، وكذلك وسائل جديدة ميكن من خالهلا "املش

 )على سبيل املثال، يف حال غياب أحد األعضاء، من خالل تفويض حقوق التصويت إىل أعضاء آخرين حاضرين(. 

استوجبت مقرتحات اخلروج عن املعايري املتبعة يف املنظمة التدخل عند نشوئها. ومع ذلك، مع األخذ يف  - 17

الدستورية املتعددة، ال سيما اإلقليمية وشبه اإلقليمية منها، فإن املقر الرئيسي  االعتبار للمواقع املختلفة ألمانات األجهزة

للمنظمة قد يدرك وجود مثل هذه املقرتحات يف مرحلة متأخرة وبعد أن تكون قد مت مناقشتها مطواًل بني األعضاء 

ناقشات بشأن السياسات املعنيني. وإن معاجلة املسائل من هذا النوع عملية حساسة بشكل خاص عندما تكون امل

 ة متقدمة بني األعضاء. لواملناقشات السياسية يف مرح

تثري القلق على حنو خاص بسبب وضعها  11ويف هذا الصدد، فإن األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  - 18

معقدة، وكما الحظت  11. وإن العالقة مع األجهزة املنشأة مبوجب املادة 9القانوني احملدد واستقالليتها النسبية

األجهزة الرئاسية، تتمتع بديناميكية معينة. ومع أنها ُأنشئت مبوجب الدستور، فإن بعض األجهزة املنشأة مبوجب 

تشدد على شبه استقالليتها النامجة عن إطارها القانوني. وهناك حاجة إىل حتقيق التوازن بني املطالب  11املادة 

 وقت نفسه التقيد بإجراءات املنظمة مبا أنها أجهزة تابعة هلا. املشروعة لالستقاللية، ويف ال

إجراءات خترج بشكل كبري عن الالئحة العامة اعتماد  11وقد اقرتحت بعض األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 16

 11للمنظمة. وقد تستغرق اجلهود املبذولة لضمان اتساق النهج بني توصيات أو قرارات األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

ها وقت أصبح فيه تبسيط العمليات وجعلواإلطار القانوني والسياسي للمنظمة وقتًا طوياًل، وقد تكون حساسة سياسيًا. ويف 

 ، فإن تعقيدات التعامل مع احلاالت اخلاصة قد أصبحت مصدر قلق خاص. أمرًا بالغ األهميةمن حي  التكاليف  فعالة

وباإلضافة إىل االتساق مع القواعد الرمسية للمنظمة، فإن االتساق مع السياسات املتبعة من قبل األجهزة  - 21

ام االتفاقات. فإن املنظمة هي الكيان املنوط بشخصية قانونية للدخول الرئاسية ضروري أيضًا. وتنشأ املخاوف يف سياق إبر

يف اتفاقات ملزمة قانونيا وهي املسؤولة يف نهاية املطاف عن تنفيذها السليم. وال متلك األجهزة الدستورية شخصية 

 اسات املنظمة، مبا يف ذلكقانونية مستقلة. وختضع مجيع االتفاقات امللزمة قانونا اليت تربم باسم املنظمة لقواعد وسي

إىل جهاز دستوري حمدد. وقد يشكل توقيع  األنشطة اليت يتعني االضطالع بها مبوجب هذه االتفاقات عندما توجه

االتفاقيات اليت تتعارض مع القواعد والسياسات املطبقة خطرًا قانونيا على املنظمة وعلى مسعتها. وبالتالي، من أجل 

مبا يف ذلك اتفاقات التعاون واتفاقات العالقات  –اسات،  جيب أن ختضع مجيع االتفاقات ضمان االمتثال هلذه السي

                                                      
9
ة لبعض األجهزة كانت سببا يف حدوث لبس لوضعها القانوني. وكان "الحظ املؤمتر أن نصوص النظم األساسيمن املبادئ:  8 وكما لوحظ يف الفقرة 

أو  هناك بعض الشك فيما إذا كان ينبغي اعتبار هذه األجهزة ذات شخصية قانونية مستقلة كلية وليس بينها وبني املنظمة إال عالقات عمل فقط،
ستور. وقد كان عدم الوضوح الذي يكتنف عالقة هذه األجهزة باملنظمة، من الد 15و 11و 6 اعتبارها أجهزة ُأنشئت يف نطاق املنظمة مبقتضى املواد

 وبالتالي مدى مسؤولية املنظمة وطبيعتها بالنسبة هلذه األجهزة، حمل اهتمام املؤمتر. 
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للمراجعة واملوافقة من قبل مقر املنظمة قبل التوقيع. ومع ذلك، ال يوجد أي وسيلة مضمونة  –واتفاقات اجلهات املاحنة 

 التفاوض عليها بشكل مكثف، أو حتى توقيعها. لضمان إعالم مقر املنظمة بالرتتيبات التعاونية املقرتحة قبل أن يتم 

 الواليات اليت ميكن االضطالع بها من خالل آليات أخرى - 2

لقد بات من الواضح أن عددا من األجهزة الدستورية قد مت تكليفه بوظائف ميكن أن يكون من األنسب  - 21

االضطالع بها من خالل آليات بديلة من النوع الذي مت ذكره يف الفقرة الرابعة أعاله، مثل املشاورات املخصصة. وهذه 

 نية، وحمدودة بفرتة زمنية أو بتحقيق هدف معني. هي احلالة عندما تكون املسألة اليت جيب معاجلتها علمية أو تق

، فإن الوظائف املنوطة بها واليت ميكن أن تؤديها من الناحية 11ويف حالة األجهزة املنشأة مبوجب املادة  - 22

العملية أو الدستورية اإلدارات الفنية يف املنظمة أو منتدى خمصص منفصل بتنسيق ودعم من قبل هذه اإلدارات، يثري 

مناسبات عديدة  يفقد اتبع  األطرافمتعددة  االتفاقياتفإن إجراء عقد  "اوف إضافية. وكما لوحظ من قبل املؤمتر خم

ويف هذا الصدد  10".العامة للمنظمة االختصاصات نطاق يفمعينة تدخل  مبهاميعهد إليها بالقيام  إلنشاء هيئات وجلان

جيب أن تتضمن من الدستور بني الدول األعضاء يف املنظمة،  11ادة "أي اتفاقية، تعقد مبوجب املشدد املؤمتر على أن 

وإال فليس مثة داع ملثل هذه  من االلتزامات املالية أو غريها ما يتجاوز نطاق تلك امللتزم بها فعال مبقتضى دستور املنظمة.

يتم  وبالتالي، من الواضح أنه ال ينبغي أن 11من الدستور". 11االتفاقية، على األقل، بصورتها القانونية املبينة يف املادة 

 تقع مباشرة ضمن االختصاصات العامة للمنظمة.  باملهام اليتلتضطلع  11األجهزة مبوجب املادة إنشاء 

 املشاركة يف االجتماعات وعدم النشاط اخنفاض - 3

جم اخنفاض املشاركة عن لقد شهدت بعض األجهزة الدستورية اخنفاضا يف املشاركة يف اجتماعاتها. وقد ين - 23

عدد من العوامل مبا يف ذلك، ولكن ليس على سبيل احلصر، عدم اهتمام األعضاء أو نقص املوارد الالزمة لدعم املشاركة 

يف مثل هذه االجتماعات. وعلى وجه اخلصوص، من الواضح بشكل متزايد أنه يف عدد من احلاالت، ال حيضر األعضاء 

 ندما ال تتوفر صناديق التربعات لدعم مشاركة املندوبني. االجتماعات بأعداد كافية ع

وإن نتيجة تقلص املشاركة يف االجتماعات هامة. فهي تؤدي إىل اعتماد سياسات قد ال تعكس وجهات نظر  - 21

زة األعضاء بأكملهم. وباإلضافة إىل ذلك، فإن عدم اكتمال النصاب القانوني الختاذ القرارات الصاحلة جيعل هذه األجه

غري قادرة إما على املضي قدمًا عن طريق تعديل براجمها ووالياتها، أو على اختاذ قرارات إللغاء اجلهاز املعين. 

 وبالتالي ينتج "مجود مؤسسي". 

غري فاعل  تأمني موافقة بعض األعضاء على االنسحاب من جهاز دستوري بصعوبةويتفاقم هذا اجلمود املؤسسي  - 25

للتمكن من إلغائه. وقد بينت التجربة أن بعض األعضاء يفضلون السماح جلهاز غري فاعل باالستمرار يف الوجود بداًل من 

 اختاذ خطوات إللغائه. 

                                                      
10

 .املبادئمن  1 الفقرة  
11

 املبادئ.من  5 الفقرة  
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 املسائل التشغيلية –باء 

 دعم عمل األجهزة الدستورية  - 1

" من املدير العام اختاذ تدابري لتحقيق لثامنة والثالثني يف سياق برنامج العمل وامليزانية، طلب املؤمتر يف دورته ا - 26

"شدد املؤمتر على أن تكون هذه املكاسب و "2115-2111املزيد من املكاسب يف الكفاءة وحتقيق وفورات أخرى يف الفرتة 

، وأال تكون على متجددةمدفوعة بهدف كفالة االستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد داخل منظمة يف الكفاءة والوفورات 

12.)التشديد مضاف(حساب تنفيذ برنامج "
  

وإزاء هذه اخللفية، ال بد من االعرتاف بأن هناك حاجة إىل موارد لدعم تشغيل األجهزة الدستورية، سواء  - 27

ة والدعم اإلداري كانت هذه األجهزة ديناميكية وفعالة أو غري فاعلة. وال تشمل هذه املوارد فقط الدعم الفين ودعم األمان

( ، ولكن أيضًا حتقيق الربامج وخطط العمل وغري ذلكالجتماعات هذه األجهزة )وهيئاتها الفرعية ومجاعات العمل، 

، من قبل موظفي 6اليت قد تكون اعتمدتها هذه األجهزة. ويتم توفري هذا الدعم املتعلق باألجهزة املنشأة مبوجب املادة 

 وفري خدمات األمانة، فضاًل عن اإلدارات الفنية والوحدات األخرى يف مقر املنظمة. املنظمة املعينني خصيصًا لت

وباإلضافة إىل ذلك، قد يتم دعوة املنظمة ملعاجلة املسائل القانونية واملؤسسية املتصلة بعمليات أمانات األجهزة   -  28

 الدستورية املتواجدة خارج مقر املنظمة. 

من املوارد إىل النظر يف ما إذا كان جهاز دستوري معني هو اآللية األنسب ملعاجلة قضية  وقد يدعو االجتاه للحد - 26

معينة. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه يف ظل املمارسة احلالية، تتم معاجلة القضايا املتعلقة باألجهزة الدستورية 

 على أساس فردي. 

 التنسيق  - 1

يؤدي تنفيذ األحكام الدستورية وتوجيهات السياسات إىل عدد من املهام التشغيلية العملية. وبالتالي، على  - 31

سبيل املثال، جيب مراجعة مجيع االتفاقات لضمان االمتثال لقواعد وسياسات املنظمة، وكذلك حلماية مصاحلها، كما 

عايري وممارسات املنظمة معقدة وليست ناجحة دائمًا. ويف أعاله. وإن مهمة ضمان االتساق مع م 21هو مبني يف الفقرة 

حالة األجهزة الدستورية، فإن قدرة املنظمة على تنسيق وضمان مثل هذا االنسجام يف املسائل التشغيلية اليومية مقيدة، 

 وخاصة لتلك اليت تتواجد أماناتها خارج مقر املنظمة. 

أعاله، يؤدي عدم وضوح العالقة بني املنظمة واألجهزة املنشأة  18وعالوة على ذلك، وكما لوحظ يف الفقرة  - 31

إىل تعقيدات خاصة يف التنسيق. وقد يؤدي شبه استقالليتها إىل مبادرات يف املسائل التشغيلية اليومية  11مبوجب املادة 

                                                      
12

 .111 ، الفقرةنيتقرير الدورة الثامنة والثالث  
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ن كانت تشغيلية يف ، واليت هلا آثار أوسع يف جمال السياسات وإال تتسق مع القواعد والسياسات القائمة للمنظمة

 13طبيعتها.

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية - 3

ماليني دوالر أمريكي.  5ما يقارب  11بلغت متأخرات االشرتاكات لألجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  - 32

اوي لوحدها. وإن هذا هيئات مكافحة اجلراد الصحرثالث من مليون دوالر أمريكي تتعلق ب 3.2ومنها، هناك ما يقارب 

املستوى من املتأخرات مرتفع جدًا، إذا ما وضعنا يف االعتبار امليزانيات الصغرية نسبيًا هلذه األجهزة الدستورية. ويؤثر 

ذلك بشكل كبري على تنفيذ الربامج اليت وافقت عليها هذه األجهزة وعلى قدرتها على العمل بشكل فعال للوفاء 

14بواليتها.
 املنظمة التدخل بشكل متزايد. وُيطلب من   

األكثر نشاطًا، تواجه صعوبات يف تأمني  11من املالحظ أنه حتى األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  - 33

سداد االشرتاكات املستحقة، وأنه يف بعض احلاالت، من املثري للقلق أن امليزانيات املستقلة اليت مت املوافقة عليها غري 

 . 15ونتيجة لذلك ال ميكن تنفيذ الربامج يف غياب املوارد الالزمةلة، ممَو

                                                      
13

اعتماد واستخدام شعار خاص به على الوثائق  11 سبيل املثال، ُأثريت تساؤالت حول ما إذا كان بإمكان جهاز أنشئ مبوجب املادةوبالتالي، على  

أن يكون  11 واملواد األخرى إىل جانب شعار منظمة األغذية والزراعة. وباملثل، ظهرت تساؤالت حول ما إذا كان بإمكان األجهزة املنشأة مبوجب املادة

 أمساء النطاق اخلاصة بها ملواقعها على اإلنرتنت. هلا
. 35 فقط من أصل ما جمموعه ابلد 11 تلقى الصندوق االستئماني هليئة مكافحة اجلراد الصحراوي مدفوعات من، 2111 على سبيل املثال، يف عام  14

مليون دوالر أمريكي يف ديسمرب/كانون  1.7 إىل ما يقرب 2117 عاممليون دوالر أمريكي يف نهاية  1.1 اجملموع العاملي للمتأخرات من حوالي وقد ارتفع

تلقى الصندوق االستئماني هليئة  2111/2112 ويتواصل تراكم املتأخرات مع عدم دفع االشرتاكات عندما تصبح مستحقة؛ وللسنة املالية. 2113 األول

. وملعاجلة هذا العجز الكبري، مت تقديم اأمريكي ادوالر 217781 يف حني أن املبلغ املستحق هو اأمريكي ادوالر 62681 مكافحة اجلراد الصحراوي

واحدة على أساس االشرتاكات املستحقة ودفع جزء من املتأخرات، وأخرى تستند على االشرتاكات ، 2111-2112ميزانيتني مليزانية وخطة العمل 

 وخطة العمل 2111-2118 : املساهمات/النفقات6161 الصندوق االستئماني الدولي انظركل منها. املستحقة فقط، مع اختالف يف مستوى األنشطة ل

 (.AGP: DLCC/2012/7 )الوثيقة 2112 يونيو/حزيران 22-16  ،11هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي، الدورة ، 2112-2111
-IOTC-2014-S18 الوثيقة) 2111 يونيو/حزيران 5-1، على سبيل املثال، تقرير الدورة الثامنة عشرة هليئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي انظر  15

R[E]:) 

 ديسمرب/كانون األول 31 دوالر أمريكي اعتبارا من 1166812 والحظت اللجنة أن اجملموع املرتاكم للمدفوعات االشرتاكات املستحقة قد زاد من. 81"

 اعضو 11 وهناك( يف املائة 33) اأمريكي ادوالر 356161 بزيادة قدرها، 2113 اعتبارا من ديسمرب/كانون األول اأمريكي ادوالر 1125863 إىل، 2112
 متأخرين عن الدفع )باستثناء املدفوعات الصغرية املستحقة الناجتة عن الرسوم املصرفية واالختالفات يف أسعار صرف العمالت(. ...

 طلبت اللجنة من مجيع األعضاء املتأخرين يف سداد مساهمات هيئة أمساك التونة يف احمليط اهلندي، استكمال دفع هذه املساهمات بأسرع وقت. 83
مناقشات لتجنب إعاقة عمل اهليئة. ولتسهيل العملية، ينبغي أن يقوم رئيس اهليئة، مبساعدة من األمانة والدائرة القانونية يف املنظمة، بإجراء ممكن 

بهدف حتصيل  ثنائية مع كل من األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة اليت لديها اشرتاكات متأخرة تتخطى السنتني السابقتني، وذلك
اهتمامهم يف مواصلة املشاركة يف هيئة أمساك التونة يف احمليط اهلندي. وينبغي أن تعمم األمانة ردود تلك  االشرتاكات غري املسددة ومواصلة تقييم

دة ليتم النظر فيها يف الدورة الثانية عشرة األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة على مجيع األطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاق
 للجنة الدائمة لإلدارة واملالية. "
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 القضايا املطروحة للنظر فيها: األجهزة الدستورية اجلديدة – امسًاخ

ُقدم مؤخرًا عدد من املقرتحات إلنشاء أجهزة دستورية جديدة. ومما يبع  القلق بشكل خاص هو عدم وجود  - 31

اء جهاز دستوري جديد يليب املعايري املوضوعة من قبل األجهزة الرئاسية إلنشاء تنسيق للتأكد من أن االقرتاح إلنش

األجهزة الدستورية اجلديدة. وقد أثبتت التجربة األخرية أن املقرتحات اجلديدة رمبا مل تلقى املستوى الالزم من اإلمجاع 

 غري الرمسي قبل تقديم اقرتاح رمسي. 

 

من التقييم ، إذا ُوجد، إلمكانية االضطالع بوظيفة معينة بنفس القدر )أو بقدر ويالحظ أيضا أن هناك حد أدنى  - 35

أكرب( من الفعالية، من خالل آلية ليست جهازا دستوريا، قبل أن يتم تقديم طلب رمسي إىل األجهزة الدستورية يف 

 أعاله.  1رة املنظمة. وميكن النظر، على سبيل املثال، يف اعتماد أنواع اآلليات املذكورة يف الفق

 اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف املستقبل –سادسًا 

إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف اإلجراءات املمكن اختاذها ملعاجلة القضايا املختلفة اليت مت حتديدها أعاله، ويف  - 36

 بالكامل.  13/97و  12/76 ينمجلة أمور، إىل تنفيذ القرار

 النظر يف األجهزة الدستورية القائمة –ألف 

قد يكون من املناسب النظر يف كل من األجهزة الدستورية القائمة يف ضوء األسئلة التالية، مع األخذ بعني  - 37

 االعتبار لرغبة األجهزة الرئاسية يف حد األجهزة الدستورية إىل تلك اليت هي ضرورية متامًا: 

غري فاعل أو غري قادر على تنفيذ واليته؟ على سبيل املثال، هل هناك  هل اجلهاز الدستوري املعين (أ)

يف املساهمات من قبل األعضاء، أو هل املشاركة يف االجتماعات غري كافية باستمرار  ةمتأخرات قدمية وكبري

 الكتمال النصاب القانوني، األمر الذي حيول دون أن يقوم اجلهاز الدستوري بعمله بكفاءة وفعالية؟ 

هل اجلهاز الدستوري هو اآللية املناسبة ألداء املهام املبينة يف واليته؟ على سبيل املثال، هل تشمل املهام  (ب)

تندرج بسهولة ضمن والية  اإلدارات  فنية تتضمن توصيات إلحالتها إىل اجمللس و/أو املؤمتر وثائقإعداد 

 منتدى خمصص؟  الفنية القائمة وقدراتها وخرباتها، أو اليت ميكن أن يعدها

إن اللجنة مدعوة إىل النظر فيما إذا كان من املناسب أن توصي بأن يوكل املدير العام بدور أكرب يف استعراض  - 38

، بهدف تقديم توصيات إىل اجمللس، وحسب االقتضاء، إىل املؤمتر. 13/76 األجهزة الدستورية القائمة وتنفيذ القرار
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وأن تستند إليها. ومن شأن ذلك أن يساعد أيضًا  12/76 من القرار 3 متسقة مع الفقرةومن شأن هذه التوصية أن تكون 

 .166616 ، كما ورد إىل اجمللس يف يونيو/حزيران13/97على مواصلة العمل الذي سبق أن أجري يف سياق تنفيذ القرار 

( حتديد 1)أعاله، أي:  37رة العنصرين احملددين يف الفق كن أن يشمل االستعراض بإشراف املدير العامومي - 36

( حتديد األجهزة الدستورية اليت ميكن أن تضطلع 2)األجهزة الدستورية غري الفاعلة واليت ميكن النظر يف إلغائها؛ 

يني فنبأنشطتها اإلدارات الفنية يف املنظمة أو من خالل ترتيبات خمصصة حمددة زمنيًا )مبا يف ذلك األعضاء واخلرباء ال

اخلارجيني املستقلني، وغريهم، حبسب االقتضاء( ينشئها املدير العام، وتنسقها وتدعمها اإلدارات الفنية والوحدات 

األخرى يف املنظمة. ويف حال التوصية بأنه ميكن آللية أخرى أو منتدى آخر االضطالع بأنشطة جهاز دستوري ما، قد 

 النوع املعني من اآلليات.    ُيطلب من املدير العام أن يقدم مقرتحات هلذا

يف  املدير العام بعدم عقد اجتماع توصيةوإن اللجنة مدعوة أيضًا إىل النظر يف ما إذا كانت ستوصي بأن يتم  - 11

وإذا كان من ، بشكل مستمر لتأمني النصاب القانونيه ، عندما تنقص املشاركة يف اجتماعاتجلهاز دستوري ما املستقبل

القانوني لن يكتمل، على سبيل املثال، عند عدم توفر التربعات لدعم تكاليف السفر واملشاركة ذات  الواضح أن النصاب

ت وميكن أن يطلب إىل املدير العام عقد اجتماعات خمصصة ملعاجلة املسائل اليت تقع ضمن واليات هذه اهليئاالصلة. 

ات، ميكن النظر يف مراجعة مدة انعقاد وتوقيت هذه عندما يتقرر عقد اجتماع . كذلك،ةبدال من عقد االجتماعات الرمسي

 االجتماعات بهدف حتقيق وفورات يف التكاليف.

 النظر يف مقرتحات إنشاء أجهزة دستورية جديدة  -باء 

يف ضوء توجيهات املؤمتر واجمللس، إن اللجنة مدعوة إىل النظر يف توصية اجمللس و/أو املؤمتر بتأكيد احلاجة  - 11

 املستمرة إىل ضمان االلتزام الكامل باملعايري اليت وضعها املؤمتر واجمللس إلنشاء األجهزة الدستورية اجلديدة. 

 12/76كانت ستوصي بأن يتم استكمال اإلجراءات الواردة يف القرار  فيما إذاوإن اللجنة مدعوة أيضًا إىل النظر  - 12

 من القرار: )ط( 1الوثيقة املشار إليها يف الفقرة  ه جيب علىمن خالل وضع شرط أن

تلبية أغراض اجلهاز الدستوري املقرتح إنشاؤه من أجلها ميكن  لألسباب اليت الأن تتضمن تقييما حمددا   (أ)

أو من خالل ترتيبات خمصصة حمددة زمنيًا )مبا يف ذلك األعضاء فنية يف املنظمة، من قبل اإلدارات ال

نيني اخلارجيني املستقلني، وغريهم، حبسب االقتضاء( ينشئها املدير العام، وتنسقها واخلرباء الف

 ؛وتدعمها اإلدارات الفنية والوحدات األخرى يف املنظمة

                                                      
16

املقدمة إىل اجمللس ، CL 116/INF/16 استعراض األجهزة الدستورية يف املنظمة، الوثيقة: 13/97 التقرير النهائي بشأن تنفيذ قرار املؤمتر انظر  

 يف دورته السادسة عشرة بعد املائة.
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يكون اجلهاز دائما أو إذا كان باإلمكان إنشاؤه ملدة حمددة أو ملدة  أن تتضمن تقييمًا عما إذا كان جيب أن (ب)

إذا خلص التقييم مبوجب الفقرة )أ( أعاله إىل أن إنشاء جهاز دستوري مرتبطة بتحقيق هدف حمدد، 

 ؛جديد أمر مناسب

أن حتدد األجهزة األخرى اليت تغطي اجملاالت نفسها أو اجملاالت ذات الصلة، واليت ميكن   (ج)

إلغاؤها إذا مت إنشاء جهاز دستوري جديد، وفقًا لتوجيهات اجمللس يف دورته اخلامسة واخلمسني 

 (؛ األولاملرفق  انظر( )1671)

( أن 1عكس بوضوح )، ي11أن تؤكد أن أي اقرتاح إلنشاء جهاز دستوري جديد مبوجب املادة  ( د)

( أن 2مبعايري وإجراءات املنظمة؛ )اجلهاز سيكون ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة وسيلتزم 

االلتزامات املالية ألعضاء اجلهاز املعين وااللتزامات األخرى ال لبس فيها، وأن متطلبات موارد 

 اجلهاز لن يتم الوفاء بها من ميزانية الربنامج العادي.   

إتاحة الفرصة  كن من خالهلاتقييم ما إذا كان من املناسب أن توصي بإدخال ممارسة ميرغب اللجنة أيضًا قد ت - 13

املؤمتر )من خالل اهليئات املختصة(، للنظر مبوضوعية يف اقرتاح جديد إلنشاء جهاز  ،أمام اجمللس، وعند االقتضاء

دستوري ذات والية عاملية، استنادًا إىل معلومات شاملة، قبل تقديم مشروع صك رمسي العتماده. ويف هذه املرحلة 

عة الصك، إذا ُوجدت، وعن كيفية وعند االقتضاء املؤمتر، أن يقدم توجيهات دقيقة عن طبي األولية، ميكن للمجلس،

تطويره. وسيكون ذلك متسقًا مع اإلجراءات الرمسية ملنظمة العمل الدولية واليونسكو، املتبعة عندما يتم اقرتاح إنشاء 

 أجهزة جديدة، وامللخصة يف املرفق الثاني. 

ات إنشاء أجهزة دستورية إقليمية جديدة، قد ترغب اللجنة يف النظر فيما إذا كان من وفيما يتعلق مبقرتح - 11

املناسب أن توصي اجمللس أو املؤمتر بتشجيع اهليئات اإلقليمية ذات الصلة على ضمان أن يتم مراجعة املقرتحات 

 آلليات القائمة. اوحتياجات اإلقليم ااالعتبار يف إلنشاء أجهزة دستورية جديدة بشكل شامل، مع األخذ 

 أن تتخذها اللجنة اليت يقرتحاإلجراءات  –سابعًا 

 إن اللجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة وتأييد النهج التالي:  - 15

ميكن دعوة اجمللس أو املؤمتر إىل ذكر القرارات السابقة املتعلقة باألجهزة الدستورية، وتأكيد استمرار  (أ)

صالحيتها. وميكن الطلب من األمانة أن تأخذ دورًا نشطًا يف استعراض األجهزة الدستورية القائمة بهدف 

ري فاعلة أو ألنها مكلفة مبهام ميكن أن حتديد األجهزة اليت قد يرغب اجمللس أو املؤمتر يف إلغائها ألنها غ

 تضطلع بها آليات أخرى. 

كما ميكن دعوة اجمللس أو املؤمتر إىل تكليف املدير العام باستكشاف طرق لتعزيز فعالية األجهزة الدستورية  (ب)

أخذ املدير العام أيضًا ب يسمحمن حي  التكاليف، وخاصة فيما يتعلق باجتماعات هذه األجهزة. وميكن أن 
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القرار بعدم عقد اجتماعات هلذه األجهزة، عندما يرى أنه لن يتحقق النصاب القانوني، وبدال من ذلك، 

 تنظيم مشاورات فنية خمصصة ملعاجلة املسائل اليت تدخل يف نطاق واليات هذه األجهزة. 

ؤمتر تكملة  وفيما يتعلق مبقرتحات انشاء هيئات دستورية جديد، ميكن أن يطلب من اجمللس أو امل (ج)

 1من خالل فرض شرط يقضي بأن تتضمن الوثيقة املشار اليها يف الفقرة  12/76االجراءات الواردة يف القرار 

خالل نوع آخر   ( من القرار تقييمات حمددة حول ما إذا كانت أهداف تلك اهليئة ميكن حتقيقها من1)

 من املنتديات وجتديد هيئة قائمة أخرى تعين باجملاالت نفسها.

يتم من خالهلا تقييم الرغبة يف  وميكن أيضًا أن يتم النظر يف دعوة اجمللس أو املؤمتر للموافقة على عملية )د(

قدم رمسيًا صك جديد يعاجل مشكلة معينة على أساس معلومات شاملة مقدمة من املدير العام، قبل أن ي

مشروع صك إلنشاء جهاز دستوري، وإذا كان االستنتاج إجيابي، سيقومان بتحديد نوع الصك الذي ينبغي 

ويف حالة اقرتاح إنشاء جهاز دستوري إقليمي جديد، ميكن تشجيع اهليئات اإلقليمية ذات أن حيقق ذلك. 

 واآلليات القائمة. الصلة على إجراء تقييم شامل للمقرتحات يف ضوء احتياجات اإلقليم 

طلوب منها أن تقدم توجيهات عما إذا كان املوإذا كانت اللجنة يف وضع يسمح هلا بتأييد النهج املبني أعاله، ف - 16

اجلهاز الرئاسي املناسب الختاذ اإلجراء املطلوب هو املؤمتر أو اجمللس، وعما إذا كان إصدار قرار هو اآللية املناسبة 

17تنفيذ هذا النهج. اليت ميكن من خالهلا
  

  

                                                      
17

ليتم مناقشته الحقا ، 2111 اللجنة أن قرار من املؤمتر هو األداة املناسبة، فيمكن للجنة استعراض القرار وتأييده  يف أكتوبر/تشرين األول إذا وجدت 

 .2115 واملوافقة عليه من قبل اجمللس، والنظر فيه يف نهاية املطاف واعتماده من قبل املؤمتر يف يونيو/حزيران
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 األولاملرفق 

 القرارات واملقررات الصادرة عن املؤمتر واجمللس غري املدرجة يف النصوص األساسية

 (0691تقرير دورة املؤمتر الرابعة عشرة ) –أواًل 

 معايري إنشاء اهليئات واللجان والفرق العاملة وفرق اخلرباء يف منظمة األغذية والزراعة  ج( )

أعرب املؤمتر عن قلقه حيال انتشار األجهزة الدستورية يف املنظمة. ووفقًا لذلك، لفت املؤمتر االنتباه إىل  - 613

أدلة  مل تتوفرمن الدستور، حيثما  6من املادة  5االحتماالت البديلة لعقد املؤمترات واملشاورات املخصصة مبوجب الفقرة 

 نية. ائل الفللتعامل مع املسجهاز دائم كافية للحاجة إىل 

جيب أن  األجهزةأن إنشاء مثل هذه االقرتاح بوافق املؤمتر على دائم،  جهاز كان من املستحسن إنشاءوحيثما  - 611

 مبوجب األحكام الدستورية التالية:   املنشئ،خيضع للنظر الدقيق من قبل اجلهاز 

 (11؛ املادة 1-6)املادة  –)أ( اهليئات العاملية أو اهليئات اإلقليمية للدول األعضاء 

 (؛2-6)املادة  –)ب( اللجان والفرق العاملة للدول األعضاء املختارة 

 –)ج( جلان اخلرباء، وفرق العمل املؤلفة من اخلرباء، وفرق اخلرباء، اليت تضم أفراد خمتارين بصفتهم الشخصية 

 (.1-6و 2-6)املادتني 

وإسداء  ،السماح بتبادل املعلومات بني الوفود احلكومية أو اخلرباء وإن وظيفة األجهزة املذكورة أعاله هي عادًة - 615

الفرعية، فإنها  األجهزة. ويف حالة إىل القضايا ذات الصلة إىل املشورة إىل املدير العام الذي جيلب انتباه اجمللس واملؤمتر

 . األم اجلهازترسل تقاريرها من خالل 

 ويف ضوء االعتبارات السابقة، اعتمد املؤمتر املعايري التالية:  - 616

 املعايري التعليقات

إذا كانت املشكلة ذات طابع عام، ميكن عادًة التعامل معها من 

قبل جهاز آخر، مثل هيئة إقليمية، اجمللس أو املؤمتر )مبا يف 

 ذلك اللجان الفنية للمؤمتر(

( أن يكون هناك مشكلة ميكن حتديدها ذات أهمية كافية 1)

 يف جمال املوضوع 

إذا مل تكن املشكلة ذات طبيعة مستمرة أو من غري املرجح أن 

 تتكرر، ينبغي النظر يف استخدام مؤمترات أو مشاورات خمصصة. 

( أن تكون املشكلة أو املشاكل ذات طابع مستمر أو ذات 2)

ب التشاور املستمر بني احلكومات أو طبيعة متكررة، وأن تتطل

 اخلرباء.

ينبغي النظر أوال يف حلول بديلة للمشكلة، على سبيل املثال، 

 –من خالل استخدام املستشارين  –من قبل األمانة  –باملراسلة 

من قبل مؤمترات  –من قبل هيئات أخرى قائمة أو فرق خرباء 

 أو مشاورات خمصصة. 

ت أو مرافق كافية، داخل أو خارج ( أن ال يكون هناك آليا3)

 املنظمة، يف جمال العمل ذات الصلة.
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سيحدد نوع اإلجراء املطلوب إذا ما سيكون جهاز حكومي دولي 

 أو جهاز خرباء.

( أن يكون من املعقول االعتقاد بأن نتائج مفيدة ميكن أن 1)

 تتحقق عن طريق التشاور بني احلكومات أو مع اخلرباء.

يف نوع اجلهاز الذي سينشأ )عاملي، إقليمي، ينبغي النظر 

حكومات خمتارة، أو خرباء معينني بصفة شخصية( يف ضوء هذا 

 املعيار.

( أن يتم تكوين اجلهاز املقرتح لتوفري فرصة كافية جلميع 5)

املهتمني والقادرين على تقديم مساهمة فعالة للمشاركة يف عمل 

ركة الفعالة من قبل اجلهاز، وأن هناك احتماالت معقولة للمشا

 أعضاء اجلهاز. 

إذا مل يتوفر متخصصني يف اجملال املعني أو أنه من غري املرجح 

أن حيضروا اجللسات، عندها ميكن جلهاز أكثر عمومًا أن يتوىل 

املسألة )على سبيل املثال، هيئة إقليمية، مؤمتر إقليمي، 

 اجمللس أو املؤمتر(. 

ر فيها انتباه املتخصصني يف ( أن تتطلب املسائل اليت سينظ6)

 اجملال املعني.

أن تكون نتائج عمل اجلهاز ذات فائدة فورية أو طويلة ( 7) 

 املدى لعدد معقول من الدول األعضاء املهتمة.

 

 من الدستور. 11، و 6، و 5املعايري يف االعتبار عند إنشاء أجهزة فرعية مبوجب املواد  نفسجيب إبقاء  - 617

 (0612 للمجلس )نيتقرير الدورة اخلامسة واخلمس –ثانيًا 

 022الفقرة 

اجمللس من املدير العام مواصلة العمل على تطبيق املعايري اليت قررتها دورة املؤمتر الرابعة عشرة تطبيقًا دقيقًا عند  طلب

عملها، وعند النظر يف االبقاء على أي من هذه  فرقالنظر يف إنشاء جمالس منظمة األغذية والزراعة اجلديدة وجلانها و

اجمللس املعايري اجلديدة التالية اليت اقرتحتها جلنة الربنامج يف  أقر. كذلك ااجملالس واللجان واجلماعات، أو الغائه

 دورتها السابعة عشرة: 

ء إجنازات هذه أ( أن احملافظة على األجهزة الدستورية أو الغاءها جيب أن ينظر فيها أساسًا على ضو)

 األجهزة.

ب( ان احتياجات األقاليم، ال سيما تلك اليت تتألف من بالد نامية، جيب أن توضع يف االعتبار عند انشاء )

 األجهزة الدستورية أو إعادة النظر فيها.

ج( يف حاالت كثرية، يكون عقد االجتماعات املوضوعية اخلاصة أو طلب املعونة من املستشارين أجدى من )

 شاء أجهزة ذات صفة دائمة.ان

د( قبل تقديم اقرتاحات بإنشاء أجهزة جديدة إىل املؤمتر أو اجمللس، جيب التحقق مما إذا كان ميكن إلغاء )

 أجهزة أخرى تغطي نفس امليادين أو ميادين متصلة بها. 
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 ( 0661املؤمتر يف دورته التاسعة والعشرين )من قبل  02/61القرار اعتماد  –ثالثًا 

 ]باستثناء املرفقات[

 ،املؤمتر إن

وقت جتابه فيه حتديات مالية، واحلاجة اىل الغاء األجهزة  يفاحلاجة املستمرة اىل زيادة كفاءة املنظمة وادارتها  اذ يدرك

وتتميز مبرونة أكرب ملا تبقى منها،  ،الدستورية العتيقة، وضمان ارساء ترتيبات عمل مكيفة وفقا للمهام: وحمددة زمنيا

 انشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا متاما،  وقصر

، وزيادة استجابة هذه األجهزة اإلقليميلألجهزة ذات الرتكيز  الذاتيبأهمية التحرك صوب زيادة التمويل  واذ يعرتف

 الحتياجات اعضائها: 

 ذا القرار، الغاء األجهزة املبينة فى امللحق ألف هل يقرر -1

امللحق باء، ويدعو هذه األجهزة  يفاألجهزة الفرعية التابعة هلا واملبينة  بإلغاءاألجهزة األصلية املعنية  يوصي -2

من هذه األجهزة مع  أيعلى وجود  لإلبقاءسبابا طاغية أاألصلية الختاذ االجراءات الضرورية لذلك، ما مل تر أن هناك 

عن  الربنامج واملالية، جلنيتمراعاة التبعات املالية والرباجمية لذلك، وأن تقدم تقريرا اىل اجمللس، من خالل 

 اليتمن هذه األجهزة الفرعية  بأيدعت: حسبما كان مالئما، لالحتفاظ  اليتوعن األسباب  ،اختذت اليتاالجراءات 

 ، بإلغائهايوصى 

امللحق جيم بغرض ضمان ترتيبات بديلة عن األجهزة  دير العام ان يتشاور مع املنظمات املدرجة يفمن امل يطلب -3

 على النحو املناسب،  بإلغائهااملرفق املذكور متى كان ذلك مالئما، او الغائها والرتخيص  يفاملشرتكة املبينة 

ما جتريه من استعراض ملدى فائدة األجهزة الفرعية التابعة هلا: مع  الغذائيبأن تواصل هيئة الدستور  ييوص -1

 امللحق دال،  يفمراعاة التوصيات الواردة 

مزيد من املوارد من خارج  إلجياد السعيمن الدستور، على  6اهليئات االقليمية املنشأة مبوجب املادة  يشجع -5

للمنظمة، مع مراعاة القدرات االقتصادية لألقاليم  العاديانية الربنامج اطار ميز يفامليزانية الستكمال املوارد املتاحة هلا 

 املعنية ولدوهلا االعضاء، 

من الدستور أن  11االتفاقيات واالتفاقات املنشئة لألجهزة االقليمية مبوجب املادة  يفباألطراف املتعاقدة  يهيب -6

تعمل باطراد، حيثما كان مالئما على أن توفر هلذه األجهزة مواردها املالية اخلاصة بها، سواء من خالل برامج تعاونية 

 ل من اشرتاكات الزامية؛ خرى، أو من خالل انشاء ميزانيات مستقلة ذاتيا متّوأأو مساهمات طوعية 
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حالة الضرورة القصوى وحيثما كان من املتعذر على اجلماعات  يفإال  املستقبل يفعدم انشاء أجهزة فرعية  يقرر -7

جيرى انشاؤها،  اليتأن تنص صالحيات مجيع األجهزة اجلديدة  الضروريالقيام بالعمل املنشود، وأن من  املخصصة

 ملدى فائدتها؛  دوريعلى اجراء استعراض 

جهزة فنية جديدة وعند انشاء أجهزة فرعية ألتالية عند انشاء حتقيقا هلذه الغاية، ضرورة مراعاة العوامل ا يقرر كما -8

 جديدة: 

املنظمة وضمنت  يفعربت عنها الدول األعضاء أصلب مهام املنظمة وأولوياتها احلالية حسبما  يفأن تكون  )أ( 

 وثائق التخطيط؛  يف

 أن تكون، عادة، لفرتة حمدودة؛  ينبغي واليتحتديد املهام  يفالوضوح  )ب( 

 املنظمة،  يفاألعضاء  للعمل اجلهاز املعنى على مستوى الدو اإلجيابيالتأثري  )ج( 

 املزايا النسبية للمنظمة، مما يكفل تالفى التكرار، وقيام تعاون متبادل مع عمل األجهزة األخرى،  )د( 

تامة للقدرات االقتصادية يهمها عمل اجلهاز املقرتح، مع املراعاة ال اليتاملنظمة  يفنسبة الدول األعضاء  ( ـ)ه

 قل البلدان منوا والدول اجلزرية املغرية النامية؛ أللدول ألعضاء ذات االمكانيات األقل، مبا فيها 

عمل اجلهاز خاصة عندما تكون خدمات  يفاستعداد األعضاء فيها على املساهمة املالية وغري املالية،  )و( 

راعاة التامة للقدرات االقتصادية لدوهلا األعضاء ذات اجلهاز مكرسة لعدد حمدود من البلدان، مع امل

 آخر؛  مالياالمكانيات األقل وتوافر دعم 

 اإلجيابيمن مجيع األجهزة الدستورية دراسة كيفية تبسيط لوائحها الداخلية وطرق عملها لتيسري التفاعل  يطلب -6

 . املدنيوتعزيز مشاركة أطراف اجملتمع  العملياالجتماعات، وتشجيع توجهها  يففيما بني املشاركني 

الربنامج  جلنيت يفمن األمانة أن تعد مذكرات معلومات يستعني بها اجمللس، عقب املناقشات  كما يطلب -11

األجهزة على خمتلف املستويات؛  يفاستعراض: )أ( امكانيات ترشيد االجراءات وجتنب تكرار املناقشات  يفواملالية، 

 . املدنياجملتمع  مة خلربات املنظمات الدولية األخرى، )ب( طرق زيادة اشراكمع املراعاة التا

ة األجهزة الدستورية الرمسية الواردة يف دليل األجهزة الدستورية مج اللجان التنفيذية عموما يف قائ، عدم ادرايقرر -11

 التابعة للمنظمة باستثناء اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي. 

 ( 1667نوفمرب/تشرين الثاني  18 يف اعتمد)
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 املرفق الثاني

 ممارسات املنظمات األخرى

 

مت إجراء استعراض لآلليات املعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية واليونسكو، اللتان تواجهان قضايا مماثلة  - 1

يما يلي ملخص للعمليات اليت قد تتعلق بتحديد األولويات واالتساق فيما يتعلق باألجهزة املنشأة مبوجب دساتريهما. وف

 تكون ذات صلة بالنسبة ملنظمة األغذية والزراعة. 

 ألف. منظمة العمل الدولية

مت تكليف منظمة العمل الدولية بتطوير وتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية لتحقيق أهداف املنظمة. ويتحقق  - 2

ذلك، يف مجلة أمور، من خالل اعتماد االتفاقيات والتوصيات وغريها من أنواع الصكوك. خصصت منظمة العمل 

 مبعايريها. ، اهتماما كبريا لتحسني األنشطة املتعلقة 1661الدولية، منذ عام 

قد يكون اعتماد "نهج متكامل" ذات أهمية ملنظمة األغذية والزراعة، بعد أن خلصت منظمة العمل الدولية أنه  - 3

18"ضمن رؤية شاملة لدور هذه األنشطة يف تعزيز أهداف املنظمة".ينبغي النظر باألنشطة املتعلقة باملعايري 
ويهدف هذا   

19ت من األدوات يف جمال معني، والرتكيز على التماسك وأهميته.أو جمموعا"أسر" النهج إىل دراسة 
ويتألف هذا النهج،  

 ، من ثالث مراحل على النحو التالي:  الرئاسي يف منظمة العمل الدولية اجلهازالذي وافق عليه باإلمجاع 

ستعرض[ يعني ... و]"جبرد كامل للمعايري القائمة يف جمال ميقوم  –أمانة منظمة العمل الدولية  –املكتب أ( )

اجلرد املعايري القائمة يف ضوء االحتياجات احملددة يف اجملال قيد البح  والدراسة، مبا يف ذلك 

االعتبار مجيع الوسائل واألدوات  يف أخذ[ اجلردياالحتياجات للمراجعة، بهدف حتديد األهداف. و ]

من األخرى املتاحة للمنظمة لتحقيق أهدافها واالستجابة لالحتياجات، وكذلك الطريقة اليت طبقت 

خالهلا تلك الوسائل لتنفيذ املعايري ذات الصلة. و ]جيمع[ املكتب البيانات ذات الصلة، مبساعدة 

ؤدي اجلرد إىل ياغة رأي مستنري... وينبغي أن اخلدمات يف اجملال، لتمكني اجلهات املختصة من صي

تقييم أكثر دقة للنقاط التالية: )أ( ما إذا كانت املعايري القائمة يف منظمة العمل الدولية وغريها من املعايري 

 الدولية يف اجملال قيد الدرس، تؤدي إىل ثغرات يف التغطية حباجة إىل السد، وإىل أي مدى؛

قررة، من حي  املبدأ، من قبل اجلهاز الرئاسي ...؛ و )ج( عند االقتضاء، )ب( موضوع التنقيحات امل 

                                                      
18

 . 3، اجلهاز الرئاسي، نوفمرب/تشرين الثاني، الفقرة 276الدورة ، GB.279/4أنشطة منظمة العمل الدولية املتصلة باملعايري،  التحسينات املمكنة يف  
19

ة اف الدستورييشري مفهوم التماسك إىل العالقة بني املعايري احلالية واملستقبلية، ويشري مفهوم األهمية إىل الدرجة اليت تعكس املعايري فيها األهد"  

ة النشاط دللمنظمة من جهة، ومن جهة أخرى، أفضل ضمانة لألهمية هي أوسع توافق ممكن بني اهليئات املكونة ملنظمة العمل الدولية بشأن فائ

 . 12و  11املقرتح. ويفسر ذلك أهمية السعي إىل أوسع توافق ممكن فيما يتعلق مبعايري جديدة أو منقحة". املرجع نفسه للفقرتني 
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ما إذا كانت املعايري يف اجملال قيد الدرس ستتداخل )على سبيل املثال، املعايري العامة واملعايري 

 20القطاعية(، مما سيدعو إىل "توحيدها"، وإىل أي مدى." 

نة فنية للمؤمتر للمناقشة العامة وبهدف وضع خطة متكاملة ب( حييل اجلهاز الرئاسي تقرير املكتب إىل جل)

لنوع عملية "إىل فكرة واضحة، وإن كانت مؤقتة، للعمل. ويهدف هذا النقاش، يف مجلة أمور، إىل التوصل 

وضع املعايري األنسب للهدف املنشود )اتفاقية، بروتوكول، أو توصية ...(. وميكن أيضًا، عند االقتضاء، 

نية أو بسبب سرعة التطور التكنولوجي، ليست مناسبة للمعاجلة لة اليت، بسبب طبيعتها الفاألسئ حتديد

يف االتفاقيات والتوصيات، وينبغي أن تعاجل يف صكوك أخرى، مثل مدونات قواعد املمارسة أو 

 21الكتيبات".

ال سيما فيما يتعلق  "ج( وأخريًا، يستخلص اجلهاز الرئاسي استنتاجات حمددة من املناقشات العامة وحيدد )

مبوعد والشروط اليت جيب من خالهلا وضع موضوع معني على جدول أعمال املؤمتر بهدف اعتماد صك 

 22ما".

قد يكون النهج املتكامل ذات أهمية ملنظمة األغذية والزراعة، يف سياق صكوك عاملية جديدة، بقدر ما يكون  - 1

ضاء، بناء على املعلومات عن مجيع األنشطة والصكوك القائمة ذات الصلة، لنوع رمسي من قبل الدول األع حتديدهناك 

"األسئلة غري املناسبة للمعاجلة يف االتفاقيات والذي ميكن أن يشمل حتديد  "األنسب للهدف املنشود"الصك 

  والتوصيات، بسبب طبيعتها التقنية أو بسبب سرعة التطور التكنولوجي". 

 املتحدة للرتبية والعلم والثقافةمنظمة األمم  -باء

. كما أنها قد تعتمد أيضًا 23قد تضع اليونسكو اتفاقات أو معاهدات ملزمة قانونًا من أجل حتقيق أهدافها - 5

، وتتم دعوة الدول األعضاء "يصوغ املؤمتر العام من خالهلا املبادئ والقواعد للتنظيم الدولي ألي مسألة معينة"توصيات 

 24اعتماد تدابري وطنية. من خالهلا إىل

"لتنظيم أي مسألة على أساس دولية من خالل ووفقًا للقرار الذي اعتمده املؤمتر العام، خيضع أي اقرتاح جديد  - 6

25 لإلجراءات التالية: اعتماد املؤمتر التفاقية دولية أو توصية"،
  

                                                      
20

 11 نفسه للفقرة املرجع  
21

 15 املرجع نفسه للفقرة 
22

 16 املرجع نفسه للفقرة 
23

 . من امليثاق التأسيسي لليونسكو، 1 املادة الرابعة، الفقرة انظر 
24

واثيق اإلطار القانوني لوضع وفحص واعتماد ومتابعة اإلعالنات وامل انظرلقد وضعت اليونسكو ممارسة العتماد اإلعالنات واملواثيق غري امللزمة.  
لدول األعضاء، والصكوك املماثلة لوضع املعايري اليت اعتمدها املؤمتر العام وغري املغطاة يف النظام الداخلي، واليت تتعلق بالتوصيات املوجهة إىل ا

 .2115 أغسطس/آب C ،1 33/20 الوثيقة، 33 ، الدورةاملؤمترمن املادة الرابعة من الدستور،  1 واالتفاقيات الدولية اليت تغطيها شروط الفقرة
25

، من 1 بالتوصيات إىل الدول األعضاء واالتفاقيات الدولية املغطاة مبوجب أحكام املادة الرابعة، الفقرةمن النظام الداخلي املتعلقة  )ب( 1 املادة 
 الدستور. 
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غي تنظيمها على املستوى الدولي. إعداد دراسة أولية للجوانب التقنية والقانونية للمسألة اليت ينب (أ)

وُتقدم هذه الدراسة إىل املدير العام لينظر فيها اجمللس التنفيذي، الذي يقرتح إدراج املقرتح على 

 جدول أعمال املؤمتر العام. 

أن يأخذه تنظيم ثم يقرر املؤمتر العام عن الرغبة يف النظيم قيد الدراسة، وعلى الشكل الذي ينبغي  (ب)

 مثل هذا )اتفاقية أو توصية(. 

ثم يكلف املدير العام  بإعداد تقرير أولي عن املشكلة اليت ينبغي تنظيمها وعن النطاق املمكن إلجراء  (ج)

التنظيم املقرتح. ويتم دعوة الدول األعضاء إىل تقديم تعليقاتهم بشأن هذا التقرير. ويف ضوء هذه 

العام تقريرًا نهائيًا حيتوي على مسودة أو أكثر لالتفاقية أو التوصية، يتم التعليقات، يعد املدير 

إرساهلا إىل الدول األعضاء. وُيقدم التقرير النهائي إما مباشرة إىل املؤمتر العام أو إىل جلنة خاصة من 

 اخلرباء احلكوميني. 

 مناسبًا. ينظر املؤمتر العام يف مشروع النص، ويعتمد الصك إذا ما رأى ذلك ( د)

وكما يف حالة منظمة العمل الدولية، قد تكون اإلجراءات الرمسية لليونسكو ملعاجلة مقرتحات االتفاقيات  - 7

والتوصيات ذات أهمية ملنظمة األغذية والزراعة، يف سياق الصكوك العاملية، بقدر ما ينبغي اختاذ قرار مستنري أولي من 

 نظيم املقرتح والشكل الذي ينبغي أن يأخذه قبل وضع النص الرمسي لالقرتاح. قبل الدول األعضاء بشأن الرغبة يف الت

 


