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جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

املائةاألوىل بعد الدورة 

2015 تشرين األول/أكتوبر 23-21روما، 

تنفيذ -االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة 

 الرئيس املستقل للمجلسعن مؤهالت  6التوصية 

مقدمة -أواًل

ضمن )"اللجنة"(  مت إدراج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستورية والقانونية -1

حمددة قد  مواضيعما حيال إليها من  من الالئحة العامة للمنظمة اليت تنظر مبوجبها اللجنة يف 34)أ( من املادة 7الفقرة 

اليت ُتدخل على أي من هذه التعديالت أو  املالية للمنظمة[ والالئحة العامة الدستور ]والالئحة وتفسري تطبيق" تنشأ عن 

".النصوص

معلومات أساسية -ثانيًا

على خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة من أجل تنفيذ توصيات التقييم اخلارجي  2008وافق املؤمتر يف سنة  -2

من خطة العمل الفورية على أن جيري املؤمتر تقييمًا للتقدم احملرز يف  74-2. وينص اإلجراء 2007املستقل يف سنة 

  من خالل استعراض مستقّل تصّب نتائجه يف هذا اإلطار. 2015تنفيذ خطة العمل الفورية يف سنة 

 (QR)
   www.fao.org . 
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بإقرار  2013ن األول ديسمرب/كانو روقام اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة اليت ُعقدت يف شه -3

 مبا يف ذلك تشكيل فريق لالستعراض املستقل 1"الرتتيبات اخلاصة بإجراء استعراض مستقل إلصالحات احلوكمة"

 يعاونه مكتب التقييم يف املنظمة. 

 

وأصدر فريق االستعراض املستقل تقريره النهائي الذي يتضّمن ست عشرة توصية واثين عشر اقرتاحًا وقد رّحب  -4

وأقّر اجمللس أيضًا  2015.2لس بها يميعًا يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة اليت ُعقدت يف شهر مار//ذذار اجمل

يف  اإلجراءات املقرتحة ردًا على كل من توصيات واقرتاحات فريق االستعراض املستقّل يف "تقييم إصالحات احلوكمة

 3فتوحة العضوية اليت أنشئت خصيصًا ذهذا الررض." من قبل جمموعة العمل املمنظمة األغذية والزراعة

 

اإلجراءات قد "]أقّر[  2015وكان املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني اليت ُعقدت يف شهر يونيو/حزيران  -5

( استجابًة للتوصيات  C 2015/26/Rev.1 املقرتحة يف تقييم االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف الفاو )الوثيقة 

(،  C 2015/25 الوثيقة )احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة  واملقرتحات الواردة يف االستعراض املستقل إلصالحات

 4".قرارًا يقضي بقيام األجهزة الرئاسية املعنية يف املنظمة بتنفيذ اإلجراءات الواردة يف هذه الوثيقة ]اختذ[و

 

 6التوصية    -ثالثًا

 

دورتها السادسة والثمانني اليت ُعقدت يف شهر مايو/أيار  يفالدستورية والقانونية استعرضت جلنة الشؤون  -6

االقرتاحات املتعلقة بالرئيس املستقل للمجلس بعد موافقة املؤمتر على التوصية الواردة يف خطة العمل الفورية  2009

وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر قرارًا بشأن الرئيس  5".حتديد وظائف الرئيس املستقل...يف النصوص األساسيةبشأن "

 6املستقل للمجلس وبإدراج هذا القرار يف اجمللد الثاني من النصوص األساسية.

 

، مشروع قرار املؤمتر 2009وأقّر اجمللس يف دورته السابعة والثالثني بعد املائة يف شهر أكتوبر/تشرين األول  -7

القرار رقم  2009واعتمد املؤمتر من ثّم يف دورته السادسة والثالثني اليت ُعقدت يف سنة  7الرئيس املستقل للمجلس بشأن

بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية املتعلقة بالرئيس املستقل للمجلس. ويرد هذا القرار يف القسم هاء من اجمللد  9/2009

 الثاني للنصوص األساسية.
 

                                        
 CL 148/REPو CL 148/10يف الوثيقتني  24-21 الفقرات  1

 .CL 151/REPو C 2015/25 الوثيقتان  2

 CL 2015/26 الوثيقة  3

 .C 2015/REPة الوثيق.7/2015قرار املؤمتر رقم   4

 .يف خطة العمل الفورية 23 الفقرة  5

 .CL 136/19وما بعدها يف الوثيقة  11 الفقرة  6

 .CL 137 REPواملرفق واو بالوثيقة  49 الفقرة  7
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 يف التقرير النهائي مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس وتتضمن اقرتاحات لتعديل  6وتتناول التوصية  -8

إحسا/ األعضاء . وكان فريق االستعراض املستقل قد أصدر هذه التوصية انسجامًا مع "9/2009من القرار رقم  2الفقرة 

ي للعمل الفّعال ذهذا بأّن وجود رئيس مستقل للمجلس متمّر/ يف معرفة حوكمة منظمة األغذية والزراعة جوهر

 واتفق فريق االستعراض املستقل مع األعضاء بهذا الصدد. وتنص توصية الفريق على ما يلي: 8".املنصب
 

 :العبارة التالية تضافينبري مراجعة النصوص األساسية اليت ُتعنى بالرئيس املستقل للمجلس حبيث "

9.إىل النص املوجود حاليا "خربته ومعرفته مبجاالت عمل املنظمة"" للمنظمةومعرفة بعمل األجهزة الرئاسية "
 

 

 اللجنة قبل من اختاذه املقرتح اإلجراء   -رابعًا

 

وإىل إصدار التوصيات اليت تراها  9/2009إّن اللجنة مدعوة إىل استعراض التعديل املقرتح يف القرار رقم  -9

 مناسبة.

 

وإىل إحالته  ةبهذه الوثيق املرفقاللجنة مدعوة بشكل خاص إىل املصادقة على مشروع قرار املؤمتر الوارد يف  وإّن -10

 إىل اجمللس لكي يرفعه بدوره إىل املؤمتر. 

 

  

                                        
 .C 2015/25 الوثيقة يف 98 الفقرة  8

 .C 2015/26 Rev. 1 الوثيقة  9
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 املرفق

  2015/---القرار رقم 

 يف التقرير النهائي لالستعراض املستقل 6تنفيذ التوصية 

 األغذية والزراعة املتعلقة مبؤهالت الرئيسإلصالحات احلوكمة يف منظمة 

 املستقل للمجلس
 

 يف خطة العمل الفورية( 74-2)اإلجراء 

 

 إّن املؤمتر 

 

 ذهذا املالزمة مهامه وميار/ للمجلس مستقاًل رئيسًا املؤمتر يعني الدستور، من 5املادة  من 2للفقرة  طبقًا أنه يالحظ إذ

 ؛للمنظمة األساسية النصوص حتددها كما أو املنصب،

 

 للمنظمة؛ العامة الالئحة من 23املادة  اعتباره يف يضع وإذ

 

بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق بالرئيس املستقل للمجلس، الواردة يف  9/2009بالقرار رقم  وإذ يذّكر

يتعني على الدول األعضاء وضعها اجمللد الثاني من النصوص األساسية واليت حتدد من بني يملة أمور املؤهالت اليت 

 يف احلسبان لدى ترشيح املرشحني ملنصب الرئيس املستقل للمجلس؛

 

(، اليت اعتمدها املؤمتر مبوجب القرار "خطة العمل الفورية"بأّن خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ) أيضًا وإذ يذّكر

جيري املؤمتر تقييمًا للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة  أن يف دورته اخلامسة والثالثني، تنص على 1/2008الصادر عنه رقم 

من خالل استعراض مستقل وبأّن اجمللس وافق، يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة  2015العمل الفورية يف سنة 

تعراض املستقل إلصالحات احلوكمة من أجل (، على الرتتيبات اخلاصة باالس2013ديسمرب/كانون األول  6-2)روما، 

 الفورية؛ لتقييم حالة تنفيذ خطة العم

 

( واملؤمتر يف دورته 2015مار//ذذار  27-23أّن اجمللس، يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة )روما،  يعتربوإذ 

تعراض املستقل إلصالحات احلوكمة (، أقرا التقرير النهائي لالس2015يونيو/حزيران  13-6التاسعة والثالثني )روما، 

بشأن مؤهالت الرئيس املستقل  6يف املنظمة واقرتحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه، مبا يف ذلك التوصية 

 للمجلس؛
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 :10كاآلتي 9/2009 رقم القرار من الثانية الفقرة يعّدل -1

 

اليت ينبري توافرها  تأن تراعي املؤهال ، ينبريسعند ترشيح الدول األعضاء للرئيس املستقل للمجل -2"

السياسية واالجتماعية والثقافية،  قيف الرئيس، مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوعيًا، وإحساسه بالفوار

األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية  عملبومعرفته  وكفاءته الفنية، باإلضافة إىل خربته مبجاالت عمل املنظمة

 "؛والزراعة

 

 بنوده.  لساري املفعول بكام 9/2009ما تقّدم، يبقى القرار رقم  مراعاةأنه، مع  يؤكد -2

 

 (2017[ --)اعُتمد يف ]

 

                                        
 يشار إىل النص املضاف بوضع خّط مائل حتته. 10


