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(، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.للتقليل إىل أدىن 

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة  

A

المؤتمر
الدورة األربعون

2017يوليو/تموز  8-3روما، 

 طلب حفظ دستور منظمة األغذية والزراعة
بل أمانة األمم المتحدة                         وإدراجه في السجل  من ق  

)مشروع قرار(

موجز

ّ                       إّن جلنة الشؤؤنون الدسؤؤتورية            (، بعدما     6141          مارس/آذار     41 -  41                                                والقانونية )اللجنة(، يف دورهتا الثانية بعد املائة ) 
ّ  نظرت يف طلب قسم املعاهدات يف األمم املتحدة حلفظ دستور منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وإدراجه يف السجّل                                                                                               

                          مة إىل قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم                             "وافقت على أن حيال دسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور املنظ                      من ميثاق األمم املتحدة،      416           مبوجب املادة 
ّ         . كما أّن اللجنة                            ّ           ة                             املتحدة حلفظه وإدراجه يف السؤؤؤؤجلّ ونشؤؤؤؤره الحقاة يف اموعة معاهدات األمم املتحدة"         وصؤؤؤؤت ب ن   "أ       

                                                                                           ة     جييز املنمتر للمدير العام، من خالل اجمللس، إحالة دسؤؤؤؤؤؤؤتور املنظمة إىل قسؤؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة  قيقاة  ذا 
1 .                     ة                تتم عملية اإلحالة بناءة على سلطة املنمتر"            الغرض، حبيث

ّ                                          وأقّر اجمللس، يف دورته الرابعة واخلمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعد املائة )               (، وجهات نظر     6141             يونيو/حزيران    0   -          مايو/أيار     01   
                                                                                        "أوصؤؤؤؤؤى املنمتر ب ن جييز للمدير العام إحالة دسؤؤؤؤؤتور املنظمة والصؤؤؤؤؤكوق ذات الصؤؤؤؤؤلة إىل قسؤؤؤؤؤم املعاهدات يف         اللجنة و
2 .                                 ّ            ة                             ملتحدة بغرض حفظها وإدراجها يف السجلّ ونشرها الحقاة يف اموعة معاهدات األمم املتحدة"      األمم ا
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اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

ّ                                                          إّن املنمتر مدعو إىل اعتماد مشروع القرار الوارد يف هذه الوثيقة.    

 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجيه أي استفسارات بش ن 

Antonio Tavares السيد

 القانوين املستشار
الشنون القانونية مكتب

55132 06570 39+: ا اتف
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ّ                                                                       إّن جلنة الشؤؤؤؤؤؤنون الدسؤؤؤؤؤؤتورية والقانونية )اللجنة(، يف دورهتا الثانية بعد املائة )  - 4          (، بعدما     6141          مارس/آذار     41 -  41 
ّ  نظرت يف طلب قسؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة حلفظ دسؤؤؤؤؤؤتور منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وإدراجه يف السؤؤؤؤؤؤجّل                                                                                               

                                                            وافقت على أن حيال دسؤؤؤؤتور املنظمة إىل قسؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة  "                      من ميثاق األمم املتحدة،      416           مبوجب املادة 
ّ         . كما أّن اللجنة  "  ة                            قاة يف اموعة معاهدات األمم املتحدة                    ّ         حلفظه وإدراجه يف السؤؤؤؤجلّ ونشؤؤؤؤره الح         ز املنمتر            أوصؤؤؤؤت ب ن جيي   "       

                                                                                 ة                للمدير العام، من خالل اجمللس، إحالة دسؤؤؤؤؤؤؤتور املنظمة إىل قسؤؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة  قيقاة  ذا الغرض، حبيث 
3 . "                     ة               تتم عملية اإلحالة بناءة على سلطة املنمتر

ّ              وأقّر اجمللس، يف دورتؤؤ  - 6              (، وجهؤؤات نظر     6141             يونيو/حزيران    0   -          مؤؤايو/أيؤؤار     01                            ه الرابعؤؤة واخلمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  بعؤؤد املؤؤائؤؤة )   
                                                                                             "أوصؤؤؤى املنمتر ب ن جييز للمدير العام إحالة دسؤؤؤتور املنظمة والصؤؤؤكوق ذات الصؤؤؤلة إىل قسؤؤؤم املعاهدات يف األمم         اللجنة و

4 .              ت األمم املتحدة"           ة               ونشرها الحقاة يف اموعة معاهدا                                    ّ املتحدة بغرض حفظها وإدراجها يف السجلّ 

ّ                                إّن املنمتر مدعو إىل اعتماد القرار التايل الذي أعّدته األمانة على أساس توصية اجمللس:   و   - 0                                            ّ  

 2017/..القرار
 طلب حفظ دستور منظمة األغذية والزراعة

بل أمانة األمم المتحدة                        وإدراجه في السجل  من ق  

           إن المؤتمر،

ّ                                                                             أّن جلنة الشنون الدستورية والقانونية )اللجنة(، يف دورهتا الثانية بعد املائة )روما،            إذ يستذكر    (،     6141          مارس/آذار     41 -  41 
ّ  نظرت يف طلب قسؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة حلفظ دسؤؤؤؤؤؤتور منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وإدراجه يف السؤؤؤؤؤؤجّل                                                                                               

                                                        صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى املنمتر، من خالل اجمللس، ب ن جييز للمدير العام إحالة دسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور                           من ميثاق األمم املتحدة، وأو      416           مبوجب املادة 
                                                املنظمة إىل قسم املعاهدات يف األمم املتحدة  ذا الغرض؛

ّ                                          إىل أّن اجمللس، يف دورته الرابعة واخلمسؤؤؤؤؤؤؤ  بعد املائة )          وإذ يشيييييير                (، قد وافق على     6141             يونيو/حزيران    0   -          مايو/أيار     01    
                                                                                                                    تقرير الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشنون الدستورية والقانونية وأوصى، على وجه التحديد، ب ن جياز للمدير العام إحالة 
ّ         دسؤؤتور املنظمة والصؤؤكوق ذات الصؤؤلة إىل قسؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة بغرض حفظها وإدراجها يف السؤؤجّل ونشؤؤرها                                                                                         

                   اهدات األمم املتحدة؛    ة           الحقاة يف اموعة مع

                                                                                           للمدير العام إحالة دسؤؤؤؤؤؤؤتور املنظمة والصؤؤؤؤؤؤؤكوق ذات الصؤؤؤؤؤؤؤلة إىل قسؤؤؤؤؤؤؤم املعاهدات يف األمم املتحدة لغرض حفظها       يجيز
ّ            ة                                          وإدراجها يف السجّل ونشرها الحقةا يف اموعة معاهدات األمم املتحدة، مبوجب املادة                        من ميثاق األمم املتحدة.      416               

(6147 ...          )اعت مد يف 
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