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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ حمدود من هذه الوثيقةُطبع عدد 
ن  ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرت. املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 التةعونو ماسة اخلالدورة 

 0210 تشرين األول/أكتوبر 11-8 روسما،

 التعديالت املقرتح  يف: عضوي  اللجمان الفني 
 سن الالئح  العماس  للمنظم  00و 01و 02و 02املواد 

 

 اخللفي  –أواًل 

عاون اجمللس يف أداء مجيع وظائفه أربع ت، (الفاو)من دستور منظمة األغذية والزراعة ( ب)6-5بناء على املادة   -1

ويف أعقاب اعتماد  .1جلنة مشكالت السلع، جلنة مصايد األمساك، جلنة الغابات وجلنة الزراعة: جلان فنّية هي

، مّت تعزيز وضع هذه (9011-9002)التعديالت يف النصوص األساسية من أجل تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد الفاو 

كما أّن هذه اللجان اآلن . اللجان وتبسيط التسلسل اإلداري لرفع تقاريرها وإجراء عدد من التغيريات يف طرق عملها

 . ، أو أنها أجنزت مراجعتها، يف ضوء إجراءات خطة العمل الفوريةبصدد مراجعة لوائحها الداخلية

ويف سياق عملية املراجعة املذكورة أعاله، ُعقدت مناقشات مطّولة حول ضرورة إعادة النظر يف إجراءات   -9

على حنو ما  "يف أي وق "كانية اكتساب العضوية وأشري بشكل خاص إىل أّن إم. اكتساب العضوية يف هذه اللجان

وبالتالي يف النصاب القانوني )نص  عليه الالئحة العامة للمنظمة، قد يؤدي إىل تفاوق  كبري يف تركيبة هذه اللجان 

ونظرًا إىل درجة عدم اليقني العالية . ، وذلك حتى يف أثناء انعقاد دورات اللجان(الالزم لالجتماعات واختاذ القرارات
                       

  :من دستور الفاو 5من املادة ( ب)6انظر الفقرة   1

وجلنة ملشكالت السلع، وجلنة ملصاايد األمسااك،    ( ب)...( ):ُتعاون اجمللس يف االضطالع بوظائفه- 6"

ترفع تقاريرها إىل اجمللس بشأن مسائل الربنامج وامليزانية وإىل املؤمتر بشأن وجلنة للغابات، وجلنة للزراعة، 

 ."السياسات العامة واملسائل التنظيمية
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كن أن تعيق عمل األعضاء والتولل إىل نتائج مممرة يف ختام الدورات، هناك مسعى اليت قد تنشأ عن ذلك واليت مي

 .اإلشعارات اجلديدة بالعضويةلوضع إطار زمين لتقديم 

وكان الغرض من إعداد هذه الوثيقة متكني جلنة الشؤون الدستورية والقانونية من مراجعة هذه املسألة واقرتاح   -3

 .يف النظام احلالي ما تراه مناسبًا من تعديالت

 قواعد العضوي  يف اللجمان الفني  التمابع  جمللس الفماو –ثمانيمًا 

من الالئحة العامة للمنظمة، فإّن العضوية يف اللجان الفنية مفتوحة جلميع الدول طبقًا لألحكام ذات الصلة   -4

لكن، نظرًا إىل أهمية احلرص على أن يكون عدد األعضاء يف كّل جلنة من اللجان أقرب ما يكون إىل . األعضاء يف املنظمة

واقعيًا يتيح عقد االجتماعات وإجراء عمليات  مبا يؤّمن نصابًا قانونيًا)عدد املشاركني احلاضرين يف أي دورة من الدورات 

 . ، يتعّين على األعضاء املهتّمني إرسال إشعار بذلك ألغراض اكتساب العضوية يف اللجان املذكورة(االقرتاع/التصوي 

 30للجنة مشكالت السلع، املادة  92املادة )وترد يف الالئحة العامة للمنظمة مادة خالة بكّل من هذه اللجان   -5

وتتضّمن نفس األحكام املتصلة بالعضوية يف ( للجنة الزراعة 39للجنة الغابات واملادة  31للجنة مصايد األمساك، املادة 

 : كاآلتي 9و 1الفقرتني 

من الدستور، مفتوحة جلميع الدول  5من املادة  6، املنصوص عليها يف الفقرة )...(تكون عضوية -  1"

وتتألف اللجنة من الدول األعضاء اليت تشعر املدير العام كتابة برغبتها يف االنضمام إىل . األعضاء يف املنظمة

 .عضوية اللجنة وعزمها على املشاركة يف أعماهلا

يف أي وق ، وتعترب العضوية املكتسبة علاى أسااه هاذا     1جيوز توجيه اإلشعار املشار إليه يف الفقرة -  9

اإلشعار لاحلة إال إذا مل يرسل العضو ممماًل عنه إىل دورتني متتاليتني من دورات اللجناة، أو يف حاال أبلا     

ويوزع املدير العاام يف بداياة كال دورة مان دورات اللجناة وثيقاة تتضامن قائماة بأعضااء          . عن انسحابه منها

 ".اللجنة

، كان يتعّين إرسال اإلشعار مرة كل سنتني على اعتبار أّن العضاوية كانا    9002وجدير بالذكر أنه قبل سنة   -6

غري أنه تبّين أّن هذا النظام ينطوي على إجراءات إدارية معقادة تساتغرق وقتاًا طاوياًل     . تنتهي يف نهاية كل فرتة سنتني

وعليه، فقد وافق املؤمتر يف دورته . اتب احلكومية وعلى أمانة املنظمةوترّتب أعباء كربى على املمملني الدائمني وعلى املك

على إجراء تغايريات يف النظاام املاذكور  ياس يتسانى تقاديم       ( 9002تشرين الماني /نوفمرب 94-12)الرابعة والمالثني 

 . 2"يف أي وق "اإلشعار 

أما يف النظام احلالي، فيمكن االحتفاظ بالعضوية مان فارتة سانتني إىل أخارى إال يف حاال ُفقادت العضاوية يف          -2

الظروف احملددة يف األحكام ذات الصلة، أي يف حال مل يوفد العضو املعين ممماًل عنه إىل دورتني متتااليتني مان دورات   

يوفد العضو املعين ممماًل عناه إىل دورتاني متتااليتني مان دورات     ويف حال مل . اللجنة أو يف حال أبل  عن انسحابه منها

                       
2
الذي اعتمده " من الالئحة العامة للمنظمة 9-33واملادة  9-39واملادة  9-31واملادة  9-30واملادة  9-92التعديالت يف املادة " 8/9002القرار رقم   

 .C 2007/REPمن الوثيقة  115، الفقرة 9002تشرين الماني /نوفمرب 94املؤمتر يف دورته الرابعة والمالثني املنعقدة يف 
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وُتادعى الدولاة العضاو املعنياة إىل حضاور الادورة       . ُتعلم فيه الدولة العضو بفقدانها العضوية بالغًااللجنة، ُتصدر األمانة 

 . املقبلة للجنة بصفة مراقب وليس بصفتها عضوًا فيها

النظام احلالي، تقديم طلب لالنضمام إىل العضوية يف أي وق  من األوقاات   لكن جيوز للدول األعضاء، مبوجب  -8

وقد أّدت التغيريات يف العضوية يف اللحظاة األخارية   . واكتساب العضوية أو اكتسابها جمددًا حتى يف حال انعقاد اللجنة

ومماا ال  . جراء عملياات االنتخااب  إىل حاالت عدم يقني كبري بالنسبة إىل النصاب القانوني الالزم لعقد االجتماعات أو إل

 . شك فيه أّن اليقني بالنسبة إىل هذا النوع من املسائل أمر حيوي لتجّنب التشكيك يف لّحة املداوالت

وحرلًا على دّقة هذا العرض، ال بّد من التذكري بأّن عددًا من املنادوبني كاانوا قاد أشااروا إىل إمكانياة اعتباار         -2

وتضاّم الفااو حالياًا    . يًا أعضاء يف كّل جلنة من اللجان من دون احلاجة إىل إرسال إشاعار بالعضاوية  األعضاء يف الفاو تلقائ

وال يشارك عدد كبري من هذه الادول األعضااء بصاورة منتظماة يف مجياع دورات      . دولة عضوًا ومنظمة عضوًا واحدة 129

ر بالعضوية، قد ياؤدي هاذا إىل لاعوبات عملياة     اللجان ويف حال اعُتربت أعضاء يف اللجان من دون اشرتاط إرسال إشعا

هذه الوثيقة هذا اخليار على اعتباار أناه    للذا، ال تتناو. تكربى داخل اللجان لتأمني النصاب القانوني وإللدار القرارا

وقاد ترغاب جلناة الشاؤون الدساتورية      . ليس خيارًا قاباًل للتطبيق للتعاطي ماع الشاواغل املشاار إليهاا يف هاذه الوثيقاة      

 . يها يف هذا املوضوع بالذاتأوالقانونية يف إبداء ر

 التعديالت املقرتح  –ثمالثمًا 

ناشئ عن حدوث تغيريات متواللة يف العضوية أثناء انعقاد دورة اللجنة، حرلًا على جتّنب عدم اليقني ال  -10

وُيقرتح على وجه التحديد إرسال . تقديم أي طلب لالنضمام إىل العضوية هُيقرتح وضع إطار زمين ال ميكن خالل

 ."أيام قبل موعد افتتاح الدورة أو يف أثناء انعقاد دورة اللجنة 10لكن يف مهلة ال تتعدى "اإلشعارات يف أي وق  

من  9وعليه، فإّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعّوة إىل مراجعة التعديالت املقرتحة التالية يف الفقرة   -11

من الالئحة ( الزراعةجلنة ) 39و( جلنة الغابات) 31و( جلنة مصايد األمساك) 30و( جلنة مشكالت السلع) 92املواد 

 :3العامة للمنظمة كاآلتي

أيام قبل موعد  10لكن يف مهلة ال تتعدى يف أي وق ،  1جيوز توجيه اإلشعار املشار إليه يف الفقرة -  9"

وتعترب العضوية املكتسبة على أساه هذا اإلشعار لاحلة إال إذا  .افتتاح الدورة أو يف أثناء انعقاد دورة اللجنة

. مل يرسل العضو ممماًل عنه إىل دورتني متتاليتني من دورات اللجنة، أو يف حال أبل  عن انسحابه منها

 ".ويوزع املدير العام يف بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة

اليت  42من املادة  9رة إىل أّن الشروط اإلجرائية لتعديل الالئحة العامة للمنظمة ترد يف الفقرة وجتدر اإلشا- 19

إقرار أية تعديالت أو إضافات لالئحة بأغلبية ثلمي األلوات  )...(جيوز "تنص من بني مجلة أمور أخرى على أّنه 

املعطاة، بشرط أن يبل  اقرتاح التعديل أو اإلضافة للمندوبني قبل اجللسة اليت سينظر فيها هذا االقرتاح بأربع وعشرين 

على  42من املادة  3قرة وتنص الف ".ساعة على األقل، وأن يكون املؤمتر قد تلقى تقريرا عن االقرتاح من اللجنة املختصة

                       

3
 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطُيشار إىل النص احملذوف بكتابة   
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جيوز النظر يف أي اقرتاح من هذا القبيل يف الدورة أنه جيوز للمجلس اقرتاح تعديالت وإضافات يف هذه املواد وأنه 

 .التالية من دورات املؤمتر

 اإلجراءات اليت ُيقرتح على اللجن  اختماذهما –رابعمًا 

 . إّن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إىل مراجعة هذه الوثيقة وإلدار التوليات اليت تراها مناسبة  -13

 

 9-30واملادة  9-92وإّن اللجنة مدعوة بشكل خاص إىل إقرار قرار املؤمتر الذي يتضّمن التعديالت املقرتحة يف املادة 

 . بهذه الوثيقة املرفقرد يف تمن الالئحة العامة للمنظمة كما  9-39واملادة  9-31واملادة 
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 املرفق

  9013/   مالقرار رق

 0-00واملمادة  0-01واملمادة  9-30واملمادة  9-92التعديالت يف املمادة 

 للمنظم  لعماس اسن الالئح  

 إّن املؤمتر،

األول  ينتشر/أكتوبر 11-8روما، ) تسعنيبآراء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها اخلامسة وال إذ أخذ علممًا

واملادة ( جلنة مصايد األمساك) 9-30واملادة ( جلنة مشكالت السلع) 9-92بشأن التعديالت املقرتحة يف املادة ( 9019

 للمنظمة؛ ةالعام ةالالئح نم( جلنة الزراعة) 9-39واملادة ( تجلنة الغابا) 31-9

، (9019 لاألو نكانو/ديسمرب 7-0روما، )املائة  بعدأّن اجمللس أقّر، يف دورته اخلامسة واألربعني  إذ يالحظ

 إحالتها إىل املؤمتر للموافقة عليها؛ ىعل قالتعديالت اليت اقرتحتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واتف

بأّن القواعد اخلالة بالعضوية تفرتض وجود األعضاء فعليًا يف اجتماعات اللجان املذكورة أعاله لتجّنب  إذ أحماط علممًا

 التشكيك يف لّحة املداوالت؛

يؤدي إىل درجة عالية من عدم اليقني وبأّن  "أي وق "ل إشعار بطلب العضوية يف بأّن إجازة إرسا إذ أحماط علممًا أيضمًا

اليقني هذا من خالل وضع إطار زمين ال جيوز خالله إجراء أي  معد تساهم يف تبديد املقرتحة أنن التعديالت أمن ش

 يف العضوية بالنسبة إىل الدورة القادمة للجنة؛إضافية تغيريات 

 :4من الالئحة العامة للمنظمة كاآلتي 0-00واملادة  0-01واملادة  0-02واملادة  0-02تعديل املادة  يقرر

أيام قبل موعد  10لكن يف مهلة ال تتعدى يف أي وق ،  1 توجيه اإلشعار املشار إليه يف الفقرةجيوز -  9"

وتعترب العضوية املكتسبة على أساه هذا اإلشعار لاحلة إال إذا  .افتتاح الدورة أو يف أثناء انعقاد دورة اللجنة

. و يف حال أبل  عن انسحابه منهامل يرسل العضو ممماًل عنه إىل دورتني متتاليتني من دورات اللجنة، أ

 ".ويوزع املدير العام يف بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة

 

 (9013حزيران /يونيو... أعُتمد يف )
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 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطُيشار إىل النص احملذوف بكتابة   


