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A 

 اجمللس

 الدورة اخلمسون بعد املائة

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1روما، 

 حملة عامة عن هيكل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

 والتسلسل اإلداري فيها

 

السادسة عشر بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السادسة واخلمسني للجنة طلب االجتماع املشرتك للدورة  -0

تقديم ملخص موجز على اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة حول األمانة إىل ( 4102نوفمرب/تشرين الثاني  5املالية )

 .1اهليكلية العامة لألجهزة الرئاسية يف الفاو

 

سلسل ويبني ت. والتسلسل اإلداري فيهاللمنظمة  الرئاسية األجهزة هيكلهذه الوثيقة حملة عامة عن تقدم  -4

مبوجب النظم املعّدلة إلعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل النتائج خالل فرتة السنتني اليت عقدت االجتماعات 

 ة.كمووالتقييم يف عملية احلمراحل التخطيط والتنفيذ  املرفق ألفالواردة يف 

 

 2تعريف األجهزة الرئاسية -أواًل

 

األجهزة الرئاسية للمنظمة هي األجهزة اليت تساهم مباشرة، أو بصورة غري مباشرة من خالل أجهزتها  -3

 األصلية، يف نطاق اختصاصات كل منها، يف
 
 تعريف السياسات واألطر التنظيمية الشاملة للمنظمة؛ )أ(

 األجل وبرنامج العمل وامليزانية؛ ووضع اإلطار االسرتاتيجي، اخلطة املتوسطة  )ب(
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 اجلزء الثاني، القسم )باء(، النصوص األساسية  2
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 ممارسة الرقابة على اإلدارة واإلشراف يف املنظمة أو اإلسهام فيها. )ج(

 

وتشمل األجهزة الرئاسية املؤمتر، اجمللس، جلنة الربنامج، جلنة املالية، جلنة الشؤون الدستورية والقانونية،  -2

من الدستور واملؤمترات اإلقليمية )أي ألفريقيا، آسيا واحمليط  5املادة )ب(، من 6واللجان الفنية املشار إليها يف الفقرة 

 اهلادئ، أوروبا، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشرق األدنى(".

 

 املنظمة حوكمة هيكل يفاملؤمتر واجمللس موقع  -ثانيًا

 

الثانية من فرتة السنتني، هو اجلهاز حزيران من السنة عادة يف دورة منتظمة يف يونيو/ املؤمتر، الذي جيتمع -5

الرئاسي األعلى للمنظمة الذي ميّثل فيه األعضاء مجيعا. ويركز املؤمتر على احلوكمة الشاملة وقضايا السياسات واألطر 

لمجلس وأعضاء اجمللس. كذلك يتخذ املستقل لرئيس الوينتخب املدير العام و ، كما يوافق على ميزانية املنظمةالدولية

  .قرارات بشأن طلبات العضوية يف املنظمةالاملؤمتر 

 

عضوًا هو الذراع التنفيذي للمؤمتر لإلشراف على الربنامج ومسائل امليزانية،  24واجمللس الذي يتكون من  -6

، الذي ينتخبه للمجلس املستقل الرئيساجمللس رتأس يو وجيتمع عادة مخس مرات فيما بني دورات انعقاد املؤمتر.

 لواليتني. للمجلس املستقل الرئيس، يرتشح للممارسة املتبعةووفقًا . نانتلوالية مدتها سر املؤمت

 

 الفرعية اهليئات

 

 على االعتماد املنظمة ككل، يستطيع اجمللس هيكل األجهزة الرئاسية يف يف احملوري الدور ذاهلممارسته  يف -7

 :إقليميًاالعضوية متوازنة مقيدة  فرعية هيئاتثالث  مشورة
 

 ؛ورئيس ًاعضو 04تتشكل من والربنامج،  جلنة -

 ؛ورئيس ًاعضو 04تتشكل من و ،املالية جلنة -

 ورئيس.أعضاء  7تتشكل من ، ووالقانونية الدستورية الشؤون جلنة -

 

 اهليئاتهذه  وأعضاء رؤساء، املؤمتريف جلسة تعقد ليوم واحد بعد انتهاء  سنتني، فرتة كلويعني اجمللس،  -8

وتزود جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدخالت أساسية، ممهدة الطريق . الفرعية

 رنامجوتضع كل جلنة جدول أعماهلا وتوافق على ب قرارات املؤمتر. - حيثما كان ذلك مناسبا -لقرارات اجمللس و

 اخلاص بها، الذي يعرض أيضًا على اجمللس.  السنوات املتعدد العمل
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 الفنية الصالت مع اللجان

 

تساعد اجمللس يف عمله أيضًا جلان فنية مفتوحة ترفع تقارير إىل اجمللس بشأن مسائل الربنامج وامليزانية يف  -4

 التنظيمية(:نطاق اختصاصات كل منها )وكذلك إىل املؤمتر بشأن احلوكمة العاملية واملسائل السياساتية و
 
 الزراعة؛ جلنة 

 جلنة مصايد األمساك؛ 

 الغابات؛ جلنة 

 السلع مشكالت جلنة. 

 

من  06)الفقرة كما يبحث اجمللس تقارير جلنة األمن الغذائي العاملي فيما يتعلق مبسائل الربنامج وامليزانية. -01

 .(الالئحة العامة للمنظمة من 33املادة 

 

 اإلقليمية الصالت مع املؤمترات

 

 خالل من اجمللس، إىل تقاريرالشمالية  ألمريكا الرمسي غري اإلقليمي واملؤمتر اإلقليمية املنظمة ترفع مؤمترات -00

 احلوكمة بشأن املؤمتر وإىل)نطاق اختصاصاتها  يف ، كٌلوامليزانية الربنامج بشأن مسائل جلنة الربنامج وجلنة املالية،

 (:والتنظيمية السياساتية واملسائل العاملية
 

 )أفريقيا )املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

 (اهلادئآلسيا واحمليط  اإلقليمياملؤمتر اهلادئ ) واحمليط آسيا 

 ألوروبا( اإلقليمي أوروبا )املؤمتر 

 (الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي الكارييب )املؤمتر البحر ومنطقة الالتينية أمريكا 

 األدنى( للشرق اإلقليمي )املؤمتراألدنى  الشرق 

 

 والدستورية الرئاسية املوقع اإللكرتوني لألجهزة -ثالثًا

 

 األجهزة الرئاسيةللبيانات املتعلقة جبميع  ًامنظم ًاجتميعوالدستورية  الرئاسية لألجهزةالشبكي وقع امليوفر  -04

 .املنظمةأنشأتها اليت واألجهزة الدستورية ( أعاله املذكورةاألجهزة الرئاسية تعريف  األول:قسم نظر الأ)
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يستخدم املصطلح العام "األجهزة الدستورية" لإلشارة إىل مجيع أجهزة املنظمة، خبالف تلك األجهزة اليت  -03

وضمت األجهزة الدستورية عددا كبريا من اللجان واهليئات و املعاهدات املنشأة  يشار إليها باسم " األجهزة الرئاسية".

 ب املادتني السادسة أو الرابعة عشرة من الدستور واليت ُتعين يف معظم األحيان باملسائل الفنية والعلمية.مبوج
 
بقرار من املؤمتر أو اجمللس أو وتنشأ  مدجمة بالكامل يف املنظمةعادة تكون  6األجهزة املنشأة مبوجب املادة  -02

 املشورةوإسداء بوضع التوصيات  . ويف العادة، يعهد هلااجمللس وأ ملؤمترله من ا املخولة السلطة مبوجباملدير العام من 

 .فرادىوالدول األعضاء لألجهزة الرئاسية 

 

نشأ من تنظمة وهي املن عقدر من االستقالل الذاتي  02املادة لألجهزة  املنشأة مبوجب  من ناحية أخرى، -05

عدد يودع عندما إال املؤمتر أو اجمللس، ه من ، بعد اعتمادنفيذال يدخل حيز التخالل التفاوض بشأن اتفاق دولي جديد 

املعين، قد يستحدث جهاز منشأ  رهنا بأحكام االتفاقو. جهة اإليداعلدى  ة عليهدقاصمحمدد من األعضاء صكوك 

 .الذين ينضمون إليهعضاء لألالتزامات ملزمة قانونا  02مبوجب املادة 
 

  الرئاسيةلألجهزة  املسؤولية عالقات -ثالثا

 
 ةاإللكرتوني لألجهزة الرئاسية والدستوريموقع ل: الصفحة الرئيسية لاملصدر]

home/ar/]-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb 

 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ar/%5d/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-home/ar/%5d/
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