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A 

 
 

 املؤمتر
 

 والثالثون التاسعةالدورة 

 2015 حزيران /يونيو 13-6روما، 

 املتحدة لألمم والزراعة األغذية ملنظمة استعراض األجهزة الدستورية

 )مشروع قرار(

 
 (2014ديسمرب/كانون األّول  5-1للمجلس )مقتبس من تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة 

 

 اجمللس على تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وافق -20

 

 مبا يلي:على وجه اخلصوص وقام اجمللس  -21
 
الدسـتورية يف منظمـة   "اسـتعرا  األجهـزة   بهـذا التقريـر بعنـوان     واو املرفـق يف  الواردمشروع قرار املؤمتر  أقّر ()هـ 

القرار، باإلضافة إىل قـرار   ذابإدراج ه وأوصىإحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه  وقرر]أدناه[،  األغذية والزراعة"

 ، يف اجمللد الثاني من النصوص األساسية للمنظمة؛13/97املؤمتر 

 

 2015/__ قرارال

 استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة
 

 

 ،إن املؤمتر
 

حول "استعرا  األجهزة الدستورية ملنظمة األغذية والزراعة" الذي اعتمده املؤمتر يف دورته  13/97بالقرار رقم  يذّكر إذ

يف وقت جتابه فيه حتديات  وحوكمتهازيادة كفاءة املنظمة  إىلاحلاجة املستمرة التاسعة والعشرين وحيث أقر املؤمتر بـ "
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، ا للمهام وحمددة زمنيًاترتيبات عمل مكيفة وفًق إرساءستورية القدمية، وضمان لغاء األجهزة الدإ إىلمالية، واحلاجة 

 "؛وتتميز مبرونة أكرب ملا تبقى منها، وقصر إنشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا متامًا

 

أمور  ضمنها مبا يف ذلك، ءيف مسائل ختص إلغاء األجهزة الدستورية وإنشا بالنظرقيام املؤمتر واجمللس ب أيضا وإذ يذكر

 الذي اعتمده املؤمتر يف دورته العشرين.  12/79، القرار أخرى

 

من  15و 14أن حتكم املعاهدات واالتفاقات املعقودة مبقتضى املادتني  ينبغي اليتاملبادئ واإلجراءات بكذلك  وإذ يذكر

 كما ترد يف النصوص األساسية للمنظمة،من الدستور   6الدستور، واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة 

 

 ، جيب بذل املزيد من اجلهود من أجل حتقيق أهدافه،13/97أنه يف حني أحرز تقدم كبري يف تنفيذ القرار  يدركإذ و
 

ال سيما اإلجراءات اليت ترد فيه فيما يتعلق بإنشاء  وأهميته، 13/97القرار  شرعية يؤكد من جديد -1

 األجهزة الدستورية وإلغائها؛
 

من األمانة أن تعكف على حتديد األجهزة الدستورية اليت قد يرغب اجمللس أو املؤمتر يف  يطلب -2

عمل  باتترتيالضطالع بوظائف ميكن القيام بها من خالل لإلغائها بعدما توقفت عن العمل أو جرى تفويضها 

 ؛13/97حسب ما ينص عليه القرار  وتتميز مبرونة أكرب للمهام وحمددة زمنيًا مكيفة وفقًا
 

 بالنسبة إىل تكاليفال الكفاءة من حيثمن املدير العام أن يواصل البحث عن أساليب لتعزيز  يطلب -3

 األجهزة الدستورية، وال سيما فيما يتعلق باجتماعات تلك األجهزة؛

مشاورات قد تكون ضرورية مبوجب النظام الداخلي  عام، حيثما أمكن ذلك، وتبعًا أليللمدير ال يأذن -4

 والقرارات ذات الصلة:
 

 عن عقد أي باالمتناعبأن يوصي أعضاء اجلهاز الدستوري املنشأ مبوجب املادة الرابعة من الدستور  )أ(

بسبب عدم اكتمال  دورة حني يرى، بناء على تقديره، أن اختاذ قرارات فعالة لن يكون ممكنًا

، قانونيًا النصاب وأن يقرر، يف غياب اعرتا  من العدد األدنى من األعضاء الذين قد يشكلون نصابًا

 عدم عقد الدورة؛

تقع يف إطار واليات تلك األجهزة ملعاجلة املسائل اليت  خمصصةنظر يف إمكانية عقد مشاورات أن يب )ب(

 بدال من الدورات، حسب مقتضى احلال؛

 

من الدستور بوثيقة  15و 14أي اقرتاحات بإنشاء جهاز جديد مبوجب املادتني يتم إرفاق أن  يقرر -5

 :ما يلي تبّين بالتفصيل
 

 حتقيقها من خالل إنشاء اجلهاز؛ املزمعاألهداف  )أ(
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آثار قد تنجم عن إنشائه على برامج املنظمة  ، وأيوظائفهالطريقة اليت سينتهجها اجلهاز يف تنفيذ  )ب(

 احلالية أو املستقبلية؛

املرتتبة املالية  اآلثارعن توقع  فضاًل ،احلالية املاليةفرتة ال يفإنشاء اجلهاز  املرتتبة على املالية اآلثار )ج(

 املقبلة؛على ذلك يف الفرتات املالية 

ملا إذا كان ميكن حتقيق أهداف اجلهاز الدستوري املقرتح من خالل نوع خمتلف من تقييم حمدد  )د(

ترتيبات العمل مثل تنظيم مشاورات فنية خمصصة أو ترتيبات أخرى تقوم على أساس املهام وتكون 

 ؛حمددة زمنيًا

سها أو جماالت شبيهة أو مرتبطة كانت هناك أجهزة دستورية قائمة تغطي اجملاالت نف ما إذا )هـ(

 .بتلك اليت سيتناوهلا اجلهاز الدستوري اجلديد املقرتح

 

 (2015.....)اعُتمد يف


