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 السابعة واألربعون بعد املائةالدورة 

 0210 ثانيتشرين ال/نوػمرب 9-5روما، 

لتمكونها من ممارسة سلطة  11استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

 مالوة وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

 من تقرير الدورة اخلامسة والتسعني مقتطف

 للجنة الشؤون الدستورية والقانونوة
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م
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م

م
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م:ميؽنمتوجقهمأيمادؿػلاراتمحولمعضؿونمػذهماظوثقؼةمإدي
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 مستخرج من تقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونوة

 (0210تشرين األول /أكتوبر 12-8روما، )

م

]...[ 
م

لتمكونها من ممارسة سلطة مالوة وإدارية  11استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  -سادسًا

 أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

م

م-م51 ماظوثقؼة ماظؾفـة ممCCLM 95/12دردت م"ادلعـوغة مادلادة ممبوجب مادلـشلة ماظددؿورؼة م51ادؿعراضماألجفزة

وأضّرتماظؾفـةمبلّنمػذهم".مظؿؿؽقـفامعنممماردةمدؾطةمعاظقةموإدارؼةمأطربمععمبؼائفامضؿنمإرارمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

ختؿؾفمسنمبعضفاماظؾعضمعنماظددؿورمم51ادلللظةمععؼدةمسؾىماسؿؾارمأّنماألجفزةمادلـشلةمبـاءمسؾىمععاػدةممبوجبمادلادةم

عنمخطةمم96-2ضدمُأسّدتمادؿفابةمظإلجراءممCCLM 95/12ـةمإديمأّنماظوثقؼةموأذارتماظؾف.متؾعًامظصؽوطفاماظؿلدقلقة

موادؿعرضؿفاماظؾفـةميفمدـةم تشرؼنم/واجملؾسميفمأطؿوبرم2006اظعؿلماظػورؼةموإديمأغفامتلؿـدمإديموثقؼةمصدرتمدابؼًا

م.وأبدتماظؾفـةمأدػفامظعدممتطؾققماالضرتاحاتماظصادرةميفمحقـفا.م2006األولم

م

م-م59 مادلادة مإرار ميف مادلـشلة ماألجفزة محتدؼد مضرورة مسؾى ماظؾفـة معنمم51واتػؼت متلؿػقد مواظيتمضد ماظددؿور عن

ماظوثقؼة ميف مإظقفا مادلشار ماظؿلفقالت مواصقةم. مضائؿة مإسداد مأّن موعػادػا ماألعاغة مآراء مإدي ماألعر مغفاؼة ميف ماظؾفـة وأذارت

وأغهمؼؿعّقنمحتدؼدمػذهماألجفزةمادؿـادًامإديمععاؼريمحمددةمطكظقاتمباألجفزةمادلذطورةمضدمالمحيؼقماإلصادةمادلؿوخاةمعـفام

ماظؿلدقلقة،موذروطم مغصتمسؾقهمصؽوطفا معا ماظؼاغوغقةمسؾىمدمو ماظوزقػقةمودؾطؿفا مواحؿقاجاتفا مبفا اظؿؿوؼلماخلاصة

مادلعـقة ماألجفزة موعلاءظؿفممجتاه مو.متعقنيمأعـائفا اظؿوغةميفماحملقطمػقؽةمعصاؼدمأمساكمعنماألعـؾةمسؾىمػذهماألجفزة

مظألشذؼةم ماظـؾاتقة ماظوراثقة مادلوارد مبشلن ماظدوظقة موادلعاػدة ماألبقضمادلؿودط ماظؾقر مأمساك مدلصاؼد ماظعاعة اهلـديمواهلقؽة

م.واظزراسة

م

سام،مأّغهمباإلعؽانمتػوؼضمعزؼدمعنماظلؾطاتمإديماألجفزةمادلـشلةممبوجبممتوجقفيمواسؿربتماظؾفـة،مطؿؾدأ-م51

رطموجودماظعددماظؽايفمعنمادلوزػنيميفمأعاغاتمتؾكماألجفزةموذرطموجودمآظقاتماإلذرافمادلـادؾةمعنماظددؿورمذم51ادلادةم

وأوصتمجلـةماظشمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةمبلنمجتريماألعاغةمادؿعراضًامظؽيمتـظرميفمعامإذامطاغتماظشروطمم.يفمادلـظؿة

م.وحتددمذظكمباظؿشاورمععمأعاغةماألجفزة(مأيمطػاؼةمسددمادلوزػنيموعالءعةمآظقاتماإلذراف)معؿواصرةمادلذطورةمأساله

م

عنماظددؿور،مصؼدماسؿربتماظؾفـةمأّغهمم51أعاميفمعامؼؿعؾقمباظعالضاتماخلارجقةمظألجفزةمادلـشلةممبوجبمادلادةم-م51

ميفماظػؼرةمأعـاءمسؾىمؼؿعنيم مظربغاعجمسؿلماجلفازماظددؿوريموضؿنمم59األجفزةمادلشارمإظقفا اظؼقاممبرحالتمسؿلمرؾؼًا

م.حدودمادلقزاغقةمادلكصصةمظذظك

م
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وباظـلؾةمإديماختاذمترتقؾاتمععمعـظؿاتمأخرى،مأذارتماظؾفـةمإديمأّنماإلجراءاتماظيتمواصقمسؾقفامجمؾسم-م56

عنماظددؿور،مم51ادلـشلةممبوجبمادلادةمتعؿلمبشؽلمُعرٍضموتؾيبمسؾىمعامؼؾدوماحؿقاجاتماألجفزةمم2001اظػاوميفمدـةم

م.ععماحملاصظةمسؾىماالتلاقمبنيماألغشطةماظيتمتضطؾعمبفامتؾكماألجفزةموأغشطةماظػاو

م

جلـةمادلاظقةمؼؿعّقنمسؾىمويفمعامؼؿعؾقمبادللائلماخلاصةمبادلقزاغقةمواظشمونمادلاظقةموادلراجعة،ماسؿربتماظؾفـةمأغهم-م20

مادللائل مإديمأّغوأذارتماظؾ.مدرادةمػذه مبفـة مادلشارؼعهمجيدر متؽاظقفمخدعة ماظؿعؾققمسؾىمعللظة مادلاظقة مؾفـة ويفمعام.

،مأذارتماظؾفـةمإديمسدممإعؽاغقةمتؾؾقةمػذهماظطؾؾاتميفم"سؿؾقاتمعراجعةمعنمضؾلمررفمثاظث"ؼؿعؾقمبطؾؾاتمإجراءم

عماخلارجيميفماظػاومإجراءمسؿؾقاتمظؽنمعنمادلؿؽنمأنمتطؾبمجلـةمادلاظقةمإديمادلراج.مإرارماظـصوصماألدادقةمظؾؿـظؿة

م.عنماظالئقةمادلاظقة،مذرطمأنمؼؿقّؿلماجلفازمادلعينمبؽاصةماظؿؽاظقفم9-52حتؼقمحمددةممبوجبمادلادةم

م

متؼعمبشؽلمرئقليمضؿنمغطاقماخؿصاصمجلـةمادلاظقةم-م25 وباظـلؾةمإديمادلواردماظؾشرؼة،مأذارتماظؾفـةمإديمأغفا

وأطدتماظؾفـةمضرورةمإجراءمتعدؼالتميفمغظاممتؼققمموإدارةم.ماءاتمتؿكذػاماإلدارةوميؽنماظؿعاريمععفامعنمخاللمإجر

وظقسمظؾلؾطةمم51األداءمسؾىماسؿؾارمأّنمبعضماألعـاءمخيضعونمعؾاذرةمظؾلؾطةماظؿشغقؾقةمألجفزةمعـشلةممبوجبمادلادةم

طورةمتؼققممأداءمأعـاءمتؾكماألجفزةميفمعاموسؾقه،مؼؿعّقنمسؾىماألسضاءميفماألجفزةماظرئادقةمظألجفزةمادلذم.اظؿشغقؾقةمظؾػاو

م.ؼؿعؾقمبادللائلماظػـقةمواظؿشغقؾقة

م

مإديماضرتاحمدابقمؼؼضيم-م22 مؼؿعؾقمبؼـواتماالتصالمععماحلؽوعاتموبادلرادالتماظرمسقة،مأذارتماظؾفـة ويفمعا

عنماظددؿور؛مشريمم51ادلادةمحبقثمتربزمصقهماحلاظةماخلاصةمظألجفزةمادلـشلةممبوجبم"مدظقلمادلرادالتماظرمسقة"بؿعدؼلم

م.ورؾؾتماظؾفـةمتطؾققمػذاماالضرتاح.مأّنمذظكمملمؼؿقؼق

م

ممبوجبم-م22 مادلـشلة ماألجفزة مأعـاء معـح ماضرتاح مإدي مأذارتماظؾفـة ماجلفاتمادلادمة، ماظعالضاتمعع مإدي موباظـلؾة

م عنماظددؿورمتلفقالتمخاصةمبؿعؾؽةمادلوارد،مذرطماحملاصظةمسؾىماالتلاقماظعاممبنيمخمؿؾفمأغشطةمتعؾؽةمم51ادلادة

ماألعـاءمخيضعون،ميفمبعضماحلاالت،مظواجبمضاغوغيمؼؿؿـلميفمتطؾققم.مادلواردميفماظػاو مسؾىمأّن وذددتماظؾفـةمأؼضًا

ةمأومعنماظؼراراتماظصادرةمسـفاموجيدرمبفممباظؿاظيمادرتاتقفقاتممتوؼلمغابعةمعؾاذرةمعنماظصؽوكماظؿلدقلقةمظألجفز

م.احملاصظةمسؾىمسالضاتمعؾاذرةمععمادلادمني

م

ويفمعامؼؿعؾقمبؿـظقمماالجؿؿاسات،ممباميفمذظكمإبراممعذطراتمعلموظقاتمتؿعؾقمبؿؾكماالجؿؿاسات،موسؾىماسؿؾارم-م21

ادلزاؼامواحلصاغات،مجيبمأنمؼلؿؿرمإبراعفامعنمِضؾلمأّنمذظكمؼطرحمعلائلمعؿصؾةمبادلؽاغةماظعادلقةماظيتمحتؿؾفاماظػاوموب

م.ادلدؼرماظعاممأومعنمؼـوبمسـه

م

مسؾىمشرارم-م21 مبعضماألغشطة مظؿلدؼة ماخلارج معن ماظؿعاضد ميفمذظكمإعؽاغقة ممبا ماالجؿؿاسات، مإديمخدعة وباظـلؾة

صاصمجلـةمادلاظقةمأومجلـةماظرتذيةماظؿقرؼرؼة،مأذارتماظؾفـةمإديمأّنمػذهمادلللظةمتؼعمبشؽلمرئقليمضؿنمغطاقماخؿ
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وملمتؿػقماظؾفـةمععماظؿوصقةماظيتمتؼضيمبلنمُتعؼدم.ماظربغاعجموإديمأغهمؼؿعّقنمسؾىماظػاوميفمطّلماألحوالمعراضؾةماجلودة

م.بعضماالجؿؿاساتمبعددمحمدودمعنماظؾغاتمعنمأجلمخػضماظؿؽاظقف

م

دلصؾقةماآلخرؼنميفماجؿؿاساتماظػاو،ممباميفمويفمعامؼؿعؾقممبللظةمعشارطةمادلـظؿاتمشريماحلؽوعقةموأصقابما-م29

ماظعؿؾي موبطابعفا مبادلروغة ماظيتمتؿلم ماحلاظقة مادلؿاردة ممبواصؾة مأوصتماظؾفـة ماظددؿورؼة، ماجؿؿاساتماألجفزة م.مذظك

سؾىمسدمموضعمأيمضواسدمساعة،ميفماظوضتماظراػن،متؿعؾقممبشارطةمادلـظؿاتمشريماحلؽوعقةموتلريمسؾىماظؾفـةمواتػؼتم

االجؿؿاساتمادلعؼودةميفمادلـظؿة،مغظرًامإديموجودماخؿالصاتمبنيمادلـظؿاتمشريماحلؽوعقةموأصقابمادلصؾقة،مويفمذيقعم

ماظؿوصلمإديم مسنماحؿؿالمسدم ماظراػـةمواخؿالفماالحؿقاجاتموحاظةماالجؿؿاساتميفمادلـظؿة،مصضاًل ماألوضاع زلمتطّور

مادلوضوع ماخلصوصمحتدؼدًا،مالحظتماظؾفـةمأغهمضدمؼؽونمعنمم.تواصقميفماآلراءمبنيمخمؿؾفماألسضاءمحولمػذا وبفذا

م.اظصعبمتعؿقمماظـظاممادلطّؾقمحاظقًاميفمجلـةماألعنماظغذائيماظعادليمسؾىمدائرمأجفزةمادلـظؿة

م

ماظوضعماظؼاغوغياظؿؼارؼرمإديماألجفزةماظرئقلقةمظؾػاو،ماسؿربتماظؾفـةمأغه،مغظرًامإديممرصعإديمعلموظقةمموباظـلؾة-م21

جفازمحتدؼدممنمباظدرجةماألوديمسؾىمطّلعنماظددؿور،مؼؿعّقم51ظؽّلمجفازمعنماألجفزةمادلـشلةممبوجبمادلادةماخلاصم

أعرمعربرمواسؿربتماظؾفـةمأّنمرصعماظؿؼارؼرمإديمادلممترم.مغطاقماظؿؼارؼرمواظغاؼةمعـفامععمعراساةمآراءمادلـظؿةمحلبماالضؿضاء

م.يفمبعضماحلاالت

م

دوفمُؼقالمإديماظدورتنيمادلؼؾؾؿنيممCCLM 95/12وأذارتماظؾفـةمإديمأّنماالدؿعراضمادلشارمإظقهميفماظوثقؼةم-م21

م.ظؾفـةماظربغاعجموجلـةمادلاظقةمورؾؾتمإتاحةمعداوالتفامإديماظؾفـؿني
م

م]...[


