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البند  15من جدول األعمال املؤقت

الدورة السادسة للجهاز الرئاسي
روما ،إيطاليا 9 -5 ،أكتوبر/تشرين األوّل 2015

تقرير عن االستقالل الوظيفي للمعاهدة الدولية ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة
موجز
تقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات املتاحة ،منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،عن استعراض األجهزة
الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو/املنظمة) لألجهزة املنشأة مبوجب املادة  ،14والتطورات األخرى ذات الصلة
باملعاهدة الدولية والقرارات والتوجيهات اليت صدرت عن مكتب الدورة السادسة.

التوجيهات املطلوبة
إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل أن حييط علما بالتطورات ذات الصلة وأن يفوض إىل رئيس الدورة السابعة سلطة
متابعة أية قضايا واحتياجات ذات صلة ومناقشتها مع املدير العام للمنظمة وإدارتها العليا ملواصلة تنفيذ االستقالل
الوظيفي والتشغيلي للمعاهدة الدولية وحتسينه خالل فرتة السنتني .2017-2016

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني
التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
MO315/A
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أوالً -مقدمة
طلب اجلهاز الرئاسي ،يف دورته اخلامسة ،من مكتب الدورة السادسة مبوجب القرار  2013/12بشأن املسائل
-1
ذات الصلة باملعاهدة والناشئة عن عملية إصالح املنظمة "تيسري االتصاالت مع إدارة الفاو من أجل اإلقرار باالستقالل

الوظيفي للمعاهدة الدولية ،وفقا للمعايري اليت سبق وأن حددتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واألجهزة الرئاسية
األخرى للفاو"؛ "واالستمرار يف استعراض قائمة االحتياجات الوظيفية للمعاهدة الدولية على أساس العناصر اليت سبق
وأن حددتها املكاتب السابقة وإحالتها للنظر فيها واعتمادها من قبل الدورة السادسة للجهاز الرئاسي".

وتقدم هذه الوثيقة آخرا املعلومات املتاحة ،منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي ،عن استعراض
-2
األجهزة الرئاسية يف الفاو لألجهزة املنشأة مبوجب املادة  ،14والتطورات األخرى ذات الصلة باملعاهدة الدولية
والقرارات والتوجيهات اليت صدرت عن مكتب الدورة السادسة.

ثانياً -التطورات ذات الصلة احلاللة منذ انعقاد الدورة اخلامسة للجهاز الرئاسي
االستعراض املستق صإلالاات احلوكمة ذات الصلة طخطة العم الفورية لتجديد املنظمة
أجرى مكتب التقييم يف الفاو ،خالل عام  ،2014استعراضاً مستقالً إلصالحات احلوكمة ذات الصلة خبطة
-3
العمل الفورية لتجديد املنظمة.
وتضمنت اخلطة ،اليت وافق عليها مؤمتر املنظمة يف دورته اخلامسة والثالثني (االستثنائية) يف عام ،2008
-4
 76إجراءً يهدف إىل إصالح آلية احلوكمة يف الفاو .وقد تناول اإلجراءان  68-2و 69-2من خطة العمل الفورية القضايا
ذات الصلة باألجهزة الدستورية يف الفاو واألجهزة املنشأة مبوجب املادة  14على وجه اخلصوص.
وهما كاآلتي:

 68-2جيوز ملؤمترات األطراف يف املعاهدات واالتفاقيات واالتفاقات مثل الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات (املسجلة مبوجب النظام األساسي للمنظمة) أن تطرح على اجمللس واملؤمتر قضايا معيّنة
للبحث عرب اللجنة الفنية املعنية (إجراء تغيري يف النصوص األساسية)
 69-2القيام باستعراض إلجراء ما يلزم من تغيريات مبا ميكّن األجهزة الدستورية ،الراغبة يف ذلك ،من
ممارسة السلطات املالية واإلدارية ومن تعبئة أموال إضافية من أعضائها ،مع البقاء يف إطار املنظمة ومع اإلبقاء
على عالقتها بها من خالل رفع التقارير".
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وكجزء من االستعراض ،أُرسل استبيان للرتكيز على اإلجراءين  68-2و 69-2إىل األجهزة الدستورية املعنية،
-5
مبا يف ذلك املعاهدة الدولية .وباالستناد إىل املعلومات الواردة من أصحاب املصلحة املعنيني ،مت إعداد مشروع تقرير
وتقدميه إىل األجهزة الرئاسية للفاو يف نهاية عام  ،2014أي يف االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة
للجنة الربنامج والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية يف نوفمرب/تشرين الثاني  ،2014والدورة اخلمسني
1
بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول .2014

 -6وأحاطت النتائج واالقرتاحات بشأن األجهزة الدستورية الواردة يف مشروع التقرير علما بأنه "مل حيرز غري تقدّم
حمدود يف منحها [األجهزة الدستورية] استقاللية أكرب يف املعامالت واختاذ القرارات بشأن املسائل اإلدارية واملالية .وقد
يعود ذلك إىل عدم كفاية االتصال بني األمانات واملدراء العامني املساعدين املعنيني" .وأحاطت علما كذلك بأن "املواثيق
واالتفاقيات يف اجملاالت اليت تساهم يف حتقيق غايات منظمة األغذية والزراعة وأهدافها االسرتاتيجية حتتاج بيئة
متكّنها من النجاح ،ومن شأن ذلك أن يعزّز بدوره نتائج املنظمة على املستويني القطري والعاملي".
ورحّب اجمللس بالتقرير النهائي لالستعراض املستقل يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة يف مارس/آذار
-7
 ،2015وأشار إىل توجيهاته السابقة وطلب إىل اإلدارة إيالء العناية الواجبة هلذه املسائل وتلقي تقرير عن هذا املوضوع
بني احلني واآلخر .وأعادت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتقييم إصالحات احلوكمة يف املنظمة التأكيد على
أن "من شأن إحراز [املزيد من] التقدم يف عدد من املسائل [يف ما يتعلق باألجهزة املنشأة مبوجب املادة  ]14أن ميكن

األجهزة املنشأة مبوجب املادة  14من أن تساهم مساهمة أكرب يف غايات الفاو وأهدافها االسرتاتيجية األمر الذي سيؤدي
بدوره إىل تعزيز نتائج عمل املنظمة".2

وخالل فرتة السنتني احلالية ،مت استضافة أمانة املعاهدة الدولية يف مكتب املدير العام املساعد إلدارة الزراعة
-8
ومحاية املستهلك يف الفاو .وقد عزز هذا املكتب بشكل استباقي االتصاالت مع أمانة املعاهدة الدولية ومع األمانات
األخرى على حنو منتظم وأنشأ إطار عمل متكينيا يأخذ يف االعتبار االحتياجات الوظيفية للمعاهدة الدولية.
استعراض اصإجراءات املتعلقة بإنشاء األجهزة الدستورية وإلغائها  -تنفيذ قرار املؤرمر 97/13

نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ،يف دورتها التاسعة والتسعني اليت انعقدت يف أكتوبر/تشرين األول
-9
عام  ،2014يف وثيقة بعنوان "استعراض اإلجراءات املتعلقة بإنشاء األجهزة الدستورية وإلغائها – تنفيذ قرار املؤمتر
.3"97/13

1

2
3

الصفحات  43-41من الوثيقة املتاحة على.http://www.fao.org/3/a-ml749a.pdf :
.http://www.fao.org/3/a-mm732rev1a.pdf
.http://www.fao.org/3/a-ml631a.pdf
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 -10ويف حني أشارت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية إىل االختالف يف طابع األجهزة الدستورية املوجودة
وأدركت أنّ املسألة موضوع البحث هي مسألة معقّدة ،فإنها أكّدت أنّ قرار املؤمتر  97/13ال يزال ساري املفعول
وجمدي ًا ،مع مراعاة احلاجة إىل تبسيط األجهزة الدستورية املوجودة ،وجتنّب وجود عدد وافر من األجهزة الدستورية
وحتقيق مكاسب على مستوى الكفاءة.
 -11واتفقت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية على إحالة مشروع قرار املؤمتر بعنوان "استعراض األجهزة
الدستورية للمنظمة" إىل اجمللس لكي حييله بدوره إىل املؤمتر للموافقة عليه .4وقررت اللجنة أيضاً أن توصي بإدراج هذا
القرار إضافة إىل قرار املؤمتر  97/13يف اجلزء الثاني من النصوص األساسية للمنظمة ،5بالنظر إىل أهمية هذه املسألة.
 -12ووافق اجمللس ،يف دورته اخلمسني بعد املائة اليت عقدت يف ديسمرب/كانون األول  ،2014على تقرير الدورة
التاسعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،وأقر على وجه اخلصوص مشروع قرار املؤمتر وقرر إحالته إىل
املؤمتر للموافقة عليه وأوصى بإدراج هذا القرار ،باإلضافة إىل قرار املؤمتر  ،97/13يف اجلزء الثاني من النصوص
األساسية للمنظمة.

اخلطوط التوجيهية اخلالة باالتصاالت يف املنظمة
 -13لضمان اهلوية املؤسسية للمنظمة ،بادر مكتب االتصاالت يف املنظمة ،خالل عام  ،2014إىل وضع خطوط
توجيهية للمنظمة تتعلق باالتصاالت ،أي السياسة واخلطوط التوجيهية املتعلقة بشعار املنظمة (بشأن استخدام الشعار
ملختلف وسائل االتصاالت ،مثل املطبوعات واملوقع الشبكي وبطاقات الزيارة) ،والسياسة واخلطوط التوجيهية للمنظمة
(على املوقع الشبكي) .وقد مت تعميم مشروع اخلطوط التوجيهية داخل املنظمة الستعراضه والتعليق عليه .وقدمت أمانة
املعاهدة الدولية إسهامات ضرورية بشأن مشروعي اخلطوط التوجيهية كليهما ملعاجلة وضمان إبراز املزيد من االستقاللية
الوظيفية وزيادة تفويض سلطات املعاهدة الدولية املعرتف بها من قبل األجهزة الرئاسية املعنية يف الفاو يف عملييت وضع
وتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية.

العالقات مع اجلهات املاحنة وتعبئة املوارد
 -14لدى الفاو اسرتاتيجية لتعبئة املوارد وإدارتها يف املنظمة من أجل توجيه جهود تعبئة املوارد ومواءمتها مع
اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة بطريقة منسقة ومتسقة ،وضمان إجراء االتصاالت مع الشركاء يف املوارد بشكل منضبط.

4

املرفق ( 3الصفحتان  26و )27من الوثيقة املتاحة على:

http://www.fao.org/3/a-ml808a.pdf

 ،http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024a.pdf#page=64 5املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم املعاهدات واالتفاقيات
املعقودة مبقتضى املادتني  14و 15من الدستور واهليئات واللجان املنشأة مبقتضى املادة  6من الدستور (الصفحات .)194-175
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 -15ونظرا إىل الطابع الطوعي ملا تقدمه األطراف املتعاقدة من مساهمات يف مجيع أموال املعاهدة ،فإن األمني ملزم،
بناء على توصيات اجلهاز الرئاسي ،ببذل جهود كبرية لتأمني ما يكفي من األموال لضمان تطبيق املعاهدة تطبيقا فعاال.
ويف هذا الصدد ،فإن االتصاالت مع اجلهات املاحنة والتشاور معها بشكل مستمر ومتسق ضروري لضمان تعبئة املوارد
على حنو ناجح ،خاصة يف ظل صعوبة البيئة االقتصادية احلالية حيث أصبحت العديد من اجلهات املاحنة مرتددة
بشكل متزايد يف تقديم األموال.
 -16وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن عملية استعراض النظام املتعدد األطراف للمعاهدة ،الذي أجري خالل فرتة السنتني
 2015-2014من خالل عمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املخصصة املعنية بتعزيز سري عمل النظام املتعدد
األطراف ،ستقتضي ضخ موارد مالية كبرية يف صندوق تقاسم املنافع لتحقيق دورة املشاريع الرابعة اخلاصة بها ،إذا أُريدَ
احلفاظ على مصداقية نظم املعاهدة وتعزيزها .وحتقيقاً هلذا الغرض ،قرّر اجلهاز الرئاسي قدرات وأنشطة هامة لألمانة
بشأن تعبئة املوارد وموّهلا ،مبا يف ذلك جدول التوظيف األساسي لألمانة.
 -17ويف سياق تعبئة املوارد ،فإن اجلهاز الرئاسي "حيث  ...القطاع اخلاص واملؤسسات على إعطاء األولوية
القصوى لدعم صندوق تقاسم املنافع" للمعاهدة والصناديق األخرى التابعة هلا .ويف عام  ،2013مت اعتماد اسرتاتيجية
املنظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص ،اليت تنص على أنه "ميكن لكيانات القطاع اخلاص أن تقدم موارد
بشرية ولوجستية وإدارية ومالية ألنشطة حمدّدة" وتضع عملية إلدارة املخاطر خاصة بالفاو يف ثالث خطوات (الفحص
األولي ،واالستعراض ،والقرار والرصد واإلبالغ) .وتتوخى اخلطة االسرتاتيجية لتنفيذ صندوق تقاسم املنافع مساهمات
مالية كبرية من القطاع اخلاص ( 11يف املائة) ترد يف الالئحة املالية للمعاهدة.

برنامج املنظمة املتعلق بالتنق اجلغرايف
 -18تعكف الفاو ،منذ عام  ،2014على وضع برنامج للتنقل اجلغرايف لتمكني املنظمة من إجراء ختطيط أفضل
للقوى العاملة ،وزيادة تبادل املعارف عرب املنظمة وإتاحة الفرص الكتساب جتربة متنوعة ولغرض التطوير الوظيفي .وقد
نشر برنامج املنظمة املتعلق بالتنقل اجلغرايف كملحق لنشرة املدير العام رقم  2015/07اليت صدرت يف  19فرباير/شباط
 .2015ويف الوقت احلالي ،أبلغ مكتب إدارة املوارد البشرية أن املوظفني املُعينني مبوجب املادة  6واملادة  14ال ينبغي
أن يؤخذوا بعني االعتبار يف عمليات إعادة االنتداب اجلغرايف.

ثالثاً -اعتبارات مكتب الدورة السادسة للجهاز الرئاسي وتوجيهاته
 -19ناقش مكتب الدورة السادسة ،يف اجتماعه األول الذي انعقد يف مارس/آذار  2014حتت إطار البند  6من
جدول األعمال ،املسائل ذات الصلة باملعاهدة والناشئة عن إصالح املنظمة واستعراض األجهزة الدستورية .وأشار
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املكتب ،يف تقرير االجتماع إىل ما جيري من عملية إصالح واستعراض لألجهزة الدستورية يف املنظمة وآثار ذلك على
الكفاءة التشغيلية للمعاهدة وأمانة اجلهاز الرئاسي.
 -20ووافق املكتب ،يف ذلك االجتماع ،على أن عملية اإلصالح تتيح فرصة جيدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وفعالية
التكلفة يف األمانة من خالل تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،مع البقاء يف الوقت ذاته يف إطار املنظمة.
 -21وطلب املكتب من رئيس الدورة السادسة للجهاز الرئاسي أن يقوم ،عند لقائه املدير العام وأفراد اإلدارة العليا
للمنظمة ،بتوعيتهم بأنشطة املعاهدة واحتياجاتها الوظيفية ،على حنو ما هو مبني يف قائمة االحتياجات الوظيفية اليت
مجّعها املكتب وجلان املعاهدة يف فرتات السنتني السابقة واليت أرفقت بتقرير االجتماع.
 -22ويف االجتماع الثاني للمكتب الذي انعقد يف مارس/آذار  ،2015قدم رئيس الدورة السادسة معلومات بشأن عدد
من القضايا اإلدارية اليت ناقشها مع املدير العام يف  6أكتوبر/تشرين األول  ،2014وأبلغ بأنه قد بعث برسالة إىل املدير
العام يشكره فيها على تكرمه باختاذ الرتتيبات الالزمة اليت مت مناقشتها.

رابعاً -التوجيهات املطلوبة
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إن اجلهاز الرئاسي مدعو إىل ما يلي:
أن يأخذ علما بالتطورات األخرية املتعلقة باالستقالل الوظيفي والتشغيلي للمعاهدة الدولية يف إطار املنظمة؛
أن يفوض إىل رئيس الدورة السابعة للجهاز الرئاسي القيام ،بالتشاور مع املكتب ،مبتابعة أية قضايا
واحتياجات ذات صلة تهدف إىل حتسني االستقالل الوظيفي والتشغيلي للمعاهدة وتنفيذه ضمن إطار املنظمة،
ومناقشتها مع املدير العام واإلدارة العليا للمنظمة.

