
PC 112/9 

October 2012 

 

ويرجى من السادة . على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

 www.fao.org : على العنوان التالي

MF065/A 

Food and
Agriculture

Organization
of the

United Nations

Organización
de las

Naciones Unidas
para la

 

организация

О

Наций

Alimentación y la

Agric ultu ra

Organisation  

Nations Unies
pour

l'alimentation
et l'agriculture

 
 des  

бъединенных

Продовольственная и

cельскохозяйственная  

A 

 

 جلنة الربنامج
 

 الدورة الثانية عشرة بعد املائة

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5روما، 

 من الدستور 01استعراض األجهزة املنشاة مبوجب املادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

 Antonio Tavaresالسيد 

 القانونية واألخالقيةاملستشار القانوني، مكتب الشؤون 

 +1073 2072 2315: اهلاتف

 

 



2 PC 112/9 

 املوجز
 

 بأن االستعراض املفصل لألجهزة الدستورية  ،يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة ،أحاط اجمللس علما

من الدستور بهدف السماح هلا مبمارسة سلطات مالية وإدارية أكرب سيعاد حبثه من  31املنشأة مبوجب املادة 

 .5735قبل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت املالية والربنامج يف دوراتها يف خريف عام 

  1 الوثيقة)قدم االستعراض
CCLM 95/12 ) يف دورتها اخلامسةالشؤون الدستورية والقانونية إىل جلنة 

جلنة إىل جلنة الربنامج يف دورتها الثانية عشرة بعد املائة، وبصورة متزامنة إىل  تهحالجيري إوالتسعني، و

جلنة الشؤون الدستورية اليت خلصت إليها نتائج الوترد . تها السابعة واألربعني بعد املائةدوراملالية يف 

 .املرفق األوليف والقانونية 

 

 

 جلنة الربنامج اختاذها اإلجراءات اليت ُيقرتح على
  

  من الدستور على ضوء  31يرجى من اللجنة النظر يف استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة

نظر اليت أعرب عنها يف دورتها الرابعة بعد املائة يف اليف هذه الوثيقة، مع مراعاة وجهات  الواردةاملالحظات 

إىل نتائج استعراض هذه املسألة من قبل جلنة الشؤون الدستورية ، باإلضافة 5733تشرين األول /أكتوبر

ستنتاجات اليف أن تأخذ علما بأن اإلدارة ستتخذ إجراءات متاشيا مع ا ة الربنامجنوقد ترغب جل. والقانونية

عن جلنيت الربنامج  تنبثقجلنة الشؤون الدستورية، وأية توصيات ذات الصلة الصادرة عن توصيات الو

 .واملالية

  من الدستور  31األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  حالةقد ترغب اللجنة يف التأكيد جمددا على تباين

استنادا إىل معايري مثل آليات التمويل، واحتياجاتها الوظيفية والسلطة القانونية على حنو ما هو حمدد يف 

 .جهزة املعنيةالصكوك التأسيسية، وشروط تعيني أمنائها ومساءلتهم أمام األ

 

 معلومات أساسية- أوال

 

اليت أقرها املؤمتر يف دورته اخلامسة والثالثني ( 5733-5770)حتتوي خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة  -3

القيام  30 -5": "األجهزة الدستورية واالتفاقيات وغريها"حتت اجلزء املعنون ( 30-5)على التوصية التالية ( اخلاصة)

باستعراض إلجراء ما يلزم من تغيريات مبا ميكن األجهزة الدستورية، الراغبة يف ذلك، من ممارسة السلطات املالية 

ومع اإلبقاء على عالقتها من خالل رفع  الفاوواإلدارية ومن تعبئة أموال إضافية من أعضائها، مع البقاء يف إطار 

 ".التقارير

 

                                                           
 CCLM 95/12 http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me712a.pdfالوثيقة   1
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والرابعة بعد املائة، وجلنة املالية  3والثالثة بعد املائة 2يف دوراتها الواحدة بعد املائة وقد تابعت جلنة الربنامج- 5

يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دوراتها الثامنة والثمانني والرابعة والتسعني  

 .واخلامسة والتسعني تنفيذ هذه اإلجراءات

 

5735 األولتشرين /أكتوبريف  بعد املائة الرابعةرت جلنة الربنامج يف دورتها وأشا- 1
إىل أنه، بعد مراجعة هذه  4

املسألة من قبل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واجمللس، ستباشر األمانة إجراء مشاورات مع األعضاء يف األجهزة 

حول املسائل املتصلة بعالقتها باملنظمة، مبا يف ذلك التعديالت املمكنة ( 31املادة )من الدستور  31املنشأة مبوجب املادة 

وأشارت اللجنة كذلك إىل أّن هذه العملية اليت سبق أن أطلقت بالنسبة إىل بعض األجهزة . يف اإلجراءات القائمة حاليًا

ورية والقانونية، باإلضافة ، ستتم على أساس االستعراض الذي ستجريه جلنة الشؤون الدست31املنشأة مبوجب املادة 

 .PC 104/9 5حسب املقتضى إىل استبيان يسّلط الضوء على املسائل املشار إليها يف الوثيقة 

 

 العملية التشاورية- ثانيًا

 

عرضت نتائج اجلولة األوىل من املشاورات اآلنفة الذكر، جنبا إىل جنب مع العملية األولية لتحديد القضايا - 1

وأشارت اللجنة . 5733تشرين األول /اليت ينبغي معاجلتها، على جلنة الربنامج يف دورتها الثامنة بعد املائة يف أكتوبر

ومع مراعاة األوضاع املختلفة لألجهزة املنشأة . فّنيأو ذات طابع  ،إىل أن القضايا كانت إما ذات طابع إداري أو مالي

بطريقة ، دعت األمانة إىل تسريع عملية التشاور حول املسائل اإلدارية واملوضوعية على حد سواء 31مبوجب املادة 

شهر ل تهادوراملسائل اإلدارية يف  على تقرير عن حصيلة هذه املشاورات حولاحلصول اللجنة توقعت و. 6عملية

ة والتقدم احملرز مع األعضاء يف األجهزة املنشأة شاورّي، مبا يف ذلك معلومات عن العملية الت5735تشرين األول /أكتوبر

PC 108/10 من الوثيقة (ب) 11وغريهم من أصحاب املصلحة، مبا يتماشى والفقرة  31مبوجب املادة 
7. 

 

كانون /يناير 17يف  31ونظم اجتماع تشاوري غري رمسي ملدة يوم واحد بشأن األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 2

واتضح من خالل . حضره أمناء هذه األجهزة واملمثلون الرفيعو املستوى للوحدات ذات الصلة يف املنظمة ،5735 الثاني

قامت ببلورة إجراءات إدارية  31املنشأة مبوجب املادة هذه املشاورة أّن كاًل من املنظمة وأمانات بعض األجهزة 

وسعت املنظمة، . وأعضاء األجهزة الدستورية ءوترتيبات عملية تليب االحتياجات الوظيفية اليت عّبر عنها بعض األمنا

                                                           
 CL 136/9   ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/016/k4879a.pdfمن الوثيقة  12الفقرة   2
 CL 139/4   http://www.fao.org/docrep/meeting/018/k7985a.pdfمن الوثيقة  25الفقرة   3
 CL 140/8  http://www.fao.org/docrep/meeting/020/k9398a.pdfمن الوثيقة  50الفقرة   4
5  http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k9003a.pdf 
 CL 143/7  http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc358a.pdf من الوثيقة  51 إىل 30 من الفقرات  6
 أعضاء مع التشاور عملية مواصلة إىل األمانة دعوة.... :يلي مبا تقوم أن ذلك، يف للجنة،: "إىل أن  PC 108/10من الوثيقة ( ب) 11تشري الفقرة   7

 اختاذ وإىل واملالية، اإلدارية السلطة من أكرب قدرًا متارس أن فيها هلا ميكن اليت اجملاالت بشأن 31 املادة مبوجب املنشأة الدستورية األجهزة

 ".األجهزة وهذه املنظمة بني العالقة خيص فيما األمانة سلطة نطاق يف الواقعة املسائل بشأن االقتضاء، حسب إجراء،
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اد تقرير ومت إعد. 8، إىل استطالع آراء األعضاء من خالل استبيان مت النظر فيه يف االجتماعكجزء من عملية التشاور

كما قدم إىل  5735 آذار/مارسوالقانونية يف دورتها الرابعة والتسعني يف الشؤون الدستورية ليعرض على جلنة مرحلي 

 الثالثة واألربعني بعد املائة ايف دورته 31األجهزة املنشأة مبوجب املادة جلنة املالية تقرير شفوي عن حالة استعراض 

5735 أيار/يف مايو
 .االستبيان يفاستعراض األجهزة الدستورية معلومات عن الردود اليت وردت ويقدم . 9

 

على استصواب احلفاظ على التنسيق بني أنشطة  ،يف دورتها الرابعة بعد املائة ،وشددت جلنة الربنامج- 3

ومت دراسة . املراقبنيوأوصت بإعادة النظر يف قواعد املنظمة وإجراءاتها املطبقة على  األجهزة الدستورية وأنشطة املنظمة

 .ن الدستورية والقانونيةؤوهذه املسألة على وجه التحديد يف االستعراض ويف التوصيات الصادرة عن جلنة الش

 

 التطورات األخرية- ثالثا

 

بأن االستعراض املفصل لألجهزة الدستورية املنشأة  ،يف دروته الرابعة واألربعني بعد املائة ،أحاط اجمللس علما- 0

من الدستور بهدف السماح هلا مبمارسة سلطات مالية وإدارية أكرب سيعاد حبثه من قبل جلنة الشؤون  31موجب املادة 

الشؤون  وقد قدم تقرير مفصل إىل  جلنة. 5735الدستورية والقانونية وجلنيت املالية والربنامج يف دوراتها يف خريف عام 

ونظرت اللجنة يف التقرير وأقرت بأن . 5735تشرين األول /الدستورية والقانونية يف دورتها اخلامسة والتسعني يف أكتوبر

ختتلف عن بعضها البعض باختالف الصكوك  31املسألة معقدة نظرا إىل أن األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة 

من الدستور واليت قد  31على ضرورة حتديد األجهزة املنشأة يف إطار املادة  ]...[واتفقت ". اخلاصة بهاالتأسيسية 

أنه يتعّين حتديد هذه األجهزة .]...[ وأشارت اللجنة يف نهاية األمر. 10تستفيد من التسهيالت املشار إليها يف الوثيقة

ية وسلطتها القانونية على حنو ما نصت استنادًا إىل معايري حمددة كآليات التمويل اخلاصة بها واحتياجاتها الوظيف

وترد النتائج ذات الصلة اليت . "عليه صكوكها التأسيسية، وشروط تعيني أمنائها ومساءلتهم جتاه األجهزة املعنية

وستنفذ اإلدارة التوجيهات الصادرة . انبثقت عن دورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف املرفق األول من هذه الوثيقة

املداوالت ذات الصلة للجنيت ا ختلص إليه جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج واملالية، رهنا مبعن 

 .من نتائج املالية والربنامج

                                                           
 CCLM 95/12  http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me712a.pdfمن الوثيقة  8-3الفقرات   8
 عملية أن تالحظ( 3: )املاليةإن جلنة .  CL 144/12    http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md900a.pdfمن الوثيقة  12الفقرة   9

 منها كل خصائص حبسب 31 املادة مبوجب املنشأة األجهزة الدستورية بني التفرقة إىل السياق، هذا يف حاجة، هناك وأن بالفعل، جتري التشاور

 وثيقة تفصيلية اخلريف يف دورتيهما يف والقانونية الدستورية الشؤون جلنة وعلى عليها يعرض سوف أنه تالحظ (5)التشغيلية؛  واحتياجاتها

 .واملمارسات التشغيلية اإلجراءات من عدد يف النظر ميكن حيث واملالية، اإلدارية اجلوانب تستعرض
الدولية هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط اهلندي واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط واملعاهدة هي األمثلة على هذه األجهزة   10

تقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية ) CL 145/2من الوثيقة  33أنظر الفقرة  .بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 (والقانونية
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 املرفق األول

 

 مقتطف من تقرير الدورة اخلامسة والتسعني

 (5735تشرين األول /أكتوبر 33-8روما، ) (CL 145/2)للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  
 

]...[ 
 

لتمكينها من ممارسة سلطة مالية وإدارية أكرب  01استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة    -سادسًا

 مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

 

 31استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة "املعنونة  CCLM 95/12درست اللجنة الوثيقة - 32

وأقّرت اللجنة بأّن هذه ". لتمكينها من ممارسة سلطة مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

من  31معاهدة مبوجب املادة  املسألة معقدة على اعتبار أّن هناك اختالفات كبرية أحيانًا بني األجهزة املنشأة بناء على

 قد ُأعّدت استجابة  CCLM 95/12وأشارت اللجنة إىل أّن الوثيقة . الدستور تبعًا لصكوكها التأسيسية

 5770من خطة العمل الفورية وإىل أنها تستند إىل وثيقة صدرت سابقًا واستعرضتها اللجنة يف سنة  30-5لإلجراء 

 .وأبدت اللجنة أسفها لعدم تطبيق االقرتاحات الصادرة يف حينها. 5770تشرين األول /واجمللس يف أكتوبر

 

من الدستور واليت قد تستفيد من  31واتفقت اللجنة على ضرورة حتديد األجهزة املنشأة يف إطار املادة - 33

وأشارت اللجنة يف نهاية األمر إىل آراء األمانة ومفادها أّن إعداد قائمة وافية . التسهيالت املشار إليها يف الوثيقة

منها وأنه يتعّين حتديد هذه األجهزة استنادًا إىل معايري حمددة كآليات  ةباألجهزة املذكورة قد ال حيقق اإلفادة املتوخا

التمويل اخلاصة بها واحتياجاتها الوظيفية وسلطتها القانونية على حنو ما نصت عليه صكوكها التأسيسية، وشروط 

ومن األمثلة على هذه األجهزة هيئة مصايد أمساك التونة يف احمليط . تعيني أمنائها ومساءلتهم جتاه األجهزة املعنية

ض املتوسط واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية اهلندي واهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبي

 .والزراعة

 

عام، أّنه باإلمكان تفويض مزيد من السلطات إىل األجهزة املنشأة مبوجب  توجيهي واعتربت اللجنة، كمبدأ- 30

شرط وجود آليات اإلشراف املناسبة من الدستور شرط وجود العدد الكايف من املوظفني يف أمانات تلك األجهزة و 31املادة 

وأوصت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن جتري األمانة استعراضًا لكي تنظر يف ما إذا كانت الشروط . يف املنظمة

 .وحتدد ذلك بالتشاور مع أمانة األجهزة( آليات اإلشراف مةءومالأي كفاية عدد املوظفني ) متوافرة املذكورة أعاله

 

من الدستور، فقد اعتربت اللجنة أّنه  31يف ما يتعلق بالعالقات اخلارجية لألجهزة املنشأة مبوجب املادة أما - 38

القيام برحالت عمل طبقًا لربنامج عمل اجلهاز الدستوري وضمن  33يتعني على أمناء األجهزة املشار إليها يف الفقرة 

 .حدود امليزانية املخصصة لذلك
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وبالنسبة إىل اختاذ ترتيبات مع منظمات أخرى، أشارت اللجنة إىل أّن اإلجراءات اليت وافق عليها جملس - 30

من الدستور،  31تعمل بشكل ُمرٍض وتليب على ما يبدو احتياجات األجهزة املنشأة مبوجب املادة  5771الفاو يف سنة 

 .ألجهزة وأنشطة الفاومع احملافظة على االتساق بني األنشطة اليت تضطلع بها تلك ا

 

ويف ما يتعلق باملسائل اخلاصة بامليزانية والشؤون املالية واملراجعة، اعتربت اللجنة أنه يتعّين على جلنة املالية - 57

ويف ما . وأشارت اللجنة إىل أّنه جيدر بلجنة املالية التعليق على مسألة تكاليف خدمة املشاريع. دراسة هذه املسائل

، أشارت اللجنة إىل عدم إمكانية تلبية هذه الطلبات يف "عمليات مراجعة من قبل طرف ثالث"إجراء يتعلق بطلبات 

لكن من املمكن أن تطلب جلنة املالية إىل املراجع اخلارجي يف الفاو إجراء عمليات . إطار النصوص األساسية للمنظمة

 .ل اجلهاز املعين بكافة التكاليفمن الالئحة املالية، شرط أن يتحّم 3-35حتقق حمددة مبوجب املادة 

 

وبالنسبة إىل املوارد البشرية، أشارت اللجنة إىل أنها تقع بشكل رئيسي ضمن نطاق اختصاص جلنة املالية - 53

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء تعديالت يف نظام تقييم وإدارة . وميكن التعاطي معها من خالل إجراءات تتخذها اإلدارة

وليس للسلطة  31أّن بعض األمناء خيضعون مباشرة للسلطة التشغيلية ألجهزة منشأة مبوجب املادة  األداء على اعتبار

وعليه، يتعّين على األعضاء يف األجهزة الرئاسية لألجهزة املذكورة تقييم أداء أمناء تلك األجهزة يف ما . التشغيلية للفاو

 .يتعلق باملسائل الفنية والتشغيلية

 

بقنوات االتصال مع احلكومات وباملراسالت الرمسية، أشارت اللجنة إىل اقرتاح سابق يقضي ويف ما يتعلق - 55

من الدستور؛ غري  31حبيث تربز فيه احلالة اخلاصة لألجهزة املنشأة مبوجب املادة " دليل املراسالت الرمسية"بتعديل 

 .وطلبت اللجنة تطبيق هذا االقرتاح. أّن ذلك مل يتحقق

 

 ىل العالقات مع اجلهات املاحنة، أشارت اللجنة إىل اقرتاح منح أمناء األجهزة املنشأة مبوجب وبالنسبة إ- 51

من الدستور تسهيالت خاصة بتعبئة املوارد، شرط احملافظة على االتساق العام بني خمتلف أنشطة تعبئة  31املادة 

عض احلاالت، لواجب قانوني يتمثل يف تطبيق وشددت اللجنة أيضًا على أّن األمناء خيضعون، يف ب. املوارد يف الفاو

اسرتاتيجيات متويل نابعة مباشرة من الصكوك التأسيسية لألجهزة أو من القرارات الصادرة عنها وجيدر بهم بالتالي 

 .احملافظة على عالقات مباشرة مع املاحنني

 

تعلق بتلك االجتماعات، وعلى اعتبار ويف ما يتعلق بتنظيم االجتماعات، مبا يف ذلك إبرام مذكرات مسؤوليات ت- 51

أّن ذلك يطرح مسائل متصلة باملكانة العاملية اليت حتتلها الفاو وباملزايا واحلصانات، جيب أن يستمر إبرامها من ِقبل 

 .املدير العام أو من ينوب عنه

 

األنشطة على غرار  وبالنسبة إىل خدمة االجتماعات، مبا يف ذلك إمكانية التعاقد من اخلارج لتأدية بعض- 52

الرتمجة التحريرية، أشارت اللجنة إىل أّن هذه املسألة تقع بشكل رئيسي ضمن نطاق اختصاص جلنة املالية أو جلنة 
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ومل تتفق اللجنة مع التوصية اليت تقضي بأن ُتعقد . الربنامج وإىل أنه يتعّين على الفاو يف كّل األحوال مراقبة اجلودة

 .دود من اللغات من أجل خفض التكاليفبعض االجتماعات بعدد حم

 

ويف ما يتعلق مبسألة مشاركة املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف اجتماعات الفاو، مبا يف - 53

.  ذلك اجتماعات األجهزة الدستورية، أوصت اللجنة مبواصلة املمارسة احلالية اليت تتسم باملرونة وبطابعها العملي

ة على عدم وضع أي قواعد عامة، يف الوقت الراهن، تتعلق مبشاركة املنظمات غري احلكومية وتسري على واتفقت اللجن

مجيع االجتماعات املعقودة يف املنظمة، نظرًا إىل وجود اختالفات بني املنظمات غري احلكومية وأصحاب املصلحة، ويف 

عات يف املنظمة، فضاًل عن احتمال عدم التوصل إىل ظل تطّور األوضاع الراهنة واختالف االحتياجات وحالة االجتما

وبهذا اخلصوص حتديدًا، الحظت اللجنة أنه قد يكون من . توافق يف اآلراء بني خمتلف األعضاء حول هذا املوضوع

 .الصعب تعميم النظام املطّبق حاليًا يف جلنة األمن الغذائي العاملي على سائر أجهزة املنظمة

 

ؤولية رفع التقارير إىل األجهزة الرئيسية للفاو، اعتربت اللجنة أنه، نظرًا إىل الوضع القانوني وبالنسبة إىل مس- 50

من الدستور، يتعّين بالدرجة األوىل على كّل جهاز حتديد  31اخلاص لكّل جهاز من األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

واعتربت اللجنة أّن رفع التقارير إىل املؤمتر أمر مربر . ءنطاق التقارير والغاية منها مع مراعاة آراء املنظمة حسب االقتضا

 .يف بعض احلاالت

 

سوف ُيحال إىل الدورتني املقبلتني  CCLM 95/12وأشارت اللجنة إىل أّن االستعراض املشار إليه يف الوثيقة - 58

 .للجنة الربنامج وجلنة املالية وطلبت إتاحة مداوالتها إىل اللجنتني
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