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 المجلس
 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة

 2018يونيو/حزيران  8-4روما، 

 حالة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في دورته الثامنة والخمسين بعد المائة
 (2017ديسمبر/كانون األول  4-8)

 
 

 موجز
 

ديسمرب/كانون  8 - 4يف دورته الثامنة واخلمسني بعد املائة )يعرض اجلدول التايل القرارات اليت اختذها اجمللس  
  قرار كل    تنفيذ وحالة( 2) اجمللس؛ تقرير من الصممممممممملة ذات( الفقرات) الفقرة( 1) ( ويتضممممممممممن إ مممممممممارة إىل:2017األول 
 .املتخذة القرارات من

 من جانب المجلساإلجراءات المقترح اتخاذها 
 
 ا باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.إن اجمللس مدعو إىل األخذ علم  

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Louis Gagnonالسيد 

 املؤمتر واجمللس و ؤون املراسمخدمات مدير  عبة 
 53098 06570 39+: اهلاتف
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 التعليقات

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2017 األول كانون/ديسمبر 8 – 4) المائة بعد والخمسين الثامنة دورته في 

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
 

 والميزانية العملبرنامج 

 2019-2018التعديالت على برنامج العمل والميزانية للفترة 
------- 

 Beth Crawfordالمسؤول عن إعداد التقرير: 
 والتقمممممارير املقبلمممممة  2018سينعكس يف التقرير التجميعي الستعراض منتصف املدة لعام 

 ستعرض على جلنة الربنامج. عن تنفيذ الربامج اليت
 X  1- مبوافقة اإلدارة على رفع تقرير عم ا تقوم به املنظمة لتنفيذ  رح ب)...(  إن اجمللس

خطة عملها بشأن مقاومة مضادات امليكروبات، اليت ستعرض على جلنة الربنامج  
 )د((6قرة ا إىل إطار النتائج )الفكجزء من جممل عمليتها اخلاصة برفع التقارير قياس  

 Louis Gagnon المسؤول عن إعداد التقرير: 
 املقدمة إىل االجتماع املشمممممممممممممممج للجنيت الربنامج واملالية الذي عقد  JM 2018.1/3الوثيقة 

 .2018يف مايو/أيار 
  X 2- ص ص لدور املنظمة يف رح ب )...(  إن اجمللس باقماح تنظيم حدث رفيع املستوى ُيخ

، وميو ل من موارد من خارج امليزانية، ويخعقد بالتزامن مع فعاليات الغذائيمسائل األمن 
على استعراض طرائقه ومتويله يف اجتماعه  ووافق، 2018يوم األغذية العاملي لعام 

 )ط((6)الفقرة  املقبل
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 التعليقات
 حالة التنفيذ

 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة
 (2017 األول كانون/ديسمبر 8 – 4) المائة بعد والخمسين الثامنة دورته في 

دأ 
م يب

ل
مل جار   بعد
ستك

ا
 

 تقارير لجان المجلس
 (2017)نوفمبر/تشرين الثاني  تقرير االجتماع المشترك بين الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة التاسعة والستين بعد المائة للجنة المالية

------- 
 Rakesh Muthoo  المسؤول عن إعداد التقرير: 

  2017-2016تممقممريممر تممنممفمميممممممممذ الممربامممج لمملممفمممة  C 2019/8الممتممقممريممر المموارد يف المموثمميممقممممممممة 
 التقرير السمممممممممممممممممممممممممممممممممممنوي عن أداء امليزانيمممممة وعمليمممممات النقمممممل بني الربامج  FC 170/5 والوثيقة

 .2017-2016وبني أبواب امليزانيمة يف الفمة املماليمة 

  X 3- ستخدامابالنهج املتوازن الذي ساد يف االجتماع املشمج بشأن  رح ب)...(  إن اجمللس 
إىل التنفيذ املبكر هلذه  وتطل ع، 2017-2016الرصيد غري املنفق من اعتمادات الفمة 

تماع املشمج خالل دورة االج عن التنفيذ ، يف هذا الصدد، إىل تلقي تقريروتطل عالطرق 
 )ب((10)الفقرة  2018اليت ستعقد يف مايو/أيار 

جرت مناقشة هذا املوضوع خالل االجتماع املشمج بني الدورة الرابعة والعشرين بعد املائة 
 اليخ ( وسممممممممو  2018للجنة الربنامج والدورة السممممممممبعني بعد املائة للجنة املالية )مايو/أيار 
 إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وإىل جلنيت الربنامج واملالية. 

 X  4- إىل استعراض اقماح بشأن االستخدام املنهجي لألرصدة غري  تطل ع)...(  إن اجمللس
عراض جلنة بناء على است دورة مقبلة من دوراتهاملنفقة من اعتمادات فمة السنتني يف 

الشؤون الدستورية والقانونية واالجتماع املشمج بني جلنيت الربنامج واملالية )الفقرة 
  )ج((10

 البرنامج( للجنة 2017نوفمبر/تشرين الثاني  21( والثالثة والعشرين بعد المائة )2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6الثانية والعشرين بعد المائة ) الدورتين اتقرير 
------- 

 Agustin Zimmermannالمسؤول عن إعداد التقرير: 
جيري استعراض إطار رصد املعايري الدنيا الواردة يف السياسة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني 

 C 2019/8 لوثيقةاوتكييفه بالتعاون الوثيق مع الوحدات ذات الصلة. ومت تضمني التقرير يف 
 2017-2016تقرير تنفيذ الربامج للفمة 

 X  5- إىل اإلدارة تقدمي غايات من أجل استيفاء املعايري الدنيا الواردة  طلب)...(  إن اجمللس
 )و((11)الفقرة  بني اجلنسني املساواةباخلاصة يف السياسة 

بعة عن التقد م تقرير متا ،يف إحدى الدورات املقبلةأن يتلقى،  تطلع إىل)...(  إن اجمللس -X  6  .2018جلنة الربنامج يف دورة نوفمرب/تشرين الثاين  ستستعرضه
 )ط(( 11الفقرة ) التقييم املستقل لوظيفة التقييم يف املنظمة توصياتاحملرز يف تنفيذ 
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 (2017نوفمبر/تشرين الثاني  3-2( والثامنة والستين بعد المائة )2017مايو/أيار  31-29السابعة والستين بعد المائة ) اتتقارير الدور 
 ( للجنة المالية2017نوفمبر/تشرين الثاني  10-6والتاسعة والستين بعد المائة ) 

------- 
 David McSherry المسؤول عن إعداد التقرير: 

 لعالقتنيا التوصيتني عن إعداد تقريرها من األمانة انتهاء تطلع إىل)...(  إن اجمللس -X  7  .2018ستنظر فيه جلنة املالية يف دورة نوفمرب/تشرين الثاين 
 شف عن حاالتهوالك الغش منع" بعنوان املشمكة التفتيش وحدة تقرير يف الواردتني
 تنظرس املالية جلنة أن إىل وأ ار ،"املتحدة األمم منظومة مؤسسات يف له والتصدي

 )ه((12)الفقرة  2018 الثاين تشرين/نوفمرب يف ستعقد اليت دورهتا يف املسألة هذه يف
 اخلدمة اءإلهن اجلديدة اإللزامية السن تطبيق مسألة إدراج تطلع إىل)...(  إن اجمللس -CL 159/4.   X 8يف الوثيقة  ذلكيرد 

 أعمال جدول على 2014 الثاين كانون/يناير 1 قبل املعينني املوظفني إىل بالنسبة
 )ح((12)الفقرة  2018 أيار/مايو يف ستعقد اليت املالية جلنة دورة

 وثيقة مةالقاد دورهتا يف املالية جلنة إىل تقدم أن األمانةإىل  طلب)...(  إن اجمللس -CL 159/4.   X 9ذلك يف الوثيقة  يرد
 أثارها اليت النقاط مراعاة مع االستشاريني، إىل بالنسبة اجلغرايف التوازن عن  املة
 )ج((12)الفقرة الدورة  هذه يف اجمللس

 على املقمحة التعديالت ستستعرض املالية جلنة أن أ ار إىل)...(  إن اجمللس -CL 159/4.   X 10يرد ذلك يف الوثيقة 
 أيار/مايو يف ستعقد اليت القادمة دورهتا يف املنظمة يف املراجعة جلنة اختصاصات

 )م((12)الفقرة بشأهنا  قرار اختاذ هبد  2018

 التعليقات

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2017 األول كانون/ديسمبر 8–4) المائة بعد والخمسين الثامنة دورته في

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
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 ( 2017أكتوبر/تشرين األول  25-23تقرير الدورة الخامسة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )
------- 

 Antonio Tavaresالمسؤول عن إعداد التقرير: 
اإلقليمية  اجملموعات عقد الرئيس املستقل للمجلس أربعة اجتماعات غري رمسية مع رؤساء

، مت خالهلا مناقشمممة 2018بني يناير/كانون الثاين ومايو/أيار يف الفمة ما رؤسممماء، ال/نواب 
ملشماورات ا من ااملسمتقل للمجلس عدد  تقاسمم املقاعد. وباإلضمافة إىل ذلك، عقد الرئيس 

 اإلقليمية. وسمممممممممممممممتنشمممممممممممممممر نتائج هذه املشممممممممممممممماورات يف الوثيقة اجملموعاتالثنائية مع ممثلي 
CL 159/INF/6. 

 X  11- اءاألعض مع مشاورات عقد للمجلس املستقل الرئيس من طلب)...(  إن اجمللس 
 يف املؤمتر قبولب حظيت اليت املقاعد تقاسم لمتيبات القانوين اإلطار توضيح هبد 
 اجملموعات لرؤساء رمسية غري اجتماعات عقد طريق عن ،2017و 2015 عامي

 الرئيس من بدعوة الصامتني، املراقبني أمام مفتوحة تكون الرؤساء، ونواب اإلقليمية
 )ب((14)الفقرة االقتضاء  حسب للمجلس، املستقل

دليل السلوج "حددت األمانة اخلطوات اليت يتعني اختاذها وإدراجها يف وثيقة املؤمتر الدائمة 
(، يف القسم السادس. وينص أحد C 2019/INF/3)" اجتماعات اجللسة العامةيف 

 قواعد االقماع، على ما يلي: –األحكام بشأن االقماع السري 
"من أجل محاية سرية االقماع، جيوز للمسؤول عن االنتخابات أن يطلب من أي عضو 
من الوفود أو األمانة املشاركة عند اإل را  على أي تصويت باالقماع السري، التخلص 

 جيوزو من أي نوع من األجهزة اإللكمونية قبل دخول الغرفة اليت جيري فيها عد  األصوات. 
 يلة يعتربها املسؤول عن االنتخابات ذات صلة".فرض هذا الشرط بأي وس

  X 12- تظل نأ لضمان الزمة تكون قد اليت التدابري باختاذ األمانة كل ف)...(   إن اجمللس 
 )ه((14فقرة )الاالقماع  نتيجة عن الرمسي اإلعالن حني إىل سرية االقماعات نتائج

استعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مرة أخرى النظام األساسي املنق ح هليئة مصايد 
 ليت عخقدتاوتربية األحياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، خالل دورهتا  األمساج

 ، وأحالتها إىل الدورة احلالية للمجلس للموافقة عليها.2018يف مارس/آذار 

 X  13- ألساسيا النظام على التعديالت مشاريع حتيل أن األمانةمن  طلب)...(  اجمللس إن 
 اوفق   الكارييب، حروالب الالتينية أمريكا يف املائية األحياء وتربية األمساج مصايد هليئة
 بتوسيع قضييوالذي  التقرير، هبذا دال املرفق يف مبني   هو وكما اللجنة اقمحته ملا

 تستعرضها كيل اهليئة إىل احلرفية، البحرية األمساج مصايد لتشمل اهليئة والية نطاق
  2018 الثاين نكانو /يناير يف عقدها املقرر املقبلة العادية دورهتا يف عليها وتوافق

 )و((14)الفقرة بنما  يف
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 التعليقات
  

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2017 األول كانون/ديسمبر 8–4) المائة بعد والخمسين الثامنة دورته في

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي

 ( 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9تقرير الدورة الرابعة واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي )
------- 

 Kostas Stamoulis المسؤول عن إعداد التقرير: 
جتري و متممت إحممالممة التوصممممممممممممممميممات إىل أمني ورئيس جلنممة الزراعممة وإىل أمني جلنممة الغممابممات. 

 يف جلنة الغابات، بالتشاور مع أمني جلنة األمن الغذائي العاملي. للمناقشةالتحضريات 
 X  14- تحقيقل املستدامة باحلراجة املتعلقة السياسات بتوصيات رح ب)...(  إن اجمللس 

 طلبو  استخدامها؛ على املصلحة أصحاب مجيع و ج ع والتغذية؛ الغذائي األمن
 )أ((15 )الفقرةاألخرى  املعنية األجهزة إىل وإحالتها الغابات جلنة يف مناقشتها

 رخر األمسائل ال

 تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
------- 

 Mario Lubetkin المسؤول عن إعداد التقرير: 
اإلعداد لتحديث التقرير بشمممممممممممممممأن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.  جيري

ا ، وفق  2018ىل دورة اجمللس اليت سممممتعقد يف ديسمممممرب/كانون األول إوسمممميتم تقدمي الوثيقة 
 للممارسة املعمول هبا.

 X  15- ا تقييم  تتضمن  اليتاملرحلية مزيد من التقارير احلصول على  تطلع إىل)...(  إن اجمللس
 اخلطواتب اقماحات تتعلقللمبادرات اجلارية والدروس املستخلصة، وكذلك  احتليلي  
 )ح((16)الفقرة  املقبلة
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 بعني االعتبممار يف التحممديممث القممادم للتقرير بشمممممممممممممممأن التعمماون  التوصمممممممممممممميممةسممممممممممممممتؤخممذ 
 بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.

 X  16-  أن تتضمن التقارير املقبلة خمرجات بشأن اجملاالت على  ج ع)...(  اجمللسإن 
 ط(()16)الفقرة  عملية قياس التقد م احملرز تسهيل بغيةاملواضيعية 
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  التعليقات

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2017 األول كانون/ديسمبر 8–4) المائة بعد والخمسين الثامنة دورته في 

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
 

 (2017نيسان /أبريل 28–24)حالة تنفيذ القرارات الصـادرة عن الدورة السـادسـة والخمسـين بعد المائة للمجلس 
------- 

 Marcela Villarreal المسؤول عن إعداد التقرير: 
اص واجملتمع املدين اخلسيتم تقدمي تقرير مرحلي عن تنفيذ اسماتيجيات الشراكة مع القطاع 

 إىل االجتماع املشمج يف جلسة مقبلة...
 X  17- احملرز م اإلضايفعلى التقد   االجتماع املشمجباطالع  )...(أوصى )...(  إن اجمللس 

 التعاونو يف االستخدام املستمر للشراكات، مبا يف ذلك التعاون بني بلدان اجلنوب 
، وذلك يف  كل خريطة طريق تتناول بالتفصيل األنشطة املقررة للفمة الثالثي
 (22)الفقرة  2018-2019

 أساليب عمل المجلس
------- 

 Louis Gagnon المسؤول عن إعداد التقرير: 
عقمممد الرئيس املسمممممممممممممممتقمممل للمجلس أربعمممة اجتمممماعمممات غري رمسيمممة مع رؤسممممممممممممممممماء اجملموعمممات 

، مت خالهلا 2018بني يناير/كانون الثاين ومايو/أيار يف الفمة ما اإلقليمية/نواب الرؤسمممممممممممممماء، 
 .تحسينات على أساليب عمل اجمللسالدخال إل االقماحات مناقشة

 X  18- أ ار اجمللس إىل أن  الرئيس املستقل للمجلس سيتوىل تيسري  )...( إن اجمللس
املناقشات حول التحسينات اإلضافية يف أساليب عمل اجمللس، خالل 

 (27الفقرة )اليت ستعقد مع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ونواهبم  املقبلة االجتماعات
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 التعليقات

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2016 األول كانون/ديسمبر 9–5) المائة بعد والخمسين الخامسة دورته في 

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
 

 الشؤون الدستورية والقانونية

 ( 2016أكتوبر/تشرين األول  26-24تقرير الدورة الثالثة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )
------- 

 Antonio Tavaresالمسؤول عن إعداد التقرير: 
جاٍر. توجه الرئيس املسممممممتقل للمجلس، خالل الفمة قيد االسممممممتعراض، برسممممممالة إىل رئيس 
اجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة ورئيس هيئة 

أبريل/نيسمممممممممممان  5مصمممممممممممايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي، يذكراا فيها بقرار اجمللس. ويف 
ارج الرئيس املسمممتقل للمجلس وأمانة املنظمة يف اجتماع ملكتب اجلهاز الرئاسمممي  ممم 2018

للمعممماهمممدة المممدوليمممة بشمممممممممممممممممأن املوارد الوراثيمممة النبممماتيمممة لألغمممذيمممة والزراعمممة. ومن املقرر إجراء 
شممماورات بني الرئيس املسمممتقل للمجلس ورئيس اجلهاز الرئاسمممي للمعاهدة الدولية بشمممأن امل

ة تية لألغذية والزراعة يف وقت الحق من هذا العام. ويف ما يتعلق هبيئاملوارد الوراثية النبا
مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي، عرضت أمانة منظمة األغذية والزراعة آراءها بشأن 

خالل  "، التابعة للهيئة منةالصياغة الصغري  جمموعةمشروع إجراء وضعته جمموعة عمل، "
 )يرجى الرجوع  اهليئممةإىل أعضمممممممممممممممماء  2018يممل/نيسممممممممممممممممان أبر  6تعميم اهليئممة الصممممممممممممممممادر يف 

 (.1 امللحقإىل 

 X  19-  مع مة،املنظ وأمانة للمجلس املستقل الرئيس يقوم على أن  )...( وافقإن اجمللس 
 14 املادة مبوجب املنشأة األجهزة من املعنيني اجلهازين مع بالتشاور ،فوري مفعول
 أمناء عينيلت الراعية اإلجراءات بشأن اقماح إىل التوص ل بغية املنظمة دستور من

 اناجلهاز  به يقبل ااقماح   يكون أن على ،14 املادة مبوجب املنشأين املعنيني اجلهازين
 ((أ) 27 الفقرة) 2018 سنة هناية مع املنظمة جملس إىل يال وأن
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 المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل المالية واإلدارية

 2015-2014مج للفترة اتقرير تنفيذ البر 
------- 

 Beth Crawford المسؤول عن إعداد التقرير: 
 لتقاريرا حتسني مواصلة وإىل املؤ رات غايات تعديل إىل تطل ع)...(  إن اجمللس -C 2019/8 - PIR 2016-17 .   X 20الوثيقة ذلك يفيرد 

 ((م)7 الفقرة)امج. الرب  تنفيذ تقرير من املقبلة النسخة يف والنواتج باملخرجات اخلاصة
 (2016مايو/أيار  20-16)تقرير الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للجنة البرنامج 

------- 
 Agustin Zimmermann المسؤول عن إعداد التقرير: 

 لينظر جلنسنيا بني باملساواة املتعل ق املنظمة عمل تقييم طلبب أقر)...(  اجمللسإن  -X   21 .2019من املقرر عرض ذلك على املؤمتر يف دورته احلادية واألربعني يف عام 
 ((د)15 الفقرة) 2019 عام يف املنظمة مؤمتر فيه

 

 التعليقات

 حالة التنفيذ
 المجلس اتخذها التي القرارات تنفيذ حالة

 (2016 حزيران/يونيو 3 – مايو/أيار 30) المائة بعد والخمسين الرابعة دورته في 

بعد
دأ 

م يب
ل

 

مل جار  
ستك

ا
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 1 الملحق
 

 موجه إلى أعضاء هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي تعميم
أبريل/نيسان  6بتاريخ  18-2017)تعميم صادر عن هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي رقم 

2018) 
 من الدستور( 14)إجراءات ارختيار وتعيين أمناء األجهزة المنشأة بموجب المادة 

 
اليت وجهها نائب رئيس هيئة مصايد أمساج التونة يف احمليك  2018مارس/آذار  7يشار إىل الرسالة املؤرخة يف  -1

شأن باهلندي )اهليئة( إىل الرئيس املستقل للمجلس، واليت حتيل مشروع الالئحة الداخلية للهيئة الذي يتضمن مقمحات 
 يف ما يلي "مشروع االقماح"(.ار إليه يشإجراءات اختيار وتعيني األمني التنفيذي للهيئة )

 
 معلومات أساسية -أواًل 

 
جتدر اإل ارة إىل أن اجمللس قرر، يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائة، بعد النظر يف تقارير جلانه الفرعية بشأن  -2

يس يقوم الرئمن الدستور، يف مجلة أمور، البدء يف العملية التالية: " 14مسألة تعيني أمناء األجهزة املنشأة مبوجب املادة 
 14املستقل للمجلس وأمانة املنظمة، مع مفعول فوري، بالتشاور مع اجلهازين املعنيني من األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

أين مبوجب املادة هازين املعنيني املنشمن دستور املنظمة بغية التوصل إىل اقماح بشأن اإلجراءات الراعية لتعيني أمناء اجل
 .1"2018ا يقبل به اجلهازان وأن يال إىل جملس املنظمة مع هناية السنة ، على أن يكون اقماح  14
 
 ميطخلب من منظمة األغذية والزراعة، مبوجب الرسالة املذكورة أعاله املوجهة من قبل نائب رئيس اهليئة، تقدو  -3

ادية والعشرين اهليئة يف دورهتا احل اأنشأهت ةصياغة صغري  جمموعةه تمشروع االقماح، الذي أعد مالحظاهتا ومشورهتا بشأن
. وترد يف هذه الوثيقة مالحظات األمانة بشأن مشروع 2إجراء دائم الختيار األمني التنفيذي للهيئةب اقماحوضع بشأن 
 .3االقماح

 
 ةالصياغة الصغير  مجموعةمالحظات بشأن ارختصاصات  -اثانيً 

 
الذي  ةري الصممممياغة الصممممغ جمموعة اختصمممماصممممات ول األمانة أوال  قبل تناول العناصممممر احملددة ملشممممروع االقماح، تتنا -4

لك "املبادئ" مبا يف ذ ةالصممممياغة الصممممغري  جمموعة. وترى األمانة أن نقطة بداية عمل االقماحأنشممممأته اهليئة إلعداد مشممممروع 

                                                 
 .CL 155/REP 9الوثيقة  من 27 -25الفقرات  1
 .R[E]–S21–2017–IOTCتقرير الدورة احلادية والعشرين هليئة مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي،  من 16الفقرة   2
. ويف رسالة موجهة 2018مارس/آذار  12، طخلب من منظمة األغذية والزراعة تقدمي مالحظاهتا ومشورهتا حبلول 2018مارس/آذار  8يف الرسالة املؤرخة   3

لوقت املناسب ا إىل نائب رئيس اهليئة، أبلغ الرئيس املستقل للمجلس أن املنظمة ال ميكنها أن تقدم آراءها ضمن هذا اإلطار الزمين، ولكنها ستقدمها يف
 يف دورهتا القادمة. اهليئةلكي تنظر فيها 
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خاطئة من الناحية  -من تقرير الدورة احلادية والعشممممرين للهيئة  5كما هو مبني يف املرفق   -لها اليت اسممممم ممممدت هبا يف عم
 الصياغة. جمموعةأعاقت بطريقة ما عمل  قد القانونية والدستورية، وبالتايل، رمبا قد تكون

 
 يف البمممدايمممة، تالحن األممممانمممة أن االتسمممممممممممممممماق مع الالئحمممة المممداخليمممة هليئمممة مصممممممممممممممممايمممد أمسممماج التونمممة يف احمليك و  -5

الصياغة  موعةجماهلندي قد مت تناوله يف مجيع أجزاء تقرير اهليئة الذي يتناول هذه املسألة، مبا يف ذلك "املبادئ" اليت توجه 
"مل توافق اهليئة على العملية الدائمة من التقرير على ما يلي:  15، تنص الفقرة وهكذا. 5إىل املرفق  1 امللحقاملبينة من 

 .اليت اقمحتها منظمة األغذية والزراعة، مشرية إىل اهنا ال تتسق مع الالئحة الداخلية للهيئة"
 
( من اتفاقية إنشاء هيئة مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي )"االتفاقية"( تتطلب 3)6وتشري األمانة إىل أن املادة  -6

هليئة قد . ويبدو أن ا"ال تتعارض الالئحة الداخلية للهيئة مع هذه االتفاقية أو مع دستور منظمة األغذية والزراعة"أن 
ي مبوجبه العام للتسلسل اهلرمي للقوانني، والذ جتاهلت هذا احلكم، الذي ليس أكثر من تعبري ملموس عن املبدأ القانوين

ال ميكن أن يتناقض مصدر القانون األدىن مع املصدر األعلى. ومبوجب املبادئ العامة للقانون، ال تسري الالئحة الداخلية 
ب أن تسم د جياخلاصة باهليئة، وال ميكنها أن تسود، على األحكام الصرية لالتفاقية اليت أنشأت اهليئة. بل على العكس، 

 الالئحة الداخلية باألحكام الصرية لالتفاقية.
 
لصياغة ا جمموعةوتالحن األمانة، مع مراعاة هذه القاعدة العامة، أن "املبادئ" )"مبادئ اهليئة"( اليت توجه عمل  -7

 واليت وافقت عليها اهليئة، هي كما يلي:
 

 سيعني كأمني تنفيذي"؛ينبغي أن يكون للهيئة الكلمة األخرية بشأن من " -1
"ينبغي أن تتاح ألمانة املنظمة فرصة للنظر يف املر حني ملنصب األمني التنفيذي وتقدمي املشورة أو التوصيات  -2

 بشأن هؤالء املر حني إىل اهليئة"؛
ين على مجيع الطلبات الواردة وأن يكونوا قادر  اإلطالع"ينبغي أن يكون مجيع أعضاء اهليئة قادرين على  -3

 على املشاركة يف عملية التصنيف"؛
"ينبغي إجراء املقابالت باالقمان مع الدورات السنوية للهيئة لضمان إتاحة فرصة املشاركة جلميع أعضاء  -4

 اهليئة "؛
 ا أمكن ، بتوافق اآلراء إذ"ينبغي اختيمار األمني التنفيمذي اجلمديمد من قبمل رؤسممممممممممممممماء وفود أعضممممممممممممممماء اهليئمة -5

 تصويت"؛ال عمليةأو من خالل 
"ينبغي أن توضح اختصاصات األمني التنفيذي أن املسؤولية األساسية لألمني التنفيذي هي مسؤوليته أمام  -6

 اهليئة يف ما يتعلق بتنفيذ سياسات اهليئة وأنشطتها".
 

 من مبادئ اهليئة. حتت كل بند ويتم تقدمي املزيد من التفصيل يف النقاط الفرعية -8
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 ."يعني املدير العام للمنظمة األمني التنفيذي مبوافقة اهليئة"( من االتفاقية على أن 1)8وتنص املادة  -9
 
مشروع االقماح  ، وبالتايلةالصياغة الصغري  جمموعةوترى األمانة أنه كان ينبغي أن يسم د التوجيه املقدم إىل  -10

(، ولكن ذلك مل يصل. ومع ذلك، فإن اإلجراء الذي وضعته مبادئ 1)8الناتج عنه، بأحكام االتفاقية، وخاصة املادة 
طر  مستشار،  صفتهبا ملنظمة األغذية والزراعة ومديرها العام اهليئة واملضمن يف مشروع االقماح بوضوح، يدد يف الواقع دور  

 .4"الشكليات التقنية لتعيني األمني التنفيذيحيث يكونان مسؤولني يف املقام األول عن "
 
مام املدير العام إدارية، أ ألغراض، مسؤوال   يكون األمني التنفيذي إىل أنا "نظر  ا أن اهليئة تقر  بأنه ويالحن أيض   -11

"اهليئة قد وأن ، 5"هلذا الدورا للمنظمة، فإن املنظمة تتحمل بعض املسؤولية عن ضمان أن يكون األمني التنفيذي مناسب  
 ما تنطوي عليه هذه املسؤولية للمساعدة يف جتنب أي تضارب حمتمل مع مسؤولية توضيح تنظر يف ما إذا كان من املفيد

هي "تعمل كهيئة مستقلة ومتخصصة و تنشأ هذه االعتبارات عن بيان مفاده أن اهليئة وقد . 6ذي جتاه اهليئة"األمني التنفي
 .7جهاز يركز على العمل اإلقليمي"

 
أمام املدير العام "ألغراض إدارية"  14ويف حني أن األمانة تقر  بأن مسؤولية أمناء اهليئات املنشأة مبوجب املادة  -12

من الدستور،  15و 14املادتني  املربمة مبوجبات ياملعاهدات واالتفاقاملبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم موجودة يف 
خلفية  علىجيب فهم نطاق هذه املساءلة ، 8("املبادئ واإلجراءات"من الدستور ) 6املادة  مبوجبواهليئات واللجان املنشأة 

 العالقة بني منظمة األغذية والزراعة واهليئة.
 
 املشمممممممممممممممار إليهمما أعاله،  املبممادئ واإلجراءاتا من دسممممممممممممممتور املنظمممة أو  أال يغيممب عن األذهممان أن أيمم  وينبغي أوال   -13

من الدسمممممممتور،  14وال االتفاقية، تؤهل اهليئة على أهنا جهاز مسمممممممتقل. ومن املسممممممملم به أن األجهزة املنشمممممممأة مبوجب املادة 
. ولكن، عليها يف أنظمتها املنصوصأهدافها تتمتع بقدر من االستقاللية الوظيفية والتشغيلية يسمح هلا بتحقيق ينبغي أن 

نظمة ا باملا وثيق  ، تبقى تلك األجهزة مرتبطة ارتباط  14بغض النظر عن اخلصمممممائص الوظيفية لألجهزة املنشمممممأة مبوجب املادة 
 ندما يكون لديها ميزانيات مستقلة.من نواح كثرية، حىت ع

 
وقد أخدجمت اهليئة بالكامل يف اإلطار اإلداري واإلجرائي للمنظمة كما هو موضمممممممح، على سمممممممبيل املثال، يف إدارة  -14

أمواهلا، وتنفيذ أنشمممممممممممطة املسممممممممممماعدة التقنية وبرنامج عملها، وتطبيق نظم امتيازات وحصمممممممممممانات املنظمة على أنشمممممممممممطتها. 
ذلك، فإن احلد  من دور املدير العام للمنظمة يف الشممممكلية التقنية لتعيني األمني التنفيذي يتجاهل ويتناقض وباإلضممممافة إىل 

اإلطار  توفريو عن تصممممممممممرفات األمني التنفيذي،  -العام وأعضمممممممممماؤها ومديرها  - ا مع املسممممممممممؤولية اليت تتحملها املنظمةمتام  

                                                 
 .4، النقطة 1املبدأ  4 
 .1، النقطة 2املبدأ   5
 .2، النقطة 6املبدأ   6
أنه، "بذكر اختصاصات األمني التنفيذي اليت تنص على  تالصياغة أكثر من ذلك، واكتف جمموعةشرح ت. مل 1، النقطة 6، واملبدأ 1، النقطة 1املبدأ  7 

 ، ألغراض إدارية، أمام املدير العام للمنظمة".يكون مسؤوال  
 .، اجلزء )ص(2، اجمللد 2017، طبعة النصوص األساسية من (3)32الفقرة   8
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. ويف اوتنفيذ والياهت امن الدسمتور من تنفيذ برامج عمله 14جب املادة كن األجهزة املنشمأة مبو مي الذيالقانوين واملؤسمسمي 
لصياغة، بل جيب ا جمموعةهذا الصدد، فإنه ال ميكن إعطاء تفسري ضيق لتعبري "األغراض اإلدارية" الوارد يف اختصاصات 

 تفسريه يف هذا السياق.
 
وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل التسلسل اهلرمي القانوين، فإن العملية اليت يخطلب من املدير العام مبوجبها تعيني  -15

مر ح يتم اختياره من خالل عملية تصويت من جانب اهليئة، ال تتسق مع روح االتفاقية ونصها، وكذلك إرادة أعضاء 
نفيذيني: . وتنص املبادئ واإلجراءات على ثالث طرق بديلة لتعيني األمناء التاملنظمة كما مت التعبري عنها عند إقرار االتفاقية

جيوز أن تنص النصوص األساسية على أن يعني املدير العام األمني، بعد التشاور مع أعضاء اجلهاز املعين، أو  "]...[
 الطرق. . وقد اختار أعضاء منظمة األغذية والزراعة إحدى هذهمبوافقتهم، أو باالتفاق معهم"

 
وعلى العكس، يالحن أنه يف إجراءات اختيار وتعيني األمني التنفيذي احلايل، التزمت منظمة األغذية والزراعة  -16

، ولكنها فسرهتا بطريقة موسعة بإ راج ممثلني عن اهليئة يف عملية االختيار، مع احمام حق اهليئة االتفاقية( من 1)8باملادة 
ر ح املختار، يف الوقت نفسه. وبقيامها بذلك، ضمنت املنظمة مشاركة أعضاء هيئة مصايد املوافقة على امليف الكامل 

 أمساج التونة يف احمليك اهلندي يف العملية، بناء على طلبهم.
 

 مالحظات بشأن مشروع االقتراح -اثالثً 
 
يف ما يتعلق باألحكام احملددة ملشروع االقماح، تشري األمانة إىل أهنا سبق أن أعربت عن آرائها بشأن هذه املسألة  -17

ية بشأن ، واهليئة، واجلهاز الرئاسي للمعاهدة الدولملنظمة األغذية والزراعةيف عدد من الوثائق املقدمة إىل األجهزة الرئاسية 
تظل هذه اآلراء هي نفسها، وبغية الوضوح تسلك األمانة الضوء على النقاط . و 9غذية والزراعةاملوارد الوراثية النباتية لأل

 الرئيسية كما هو موضح أدناه:
 

من الدسممممممممتور هي أجهزة دسممممممممتورية تابعة ملنظمة األغذية والزراعة،  14إن األجهزة املنشممممممممأة مبوجب املادة  أ()
مل من خالل وتع -وعلى امتيازاهتا وحصممممماناهتا وإعفاءاهتا  -وتعتمد على الشمممممخصمممممية القانونية للمنظمة 

 املنظمة لالضطالع بوالياهتا وتنفيذ برامج عملها.
 رنامجب تنفيذ يفتتمتع بقدر من االسممممممممممممتقاللية الوظيفية  14يف حني أن األجهزة املنشممممممممممممأة مبوجب املادة و  ب()

 نظمممةامل وتلزم املنظمممة إطممار حتممت وتعمممل وفيهمما، املنظمممة مع اإلداريممة النمماحيممة من مممدجمممة أهنمما إال عملهمما،
 .ال مأ عضويتها جانب من بالكامل ممولة عملها برامج كانت  إذا ما سواء أنشطتها، مجيع يف وأعضاءها

 العام بشممممممكل كامل املسممممممؤولية عن أداء األمناء وسمممممملوكهم وُيضممممممعان للمسمممممماءلة  واملديرتتحمل املنظمة و  ج()
 عن ذلك.

                                                 
 JM 2016.2/6، و2017–078وتعميم هيئة مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي رقم  IT/GB-7/17/30و CCLM 106/5أنظر الوثائق  9 
 .049–2016وتعميم هيئة مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي  CCLM 103/2و
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األسمماس على أنه تعيني ملوظف فين، يف  14أمناء األجهزة املنشممأة مبوجب املادة  تعينينظر إىل أن يخ جيب و  د()
ميع تقييم جل إجراءو ، والتحقق من املراجع بشممممكل مناسممممب، مؤهالت املر ممممحنيبالتحقق من ا يسمممممح مم

 ومالءمتهم مقابل اختصاصات هذه املناصب. نزاهتهم وسلوكهم من منظوراملر حني 
الختيار أمناء بعض األجهزة املنشمممممممممأة  -أو تصمممممممممويت- إجراء انتخابات عناملمارسمممممممممة اليت نشمممممممممأت إن و  ه()

ا إىل تقويض احلياد واالسممممممتقالل واالسممممممتقاللية اليت ينبغي أن تتسممممممم هبا ، قد أد ت عملي  14مبوجب املادة 
ابعها املتعدد ، وط14هبا املنظمة، مبا يف ذلك أجهزهتا املنشمممممممممممممأة مبوجب املادة  تضمممممممممممممطلعاألنشمممممممممممممطة اليت 

التزاماهتم  مع تتناقضتنظيم سممممملوكهم بطريقة  عنا املسمممممؤولني وقد تشمممممجع هذه املمارسمممممة أيضممممم   .األطرا 
 بوصفهم موظفني مدنيني دوليني وموظفني يف املنظمة.

أو التصويت الختيار األمني التنفيذي للهيئة ال تتما ى مع الصك التأسيسي  االنتخاباتإن ممارسة إجراء و  و()
للهيئة. وعالوة على ذلك، فإن ممارسات االختيار هذه غري معروفة يف املنظمات األخرى التابعة ملنظومة 

 األمم املتحدة.
املدير العام  - طرفنيينص الصممك التأسمميسممي هليئة مصممايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي على اضممطالع و  ز()

 .10التعيني: يعني  املدير العام األمني مبوافقة اهليئة عمليةبدور يف  -للمنظمة واهليئة 
 
ترى األمانة أن مشمممروع االقماح ال يتناول أي عنصمممر من العناصمممر اليت أ مممارت إليها األمانة يف وثائقها السمممابقة  -18

 بشأن هذه املسألة، كما هو موضح أدناه.
 
بعملية يتم من خالهلا ترتيب املر حني، واختيار األمني التنفيذي  - 7و 3يف الفقرتني  -يتفن مشروع االقماح  -19

 يف هناية األمر، من خالل أصوات أعضاء اهليئة.
 
إن تطبيق آلية التصممويت ال يتما ممى مع قواعد وممارسممات ف)ه( و)و( أعاله، 17وكما ورد يف الفقرتني الفرعيتني  -20

ء املهام ا، ويشممكل خطر تسممييس العملية وأداة األغذية والزراعة، وتلك املتبعة يف منظومة األمم املتحدة األوسممع نطاق  منظم
 ا عن حل هذه املسممممممممممألة، ال يزال مشممممممممممروع االقماح يافن على عملية االختيار ملنصممممممممممب. وبعيد  هلذا امن قبل املر ممممممممممحني 

 اهليئة.من خالل عملية االنتخاب من جانب أعضاء 
 
كما أن مشروع االقماح يد بشكل كبري من دور املنظمة واملدير العام يف عملية االختيار والتعيني ويددها بأهنا  -21

، وحضور 12، وإجراء التحقق من املر حني11ي تعده اهليئةذيف تعميم إ عار الشواغر ال للمساعدة"إجراء  كلي تقين"، 
من مشروع االقماح(. ويف معظم  8إىل  1عملية االختيار نفسها )أنظر الفقرات  املقابالت، ولكن عدم لعب أي دور يف

شاركة يف املناقشات وجيوز له امل]اليت جيريها رؤساء وفود أعضاء اهليئة[،  "جيوز دعوة املدير العام حلضور املقابالتاحلاالت 
                                                 

 .اتفاقية هيئة مصايد أمساج التونة يف احمليك اهلندي من (1)8املادة  10 
 .1الفقرة   11
لنسبة ا. قد يقرر أعضاء اهليئة بالفعل قبول املر حني الذين تكون عمليات التحقق من مراجعهم غري مرضية، واليت تعتربها األمانة غري مقبولة ب4الفقرة   12

 الدولية.للمر حني ملنصب رفيع املستوى يف اخلدمة املدنية 
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ت جيوز له املشاركة يف عملية التصوي واستخدام حق النقض ضد أي مقدم طلب ال يستويف مبادئ املنظمة، ولكن ال
"يتم اختيار األمني التنفيذي اجلديد من قبل رؤساء وفود أعضاء ويف هناية املطا ، . 13["7املنصوص عليها يف الفقرة ]

يذي لتنفا، وسيشرع يف تعيني األمني ايوم   14"إبالغ املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة بقرار اهليئة يف غضون ويتم اهليئة"، 
 .ا"اجلديد يف أقرب وقت ممكن عملي  

 
( من االتفاقية فحسب، بل إهنا ال تعاجل 1)8مع املادة  بصورة أساسيةوترى األمانة أن هذه العملية ال تتعارض  -22
أعاله. وتشري إىل أن إمكانية االعماض على مر ح خمتار تقع  17ا أي من املالحظات األساسية املدرجة يف الفقرة أيض  

تملة ضمن اإلجراءات احمل -وهي موجودة  -بشكل صحيح كمن تدون  ك ضمن نطاق إجراء "املوافقة"؛ وبالتايل فإهنا 
صحيح النحو الام على عاليت قد تتخذها اهليئة على النحو املتوخى يف االتفاقية، وليس يف اإلجراءات اليت قد ميارسها املدير ال

 يف عملية االختيار والتعيني.
 
هبا   عانة"ميكن االسمممممممت"وظائف" ألمانة اهليئة يف اإلجراء املقمح  ينشممممممم حن األمانة أن مشمممممممروع االقماح كما تال -23
إذا تر ممممح أحد موظفي أمانة اهليئة ملنصممممب التضممممارب احملتمل يف املصمممما " " "من أجل إزالة مسممممتقلمسممممتشممممار خارجي ك

(. ويف هذا السمممممممممياق، تشمممممممممري األمانة، على وجه اخلصممممممممموص إىل الفقرات الفرعية 11و 10األمني التنفيذي )أنظر الفقرتني 
 )أ( و)ب( و)ج( و)د( أعاله. وتعترب األمانة أن االستعانة مبصادر خارجية يف عملية االختيار، إما أمانة اهليئة أو خبري17

ا مع اإلطار القانوين واملمارسات القانونية ملنظمة األغذية والزراعة أو ممارسات منظومة استشاري خارجي، لن يكون متسق  
األمم املتحدة ككل. وجتدر اإل ممارة إىل أن املنصممب املعين هو منصممب أحد كبار املوظفني يف املنظمة، سمميمارس سمملطات 

 ا  حن أنه لن يكون هناج أي تضمممممممارب يف املصممممممموائح وقواعد املنظمة. كما تالا لدسمممممممتور وليفوضمممممممها له املدير العام وفق  
 يف إطار إجراءات املنظمة القائمة الختيار كبار املوظفني.

 
ل إنه سممميقدم أثارهتا األمانة فحسمممب، بأن  قابلة للتطبيق للقضمممايا اليت سمممبق وإن مشمممروع االقماح ال يقدم حلوال   -24

 . ويبدو أن الشممممممممممممممواغل اليت طرحتها األمانة يف عدة وثائق قد مت جتاهلها. وعالوة على ذلك، يبدو مرهقةعملية اختيار 
( من االتفاقية، واليت مبوجبها يتم تعيني األمني 1)8أن مشروع االقماح يعكس األدوار اليت مت التعبري عنها بوضوح يف املادة 

 ئة.التنفيذي من قبل املدير العام للمنظمة مبوافقة اهلي
 

 الخالصة -ارابعً 
 
دت إىل بدء املوضوعية واجلوهرية اليت أالشواغل ترى األمانة، لألسباب املبينة أعاله، أن مشروع االقماح ال يعاجل  -25

 العملية اجلارية لوضع إجراء طويل األجل الختيار وتعيني األمني التنفيذي للهيئة.
 
يني األمني الختيار وتعطويل األجل الجراء باعتباره اإلوتستمر األمانة بالتوصية على تأكيد اإلجراء املؤقت  -26

التنفيذي للهيئة، وكذلك أمانات األجهزة الدستورية األخرى. وتعكس اآللية املقمحة من قبل منظمة األغذية والزراعة 
                                                 

 .6الفقرة  13 
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التطبيق املبا ر لالتفاقية. وهي حتمم دور كل من منظمة األغذية والزراعة واهليئة، مع ضمان االمتثال الكامل للممارسات 
 املتحدة. األمماملعمول هبا يف منظومة 

 
مت االسممممممتناد إليها يف عملية وضممممممع مشممممممروع واالختصمممممماصممممممات اليت  -ا، تؤكد األمانة أن مشممممممروع االقماح وأخري   -27
جهاز دسمممممممممممتوري تابع ملنظمة األغذية والزراعة، وبالتايل يعمل ضممممممممممممن إطار منظمة كال تتسمممممممممممق مع حالة اهليئة   -احاالقم 

 األغذية والزراعة ومنظومة األمم املتحدة.


