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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة

 2021أكتوبر/تشرين األول  27-25روما، 

اإلجراءات املوّحدة لسياسات منظمة األغذية والزراعة، وخطوطها التوجيهية الطوعية، 
 واسرتاتيجياهتا وخطط عملها

 مقدمة - أوالً 

أن يعقد اجمللس مناقشة  طلب"، 2021إن اجمللس يف دورته السادسة والستني بعد املائة، املنعقدة يف مايو/أ�ر  -1
حول إجراء موّحد لوضع سياسات املنظمة وخطوطها التوجيهية الطوعية واسرتاتيجياهتا وخطط عملها واملوافقة عليها، 

 1".ات مفتوحة وشفافة وشاملة مع األعضاء هبذا الصددعقد مشاور  طلبمراعاة النصوص األساسية للمنظمة، و  مع

، من الالئحة 34من املادة  8ُحتال هذه املسألة إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ("اللجنة") مبوجب الفقرة و  -2
أخرى قد حييلها أن تنظر يف اجلوانب القانونية والدستورية ألية مسائل  "لجنة ل ه جيوزالعامة للمنظمة، اليت تنص على أن

 ".إليها اجمللس أو املدير العام

 املعلومات األساسية - ااثنيً 

 2".مجع املعلومات املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة، وحتليلها وتفسريها ونشرهايتضمن عمل املنظمة واليتها يف " -3
ب عّدة يف التغذية، نجواما خيص  اإلجراءات الوطنية والدولية يف ابختاذ، االقتضاءوالتوصية، عند كما تتوّىل املنظمة التشجيع 

املوارد الطبيعية  ونصوهذا يشمل مثًال نشر املعرفة العامة بشأن العلوم واملمارسات التغذوية والزراعية، و  3واألغذية والزراعة.
تبّين سياسات و  ئية والزراعة وتسويقها وتوزيعهاوالنهوض بعمليات تصنيع املنتجات الغذا، واتباع الطرق احملّسنة لإلنتاج الزراعي

 .لسلع الزراعيةاخلاصة ابرتتيبات لما يتعلق اب دولية يف

                                                            
 .CL 166/REP(د) من الوثيقة  24الفقرة   1
 من الدستور. 1) من املادة 1الفقرة (  2
 من الدستور 1) من املادة 2الفقرة (  3
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، إعداد السلع العامة 2031-2022وتدعم خصائص املنظمة الرئيسية، كما حّددها اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  -4
الطوعية، واملواد اإلعالمية وخطط العمل. وتشمل العاملية من قبيل السياسات، واالسرتاتيجيات، واخلطوط التوجيهية 

 اخلصائص الرئيسية ما يلي:

هي وكالة األمم املتحدة املتخصصة يف جمال األغذية والزراعة، املكّلفة مبهمة شاملة من األعضاء تتمثل "(أ) 
األمساك والغاابت واملوارد العمل عاملًيا يف ما يتعلق جبميع جوانب األغذية والزراعة (مبا يف ذلك إدارة مصايد  يف

 الطبيعية)، واألمن الغذائي والتغذية يف سلسلة املساعدة اإلنسانية واإلمنائية أبكملها.
كل   وضعها احلكومي الدويل وحبيادها ومبا لديها من سلطة لتوفري منتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو(ب) 

 منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة.
 4(...)". طة أن تطلب من أي من األعضاء تقدمي معلومات متصلة بغرض املنظمةولديها سل(ج) 

 أمثلة عن العمليات املّتبعة لإلعداد واملصادقة -اثلثاً 

طوعية، التوجيهية الطوط اخلسرتاتيجيات، و العديد من االواليتها وخصائصها الرئيسية، أعّدت املنظمة، يف ضوء  -5
 عاجلت املنظمة هذه املسائل. كيفاًال أخرى من املشورة السياساتية والفنية. وتبّني بعض األمثلة الواردة أد�ه  كوأش

 حتديث الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية -ألف

رؤية منظمة األغذية  حيّدد حتديث الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية ("اسرتاتيجية التغذية") " إنّ  -6
 والزراعة ومهمتها يف جمال التغذية، ويوّفر اإلطار لتوجيه األنشطة احملددة على املستوى العاملي وامليداين طيلة الفرتة

وهو إطار سياسايت عاملي حيّدد املبادئ التوجيهية، وجماالت العمل والنتائج لعمل املنظمة يف جمال  5".2021-2025 
 ا للمساءلة وخطة تنفيذ حيّددان مؤشرات األداء الرئيسية.التغذية. ويتضمن إطارً 

هذا  أتىو  20216.يف الدورة السادسة والستني بعد املائة للمجلس يف مايو/أ�ر وّمت اعتماد اسرتاتيجية التغذية  -7
استعراض الدورات السابعة والعشرين بعد املائة والتاسعة والعشرين بعد املائة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج، بعد االعتماد 

 مصايدوالدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة، والدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت، والدورة الرابعة والثالثني للجنة 
ا مع وال�ت هذه األجهزة. شيً اكل استعراض مت  يجر أُ الثالثة والسبعني للجنة مشكالت السلع. و  االستثنائية ، والدورةاألمساك

ابحملتوى الفين يف هذه الوثيقة  متصلةصالحياهتا كانت مبا أّن قامت مجيع اللجان الفنية بتقييم اسرتاتيجية التغذية كذلك، 
إىل اجمللس للمصادقة  رُفعت، على بر�مج عمل املنظمة. وأخريًا ا لتداعياهتاالرب�مج ابستعراضها نظرً وقامت جلنة السياساتية. 

 7ا لعمل املنظمة يف جمال التغذية.ا مشرتكً أ�ا وضعت إطارً خاصة و عليها 

                                                            
 .2031-2022يف اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  42ضمن الفقرة   4
 .PC 130/5 Rev.1 لوثيقةا  5
 .CL 166/REP (ب) يف الوثيقة 24الفقرة   6
ني؛ وكان العمل ال ميكن أن يبدأ تنفيذ النسخة احملدثة من الرؤية واالسرتاتيجية سوى بعد إقرارها من جانب اجمللس. وقد استغرق إجناز هذه الوثيقة سنت  7

 واالسرتاتيجيةتطّلبت الرؤية  فيما إنه. وميكن القول 2019قد انطلق بناًء على توصية جلنة الرب�مج يف دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة يف مارس/آذار 
 األساسية.إقرار اجلهاز الرائسي، مل يتطّلب إطار املساءلة وخطة التنفيذ مثل هذا اإلقرار، على ضوء األدوار والوظائف املنصوص عليها يف النصوص 
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 مضادات امليكروابت مقاومة يف جمالالعمل  -ابء

بشأن مقاومة مضادات امليكروابت، وقراره بشأن اخلطة املتوسطة األجل  4/2015قراره رقم شّدد املؤمتر، مبوجب  -8
مقاومة مضادات  يف جمال، على أمهية العمل 2017-2016(املراجعة) وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014للفرتة 

جلنة  من خالل تقارير مرفوعة إىلإطالع األعضاء ابنتظام على عمل األمانة يف هذا اجملال، امليكروابت. وطلب من املنظمة "
 ". الزراعة

طلب جلنة  بدعم، "2015واخلمسني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول  ةوقام اجمللس يف دورته الثالث -9
، فضالً 2017-2016الرب�مج احلصول على معلومات حمّدثة يف دورهتا املقبلة عن األنشطة اجلارية واملقررة لفرتة السنتني 

ا مع بر�مج العمل وامليزانية املعتمد، مسّلطاً الضوء على أمهية توافر ما يكفي املتطلبات املقّدرة من املوارد وتوافرها متاشيً  عن
 8".من املوارد من مصادر خمتلفة لضمان تنفيذه بصورة فّعالة

إىل جلنة الرب�مج يف دورهتا  2020-2016وقّدمت األمانة خطة عملها بشأن مقاومة مضادات امليكروابت للفرتة  -10
عمل املنظمة يف جمال مقاومة لتقّدم احملرز يف اب اجمللس رّحبوبعدها، مع مراعاة مشورة جلنة الرب�مج، "التاسعة بعد املائة. 

املتعّلقة مضادات امليكروابت وخطة العمل املتصلة هبا وجماالت تركيز العمل إىل جانب الدعم الذي تقّدمه األمانة لألنشطة 
 9".مبقاومة مضادات امليكروابت

وكمة يقضي أبن يكون عمل املنظمة يف جمال ا على صعيد احلوابلتايل، اّختذ املؤمتر يف دورته التاسعة والثالثني قرارً  -11
وال�ت ا مع شيً امقاومة مضادات امليكروابت أولويًة للمنظمة. وقد وضعت األمانة خطة العمل لتنفيذ هذا القرار. ومت

، تلّقت األجهزة الرائسية املعنية، مثل جلنة الزراعة واجمللس، معلوماٍت عن خطة العمل، وقّدمت املشورة لنصوص األساسيةا
 بشأن التنفيذ ورصدت إجناز عمل املنظمة يف جمال مقاومة مضادات امليكروابت.

 القطاعات الزراعية عرب خمتلفالتنوّع البيولوجي  بتعميماالسرتاتيجية اخلاصة  -جيم

تعميم ل، الدعوة املوّجهة إىل املنظمة والبلدان 2017أقّر مؤمتر املنظمة، يف دورته األربعني املنعقدة يف يوليو/متوز  -12
يف توفري خدمات النظام اإليكولوجي والتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف  اتعزيز مسامهتهمن أجل التنوّع البيولوجي يف الزراعة، 

ودعا جلنة الزراعة وجلنة مصايد  11،"رّحب املؤمتر مببادرة املنظمة للعمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوجيو" 10.آاثره من
 201812.عام املنعقدة يف وجلنة الغاابت إىل تناول التنوّع البيولوجي ابعتباره مسألة مشرتكة يف اجتماعاهتا  كاألمسا

انة إعداد وتفعيل خطة للتنوع البيولوجي ملصايد األمساك وتربية وبعدها، طلبت جلنة مصايد األمساك من األم -13
كذلك، طلبت جلنة الغاابت من األمانة وضع وتقدمي   13األحياء املائية كجزٍء من اسرتاتيجيتها اخلاصة ابلتنوّع البيولوجي.

وطلبت جلنة  14اسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي للبحث فيها، مبا يف ذلك خطة لتعميم التنوّع البيولوجي يف قطاع الغاابت.
                                                            

 .CL 153/REP يف الوثيقة 9الفقرة   8
 .CL 154/3 يف الوثيقة 7الفقرة ؛ CL 154/REP (و) يف الوثيقة 15الفقرة   9

 .C 2017/REP الوثيقة من) ب( 43الفقرة   10
 .C 2017/REP الوثيقة من) أ( 55الفقرة   11
 .C 2017/REP الوثيقة من) ب( 43الفقرة   12
 .C 2019/23من الوثيقة  102 لفقرةا  13
 .C 2019/24ا) من الوثيقة (د) (رابعً  14 لفقرةا  14
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نظر فيها كّل من جلنة الزراعة بدورها من األمانة بلورة اسرتاتيجية بشأن تعميم التنوّع البيولوجي يف القطاعات الزراعية حبيث ي
 201915.عام يف الرب�مج واجمللس، على أن تُرفع إىل مؤمتر املنظمة 

 هذه ، التوصيات الصادرة عن2018وأقّر اجمللس، يف دورته الستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول  -14
 16".لبيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعيةإعداد املنظمة السرتاتيجيٍة لتعميم التنوع ا، وبصورة خاصة "اللجان الفنية

ا بشأن وضع اسرتاتيجية للتنوّع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية خالل دورهتا ا مرحليً وتلّقت جلنة الرب�مج تقريرً 
وابالستناد إىل توصيات جلنة الرب�مج، شّدد اجمللس يف دورته  201917.السادسة والعشرين بعد املائة املنعقدة يف مارس/آذار 
وأوصى أبن  ،على ضرورة إجراء مزيد من املشاورات مع األعضاء 2019احلادية والستني بعد املائة املنعقدة يف أبريل/نيسان 

واألربعني املنعقدة يف يونيو/حزيران  وقد أقّر اجمللس يف دورته احلادية 18تقضي والية املؤمتر ابلنظر يف االسرتاتيجية واعتمادها.
 التوصية. هذه 2019

. ولذا، 2019وتبّىن اجمللس االسرتاتيجية يف دورته الثالثة والستني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/كانون األول  -15
واحملددة يف النصوص األساسية، صادقة عليها امتثلت للوال�ت املسندة وامل ا، ووضعهاجلديدة عملية املباشرة ابالسرتاتيجية فإن
 يتيح للجان ذات الصلة تقدمي املشورة إىل املؤمتر واجمللس بدعم من األمانة. مبا

وضع خطة عمل، مبا يف ذلك جدوًال زمنًيا، لتفعيل االسرتاتيجية ينبغي للمنظمة " ،مبوجب هذه االسرتاتيجيةو  -16
وكان شرط احلصول على مصادقة اجمللس غري اعتيادي  19."اجمللسلكي تنظر فيها اللجان الفنية يف املنظمة ويوافق عليها 

أو يتسم بطابع  جامعةا يضع سياسة إىل أن خطة العمل، مبا يف ذلك اجلدول الزمين اخلاص هبا، ليست منتجً  نظرًا ا مانوعً 
 تنظيمي عام.

والستني بعد املائة املنعقدة  ةوإثر عرض مسودة أوىل خلطة العمل على جلنة الرب�مج، أوصى اجمللس يف دورته اخلامس -17
الصيغة النهائية خلطة العمل، لوضع ، بعقد مشاورة مفتوحة وشفافة بقيادة األعضاء 2020يف ديسمرب/كانون األول 

ذلك املسامهات املقدمة من قبل مجيع اللجان الفنية، وكذلك جمموعة جهات االتصال الوطنية املعنية ابلتنوع البيولوجي  يف مبا
. وإثر هذه املشاورات، صادق اجمللس على خطة العمل يف دورته والزراعة التابعة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةلألغذية 

 نشطة التنفيذ.املباشرة أبمكن وأصبح من امل 202120،السادسة والستني بعد املائة املنعقدة يف مايو/أ�ر 

 ئية والتغذيةالطوعية بشأن النظم الغذا التوجيهيةاخلطوط  -دال

اعتمدت جلنة األمن الغذائي العاملي اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية يف دورهتا العامة  -18
وجيدر التذكري أبن جلنة األمن الغذائي العاملي هي جلنة حكومية دولية، . 2021السابعة واألربعني املنعقدة يف فرباير/شباط 

نة ومراقبني. وقد ّمت وضع هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية والتفاوض بشأ�ا ضمن إطار جل تتألف من أعضاء ومشاركني
لواليتها احملددة يف النصوص األساسية. وهي عاملية من حيث النطاق، وهتدف إىل توفري  األمن الغذائي العاملي، وفًقا

                                                            
 . 2019/21Cمن الوثيقة  47 الفقرة  15
 .CL 160/REP الوثيقة من )س( 6الفقرة   16
 .PC 126/7 الوثيقة 17
 .C 2019/LIM/15 الوثيقة  18
 .CL 163 /11 Rev 1 من الوثيقة 10الصفحة   19
 .CL166/REP (ح) من الوثيقة 24الفقرة   20
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خرين بشأن السياسات للحكومات بشكل أساسي وللمؤسسات املتخصصة وأصحاب املصلحة اآلالتوجيهات 
واالستثمارات املسؤولة والرتتيبات املؤسساتية املناسبة الالزمة ملعاجلة األسباب الرئيسية لسوء التغذية جبميع أشكاله من منظور 

ر املنعقدة يف مايو/أ� العامة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العامليورة ولدى النظر يف تقرير الد .النظم الغذائية
" املؤمتر يف دورته ارّحب هبوعلى اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية، " اجمللس "أثىن"، 202121

 202122.الثانية واألربعني املنعقدة يف يونيو/حزيران 

 الطوعية لإلدارة املستدامة للرتبة التوجيهية اخلطوط -هاء

، وهي منصة طوعية متعددة أصحاب 23لرتبةمن أجل اعلى إنشاء الشراكة العاملية  2012عام يف صادق اجمللس  -19
 24".املستدامة للرتبة لإلدارةوضع خطوط توجيهية املصلحة، وعلى اختصاصاهتا. وتتضمن هذه االختصاصات هدف "

تقاريرها، عن طريق األمانة، إىل جلنة ترفع اجلمعية العامة أن " على الالئحة الداخلية للشراكة العاملية من أجل الرتبة نصّ وت
الزراعة يف منظمة األغذية والزراعة اليت قد تلفت انتباه جملس املنظمة إىل أية توصية تعتمدها الشراكة العاملية ميكن أن يكون 

 25".هلا انعكاسات على مستوى السياسات أو ميكن أن تؤثر على الربامج االسرتاتيجية للمنظمة

خطوط توجيهية طوعية لإلدارة املستدامة للرتبة ضمن إطار الشراكة العاملية من أجل الرتبة  وُقّدم اقرتاح وضع -20
، وأقّر اجمللس 2016ا هبا خالل دورهتا اخلامسة والعشرين املنعقدة يف سبتمرب/أيلول جلنة الزراعة، وأحاطت اللجنة علمً  إىل

 . 2016ة يف ديسمرب/كانون األول هذه اخلطوط التوجيهية يف دورته اخلامسة واخلمسني بعد املائ

العمل الذي جيب أن تقوم به هذه املنصة  بتوجيهلدى ممارسة واليتها  األجهزة الرائسية املختصة قامتوعليه،  -21
 .من مثّ النتائج املنبثقة عنهااملتعددة أصحاب املصلحة، وأقّرت 

 صيد العرضيالتوجيهية للوقاية من امل اخلطوط - الرشيدمدّونة السلوك بشأن الصيد  -واو
 الطبيعية األمساك يف مصايد واحلد منهللثدييات البحرية 

مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد  1995اعتمد املؤمتر يف دورته الثامنة والعشرين املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاين  -22
إعداد خطوط توجيهية فنية مالئمة لدعم تنفيذ . وطلب إىل املنظمة، يف مجلة أمور، 4/95("املدونة") من خالل القرار 

وتشكل هذه اخلطوط التوجيهية الفنية معايري طوعية وضعتها  26املدّونة، ابلتعاون مع األعضاء واملنظمات املعنية ذات الصلة.
خلطوط التوجيهية للوقاية من الصيد العرضي للثدييات ا ،ا لصّك سياسايت عاملي، مثل املدّونة. ومن بني األمثلةاألمانة دعمً 

 البحرية وخفضه يف املصايد الطبيعية ("اخلطوط التوجيهية").

 ذيالل عملا لعمهد 2014وأعادت جلنة مصايد األمساك التأكيد يف دورهتا احلادية والثالثني يف يونيو/حزيران  -23
ذ فيتنالل أج ند مو جلها ثيفتكت لبوط عاملرجتيد الص ند ماحلاملصيد العرضي و  ارةإد إىلة سبابلنا حاليً ة ظمنامله بع طلضت

                                                            
 .CL166/REP ) من الوثيقةأ( 72الفقرة   21
 .C 2021/REP من الوثيقة 55الفقرة   22
23  /partnership/ar-soil-http://www.fao.org/global 
 من املرفق واو. 8والفقرة  CL 145/REP من الوثيقة 42الفقرة   24
 ، املادة التاسعة.2017، يونيو/حزيران للشراكة العاملية من أجل الرتبةالالئحة الداخلية   25
  .4/95من منطوق القرار  5الفقرة   26

http://www.fao.org/global-soil-partnership/ar/
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 ا، مبكافةالصيد   اتمعد لتناو  مع، عملرجتصيد االد من واحلي العرضصيد ملارة ان إدشأبوعية ة الطيلتوجيهوط اللخطال الفع
املوضوع خالل دورهتا الثانية  قامت مبراجعة هذاو  27.عملرجتاصيد الو  حريةات البيلثديأمور ما يتعلق اب مجلةضمن  لكذ يف

، شّجعت املنظمة على مواصلة 2018ويف دورهتا الثالثة والثالثني املنعقدة يف يوليو/متوز  201628.يوليو/متوز  والثالثني يف
 29واملنظمات يف وضع أفضل املمارسات بشكل خطوط توجيهية فنية. املختصنيعملها واالخنراط مع األعضاء واخلرباء 

ضّم أعضاًء  2019واجتماٍع للخرباء يف سبتمرب/أيلول  2018وإثر انعقاد حلقة عمل للخرباء يف مارس/آذار  -24
ملطبوعة ومنظمات دولية ذات الصلة، قامت األمانة إبعداد ونشر اخلطوط التوجيهية. وأثنت جلنة مصايد األمساك على هذه ا

تقرير الدورة  2021وأقّر املؤمتر يف دورته الثانية واألربعني يف يونيو/حزيران  ،2021دورهتا الرابعة والثالثني يف فرباير/شباط  يف
 30الرابعة والثالثني للجنة مصايد األمساك.

 اإلطار الدستوري والقانوين -ارابعً 

 وُتسند - اإلطار الدستوري والقانوين للمنظمة - األساسيةتنبثق والية املنظمة وخصائصها الرئيسية من النصوص  -25
 .النصوص األساسيةا مع شيً اوظائف حمددة إىل أطراف خمتلفة. ويف األمثلة الواردة أعاله، اضطلع كل من األطراف بوظائفه مت

غري أن عملية ة. كل نوع من أنواع السلع أو املنتجات العاملية اليت قد تضعها املنظم  النصوص األساسيةوال حتّدد  -26
املدير  األجهزة الرائسية وإىل كلّ من  إعدادها واملصادقة عليها، عند االقتضاء، وّجهتها على مّر السنوات الوظائف املسندة إىل

 .النصوص األساسيةالعام مبوجب 

 األجهزة الرائسية -ألف

األجهزة الرائسية للمنظمة هي األجهزة اليت تساهم على أن " النصوص األساسيةينّص اجلزء الثاين، القسم ابء، من  -27
مباشرة، أو بصورة غري مباشرة من خالل أجهزهتا األصلية، يف نطاق اختصاصات كل منها، يف (أ) تعريف السياسات 

األجل وبر�مج العمل وامليزانية؛  ةاخلطة املتوسطو واألطر التنظيمية الشاملة للمنظمة؛ (ب) وضع اإلطار االسرتاتيجي، 
 31".ممارسة أو اإلسهام يف ممارسة الرقابة على اإلدارة واإلشراف يف املنظمة (ج)و

ُحتّدد وظائف األجهزة الرائسية ووال�هتا الستعراض سياسات املنظمة، وخطوطها التوجيهية الطوعية، واسرتاتيجياهتا  -28
 وخطط عملها على النحو التايل:

                                                            
 .COFI 31/REP الوثيقةمن  41الفقرة   27
 .COFI 32/REP من الوثيقة 21الفقرة   28
 .COFI 33/REPمن الوثيقة  106 الفقرة  29
 .COFI 34/REP(ز) من الوثيقة  17 الفقرة  30
النقطة (أ) يف تعريف النصوص ، أشار االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف املنظمة أّن 2017يف عام . C 2009/REPمن الوثيقة  142الفقرة   31

، للمنظمة األساسية لألجهزة الرائسية قابلة أن تكون موضع سوء تفاهم، حيث قد يفهم البعض "السياسات الشاملة" على أّ�ا تعين السياسات الداخلية
ويشّجع األعضاء واألمانة  .على سبيل املثال امن مسامهة املنظمة يف حوار عاملي أوسع نطاقً  كالسياسات حول املوارد البشرية والربامج يف األمانة بدًال 

ستور يف ما يتعّلق ابلكامل مع الد اعلى حبث إمكانية إجراء تغيري طفيف على تعريف األجهزة الرائسية يف النصوص األساسية، حبيث يكون ذلك متسقً 
موعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بتقييم إصالحات احلوكمة يف ). ومل تُنّفذ هذه التوصية ألن جمC 2015/25من الوثيقة  45(الفقرة  "العامليةبـ"الوظائف 

أن تعريف األجهزة الرائسية واضح يف النصوص "اعتربت ، 2015فرباير/شباط  6واليت دعا إليها الرئيس املستقل للمجلس يف  ،منظمة األغذية والزراعة
 ).7/2015، الذي أقّره املؤمتر يف القرار C 2015/26 Rev. 1األساسية" (أُنظر تقييم إصالحات احلوكمة يف املنظمة، الوثيقة 
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الوالية الستعراض سياسات املنظمة، وخطوطها التوجيهية  الوظيفة الرائسياجلهاز 
 الطوعية، واسرتاتيجياهتا وخطط عملها

اجلهاز املسؤول يف �اية املطاف عن اختاذ القرارات يف املنظمة  املؤمتر
حتديد سياستها واسرتاتيجيتها بشكل عام وعن اختاذ القرارات  وعن

 32واالسرتاتيجية وامليزانية.النهائية بشأن األهداف 

من دون اإلخالل ابلوظائف الدستورية احملددة يف الدستور 
والالئحة العامة للمنظمة، سيويل املؤمتر املزيد من االهتمام 

قضا� السياسات العاملية واألطر التنظيمية الدولية، وأن يعمل  إىل
وكذلك  عادة بناء على توصية اللجان الفنية واملؤمترات اإلقليمية،

 33اجمللس، حسب االقتضاء.

االسرتاتيجية،  لتحديدمجلة أمور،  ضمن، يممارسة دور رئيس اجمللس
 34.واألولو�ت، وإعداد ميزانية املنظمة

رصد تنفيذ قرارات احلوكمة وأداء املنظمة على أساس أهداف  -1
 األداء املوضوعة.

اليت ال تتطلب العرض  إىل املواضيعاختاذ القرارات ابلنسبة  -2
النصوص على املؤمتر ومسائل أخرى منصوص عليها يف 

 35، أو يكّلفه به املؤمتر.األساسية

ورة، وتوفري مدخالت حمّددة إىل اجمللس حول شتقدمي املساعدة وامل 36جمللس ضمن جماالت وال�هتا.إىل اتقدمي املشورة   جلان اجمللس
مسائل تتعّلق ابإلدارة التشغيلية واملالية والقانونية للمنظمة ضمن 

 وال�هتا وجماالت اختصاصها.نطاق 

عن املؤمتر إفادة ائل الرب�مج وامليزانية، و مس عناجمللس  إفادة اللجان الفنية
 37لتنظيمية.املسائل املتعلقة ابلسياسة العامة واملسائل ا

عراض برامج عمل املنظمة ضمن جماالت اختصاصها ستا -1
 .ةالفني

معاجلة املسائل احملالة إليها من املؤمتر أو اجمللس أو املدير  -2
 أو بناًء على طلب دولة عضو.العام 

 38رفع التقارير إىل اجمللس أو تقدمي املشورة إىل املدير العام. -3

جلنة األمن 
الغذائي 

 39العاملي

التقارير إىل املؤمتر وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل رفع 
 40اجمللس االقتصادي واالجتماعي واملؤمتر.

تشجيع قدر أكرب من التقارب والتنسيق على صعيد السياسات، 
مبا يف ذلك من خالل استحداث اسرتاتيجيات ومبادئ توجيهية 

 41امة أخرى.طوعية دولية بشأن األمن الغذائي والتغذية وسلع ع

                                                            
 للدورة السادسة والثالثني للمؤمتر. 7/2009ر ، من النصوص األساسية، تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق ابملؤمتر؛ القراميجاجلزء الثاين، القسم   32
 .املرجع نفسه  33
 للدورة السادسة والثالثني للمؤمتر. 8/2009اجلزء الثاين، القسم ابء، من النصوص األساسية، تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق ابملؤمتر؛ القرار   34
 للمنظمة. من الالئحة العامة 42) من الدستور واملادة 3( 5املادة   35
 من الالئحة العامة للمنظمة. 34و 28و 27، و62 وادمن الدستور وامل (أ) )6( 5املادة   36
 .من الالئحة العامة للمنظمة 32و 31، و30، و92 وادمن الدستور وامل (ب) )6( 5املادة   37
 .من الالئحة العامة للمنظمة 32و 31، و30، و92 وادمن الدستور وامل (ب) )6( 5املادة   38
". وجلنة األمن الغذائي العاملي جهاز فريد من نوعه وجلنة حكومية دولية تعاون املؤمتر جلنة األمن الغذائي العامليمن الدستور على أن " 3تنص املادة   39

) من الالئحة العامة للمنظمة). كما أن اهليكلية احلالية 8( 33يف منظمة األغذية والزراعة، ترعى تشكيلتها واختصاصاهتا القواعد اليت اعتمدها املؤمتر (املادة 
 .هي نتيجة عملية إصالح واسعة النصوص األساسيةللجنة األمن الغذائي العاملي وواليتها كما هي حمّددة يف 

 ) (هـ).2( 24) واملادة 12) (ج) (2( 2ا املادة ) من الالئحة العامة للمنظمة. أُنظر أيضً 51( 33املادة   40
. حني يكون هلا تداعيات براجمية، ومالية أو قانونية، جيب أن تُبّلغ إىل اجمللس، من خالل جلانه وبعدها، من الالئحة العامة للمنظمة(ب) ) 9( 33املادة   41

 ).14إىل املؤمتر (أُنظر احلاشية 
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املؤمترات 
  اإلقليمية 

رفع التقارير إىل اجمللس، من خالل جلنيت الرب�مج واملالية، يف 
ملسائل ذات الصلة ابلرب�مج عن اجماالت اختصاص كل منهما، 

 42املؤمتر بشأن املسائل السياساتية والتنظيمية.إىل وامليزانية، و 

ال تستعرض املؤمترات اإلقليمية عامًة سياسات املنظمة، وخطوطها 
التوجيهية الطوعية، واسرتاتيجياهتا وخطط عملها. غري أ�ا مكّلفة 

ن تكون مبثابة منتدى لصياغة املواقف اإلقليمية إزاء قضا� أب
السياسات العاملية والقضا� التنظيمية يف إطار والية املنظمة، 

آاثر يف ما يتصل بوالية املنظمة وأنشطتها،  اليت تكون هلا أو
ذلك لتشجيع االتساق اإلقليمي إزاء السياسات العاملية  يف مبا

 43واملسائل التنظيمية.

 املدير العام -ابء

توجيه عمل  )1(للمدير العام كامل السلطة والتفويض من أجل: ) من دستور املنظمة، 4مبوجب املادة السابعة ( -29
أداء الواجبات املتعّلقة ابالتفاقيات و  )3(تنفيذ قرارات املؤمتر واجمللس؛ و  )2(املنظمة، مع مراعاة اإلشراف العام للمؤمتر واجمللس؛ 

ويشمل عمل املنظمة إجناز املنظمة لواليتها كما هي حمددة  44.واالتفاقات املنصوص عليها يف الالئحة العامة للمنظمة
ضمن هذا جيوز لألمانة، و  45وتنفيذ أولو�ت السياسات وقرارات احلوكمة الصادرة عن األجهزة الرائسية.الدستور،  يف

عدا اإلطار االسرتاتيجي واخلطة يف ما أن تقّدم السلع واملنتجات العامة العاملية. إمنا اإلطار، حتت سلطة املدير العام، 
املنتجات اليت جيب أن تقدمها األمانة إىل األجهزة  النصوص األساسية املتوسطة األجل وبر�مج العمل وامليزانية، ال حتّدد

النصوص الرائسية للمصادقة عليها. ومن البديهي أن املنتجات اليت تندرج ضمن والية األجهزة الرائسية، كما هي حمددة يف 
، سوف تُرفع 2008وموّضحة على حنٍو أكرب يف خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة واليت اعتمدها املؤمتر عام  األساسية

 الستعراضها وإقرارها. إليها

 46مانة.وجيدر التذكري أبن التقييم اخلارجي املستقل للمنظمة كان قد حّدد تداخالً بني أدوار األجهزة الرائسية واأل -30
لتوضيح وظائف كّل منها. ووصفت هذه التوصية وظائف  النصوص األساسيةأبن يتّم تعديل  ويف هذا اخلصوص، يوصى

ا مع قرارات األجهزة الرائسية تشمل املسؤولية عن كافة جوانب العمل الداخلي للمنظمة وبر�مج عملها، متشيً  �ا "أباألمانة 
ويف  47".ءر�مج العمل وضمان تنفيذه الفعال والكفووفقًا لنصوصها الرئيسية: (...) [و] اختاذ القرار بشأن تفاصيل ب

، مل تنعكس هذه الصياغة يف خطة العمل الفورية اليت جرى تنفيذ معظم التوصيات املقدمة من التقييم اخلارجي هذه احلال
 املستقل مبوجبها.

 األجهزة الدستورية -جيم

من الدستور. ولدى حتديد اختصاصات  14و 6جيوز للمؤمتر أو اجمللس إنشاء أجهزة دستورية مبوجب املادتني  -31
، حتّدد األجهزة الرائسية 14 ، أو لدى املصادقة على نصوص املعاهدات املربمة مبوجب املادة6األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

ما خيّص إعداد وإجناز السياسات، واخلطوط التوجيهية الطوعية، واالسرتاتيجيات  العمليات اليت يتعّني عليها اتباعها يف
                                                            

 ) من الالئحة العامة للمنظمة.3( 35املادة   42
 للمنظمة. من الالئحة العامة(ب) ) 2( 35املادة   43
 .الالئحة العامة للمنظمة ) من2) و(1( 38ة املادو  ) من الدستور4( 7املادة   44
 ) من الدستور.1( 1املادة   45
 من التقييم اخلارجي املستقل. 748-745الفقرات   46
 من التقييم اخلارجي املستقل. (ب) 748الفقرات   47
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وغريها من السلع العاملية. وابلفعل، جيوز لألجهزة الرائسية تكليف هذه األجهزة إبعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية واملعايري 
لتخّلي عن أي عملية استعراض هذه املنتجات واملصادقة أن ختتار اا رتاتيجيات. وجيوز لألجهزة الرائسية أيضً سوالسياسات واال

 عليها.

 امللّخص -دال

ها بصيغتها ترشد النصوص األساسية أدوار كّل من األجهزة الرائسية واألمانة يف إعداد منتجاهتا العاملية ووضع -32
 ساسية، على النحو التايل:م بياين لعمليات اإلعداد واملصادقة، كما هي حمّددة يف النصوص األس. وميكن وضع ر النهائية

 

 

 ممارسات املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة -اخامسً 

 املوّحدة اإلجراءات -ألف

أخرى اتبعة لألمم املتحدة ملعرفة ما إذا كانت األجهزة  نظرائه يف منظماتٍ مع مكتب الشؤون القانونية  تواصل -33
إجراءاٍت موّحدة من أجل إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية وغريها من الصكوك السياساتية أو التنظيمية  اختذتالرائسية قد 

 نه مل يتّم اعتماد أي إجراءات من هذا النوع.أب 48الشاملة واملصادقة عليها. وأفادت مجيع الوكاالت اليت أجابت

 املمارسة -ابء

منظمات أخرى اتبعة لألمم املتحدة إىل أن عملياهتا، يف ما خيّص تشري املعلومات املتاحة للعامة بشأن ممارسات  -34
قليلة منظمات أخرى  وضع الصكوك واملصادقة عليها، مماثلة لعمليات منظمة األغذية والزراعة. إمنا جتدر اإلشارة إىل أن

 تضع منتجات ذات طابع مماثل ملنتجات املنظمة، �هيك ابلكمية ذاهتا.

                                                            
منظمة ، ومنظمة التجارة العاملية، واملنظمة الدولية للطريان املدين، والصندوق الدويل للتنمية اإلدارية، والشامل للتجارب النووية ظراحلمنظمة معاهدة   48

 (اليونسكو)، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.ة والثقاف والعلم للتربيةاملتحدة األمم 
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اليت ميكن مقارنتها مبنظمة األغذية والزراعة، على ضوء الطابع الفين لواليتها، هي منظمة  ى املنظمات القليلةدوإح -35
للوظيفة املعيارية ملنظمة الصحة العاملية حّدد املنتجات املعيارية اليت  2017عام يف الصحة العاملية. كما أن تقييمًا ُأجري 

ليها األجهزة الرائسية التابعة هلا، واملنتجات اليت تضعها أمانة منظمة الصحة العاملية من دون موافقة عوضعتها وصادقت 
 منتجات واملصادقة عليها، كما هو مبّني يف هكذااجلهاز الرائسي. وحيّدد دستور منظمة الصحة العاملية عمليات وضع 

 49وأنه مستخرج من تقرير التقييم.خاصة اجلدول أد�ه، 

 

 اخلصائص األمثلة ملنتجاتا 

قائمة على مجعية 
 الصحة العاملية

االتفاقية اإلطارية بشأن  االتفاقيات 1-
 )2005(مكافحة التبغ 

 يف دستور منظمة من الصكوك امللزمة قانو�ً  19تندرج ضمن املادة 
 الصحة العاملية

  تتطّلب أغلبية الثلثني يف مجعية الصحة العاملية

الصحة الدولية  أنظمة نظمةاأل 2-
)156(  

التصنيف الدويل 
 لألمراض

 

 يف دستور منظمة الصحة العاملية 22و 21تندرج ضمن املادتني 
 صكوك ملزمة قانو�ً 

 للدول األعضاء يف مجعية الصحة العاملية . جيوزتتطلب أغلبية بسيطة
 .اعدم املشاركة مسبقً 

 تقتصر على مخسة جماالت:
 ت احلجر الصحيومتطلبا (أ) املتطلبات الصحية

(ب) التسميات يف ما خيّص األمراض، وأسباب الوفاة واملمارسات 
 يف جمال الصحة العامة

 (ج) املعايري يف ما خيّص إجراءات التشخيص
(د) املعايري املتصلة بسالمة املنتجات البيولوجية والصيدالنية، ونقاوهتا 

 وقوهتا
 الصيدالنية(هـ) إعالن وتوسيم املنتجات 

 التوصيات التنظيمية 3-
 

املدّو�ت أو 
االسرتاتيجيات أو خطط 

 العمل مثل:
املدونة الدولية لتسويق  -

 )1981(بدائل لنب األم 
املدونة العاملية  -

للممارسات املتعلقة 
العاملني يف بتوظيف 

جمال الصحة على 
 )2010(الصعيد العاملي 

 مجيع املسائل ضمن اختصاص منظمة الصحة العاملية
املدّو�ت حمصورة ابملسائل ذات أمهية سياسية أكرب (مستخدمة مرّتني 

 فقط)
 يجيةاسرتات 20اعتمدت أكثر من 

 ُقّدمت على أ�ا قرارات صادرة عن مجعية الصحة العاملية
 تتطّلب أغلبية بسيطة
  من دستور منظمة الصحة العاملية 23تندرج ضمن املادة 

 

                                                            
 : أنواع املنتجات املعيارية2، اجلدول 13-12)، الصفحتان 2017ملنظمة الصحة العاملية (تقييم الوظيفة املعيارية   49
)fhttps://www.who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pd( 

https://www.who.int/about/evaluation/who_normative_function_report_july2017.pdf
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 اخلصائص األمثلة ملنتجاتا 
الدستور الغذائي  -

(املواصفات الغذائية) 
)1963( 

 االسرتاتيجية العاملية -
للحّد من تعاطي 

 الكحول على حنٍو ضار
االسرتاتيجية العاملية  -

 للتلقيح
اسرتاتيجية مكافحة  -

 املالر�

املنتجات املعيارية  4- قائمة على األمانة
 العلمية والفنية

اخلطوط التوجيهية 
بشأن مثًال  واملعايري الفنية

التلقيح، واألمومة اآلمنة، 
والتمويل، واملالر�، 

. قائمة وسوى ذلك
 األدوية.

اخلطوط التوجيهية 
 للتأهيل املسبق لألدوية

 األمانة مقّدمة من
 ابالستناد إىل املوثوقية العلمية/الفنية ملنظمة الصحة العاملية

  صكوك غري ملزمة
 

تقييمات االجتاهات  5-
 الصحية

الصحية اإلحصاءات 
العاملية السنوية، العبء 

، ألمراضالعاملي ل
املخاطر واإلصاابت، 

التقرير العاملي عن 
املالر�، وفيات 

األمهات، العّد العكسي 
 .وسوى ذلك ،2015

 غري معيارية، إمنا السلع العامة ذات فائدة جلميع البلدان - وصفية

مجيع اخلطوط التوجيهية واملعايري اليت وضعتها األمانة " - العلمية والفنيةأشار التقييم إىل أن املنتجات املعيارية  -36
تقّرها  تشكل اجملموعة األكرب من املنتجات املعيارية. إمنا مل - "ابالستناد إىل منح الصالحية العامة من جانب اجلهاز الرائسي

 50مجعية الصحة العاملية.

الثالث عشر ملنظمة الصحة العاملية للفرتة  لالعميم يف بر�مج وقد انعكس تصنيف املنتجات املعيارية يف التقي -37
 ، على النحو التايل:2019-2023

                                                            
ا حيّدد العمليات اخلاصة بتقييم جودة اخلطوط التوجيهية قبل نشرها. وكما ُيشار إليه يف هذا الدليل داخليً  اعتمدت أمانة منظمة الصحة العاملية دليًال   50

دليل منظمة الصحة العاملية لوضع الداخلي، "اخلطوط التوجيهية هي الوسيلة األساسية اليت حتّقق املنظمة من خالهلا قيادهتا الفنية يف جمال الصحة". 
 .1، الصفحة 2014لعام يهية جاخلطوط التو 
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التوصيات التنظيمية اليت صادقت عليها مجعية الصحة /االتفاقيات/األنظمة - املنتجات املعيارية الدستورية )أ(
 أو أي جهاز مواٍز (مثل جلنة الدستور الغذائي).

قواعد واملعايري اليت تضعها األمانة جملموعة واسعة من اجملاالت ال - العلمية والفنيةاملنتجات املعيارية  )ب(
 املواضيعية، ابالستناد إىل األدّلة واملشورة العلمية من اخلرباء الفنيني الرئيسيني.

مثل اإلحصاءات الصحية العاملية السنوية، والعبء العاملي لألمراض،  - تقييمات االجتاهات الصحية )ج(
Fوالتقرير العاملي عن املالر� ووفيات األمهات.

51 

وكما هي احلال يف منظمة األغذية والزراعة، إن إجراءات منظمة الصحة العاملية موّجهة إبطارها الدستوري.  -38
أقرهتا األجهزة الرائسية ملنظمة الصحة العاملية، تتعلّق بوضع أنواع خمتلفة من الصكوك خطية حمّددة  إجراءاتٍ  من وما
 عليها. ملصادقةوا

 االعتبارات -اسادسً 

إن النصوص األساسية، مبا يف ذلك الوال�ت اليت حتّددها لألجهزة الرائسية واألمانة، متلي السبيل الذي جيب  -39
تسلكه السياسات، واخلطوط التوجيهية الطوعية، واالسرتاتيجيات، وخطط العمل، واملواد اإلعالمية ومنتجات أخرى  أن

 وتنفيذها.هبدف إعدادها 

على سبيل املثال، ينبغي للجنة مصايد األمساك استعراض وتقييم اخلطوط التوجيهية الطوعية اليت تتناول املسائل و  -40
اخلاصة مبصايد األمساك. ويف حال كان هلذه اخلطوط التوجيهية تداعيات براجمية أو مالية على منظمة األغذية والزراعة، 

ل رفعها إىل اجمللس، ينبغي للجنة الرب�مج واملالية استعراضها حبيث تقدم املشورة بشأ�ا أن ينظر فيها اجمللس. إمنا قب جيب
يتعّني على جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مراجعتها. وسوف يقّر فأسئلة دستورية وقانونية،  طرحإىل اجمللس. ويف حال 

واليتها، أو إذا شّكلت موضوع تفويض خاص اجمللس اخلطوط التوجيهية يف حال كانت تتناول مسألة تدخل ضمن 
 املؤمتر؛ أو سوف حييلها اجمللس إىل املؤمتر للنظر فيها واعتمادها. من

ويف بعض احلاالت، حتّدد النصوص األساسية الواثئق اليت تتطّلب مصادقة األجهزة الرائسية مثًال، اإلطار  -41
حتّدد  انية. وبصورةٍ عامة، سوف ترفع األجهزة الرائسية املنتجات اليتاالسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبر�مج العمل وامليز 

السياسات واالسرتاتيجيات الشاملة للمنظمة، واخلطوط التوجيهية الطوعية، والتدابري التنظيمية الدولية الستعراضها واملصادقة 
 عليها.

وجيهية اليت تدعم تنفيذ األولو�ت ومن جهة أخرى، تقوم األمانة إبعداد منتجات مثل خطط العمل واخلطوط الت -42
السياساتية وقرارات احلوكمة اخلاصة ابألعضاء، وبوضعها بصيغتها النهائية، حتت سلطة املدير العام. وتبقى األجهزة الرائسية 

صوص ا مع وظائف الرقابة املنعلى اّطالع على هذه املنتجات، وتتلّقى آخر املعلومات عن أداء األمانة على أساسها، متشيً 
 عليها يف النصوص األساسية.

وتنبثق منتجات أخرى من حياد منظمة األغذية والزراعة وخربهتا الفنية. وهي تشمل املواد اإلعالمية، والواثئق  -43
رير اليت يعود اا التقإعالمية بطبيعتها، وابلتايل ال تصادق عليها األجهزة الرائسية. وتضّم أيضً املتفاوض بشأ�ا اليت هي  غري

                                                            
 . 38صفحة ال، 2018مايو/أ�ر  25يف الصادر  1-71القرار  مبوجبمعية الصحة العاملية الدورة احلادية والسبعني جلّمتت املصادقة عليها يف   51
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فضالً 52ر العام إعدادها مبوجب النصوص األساسية، مثل التقارير املقّدمة إىل املؤمتر عن حالة األغذية والزراعة،للمدي
اعة (مثًال، املطبوعات الرئيسية مثل حالة األغذية والزراعة). وتُرفع هذه ر استطالعات الرأي العاملية عن حالة األغذية والز  عن

 إمنا ال ختضع ملصادقتهم قبل إصدارها. إىل األعضاء للنظر فيها املنتجات

إجراءات موّحدة رمسية  وضعهناك ضرورة ل تذا كانإالبحث يف ما وعلى ضوء ما تقّدم، قد ترغب اللجنة يف  -44
إلعداد وإجناز سياسات املنظمة واألغذية، وخطوطها التوجيهية الطوعية واسرتاتيجياهتا. وُيالحظ أنه سيكون من الصعب 

املنصوص عليها يف النصوص األساسية واليت حتّدد الفئات اخلاصة ملنتجات املنظمة، والعمليات اليت جيب جتاوز التوجيهات 
 لواليتها. ية اليت تطّورها املنظمة دعًماا من السلع العامة العاملجملموعة الواسعة جدً توضع مبوجبها، نظرًا إىل ا أن

البحث يف ما إذا كان عليها الطلب من األمانة الرتكيز على احملتوى يف ا ويف السياق ذاته، قد ترغب اللجنة أيضً  -45
العمل. وقد يساعد هذا الرتكيز يف توضيح العملية إلعداد كل منتج ووضعه  عند مباشرةلكّل منتج املوضوعي املقصود 

 بصيغته النهائية، مع إيالء االهتمام الواجب للوال�ت احملّددة يف النصوص األساسية. 

 اللجنةاختاذها من جانب  املقرتح إلجراءاتا -اسابعً 

 ا.إن اللجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة، وإبداء التعليقات واملالحظات عليها، حسب ما تراه مالئمً  -46

 

 

                                                            
 .C 2021/REPمن الوثيقة  33والفقرة  C 2021/2 Rev.1 الوثيقة  ، أُنظر مثًال 38) من املادة 1) (2الفقرة (  52
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