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 طرق إعدادهاو األغذية والزراعة  منظمةأنواع منتجات مذكرة مفاهيمية عن 
 

 

 

 وجزامل

 اجمللس إىل ما توّصلت إليه من نتائج بشأن: عنايةوجلنة الربانمج تلفت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 
 اليت تبّّي عملية البلورة اليت تّ و ، إعدادهاووسااااااااااااااائ  األغذية والزراعة أنواع منتجات منظمة فاهيمية عن املذكرة امل

صّنفت املذكرة منتجات  . وقدمؤخرًا ملنظمةاليت أصدرهتا امن املنتجات  املستفيضةغري اتباعها يف ما خيّص األنواع 
 للمعايري التالية: ااملنظمة وفقً 

 مضموهنا اجلوهري وخصائصها الرئيسية؛ (أ)
اجلهات الفاعلة اليت مّتت اسااتشااارهتا يف عملية االسااتعراه، واجلهات املسااؤولة يف هناية امل ا  عن و  (ب)

 وضعها، وعلى املصادقة عليها، عند االقتضاء؛
 احملّددة يف النصوص األساسية. واألساس القانوين واملعايري (ج)

 اجمللس وجلنة الربانمج و والقانونية من جانب جلنة الشؤون الدستورية اختاذه اإلجراء املقرتح 
 وجلنة الربانمج. الشؤون الدستورية والقانونية ابستنتاجات جلنة اعلمً  األخذإن اجمللس مدعٌو إىل 
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 مقدمة -أوًل 

أخذ علمًا بتوصااااية  ، "2021إن اجمللس، ويف دورته الثامنة والسااااتّي بعد املائة املنعقدة يف ديساااامربألكانون األو   -1
بشااأن بلورة إجراء ر ل لتوديد ما تضااعه املنظمة من سااياسااات وخ وة توجيهية طوعية جلنة الشااؤون الدسااتورية والقانونية 

قيد عملية التوديد، نظرًا التساع ن اق املنتجات اليت تضعها املنظمة واسرتاتيجيات وخ ط عم ، مع اإلشارة إىل مدى تع
األمانة إىل إعداد مذكرة مفاهيمية لتحلي  األعضاء يف ما يتعلق أبنواع منتجات املنظمة  دعاكما أن اجمللس " 1ودجمها".

ج وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، ووسائ  وضعها، وت ّلع إىل إجراء املزيد من النقاش يف الدورات القادمة للجنة الربانم
 2ضمن إطار والية كٍ  منهما".

ا  هااذس املساااااااااااااااألااة إىل جلنااة الشااااااااااااااؤون الاادسااااااااااااااتوريااة والقااانونيااة وإىل جلنااة الربانمج  -2  ( 8) 34مبوجااا املااادة وُتاال
يف اجلوانا القانونية والدساااااااااااااتورية ألية  النظر )د( من الالئحة العامة للمنظمة على التوايل، واليت ختّوهلما " (7) 36واملادة 

 لس أو املدير العام". جملا إليها امأية مسائ  أخرى قد حييله و" "لس أو املدير العامجملا اممسائ  أخرى قد حييلها إليه

 

 وطرق إعدادها املنظمةوصكوك أنواع منتجات  -ااثنيً 

ك  نوع من أنواع منتجات املنظمة، وال ، ال ُتّدد النصاااااوص األسااااااساااااية  CCLM 113/2الوثيقة  يظهر يفكما  -3
واملصاادقة عليها، عند االقتضااء. ويف غياب هذس األدكام الصارحية، كانت عملية وضاع منتجات  إعدادهاتشاري إىل كيفية 

ساااية، واألجهزة الدساااتورية املنظمة موّجهة ابلوظائف والوالايت الواردة يف النصاااوص األسااااساااية، واملساااندة إىل األجهزة الرا
 3واملدير العام على التوايل.

توضاايحية  وبناًء على طلا اجمللس، ألجري اسااتعراه مفصااّ  للممارسااات املاضااية. وتقّدم هذس املذكرة توجيهاتٍ  -4
قد بشأن املمارسات السابقة. وال تسعى إىل ُتديد كيفية وجوب تفسري النصوص األساسية أو ت بيقها. و  مستفيضةوغري 

قد تكون  خمتلفة لبلورة منتجاتٍ إجراءات  جرى يف املاضال ت بيقفيما ّت اتّباع النصاوص األسااساية،  ،أّكد االساتعراه أنه
 متشاهبة يف طبيعتها واملصادقة عليها.

                                                           
 . REP/168CL)أ( من الوثيقة  30الفقرة  1
 .نفسه املرجع 2
 . 2/113CCLMمن القسم الرابع من الوثيقة  32-25الفقرات  3

 الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذس 
 Annick VanHoutte السيدة 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية ةأمين

 54287 06570 39+اتف: اهل

 Annick.Vanhoutte@fao.org الربيد اإللكرتوين:

https://www.fao.org/3/nh512en/nh512en.pdf
https://www.fao.org/3/ng758en/ng758en.pdf
mailto:Annick.Vanhoutte@fao.org
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إىل االسااااااااتعراه املفصااااااااّ ، ويقيم مقارنًة بّي منتجات املنظمة األخرية  األولامللحق الوارد يف ويسااااااااتند اجلدو   -5
اجلهات الفاعلة اليت مّتت اسااااتشااااارهتا يف عملية و ( 2مضااااموهنا اجلوهري وخصااااائصااااها الرئيسااااية؛ )( 1: )حبسااااا هاويصااااّنف

( واألساس القانوين 3) ؛املصادقة عليها، عند االقتضاء ناالستعراه، واجلهات املسؤولة يف هناية امل ا  عن وضعها، وع
أدانس إىل تلخيص االسااااتنتاجات املسااااتمّدة من اجلدو  الوارد يف  النصواملعايري احملّددة يف النصااااوص األساااااسااااية. ويسااااعى 

ع يف املنتجات سلتنوّع الواإىل ا ايوصى ابحلفاظ على املرونة املتأصلة املوجودة يف النصوص األساسية نظرً  . إمنااألو امللحق 
األمم املتحدة  من وكاالتخصاااصاااة اليت ّت وضاااعها، واليت ميكن بلورهتا يف املساااتقب ، من جانا املنظمة بوصااافها وكالة مت

 قائمة على املعرفة.

 األطر الشاملة للحوكمة واألطر التنظيمية، مبا يف ذلك املعاهدات والصكوك -ألف
 اليت تنشئ أجهزة دستورية ذات تغ ية عاملية

جيا أن تلقّدم السااااياسااااات واالساااارتاتيجيات العاملية واملشاااارتكة، واألطر التنظيمية الدولية، مبا يف ذلك املعاهدات  -6
هذس  وختضااااااااع عادةً 4عاملية، إىل املؤمتر للمصااااااااادقة عليها أو إقرارها.والصااااااااكوك اليت تنشاااااااائ أجهزة دسااااااااتورية ذات تغ ية 

وإىل اجمللس دّي  املالئمةالفنية ذات الصااااااااالة، وتلقّدم إىل جلنة )جلان( اجمللس  (اللجاناللجنة )الساااااااااتعراه  املنتجات أواًل 
تتأتى عنها تبعاٌت براجمية أو مالية أو قانونية على املنظمة. على سااااابي  املثا ، تتضااااامن املعاهدات والصاااااكوك اليت تنشااااائ 

قانونية، إثر مشاااااااوراٍت اريها اللجنة الفنية الو الدسااااااتورية ، ولذا تسااااااتعرضااااااها جلنة الشااااااؤون اقانونيً  مكّوانً  دسااااااتوريةأجهزة 
 5.املختصة

املعين للمنظمة. على سااااابي  نتج املويعتمد مساااااتوى املصاااااادقة أو اإلقرار امل لوب من املؤمتر على النوع احملدد من  -7
يتم  من خال  القرارات وأن 6املثا ، تنّص النصااااااوص األساااااااسااااااية على وجوب أن يصااااااادق املؤمتر على املعاهدات الدولية،

 7إجراءات وطنية مبوجا قرار صاااااادر عن املؤمتر.من خال  اعتماد التوصااااايات التنظيمية املقّدمة ل عضااااااء هبد  تنفيذها 
نشااأ مبوجبها أجهزة دسااتورية ذات تغ ية عاملية، كذلك، قضاات املمارسااة املّتبعة ابملصااادقة على الصااكوك التأساايسااية اليت تل 

 املؤمتر.صادر عن قرار  مبوجامبا يف ذلك التعديالت عليها، 

، تلبّلغ اخل وة التوجيهية املعيارية اليت تضاااااااااااعها اللجان الفنية يف ما يتعلق ابلشاااااااااااؤون الساااااااااااياسااااااااااااتية يف املقاب و  -8
كّ  من جانا  اسااااتعرضااااها  بعدوبصااااورة عامة، تلقّدم الصااااكوك املعيارية  8والتنظيمية إىل املؤمتر إلقرارها أو املصااااادقة عليها.

يف دّي يعتمد املؤمتر الصاااكوك األخرى اليت  9فقط، للمصاااادقة عليهاإىل املؤمتر  ،واجمللس املختصاااةمن جلنة )جلان( اجمللس 
 10تلقّدمها مباشرًة اللجنة )اللجان( الفنية.

                                                           
للدورة السااااااااادسااااااااة والثالثّي للمؤمتر، اليت تشااااااااّدد على دور املؤمتر يف ما خيّص املسااااااااائ   2009أل7من القرار رقم  2( من الدسااااااااتور والفقرة 1) 14املادة  4

 السياساتية العاملية واألطر التنظيمية الدولية. 
 من الالئحة العامة للمنظمة. 34)ب( و)ها( من املادة  7الفقرة  5
 ة للمنظمة.( من الالئحة العام1( )ج( )1) 21( من الدستور، واملادة 1) 14املادة  6
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.1( )ج( )2) 2( من الدستور، واملادة 3) 4املادة  7
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.12)ج( ) 2املادة  8
 مدونة السلوك ال وعية للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية. مثاًل  انظر 9

 اخل وة التوجيهية خل ط توثيق املصيد. مثاًل  انظر 10
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اجلهاز ابعتبارس 11تفّوه بصااورة خاصااة املسااائ  إىل اجمللس،قرارات متصاالة ابحلوكمة  اوميكن أن يّتخذ املؤمتر أيضااً  -9
وتتصاااااا  هذس القرارات عادًة بتنفيذ السااااااياسااااااات واالساااااارتاتيجيات  12التنفيذي الذي يعم  ابلنيابة عنه بّي دورات املؤمتر.

العاملية أو املشاااااااااااارتكة بّي دورات املؤمتر، ويف هذس احلاالت، حيظى اجمللس مبساااااااااااااعدة اللجنة )اللجان( الفنية وجلنة )جلان( 
 13االقتضاء. دسااملؤمتر، 

، واالسرتاتيجيات املتصلة ابلشؤون ذات تغ ية عامليةدستورية  أجهزةئ اليت تلنش املعاهدات والصكوك اإلقليمية -ابء
 املتعلقة ابلربامج أو امليزانية

من خال   14ختضع ملصادقة اجمللس،تنّص النصوص األساسية على أن املعاهدات اخلاصة مبن قة جغرافية حمّددة  -10
االقتضااااء. وتقوم  دسااااقرار، إثر اساااتعراه ساااابق من جانا اللجنة )اللجان( الفنية ذات الصااالة وجلنة )جلان( اجمللس، 

ضاااااااااوء تداعياهتا القانونية، إثر  يفجلنة الشاااااااااؤون الدساااااااااتورية والقانونية ابساااااااااتعراه املعاهدات اإلقليمية والتعديالت عليها 
عالوًة على ذلك،  16.عيلها اجمللس جيري إبالغها إىل املؤمتر فور مصادقةو  15.املختصة استعراضها من جانا اللجان الفنية

صاااااادر عن تّم املصاااااادقة على أي صاااااّك زسااااايسااااال ل جهزة اإلقليمية، والتعديالت على هذس الصاااااكوك، من خال  قرار ت
وغريها من جلان اجمللس واللجان الفنية، دساااا  17اجمللس، بعد اسااااتعراضااااها من جانا جلنة الشااااؤون الدسااااتورية والقانونية

 االقتضاء.

إضاااااافًة إىل ذلك، وابلنظر إىل الدور اهلام ايل يؤديه اجمللس يف ُتديد االسااااارتاتيجيات واألولوايت، ووضاااااع ميزانية  -11
خ ط العم  الساااارتاتيجيات، أو السااااياسااااات أو على املصااااادقة النهائية اب اجمللس ميكن أن يقوم املؤمتر بتفويض 18املنظمة،

 ابلنسااابة إىلالربامج وامليزانية  علىتداعيات  هلاواليت  ،إىل اختاذ التدابري وغريهم من أصاااحاب املصااالحة اليت تدعو األعضااااء
جلنة  الساتعراهمثّ املختصاة ومن ساتعراه اللجنة )اللجان( الفنية ال عادة ابلدرجة األوىل وختضاع هذس الصاكوك19املنظمة.

 الربانمج وألأو جلنة املالية.

 احملدد املنشاااودإمجالية، يعتمد اساااتعراه اجمللس للمنتجات، وعند االقتضااااء، مصاااادقته عليها على الغره  وبصاااورةٍ  -12
اليت يتخذها  منها. وكما هو مذكور أعالس، ميكن للمجلس أن يصااادق على منتجات املنظمة من أج  تنفيذ قرارات احلوكمة

مث  اساااارتاتيجية املنظمة  20خاص، واملصااااادقة على االساااارتاتيجيات لتيسااااري تنفيذ الوظائف الرئيسااااية للمنظمة،املؤمتر بشااااك  

                                                           
 ( )ج( من الالئحة العامة للمنظمة.1) 24املادة  11
 من الالئحة العامة للمنظمة. 24املادة  12
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بتعميم التنوع البيولوجل عرب خمتلف الق اعات الزراعية. مثاًل  انظر 13
 العامة للمنظمة.( من الالئحة 1) 21( و4) 14( من الدستور، واملاداتن 2) 14املادة  14
 من الالئحة العامة للمنظمة. 34)ب( من املادة  7الفقرة  15
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.2) 21املادة  16
 من الالئحة العامة للمنظمة. 34)ها( من املادة  7الفقرة  17
 للمؤمتر. ّيثالثالالسادسة و للدورة  2009أل8لس؛ القرار القسم دا  من اجلزء الثاين من النصوص األساسية، تنفيذ خ ة العم  الفورية املتعلقة ابجمل 18
 ( من الدستور.3) 5املادة  19
 .2031-2022من اإلطار االسرتاتيجل للمنظمة للفرتة  43الفقرة  20
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لتوجيه العم  الرباجمل للمنظمة يف ما يتعلق حبالة األغذية والزراعة  ةالخنراة الق اع اخلاص، أو ُتديد أطر الساااااياساااااات العاملي
 21.إجراءات بشأهناتستوجا اختاذ و  ابع ملّح ب اليت تتّسمصوص املسائ  ، وعلى وجه اخلذات الصلةيف العامل واملسائ  

 اخل وة التوجيهية ال وعية واملبادئ واالسرتاتيجيات -جيم
 اليت تضعها جلنة األمن الغذائل العاملل

إنشااااااااا ها ت لوضااااااااع اخلاص للجنة األمن الغذائل العاملل ابعتبارها جلنة دكومية دولية فريدة من نوعها إىل ا انظرً  -13
وإعداد وإقرار اسااااااارتاتيجيات دولية  23سااااااااعدة املؤمترمباللجنة مكّلفة هذس إن ف 22مبوجا دساااااااتور منظمة األغذية والزراعة،

 24بشأن األمن الغذائل والتغذية وسلع عامة أخرى.طوعية وخ وة توجيهية 

املؤمتر واجلمعية العامة ك  من إىل  إبعدادها جلنة األمن الغذائل العاملل  تقوماملنتجات اليت عن عادة  إلبالغويتم ا -14
يف دورهتا على ساااااابي  املثا ، أقّرت جلنة األمن الغذائل العاملل  25ل مم املتحدة، عن طريق اجمللس االقتصااااااادي واالجتماعل.

ابملصاااادقة على التقريرين والتغذية، وقام املؤمتر بعدها  ةة ال وعية األخرية بشاااأن النظم الغذائيياخل وة التوجيهالثانية واألربعّي 
ابملصادقة على اخل وة التوجيهة الصادرين عن الدورتّي السادسة واألربعّي والسابعة واألربعّي للجنة، وبصورة خاصة، رّدا 

 26والتغذية وشّجع على استخدام مجيع أصحاب املصلحة للصكوك السياساتية املتفق عليها. ةال وعية بشأن النظم الغذائي

 التوصيات واملعايري الدولية، واخل وة التوجيهية، ومدوانت املمارسات -دا 
 اليت تضعها األجهزة الدستورية

يعتمد نوع املنتج الذي تضااااااعه األجهزة الدسااااااتورية واجلهة الفاعلة النهائية املسااااااؤولة عن إقرار هذس املنتجات، أو  -15
  يف اختصاصاته أو الئحته الداخلية.عليها، على اإلطار القانوين لك  جهاز، كما هو مبّّي  املوافقة

ابلتايل  عدّ من دساااتور املنظمة بوظائف اساااتشاااارية، وت 6مبوجا املادة جهزة الدساااتورية املنشاااأة ألعادة ا ضااا لعوت -16
جل مواضيع حمّددة ضمن سياق والية االيت تع -التقارير وأالدراسات  وأمن قبي  التوصيات  -غري ملزمة امنتجات وصكوكً 

تتمتع بوالية  اليت 6ووظائف ك  منها، كما حيّددس املؤمتر أو اجمللس. على سبي  املثا ، تقّدم األجهزة املنشأة مبوجا املادة 
هلذس التوصاااايات  . أّما اإلقرار النهائلاملختصااااة)اللجان( الفنية  املؤمتر اإلقليمل املعين واللجنة يفمنتجاهتا للمناقشااااة  ميةإقلي

تداعيات اليت هلا أن التوصاااااااااااايات  ائحته الداخلية، علمً الأو ملنتجات أخرى فيعتمد على اختصاااااااااااااصااااااااااااات اجلهاز املعين و 
 سياساتية وبراجمية ومالية تلقّدم بصورة عامة إىل املؤمتر أو اجمللس، دسا االقتضاء.

                                                           
 ( )ب( من الالئحة العامة للمنظمة.1) 24املادة  21
 ( من الالئحة العامة للمنظمة(.8) 33ختضع تشكيلة واختصاصات جلنة األمن الغذائل العاملل للمواد اليت يعتمدها املؤمتر )اإلشارة إىل املادة  22
 ( من الدستور.9) 3املادة  23
 . 2/113CCLMمن الوثيقة  18الفقرة  اأيضً  انظر( )ب( من الالئحة العامة للمنظمة؛ 9) 33املادة  24
( من الالئحة 17) 33( و16) 33(؛ واملااداتن :1Rev. 9/2011CFS( من الالئحاة الاداخلياة للجناة األمن الغاذائل العااملل )الوثيقاة 1) 10املاادة  25

 العامة للمنظمة.
  REP/2021Cمن الوثيقة  55الفقرة  26
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أن متنحها  ،واليت تتمتع بوالية عاملية 6املادة ، ميكن للصااااااكوك التأساااااايسااااااية ل جهزة املنشااااااأة مبوجا يف املقاب و  -17
جماالت واقعة ضاامن ن اق العتماد معايري دولية أو إقليمية، وخ وة توجيهية ومدّوانت ممارسااات  ات الالزمةاالختصاااصاا

طوعية غري  اكوكً ابعتبارها صااا 6املنشاااأ مبوجا املادة  املختصاختصااااصاااها. ويتم اعتماد هذس املنتجات من جانا اجلهاز 
منا ينبغل إدالة أي توصااااااااااايات تقّدمها هذس األجهزة املنشاااااااااااأة إ 27التشاااااااااااريعات الوطنية. اعتمادها مبوجاملزمة، إىل دّي 
 28املؤمتر أو اجمللس، دسا االقتضاء، وجيا أن تلرس  تقاريرها إىل األعضاء عن طريق املدير العام. إىل 6مبوجا املادة 

نح األجهزة امل -18  اساااتقالليةً  ،لنصاااوص املعاهدة اخلاصاااة بك  منها اوفقً ، 14املادة نشاااأة مبوجا ومن جهة أخرى، متل
واعتماد املنتجات، مث  املعايري الدولية واخل وة التوجيهية  ابلتايل إعدادوظيفية ضااامن اإلطار القانوين للمنظمة، وجيوز هلا 

أن تصاااابح هذس  ، ميكن14مع املعاهدة والالئحة الداخلية املرعية للجهاز املعين املنشااااأ مبوجا املادة  اشاااايً اوالتوصاااايات. ومت
 30أو أن تعم  هبا األطرا  املتعاقدة يف املعاهدة املعنية. 29،مة للبلدان األعضااااااااااء داملا تلكرعس يف تشاااااااااريعاهتااملنتجات ملز  

وجوب إدالة التوصاايات  على 14املادة الصااكوك التأساايسااية ذات الصاالة ل جهزة املنشااأة مبوجا عادة وبناًء عليه، تنّص 
 31اليت هلا تبعات براجمية أو مالية على املنظمة إىل املدير العام لعرضها على املؤمتر أو اجمللس، دسا االقتضاء.

 وامل بوعات الرئيسيةاملنتجات اإلدارية الداخلية، وأدوات اإلدارة، والتقارير السنوية  -هاء

تتمتع  32املؤمتر واجمللس، اإلشاااااااارا  العام من جانامع مراعاة و دارة أعما  املنظمة، إلُتت ساااااااال ة املدير العام  -19
 جمموعة واسعة من منتجات املنظمة. إعداداألمانة بصالدية 

منتجات توفّر التوجيهات الفنية للبلدان األعضااااااااء وأصاااااااحاب مصااااااالحة  إعدادعلى سااااااابي  املثا ، جيوز ل مانة  -20
مساااااااااااااؤولية املدير العام جلهة تنفيذ  ُتت إطارآخرين مبا يدعم تنفيذ املنتجات اليت تعتمدها األجهزة الراساااااااااااااية. كذلك، و 

اد االساارتاتيجيات والسااياسااات التوصاايات اليت يتخذها املؤمتر واجمللس، وتوجيه اإلدارة الداخلية للمنظمة، جيوز ل مانة إعد
وخ ط العم  اليت ترعى تنفيذ املنظمة ألولوايت األعضاااااااء، كما ّت إقرارها يف منتجات أخرى. وال تلرفع املنتجات املذكورة 

 األجهزة الراساااية إلقرارها؛ إمنا ميكن أن تشاااك  موضاااوع إداطات ل جهزة الراساااية وألأو البلدان األعضااااء، أوأعالس إىل 
أنشاااااااااا ة املنظمة لتنفيذ أولوايت األعضاااااااااااء وقرارات األجهزة  على ساااااااااابي  اإلداطة دو ّدم إىل األجهزة الراسااااااااااية تلق أن

 الراسية.

                                                           
وضاع مواصافات من الالئحة الداخلية وإجراءات  12ابملادة  على سابي  املثا ، تقوم هيةة الدساتور الغذائل ابعتماد مواصافات الدساتور الغذائل عماًل  27

 الدستور الغذائل والنصوص ذات الصلة
 من النظام األساسل هليةة الدستور الغذائل. 5على سبي  املثا ، املادة  28
 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية لالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.على سبي  املثا ،  29
 .هيةة مصايد أ اك التونة يف احمليط اهلنديعلى سبي  املثا ، اهليةة العامة ملصايد أ اك البحر األبيض املتوسط و  30
من الالئحة الداخلية هليةة تدابري  8املادة  وأ اك البحر األبيض املتوساااااااط، من الالئحة الداخلية للهيةة العامة ملصاااااااايد أ 15على سااااااابي  املثا ، املادة  31

 .نباتيةالصحة ال
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.1) 38( من الدستور؛ واملادة 4) 7املادة  32
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الواقعة امل بوعات الفنية الرئيساااااااااااااية للمنظمة، و كذلك، تعّد األمانة التقرير السااااااااااااانوي عن دالة األغذية والزراعة  -21
وحيي  املدير العام التقرير  33ير العام مبوجا الالئحة العامة للمنظمة.صاااالدية الوظائف اخلاصاااة املنوطة ابملد ضااامن ن اق

، وهو مسااااااااؤو  عن نشاااااااار وتوزيع امل بوعات الفنية الرئيسااااااااية على 34الساااااااانوي إىل املؤمتر لدعم املداوالت يف دوراته العادية
 األعضاء واألعضاء املنتسبّي.

عن إصاااادار القواعد والسااااياسااااات يف هناية امل ا  إضااااافًة إىل ذلك، فإن املدير العام هو اجلهة الفاعلة املسااااؤولة  -22
 يةوتّتبع عادًة هذس املنتجات عملية تشااااور  35واملساااتندات اإلدارية اليت ترعى شاااروة التوظيف واألنشااا ة وسااالوك املوظفّي.

ا، دسااا االقتضاااء. إمنا مملوظفّي املعرت  هبجهازي متثي  اا يف ذلك مع لقواعد واإلجراءات ذات الصاالة، مبتبًعا ل ةداخلي
وابلتايل فإن  36إصاادار النظام األساااساال للموظفّي مبوافقة اجمللس فحسااا،ساال ة ادر اإلشااارة إىل أن املدير العام يتمتع ب

من جانا جلنة الشاااؤون  اضاااهإثر اساااتعرا النهائية عليها اجمللس مصاااادقة أي تعديالت على هذا النظام األسااااسااال يت ّلا
 .الذي ين وي عليهللمكّون القانوين  االدستورية والقانونية نظرً 

 الستنتاجاتملّخص  -ااثلثً 

اكما ورد أعالس، إن اجلدو  امللحق هبذس املذكرة ليس  -23 للمجموعة الواسااااااعة من منتجات املنظمة  انظرً  مسااااااتفيضااااااً
اليت ميكن أن تشاااّك  توجيهات للبلدان األعضااااء. و  ،خمتلفة من املنتجاتنواع اخلاصاااة أبنه حيّدد العمليات إودجمها، ب  

إمنا يوصاااااااااى ابلتعام  مع هذس التوجيهات على أهنا غري ر ية وغري مقّيدة، سااااااااايما أهنا قد ال تكون قادرة على معاجلة ك  
 نوع من أنواع املنتجات اليت ستضعها املنظمة يف الوقت املناسا.

لكيفية وجوب ت بيق النصوص  دصرايً  اهجية املستخدمة يف هذس املذكرة املفاهيمية تفسريً وابلتايل، ال تشك  املن -24
توفري التوجيهات دو  كيفية تصااااانيف منتجات املنظمة، مع إيالء االعتبار جمهود يرمل إىل درى ألابهل األسااااااساااااية، إمنا 

شاك  النصاوص األسااساية املرجع األو  لوضاع الواجا للممارساات القائمة يف املنظمة. إمنا ويف مجيع األدوا ، جيا أن ت
 مجيع منتجات املنظمة.

ابلفع ، لقد بّّي اسااتعراه مفصااّ  للممارسااة القدمية القائمة يف املنظمة أنه مع االلتزام ابلنصااوص األساااسااية، قد  -25
تكون طلّبقت عمليات متمايزة على منتجات متشااااااااهبة. وهذا يشاااااااّدد على أ ية الرتكيز على املضااااااامون اجلوهري ملنتجات 

ويعيد التأكيد على اسااتنتاجات اللجنة يف  -م تسااميات املنظمةوليس على عنواهنا أو على اسااتخدا -املنظمة وخصااائصااها
 ما يتعلق بتعقيدات عملية التوديد امل ّبقة على وضع مجيع منتجات املنظمة.

 

                                                           
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.1) 38( واملادة 1( )ج( و)2) 38(، واملادة 1( )ج( )2) 2املادة  33
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.1( )2) 38(، واملادة 1( )ج( )2) 2املادة  34
 ( )أ( من الالئحة العامة للمنظمة.2) 38املادة  35
 ( من الالئحة العامة للمنظمة.4) 40املادة  36
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 اإلجراءات املقرتحة من جانب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، -ارابعً 
 وجلنة الربانمج واجمللس

، بصاااااااددها ، إلبداء املالدظات عليها وتقدمي التوجيهاتةالوثيق ن واجمللس إىل اساااااااتعراه هذسااللجنتتدعى  -26
 دسا االقتضاء.
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 األول امللحق

 املذكرة املفاهيمية بشأن أنواع منتجات املنظمة ووسائل وضعها
 

 .مجيع اإلشارات إىل املواد تعين اإلشارة إىل الالئحة العامة للمنظمة، ما مل يلذكر خال  ذلك
 النهائية املوافقةالنهائي/ اإلقرار املشاورة و/أو الستعراض مثلةاأل نوع املنتج

املعاااااهاااادات العااااامليااااة )مبااااا يف ذلااااك 
 التعديالت عليها(

  االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع
الصااايد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 

 والقضاء عليه

 االتفاقية الدولية املنقحة لوقاية النبااتت 

والقانونية جلنة الشااااااااااااؤون الدسااااااااااااتورية 
، 34)ب( من املااادة  7ابلفقرة  عماًل 

رات مع اللجااااان الفنيااااة إثر مشااااااااااااااااااو 
 37.املختصة

اجمللس قب   ها من جانااساااااااااتعراضااااااااا
 38إىل املؤمتر. ارفعه

( من 1) 14ابملاااادة  عماًل ، عليهاااا املؤمتر موافقاااة
 39(.1( )ج( )1) 21الدستور واملادة 

                                                           
 . 2/67CCLM؛ واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: الوثيقة  8/88CCLMاالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه: الوثيقة  37
 . REP/113CL؛ واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: الوثيقة  REP/137CLاالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه: الوثيقة  38
 .( REP/97C)الوثيقة  97أل12(؛ واالتفاقية الدولية لوقاية النبااتت: القرار  REP/2009C)الوثيقة  2009أل12االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه: القرار  39

https://www.fao.org/3/k5919e1/k5919e1.pdf
https://www.fao.org/3/k5962e01/k5962e01.pdf
https://www.fao.org/3/W6971E/W6971e02.htm#P617_55169
https://www.fao.org/3/K6302e/K6302e00.htm
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 النهائية املوافقةالنهائي/ اإلقرار املشاورة و/أو الستعراض مثلةاأل نوع املنتج

املعااااهااادات اإلقليمياااة )مباااا يف ذلاااك 
 عليها(التعديالت 

  هيةة مصااااااااايد األ اك وتربية األدياء اتفاق إنشاااااااااء
 املائية يف آسيا الوس ى والقوقاز

  اتفاق إنشااااااااااء هيةة مكافحة اجلراد الصاااااااااحراوي يف
 املن قة الغربية

جلنة الشااااااااااااؤون الدسااااااااااااتورية والقانونية 
، 34)ب( من املااادة  7ابلفقرة  عماًل 

 40مع اللجان الفنية. إثر مشاورات

( من 2) 14ابملااادة  ، عماًل عليهااا اجمللس موافقااة
( 1) 21( )ب( و4) 24دسااتور املنظمة واملادتّي 

 41(.1)ج( )
 ابملاااااااادة اجمللس التقاااااااارير إىل املؤمتر عماًل  رفعي

21 (2.) 

الصكوك التأسيسية )اختصاصات( 
 6املادة ل جهزة املنشااااااااااااااأة مبوجا 

 واليت تتمتع بن اااااق عاااااملل )مبااااا يف
 ذلك التعديالت عليها(

 التعهاد املوارد الوراثياة ل غاذياة والزراعاة )مثاًل  هيةاة ،
 الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية(

  التعديالت على النظام األسااااااااسااااااال هليةة الدساااااااتور
 الغذائل

الشااااااااااااؤون الدسااااااااااااتورية والقانونية جلنة 
 ؛34)ها( من املادة  7ابلفقرة  عماًل 

اجمللس هلا قب  رفعها إىل  اسااااااااااااااتعراه
 42املؤمتر للمصادقة عليها.

 43املؤمتر عليها مبوجا قرار. موافقة

اختصاصات( الصكوك التأسيسية )
 6ل جهزة املنشااااااااااااااأة مبوجا املادة 

واليت تتمتع بن ااااق إقليمل )مباااا يف 
 ذلك التعديالت عليها(

  هليةة مصااااايد أ اك جنوب غرب  األساااااساااالالنظام
 احمليط اهلندي

إقرارهااااا من جااااانااااا جلنااااة الشااااااااااااااؤون 
 7ابلفقرة  والقانونية عماًل الدسااااااااااتورية 

 34.44)ها( من املادة 

 45عليها مبوجا قرار. لساجمل موافقة

                                                           
 . 4/71CCLM؛ اجلراد الصحراوي يف املن قة الغربية: الوثيقة  9/88CCLMهيةة مصايد األ اك وتربية األدياء املائية يف آسيا الوس ى والقوقاز: الوثيقة  40
 .( REP/119CL)الوثيقة  119أل1(؛ اجلراد الصحراوي يف املن قة الغربية: القرار  REP/137CL)الوثيقة  137أل1هيةة مصايد األ اك وتربية األدياء املائية يف آسيا الوس ى والقوقاز: القرار  41
 . REP/129CL؛ والوثيقة  2/79CCLMالتعديالت على النظام األساسل هليةة الدستور الغذائل: الوثيقة ؛  REP/121CL؛ والوثيقة  5/72CCLM: الوثيقة التعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية 42
 . REP/2005Cابلوثيقة  واو؛ التعديالت على النظام األساسل هليةة الدستور الغذائل: املرفق  REP/2001Cالتعهد الدويل بشأن املوارد الوراثية النباتية: املرفق هاء ابلوثيقة  43
 . 3/77CCLMهليةة مصايد أ اك جنوب غرب احمليط اهلندي: الوثيقة  األساسلالنظام ؛  3/106CCLMهيةة مصايد األ اك الداخلية وتربية األدياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: الوثيقة  44
 .( REP/127CL)الوثيقة  127أل1(؛ هيةة مصايد أ اك جنوب غرب احمليط اهلندي: القرار  REP/159CL)الوثيقة  40أل1هيةة مصايد األ اك الداخلية وتربية األدياء املائية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: القرار  45
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  النظام األساااااااااااساااااااااال املعّد  هليةة مصااااااااااايد األ اك
الااداخليااة وتربيااة األدياااء املااائيااة يف أمريكااا الالتينيااة 

 والبحر الكارييب

مدّوانت التوصاااايات التنظيمية )مث  
السااااااااااااااااااالااااااوك والصاااااااااااااااااااكااااااوك غااااااري 
امللزمةألال وعية( اليت تدعو األعضاء 
وأصحاب مصلحة آخرين إىل اختاذ 

 إجراءات وطنية

 مدّونة السلوك احملّدثة بشأن إدارة مبيدات اآلفات 

 مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

 يفالنظر فيهاااا يليهاااا اللجاااان الفنياااة، 
 جلااان اجمللس واسااااااااااااااتعراه اجمللس هلااا

كون للتوصااااااااااااااياااااات توإقرارهاااااا، دّي 
 ابلنساااااااااااااابااة إىلتبعااات ماااليااة وبراجميااة 

 املنظمة.
مدّونة الساااااااااااالوك بشااااااااااااأن إدارة  :مثاًل 

اسااااااااتعرضااااااااتها جلنة  -مبيدات اآلفات
الزراعاااااااة وّت إقرار القرار املقرت  من 
جااانااا اجمللس العتمااادس من جااانااا 

 46املؤمتر.

 قرار، عماًل  ااعتماادها من جانا املؤمتر، مبوجا
( من 3) 4املنصااااااااااااااوص عليهااا يف املااادة بوظااائفااه 

( لرفع التوصيات 1( )ج( )2) 2الدستور، واملادة 
هبااااد  تنفيااااذهااااا عرب إجراءات  إىل األعضااااااااااااااااااء

 47وطنية.

                                                           
 . REP/145CLالوثيقة  46
 .( REP/95C)الوثيقة  95أل4(؛ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد: القرار  REP/2013C)الوثيقة  2013أل3مدّونة السلوك بشأن إدارة مبيدات اآلفات: القرار  47
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توصاااااااااااااايااااات تنظيميااااة أخرى )مثاااا  
مدّوانت السااالوك ال وعية واخل وة 
التوجيهياااااااة( اليت تنااااااادرج ضاااااااااااااامن 
صااالدية املؤمتر السااتعراه الشااؤون 

والتنظيمية اخلاصااااااااااة  السااااااااااياساااااااااااتية
 ابللجان الفنية.

  مدّونة السااااااالوك بشاااااااأن احلّد من الفاقد واملهدر من
 األغذية

 اخل وة التوجيهية ال وعية خل ط توثيق املصيد 

اللجان الفنية، يتبعها اسااااااااااااتعراه من 
جااااناااا اجمللس أو املؤمتر، دسااااااااااااااااا 

 االقتضاء.
مدّونة الساااالوك بشااااأن احلّد من  ،مثاًل 

ّت  -الفااااااقاااااد واملهااااادر من األغاااااذياااااة
توجيه من جلنة الزراعة، بناًء بوضاااااااعها 

على طلاااااا اجمللس لتقااااادمي مااااادّوناااااة 
 48منّقحة إلقرارها من جانا املؤمتر.

اخل وة التوجيهياااااااة ال وعياااااااة ، مثاًل 
ّت وضااااااااااااعها  -خل ط توثيق املصاااااااااااايد

بتوجيهات من جلنة مصااااااااااايد األ اك 
مااااابااااااااشاااااااااااااااااارة إىل املاااااؤمتااااار  ورلفاااااعااااااات

 49عتمادها.ال

إقرارهااا أو املصاااااااااااااااادقااة عليهااا من جااانااا املؤمتر، 
( )ج( 2) 2ابملادة  االقتضاااااااااااااء، عماًل دسااااااااااااا 

ملسااائ  السااياساااتية والتنظيمية ( السااتعراه ا12)
 للجان الفنية.

مدّونة الساااااااااااالوك بشااااااااااااأن احلّد من الفاقد  -مثاًل 
بناًء على إقرار املؤمتر هلا،  -واملهدر من األغذية

 50طلا اجمللس واستعراضه هلا.

اخل وة التوجيهيااااة ال وعيااااة خل ط توثيق ، مثاًل 
 51اعتمادها من جانا املؤمتر. -املصيد

                                                           
 . REP/165CLالوثيقة  48
 .1167FIAP/Rالوثيقة  49
 . REP/2021Cالوثيقة  50
 . REP/2017Cاملرفق جيم ابلوثيقة  51
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االسااارتاتيجيات اليت تدعو األعضااااء 
وأصاااااااااحاب املصااااااااالحة اآلخرين إىل 

هلا  تاختاذ اإلجراءات، واليت ليسااااااااااا
تبعات على امليزانية أو تبعات مالية 

 ابلنسبة إىل املنظمة.

  اساارتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصااة بتعميم
 التنوّع البيولوجل عرب خمتلف الق اعات الزراعية 

جلنااااة الربانمج، إثر مناااااقشاااااااااااااااااات يف 
املؤمترات اإلقليمياااااة، واللجاااااان الفنياااااة 

)جلنة الغاابت، وجلنة مصايد  املختصة
 األ اك وجلنة الزراعة(.

ل لا ابجلنة الربانمج اجمللس  أوصاااااااات
قااارار إبإىل املاااؤمتااار تاااكااالاااياااف اجملااالاااس 

 2020.52االسرتاتيجية قب  عام 

اعتماااااادهاااااا من جااااااناااااا املؤمتر، إمناااااا قاااااام املؤمتر 
عتماااد االساااااااااااااارتاتيجيااة مبوجااا اببتكليف اجمللس 

الااالئااحاااااااة الااعااااااااماااااااة ( )ج( ماان 1) 24املاااااااادة 
 53ظمة.للمن

االسااارتاتيجيات اليت تدعو األعضااااء 
وأصاااااااااحاب املصااااااااالحة اآلخرين إىل 
اختااااذ اإلجراءات، واليت هلاااا تبعاااات 
على امليزانية أو تبعات مالية ابلنسبة 

 إىل املنظمة.

   امليكروابت بشاااااااأن مقاومة مضاااااااادات خ ة العم
 2025-2021للفرتة 

  الريفخ ة العم  اخلاصة ابلشباب يف 

  خ ة العم  بشااااااااااااااأن تنفيذ اساااااااااااااارتاتيجية املنظمة
البيولوجل عرب خمتلف اخلاااااااصاااااااااااااااااااة بتعميم التنوّع 

 2023-2021 الق اعات الزراعية

اللجااان الفنيااة ذات الصاااااااااااااالااة، يتبعهااا 
 استعراه من جانا جلنة الربانمج.

ينظر فيها اجمللس ضاااااامن اسااااااتعراضااااااه 
54لتقرير جلنة الربانمج.

  

بصورة خاصة إىل  األمر املؤمتر، إمنا ميكنه تفويض
 تور(.( من الدس3) 5اجمللس )املادة 

، خ ة العم  بشااااااااااااااأن مقاومة مضااااااااااااااادات مثاًل 
 55صادق عليها اجمللس. -امليكروابت

 -خ ة العم  اخلاصااااة ابلشااااباب يف الريف، مثاًل 
 56ابلتقدم احملرز فيها. اجمللس رّدا

                                                           
 . 3/116CLالوثيقة  52
 . REP/163CLالوثيقة  53
خل ة العم  بشاااأن   2/122PC خ ة العم  اخلاصاااة ابلشاااباب يف الريف؛ والوثيقة  عن  8/168CL عن خ ط العم  اخلاصاااة مبقاومة مضاااادات امليكروابت واالسااارتاتيجية اخلاصاااة بتعميم التنوّع البيولوجل؛ والوثيقة   9/166CL الوثيقة 54

 .اسرتاتيجية تغرّي املناخ
 . REP/166CLالوثيقة  55
 . REP/168CLالوثيقة  56
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  إطااااار نتااااائج خ ط العماااا  املعااااّدلااااة اخلاااااصااااااااااااااااااة
 ابسرتاتيجية املنظمة بشأن تغرّي املناخ.

خب ة العم  املعّدلة اخلاصااااااااااة  اجمللس، رّدا مثاًل 
 57ابسرتاتيجية تغرّي املناخ.

   اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخنراة الق اع
 اخلاص

جلناااااة الربانمج، وجلناااااة املاااااالياااااة وجلنااااة 
 58الشؤون الدستورية والقانونية.

لتيساااااااااااري تنفيذ الوظيفية  59صاااااااااااادق عليها اجمللس
 43للمنظمة، كما هل حمّددة يف الفقرة الرئيساااااااية 

-2022( من اإلطااااار االساااااااااااااارتاتيجل للفرتة 5)
2031. 

اخل وة التوجيهية اليت وضعتها جلنة 
 األمن الغذائل العاملل

  اخل وة التوجيهية ال وعية بشاااأن احلوكمة املساااؤولة
 حليازة األراضل ومصايد األ اك والغاابت

 مبادئ االستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية. 

  اخل وة التوجيهية ال وعية بشااااااااااااااأن النظم الغذائية
 والتغذية

الغذائل العاملل وضاااااااااااااعتها جلنة األمن 
 ( )ب(.9) 33مبوجا املادة 

وّت إبالغهااا  60أقّرهتااا جلنااة األمن الغااذائل العاااملل
 61إىل األجهزة الراسااااية للمنظمة )اجمللس واملؤمتر(

واجلمعية العامة ل مم املتحدة، من خال  اجمللس 
ابلالئحااااااة  االقتصاااااااااااااااااااادي واالجتماااااااعل، عماًل 

من ألالداخلية للجنة األمن الغذائل العاملل )جلنة ا
( 9أل2011( لعااام 1) 10: املااادة الغااذائل العاااملل

( من الالئحة العامة 17) 33و (16) 33واملاداتن 
 ة.للمنظم

                                                           
 . REP/158CLالوثيقة  57
 . REP/165CL؛ والوثيقة  2/111CCLMالوثيقة  58
 . REP/165CLالوثيقة  59
 . Report/47CFS؛ والوثيقة  Report/41CFS؛ والوثيقة  Report/38CFSالوثيقة  60
 .20/2021C؛ والوثيقة  20/2015C؛ والوثيقة  20/2013C  )9/144CLالوثيقة  61
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ال وعية بشااااااااأن احلوكمة اخل وة التوجيهية ، مثاًل 
املساااااااااااااؤولة حليازة األراضااااااااااااال ومصاااااااااااااايد األ اك 

أقّر املؤمتر تقريري الدورتّي السااااااادساااااة  -والغاابت
واألربعّي والسابعة واألربعّي للجنة األمن الغذائل 
العاملل، وعلى وجه اخلصااااوص، رّدا ابملصااااادقة 
على هااااااذس اخل وة التوجيهيااااااة وشااااااااااااااّجع على 

ة املتفق عليها للجنة استخدام الصكوك السياساتي
األمن الغذائل العاملل، من جانا مجيع أصحاب 

 62املصلحة.

املعايري الدولية، واخل وة التوجيهية 
ها تومدّوانت املمارسااااااااااة اليت وضااااااااااع
 6األجهزة املنشأة مبوجا املادة 

  هيةة املوارد الوراثية ل غذية والزراعة 
النباااااتيااااة ، معااااايري بنوك اجلينااااات للموارد الوراثيااااة مثاًل 

 63.ل غذية والزراعة

الصاالة املنشااأ مبوجا  وأقرها اجلهاز ذ
غري  ا، ابعتبااااارهااااا صااااااااااااااكوكااااً 6املااااادة 

يلتزم األعضاااااااااااااااااااااء ابختااااااااذ و ملزماااااااة، 
 اإلجراءات بشأهنا.

هاااز املعين والئحتااه الختصااااااااااااااااصاااااااااااااااات اجل اوفقااً 
 الداخلية.

، ترفع هيةااة املوارد الوراثيااة ل غااذيااة والزراعااة مثاًل 
ا  توصااااااااااااااياااهتااا إىل التقااارير إىل  املاادير العااام، وُتاال

من  11ابملاااادة  املؤمتر، من خال  اجمللس، عماًل 
ياااة ل غاااذياااة الالئحاااة الاااداخلياااة هليةاااة املوارد الوراث

 والزراعة. 

                                                           
 . REP/2021Cمن الوثيقة  55الفقرة  62
 .(Report/13/14-CGRFA)الوثيقة  2013ّت إقرارها عام  63
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  هيةة الدستور الغذائل 
 64؛ا، املواصاافة العامة لتوساايم األغذية املعّبأة مساابقً مثاًل 

واخل وة التوجيهية  65واملبادئ العامة لنظافة األغذية؛
ل غذية التكميلية املركبة للرضع يف سن الف ام وصغار 

 66.األطفا 

 يّت اعتماااادهاااا من جااااناااا اجلهااااز ذ
، 6مبوجاااا املاااادة الصااااااااااااالاااة املنشاااااااااااااااأ 
غري ملزمة، إىل دّي  اابعتبارها صاااكوكً 

 التشريعات الوطنية. يفاعتمادها 
، تعتمد هيةة الدساااااااااااااتور الغذائل مثاًل 

 الغذائل عماًل مواصااااااااااافات الدساااااااااااتور 
الالئحااااااة الااااااداخليااااااة  من 12ابملااااااادة 

واإلجراءات لوضع مواصفات الدستور 
 الغذائل والنصوص ذات الصلة.

الختصااااااااااااااااصاااااااااااااااات اجلهاااز املعين والئحتااه  اوفقااً 
 الداخلية.

ا  تقااارير هيةااة الاادسااااااااااااااتور الغااذائل إىل مثاًل  ، ُتاال
املديرين العامّي ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
ا   الصاااااااااحة العاملية لتوزيعها على األعضااااااااااء، وُتل

األجهزة الراساااااااااااااية للمنظمتّي، التوصااااااااااااايات إىل 
ئحة الداخلية للدسااااااااااتور من الال 10ة ابملاد عماًل 

 الغذائل.

التوصااااااااااايات اليت تضاااااااااااعها األجهزة 
  6املنشأة مبوجا املادة 

 هيةة الغاابت واحلياة الربية يف أفريقيا 
، تقييم وُتلياااا  العواماااا  الاااادافعااااة إلزالااااة الغاااااابت مثاًل 

 67وإعداد اسرتاتيجيات للتصدي هلا.

  اهليةة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية
 األدياء املائية

تلقّدم التوصااااااااااايات إىل املؤمتر اإلقليمل 
)املؤمترات اإلقليمياااااااة( وإىل اللجاااااااان 

 الفنية للنظر فيها.

هيةااة توصااااااااااااايااات  ، تلناااقع عااامااةً مثاًل 
يف أفريقيااااا يف الغاااااابت واحلياااااة الربيااااة 

املؤمتر اإلقليمل ألفريقيا من أج  رفعها 

الختصااااااااااااااااصاااااااااااااااات اجلهاااز املعين والئحتااه  اوفقااً 
 الداخلية.

ا   ا  التقارير عامًة إىل املدير العام، يف دّي ُتل ُتل
التوصاااااااااايات اليت هلا تبعات سااااااااااياساااااااااااتية وبراجمية 

من الالئحة  8املادة ومالية إىل املؤمتر أو اجمللس )
يةااة الغاااابت واحلياااة الربيااة يف أفريقيااا؛ هل الااداخليااة
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ك الرتفيهية ااملمارسااة اخلاصااة مبصااايد األ ، مدّونة مثاًل 
لهيةة االساااااتشاااااارية األوروبية للمصاااااايد الداخلية وتربية ل

 68.األدياء املائية

إىل جلنة الغاابت؛ وتلناقع عامًة  االدقً 
اهليةة االساااااتشاااااارية األوروبية توصااااايات 

للمصايد الداخلية وتربية األدياء املائية 
من أجاااااا  يف املؤمتر اإلقليمل ألورواب 

 إىل جلنة مصايد األ اك. ارفعها الدقً 

لهيةة االسااتشااارية لة من الالئحة الداخلي 8واملادة 
األوروبياااة للمصاااااااااااااااااياااد الاااداخلياااة وتربياااة األديااااء 

 املائية(.

املعااايري الاادوليااة واخل وة التوجيهيااة 
اليت تضعها األجهزة املنشأة مبوجا 

 معاهدات

 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت 
، املعايري الدولية لتدابري الصااااااااااحة النباتية، من قبي  مثاًل 

 69مت لبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات.

 يّت اعتمااادهااا من جااانااا اجلهاااز ذ
 امبوجا معاهدة، وفقً  الصااااااالة املنشاااااااأ

 ئحته الداخلية.الللمعاهدة املرعية ول
هيةاااة تااادابري الصااااااااااااااحاااة تعتماااد ، مثاًل 

إبجراء وضااااااااااااااع  النباااتيااة املعااايري عماًل 
املعاااايري يف االتفااااقياااة الااادولياااة لوقااااياااة 
النبااتت. واملعايري غري ملزمة إىل دّي 

 التشريعات الوطنية. يفاعتمادها 

للمعاهدة املرعية والالئحة الداخلية )اليت قد  اوفقً 
مااالااازم جلاااماااياااع األطااارا   مااافاااعاااو تاااناااّص عااالاااى 

 املتعاقدة(.
ا  تقارير هيةة تدابري الصاااااحة النبمثاًل  اتية إىل ، ُتل

ى أعضاااء االتفاقية الدولية املدير العام لتوزيعها عل
على ال لا، إىل أعضاااااء آخرين يف منظمة  وبناء

من الالئحااة الااداخليااة  8املااادة األغااذيااة والزراعااة )
 النباتية(. هليةة تدابري الصحة

التوصااااااااااااايات الصاااااااااااااادرة عن أجهزة 
 منشأة مبوجا معاهدات

  ّت اعتمااااااادهااااااا من جااااااانااااااا اجلهاااااااز  البحر األبيض املتوسطاهليةة العامة ملصايد أ اك
 ااملنشاااأ مبوجا معاهدة، وفقً املختص 

 ئحته الداخلية.الللمعاهدة املرعية ول

)اليت قد تنّص على مفعو   املعنيةللمعاهدة  اوفقً 
 ملزم جلميع األطرا  املتعاقدة(.

، حييا  املدير العاام لعنااية املؤمتر، وعن طريق مثاًل 
اجمللس، التوصااااااايات والقرارات اليت تعتمدها اهليةة 
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، التوصااااااااااااااية بشااااااااااااااأن التوساااااااااااااايم اإلقليمل ملعّدات مثاًل 
 70الصيد.

، تعتمااد اهليةااة العااامااة ملصاااااااااااااااايااد مثاًل 
أ ااااااااك الاابااحاار األباايااض املااتااوساااااااااااااااط 

 التوصيات والقرارات.

العامة ملصااااااااااايد أ اك البحر األبيض املتوسااااااااااط، 
الختاذ  واليت هلا تبعات براجمية ومالية على املنظمة

من الالئحااااة  15بشاااااااااااااااااأهنااااا )املااااادة اإلجراءات 
مااة ملصاااااااااااااااايااد أ اااك البحر الااداخليااة للهيةااة العااا
 .األبيض املتوسط(

يلقاااااااّدمهاااااااا املااااااادير العاااااااام إىل املؤمتر  استعراه دالة األغذية والزراعة ةالتقارير السنوي
( 1)ج( ) 2ابملااادة  ، عماًل لإلداااطااة
 (.1( )2) 38واملادة 

 املدير العام

 دالة األمن الغذائل والتغذية يف العامل  امل بوعات الرئيسية

 دالة مصايد األ اك وتربية األدياء املائية يف العامل 

 دالة الغاابت يف العامل 

 دالة األغذية والزراعة 

 دالة أسواق السلع الزراعية 

املدير العام بنشااارها وتوزيعها على  يقوم
واألعضااااء املنتسااابّي، الدو  األعضااااء 

 ( )ج(.2) 38ابملادة  عماًل 
خيضاااااااااع التقرير عن دالة األمن ، مثاًل 

الغذائل والتغذية يف العامل السااااااتعراه 
فين من جااانااا كبااار املسااااااااااااااؤولّي يف 

خاارباء فااناايااّي ماان ماانااظااماااااااة اإلدارة و 
األغااذيااة والزراعااة والشااااااااااااااركاااء األربعااة 
اآلخرين )برانمج األغاااااذياااااة العااااااملل، 
والصااااااااااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

 املدير العام
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واليونسااااااف ومنظمة الصااااااحة العاملية( 
قباااا  أن يوافق عليااااه ر سااااااااااااااااااء هااااذس 

 املنظمات.

، التوجيهات التوجيهات الفنية )مثاًل 
غري امللزمة ل عضاااااااااااااء وأصااااااااااااحاب 
املصاااااااااااااالحااااة اآلخرين لاااادعم تنفيااااذ 
املنتجاااااات اليت تعتمااااادهاااااا األجهزة 

 الراسية(

 71داخل وة التوجيهية الفنية للمنظمة للصيد الرشي 

  اخل وة التوجيهية بشأن تصنيف البياانت ملؤشرات
أهاادا  التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة ابسااااااااااااااتخاادام بياااانت 

 72املسح

تقوم األمااااناااة بوضااااااااااااااعهاااا ونشاااااااااااااارهاااا 
ابالسااااااتناد إىل املوثوقية العلميةأل الفنية 

لصك سياسايت  اللمنظمة، عادة دعمً 
 عاملل يصادق عليه األعضاء.

وقااااد تكون موضااااااااااااااوع مشااااااااااااااااااورات 
تنّظمها اإلدارة، وسااااااو  خرباءألفنية لل

من اسااتعراه  امناساابً  تتضاامن شااكاًل 
إىل اللجنة  ااألقران؛ وقد تلرفع أيضااااااااااااااً 

 الفنية ذات الصلة لإلداطة.

 املدير العام
إعداد هذا  لىاألجهزة الراسااااااااااااااية عطالع جيوز إ

النوع من التوجيهااات، بوصاااااااااااااافهااا معلومااات عن 
أنشاااااااااااا ة املنظمة لتنفيذ أولوايت األعضاااااااااااااء، مبا 
ميّكن األجهزة الراسااااااااية من ممارسااااااااة وظائفها يف 

  .اإلشرا جما  

االساااااارتاتيجيات والسااااااياسااااااات اليت 
ه تنفياااااااذ املنظماااااااة ألولوايت  توجاااااااّ
األعضااااااااااااااااااااء، كمااااااا ّت إقرارهااااااا يف 

 منتجات أخرى.

 2020املساواة بّي اجلنسّي للفرتة ة بشأن السياس-
 73عم  املتعلقة ابملساواة بّي اجلنسّيخ ة الأل2030

الااواثئااق الاايت يااتااّم إعااااااادادهاااااااا ُتااااااات 
املساااااااااااؤولية اإلمجالية للمدير العام، يف 
ما يتصااااا  ابإلدارة الداخلية للمنظمة، 

 املدير العام
قد تشاااااااااااااك  هذس املنتجات موضاااااااااااااوع إداطات 
ل جهزة الراسااااااااااااية وألأو األعضاااااااااااااء، بوصاااااااااااافها 
معلومااات عن أنشاااااااااااااا ااة املنظمااة لتنفيااذ أولوايت 
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 السياسات االسرتاتيجية املتعلقة بتعدد اللغات  إطار
 74يف املنظمة

  التقرير الساانوي عن سااياسااات وعمليات وإجراءات
املنظمة للوقاية من التحّرش والتحّرش اجلنسل وسوء 

ساااااااياساااااااة املنظمة للوقاية من  -اساااااااتغال  السااااااال ة
 75التحرش اجلنسل

ضاااااااااااااامن برانمج العمااااااا  األوسااااااااااااااع 
 للمنظمة، كما صادق عليه املؤمتر.

يتّم إعالم األعضاء بشأن اسرتاتيجيات 
خال  املنظمااااة وساااااااااااااياااااساااااااااااااااااهتااااا من 

مناقشاااات يف دورات األجهزة الراساااية 
ذات الصااااااااالة، سااااااااايما أن هذس الواثئق 

 تشري إىل تنفيذ أولوايت األعضاء.

، خ ة العم  املتعلقة ابملساااااااااااااواة مثاًل 
بّي اجلنسااااااااااااااّي واملقاااااّدماااااة إىل جلناااااة 
الربانمج، وإىل اجمللس، ملناقشااتها على 
ضااوء توا مها مع اإلطار االساارتاتيجل 

 2031.76-2022لفرتة للمنظمة ل

األعضااااء، مبا ميّكن األجهزة الراساااية من ممارساااة 
  .رصدوظائفها يف جما  ال

)مبا يف ذلك التعديالت النظام األسااااسااال للموظفّي   النظام األساسل للموظفّي
 عليه(
إلجراءات الااااداخليااااة ، التعااااديالت املقرتدااااة على امثاًل 

ملنظمااة األغااذيااة والزراعااة اخلاااصااااااااااااااااة ابل عون )النظااام 

تسااااااتعرضااااااه جلنة الشااااااؤون الدسااااااتورية 
 والقانونية قب  رفعه إىل اجمللس إلقرارس.

، قّدمت جلنة الشاااؤون الدساااتورية مثاًل 
إلجراءات اتوصااايات بشاااأن  ةوالقانوني

 اجمللس
إصدار النظام األساسل  سل ةيتمتع املدير العام ب

إىل  اتقريرً  مللموظفّي مبصااادقة اجمللس عليه، ويقدّ 
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إىل املادة  1-11-301املادة األساااااساااال للموظفّي من 
301-11-3). 

الااااداخليااااة ملنظمااااة األغااااذيااااة والزراعااااة 
اخلاصاااااة ابل عون، وطلبت إقرارها من 

 77جانا اجمللس.

 40)املادة  وإىل اجمللس بشأن اإلصدارجلنة املالية 
(4).  

وساااياساااات وإصااادارات إدارية  لوائح
أخرى ترعى شااااااااااااااروة التوظيف، 

 واألنش ة وسلوك املوظفّي

 ةالنظام اإلداري للموظفّي ودلي  اإلجراءات اإلداري 
 )مبا يف ذلك التعديالت عليهما(

  سياسة املنظمة حلماية املبلغّي عن املخالفات 

  اخل وة التوجيهية املتعلقة ابملوارد البشرية للمكاتا
 19-كوفيدخال  جائحة  

ياااتااام إعاااااااداد الاااواثئاااق مااان جااااااااناااااااا 
الوددات ذات الصاااااالة وتسااااااتعرضااااااها 
القيادة الرئيسااااااااااااااية، ُتت املسااااااااااااااؤولية 

للمدير العام )يشري إىل املادة اإلمجالية 
 ( )أ((.2) 38

للقواعد واإلجراءات  ااملشاااااااااورات وفقً 
 ذات الصلة.

جهازي املشاااااااااااوراتألاملفاوضااااااااااات مع 
ا، كمااااااا مااااااملوظفّي املعرت  هبمتثياااااا  ا
النظام األساااساال للموظفّي عليه ينص 

 واتفاقات االعرتا .

 املدير العام
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