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 املوجز التنفيذي

 
  إجراء استعراض بهدف إدخال أيةة  "من اإلدارة واجمللس واملؤمتر يف خطة العمل الفورية  96-2طلب اإلجراء

ة وتعبئةة  ية تغيريات ضرورية لتمكني األجهزة الدستورية اليت ترغب يف ذلك من ممارسة السلطة املاليةة واإلدار 

رفةع تقةارير   متويل إضايف من أعضائها، مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعةة واحلفةاع علةى ع قةة     

وقد استعرضت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة الربنامج وجلنة املالية املسألة من حني آلخر . "هامع

 .2006منذ عام 
  
       وتستعرض هذه الوثيقة، اليت ُأعدت بناء على طلب جلنة املالية يف دورتهةا السةابعة واألربعةني بعةد املائةة يف

، عةددا  مةن املسةائل اإلداريةة واملاليةة الةيت أثةريت جهةو  األجهةزة املنشةأة           2002تشرين الثاني /نوفمرب

من الدستور، ومن بينها املسةائل ذات الهةلة بالع قةات اجارجيةة وحضةور االجتماعةات        01مبوجب املادة 

اجارجية؛ وعقد ترتيبات مع منظمةات ومؤسسةات أخةرى، ومسةائل امليزانيةة واملراجعةة واملسةائل املاليةة،         

سائل املوارد البشةرية، وقنةوات االتهةاالت مةع احلكومةات، والع قةات مةع اجلهةات املايةة، وتنظةيم           وم

مهةفوفة تتضةمن مةوجزا     علةى  بهةذه الوثيقةة    األولاملرفق وحيتوي . اجتماعات، وما يتهل بذلك من مسائل

 رفقق املدستور، ويتضمن من ال 01للمعلومات عن حالة وخهائص األجهزة القائمة حاليا  املنشأة مبوجب املادة 

 .معلومات عن مداوالت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املوضوع الثاني

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  تقةديم  )األول مرفقيهةا  علةى النوةو الواجةب    احلسةبان  آخةذة يف   الوثيقةتستعرض هذه لجنة أن المن مطلوب

عن مةداوالت جلنةة الشةؤون الدسةتورية والقانونيةة      )والثاني ( األجهزةمعلومات عن حالة وخهائص خمتلف 

 (.بشأن املوضوع
  

 مسودة مشورة
  
  رحبت اللجنة بالوثيقةFC148/21       وكذلك باملعلومات املفصقلة املقدمقة بشقأنها، مبقا ك ذلقك املعلومقات ،

 .األول والثانيملرفقني املقدمة ك ا
  
  من الدستور وأيدت املعايري املقرتحة  81وكررت اللجنة ِذكر اختالف طابع األجهزة املنشأة مبوجب املادة

 .لتحديد األجهزة اليت تنطبق عليها توصيات االستعراض
  
         ودعت اللجنة اإلدارة إىل تنفيذ التوصيات الواردة ك الوثيققة، مقع االمتمقال علقه وجقو ابصقو  بتلقك

 .الثانياملرفق الواردة ك 
  
  وشددت اللجنة عله النقاط احملددة التالية.)...( 
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 ابلفية- أواًل 

 

إلجةراء  لاسةتجابة   2006موضع استعراض منذ عام  1من الدستور 01كان وضع األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 0

أو املةالي املتعلقةة باسةتق ل تلةك     /وكانت جمموعةة مةن املسةائل ذات الطةابع اإلداري و    . خطة العمل الفوريةيف  2-96

، جملةس املنظمةة  األجهزة الوعيفي والتشغيلي يف إطار املنظمة موضع استعراض من ِقَبل األجهزة الرئاسةية، ومةن بينهةا    

2وجلنة الربنامج، وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية، فض   عن جلنة املالية
. 

 

اسةتعراض األجهةزة   حالةة  وقد ُقدم للجنة املالية، يف دورتها الرابعة واألربعني بعةد املائةة، تقريةر يةفوي عةن      - 2

 بشةكل عةام  ونظرت جلنة املالية، يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة، . من دستور املنظمة 01املنشأة مبوجب املادة 

مةن الدسةتور لتمكينهةا مةن ممارسةة       01استعراض األجهةزة املنشةأة مبوجةب املةادة     " FC 147/20يف وثيقة مفهلة هي 

، فض   عن مداوالت جلنة الشةؤون الدسةتورية   "سلطات مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

بالتفهةيل   FC 147/20الوثيقةة   وقد استعرضةت . اليت استعرضت الوثيقة نفسها يف دورتها اجامسة والتسعني 3والقانونية

 .اجملاالت اإلدارية واملالية اليت ميكن فيها النظر يف التخفيف من عدد من اإلجراءات واملمارسات التشغيلية

 

 FC 147/20ة تقديم بعة  األعضةاء م حظةات خطيةة علةى الةوثيقتني       ةت جلنة املاليةةويف تلك الدورة، الحظ- 3

وطلبةت اللجنةة كةذلك إىل اإلدارة    . ، درستها اإلدارة وتةنعكس، حسةب االقتضةاء، يف هةذه الوثيقةة     .FC 147/20/Add و

 01 تقديم مزيد من املعلومات عن اجهائص القانونية واإلدارية واملالية لألجهزة القائمةة حاليةا  املنشةأة مبوجةب املةادة     "

وقررت اللجنة أن تعيد دراسة املوضةوع بالتفهةيل    ."ةلكي تتمكن من دراسة املقرتحات املقدمة فيما يتعلق بأجهزة حمدد

وتيسريا  هلذا االستعراض، حتتوي هذه الوثيقة على موجز للمجاالت اإلداريةة  . 2003يف دورتها اليت تعقد يف ربيع عام 

ت سةابقا  إىل  واملالية اليت ميكن فيها زيادة االستق ل الوعيفي والتشةغيلي، وقةد ُأعةدت اسةتنادا  إىل التقةارير الةيت ُقةدم       

بهذه الوثيقة معلومات عةن اجهةائص القانونيةة واإلداريةة      األولاملرفق وتوجد يف اجلدول الوارد يف . األجهزة الرئاسية

 .01واملالية الرئيسية لألجهزة القائمة حاليا  املنشأة مبوجب املادة 

 

 معايري زيادة تفويضات السلطة- ثانيا 

 

مةن الدسةتور مةن     01بأن مسألة متكني األجهزة املنشةأة مبوجةب املةادة     املنظمةجمللس أقرت اللجان الفرعية - 1

هي مسألة ذات طابع معّقد، بةالنظر   ،مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة ،ممارسة سلطات مالية وإدارية أكرب

                                                      
 ".01أجهزة املادة "يشار إليها فيما بعد باسم  1
؛ (27 الفقةرة ) CL 140/8 و؛ (33 رةةالفقة ) CL 137/REP و، (22-7 اترةةة الفق) CL 137/5 و، (33 الفقةةرة ) CL 136/9 قةةة انظر الوثائ 2

 (21-06 اتالفقر) CL 143/7 و
3 FC147/20 Add.1. 
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إىل اخت ف طبيعة هذه األجهزة، فض   عن اخت ف آراء األعضاء بشأن درجةة االسةتق ل الةيت اةب االعةرتاف بهةا       

الةيت ستسةتفيد مةن زيةادة      01واستنادا  إىل االستعراض، من اجلوهري وفقا  لذلك حتديةد أجهةزة املةادة    . لتلك األجهزة

وُيقرتح حتديد تلك األجهزة على أساس املعةايري  . األغذية والزراعة سلطاتها املالية واإلدارية مع بقائها ضمن إطار منظمة

آليات التمويل، واالحتياجات الوعيفية والسلطة القانونية، كمةا هةي حمةددة يف الهةكود الدسةتورية، ويةرو        : التالية

ادة تفةوي  السةلطة   وكمبدأ توجيهي عام، ميكن النظةر يف زية  . تعيني أمنائها، وخضوعهم للمساءلة أمام األجهزة املعنية

، بشر  أن يتوافر لدى أمانات تلك األجهزة عدد كةاف  مةن املةوعفني وأن تضةع املنظمةة آليةة رقابيةة        01ألجهزة املادة 

مةن   01األول بهذه الوثيقة معلومات عةن األجهةزة املوجةودة حاليةا  املنشةأة مبوجةب املةادة        املرفق ويتضمن . مناسبة هلا

 .عن املعايري ذات الهلة الدستور، مبا يف ذلك معلومات

 

 املسائل اإلدارية واملالية- ثالثًا

 

 (حضور االجتماعات اجارجية)الع قات اجارجية 

 

سةفر مةوعفي املنظمةة يف    "عن  2002كانون األول /الهادرة يف ديسمرب rev.1 2012/18تتضمن نشرة املدير العام - 3

ويبةدو أنهةا سةّوت أيةة      ،01قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق باملوعفني الذين يعملون يف خدمة أجهةزة املةادة    "مهام رمسية

طةس سةفر   جإجراء استعراض وموافقة ياملة سنويتني من جانب املدير العام املساعد املعة   تقتضي وهي . 4مسائل معلقة

وفيما يتعلق بالسفر ألغةراض أخةرى، ينبغةي أن تقةدم     . حلضور اجتماعات أجهزتهم وخدمتها 01موعفي أجهزة املادة 

أمانات تلك األجهزة كل ربع سنة قائمة دقيقة قدر اإلمكان باملهمات واالجتماعةات األخةرى الةيت حيضةرها املوعفةون،      

د، بالسفر حلضور اجتماعات متثيلية ذات طابع رفيع املسةتوى ومعّقة  يتعلق والقيد الوحيد . تشري إىل عدد املشاركني فيها

 .وهذه الرتتيبات تعمل بشكل مرٍض .رهنا  باستعراض وتنسيق مؤسسني

 

 عقد ترتيبات مع املنظمات واملؤسسات األخرى 

 

 2001املنظمات واملؤسسات األخرى، اكُتسةب قةدر كةبري مةن اجةربة منةذ عةام         معفيما يتعلق بعقد ترتيبات - 9

فقةد  . مةن الدسةتور   01على إجراء لعقد ترتيبات من جانب األجهزة املنشةأة مبوجةب املةادة     جملس املنظمةعندما وافق 

استطاع األمناء عقد ترتيبات مع منظمات ومؤسسات أخرى، وهو ما يبدو أنه وّفق بةني مهةاا األجهةزة واملنظمةة علةى      

01عة  أمنةاء أجهةزة املةادة     ومؤخرا  خوِّل أيضةا  ب  .وتستعرضهااملقرتحات إىل املنظمة ي  حتال حد سواء، حب
سةلطة   5

 .التوقيع على االتفاقات مع اجلهات املاية على أساس تفوي  سلطة إليهم بهذا املعنى

                                                      
سةفر مةوعفي   "بشةأن   2002 كةانون األول /الهةادرة يف ديسةمرب   Rev.12002/18/ ستتاح للجنة املالية نسخة ورقية من نشرة املدير العام 4

 ."املنظمة يف مهمات رمسية
اهليئة العامة ملهايد أمساد البور األبي  املتوسس، وهيئة مهايد أمساد التونةة يف ايةيس اهلنةدي، واملعاهةدة الدوليةة بشةأن املةوارد         5

 .الوراثية النباتية لألغذية والزراعة
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وقد كانت هذه اإلجراءات تعمل بشكل مرٍض، مع إتاحتها أيضا  االتساق بةني أنشةطة تلةك األجهةزة وأنشةطة      - 7

وتتعلق املسألة املفتوحة املتبقية الوحيدة باحلاجة إىل حتديد مدى انطباق تلك اإلجةراءات علةى عيةع أجهةزة     . املنظمة

ومةن املمكةن النظةر يف وضةع     . لك، فعلةى أسةاس أي معةايري   ، أو انطباقها على بعضها فقس، وإذا كان األمر كذ01املادة 

 .اليت ميكن أن تستفيد من التسهي ت املتوقعة يف هذا القسم 01قائمة بأجهزة املادة 

 

 املسائل املتعلقة بامليزانية واملراجعة واملسائل املالية

 

مةن جديةد سياسةة املنظمةة املتمثلةة يف اسةرتداد        6أكةد املةؤمتر   2000، يف عام املشاريعتكلفة خدمة جهو  - 8

وح  املةدير   ،من ال ئوة املالية 7-9، متاييا  مع املادة 2000التكلفة الكاملة اليت كان اجمللس قد وافق عليها يف عام 

إىل حتسني اسرتداد تكةاليف الةدعم اإلداري والتشةغيلي مةن األنشةطة اجارجةة عةن        العام على أن يسعى بشكل حثي  

اللجان املنشةأة  حسابات أمانة من قبيل )وتنص السياسة أيضا  على أن ختضع حسابات األمانة الطويلة األجل . يزانيةامل

للمستوى الفعلي لتكاليف الدعم غري املبايرة املختلفة على أسةاس كةل   ( 01ضمن إطار املنظمة، مبا يف ذلك أجهزة املادة 

، اتبعت جلنة املالية أيضةا  نهجةا  تقييةديا  إىل حةد كةبري فيمةا       2001ام ويف ع. حالة على حدة وحتميلها بناء على ذلك

  7.يتعلق باملوضوع

 

فزيةادة التعةاون بةني أمنةاء     . ويبةدو أنهةا ذات طةابع عملةي     ،يف املاضي عرض املعلومات املاليةمسألة أثريت و- 6

. أيضا  حتسني نوعية رفع التقةارير املاليةة   توأتاح ،معاجلة مسألة عرض البيانات املالية تاألجهزة ويعبة املالية أتاح

 01وميكن النظر يف استخدام املستوى احلةالي لرفةع التقةارير كمعيةار أو مقيةاس لتوديةد أولويةة وأهليةة أجهةزة املةادة           

 .للوهول على مزيد من االستق ل املالي واإلداري

 

من الدستور عروضةا  مةن جهةات مايةة حمتملةة لتقةديم مسةاهمات طوعيةة          01وقد تلقت بع  أجهزة املادة - 00

ووفقةا  ملبةدأ   . ختضع للشرو  املتعلقة مبنح ممثلي اجلهات املاية حق االط ع على املراجعة أو حق إجةراء استعراضةات  

لقةى مقاومةة حتةى    تتبعه منظومة األمم املتودة بأكملها كانت طلبات إجةراء مراجعةات خا ةة ت   الذي املراجعة الوحيدة 

 ولدى منظمة األغذية والزراعة نظام للرقابةة يتضةمن، يف علةة أمةور، وعيفةة مراجعةة داخليةة ووعيفةة مراجعةة         . اآلن

 0-02وال اوز أن يراجع أنشطة املنظمة، مبا فيها املشاريع، إال مراجع خارجي يعينه اجمللس وفقا  للمادة . خارجية

للجنة املالية أن تطلب إىل املراجع اجارجي، املستقل متاما  واملسؤول وحده عةن إجةراء   واوز أيضا  .8من ال ئوة املالية

ويرجةى مةن اللجنةة أن تقةدم      10.، أداء بع  عمليات الفوص ايددة وإ دار تقارير منفهةلة عةن نتائجهةا   9املراجعة

                                                      
6 C 2011/REP ،من املنطوق 1 الفقرة، 3/2000 وانظر أيضا  قرار املؤمتر. 000 الفقرة. 
 .23-22 الفقرتني، CL 127/14 و FC 107/4 و FC 104/5 انظر 7
لدولة عضو، بالطريقة وللمدة اليت ( أو يخها  ميارس وعيفة معادلة)يعيَّن مراجع خارجي، يكون املراجع العام  0-02": ال ئوة املالية 8

 ."اجمللس يقررها
 ."يكون املراجع اجارجي مستق   متاما  ومسؤوال  وحده عن إجراء املراجعة"من ال ئوة املالية اليت تقضي بأن  3-02 املادة 9
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وبشأن اقةرتاح إحالةة املوضةوع     01مشورة بشأن كيفية التعامل مع طلبات إجراء مراجعات خا ة يف بع  أجهزة املادة 

مةن   9-02إىل جلنة املالية اليت ميكن أن تطلب إىل املراجع اجارجي أداء عمليات فوص حمددة معينة مبوجةب املةادة   

 .ال ئوة املالية، بشر  أن يغطي اجلهاز املع  تكاليف ذلك

 

 املسائل املتعلقة باملوارد البشرية

 

من الدستور، فض   عةن األمنةاء التنفيةذيني، يف بعة  األوقةات، علةى السياسةات         01اعرتضت أجهزة املادة - 00

وهذا املوضوع ينطوي علةى أوجةه كةثرية ومةن الضةروري أن يكةون       . والقواعد املتعلقة باملوارد البشرية أو استفسرت عنها

ع مةوعفي أماناتهةا ل ئوةة    وخضةو  01فالوضع املبدئي ما زال هو خضوع أمناء أجهةزة املةادة   . التمييزات هناد عدد من

لقواعد املتعلقة بهم، ولكن عددا  من التعدي ت على السياسات واملمارسات املتعلقة باملوارد البشةرية قةد   لموعفي املنظمة و

 .يكون ضروريا ومن املمكن معاجلته يف إطار سلطة اإلدارة

 

ءات االختيةار والتعةيني اجا ةة املنطبقةة     إجرا 11وقد استعرض اجمللس يف دورته السابعة والعشرين بعد املائة- 02

نطةوي علةى اختيةار مريةح مةن ِقَبةل       وتاليت تتمتع بقدر كبري من االسةتق ل،   01ألجهزة املادة  على األمناء التنفيذيني

وبوجه عام، رأى اجمللس أنه بقدر ما تكون هناد مشاركة كاملة من جانب كةل مةن األعضةاء    . أعضاء األجهزة، وأيدها

 .ال ميكن االعرتاض عليه 01واملنظمة يف عملية حتديد املريوني، فإن هذا اإلجراء بعينه املنطبق على أجهزة املادة 

 

                                                      
اوز للجنةة املاليةة أن تطلةب إىل املراجةع اجةارجي أداء بعة   عمليةات الفوةص         "من ال ئوة املالية اليت تقضي بأنه  9-02املادة  10

 ."وإ دار تقارير عن نتائجها ايددة
بأنه، يف احلاالت اليت يعّين فيها املةدير العةام أمينةا      أقر اجمللس -63“: جتدر اإليارة إىل حمتوى مداوالت اجمللس يف تلك املناسبة 11

عيفي ومساءلة فنية جتةاه  جلهاز مبوافقة اجلهاز املع ، تنشأ احلاجة إىل تنسيق ما هو متأ ل من متطلبات يف وضع األمناء من استق ل و
اجمللةس أن عمليةة االختيةار والتعةيني ال ميكةن أن       الحة  و. األجهزة املعنية ومساءلة إدارية جتاه املنظمة، باعتبارهم من مسؤولي املنظمة

ناحيةة  ومةن ال  ،ُينظر إليها على أنها عملية واحدة تشمل قسمني متوازيني ومسةتقلني يشةم ن، مةن ناحيةة، حتديةد مريةح مةن اجلهةاز        

األخرى، تعيينه من ِقَبل املدير العام الذي سيكون مطلوبا  منه فوسب تعيني املريح املختار، بدون أي يكل من أيكال التةدخل يف عمليةة   
اجمللس على أن هذا لن يكةون متسةقا  مةع اإلطةار القةانوني الواجةب التطبيةق، مبةا يف ذلةك الواجبةات            يددو. حتديد املريوني املؤهلني

اجمللس على أن اإلجراء الذي اعتمدته مؤخرا  اهليئة العامةة ملهةايد أمسةاد     وافق -61. ة للمدير العام يف اختيار وتعيني املوعفنيالدستوري
، يوفر ح   مقبوال  من الناحية القانونية لتعيني أمنةاء األجهةزة   (2001متوز / يوليو 23-06مالطة، )البور املتوسس، يف دورتها االستثنائية 

ودعا اجمللس هيئة مهايد أمساد التونة يف اييس اهلندي إىل . من دستور املنظمة اليت تتمتع مبيزانيات مستقلة 01املنشأة مبوجب املادة 

ى غرار اإلجراءات املعتمدة من اهليئة العامة ملهايد أمساد البور تعديل نظامها الداخلي، فيما يتعلق بإجراءات اختيار وتعيني أمينها، عل
 .(CL 127/REP)  "املتوسس، على أساس أن اإلجراءات املنقوة لن تنطبق إال يف املستقبل



7 FC 148/21 

املمولة من امليزانيةة   01، هناد متييز بني أجهزة املادة ر وتعيني موعفي الفئة الفنية يف األمانةاختياجهو  و- 03

املةوعفني الفنةيني   األخرية، خيضع اختيةار وتعةيني   ففي حالة  12.وتلك املمولة من املوارد اجارجة عن امليزانية ،العادية

. ختيةار املريةوني، إمةا كعضةو، أو كةرئيس فريةق االختيةار       إلجراءات اختيار املوعفني امليةدانيني ويشةرتد األمةني يف ا   

تنطبق اإلجراءات املعيارية لتعيني موعفي الفئة الفنيةة   13األخرى املمولة من امليزانية العادية 01وجهو  أجهزة املادة 

األجهزة املعنية وقد أثريت بع  املسائل بشأن إجراءات تقديم اقرتاحات إىل . املوعفني الفنينياليت تشرد جلنة اختيار 

 .الختيار املوعفني، وجتري دراستها بالتشاور مع يعبة املوارد البشرية

 

، اري حاليا  استعراض نظام تقييم وإدارة األداء اجا  01أجهزة املادة  تقييم األداء وتقييم أمناءوجهو  - 01

وقد ُقةدم اقةرتاح   . 01باملنظمة وجتري مشاورات داخلية بهدف معاجلة مسألة السلطة اإليرافية على أمناء أجهزة املادة 

سةائل اإلداريةة   يرمي إىل التمكني من إجراء تقييم واف  للمسائل الوعيفية والتشغيلية من جانب األعضاء، من ناحية، وامل

تتمتةع  الةيت   01 وهذه املسألة هلا أهميةة خا ةة ألمنةاء أجهةزة املةادة     . البوتة من جانب اإلدارة، من الناحية األخرى

14.بدرجة كبرية من االستق ل
  

 

مةن الدسةتور    01الةذين يعملةون يف أمانةات األجهةزة املنشةأة مبوجةب املةادة         موعفو فئة اجدمات العامةة أما - 03

خيضعون حاليا  عيعهم للسياسات واإلجراءات املعيارية املتعلقة باملوارد البشرية املنطبقةة  فهم املوجودة يف املقر الرئيسي 

وقةد مةم   . امليدانيةة أو   يكةن   املشاريععلى موعفي املقر الرئيسي، بهرف النظر عما إذا كان وضع األجهزة هو وضع 

بيةد أنةه   . ياق عمليات النقل وعدم التجديد وكذلك عمليات االختيار اليت تقوم بهةا املنظمةة  عن ذلك بع  القضايا يف س

اليت تتسم  "القابلية للتبديل"سيكون من الهعب اتباع نهج خمتلف، وجا ة يف املقر الرئيسي، بالنظر إىل ارتفاع درجة 

ن تأخذ علمةا  بةأن املنظمةة علةى اسةتعداد ملوا ةلة       وبينما يرجى من جلنة املالية أ. بها الوعائف يف فئة اجدمات العامة

دراسة هذا املوضوع، يرجى أيضا  منها أن تقدم مشورة بشأن كيفية التعامل مع طلبات اجةرو  علةى اإلجةراءات املقةررة     

 مةن الدسةتور   01فيما يتعلق بتعيني واختيار موعفي فئة اجدمات العامة الذين يعملون يف أجهزة منشأة مبوجةب املةادة   

 .واملمولة مبيزانيات مستقلة واملوجودة يف املقر الرئيسي، وبشأن نقلهم وعدم جتديد عقودهم

 

مسةائل تتعلةق بالرتتيبةات     تتمتع مبستوى كبري من االستق ل الوعيفياليت  01بع  أجهزة املادة  توقد أثار- 09

15املوارد البشرية من غةري املةوعفني  التعاقدية الستخدام 
وأعةرب األمنةاء عةن الرغبةة يف متكيةنهم مةن حتديةد األسةعار          .

                                                      
ضةع  نفةس و ( مةن قبيةل هيئةة التونةة يف ايةيس اهلنةدي، سيشةيل       )املمولة من األموال اجارجة عن امليزانيةة   01وضع أجهزة املادة  12

من قبيةل اهليئةة العامةة ملهةايد أمسةاد البوةر       )املشاريع امليدانية، مبا يف ذلك وضع املشاريع امليدانية اليت توجد مقرها يف املقر الرئيسي 

 (.املتوسس، روما
 .مث  ، أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 13
ملهايد أمسةاد البوةر املتوسةس، واملعاهةدة الدوليةة بشةأن املةوارد الوراثيةة النباتيةة          مث  ، هيئة التونة للمويس اهلندي، واهليئة العامة  14

 .لألغذية والزراعة
 (.من دليل التعليمات اإلدارية 307القسم )واالستشاريون ( من دليل التعليمات اإلدارية 306القسم ) (PSA)مقدم اجدمات الشخهية  15
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كةانون  / ويف ديسةمرب . وقد مت حيثما أمكن استيعاب تلك الطلبات. املناسبة والتنافسية اجا ة بهم للخدمات االستشارية

بةدو أن  أمريكيةا وي  دوالرا  922األقهى ألتعاب مقدمي اجدمات الشخهية واالستشةاريني عةن    ، زاد احلد2002األول 

 .هذا قد سّوى أية مسائل معلقة

 

ممةا أسةفر    - خطابات االتفاق -من دليل التعليمات اإلدارية  307، ُنفذ القسم اجلديد 2000متوز /ومنذ يوليو- 07

تفةاق  العن وجود مناذ  حمّدثة، ومرونة تشغيلية ضرورية، ومراقبة داخلية، ووثائق دعم تيّسر حترير وتنفيذ خطابةات ا 

وُتطلب أحيانا  استثناءات من تلةك القاعةدة بشةأن    . 01مبزيد من السهولة واليسر، مبا يف ذلك فيما يتعلق بأجهزة املادة 

، ولكةن   ُيطلةب أي   (منها مث   املوافقة على متديد خطاب اتفاق حتى بعد أن يكةون قةد انتهةى أجلةه    )مسائل طفيفة 

 .التشاور الداخليعن طريق عاجلة أي خرو  أو أي يواغل ُيعرب عنها ويو ى مبوا لة م. خرو  كبري على القواعد

 

 قنوات االتهال مع احلكومات

 

إىل  17وقةد حتتةا  بعة  األجهةزة    . 16حيدد الدليل اإلداري للمنظمة قواعةد قنةوات االتهةال مةع احلكومةات     - 08

مةن  غةري رمسيةة،    ُأجريت تعدي توبأي حال، . التفاعل مع رؤساء اإلدارات احلكومية وإىل التخفيف من هذه القواعد

وقد يكون من املناسةب إضةفاء طةابع نظةامي علةى هةذه املسةألة باسةتوداو قواعةد ومعةايري خا ةة بشةأن             . حني آلخر

املراس ت الرمسية، ومن املمكن السماح، يف إطار البةارامرتات الةيت ستوضةع، لألمانةات بالتفاعةل مةع األعضةاء حتةى         

أو الةيت لةديها ع قةات مةع أمانةات أجهةزة        "تستضيف"بيد أن الوحدات اليت . طات احلكوميةمستوى معني من السل

وُيقةرتح تعةديل دليةل    . ينبغي إبقاؤها على علم بهذه املراسة ت ضةمانا  لتةازرات الةربامج واتسةاق السياسةات       01املادة 

 .إلدارة يف املقام األولوهذه مسألة تبت فيها ا. 01املراس ت لكي يعكس الوضع اجا  ألجهزة املادة 

 

 الع قات مع اجلهات املاية

 

العام املساعد، إدارة التعاون التق ، ، ويتوىل املدير تتوىل إدارة التعاون التق  املسؤولية العامة عن تعبئة املوارد- 06

سلطة توقيع االتفاقات املتعلقة باجلهات املاية مع وكاالت حكومات البلدان املايةة، والوكةاالت املتعةددة األطةراف،     

يف  96-2وهةذه املسةألة تتسةم بقةدر مةن األهميةة بةالنظر إىل أن اإلجةراء         . واجلهات املاية حلسابات األمانة األحادية

تعبئةة متويةل إضةايف مةن     "الفورية الدولية يشري حتديدا  إىل إمكانية ممارسة األجهةزة سةلطة ماليةة وإدارة أكةرب و     اجطة

ويف السةنوات القليلةة   . "أعضائها، مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة واحلفاع على ع قة رفةع تقةارير معهةا   

ع  األحيان توقيع االتفاقةات املتعلقةة باجلهةات املايةة نيابةة عةن       يف ب 01املاضية، استطاع بع  أمناء أجهزة املادة 

ورمبا كانةت بعة  األمانةات قةد احتفظةت      . على أساس تفوي  من املدير العام املساعد، إدارة التعاون التق  املنظمة،

                                                      
 (.جطو  التوجيهية إلعداد وإرسال املراس تا) 903و( دليل املراس ت) 902القسمان  16
 .بعضها معهود إليه بسلطة اعتماد تدابري تنظيمية ملزمة مبايرة  لألعضاء 17
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بع مبايرة من  كود بع قات مبايرة مع اجلهات املاية ألنها كان عليها التزام قانوني بتنفيذ اسرتاتيجيات متويل تن

وإىل جانب هذه الظروف اجا ة، ينبغي بوجةه عةام أن تكةون التسةهي ت     . دستورية أو من قرارات أجهزتها الرئاسية

مرهونة بضرورة االتساق العام يف أنشطة تعبئةة املةوارد الةيت تقةوم      01املتعلقة بتعبئة املوارد املمنوحة ألمناء أجهزة املادة 

وهذه املسألة تنةدر   . ناقشها األمناء، لذلك، مع الوحدات املختهة يف املنظمة، على النوو املناسببها املنظمة، واليت ي

 .يف املقام األول ضمن سلطة اإلدارة

 

 تنظيم االجتماعات

 

مطلوب من املدير العام، قبل كل اجتماع ُيعقةد خةار  املقةر الرئيسةي أو خةار  املكاتةب اإلقليميةة واإلقليميةة         - 20

فيمةةا يتعلةةق  18احلكومةةة املضةةيفة ومنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة  ترتيبةةا  ُيوةةدد مسةةؤولياتالفرعيةةة الرئيسةةية، أن يعقةةد 

 ال تهدف إىلقة بوضع املنظمة كمنظمة حكومية دولية عاملية وحيدد هذا الرتتيب عددا  من املتطلبات املتعل. باالجتماعات

 .01مة األمم املتودة، تعمل يف إطارها أجهزة املادة والربح يف منظ

 

ومن املهم أيضا  أن تهان على النوةو الواجةب   . ويبدو من املهم أن يوا ل املدير العام عقد مذكرات مسؤوليات- 20

، كما أكدت ذلك 19ن هذا ير  أساسي لعمل مؤسسات منظومة األمم املتودة ككلس مة نظام االمتيازات واحلهانات أل

ويف ضوء االعتبارات الةواردة أعة ه، قةد ترغةب     . استعراضات سابقة للمسألة أجرتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

باالجتماعةات الةيت تعقةدها أجهةزة     جلنة املالية يف أن تقر اسةتمرار املةدير العةام يف عقةد مةذكرات املسةؤوليات املتعلقةة        

 .01 املادة

 

من الدستور عددا  كبريا  من االجتماعات وتهدر  01وكقاعدة عامة، تنظم بالفعل األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 22

 01 أعضةاء أجهةزة املةادة   وقةد كةرر   . تكليفا  بعدد كبري من أعمال الرتعة عن طريق دائرة برجمة االجتماعات والوثةائق 

وقد . ن حتفظات فيما يتعلق ببع  الرتتيبات احلالية وطلبوا زيادة االعتماد على االستعانة باملهادر اجارجيةرابهم عإع

واختذ بعضها مبادرة اإلق ل من التكاليف بواسطة احلةد مةن عةدد     "املستقلة" 01أثري املوضوع يف كثري من أجهزة املادة 

إذا كان مةن املمكةن النظةر يف اتبةاع      غب جلنة املالية يف تقديم مشورة بشأن ماوقد تر. اللغات املستخدمة يف االجتماعات

بيةد أن هةذا يةثري    . 01نهج اختياري يف االستعانة باملهادر اجارجية لرتعة الوثةائق جهةو  بعة  أجهةزة املةادة      

 .مسائل أوسع نطاقا  متس سياسات املنظمة حاليا  بشأن املوضوع

 

                                                      
 ."مذكرات املسؤوليات"تسمى  18
أيضا  مع مراعاة أن أي خرو  من جانب إحدى املنظمات عةن النظةام املقبةول عمومةا  تكةون لةه انعكاسةات علةى مؤسسةات أخةرى يف            19

 .املنظومة
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 يف اجتماعات األجهزةاملهلوة اآلخرين أ واب ومشاركة مراقبني من املنظمات غري احلكومية 

 

، إىل حني وضع واعتماد سياسات جديدة، إىل القيام، بالتشاور مةع  01من املمكن أن يسعى أمناء أجهزة املادة - 23

وأ ةواب  الوحدات املعنية يف املنظمة ورؤساء األجهزة املعنية، بتنفيذ تدابري خمهو ة لدعوة املنظمات غةري احلكوميةة   

كة املنظمةات غةري   وُيقةرتح االسةتمرار يف اتبةاع الةنهج العملةي املةرن والتفاضةلي احلةالي بشةأن مشةار          . املهلوة اآلخرين

فهةذا الةنهج كةان يعمةل      .20مةن الدسةتور   01احلكومية يف اجتماعات املنظمة مبا يف ذلك األجهزة املنشأة مبوجب املادة 

بطريقة مرضية وأتاح زيادة مشاركة ممثلي منظمات اجملتمع املدني واملنظمات غةري احلكوميةة يف طائفةة مةن اجتماعةات      

 . حتياجات ايددة لألجهزة املعنية ولشواغل دوائرها املعنية، مع االستجابة ل01أجهزة املادة 

 

 مسألة ع قة رفع التقارير مع املنظمة 

 

. إن مسألة ع قة رفع التقارير مع املنظمة وأجهزتها الرئاسية هي مسألة قد تظل موضع استعراض يف املستقبل- 21

نطاق وغرض رفع التقارير يف املقام األول فيمةا يتعلةق بكةل     وإضافة إىل ذلك، وكما يدلل على ذلك اجلدول املرفق، حيدَّد

 .جهاز يف ضوء  كوكه الدستورية ومع مراعاة آراء املنظمة

 

 81 و 81املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم االتفاقيات واالتفاقات اليت ُتعقد ك إطار املادتني - رابعا 

 من الدستور 6املادة من الدستور، واهليئات واللجان املنشأة مبوجب 

 

يف التقارير األسبق أثريت مسألة ما إذا كانت املبادئ واإلجراءات املذكورة أعة ه والةواردة يف اجلةزء سةني مةن      - 23

وُعّدلت فيما يتعلق بنقا  حمةددة يف بضةع    0637وكانت املبادئ قد اعُتمدت يف عام . االنهو  األساسية ينبغي تعديله

جهةو  أجهةزة املةادة    ليس فوسب  ،وينبغي تعديلها من حي  عدد من اجلوانب. 0660مناسبات، ال سيما يف عام 

ومةرة أخةرى، خيتلةف كةثريا  وضةع      . مةن الدسةتور   9بل أيضا  جهو  اللجان واهليئات املنشأة مبوجب املةادة   ،01

ولن يكون من السهل حاليا  القيام بإعادة حتديد عةدد كةبري مةن القواعةد واإلجةراءات لكفالةة        ،ويتطور 01أجهزة املادة 

ويف . ومن املمكن تنفيذ هذه املمارسةة يف مرحلةة الحقةة   . "  حيتها جلميع احلاالت"استجابتها ل حتياجات الفعلية و 

 .الوقت ذاته، ستنفذ املنظمة التدابري املتوقعة يف هذا االستعراض

 

                                                      
يف هذا السياق من اجلدير بالذكر أيضا  أنه بناء على طلةب اجمللةس يف دورتةه اجامسةة واألربعةني بعةد املائةة، سةتقدَّم نسةخة كاملةة            20

ليةة  وحمّدثة من اسرتاتيجية الشراكات مع اجملتمع املدني واسرتاتيجية الشراكة مع القطاع اجا  إىل االجتماع املشرتد املقبل للجنيت املا

 .2003نيسان /، كي يوافق عليها اجمللس يف أبريل2003آذار /والربنامج يف مارس
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من اللجنة -امسًا خ

 

وقةد تةود اللجنةة أن    . يرجى من جلنة املالية أن تستعرض هذه الوثيقة وتقدم ما تةراه مناسةبا  مةن آراء بشةأنها    - 29

، وآراء جلنةة الشةؤون   ك املرفقق األول ، وهي تقوم بذلك، وضع وحالة كل جهاز، كما هما معروضةني  احلسبانتأخذ يف 

املرفقق  الدستورية والقانونية، اليت قدمت يف دورتها اجامسة والتسعني عددا  من التو يات بشأن املوضوع، معروضةة يف  

 .بهذه الوثيقة الثاني

 :ويرجى من جلنة املالية، على وجه اجهو ، أن- 27
 
 .01تؤكد الطبيعة واالحتياجات الوعيفية املختلفة ألجهزة املادة  (أ) 

 

احلسةبان  تؤكد احلاجة إىل حتديد األجهزة اليت ستنطبق عليها تو يات هذا االستعراض، آخةذة يف   (ب) 

آراء األعضاء، وطبيعة األنشطة اليت ُتمارس، وآلية الرقابة املوجودة حاليةا  لةدى أي جهةاز حمةدد،     

وضع معايري حتدد األمانة على أساسةها األجهةزة الةيت حيةق     إىل والوضع العام لألجهزة املعنية، أو 

 هلا التمتع بالتسهي ت املتوقعة يف هذا االستعراض؛

 

املسائل املتعلقة ) 09إىل  00يف هذا االستعراض يف الفقرات  اليت أبديتظات تقدم مشورة بشأن امل ح ( ) 

الع قةات مةع اجلهةات    ) 06، والفقةرة  (االتهاالت مةع احلكومةات  ) 08، والفقرة (باملوارد البشرية

 اليت تندر  عموما  ضمن مسؤولية اإلدارة؛( املاية

 

انظةر  )لية واملسائل املتعلقة باملراجعة حسةب االقتضةاء   تقدم مشورة بشأن مسائل امليزانية واملسائل املا (د) 

 ؛(00إىل  8الفقرات 

 

تقةةدم مشةةورة بشةةأن املسةةائل املتعلقةةة جدمةةة االجتماعةةات، مبةةا يف ذلةةك ترعةةة الوثةةائق يف ضةةوء   (هة) 

 ؛(22إىل  20انظر الفقرات )يف هذه الوثيقة  اليت أبديتامل حظات 

 

لقة باملشاركة يف اجتماعات ممثلي املنظمةات غةري احلكوميةة، ومنظمةات     تأخذ علما  باالعتبارات املتع (و) 

، وتقةدم مشةورة بشةأن احلاجةة إىل  ةياغة جمموعةة       اآلخةرين  أ واب املهةلوة واجملتمع املدني، 

 ؛(23 انظر الفقرة) 01ياملة من القواعد واإلجراءات املتعلقة مبشاركتها يف اجتماعات أجهزة املادة 

 

ومنظمةة   01تأخذ علما  بامل حظات املتعلقة مبسألة اخت ف ع قة رفع التقةارير بةني أجهةزة املةادة      (ز) 

 ؛(21انظر الفقرة )األغذية والزراعة بالنظر إىل الوضع القانوني ايدد لكل جهاز منها 
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وكذلك اخةت ف طبيعتهةا،    01تأخذ علما  بأنه، بالنظر إىل التطور اجلاري بشأن وضع أجهزة املادة  (ح) 

ينبغي إرجاء التعدي ت املقرتح إدخاهلا على املبةادئ، إىل حةني اكتسةاب مزيةد مةن اجةربة بشةأن        

تنفيذ تو يات هذا االستعراض إىل تفةادي احلاجةة إىل إجةراء اسةتعراض فةوري      سيؤدي  و. املوضوع

 (.23انظر الفقرة )للمبادئ 
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 األولاملرفق 
  

 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)

اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

  (IRC)اهليئة الدولية لألرز 

وبقدأ   0618عقال   الدستور مقن ِقبلقل املقؤفر ك   ُووفق عله 

وجققرت تعديلققو الحقققًا ك األعققوال . 0616نفققاذه ك عققال 

 0682و  0673و  0690و  0633و  0633

 (إيطاليا)روما  :املقر

 عاملي

 دولة عضوا  92

إنتةةا  األرز : األهةةداف العامةةة 

وحفظةةه وتوزيعةةه واسةةته كه،  

باسةةةةتثناء املسةةةةائل املتعلقةةةةة  

 الدوليةبالتجارة 

ألرز اللجنةةة الدوليةةة لةة دسةةتور  •

 (الدستور)

 (RoP)النظام الداخلي  •

 .السلطة االستشارية واإلدارية

 تقديم تو يات إىل األعضاء عن طريق املدير العام؛ •

 لعام لتقديم املساعدة التقنية إىل األعضاء؛تقديم تو يات إىل املدير ا •

 واالقتهادية املتعلقة بهدف اهليئة؛استعراض املشاكل العلمية والتقنية  •

 وتنسيقها؛ املشاريعتعزيز  •

 .ع املعلومات ونشرهاع •

 اري فوص ومراجعة حسابات اهليئة يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة :املراجعة

  (IPPC)االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 .0632وبدأ نفاذها يف عام  0630ُوّقعت االتفاقية يف عام 

، (CPM)واالتفاقية حتكمها هيئة تةدابري الهةوة النباتيةة    

مةةن االتفاقيةةة، وتعمةةل  02الةةيت أنشةةئت مبوجةةب املةةادة 

 كجهاز رئاسي ل تفاقية

 (إيطاليا)روما  :املقر

 

 عاملية

 طرفا  متعاقدا  077

 :األهداف العامة

وقايةةةة النباتةةةات واملنتجةةةات   

 النباتية

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  •
(IPPC) 

النظةةام الةةداخلي هليئةةة تةةدابري   •

 ؛(RoP)الهوة النباتية 

 ؛(PM)دليل اإلجراءات  •

خطو  توجيهية مالية حلسةاب   •

كما اعُتمةدت يف  )أمانة االتفاقية 

الةةدورة الرابعةةة هليئةةة تةةدابري   

 (2006الهوة النباتية، 

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 ؛(ُيعرتف باملعايري كنقطة مرجعية للتجارة الدولية)املعايري الدولية  •

 اجطو  التوجيهية املتعلقة باالعرتاف باملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛ •

 التو يات الداعية إىل تنفيذ االتفاقية؛ •

 .استعراض حالة وقاية النباتات •

 :تتعهد الدول األعضاء مبا يلي

 طنية رمسية لوقاية النباتات؛إنشاء منظمة و •

 اختاذ ترتيبات إل دار يهادات الهوة النباتية طبقا  ل تفاقية؛ •

االلتزام بتدابري الهوة النباتية املتعلقة باآلفات اليت ختضع للوجر الهوي واآلفات اليت ال  •

 ختضع له وختضع للوائح؛

 .النباتية وفقا  ل تفاقية ممارسة السلطة السيادية لتنظيم دخول النباتات واملنتجات •

 .تعتمد اهليئة ميزانية حساب أمانة :اعتماد امليزانية
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 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)

اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

 (APPPC)ميئة آسيا واحمليط اهلادئ لوقاية النباتات 

ُقعت اتفاقية وقاية النباتات إلقليم آسيا واييس اهلةادئ  و

و  0676و 0697وجرى تعديلها يف األعوام  0633يف عام 

 .0666و  0683

وُعةةدلت يف  0633واالتفاقيةةة، كمةةا ُووفةةق عليهةةا يف عةةام 

كي تشمل الهةني  ) 0683ويف عام  0676و  0697عامي 

أعضةةاء متعاقةةدة   7، ملزمةةة لةةة  (ضةةمن تعريةةف اإلقلةةيم  

 ؛ (االتفاقية ألف)

وُعدلت يف عةامي   0633واالتفاقية كما ُووفق عليها يف عام 

كي تشمل الهةني ضةمن   ) 0683ويف عام  0676و  0697

 07ملزمةة لةة   ( تعريف اإلقليم وإلدخال مساهمات إلزاميةة 

 (.االتفاقية باء)عضوا  متعاقدا  

 .ليست سارية حاليا  0666واالتفاقية كما ُعدلت يف عام 

 (.تايلند)بانكوك : املقر

 إقليمية

االتفاقيةةة )أعضةةاء متعاقةةدين  7

 (ألف

 وقاية النباتات: األهداف العامة

اتفاقيةةة وقايةةة النباتةةات إلقلةةيم  •

آسيا واييس اهلادئ كما ُووفق 

وُعةدلت يف   0633عليها يف عام 

ويف عةام   0676و  0697عامي 

كةةي تشةةمل الهةةني يف  ) 0683

االتفاقيةةةة )، (تعريةةةف اإلقلةةةيم

 (.ألف

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 حتديد اإلجراءات والرتتيبات ال زمة لتنفيذ االتفاقية؛ •

 ستعراض التقارير املقدمة من األطراف املتعاقدة بشأن التقدم ايرز يف تنفيذ االتفاقية؛ا •

 النظر يف املشاكل اليت تتطلب التعاون على أساس إقليمي ويف تدابري املساعدة املتبادلة؛ •

تدابري احلظةر، أو إ ةدار الشةهادات، أو التفتةيو، أو الةتطهري، أو احلجةر الهةوي، أو         •

أو التدابري األخرى فيما يتعلق باسةترياد أي نباتةات، مبةا يف ذلةك مةواد تعبئتهةا       التدمري، 

؛ و من أي مكةان خةار  اإلقلةيم   ( 0: )نباتية املهدر هاتها، وأي مواد تعبئة وحاوياتاوحاوي

 .من أي أراٍض أخرى داخل اإلقليم( 2)

 :السلطة التنفيذية

الورقيةة املوجةودة يف أمريكةا اجلنوبيةة، علةى النوةو        Heveaتدابري إلخ ء اإلقليم مةن آفةة    •

 .ايدد يف املرفق باء من االتفاقية

تعتمد اهليئة امليزانية وحتيلةها إىل املةدير العةام لتقةدميها إىل      (:االتفاقية باء)اعتماد امليزانية 

 .جملس منظمة األغذية والزراعة قبل تنفيذها

 إقليمية

 عضوا  متعاقدا   07

 

 (االتفاقية باء)

 وقاية النباتات: األهداف العامة

اتفاقيةةة وقايةةة النباتةةات إلقلةةيم  •

آسيا واييس اهلادئ كما ُووفق 

وُعةدلت يف   0633عليها يف عام 

ويف عةام   0676و  0697عامي 

كي تشمل الهني ضةمن  ) 0683

تعريةةةةف اإلقلةةةةيم وإلدخةةةةال  

االتفاقيةة  )، (مساهمات إلزاميةة 

 ؛(باء

الةةةةةداخلي للهيئةةةةةة النظةةةةةام  •

(APPPC )(RoP)؛ 

( APPPC)للهيئة  القواعد املالية •

 (.القواعد املالية)

ميئة مكافحة اجلراد الصقحراوي ك جنقوغ غقرغ آسقيا     
(SWAC)  

 

، وبدأ نفاذهةا يف  0693ُوّقعت اتفاقية إنشاء اهليئة يف عام 

 0691عام 

 

 (إيطاليا)روما  :املقر

 إقليمية

 دول أعضاء 1

 :العامةاألهداف 

مكافوةةةةة انتشةةةةار اجلةةةةراد    

 الهوراوي داخل املنطقة

اتفاقيةةة إنشةةاء هيئةةة مكافوةةة    •

اجلةةراد الهةةوراوي يف جنةةوب  

 ؛(االتفاقية)غرب آسيا 

  (RoP)النظام الداخلي  •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 ختطيس وتنفيذ إجراءات مشرتكة ملسح اجلراد الهوراوي ومكافوته يف اإلقليم؛ •

مساعدة وتعزيز اإلجراءات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية املتعلقة مبكافوة أو مسةح اجلةراد    •

 الهوراوي؛

تقديم املساعدة، بناء على طلب أي عضو تواجه أراضيه غزوا  من اجلراد الهوراوي يتجةاوز   •

كة بهةذا  قدرة خدماته الوطنية على املكافوة واملسح، يف أية تدابري ُيتفق عليها بهةفة مشةرت  

 الشأن قد تهبح ضرورية؛

ازم األخرى، اليت االحتفاع باحتياطيات من معدات مكافوة اجلراد واملبيدات احلشرية واللو •

 .الطوارئ ُتستخدم يف حاالت
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 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)

اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

 

 :الدول األعضاء مبا يلي تتعهد

أو بني أعضةاء اهليئةة، علةى تبةادل منةتظم للمعلومةات بشةأن        /احلفاع، عن طريق األمني و •

 القائم بشأن اجلراد؛الوضع 

اختاذ عيع التدابري املمكنة ملكافوة اجلةراد الهةوراوي الوقائيةة داخةل البلةدان األعضةاء        •

واحلد من الضرر الذي يلوق بايا يل عن طريق االحتفاع جدمة دائمة ملعلومات اجلةراد  

وتشجيع  واإلب غ بشأنه، واالحتفاع مبخزونات من املبيدات احلشرية ومعدات استخدامها،

 ودعم أعمال التدريب واملسح وإجراء البووو يف امليدان؛ 

 .تقديم تقارير دورية إىل اهليئة عن اإلجراءات املتخذة للوفاء بااللتزامات املذكورة أع ه •

حتةال امليزانيةة، بعةد موافقةة اهليئةة عليهةا، إىل املةدير العةام لتقةدميها إىل           :اعتماد امليزانية

 .اجمللس قبل تنفيذها

ميئققة مكافحققة اجلققراد الصققحراوي ك اإلقلققيم األوسققط   
(CRC)  

، وبدأ نفاذها 0693ُوّقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

 0697يف عام 

 

 القاهرة :املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  07

 :األهداف العامة

مكافوةةةةة انتشةةةةار اجلةةةةراد    

 الهوراوي داخل املنطقة

اتفاقيةةة إنشةةاء هيئةةة مكافوةةة    •

اجلةةراد الهةةوراوي يف اإلقلةةيم   

 ؛(االتفاقية)األوسس 

 (RoP)النظام الداخلي  •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

ختطيس وتشجيع اختاذ إجةراءات مشةرتكة ملسةح اجلةراد الهةوراوي ومكافوتةه يف اإلقلةيم         •

 ؛اليت ميكن بها توفري موارد كافية، هلذا الغرضرتتيبات، الحيثما يلزم ذلك، واختاذ 

مساعدة وتشجيع اإلجراءات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية املتعلقة مبكافوة أو مسح اجلراد  •

 الهوراوي؛

 ديد طابع ومدى املساعدة اليت حيتا  إليها األعضاء من أجل الربامج اإلقليمية؛حت •

تقديم املساعدة، بناء على طلب أي عضو تواجه أراضيه غزوا  من اجلراد الهوراوي يتجةاوز   •

قدرة خدماته الوطنية على املكافوة واملسح، يف أية تدابري ُيتفق عليها بهةفة مشةرتكة بهةذا    

 ضرورية؛الشأن قد تهبح 

االحتفاع مبخزونات من معدات مكافوة اجلراد واملبيدات احلشرية وغريها من اللوازم، اليت  •

 .ُتستخدم يف حاالت الطوارئ

مسودة ميزانية اهليئةة تعةدها األمانةة وتقةدمها اللجنةة التنفيذيةة إىل اهليئةة         :اعتماد امليزانية

 .للموافقة عليها
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اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

ميئققة مكافحققة اجلققراد الصققحراوي ك اإلقلققيم الغربققي   
(CLCPRO)  

، وبدأ نفاذها 2000ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

 .2002يف عام 

 (.اجلزائر)مدينة اجلزائر  :املقر

 إقليمية

 دول أعضاء 00

مكافوةة غةزو   : األهداف العامة

اجلةةةراد الهةةةوراوي داخةةةل   

 .املنطقة

مكافوةةة اتفاقيةةة إنشةةاء هيئةةة   •

اجلةةراد الهةةوراوي يف اإلقلةةيم   

 ؛(االتفاقية)الغربي 

 .(RoP)النظام الداخلي  •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

تشجيع التدابري والبووو الوطنية واإلقليمية والدولية بهدف مكافوة اجلراد الهةوراوي يف   •

 اإلقليم؛

ختطيس وتشجيع إجراءات مشرتكة ملسح ومكافوة اجلراد الهوراوي يف اإلقليم حيثمةا يلةزم    •

 اليت ميكن بها توفري موارد كافية؛هلذا الغرض، ذلك، واختاذ الرتتيبات، 

تقديم املساعدة، بناء على طلب أي عضو تواجه أراضيه غزوا  من اجلراد الهوراوي يتجةاوز   •

كافوة واملسح، يف أي تدابري ُيتفق عليها بهةفة مشةرتكة بهةذا    قدرة خدماته الوطنية على امل

 الشأن قد تهبح ضرورية؛

حتديد طابع ومدى املساعدة ال زمةة لألعضةاء مةن أجةل الةربامج اإلقليميةة، بالتشةاور مةع          •

 األعضاء املعنيني؛

، االحتفاع مبخزونات من معدات مكافوة اجلراد، واملبيةدات احلشةرية، واللةوازم األخةرى     •

 .اليت ُتستخدم يف حاالت الطوارئ

مسودة ميزانية اهليئةة تعةدها األمانةة وتقةدمها اللجنةة التنفيذيةة إىل اهليئةة         :اعتماد امليزانية

 .وحتال امليزانية، بعد املوافقة عليها، إىل املدير العام لتنفيذها. للموافقة عليها

  (IPC)اهليئة الدولية للحور 

الةذي   "األسبوع الدولي للوور"أثناء  0617أنشئت يف عام 

ووافق املؤمتر، يف دورته العايةرة  . نظمته احلكومة الفرنسية

، على اتفاقيةة تةدر  اهليئةة ضةمن إطةار منظمةة       (0636)

. 0690وبدأ نفاذ تلك االتفاقيةة يف عةام   . األغذية والزراعة

 .0677ويف عام  0697يف عام : وُعدّلت االتفاقية الحقا 

 (.اإيطالي)روما  :املقر

 عاملية

 دولة عضوا  37

تشةةةجيع : األهةةةداف العامةةةة 

ودراسةةةةة اجلوانةةةةب العلميةةةةة 

والتقنيةةةةةةةةة واالجتماعيةةةةةةةةة 

واالقتهةةةادية لزراعةةةة احلةةةور   

 والهفهاف 

اتفاقية إدرا  اهليئة الدولية للوةور  

 .ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 واالجتماعية واالقتهادية لزراعة احلور والهفهاف؛دراسة اجلوانب العلمية والتقنية  •

 تشجيع تبادل األفكار واملواد بني العاملني يف جمال البووو، واملنتجني، واملستخدمني؛ •

 برامج حبثية مشرتكة؛اختاذ الرتتيبات لتنفيذ  •

 تقديم تو يات إىل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، عن طريق املدير العام؛ •

املةادة  ) يات إىل جلان احلور الوطنية، عن طريق املدير العةام واحلكومةات املعنيةة    تقديم تو •

 (.الثالثة من االتفاقية

بإنشاء جلنة وطنية للوور أو، إذا   يكن هذا ممكنةا ، بتسةمية هيئةة    : هد الدول األعضاءتتع

 (.املادة الرابعة من االتفاقية)وطنية مناسبة 

وحتال امليزانية إىل املةدير العةام لتقةدميها    . اهليئة برناجمها وميزانيتهاتعتمد  :اعتماد امليزانية

  .إىل اجمللس قبل تنفيذها
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اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

اجلهققاز الرئاسققي للمعامققدة الدوليققة للمققوارد الوراثيققة  

  (IT-PGRFA)النباتية لألغذية والزراعة 

 .2001وبدأ نفاذها يف عام  2000ُوقعت املعاهدة يف عام 

 (.إيطاليا)روما  :املقر

 عاملية

 طرفا  متعاقدا  028

املةوارد    ةيانة : األهداف العامة

الوراثيةةةةة النباتيةةةةة لألغذيةةةةة 

 .والزراعة واستخدامها املستدام

املعاهةةةةدة الدوليةةةةة للمةةةةوارد    •

النباتيةةةةة لألغذيةةةةة  الوراثيةةةةة

 ؛(IT-PGRFA)والزراعة 

 النظام الداخلي؛ •

 القواعد املالية •

 :واإلدارية السلطة االستشارية

 تقديم التوجيه واإلرياد بشأن السياسات لر د املعاهدة؛ •

 حتديد وجهة السياسات وتقديم إرياد وتو يات من أجل تنفيذ النظام املتعدد األطراف؛ •

 اعتماد ما يلزم من تو يات لتنفيذ املعاهدة وبهفة خا ة لتشغيل النظام املتعدد األطراف؛ •

 ع املنظمات وهيئات املعاهدات الدولية األخرى؛إقامة وموا لة التعاون م •

النظر يف إجراءات تعاونية وفعالةة ويف آليةات تشةغيلية لتشةجيع االمتثةال ألحكةام املعاهةدة         •

 .وملعاجلة قضايا عدم االمتثال، واملوافقة على تلك اإلجراءات واآلليات

 :تتعهد الدول األعضاء بأن

 الوطنية مطابقة ل لتزامات املنهو  عليها يف املعاهدة؛جتعل القوانني واللوائح واإلجراءات  •

تشّجع، رهنا  بالتشريعات الوطنية، وبالتعاون مع األطراف املتعاقدة األخرى حيثما كان ذلك  •

 ةيانتها  مناسبا ، اتباع نهج متكامل يف استكشاف املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و

 واستخدامها املستدام؛

وتوا ل تدابري مناسبة على  عيد السياسات وعلى الهعيد القانوني تشجع االستخدام تضع  •

 املستدام للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛

عن طريق منظمة األغذيةة والزراعةة، ومةع     تتعاون مع األطراف املتعاقدة األخرى، مبايرة  أو •

املةوارد الوراثيةة النباتيةة لألغذيةة والزراعةة       يانة املنظمات الدولية األخرى ذات الهلة يف 

 .واستخدامها املستدام

يعتمد اجلهةاز الرئاسةي ميزانيةة املعاهةدة الدوليةة للمةوارد الوراثيةة النباتيةة         : اعتماد امليزانية

 .لألغذية والزراعة

اهليئققة األوروبيققة ملكافحققة مققرض اعمققه القالعيققة      
(EUFMD)  

وقد . 0631وبدأ نفاذه يف عام  0633ُوقع الدستور يف عام 

و  0677 و 0673و  0692األعةةةوام : ُعةةةدل الحقةةةا  يف 

0667. 

 (.إيطاليا)روما  :املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  أوروبية 39

الوقايةةة مةةن : األهةةداف العامةةة

مةةةةةرض احلمةةةةةى الق عيةةةةةة 

 يف أوروبا (FMD)ومكافوته 

 ؛(الدستور)دستور اهليئة  •

 النظام الداخلي؛ •

 .ال ئوة املالية •

 السلطة االستشارية واإلدارية

 ؛هعع املعلومات عن الربامج الوطنية ملكافوة مرض احلمى الق عية وإجراء البووو بشأن •

 حتديد طبيعة ومدى املساعدة ال زمة للدول األعضاء لتنفيذ براجمها الوطنية؛ •

ف الفةريوس بالوسةائل   ضمان توافر خمترب دولةي مةزود بتسةهي ت مةن أجةل سةرعة تو ةي        •

 امل ئمة؛

 اختاذ ترتيبات من أجل توافر تسهي ت م ئمة لتوديد نوع الفريوس وتو يفه؛ •

االحتفاع مبعلومات عن أر دة املولدات املضادة واألمهال املتاحة يف البلدان األعضاء والبلدان  •
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اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

 األخرى؛

 

متاحة للمساعدة يف الوقاية من  تقديم املشورة إىل املنظمات األخرى بشأن ختهيص أي أموال •

 .مرض احلمى الق عية ومكافوته

 

تتعهد الدول األعضاء مبكافوةة مةرض احلمةى الق عيةة بهةدف القضةاء عليةه نهائيةا  بواسةطة          

 :يلي ما

 إدخال تدابري م ئمة للوجر الهوي وتدابري  وية؛ •

 سياسة الذبح؛ •

 الذبح مع التطعيم؛ •

 املايية ايّهنة متاما  بواسطة التطعيم؛االحتفاع بأعداد من  •

 املرض؛بقد يلزم تطعيم أنواع أخرى من املايية املعرضة لإل ابة  •

 التطعيم يف املناطق اييطة حباالت تفشي املرض؛ •

 (.املادة الثانية من الدستور)وُتنفَّّذ الطرق املعتمدة تنفيذا  ارما  

 

ية الربنامج وامليزانية اإلدارية، أو ميزانيات خا ة حسب تقدم اللجنة التنفيذ :اعتماد امليزانية

 .احلالة، إىل اهليئة، لتقدميها إىل جلنة املالية مبنظمة األغذية والزراعة

اهليئة اإلقليمية لإلنتاج اعيواني وصحة اعيوان آلسيا 

  (APHCA)واحمليط اهلادئ 

وبدأ نفاذه يف عام  0673ُوقع االتفاق املنشئ للهيئة يف عام 

0673. 

 (.تايلند)بانكود  :املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  08

تشجيع تنميةة  : األهداف العامة

الثةةةةروة احليوانيةةةةة واختةةةةاذ  

إجةةراءات فيمةةا يتعلةةق مبشةةاكل 

 وة احليوان وتربيتةه يف آسةيا   

األقهى، وجنوب غرب والشرق 

 اييس اهلادئ

االتفاقيةةةةة املنشةةةةئة للهيئةةةةة    •

 (.االتفاقية)

 .النظام الداخلي •

 السلطة االستشارية واإلدارية

 ختطيس وتشجيع اختاذ إجراءات مشرتكة لتوسني اإلنتا  احليواني؛ •

 تشجيع وختطيس اختاذ إجراءات مشرتكة ملسح ومكافوة األمراض املعدية؛ •

ختطيس وتشجيع اختاذ إجراءات مشرتكة لوضع برامج تعليمية لتلبيةة احتياجةات الهةناعة     •

 للدورات التعليمية؛ ياحليوانية وتقديم املشورة بشأن التوحيد القياس

حتديةد طبيعةة ومةةدى املسةاعدة ال زمةة لألعضةةاء لتنفيةذ بةراجمهم الوطنيةةة لتنميةة الثةةروة         •

 احليوانية ولدعم الربامج الوطنية

وز تقديم املساعدة يف جمةال مكافوةة األمةراض احليوانيةة املهةدر والسةارية الةيت قةد تتجةا          •

 .مكافوتها قدرة اجدمات الوطنية
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 السلطة التنظيمية 

تقديم تو يات بشأن معايري وممارسات موحةدة لغةرض ختطةيس وتشةجيع اختةاذ إجةراءات        •

 ؛(من االتفاقية( ب) 0 -املادة الرابعة )مشرتكة ملسح ومكافوة األمراض املعدية 

لإلنتةا  احليةواني و ةوة    تقديم تو يات بشأن وضع معةايري وممارسةات إقليميةة مشةرتكة      •

 (.من االتفاقية 2 -املادة السابعة )احليوان 
 

 :تتعهد الدول األعضاء بأن

 حتاف ، مبايرة وعن طريق أمني اهليئة، على تبادل منتظم للمعلومات؛ •

 تشجع منو  ناعات حيوانية يف بلدانها •

امليزانية إىل املةدير العةام لتقةدميها    وُتوال . تعتمد اهليئة برناجمها وميزانيتها :اعتماد امليزانية

 .إىل اجمللس قبل تنفيذها

 (APFIC)ميئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ 

، كما أو ةت الةدورة الثالثةة    0618أنشئت اهليئة يف عام 

وُعةدّلت االتفاقيةة املنشةئة هلةا يف     . 0617للمؤمتر يف عةام  

عليهةا  ووافةق  ( 0669)الدورة اجامسة والعشةرين للهيئةة   

 (.0667)اجمللس يف دورته الثانية عشرة بعد املائة 

 (تايلند)بانكود : املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  20

 :األهداف العامة

تشجيع االستخدام التام والسليم 

 للموارد املائية احلية

اتفاقيةةةةةة إنشةةةةةاء اهليئةةةةةة    •

 ؛(االتفاقية)

 .النظام الداخلي •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

زيادة كفاءة مهايد األمسةاد وتربيةة األحيةاء املائيةة     ( 0)برامج أو مشروعات من أجل وضع  •

 محاية املوارد من التلوو؛( 3)املوارد وإدارتها؛  يانة ( 2)وإنتاجيتها املستدامة؛ 

تشجيع أنشطة التدريب واإلرياد بشأن عيع جوانب مهايد األمساد وتنسيقها واالضط ع  •

 بها حسب االقتضاء؛

تشجيع أنشطة البو  والتطوير بشأن عيع جوانب مهايد األمساد وتنسةيقها واالضةط ع    •

 ؛(املادة الرابعة من االتفاقية)بها حسب االقتضاء 

عليهةا، إىل   وتقدم امليزانية، بعةد موافقةة اهليئةة   . توافق اهليئة على امليزانية :اعتماد امليزانية

 .ت امليزانية العامة للمنظمةالعام للنظر فيها عند إعداد تقديرا املدير

اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك وتربية األحيقاء املائيقة   

  (CACfish)ك آسيا الوسطه ومنطقة القوقاز 

وبةدأ نفاذهةا يف    2006ُوقعت االتفاقية املنشئة هلا يف عةام  

 2000عام 

 (.تركيا)أنقرة  :املقر

 إقليمية

 أعضاء 1

 :األهداف العامة

تنميةةةة املةةةوارد املائيةةةة احليةةةة 

وإدارتهةةا علةةى يةةو و ةةيانتها 

رييد واالنتفاع بها علةى أفضةل   

وجه؛ فض   عن تعزيةز التنميةة   

 ؛(االتفاقية)اتفاقية اهليئة  •

  (RoP)النظام الداخلي  •

 .(FR)ال ئوة املالية  •

 السلطة التنظيمية 

 املوارد املائية احلية وإدارتها على يو رييد ولتنفيذ هذه التو يات؛هيانة اختاذ تدابري ل •

التعاونية املشاريع التو ية بأنشطة تتعلق بالتدريب واإلرياد والبو  والتطوير، مبا يف ذلك  •

ء يف جماالت مهايد األمساد وتربية األحياء املائية، وتنسيقها واالضط ع بها حسب االقتضا

 (.املادة الثالثة من االتفاقية)

وُتوةال  . توافق اهليئة على امليزانية، وعلى ميزانية خا ةة حسةب االقتضةاء    :اعتماد امليزانية
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 (تاريخ اإلنشاء)

اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

املستدامة لرتبية األحيةاء املائيةة   

 .يف اإلقليم

 .إىل جلنة املالية لعلمها ،امليزانية، بعد املوافقة عليها

املتوسققط األبققي  اهليئققة العامققة ملصققايد أمسققاك البحققر 
(GFCM)  

وُعةدلت بعةد    0616ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

ذلك حبي  أ بوت تةنص علةى التزامةات إضةافية علةى      

وبةةدأ نفةةاذ الةةنص . األطةةراف وتقتضةةي مةةوافقتهم الرمسيةةة

 .2001املعدل ل تفاقية يف عام 

 (.إيطاليا)روما  :املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  20

 :األهداف العامة

لبوريةةة املةةوارد اتنميةةة وحفةة   

املتوسةس  األبي  احلية يف البور 

والبور األسةود، وإدارتهةا علةى    

بهةةا واسةةتخدامها يةو ريةةيد،  

 .على أفضل وجه

 اتفاقية إنشاء اهليئة؛ •

 النظام الداخلي؛ •

 ال ئوة املالية •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 استعراض حالة املوارد البورية احلية؛ •

االقتهادية واالجتماعية لهةناعة  ةيد األمسةاد والتو ةية بةأي تةدابري       استعراض اجلوانب  •

 ترمي إىل تنميتها؛

تشجيع أنشطة التدريب واإلرياد بشأن عيع جوانب  يد األمسةاد وتنسةيقها واالضةط ع     •

 بها؛

 تشجيع أنشطة البو  والتطوير واملشاريع التعاونية وتنسيقها واالضط ع بها؛ •

 ها؛عع املعلومات ونشر •

تشجيع وضع بةرامج لرتبيةة األحيةاء املائيةة يف امليةاه البوريةة وامليةاه الضةاربة إىل امللوحةة           •

 .وحتسني مهايد األمساد الساحلية

 السلطة التنظيمية

تةدابري لتنظةيم طةرق    )املوارد البورية احلية وإدارتها على يةو ريةيد   هيانة اختاذ تدابري ل •

مةن أمسةاد أنةواع    اةري  ةيدها   جةم لكةل مسكةة    الهيد ومعدات الهيد، وحتديد أقل ح

حمددة، وحتديد مواسم ومناطق يسمح فيها بالهيد وُيوظر فيها الهيد، وتنظيم كمية املهيد 

 (الكلي وجهد الهيد وختهيههما فيما بني األعضاء

 .اختاذ تدابري لتنفيذ هذه التو يات •

دَّم إىل جلنةة املاليةة مبنظمةة األغذيةة     امليزانيةة املسةتقلة تعتمةدها اهليئةة وتقة      :اعتماد امليزانية

 .واوز أن تعتمد اهليئة ميزانيات خا ة يف عروف استثنائية حسب االقتضاء. والزراعة لعلمها

  (IOTC)حمليط اهلندي ك االتونة أمساك مصايد ميئة 

وبةدأ نفاذهةا    0663ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

 .0669يف عام 

 (.سيشيل)فيكتوريا  :املقر

 إقليمية

 دولة عضوا  30

 :األهداف العامة

األر ةةدة الةةيت تشةةملها   ةةيانة 

هةةةةةذه االتفاقيةةةةةة وحتقيةةةةةق  

 .األمثلاستخدامها 

اتفاقيةةةةةة إنشةةةةةاء اهليئةةةةةة    •

 ؛(االتفاقية)

 النظام الداخلي؛ •

 ال ئوة املالية •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

األر ةدة وحتقيةق اسةتخدامها     ةيانة  تشجيع التعاون فيما بني الدول األعضاء بهدف كفالة  •

 األمثل؛

 استعراض أوضاع األر دة واجتاهاتها؛ •

 عع املعلومات ونشرها؛ •

 تشجيع وتنسيق األنشطة يف جمال البو  والتطوير بشأن األر دة ومهايد األمساد؛ •
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 (تاريخ اإلنشاء)

اإلقليمي /النطاق العاملي

 السلطة اإلطار القانوني والعضوية

 .تماعية ملهايد األمساداستعراض اجلوانب االقتهادية واالج •

 

 السلطة التنظيمية

 .واإلدارةهيانة تدابري لل •

تعتمد اهليئة امليزانية اإلدارية، وامليزانيةة املسةتقلة، وامليزانيةات اجا ةة يف      :اعتماد امليزانية

وتقّدم امليزانية اإلدارية إىل جلنةة املاليةة مبنظمةة األغذيةة     . الظروف االستثنائية حسب االقتضاء

 . والزراعة لعلمها

  (RECOFI)اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك 

، ولكةن بةدأ   0666ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عةام  

 .2000نفاذها يف عام 

 (.مهر)القاهرة  :املقر

 إقليمية

 دول أعضاء 8

 :األهداف العامة

تنميةةة املةةوارد البوريةةة احليةةة  

وإدارتهةةا علةةى يةةو  ةةيانتها و

علةى أفضةل   واسةتخدامها  رييد 

وجه، وكذلك التنمية املسةتدامة  

ائيةةةة، يف لرتبيةةةة األحيةةةاء امل 

 .اإلقليم

اتفاقيةةةةةة إنشةةةةةاء اهليئةةةةةة    •

 ؛(االتفاقية)

 النظام الداخلي •

 :السلطة االستشارية واإلدارية

 االضط ع بأنشطة التدريب واإلرياد بشأن عيع جوانب مهايد األمساد؛ •

التعاونيةة يف جمةةالي مهةةايد  املشةةاريع االضةط ع بأنشةةطة البوة  والتطةةوير، مبةةا يف ذلةك     •

 (.املادة الثالثة من االتفاقية)احلية البورية األمساد ومحاية املوارد 

 السلطة التنظيمية

 اختاذ تدابري تنّظم طرق الهيد ومعدات الهيد؛ •

 من أمساد أنواع حمددة؛اري  يدها اختاذ تدابري حتدد أقل حجم لكل مسكة  •

 واملناطق اليت ُيسمح فيها بالهيد وتلك اليت ُيوظر فيها الهيد؛اختاذ تدابري حتدد املواسم  •

 .اختاذ تدابري تنظم مقدار املهيد الكلي وجهد الهيد وختهيههما فيما بني األعضاء •

وُتوال امليزانية، بعد املوافقة عليها، إىل املدير العةام  . تعتمد اهليئة ميزانيتها :اعتماد امليزانية

 .العامة ملنظمة األغذية والزراعة تقديرات امليزانيةللنظر فيها عند إعداد 
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 (تاريخ اإلنشاء)
التمويل

21
وضع األمانة 

22
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

  (IRC)اهليئة الدولية لألرز 

وبدأ نفاذه  0618م ادستور اهليئة وافق عليه املؤمتر يف ع
 0633: وُعةةةدل الحقةةةا  يف األعةةةوام  . 0616يف عةةةام 

 0682و  0673و  0690و  0633 و

 (إيطاليا)روما  :املقر

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   039 000
2002-2003 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

يعني املدير العام أمني اهليئة ويوفر أمانتهةا مةن   
 .بني موعفي املنظمة

 :املوظفون

من الربنةامج   0,3: موظفون من الفئة الفنية •

 العادي

املةدير  يرفةع األمةني تقةارير إىل     :رفع التققارير 

إدارة /العةةام، عةةن طريةةق املةةدير العةةام املسةةاعد  
 .الزراعة ومحاية املستهلك

انتباه املؤمتر عن طريق اجمللس إىل التو ةيات الةيت   يوجه املدير العام 
ترتتةةب عليهةةا انعكاسةةات علةةى  ةةعيد السياسةةات أو الةةربامج أو      
انعكاسات مالية بالنسبة للمنظمة، كي يتخذ اجمللس اإلجراء املناسب 

 .بشأنها

  (IPPC)الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 

وبةةدأ نفاذهةةا يف عةةام   0630يف عةةام االتفاقيةةة ُوقعةةت 
0632. 

، (CPM)حتكمها هيئة تدابري الهوة النباتية واالتفاقية 
، وتعمةل  االتفاقيةة مةن   02اليت أنشئت مبوجب املةادة  

 . ل تفاقيةكجهاز رئاسي 

 (إيطاليا)روما  :املقر

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكةةةةي للفةةةةرتة  3 600 000
 2003-2002املالية 

: حسققققاغ أمانققققة التمويققققل مققققن  

-2002للفةةةرتة املاليةةةة  0 973 000
2003 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

ويساعده املوعفون . أمني اهليئة يعّينه املدير العام
 .نوال زم

 :املوظفون

 من الربنامج العادي 9: موظفو الفئة الفنية •

مةن الربنةامج    3 :موظفو فئة ابقدمات العامقة  

 العادي

مةن   8-9 :املوارد البشقرية مقن غقري املقوظفني    
 حساب أمانةمن  7-9+ الربنامج العادي 

 :تقاريرال االتفاقيةيرفع أمني  :التقارير رفع

 ؛الفنيةجلنة املسائل إىل  •

إدارة الزراعة ومحايةة  /إىل املدير العام املساعد •
 .املستهلك بشأن املسائل اإلدارية

 

أو اجمللةةس إىل التو ةةيات الةةيت /املةةدير العةةام انتبةةاه املةةؤمتر ويوجةةه 
ترتتةةب عليهةةا انعكاسةةات علةةى  ةةعيد السياسةةات أو الةةربامج أو      
انعكاسات مالية بالنسبة للمنظمة، كي يتخذ اجمللس اإلجراء املناسب 

 .بشأنها

                                                      
وإضافة إىل ذلةك،  . واوز أو ال اوز اإلفرا  عن املساهمات املقررة بالكامل، ونتيجة لذلك، قد يكون هذا هو سبب وجود بع  التفاوتات يف األرقام. تودع املساهمات املقررة يف امليزانيات املستقلة يف حساب أمانة 21

 .قد يستفيد جهاز بعينه من موارد حسابات أمانة أخرى
 .قد تكون األرقام املتعلقة بالوعائف املمولة من حسابات األمانة إيارية 22
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التمويل

21
وضع األمانة 

22
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

  (APPPC)ميئة وقاية النباتات آلسيا واحمليط اهلادئ 

ُوقعت اتفاقية وقاية النباتات آلسيا وايةيس اهلةادئ يف   
 0676 و 0697وُعةةةةدلت يف األعةةةةوام  0633عةةةةام 

 .0666 و 0683 و

وُعةةدلت يف  0633واالتفاقيةةة كمةةا ُووفةةق عليهةةا يف عةةام 
لتشةمل الهةني   ) 0683ويف عةام   0676و  0697عامي 

 ينملزمةةة لسةةبعة أعضةةاء متعاقةةد    (يف تعريةةف اإلقلةةيم 
 (.االتفاقية ألف)

وُعةةدلت يف  0633واالتفاقيةةة كمةةا ُووفةةق عليهةةا يف عةةام 
لتشةمل الهةني   ) 0683ويف عةام   0676و  0697عامي 

ملزمةة لةة   ( يف تعريف اإلقليم وإلدخال مساهمات إلزامية
 (.االتفاقية باء)عضوا  متعاقدا   07

 .ليست سارية حاليا 0666واالتفاقية كما ُعدلت يف عام 

 (.تايلند)نكود با :املقر

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   262 000
2002-2003 

املقققققررة ك امليزانيققققة  املسققققاممات 

دوالر أمريكةةةي  336 000 :املسقققتقلة

 2000-2000للفةةةةةةةرتة املاليةةةةةةةة  
دوالر أمريكةةةةةي لسةةةةةنة  096 300)

2000) 

 323 000 :حساغ أمانةالتمويل من 

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

. يعّين املدير العام أمةني اهليئةة مبوافقةة اهليئةة    
اهليئةة مةن بةني     يوفر أمانةة و ويعّين املدير العام

 .منظمي املنظمة

 :املوظفون

مةةن الربنةةامج   0,3: موظفققو الفئققة الفنيققة  •

 العادي

من الربنةامج   0,1 :ابدمات العامةموظفو فئة 

 العادي

 :يرفع أمني اهليئة التقارير :تقاريرلرفع ا

 ؛الفنيةإىل اهليئة بشأن املسائل  •

 .إىل املدير العام بشأن املسائل اإلدارية •

أو اجمللةةس إىل التو ةةيات الةةيت /يوجةةه املةةدير العةةام انتبةةاه املةةؤمتر و
ت أو الةةربامج أو ترتتةةب عليهةةا انعكاسةةات علةةى  ةةعيد السياسةةا    

 .اإلجراء املناسب بشأنهاالختاذ انعكاسات مالية بالنسبة للمنظمة، 

يوجه أمني اهليئة، عن طريق املدير العام، انتبةاه املةؤمتر أو اجمللةس    
إىل تو يات اهليئة وقراراتها اليت ترتتب عليها انعكاسات على  عيد 

ملنظمةةة األغذيةةة  السياسةةات أو الةةربامج أو انعكاسةةات ماليةةة بالنسةةبة
 .والزراعة، الختاذ اإلجراء املناسب بشأنها
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23
وضع األمانة 

24
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

ميئققة مكافحققة اجلققراد الصققحراوي ك جنققوغ غققرغ    

  (SWAC) آسيا

، وبدأ نفاذها 0693ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

 .0691يف عام 

 (.إيطاليا)روما  :املقر

 :فويققققل مققققن الربنققققام  العققققادي

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   038 000

2002-2003 

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

دوالر أمريكةةةي  012 006: املسقققتقلة 

 70 130) 2001-2003للفرتة املالية 

 (لكل سنةا أمريكيا دوالر

 093 000 :حساغ أمانةالتمويل من 

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003 

 :جراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتهاإ

 .يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفي أمانتها

 :املوظفون

مةةن الربنةةامج   0.3: موظفققو الفئققة الفنيققة  •

 العادي

مةةن  0.3: ابققدمات العامققة موظفققو فئققة   •

 حساب أمانة

 يرفع أمني اهليئة تقارير  :رفع التقارير

 ؛الفنيةإىل اهليئة بشأن املسائل  •

إىل إدارة وقايةةةة النباتةةةات بشةةةأن املسةةةائل   •

 .اإلدارية

تبقي اهليئة املدير العةام علةى علةم تةام بأنشةطتها وحتيةل إليةه تقةارير         

وبرناجمهةةا وميزانيتهةةا، لتقةةديم تلةةك وتو ةةيات اهليئةةة، وحسةةاباتها، 

 .األخرية إىل اجمللس قبل تنفيذها

حتيةةل اهليئةةة إىل املةةدير العةةام تقةةارير وتو ةةيات اهليئةةة، لكةةي يتخةةذ  

 .اجمللس واملؤمتر ما يكون مناسبا  من إجراءات

اجلققققراد الصققققحراوي ك اإلقلققققيم   ميئققققة مكافحققققة

 (CRC) األوسط

وبةدأ نفاذهةا    0693يف عام للهيئة ُوقعت االتفاقية املنشئة 

 .0697يف عام 

 القاهرة :املقر

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   300 000

2002-2003 

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

أمريكيةةةا  دوالرا  299 830: املسقققتقلة

 2002لسنة 

 :مققققن حسققققب األمانققققة التمويققققل 

دوالر أمريكققققي للفققققرتة   700 000

 2003-2002املالية 

 :جراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتهاإ

 .يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفيها

 :املوظفون

مةةن الربنةةامج   0.2: موظفققو الفئققة الفنيققة  •

 العادي 

مةةن  0.2: موظفققو فئققة ابققدمات العامققة   •

 حساب أمانةمن  2+ الربنامج العادي 

مةن   0: البشرية مقن غقري املقوظفني   املوارد  •

 .حساب األمانة

 يرفع أمني اهليئة تقارير  :رفع التقارير

تبقي اهليئة املدير العةام علةى علةم تةام بأنشةطتها وحتيةل إليةه تقةارير         

وبرناجمها وميزانيتهةا، مةن أجةل اختةاذ      وتو يات اهليئة وحساباتها،

 .اجمللس أو املؤمتر ما يراه مناسبا  من إجراءات

                                                      
وإضافة إىل ذلةك،  . ونتيجة لذلك، قد يكون هذا هو سبب وجود بع  التفاوتات يف األرقام واوز أو ال اوز اإلفرا  عن املساهمات املقررة بالكامل،. تودع املساهمات املقررة يف امليزانيات املستقلة يف حساب أمانة 23

 .قد يستفيد جهاز بعينه من موارد حسابات أمانة أخرى
 .قد تكون األرقام املتعلقة بالوعائف املمولة من حسابات األمانة إيارية 24
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 ؛الفنيةإىل اهليئة بشأن املسائل  •

إىل إدارة وقايةةةة النباتةةةات بشةةةأن املسةةةائل   •

 .اإلدارية

ميئققققة مكافحققققة اجلققققراد الصققققحراوي ك اإلقلققققيم   

 (CLCPRO) الغربي

، وبدأ نفاذها 2000ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 

 .2002يف عام 

 (.اجلزائر)مدينة اجلزائر  :املقر

 :الربنقققام  العقققادي التمويقققل مقققن  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   330 000
2002-2003 

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

أمريكةةةي  دوالر 936 000 :املسقققتقلة

 2000لسنة 

 373 000: حساغ أمانةالتمويل من 

-2002دوالر أمريكي للفقرتة املاليقة   
2003 

 :جراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتهاإ

 .وموعفيهايعني املدير العام أمني اهليئة 

 :املوظفون

من الربنامج  0.2: املوظفون من الفئة الفنية •

 من حساب أمانة 2+  العادي

مةن   2.3: املوظفون من فئة ابدمات العامة •

 من حساب أمانة 0.2+  الربنامج العادي

مةن   0: املوارد البشرية مقن غقري املقوظفني    •

معةةارين مةةةن وزارة   3+ الربنةةامج العةةادي   

  25األغذية والزراعة اجلزائرية

 يرفع أمني اهليئة تقارير  :رفع التقارير

 إىل اهليئة بشأن املسائل الفنية •

إىل إدارة وقايةةةة النباتةةةات بشةةةأن املسةةةائل   •

 اإلدارية

تبقي اهليئة املدير العةام علةى علةم تةام بأنشةطتها وحتيةل إليةه تقةارير         

وبرناجمها وميزانيتها كي يتخذ اجمللس أو وتو يات اهليئة وحساباتها 

 .املؤمتر ما قد يكون مناسبا  من إجراءات

  (IPC)اهليئة الدولية للحور 

الةذي   "األسبوع الدولي للوور"أثناء  0617أنشئت يف عام 

ووافق املؤمتر، يف دورته العايرة . نظمته احلكومة الفرنسية

، على اتفاقية ُتةدر  اهليئةة ضةمن إطةار منظمةة      (0636)

. 0690وبدأ نفاذ تلك االتفاقية يف عام . األغذية والزراعة

 .0677ويف عام  0697وُعدلت االتفاقية بعد ذلك يف عام 

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   122 000

2002-2003 

 30 000 :حسقاغ أمانقة   التمويل من

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

يعةني املةدير العةةام أمةني اهليئةة مةةن بةني كبةةار      

 موعفي املنظمة 

 :املوظفون

مةن الربنةامج    0.7: املوظفون مقن الفئقة الفنيقة   

 العادي

 

                                                      
 (.من قبيل تكاليف السفر)البشرية من غري املوعفني تكاليف إضافية إىل جانب تكاليف املرتبات، قد تشمل تكاليف املوارد  25
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مةن   0.23: املوظفون من فئة ابقدمات العامقة   (.إيطاليا)روما  :املقر

 الربنامج العادي

 :املوارد البشرية من غري املوظفني

+ دوالر أمريكةةي مةةن الربنةةامج العةةادي  1 000

 حسابات أمانة 3دوالر أمريكي من  03 000

يرفةع أمةني اهليئةة تقةارير  إىل      :رفع التققارير 

 املدير العام
 .ترفع اهليئة تقارير وتقدم تو يات إىل املؤمتر، عن طريق املدير العام
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اجلهققاز الرئاسققي للمعامققدة الدوليققة للمققوارد الوراثيققة  
  (IT-PGRFA)النباتية لألغذية والزراعة 

 .2001وبدأ نفاذها يف عام  2000ُوقعت املعاهدة يف عام 
 (.إيطاليا)روما  :املقر

: التمويةةةةل مةةةةن الربنةةةةامج العةةةةادي
دوالر أمريكةةةةي للفةةةةرتة  0 687 200

 2003-2002املالية 

: أمانةةةةةحسةةةةاب التمويةةةةل مةةةةن  
دوالر أمريكةةةي للفةةةرتة  02 723 093

  2003-2002املالية 

إجقققراءات تعقققيني أمقققني اجلهقققاز الرئاسقققي  
أمةةةني اجلهةةةاز  :للمعامققدة ومقققوظفي أمانتقققو 

الرئاسةةي يعينةةه املةةدير العةةام، مبوافقةةة اجلهةةاز 
 .ونن ال زموواألمني يساعده املوعف. الرئاسي
 :املوظفون

من الربنامج العةادي   2: موظفو الفئة الفنية •
 حساب أمانةمن  7+ 

مةن   3: املوظفون من فئة ابقدمات العامقة   •
 حساب أمانةمن  0 +الربنامج العادي 

من  8-3 :غري املوظفني املوارد البشرية من •
 حساب أمانة
يرفع األمةني تقةارير إىل اجلهةاز     :رفع التقارير

 .الرئاسي

ملنظمة األغذية والزراعة، انتبةاه  يوجه أمني اهليئة، عن طريق املدير العام 
املؤمتر أو جملس املنظمة، إىل تو ةيات وقةرارات اجلهةاز الرئاسةي الةيت      

انعكاسةات   ترتتب عليها انعكاسات على  عيد السياسةات أو الةربامج أو  
 .مالية بالنسبة للمنظمة، الختاذ اإلجراء املناسب

 اهليئققة األوروبيققة ملكافحققة مققرض اعمققه القالعيققة     
(EUFMD)  

. 0631وبدأ نفاذه يف عام  0633ُوقع على الدستور يف عام 
و  0677 و 0673و  0692: وُعةةةدل الحقةةةا  يف األعةةةوام 

0667 
 (.إيطاليا)روما  :املقر

يوجةد   ال: التمويل من الربنامج العادي
 متويل من الربنامج العادي

: املساهمات املقررة يف امليزانية املسةتقلة 
للفرتة املاليةة   دوالرا  أمريكيا  313 082

2002-2003 

م يني  9.9: حساب أمانةالتمويل من 
-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  

2003 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها
عةني  يو. يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفيهةا 

املةةدير العةةام مةةوعفي األمانةةة مبوافقةةة اللجنةةة    
 .التنفيذية
 :املوظفون

حسةاب  مةن   3 :الفئقة الفنيقة   املوظفون مقن  •
 أمانة

حساب من  2: فئة ابدمات العامةموظفو  •
 أمانة

مةن   9 :غقري املقوظفني   املوارد البشرية مقن  •
 حساب أمانة

تقةةارير إىل اهليئةةة يرفةةع أمةةني  :رفققع التقققارير
  .املدير العام

املاليةة السةابقة   تعد اللجنة التنفيذية تقريرا  عن أنشطة اهليئة أثناء الفرتة 
 عليها اهليئة وحتال إىل املدير العام كي توافق

 

ويوجه املدير العام اهتمام املؤمتر، عن طريق اجمللس، إىل التو يات اليت 
ترتتب عليها انعكاسات على  عيد السياسةات أو الةربامج أو انعكاسةات    

 .مالية، الختاذ إجراء بشأنها

                                                      
وإضةافة إىل  . واوز أو ال اوز اإلفرا  عن املساهمات املقررة بالكامل، ونتيجة لذلك، قد يكون هةذا هةو سةبب وجةود بعة  التفاوتةات يف األرقةام       . تودع املساهمات املقررة يف امليزانيات املستقلة يف حساب أمانة 26

 .لك، قد يستفيد جهاز بعينه من موارد حسابات أمانة أخرىذ

 .قد تكون األرقام املتعلقة بالوعائف املمولة من حسابات األمانة إيارية 27
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وصحة اعيوان آلسيا اهليئة اإلقليمية لإلنتاج اعيواني 
 .(APHCA)واحمليط اهلادئ 

وبةدأ نفاذهةا    0673ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عةام  
 .0673يف عام 
 (تايلند)بانكود  :املقر

: التمويةةةةل مةةةةن الربنةةةةامج العةةةةادي
دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   060 000

2002-2003 
املسةةةةةاهمات املقةةةةةررة يف امليزانيةةةةةة  

دوالر أمريكةةةةي  60 188 :املسةةةةتقلة

 2003للسنة 

دوالر أمريكةةةي  060 000: التمويةةةل

 2003-2002للفرتة املالية 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها
 .يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفيها

 :املوظفون

مةةن الربنةةامج  0.23: موظفققو الفئققة الفنيققة •
 العادي

مةةن  0.23: موظفققو فئققة ابققدمات العامققة •
 حساب أمانةمن  0.3+ الربنامج العادي 
يرفةةع أمةةني اهليئةةة تقةةارير إىل  :رفققع التقققارير

 .املدير العام

 :على اهليئة أن
بأنشةطتها وأن حتيةل إليةه حسةاباتها     تةام  تبقي املدير العام على ِعْلم  •

 وبرناجمها وميزانيتها، واألخرية لتقدميها إىل اجمللس قبل تنفيذها؛

املدير العام تقارير وتو يات اهليئة، كي يتخةذ اجمللةس أو   حتيل إىل  •
 .املؤمتر ما قد يكون مناسبا  من إجراءات

 
عةن طريةق اجمللةس إىل التو ةيات الةيت       يوجه املدير العام انتباه املةؤمتر 

ترتتب عليها انعكاسات على  عيد السياسةات أو الةربامج أو انعكاسةات    
 .مالية، كي يتخذ إجراًء بشأنها
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  (APFIC)ميئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ 

، كمةا أو ةت الةدورة الثالثةة     0618أنشئت اهليئةة يف عةام   
هلةةا يف وُعةةدلت االتفاقيةةة املنشةةئة . 0617للمةةؤمتر يف عةةام 

ووافةةق عليهةةا ( 0669)الةةدورة اجامسةةة والعشةةرين للهيئةةة 
 (.0667)اجمللس يف دورته الثانية عشرة بعد املائة 

 (.تايلند)بانكود  :املقر

: التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   239 000
2002-2003 

يوجةد   ال: حسةاب أمانةة  التمويل مةن  
 2003-2002ملالية متويل للفرتة ا

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

 .هاأمانت يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفي

 :املوظفون

من الربنامج  0.3 :املوظفون من الفئة الفنية •
 العادي

من  0.3 :املوظفون من فئة ابدمات العامة •

 الربنامج العادي

 .يرفع أمني اهليئة تقارير إليها :رفع التقارير

 :حتيل اهليئة إىل املدير العام

 تقريرا  يتضمن آراءها وتو ياتها وقراراتها، بعد كل دورة؛ •

 .ما قد يكون ضروريا أو مستهوبا  من تقارير أخرى •

ويوجه املدير العام انتبةاه املةؤمتر، عةن طريةق اجمللةس، إىل القةرارات       
نعكاسات على  عيد السياسات أو الةربامج  والتو يات اليت تكون هلا ا

 .إجراء بشأنهاكي يتخذ أو انعكاسات مالية 

املائيقة ك   ة ملصايد األمساك وتربية األحيقاء اهليئة اإلقليمي

  (CACfish)آسيا الوسطه ومنطقة القوقاز 

وبدأ نفاذها يف عام  2006عام  ُوقعت االتفاقية املنشئة هلا يف
2000. 

 (.تركيا)أنقرة  :املقر

: التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

 دوالر أمريكي 33 000

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

دوالر أمريكةةةي  080 000 :املسقققتقلة

 2002-2000للفرتة املالية 

 201 000 :حساغ أمانةالتمويل من 

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003 

يعةني   :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفيها

 .هاأمانت املدير العام أمني اهليئة وموعفي

 :املوظفون

مةةن  0.03 :املوظفققون مققن الفئققة الفنيققة    •

 الربنامج العادي

مةن   0.9 :املوارد البشرية من غري املوظفني •

 حساب أمانة

 .يرفع أمني اهليئة تقارير إليها :رفع التقارير

 :حتيل اهليئة إىل املدير العام

 يتضمن آراءها وتو ياتها وقراراتها، بعد كل دورة؛تقريرا  خطيا   •

 .ما قد يكون ضروريا أو مستهوبا  من تقارير أخرى •

 

اهليئققة العامققة ملصققايد أمسققاك البحققر األبققي  املتوسققط    
(GFCM)  

وُعةدلت الحقةا،    0616ُوقعت االتفاقية املنشئة هلةا يف عةام   
حبي  فرضت التزامةات إضةافية علةى األطةراف وايةرتطت      

وبدأ نفاذ النص املعدل ل تفاقية . قبول تلك االلتزامات رمسيا
 .2001يف عام 

: التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

دوالر أمريكي للفرتة املاليةة   023 000
2002-2003 

انيققققة املسققققاممات املقققققررة ك امليز 

 ا أمريكي ا دوالر 2 333 700: املستقلة
 2002لسنة 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

يعني املدير العام أمني اهليئة مبوافقة اهليئة أو، 
يف حالة حدوو التعيني يف الفةرتة الفا ةلة بةني    

 .الدورات العادية للهيئة، مبوافقة أعضاء اهليئة

 :املوظفون

حسةاب  مةن   7 :املوظفون من الفئقة الفنيقة   •

 :حتيل اهليئة إىل املدير العام

 آراءها وتو ياتها وقراراتها، بعد كل دورة؛تقريرا  يتضمن  •

 .ما قد يكون ضروريا أو مستهوبا  من تقارير أخرى •

ويوجه املدير العام انتبةاه املةؤمتر، عةن طريةق اجمللةس، إىل القةرارات       
والتو يات اليت تكون هلا انعكاسات على  عيد السياسات أو الةربامج  

 .إجراء بشأنهاكي يتخذ أو انعكاسات مالية 

                                                      
وإضافة إىل ذلك، قد يستفيد جهاز . قد يكون هذا هو سبب وجود بع  التفاوتات يف األرقامواوز أو ال اوز اإلفرا  عن املساهمات املقررة بالكامل، ونتيجة لذلك، . تودع املساهمات املقررة يف امليزانيات املستقلة يف حساب أمانة 28

 .بعينه من موارد حسابات أمانة أخرى
 .قد تكون األرقام املتعلقة بالوعائف املمولة من حسابات األمانة إيارية 29
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 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)
التمويل

28
وضع األمانة 

29
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

م يني  9.3 :حساغ أمانةالتمويل من  (.إيطاليا)روما  :املقر

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003 

 أمانة

مةن   3 :املوظفون من فئة ابقدمات العامقة   •

 حساب أمانة

مةن   11 :ية مقن غقري املقوظفني   املوارد البشقر 
 حساب أمانة 

 .تقاريراليرفع أمني اهليئة  :رفع التقارير

 إىل اهليئة بشأن املسائل التقنية؛ •

إدارة مهايد األمسةاد  /إىل املدير العام املساعد •
 .وتربية األحياء املائية بشأن املسائل اإلدارية
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 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)
التمويل

30
وضع األمانة 

31
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

  (IOTC)حمليط اهلندي ك االتونة أمساك مصايد ميئة 

وبدأ نفاذها  0663ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 
 .0669يف عام 

 (.سيشيل)فيكتوريا  :املقر

: التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

 يوجد فويل من الربنام  العادي ال

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

دوالرا  أمريكيةا    2 311 777: املستقلة
 2002لسنة 

دوالر  3 019 000: التمويقققققققققل

 2003-2002أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
دوالر أمريكةةةي للفةةةرتة  9 983 000)

 (2003-2001املالية 

 :عيني أمني اهليئة وموظفي أمانتهاإجراءات ت

يعني املدير العام أمني اهليئة مبوافقة اهليئةة  
أو، يف حالةة حةدوو التعةيني خة ل الفةرتة      
الفا ةةلة بةةني الةةدورات العاديةةة للهيئةةة،     

ويعةّين أمةني اهليئةة     .مبوافقة أعضاء اهليئةة 
 .موعفيها وتشرف اهليئة عليهم مبايرة 

 :املوظفون

 7 :العلياوالفئات  ة الفنيةاملوظفون من الفئ •

 أمانة اتمن حساب

مةن   3 :املوظفون من فئة ابقدمات العامقة   •

 حساب أمانة

مةةن  0 :املققوارد البشققرية مققن غققري املققوظفني

 حساب أمانة 

 يرفع أمني اهليئة تقارير :رفع التقارير

 ؛الفنيةإىل اهليئة بشأن املسائل  •

، عةةن طريةةق املةةدير العةةام   إىل املةةدير العةةام  •
إدارة مهايد األمساد وتربية األحيةاء  /املساعد

 املائية بشأن املسائل اإلدارية

 :حتيل اهليئة إىل املدير العام تقارير

 عن أنشطتها وبراجمها وحساباتها وميزانيتها املستقلة؛ •

عن املسائل األخةرى الةيت قةد يكةون مةن املناسةب اختةاذ إجةراء          •
 بشأنها من ِقَبل اجمللس أو املؤمتر

  (RECOFI)اهليئة اإلقليمية ملصايد األمساك 

، ولكن بدأ 0666ُوقعت االتفاقية املنشئة للهيئة يف عام 
 .2000نفاذها يف عام 

 (.مهر)القاهرة  :املقر

 :التمويقققل مقققن الربنقققام  العقققادي  

للفرتة املالية  دوالر أمريكي 213 000

2002-2003 

 

 

 :إجراءات تعيني أمني اهليئة وموظفي أمانتها

 .هاأمانت يعني املدير العام أمني اهليئة وموعفي

 :املوظفون

من الربنامج  0,3 :الفئة الفنيةاملوظفون من  •
 العادي

 :حتيل اهليئة إىل املدير العام

 تقارير تتضمن آراءها وتو ياتها وقراراتها؛ •

 .ما قد تراه ضروريا  أو مستهوبا  من تقارير أخرى •

                                                      
وإضةافة إىل  . أو ال اوز اإلفرا  عن املساهمات املقررة بالكامل، ونتيجة لذلك، قد يكون هةذا هةو سةبب وجةود بعة  التفاوتةات يف األرقةام       واوز . تودع املساهمات املقررة يف امليزانيات املستقلة يف حساب أمانة 30

 .ذلك، قد يستفيد جهاز بعينه من موارد حسابات أمانة أخرى

 .قد تكون األرقام املتعلقة بالوعائف املمولة من حسابات األمانة إيارية 31
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 81جهاز املادة 

 (تاريخ اإلنشاء)
التمويل

30
وضع األمانة 

31
 رفع التقارير إىل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

املسققققاممات املقققققررة ك امليزانيققققة   

دوالر أمريكةةةةي  80 000: املسةةةةتقلة
دوالر أمريكةةي  3 000)للفةةرتة املاليةةة 

 (كل عضو يف السنةل

 73 000: التمويل من حساغ األمانة

-2002دوالر أمريكةةي للفةةرتة املاليةةة  
2003  

من  0,3 :املوظفون من فئة ابدمات العامة •

 الربنامج العادي

 3 000 :املققوارد البشققرية مققن غققري املققوظفني 

 19 000+ دوالر أمريكي من الربنةامج العةادي   

حسابات أمانة 3دوالر أمريكي من 
32

 

 .يرفع أمني اهليئة التقارير إليها :رفع التقارير

 

                                                      
 (.من قبيل تكاليف السفر)انب تكاليف املرتبات، قد تشمل تكاليف املوارد البشرية من غري املوعفني تكاليف إضافية إىل ج 32
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 الثاني املرفق

 

 مقتطفات من تقرير الدورة ابامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 

 (2182تشرين األول /أكتوبر 88-1روما، )

 

من الدستور لتمكنيها من ممارسقة   81استعراض األجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة - سادسا 

 سلطات مالية وإدارية أكرب مع بقائها ضمن إطار منظمة األغذية والزراعة

 

اسةتعراض األجهةزة الدسةتورية املنشةأة     " CCLM 95/12درست جلنة الشةؤون الدسةتورية والقانونيةة الوثيقةة     - 03

إطةار منظمةة األغذيةة    من الدستور لتمكينها من ممارسة سلطات مالية وإدارية أكرب مةع بقائهةا ضةمن     01مبوجب املادة 

من الدستور يوجةد اخةت ف بينهةا     01وأقرت اللجنة بأن املوضوع معّقد، ألن األجهزة املنشأة مبوجب املادة . "والزراعة

يف خطةة   96-2 إلجةراء لُأعةدت اسةتجابة    CCLM 95/12وأخذت اللجنة علما  بأن الوثيقةة  . تبعُا لهكوكها الدستورية

تشةرين األول  /واستعرضها اجمللةس يف أكتةوبر   ،2006استعرضتها اللجنة يف عام سابقة العمل الفورية وتستند إىل وثيقة 

 .وأبدت اللجنة أسفها لعدم تنفيذ املقرتحات اليت كانت قد ُقدمت وقتئذ. 2006

 

من الدستور اليت من يةأنها أن   01واتفقت اللجنة على أنه من اجلوهري حتديد األجهزة املنشأة مبوجب املادة - 09

ويف النهاية، أخذت اللجنة علما  باراء األمانةة الةيت مفادهةا أن وضةع قائمةة      . تستفيد من التسهي ت املتوقعة يف الوثيقة

علةى أسةاس معةايري مةن قبيةل آليةات        ه األجهزة ينبغي حتديةدها ياملة بهذه األجهزة قد يأتي بنتيجة عكسية وأن هذ

الهةكود الدسةتورية، ويةرو  تعةيني أمنائهةا       متويلها، واحتياجاتها الوعيفية، وسلطتها القانونية كمةا هةي حمةددة يف   

دي، يةيس اهلنة  يف االتونةة  أمسةاد  مهةايد  ومن أمثلةة هةذه األجهةزة هيئةة     . وخضوعهم للمساءلة أمام األجهزة املعنية

 .واهليئة العامة ملهايد أمساد البور األبي  املتوسس، واملعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 

مبوجةب   السةلطة لألجهةزة املنشةأة    وكمبدأ توجيهي عام، رأت اللجنة أن مةن املمكةن النظةر يف زيةادة تفةوي      - 07

لك األجهزة مزودة بعدد كاف  من املوعفني وأن توجةد هلةا آليةات رقابيةة     من الدستور بشر  أن تكون أمانات ت 01 املادة

وأو ت اللجنة بأن تضطلع األمانة باسةتعراض لكةي حتةدد، بالتشةاور مةع أمانةات األجهةزة،        . مناسبة تنشئها املنظمة

 .متوققني( كفاية عدد املوعفني ووجود آليات رقابية مناسبة)إذا كان الشرطان املذكوران أع ه  ما

 

من الدستور، كان رأي اللجنة هو أن أمانات  01الع قات اجارجية لألجهزة املنشأة مبوجب املادة وجهو  - 08

وامليزانيةة  الدسةتوري  عمةل وفقةا  لربنةامج عمةل اجلهةاز       ينبغي أن تسةافر يف مهمةات   09األجهزة املشار إليها يف الفقرة 

 .املخههة له
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عقد ترتيبات مع املنظمات األخرى، ذكةرت اللجنةة أن إجةراًء وافةق عليةه جملةس املنظمةة يف عةام         وجهو  - 06

مةن الدسةتور، مةع إتاحتةه      01نه يليب احتياجات األجهزة املنشأة مبوجب املةادة  أيعمل على يو مرٍض ويبدو  2001

 .االتساق بني أنشطة تلك األجهزة وأنشطة املنظمة

 

املراجعةة، رأت اللجنةة أن هةذه املسةائل     املتعلقة بسائل املامليزانية واملسائل املالية ولقة باملتعسائل وجهو  امل- 20

. املشةاريع  وذكرت اللجنة أن جلنة املالية ينبغي أن تعّلةق علةى مسةألة تكةاليف خدمةة     . ينبغي أن تدرسها جلنة املالية

راجعةات ليسةت ممكنةة مبوجةب النهةو       ، ذكةرت اللجنةة أن تلةك امل   "مراجعات أطراف ثالثةة "وفيما يتعلق بطلبات 

ولكن من املمكن أن تطلب جلنة املالية إىل املراجع اجارجي للمنظمة أن يقوم ببع  عمليات الفوص . األساسية للمنظمة

 .بشر  أن يغطي اجلهاز املع  تكاليف ذلك ،من ال ئوة املالية 9-02 ايددة مبوجب املادة

 

أن هةذه املسةائل تنةدر  بشةكل رئيسةي ضةمن       بةاملوارد البشةرية، ذكةرت اللجنةة     املتعلقةة  املسةائل  وجهو  - 20

ويددت اللجنة على ضرورة إدخةال تعةدي ت   . وميكن معاجلتها عن طريق إجراء تتخذه اإلدارة ،اختها  جلنة املالية

هةزة املنشةأة مبوجةب    ، ألن بع  األمناء خيضعون مبايرة  للسلطة التشغيلية لألج(PEMS)على نظام إدارة تقييم األداء 

، فإن تقييمات أداء أمناء هذه األجهزة ينبغي أن يقوم بهةا فيمةا يتعلةق باملسةائل     ومن ثّم. وليس لسلطة املنظمة 01املادة 

 .التقنية والتشغيلية أعضاء أجهزتها الرئاسية

 

ابق يدعو إىل تعديل قنوات االتهال مع احلكومات واملراس ت الرمسية، أيارت اللجنة إىل اقرتاح سوجهو  - 22

. مةن الدسةتور، ولكةن هةذا   يتوقةق      01دليل املراس ت كي يعكس الوضع اجا  لألجهةزة املنشةأة مبوجةب املةادة     

 .وطلبت اللجنة تنفيذ هذا االقرتاح

 

علما  باالقرتاح الداعي إىل منح أمناء األجهةزة املنشةأة   وجهو  الع قات مع اجلهات املاية، أخذت اللجنة - 23

من الدستور تسهي ت جهو  تعبئة املوارد، رهنا  بضةرورة حتقيةق االتسةاق بوجةه عةام يف أنشةطة        01وجب املادة مب

ويددت اللجنة أيضا  على أن األمانات عليهةا يف بعة  احلةاالت التةزام بتنفيةذ اسةرتاتيجيات       . تعبئة املوارد يف املنظمة

ارات األجهزة، ولذا فإن عليها أن حتاف  على ع قات مبايرة مع متويلية تنبع مبايرة من الهكود الدستورية أو من قر

 .اجلهات املاية

 

تنظيم اجتماعات، مبا يف ذلك عقد مذكرات مسؤوليات بشأن هذه االجتماعات، رأت اللجنة وجوب جهو  و- 21

علةى مسةائل    بقةدر مةا تكةون منطويةة     ،عنه أو نيابة ،موا لة عقد تلك االجتماعات وتلك املذكرات من ِقَبل املدير العام

 .تتعلق بالوضع القانوني العام للمنظمة وامتيازاتها وحهاناتها

 

االسةتعانة مبهةادر خارجيةة يف بعة  األنشةطة مةن قبيةل        خدمة االجتماعات، مبا يف ذلك إمكانية وجهو  - 23

يةة أو جلنةة الربنةامج وأنةه توجةد،      ، ذكرت اللجنة أن املوضوع يندر  بهفة رئيسية ضمن اختها  جلنة املالالرتعة



35 FC 148/21 

و  توافق اللجنة على التو ية الداعية إىل عقد بع  االجتماعةات  . ، حاجة إىل مراقبة اجلودة من ِقَبل املنظمةبأي حال

 .بعدد حمدود من اللغات من أجل احلد من التكاليف

 

يف اجتماعةات املنظمةة، مبةا يف     مسألة مشاركة املنظمات غري احلكومية وأ واب املهلوة اآلخةرين وجهو  - 29

واتفقت اللجنة على وجوب . ، أو ت اللجنة مبوا لة املمارسة العملية املرنة احلاليةالدستوريةذلك اجتماعات األجهزة 

عدم وضع أية قواعد عامة يف الوقت احلاضر بشةأن مشةاركة املنظمةات غةري احلكوميةة تنطبةق علةى عيةع اجتماعةات          

ىل اخت ف طبيعة املنظمات غري احلكومية وأ واب املهلوة، وتطور الوضةع حاليةا ، واخةت ف    وذلك بالنظر إ ،املنظمة

ويف . احتياجات ووضع اجتماعات املنظمة، فض   عن احتمال عدم توافر توافق يف اآلراء بشأن املوضوع فيما بني األعضةاء 

بق حاليا  على جلنة األمةن الغةذائي العةاملي    هذا الهدد، الحظت اللجنة أنه سيكون من الهعب توسيع نطاق النظام املط

 .على أجهزة أخرى من أجهزة املنظمة

 

األجهةزة الرئيسةية للمنظمةة، رأت اللجنةة أنةه بةالنظر إىل الوضةع        مةع  مسألة ع قة رفةع التقةارير   وجهو  - 27

رفع التقارير والغرض  من الدستور، ينبغي أن حيدد كل جهاز نطاق 01القانوني ايدد لكل جهاز منشأ مبوجب املادة 

ورأت اللجنةةة أن رفةةع التقةةارير إىل املةةؤمتر لةةه مةةا يةةربره يف   . حسةةب االقتضةةاء آراء املنظمةةة احلسةةبان منةةه آخةةذا  يف 

 .احلاالت بع 

 

سةيوال إىل الةدورتني املقبلةتني للجةنيت      CCLM 95/12وأخذت اللجنة علما  بأن االستعراض الوارد يف الوثيقة - 28

 .وطلبت أن تتاح مداوالتها هلاتني اللجنتني ،الربنامج واملالية

 


