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القانونیة والوثائقاإلجراء المتبع للتفاوض والتوقیع والموافقة على االتفاقیات 

  المشابهة 

  مقدمة 

توسع هذه الوثیقة في ت،للمجلس التنفیذيالتاسعة عالن الذي صدر عن الدورة الخاصة تعقیبا على اإل- 1

بما في ذلك ،اإلجراء الذي یتبعه الصندوق للتفاوض والتوقیع والموافقة على االتفاقیات مع طرف ثالث

المجلس صالحیة الموافقة التي یتمتع بها وكما سنرى فإن هذه المسألة تضم من جهة .مذكرات التفاهم

ر یسیتعن والمسؤولمثال قانونیا للصندوق ومن جهة أخرى وظیفة رئیس الصندوق باعتباره م،التنفیذي

بصورة وثیقة بقواعد القانون الدولي مرتبطةالصالحیاتفإن ممارسة هذه عالوة على ذلك.أعمال المنظمة

  .ذي الصلة باالتفاقیات التي تبرمها منظمات دولیة

مم المتحدة بصفة وثیقة مع منظمات األوجوب أن یعمل الصندوق نشاء الصندوق على نصت اتفاقیة إ- 2

والمنظمات غیر الحكومیة ،والمؤسسات المالیة الدولیة،األخرى ومع غیرها من المنظمات الحكومیة الدولیة

  .ضروري إلیفاء الصندوق بمهمتهأمربأن مثل هذا التعاون ضمنیةوغیرها، معترفة بصورة 

  اإلطار القانوني

عمل وفقا التفاقیة ق على أنه وكالة متخصصة تتعترف األمم المتحدة بالصندو .القانون الدولي ذو الصلة- 3

وهذا یعني أن الصندوق . 2من میثاق األمم المتحدة63و57بما یتماشى مع المادتین 1نشاء الصندوقإ

قادر على تحمل الحقوق والواجبات بصورة مستقلة بموجب ألمم المتحدة المتخصصة كغیره من وكاالت ا

بین الدول 1986ینا لقانون المعاهدات لعام یصت علیه اتفاقیة فونتیجة لذلك وكما ن.القانون الدولي

"تتمتع المنظمات الدولیة بالقدرة على إبرام المعاهدات التي تعد ،الدولیة أو بین المنظمات الدولیةوالمنظمات 

.ضروریة لممارسة مهامها واإلیفاء بأغراضها"
یة فاقالدولیة للصندوق في اتالقانونیة كذلك تنعكس الشخصیة 3

وباإلضافة إلى الشخصیة القانونیة الدولیة التي تمكن الصندوق من التعاقد مع الدول والمنظمات 4.نشائهإ

غیر خاصة بما في ذلك المنظماتیتمتع الصندوق أیضا بالقدرة على دخول اتفاقیات مع جهات ،الدولیة

                                                     

1
  .1978،من االتفاقیة بین األمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة1المادة 

2
تفاق بین الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمھا من میثاق األمم المتحدة تنص على: "الوكاالت المختلفة التي تنشأ بمحض ا57المادة 

األساسیة بتبعات دولیة واسعة في االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل بذلك من الشؤون یوصل بینھا وبین األمم 

ا وبین األمم المتحدة فیما یلي من كذلك فإنھا تنص أیضا على أن "تسمى ھذه الوكاالت التي یوصل بینھ."63المتحدة وفقا ألحكام المادة 

من میثاق األمم المتحدة تنص على أن "للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یضع 63في حین أن المادة .األحكام بالوكاالت المتخصصة"

األمم المتحدة وتعرض تحدد الشروط التي على مقتضاھا یوصل بینھا وبین 57اتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت المشار إلیھا في المادة  

  .ھذه االتفاقات على الجمعیة العامة للموافقة علیھا"
3

على الرغم من أن ھذه المعاھدة قد أبرمت .دیباجة اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات بین الدول والمنظمات الدولیة أو بین المنظمات الدولیة

ل بالنسبة للقواعد القانونیة الدولیة المدونة، فإنھ وبغض النظر عن وضعھا الرسمي، إال أنھا لم تدخل حیز التنفیذ، وكما ھو الحا1986عام 

  .فھي تعد على وجھ العموم مقبولة كقانون قابل للتطبیق ومستخدم على نطاق واسع كتوجیھ مكتوب للممارسة
4

  .ة قانونیة دولیة"من اتفاقیة إنشاء الصندوق الذي ینص على أن "تكون للصندوق شخصی1البند 10المادة 
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الخاصة بامتیازات وحصانات 1947وهذه القدرة األخیرة منصوص علیها أساسا في معاهدة عام ، الحكومیة

  .المتخصصةالوكاالت 

ومن بین عدة نصوص أخرى في ، 1986فیینا لعام اتفاقیةوهكذا وبما یتماشى مع القواعد المذكورة في - 4

عمل مع غیره من منظمات األمم ینشئ عالقاتیدخل الصندوق في اتفاقیات أو ، 1947معاهدة عام 

كومیة الدولیة أو غیرها من المؤسسات المالیة الدولیة أو المنظمات غیر من المنظمات الحاالمتحدة  وغیره

  .الحكومیة وجهات أخرى

لكي یتمكن الصندوق من الدخول في و ،فیما یتعلق بعملیة المصادقة الداخلیة.دور المجلس التنفیذي- 5

  نشاء الصندوق تنص على ما یلي:من اتفاقیة إ2، البند 8فإن المادة ،اتفاقیات دولیة

یتعاون الصندوق تعاونا وثیقا مع منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ومع المنظمات األخرى في 

ات األخرى المشتركة بین الحكومات، كما یتعاون تعاونا وثیقا مع المنظم. أسرة األمم المتحدة

بالتنمیة والوكاالت الحكومیة المعنیة ،والمنظمات غیر الحكومیة،والمؤسسات المالیة الدولیة

ها من غیر من یطلب الصندوق من منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة و ،ولهذا الغرض.الزراعیة

عالقات یجوز له أن یعقد اتفاقات أو ینشئ و .أن تتعاون معه في أنشطتهالجهات المذكورة فیما تقدم

  .عمل مع مثل هذه الجهات على النحو الذي یقرره المجلس التنفیذي

عالقات عمل مع طرف ه، یحق للمجلس التنفیذي أن یقرر إبرام اتفاقیة أو أن ینشئلى ما تقدم أعالوبناء ع

  .كما یحق له التفویض بسلطة القیام بذلك لرئیس الصندوق،ثالث بصورة مسبقة أو الحقة

المظهر ن من المظاهر الفاعلة. ، هنالك مظهرافیما یتعلق بدور رئیس الصندوق.دور رئیس الصندوق- 6

شراف وتوجیه مجلس وذلك تحت إ،األول هو أن رئیس الصندوق مسؤول عن تسییر أعمال الصندوق

.المحافظین والمجلس التنفیذي
نشاء الصندوق توكل بسلطة تسییر األعمال وبعبارة أخرى، فإن اتفاقیة إ5

فیذي بتوفیر وتفوض مجلس المحافظین والمجلس التن،الیومیة للصندوق بصورة مباشرة إلى رئیس الصندوق

.ثانیا، فإن رئیس الصندوق هو الممثل القانوني للصندوق.توجیهات للرئیس بهذا الصدد
وٕاذا أخدنا بعین 6

قدر الحاجة إلى رئیس الصندوق یوق، فإن یر أعمال الصندیاالعتبار مسؤولیة رئیس الصندوق عن تس

وینطوي ذلك على تحلیل حالة من أحوال .الدخول في ترتیبات مع طرف ثالث أو تعدیلها أو إلغاء العمل بها

وبعد ذلك عرضها على المجلس ،والتأكد من صحتها، والقیام باألدوات القانونیة المرافقة لها،األعمال

، مثل قرارات یستنیر رئیس الصندوق بقرار من مجلس المحافظین،وفي هذه العملیة.التنفیذي للموافقة علیها

مثل تلك الواردة في السیاسات التشغیلیة المتنوعة التي ،لمجلس التنفیذيوبتوجیهات من ا،المواردتجدید

ألطراف ذات الصلة بهدف التفاوض یبدأ رئیس الصندوق بالمشاورات مع ا،وبناء على ما ورد أعاله.یتبناها

  .القانونیةالوثائقبما في ذلك مذكرات التفاهم وغیرها من ،برام اتفاقیاتوإ 

إذا ما أخذنا بعین االعتبار تقسیم العمل بین رئیس الصندوق والمجلس التنفیذي في .صالحیة االتفاقیات- 7

بما في ذلك مذكرات ،فمن الواضح أن مثل هذه االتفاقیات،المسائل المتعلقة باالتفاقیات مع أطراف ثالثة

                                                     

5
  .من اتفاقیة إنشاء الصندوقد8، البند 6المادة 

6
  .من اتفاقیة إنشاء الصندوقز8، البند 6المادة 
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خرى تغدو القانونیة من طبیعة مشابهة مع منظمات أو مؤسسات أو وكاالت أالوثائقالتفاهم وغیرها من 

وبالنسبة للصندوق .ملزمة للصندوق بعد استكمال اإلجراءات الداخلیة ذات الصلة بأحد األطراف الموقعة

النهائیةأن تدخل حیز النفاذ فقط بعد الموافقة الوثائقنشاء الصندوق، یمكن ألي من هذه وامتثاال التفاقیة إ

ویتماشى ،ما مسبقا أو الحقاأن یعطي موافقته إلمجلس التنفیذيویمكن ل.علیها من قبل المجلس التنفیذي

نشاء الصندوق حیث تعد موافقة المجلس التنفیذي ضروریة لدخول أي إلجراءان بصورة كاملة مع اتفاقیة إا

إلى الفهم یستند إلى حد ما قانونیة ما فهو وثیقةوأما النهج المتبع في توقیت توقیع .اتفاقیة حیز النفاذ

باالتفاق مع  و وفي الوقت الحالي وفي معظم الحاالت فإن الصندوق .وق والطرف الثالثالمشترك بین الصند

مع فهم أن ،یقرر توقیع االتفاقیة قبیل موافقة المجلس التنفیذي ألسباب تتعلق بالكفاءة أساسا،الطرف الثالث

ظهر هذا الوصف التالي وكما ی.ال بعد الحصول على مثل هذه الموافقةه االتفاقیة ال تدخل حیز النفاذ إهذ

  .عتبارات النفعیةاالللممارسة السابقة یعتمد اتباع أحد الخیارین أساسا على الظروف و 

  تفعیل المبادئ 

السعي للحصول على موافقة المجلس التنفیذي في الماضي كان اإلجراء المفضل هو .الموافقة المسبقة- 8

رض نص االتفاقیةوبعد ذلك یتم ع،فاوض واستكمال اتفاقیة مع طرف ثالثتفویض رئیس الصندوق بالتب

وبالتالي فإن هذا اإلجراء ،برامها للعلم على دورة الحقة من دورات المجلس التنفیذيكما تم التفاوض علیها وإ 

.برامها مع طرف ثالثیذي صراحة التفاوض على اتفاقیة وإ كان یتبع في حال طلب المجلس التنف
7  

وعلى ضوء المكان المتقدم الذي تحتله الزراعة حالیا على ،في الماضي القریبو إال أنه .افقة الالحقةالمو - 9

فإنه یتوقع من المنظمة على الغالب أن ،وعلى زیادة وضوح صورة الصندوق،جداول األعمال العالمیة

تالي فقد غدت الممارسة وبال.قبل نظر المجلس التنفیذي فیهاوثائقتشارك في أحداث قد تقود إلى تبني 

وبعدها یتم السعي .الشائعة أن یتم التفاوض واستكمال النص وتوقیعه حسب األصول من قبل الطرفین

الدولیة مساویة في الوثائقوتعد الموافقة على مثل هذه .على موافقة المجلس التنفیذي علیهللحصول 

.قد تطرق في السابق ألهداف هذه الوثائقاألهمیة ألنه في معظم الحاالت ال یكون المجلس التنفیذي 
8  

في بعض الحاالت، یدخل الصندوق في اتفاقیات إطاریة، یوافق علیها المجلس .التفویض بالصالحیات- 10

إما مسبقا أو الحقا، الغرض منها أساسا إرساء شراكات فعالة وتعزیز التعاون البرامجي بین التنفیذي 

یعطي المجلس اإلطاریة ت مشتركة. وبموجب هذه االتفاقیات الصندوق وأطراف ثالثة في تنفیذ مبادرا

واعتمادا على الموضوع فقد .مع طرف ثالثالحقةس الصندوق سلطة الدخول في اتفاقیاتالتنفیذي لرئی

یرتأى أنه من الضروري أو من غیر الضروري عرض االتفاقیة الالحقة على المجلس التنفیذي للموافقة 

.علیها
9  

وجود فإنه من غیر المنظور ،بموجب القانون الدولي.والمنظمات الدولیةممارسة الدولي و القانون الدول- 11

عندما تدخل الدول في اتفاقیات دولیة تتطلب وبالتالي ف.دخولها حیز التنفیذتوقیت توقیع اتفاقیة دولیة و شرط ل

                                                     

7
  .یوفر الملحق قائمة بأمثلة عن الموافقة المسبقة للمجلس التنفیذي

8
  .أمثلة عن الموافقة الالحقة للمجلس التنفیذيیوفر الملحق قائمة ب

9
  .في الملحق قائمة بأمثلة عن تفویض المجلس التنفیذي للرئیس بالدخول في اتفاقیات دولیةترد
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وفي حین أن اتفاقیة فیینا .في االتفاقیةهذا الطلب علىبصراحة بد من أن یتم النص اللمصادقة علیها ا

ویمكن 10(بین الدول) تنص على أنه "في كل دولة أهلیة عقد المعاهدة"1969لقانون المعاهدات لعام 

نشائها أو بالتصدیق علیها أو عاهدة بتوقیعها أو بتبادل وثائق إرضى الدولة بااللتزام بالم"التعبیر عن 

.ا أو بأي وسیلة أخرى متفق علیها"بالموافقة علیها أو بقبولها أو باالنضمام إلیه
ومن ناحیة الممارسة 11

ن وهذا یعني أ.فإن التوقیع یخضع للمصادقة والقبول أو الموافقةما، معاهدة عندما توقع دولة و العملیة 

الموافقة علیها أو وأ،تم المصادقةما لم تمن خالل توقیعها ضاها بااللتزام بالمعاهدة الدولة ال تعبر عن ر 

بد من أن تعرض االتفاقیات الدولیة على البرلمان الوطني للموافقة وبالتالي وفي معظم الحاالت ال.قبولها

حیث یسود التصور ،ةبشأن المنظمات الدولی1986والوضع نفسه ینطبق على اتفاقیة فیینا لعام .علیها

.شریطة خضوعها لمصادقة أو قبول أو موافقة الحقةبجواز توقیع اتفاقیة ما

                                                     

10
  .اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات1969، 6المادة 

11
  .اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات1969، 11المادة 
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  أمثلة عن الموافقة المسبقة للمجلس التنفیذي على االتفاقیات الدولیة:

200412األلمانیة للتعاون التقني في عام مذكرة تفاهم بین الصندوق والوكالة.  

 مذكرة تفاهم لوضع إطار تعاون بین الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والشراكة الجدیدة من أجل تنمیة

  .13أفریقیا

  :افقة الالحقة للمجلس التنفیذي على االتفاقیات الدولیةأمثلة عن المو 

 ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة، وبرنامج و مذكرة تفاهم بین منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة

  .14األغذیة العالمي والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفریقیا

 2010عام وكالة الیابانیة للتعاون الدولي فيبین الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة والتفاهممذكرة
15

.

:سلطة الدخول في اتفاقیات دولیةرئیس الصندوق بفیها المجلس التنفیذي فوضأمثلة 

لتعزیز التعاون وتوجیه العملیات المشتركة بین الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة وصندوق ةإطارییةاتفاق

  .16األوبك للتنمیة الدولیة

 17ومنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصاديالدولي للتنمیة الزراعیة بین الصندوق ناتفاق التعاو.
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