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القانونية  والوثائقاإلجراء المتبع لمتفاوض والتوقيع والموافقة عمى االتفاقيات 
 المشابهة 

 مقدمة ألف _ 
تتوسع ىذه الوثيقة ف:  ،للمجلس التنفيذيالتاسعة عالن الذي صدر عن الدورة الخاصة تعقيبا على اإل -1

بما ف: ذلك  ،اإلجراء الذي يتبعو الصندوق للتفاوض والتوقيع والموافقة على االتفاقيات مع طرف ثالث
المجلس فقة الت: يتمتع بيا صالحية المواوتما سنرى فإن ىذه المسألة تضم من جية  .مذترات التفاىم

ر يسيتعن  والمسؤولومن جية أخرى وظيفة رئيس الصندوق باعتباره ممثال قانونيا للصندوق  ،التنفيذي
بصورة وثيقة بقواعد القانون الدول:  مرتبطة الصالحياتفإن ممارسة ىذه  عالوة على ذلك .أعمال المنظمة

 .دوليةذي الصلة باالتفاقيات الت: تبرميا منظمات 

بصفة وثيقة مع منظمات األمم المتحدة وجوب أن يعمل الصندوق نشاء الصندوق على نصت اتفاقية إ -2
والمنظمات غير الحتومية  ،والمؤسسات المالية الدولية ،األخرى ومع غيرىا من المنظمات الحتومية الدولية

 .صندوق بميمتوضروري إليفاء ال أمربأن مثل ىذا التعاون  ضمنيةوغيرىا، معترفة بصورة 

 اإلطار القانونيباء _ 
عمل وفقا التفاقية تعترف األمم المتحدة بالصندوق على أنو وتالة متخصصة ت .القانون الدولي ذو الصمة -3

وىذا يعن: أن الصندوق . 2من ميثاق األمم المتحدة 63و 57بما يتماشى مع المادتين  1نشاء الصندوقإ
قادر على تحمل الحقوق والواجبات بصورة مستقلة بموجب صصة ألمم المتحدة المتختغيره من وتاالت ا

بين الدول  1986ينا لقانون المعاىدات لعام يونتيجة لذلك وتما نصت عليو اتفاقية ف .القانون الدول:
"تتمتع المنظمات الدولية بالقدرة على إبرام المعاىدات الت: تعد  ،الدولية أو بين المنظمات الدوليةوالمنظمات 

.ضرورية لممارسة مياميا واإليفاء بأغراضيا"
الدولية للصندوق ف: القانونية تذلك تنعتس الشخصية  3

وباإلضافة إلى الشخصية القانونية الدولية الت: تمتن الصندوق من التعاقد مع الدول  4.نشائوية إاتفاق
خاصة بما ف: ذلك يتمتع الصندوق أيضا بالقدرة على دخول اتفاقيات مع جيات  ،ت الدوليةوالمنظما

                                                   
1
 .1791 من االتفاقٌة بٌن األمم المتحدة والصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة، 1المادة   
2
من مٌثاق األمم المتحدة تنص على: "الوكاالت المختلفة التً تنشأ بمحض اتفاق بٌن الحكومات والتً تضطلع بمقتضى نظمها  57المادة   

األساسٌة بتبعات دولٌة واسعة فً االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلٌم والصحة وما ٌتصل بذلك من الشؤون ٌوصل بٌنها وبٌن األمم 

كذلك فإنها تنص أٌضا على أن "تسمى هذه الوكاالت التً ٌوصل بٌنها وبٌن األمم المتحدة فٌما ٌلً من  ."63دة المتحدة وفقا ألحكام الما

من مٌثاق األمم المتحدة تنص على أن "للمجلس االقتصادي واالجتماعً أن ٌضع  63فً حٌن أن المادة  .األحكام بالوكاالت المتخصصة"

تحدد الشروط التً على مقتضاها ٌوصل بٌنها وبٌن األمم المتحدة وتعرض  57ار إلٌها فً المادة  اتفاقات مع أي وكالة من الوكاالت المش

  .هذه االتفاقات على الجمعٌة العامة للموافقة علٌها"
3
على الرغم من أن هذه المعاهدة قد أبرمت  .دٌباجة اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات بٌن الدول والمنظمات الدولٌة أو بٌن المنظمات الدولٌة  

إال أنها لم تدخل حٌز التنفٌذ، وكما هو الحال بالنسبة للقواعد القانونٌة الدولٌة المدونة، فإنه وبغض النظر عن وضعها الرسمً،  1986عام 

  .مارسةفهً تعد على وجه العموم مقبولة كقانون قابل للتطبٌق ومستخدم على نطاق واسع كتوجٌه مكتوب للم
4
 .من اتفاقٌة إنشاء الصندوق الذي ٌنص على أن "تكون للصندوق شخصٌة قانونٌة دولٌة" 1البند  10المادة   
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الخاصة  1947وىذه القدرة األخيرة منصوص علييا أساسا ف: معاىدة عام ، الحتوميةغير  المنظمات
 .المتخصصةبامتيازات وحصانات الوتاالت 

ومن بين عدة نصوص أخرى ف: ، 1986نا لعام فيي اتفاقيةوىتذا وبما يتماشى مع القواعد المذتورة ف:  -4
عمل مع غيره من منظمات األمم  ينشئ عالقاتيدخل الصندوق ف: اتفاقيات أو ، 1947معاىدة عام 

من المنظمات الحتومية الدولية أو غيرىا من المؤسسات المالية الدولية أو المنظمات غير  االمتحدة  وغيرى
 .الحتومية وجيات أخرى

لت: يتمتن الصندوق من الدخول ف: و  ،فيما يتعلق بعملية المصادقة الداخلية .تنفيذيدور المجمس ال -5
 نشاء الصندوق تنص على ما يل::من اتفاقية إ 2، البند 8فإن المادة  ،اتفاقيات دولية

يتعاون الصندوق تعاونا وثيقا مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومع المنظمات األخرى ف: 
ات األخرى المشترتة بين الحتومات، تما يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظم. األمم المتحدةأسرة 

والوتاالت الحتومية المعنية بالتنمية  ،والمنظمات غير الحتومية ،والمؤسسات المالية الدولية
 ىا منغير من يطلب الصندوق من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة و  ،وليذا الغرض .الزراعية

عالقات يجوز لو أن يعقد اتفاقات أو ينشئ و  .أن تتعاون معو ف: أنشطتو الجيات المذتورة فيما تقدم
 .عمل مع مثل ىذه الجيات على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي

عالقات عمل مع طرف  ه، يحق للمجلس التنفيذي أن يقرر إبرام اتفاقية أو أن ينشئوبناء على ما تقدم أعال
 .تما يحق لو التفويض بسلطة القيام بذلك لرئيس الصندوق ،رة مسبقة أو الحقةثالث بصو 

المظير ن من المظاىر الفاعلة. ، ىنالك مظيرافيما يتعلق بدور رئيس الصندوق .دور رئيس الصندوق -6
شراف وتوجيو مجلس وذلك تحت إ ،األول ىو أن رئيس الصندوق مسؤول عن تسيير أعمال الصندوق

.لس التنفيذيالمحافظين والمج
نشاء الصندوق توتل بسلطة تسيير األعمال وبعبارة أخرى، فإن اتفاقية إ 5

وتفوض مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي بتوفير  ،اليومية للصندوق بصورة مباشرة إلى رئيس الصندوق
.ثانيا، فإن رئيس الصندوق ىو الممثل القانون: للصندوق .توجييات للرئيس بيذا الصدد

ذا أخدنا بعين  6 وا 
قدر الحاجة إلى رئيس الصندوق يوق، فإن ير أعمال الصندياالعتبار مسؤولية رئيس الصندوق عن تس

وينطوي ذلك على تحليل حالة من أحوال  .الدخول ف: ترتيبات مع طرف ثالث أو تعديليا أو إلغاء العمل بيا
وبعد ذلك عرضيا على المجلس  ،د من صحتياوالتأت، والقيام باألدوات القانونية المرافقة ليا ،األعمال

، مثل قرارات يستنير رئيس الصندوق بقرار من مجلس المحافظين ،وف: ىذه العملية .التنفيذي للموافقة علييا
مثل تلك الواردة ف: السياسات التشغيلية المتنوعة الت:  ،وبتوجييات من المجلس التنفيذي ،الموارد تجديد
ألطراف ذات الصلة بيدف التفاوض يبدأ رئيس الصندوق بالمشاورات مع ا ،رد أعالهوبناء على ما و  .يتبناىا

  .القانونية الوثائقبما ف: ذلك مذترات التفاىم وغيرىا من  ،برام اتفاقياتوا  

إذا ما أخذنا بعين االعتبار تقسيم العمل بين رئيس الصندوق والمجلس التنفيذي ف:  .صالحية االتفاقيات -7
بما ف: ذلك مذترات  ،فمن الواضح أن مثل ىذه االتفاقيات ،ة باالتفاقيات مع أطراف ثالثةالمسائل المتعلق

                                                   
5
 .د من اتفاقٌة إنشاء الصندوق 8، البند 6المادة   
6
 .من اتفاقٌة إنشاء الصندوق ز 8، البند 6المادة   
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القانونية من طبيعة مشابية مع منظمات أو مؤسسات أو وتاالت أخرى تغدو  الوثائقالتفاىم وغيرىا من 
سبة للصندوق وبالن .ملزمة للصندوق بعد استتمال اإلجراءات الداخلية ذات الصلة بأحد األطراف الموقعة

 النيائيةأن تدخل حيز النفاذ فقط بعد الموافقة  الوثائقنشاء الصندوق، يمتن ألي من ىذه وامتثاال التفاقية إ
ويتماشى  ،ما مسبقا أو الحقالمجلس التنفيذي أن يعط: موافقتو إويمتن ل .علييا من قبل المجلس التنفيذي

حيث تعد موافقة المجلس التنفيذي ضرورية لدخول أي  نشاء الصندوقإلجراءان بصورة تاملة مع اتفاقية إا
إلى الفيم يستند إلى حد ما قانونية ما فيو  وثيقةوأما النيج المتبع ف: توقيت توقيع  .اتفاقية حيز النفاذ

باالتفاق مع  و وف: الوقت الحال: وف: معظم الحاالت فإن الصندوق  .المشترك بين الصندوق والطرف الثالث
مع فيم أن  ،يقرر توقيع االتفاقية قبيل موافقة المجلس التنفيذي ألسباب تتعلق بالتفاءة أساسا ،الطرف الثالث

وتما يظير ىذا الوصف التال:  .ال بعد الحصول على مثل ىذه الموافقةه االتفاقية ال تدخل حيز النفاذ إىذ
 .النفعية عتباراتاالللممارسة السابقة يعتمد اتباع أحد الخيارين أساسا على الظروف و 

 تفعيل المبادئ جيم _ 
السع: للحصول على موافقة المجلس التنفيذي ف: الماض: تان اإلجراء المفضل ىو  .الموافقة المسبقة -8

 رض نص االتفاقيةوبعد ذلك يتم ع ،تفويض رئيس الصندوق بالتفاوض واستتمال اتفاقية مع طرف ثالثب
وبالتال: فإن ىذا اإلجراء  ،حقة من دورات المجلس التنفيذيبراميا للعلم على دورة التما تم التفاوض علييا وا  

.براميا مع طرف ثالثيذي صراحة التفاوض على اتفاقية وا  تان يتبع ف: حال طلب المجلس التنف
7 

وعلى ضوء المتان المتقدم الذي تحتلو الزراعة حاليا على  ،ف: الماض: القريبو إال أنو  .الموافقة الالحقة -9
فإنو يتوقع من المنظمة على الغالب أن  ،وعلى زيادة وضوح صورة الصندوق ،جداول األعمال العالمية

وبالتال: فقد غدت الممارسة  .قبل نظر المجلس التنفيذي فييا وثائقتشارك ف: أحداث قد تقود إلى تبن: 
وبعدىا يتم السع:  .فاوض واستتمال النص وتوقيعو حسب األصول من قبل الطرفينالشائعة أن يتم الت

الدولية مساوية ف:  الوثائقوتعد الموافقة على مثل ىذه  .على موافقة المجلس التنفيذي عليوللحصول 
.األىمية ألنو ف: معظم الحاالت ال يتون المجلس التنفيذي قد تطرق ف: السابق ألىداف ىذه الوثائق

8 

ف: بعض الحاالت، يدخل الصندوق ف: اتفاقيات إطارية، يوافق علييا المجلس  .لتفويض بالصالحياتا -11
إما مسبقا أو الحقا، الغرض منيا أساسا إرساء شراتات فعالة وتعزيز التعاون البرامج: بين التنفيذي 

يعط: المجلس  اإلطاريةالصندوق وأطراف ثالثة ف: تنفيذ مبادرات مشترتة. وبموجب ىذه االتفاقيات 
واعتمادا على الموضوع فقد  .مع طرف ثالث الحقة س الصندوق سلطة الدخول ف: اتفاقياتالتنفيذي لرئي

يرتأى أنو من الضروري أو من غير الضروري عرض االتفاقية الالحقة على المجلس التنفيذي للموافقة 
.علييا

9 

وجود فإنو من غير المنظور  ،القانون الدول: بموجب .والمنظمات الدولية ممارسة الدولالقانون الدولي و   -11
عندما تدخل الدول ف: اتفاقيات دولية وبالتال: ف .دخوليا حيز التنفيذتوقيت توقيع اتفاقية دولية و شرط ل
وف: حين أن اتفاقية  .ف: االتفاقيةىذا الطلب  علىبصراحة بد من أن يتم النص  اللمصادقة علييا تتطلب ا

                                                   
7
  .ٌوفر الملحق قائمة بأمثلة عن الموافقة المسبقة للمجلس التنفٌذي 
8
 .أمثلة عن الموافقة الالحقة للمجلس التنفٌذيٌوفر الملحق قائمة ب  
9
 .ترد فً الملحق قائمة بأمثلة عن تفوٌض المجلس التنفٌذي للرئٌس بالدخول فً اتفاقٌات دولٌة  
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ويمتن  10)بين الدول( تنص على أنو "ف: تل دولة أىلية عقد المعاىدة" 1969ت لعام فيينا لقانون المعاىدا
نشائيا أو بالتصديق علييا أو عاىدة بتوقيعيا أو بتبادل وثائق إرضى الدولة بااللتزام بالم"التعبير عن 

.بالموافقة علييا أو بقبوليا أو باالنضمام إلييا أو بأي وسيلة أخرى متفق علييا"
حية الممارسة ومن نا 11

ن وىذا يعن: أ .فإن التوقيع يخضع للمصادقة والقبول أو الموافقةما، معاىدة عندما توقع دولة و العملية 
الموافقة علييا أو  وأ ،تم المصادقةما لم تمن خالل توقيعيا ضاىا بااللتزام بالمعاىدة الدولة ال تعبر عن ر 

تعرض االتفاقيات الدولية على البرلمان الوطن: للموافقة بد من أن  وبالتال: وف: معظم الحاالت ال .قبوليا
حيث يسود التصور  ،ةبشأن المنظمات الدولي 1986والوضع نفسو ينطبق على اتفاقية فيينا لعام  .علييا

  .شريطة خضوعيا لمصادقة أو قبول أو موافقة الحقة بجواز توقيع اتفاقية ما

                                                   
10
 .المعاهداتاتفاقٌة فٌٌنا لقانون  1969، 6المادة  
11
 .اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات 1969، 11المادة  
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 أمثمة عن الموافقة المسبقة لممجمس التنفيذي عمى االتفاقيات الدولية:
 200412األلمانية للتعاون التقن: ف: عام  مذترة تفاىم بين الصندوق والوتالة. 

  مذترة تفاىم لوضع إطار تعاون بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية والشراتة الجديدة من أجل تنمية
 .13أفريقيا

 :أمثمة عن الموافقة الالحقة لممجمس التنفيذي عمى االتفاقيات الدولية
  ،الصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وبرنامج و مذترة تفاىم بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 .14األغذية العالم: والتحالف من أجل ثورة خضراء ف: أفريقيا

  2111عام  ل: للتنمية الزراعية والوتالة اليابانية للتعاون الدول: ف:بين الصندوق الدو  تفاىممذترة
15. 

 :سمطة الدخول في اتفاقيات دوليةرئيس الصندوق بفيها المجمس التنفيذي  فوضأمثمة 

 لتعزيز التعاون وتوجيو العمليات المشترتة بين الصندوق الدول: للتنمية الزراعية وصندوق  ةإطاري يةاتفاق
 .16األوبك للتنمية الدولية

 17ومنظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصاديالدول: للتنمية الزراعية بين الصندوق  اتفاق التعاون. 

                                                   
12
 ..EB 2004/83/INF.4الوثٌقة  
 ..EB 2004/82/INF.3الوثٌقة  13
14
 ..EB 2008/94/R.37الوثٌقة  
15
 ..EB 2010/101/R.56الوثٌقة   
16
 ..EB 2011/102/R.44الوثٌقة  
17
 ..EB 2005/85/INF.6الوثٌقة  


