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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

 الدورة املائة

 3102فرباير/شباط  32 – 32روما، 

 إصالح هيئة احلور الدولية

 

 مقدمة -أواًل

 

 7للفقرة "اللجنة"( وفقًا فيما يلي والقانونية ) أدرج هذا البند يف جدول األعمال املؤقت للجنة الشؤون الدستورية -1

من الالئحة العامة للمنظمة، حيث تقوم اللجنة بالنظر يف بنود حمددة ُأحيلت إليها، واليت قد تنشأ  43)ب( من املادة 

ا، ر، وإقرارها، وتنفيذهمن الدستو 13وضع املعاهدات واالتفاقيات متعددة األطراف اليت تعقد طبقا للمادة عن : 

 .وتفسريها

 

من االتفاقية اليت وضعت هيئة احلور  12جيوز هليئة احلور الدولية )فيما يلي "اهليئة"( مبوجب املادة  -2

)فيما يلي "اتفاقية هيئة احلور الدولية"( تعديل االتفاقية بأغلبية ثلثي مجيع أعضاء اللجنة،  املنظمةالدولية يف إطار 

اليت ال تنطوي على التزامات جديدة  ،وتصبح التعديالت املنظمة.وتصبح التعديالت سارية املفعول مبوافقة مؤمتر 

اليت تنطوي على  ،اهليئة. وتصبح التعديالتسارية املفعول من تاريخ املوافقة عليها من قبل  ،لألطراف املتعاقدة

سارية املفعول بالنسبة لكل طرف متعاقد، فقط عن قبول هذه التعديالت من ذلك الطرف. وقد مت  ،التزامات جديدة

1677ويف عام  1697تعديل اتفاقية اهليئة مرتني يف املاضي، يف عام 
1
. 

 

                                                      
 (.1677( والدورة التاسعة عشرة للمؤمتر )1697ملؤمتر املنظمة )الدورة الرابعة عشرة   1
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بناء االقتصادات املدّمرة غداة اخلراب الذي خّلفته  زراعة أشجار احلور أولوية للمساعدة يف إعادةاعتربت  -4

ُأنشئت اهليئة  .نظمةاجلهاز الدستوري األقدم يف امل وهو ؛1637مّما أدى إىل إنشاء اهليئة عام ، العاملية الثانية احلرب

بعد وضع اهليئة يف و أساسًا من جانب ستة بلدان أوروبية )بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واململكة املتحدة(.

ارتفع عدد أعضائها  ،اتفاقية هيئة احلور الدولية من خالل ،من الدستور 13كجهاز أنشئ مبوجب املادة  ملنظمةإطار ا

، من مخس قارات هي أعضاء يف اهليئةبلدًا  47وحاليًا،  على حنو مّطرد يف العامل، وخاصة بني الستينات والتسعينات.

 .2222غري أنه مل ينضم أي عضو جديد إىل اهليئة منذ عام  بلدًا(. 22اقتصادات نامية )وأكثر من نصفها هي ذات 

 وحالة الركود هذه يف العضوية هي أحد العوامل احملفزة لإلصالح املقرتح للهيئة.

 

عة يئة أساسية لوالية منظمة األغذية والزرااهلوإجنازات  نواتجوعلى الرغم من الركود املذكور يف العضوية، فإن  -3

)حتسني إنتاجية الزراعة والغابات(  2وتساهم يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، وخاصة اهلدف االسرتاتيجي 

متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل ) 3)احلد من الفقر يف الريف( واهلدف االسرتاتيجي  4واهلدف االسرتاتيجي 

يئة املنتدى الدولي الوحيد الذي جيمع القائمني على إدارة احلور والصفصاف ومستخدميها والباحثني اهلوتعد (. وكفاءة

 .األعضاء الدولفيها لتيسري تبادل األفكار ومناقشة املواضيع اليت تهم 

 

 عملية إصالح هيئة احلور الدولية -ثانيا

 

من خالل جلنة  2212ة يف سبتمرب/أيلول مت استكشاف إمكانية إجراء إصالح مؤسسي هليئة احلور الدولي -5

توفري معلومات إضافية، مبا يف ذلك  اإلصالح املقرتحة، وطلبت من املنظمةاليت أخذت علمًا بعملية  ،يف املنظمة الغابات

 2لتالية للهيئة املنعقدة يف اهلند.من خالل الدورة ا

 

أكتوبر/تشرين األول إىل  26، اليت ُعقدت من ئةلهيادسة واألربعون للجنة التنفيذية التابعة لوأوصت الدورة الس -9

يف دهرادون، اهلند، باإلقرار بعملية اإلصالح ودعمها، ووافقت على  2212الثاني من نوفمرب/تشرين الثاني من عام 

 كما أوصت اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة باختاذ تدابري إنشاء فريق مهام الستكشاف اخليارات لتنفيذ هذا اإلصالح.

ولي اعتبار إىل توسيع النطاق املواضيعي للهيئة ُأو الستعراض إجراءاتها املؤسسية، اإلدارية واإلجراءات املتصلة باإلبالغ.

حبيث يشمل، إىل جانب أشجار احلور والصفصاف، أصنافًا وأنواعًا أخرى ذات أهمية اجتماعية واقتصادية وبيئية من 

 3.اهليئة، وجذب مزيد من خيارات التمويل لتوسيع نطاق العضويةب نظمةملأجل تعزيز اهتمام البلدان األعضاء يف ا

                                                      
 .72الفقرة ، COFO 2012/REP ،2212سبتمرب/أيلول  22-23، روما، إيطاليا، تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات  2

 –أكتوبر/تشرين األول  26دهرادون، اهلند، تقرير الدورة الرابعة والعشرين هليئة احلور الدولية والدورة السادسة واألربعني للجنتها التنفيذية،   3

 . 2214، منظمة األغذية والزراعة، روما، FO: IPC/12/REP، 2212نوفمرب/تشرين الثاني  2
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تستند اخليارات املقدمة لإلصالح املقرتح للهيئة على تقريرين استشاريني تطلبهما أمانة اهليئة )سبتمرب/أيلول  -7

 السادس واألربعني نيالتقرير الرمسي للدورة الرابعة والعشرين للهيئة واالجتماع ؛4(2213، يناير/كانون الثاني 2212

ووثيقتني اسرتاتيجيتني من ؛ 5(2213ويوليو/متوز  2214الثاني  نللجنتها التنفيذية )يناير/كانو والسابع واألربعني

وسعة مع اللجنة التنفيذية للهيئة وعلى استشارات م ؛6(2214إعداد أمانة اهليئة )يوليو/متوز وأكتوبر/تشرين األول 

 ة.ريق املهام املعين بإصالح اهليئوف

 

 يئة وأخذت علمًا بها:اهل، ُأبلغت جلنة الغابات عن التقدم احملرز يف عملية إصالح 2213يف يونيو/حزيران  -2
 

  هيئة احلور  إىل تعزيز قطاعاتها املتصلة بالزراعة والغابات عرب النظر يف إمكانية االنضمام إىلودعت البلدان

 الدولية؛

 إىل تعزيز هيئاتها الوطنية ألشجار احلور متاشيًا مع اإلصالح املقرتح للهيئة؛يف اهليئة دعت البلدان األعضاء و 

  ؛اهليئةعلى مواصلة عملية إصالح للهيئة وشجعت اللجنة التنفيذية 

  مماثلة من أقاليم خمتلفة وضم أقاليم يئة على ضم املزيد من األعضاء وتوسيع نطاقها لتشمل أنواعًا اهلوشجعت

 استوائية وشبه استوائية؛

  باألخذ يف احلسبان الشبكات واملبادرات القائمة اخلاصة بأنواع أشجار الغابات، إىل جانب نتائجها وأوصت

 7ات.التآزر مع تلك الشبكات واملبادرونواجتها لتطوير أوجه 

 

لسابعة واألربعني للجنة التنفيذية للهيئة اليت عقدت يف ومتت مناقشة اإلصالحات املقرتحة خالل الدورة ا -6

ونتيجة لذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على صياغة  2213.8يوليو/متوز  22فانكوفر، كولومبيا الربيطانية يف كندا، يف 

 يف مرفق هذه الوثيقة. هيئة احلور الدولية، واليت تردالتعديالت املقرتحة على اتفاقية 

 

  

                                                      
4 Carle, J. ؛ 2212، سبتمرب/أيلول خيارات إلصالح هيئة احلور الدولية. مذكرة مفاهيميةM.A. Mekouar  إصالح هيئة احلور الدولية: االعتبارات

 . 2213، أبريل/نيسان القانونية واملؤسسية. تقرير استشارات

نوفمرب/تشرين الثاني  2 –أكتوبر/تشرين األول  26، دهرادون، اهلند، للجنة التنفيذية 39للهيئة والدورة  23تقرير الدورة هيئة احلور الدولية،   5

يوليو/متوز  22، فانكوفر، كندا، للجنة التنفيذية التابعة هليئة احلور الدولية 37تقرير الدورة ؛ هيئة احلور الدولية، 2214 /كانون األول، يناير2212

2213. 

؛ أمانة هيئة 2214، يوليو/متوز ورقة اسرتاتيجية .أهداف عملية إصالح هيئة احلور الدولية وحتقيقهاكيفية متابعة أمانة هيئة احلور الدولية،   6

 . 2214 احلور الدولية، خيارات لتوسيع النطاق املوضوعي هليئة احلور الدولية. ورقة مناقشة، أكتوبر/تشرين األول

 . 23يونيو/حزيران، الفقرة  27-24، روما، إيطاليا، للجنة الغابات 22تقرير الدورة   7

  .36-45، الفقرات 2213يوليو/متوز  22، فانكوفر، كندا، للجنة التنفيذية التابعة للهيئة 37 تقرير الدورةئة احلور الدولية، هي  8
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 من التعديالت املقرتحة هو التالي: واهلدف أساسا -12
 

  املرتبطة بها، باإلضافة إىل  ألشجار األخرى ذات الصلة واألصنافاحلور واتوسيع نطاق اهليئة لتشمل أشجار

وظائف كل منها، كما ورد يف عنوان االتفاقية وكذلك يف أحكام أخرى ذات صلة من االتفاقية نفسها، مبا يف 

 ؛3، و4، 1ذلك املواد 

  تنص على إمكانية حضور الدول غري األعضاء يف هيئة احلور الدولية  2إضافة فقرة جديدة يف نهاية املادة

 لدورات اهليئة بصفة مراقب، وذلك متشيا مع املمارسات املعمول بها؛ 

  يلة من ، اخلاصة باللجنة العامة، مبا أنه مل يتم عقدها يف دورات اهليئة لفرتة طو9من املادة  5إزالة الفقرة

يئة على املستوى اهلبشأن تعزيز تنفيذ قرارات وتوصيات  9الزمن، وإدخال فقرة جديدة مبوجب املادة 

 الوطين؛

  كما هو احلال فيما يتعلق بعدة 12يئة للتربعات يف فقرة جديدة مبوجب املادة اهلالنص على إمكانية تلقي ،

 أجهزة منشأة مبوجب املادة الرابعة عشرة؛ 

 ات "استبدال عبارchairman"و "chairmenعبارات" ب "chairperson"و "chairpersons" يف اإلشارة إىل ،

من  15و 1-6و 9-7و 5-7و 3-9و 2-9احلياد اللغوي بني اجلنسني يف املواد ملراعاة "الرئيس" و"الرؤساء"، 

 االتفاقية. 

 

وضعت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، يف دورتها اخلامسة والثالثني املنعقدة يف أكتوبر/ تشرين األّول و -11

، املعايري التالية لتحديد ما إذا كانت التعديالت على االتفاقات اليت تنشئ األجهزة الدستورية مبوجب املادة 1677

 :ي على التزامات جديدةالرابعة عشرة من دستور منظمة األغذية والزراعة تنطو

 
كان من نتيجة التعديالت أن ظل العبء الشامل الذي تتحمله األطراف املتعاقدة يف تنفيذ االلتزامات  "إذا

أما إذا اختلف العبء  احلالية كما هو يف جوهره، فإن التعديالت حينئذ ال تنطوي على التزامات جديدة.

يف جوهرها عن تلك االلتزامات احلالية فإنه ميكن القول بأن بطريقة جتعل املهام اليت يتم أداؤها ختتلف 

ي متديد لاللتزامات أ عتبارا وال ميكن .لتغيري تنطوي على التزامات جديدةالتعديالت اليت أحدثت هذا ا

بيد أن هناك حاالت يرقى فيها هذا التمديد إىل مرتبة  احلالية على أنه يف حد ذاته مبثابة التزام جديد.

وذلك، على سبيل املثال، عندما يكون له آثار مالية كبرية على األطراف املتعاقدة أو عندما  –اجلديد  االلتزام

 9دة".ي الذي تتحمله األطراف املتعاقيكون العبء الناشئ غري متناسب مع العبء احلال

 

، عن 2213و/متوز عند استعراض التعديالت املقرتحة، أعربت اللجنة التنفيذية يف دورتها اليت عقدت يف يولي -12

رأي مفاده أن التعديالت ال تنطوي على التزامات جديدة ألنه، بشكل عام، ال تزيد التعديالت املقرتحة من عبء 

                                                      
  .39، الفقرة 1677أكتوبر/تشرين األول  13-12، والقانونية تقرير الدورة اخلامسة والثالثون للجنة الشؤون الدستورية  9
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االلتزامات القائمة على األطراف املتعاقدة اليت ظلت إىل حد كبري نفسها. وعلى وجه اخلصوص، مل يكن هناك أي 

يدة، تضاف إىل االلتزامات الناشئة عن تنفيذ االلتزامات القائمة. وتتسق طريقة التزامات مالية أو قانونية أو إدارية جد

التقييم هذه من قبل اللجنة التنفيذية متاما مع املمارسات املاضية من جانب األعضاء يف املنظمة وجلنة الشؤون الدستورية 

 هدات تنطوي على التزامات جديدة. والقانونية، فيما يتعلق بتقييم ما إذا كانت التعديالت املدخلة على املعا

 

قد ترغب جلنة الشؤون الدستورية والقانونية عند النظر يف التعديالت املقرتحة يف اإلحاطة علمًا باإلطار الزمين  -14

ومن املتوقع أن تعتمد اهليئة التعديالت املقرتحة . 2219التالي. من املقرر عقد الدورة املقبلة هليئة احلور الدولية يف عام 

 اليت ال تنطوي على التزامات جديدة تصبح التعديالت، من االتفاقية، 4، الفقرة 12ل تلك الدورة. ومبوجب املادة خال

فقط. وبالتالي، ستحال التعديالت إىل مؤمتر املنظمة املقرر عقده يف يونيو/حزيران  سارية املفعول مبوافقة مؤمتر املنظمة

. غري أنه من املالحظ أن هذه املسألة قد حتال مرة أخرى إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورة مقبلة، 2217

 اعتمادا على نتائج استعراض املقرتحات من قبل اهليئة. 

 

 اإلجراءات املقرتح على اللجنة اختاذها -ثالثًا

 

 إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إىل: -13
 

 راض التعديالت املقرتحة على اتفاقية هيئة احلور الدولية، وتقديم املشورة بشأنها وتعديلها حسب استع

 االقتضاء؛

  توفري التوجيهات وفق ما تراه مناسبًا بشأن عملية استعراض التعديالت املقرتحة على اتفاقية هيئة احلور

 ليها واعتمادها. ووضع اللمسات األخرية ع الواردة يف مرفق هذه الوثيقة، ةالدولي
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 املرفق

 

 10التعديالت املقرتحة على اتفاقية هيئة احلور الدولية
 

  إدخال هيئة احلور الدولية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة  اتفاقية
 

 اتفاقية اهليئة الدولية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة

 

 احلالة -1املادة 

 الدولية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة هيئة احلور اهليئةختضع 

واالتفاقية "املنظمة"(،  يف إطار منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فيما يلي ُوضعت واليت)فيما يلي "اهليئة"(، 

 .وأحكام هذه االتفاقيةمن دستور املنظمة  13ألحكام املادة  هلدفاحلالية اليت تهدف إىل حتقيق ذلك ا

 العضوية – 2املادة 

الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمة اليت تقبل هذه االتفاقية وفقًا من تكون الدول األعضاء يف اهليئة، ت -1

 من هذه االتفاقية.  14ألحكام املادة 

للهيئة، بأغلبية ثلثي دوهلا األعضاء، قبول عضوية الدول األخرى اليت تكون أعضاء يف األمم املتحدة  جيوز -2

وأي من وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تتقدم بطلب للعضوية وصك رمسي تعلن فيه 

 .قبوهلا هلذا االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام

بناء على طلب  -ل ليست أعضاء يف اهليئة أن متثَّ للدول األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمة ممنجيوز  -4

غري األعضاء يف املنظمة، ممن تكون أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من وجيوز للدول  .مبراقبني يف دورات اهليئة -منها

مبراقبني يف دورات اهليئة،  –بناء على طلب منها  –أن متثل  الذريةوكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة 

 . ووفقا لألحكام ذات الصلة مبنح صفة املراقب للدول اليت أقرها مؤمتر املنظمة

 الوظائف – 3املادة 

 تضطلع اهليئة بالوظائف التالية: 

لزراعات احلور ئية اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية والبي وتقديم دراسة )أ(

، ألغراض إنتاجها ر مثل األكاسيا والصفصاف والتكتونااشجاأل صنافألشجار احلور وغريها من أ والصفصاف؛

ومحايتها واالستفادة منها، وذلك بهدف استدامة سبل العيش واستخدام األراضي والتنمية الريفية والبيئة. 

وحفظ التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود أمام الكوارث ويشمل ذلك قضايا األمن الغذائي وتغري املناخ 

   والتهديدات واألزمات؛

                                                      
 اخلط املائل وحتته خط، ويشار إىل النص املدرج باستخدام اخلط املشطوبيشار إىل النص احملذوف باستخدام   10
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واملواد بني العاملني يف جمال البحوث واملنتجني  املعرفة والتكنولوجيا األفكارتعزيز تبادل   ب()

 واملستخدمني؛

 ترتيب برامج حبوث مشرتكة؛ ج()

 لدراسة؛حتفيز تنظيم املؤمترات املقرتنة جبوالت ا د()

 تقديم التقارير والتوصيات إىل مؤمتر املنظمة من خالل املدير العام للمنظمة؛ (ـه)

الوطنية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت  اهليئات احلور هيئاتتقديم التوصيات إىل  و()

من هذه االتفاقية،  3تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة أو غريها من األجهزة الوطنية املنصوص عليها يف املادة 

 من خالل املدير العام للمنظمة واحلكومات املعنية.

بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساهم يف استدامة  املعنيةالوطنية  اهليئات احلور هيئاتإنشاء  – 4املادة 

 الشعوب والبيئة

وطنية  حورتتخذ التدابري الالزمة بأقرب وقت ممكن وبأفضل قدراتها، إّما إلنشاء هيئة متعاقدة أن  دولةكل  ينبغي على

باألكاسيا واحلور والصفصاف بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة تعنى معنية 

أو إذا تعذر ذلك، لتعيني جهاز وطين مناسب آخر. وينبغي أن حتيل وصفا األشجار املرتبطة بها،  أصنافوالتكتونا و

باختصاص ونطاق اهليئة الوطنية أو اجلهاز اآلخر وبأي تغيري يطرأ عليه، إىل املدير العام للمنظمة، الذي يقوم بتعميم 

ى الدول األعضاء األخرى يف اهليئة. وتقوم كل دولة متعاقدة بإعالم املدير العام مبطبوعات هيئتها هذه املعلومات عل

 الوطنية أو اجلهاز اآلخر. 

 مقّر اهليئة – 5املادة 

 يكون مقّر اهليئة يف روما يف املقّر الرئيسي للمنظمة. 

 الدورات – 6املادة 

 وخرباء مناوب، يرافقه أن وجيوز واحد، مبندوب اهليئة دورات يف ثَّلمت أن عضو يف اهليئةدولة لكل  -1

مداوالت اهليئة دون أن يكون هلم حق التصويت،  خلرباء واملستشارين أن يشاركوا يفوجيوز للمناوبني، وا .ومستشارون

وُتتخذ  ويكون لكل دولة عضو يف اهليئة صوت واحد. فيما عدا املناوب املفوض بالشكل الواجب ليحل حمل املندوب.

قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بها، إال إذا نّصت هذه االتفاقية على غري ذلك. ويتألف النصاب من أغلبية 

 جمموع الدول األعضاء يف اهليئة. 

يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشاور مع رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، إىل عقد الدورة العادية للهيئة مّرة  -2

واحدة كل أربع سنوات. وجيوز عقد دورات استثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنظمة وبالتشاور مع رئيس اللجنة 

 الدول األعضاء يف اهليئة على األقل. التنفيذية، أو بطلب من اهليئة، أو بطلب من ثلث 

 األعضاء فيها أو يف مقّرها. ذي حتدده اهليئة داخل أراضي الدولُتعقد دورات اهليئة يف املكان ال -4
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 يف بداية كل دورة، تنتخب اهليئة من بني املندوبني رئيسًا ونائبني للرئيس.  -3

ه. ومن رئيس اللجنة التنفيذية ونائبة ونائبيه ينبغي أن يكون هناك جلنة عامة للدورة تتألف من رئيس الدور -5

من  3ُتنفذ قرارات وتوصيات اهليئة عن طريق اهليئات الوطنية وغريها من األجهزة الوطنية املنصوص عليها يف املادة 

 هذه االتفاقية. 

 اللجنة التنفيذية – 7املادة 

 . 5وأعضاء خمتارين يصل عددهم إىل  اعضو 12يكون للهيئة جلنة تنفيذية تتألف من  -1

للجنة التنفيذية من بني األفراد الذين ترشحهم الدول األعضاء يف اهليئة بناء  عضواتنتخب اهليئة اثين عشر  -2

ويتم من هذه االتفاقية.  3أو األجهزة الوطنية األخرى املنصوص عليها يف املادة  للحورعلى اقرتاحات هيئاتهم الوطنية 

يف منصبهم ملدة أربع سنوات. وجيوز إعادة  ناللجنة التنفيذية بصفتهم الشخصية خلربتهم اخلاصة، ويظلوتعيني أعضاء 

 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. 

جيوز للجنة التنفيذية، من أجل ضمان تعاون املتخصصني الضروريني، أن ختتار من واحد إىل مخسة أعضاء  -4

أعاله. وتنتهي مدة عضوية األعضاء اإلضافيني مع انتهاء فرتة  2الفقرة إضافيني بنفس الشروط املنصوص عليها يف 

 عضوية األعضاء املنتخبني.

تعمل اللجنة التنفيذية يف الفرتات الفاصلة بني دورات اهليئة، بالنيابة عن اهليئة، بوصفها جهازها التنفيذي.  -3

وتقوم اللجنة التنفيذية بشكل خاص بتقديم املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق بالتوجه العام للهيئة وبرنامج عملها، 

 فقت عليه اهليئة. وبدراسة املسائل التقنية وتنفيذ الربنامج كما وا

 للرئيس. اتنتخب اللجنة التنفيذية من بني أعضائها رئيسا ونائب -5

، بالتشاور مع الرئيس، إىل عقد دورات للجنة التنفيذية كلما دعت الضرورة إىل ذلك. لمنظمةيدعو املدير العام ل -9

 بني دورتني عاديتني للهيئة.  وجتتمع اللجنة عند انعقاد كل دورة عادية للهيئة. كما جتتمع مرة واحدة على األقل

 تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة.  -7

 األمني – 8املادة 

يعني املدير العام للمنظمة أمني اهليئة من بني كبار املوظفني يف املنظمة، ويكون األمني مسؤوال أمام املدير العام. ويقوم 

 واجباته حبسب ما يتطلب عمل اهليئة. أمني اهليئة بأداء 

 الفرعية األجهزة – 9املادة 

افر األموال الالزمة يف جيوز للهيئة، عند الضرورة، إنشاء هيئات فرعية وجلان ومجاعات عمل، رهنًا بتو -1

الصلة من امليزانية املعتمدة للمنظمة. ويدعو املدير العام إىل عقد دورات اهليئات الفرعية واللجان ومجاعات  الباب ذي

 التشاور مع رؤساء هذه األجهزة.العمل هذه، ب



9 CCLM 100/3  

 

 

دول أعضاء تكون العضوية يف األجهزة الفرعية مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء يف اهليئة، أو أنها تتكون من  -2

 من اهليئة، أو من أفراد يعينون بصفتهم الشخصية بالصورة اليت حتددها اهليئة. خمتارة 

 املصروفات - 11املادة 

تتحمل احلكومات واملنظمات املعنية، مصروفات مندوبي الدول األعضاء يف اهليئة واملناوبني واملستشارين، عند  -1

 اقبني. حضورهم دورات اهليئة أو األجهزة الفرعية، وكذلك مصروفات املر

حضورهم دورات اللجنة الدول اليت حيمل أعضاء اللجنة التنفيذية جنسياتها، مصروفاتهم عند  تتحمل -2

 التنفيذية.

يتحمل األفراد الذي يدعون بصفتهم الشخصية إىل حضور دورات اهليئة أو املشاركة يف عملها أو يف عمل  -4

 ام حمددة نيابة عن اهليئة أو أجهزتها الفرعية. طلب منهم أداء مهأجهزتها الفرعية نفقاتهم، إال عندما ُي

 تتحمل املنظمة مصروفات األمانة.  -3

تتحمل احلكومة املضيفة املصروفات اإلضافية املتعلقة بدورات اهليئة أو اللجنة التنفيذية عندما تعقد هذه  -5

قة بدورات اهليئة واللجنة . وتتحمل احلكومة املضيفة مصروفات املنشورات املتعلالدورات يف مكان غري مقر اهليئة

 التنفيذية واألجهزة الفرعية، املختلفة عن تقارير هذه الدورات.

جيوز للهيئة أن تقبل مساهمات طوعية عامة أو فيما يتصل مبشروعات أو أنشطة حمددة للهيئة. وتسدد هذه  -9

املساهمات يف حساب أمانة تنشؤه املنظمة. ويكون قبول هذه املساهمات الطوعية وإدارة حساب األمانة وفقًا للقواعد 

 املالية للمنظمة. 

 الالئحة الداخلية – 11املادة 

، بأغلبية ثلثي أعضائها، مبا يتفق مع الالئحة العامة للمنظمة. وتدخل ةيئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخليجيوز لله

الالئحة الداخلية للهيئة، وأي تعديل عليها، حيز التنفيذ بعد موافقة املدير العام للمنظمة، واعتبارًا من تاريخ هذه 

 املوافقة. 

 التعديالت – 12املادة 

 اقية بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.جيوز تعديل هذه االتف -1

جيوز ألي دولة عضو يف اهليئة اقرتاح تعديل هذه االتفاقية، على أن ترسل املقرتحات إىل املدير العام للمنظمة  -2

غ فورًا قبل بدء دورة اهليئة اليت ستناقش فيها املقرتحات مبائة وعشرين يوما على األقل. وعلى املدير العام أن يبل

 مجيع الدول األعضاء يف اهليئة جبميع التعديالت املقرتحة. 

تصبح التعديالت فعالة فقط مبوافقة مؤمتر املنظمة وذلك اعتبارًا من تاريخ هذه املوافقة. وعلى املدير العام  -4

 العام لألمم نينظمة واألماألعضاء واألعضاء املنتسبني يف املالدول للمنظمة أن يبلغ مجيع الدول األعضاء يف اهليئة ومجيع 

 املتحدة بتلك التعديالت. 
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ال تسري التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضاء يف اهليئة إال على العضو الذي يوافق  -3

على قبول التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة. ويقوم املدير العام للمنظمة بإخطار 

 العام لألمم املتحدة بذلك نياألعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة واألمالدول ومجيع  ةألعضاء يف اهليئمجيع الدول ا

وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصة بأي من الدول األعضاء يف اهليئة الذين مل يقبلوا التعديالت اليت تنطوي على  القبول.

 التفاقية اليت كانت سارية قبل التعديل.التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذه ا

  قبول االتفاقية -13املادة 

يتم قبول هذه االتفاقية من جانب أي دولة عضو أو عضو منتسب يف املنظمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدير  -1

 العام للمنظمة، ويصبح هذا القبول نافذًا عند تلقي املدير العام ملثل هذه الوثيقة. 

يصبح قبول هذه االتفاقية من جانب الدول غري األعضاء يف املنظمة نافذًا من تاريخ موافقة اهليئة على طلب  -2

 من هذه االتفاقية.  2العضوية طبقًا لنص املادة 

األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة الدول يبّلغ املدير العام للمنظمة مجيع الدول األعضاء يف اهليئة ومجيع  -4

 ني العام لألمم املتحدة جبميع حاالت القبول اليت أصبحت نافذة. واألم

الدول األعضاء يف  بإمجاعبداء حتفظات، على أال يؤخذ بهذه التحفظات إال جيوز قبول هذه االتفاقية مع إ -3

ل عضو من اهليئة عليها. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع الدول األعضاء يف اهليئة على الفور بأي حتفظات. وك

 أعضاء اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ يعترب قاباًل هلذه التحفظات. 

 التطبيق اإلقليمي – 14املادة 

األراضي املشمولة باشرتاكها يف االتفاقية. ويف  ،عند قبول هذه االتفاقية ،على الدول األعضاء يف اهليئة أن تعلن بوضوح

عترب االشرتاك شامال لكامل األراضي اليت تكون الدولة العضو مسؤولة عن عالقتها الدولية. غياب مثل هذا اإلعالن ي

 أدناه.  19من املادة  2وجيوز تعديل نطاق التطبيق اإلقليمي بإعالن الحق رهنًا بأحكام الفقرة 

 فسري االتفاقية وتسوية املنازعاتت – 15املادة 

 عضو من تتألف جلنة إىلحيال النزاع  ،هذه االتفاقية أو تطبيقها اهليئة تسوية أي نزاع بشأن تفسري إذا تعذر على

وتشكل توصيات هذه اللجنة، وإن  .اللجنة هذه أعضاء خيتاره مستقل رئيس ومن النزاع، أطراف من طرف كل يعينه

وإذا تعذر تسوية النزاع  وضوع الذي أثار اخلالف.كانت غري ملزمة بطبيعتها، أساسا إلعادة نظر األطراف املعنية يف امل

بهذه الطريقة، حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي هلذه احملكمة، مامل تتفق أطراف النزاع على 

 طريقة أخرى لتسويته.

 االنسحاب – 16املادة 

بانسحابها من اهليئة يف أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة من  اجيوز ألي دولة عضو يف اهليئة أن تعطي إشعار -1

تاريخ قبوهلا هلذه االتفاقية. ويصبح هذا اإلشعار نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمه من قبل املدير العام للمنظمة، 
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م واألمني العام لألم املنظمة يف واألعضاء املنتسبنيالدول األعضاء الذي يقوم بإبالغ مجيع الدول األعضاء يف اهليئة و

 املتحدة باستالم هذا اإلشعار.

على الدولة العضو يف اهليئة اليت تكون مسؤولة عن العالقات الدولية ألكثر من إقليم أن حتدد عند اإلشعار  -2

بانسحابها من االتفاقية، اإلقليم أو األقاليم اليت يسري عليها االنسحاب. ويف غياب مثل هذا التحديد، يعترب 

اليت تكون هذه الدولة العضو مسؤولة عن عالقاتها الدولية. وجيوز لدولة عضو يف  نسحاب منطبقًا على كل األقاليماال

اهليئة أن تقدم إشعارًا باالنسحاب بالنسبة إلقليم أو أكثر من األقاليم اليت تكون مسؤولة عن عالقاتها الدولية. وتعترب 

، كأنها يف نفس الوقت، قدمت إخطارا م إشعارًا بانسحابها من املنظمةأي دولة من الدول األعضاء يف اهليئة تقد

، ويسري هذا االنسحاب على مجيع األقاليم اليت تكون الدولة العضو مسؤولة عن عالقاتها اهليئةبانسحابها من 

 ، باستثناء األعضاء املنتسبني. الدولية

 انقضاء االتفاقية – 17املادة 

ما مل يقرر األعضاء الباقون باإلمجاع ، ستة من أقل إىل اهليئةيف  عضاءاأل الدول عدد اخنفض إذا االتفاقية هذهتنقضي 

هليئة، ومجيع يف ا عضاءالدول األوعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع  .، على خالف ذلكمبوافقة مؤمتر املنظمةو

 املتحدة بانقضاء االتفاقية. يف املنظمة واألمني العام لألمم نيواألعضاء املنتسب ألعضاءلدول اا

 بدء نفاذ االتفاقية – 18املادة 

 من بني أعضاء املنظمة منتسبنيعضاء يف اهليئة أو أ ايصبح اثنا عشر عضو أن مبجرد االتفاقية هذه فاذيبدأ ن -1

 .من هذه االتفاقية 14من املادة  1الفقرة أطرافًا فيها، وذلك بإيداع وثائق القبول طبقا لنص 

يتعلق بالدول اليت هي أعضاء بالفعل يف اهليئة واليت تصبح أطرافا يف هذه االتفاقية، فإن أحكام هذه وفيما  -2

 د يف الدورة الثانية للهيئة اليت عقدت االتفاقية حتل حمل أحكام النظام األساسي هليئة احلور الدولية الذي اعتِم

 يف إيطاليا.  1632أبريل/نيسان  22إىل  22من 

 اللغات ذات احلجية – 19املادة 

 تكون النصوص اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية هلذا االتفاقية متساوية يف احلجية. 


