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اجمللس
الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة
روما 27-23 ،مارس /آذار 2015

تقرير الدورة املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
موجز
قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) ،يف دورتها املائة ،مبا يلي:
(أ) النظر يف التقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية لعام  2014الذي يلخّص نتائج االجتمااع الاذين عقادتهما اللجناة
خالل السنة نفسها؛
(ب) واستعراض الوثيقة املعنونة "إصالح هيئة احلور الدولية" اليت تصف عملية جتري حالي ًا لتعديل اتفاقياة إدخاال هيئاة
احلور الدولية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة (اتفاقية هيئة احلاور الدولياة) ،والتمااس توضاياات وتاوفري التوجيا
بشأن عدد من املسائل؛ وستستعرض اللجنة جماددًا التعاديالت املقةحاة قبال إحالتهاا إىل االامت واملاؤمر يف عاام
2017؛
(ج) والنظاار يف الوثيقااة
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األساسية".

 CCLMبعنااوان "تصااايا األخطاااج وإجااراج التعااديالت التاريريااة يف النصااو

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
إن االمت مدعو إىل القيام مبا يلي:
(أ)

األخذ علم ًا باستعراض اللجنة للتقرير السنوي للجنة املبادئ األخالقية لعام 2014؛

(ب) و األخذ علماً بتوجي اللجنة يف ما خيص عملية استعراض التعديالت املقةحة على اتفاقية هيئة احلور الدولية الاواردة
يف املرفق  1من هذا التقرير؛
(ج) وإقرار االستنتاجات الصادرة عن اللجنة بشأن التعديالت املقةحة على النصو

األساسية.

ميكن توجي أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
املستشار القانوني ،مكتب الشؤون القانونية
اهلاتف+39 065705 5132 :
svrTvaT oonotnA

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل
إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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أوالً -مقدمة
-1

عُقدت الدورة املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) من  23إىل  24فرباير/شباط .2015

وتولت الدكتورة  Mónica Martínez Menduiñoرئاسة الدورة ،اليت كانت مفتوحة أمام املراقب الصاامت .
-2
وحضر االجتماع األعضاج التالية أاماهه::
السيد ( Md. Mafizur Rahmanبنغالديش)
صاحب السعادة السيد ( Lubomir Ivanovبلغاريا)
السيد عبد الستّار شياد السوداني (العراق)
صاحب السعادة السيد  ( Mohammed S. Sheriffليربيا)
السيد ( Lawrence Kuna Kalinoeبابوا غينيا اجلديدة)
السيدة ( April Cohenالواليات املتادة األمريكية)
السيد ( Oscar Gabriel Piñeyro Bentosأوروغواي)
-3



وأقرّت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية جدول األعمال املؤقت.

ثانياً-

جلنة املبادئ األخالقية – التقرير السنوي 2014

 CCLMبعنااوان "جلنااة املبااادئ

نظاارت جلنااة الشااؤون الدسااتورية والقانونيااة يف الوثيقااة
-4
األخالقية – التقرير السنوي  "2014والعرض الذي قدم املسؤول عان الشاؤون األخالقياة/أم املظاال ،الاذي يلخاص
نتائج االجتماع الذين عقدتهما اللجنة يف عام .2014
100/2 Rev.1

وردّ املسؤول عن الشؤون األخالقية/أم املظال على استفسارات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دماج
-5
وظائف املسؤول عن الشؤون األخالقية وأم املظال ،والتنفيذ اجلاري لربنامج اإلقرار املاالي ،وتنفياذ اساةاتيجية الفااو
بشأن الشراكات مع القطاع اخلا وطريقة عمل جلنة املبادئ األخالقية.
وبعد املناقشة ،وافقت جلنة الشؤون الدستورية على أن ينبغي ،يف مرحلة الحقاة ،دراساة املزاياا والسالبيات
-6
املمكنة لدمج وظائف املسؤول عن الشؤون األخالقية وأما املظاال .وسايتطلب مثال هاذا الناوع مان الباام املزياد مان
املعلومات استنادًا إىل اخلربة العملية يف هذه املسائل.
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وذكّرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن مت إنشاج جلنة املبادئ األخالقية على سابيل التجرباة يف عاام
-7
 ،2011وأن يف عام  ،2016سيكون على األجهزة الرئاسية املعنية أن تقرر ما إذا كان ينبغي إنشاج اللجنة بشكل دائ.:
وتتطلع جلنة الشؤون الدستورية والقانونية إىل احلصول على معلومات مفصلة عن جتربة جلنة املبادئ األخالقياة خاالل
السنوات القليلة املاضية.
وأحاطت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية علماً باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي ،وأشاارت أيضااً إىل أن
-8
جلنة املالية سةاجع التقرير.

ثالثاً -إصالح هيئة احلور الدولية
نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف الوثيقة  CCLM 100/3بعنوان "إصاالح هيئاة احلاور الدولياة"،
-9
اليت تصف عملية جتري حالياً لتعديل اتفاقية إدخال هيئة احلور الدولية يف نطاق منظماة األغذياة والزراعاة (االتفاقياة
اخلاصة بهيئة احلور الدولية) ،فض ًال عان غارض ووتاوى جمموعاة مان التعاديالت املقةحاة التفاقياة اهليئاة .وتارد
التعديالت املقةحة التفاقية اهليئة ،واليت مت النظر فيها على أساس عرض قدم أم هيئة احلاور الدولياة ،يف امللااق
األول من تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية.
 -10وأشارت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية إىل أن سيت :إحالة التعديالت إىل اهليئة العتمادها يف الدورة املقرر
عقدها يف عاام  2016وأن التعاديالت ستصابا ساارية املفعاول بعاد موافقاة ماؤمر املنظماة يف دورتا يف يونياو/حزيران
من عام .2017
 -11وخالل املناقشات ،سعت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية إىل احلصاول علاى توضاياات بشاأن ،أماور مان
بينها ،مدى توسيع نطاق اهليئة املقةح ليشمل أشجار احلور واألشاجار األخارى ذات الصالة واألصانات املرتبطاة بهاا
واآلثار املةتبة علي  ،والوظائف املُراجعة للهيئة ،والعالقة ب اهليئة واهليئات الوطنية وغريهاا مان األجهازة الوطنياة
املنصو عليها يف املادة  4من اتفاقية هيئة احلور الدولية ،والعالقة ب اهليئة وجلناة الغاباات ،ووتاوى التعاديالت
املقةحة يف ضوج املعايري اليت وضاعتها جلناة الشاؤون الدساتورية والقانونياة واالامت واملاؤمر ،لتقياي :ماا إذا كانات
التعديالت املقةحة تتضمن التزامات جديدة بالنسبة لألطرات.
 -12وأشارت اللجنة أنها سوت تستعرض مرة أخرى التعديالت املقةحة ،مع املزيد مان املعلوماات عان ماداوالت
اهليئة بعد اعتماد التعديالت من قبل اهليئة يف عام  ،2016وقبل إحالة اتفاقية هيئة احلور الدولياة املعدلاة إىل املاؤمر
للموافقة عليها يف يونيو/حزيران من عام .2017
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رابعاً -تصحيح األخطاء وإجراء تعديالت حتريرية يف النصوص األساسية
 -13نظرت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف الوثيقة  CCLM 100/4 Rev.1بعنوان "تصايا األخطاج وإجاراج
تعديالت حتريرية يف النصو األساسية".
 -14والحظت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجود تباين ب النسخة اإلسبانية من املادة  ،34الفقارة  13مان
الالئاة العامة للمنظمة بشأن تسديد نفقات رئيمت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وممثلي أعضاائها املتعلقاة وضاور
دورات اللجنة ،ونسخ الالئاة العامة للمنظمة بلغات املنظمة األخرى .وأيدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية اقاةاح
تصايا النسخة اإلسبانية للمادة املذكورة اليت ل تتضمن إشارة إىل الرئيمت ،على عكمت النسخ باللغات األخرى.
 -15ول تتمكن جلنة الشؤون الدستورية من االتفاق على ما إذا كانت بعض التعديالت املقةحاة الاواردة يف الوثيقاة
 CCLM 100/4 Rev.1هي تصاياات كتابية ،أو أنها تضمنت قضايا جوهرية ،ووافقت على إعاادة النظار يف املساألة
يف دورة مقبلة.

خامساً -أية مسائل أخرى
-16

ل يكن هناك أي مسائل أخرى.
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املرفق األول
التعديالت املقرتحة على اتفاقية هيئة احلور الدولية

1

اتفاقية إدخال هيئة احلور الدولية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة

اتفاقية اهليئة الدولية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساهم يف استدامة الشعوب والبيئة
املادة  – 1احلالة

ختضع اهليئة هيئة احلور الدولية املعنية بأشجار احلور واألشاجار األخارى الايت تسااه :يف اساتدامة الشاعوب والبيئاة
(فيما يلي "اهليئة") ،واليت وُضعت يف إطار منظمة األغذية والزراعة لألما :املتاادة (فيماا يلاي "املنظماة") ،واالتفاقياة
احلالية اليت تهدت إىل حتقيق ذلك اهلدت ألحكام املادة  14من دستور املنظمة وأحكام هذه االتفاقية.
املادة  – 2العضوية
تتكون الدول األعضاج يف اهليئة ،من الدول األعضاج أو األعضاج املنتسبة يف املنظمة اليت تقبل هذه االتفاقية وفق ًا
-1
ألحكام املادة  13من هذه االتفاقية.
جيوز للهيئة ،بأغلبية ثلثي دوهلا األعضاج ،قبول عضوية الدول األخرى اليت تكاون أعضااج يف األما :املتاادة
-2
وأي من وك االتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليت تتقادم بطلاب للعضاوية وصاك راماي تعلان فيا
قبوهلا هلذا االتفاق بصيغت السارية وقت االنضمام.

 -3جيوز للدول األعضاج أو األعضاج املنتسبة يف املنظمة ممن ليست أعضاج يف اهليئاة أن مثال  -بنااج علاى طلاب
منها -مبراقب يف دورات اهليئة .وجيوز للدول غري األعضاج يف املنظمة ،ممن تكون أعضاج يف األم :املتادة أو يف أي مان
وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مثل – بناج على طلب منها – مباراقب يف دورات اهليئاة،
ووفقا لألحكام ذات الصلة مبنا صفة املراقب للدول اليت أقرها مؤمر املنظمة.
املادة  – 3الوظائف
تضطلع اهليئة بالوظائف التالية:
(أ) دراسة وتقدي :اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية لزراعاات احلاور والصفصاات؛

ألشجار احلور وغريهاا مان أصانات األشاجار مثال األكاسايا والصفصاات والتكتوناا ،ألغاراض إنتاجهاا

1

يشار إىل النص احملذوت باستخدام اخلط املشطوب ،ويشار إىل النص املدرج باستخدام اخلط املائل وحتت خط
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ومحايتها واالستفادة منها ،وذلاك بهادت اساتدامة سابل العايش واساتخدام األراضاي والتنمياة الريفياة
والبيئة .ويشمل ذلك قضايا األمن الغذائي وتغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي والقدرة على الصامود أماام
الكوارث والتهديدات واألزمات؛
(ب) تعزيز تبادل األفكار املعرفة والتكنولوجيا واملواد ب العامل يف جمال الباوث واملنتج واملستخدم ؛
(ج) ترتيب برامج ووث مشةكة؛
(د) حتفيز تنظي :املؤمرات املقةنة جبوالت الدراسة؛
(ها) تقدي :التقارير والتوصيات إىل مؤمر املنظمة من خالل املدير العام للمنظمة؛
(و) تقدي :التوصيات إىل هيئات احلور اهليئات الوطنية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخرى الايت تسااه:

يف استدامة الشعوب والبيئة أو غريها من األجهزة الوطنية املنصو عليها يف املادة  4من هاذه االتفاقياة،

من خالل املدير العام للمنظمة واحلكومات املعنية.

املادة  – 4إنشاء هيئات احلور اهليئات الوطنية املعنية بأشجار احلور واألشجار األخررى الريت تسراهم يف اسرتدامة
الشعوب والبيئة
ينبغي على كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابري الالزمة بأقرب وقت ممكن وبأفضل قدراتها ،إمّا إلنشاج هيئة حور وطنية
معنية بأشجار احلور واألشجار األخرى اليت تساه :يف استدامة الشاعوب والبيئاة تعناى باألكاسايا واحلاور والصفصاات
والتكتونا وأصنات األشجار املرتبطة بها ،أو إذا تعذر ذلك ،لتعي جهاز وطين مناسب آخر .وينبغاي أن حتيال وصافا
باختصا ونطاق اهليئة الوطنية أو اجلهاز اآلخر وبأي تغيري يطرأ علي  ،إىل املدير العام للمنظمة ،الاذي يقاوم بتعماي:
هذه املعلومات على الدول األعضاج األخرى يف اهليئة .وتقوم كل دولاة متعاقادة بامعالم املادير العاام مبطبوعاات هيئتهاا
الوطنية أو اجلهاز اآلخر.
املادة  – 5مقرّ اهليئة
يكون مق ّر اهليئة يف روما يف املق ّر الرئيسي للمنظمة.
املادة  – 6الدورات
لكل دولة عضاو يف اهليئاة أن مثال يف دورات اهليئاة مبنادوب واحاد ،وجياوز أن يرافقا منااوب ،وخارباج
-1
ومستشارون .وجيوز للمناوب  ،واخلرباج واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اهليئة دون أن يكون هل :حاق التصاويت،
فيما عدا املناوب املفوض بالشكل الواجب ليال ول املندوب .ويكون لكل دولة عضو يف اهليئاة صاوت واحاد .وتُتخاذ
قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بها ،إال إذا نصّت هذه االتفاقية علاى غاري ذلاك .ويتاألف النصااب مان أغلبياة
جمموع الدول األعضاج يف اهليئة.
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يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع رئيمت اللجنة التنفيذية للهيئاة ،إىل عقاد الادورة العادياة للهيئاة مارّة
-2
واحدة كل أربع سنوات .وجيوز عقد دورات استثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنظمة وبالتشاور ماع رئايمت اللجناة
التنفيذية ،أو بطلب من اهليئة ،أو بطلب من ثلم الدول األعضاج يف اهليئة على األقل.
-3

تُعقد دورات اهليئة يف املكان الذي حتدده اهليئة داخل أراضي الدول األعضاج فيها أو يف مقرّها.

-4

يف بداية كل دورة ،تنتخب اهليئة من ب املندوب رئيس ًا ونائب للرئيمت.

-5

ينبغي أن يكون هناك جلنة عامة للدورة تتألف من رئيمت الدورة ونائبي ومن رئيمت اللجناة التنفيذياة ونائبا .

تُنفذ قرارات وتوصيات اهليئة عن طريق اهليئات الوطنية وغريها من األجهزة الوطنية املنصاو عليهاا يف املاادة  4مان
هذه االتفاقية.
املادة  – 7اللجنة التنفيذية
-1

يكون للهيئة جلنة تنفيذية تتألف من  12عضوا وأعضاج خمتارين يصل عدده :إىل .5

تنتخب اهليئة اثين عشر عضوا للجنة التنفيذية من ب األفراد الذين ترشاه :الدول األعضاج يف اهليئاة بنااج
-2
على اقةاحات هيئاته :الوطنية للاور أو األجهزة الوطنية األخرى املنصو عليها يف املادة  4من هاذه االتفاقياة .ويات:
تعي أعضاج اللجنة التنفيذية بصفته :الشخصية خلربته :اخلاصة ،ويظلون يف منصبه :ملدة أربع سنوات .وجيوز إعادة
انتخاب أعضاج اللجنة التنفيذية.
جيوز للجنة التنفيذية ،من أجل ضمان تعاون املتخصص الضروري  ،أن ختتار من واحاد إىل مخساة أعضااج
-3
إضافي بنفمت الشروط املنصو عليها يف الفقرة  2أعااله .وتنتهاي مادة عضاوية األعضااج اإلضاافي ماع انتهااج فاةة
عضوية األعضاج املنتخب .
تعمل اللجنة التنفيذية يف الفةات الفاصلة ب دورات اهليئة ،بالنيابة عن اهليئة ،بوصفها جهازها التنفيذي.
-4
وتقوم الل جنة التنفيذية بشكل خا بتقدي :املقةحات إىل اهليئاة فيماا يتعلاق بالتوجا العاام للهيئاة وبرناامج عملاها،
وبدراسة املسائل التقنية وتنفيذ الربنامج كما وافقت علي اهليئة.
-5

تنتخب اللجنة التنفيذية من ب أعضائها رئيسا ونائبا للرئيمت.

يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع الرئيمت ،إىل عقد دورات للجنة التنفيذية كلما دعت الضرورة إىل ذلك.
-6
وجتتمع اللجنة عند انعقاد كل دورة عادية للهيئة .كما جتتمع مرة واحدة على األقل ب دورت عاديت للهيئة.
-7

تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة.
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املادة  – 8األمني
يع املدير العام للمنظمة أم اهليئة من ب كبار املوظف يف املنظمة ،ويكون األم مسؤوال أماام املادير العاام .ويقاوم
أم اهليئة بأداج واجبات وسب ما يتطلب عمل اهليئة.
املادة  – 9األجهزة الفرعية
جيوز للهيئة ،عند الضرورة ،إنشاج هيئات فرعية وجلاان وااعاات عمال ،رهنااً بتاوافر األماوال الالزماة يف
-1
الباب ذي الصلة من امليزانية املعتمدة للمنظمة .ويدعو املدير العام إىل عقد دورات اهليئاات الفرعياة واللجاان وااعاات
العمل هذه ،بالتشاور مع رهساج هذه األجهزة.
تكون العضوية يف األجهزة الفرعية مفتوحة أمام ايع الدول األعضاج يف اهليئة ،أو أنها تتكون من دول أعضاج
-2
خمتارة من اهليئة ،أو من أفراد يعينون بصفته :الشخصية بالصورة اليت حتددها اهليئة.
املادة  – 10املصروفات
تتامل احلكومات واملنظمات املعنية ،مصروفات مندوبي الدول األعضاج يف اهليئة واملناوب واملستشارين ،عند
-1
حضوره :دورات اهليئة أو األجهزة الفرعية ،وكذلك مصروفات املراقب .
-2
التنفيذية.

تتامل الدول الايت ممال أعضااج اللجناة التنفيذياة جنساياتها ،مصاروفاته :عناد حضاوره :دورات اللجناة

يتامل األفراد الذي يادعون بصافته :الشخصاية إىل حضاور دورات اهليئاة أو املشااركة يف عملاها أو يف عمال
-3
أجهزتها الفرعية نفقاته ،:إال عندما يُطلب منه :أداج مهام وددة نيابة عن اهليئة أو أجهزتها الفرعية.
-4

تتامل املنظمة مصروفات األمانة.

تتامل احلكومة املضيفة امل صروفات اإلضافية املتعلقة بادورات اهليئاة أو اللجناة التنفيذياة عنادما تعقاد هاذه
-5
الدورات يف مكان غري مقر اهليئة .وتتامل احلكوماة املضايفة مصاروفات املنشاورات املتعلقاة بادورات اهليئاة واللجناة
التنفيذية واألجهزة الفرعية ،املختلفة عن تقارير هذه الدورات.

جيوز للهيئة أن تقبل مساهمات طوعية عامة أو فيما يتصل مبشروعات أو أنشطة وددة للهيئة .وتسادد هاذه
-6
املساهمات يف حساب أمانة تنشؤه املنظمة .ويكون قبول هاذه املسااهمات الطوعياة وإدارة حسااب األماناة وفقا ًا للقواعاد
املالية للمنظمة.
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املادة  – 11الالئحة الداخلية
جيوز للهيئة اعتماد وتعديل الئاتها الداخلية ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،مبا يتفق مع الالئاة العاماة للمنظماة .وتادخل
الالئاة الداخلية للهيئة ،وأي تعديل عليها ،حيز التنفيذ بعد موافقة املادير العاام للمنظماة ،واعتباارًا مان تااريخ هاذه
املوافقة.
املادة  - 12التعديالت
-1

جيوز تعديل هذه االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاج اهليئة.

جيوز ألي دولة عضو يف اهليئة اقةاح تعديل هذه االتفاقية ،على أن ترسل املقةحات إىل املدير العام للمنظماة
-2
قبل بدج دورة اهليئة اليت ستناقش فيها املقةحات مبائة وعشرين يوما علاى األقال .وعلاى املادير العاام أن يبلاً فاورًا
ايع الدول األعضاج يف اهليئة جبميع التعديالت املقةحة.
تصبا التعديالت فعالة فقط مبوافقة مؤمر املنظمة وذلك اعتباارًا مان تااريخ هاذه املوافقاة .وعلاى املادير العاام
-3
للمنظمة أن يبلً ايع الدول األعضاج يف اهليئة وايع الدول األعضاج واألعضاج املنتسب يف املنظمة واألم العام لألم:
املتادة بتلك التعديالت.
ال تسري التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضاج يف اهليئة إال علاى العضاو الاذي يوافاق
-4
على قبول التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة .ويقاوم املادير العاام للمنظماة بمخطاار
ايع الدول األعضاج يف اهليئة وايع الدول األعضاج واألعضاج املنتسب يف املنظمة واألم العاام لألما :املتاادة باذلك
القبول .وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصة بأي من الدول األعضاج يف اهليئة الذين ل يقبلوا التعديالت اليت تنطوي على
التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذه االتفاقية اليت كانت سارية قبل التعديل.
املادة  - 13قبول االتفاقية
يت :قبول هذه االتفاقية من جانب أي دولة عضو أو عضو منتسب يف املنظمة بمياداع وثيقاة قبوهلاا لادى املادير
-1
العام للمنظمة ،ويصبا هذا القبول نافذًا عند تلقي املدير العام ملثل هذه الوثيقة.
يصبا قبول هذه االتفاقية من جانب الدول غري األعضاج يف املنظمة نافذاً من تااريخ موافقاة اهليئاة علاى طلاب
-2
العضوية طبقاً لنص املادة  2من هذه االتفاقية.
يبلًّ املدير العام للمنظمة ايع الدول األعضاج يف اهليئة وايع الدول األعضاج واألعضاج املنتساب يف املنظماة
-3
واألم العام لألم :املتادة جبميع حاالت القبول اليت أصبات نافذة.
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جيوز قبول هذه االتفاقية مع إبداج حتفظات ،على أال يؤخذ بهاذه التافظاات إال بماااع الادول األعضااج يف
-4
اهليئة عليها .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ ايع الدول األعضاج يف اهليئة على الفور بأي حتفظات .وكل عضاو مان
أعضاج اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ يعترب قاب ًال هلذه التافظات.
املادة  – 14التطبيق اإلقليمي
على الدول األعضاج يف اهليئة أن تعلن بوضوح ،عند قبول هذه االتفاقية ،األراضي املشمولة باشاةاكها يف االتفاقياة .ويف
غياب مثل هذا اإلعالن يعترب االشةاك شامال لكامل األراضي اليت تكون الدولاة العضاو مساؤولة عان عالقتهاا الدولياة.
وجيوز تعديل نطاق التطبيق اإلقليمي بمعالن الحق رهن ًا بأحكام الفقرة  2من املادة  16أدناه.
املادة  – 15تفسري االتفاقية وتسوية املنازعات
إذا تعذر على اهليئة تسوية أي نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقهاا ،ماال النازاع إىل جلناة تتاألف مان عضاو
يعين كل طرت من أطرات النزاع ،ومن رئيمت مستقل خيتاره أعضاج هذه اللجنة .وتشاكل توصايات هاذه اللجناة ،وإن
كانت غري ملزمة بطبيعتها ،أساسا إلعادة نظر األطرات املعنية يف املوضوع الذي أثار اخلالت .وإذا تعاذر تساوية النازاع
بهذه الطريقة ،مال إىل وكمة العدل الدو لية طبقا للنظام األساساي هلاذه احملكماة ،ماال تتفاق أطارات النازاع علاى
طريقة أخرى لتسويت .
املادة  – 16االنسحاب
جيوز ألي دولة عضو يف اهليئة أن تعطي إشعارا بانساابها من اهليئة يف أي وقت بعد انقضاج سنة واحدة مان
-1
تاريخ قبوهلا هلذه االتفاقية .ويصبا هذا اإلشعار نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم مان قبال املادير العاام للمنظماة،
الذي يقوم بمبالغ ايع الدول األعضاج يف اهليئة والادول األعضااج واألعضااج املنتساب يف املنظماة واألما العاام لألما:
املتادة باستالم هذا اإلشعار.
على الدولة العضو يف اهليئة اليت تكون مسؤولة عن العالقات الدولية ألكثر مان إقلاي :أن حتادد عناد اإلشاعار
-2
بانساابها مان االتفاقياة ،اإلقلاي :أو األقاالي :الايت يساري عليهاا االنساااب .ويف غيااب مثال هاذا التادياد ،يعتارب
االنسااب منطبقاً على كل األقالي :اليت تكون هذه الدولة العضو مسؤولة عن عالقاتهاا الدولياة .وجياوز لدولاة عضاو يف
اهليئة أن تقدم إشعاراً باالنسااب بالنسبة إلقلي :أو أكثر من األقالي :اليت تكون مسؤولة عان عالقاتهاا الدولياة .وتعتارب
أي دولة من الدول األعضاج يف اهليئة تقادم إشاعاراً بانسااابها مان املنظماة ،كأنهاا يف نفامت الوقات ،قادمت إخطاارا
بانساابها من اهليئة ،ويسري هذا االنس ااب على اياع األقاالي :الايت تكاون الدولاة العضاو مساؤولة عان عالقاتهاا
الدولية ،باستثناج األعضاج املنتسب .
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املادة  – 17انقضاء االتفاقية
تنقضي هذه االتفاقية إذا اخنفض عدد الدول األعضاج يف اهليئة إىل أقل من ستة ،ما ل يقرر األعضااج البااقون باإلاااع
ومبوافقة مؤمر املنظمة ،على خالت ذلك .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ اياع الادول األعضااج يف اهليئاة ،واياع
الدول األعضاج واألعضاج املنتسب يف املنظمة واألم العام لألم :املتادة بانقضاج االتفاقية.
املادة  – 18بدء نفاذ االتفاقية
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية مبجرد أن يصبا اثنا عشر عضوا يف اهليئة أو أعضاج منتسب مان با أعضااج املنظماة
-1
أطرافاً فيها ،وذلك بميداع وثائق القبول طبقا لنص الفقرة  1من املادة  13من هذه االتفاقية.
وفيما يتعلق بالدول اليت هي أعضاج بالفعل يف اهليئة واليت تصبا أطرافا يف هاذه االتفاقياة ،فامن أحكاام هاذه
-2
االتفاقية حتل ول أحكام النظام األساسي هليئة احلاور الدولياة الاذي اعتميفاد يف الادورة الثانياة للهيئاة الايت عقادت
من  20إىل  28أبريل/نيسان  1948يف إيطاليا.
املادة  – 19اللغات ذات احلجية
تكون النصو

اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية هلذا االتفاقية متساوية يف احلجية.

