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اجمللس
الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة
روما 30 ،نوفمرب/تشرين الثاني  4 -ديسمرب/كانون األول 2015

تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
(روما 22-21 ،أكتوبر/تشرين األول )2015
موجز
إنّ جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها األوىل بعد املائة:
(أ)

أشارت إىل التقرير السنوي لعام  2015الصادر عن جلنة املبادئ األخالقية وأثنت على استئناف العمل بربنامج
اإلقرار املالي .وأشارت اللجنة أيضاً إىل أنّ جلنة املبادئ األخالقية قد أنشئت على سبيل التجربة ملدة أربع
سنوات يف سنة  2011وإىل أنّ اختاذ قرار بشأن مستقبلها سوف يعود إىل األجهزة الرئاسية املعنية وإىل أنّ
اقرتاحاً بهذا الشأن سيقدّم إىل جلنة الشؤون القانونية والدستورية وإىل جلنة املالية يف ربيع .2016

(ب) أقرّت مشروع قرار للمجلس بعنوان "إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة
االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا" على النحو
الوارد يف املرفق األول بهذا التقرير إىل اجمللس العتماده.

(ج) درست اقرتاح تعديل دستور اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية وأكّدت أنّ التعديالت املقرتحة مل تنطوِ
على أي التزامات جديدة بالنسبة إىل األعضاء يف اهليئة واتفقت على إحالة الدستور املعدل ،على النحو الوارد
يف املرفق الثاني بالتقرير ،إىل اجمللس للموافقة عليه .وسوف يبدأ نفاذ الدستور املعدل اعتباراً من تاريخ صدور
قرار اجمللس.
(د) نظرت يف الالئحة الداخلية املعدلة للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا على النحو
الوارد يف املرفق الثالث بهذا التقرير ،واتفقت على إحالتها إىل اجمللس للموافقة عليها.
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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(هـ) أقرّت مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفق الرابع والذي يقضي بتعديل الفقرة  2من القرار رقم  2009/9بشأن
الرئيس املستقل للمجلس واتفقت على إحالته إىل اجمللس لريفعه بدوره إىل املؤمتر لكي يوافق عليه؛

(و) درست الوثيقة ( CCLM 101/6)bبعنوان " االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة
 تنفيذ التوصية  10بشأن والية اللجان الفنية خالل فرتة ما بني الدورات " .وبعد أن الحظت اللجنة أنّ هذهاملسألة معقدة وتنطوي على مسات خاصة بالفاو ،حيث دُعيت املكاتب إىل تأدية دور معزز نتيجة إصالحات
احلوكمة يف املنظمة ،أوصت ،مع مراعاة الوضع الراهن يف منظومة األمم املتحدة ككل بهذا اخلصوص ،بإحالة
املسألة إىل اللجان الفنية إلسداء املشورة بشأنها .وباستطاعة اللجنة أن تعيد النظر يف هذه املسألة يف ضوء نتائج
االستعراض الذي جتريه اللجان الفنية.

(ز) أقرّت التقرير املرحلي لربنامج العمل املتعدد السنوات للجنة وأكدت جمدداً ،بهذا الصدد ،السمات املميزة
ألساليب عملها بالنظر إىل طبيعتها وإىل واليتها املؤسسية.
إنّ اجمللس مدعوّ إىل:

(أ) اعتماد مشروع قرار اجمللس بعنوان "إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة
االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا" على النحو
الوارد يف املرفق األول بالتقرير؛

(ب) املوافقة على الدستور املعدل للهيئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية على النحو الوارد يف مشروع قرار املؤمتر
ضمن املرفق الثاني بالتقرير ،والذي سيبدأ نفاذه اعتباراً من تاريخ صدور قرار اجمللس؛
(ج) املوافقة على الالئحة الداخلية املعدلة للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا على النحو
الوارد يف املرفق الثالث بالتقرير؛
(د) إقرار مشروع قرار املؤمتر على النحو الوارد يف املرفق الرابع بالتقرير والذي يقضي بتعديل الفقرة  2من قرار املؤمتر
رقم  2009/9بشأن الرئيس املستقل للمجلس وإحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه؛
(هـ) االتفاق مع توصية جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بإحالة مسألة والية اللجان الفنية يف الفرتة الفاصلة بني
الدورات ،ال سيما دور مكاتبها ،إىل اللجان الفنية إلسداء املشورة ،مع مراعاة الوضع الراهن يف منظومة األمم
ا ملتحدة ككل ،على النحو املبيّن يف التقرير .وباستطاعة اللجنة دراسة هذه املسألة جمدداً يف ضوء نتائج استعراض
اللجان الفنية؛
(و) اإلحاطة علماً بالتقرير املرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة واإلقرار بهذا اخلصوص بالسمات املميزة
ألساليب عملها.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
املستشار القانوني ،مكتب الشؤون القانونية
اهلاتف+39 06 57005 5132 :
Antonio Tavares
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أوالً -مقدمة
عقـــدت جلنـــة الشـــؤون الدســـتورية والقانونيـــة (اللجنـــة) دورتهـــا األوىل بعـــد املائـــة خـــالل الفـــرتة
-1
من  21إىل  22أكتوبر/تشرين األول .2015
وترأس هذه الدورة اليت كانت املشاركة فيها مفتوحة أمام املراقبني سعادة السيد
-2
رحّب جبميع األعضاء .وقد حضر الدورة األعضاء التالية أمساؤهم:

Lubomir Ivanov

الذي

السيد ( Rawell Salomón Taveras Arbajeاجلمهورية الدومينيكية)
السيد ( Royhan Nevy Wahabإندونيسيا)
سعادة السيد ( Mohammed S. Sheriffليبرييا)
السيدة ( Marina Emilianiسان مارينو)
السيد أسامة حممود محيدة (السودان)
السيدة ( April Cohenالواليات املتحدة األمريكية)
-3

وقد وافقت اللجنة على جدول أعماهلا املؤقت.

وأُبلغت اللجنة بأنّ السيدة  Marina Emilianiقد حلّت حملّ سعادة السيدة
-4
(سان مارينو) وبأنّه تعذّر على السيد ( Lawrence Kuna Kalinoeبابوا غينيا اجلديدة) حضور الدورة احلالية للجنة.

Daniela Rotondaro

-5

وانتخبت اللجنة سعادة السيد ( Mohammed S. Sheriffليربيا) نائباً للرئيس.

ثانياً-

جلنة املبادئ األخالقية – التقرير السنوي 2015

أخذت اللجنة علماً بالوثيقة  CCLM 101/2بعنوان "جلنة املبادئ األخالقية – التقرير السنوي  "2015يف
-6
ضوء عرض قدّمه أمني املظامل واملسؤول عن الشؤون األخالقية.
وأبدت اللجنة ارتياحها الستئناف برنامج اإلقرار املالي الذي بات يعمل اآلن على أكمل وجه بعد إيقاف
-7
العمل به بسبب شغور منصب املسؤول عن الشؤون األخالقية.

4
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وطلب األعضاء يف سياق املناقشات إيضاحات حول قضايا تتعلق بإدارة املوارد البشرية أحاهلا مكتب أمني
-8
املظامل واملسؤول عن الشؤون األخالقية ،وأخرى عن تطبيق سياسات املوارد البشرية وعن وظائف كل من أمني املظامل
واملسؤول عن الشؤون األخالقية.
وأوصت اللجنة بتعزيز وظائف أمني املظامل للتصدي بفعالية للنزاعات املتعلقة بالشؤون األخالقية ومبقر العمل
-9
ولتجنب اللجوء إىل اإلجراءات الرمسية لتسوية النزاعات.
 -10وأشارت اللجنة إىل أنّ جلنة املبادئ األخالقية كانت قد أنشئت لفرتة جتريبية مدتها أربع سنوات اعتباراً من
شهر يناير/كانون الثاني  2012وأنه سوف يتعني على األجهزة الرئاسية املعنية يف الفاو البت يف مستقبلها .وإذ أشري إىل
أنّ جل نة املبادئ األخالقية قد ناقشت هذا املوضوع ،أُبلغت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنّ األمانة سوف تع ّد
اقرتاحاً حمدداً بهذا الشأن لكي تنظر فيه جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية يف الدورتني اللتني من املقرر
عقدهما خالل فصل الربيع من سنة .2016

ثالثاً -جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا
ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا
 -11درست اللجنة الوثيقة  CCLM 101/3بعنوان "جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة
االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا" (يف ما يلي "جمموعة
الدراسة املشرتكة").

 -12وأشارت اللجنة إىل أنّ اقرتاح إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة ،وهي جهاز دستوري أنشئ مبوجب املادة
السادسة من دستور منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ،قد وافق عليه بالفعل مكتب مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني وأخذ
مؤمتره علماً به وهو يتماشى مع قراري املؤمتر رقم  97/13و 2015/11اللذين دعيا إىل تعزيز كفاءة األجهزة الدستورية
وإىل إلغاء األجهزة الدستورية القدمية أو غري الناشطة .ويف هذا السياق ،الحظت اللجنة أيضاً أنّ أنشطة جمموعة
الدراسة املشرتكة متوقفة منذ سنة .2005

 -13واتفقت اللجنة على إحالة مشروع قرار اجمللس بشأن "إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا" على
النحو الوارد يف املرفق األول بهذا التقرير إىل اجمللس العتماده.
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رابعاً -اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية  -اقرتاح تعديل الدستور
بعنوان "اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية  -اقرتاح تعديل

 -14درست اللجنة الوثيقة
الدستور" يف ضوء العروض اليت قدّمها املستشار القانوني واألمني التنفيذي للهيئة.
CCLM 101/4

 -15وأشارت اللجنة إىل أنّ اللجنة التنفيذية للهيئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية (اهليئة) قد استعرضت
التعديالت ووافقت عليها اهليئة يف دورتها احلادية واألربعني اليت عُقدت خالل شهر أبريل/نيسان  2015بعد
مناقشات مستفيضة بشأنها .واهلدف من هذه التعديالت هو ،من بني مجلة أمور ،توضيح التزامات األعضاء اليت
ال يعرتف املكتب الدولي لألوبئة احليوانية بأنها خالية من داء احلمى القالعية ،واحلاجة إىل ختطيط إداري جيّد يف
حاالت الطوارئ ،باإلضافة إىل بعض الوظائف اخلاصة للهيئة مبوجب املادة اخلامسة من الدستور .وأشارت اللجنة إىل
أ ّن التعديالت تعكس ،بشكل عام ،املمارسات الراهنة لدى األعضاء يف اهليئة.
 -16وتل حظ التعديالت أيضاً زيادة عدد األعضاء يف اللجنة التنفيذية وتوضح شرط التوزيع اجلغرايف العادل لدى
انتخاب األعضاء يف اللجنة التنفيذية.
 -17واعتربت اللجنة ،يف ضوء املعايري املطبّقة على مرّ السنني بهذا اخلصوص ،أنّ التعديالت املقرتحة ال تنطوي
على أي التزامات جديدة بالنسبة إىل األعضاء يف اهليئة.
 -18وأوصت اللجنة بأنه يتعيّن على اجمللس ،بصفته يعمل مبوجب الفقرة  4من املادة الرابعة عشرة من دستور
اهليئة ،االتفاق مع التعديالت املقرتحة على النحو الوارد يف املرفق الثاني بهذا التقرير وبأن يبدأ نفاذ الدستور املعدل
اعتباراً من تاريخ صدور قرار اجمللس.
-19
التنفيذية.

وأوصت اللجنة بأن تنظر اهليئة يف دورة مقبلة من دوراتها يف مسألة مشاركة املراقبني يف اجتماعات اللجنة

خامساً -جلنة املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية
يف أفريقيا  -اقرتاح تعديل النظام األساسي
 -20درست اللجنة الوثيقة
اقرتاح تعديل النظام األساسي".

CCLM 101/5

بعنوان "جلنة املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا -
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 -21والحظت اللجنة إطالق عملية الستعراض النظام األساسي من قبل األعضاء يف اللجنة وأنّ التعديالت املقرتحة
هي نتيجة مداوالت مكثّفة خالل دورتني استثنائيتني للجنة عُقدتا عامي  2014و .2015ومع مراعاة اإلجنازات اليت
حققتها اللجنة ،أيّدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية قرار األعضاء يف اللجنة اإلبقاء على اهليكل املؤسسي الراهن
للجنة باعتبارها جهازاً دستورياً أنشئ مبوجب املادة  6من دستور املنظمة وإجراء استعراض شامل الختصاصاتها
مبا يتيح للجنة إمكانية معاجلة قضايا تقنية وعلمية حمددة .ورحّبت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بتوسيع نطاق
اللجنة حبيث يشمل تربية األحياء املائية ،فضالً عن اقرتاح إنشاء حساب أمانة للمساهمات الطوعية من أجل متويل
أنشطة اللجنة.
 -22وأقرّت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية التعديالت املقرتحة يف النظام األساسي للجنة على النحو الوارد يف
املرفق الثالث بهذا التقرير واتفقت على إحالتها إىل اجمللس للموافقة عليها.

سادساً 1-6 -االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة –
تنفيذ التوصية  6بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس
 -23درست اللجنة الوثيقة ) CCLM 101/6(aبعنوان "االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية
والزراعة – تنفيذ التوصية  6بشأن مؤهالت الرئيس املستقل للمجلس" واستعرضت التعديل املقرتح يف الفقرة  2من القرار
رقم  2009/9بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية بالنسبة إىل الرئيس املستقل للمجلس.

 -24وأقرّت اللجنة مشروع قرار املؤمتر الوارد يف املرفق الرابع بهذا التقرير وقررت إحالته إىل اجمللس لكي يرفعه
بدوره إىل املؤمتر.

سادساً 2-6 -االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة –
تنفيذ التوصية  10بشأن والية اللجان الفنية يف الفرتة الفاصلة بني الدورات
 -25درست اللجنة الوثيقة ) CCLM 101/6(bبعنوان " االستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية
والزراعة – تنفيذ التوصية  10بشأن والية اللجان الفنية يف الفرتة الفاصلة بني الدورات" .وأشارت اللجنة إىل قرار
املؤمتر بأنه يتعني على مكاتب اللجان الفنية أن تؤدي دوراً حمدداً على حنو أفضل واستباقياً أكثر ضمن حدود والية
كل من اللجان يف الفرتة الفاصلة بني الدورات .وأشارت اللجنة إىل أنّ مهمة صياغة اقرتاحات بهذا اخلصوص قد
أوكلت إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وإىل االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية واللجان الفنية
واجمللس.
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 -26وأقرّت اللجنة بأنّ هذه املسألة معقدة وتنطوي على اعتبارات خاصة بالفاو حيث دُعيت املكاتب إىل تأدية دور
معزز نتيجة إصالحات احلوكمة يف املنظمة .والحظت اللجنة أيضاً أنّها قامت بالفعل مبراجعة هذه املسألة يف وقت
سابق.
 -27وأوصت اللجنة ،متاشياً مع توجيهات املؤمتر ،بإحالة هذا املوضوع إىل اللجان الفنية إلبداء مشورتها بشأنها.
ويتعني على تلك اللجان ،يف سياق دراسة هذا املوضوع ،أن تضع يف احلسبان الوضع الراهن يف منظومة األمم املتحدة
ككلّ حيث أوكلت املكاتب مهمة التحضري لدورات األجهزة الرئيسية وتنظيمها ،ولكن ليس لديها بشكل عام أي سلطة
الختاذ القرارات وهي سلطة تعود لألجهزة الرئيسية .وينبغي قدر املستطاع اتباع مقاربة منسقة بالنسبة إىل وظائف
مكاتب اللجان الفنية.
-28

وأبدت اللجنة استعدادها إلعادة النظر يف هذه املسألة يف ضوء نتائج استعراض اللجان الفنية.

سابعاً -برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
(تقرير مرحلي)
 -29درست اللجنة الوثيقة
والقانونية (تقرير مرحلي)".

CCLM 101/7

بعنوان "برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية

 -30وصادقت اللجنة على التقرير املرحلي وأكدت جمدداً بهذا الصدد السمات املميزة لعمل اللجنة بالنظر إىل
طبيعتها وإىل واليتها الدستورية .فخالفاً لسائر األجهزة الرئاسية األخرى يف املنظمة ،تعقد جلنة الشؤون الدستورية
والقانونية دورات هلا للنظر يف بنود غري متوقعة وال متكررة بل حييلها إليها اجمللس أو املدير العام كلما استجدت،
طبق ًا للفقرتني  7و 8من املادة  34من الالئحة العامة للمنظمة.

ثامناً -أية مسائل أخرى
-31

مل تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الدورة.
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املرفق األول

مشروع قرار
إلغاء جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا
ومؤمتر اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا
إن اجمللس،
إذ يذكر بأن جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر
اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا قد أنشئت مبوجب الفقرة  1من املادة  6من دستور
املنظمة عقب توصيات جلنة مشكالت الزراعة التابعة للجنة االقتصادية ألوروبا يف دورتها احلادية عشرة ()1959
واقرتاح مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني يف دورته السابعة ،وذلك من أجل استعراض حالة إحصاءات األغذية والزراعة يف
أوروبا ،وإسداء املشورة للدول األعضاء بشأن تطوير اخلدمات اإلحصائية الزراعية وتوحيدها ،وعقد فرق خرباء أو أجهزة
فرعية أخرى من اخلرباء الوطنيني الالزمة لتحقيق هلذا الغرض؛
وإذ يذكر كذلك بالقرار  97/13الذي اقرتح فيه املؤمتر ،ضمن مجلة أمور أخرى ،إلغاء جمموعة الدراسة رهنا
باملشاورات مع املنظمات الراعية ذات الصلة ،والقرار الالحق الذي اختذه اجمللس يف دورته السادسة عشرة بعد املائة يف
عام  1999القاضي باحلفاظ على جمموعة الدراسة عقب املشاورات مع مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني التابع للجنة األمم
املتحدة االقتصادية ألوروبا ،نظرا لدورها يف تطوير إحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا؛
وإذ يأخذ بعني االعتبار القرار  2015/11الذي اعتمده مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالثني والذي يعيد
تأكيد شرعية القرار  97/13ويطلب من "األمانة أن تعكف على حتديد األجهزة الدستورية اليت قد يرغب اجمللس أو
املؤمتر يف إلغائها بعدما توقف ت عن العمل أو جرى تفويضها لالضطالع بوظائف ميكن القيام بها من خالل ترتيبات عمل
مكيفة وفقاً للمهام وحمددة زمني ًا وتتميز مبرونة أكرب".
وإذ يشري إىل أن جمموعة الدراسة عقدت اجتماعها األخري يف عام  ،2005وإىل أن مؤمتر اإلحصائيني
األوروبيني واملنظمة يتفقان على أن جمموعة الدراسة غري نشطة وأنه ،يف حني تظل األهداف األصلية جملموعة
الدراسات ذات أهمية ،فإن الفجوة الناشئة عن إلغاء اجملموعة ميكن معاجلتها من خالل آليات بديلة.
يلغي مبوجبه جمموعة الدراسة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة االقتصادية ألوروبا ومؤمتر
اإلحصائيني األوروبيني املعنية بإحصاءات األغذية والزراعة يف أوروبا.
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املرفق الثاني
مشروع قرار
التعديالت يف دستور اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية
إن اجمللس
إذ يذكر مبوافقة املؤمتر على دستور هيئة مكافحة مرض احلمى القالعية مبوجب املادة  14من دسـتور املنظمـة
خالل دورته السابعة يف عام  ،1953وأن هذا الدستور دخل حيز التنفيذ يف  12يونيو/حزيران 1954؛
وإذ يذكر كذلك بالتعديالت على الدستور اليت وافقت عليها اهليئة يف دوراتها التاسـعة ،والعشـرين ،والثانيـة
والعشرين ،والثامنة والعشرين ،والثانية والثالثني  ،وأقرهـا اجمللـس بعـد ذلـك يف دوراتـه التاسـعة والـثالثني ،والثانيـة
والسبعني ،والسادسة والتسعني ،والثالثة عشرة بعد املائة ،على التوالي؛
وإذ يذكر أيضا بأن اهليئة قد وافقت علـى إدخـال تعـديالت إضـافية علـى الدسـتور خـالل دورتهـا احلاديـة
واألربعني ،اليت عقدت يف روما ،إيطاليا ،ما بني  23و 24أبريل/نيسان 2015؛
وقد نظر يف تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،وإذ يلحظ أن اللجنة قد وجـدت
ب أن التعديالت ال تنطوي على التزامات جديدة بالنسبة ألعضاء اهليئة ،وأنها وفقاً لذلك ستدخل حيز التنفيذ فور تلقـي
موافقة اجمللس عليها؛
يوافق على تعديالت دستور اهليئة األوروبية ملكافحة مرض احلمى القالعية ،وفقا للمادة  ،)5(14على النحو التالي:
الديباجة []1
إن احلكومات املتعاقدة ،وهي تدرك احلاجة املاسة لتاليف تكرار اخلسائر الفادحة للزراعة األوروبية النامجـة عـن تفشـي
متكرر للحمى القالعية ،تنشئ مبقتضى هذه االتفاقية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،هيئة تسمى اهليئة
األوروبية ملكافحة احلمى القالعية ،تستهدف تشجيع األعمال الوطنية والدولية املتعلقة بتـدابري الوقايـة واملكافحـة ضـد
مرض احلمى القالعية يف أوروبا.

[ 1يشار إىل ما يقرتح حذفه حبروف مشطوبة ،ويرد النص اجلديد باخلط املائل حتته خط]
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املادة األوىل
العضوية
 - 1تكون العضوية يف اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية (فيما يلي "اهليئة") مفتوحة للدول األوروبية األعضـاء
يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وللدول املشاركة كأعضاء يف املؤمتر اإلقليمي ألوروبا ملنظمة األغذية والزراعة لألمـم
املتحدة واليت خيدمها املكتب اإلقليمي يف أوروبـا ملنظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة ،وللـدول األوروبيـة األعضـاء يف
املكتب الدولي لألوبئة احليوانية اليت هي أعضاء يف األمم املتحدة ،كما هو مقبول يف هذا الدسـتور وفقـا ألحكـام املـادة .15
وجيوز للهيئة أن تقبل يف عضويتها ،بأغلبية ثلثي األعضاء ،الدول األوروبية األخرى األعضـاء يف األمـم املتحـدة ،أو يف أي
من وكاالتها املتخصصة ،أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليت تقـدم طلبـًا للعضـوية مصـحوبًا بصـك رمسـي تعلـن فيـه
قبوهلا لاللتزامات الناشئة عن هذا الدستور بصيغته السارية وقت االنضمام.
 - 2ويكون ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فيما يلي "املنظمة) ،وللمنظمة العاملية لصحة احليوان ،ولالحتاد
األوروبي ،وملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،حق التمثيل يف مجيع دورات اهليئة وجلانها ،بدون أن يكون
ملمثليها حق التصويت.
املادة الثانية
التزامات األعضاء فيما خيص السياسات القطرية والتعاون الدولي ملكافحة مرض احلمى القالعية
 - 1تتعهد الدول األعضاء مبكافحة احلمى القالعية بهدف القضاء عليها مـن خـالل وضـع تـدابري صـحية وحجـر
صحي مناسبة ،ومن خالل أسلوب أو أكثر من األساليب التالية:
()1
()2
()3
()4

سياسة ذبح؛
الذبح جنب ًا إىل جنب مع التطعيم؛
احلفاظ على قطعان املاشية اليت تتمتع مبناعة عن طريق التطعيم؛ ميكن تطعيم املواشي املعرضة األخرى؛
التطعيم يف املناطق احمليطة مبنطقة تفشي املرض.

تنفذ األساليب املعتمدة بصرامة .وبالنسبة للدول األعضاء اليت ال تعرتف املنظمة العاملية لصحة احليـوان بأنهـا
يف وضع خلو من مرض احلمى القالعية ،ينبغي أن يكون هناك خطة وطنية ملكافحة املرض تدرجييا ،إال إذا كان الوضع
قد مت تعليقه مؤقتا.
 - 2ينبغي أن يكون عند األعضاء خطط طوارئ لإلدارة الفورية حلاالت احلمى القالعية ،وضمان توفر املوارد املاليـة
والبشرية والتقنية الكافية للتطبيق الفوري لطرق املكافحة املشار إليها يف املادة .)1(2

CL 153/2

11

 - 23تتعهد الدول األعضاء اليت تعتمد السياسة  2أو  4بأن يكون لديها خمـزون مـن اللقـاح أو اجلسـيمات املضـادة
إلنتاج اللقاح ،كافية لضمان احلماية املالئمة ضد املـرض يف حـال مل يكـن باإلمكـان مكافحـة املـرض عـن طريـق اختـاذ
التدابري الصحية بشكل حصري .وتقوم كل دولة عضـو بالتعـاون مـع األعضـاء اآلخـرين ومسـاعدتهم يف مجيـع التـدابري
املتضافرة ملكافحة مرض احلمى القالعية ،وعلى وجه اخلصوص يف خمزون اللقـاح أو اجلسـيمات املضـادة إلنتـاج اللقـاح
عند الضرورة .وحتدد كميات اجلسيمات املضادة واللقاح اليت ينبغي ختزينها لالستخدام على الصعيدين الوطين والدولي
من قبل األعضاء يف ضوء ما توصلت إليه اهليئة ومشورة املنظمة العاملية لصحة احليوان.
 - 34تتخذ الدول األعضاء مثل هذه الرتتيبات لتحديد نوع الفريوس من حاالت تفشي احلمى القالعيـة وفقـا ملـا قـد
تطلبه اهليئة ،وتقوم على الفور بإخطار اهليئة واملنظمة العاملية لصحة احليوان بنتائج عملية حتديد النوع.
 - 45تتخذ الدول األعضاء الرتتيبات الالزمة إلرسال املستخلصات اجلديدة إىل املخترب املرجعي العـاملي احملـدد مـن
قبل منظمة األغذية والزراعة ملزيد من التوصيف.
 - 56تتعهد الدول األعضاء بتزويد اهليئة بأية معلومات قد حتتاج إليهـا للقيـام مبهامهـا .وعلـى وجـه اخلصـوص،
ينبغي على الدول األعضاء إبالغ اهليئة واملنظمة العاملية لصحة احليوان على الفور بشأن أي حالة تفشـي ملـرض احلمـى
القالعية ومداه ،وتقديم تقارير تفصيلية أخرى وفقا ملا قد تطلبه اهليئة.
املادة الثالثة
املقرّ
-1

يكون مق ّر اهليئة وأمانتها يف روما يف املق ّر الرئيسي للمنظمة.

 - 2تعقد دورات اهليئة يف مقرّها ،ما مل يتم عقدها يف مكان آخر إعماال لقرار اختذته اهليئـة يف دورة سـابقة ،أو يف
ظروف استثنائية وفقا لقرار اللجنة التنفيذية.
املادة الرابعة
الوظائف العامة
 - 1عقد الرتتيبات ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،مع املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ضـمن إطـار االتفاقيـات
القائمة بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان لضمان ما يلي:
1-1

حصول مجيع األعضاء على املشورة التقنية بشأن أية مشكلة تتعلق مبكافحة مرض احلمى القالعية؛
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 2-1مجع معلومات شاملة عن حاالت تفشي املرض وحتديد الفريوسات ،ونشر هذه املعلومات يف أسـرع
وقت ممكن؛
 3-1إجراء البحوث اخلاصة املطلوبة بشأن مرض احلمى القالعية.
-2

مجع املعلومات بشأن الربامج الوطنية ملكافحة مرض احلمى القالعية وإجراء البحوث عنه.

 - 3حتديد طبيعة وحجم املساعدة الالزمة للدول األعضاء يف تنفيذ براجمهـا الوطنيـة ،وذلـك بالتشـاور مـع الـدول
األعضاء املعنية؛
 - 4حتفيز العمل املشرتك والتخطيط له حيثما اقتضى األمر لتنفيذ برامج الوقاية واملكافحة ،واختـاذ التـدابري الـيت
تكفل توافر املوارد الكافية ،حتقيقاً هلذه الغاية ،على سبيل املثال ،إلنتاج وختزين اللقـاح ،مـن خـالل االتفاقـات بـني
األعضاء ،ولتعزيز مكافحة مرض احلمى القالعية على املستوى العاملي.
-5

اختاذ الرتتيبات الالزمة إلجياد املرافق املناسبة لتحديد أنواع الفريوس وتوصيفه.

-6

ضمان توافر خمترب دولي (خمترب مرجعي عاملي) مع مرافق للتوصيف السريع للفريوس عن طريق الوسائل املناسبة.

 - 7احلفاظ على املعلومـات بشـأن خمزونـات اجلسـيمات املضـادة واللقـاح املوجـودة عـن الـدول األعضـاء والـدول
األخرى ،وإبقاء الوضع قيد االستعراض باستمرار.
 - 8تقديم املشورة إىل املنظمات األخرى بشأن ختصيص أية أموال متاحة للمساعدة على الوقاية مـن مـرض احلمـى
القالعية ومكافحته يف أوروبا.
 - 9عقد الرتتيبات ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،مع املنظمـات األخـرى ،أو اجملموعـات اإلقليميـة ،أو الـدول
غري األعضاء يف اهليئة ،للمشاركة يف عمل اهليئة أو جلانها ،وللحصول على املسـاعدة املتبادلـة بشـأن مشـاكل مكافحـة
احلمى القالعية .وقد تشمل هذه الرتتيبات إنشاء اللجان املشرتكة أو املشاركة فيها.
 - 10النظر يف تقرير اللجنة التنفيذية بشأن أنشطة اهليئة ،واحلسابات للفرتة املاليـة السـابقة ،وامليزانيـة والربنـامج
للفرتة املالية التالية ،واملوافقة عليه ،لتقدميه إىل اللجنة املالية للمنظمة.
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املادة اخلامسة
الوظائف اخلاصة
فيما يلي الوظائف اخلاصة للهيئة:
 - 1املساعدة يف الوقاية من تفشي املرض ومكافحته يف حاالت الطوارئ ،بأي شكل من األشكال تراه اهليئة والعضو
أو األعضاء املعنية مناسباً .ولتحقيق هذا الغرض ،ووفقا ألحاكم املادة  ،)5(11قد تستخدم اهليئـة أو جلنتهـا التنفيذيـة
أية أرصدة غري ملتزم بها من امليزانية اإلدارية املشار إليهـا يف املـادة  ،)7(13فضـال عـن أيـة مسـاهمات إضـافية ميكـن
توفريها إلجراءات الطوارئ مبوجب املادة .)4(13
-2

اختاذ اإلجراءات املناسبة يف اجملاالت التالية:
 1-2ختزين اجلسيمات املضادة و/أو اللقاحات من قبل اهليئة أو نيابة عن اهليئـة لتوزيعهـا إىل أي عضـو
يف حالة الضرورة.

 2-2تعزيز إنشاء "الكردونات الصحية" من قبل عضو أو أعضاء عند الضرورة ،ملنـع انتشـار املـرض ،وفقـا
لتوصيات املنظمة العاملية لصحة احليوان ،وعند االقتضاء ،االحتاد األوروبي.
 3-2تدريب املوظفني من الدول األعضاء على النحو املطلوب إلدارة االستجابة حلالة طوارئ ،وإنشاء كـادر
من املوظفني املدربني الذين ميكنهم أن يساعدوا األعضاء اآلخرين يف حالة الضرورة.
 4-2صيانة وتعزيز معايري االحتواء املناسبة ،وتدريب األعضاء على التعامل مع املواد الـيت حتتـوي علـى
فريوس احلمى القالعية.
 - 3تنفيذ املزيد من هذه املشاريع اخلاصة حبسب ما قد تقرتح الدول األعضاء أو اللجنة التنفيذية ومبوافقة اهليئة،
لتحقيق أغراض اهليئة على النحو املبني يف هذا الدستور.
 - 4ميكن استخدام األموال من فائض امليزانية اإلدارية لألغراض املبينـة يف الفقـرتني  2و 3مـن هـذه املـادة عنـدما
توافق اهليئة على ذلك اإلجراء بأغلبية ثلثي األصوات املدىل بها ،بشرط أن تزيد هذه األغلبية عن نصف الدول األعضـاء
يف اهليئة.
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املادة السادسة
الدورات
 - 1ميثل كل عضو يف دورات اهليئة مبندوب واحد ميكن أن يرافقه مندوب منـاوب وخـرباء ومستشـارون .وجيـوز
للمناوبني ،واخلرباء واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اهليئة دون أن يكون هلـم حـق التصـويت ،فيمـا عـدا املنـاوب
املفوض بالشكل الواجب ليحل حمل املندوب.
 - 2ويكون لكل عضو يف اهليئة صوت واحد .وتُتخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بهـا ،إال إذا نـصّ هـذا
الدستور على غري ذلك .ويتألف النصاب من أغلبية جمموع الدول األعضاء يف اهليئة.
 - 3تنتخب اهليئة ،يف نهاية كل دورة عادية ،رئيسا ونائبني للرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية من بني املنـدوبني.
وتقوم اللجنة أيضا بتعيني أعضاء اللجان اخلاصة أو الدائمة.
 - 4يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع رئيس اهليئة ،إىل عقد الدورة العادية للهيئة مرّة واحدة على األقل كل
عامني .وجيوز عقد دورات استثنائية للهيئة من قِبل املدير العام للمنظمـة وبالتشـاور مـع رئـيس اهليئـة ،أو بطلـب مـن
اهليئة خالل الدورات العادية ،أو بطلب من ثلث الدول األعضاء يف اهليئة على األقل خـالل الفـرتات الفاصـلة مـا بـني
الدورات العادية.
املادة السابعة
اللجان
 - 1جيوز للهيئة أن تنشئ جلانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة املسائل ذات الصلة بأغراض اهليئة ورفع تقارير
عنها ،رهنا بتوافر األموال الضرورية يف امليزانية املعتمدة للهيئة.
 - 2يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتشاور مع رئـيس اهليئـة ورئـيس اللجنـة اخلاصـة أو الدائمـة املعنيـة ،إىل عقـد
اجتماعات هذه اللجان ،يف األوقات واألماكن اليت تتوافق مع األهداف اليت أنشئت من أجلها.
 - 3تكون العضوية يف هذه اللجان مفتوحة جلميع أعضاء اهليئة أو تتكون من أعضـاء خمتـارين مـن اهليئـة أو مـن
أفراد معينني بصفتهم الشخصية بسبب كفاءتهم يف املسـائل التقنيـة ،وفقـا ملـا حتـدده اهليئـة .وبنـاء علـى اقـرتاح مـن
الرئيس ،جيوز دعوة املراقبني إىل املشاركة يف اجتماعات اللجان اخلاصة والدائمة.
-4

يعني أعضاء اللجان خالل الدورة العادية للهيئة ،وتنتخب كل جلنة رئيسا هلا.
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املادة الثامنة
اللوائح
مع مراعاة أحكام هذا الدستور ،جيوز للهيئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخلية والئحتها املالية ،بأغلبية ثلثي أعضائها،
مبا يتفق مع الالئحة العامة واللوائح املالية للمنظمة .وتدخل الالئحة الداخلية للهيئة ،وأي تعديل عليها ،حيز التنفيـذ
بعد موافقة املدير العام للمنظمة ،وختضع الالئحة املالية والتعديالت اليت تدخل عليها ملوافقة جملس املنظمة.
املادة التاسعة
املراقبون
 - 1جيوز دعوة أي دولة عضو يف املنظمة ليسـت عضـوا يف اهليئـة ،أو بنـاء علـى طلبهـا ،إىل أن متثـل يف دورات
اهليئة مبراقب .وجيوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك يف مداوالت اهليئة دون أن يكون له حق التصويت
 - 2جيوز دعوة الدول غري األعضاء يف اهليئة وغري األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمـة ،إذا كانـت مـن أعضـاء
األمم املتحدة أو إحدى وكاالتها املتخصصة ،أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بناء على طلبها ،وبعد موافقة اهليئة ومع
مراعاة األحكام اليت يعتمدها مؤمتر املنظمة بشأن منح الدول مركز املراقب ،إىل حضور دورات اهليئة بصفة مراقب.
 - 3ختضع مشاركة املنظمات الدولية يف عمل اهليئـة ،وعالقـة اهليئـة بهـذه املنظمـات لألحكـام ذات الصـلة مـن
دستور املنظمة والئحتها العامة باإلضافة إىل القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها مؤمتر املنظمـة أو
جملسها .ويتوىل املدير العام للمنظمة كل هذه العالقات .وختضع العالقات بني املنظمة واملنظمة العاملية لصـحة احليـوان
ملثل هذه االتفاقات السارية بني املنظمة واملنظمة العاملية لصحة احليوان.
املادة العاشرة
اللجنة التنفيذية
 - 1تشكل جلنة تنفيذية تتألف من رئيس ،ونائبني للرئيس وستة مخسة مندوبني ختتارهم اهليئة يف نهاية دورتها
العادية .وينبغي إيالء االهتمام الالزم لضمان أن عضوية اللجنة التنفيذية ممثال جغرافيـا بطريقـة عادلـة .ويكـون رئـيس
اهليئة رئيسا للجنة التنفيذية ،ونائيب رئيس اهليئة نائيب رئيس اللجنة التنفيذية.
-2

يظل أعضاء اللجنة التنفيذية يف مناصبهم حتى نهاية الدورة العادية التالية ،دون املساس حبق إعادة انتخابهم.
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 - 3يف حالة حدوث منصب شاغر يف اللجنة التنفيذية قبل انتهاء مدة التعيني ،جيوز للجنة أن تطلب من عضو من
اهليئة تعيني ممثل ليشغل املنصب الشاغر للفرتة املتبقية من مدة التعيني .إذا غاب أحـد املنـدوبني يف اللجنـة التنفيذيـة

بشكل دائم ألسباب ال ميكن جتنبها ،يُطلب من العضو املمثل من ذلك املندوب ترشيح مندوب جديد للفرتة املتبقيـة مـن
مدة التعيني.
-4

جتتمع اللجنة التنفيذية مرتني على األقل على فرتات معقولة بني أي دورتني عاديتني متتاليتني للهيئة.

-5

يعمل أمني اهليئة أمينا للجنة التنفيذية.
املادة احلادية عشرة

مهام اللجنة التنفيذية
تتوىل اللجنة التنفيذية:
-1

تقديم املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق مبسائل السياسات وبرنامج األنشطة؛

-2

تنفيذ السياسات والربامج اليت وافقت عليها اهليئة؛

-3

تقديم مشروع برنامج العمل وامليزانية اإلدارية واحلسابات للفرتة املالية السابقة إىل اهليئة؛

 - 4إعداد التقرير عن نشاط اهليئة خالل فرتة السنتني املاضية العتماده من جانب اهليئة ثم إحالته إىل املدير
العام للمنظمة؛
 - 5القيام باملهـام األخـرى الـيت قـد توكلـها اهليئـة اليهـا ،وال سـيما فيمـا يتعلـق بـإجراءات الطـوارئ مبوجـب
املادة .)1(5
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املادة الثانية عشرة
الشؤون اإلدارية
 - 1يعني املدير العام موظفي أمانة اهليئة مبوافقة اهليئة أو مبوافقة اللجنة التنفيذية ،الـذين خيضـعون ،ألغـراض
إدارية ،ملساءلته .ويعينون وفقاً لنفس شروط وأحكام تعيني موظفي املنظمة.
 - 2تسدد مصروفات اهليئة من ميزانيتها اإلدارية باستثناء املصروفات ذات الصـلة بـاملوظفني واملرافـق الـيت ميكـن
للمنظمة توفريها .وحتدد املصروفات اليت تتحملها املنظمة وتسدد يف حدود ميزانية الفرتة املالية اليت يعدها املـدير العـام
ويعتمدها مؤمتر املنظمة وفقا لالئحة العامة والالئحة املالية للمنظمة.
 - 3تتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية مصروفات حضور دورات اهليئـة أو أجهزتهـا الفرعيـة أو جلانهـا الـيت
يتكبدها املندوبون واملناوبون واخلرباء واملستشارون ،كممثلني حلكوماتهم ،وتلك اليت يتكبـدها املراقبـون .أمـا مصـروفات
اخلرباء الذين تدعوهم اهليئة إىل أن حيضروا ،بصفتهم الشخصية ،اجتماعـات اهليئـة أو أجهزتهـا الفرعيـة أو جلانهـا
فتتحملها ميزانية اهليئة.
املادة الثالثة عشرة
التمويل
 - 1تتعهد كل دولة عضو يف اهليئة بأن تسهم حبصتها سنوياً يف امليزانية اإلدارية طبقا جلدول االشرتاكات ،الـذي
تقره اهليئة بأغلبية ثلثي أعضائها ،وفقا لالئحة املالية اخلاصة باهليئة.
 - 2حتدد اللجنة التنفيذية مساهمات الدول اليت تصبح أعضاء ما بني دورتني عاديتني للهيئة وفقـا لالئحـة املاليـة
للهيئة؛ وتنطبق ،هلذا الغرض ،املعايري اليت قد حتددها الالئحة املالية .وخيضـع حتديـد املسـاهمات مـن قبـل اللجنـة
التنفيذية ملوافقة اهليئة خالل دورتها العادية التالية.
 - 3تدفع االشرتاكات السنوية املنصوص عليها يف الفقرتني  1و 2أعاله قبـل نهايـة الشـهر األول مـن السـنة الـيت
تنطبق عليها.
 - 4جيوز قبول االشـرتاكات اإلضـافية مـن عضـو مـا أو أعضـاء ،أو مـن املنظمـات ،أو األفـراد للعمـل يف حـاالت
الطوارئ ،أو لغرض تنفيذ املشاريع اخلاصـة أو محـالت املكافحـة الـيت قـد تعتمـدها أو توصـي بهـا اهليئـة أو اللجنـة
التنفيذية مبوجب املادة .5
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-5

تسدد مجيع اشرتاكات األعضاء بالعمالت اليت حتددها اهليئة باالتفاق مع كل دولة عضو.

-6

تُدرج مجيع االشرتاكات املتلقاة يف حساب أمانة يديره املدير العام للمنظمة وفقاً لالئحة املالية للمنظمة.

 - 7حيتفظ ،يف نهاية كل فرتة مالية ،بأي رصيد غري ملتزم به من امليزانية اإلدارية يف حساب األمانة ويتم إتاحته
مليزانية السنوات التالية.
املادة الرابعة عشرة
التعديالت
-1

جيوز تعديل هذا الدستور بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.

 - 2جيوز ألي دولة عضو يف اهليئة اقرتاح تعديل هذا الدستور ،على أن ترسل املقرتحات إىل كل من رئيس اهليئة
واملدير العام .وعلى املدير العام أن يبلغ فورًا مجيع الدول األعضاء يف اهليئة جبميع التعديالت املقرتحة.
 - 3ال يدرج أي اقرتاح بتعديل الدستور يف جدول أعمال أي دورة ما مل يرسل إخطارا بـه إىل املـدير العـام للمنظمـة
قبل افتتاح الدورة مبائة وعشرين يوما على األقل.
-4

تصبح التعديالت فعالة فقط مبوافقة جملس املنظمة.

 - 5تصبح التعديالت اليت ال تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضاء يف اهليئـة سـارية اعتبـارا مـن تـاريخ
موافقة اجمللس.
 - 6يصبح أي تعديل ترى اهليئة أنه ينطوي على التزامات جديدة للدول األعضـاء يف اهليئـة ،ملزمـا بعـد موافقـة
اجمللس ،ألعضاء اهليئة الذين قبلوا التعديل ،اعتبارا من تاريخ موافقة ثلثي أعضاء اهليئة عليـه .وبالنسـبة لكـل عضـو
تبقى بعد ذلك من الدول األعضاء يف اهليئة ،يسري التعديل اعتبارا من تاريخ تلقـي املـدير العـام للمنظمـة لصـك القبـول
بالتعديالت من قبل ذلك العضو.
 - 7تودع صكوك قبول التعديالت اليت تنطوي على التزامات إضافية مع املـدير العـام ،الـذي يقـوم بـإبالغ مجيـع
الدول األعضاء يف اهليئة باستالمه ملثل هذه الصكوك.
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 - 8وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصة بأي من الدول األعضاء يف اهليئة الذين مل يقبلـوا التعـديالت الـيت تنطـوي
على التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذا الدستور اليت كانت سارية قبل التعديل ،ملدة ال تزيد عن السنتني ابتـداء مـن
تاريخ بدء نفاذ التعديل .وعند انتهاء الفرتة املذكورة أعاله ،يصبح أي عضو من أعضاء اهليئة مل يقبل هذا التعديل ملزما
بالدستور بصيغته املعدلة.
-9

يقوم املدير العام بإبالغ مجيع الدول األعضاء يف اهليئة ببدء نفاذ أي تعديل.
املادة اخلامسة عشرة

قبول الدستور
 - 1يتم قبول هذا الدستور بإيداع صك قبوهلا لدى املدير العام للمنظمة ،ويصبح هذا القبول نافـذاً ،بالنسـبة للـدول
األعضاء يف املنظمة أو املنظمة العاملية لصحة احليوان ،عند تلقي املدير العام ملثل هـذا الصـك وقيامـه علـى الفـور بـإبالغ
مجيع الدول األعضاء يف اهليئة بذلك.
 - 2تصبح عضوية الدول املؤهلة للحصول على العضوية مبوجب املادة  ،1ولكنهـا ليسـت أعضـاء يف املنظمـة وال يف
املنظمة العاملية لصحة احليوان ،سارية من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضوية طبقاً ألحكام املـادة  .1ويبلـغ املـدير
العام للمنظمة مجيع أعضاء اهليئة جبميع حاالت القبول اليت متت املوافقة عليها.
 - 3جيوز قبول هذا الدستور مع إبداء التحفظات .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع أعضاء اهليئة علـى الفـور
بأية حتفظات على أي طلب للعضوية أو أي صك قبول للدستور .وال يؤخذ بهذه التحفظـات إال مبوافقـة أعضـاء اهليئـة
عليها باإلمجاع .وكل عضو من أعضاء اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ من قبل املدير العام يعترب قـاب ًال
هلذه التحفظات .وإذا مل تقبل التحفظات اليت أبدتها إحدى الدول باإلمجاع من قِبـل أعضـاء اهليئـة ،فإنهـا ال تصـبح
طرفا يف هذا الدستور.
املادة السادسة عشرة
االنسحاب
 - 1جيوز ألي عضو االنسحاب من اهليئة يف أي وقت بعد مرور عام على تاريخ قبوله عضوا بها أو تاريخ بدء نفاذ
الدستور أيهما أبعد ،ويكون االنسحاب بإخطار كتابي يرسل إىل املـدير العـام للمنظمـة ،الـذي يقـوم علـى الفـور بـإبالغ
مجيع أعضاء اهليئة بهذا االنسحاب .ويصبح االنسحاب نافذا بعد عام واحد من تاريخ تلقي إخطار االنسحاب.
 - 2يعترب عدم دفع االشرتاكات لسنتني متتاليتني على أنه يعين ضمناً انسحاب العضو املتخلف عن الـدفع
من اهليئة.
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 - 3يعترب أي عضو من اهليئة ينسحب من املنظمة أو من املنظمـة العامليـة لصـحة احليـوان ،عنـدما ال تعـود هـذه
الدولة عضوا يف أي من هاتني الوكالتني نتيجة هلذا االنسحاب ،على أنه انسحب يف نفس الوقت من اهليئة.
املادة السابعة عشرة
تسوية املنازعات
 - 1يف حالة حدوث نزاع بشأن تفسري هذا الدستور أو تطبيقه ،جيوز للدولـة العضـو أو الـدول األعضـاء املعنيـة أن
تطلب من املدير العام للمنظمة ،تعيني جلنة لبحث املسألة حمل النزاع.
 - 2يقوم املدير العام ،بعد التشاور مع الدول األعضاء املعنية ،بتعيني جلنة من اخلرباء تضم ممثلني عن تلك الـدول
األعضاء .وتنظر اللجنة يف املسألة حمل النزاع آخذة يف اعتبارها مجيع الوثائق وغريها من القرائن األخـرى الـيت تقـدمها
الدول األعضاء املعنية .وتقوم اللجنة بتقديم تقرير إىل املدير العام للمنظمـة الـذي حييلـه إىل الـدول األعضـاء املعنيـة وإىل
الدول األعضاء األخرى يف اهليئة.
 - 3توافق الدول األعضاء يف اهليئة على أن توصيات هذه اللجنـة ،وان مل تكـن ملزمـة بطبيعتهـا ،سـتكون أساسـا
إلعادة النظر من جانب الدول األعضاء املعنية يف املسألة اليت ثار النزاع بشأنها.
-4

تشرتك الدول األعضاء املعنية يف حتمل نفقات اخلرباء بالتساوي.
املادة الثامنة عشرة

انقضاء الدستور
 - 1جيوز إنهاء العمل بهذا الدستور بقرار تتخذه اهليئة بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء .وينقضي الدسـتور تلقائيـا إذا
اخنفضت العضوية إىل أقل من ستة دول نتيجة لالنسحابات.
 - 2يقوم املدير العام للمنظمة عند انقضاء الدستور بتصفية مجيع ممتلكـات اهليئـة ،وبعـد تسـوية مجيـع االلتزامـات
يوزع الرصيد بني األعضاء بنسب جدول االشرتاكات املعمول به يف ذلك الوقت .وال تستحق الدول الـيت تـأخرت يف تسـديد
اشرتاكاتها لسنتني متتاليتني ،وبالتالي تعترب أنها قد انسحبت وفقا للمادة  ،)2(16أي نصيب من ممتلكات اهليئة.

CL 153/2

21

املادة التاسعة عشرة
بدء نفاذ الدستور
 - 1يبدأ نفاذ هذا الدستور فور استالم املدير العام لصـكوك القبـول مـن سـت دول أعضـاء يف املنظمـة أو يف املنظمـة
العاملية لصحة احليوان ،على أن ميثل جمموع اشرتاكاتها ما ال يقل عـن  30يف املائـة مـن امليزانيـة اإلداريـة املنصـوص
عليها يف املادة .)1(13
-2

يقوم املدير العام للمنظمة بإبالغ تاريخ بدء نفاذ الدستور إىل مجيع الدول اليت أودعت وثائق قبوهلا للدستور.

 - 3متت صياغة نص هذا الدستور باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،ولكل لغة منها نفس احلجية ،ووافـق
عليه مؤمتر املنظمة يف احلادي عشر من ديسمرب/كانون األول .1953
 - 4يصادق رئيس مؤمتر املنظمة واملدير العام للمنظمة على نسختني من هذا الدستور ،وتودع نسخة منهما لدى
األمني العام لألمم املتحدة ،وتودع األخرى يف حمفوظات املنظمة .ويقوم املدير العام للمنظمة باملصادقة على نسخ إضافية
من هذا النص وتزود بها مجيع الدول األعضاء يف اهليئة مع بيان تاريخ دخول الدستور حيز النفاذ.
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املرفق الثالث
النظام األساسي للجنة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أفريقيا
.1

2

العضوية
تتألف اللجنة من الدول األفريقية األعضاء واألعضاء املنتسبة للمنظمة التى خيتارها املدير العام على أساس
اهتمامها النشط بتنمية املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية فى أفريقيا ،ومبساهمتها احملتملة يف األداء
الفعال للوظائف املناطة باللجنة.

االختصاصات
إن اختصاصات اللجنة تقضي مبا يلي:
(أ) تعزيز وتنسيق ومساعدة االستقصاءات بشأن علم البحريات واملياه العذبة وبرامج البحوث والتطوير
للمصايد الوطنية واإلقليمية اليت تؤدي إىل ترشيد استخدام املوارد من مصايد األمساك الداخلية.
(ب) مساعدة احلكومات األعضاء على وضع أساس علمي للتدابري التنظيمية وغريها من التدابري املؤدية اىل
صيانة املوارد السمكية الداخلية وإدارتها ،وصياغة هذه التدابري من خالل األجهزة الفرعية حسب
مقتضى احلال ،وتقديم توصيات مالئمة بشأن تطبيق وتنفيذ هذه التدابري
(ج) تعزيز وتنسيق اجلهود على الصعيدين الوطين واإلقليمي ملنع تضرر البيئة املائية ،مبا يف ذلك منع
التلوث املائي ومكافحته.
(د) املساعدة يف تطوير استزراع األمساك وحتسني املخزون ،مبا يف ذلك مكافحة أمراض األمساك واسترياد
األنواع الغريبة
(هـ) التشجيع واملساعدة على استخدام وسائل ومعدات وتقنيات صيد السمك األكثر فعالية
(و) تشجيع ودعم األنشطة املعنية بتجهيز األمساك واملنتجات السمكية وحفظها وتسويقها.
(ز) التشجيع على التعليم والتدريب من خالل إنشاء أو حتسني املؤسسات الوطنية واإلقليمية ،وعرب
تشجيع وتنظيم الندوات واحللقات الدراسية ،واجلوالت الدراسية ،ومراكز التدريب
(ح) املساعدة يف مجع البيانات اإلحصائية والبيولوجية والبيئية وغري ذلك من املعلومات عن مصايد األمساك
الداخلية وتبادهلا ونشرها وحتليلها أو دراستها؛
(ط) مساعدة حكومات الدول األعضاء يف صياغة الربامج الوطنية واإلقليمية الواجب تنفيذها من خالل مصادر
املعونة الدولية من أجل حتقيق األهداف املشار إليها يف الفقرات السابقة
 2يف نص مشروع التعديالت الذي يرد يف هذه الوثيقة ،يشار إىل املقرتحات املتعلقة باملواد احملذوفة بكتابة النص يتوسطه خط ،فيما يشار إىل
اإلضافات املقرتحة بتسطري النص املائل.
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التنسيق وأداء دور املنتدى للمناقشات اإلقليمية والتخطيط وتبادل اخلربات ،من أجل تشجيع التطبيق
الواسع النطاق ألفضل املمارسات ما يؤدي إىل تنمية مستدامة لرتبية األحياء املائية واإلدارة املستدامة
ملصايد األمساك؛
تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة مجيع ًا مع إيالء اهتمام خاص إىل البنى اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
تعزيز وتشجيع االتصال وتبادل املعلومات املعززين يف ما بني األعضاء وأصحاب املصلحة املعنيني بهم،
مبا يشمل التعاون الناشط مع الشبكات اإلقليمية احملددة؛
تعزيز اإلدارة املستدامة وتطبيق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد فضالً عن أفضل املمارسات ذات
الصلة؛
تشجيع الوصول املتكافئ إىل املوارد الربية واملائية إىل جانب دعم االستخدام الرشيد واملستدام؛
مساعدة األعضاء يف وضع وتنفيذ برامج لرتبية األحياء املائية تتسق مع االسرتاتيجيات الوطنية لألمن
الغذائي وخفض الفقر ودعم األعضاء على اعتماد نهج النظام اإليكولوجي يف تنمية تربية األحياء املائية
ودعم تنامي دور القطاع اخلاص واملؤسسات غري احلكومية األخرى يف املبادرات الوطنية واإلقليمية
لتنمية تربية األحياء املائية؛
مساعدة األعضاء على وضع وتنفيذ برامج ملصايد األمساك الداخلية تتسق مع االسرتاتيجيات الوطنية
لألمن الغذائي وخفض الفقر فضالً عن مساعدة األعضاء يف اعتماد نهج النظام األيكولوجي لتنمية مصايد
األمساك الداخلية؛
تعزيز مجع إحصاءات موثوق بها يف إدارة موارد اإلقليم وإدارتها وحتليلها واستخدامها؛
تشجيع اعتماد السياسات واالسرتاتيجيات وخطط إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املناسبة
على املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛
العمل كجهة تنسيق من أجل تنسيق ومواءمة وتيسري التعليم والبحوث بشأن املصايد الداخلية وتربية
األحياء املائية اليت تتم يف اإلقليم؛
تأييد الربامج االستباقية للرصد والتقييم وتقديم اإلرشادات بشأن تنفيذ تلك الربامج على املستويات
الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية؛
تعزيز التمثيل واملشاركة الفعالني جملتمعات الصيادين وغريهم من أصحاب املصلحة يف إدارة مصايد
األمساك؛
مساعدة الدول األعضاء يف صياغة الربامج اإلقليمية والوطنية يف جمال تربية األحياء املائية ومصايد
األمساك ،واملساعدة يف تعبئة املوارد وكذلك تشجيع األعضاء على تعبئة واستخدام مواردها الوطنية بغية
زيادة اإلحساس مبسؤوليتها عن اللجنة؛
تشجيع ورعاية احلفظ البيئي وحفظ التنوع البيولوجي مبا يف ذلك اعتماد التكنولوجيات املناسبة وتقديم
املشورة بشأن حركة الكائنات املائية عرب احلدود ،مبا يف ذلك استخدام األنواع احملسنة وإقامة مناطق
للحفظ حبسب املقتضى ،والرصد الدقيق ويف الوقت املناسب فضالً عن املشاركة الفعالة يف محاية املوارد
املعرضة للخطر؛
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(س) تعزيز االسرتاتيجيات واإلجراءات الرامية إىل التخفيف من آثار تغري املناخ على املوارد املائية؛
(ع) النهوض مبراقبة اجلودة ومحاية املستهلك عرب دعم األعضاء وصياغة معايري للجودة وتنفيذها.
-3

األجهزة الفرعية
(أ) جيوز للجنة أن تنشئ اللجنة التنفيذية جلنة توجيهية وأجهزة فرعية أخرى حسب االقتضاء ألداء
مهامها على حنو فعال.
(ب) خيضع إنشاء أي جهاز فرعي إىل قرار املدير العام بأن األموال الضرورية متوافرة يف الباب ذي الصلة
من ميزانية املنظمة .قبل اختاذ أي قرار ينطوي على مصروفات فيما يتعلق بإنشاء أجهزة فرعية ،جيب
أن يعرض على اهليئة تقرير صادر عن املدير العام عن التبعات اإلدارية واملالية املرتتبة على ذلك.

-4

التقارير

تعمم نسخ عن تقارير اللجنة على أعضاء اللجنة وعلى الدول األعضاء األخرى واألعضاء املنتسبني يف املنظمة
واملنظمات الدولية بغرض العلم ،فور توافر هذه التقارير .تبلغ أنشطة اللجنة إىل جلنة مصايد األمساك حبسب
املقتضى .ترفع اهليئة ،على فرتات مناسبة ،تقارير للمدير العام عن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير

العام أخذها بعني االعتبار عند إعداد مشروع برنامج العمل وامليزانية للمنظمة وغري ذلك من املقرتحات املقدمة
إىل املؤمتر ،اجمللس أو اللجان التابعة للمجلس .األجهزة الرئاسية .يقوم املدير العام باطالع املؤمتر ،بواسطة
اجمللس ،على أية توصيات صادرة عن اهليئة واليت هلا انعكاسات على السياسات أو تؤثر يف برنامج املنظمة
أو يف شؤونها املالية .وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن اللجنة على أعضاء اللجنة وعلى الدول األعضاء
األخرى واألعضاء املنتسبني يف املنظمة واملنظمات الدولية بغرض العلم ،فور توافر هذه التقارير .على التوصيات

الصادرة عن اللجنة واليت هلا انعكاسات على مستوى السياسات والتنظيمات أو على الربامج وامليزانية أن تبلغ
إىل املؤمتر أو اجمللس ،حبسب مقتضى احلال ،من خالل جلنة مصايد األمساك.

-5

املصروفــات
(أ)
(ب)

حتدد املنظمة مصروفات أمانة اللجنة وتسددها ضمن حدود االعتمادات يف امليزانية املعتمدة للمنظمة.
بهدف تعزيز تنمية املصايد الداخلية وتربية األحياء املائية جيوز للمنظمة أيضاً أن تنشئ حسابات
أمانة تنطوي على مساهمات طوعية من أعضاء اللجنة أو من مصادر خاصة أو عامة ،وميكن أن
للجنة أن تقدم املشورة بشأن استخدام تلك احلسابات اليت ستخضع إلدارة املدير العام مبوجب
النظام املالي للمنظمة.
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املراقبون
(أ) جيوز ألية من الدول األعضاء أو الدول األعضاء املنتسبة للمنظمة اليت ليست أعضاء يف اللجنة ولكنها
تهتم بتنمية مصايد األمساك الداخلية ومبوارد تربية األحياء املائية يف أفريقيا ،بناء على طلبها حضور
اجتماعات اللجنة أو أجهزتها الفرعية بصفة مراقب يف حال اعترب املدير العام أن ذلك احلضور يصب
يف مصلحة التنفيذ الفعال ملهام اللجنة.
(ب) جيوز للدول غري األعضاء يف املنظمة واليت هي أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من وكاالتها املتخصصة
أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بناء على طلبها ،ورهن األحكام اليت اعتمدها مؤمتر املنظمة فيما
يتعلق مبنح صفة املراقب للدول ،أن تدعى إىل حضور دورات اللجنة وأجهزتها الفرعية واجتماعاتها
املخصصة بصفة مراقب .ختضع صفة الدول املدعوة إىل حضور مثل هذه الدورات إىل األحكام ذات
الصلة اليت أقرها مؤمتر املنظمة.
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مشاركة املنظمات الدولية
ترعى مشاركة املنظمات الدولية يف عمل اللجنة وكذلك العالقات بني اللجنة وهذه املنظمات ،األحكام ذات
الصلة من دستور املنظمة والئحتها العامة ،وكذلك القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها
كل من مؤمتر املنظمة وجملسها.

-8

الالئحة الداخلية

للهيئة أن ت قر وأن تعدل الئحتها الداخلية اليت تكون متسقة مع دستور املنظمة والئحتها العامة ومع بيان املبادئ اليت
تنظم اهليئات واللجان اليت أقرها املؤمتر .وتصبح الالئحة الداخلية والتعديالت عليها سارية املفعول عند املوافقة عليها
من جانب املدير العام.
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املرفق الرابع
القرار رقم 2017/---

تنفيذ التوصية  6يف التقرير النهائي لالستعراض املستقل
إلصالحات احلوكمة يف منظمة األغذية والزراعة املتعلقة مبؤهالت الرئيس
املستقل للمجلس
(اإلجراء  74-2يف خطة العمل الفورية)
إنّ املؤمتر
إذ يالحظ أنه طبقاً للفقرة  2من املادة  5من الدستور ،يعني املؤمتر رئيساً مستقالً للمجلس وميارس مهامه املالزمة هلذا
املنصب ،أو كما حتددها النصوص األساسية للمنظمة؛
وإذ يضع يف اعتباره املادة  23من الالئحة العامة للمنظمة؛
وإذ يذكّر بالقرار رقم  2009/9بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف ما يتعلق بالرئيس املستقل للمجلس ،الواردة يف
اجمللد الثاني من النصوص األساسية واليت حتدد من بني مجلة أمور املؤهالت اليت يتعني على الدول األعضاء وضعها
يف احلسبان لدى ترشيح املرشحني ملنصب الرئيس املستقل للمجلس؛
وإذ يذكّر أيضاً بأنّ خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ("خطة العمل الفورية") ،اليت اعتمدها املؤمتر مبوجب القرار
الصادر عنه رقم  2008/1يف دورته اخلامسة والثالثني ،تنص على أن جيري املؤمتر تقييماً للتقدم احملرز يف تنفيذ خطة
العمل الفورية يف سنة  2015من خالل استعراض مستقل وبأنّ اجمللس وافق ،يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة
(روما 6-2 ،ديسمرب/كانون األول  ،)2013على الرتتيبات اخلاصة باالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة من أجل
تقييم حالة تنفيذ خطة العمل الفورية؛
وإذ يعترب أنّ اجمللس ،يف دورته احلادية واخلمسني بعد املائة (روما 27-23 ،مارس/آذار  )2015واملؤمتر يف دورته
التاسعة والثالثني (روما 13-6 ،يونيو/حزيران  ،)2015أقرا التقرير النهائي لالستعراض املستقل إلصالحات احلوكمة
يف املنظمة واقرتحا إجراءات استجابة للتوصيات الواردة فيه ،مبا يف ذلك التوصية  6بشأن مؤهالت الرئيس املستقل
للمجلس؛
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يعدّل الفقرة الثانية من القرار رقم  2009/9كاآلتي:3
" -2عند ترشيح الدول األعضاء للرئيس املستقل للمجلس ،ينبغي أن تراعي املؤهالت اليت ينبغي توافرها
يف الرئيس ،مبا يف ذلك قدرته على أن يكون موضوعياً ،وإحساسه بالفوارق السياسية واالجتماعية والثقافية،
وكفاءته الفنية ،باإلضافة إىل خربته مبجاالت عمل املنظمة ومعرفته بعمل األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية
والزراعة"؛
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يؤكد أنه ،مع مراعاة ما تقدّم ،يبقى القرار رقم  2009/9ساري املفعول بكامل بنوده.
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يشار إىل النص املضاف بوضع خطّ مائل حتته.

(اعتُمد يف [)2017 ]--

