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اجمللس
الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة
روما 30 ،مايو/أيار –  3يونيو/حزيران 2016
تقريـر الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( 16-14مارس/آذار )2016
موجز
إن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (اللجنة) قامت يف دورتها الثانية بعد املائة مبا يلي:
(أ) استعرضت عمل جلنة املبادئ األخالقية اليت أُنشئت على أساس جترييب ألربع سنوات يف عام  2011بهدف
اختاذ قرار بشأن مستقبل اللجنة ،متاشياً مع القرار الذي اختذه اجمللس يف دورته املنعقدة يف أبريل/نيسان
 .2011وأقرّت بأن جلنة املبادئ األخالقية قد اضطلعت باملهمة امللقاة على عاتقها واعتربت أنه ليس هناك
ما يربر استمرار عملها أو متديد واليتها ،وأن املسائل اليت تعاجلها جلنة املبادئ األخالقية تندرج ضمن
اختصاص جلنة املراجعة اليت رفعت تقريرا سنويا إىل جلنة املالية.

(ب) أقرّت مشروع قرار اجمللس بعنوان "التعديالت يف اتفاق إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة
الغربية" الوارد يف املرفق األول بهذا التقرير ،بهدف اعتماده من جانب اجمللس.
(ج) نظرت يف الوثيقة

CCLM 102/4

عن "دستور منظمة األغذية والزراعة  -طلب حفظ وتسجيل من قسم

املعاهدات يف األمم املتحدة" وأوصت املؤمتر بأن يُرَخّص للمدير العام إحالة دستور الفاو والصكوك ذات الصلة
إىل قسم املعاهدات يف األمم املتحدة بغرض حفظها وتسجيلها ونشرها الحقاً يف جمموعة معاهدات األمم
املتحدة.

(د) أحاطت علماً باالقرتاح الوارد من وزارة احمليطات ومصايد األمساك يف مجهورية كوريا إلنشاء جامعة عاملية
ملصايد األمساك تابعة ملنظمة األغذية والزراعة مبوجب املادة اخلامسة عشرة من دستور املنظمة.
وأشارت يف هذا السياق إىل عدد من املسائل ذات طبيعة قانونية أو متعلّقة بالسياسات ،وأشارت إىل أنها
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
MQ067/A
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ستقوم بدراسة موضوعية لالقرتاح فور حصوهلا على آراء األجهزة الرئاسية األخرى.
(هـ) نظرت يف املعلومات الواردة يف الوثيقة

CCLM 102/6

عن "أنشطة فرع قانون التنمية" ،وإقراراً منها بقيمة

الدعم القانوني الذي يقدّمه الفرع إىل األعضاء يف الفاو ،شجّعت فرع قانون التنمية على مواصلة عمله
االستشاري ،وطلبت مواصلة إحاطتها علم ًا بأنشطة الفرع يف املستقبل.

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس
إن اجمللس مدعو إىل:
(أ) اختاذ قرار بشأن مستقبل جلنة املبادئ األخالقية مع أخذ توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة
املالية يف احلسبان.
(ب) املوافقة على القرار بشأن "التعديالت يف اتفاق إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية"
الوارد يف املرفق األول بهذا التقرير ،واإلحاطة علماً بأن هذه التعديالت ستدخل حيّز التنفيذ يف تاريخ موافقة
اهليئة عليها.
(ج) رفع توصية إىل املؤمتر بأن يُرَخِّص للمدير العام إحالة دستور الفاو والصكوك ذات الصلة إىل قسم املعاهدات
يف األمم املتحدة بغرض حفظها وتسجيلها ونشرها الحقاً يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة؛
(د) اإلحاطة علماً باستعراض اللجنة األوّلي لالقرتاح الوارد من وزارة احمليطات ومصايد األمساك يف مجهورية
كوريا إلنشاء جامعة عاملية ملصايد األمساك تابعة ملنظمة األغذية والزراعة مبوجب املادة اخلامسة عشرة
من دستور املنظمة.
(هـ) اإلقرار مبساهمة فرع قانون التنمية يف حتقيق والية الفاو وإطارها االسرتاتيجي ،واإلحاطة علماً بأن اللجنة
تشجّع فرع قانون التنمية على مواصلة عمله االستشاري القانوني استجابةً لألولويات اليت حددتها األقاليم
والبلدان.
ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
املستشار القانوني ،مكتب الشؤون القانونية
اهلاتف+39 06570 55132 :
Antonio Tavares
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أوالً-

مقدمة

انعقدت الدورة الثانية بعد املائة للجنة الشؤون الدسـتورية والقانونيـة (اللجنـة) خـالل الفـرتة مـن  14إىل
-1
مارس/آذار .2016

16

وترأس الـدورة ،املفتوحـة أمـام املـراقبص الصـامتص ،سـعادة السـيد  Lubomir Ivanovالـذي رحـب يميـع
-2
األعضاء .وحضر الدورة األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد ( Rawell Salomón Taveras Arbajeاجلمهورية الدومينيكية)
السيد ( Royhan Nevy Wahabإندونيسيا)
سعادة السيد ( Mohammed S. Sherifليبرييا)
السيد ( Lawrence Kuna Kalinoeبابوا غينيا اجلديدة)
السيدة ( Marina Emilianiسان مارينو)
السيدة عبلة مالك عثمان مالك (السودان)
السيدة ( April Cohenالواليات املتحدة األمريكية)
وأحيطت اللجنـة علمـاً بـأن سـعادة السـيدة  Marina Emilianiحلّـت لـل السـيدة
-3
(سان مارينو) وحلّت السيدة عبلة مالك عثمان مالك لل السيد أسامة لمود محيدة (السودان) .وحلّت السيدة
 Tripodiلل سعادة السيد  S. Sheriffجلزء من الدورة.

Daniela Rotondaro

-4

Paola

وأقرّت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت.

ثانياً-

استعراض عمل جلنة املبادئ األخالقية

نظرت اللجنة يف الوثيقة  CCLM 102/2املعنونة "استعراض عمل جلنة املبادئ األخالقيـة" باالسـتناد إىل عـرض
-5
قدّمه املستشار القانوني .وأشارت اللجنة إىل أن جلنة املبادئ األخالقية قد أنشـئت بنـاء علـى طلـب خطـة العمـل الفوريـة
لتجديد املنظمة ،وهي مسة فريدة يف منظومة األمم املتحدة .وكـان اجمللـس قـد وافـق ،يف دورتـه املعقـودة يف أبريل/نيسـان
 ،2011على إنشاء جلنة املبادئ األخالقية على أساس جترييب ملدة أربع سنوات اعتبارا مـن يناير/كـانون الثـاني .2012
وخالل هذه الفرتة ،سـتبقي األجهـزة الرئاسـية ذات الصـلة ،خاصـة جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة وجلنـة املاليـة
واجمللس ،على عمل جلنة املبادئ األخالقية قيد االستعراض من أجل اختاذ قرار بشأن مستقبلها يف نهاية هذه الفرتة.
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وأقرت اللجنة بأن جلنة املبادئ األخالقية كانت مفيدة جـدا ،ال سـيما خـالل املرحلـة األوىل مـن عمـل الو يفـة
-6
املعنية بالشؤون األخالقية .وأعربت اللجنة عن تقديرها ألعضاء جلنة املبادئ األخالقيـة ملـا أوـزوه مـن عمـل وملـا قـدموه
من مساعدات إىل األمانة وإىل األعضاء.
ويف حص أحاطت اللجنة علما بأن جلنة املالية ستنظر أيضا يف هذه املسألة ،فإنها رأت أن جلنـة املبـادئ األخالقيـة
-7
قد اضطلعت باملهمة امللقاة على عاتقها وأنه ليس هناك ما يـربر اسـتمرار عملـها أو متديـد واليتهـا .ويف هـذا الصـدد ،أشـارت
اللجنة إىل أن املسائل اليت عاجلتها جلنة املبادئ األخالقية تندرج ضمن اختصاص جلنة املراجعة الـيت رفعـت تقريـرا سـنويا
إىل جلنة املالية .وأشارت اللجنـة أيضـا إىل أن املو ـف املسـؤول عـن الشـؤون األخالقيـة هـو عضـو فعّـال يف شـبكة املـو فص
املسؤولص عن الشؤون األخالقية يف منظومة األمم املتحدة ،وسيكون قادرا على االستفادة من الـدعم املناسـب وتبـادل املعلومـات
مع األقران يف هذا السياق .وطلبت اللجنة من املو ف املسؤول عن الشؤون األخالقية مواصلة تقـديم تقريـر عـن أنشـطة مكتـب
املبادئ األخالقية إىل األجهزة الرئاسية ،رمبا يف سياق استعراض جلنة املالية لتقرير جلنة املراجعة.

ثالثاً-

هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية  -اقرتاح تعديل االتفاقية

نظرت اللجنة يف الوثيقة  CCLM 102/3املعنونة "هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية  -اقرتاح
-8
تعديل االتفاقية" (املشار إليها فيما بعد باسم "اهليئة") ،على أساس العروض اليت قدمها مكتب الشؤون القانونية
والوحدة الفنية.
وأشارت اللجنة إىل أن التعديالت علـى اتفاقيـة إنشـاء هيئـة مكافحـة اجلـراد الصـحراوي يف املنطقـة الغربيـة
-9
(الذي يشار إليها فيما بعد باسم "االتفاقية") كانت قد اقرتحتها اللجنة التنفيذية للهيئة يف دورتها العاشرة اليت عقـدت
يف مايو/أيار  ،2015عقب استعراض ومناقشة مفصلص بهذا الشأن .وأشارت كذلك إىل أن التعديالت املقرتحة من شأنها
أن متكّن اهليئة من تعزيز قدراتها على الرد يف حالة تفشي اجلراد الذي يشكل مصدر قلق بالغ ألعضاء اهليئة.
 -10ورأت اللجنة ،يف ضوء املعايري املطبقة على مر السنص بشأن هـذه املسـألة ،أن التعـديالت املقرتحـة ال تنطـوي
على التزامات جديدة بالنسبة إىل أعضاء اهليئة .وأحاطت علماً أيضا بأن التعديالت تدخل حيز النفاذ ،عمال بـالفقرة 3
من املادة  16من االتفاقية ،اعتبارا من تاريخ موافقة اهليئة ،خالل دورتها القادمة يف يوليو/متوز  ،2016رهنـاً مبوافقـة
جملس املنظمة.
 -11ووافقت اللجنة على إحالة الصيغة املعدلة التفاقية إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقـة الغربيـة،
الواردة يف املرفق األول من هذا التقرير ،إىل اجمللس للموافقة عليها.
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رابعاً -دستور منظمة األغذية والزراعة  -طلب حفظ وتسجيل من قسم املعاهدات
يف األمم املتحدة
 -12نظرت اللجنة يف الوثيقة  ،CCLM 102/4املعنونة "دستور منظمة األغذيـة والزراعـة  -طلـب حفـظ وتسـجيل
من قسم املعاهدات يف األمم املتحدة".
 -13واستعرضت اللجنة طلب تسجيل وحفظ دستور املنظمة الذي تقدم به قسم املعاهدات يف األمم املتحـدة مبوجـب
املادة  102من ميثاق األمم املتحدة إىل املستشار القانوني .وأشارت إىل أنـه مناقشـة هـذه املسـألة بـص املنظمـة واألمـم
املتحدة يف عامي  1954و.1961
 -14ووافقت اللجنة على أن حيال دستور املنظمة إىل قسم املعاهدات يف األمم املتحدة لتسجيله وحفظه ونشره الحقـ ًا
يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة .وأوصت اللجنة أيضاً بأن يرخص املؤمتر للمدير العام ،من خـالل اجمللـس ،إحالـة
دستور املنظمة إىل قسم املعاهدات يف األمم املتحدة حتقيقاً هلـذا الغـرض ،ثيـت تـتم عمليـة اإلحالـة بنـاء علـى سـلطة
املؤمتر ،على حنو ما أوصـى بـه املستشـار القـانوني لألمـم املتحـدة يف عـام  .1961وسـيتم القيـام بـأي عمـل ذي صـلة
عن طريق ختصيصات امليزانية املتوافرة يف مكتب الشؤون القانونية.
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خامساً -جامعة عاملية ملصايد األمساك تابعة ملنظمة األغذية والزراعة -
اقرتاح مقدم من مجهورية كوريا (لإلحاطة)
 -15نظرت اللجنة يف الوثيقة
كوريا (لإلحاطة)".

102/5

 CCLMاملعنونة "جامعة عاملية ملصايد األمساك  -اقرتاح مقدم مـن مجهوريـة

 -16تلقت اللجنة معلومات عن االقرتاح الذي تقدمت بـه وزارة احمليطـات ومصـايد األمسـاك يف مجهوريـة كوريـا
إلنشاء جامعة عاملية ملصايد األمساك مبوجب املادة  15من دستور املنظمـة .وأحيطـت اللجنـة علمـاً بأنـه سـيتم دراسـة
هذا االقرتاح بشكلٍ مسـتفي خـالل دورتيهـا اللـتص سـتنعقدان يف أكتوبر/تشـرين األول  2016وفرباير/شـبا ،2017
مبا يف ذلك على أساس مسودة االتفاقات اليت التوصل إليها مع حكومة مجهورية كوريا.
 -17وأشارت األمانة إىل هور عدد من املسائل املعقدة يف ما يتعلق بإنشاء جامعـة عامليـة ملصـايد األمسـاك .ويـرتب
بعضها مبسائل تتعلق بالسياسات خارج والية اللجنة ،ولكن حتتاج اللجنة بشأنها إىل توجيهات ملساعدتها علـى النظـر
يف القضايا القانونية والدستورية اليت ينطوي عليها ذلك خالل دوراتهـا القادمـة .وسـلطت األمانـة الضـوء علـى املسـائل
التالية :الوضع القانوني الدولي للجامعة العاملية ملصايد األمسـاك املقرتحـة يف ضـوء الطـابع املتعـدد األطـراف للمنظمـة؛
وضرورة ضمان دور إشراف فعال للمنظمة وأعضائها على هذه املؤسسة املقرتحة ،مع األخذ يف االعتبار أنها ستعمل فعـال
باسم املنظمة؛ واحلفا على الوضع الدولي واملستقل هلذه اجلامعة من خالل املزايا واحلصانات املناسبة؛ واألبعاد املالية
لالقرتاح ،وخاصة االستدامة الطويلة األجل هلذه اجلامعة املقرتحة .ورأت األمانة كذلك أنه جيب النظر يف هذا االقرتاح
على ضوء األنشطة األخرى للمنظمة وواليتهـا األساسـية ،إضـافة إىل التجربـة السـابقة للمنظمـة مـع املؤسسـات املنشـأة
مبوجب املادة  15من الدستور.
 -18وأشادت اللجنة يمهورية كوريا لتقدميها هذا االقرتاح الذي عرضه على الدورة الثالثة واخلمسص بعد املائة
للمجلس .وأشارت يف الوقت ذاته إىل أنها ليست مدعوة إىل تقديم أية توصيات بشـأنه يف هـذه الـدورة .وأخـذت اللجنـة
علما باملعلومات املقدمة وأوضحت أنه تعميم وثيقة اللجنة فق قبيل بدء انعقاد الدورة .كما أشارت اللجنة إىل أن هـذه
املقدمة هلذا االقرتاح هي مبثابة خطوة أوىل يف عمليات املنظمة للنظر يف مثل هذه املسائل .وأشارت أيضا إىل أنها سـتنظر
بشكل جوهري يف االقرتاح عندما تتلقى آراء األجهزة الرئاسية األخرى ،ال سـيما جلنـة الربنـامجل وجلنـة املاليـة وجلنـة
مصايد األمساك ،وذلك متاشياً مع ممارساتها املعتادة عندما تثري بنود جدول األعمال مسائل تقع خارج نطاق واليتها.
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سادساً -أنشطة فرع قانون التنمية (لإلحاطة)
 -19نظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف الوثيقة  CCLM 102/6املعنونة "أنشطة فرع قانون التنمية (لإلحاطـة)".
وأشارت اللجنة أيضاً إىل عرض األنشطة الثالثة الرئيسية لفرع قانون التنمية اليت إبرازها يف الوثيقـة وهـي ،دور فـرع
قانون التنمية واملسا عدة الفنية يف مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم (الصيد غري القـانوني) ،ويف تعزيـز
التشريعات املتعلقة بالصحة والصحة النباتية ،ويف وضع الدليل بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة (.)2016
 -20وأشادت اللجنة ،لدى إقرارها بوالية فرع قانون التنمية ،مبكتب الشؤون القانونية ملا يؤديه فرع قانون التنميـة
من دور يف إسداء املشورة املستقلة والنزيهة واحملددة الغرض إىل أعضاء املنظمة لوضع األطـر القانونيـة لألغذيـة والزراعـة
واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية .واعرتفت اللجنة بقيمة الدعم القانوني الذي يوفره فرع قـانون التنميـة يف املسـائل
اليت يوجد بشأنها عدد لدود من السوابق القانونية ،وال سـيما يف سـياق القضـايا املسـتجدة .وعلـى وجـه اخلصـوص،
أقرت اللجنة بتعاون فرع قانون التنمية مع الشركاء على تقديم مبادرات لبناء القدرات واملساعدة الفنيـة ملكافحـة الصـيد
غري القانوني الذي يشكل أولوية بالنسبة إىل العديد من األعضاء .وشددت اللجنـة علـى أهميـة تنفيـذ جمموعـة متنوعـة
من الصكوك واعتماد نُهجل متنوعة ملكافحة الصيد غري القانوني وسلّمت بالدور اإلجيابي الذي ميكن أن يضـطلع بـه فـرع
قانون التنمية يف دعم جهود األعضاء لاللتزام باالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنـع الصـيد غـري القـانوني
دون إبالغ ودون تنظيم وردعـه والقضـاء عليـه ومدونـة السـلوك بشـأن الصـيد الرشـيد والصـكوك األخـرى ذات الصـلة،
ولتنفيذها
 -21وشجعت اللجنة فرع قانون التنمية على املضي قدماً يف عمله وطلبت مواصلة إحاطتها علماً بأنشطة الفـرع
يف املستقبل.

CL 154/2 Rev.1
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املرفق األول
مشروع القرار

التعديالت يف اتفاق إنشاء
هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربية
إن اجمللس
إذ يستذكر موافقة اجمللس على اتفاق إنشاء هيئة ملكافحـة اجلـراد الصـحراوي يف املنطقـة الغربيـة ،مبوجـب
املادة  14من دستور منظمة األغذية والزراعة يف دورته التاسعة عشرة بعد املائة اليت عُقدت يف شهر نوفمرب/تشرين الثاني
 ،2000والذي دخل حيز التنفيذ يف  25فرباير/شبا 2002؛
وإذ يســتذكر كــذل التعــديالت الــيت اقرتحتهــا علــى االتفــاق اللجنــة التنفيذيــة للهيئــة يف دورتهــا العاشــرة
اليت عُقدت يف داكار ،السنغال ،من  18إىل  20مايو/أيار 2015؛
وإذ يالحــظ أنــه بعــد موافقــة اجمللــس ،ســتوافق اهليئــة علــى التعــديالت يف دورتهــا االســتثنائية املقبلــة
اليت من املقرر عقدها يف أوغادوغو ،بوركينا فاسو ،يف  30يناير/كانون الثاني 2017؛
وقد نظر يف تقرير الدورة الثانية بعـد املائـة للجنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة ،وإذ يلحـظ أن اللجنـة قـد
وجدت أن التعديالت ال تنطوي على التزامات جديدة بالنسبة إىل أعضاء اهليئة؛
يقرّ التعديالت يف اتفاق إنشاء هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة الغربيـة ،طبقـاً للفقـرة  3مـن املـادة السادسـة
عشرة ،على النحو التالي:

الديباجة []1
إن األطراف املتعاقدة،
إذ تدرك احلاجة املاسة إىل تالفى اخلسائر اليت قد يلحقها اجلراد الصحراوي مبجمل اإلنتاج الزراعي واحلرجي
والرعوى يف العديد من بلدان غرب ومشال غرب أفريقيا؛
[ 1يشار إىل ما يقرتح حذفه ثروف مشطوبة ،ويرد النص اجلديد باخل املائل حتته خ ].
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وإذ ال يغيب عن باهلا االضطرابات االجتماعية-االقتصادية اليت ميكن أن تنجم عن اخلسائر اليت يسببها اجلراد
الصحراوي ،واألضرار اخلطرية بالنسبة إىل األمن الغذائي وصحة اإلنسان واحليوان والبيئة اليت تلحقها عمليات مكافحة
هذه احلشرة بالبيئة؛
وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية يف جمال مكافحة اجلراد الصحراوي على مستوى املنطقة الغربية،
وبص هذه املنطقة ومناطق الغزو األخرى بالنظر إىل النطاق الواسع لتحرك اآلفة؛
وإذ تأخذ يف حسبانها العمل املرموق الذى تنفذه املنظمة املشرتكة ملكافحة اجلراد والطيور منذ سنوات طويلة،
والذي تنفذه كذلك يف إطار منظمة األغذية والزراعة ،من خالل هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف مشال غرب أفريقيا؛
تتفق على ما يلي:

املادة األوىل
إنشاء اهليئة
تنشئ األطراف املتعاقدة ،مبوجب هذا االتفاق ،يف إطار منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (اليت سيشار
إليها يف ما يلى باسم "املنظمة") ومبقتضى املادة  14من دستورها ،هيئة تُدعى "هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي
يف املنطقة الغربية" (ويشار إليها يف ما يلي باسم "اهليئة").

املادة الثانية
الغرض من اهليئة
الغرض من اهليئة هو أن تشجع على املستويات القطرية واإلقليمية والدولية اإلجراءات مبا يف ذلك البحوث
والتدريب لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للمكافحة الوقائية والردود املالئمة يف ما يتعلق بغزوات اجلراد الصحراوي
يف نطاق املنطقة الغربية من دائرة انتشاره اليت تشمل غرب ومشال غرب أفريقيا.

CL 154/2 Rev.1

10

املادة الثالثة
حتديد املنطقة
ألغراض هذا االتفاق ،تشمل املنطقة الغربية (اليت سيشار إليها يف ما يلى باسم "املنطقة") اجلزائر،
وبوركينا فاسو ،ومالي ،وليبيا ،واملغرب ،وموريتانيا ،والنيجر ،والسنغال ،وتشاد ،وتونس ،وهى بلدان تضم مساحات
لتجمع اجلراد الصحراوي أو تتأثر مباشرة بتكرار حاالت التفشي املبكرة.

املادة الرابعة
مقر اهليئة

 -1تقرر اهليئة مكان مقرها .وسيقدم اتفاق املقر ،الذي سيعقد بص املدير العام للمنظمة (يف ما يلي "املدير العام")
واحلكومة املعنية ،إىل اهليئة إلقراره.

 -2تستفيد اهليئة ،مبوافقة هيئة مكافحة اجلراد الصحراوي يف مشال غرب أفريقيا وحكومة اجلزائر ،من مقتنيات تلك
اهليئة وحتصل أيضا على ممتلكاتها وأصوهلا ،يف نهاية املطاف.

املادة اخلامسة
العضوية
 -1يتألف أعضاء اهليئة من الدول األعضاء يف املنظمة اليت تشكل املنطقة احملددة يف املادة الثالثة واليت تنضم
إىل هذا االتفاق ،بالشرو املنصوص عليها يف املادة السابعة عشرة أدناه.
 -2عالوة على ذلك ،جيوز للهيئة ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،أن تقبل يف عضويتها أية دولة عضو أخرى يف املنظمة
أو أية دولة عضو يف األمم املتحدة ،أو يف إحدى وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا يف هذا
الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه قبوهلا لالتفاق بصيغته السارية وقت انضمامها.
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املادة السادسة
التزامات األعضاء يف ما خيص السياسات القطرية والتعاون اإلقليمي
بشأن مكافحة اجلراد الصحراوي
 -1يتعهد كل بلد عضو يف اهليئة بتنفيذ اسرتاتيجية املكافحة الوقائية والتعامل مع اإلصابة باجلراد الصحراوي يف
أراضيه ومن ثم تاليف أو تقليل اخلسائر اليت تلحق باملوارد الزراعية واحلرجية والرعوية أو بالدول األخرى يف منطقة
غزوات اجلراد ،وذلك باختاذ مجيع التدابري الضرورية باإلضافة اىل اإلجراءات التالية:
(أ) املشاركة يف تنفيذ أية سياسة مشرتكة تقرها اهليئة من أجل الوقاية من اجلراد ومكافحته؛
(ب) إنشاء جهاز قطري مستقل ملكافحة اجلراد الصحراوي ،يتمتع بأقصى قدر من االستقالل ،يتوىل مراقبة
اجلراد والوقاية منه ومكافحته بصورة مستمرة وتتاح له املوارد البشرية واملادية واملالية الالزمة؛
(ج) صياغة خط إلدارة خماطر اجلراد الصحراوي عمل طارئة بشأن خمتلف األوضاع اجلراد اليت ميكن التنبؤ
بها ،وحتديت هذه اخلط بصفة منتظمة ،وتنفيذها من مواردها اخلاصة أو بدعم من اهليئة ،ووضع
هذه اخلط حتت تصرف اهليئة أو احلكومات املعنية؛
(د) تيسري حرية التنقل  ،وفقا لإلجراءات اليت حتددها اهليئة ،لفرق املراقبة واملكافحة التابعة للدول األعضاء
األخرى اليت تساند الوحدات اخلاصة بها؛

(هـ) وضع معدات وإمدادات للتدخل واحملافظة عليها بغرض تنفيذ خط إدارة خماطر اجلراد الصحراوي

العمل املتوخاة يف الفقرة الفرعية (ج)؛

(و) تيسري ختزين مجيع املعدات واإلمدادات اخلاصة باهليئة واملكرسة ملكافحة اجلراد الصحراوي والرتخيص
باستريادها أو تصديرها دون رسوم مجركية وانتقاهلا ثرية داخل البلد؛

(ز) اختاذ اإلجراءات املناسبة للتضامن اإلقليمي ،كلما دعت احلاجة؛
(ز ح) العمل ،يف حدود موارد البلد ،على تشجيع ودعم األنشطة اليت تدعو هلا اهليئة يف جماالت التدريب
واالستكشاف والبحوث ،مبا يف ذلك االحتفا مبحطات ثوث قطرية أو إقليمية لدراسة اجلراد الصحراوي،
وينبغي أن تكون هذه احملطات مفتوحة للفرق البحثية اإلقليمية والدولية.
 -2يتعهد كل بلد عضو يف اهليئة بأن خيطر سائر أعضاء اهليئة وأمينها التنفيذي أمانتها ومنظمة األغذية والزراعة،
وفقا إلجراءات موحدة وبأسرع السبل ،يميع املعلومات عن حالة اجلراد وعن مدى تقدم محالت االستكشاف
واملكافحة املنفذة يف أراضي كل منها.
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 -3تتعهد البلدان األعضاء بتزويد اهليئة بتقارير دورية عما اختذته من تدابري للوفاء بالتزاماتها املبينة يف الفقرتص
 1و 2أعاله ويميع ما تطلبه من معلومات ألداء مهامها على النحو السليم.

املادة السابعة
وظائف اهليئة
تتمثل وظائف اهليئة يف ما يلى:
 -1األعمال املشرتكة وتقديم املساعدة
على اللجنة أن:
(أ) تشجع ،بكافة الوسائل اليت تراها مالئمة ،مجيع التدابري القطرية أو اإلقليمية أو الدولية اليت تتعلق باستكشاف
اجلراد أو مكافحته ،ونشاطات البحوث اليت جتري يف اإلقليم؛
(ب) تنظم وتشجع األعمال املشرتكة الستكشاف اجلراد ومكافحته يف املنطقة كلما دعت احلاجة ،وتتخذ هلذا الغرض
الرتتيبات للحصول على املوارد الالزمة؛

(ج) تساعد الدول األعضاء يف صياغة وتنفيذ خط التدريب وخط إدارة خماطر اجلراد الصحراوي واملواصفات البيئية
وخط التواصل ونظم الرصد والتقييم؛
(ج د) حتدد ،بالتشاور مع األعضاء املعنيص ،طبيعة وحجم املساعدة اليت حيتاجون إليها لتنفيذ براجمهم القطرية
ولدعم الربامجل اإلقليمية؛ وتساعد اهليئة ،بوجه خاص ،الدول على إعداد خط عمل طارئة؛
(د هـ) تساعد ،بناء على طلب أي عضو يتعرض لإلصابة باجلراد مبا يتجاوز قدرته على االستكشاف واملكافحة،
أي تدبري تتبص ضرورته باتفاق مشرتك؛
(هـ و) حتتفظ يف مواقع اسرتاتيجية حتددها اهليئة ،وبالتشاور مع األعضاء املعنيص ،باحتياطيات من املعدات
واإلمدادات املخصصة ملكافحة اجلراد الستخدامها يف حالة الطوارئ ،ولالستعانة بها على وجه اخلصوص يف استكمال
موارد أي عضو.
 -2املعلومات والتنسيق
على اهليئة أن:
(أ) تزود الدول األعضاء بانتظام مبعلومات لدثة عن أوضاع اجلراد الصحراوي ،وعن النتائجل احملرزة ،والبحوث
املنفذة ،والربامجل املنفذة على املستوى القطري واإلقليمي والدولي ،يف إطار مكافحة اجلراد الصحراوي .وتسهر اهليئة
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بوجه خاص ،على إقامة شبكة فعالة لالتصال بص الدول األعضاء وإدارة معلومات اجلراد الصحراوي يف املنظمة
يف روما ،كي تتمكن كل منها من احلصول ،بسرعة ،على املعلومات اليت حتتاج إليها؛
(ب) تدعم املنظمات البحثية القطرية يف الدول األعضاء وتنسق البحوث املنفذة يف املنطقة؛
(ج) تشجع وتنسق برامجل االستكشاف املشرتكة يف املنطقة؛

(د) تشجع الدول األعضاء على عقد اجتماعات دورية للوزراء املسؤولص عن مكافحة اجلراد الصحراوي لتعزيز
التضامن اإلقليمي.
 -3التعاون
للهيئة أن:
(أ) بعد موافقة املدير العام ،تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول األعضاء وغري األعضاء يف اهليئة ،ومع املؤسسات
القطرية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية مباشرة ،للقيام بعمل مشرتك يف جمال استكشاف اجلراد ومكافحته
يف املنطقة؛

(ب) بعد موافقة املدير العام ،تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول األعضاء أو غري األعضاء يف اهليئة ومع مؤسسات
وطنية ومنظمات دولية ألغراض متويل بع إجراءات اهليئة أو إنشاء صناديق للطوارئ؛
(ب ج) تعقد أو تعزز ،عن طريق املدير العام للمنظمة ،ترتيبات مع وكاالت متخصصة أخرى يف األمم املتحدة للقيام
بعمل مشرتك بشأن دراسة اجلراد ومكافحته ،ولتبادل املعلومات عن املشكالت املرتبطة باجلراد.
 -4سري العمل
تتوىل اهليئة:
(أ) إقرار الئحتها الداخلية ،والئحتها املالية ،وفقا ألحكام املادة
ضرورية ألداء و ائفها؛

8

( )34و( )75وأية لوائح دائمة أخرى ،تراها

(ب) دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة اهليئة واملوافقة عليه ،وتعتمد برنامجل عملها وميزانيتها املستقلة باإلضافة
إىل حسابات الفرتة املالية السابقة؛
(ج) إحالة تقارير عن أنشطتها وبراجمها وحساباتها وميزانيتها املستقلة إىل املدير العام للمنظمة (الذى يشار إليه فيما
يلى باسم "املدير العام") ،وكذلك عن أية مسألة قد تتطلب اختاذ إجراء بشأنها من قبل جملس املنظمة أو مؤمترها؛
(د) إنشاء جمموعات العمل اليت تراها ضرورية لتطبيق هذا االتفاق.
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املادة الثامنة
عمل دورات اهليئة

ألف  -دورات اهليئة
 -1تتمثل كل دولة عضو يف اهليئة مبندوب واحد ،جيوز أن يرافقه مندوب مناوب وخرباء ومستشارون .وجيوز
أن يشرتك هؤالء املناوبون واخلرباء واملستشارون يف مداوالت اهليئة ،دون أن حيق هلم التصويت مامل يفوضهم املندوب
يف التصويت نيابة عنه.
 -2لكل عضو يف اهليئة صوت واحد .وتتخذ قرارات اهليئة بأغلبية األصوات املدىل بها ،ما مل ينص على خالف ذلك
يف هذا االتفاق .ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء اهليئة؛
 -3جيوز للهيئة ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،أن تعتمد وتعدل الئحتها الداخلية اليت ينبغي أن تكون متساوقة مع هذا
االتفاق ودستور املنظمة .ويبدأ نفاذ الالئحة الداخلية وأي تعديالت قد تدخل عليها مبجرد اعتماد اهليئة هلا.
 -4وفقا ألحكام املادة  )6(14من هذا االتفاق ،بأن أي عضو تعادل متأخرات اشرتاكه املالي أو تتجاوز مقدار
االشرتاكات املستحقة عليه عن الفرتتص املاليتص السابقتص يفقد حقه يف التصويت.
 -5تنتخب اهليئة ،يف بداية كل دورة عادية ،من بص املندوبص رئيسا ونائبا للرئيس .ويظل الرئيس ونائب الرئيس
يف منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية .وجيوز إعادة انتخابهما.
 -6يدعو الرئيس اهليئة إىل عقد دورة عادية واحدة على األقل كل سنتص .وجيوز له دعوتها إىل عقد دورة استثنائية إذا
طلبت اهليئة ذلك خالل دورة عادية ،أو إذا طلبت ذلك اللجنة التنفيذية أو ثلت أعضائها ،على األقل ،يف الفرتة
الفاصلة بص دورتص عاديتص.
 -7جيوز للهيئة أن تعتمد وتعدل ،بأغلبية ثلثي أعضائها ،الئحتها املالية اليت ينبغي أن تكون متفقة مع املبادئ
املبينة يف الالئحة املالية للمنظمة .وحتال الالئحة املالية والتعديالت املتعلقة بها إىل جلنة املالية يف املنظمة اليت هلا
سلطة عدم املوافقة عليها إذا رأت أنها تتعارض مع املبادئ املبينة يف الالئحة املالية للمنظمة.
 -8جيوز للمـدير العـام ،أو ملمثـل يعينـه ،أن يشـارك يف مجيـع اجتماعـات اهليئـة واللجنـة التنفيذيـة دون أن يكـون
له حق التصويت.
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 -9جيوز للهيئة دعوة استشاريص أو خرباء إىل املشاركة يف أعماهلا.

باء  -وظائف رئيس اهليئة
تكون و ائف رئيس اهليئة على النحو التالي:
(أ)

العمل ،مع األمانة ،على متابعة التوصيات الصادرة عن كل من اهليئة واللجنة التنفيذية؛

(ب)

رفع تقرير عن أنشطته إىل اهليئة خالل الدورات اليت تعقدها.

املادة التاسعة
حاالت الطوارئ
إذا اقتضت احلاالت املشار إليها يف املادة السابعة (الفقرتان الفرعيتان (هـ د) و(و هـ) من الفقرة  )1اختاذ
تدابري عاجلة خالل الفرتة الفاصلة بص دورتص للهيئة ،يتخذ الرئيس بناء على اقرتاح األمص التنفيذي التدابري الالزمة
بعد التشاور مع أعضاء اهليئة ،سواء عن طريق الربيد أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى ،بغية التصويت على تلك
اإلجراءات باملراسلة.

املادة العاشرة
املراقبون
 -1جيوز دعوة الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة غري األعضاء يف اهليئة ،بناء على طلبها ،إىل أن متثل 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 املنظمة ،إذا كانت من أعضاء األمم
املتحدة أو إحدى وكاالتها املتخصصة ،أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بناء على طلبها ،وبعد موافقة اللجنة التنفيذية
ومع مراعاة األحكام اليت يعتمدها مؤمتر املنظمة بشأن منح الدول مركز املراقب ،إىل حضور دورات اهليئة بصفة مراقب.
 -3جيوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو ،بناء على طلب ،منظمات غري حكومية هلا اختصاصات
لددة يف جمال نشا اهليئة إىل حضور دوراتها.
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املادة احلادية عشرة
اللجنة التنفيذية

 -1تنشأ جلنة تنفيذية تضم مخسة من خرباء اجلراد من مواطين الدول األعضاء يف اهليئة تنتخبهم اهليئة يف ضوء
ما يتمتعون به من خربة ووفقاً ملا تراه من وسائل .وتنتخب اللجنة التنفيذية من بص أعضائها رئيسا ونائب رئيس .ويظل
الرئيس ونائب الرئيس يف منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك اليت انتخبوا فيها .وجيوز العادة انتخابهم.

 -2جتتمع اللجنة التنفيذية مرتص على األقل يف الفرتة الفاصلة بص دورتص عاديتص للهيئة .وتعقد أحد هذين
االجتماعص قبيل الدورة العادية للهيئة .ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية إىل عقد دوراتها ،بالتشاور مع رئيس اهليئة.
 -3يعمل األمص التنفيذي للهيئة أمينا للجنة التنفيذية.
 -4جيوز للجنة التنفيذية دعوة استشاريص أو خرباء إىل املشاركة يف أعماهلا.

املادة الثانية عشرة
وظائف اللجنة التنفيذية
تتوىل اللجنة التنفيذية ما يلى:
(أ) تقدم إىل اهليئة املقرتحات املتعلقة مبسائل السياسات وبرامجل أنشطة اهليئة بالرتكيز االسرتاتيجي ألنشطتها؛
(ب) ترفع إىل اهليئة مسودة برنامجل عمل وميزانية اهليئة باإلضافة إىل احلسابات السنوية للهيئة؛
(ج) تضمن تنفيذ السياسات والربامجل اليت تقرها اهليئة وتتخذ التدابري الالزمة ذات الصلة؛
(د) تعد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة اهليئة؛

(ب) تُعنى مبسائل لددة حتيلها إليها اهليئة وترفع توصيات بشأنها؛
(ج) بطلب من الرئيس ،وبناء على توصية األمص التنفيذي ،تتخذ اإلجراءات املناسبة يف حاالت الطوارئ؛
(د) تقدم الدعم لألمانة من أجل إعداد وثائق اهليئة؛
(هـ) تقوم بأية و ائف أخرى قد توكلها إليها اهليئة.
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املادة الثالثة عشرة
األمانة

ألف  -املوظفون
 -1يعيّن املدير العام األمص التنفيذي للهيئة.
 -2 1توفر املنظمة أمص اهليئة يكون األمص التنفيذي ومو فيها ومو فو اهليئة الذين يتبعون مسؤولص إداريا أمام املدير
العام .وتكون شرو تعيينهم ووضعهم وشرو عملهم هي تلك السارية على سائر مو في املنظمة .وسيبذل قصارى اجلهد
الختيار مو في اهليئة من بص مواطين الدول دوهلا األعضاء فيها ،مع احرتام شرو األهلية.
 -32ينفذ األمص التنفيذي سياسات اهليئة ،ويضطلع بأعماهلا احملددة ،وتنفيذ القرارات األخرى اليت اختذتها.
كما يتوىل مهام أمص اللجنة التنفيذية ومجاعات العمل اليت قد تنشئها اهليئة طبقاً للمادة السابعة (4 -د).

باء  -وظائف األمني التنفيذي
يتوىل األمص التنفيذي للهيئة ما يلي:
(أ) احلرص على تنفيذ السياسات والربامجل اليت وافقت عليها اهليئة واختاذ التدابري الضرورية املتصلة بذلك؛
(ب) رصد تنفيذ كل من خط وبرامجل الدول األعضاء للمراقبة واملكافحة الوقائية للجراد وضمان التنسيق اإلقليمي حسب
املقتضى؛
(ج) رفع مسودة تقرير سنوي للهيئة عن أنشطتها؛
(د) عرض على اهليئة مشاريع برامجل العمل وامليزانية واحلسابات السنوية للهيئة؛
(هـ) التشاور واحلصول على آراء مجيع أعضاء اللجنة التنفيذية أو بعضهم يف ما يتعلق مبسائل تقنية وذلك حسب
املقتضى وبشتى الوسائل ويف مجيع األوقات؛
(و) بعد موافقة املدير العام ،التوقيع على ترتيبات أو اتفاقات طبقاً للفقرة  3من املادة السابعة.
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املادة الرابعة عشرة
الشؤون املالية
 -1تتعهد الدول األعضاء يف اهليئة بأن تسدد كل سنة اشرتاكا يف امليزانية املستقلة ،وفقا جلدول اشرتاكات يعتمد
بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.
 -2تعتمد اهليئة ،يف كل دورة عادية ،ميزانيتها املستقلة بتوافق اآلراء ،وفى حالة تعذر التوصل ،بعد بذل قصارى
اجلهد ،إىل توافق يف اآلراء خالل الدورة ،تطرح املسألة للتصويت وتعتمد امليزانية بأغلبية ثلثي األعضاء.
 -3تسدد االشرتاكات بعمالت قابلة للتحويل ،مامل تقرر اهليئة خالف ذلك مبوافقة مع املدير العام.
 -4جيوز أيضا للهيئة أن تقبل تربعات وأشكاال أخرى من املساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى ألغراض
تتصل مبمارسة أي و يفة من و ائفها.
 -5تودع االشرتاكات والتربعات وأشكال املساعدة األخرى يف حساب أمانة يديره املدير العام وفقا لالئحة املالية للمنظمة.
 -6عضو اهليئة الذى يتأخر عن سداد اشرتاكاته يف اهليئة يفقد حقه يف التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز
مقدار االشرتاكات املستحقة عليه عن السنتص التقومييتص السابقتص .ولكن جيوز للهيئة أن ترخص هلذا العضو أن
يشارك يف التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى إىل عوامل خارجة عن إرادته.

املادة اخلامسة عشرة
املصروفات
 -1تسدد مصروفات اهليئة من ميزانيتها ،فيما عدا املصروفات املتعلقة باملو فص الذين توفرهم املنظمة وبالتسهيالت
واخلدمات اليت قد تقدمها .وحتدد وتدفع املصروفات اليت تتحملها املنظمة يف حدود امليزانية السنوية اليت يعدها املدير
العام للمنظمة ويقرها مؤمتر املنظمة طبقا ألحكام دستورها والئحتها العامة والئحتها املالية.
 -2املصروفات اليت يتكبدها مندوبو الدول األعضاء يف اهليئة ومناوبوهم ومن يستعينون بهم من خرباء ومستشارين
للمشاركة يف دورات اهليئة ،وكذلك املصروفات اليت يتكبدها املراقبون ،تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم.
أما املصروفات اليت يتكبدها ممثل كل دولة عضو يف اهليئة للمشاركة يف دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها اهليئة.
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 -3تتحمل اهليئة مصروفات االستشاريص أو اخلرباء املدعوين إىل املشاركة يف أعمال اهليئة أو اللجنة التنفيذية.

 -4خيضع دفع املصروفات من حساب األمانة ملوافقة اهليئة املسبقة.
 -5 4تتحمل املنظمة مصروفات األمانة.

املادة السادسة عشرة
التعديالت
 -1جيوز تعديل هذا االتفاق بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.
 -2جيوز ألى عضو يف اهليئة وللمدير العام تقديم اقرتاحات لتعديل االتفاق .وترسل املقرتحات املقدمة من األعضاء
إىل كل من رئيس اهليئة واملدير العام للمنظمة ،وترسل املقرتحات املقدمة من املدير العام إىل رئيس اهليئة ،وذلك قبل
افتتاح الدورة اليت ستدرس فيها هذه املقرتحات مبائة وعشرين يوما على األقل .ويبلّغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة
على الفور بأي تعديل مقرتح.
 -3حيال أي تعديل هلذا االتفاق إىل جملس املنظمة الذى جيوز له أال يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا
مع غايات وأهداف املنظمة وأحكام دستورها.
 -4تدخل التعديالت اليت ال تنطوي على أي التزامات جديدة على أعضاء اهليئة حيّز النفاذ بالنسبة جلميع األعضاء
اعتبارا من تاريخ إقرار اهليئة هلا ،مع مراعاة أحكام الفقرة  3أعاله.
 -5التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة على أعضاء اهليئة ،ال تدخل ،بعد اعتماد اهليئة هلا .ومع مراعاة
أحكام الفقرة  3أعاله ،حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء اهليئة إالّ اعتبارا من تاريخ قبوله هلا .وتودع صكوك قبول
التعديالت اليت تتضمن التزامات جديدة لدى املدير العام .ويبلّغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة واألمص العام ملنظمة
األمم املتحدة بهذا القبول .وتظل حقوق والتزامات أي عضو يف اهليئة اليت ال تقبل أي تعديل يتضمن التزامات جديدة
خاضعة ألحكام االتفاق السارية قبل التعديل.
 -6يبلّغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة ،ومجيع األعضاء ،واألعضاء املنتسبص يف املنظمة واألمص العام ملنظمة األمم
املتحدة بدخول التعديالت حيّز النفاذ.
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املادة السابعة عشرة
االنضمام
 -1يسرى قبول أي عضو يف املنظمة ،يشار إليه يف املادة الثالثة ،هلذا االتفاق بإيداع صك القبول لدى املدير العام،
ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك.
 -2يصبح قبول الدول غري األعضاء يف املنظمة ،املشار إليها أعاله يف الفقرة
املفعول اعتبارا من تاريخ موافقة اهليئة على طلب العضوية.

2

من املادة اخلامسة هلذا االتفاق نافذ

 -3يبلّغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة ،ومجيع األعضاء واألعضاء املنتسبص يف املنظمة واألمص العام ملنظمة األمم
املتحدة يميع حاالت االنضمام اليت أصبحت نافذة املفعول.

املادة الثامنة عشرة
التحفظات
جيوز أن يقرتن االنضمام إىل هذا االتفاق مع إبداء التحفظات ،وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي العام
بصيغتها الواردة يف أحكام اتفاق فيينا لقانون املعاهدات (الباب الثاني ،الفرع  )2املعتمدة يف عام .1969

املادة التاسعة عشرة
السريان
 -1يسرى هذا االتفاق مبجرد أن تصبح مخس من الدول األعضاء يف املنظمة املشار إليها يف املادة اخلامسة ( )1أعاله
أطرافا فيه بإيداع صك االنضمام وفقا ألحكام املادة السابعة عشرة.
 -2يبلّغ املدير العام للمنظمة مجيع الدول املذكورة يف املادة الثالثة من االتفاق ،وكذلك األعضاء واألعضاء املنتسبص
يف املنظمة واألمص العام لألمم املتحدة ،بتاريخ دخول هذا االتفاق حيّز النفاذ.
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املادة العشرون
االنسحاب
 -1جيوز ألى عضو يف اهليئة ،بعد انقضاء سنة من التاريخ الذى أصبح فيه طرفا ،االنسحاب من االتفاق احلالي
بإخطار كتابي بانسحابه هذا يرسله إىل املدير العام الذى يبلّغ على الفور مجيع أعضاء اهليئة ،واألعضاء املنتسبص يف
املنظمة ،وكذلك األمص العام لألمم املتحدة .ويصبح االنسحاب نافذ املفعول يف نهاية السنة التقوميية التالية للسنة اليت
يتلقى املدير العام خالهلا اإلخطار.
 -2أي عضو يف اهليئة يوجه إخطارا بانسحابه من املنظمة يعترب منسحبا يف الوقت نفسه من اهليئة.

املادة احلادية والعشرون
انقضاء االتفاق
 -1ينتهى هذا االتفاق من تلقاء ذاته متى أصبح عدد أعضاء اهليئة ،من جراء االنسحابات ،أقل من مخسة ما مل يقرر
أعضاء اهليئة املتبقون باإلمجاع خالف ذلك .ويبلّغ املدير العام مجيع أعضاء اهليئة ،واألعضاء املنتسبص
يف املنظمة ،واألمص العام لألمم املتحدة بهذا االنقضاء.
 -2يتوىل املدير العام ،عند انقضاء االتفاق ،تصفية أصول اهليئة ثم يقوم بعد تسوية اخلصوم بتوزيع الرصيد
بص األعضاء بالتناسب على أساس جدول االشرتاكات الساري وقت التصفية.

املادة الثانية والعشرون
تفسري االتفاق وتسوية اخلالفات
يعرض أي خالف يتعلق بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق ال تنجح اهليئة يف تسويته على جلنة مؤلفة من عضو
يعينه كل طرف يف النزاع ومن رئيس خيتاره أعضاء هذه اللجنة .وعلى الرغم من أن توصيات هذه اللجنة ليست ملزمة
يف طبيعتها فإنها تفيد كأساس للنظر من جديد من جانب األطراف املعنية يف املسألة املسببة للنزاع .فإن فشل هذا
اإلجراء يف التوصل إىل تسوية ،يُعرض النزاع على لكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساسي للمحكمة ،ما مل تتفق
األطراف املعنية على طريقة أخرى لتسوية اخلالف.
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املادة الثالثة والعشرون
جهة اإليداع
املدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذا االتفاق ،وعليه بهذه الصفة أن:
(أ) يرسل نسخا معتمدة من هذا االتفاق إىل كل عضو وعضو منتسب يف املنظمة ،وكذلك إىل الدول غري األعضاء يف املنظمة
اليت جيوز هلا أن تصبح أطرافا يف االتفاق؛
(ب) يسجّل هذا االتفاق ،فور دخوله حيّز النفاذ ،لدى األمانة العامة لألمم املتحدة ،وفقا ألحكام املادة  102من ميثاق
األمم املتحدة؛
(ج) يبلّغ كل عضو من األعضاء واألعضاء املنتسبص يف املنظمة ينضم إىل االتفاق وكل دولة غري عضو تقبل عضوا
يف اهليئة مبا يلى:
( )1طلبات االنضمام إىل عضوية اهليئة املقدمة من الدول غري األعضاء يف املنظمة؛
( )2اقرتاحات تعديل هذا االتفاق؛
(د) يبلّغ كل عضو وكل عضو منتسب يف املنظمة والدول غري األعضاء يف املنظمة اليت جيوز هلا أن تصبح أطرافا يف هذا
االتفاق مبا يلى:
( )1إيداع صك من صكوك االنضمام ،وفقا ألحكام املادة السابعة عشرة؛
( )2تاريخ دخول هذا االتفاق حيّز النفاذ ،وفقا ألحكام املادة التاسعة عشرة؛
( )3التحفظات على أحكام هذا االتفاق ،وفقا للمادة الثامنة عشرة؛
( )4اعتماد تعديالت هلذا االتفاق ،وفقا ألحكام املادة السادسة عشرة؛
( )5حاالت االنسحاب من هذا االتفاق ،وفقا للمادة العشرين؛
( )6انقضاء هذا االتفاق وفقا ألحكام املادة احلادية والعشرين.

املادة الرابعة والعشرون
اللغات ذات احلجية
النصوص العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية متساوية يف احلجية.

