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المجلس
الدورة السادسة والستون بعد المائة
روما 28-24 ،أبريل/نيسان

2017

تقريـر الدورة الرابعة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
( 15-13مارس/آذار )2017
موجز
قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا الرابعة بعد املائة مبا يلي:
(أ)

ص ا ااادقت على مش ا ااروع قرار اعلو بعنوان التعديالت يف اتفاقية إنش ا اااة هيئة ملكاجلرة اجلراد الص ا اارراو يف
املنطقة الوسطى والذ يرد يف املرجلق األول بالتقرير لكي يواجلق عليه اعلو.

(ب) درسا ا ا ا ا ا اات الوثيقااة  CCLM 104/3بعنوان املقاااربااات "املوجلرة للورق" والتعااديالت الترريريااة يف النص ا ا ا ا ا ااو
أقرت مش ا ااروع قرار املؤور بعنوان تعديل الفقرة (6أ) من املادة  25من الالئرة العامة للمنظمة
األس ا اااس ا ااية و ّ
وهيدا إلحالته إىل اعلو ومن مثّ إىل املؤور للمواجلقة عليه.
والذ يرد يف املرجلق الثاين بالتقريرً ،

أقرت مبسامهة دائرة القانون والتنمية يف سياق التنسيق اجلار على مستوى منظومة األمم املتردة للمسائل
(ج) ّ
العاملية اهلامة ،جلضا ا ًاال عن مؤازرة جهود األعضا اااة يف سا اابيل التنمية املسا ااتدامة يف دا ااوة دور األطر القانونية
ونشر املعلومات من أجل تنفيذ خطة التنمية العاملية.

اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المجلس
إ ّن اعلو مدعو إىل:
(أ)

املواجلقة على القرار عن التعديالت يف اتفاقية إنشاة هيئة ملكاجلرة اجلراد الصرراو يف املنطقة الوسطى الذ
اعتبارا من تاري
يرد يف املرجلق األول هبذا التقرير وأخذ العلم بأ ّن هذه التعديالت سا ا ا ا ااو تدخل حيّز التنفيذ ً
مواجلقة اعلو عليها.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على
موقع املنظمة www.fao.org
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(ب) املصادقة على مشروع قرار املؤور بعنوان تعديل الفقرة (6أ) من املادة  25من الالئرة العامة للمنظمة والذ
يرد يف املرجلق الثاين بالتقرير ،وإحالته إىل املؤور للمواجلقة عليه.
(ج) أخذ العلم مبسامهة دائرة القانون والتنمية ملؤازرة جهود األعضاة يف سبيل التنمية املستدامة يف دوة دور
األطر القانونية ونشر املعلومات من أجل تنفيذ خطة التنمية العاملية.

ميكن توجيه أ استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد
املستشار القانوين ،مكتب الشؤون القانونية
اهلاتف+39 065705 5132 :
Antonio Tavares
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أول -مقدمة
ً
عق اادت جلن ااة الش ا ا ا ا ا ااؤون ال اادس ا ا ا ا ا ااتوري ااة والق ااانوني ااة (اللجن ااة) دورهت ااا الرابع ااة بع ااد امل ااائ ااة خالل الف ة املمت اادة
-1
من  13إىل  15مارس/آذار .2017
ورأس الدورة اليت كانت املش ا ا ا اااركة جليها مفتوحة أمام املراقب الص ا ا ا ااامت  ،س ا ا ا ااعادة الس ا ا ا اايد
-2
الذ رحب جبميع األعضاة .وقد حضر الدورة األعضاة التالية أمساؤهم:

Lubomir Ivanov

السيدة ( Maria Laureanoاجلمهورية الدومينيكية)
السيد ( Gustaf Siraitإندونيسيا)
سعادة السيد ( Mohammed S. Sherifليربيا)
السيد ( Lawrence Kuna Kalinoeبابوا غينيا اجلديدة)
سعادة السيدة ( Daniela Rotondaroسان مارينو)
السيد أسامة حممود محيدة (السودان)
السيدة ( April Cohenالواليات املتردة األمريكية)
حمل الس ا ا ا ا ا اايد ( Royhan Nevy Wahabإندونيس ا ا ا ا ا اايا).
-3
حل ّ
وأُبلغت اللجنة بأ ّن الس ا ا ا ا ا اايد  Gustaf Siraitقد ّ
حمل سعادة السيد ( S. Sheriffليربيا) جلزة من الدورة.
حل ّ
وبأ ّن السيد  A. Haruna-Rashid Kromahقد ّ
-4

أقرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت.
وّ

ثانيًا -اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة
الوسط ـ ــى  -التعديالت المقترحة
 -5درسا ا ا ا ا ا اات اللجنااة الوثيقااة  CCLM 104/2بعنوان اتفاااقيااة إنشا ا ا ا ا ا اااة هيئااة ملكااجلرااة اجلراد الص ا ا ا ا ا اارراو يف املنطقااة
الوسطى  -التعديالت املق حة.
وأشارت اللجنة إىل أ ّن التعديالت يف اتفاقية إنشاة هيئة ملكاجلرة اجلراد الصرراو يف املنطقة الوسطى (يف ما يلي
-6
"االتفاقية") جاةت بناة على اق اح اهليئة يف دورهتا الثالث اليت ُعقدت خالل الف ة املمتدة من  20إىل  24جلرباير/ش ا ا ا ا ا اابا
 2017يف مسقط ،سلطنة ُعمان ،على دوة استعراض مفصل للرر على أن تعكو االتفاقية الواقع واالحتياجات الراهنة
للهيئة .والحظت اللجنة أ ّن التعديالت املق حة من شا ا ا ا ا ااأيا أن و ّكن اهليئة من تعزيز قدراهتا على الرد يف حاالت تفشا ا ا ا ا ااي
اجلراد الذ يشكل مصدر قلق بالغ ألعضاة اهليئة.
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ورأت اللجنة ،يف د ا ا ا ا ااوة املعايى املطبقة على مر الس ا ا ا ا اان بش ا ا ا ا ااأن هذه املس ا ا ا ا ااألة ،أن التعديالت املق حة ال تنطو
-7
ض ا ا اأ إىل أنه ،عمالً بأحكام الفقرة  4من املادة الرابعة عش ا اارة من
على التزامات جديدة بالنس ا اابة إىل أعض ا اااة اهليئة .وأش ا ااارت أي ً
اعتبارا
االتفاقية ،جلإ ّن التعديالت اليت ال تنطو على أ التزامات جديدة بالنسا اابة إىل أعضا اااة اهليئة سا ااو تدخل حيّز التنفيذ ً
من تاري مواجلقة جملو أو مؤور املنظمة عليها ،حسب االقتضاة.
وواجلقت اللجنة على إحالة اتفاقية إنشاة هيئة مكاجلرة اجلراد الصرراو يف املنطقة الوسطى بصيغتها املع ّدلة،
-8
الواردة يف املرجلق األول هبذا التقرير ،إىل اعلو يف دورته املقبلة ،املزمع عقدها خالل الف ة من  24إىل  28أبريل/نيسان
 ،2017للمواجلقة عليها.

ثالثًا -المقاربات "الموفرة للورق" والتعديالت التحريرية في النصوص األساسية
 -9درس ا ا ا ا ا اات اللجنة الوثيقة  CCLM 104/3بعنوان املقاربات "املوجلرة للورق" والتعديالت الترريرية يف النص ا ا ا ا ا ااو
األساسية.
أقرت اللجنة مش ا ا ااروع قرار املؤور الوارد يف املرجلق الثاين بالتقرير والذ يقض ا ا ااي بتعديل الفقرة (6أ) من املادة
 -10و ّ
من الالئرة العامة للمنظمة ،واتفقت على إحالته إىل اعلو لكي يرجلعه بدوره يف وقت الحق إىل املؤور للمواجلقة عليه.

25

رابعا -أنشطة دائرة القانون والتنمية – تقرير إعالمي
ً
 -11أخذت اللجنة علماً بالوثيقة  CCLM 104/4عن أنش ا ا ا ا ا ااطة دائرة القانون والتنمية  -تقرير إعالمي وباملعلومات
املعرودة خالل الدورة.
ورحبت اللجنة مبسا ا ا ااامهة دائرة القانون والتنمية التابع ملكتب الشا ا ا ااؤون القانونية يف سا ا ا ااياق التنسا ا ا اايق على نطاق
-12
ّ
منظومة األمم املتردة بشأن املسائل ذات األمهية العاملية ،مبا يف ذلك ما يتعلق خبطة عام  ،2030جلضالً عن مقاربة "صرة
ض اا بدور األطر القانونية ونش اار املعلومات من أجل
أقرت اللجنة أي ً
واحدة" لتنظيم مس ااألة مقاومة مض ااادات امليكروبات .و ّ
تنفيذ خطة التنمية العاملية مبا يف ذلك األمن الغذائي والتغذو وأثنت يف هذا اإلطار على مسامهة جلرع قانون التنمية ملؤازرة
جهود األعضاة يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة.

خامسا -أية مسائل أخرى
ً
-13

علما ببيان طالب بضرورة أن تكون وثائق اللجنة متاحة يف الوقت املطلوب جبميع اللغات.
أخذت اللجنة ً

علما ببيان مفاده أنه يتع يف املس ا ا ا ااتقبل عدم "حذ " لغات املنظمة من النظام األس ا ا ا اااس ا ا ا ااي
 -14وأخذت اللجنة ً
د ا اا عن ذلك اسا ااتخدام بعض لغات املنظمة جلقط
لألجهزة املنشا ااأة مبوجب املادة  6أو املادة  14من الدسا ااتور .وميكن عو ً
عند احلاجة.
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المرفق األول

القرار../...
التعديالت في اتفاقية إنشاء
هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى
إن المجلس

إذ يس ـ ـ ــت ر مواجلقة اعلو على اتفاق إنش ا ا ا اااة هيئة ملكاجلرة اجلراد الص ا ا ا اارراو يف املنطقة الوس ا ا ا ااطى مبوجب
املادة  14من دس ااتور منظمة األغذية والزراعة يف دورته الرابعة واألربع اليت ُعقدت يف ش ااهر يونيو/حزيران  ،1965والذ
دخل حيز التنفيذ يف  21جلرباير/شبا 1967؛
وإذ يســت ر ل أ ّن اهليئة كانت اق حت ،يف دورهتا الثالث اليت ُعقدت يف مس ااقط ،س االطنة ُعمان ،خالل
الف ة املمتدة من  20إىل  24جلرباير/شبا  ،2017إجراة تعديالت يف االتفاقية؛
وإذ يعتبر أن التعديالت ستدخل حيز التنفيذ بعد مواجلقة اعلو؛
وقد نظر يف تقرير الدورة الرابعة بعد املائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ،وإذ يالحظ أن اللجنة قد وجدت
أن التعديالت لن تنطو على التزامات جديدة بالنسبة إىل أعضاة اهليئة؛
يقر التعديالت يف اتفاقية إنش ا ا اااة هيئة مكاجلرة اجلراد الص ا ا اارراو يف املنطقة الوس ا ا ااطى ،طبقاً للفقرة  3من املادة الرابعة
عشرة ،على النرو التايل:

اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

1

الديباجة
إن احلكومات املتعاقدة ،وهي تدرك احلاجة املاسا ا ا ااة لتاليف اخلسا ا ا ااائر اليت يلرقها اجلراد الصا ا ا اارراو بالزراعة يف
بلدان معينة يف الش اارق األدىن ،تنش ااه مبقتض ااى هذه االتفاقية يف نطاق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتردة (اليت يش ااار
إليها يف ما يلي باسا اام "املنظمة") ،هيئة تسا اامى باسا اام "هيئة مكاجلرة اجلراد الصا اارراو يف املنطقة الوسا ااطى" تسا ااتهد
تش ا ا ا ااجيع البرو واألعمال القطرية والدولية املتعلقة مبكاجلرة اجلراد الص ا ا ا اارراو يف املنطقة الوس ا ا ا ااطى لنطاق انتش ا ا ا اااره.
وألغراض هذه االتفاقية حتدد املنطقة الوس ااطى (اليت يش ااار إليها يف هذه االتفاقية باس اام "املنطقة") بأيا املنطقة اليت تض اام
أراد ا ا ا اي إثيوبيا ،األردن ،إري يا ،اإلمارات العربية املتردة ،البررين ،تركيا ،اجلمهورية العربية السا ا ا ااورية ،جنوب السا ا ا ااودان،
جيبويت ،سلطنة ُعمان ،السودان ،الصومال ،العراق ،قطر ،الكويت ،لبنان ،مصر ،اململكة العربية السعودية واليمن.

1

يشار إىل النص احملذو خبط والنص املضا باخلط املائل مع ودع خط حتته.
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المادة األولى
العضوية
يتألف أعض اااة هيئة مكاجلرة اجلراد الص اارراو يف املنطقة الوس ااطى (اليت يش ااار إليها يف ما يلي باس اام "اهليئة")
-1
من الدول األعض ا ا ا اااة واألعض ا ا ا اااة املنتس ا ا ا اابة يف املنظمة والواقعة يف اإلقليم احملدد يف الديباجة ممن تقبل هذه االتفاقية طبقاً
ملا تقضي به أحكامها.
جيوز للهيئة – بأغلبية ثلثي أعض ا ا ا ااائها – أن تقبل يف عض ا ا ا ااويتها دوالً تقع يف املنطقة وتكون أعض ا ا ا اااة يف األمم
-2
املتردة ،أو يف أ من وكاالهتا املتخص ا ا اص ا ااة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتقدم بطلب عض ا ااوية وتعلن يف وثيقة رمسية
أيا تقبل هذه االتفاقية بصيغتها السارية وقت انضمامها.

المادة الثانية
التزامات األعضاء في ما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي لمكافحة الجراد الصحراوي
تتعهد الدول األعض ا ا ا ا ا اااة بتبادل املعلومات بانتظام عن طريق أم اهليئة عن احلالة الراهنة ومدى تقدم محالت
-1
املكاجلرة يف بلدايا ،وبإبالغ هذه املعلومات بانتظام إىل "إدارة معلومات اجلراد الصرراو " باملنطقة يف روما.
تتعهد الدول األعض ا ا اااة بتنفيذ كل التدابى املمكنة ملكاجلرة وباة اجلراد الص ا ا اارراو يف بلدايا ،وتقليل خس ا ا ااائر
-2
احملاصيل باختاذ اإلجراةات التالية:
(أ)

إنشاة إدارة دائمة لإلبالغ عن اجلراد ومكاجلرته على أن تكون مستقلّة من الناحيت اإلدارية واملالية؛

(ب) تقدمي الدعم للوحدات املعنية باجلراد الصرراو من أجل تطبيق اس اتيجيات املكاجلرة الوقائية؛
(ج)

اس ا ااتخدام مبيدات للجلات س ا االيمة بيئياً ملكاجلرة اجلراد الص ا اارراو من خالل تطبيق معايى الس ا ااالمة
البيئية والصرية؛

(ب د) االحتفاظ باحتياطات كاجلية من املبيدات احلشرية ومعدات استخدامها؛
(ج ها) تشجيع أعمال التدريب واملسح والبرث وتدعيمها مبا يتفق مع موارد كل بلد وما تراه اهليئة مناسباً ،مبا
يف ذلك إقامة حمطات أحبا قطرية لدراسة اجلراد الصرراو كلما كان ذلك مالئماً؛
(د و) االش اك يف تنفيذ أ سياسة مش كة قد تعتمدها اهليئة ملكاجلرة اجلراد أو الوقاية منه؛
(ها ز) تيسى ختزين أ مواد من معدات ومبيدات مكاجلرة اجلراد مما قد حتتفظ به اهليئة ،والسماح باستىاد هذه
السلع واملعدات وتصديرها دون رسوم مجركية ودون عقبات ،وكذلك السماح حبرية نقلها داخل البلد؛

(ح)

إعداد خطة طوارئ وطنية ديناميكية لتطبيقها يف حاالت تفشي اجلراد ،وحتديثها بانتظام؛

(و ) تزويد اهليئة بأ معلومات قد تطلبها للقيام مبهامها بطريقة جلعالة.
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تتعه ااد ال اادول األعضا ا ا ا ا ا ا اااة بتق اادمي تق ااارير دوري ااة للهيئ ااة عم ااا أخت ااذ من إجراةات للوجل اااة ب ااااللتزام ااات احمل ااددة
-3
يف الفقرت  1و 2أعاله.

المادة الثالثة
مقر الهيئة
-1

حتدد اهليئة مقرها.

تعقد دورات اهليئة عادة يف مقرها وجيوز عقد الدورات يف مكان آخر بالتش ا ا ا ا ا اااور مع املدير العام للمنظمة ،بناة
-2
على قرار تتخذه يف دورة سابقة ،أو بناة على قرار تتخذه اللجنة التنفيذية يف ظرو استثنائية.

المادة الرابعة
مهام الهيئة
تقوم اهليئة باملهام التالية:
-1

العمل المشترك والمساعدة
تتوىل اهليئة:
(أ)

ختطيط العمل املش ا ا ا ك وتشا ا ااجيعه من أجل مسا ا ااح اجلراد ومكاجلرته يف املنطقة حيثما اقتضا ا ااى األمر،
واختاذ التدابى اليت تكفل تواجلر املوارد الكاجلية ،حتقيقاً هلذه الغاية؛

(ب) املس اااعدة والتش ااجيع بأ طريقة تراها مناس اابة على أ عمل قطر أو إقليمي أو دويل يتعلق مبكاجلرة
اجلراد الصرراو أو مسره؛
(ج)

حتااديااد طبيعااة وحجم املسا ا ا ا ا ا اااعاادة الالزمااة للاادول األعضا ا ا ا ا ا اااة يف تنفيااذ براجمهااا القطريااة ،ودعم الربام
اإلقليمية ،وذلك بالتشاور مع الدول األعضاة املعنية؛

(د)

املس اااعدة على اختاذ أ تدابى قد تكون د اارورية ويتفق عليها بص ااورة مش ا كة ،وذلك بناة على طلب
أ دولة عضااو قد تتعرض أراداايها حلاالت إصااابة باجلراد تتجاوز طاقة إدارهتا القطرية املعنية باملكاجلرة
أو املسح؛

(ه)

االحتفاظ يف مواقع اسا ا ا اتيجية ،حتددها اهليئة بالتش ا اااور مع الدول األعض ا اااة املعنية ،مبعدات مكاجلرة
اجلراد واملبيدات احلشا ا ا ارية واإلمدادات األخرى الس ا ا ااتخدامها يف حاالت الطوارئ طبقاً لقرارات اللجنة
التنفيذية مبا يف ذلك استكمال املوارد القطرية أل دولة عضو.
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-2

المعلومات والتنسيق
تقوم اهليئة مبا يلي:
(أ)

دا ا اامان حصا ا ااول مجيع الدول األعضا ا اااة على املعلومات املتاحة عن اإلصا ا ااابة باجلراد ،ومجع املعلومات
ونشا ا ا ا اارها عن اخلربات املكتسا ا ا ا اابة والبرو اليت أجريت والربام اليت نفذت على املسا ا ا ا ااتويات القطرية
واإلقليمية والدولية جليما يتعلق مبكاجلرة اجلرد الصرراو ؛

(ب) مساااعدة مؤس اسااات البرو القطرية يف الدول األعضاااة ،وتنساايق البرو يف املنطقة ،وذلك عن طريق
ترتيب زيارات لوحدات البرو واملسح مبختلف الدول األعضاة وغى ذلك من الوسائل املناسبة.
-3

التعاون
جيوز للهيئة:
(أ)

أن تدخل من خالل املدير العام للمنظمة ،يف ترتيبات أو اتفاقيات مع دول املنطقة اليت ليست أعضاة
يف اهليئة ،للقيام بعمل مش ك جليما يتعلق مبسح اجلراد ومكاجلرته يف املنطقة؛

(ب) أن تدخل ،من خالل املدير العام للمنظمة ،يف ترتيبات مع وكاالت األمم املتردة املتخص اصااة األخرى
أو املنظمات الدولية املعنية األخرى للقيام بعمل مشا ا ا ا ا ا ا ك من أجل دراس ا ا ا ا ا ااة اجلراد ومكاجلرته وتبادل
املعلومات عن املشكالت اخلاصة به ،أو أن تشجع مثل هذه ال تيبات.
 -4المسائل اإلدارية
تتوىل اهليئة:
(أ)

دراس ا ا ا ا ا ااة وإقرار ت قرير اللجنة التنفيذية عن نش ا ا ا ا ا ااا اهليئة ،وبرنام اهليئة وميزانيتها للف ة املالية التالية،
وحسابات جل ة السنت ؛

(ب) إبقاة املدير العام للمنظمة على علم كامل بأنش ا ا ا ااطتها ،ومواجلاته بتقارير وتوص ا ا ا اايات اهليئة وحبس ا ا ا اااباهتا
وبرناجمها وميزانيتها الختاذ اإلجراة املناسب بشأيا من جانب جملو املنظمة أو مؤورها.

المادة الخامسة
دورات الهيئة
وثل كل دولة عضا ااو يف اهليئة مبندوب ،وجيوز أن يراجلقه مندوب مناوب وخرباة ومسا ااتشا ااارون .وجيوز أن يش ا ا ك
-1
هؤالة املناوبون واخلرباة واملس ا ا ااتش ا ا ااارون يف مداوالت اهليئة ،ولكن ال حيق هلم حق التص ا ا ااويت ما مل يفود ا ا ااهم املندوب يف
التصويت نيابة عنه.
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يتألف النصا ا ا اااب القانوين من أغلبية أعضا ا ا اااة اهليئة .ولكل دولة عضا ا ا ااو صا ا ا ااوت واحد .وتتخذ القرارات بأغلبية
-2
األصوات املعطاة ما مل ينص على غى ذلك يف هذه االتفاقية.
حترم من التصاويت كل دولة عضااو تتأخر يف سااداد اشا اكها املايل يف اهليئة إذا كانت املتأخرات املسااترقة عليها
-3
تعادل أو تتجاوز مبلغ االش اكات املسترقة عن السنت املاليت السابقت .
تنتخب اهليئة ،يف بداية كل دورة عادية ،رئيسااً ونائباً للرئيو ،من ب املندوب  ،يظالن يف منصابيهما ح بداية
-4
الدورة العادية التالية ،وجيوز إعادة انتخاهبما.
يدعو املدير العام للمنظمة ،بالتش ا ا ا ا ا اااور مع رئيو اهليئة ،إىل عقد دورة عادية للهيئة مرة واحدة على األقل كل
-5
عام  .وجيوز له الدعوة لعقد دورات خاصا ا ا ا ااة بالتشا ا ا ا اااور مع رئيو اهليئة ،إذا طلبت اهليئة ذلك يف دورهتا العادية ،أو إذا
طلب ذلك ثلث الدول األعضاة على األقل يف الف ات الواقعة ب الدورات العادية.
حيق للمدير العام للمنظمة ،أو للممثل الذ يعينه ،أن يش ا ااارك يف مجيع اجتماعات اهليئة واللجنة التنفيذية دون
-6
أن يكون له حق التصويت.

المادة السادسة
الطوارئ الخاصة
إذا اقتض ا ا ا ا اات احلاالت املش ا ا ا ا ااار إليها يف الفقرة (1د) من املادة الرابعة اختاذ إجراةات عاجلة خالل الف ة الواقعة
ب دورات ب دورات اهليئ ااة ،جيوز لرئيو اهليئ ااة اق اح الت اادابى املطلوب ااة على أعضا ا ا ا ا ا ا اااة اهليئ ااة ،عن طريق املك اااتب ااات
أو أ وسيلة اتصاالت سريعة أخرى ،للتصويت عليها باملراسلة.

المادة السابعة
المراقبون والستشاريون
ختض ااع مش اااركة املنظمات الدولية يف عمل اهليئة ،وعالقة اهليئة هبذه املنظمات لألحكام ذات الص االة من دس ااتور
-1
املنظمة والئرتها العامة باإلداجلة إىل القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية اليت أقرها مؤور املنظمة أو جملسها.
جيوز للدول األعضا اااة أو األعضا اااة املنتسا اابة يف املنظمة ممن ليسا اات أعضا اااة يف اهليئة أن وثل – بناة على طلب
-2
منها – مبراقب يف دورات اهليئة.
جيوز دعوة الدول األعضاااة اليت ليساات أعضاااة يف اهليئة وليساات أعضاااة أو أعضاااة منتساابة يف املنظمة ،ولكنها
-3
أعض اااة يف األمم املتردة أو أ من وكاالهتا املتخص ا اص ااة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل حض ااور دورات اهليئة بص اافة
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مراقب ،وذلك بناة على طلب هذه الدول وبعد مواجلقة اللجنة التنفيذية ،ووجلقاً لألحكام اليت اعتمدها مؤور املنظمة بشأن
منح صفة املراقب للدول.
جيوز للهيئة أن تدعو استشاري أو خرباة إىل حضور اجتماعاهتا .كما جيوز للجنة التنفيذية أن تدعو استشاري
-4
إىل حضور اجتماعاهتا أو اجتماعات اهليئة.

المادة الثامنة
األمانة
يع املدير العام للمنظمة أم اهليئة وموظفيها الذين يكونون مسا ا ا ا ا ا اؤول أمامه إدارياً ،وتس ا ا ا ا ا اار على تعيينهم
-1
القواعد والشرو املطبقة يف تعي موظفي املنظمة.

-2

يقوم أم اهليئة واملوظفون اآلخرون جليها بتطبيق اس اتيجيات اهليئة والتوصيات الصادرة عن دورات اهليئة.

-3

مع مراعاة خطو التسلسل ال اتيب األخرى اليت حددهتا املنظمة ،يكون موظفو اهليئة مسؤول أمام أم اهليئة.

المادة التاسعة
اللجنة التنفي ية
تشاكل جلنة تنفيذية من سابعة من الدول األعضااة يف اهليئة تنتخبهم اهليئة يف كل دورة من دوراهتا العادية .وجيوز
-1
إعادة انتخاهبم .ومن األجلضاال أن يكون ممثل كل دولة عضااو يف اللجنة التنفيذية إحصااائيا يف اجلراد .وتنتخب اهليئة رئيس ااً
للجنة التنفيذية من ب ممثلي الدول األعض ا ا ا اااة يف اللجنة ،ويظل الرئيو يف منص ا ا ا اابه إىل الدورة العادية التالية للهيئة وجيوز
إعادة انتخابه.
-2

جتتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على األقل ب كل دورت عاديت متتاليت من دورات اهليئة ،إذا اقتض ا ا ا ا ا اات

-3

يتوىل أم اهليئة مهمة أم اللجنة التنفيذية وأ جلان خمصصة أخرى.

احلاجة .ويدعو رئيو اللجنة التنفيذية إىل عقد اجتماعاهتا بالتشاور مع رئيو اهليئة ومع املدير العام للمنظمة.

 -4ال حيقّ أل عضو ت تب عليه متأخرات لدجلع اش اكاته املالية املسترقة للهيئة مبوجب املادة الثانية ع شرة ألكثر
من سنت  ،أن يكون عضواً يف اللجنة التنفيذية.
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المادة العاشرة
مهام اللجنة التنفي ية
-1

تتوىل اللجنة التنفيذية:

(أ)

تقدمي املق حات إىل اهليئة جليما يتعلق مبسائل السياسات وبرنام األنشطة؛

(ب) دمان تنفيذ السياسات والربام اليت تواجلق عليها اهليئة؛
(ج)

تقدمي مشروع برنام العمل وامليزانية واحلسابات السنوية إىل اهليئة؛

إعداد مش ا ا ااروع التقرير الس ا ا اانو عن نش ا ا ااا اهليئة العتماده من جانب اهليئة مث إحالته إىل املدير
(د)
العام للمنظمة؛
(ه)

القيام باملهام األخرى اليت قد توكله اهليئة إليها.

المادة الحادية عشرة
الالئحة الداخلية
جيوز للهيئة ،بأغلبية ثلثي األعض ا اااة ،إقرار الئرتها الداخلية وتعديلها ،على أال تكون مناقض ا ااة هلذه االتفاقية أو
دس ا ااتور املنظمة .وتص ا اابح الالئرة الداخلية للهيئة وأ تعديالت قد تدخل عليها (بناة على مواجلقة املدير العام للمنظمة)
سارية املفعول من تاري إقرارها.

المادة الثانية عشرة
التمويل
 -1ت تعهد كل دولة عض ا ااو يف اهليئة بأن يس ا اااهم حبص ا ااتها يف امليزانية طبقاً جلدول االش ا ا ا اكات الذ تقره اهليئة
بأغلبية ثلثي أعض ا ا ااائها .وتس ا ا اادد الدول األعض ا ا اااة حص ا ا ا اص ا ا ااهم نقداً .ويتمّ اعتماد التعديالت املدخلة على جدول

االش اكات بأغلبية ثلثي أعضاة اهليئة.

-2

جيوز للهيئة أن تقبل أيضاً مسامهات أو تربعات من مصادر أخرى.

-3

تسدد االش اكات بالعمالت اليت حتددها اهليئة بعد التشاور مع كل دولة عضو ومواجلقة املدير العام للمنظمة.

 -4تودع مجيع االش اكات والتربعات وأشكال املساعدات األخرى الواردة يف حساب أمانة أو حساب خا يديره
املدير العام للمنظمة طبقاً لالئرة املالية للمنظمة .وتسا ا اااعد املنظمة اهليئة يف اسا ا ااتخدام األموال أو التربعات اليت ال ميكن
إيداعها يف حساب األمانة أو احلساب اخلا لديها.
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المادة الثالثة عشرة
المصروفات
 -1تساادد اهليئة مصااروجلاهتا من ميزانيتها ،جليما عدا املصااروجلات املتعلقة باملوظف الذين توجلرهم املنظمة وبالتسااهيالت
اليت تقدمها .وحتدد وتدجلع املصا ا ا ا ااروجلات اليت تترملها املنظمة يف حدود امليزانية السا ا ا ا اانوية اليت يعدها املدير العام للمنظمة
ويعتمدها مؤور املنظمة طبقاً لدستورها والئرتها العامة والئرتها املالية.
 -2تترمل احلكومات أو املنظمات املعنية النفقات اليت يدجلعها مندوبو أعضا اااة اهليئة ومناوبوهم واملسا ااتشا ااارون لدى
حض ا ا ا ا ا ااورهم دورات اهليئة ،وكذا النفقات اليت يدجلعها املراقبون .وتترمل اهليئة النفقات اليت يدجلعها ممثل كل دولة عض ا ا ا ا ا ااو
يف اللجنة التنفيذية لدى حضوره دورات اللجنة التنفيذية.
 -3تترمل اهليئة نفقات االس ا ا ا ا ا ااتشا ا ا ا ا ا اااري أو اخلرباة املدعوين حلض ا ا ا ا ا ااور الدورات أو لالشا ا ا ا ا ا ا اك يف أعمال اهليئة
أو اللجنة التنفيذية.
-4

تترمل املنظمة نفقات األمانة.

-1

جيوز تعديل هذه االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاة اهليئة.

المادة الرابعة عشرة
التعديالت

 -2جيوز أل دولة عضا ا ا ااو يف اهليئة وللمدير العام اق اح تعديل هذه االتفاقية ،على أن ترسا ا ا اال مق حات األعضا ا ا اااة
إىل رئيو اهليئة واملدير العام للمنظمة ،أما مق حات املدير العام جل ساال إىل رئيو اهليئة ،قبل بدة دورة اهليئة اليت سااتناق
جليها املق حات مبائة وعشا ا ا ارين يوماً على األقل .وعلى املدير العام للمنظمة أن يبلغ مجيع أعض ا ا اااة اهليئة على الفور جبميع
التعديالت املق حة.
 -3يتع احلص ا ا ا ا ا ااول على مواجلقااة جملو املنظمااة على أ تعاادياال هلااذه االتفاااقيااة ،مااا مل يرى اعلو إحااالااة التعاادياال
إىل مؤور املنظمة للمواجلقة عليه.
 -4تص اابح التعديالت اليت ال تتض اامن التزامات جديدة على األعض اااة س ااارية املفعول اعتباراً من تاري مواجلقة جملو
املنظمة أو املؤور عليها ،على النرو املالئم.
 -5التعديالت اليت تتضا ا اامن التزامات جديدة على األعضا ا اااة ويواجلق عليه املؤور أو جملو املنظمة ال تصا ا اابح سا ا ااارية
املفعول إزاة كل عض ا ا ا ا ااو إال من تاري قبوله هلا .وتودع وثائق قبول التعديالت اليت تتض ا ا ا ا اامن التزامات جديدة لدى املدير
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العام للمنظمة ،الذ يبلغ مجيع أعض اااة اهليئة واألم العام لألمم املتردة هبذا القبول .وتظل حقوق والتزامات أ عض ااو
يف اهليئة مل يقبل التعديل الذ يتضمن التزامات جديدة حمكومة بنصو االتفاقية املعمول هبا قبل التعديل.
 -6يبلغ املدير العام للمنظمة مجيع أعضاااة اهليئة ،ومجيع األعضاااة واألعضاااة املنتساابة يف املنظمة ،واألم العام لألمم
املتردة بسريان مفعول كل تعديل.

المادة الخامسة عشرة
قبول التفاقية
يتم قبول هذه االتفاقية من جانب أ عض ااو أو عض ااو منتس ااب يف املنظمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدير العام
-1
للمنظمة ،ويكون هذا القبول ناجلذاً عند تلقى املدير العام ملثل هذه الوثيقة.
يكون قبول االتفاقية من جانب الدول غى األعضاة يف املنظمة ناجلذاً من تاري مواجلقة اهليئة على طلب العضوية
-2
طبقاً لنص املادة األوىل من هذه االتفاقية.
يبلغ املدير العام للمنظمة مجيع أعضاة اهليئة ،ومجيع األعضاة واألعضاة املنتسبة يف املنظمة واألم العام لألمم
-3
املتردة جبميع حاالت القبول اليت أصبرت ناجلذة.
جيوز قبول هذه االتفاقية مع إبداة حتفظات ،على أال يؤخذ هبذه الترفظات إال مبواجلقة أعضا ا ا ا ا ا اااة اهليئة عليها
-4
باإلمجاع .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع أعض ا اااة اهليئة على الفور بأ حتفظات .وكل عض ا ااو ال يرد خالل ثالثة
أش ا ا ا ااهر من تاري اإلبالغ يعترب قابالً هلذه الترفظات .وإذا مل تقبل الترفظات اليت أبدهتا إحدى الدول جلإيا ال تص ا ا ا اابح
طرجلاً يف هذه االتفاقية.

المادة السادسة عشرة
التطبيق اإلقليمي
على الدول األعضاة يف اهليئة أن تعلن بودوح عند قبول هذه االتفاقية املناطق املشمولة باش اكها يف االتفاقية.
جلإذا مل يصا ا اادر مثل هذا اإلعالن يعترب االش ا ا ا اك شا ا ااامالً لكامل املناطق اليت تكون الدولة العضا ا ااو مس ا ا اؤولة عن عالقتها
الدولية .وجيوز تعديل نطاق االنطباق اإلقليمي بإعالن الحق مع مراعاة أحكام الفقرة ( )2من املادة السابعة عشرة.

المادة السابعة عشرة
تفسير التفاقية وتسوية المنازعات
إذا تعذر على اهليئة تسوية أ نزاع بشأن تفسى هذه االتفاقية أو تطبيقها ،حيال النزاع إىل جلنة تتألف من عضو
يعينه كل طر من أطرا النزاع ،ومن رئيو مس ااتقل رتاره أعض اااة هذه اللجنة .وال تكون توص اايات هذه اللجنة ملزمة،

CL 156/2

14

إال أيا تكون أس اااسا ااً إلعادة نظر األطرا املعنية يف املود ااوع الذ أثار اخلال  .وإذا تعذر تس ااوية النزاع هبذه الطريقة،
حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقاً للنظام األساسي هلذه احملكمة ،ما مل تتفق أطرا النزاع على طريقة أخرى لتسويته.

المادة الثامنة عشرة
النسحاب
 -1جيوز أل عضاو االنساراب من اهليئة يف أ وقت بعد انقضااة سانة من تاري قبوله عضاواً هبا أو من تاري نفاذ
االتفاقية أيهما أبعد .ويكون االنس ااراب بإخطار كتايب يرس اال إىل كل من رئيو اهليئة واملدير العام للمنظمة .وعلى املدير
العام إعالم مجيع أعضاااة اهليئة ومجيع األعضاااة واألعضاااة املنتساابة يف املنظمة واألم العام لألمم املتردة هبذا االنسااراب
جلور تلقيه أ إخطار باالنسراب .ويصبح االنسراب ناجلذاً بعد سنة واحدة من تاري تلقى املدير العام للمنظمة إخطار
االنسراب.
 -2جيوز للعضا ا ااو أن يقدم إخطاراً عن انسا ا اارابه بالنسا ا اابة جلزة أو أكثر من املناطق اليت يكون مس ا ا اؤوالً عن عالقتها
الدولية .وعلى العضا ا ا ااو أن يودا ا ا ااح عند انسا ا ا اارابه من اهليئة املنطقة أو املناطق املقصا ا ا ااودة باالنسا ا ا ااراب ،و حالة عدم
وجود مثل هذا التود ا ا ا ا اايح يعترب االنس ا ا ا ا ااراب ش ا ا ا ا ااامالً مجيع املناطق اليت يكون العض ا ا ا ا ااو مسا ا ا ا ا اؤوالً عن عالقاهتا الدولية
إال إذا رأى أن هذا االنسراب ال يعترب منطبقاً على عضو منتسب.
 -3أ عضااو يف اهليئة يقدم بالغاً بانساارابه من املنظمة يعترب منساارباً يف نفو الوقت من اهليئة ،ويشاامل مثل هذا
االنسااراب مجيع املناطق اليت يكون العضااو مس اؤوالً عن عالقاهتا الدولية ،إال إذا رأى أن هذا االنسااراب ال يعترب منطبقاً
على عضو منتسب.

المادة التاسعة عشرة
انقضاء التفاقية
 -1تنقض ا ا ااي هذه االتفاقية إذا اخنفض عدد أعض ا ا اااة اهليئة إىل أقل من ثالثة ،ما مل يقرر العضا ا ا اوان الباقيان  -مواجلقة
مؤور املنظمة – اإلبقاة على االتفاقية س ا ا ا ا ا ااارية املفعول .وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع أعض ا ا ا ا ا اااة اهليئة ،ومجيع
األعضاة واألعضاة املنتسبة يف املنظمة واألم العام لألمم املتردة بانقضاة االتفاقية.
 -2يقوم املدير العام للمنظمة عند انقض اااة االتفاقية بتص اافية مجيع ممتلكات اهليئة ،وبعد تس ااوية مجيع االلتزامات يوزع
الرصاايد ب األعضاااة بنسااب جدول االش ا اكات املعمول به يف ذلك الوقت .وال تسااترق الدول اليت تأخرت يف تسااديد
اش اكاهتا لسنت متتاليت أ نصيب يف ممتلكات اهليئة.
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المادة العشرون
سريان التفاقية
 -1يبدأ العمل هبذه االتفاقية مبجرد أن ينضم إليها أعضاة مؤهل للعضوية من ب أعضاة املنظمة أو أعضائها املنتسبة
وذلك بإيداع وثائق القبول طب ًقا لنص املادة اخلامسة عشرة من هذه االتفاقية.
 -2يقوم املاادير العااام للمنظمااة بااإبالغ تاااري سا ا ا ا ا ا اريااان االتفاااقيااة إىل مجيع الاادول اليت أودعاات وثااائق قبوهلاا لالتفاااقياة
وإىل مجيع الدول األعضاة واألعضاة املنتسبة يف املنظمة وإىل األم العام لألمم املتردة.

المادة الحادية والعشرون
لغات التفاقية
النصو

العربية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية هلذه االتفاقية متساوية يف احلجية.
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المرفق الثاني
قرار المؤتمر

__2017/

تعديل الفقرة (6أ) من المادة  25من الالئحة العامة للمنظمة
إن المؤتمر
إذ يقر بأنه من شااأن االسااتخدام املعزز للتكنولوجيا احلديثة وتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك عن طريق تنفيذ املقاربة املوجلرة
للورق ،أن يدعم جهود األجهزة الرئاسية والدستورية وأجهزة املنظمة األخرى من أجل حتس جلعالية أساليب عملها؛
وإذ يعترف بأن البوابة اخلاصا ا ا ااة بأعضا ا ا اااة املنظمة تتيح الوصا ا ا ااول املأمون واحملمي بكلمة مرور بواسا ا ا ااطة شا ا ا اابكة اإلن نت
إىل الوثائق والبيانات واملعلومات األخرى اخلاصة باالجتماعات جبميع اللغات الرمسية الست ( )6للمنظمة؛
وإذ أخ علماً بآراة جلنة الش ا ا ا ااؤون الدس ا ا ا ااتورية والقانونية (اللجنة) ،يف دورهتا الرابعة بعد املائة (روما 15-13 ،مارس/آذار
 )2017بشأن اق اح تعديل املادة  25من الالئرة العامة للمنظمة؛
أقر التعديل املق ح؛
وإذ يعتبر أن اعلو ،يف دورته السادسة واخلمس بعد املائة (روما 28-24 ،أبريل/نيسان ّ )2017
-1
"المادة

يقرر اعتماد التعديل التايل على الفقرة (6أ) من املادة  25من الالئرة العامة للمنظمة:
25

دورات المجلس
-6
يعد املدير العام ،بالتش ا اااور مع رئيو اعلو ،ومع مراعاة املق حات اليت تقدمها الدول األعض ا اااة ،أو األعض ا اااة
(أ)
املنتسا اابة كل يف حدود ودا ااعها ،جدول أعمال مؤقتا يبعث به إىل الدول األعضا اااة واألعضا اااة املنتسا اابة بالربيد اجلو قبل
انعقاد الدورة بست يوماً على األقل ،وتوزع الوثائق مع جدول األعمال املؤقت أو بأسرع ما ميكن بعد ذلك".
ض ـ ـا ،حيثما ترد يف الالئرة العامة للمنظمة أو اللوائح الداخلية لألجهزة الرئاس ا ااية أو الدس ا ااتورية إش ا ااارة
-2
ويقرر أي ً
إىل إرس ا ا ا ا ا ااال أو تعميم أو توجيه املراس ا ا ا ا ا ااالت والوثائق املتعلقة باالجتماعات ،أو بأ خطوات إجرائية تنطو على نقل
املنظمة للمعلومات ،جلإن تلك اإلشا ا ا ا ااارات تشا ا ا ا اامل التوزيع بالوسا ا ا ا ااائل اإللك ونية ،مبا يف ذلك الترميل على املنصا ا ا ا ااات
املخصصة والوسائل احلديثة األخرى املتاحة على نطاق واسع الستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة.

