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جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة الثانية بعد املائة

2016مارس/آذار  16 – 14روما، 

اقرتاح مقدم من مجهورية كوريا -جامعة عاملية ملصايد األمساك 

)لإلحاطة(

مقدمة -أواًل

 (كوريا) هذه املذكرة معلومات عن االقرتاح الوارد من وزارة احمليطات ومصايد األمساك يف مجهورية كوريا توّفر -1

مان دتاتور    15مبوجاب املاادة    "اجلامعاة " نظماة األيذياة والعراعاة   بشأن إنشاء جامعة عاملية ملصايد األمسااك تابعاة مل  

 املنظمة.

ويرمي االقرتاح إىل إنشاء مؤتسة دولية للتعليم والبحوث ملرحلة ما بعاد التخارت تستضاي ها مجهورياة كورياا       -2

منح شهادات للدراتات العليا وإتاحة برامج التخصص يف جمالي مصايد األمساك وتربياة   جبملة أمور منهاوتكون منوطة 

 بلدان النامية يف هذه اجملاالت.  األحياء املائية. وُيراد من ذلك بشكل خاص تععيع قدرات ال

العمليات -ثانيًا

 ة املؤمتريف اقرتاحها خالل دور منظمة األيذية والعراعة )ال او(أبدت مجهورية كوريا ريبتها يف أن ينظر مؤمتر  -3

انونياة  . وبالتاالي مان املنتظار أن ُيعارق االقارتاح علاى جلناة الشاؤون الدتاتورية والق         2017القادمة يف يونيو/حعيران 

، بعد قياام جلانا الاناامج واملالياة     2016)"اللجنة"( لتقوم بدراتة موضوعية بشأنه يف دورتها يف أكتوبر/تشرين األول 

وجلنة مصايد األمساك بالبحث فيه. 

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. 

  www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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ومشاروع ات اا     ،15مشروع ات اا  مبوجاب املاادة    وحتضريًا لعرق االقرتاح على األجهعة الرئاتية، مت إعداد  -4

د املضيف ومشروع ميثا  للجامعة، وتتخضع هذه املشاريع مل اوضات بني ال او واحلكومة الكورياة. وقاد ُيحادث    البلمع

التقدم احملرز يف هذه امل اوضات بعض األثر على الدراتة املوضوعية لالقرتاح من جانب اللجناة، وتاُيرفع تقريار باذلك     

( )ت( الاا تنظار   7) 34هذا البند متاشيًا ماع املاادة    بشأنا إليها. وتتبحث اللجنة يف هذه الصكوك كجعء من مداوالته

من الدتتور، وإقرارها، وتن ياذها،   15و 13صياية االت اقيات الا تكون املنظمة طرفًا فيها طبقًا للمادتني مبوجبها يف "

 ". وت سريها

 

 معلومات أساسية عن االقرتاح -ثالثًا

 

ُتعرق هذه املذكرة من أجل تسليط الضوء على بعض املسائل قبل قياام اللجناة بدراتاتها املوضاوعية لالقارتاح       -5

نظرًا إىل تواجد عدد حمدود جدًا من السوابق له يف ال او، فضاًل عن املسائل املعقدة الاا تايتوّجب معاجلتهاا مان قبال      

 اللجنة، فضاًل عن األجهعة الرئاتية األخرى. 

 

إنشاء اجلامعة كجهاز من أجهاعة املنظماة، مساتندة إىل جاوذت      يف البدايةنت مجهورية كوريا قد اقرتحت وكا -6

اجلامعة البحرية العاملية التابعة للمنظمة البحرية الدولية. ومن شأن مثل هذه املؤتسة ال ريدة من نوعها أن ُتادرت كااماًل   

كااماًل علاى أنشاطتها، مباوازاة حتمال املساؤولية الكاملاة عنهاا أيضاًا،          يف إطار ال او وأن متارس املنظمة بالتالي إشرافًا 

 ذلك من املنظور القانوني واملالي. يفمبا

 

قدمت مجهورية كورياا   1يري أنه بعد النظر يف خيارات عديدة تسمح بإنشاء اجلامعة ضمن إطار ال او القانوني، -7

للماؤمتر  ( من الدتتور، الا تنص على أناه يعاود "  1) 15املادة اقرتاحًا رمسيًا بإنشاء اجلامعة كمؤتسة مندرجة حتت 

أن يرخص للمدير العام الدخول يف ات اقيات مع الدول األعضاء إلنشاء مؤتسات دولية ختتص باملسائل املتعلقة باأليذياة  

  2".والعراعة

 

                                        
شراكة  تضمنت هذه اخليارات اتباع نهج تدرجيي يبدأ بوضع ات ا  شراكة.  ووفقا للممارتة املتبعة يف هذا اجملال، ميكن للمنظمة واحلكومة إقامة  1

هلا من خالل حساب أمانة. ويف هذا اإلطار، يتم وضع وتن يذ بارامج أكادميياة )بالتعااون ماع املؤتساات األكادميياة       يف إطار مشروع ما وتوفري املوارد 

ملكتسبة يف هاذا  املوجودة(، بناًء على املساهمات الطوعية ومبا ينطوي على التعامات قصرية األمد بالنسبة إىل مجيع األطراف املعنية. ويف ضوء اخلاة ا

 برعاية ال او. أكثر عدد من السنوات، ميكن لألعضاء تقييم ما إذا كان جيب اختاذ خطوات إلنشاء مؤتسة دائمة اإلطار على مر
 كما اتتندت مجهورية كوريا إىل جوذت جامعة السالم، الا تشّكل "جامعة بت ويض من األمم املتحدة" أنشئت مبوجب ات اا  دولاي وتعمال وفقااً      2

 ة العامة لألمم املتحدة.للميثا  الذي أقرته اجلمعي
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 عناصر أولية للنظر فيها -رابعًا
 

 15سياسة منظمة األغذية والزراعة وخربتها السابقة املتعّلقة باألجهزة املنشأة مبوجب املادة  -ألف

 
يف تاريخ ال او وهي: معهاد البحاث والتادريب يف جماال التاباات       15مت إنشاء ثالث مؤتسات مبوجب املادة  -8

 3؛1955أمريكا الالتينية الذي ُأنشئ مبوجب ات ا  مع فنعويال ووافق عليه مؤمتر املنظماة يف دورتاه الثامناة يف عاام     يف

أتساا مبوجاب   اللاذان ت ومركع البحث يف جمال التابات يف للشر  األدنى ومدرتة حاراس التاباات يف الشار  األدناى،     

1957ا يف دورته التاتعة يف عام ممع اجلمهورية العربية السورية قام املؤمتر باملوافقة عليه نيات اق
أي من هاذه   ومل تعد 4

   5املؤتسات تعمل اآلن حتت رعاية ال او.

 

ناصار  وعلى الريم من أن هذه الساوابق ُتشارك أجهاعة إقليمياة باداًل مان عاملياة، فإنهاا تساّلط الضاوء علاى ع            -9

 يريب األعضاء يف أخذها بعني االعتبار عند تقييمهم ملسألة إنشاء مؤتسة دائمة أو على املدى الطويل. قد

 

وُأنشئت كافة هذه املؤتسات، يف مرحلة أولية، على أتاس مؤقت. ووافق ماؤمتر املنظماة، بالنسابة إىل معهاد      -10

على أتاس أن يعاول املعهد عمله يف إطار أحكامه اخلاصاة ل ارتة    15أمريكا الالتينية، على االت ا  املام مبوجب املادة 

أماًا بالنسابة إىل املؤتساات املعنياة      6مؤقتة مّدتها تنتني، بتية مراجعاة أحكاام االت اا  "يف ضاوء التجرباة املكتسابة".      

نااد موافقتااه بالتابااات يف الشاار  األدنااى، فقااد زاولاات هااذه املؤتسااات عملااها، وفقااًا للتوجيااه الااوارد ماان املااؤمتر ع  

  7االت اقات، على أتاس مؤقت مبوجب بروتوكول أبرم عند التوقيع على االت اقات.على

 

وقد ُيععى إنشاء هذه املؤتسات على أتاس مؤقات إىل أن األعضااء عااجلوا مساألة تشاتيل مؤتساة أكادميياة         -11

دعمهاا علاى مار السانني لعادد      مكتملة بشكل فعلي وعلى أتاس دائم حباذر شاديد، حتاى ولاو تابقت ال ااو وقاّدمت        

 8املؤتسات اخلارجية من أجل توفري دورات تدريبية وإصدار شهادات جامعية.من
 

                                        
 37/55القرار رقم   3
 49/57 القرار رقم  4
كل من مركع البحث يف جماال التاباات يف للشار      ما زال معهد البحث والتدريب يف جمال التابات يف أمريكا الالتينية قائمًا كمعهد وطين. ويعمل  5

 األدنى ومدرتة حراس التابات يف الشر  األدنى اآلن حتت رعاية جامعة الدول العربية.
 الذي اعتمده املؤمتر يف دورته الثامنة. 37/55القرار رقم   6
 من تقرير الدورة التاتعة للمؤمتر. 518ال قرة   7
وايله بشأن االتتدامة املالية، باعتبار أن هذه املؤتسات تتمّول عن طريق االشرتاكات املقررة. وإن املؤمتر، خالل أعرب املؤمتر بشكل خاص عن ش  8

)فناعويال( االضاطالع بادوره     Méridaشدد على أنه إذا أراد معهاد البحاث والتادريب يف جماال التاباات يف أمريكاا الالتينياة، يف        دورته التاتعة، "

ان اتتقراره يف املستقبل، ال بد أن حيظى بدعم احلكومات األعضاء الكامل وامللماوس يف اإلقلايم يف شاكل مسااهمات مالياة      اخلاص، وحرصًا على ضم

شادد مان جهاة أخارى     خالل الدورة ن سها، ولدى املوافقة على ات اقات إنشاء مؤتسات الشار  األدناى، "  و". وباملثل، إن املؤمتر، منتظمة ومستمرة

إلقليمية من هذا النوع ليست قابلة للتطبيق إال إذا كانت كافة احلكومات األعضاء املعنية علاى اتاتعداد لتحّمال حصاة تناتابية      أن االلتعامات اعلى

 ".الن قات املتكبدةمن
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وهلذا السبب، متتنع ال او بصورة عامة عن القبول بالتعام من هذا النوع. ولكن يف املقابل، قبلات تقاديم الادعم     -12

ناذ وقاف العمال بااألجهعة املاذكورة أعااله واملنشاأة        إىل مؤتسات تعليمية، وجامعات، وأنشاطة تدريبياة صصصاة. وم   

 مؤتسة من املؤتسات. ة، مل تتعهد املنظمة بالتعامات دائمة لدعم تن يذ دورات مع أي15مبوجب املادة 

 

ويف ما يتعلق بسياتات املنظمة، ُيعتا أن تياتة ال ااو بشاأن املسااعدة علاى إنشااء معاهاد إقليمياة للبحاوث          -13

وترتبط به ارتباطًا  اعلى اقرتاح مجهورية كوري مباشرة )"تياتة ال او"( تعكس املبادئ واإلجراءات الا تنطبقوالتدريب 

القارتاح  لالرمساي  أعاله وتقاديم   4ويوىل اهتمام دقيق إىل تياتة ال او عند إعداد الصكوك املشار إليها يف ال قرة  9.مباشرًا

 إىل اللجنة. 

 

للمبادئ التوجيهية بالنسبة لالت اقيات املاماة مبقتضاى املاادة      نه يف التقرير املصاحبويف هذا الصدد، لوحظ أ -14

الاا تشاكل جاعءًا     )"املباادئ التوجيهياة"   من الدتتور إلنشااء معاهاد دولياة صتصاة مبساائل األيذياة والعراعاة        15

ال او دعمها وتشارك يف مؤتسة حبوث  بأن الشرط األتاتي لتقّدم من بني مجلة أمورتياتة ال او(، قد أفاد اجمللس من

يرق املعهد املقرتح يّت ق مع أهداف املنظمة وأيراضها، وأن املساتويات ال نياة للبحاوث    أو تدريب يتمّثل يف أن يكون "

 ومن املساّلم باه أناه    10."هده املعيالا تيجريها، توف تسهم بصورة دائمة يف تطوير املعلومات يف اجملال الذي يعمل ف

من امل رتق ضمنًا أن يعاجل تقييم األعضاء ليس فقط ما إذا كان االقارتاح، كماا هاو مقاّدم، يلا  هاذه املساتويات، بال         

 إذا كان مؤّكدًا تلبيتها على املدى الطويل أيضًا. وكذلك

 

ن دعم اجلامعة العاملية ملصايد ومع أخذ هذه التوجيهات بعني االعتبار، تيتعني على األعضاء حتديد ما إذا كا -15

ويف حاني أن هاذه املساألة ليسات      األمساك املقرتحة أو املشاركة فيها تيصبان يف مصلحة املنظماة علاى املادى الطويال.    

قانونية أتاتًا يف طبيعتها، فإن عمل اللجنة املستقبلي حول هذه املسألة تيتوّقف برمته على اتتنتاجات األعضاء بشاأن  

 ات اخلاصة بالسياتات.هذه االعتبار

 

 وضع منظمة األغذية والزراعة -باء

 

من املسّلم به أنه تايتعّين دراتاة هاذا االقارتاح مان جاناب اللجناة يف ضاوء وضاع املنظماة باعتبارهاا وكالاة              -16

وعالوة على ذلك، ميكن األخاذ بتوجياه اجمللاس عناد املوافقاة علاى االتارتاتيجية اخلاصاة          متخصصة لألمم املتحدة.

الشراكات مع القطااع اخلااص واالتارتاتيجية اخلاصاة بالشاراكات ماع منظماات اجملتماع املادني. وأكاد اجمللاس،            ب

على ضرورة صون حياد املنظمة ونعاهتها وش افيتها، باإلضافة إىل مصاحل الادول  املوافقة على هذه االترتاتيجيات، "عند

 11".األعضاء

                                        
 (.2015)طبعة  النصوص األتاتيةالقسم عني من   9

 ( من تياتة ال او.1)ت( ) 4ال قرة   10
 .CL 146/REP  من الوثيقة  )د( 25و)د(  14 تانال قر  11



CCLM 102/55

 
تها املوضوعية لالقرتاح يف االترتشاد بدور املنظماة كجهاة موثوقاة    وبصورة خاصة، قد تريب اللجنة عند درات -17

وحيادية لتوفري التوجيه ال ين واملتعّلق بالسياتات إىل أعضائها، وكجهاة جامعاة وميّسارة للم اوضاات وعملياات تن ياذ       

 الصكوك الدولية امللعمة والطوعية يف جماالت واقعة ضمن واليتها.

 

ات اقياة تاام    ةبيعة العالقة بني اجلامعة وال او عاماًل مهمًا. وتوضح تياتة ال او أن أيويف هذا السيا ، متّثل ط -18

االعرتاف باملعهد كمؤتسة دولية، وأن تكون له الشخصية القانونية الا تؤهلاه  جيب أن تنّص على " 15مبوجب املادة 

وهلا له االت اقية. كماا جياب أن تشاتمل    ملباشرة أي عمل قانوني يستلعمه يرضه، وذلك دون جماوزة السلطات الا خت

على نص يقرر عدم حتمل املنظمة أي مسؤولية مدنياة أو مالياة أو أي مساؤولية أخارى خاالف ماا هاو منصاوص علياه          

  12."االت اقيةيف

 

 -يري أنه حتى ولو كانت اجلامعة مستقلة قانونيًا، تايتعّين إنشااء يلياات حلماياة مصااحل املنظماة ووضاعها         -19

 إذا مت إنشاؤها بارتباط رمسي وظاهر للتاية مع املنظمة كما هو مقرتح.  -أعضائها بشكل عام ومصاحل

 

وارتباط ال او باجلامعة، مبوازاة اتتقاللية اجلامعة، قد يضع املنظمة أمام معضلة. ف ي حني تاتتمتع املؤتساة    -20

وتياتاتها. وبالتالي ميكن للجامعة بال عل أن ُتلاعم   باالتتقاللية، تتعتا من "منظور العامل اخلارجي" كأنها متّثل ال او

املنظمة وأعضائها، يف تيا  أنشطتها والتعاماتها ماع األطاراف الثالثاة، بابعض اإلجاراءات واملواقاف بسابب ارتباطهاا         

 الظاهر بال او.

 

وتتعين التصورات الا تتنشأ عن ربط ال او باجلامعة أنه يتعّين على ال او ممارتة شكل من أشكال اإلشاراف   -21

ال علي على أنشطة اجلامعة. وتيتعّين على اجلامعة توفري برامج أكادميية وتدريبية حيادية وتليمة من الناحية ال نياة،  

ظمة. كماا تايكون مان الضاروري أن تتمتاع اجلامعاة بطاابع متعادد         الا اعتمدتها املن السياتات والقواعدمبا يت ق مع 

 14األطراف بشكل واضح. وعالوة على ذلك، وبهدف االمتثال للمعايري الا حددها اجمللس، كما هاو مباّين يف ال قارة    

احلوكماة  أعاله، تيتعّين على اجلامعة أن تعمل يف إطار توجيهات املنظماة املتعّلقاة بالسياتاات، وتايتعّين علاى أطار       

 اخلاصة بها أن تضمن تري عملها بشكل مّتسق مع تياتات املنظمة وأهدافها وأنشطتها. 

 

وبالتالي، تيتعّين على األعضاء، بهدف محاية وضع املنظمة، أن يقّيموا ما إذا كانت األخارية علاى اتاتعداد     -22

توافر املوارد واخلاات والتجارب. وقد ت ّسر  من حيث -ملمارتة هذا اإلشراف الصارم، وإذا كان من املمكن القيام بذلك 

هذه االعتبارات تبب اتباع املنظمة لنهج حذر حتى اآلن بشأن االلتعامات الطويلة األجل املتعلقة بالدورات األكادميياة.  

املسألة وتيسرتشد عمل اللجنة املرتبط باالقرتاح باالتتنتاجات الا تتخلص إليها األجهعة الرئاتية األخرى بشأن هذه 

 املهمة.

                                        
 من املبادئ التوجيهية.  8ال قرة   12
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 األهلية القانونية واالمتيازات واحلصانات -جيم

 

يشّكل ضمان االمتيازات واحلصانات املناتبة للجامعة واألشخاص املارتبطني بأنشاطتها شارطًا مسابقًا أتاتايًا       -23

رتباطاًا رمسياًا   وباعتبارهاا جهاازًا حكومياًا دولياًا منشاأ مبوجاب معاهادة ومرتبطاًا ا         13.ووضاعها حلماية مصاحل املنظمة 

باملنظمة، تيتعّين على اجلامعة إبرام ات ا  مالئم وشامل مع البلد املضيف. ويرى مكتاب الشاؤون القانونياة أن مضامون     

مثل هذا االت ا  تيكتسب أهمية عندما تتنظر اللجنة يف ما إذا كانت تتوصي املؤمتر باملوافقة على اقرتاح إنشااء جهااز   

 .15ة برعاية ال او ومبوجب املاد

 

ويف هذا الصدد، من امل هوم أنه قد حتتاات اجلمعياة الوطنياة جلمهورياة كورياا إىل اعتمااد تشاريعات حماددة          -24

التتي اء شروط املنظمة الا ُحددت حتاى اآلن باإلشاارة إىل تياتاة ال ااو، أي، إنشااء مؤتساة دولياة ذات شخصاية         

بشاأن امتياازات    1947لذي ال يقتصر على تكرار أحكام ات اقية عام قانونية مستقلة، واملوافقة على ات ا  البلد املضيف ا

وإن التوضيحات عن موقف كورياا بهاذا الشاأن الاواردة يف وقات إعاداد هاذه الوثيقاة          الوكاالت املتخصصة وحصاناتها.

شري إليه أعاله، ذات طبيعة متهيدية وتتدعو احلاجة إىل توفري معلومات أكثر ت صياًل. وتُتحاط اللجنة علمًا، كما أهي

 بالتقدم احملرز يف امل اوضات بشأن ات ا  البلد املضيف )إىل جانب يريه من صكوك قانونية(.

 

 موارد مستدامة -دال

 

عاجل مكتب الشؤون القانونية، حتى اآلن، هذا االقرتاح علاى أتااس الت ااهم باأال ت ارق اجلامعاة، يف حاال         -25

نظمااة، وأال تساات يد ماان اشاارتاكات األعضاااء يف الانااامج العااادي للمنظمااة إنشاااؤها، أي أعباااء ماليااة جدياادة علااى امل

إىل التاعام م تاوح لتتطياة مجياع     مثاة حاجاة    . ويف هذا السيا ،ر بصورة صرحية على ذلكوميعانيتها ما مل يوافق املؤمت

ال ااو )مباا يف ذلاك يف تايا  إشارافها       الاذي تاتقّدمه   دعمتكااليف الا   فضااًل عان  الن قات املتعّلقاة بتشاتيل اجلامعاة،    

. ويف هاذا الصادد، رادر اإلشاارة إىل أن مجياع األجهاعة الثالثاة املنشاأة         لضمان اتتدامة هاذه األخارية   اجلامعة(على

 توّق ت عان العمال حتات رعاياة ال ااو ويعاود ذلاك إىل حاد كابري إىل تاوافر ماوارد مالياة حمادودة.              15مبوجب املادة 

من االشرتاكات املقررة للدول املشاركة يف أنشطتها؛ ويف مجياع احلااالت،    ويل هذه املؤتسات الثالثملعمع متامنوكان

   هناك متأخرات كبرية يف تداد االشرتاكات هذه مما قّيد بشدة قدرة املؤتسات على حتقيق أهدافها.كانت

 

                                        
يتماشى ذلك مع الترق الكامن وراء االمتياازات واحلصاانات املمنوحاة إىل املنظماات الدولياة. انظار، علاى تابيل املثاال، الساجالت اخلاصاة              13

. وتعكاس هاذه الساجالت،    يف املستقبل املتعلقة باالمتيازات واحلصانات الا تُتمنح ملنظمات األمم املتحدة 1945مب اوضات ميثا  األمم املتحدة لعام 

تشري االمتيازات واحلصانات بشكل عام إىل كل ما ميكن اعتباره ضروريًا لتحقيق أهاداف املنظماة، وعمال أجهعتهاا     على وجه اخلصوص، ما يلي: "

موظ يها وواجباتهم: اإلع اء الضاري ، واحلصاانة مان الوالياة القضاائية، ومرافاق االتصااالت، وحرماة املبااني           حبرية، واملمارتة املستقلة لوظائف

، اللجناة  1945/حعيران يونياو  IV/2/42(2) ،933الوثيقاة  ، مؤمتر األمم املتحدة املنشئ للمنظمة الدولية". واملمتلكات، واحمل وظات وما إىل ذلك...

 .705للجنة الرابعة كما وافقت عليه اللجنة، يف الص حة  2)املشاكل القانونية(، تقرير مقرر اللجنة ال نية  2الرابعة )التنظيم قضائي(، اللجنة ال نية 
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ناد حتدياد ماا إذا كانات تارتفع      على األجهعة الرئاتاية، ع  السمعة، تينبتيومن منظور تشتيلي ومن حيث  -26

وبالتاالي،   14توصية باملوافقة على االقرتاح، النظر يف توافر موارد مستدامة علاى املادى الطويال للح ااظ علاى اجلامعاة.      

يف املنظماة وباإلضاافة إليهاا، وال تايما التاعام       متيكون التعام األعضاء امللموس بتقديم املساهمات، مبععل عن مساهماته

  15ا بتقديم املوارد، عاماًل مهمًا.مجهورية كوري

 

وباإلضافة إىل ذلك، تيتعّين على مجيع األجهعة الرئاتية الا تنظر يف هاذا االقارتاح تقيايم نطاا  أي التاعام       -27

بتقديم املوارد أو انعكاتاته بالنسبة إىل املنظمة، مبا يف ذلك االنعكاتات الناشئة عان تقاديم الادعم ال اين والتوجيهاات      

 ما مل يوضع حكمًا خاصًا بهذا الشأن. -تُتمّول يف الواقع عن طريق الانامج العادي وامليعانية الا 

 

كما أشارت اللجنة إىل اقرتاح كوريا بتمويل اجلامعة عن طريق القطاع اخلاص ويريه مان مصاادر التمويال ياري      -28

، 16ق عليهاا األعضااء واملشاار إليهاا يف ال قارة      العامة. ويف ضوء وضع املنظمة، ومبا يتسق مع االترتاتيجيات الا وافا 

جيب إيالء عناية فائقة لتحديد ما إذا كانت مصادر التمويل هذه مقبولاة بالنسابة إىل املنظماة، وإذا كاان األمار كاذلك،       

 شروط.  ةبأي

 

 مالحظات عامة -خامسًا

 

يب اللجناة يف أخاذها بعاني االعتباار     تتناول ال قرات السابقة بشكل عام بعض االعتبارات الشاملة الا قد تر -29

عند معاجلة هذا االقرتاح. يري أنه لوحظ أن االقرتاح يثري جمموعة واتعة من املسائل املعّقدة الا تيحدد العدياد منهاا   

قدرة اجلامعة على العمل بشكل متسق مع العناصر املذكورة أعاله. فعلى تبيل املثال ال احلصر، توف حتتاات اجلامعاة   

القواعاد الاا ترعاى القضاايا املالياة      ور قانوني يتناول املسائل التالية: تركيبة أجهعة اجلامعة وإجراءاتها؛ النظم إىل إطا

لتالمياذ  واإلدارية واملتعّلقة بامليعانية؛ وماالك املاوظ ني وتياتاات التوظياف؛ والسياتاات الاا تانظم عملياة اختياار ا         

عالقاة اجلامعاة ماع يريهاا مان املؤتساات العاماة         تانظم أحداث التادريب؛ والسياتاات الاا    واملشاركني اآلخرين يف 

 اخلاصة. أو
 

                                        
 يذّكر يف هذا السيا  بأن األعضاء أّكدوا على ضرورة ت ادي إنشاء أجهعة دتتورية جديدة يري مستدامة.  14
رياة  يل مؤتسات أكادميية دائمة يتطّلب التعامًا ماليًا هامًا. ووجد حبث األمانة، على تبيل املثال، أن امليعانياة اإلمجالياة للجامعاة البح   إن تشت  15

الساويد   حكوماة  ياورو، وقاد وّفارت    مالياني  8ماا يقاارب    2011بلتات يف عاام    -كجهاز مان أجهعتهاا    -الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدولية 

. ويف حاني أناه   2012مليون دوالر أمريكي  يف عاام   71.4البلد املضيف هلا ثلث هذا املبلغ. وبلتت امليعانية اإلمجالية جلامعة األمم املتحدة هياال

وإن عارق احلكوماة   ا التشتيلية من مصادر متنّوعة، تلتعم البلدان املضي ة بتقديم دعم مالي مهم وطويل األمد. محيق هلاتني املؤتستني تتطية تكالي ه

مليون دوالر أمريكاي   100اليابانية، عند تعيها إىل اتتضافة جامعة األمم املتحدة، بتتطية "مجيع التكاليف الرأمسالية للمركع وتقديم مساهمة قدرها 

الاا تعاّول علاى املسااهمات     لصندو  اهلبات" خضع لدراتة  معّمقة من جانب اجلمعية العامة لألمم املتحدة. كما مل يثبات اااح يلياات التمويال     

. فشهدت اجلامعة البحرية العاملية، الا تنطوي على حساب أمانة للمساهمات الطوعية، صعوبات مالية وُطلب من املنظمة البحرية الدولية املخصصة

 يف بعض األحيان توفري التمويل من ميعانيتها املخصصة للمساعدة ال نية.
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وتتتطلب اجلامعة عمليًا، ب عل إنشائها كمؤتسة حكومية دولية جديدة، قواعد داخلية تانّظم تاري العملياات     -30

تر. وعالوة على ذلك، تاتحتات ب عال طبيعاة    الداخلية للمنظمة، وإن كان ذلك على نطا  أص اليومية مبا يشبه الالئحة

أنشطتها، إىل قواعاد داخلياة إضاافية تتعلاق بتن ياذ بارامج البحاوث والتعلايم، وضامان اجلاودة واالعتمااد اجلاامعي.             

قواعد داخلية يتم وضعها ماع قواعاد    ةاألجهعة الرئاتية األخرى يف النظر يف كي ية ضمان اتسا  أي و تريب اللجنةوقد

عناد تقيايم هاذا االقارتاح. وباإلضاافة إىل ذلاك، تيساتلعم األمار إعاداد           -أو على األقال أال تتعاارق معهاا     -املنظمة 

 توجيهات م ّصلة إلدارة العالقة بني املنظمة واجلامعة، مع معاجلة مسائل مثل اتتخدام اتم املنظمة وشعارها.

 

 خالصة -سادسًا

 

اللجناة،   ذلاك  ن على األجهعة الرئاتية، مباا يف العديدة الا يتعّيتشّكل العناصر املذكورة أعاله بعض املسائل  -31

معاجلتها عند قيامها بدراتة موضوعية هلذا االقرتاح. ويطرح االقرتاح، كما هو مبّين أعاله، عاددًا مان القضاايا املعقادة     

 املتعّلقة بالسياتات الا تيتوّجب معاجلتها أيضًا يف الصكوك القانونية امللعمة. 

 

من املسلم به أنه تيتعّين معاجلة هذه اجلوانب األولية املتعّلقة بالسياتاات ودراتاتها بشاكل شاامل كخطاوة      و -32

 أوىل، وأن اإلجراءات املستقبلية املتعّلقة باالقرتاح تتسرتشد باالتتنتاجات اخلاصة بهذه اجلوانب. 

 

 ما يلي: جبملة أمور منهاما يتعلق بالدور احملدد للجنة يف هذا السيا ، توف ُتدعى اللجنة إىل القيام  ويف -33
 

 بشأن إنشاء اجلامعة أم ال، يف ضوء الوضع القانوني للمنظمة ومصاحلها؛   تقديم توصية (أ)

 ، أو حتت أي يلية قانونية أخرى؛  15ويف هذه احلالة، تقييم إمكانية إنشائها مبقتضى املادة  )ب(

توفري التوجيهات بشأن حمتاوى أي صاك قاانوني )صاكوك قانونياة( مان أجال محاياة وضاع املنظماة            )ت(

 القانوني ومصاحلها.  

 

( أعااله،  اءوقد تريب اللجنة، يف مداوالتها، يف االترتشاد بوضع املنظمة، كما عوجل املوضوع يف القسم رابعًا )ب -34

خلصائص األتاتية جلامعة تُتنشأ رمسيًا برعايتها، حتى ولو كانت مساتقلة قانونياًا عنهاا. وياتم التأكياد      مما تيحدد ا

كماا هاو مباّين     ،جمددًا، مع األخذ يف احلسابان وضاع املنظماة، علاى أن تكاون اجلامعاة متعاددة األطاراف بطبيعتهاا         

 يف عملياة وضاع أي صاك تأتيساي، فضاالً      خالل هيكل مالئم للحوكمة، وحق مجياع أعضااء املنظماة يف املشااركة    من

، وأن تعمل يف إطار توجيهات املنظمة اخلاصة بالسياتات وبشكل مّتسق ماع تياتاات   القواعد الا ترعى عملياتهاعن

 املنظمة وأهدافها وأنشطتها.

 


