
April 2019 CL 161/2 Rev.1 
 

 

 (،QRالسريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة 
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

 www.fao.org ةوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظم

 

MZ007 Rev.1/A 

A 

 المجلس  
 الستون بعد المائةالحادية و الدورة 

 2019 نيسان/أبريل 12-8روما، 

 الثامنة بعد المائة للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةتقرير الدورة 
 (2019 آذار/مارس 11-12)

 
 موجز

 
حبثت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورهتا الثامنة بعد املائة يف التدابري املمكنة لتحسني دفع االشرتاكات املقررة 

  .االتفاقية اخلاصة بإدراج هيئة احلور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعةيف موعدها ويف اقرتاح تعديل 
 اجمللساإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 

 
 إّن اجمللس مدعّو إىل املوافقة على تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية. وهو مدعو على وجه التحديد إىل القيام مبا يلي:

 
 بقلق بالتأثري السليب للمتأخرات على الوضع املايل للمنظمة؛ أخذ العلم (أ)

 ا على حسن سري العمل يف املنظمة؛األعضاء دفع اشرتاكاهتم املقررة يف موعدها حرص   ومناشدة )ب(
اآلليات املوجودة حالي ا اليت نصت عليها الالئحة العامة للمنظمة مبا  أن تطبق بصرامةإدارة املنظمة على  وحث   )ج(

 يضمن االمتثال الشرتاطات دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها؛
االتفاقية اخلاصة بإدراج هيئة احلور الدولية ضمن نطاق تعديالت على مشروع قرار املؤمتر بعنوان  والمصادقة )د(

 على النحو الوارد يف امللحق هبذا القرار وإحالته إىل املؤمتر للموافقة عليه. منظمة األغذية والزراعة
 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Antonio Tavaresالسيد 
 املستشار القانوين

Tavares@fao.org   

http://www.fao.org/
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 مقدمة –لا أو  
 
 .2019 آذار/مارس 12و 11 يوميبعد املائة ثامنة العقدت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية )اللجنة( دورهتا  -1
 
 Godfrey Magwenzi الساااايد سااااعادة الصااااامتني، املراقبني أمام مفتوحة فيها املشاااااركة كانت  اليت الدورة، وترأس -2

  :أمساؤهم التالية األعضاء الدورة حضر وقد. كافة  األعضاءب رّحب الذي
 

 )إندونيسيا( Royhan Nevy Wahabالسيد 
 سعادة السيد علي البصول )األردن(

 )ليسوتو( Lineo Irene Molise-Mabuselaالسيدة 
 )نيكاراغوا( Monica Robelo Raffoneسعادة السيدة 
 )سان مارينو( Daniela Rotondaroسعادة السيدة 

 )الواليات املتحدة األمريكية( Emily Katkarالسيدة 
 
 .هذه الدورة حضور)فيجي(  Esala Nayasiالسيد تعذر على قد وأحيطت اللجنة علم ا بأنه  -3
 
 وأقّرت اللجنة جدول أعماهلا املؤقت. -4
 

 التدابير المتخذة لتحسين دفع الشتراكات المقررة في موعدها –اثانيا 
 
 "التدابري املتخذة لتحسااااني دفع االشاااارتاكات املقررة يف موعدها" بعنوان CCLM 108/2نظرت اللجنة يف الوثيقة  -5

 منها األسباب الكامنة وراء تقدمي هذه الوثيقة. بشأن مجلة أموربعد عرض مفّصل قّدمته اإلدارة 
 
 اللجنة: وإنّ  -6
 

 الوضع املايل للمنظمة؛اآلثار السلبية اليت تنطوي عليها املتأخرات بالنسبة إىل إىل بقلق شارت أ (أ)
 وناشدت الدول األعضاء دفع اشرتاكاهتا املقررة يف موعدها لضمان حسن سري عمل املنظمة؛ (ب)
وحثت إدارة املنظمة على أن تطبق بصاارامة اآلليات القائمة املنصااوي عليها يف الالئحة العامة للمنظمة  (ج)

 دفع االشرتاكات املقررة يف موعدها. الشرتاطاتلكفالة االمتثال 
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اقتراح تعديل التفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية  -إصالح هيئة الحور الدولية  –لثااثا
 ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة

 
اخلاصااااااااة اقرتاح تعديل االتفاقية  -إصااااااااالح هيئة احلور الدولية "بعنوان  CCLM 108/3نظرت اللجنة يف الوثيقة  -7

 ".بإدراج هيئة احلور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة
 
تعديالت االتفاقية اخلاصاااااة بإدراج هيئة احلور الدولية ضااااامن " بعنوانمشاااااروع قرار املؤمتر على اللجنة  صاااااادقتو  -8

رهن ا بالتعديالت اإلضااااااااااااااافية  CCLM 108/3الوثيقة ب لحقاملعلى حنو ما هو وارد يف  ،"نطاق منظمة األغذية والزراعة
 التالية:

 
 يف الديباجة: )أ(
 

]…[" 
مع  ]مع املالحظة بأن اجمللس قد وجد أنتقرير الدورة احلادية والستني بعد املائة للمجلس،  وبعد النظر في

 أن التعديالت ال تنطوي على التزامات جديدة ترتتب على أعضاء هيئة احلور الدولية؛ اإلشارة إىل الفهم الذي مفاده
 

 كما يلي:"  12من املادة  3مع الفقرة  يتعديالت االتفاقية بالتماش مع يتفق يوافق على
 

 ، اجلملة الثانية:3الفقرة  -العضوية -2املادة  )ب(
 
]...[ وجيوز للدول غري األعضاء يف املنظمة، ممن تكون أعضاء يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا   -3"

 ]...[.، بناء على طلب منها، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن متثل يفاملتخصصة أو 
 
 وطنية الحورئات هيإنشاء  - 4المادة  (ج)

 
 2019فرباير/شااااااابا   6أقّرت اللجنة التعديالت اليت اعتمدهتا هيئة احلور الدولية يف دورهتا اخلاصاااااااة املنعقدة يف و  -9

لى اجمللس للنظر فيه وإحالته بعد ذلك إىل مؤمتر ع، التقرير اذهبلحق املمشااااااااااروع قرار املؤمتر، الوارد يف عرض ووافقت على 
 لالتفاقية إلدراج هيئة احلور الدولية ضمن نطاق املنظمة. 12 من املادة 3املنظمة طبق ا ألحكام الفقرة 

 
 أية مسائل أخرى –ارابعا 

 
 طرح أية مسائل أخرى للنقاش يف إطار هذا البند.مل ت   -10
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 الملحق
 …/… القرار

 
 1تعديالت التفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة

 
 إن  المؤتمر

موافقة املؤمتر على االتفاقية اخلاصااااااااااااااة بإدراج هيئة احلور الدولية ضاااااااااااااامن نطاق منظمة األغذية والزراعة  إذ يستتتتتتتتتتتتذكر
من دساااتور منظمة األغذية والزراعة يف دورهتا العاشااارة اليت ع قدت يف شاااهر نوفمرب/تشااارين  14)"االتفاقية"( مبوجب املادة 

 ؛ 1961سبتمرب/أيلول  26، والذي دخل حيز التنفيذ يف 1959الثاين 

موافقة املؤمتر على التعديالت املقرتحة من هيئة احلور الدولية خالل دورهتا اخلاصااااااااااااااة الثانية املعقودة يف  إذ يستتتتتتتتتتتتذكرو
، اليت دخلت 1977يف نوفمرب/تشاارين الثاين  الثالثة والتعديالت املقرتحة خالل دورهتا اخلاصااة 1967أكتوبر/تشاارين األول 

 بار ا من تاريخ تلك املوافقة؛ حيز التنفيذ اعت

ا أن اهليئة خالل دورهتا اخلاصاااة املعقودة يف روما، إيطاليا بتاريخ وإذ يستتتذكر  فرباير/شااابا  قد اعتمدت تعديالت  6أيضااا 
 مقرتحة على االتفاقية؛

هذه األخرية حّيز  من االتفاقية تساااااااااتوجب موافقة املؤمتر على التعديالت لكي تدخل 12من املادة  3إىل أن الفقرة نظراا و
 التنفيذ. 

أن التعديالت اإلشااااااااااااااارة إىل الفهم الذي مفاده ع مادية والسااااااااااااااتني بعد املائة للمجلس يف تقرير الدورة احل وبعد النظر
 ]…[ اهليئة[تنطوي على التزامات جديدة ترتتب على أعضاء  ال

 يلي:كما  12من املادة  3تعديالت االتفاقية بالتماشي مع الفقرة تفق مع ي
 

 اتفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة
اتفاقية الهيئة الدولية المعنية بأشجار الحور واألشجار األخرى السريعة النمو التي تساهم في استدامة 

 والبيئة الشعوب
 الحالة - 1المادة 
 احلور واألشاااجار األخرى الساااريعة النمو اليت تسااااهم يف اساااتدامة الشاااعوباهليئة الدولية املعنية بأشاااجار  هيئة احلورختضاااع 
واالتفاقية احلالية اليت ذية والزراعة لألمم املتحدة )"املنظمة"( غأدرجت يف نطاق منظمة األ واليتتكون )"اهليئة"(  والبيئة

 االتفاقية.وأحكام هذه من دستور املنظمة  14ألحكام املادة  هتدف إىل حتقيق ذلك اهلدف
 

                                        
 اخلط املائل وحتته خط ، ويشار إىل النص املدرج باستخداماخلط املشطوب النص احملذوف باستخداميشار إىل   1
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 العضوية - 2المادة 

تتكون الدول األعضااااااء يف اهليئة، من الدول األعضااااااء أو األعضااااااء املنتسااااابة يف املنظمة اليت تقبل هذه االتفاقية  -1
 من هذه االتفاقية.  13وفق ا ألحكام املادة 

أعضاااء يف األمم املتحدة وأي  جيوز للهيئة، بأغلبية ثلثي دوهلا األعضاااء، قبول عضااوية الدول األخرى اليت تكون -2
من وكاالهتا املتخصااااصااااة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تتقدم بطلب للعضااااوية وصااااك رمسي تعلن فيه قبوهلا هلذا 

 االتفاق بصيغته السارية وقت االنضمام.

 ،على طلب منها بناء، ن متثَّلجيوز للدول األعضاء أو األعضاء املنتسبة يف املنظمة ممن ليست أعضاء يف اهليئة أ -3
يف دورات اهليئة. وجيوز للدول غري األعضااااء يف املنظمة، ممن تكون أعضااااء يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا  كمراقبني

 مبراقبني يف دورات اهليئة، ووفقا لألحكام ذات، بناء على طلب منها، متثَّلاملتخصااااصااااة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن 
 الصلة مبنح صفة املراقب للدول اليت أقرها مؤمتر املنظمة. 

 
 الوظائف - 3المادة 

 تضطلع اهليئة بالوظائف التالية: 

اجلوانب العلمية والتقنية اجلوانب العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية لزراعات احلور والصفصاف دراسة  (أ)
من أنواع األشجار السريعة النمو، واخلوض فيها. باإلضافة إىل  هاواالجتماعية واالقتصادية والبيئية للحور وغري 

عمل اهليئة حول نوع شجرة احلور، جيوز جملموعاهتا الفرعية العمل على أنواع أخرى تؤمن استدامة الشعوب 
سبل  والبيئة. وتتمثل أولويات عمل اهليئة يف إنتاج املوارد احلرجية ومحايتها وصوهنا واستخدامها هبدف استدامة

العيش واستخدامات األراضي والتنمية الريفية والبيئة. ويتضمن هذا العمل مسائل األمن الغذائي وتغري املناخ 
وبواليع الكربون وصون التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود بوجه التهديدات األحيائية وغري األحيائية، 

 ومكافحة التصحر. 
 بني التوافق املتبادلواملواد بناء على  اإلدارة املستدامة واملعرفة والتكنولوجياممارسات  ألفكاروتعزيز تبادل ا (ب)

 واملنتجني واملستخدمني؛ العاملني يف البحوث املعنيني بالبحوث والتطوير،
 وترتيب برامج حبوث مشرتكة؛ (ج)
 وحتفيز تنظيم املؤمترات املقرتنة جبوالت الدراسة؛ (د)
 املنظمة من خالل املدير العام للمنظمة؛ وتقدمي التقارير والتوصيات إىل مؤمتر (ه)
و غريها من األجهزة الوطنية املنصوي اهليئات الوطنية املعنية بأشجار احلور أهيئات احلور وتقدمي توصيات إىل  (و)

 ، من خالل املدير العام للمنظمة واحلكومات املعنية.من هذه االتفاقية 9عليها يف املادة 
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 وطنية  الحورإنشاء هيئات  - 4 المادة

معنية وطنية حور ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابري الالزمة بأقرب وقت ممكن وبأفضاااال قدراهتا، إّما إلنشاااااء هيئة 
ر ذلك، تعيني جهاز وطين مناساااااب آخر. وينبغي أن حتيل ، أو إذا تعذّ بأشاااااجار احلور واألشاااااجار األخرى الساااااريعة النمو

ية أو اجلهاز اآلخر وبأي تغيري يطرأ عليه، إىل املدير العام للمنظمة، الذي سااااااايقوم وصاااااااف ا باختصااااااااي ونطاق اهليئة الوطن
بتعميم هذه املعلومات على الدول األعضاااااااااااااااء األخرى يف اهليئة. وتقوم كل دولة متعاقدة بإعالم املدير العام مبطبوعات 

 هيئتها الوطنية أو اجلهاز اآلخر. 
 

 مقر الهيئة - 5المادة 

 اهليئة يف روما لدى املقّر الرئيسي للمنظمة.يكون مقّر 
 

 الدورات - 6المادة 

لكل دولة عضااو يف اهليئة أن متثَّل يف دورات اهليئة مبندوب واحد، وجيوز أن يرافقه مناوب، وخرباء ومسااتشااارون.   -1
التصويت، فيما عدا املناوب  وجيوز للمناوبني، واخلرباء واملستشارين أن يشاركوا يف مداوالت اهليئة بدون أن يكون هلم حق

املفوض بالشكل الواجب ليحل حمل املندوب. ويكون لكل دولة عضو يف اهليئة صوت واحد. وت تخذ قرارات اهليئة بأغلبية 
ت هذه االتفاقية على غري ذلك. ويتألف النصااااااااب من أغلبية  موع الدول األعضااااااااء  األصاااااااوات املدىل هبا، إال إذا نصاااااااّ

 اهليئة.  يف

يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشاااااااااااااااور مع رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، إىل عقد الدورة العادية للهيئة مرّة و  -2
واحدة كل أربع سااااااااانوات. وجيوز عقد دورات اساااااااااتثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنظمة وبالتشااااااااااور مع رئيس اللجنة 

 الدول األعضاء يف اهليئة على األقل. التنفيذية، أو بطلب من اهليئة، أو بطلب من ثلث 

 ت عقد دورات اهليئة يف املكان الذي حتدده اهليئة داخل أراضي الدول األعضاء فيها أو يف مقّرها.و  -3

 يف بداية كل دورة، تنتخب اهليئة من بني املندوبني رئيس ا ونائبني للرئيس. و  -4

يتم  رئيس الدورة ونائبيه ومن رئيس اللجنة التنفيذية ونائبيه. ينبغي أن يكون هناك جلنة عامة للدورة تتألف من و  -5
من  4توصايات اهليئة االعتبار الواجب من قبل اهليئات الوطنية وغريها من األجهزة الوطنية املنصاوي عليها يف املادة  إيالء

 هذه االتفاقية. 
 

 اللجنة التنفيذية - 7المادة 

 . 5عضوا وأعضاء خمتارين يصل عددهم إىل  12يكون للهيئة جلنة تنفيذية تتألف من  -1

تنتخب اهليئة اثين عشاااااار عضااااااوا للجنة التنفيذية من بني األفراد الذين ترشااااااحهم الدول األعضاااااااء يف اهليئة بناء و  -2
ويتم  من هذه االتفاقية. 4أو األجهزة الوطنية األخرى املنصااااااااااااااوي عليها يف املادة للحور على اقرتاحات هيئاهتم الوطنية 
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عيني أعضااااء اللجنة التنفيذية بصااافتهم الشاااخصاااية خلربهتم اخلاصاااة، ويظلون يف منصااابهم ملدة أربع سااانوات. وجيوز إعادة ت
 انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

جيوز للجنة التنفيذية، من أجل ضاااامان تعاون املتخصااااصااااني الضااااروريني، أن ختتار من واحد إىل  سااااة أعضاااااء و  -3
أعاله. وتنتهي مدة عضااااااوية األعضاااااااء اإلضااااااافيني مع انتهاء فرتة  2نصااااااوي عليها يف الفقرة إضااااااافيني بنفس الشاااااارو  امل
 عضوية األعضاء املنتخبني.

تعمل اللجنة التنفيذية، بني دورة وأخرى من دورات اهليئة، بالنيابة عن اهليئة بوصاااااافها جهازها التنفيذي. وتقوم و  -4
اللجنة التنفيذية بشااااااااااااااكل خاي بتقدمي املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق بالتوجه العام للهيئة وبرنامج عملها، وبدراسااااااااااااااة 

 ليه اهليئة. املسائل التقنية وتنفيذ الربنامج كما وافقت ع

 تنتخب اللجنة التنفيذية من بني أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس. -5

يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشاااااااااااااااور مع الرئيس، إىل عقد دورات للجنة التنفيذية كلما دعت الضاااااااااااااارورة إىل  -6
ل بني دورتني عااديتني للهيئاة. ذلاك. وتتمع اللجناة عناد انعقااد كال دورة عاادياة للهيئاة. كماا تتمع مرة واحادة على األقا

 كما تتمع مرة واحدة على األقل بني دورتني عاديتني للهيئة.

 تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة. -7
 

 األمين - 8المادة 

 أمام املدير العام. ويقوم اهليئة من بني كبار املوظفني يف املنظمة، ويكون األمني مسااااااااااااااؤوال   العام للمنظمة أمنين   املدير  يعنّي 
 أمني اهليئة بأداء واجباته حبسب ما يتطلب عمل اهليئة. 

 
 األجهزة الفرعية – 9المادة 

جيوز للهيئة، عند الضاارورة، إنشاااء هيئات فرعية وجلان ومجاعات عمل، رهن ا بتوافر األموال الالزمة يف الباب ذي  -1
و املدير العام إىل عقد دورات اهليئات الفرعية واللجان ومجاعات العمل هذه، الصاااااااااالة من امليزانية املعتمدة للمنظمة. ويدع

 بالتشاور مع رؤساء هذه األجهزة.

تكون العضااااوية يف األجهزة الفرعية مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاااااء يف اهليئة، أو أهنا تتكون من دول أعضاااااء  -2
 ية بالصورة اليت حتددها اهليئة. خمتارة من اهليئة، أو من أفراد يعينون بصفتهم الشخص
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 المصروفات - 10المادة 

تتحمل احلكومات واملنظمات املعنية، مصاااروفات مندول الدول األعضااااء يف اهليئة واملناوبني واملساااتشاااارين، عند  -1
 حضورهم دورات اهليئة أو األجهزة الفرعية، وكذلك مصروفات املراقبني. 

 اللجنة التنفيذية جنسياهتا، مصروفاهتم عند حضورهم دورات اللجنة التنفيذية.تتحمل الدول اليت حيمل أعضاء  -2

يتحمل األفراد الذي يدعون بصااااافتهم الشاااااخصاااااية إىل حضاااااور دورات اهليئة أو املشااااااركة يف عملها أو يف عمل  -3
 الفرعية.  أجهزهتا الفرعية نفقاهتم، إال عندما ي طلب منهم أداء مهام حمددة نيابة عن اهليئة أو أجهزهتا

 تتحمل املنظمة مصروفات األمانة.  -4

تتحمل احلكومة املضاااااااااااايفة املصااااااااااااروفات اإلضااااااااااااافية املتعلقة بدورات اهليئة أو اللجنة التنفيذية عندما تعقد هذه  -5
املتعلقة بدورات اهليئة واللجنة التنفيذية  املطبوعاتالدورات يف مكان غري مقر اهليئة. وتتحمل احلكومة املضيفة مصروفات 

 واألجهزة الفرعية، املختلفة عن تقارير هذه الدورات.

جيوز للهيئة أن تقبل املسااااااات الطوعية بشااااكل عام أو يف ما يتعلق مبشاااااريع أو أنشااااطة حمددة للهيئة. وتساااادد  -6
ذه املسااااات الطوعية وإدارة حساااب األمانة وفق ا هذه املسااااات يف حساااب أمانة تقوم املنظمة بإنشااائه. ويكون قبول ه

 للقواعد املالية للمنظمة.
 

 الالئحة الداخلية - 11المادة 

جيوز للهيئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخلية، بأغلبية ثلثي أعضااااااااااااااائها، مبا يتفق مع الالئحة العامة للمنظمة. وتدخل 
 التنفيذ بعد موافقة املدير العام للمنظمة، واعتبار ا من تاريخ هذه املوافقة. الالئحة الداخلية للهيئة، وأي تعديل عليها، حيز 

 
 التعديالت - 12المادة 

 جيوز تعديل هذه االتفاقية بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة. -1

جيوز ألية دولة عضااااااااو يف اهليئة اقرتاح تعديل هذه االتفاقية، على أن ترساااااااال املقرتحات إىل املدير العام للمنظمة  -2
قبل بدء دورة اهليئة اليت ستناقش فيها املقرتحات مبائة وعشرين يوم ا على األقل. على املدير العام أن يبلغ فور ا مجيع الدول 

 املقرتحة.  األعضاء يف اهليئة جبميع التعديالت

تصاااااااااااااابح التعااديالت فعااالااة فقط مبوافقااة مؤمتر املنظمااة وذلااك اعتبااار ا من تاااريخ هااذه املوافقااة. وعلى املاادير العااام  -3
للمنظمة أن يبلغ مجيع الدول األعضااء يف اهليئة ومجيع الدول األعضااء واألعضااء املنتسابني يف املنظمة واألمني العام لألمم 

 املتحدة بتلك التعديالت. 

عقب عضاااو  كل دولة  ال تساااري التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة للدول األعضااااء يف اهليئة إال على -4
تتضمن التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة. ويقوم  التعديالت. وتودع صكوك قبول التعديالت اليت على موافقتها
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 اهليئة ومجيع الدول األعضااء واألعضااء املنتسابني يف املنظمة واألمني املدير العام للمنظمة بإخطار مجيع الدول األعضااء يف
العام لألمم املتحدة بذلك القبول. وتظل احلقوق وااللتزامات اخلاصاااااااااة بأي من الدول األعضااااااااااء يف اهليئة الذين مل يقبلوا 

 ارية قبل التعديل.التعديالت اليت تنطوي على التزامات جديدة خاضعة ألحكام هذه االتفاقية اليت كانت س
 

 قبول التفاقية - 13المادة 

يتم قبول هذه االتفاقية من جانب أية دولة عضاااااو أو عضاااااو منتساااااب يف املنظمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدير  -1
 العام للمنظمة، ويصبح هذا القبول نافذ ا عند تلقي املدير العام ملثل هذه الوثيقة.

ويصاااااابح قبول هذه االتفاقية من جانب الدول غري األعضاااااااء يف املنظمة نافذ ا من تاريخ موافقة اهليئة على طلب  -2
 من هذه االتفاقية.  2العضوية طبق ا لنص املادة 

ويبّلغ املدير العام للمنظمة مجيع الدول األعضاااء يف اهليئة ومجيع الدول األعضاااء واألعضاااء املنتساابني يف املنظمة  -3
 واألمني العام لألمم املتحدة جبميع حاالت القبول اليت أصبحت نافذة. 

وجيوز قبول هذه االتفاقية مع إبداء حتفظات، على أال يؤخذ هبذه التحفظات إال بإمجاع الدول األعضاااااااااااااااء يف  -4
فظات. وكل عضااااااااو من اهليئة عليها. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع الدول األعضاااااااااء يف اهليئة على الفور بأي حت

 أعضاء اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإلبالغ يعترب قابال  هلذه التحفظات.
 

 التطبيق اإلقليمي - 14المادة 

على الدول األعضااااء يف اهليئة أن تعلن بوضاااوح، عند قبول هذه االتفاقية، األراضاااي املشااامولة باشااارتاكها يف االتفاقية. ويف 
غياب مثل هذا اإلعالن يعترب االشاااارتاك شااااامال لكامل األراضااااي اليت تكون الدولة العضااااو مسااااؤولة عن عالقاهتا الدولية.  

 .16من املادة  2عالن الحق رهن ا بأحكام الفقرة وجيوز تعديل نطاق التطبيق اإلقليمي بإ
 

 تفسير التفاقية وتسوية المنازعات – 15المادة 

إذا تعذر على اهليئة تسوية أي نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها، حيال النزاع إىل جلنة تتألف من عضو يعينه كل 
ذه اللجنة. وتشااااكل توصاااايات هذه اللجنة، وإن كانت غري طرف من أطراف النزاع، ومن رئيس مسااااتقل هتاره أعضاااااء ه

ملزمة بطبيعتها، أساسا إلعادة نظر األطراف املعنية يف املوضوع الذي أثار اخلالف. وإذا تعذر تسوية النزاع هبذه الطريقة، 
 يقة أخرى لتسويته.حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي هلذه احملكمة، مامل تتفق أطراف النزاع على طر 
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 النسحاب - 16المادة 

جيوز ألية دولة عضااااو يف اهليئة أن تعطي إشااااعار ا بانسااااحاهبا من اهليئة يف أي وقت بعد انقضاااااء ساااانة واحدة من  -1
ا بعد ساااااتة أشاااااهر من تاريخ تسااااالمه من قبل املدير العام للمنظمة،  تاريخ قبوهلا هلذه االتفاقية. ويصااااابح هذا اإلشاااااعار نافذ 

ي يقوم بإبالغ مجيع الدول األعضاااااااء يف اهليئة والدول األعضاااااااء واألعضاااااااء املنتساااااابني يف املنظمة واألمني العام لألمم الذ
 املتحدة باستالم هذا اإلشعار.

على الدولة العضااااااااو يف اهليئة اليت تكون مسااااااااؤولة عن العالقات الدولية ألكثر من إقليم أن حتدد عند اإلشااااااااعار  -2
االتفاقية، اإلقليم أو األقاليم اليت يسري عليها االنسحاب. ويف غياب مثل هذا التحديد، يعترب االنسحاب بانسحاهبا من 

منطبق ا على كل األقاليم اليت تكون هذه الدولة العضااو مسااؤولة عن عالقاهتا الدولية. وجيوز لدولة عضااو يف اهليئة أن تقدم 
دولة من الدول  ةألقاليم اليت تكون مسؤولة عن عالقاهتا الدولية. وتعترب أيإشعار ا باالنسحاب بالنسبة إلقليم أو أكثر من ا

ا بانسحاهبا من اهليئة، ويسري األعضاء يف اهليئة تقدم إشعار ا بانسحاهبا من املنظمة، كأهنا يف نفس الوقت، قدمت إخطار  
 هذا االنسحاب على مجيع األقاليم اليت تكون الدولة العضو مسؤولة عن عالقاهتا الدولية، باستثناء األعضاء املنتسبني. 

 
 انقضاء التفاقية - 17المادة 

ألعضاااااء الباقون باإلمجاع تنقضااااي هذه االتفاقية إذا اعفد عدد الدول األعضاااااء يف اهليئة إىل أقل من سااااتة، ما مل يقرر ا
ومبوافقة مؤمتر املنظمة، على خالف ذلك. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع الدول األعضااااء يف اهليئة، ومجيع الدول 

 األعضاء واألعضاء املنتسبني يف املنظمة واألمني العام لألمم املتحدة بانقضاء االتفاقية.
 

 بدء نفاذ التفاقية - 18المادة 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية مبجرد أن يصااابح اثنا عشااار عضاااوا يف اهليئة أو أعضااااء منتسااابني من بني أعضااااء املنظمة  -1
 من هذه االتفاقية. 13من املادة  1أطراف ا فيها، وذلك بإيداع وثائق القبول طبقا لنص الفقرة 

افا يف هذه االتفاقية، فإن أحكام هذه ويف ما يتعلق بالدول اليت هي أعضااااااااااااء بالفعل يف اهليئة واليت تصااااااااااابح أطر  -2
إىل  20االتفاقية حتل حمل أحكام النظام األسااااساااي هليئة احلور الدولية الذي اعتملد يف الدورة الثانية للهيئة اليت عقدت من 

 يف إيطاليا.  1948أبريل/نيسان  28
 

 اللغات ذات الحجية - 19المادة 

 تكون النصوي اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية هلذا االتفاقية متساوية يف احلجية. 

 


