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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة الثامنة بعد المائة

 2019مارس/آذار  12-11روما، 

تعديل االتفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية ضمن  اقتراح-إصالح هيئة الحور الدولية 
 نطاق منظمة األغذية والزراعة

 مقّدمة -أواًل 

)ب  7للفقرة  ااملؤقت للجنة الشؤؤؤؤؤؤوس الدسؤؤؤؤؤتورية والقالولية )واللجنةو  و ق  أدرج هذا البند على جدول األعمال  1-
من الالئحة العامة للمنظمة، حيث تقوم اللجنة بالنظر يف بنود حمددة ُأحيلت إليها، واليت قد تنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  عن   34من املادة 

 و.تور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسريهامن الدس 14للمادة  اصياغة املعاهدات واالتفاقيات متعددة األطراف اليت تعقد طبق  و
من االتفاقية اخلاصؤؤؤؤؤؤؤة باقيا  تعديل االتفاقية اخلاصؤؤؤؤؤؤؤة بردراج هيئة انور الدولية  ؤؤؤؤؤؤؤمن ل ا   12 مبوجب املادة 2-

ئة.  ل االتفاقية ب غلبية ثلثي أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  اهليانور الدولية )واهليئةو  أس تعدمنظمة األغذية والزراعة )واالتفاقيةو ، جيوز هليئة 
يؤؤة على وتؤؤدخؤؤل التعؤؤديالت املن و   من تؤؤاريه هؤؤذه املوا قؤؤة. ااعتبؤؤار  وتؤؤدخؤؤل التعؤؤديالت حينز التنفيؤؤذ مبوا قؤؤة مؤ ر املنظمؤؤة، 

وقد سؤؤؤؤؤؤؤؤؤبق  ول العضؤؤؤؤؤؤؤؤؤو املعت بتلت التعديالت.قب عندذ يف ما خص كل من األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا   ق  التزامات جديدة حينز التنفي
 1.اتباع   1977و 1967تعديل االتفاقية يف املا ي، يف عام 

                                                      
  . 1977  والدورة التاسعة عشرة للمؤ ر )1967الدورة الرابعة عشرة ملؤ ر منظمة األغذية والزراعة ) 1
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 أساسية معلومات -ثانًيا
اعُتربت زراعة أشؤؤؤؤؤجار انور أولوية  على صؤؤؤؤؤعيد املسؤؤؤؤؤاعدة يف إعادة بنا  االقتصؤؤؤؤؤادات املدمنرة يف أعقاب انرب  3-

من جالب ستة بلداس أوروبية  اوقد أُلشئت اهليئة أساس  .1947هيئة انور الدولية يف عام  ما أدى إىل إلشا  الثالية، العاملية
)بلجيكا و رلسا وإي اليا وهولندا والسويد واململكة املتحدة . وبعد إدراج اهليئة  من ل ا  املنظمة كجهاز منش  مبوجب 

خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب  تفع عدد أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائها على  و م نرد، ، من خالل اتفاقية اهليئة، ار 1959من الدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتور يف عام  14املادة 
أكثر من لصفها ينتمي ، قارنات سمخ من ابلد   38 ، تضم عضوية اهليئةا.  وحالي  من القرس املا ي ياتعينالستينيات والتس

 . 2000 . ومل ينضم أي أعضا  جدد إىل اهليئة منذ عام ابلد   20النظم االقتصادية النامية ) عدادإىل 
تسؤؤؤؤاهم يف  قيق األهداف االسؤؤؤؤياتيجية تكتسؤؤؤؤي ترجات اهليئة وإهتازامها أأية أسؤؤؤؤاسؤؤؤؤية لوالية املنظمة، وهي و  4-

)جعل الزراعة والغابات ومصؤؤؤؤؤؤؤايد األراإ أكثر إلتاجينة واسؤؤؤؤؤؤؤتدامة ، واهلدف  2 للمنظمة، وخباصؤؤؤؤؤؤؤة اهلدف االسؤؤؤؤؤؤؤياتيجي
وتعد  وكفا ة . ) ك  لظم زراعية وغذائية أكثر مشوال   4 )اندن من الفقر يف الريف  واهلدف االسؤؤياتيجي 3االسؤؤياتيجي 

يئة املنتدى الدويل الوحيد الذي جيمع القائم  على إدارة أشؤؤؤؤؤؤجار انور والصؤؤؤؤؤؤفصؤؤؤؤؤؤاف ومسؤؤؤؤؤؤتخدميها والباحث   يها، اهل
 لتيسري تبادل األ كار ومناقشة املوا يع اليت مهم الدول األعضا . 

 

 إصالح هيئة الحور الدولية عملية -ثالثًا
 

من قبل جلنة الغابات لدى  2012مت تدارس إمكالية إجرا  إصال  مؤسسي هليئة انور الدولية يف سبتمرب/أيلول  5-
مبا يف  من املنظمة تو ري معلومات إ ؤؤؤؤؤؤؤؤا يةبعملية اإلصؤؤؤؤؤؤؤؤال  املقيحة، وطلبت  االيت أخذت علم   األغذية والزراعية منظمة

 2ذلت خالل الدورة التالية للهيئة.

أكتوبر/تشؤؤؤرين األول إىل  29رة السؤؤؤادسؤؤؤة واألربعوس للجنة التنفيذية التابعة للهيئة، اليت ُعقدت من وأوصؤؤؤت الدو  6-
يف دهرادوس، اهلند، باختاذ تدابري الستعراض إجرا امها املؤسسية واإلدارية واإلجرا ات املتصلة  2012لو مرب/تشرين الثاين  2

 اوا يعي للهيئة حبيث يشمل، إىل جالب أشجار انور والصفصاف، أصنا   االعتبار إىل توسيع الن ا  امل باإلبالغ. وأُويلي 
أخرى ذات أأية اجتماعية واقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية وبيئية من أجل تعزيز اهتمام البلداس األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف املنظمة باهليئة، وجذب  اوألواع  

 3املزيد من خيارات التمويل من خالل توسيع ل ا  العضوية.

 ىل تقريرين منفؤؤؤؤؤذين ب لؤؤؤؤؤب من أمؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤة اهليئؤؤؤؤؤة إاملقؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤة ل صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  املقي  للهيئؤؤؤؤؤة اخليؤؤؤؤؤارات  سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتنؤؤؤؤؤدتاو  7-
؛ وتقارير الدورة الرابعة والعشرين للهيئة والدورت  السادسة واألربع  4 2014ويناير/كالوس الثاين  2012 )يف سبتمرب/أيلول

                                                      
 .COFO 2012/REPمن الوثيقة  70، الفقرة 2012سبتمرب/أيلول  28-24، روما، إي اليا، تقرير الدورة انادية والعشرين للجنة الغابات 2
لو مرب/تشرين الثاين  2 -أكتوبر/تشرين األول  29، ديهرادوس، اهلند، تقرير الدورة الرابعة والعشرين للهيئة والدورة السادسة واألربع  للجنتها التنفيذية  3

 .2013، منظمة األغذية والزراعة، روما، يناير/كالوس الثاين FO:IPC/12/REP،  الوثيقة 2012
4 Reform of , September 2012; M.A. Mekouar, Options for International Poplar Commission Reform. Concept note Carle, J.

the International Poplar Commission: legal and institutional considerations. Consultancy report, April 2014 
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ووثيقت  اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياتيجي  من إعداد  ؛ ;5 2014 وز /ويوليو 2013والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابعة واألربع  للجنتها التنفيذية )يناير/كالوس الثاين 
عن املشؤؤاورات املوسؤؤعة  ؤؤمن اللجنة التنفيذية للهيئة و ريق  ؛  ضؤؤال  6 2013أمالة اهليئة )يوليو/ وز وأكتوبر/تشؤؤرين األول 

 املهام املعت برصال  اهليئة.

احملرز يف عمليؤة إصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال  اهليئؤة. وقد  ، أُبلغؤت جلنؤة الغؤابات لدى املنظمؤة عن التقؤدم2014يف يوليو/حزيراس و  8-
   ؛ كما أهنابعملية اإلصال  اأخذت علم  

 دعت البلداس إىل تعزيز ق اعامها املتصلة بالزراعة والغابات عرب النظر يف إمكالية االلضمام إىل اهليئة؛ 
   صال  املقي  للهيئة؛مع اإل اودعت البلداس األعضا  يف اهليئة إىل تعزيز هيئامها الوطنية ألشجار انور  اشي 
 وشجنعت اللجنة التنفيذية للهيئة على مواصلة عملية إصال  اهليئة؛ 
   مماثلة يف أقاليم تتلفة، و ؤؤم أقاليم  اوشؤؤجعت اهليئة على  ؤؤم املزيد من األعضؤؤا  وتوسؤؤيع ل اقها لتشؤؤمل ألواع

 مدارية وشبه مدارية؛
  لواع أشؤؤؤجار الغابات، إىل جالب لوا ها ولتائجها لت وير وأوصؤؤؤت مبراعاة الشؤؤؤبكات واملبادرات القائمة املعنية ب

 7أوجه التآزر مع تلت الشبكات واملبادرات.

 20لوقشؤؤؤت اإلصؤؤؤالحات املقيحة خالل الدورة السؤؤؤابعة واألربع  للجنة التنفيذية للهيئة يف  الكو ر، كندا يف و  9-
اغؤؤة اقيا  لتعؤؤديؤؤل اتفؤؤاقيؤؤة اهليئؤؤة )واقيا  التعؤؤديؤؤل لعؤؤام ومت االتفؤؤا  على قيؤؤام اللجنؤؤة التنفيؤؤذيؤؤة بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤ 82014يوليو/ وز 

 و . 2014

اليت ، 2015يف عام  9خالل دورمها املائة 2014لظرت جلنة الشؤؤؤؤوس الدسؤؤؤتورية والقالولية يف اقيا  التعديل لعام و  -10
توقع والدورة اخلامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين هليئة انور الدولية اليت كاس من امل ،األربع  للجنة التنفيذيةو قبل الدورة الثامنة عقدت 

 26ت م  غالبية ثلثي األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  )أي  لتعذر 2014التعديل لعام  إال أس اهليئة مل تعتمد اقيا اعتماد التعديالت خالهلا.  
حملرز بشؤؤؤؤ س إصؤؤؤؤال  هيئة انور الدولينة. وقد أبلغت جلنة الغابات خالل دورمها الرابعة والعشؤؤؤؤرين بالتقدم ا 10 .امؤيد   اصؤؤؤؤوت  

 أوأعضؤؤؤؤؤؤؤا  اهليئة، وقد أعادت الت كيد على دعمها إلصؤؤؤؤؤؤؤال  اهليئة، مشؤؤؤؤؤؤؤرية  إىل عدم وجود التزامات جديدة ميتبة على 

                                                      
 -أكتوبر/تشرين األول  29 ، ديهرادوس، اهلند،تقرير الدورة الرابعة والعشرين للهيئة والدورة السادسة واألربع  للجنتها التنفيذيةهيئة انور الدولينة،  5
 20؛ هيئة انور الدولينة، تقرير الدورة السابعة واألربع  هليئة انور الدولية،  الكو ر، كندا، 2013، يناير/كالوس الثاين 2012لو مرب/تشرين الثاين  2

 . 2014يوليو/ وز 
6 How to pursue and achieve the reform objectives of the International Poplar Commission (IPC)? A strategy IPC Secretariat, 

paper, July 2013; IPC Secretariat, Options for an expansion of the thematic scope of the International Poplar Commission 

(IPC). A discussion paper, October 2013  
 . REPCOFO/2014من الوثيقة  84، الفقرة 2014يوليو/حزيراس  27-23، روما، إي اليا، والعشرين للجنة الغابات الثاليةتقرير الدورة   7
 . 49- 35، الفقرات 2014يوليو/ وز  20،  الكو ر، كندا، تقرير الدورة السابعة واألربع  للجنة التنفيذية هليئة انور الدوليةهيئة انور الدولية، 8
 تقرير الدورة املائة للجنة الشؤوس الدستورية والقالولية. - CL 151/2الوثيقة  9

، 2016سبتمرب/أيلول  16-12، برل ، أملاليا، الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة والدورة الثامنة واألربع  للجنتها التوجيهيةتقرير هيئة انور الدولينة،  10
 . 42و 41الفقرتاس 
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وشؤؤؤؤؤؤؤجعت أعضؤؤؤؤؤؤؤا  اهليئة على املسؤؤؤؤؤؤؤاأة بشؤؤؤؤؤؤؤكل  اعل يف عملية ة على الربلامج العادي للمنظمة. تكاليف إ ؤؤؤؤؤؤؤا ية ميتب
 11ة.إصال  اهليئ

؛ ولكن مل جير 2014تعديل لعام ، عقدت دورة خاصؤؤة للهيئة من أجل اعتماد اقيا  ال2018يوليو/ وز  19يف و  11-
إىل األمالة تو ري  اوا أيض  وطلبا يف اجملال أمام عقد مشاورات. التصويت إ ساح   عملية تصويت ألس األعضا  طلبوا ت جيلال

أ ضؤؤؤؤؤت و  12يف مقر أمالة اهليئة.  التصؤؤؤؤؤويت ما بعد املشؤؤؤؤؤاورات إجرا مشؤؤؤؤؤاورات، ووا قوا على إمكالية ومنصؤؤؤؤؤة لل إجرا ات
 .2014اقيا  التعديل لعام  إىلد تعديل واح إ ا ةاملشاورات إىل 

 الهيئة اتفاقيةالمقترحة على  التعديالت-رابًعا
 أما التعديالت املقيحة اليت ترد يف امللحق هبذه الوثيقة  هي كالتايل   12-
  أصنا  ا أخرى من األشجار اليت تتسم بنم   اشمل  ق  أشجار انور بل أيض  تحبيث ال  تفاقية ا  االتوسيع ل

 نقح لالتفاقية  ضال  وينعكس هذا يف العنواس اململناطق املدارية وشؤبه املدارية. منو مشؤابه للحور وباسؤتخدامها يف ا
 ؛4و 3و 1 عن أحكام أخرى ذات صلة باالتفاقية لفسها، مبا يشمل املواد

  مبا يعكس اليكيز على ت بيق العلوم وممارسة اإلدارة؛  3وتنقيح الفقرة با  من املادة 
  تنص على إمكالية حضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤور الدول غري األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف اهليئة دورات هذه  2وإ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ة  قرة جديدة يف هناية املادة

 األخرية بصفة مراقب،  اشي ا مع املمارسات املعمول هبا؛ 
 خالل العديد من الدورات؛  لفعمل تكن ذات  إذ تب ن أهنا 6من املادة  5ها الفقرة وإلغا  اللجنة العامة اليت نظت 
   اشؤؤؤؤؤؤ س تعزيز تنفيذ قرارات اهليئة وتوصؤؤؤؤؤؤيامها على املسؤؤؤؤؤؤتوى الوطت تشؤؤؤؤؤؤجيع  ب 6وإدخال  قرة جديدة  ت املادة 

 لت بيق الالمركزية؛ 
  شؤؤؤؤؤؤؤؤ هنا شؤؤؤؤؤؤؤؤ س الكثري من األجهزة 10والنص على إمكالية تلقي اهليئة التربعات، يف  قرة جديدة  ؤؤؤؤؤؤؤؤمن املادة ،

 املنش ة مبوجب املادة الرابعة عشرة؛ 
  اسؤؤؤؤؤؤتبدال عبارات ووchairmanو ووchairmenو بعبارات وchairpersonو ووchairpersons" يف اإلشؤؤؤؤؤؤارة ،

 من االتفاقية.  15و 9و 7و 6إىل والرئيسو ووالرؤسا و، ملراعاة انياد اللغوي ب  اجلنس  يف املواد 
من اتفاقية اهليئة، تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح التعديالت املن وية على التزامات جديدة لا ذة  بالنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبة إىل كل  12مبوجب املادة و  13-

و ؤؤؤعت جلنة الشؤؤؤؤوس الدسؤؤؤتورية والقالولية خالل و  عضؤؤؤو من األعضؤؤؤا   ق  عقب قبول العضؤؤؤو املعت بتلت التعديالت.
املعايري التالية لتحديد ما إذا كالت التعديالت على ، 1977األونل  دورمها اخلامسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والثالث  املنعقدة يف أكتوبر/ تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤرين

 مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور املنظمة، تن وي على التزامات جديدة االتفاقات اليت تنشئ األجهزة الدستورية 
وإذا كاس من لتيجة التعديالت أس ظل العب  الشؤؤؤؤؤؤامل الذي تتحمله األطراف املتعاقدة يف تنفيذ التزامامها انالية 

لعب  ب ريقة  عل كما هو يف جوهره،  رس التعديالت حينئذ ال تن وي على التزامات جديدة. أما إذا اختلف ا
املهام اليت يتم أداؤها ختتلف يف جوهرها عن تلت االلتزامات انالية  رله ميكن القول ب س التعديالت اليت أحدثت 

ذاتؤؤه  وال ميكن اعتبؤؤار أي  ؤؤديؤؤد لاللتزامؤؤات انؤؤاليؤؤة على ألؤؤه يف حؤؤد هؤؤذا التغيري تن وي على التزامؤؤات جؤؤديؤؤدة.
                                                      

 لوثيقةيف ا 28ج  من الفقرة (ب  و(، البنداس 2018يوليو/ وز  20-16روما، إي اليا،  تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات، 11
COFO 2018/REP 

 .، روما، إي اليا2018تقرير الدورة اخلاصة هليئة انور الدولية يف يوليو/ وز 12
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وذلت، على سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبيل  –حاالت يرقى  يها هذا التمديد إىل مرتبة االلتزام اجلديد مبثابة التزام جديد. بيد أس هناإ 
املثال، عندما يكوس له آثار مالية كبرية على األطراف املتعاقدة أو عندما يكوس العب  الناشؤؤؤؤؤئ غري متناسؤؤؤؤؤب مع 

   13العب  انايل الذي تتحمله األطراف املتعاقدةو.

، عن 2014يف يوليو/ وز  عقودةفيذية للهيئة يف دورمها املاملقيحة، أعربت اللجنة التنعند اسؤؤؤؤؤتعراض التعديالت و  14-
ات القائمة على كاهل ال تزيد من عب  االلتزاما ى التزامات جديدة ألهنرأي مفاده أس التعديالت اجلديدة ال تن وي عل

ا قد بقيت على حاهلا أي أهنااألعضؤؤؤا  ) تب أي التزامات مالية أو قالولية أو إدارية وعلى وجه اخلصؤؤؤومل، مل تي  . أسؤؤؤاسؤؤؤ 
مع املمارسؤؤؤؤؤؤات  م اتقييم هذه للجنة التنفيذية  اوتتسؤؤؤؤؤؤق طريقة التنفيذ االلتزامات القائمة. جديدة، غري تلت الناشؤؤؤؤؤؤئة عن 

دخلة على ألعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  املنظمة وللجنة الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤوس الدسؤؤؤؤؤؤؤؤتورية والقالولية، يف ما يتعلق بتقييم ما إذا كالت التعديالت امل آللفةا
مؤؤا ذكر أعاله، يف  و قلى املوقف من هؤؤذه املسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ لؤؤة، وقؤؤد أعيؤؤد التؤؤ كيؤؤد عدات تن وي على التزامؤؤات جؤؤديؤؤدة. املعؤؤاهؤؤ

 2018.14يوليو/ وز 

 يفوبعد  ية من املشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاورات دامت شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهر ا، عقدت اهليئة دورة  خاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة للتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤويت على التعديالت املقيحة  15-
عضؤؤؤؤو ا عن ت ييدهم للتعديالت  يما اعيض عضؤؤؤؤو واحد عليها  26 التصؤؤؤؤويت، أعرب. ويف ختام 2019 رباير/شؤؤؤؤبا   6

 3تنص الفقرة و  15اهليئة. اتفاقيةويف أعقاب ذلت مت اعتماد التعديالت املقيحة على  عن التصؤؤؤؤؤؤويت. عضؤؤؤؤؤؤو آخروأحجم 
من  ا ر واملنظمة عليها، واعتبار  وتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح التعديالت لا ذة  ق  مع موا قة املؤ اهليئة على التايل  اتفاقيةمن  12من املادة 

 تاريه تلت املوا قة.و 

 التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة اإلجراءات-خامًسا
 إىل إس اللجنة مدعوة  16-

   6اصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة )روما، اليت أيدمها اهليئة يف دورمها اخل بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيغتهااسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتعراض التعديالت املقيحة على اتفاقية اهليئة 
يف  ؤؤؤو  النصؤؤؤومل األسؤؤؤاسؤؤؤية للمنظمة وال سؤؤؤيما لتقدا آرائها بشؤؤؤ س ما إذا كاس أي من   2019 رباير/شؤؤؤبا  

 املع  يف اهليئة؛  العضوالتعديالت املقيحة ين وي على التزامات جديدة بالنسبة إىل 
   يف امللحق هبذه الوثيقة، إىل اجمللس لتدارسؤؤؤؤؤؤه ومن ت إحالته إىل مؤ ر املنظمة  املؤ ر، الواردتقدا مشؤؤؤؤؤؤروع قرار و

 لالتفاقية.  12من املادة  3بالتماشي مع الفقرة 

  

                                                      
 .  46، الفقرة 1977أكتوبر/تشرين األول  14-10تقرير الدورة اخلامسة والثالث  للجنة الشؤوس الدستورية والقالولية،  13
 COFO 2014/REP ةالوثيق يف 28من الفقرة   ب)، البند 2014يوليو/حزيراس  27-23روما، إي اليا،  تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الغابات، 14
 ، روما، إي اليا2019تقرير الدورة اخلاصة هليئة انور الدولية يف  رباير/شبا   15
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 الملحق

 …/…القرار  

 

 16تعديالت االتفاقية الخاصة بإدراج هيئة الحور الدولية ضمن نطاق منظمة األغذية والزراعة

 
 إّن المؤتمر

 
موا قة املؤ ر على االتفاقية اخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بردراج هيئة انور الدولية  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن ل ا  منظمة األغذية والزراعة  إذ يستتتتتتتتتتتتذ ر

من دسؤؤؤتور منظمة األغذية والزراعة يف دورمها العاشؤؤؤرة اليت ُعقدت يف شؤؤؤهر لو مرب/تشؤؤؤرين  14)واالتفاقيةو  مبوجب املادة 
 ؛ 1961لول سبتمرب/أي 26، والذي دخل حيز التنفيذ يف 1959الثاين 

موا قة املؤ ر على التعديالت املقيحة من هيئة انور الدولية خالل دورمها اخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الثالية املعقودة يف  إذ يستتتتتتتتتتتتذ رو
، اليت دخلت 1977يف لو مرب/تشؤؤرين الثاين  الثالثة اخلاصؤؤةت املقيحة خالل دورمها والتعديال 1967أكتوبر/تشؤؤرين األول 
 اريه تلت املوا قة؛ من ت احيز التنفيذ اعتبار  

 رباير/شؤؤؤبا  قد اعتمدت تعديالت  6أس اهليئة خالل دورمها اخلاصؤؤؤة املعقودة يف روما، إي اليا بتاريه  اأيضؤؤؤ  وإذ يستتتذ ر 
 مقيحة على االتفاقية؛

من االتفاقية تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤتوجب موا قة املؤ ر على التعديالت لكي تدخل هذه األخرية حينز  12من املادة  3إىل أس الفقرة نظًرا و
 التنفيذ. 

يف تقرير الدورة انادية والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت  بعد املائة للمجلس  مع املالحظة ب س اجمللس قد وجد أس التعديالت ال  وبعد النظر
  …[ اهليئة[تن وي على التزامات جديدة تيتب على أعضا  

 كما يلي  12من املادة  3على تعديالت االتفاقية بالتماشي مع الفقرة يوافق 

 
 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 الشعوب 
 والبيئة

                                                      
 اخل  املائل و ته خ  ، ويشار إىل النص املدرج باستخداماخل  املش وب يشار إىل النص احملذوف باستخدام16
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 الحالة -1المادة 

 اهليئة الدولية املعنية ب شؤؤؤجار انور واألشؤؤؤجار األخرى السؤؤؤريعة النمو اليت تسؤؤؤاهم يف اسؤؤؤتدامة الشؤؤؤعوب هيئة انورختضؤؤؤع 
واالتفاقية انالية اليت ذية والزراعة لألمم املتحدة )واملنظمةو  غأدرجت يف ل ا  منظمة األ واليتتكوس واهليئةو  ) والبيئة

 وأحكام هذه االتفاقية.من دستور املنظمة  14ألحكام املادة  قيق ذلت اهلدفمهدف إىل  
 

 العضوية -2المادة 

تتكوس الدول األعضؤؤؤؤؤا  يف اهليئة، من الدول األعضؤؤؤؤؤا  أو األعضؤؤؤؤؤا  املنتسؤؤؤؤؤبة يف املنظمة اليت تقبل هذه االتفاقية   -1
 من هذه االتفاقية.  13ألحكام املادة  او ق  

ب غلبية ثلثي دوهلا األعضؤؤا ، قبول عضؤؤوية الدول األخرى اليت تكوس أعضؤؤا  يف األمم املتحدة وأي جيوز للهيئة،   -2
من وكاالمها املتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤة أو يف الوكالة الدولية لل اقة الذرية، اليت تتقدم ب لب للعضؤؤؤؤوية وصؤؤؤؤت رري تعلن  يه قبوهلا هلذا 

 االتفا  بصيغته السارية وقت االلضمام.

على طلب  بنا -عضؤؤؤؤؤا  أو األعضؤؤؤؤؤا  املنتسؤؤؤؤؤبة يف املنظمة ممن ليسؤؤؤؤؤت أعضؤؤؤؤؤا  يف اهليئة أس  ث ل جيوز للدول األ  -3
يف دورات اهليئة. وجيوز للدول غري األعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف املنظمة، ممن تكوس أعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف األمم املتحدة أو يف أي  كمراقب   -منها

مبراقب  يف دورات اهليئة،  –بنا  على طلب منها  –من وكاالمها املتخصؤؤؤؤؤؤؤؤؤصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو يف الوكالة الدولية لل اقة الذرية أس  ثل 
 يت أقرها مؤ ر املنظمة. وو قا لألحكام ذات الصلة مبنح صفة املراقب للدول ال

 
 الوظائف - 3المادة  

 تض لع اهليئة بالوظائف التالية  

العلمية والتقنية  اجلوالبوالصفصاف اجلوالب العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية لزراعات انور دراسة   أ)
باإل ا ة إىل  واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للحور وغريه من ألواع األشجار السريعة النمو، واخلوض  يها.

استدامة الشعوب وز جملموعامها الفرعية العمل على ألواع أخرى تؤمن مل اهليئة حول لوع شجرة انور، جيع
إلتاج املوارد انرجية ومحايتها وصوهنا واستخدامها هبدف استدامة وتتمثل أولويات عمل اهليئة يف والبيئة. 

ويتضمن هذا العمل مسائل األمن الغذائي وتغري را ي والتنمية الريفية والبيئة. سبل العيش واستخدامات األ
املناخ وبواليع الكربوس وصوس التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود بوجه التهديدات األحيائية وغري 

 حيائية، ومكا حة التصحر. األ
 ب  التوا ق املتبادلواملواد بنا  على  ممارسات اإلدارة املستدامة واملعر ة والتكنولوجيا أل كاروتعزيز تبادل ا  ب)

 واملنتج  واملستخدم ؛ العامل  يف البحوث املعني  بالبحوث والت وير،
 وترتيب برامج حبوث مشيكة؛  ج)
 املؤ رات املقيلة جبوالت الدراسة؛و فيز تنظيم   د)
 وتقدا التقارير والتوصيات إىل مؤ ر املنظمة من خالل املدير العام للمنظمة؛  ه)
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و غريها من األجهزة الوطنية املنصومل اهليئات الوطنية املعنية ب شجار انور أهيئات انور وتقدا توصيات إىل   و)
 ، من خالل املدير العام للمنظمة وانكومات املعنية.من هذه االتفاقية 9عليها يف املادة 

 
 إنشاء هيئات الحور الوطنية  - 4 المادة

معنية وطنية حور ينبغي لكل دولة متعاقدة أس تتخذ التدابري الالزمة ب قرب وقت ممكن وب  ضؤؤؤؤل قدرامها، إمنا إللشؤؤؤؤا  هيئة 
ر ذلت، تعي  جهاز وطت مناسؤؤؤؤؤب آخر. وينبغي أس  يل ، أو إذا تعذن ب شؤؤؤؤؤجار انور واألشؤؤؤؤؤجار األخرى السؤؤؤؤؤريعة النمو

وصؤؤؤؤؤؤؤف ا باختصؤؤؤؤؤؤؤامل ول ا  اهليئة الوطنية أو اجلهاز اآلخر وب ي تغيري ي رأ عليه، إىل املدير العام للمنظمة، الذي سؤؤؤؤؤؤؤيقوم 
م مب بوعات بتعميم هذه املعلومات على الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  األخرى يف اهليئة. وتقوم كل دولة متعاقدة برعالم املدير العا

 هيئتها الوطنية أو اجلهاز اآلخر. 
 

 مقر الهيئة - 5المادة  

 يكوس مقرن اهليئة يف روما لدى املقرن الرئيسي للمنظمة.
 

 الدورات -6المادة 

لكل دولة عضؤؤو يف اهليئة أس  ث ل يف دورات اهليئة مبندوب واحد، وجيوز أس يرا قه مناوب، وخربا  ومسؤؤتشؤؤاروس.   -1
وجيوز للمناوب ، واخلربا  واملستشارين أس يشاركوا يف مداوالت اهليئة بدوس أس يكوس هلم حق التصويت،  يما عدا املناوب 

ويكوس لكل دولة عضو يف اهليئة صوت واحد. وتُتخذ قرارات اهليئة ب غلبية املفوض بالشكل الواجب ليحل حمل املندوب. 
ت هذه االتفاقية على غري ذلت. ويت لف النصؤؤؤؤاب من أغلبية ألموع الدول األعضؤؤؤؤا  يف  األصؤؤؤؤوات املدىل هبا، إال إذا لصؤؤؤؤن

 اهليئة. 

ة، إىل عقد الدورة العادية للهيئة مرنة يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاور مع رئيس اللجنة التنفيذية للهيئو   -2 
واحدة كل أربع سؤؤؤؤؤؤؤنوات.  وجيوز عقد دورات اسؤؤؤؤؤؤؤتثنائية للهيئة من قبل املدير العام للمنظمة وبالتشؤؤؤؤؤؤؤاور مع رئيس اللجنة 

 التنفيذية، أو ب لب من اهليئة، أو ب لب من ثلث الدول األعضا  يف اهليئة على األقل. 

 املكاس الذي  دده اهليئة داخل أرا ي الدول األعضا   يها أو يف مقرنها.تُعقد دورات اهليئة يف و   -3 

 ولائب  للرئيس.  ايف بداية كل دورة، تنتخب اهليئة من ب  املندوب  رئيس  و   -4 

يتم  ينبغي أس يكوس هناإ جلنة عامة للدورة تت لف من رئيس الدورة ولائبيه ومن رئيس اللجنة التنفيذية ولائبيه. و   -5 
من  4توصيات اهليئة االعتبار الواجب من قبل اهليئات الوطنية وغريها من األجهزة الوطنية املنصومل عليها يف املادة  إيال 

 هذه االتفاقية. 
 

 اللجنة التنفيذية - 7المادة 
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 . 5عضوا وأعضا  تتارين يصل عددهم إىل  12يكوس للهيئة جلنة تنفيذية تت لف من  -1

تنتخب اهليئة اثت عشؤؤؤؤؤؤر عضؤؤؤؤؤؤوا للجنة التنفيذية من ب  األ راد الذين ترشؤؤؤؤؤؤحهم الدول األعضؤؤؤؤؤؤا  يف اهليئة بنا  و  -2
ويتم  من هذه االتفاقية. 4أو األجهزة الوطنية األخرى املنصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومل عليها يف املادة للحور على اقياحات هيئامهم الوطنية 

وجيوز إعادة لوس يف منصؤؤؤبهم ملدة أربع سؤؤؤنوات. ربمهم اخلاصؤؤؤة، ويظتعي  أعضؤؤؤا  اللجنة التنفيذية بصؤؤؤفتهم الشؤؤؤخصؤؤؤية خل
 التخاب أعضا  اللجنة التنفيذية.

جيوز للجنة التنفيذية، من أجل  ؤؤؤؤماس تعاوس املتخصؤؤؤؤصؤؤؤؤ  الضؤؤؤؤروري ، أس ختتار من واحد إىل مخسؤؤؤؤة أعضؤؤؤؤا  و  -3
ة األعضؤؤؤؤؤؤا  اإل ؤؤؤؤؤؤا ي  مع التها   ية أعاله. وتنتهي مدة عضؤؤؤؤؤؤوي 2إ ؤؤؤؤؤؤا ي  بنفس الشؤؤؤؤؤؤرو  املنصؤؤؤؤؤؤومل عليها يف الفقرة 

 عضوية األعضا  املنتخب .

تعمل اللجنة التنفيذية، ب  دورة وأخرى من دورات اهليئة، بالنيابة عن اهليئة بوصؤؤؤؤؤؤفها جهازها التنفيذي. وتقوم و  -4
رلامج عملها، وبدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اللجنة التنفيذية بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكل خامل بتقدا املقيحات إىل اهليئة  يما يتعلق بالتوجه العام للهيئة وب

 املسائل التقنية وتنفيذ الربلامج كما وا قت عليه اهليئة. 

 تنتخب اللجنة التنفيذية من ب  أعضائها رئيسا ولائبا للرئيس. -5

يدعو املدير العام للمنظمة، بالتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاور مع الرئيس، إىل عقد دورات للجنة التنفيذية كلما دعت الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرورة إىل  -6
 اللجنة عند العقاد كل دورة عادية للهيئة. كما  تمع مرة واحدة على األقل ب  دورت  عاديت  للهيئة.ذلت. و تمع 

 كما  تمع مرة واحدة على األقل ب  دورت  عاديت  للهيئة.

 تقدم اللجنة التنفيذية تقاريرها إىل اهليئة. -7
 

 األمين -8المادة 

ويقوم  أمام املدير العام. م  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوال  ويكوس األب  كبار املوظف  يف املنظمة،  اهليئة من العام للمنظمة أم ي   املديرُ يع ن 
 أم  اهليئة ب دا  واجباته حبسب ما يت لب عمل اهليئة. 

 
 األجهزة الفرعية – 9المادة 

بتوا ر األموال الالزمة يف الباب ذي  اجيوز للهيئة، عند الضؤؤرورة، إلشؤؤا  هيئات  رعية وجلاس وتاعات عمل، رهن   -1
الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلة من امليزالية املعتمدة للمنظمة. ويدعو املدير العام إىل عقد دورات اهليئات الفرعية واللجاس وتاعات العمل هذه، 

 بالتشاور مع رؤسا  هذه األجهزة.

أو أهنا تتكوس من دول أعضؤؤؤؤا   تكوس العضؤؤؤؤوية يف األجهزة الفرعية مفتوحة أمام تيع الدول األعضؤؤؤؤا  يف اهليئة، -2
 تتارة من اهليئة، أو من أ راد يعينوس بصفتهم الشخصية بالصورة اليت  ددها اهليئة. 
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 المصروفات - 10المادة 

تتحمل انكومات واملنظمات املعنية، مصؤؤؤرو ات مندول الدول األعضؤؤؤا  يف اهليئة واملناوب  واملسؤؤؤتشؤؤؤارين، عند  -1
 أو األجهزة الفرعية، وكذلت مصرو ات املراقب . حضورهم دورات اهليئة 

 تتحمل الدول اليت حيمل أعضا  اللجنة التنفيذية جنسيامها، مصرو امهم عند حضورهم دورات اللجنة التنفيذية. -2

يتحمل األ راد الذي يدعوس بصؤؤؤؤؤفتهم الشؤؤؤؤؤخصؤؤؤؤؤية إىل حضؤؤؤؤؤور دورات اهليئة أو املشؤؤؤؤؤاركة يف عملها أو يف عمل  -3
 أجهزمها الفرعية لفقامهم، إال عندما يُ لب منهم أدا  مهام حمددة ليابة عن اهليئة أو أجهزمها الفرعية. 

 تتحمل املنظمة مصرو ات األمالة.  -4

رو ات اإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا ية املتعلقة بدورات اهليئة أو اللجنة التنفيذية عندما تعقد هذه تتحمل انكومة املضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيفة املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ -5
الدورات يف مكاس غري مقر اهليئة. وتتحمل انكومة املضؤؤيفة مصؤؤرو ات املنشؤؤورات املتعلقة بدورات اهليئة واللجنة التنفيذية 

 واألجهزة الفرعية، املختلفة عن تقارير هذه الدورات.

قبل املسؤؤؤؤاأات ال وعية بشؤؤؤؤكل عام أو يف ما يتعلق مبشؤؤؤؤاريع أو ألشؤؤؤؤ ة حمددة للهيئة. وتسؤؤؤؤدد جيوز للهيئة أس ت -6
هذه املسؤؤاأات يف حسؤؤاب أمالة تقوم املنظمة برلشؤؤائه. ويكوس قبول هذه املسؤؤاأات ال وعية وإدارة حسؤؤاب األمالة و ق ا 

 للقواعد املالية للمنظمة.
 

 الالئحة الداخلية - 11المادة 

ئة اعتماد وتعديل الئحتها الداخلية، ب غلبية ثلثي أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤائها، مبا يتفق مع الالئحة العامة للمنظمة. وتدخل جيوز للهي
 من تاريه هذه املوا قة.  االالئحة الداخلية للهيئة، وأي تعديل عليها، حيز التنفيذ بعد موا قة املدير العام للمنظمة، واعتبار  

 
 التعديالت - 12المادة 

 هذه االتفاقية ب غلبية ثلثي أعضا  اهليئة. جيوز تعديل -1

جيوز ألية دولة عضؤؤؤؤؤؤؤؤو يف اهليئة اقيا  تعديل هذه االتفاقية، على أس ترسؤؤؤؤؤؤؤؤل املقيحات إىل املدير العام للمنظمة  -2
تيع الدول  قبل بد  دورة اهليئة اليت ستناقش  يها املقيحات مبائة وعشرين يوم ا على األقل. على املدير العام أس يبلغ  ور ا

 األعضا  يف اهليئة جبميع التعديالت املقيحة. 

تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح التعؤؤديالت  عؤؤالؤؤة  ق  مبوا قؤؤة مؤ ر املنظمؤؤة وذلؤؤت اعتبؤؤار ا من تؤؤاريه هؤؤذه املوا قؤؤة. وعلى املؤؤدير العؤؤام  -3
واألم  العام لألمم  للمنظمة أس يبلغ تيع الدول األعضؤا  يف اهليئة وتيع الدول األعضؤا  واألعضؤا  املنتسؤب  يف املنظمة

 املتحدة بتلت التعديالت. 

عقب عضؤؤؤو  كل دولة  ال تسؤؤؤري التعديالت اليت تن وي على التزامات جديدة للدول األعضؤؤؤا  يف اهليئة إال على -4
تتضمن التزامات جديدة لدى املدير العام للمنظمة. ويقوم  وتودع صكوإ قبول التعديالت اليت .تالتعديال على موا قتها
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دير العام للمنظمة برخ ار تيع الدول األعضؤا  يف اهليئة وتيع الدول األعضؤا  واألعضؤا  املنتسؤب  يف املنظمة واألم  امل
العام لألمم املتحدة بذلت القبول. وتظل انقو  وااللتزامات اخلاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ب ي من الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف اهليئة الذين مل يقبلوا 

 جديدة خا عة ألحكام هذه االتفاقية اليت كالت سارية قبل التعديل. التعديالت اليت تن وي على التزامات
 

 قبول االتفاقية - 13المادة 

يتم قبول هذه االتفاقية من جالب أية دولة عضؤؤؤؤؤو أو عضؤؤؤؤؤو منتسؤؤؤؤؤب يف املنظمة بريداع وثيقة قبوهلا لدى املدير  -1
 عند تلقي املدير العام ملثل هذه الوثيقة. االعام للمنظمة، ويصبح هذا القبول لا ذ  

من تاريه موا قة اهليئة على طلب  اويصؤؤؤؤؤؤبح قبول هذه االتفاقية من جالب الدول غري األعضؤؤؤؤؤؤا  يف املنظمة لا ذ   -2
 من هذه االتفاقية.  2لنص املادة  االعضوية طبق  

الدول األعضؤؤا  واألعضؤؤا  املنتسؤؤب  يف املنظمة ويبلنغ املدير العام للمنظمة تيع الدول األعضؤؤا  يف اهليئة وتيع  -3
 واألم  العام لألمم املتحدة جبميع حاالت القبول اليت أصبحت لا ذة. 

وجيوز قبول هذه االتفاقية مع إبدا   فظات، على أال يؤخذ هبذه التحفظات إال برتاع الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف  -4
تيع الدول األعضؤؤؤؤؤؤؤؤا  يف اهليئة على الفور ب ي  فظات. وكل عضؤؤؤؤؤؤؤؤو من اهليئة عليها. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ 

 هلذه التحفظات. أعضا  اهليئة ال يرد خالل ثالثة أشهر من تاريه اإلبالغ يعترب قابال  
 

 التطبيق اإلقليمي - 14المادة 

باشؤؤياكها يف االتفاقية.  ويف  على الدول األعضؤؤا  يف اهليئة أس تعلن بو ؤؤو ، عند قبول هذه االتفاقية، األرا ؤؤي املشؤؤمولة
غياب مثل هذا اإلعالس يعترب االشؤؤؤؤياإ شؤؤؤؤامال لكامل األرا ؤؤؤؤي اليت تكوس الدولة العضؤؤؤؤو مسؤؤؤؤؤولة عن عالقامها الدولية.  

 .16من املادة  2ب حكام الفقرة  اوجيوز تعديل ل ا  الت بيق اإلقليمي برعالس الحق رهن  
 

 المنازعاتتفسير االتفاقية وتسوية  – 15المادة 

إذا تعذر على اهليئة تسوية أي لزاع بش س تفسري هذه االتفاقية أو ت بيقها، حيال النزاع إىل جلنة تت لف من عضو يعينه كل 
طرف من أطراف النزاع، ومن رئيس مسؤؤؤؤتقل هتاره أعضؤؤؤؤا  هذه اللجنة. وتشؤؤؤؤكل توصؤؤؤؤيات هذه اللجنة، وإس كالت غري 

األطراف املعنية يف املو وع الذي أثار اخلالف. وإذا تعذر تسوية النزاع هبذه ال ريقة، ملزمة ب بيعتها، أساسا إلعادة لظر 
 حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي هلذه احملكمة، مامل تتفق أطراف النزاع على طريقة أخرى لتسويته.

 
 االنسحاب  - 16المادة 

إشؤؤؤؤعار ا بالسؤؤؤؤحاهبا من اهليئة يف أي وقت بعد القضؤؤؤؤا  سؤؤؤؤنة واحدة من جيوز ألية دولة عضؤؤؤؤو يف اهليئة أس تع ي  -1
بعد سؤؤؤؤؤتة أشؤؤؤؤؤهر من تاريه تسؤؤؤؤؤلمه من قبل املدير العام للمنظمة،  اتاريه قبوهلا هلذه االتفاقية. ويصؤؤؤؤؤبح هذا اإلشؤؤؤؤؤعار لا ذ  
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املنظمة واألم  العام لألمم الذي يقوم بربالغ تيع الدول األعضؤؤؤؤؤؤا  يف اهليئة والدول األعضؤؤؤؤؤؤا  واألعضؤؤؤؤؤؤا  املنتسؤؤؤؤؤؤب  يف 
 املتحدة باستالم هذا اإلشعار.

على الدولة العضؤؤؤؤؤؤؤؤو يف اهليئة اليت تكوس مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولة عن العالقات الدولية ألكثر من إقليم أس  دد عند اإلشؤؤؤؤؤؤؤؤعار  -2
عترب االلسحاب بالسحاهبا من االتفاقية، اإلقليم أو األقاليم اليت يسري عليها االلسحاب. ويف غياب مثل هذا التحديد، ي

على كل األقاليم اليت تكوس هذه الدولة العضؤؤو مسؤؤؤولة عن عالقامها الدولية. وجيوز لدولة عضؤؤو يف اهليئة أس تقدم  امن بق  
دولة من الدول  ةعن عالقامها الدولية. وتعترب أيبااللسحاب بالنسبة إلقليم أو أكثر من األقاليم اليت تكوس مسؤولة  اإشعار  

ا بالسحاهبا من اهليئة، ويسري بالسحاهبا من املنظمة، ك هنا يف لفس الوقت، قدمت إخ ار   ااألعضا  يف اهليئة تقدم إشعار  
 هذا االلسحاب على تيع األقاليم اليت تكوس الدولة العضو مسؤولة عن عالقامها الدولية، باستثنا  األعضا  املنتسب . 

 
 اء االتفاقيةانقض - 17المادة 

تنقضؤؤؤؤي هذه االتفاقية إذا اعفد عدد الدول األعضؤؤؤؤا  يف اهليئة إىل أقل من سؤؤؤؤتة، ما مل يقرر األعضؤؤؤؤا  الباقوس باإلتاع 
ومبوا قة مؤ ر املنظمة، على خالف ذلت. وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ تيع الدول األعضؤؤؤا  يف اهليئة، وتيع الدول 

 تسب  يف املنظمة واألم  العام لألمم املتحدة بالقضا  االتفاقية.األعضا  واألعضا  املن
 

 بدء نفاذ االتفاقية - 18المادة 

يبدأ لفاذ هذه االتفاقية مبجرد أس يصؤؤؤبح اثنا عشؤؤؤر عضؤؤؤوا يف اهليئة أو أعضؤؤؤا  منتسؤؤؤب  من ب  أعضؤؤؤا  املنظمة  -1
 من هذه االتفاقية. 13من املادة  1 يها، وذلت بريداع وثائق القبول طبقا لنص الفقرة  اأطرا   

ويف ما يتعلق بالدول اليت هي أعضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  بالفعل يف اهليئة واليت تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبح أطرا ا يف هذه االتفاقية،  رس أحكام هذه  -2
إىل  20االتفاقية  ل حمل أحكام النظام األسؤؤؤاسؤؤؤي هليئة انور الدولية الذي اعتم د يف الدورة الثالية للهيئة اليت عقدت من 

 يف إي اليا.  1948أبريل/ليساس  28
 

 اللغات ذات الحجية - 19المادة 

 تكوس النصومل اإلهتليزية والفرلسية واإلسبالية هلذا االتفاقية متساوية يف انجية. 


