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والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

املائة بعد األوىل الدورة

2015 األول تشرين/أكتوبر 23-21 روما،

الدستور تعديل اقرتاح – القالعية احلمى ملكافحة األوروبية اهليئة

مقدمة –أواًل 

أدرجهذاالبنديفجدولاألعمالاملؤقتللجنةالشؤونالدستتوريةوالاانونيتةيفيمتايلتيجاللجنتةجاوفاتارلل اترة-1

منالالئحةالعامةللمنظمة،حيثتاوماللجنةبالنظريفبنودحمددةُأحيلتإليها،واليتقتدتنشتأ34يبامناملادة 7

.منالدستور،وإقرارها،وتن يذها،وت سريهاج14طرافاليتتعادطبااللمادةجوضعاملعاهداتواالت اقياتمتعددةاألعن

تتناولهذهالوثياةالتعديالتاملارتحةعلتىدستتورائيئتةاألوروبيتةملكافحتةاحلمتىالاالعيتةيفيمتايلتي-2

لىاألعضاءخاللدورتهالسابعةيفئذهالوثياة.واعتمداملؤمتردستورائيئةوعرضهعامللحقجائيئةجا،واليتترديف

،متعقبتول1954يونيو/حزيران12.وأصبحالدستورساريامل عوليف1مندستوراملنظمة14،وفااللمادة1953عام

ستدولأوروبيةللدستوراألصلي.وقدمتتعديلالدستوريفعددمناملناسباتمنذاعتمادهللمترةاألوىل،اتانرخرهتا

1997يفعام
ختاللدورتهتاالعامتةاحلاديتةواألربعتنيالتيتامللحق.وقدوافاتائيئةعلىالتعديالتاليتترديف2

.2015أبريل/نيسان23إىل23عادتيفروما،إيطاليا،من



.33/53الارار1
،ا1989والثامنةوالعشريني،ا1977والثانيةوالعشريني،ا1973والعشريني،ا1962متاالت اقعليهاخاللالدوراتالتاسعةيالتعديالتاليت2

،1973ا،واحلاديتةوالستتنيي3/39،الاترار1962بتلدوراتاملتؤمترالتاستعةوالتثالثنييوالثانيةوالثالثني،واليتمتاعتمادهتابعتدكلتنمتنق 

علىالتوالي.ا1997ا،والثالثةعشرةبعداملائةي2/96،الارار1989ا،والسادسةوالتسعنيي5/72،الارار1977ا،والثانيةوالسبعنيي5/61 الارار

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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 معلومات أساسية عن اهليئة –ثانيًا 



اعتربتمكافحةاحلمىالاالعيةأولويةإلعادةبناءاالقتصاداتواألمنالغذائييفأوروبابعداحلتربالعامليتة-3

.وقتدتتت1954أنشتئتائيئتةيفعتام1952-1951الثانية،ويفأعااباألوبئتةاملتدمرةالتيتضتربتأوروبتايف

عنتدماانضتمتإىلائيئتة،علتىوجته1990امالعضويةبشكلسريعيفاخلمستيناتوالستتينات،ودتددابعتدعت

،اانتمجهوريةجورجيارخترالبلتدانلالنضتمامإىلائيئتة،التيت2013اخلصوص،بلدانأوروباالشرقية.ويفعام

.3عضوا38يبلغعددأعضائهاحاليا



علىاخلدماتاليتتادمهاامتزايداوياصرالدستورالعضويةعلىدولاملنطاةاألوروبية،يفحنيأنهناكطلب-4

ائيئةمنخارجبلداناملنطاةاألوروبية،اانبعضهاعلىاستعدادلتاديمتربعاتابريةملشاريعتعاونيةيفدالبنتاء

الادرات،الذييعتربأنهكاتمن عةمتبادلةلعضويةائيئةواألطرافغرياألعضاءاملعنية.



املتمثتل2هامةلعملمنظمةاألغذيةوالزراعةمنأجلحتايقائدفاالسترتاتيجيوإننواتجوإجنازاتائيئة-5

،وائتتدفجزيتتادةوحتستتنيتتتوفريالستتلعواخلتتدماتمتتنالزراعتتةوالغابتتاتومصتتايداأل"تتاكبطرياتتةمستتتدامةجيف

يفاملنطاةاألوروبية.اصةر،خجزيادةقدرةسبلالعيشعلىالصمودأمامالتهديداتواألزماتجاملتمثليف5االسرتاتيجي



 التعديالت املقرتحة على دستور اهليئة –ثالثًا 



 األساس املنطقي لتعديل الدستور –ألف 



،يف2014إلدخالتعديالتعلىالدستورإىلاملتديرالعتاميفديستمرب/اانوناألولارقدمتحكومةالنمسااقرتاح-6

للجنةالتن يذيةللهيئةاألوروبيةملكافحةاحلمىالاالعية.ويعكسهذااالقرتاح،علىالرغممتنتادهته88أعاابالدورة

بلعضوواحد،عملاللجنةالتن يذيةللهيئتةيفأعاتابالتدروةالعامتةاألربعتنيللهيئتةاألوروبيتةملكافحتةاحلمتىمنق 

2013الاالعيةاليتعادتيفأبريل/نيسان
اغتنمتاللجنةالتن يذيةال رصةملراجعةالدستوربشكلشامل..وقد4

                                                      
،األبانيا،النمسا،بلجيكا،البوسنةوائرسن،بلغاريا،ارواتيا،قربص،اجلمهوريةالتشيكية،التدتارك،إستتونيا،فنلنتدا،فرنستا،جورجيت3

يرلندا،إسرائيل،إيطاليا،الت يا،ليتوانيا،لكسمربغ،مالطا،هولندا،النرويج،بولنتدا،الربتغتال،رومانيتا،ريسلندا،رأملانيا،اليونان،هنغاريا،

  دة.صربيا،سلوفاايا،سلوفينيا،إسبانيا،السويد،سويسرا،اجلمهوريةاليوغوسالفيةالساباةمادونياوتراياواململكةاملتح

احإزالتةتكمناالحتياجاتاملتماثلةألعضاءائيئةوبعضالدولغرياألوروبية،معظمهممنأعضاءمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميتة،وراءاقترت4

 العامةاحلاديةواألربعني.الايداإلقليمياألوروبيعنالعضوية.غريأنالتعديلهذااملارتحعلىالدستورمليتمتأييدهمنقبلاألعضاءيفالدورة



3  CCLM 101/4 

 

 

جتاتديماملارتحتاتإىلائيئتةفيمتايتعلتقمتنالدستتور،11تتوىلاللجنةالتن يذيةللهيئة،مبوجتباملتادة-7

لتذيأدىإىل،يفمجلةأمورأخرى.وقداانالشاغلالرئيسيللجنةالتن يذيتة،امبسائلالسياساتوبرنامجاألنشطةج

مراجعةوتنايحالدستور،تعزيزحوامةائيئة،وعلىوجهاخلصوص،إطالتةفترتةخدمتةاملنتختبنيلعضتويةاللجنتة

أدناه.12التن يذية،علىالنحوالوارديفال ارة



،متتاديمتعديلني:التزامات الدول األعضاء بشأن2باملادة وفيمايتعلق-8


،بأنتضعالدولاألعضاء،اليتالتعرتفاملنظمةالعاملية(1) 2املادة حاألولبإدراجشرطيفيتعلقاالقرتاا1ي

.ويضتعخطة وطنية ملكافحة هذا املرض بشكل تدرجييلصحةاحليوانبأنهاخاليةمناحلمىالاالعية،

افحةمرضاحلمتىالاالعيتةهذاالتعديلاملارتحالتزاماتاألعضاءمبايتماشىمعاالسرتاتيجيةالعامليةملك

2012املشتترتاةبتتنيمنظمتتةاألغذيتتةوالزراعتتةواملنظمتتةالعامليتتةلصتتحةاحليتتوانالتتيتوضتتعتيفعتتام

يجاالسرتاتيجيةالعامليةاملشرتاةبنيمنظمةاألغذيةوالزراعةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوانجا.ومتنبتني

باشرفاطعلىجورجياوإسرائيلوترايا،وبال عتللتدىاتلاألعضاءاحلاليني،يؤثرهذاالتعديلبشكلم

ويهتدف5منهذهالدولاألعضاءخططوطنيةساريةتتبعمساراملكافحةاملتتدرجملترضاحلمتىالاالعيتة.

اإىلضمانأنالبلدانغرياخلاليةمناحلمىالاالعيةيفالوقتالتراهنولكنهتا1ي2التعديلاملارتحللمادة

تصبحعضوا،هكنهاأنتستخدممساراملكافحةاملتدرجملرضاحلمىالاالعيةللوفاءبالتزامهاترغبيفأن

مبكافحةاملرض.اماأناإلضافةاملارتحةتتناولمشاغلالدولاألعضتاءبتأنااللتزامتاتالاائمتةمبوجتب

اتشكلعبئاابريالبعضاألعضاءاجلدداحملتملني،منخاللمتكنينهجمتدرجلإلدارةتثبت1ي2املادة

منخاللهاخلططالوطنيةااللتزاماملطلوب.ويتمتاييمهذهاخلططالوطنيةحاليامنخاللالعملياتاملت تق

حليوان.عليهابشكلمشرتكمنقبلمنظمةاألغذيةوالزراعةواملنظمةالعامليةلصحةا


،باالتططي  اجلياد ادارة الطاوار    ،فارةفرعيةجديدة،ويتعلتق2ويدخلالتعديلاملارتحالثانيللمادةا2ي

ويعكسحايايةأنمعظماألعضاءتاريباقدقضواعلىهذااملرض.وتتطلباإلضافةاملارتحتةمتناألعضتاء

ىالاالعية،وضمانتوفراملوارداملاليةوالبشريةجيكونلديهمخطططوارئلإلدارةال وريةحلاالتاحلمأن

.اماأنهاتدعوإىلتوفرياملتواردج1-2والتانيةالكافيةللتطبيقال وريلطرقاملكافحةاملشارإليهايفاملادة

ىلأنهمت.وجتدراإلشارةإ2الكافيةللوفاءبااللتزاماتاملتعلاةبتدابرياملكافحةاملابولةمناألعضاءيفاملادة

                                                      
لتشتجيعالتدولاألوروبيتةاملؤهلتةالتيتليستتأعضتاءبعتديفائيئتة2008وضعتائيئةمساراملكافحةاملتدرجملرضاحلمىالاالعيةيفعام5

منقبلمنظمةاألغذيةوالزراعةواملنظمةالعامليتةلصتحة2011يمعظمهاالختلومناحلمىالاالعيةاعلىمكافحةاملرض.ومتاعتمادهالحاايفعام

إىلاحليوان،اأداةللنهوضالوطينيفإدارةاملرض.ويساعداملسارالدولعلتىوضتعخطتطاسترتاتيجيةمستتدامةإلدارةاحلمتىالاالعيتة،تستتند

نمتكنالبلدان،إكامتتن يذها،منزيادةمستوىمكافحةاحلمىجدموعةمنمراحلاألنشطةملكافحةاحلمىالاالعية]..[ينبغيأاملخاطر.وهي

مناحلمىالاالعيةتدرجييا،إىلدرجةإجناحواستدامةطلباحلصولعلىدعماملنظمةالعامليةلصحةاحليوانلربنامجتطعيموطين]...[أوالتحرر

يناير/اتانون26،املبادئووصت املراحتلواملعتايري–درجملرضاحلمىالاالعيةمساراملكافحةاملتالاالعيةبشكلر"يمعأوبدونتلايح]...[.

 أل .-1،الاسم2011الثاني
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جينبغياآلنتعديلالغرضإىلحاياةأنه،استجابةر1997إدخالالتعديالتاألخريةعلىالدستوريفعام

األوليمنائيئة،وهومكافحتةاحلمتىالاالعيتة،متنختاللالتأايتدعلتىدورائيئتةاجلديتداملتمثتل

أنهيلحظأيضاأنهمطلوببال علمنأعضاءاما6.تعزيزالتدابريالوقائيةواالستعدادحلاالتالطوارئج يف

االحتاداألوروبيالثمانيةوعشرين،الذينهمأيضتاأعضتاءيفائيئتة،أني توابهتذهاملتطلبتاتمبوجتب

قواننيالصحةاحليوانيةيفاالحتاداألوروبي،وأنماياتربمجيتعالتدولاملنتميتةإىلاالحتتاداألوروبتي

وةعلىكلن،فإنالتعتديلاملاترتحيضتمنأنطتالعالعضتويةاجلتددياترونوفتبهذهالشروط.وعال قد

بالتزامهمبأنيكونلديهمقدرةإلدارةالطوارئ.



املتعلاتةبتعزيتز4،تهدفإضافةوظي ةللهيئتةمبوجتبال اترةالوظائف العامةبشأن4باملادة وفيمايتعلق-9

تعزياز  إىلضمانأنائيئةقادرة،يفإطارواليتهتا،علتىاملستاهمةيفجمكافحةاحلمىالاالعيةعلىاملستوىالعامليج

لالسرتاتيجيةالعامليةاملشرتاةبنيمنظمةاألغذيتةوالزراعتة،وكلندعمارمكافحة مرض احلمى القالعية خارج أوروبا

جحت يتزالعمتل4-4كلنمعالوظي ةالعامةاحلاليةللهيئتةاملتذاورةيفاملتادةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوان.ويتسق

ومناملتوقعأنيضعكلنعملائيئةيفإطاراألهتدافاالسترتاتيجيةاملشرتكوالتخطيطلهحيثماياتضياألمركلنج.

تعزيتزبترامجوقايتةومكافحتة،وأنيستاهميف5للمنظمة،وأنيسهلدعمبرامجائيئةلتحايقائدفاالسترتاتيجي

أفضلخارجأوروبا.والي رتضكلناملشاراةاملباشرةللدولغرياألعضاء،بلالعملمتعاملكاتتبامليدانيتةللمنظمتةيف

.5مبادراتهااإلقليميةومشاريعهاالداعمةللهدفاالسرتاتيجي



علىشاني:ائف اخلاصةبالوظاملتعلاة5املادة وتاومالتعديالتاملارتحةعلى-10


،تهدفانإىلموائمةاألحكاماملتعلاةبالوظتائ 4-2و 3-2جديدتني،فقرتني فرعيتنيتدخلالتعديالتا1ي

بتوفري التدريب لالساتاابة للحااالت الطارئاة وصاون     اخلاصةللهيئةمعممارستهااحلالية،فيمايتعلق

االيتتاتومائيئتةمتن1ي5خلاصةاحلاليةمبوجباملادة.وتوضحاملارتحاتالوظي ةااملعايري وتعزيزها

جبتاديماملساعدةيفالوقايةمنت شياملرضومكافحتهيفحاالتالطوارئ،بأيشكلمناألشتكالخالئا

،عتنمعتايري1985وقداانتائيئتةمستؤولة،منتذعتامتراهائيئةوالعضوأواألعضاءاملعنيةمناسبارج.

تنتاولفتريوااحلمتىتالبيولوجيةللمخترباتياملخترباتالوطنيةومنتجياللااحاتاالتيتإدارةاملخاطر

الاالعية.ويشارإىلهذهاملعايرييفتوجيهاتاالحتاداألوروبي.وباإلضافةإىلكلتن،قامتتائيئتةختالل

للطتوارئ.وإنبرنتامجالسنواتاخلمساملاضيةبتوفريالتدريبإلنشاءاادرأوروبيمناخلرباءلالستجابة

عملائيئةمهميفمساعدةاألعضاءعلىالوفاءباملعايريالدوليةالستعداداخلدماتالبيطريتةلطتوارئهتذا

املرض،وقدلعبتدوراهامايفأوروبايفمساعدةالبلدانعلىوضعخططاسرتاتيجيةوطنيةملكافحةمرض

ضتروريإدراجإشتارةيفالدستتورإىلتعزيتزمستاراملكافحتةاحلمىالاالعية.وبالتتالي،اعتتربأنتهمتنال

املتدرج،مباأنهذااملسارقدأصبحأداةائيئةللمساعدةيفحتسنيالتخطتيطاالسترتاتيجيوتن يتذخطتط

                                                      
 .CCLM67/5الوثياةمن6ال ارةنظرا6
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املكافحتتةالوطنيتتة.ويعتتتربكلتتنأيضتتامستتاهمةيفجهتتودمنظمتتةاألغذيتتةوالزراعتتةيفإطتتارائتتدف

سنيالوقايةمناألزماتالصحيةاحليوانيةعلىاملدىالطويل.لضمانحت5 االسرتاتيجي


وباإلضافةإىلكلن،يتمإدراجإشارةإىلتوصياتاملنظمةالعامليةلصحةاحليوان،وحسباالقتضاءاالحتادا2ي

جإنشتاء،تدلعلىمصتدرلإلرشتادبشتأنتن يتذاحلكتماملتعلتقبتعزيتز2-2األوروبي،يفال ارةال رعية

.ونظترالت سترياتلتل تةاردوناتصحيةمنقبلعضوأواألعضاء،عندالضرورة،ملنعانتشاراملترضج

بشأناملبادئاليتحتكمالكردوناتالصحية،هنتاكحاجتةلضتمانتعزيتزائيئتةضتمنستياقترتيبتات

التنسيقالراسخةبنيائيئةواالحتاداألوروبيواملنظمةالعامليةلصحةاحليوان.



،ستيمكنالتعتديلاملاترتحالتدولغترياألعضتاءيفائيئتةأويفمنظمتةاملراقبنيبشأن9باملادة وفيمايتعلق-11

متعموافاتةالترئيس.ويهتدفهتذااالقترتاحإىلاالستتجابةاجتماعات اللاناة التنييذياة  األغذيةوالزراعةمنحضور

الهتمامبعضالدولغرياألعضاءيفالتعاونواملساهمةيفبرنامجعملائيئة،مبايفكلنمنخاللتربعاتإضافية.



بشأناللجنةالتن يذية،نظرتائيئةيفعددمناملسائل:10باملادةوفيمايتعلق-12


حكاماحلاليةللدستور،تتأل اللجنةالتن يذيةمنالرئيسونائعالرئيسللهيئةومخسةمنتدوبنيوفاالألا1ي

.ويأتيكلتنزيادة عدد املندوبني من مخسة إىل ستة(1)10املادة مناألعضاءختتارهمائيئة.ويارتحيف

اعتمدتتهائيئتةيفدورتهتانتيجةللتغيرييفالالئحةالداخليتةاملتعلتقبتالرئيسونتائعالترئيس،التذي

.اماأنكلتنيتصتلبضترورةالتأاتدمتنأنالزيتادةيفالعضتويةمتنختارجاالحتتاد7احلاديةواألربعني

األوروبيممثلةبشكلاافومناسب،وتوازنبشتكلأفضتلاألعضتاءالثمانيتةوعشترينالتذينينتمتونإىل

لية.االحتاداألوروبي،علىالنحوالوارديفال ارةالتا


خذاالعتبتارالواجتبأجينبغياوهوأنه1ي10وباإلضافةإىلكلن،متاقرتاحإدخالشرطإضايفعلىاملادةا2ي

التمثيال اجلرارا   .وقدأصتبحتمستألةللتأادمنالتمثيلاجلغرايفالعادلللعضويةيفاللجنةالتن يذيةج

عمليةصنعالاراروالتوجيهيفائيئتة،مبتاأنتهقضيةتؤثرعلىاحلوامة،ويفنهايةاملطاف،علىفعالية

اانهناكإفراطيفمتثيلبعضالبلدانل رتةطويلةواخلستارةالتيتتلتتكلتنمتنناحيتةإشتراكبعتض

                                                      
أعضتاءاللجنتةتسعىاللجنةإىلضمانالتزامأطولمناملوظ نيالذينيشغلونمنصبالرئيسونائعالرئيس.وحالياجترياالنتخاباتالختيتار7

التوجيهيةخاللاجللساتالعامةللهيئة،اليتعادتخاللالسنواتالعشريناملاضتيةاتلستنتني.وتستعىالتعتديالتاملوصتىبهتاإىلتشتجيع

أربعوستسنوات.األعضاءاملختارينلاللتزامباخلدمةل رتةأطولمنسنتني،وخاصةتشجيعاملرشحني،قدراإلمكان،أنيتوقعواالتزامايدومبني

ةولتحايقكلن،متتعديلإجراءاتانتخابأعضاءاملكتبحبيثأنهعندالانتخابجيتمعتادةترشتيحالنائتباألولللترئيسل ترتةواليتةتاليت

راريةتطتورائيئتة.وقتدج.وتتوقعائيئةأنهذهاآلليةستشجعاستتميتمترشيحالرئيسعادةل رتةواليةتاليةاالنائبالثانيللرئيسارئيسجوج

ئحتةالداخليتةتارر،بعدتعميماملشروعاملارتحوالتشاورمعاألعضاءومكتباملستشارالاانونيللمنظمة،أنهمناألنسبتن يذهذهالتغتيرياتيفالال

حتوالواجتب.وستتدخلهتذهالتعتديالتحيتزنالالئحةالداخليةاملعدلةعلىالنووليسيفالدستور.ونتيجةلذلن،اعتمدتالدورةاحلاديةواألربع

 منالدستور.8الن اكبعدموافاةاملديرالعام،علىالنحواملنصوصعليهيفاملادة
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املناطقيفأوروبا،ويعودكلنجزئياإىلاالعتاتادبتأنترايتزائيئتةالهتتبصتلةإىلاهتمامتاتهم.وقترر

نيفاالحتتاداألوروبتيبشتكلمجتاعي،أنتهاجتزءمتنمستاهمتهميفائيئتة،وعشرالاألعضاءالثمانيةو

سيتوصلونإىلات اقفيمابينهمقبلجلساتائيئة،وحيددوادموعاتجغرافيتةفرعيتةلغترضاختيتار

.وقتد2011ودعممرشحيهمالنتخاباتاللجنةالتن يذية.وقداتبعاالحتاداألوروبيهذهاملمارسةمنذعام

تعزيزالعمليتاتالتيتقتدتتؤديإىلمتثيتل10أتاللجنةالتن يذية،بدعممنائيئة،أنهينبغيللمادةر

أفضلللمناطقال رعيةاملختل ةيفأوروبا،وخاصةتلناليتالختلومناحلمىالاالعية،متندونتوجتب

علىالبلدانيفالمنطاةفرعية.



طلحاتاملستخدمةيفائيئة،علىسبيلاملثال،استتبدالمصتطلحالترئيسامااغتنمتال رصةلتحديثاملص-13

ج.ChairpersonجبتجChairmanج



 بدء نياذ التعديالت على الدستور، و"التزامات إضافية" –باء 

حالتعديالتفعالةفاتطمبوافاتةاسلتس.ويبتدأن تاكالتعتديالتالتيتبمنالدستور،تص14مبوجباملادة-14

ا.وأمتاا5ي14ترتتبعليهاالتزاماتإضتافيةبالنستبةألعضتاءائيئتةاعتبتارامتنتتاريخموافاتةاسلتسياملتادة ال

جتلزمأعضاءائيئتةالتذينقبلتواالتعتديل،ا6ي14التعديالتاليتترتتبعليهاالتزاماتإضافيةفإنهامبوجباملادة

بلثلثيأعضاءائيئة،وبعدكلنلكلعضوتباىمنأعضاءائيئتةق بعدموافاةاسلس،اعتبارامنتاريخقبولهمن

وُتطلتبمشتورةجلنتةالشتؤونالدستتوريةبلكلتنالعضتوج.علىتاريختسلماملديرالعاملصنقبولالتعديلمنق بناًء

ائيئتة،تنطتويعلتىوالاانونيةعلىحنوخاصبشأنماإكااانتالتعديالتاملارتحة،امات اوضتعليهاوأّيتدتها

التزاماتإضافيةألعضاءائيئة.



ووضعتجلنةالشؤونالدستوريةوالاانونية،يفدورتهااخلامستةوالتثالثنياملنعاتدةيفأاتتوبر/تشتريناألّول-15

لرابعتة،املعايريلتحديدماإكااانتالتعديالتعلىاالت اقاتاليتتنشئاألجهزةالدستتوريةمبوجتباملتادةا1977

عشرةمندستورمنظمةاألغذيةوالزراعةتنطويعلىالتزاماتجديدةأوإضافية.وقدمتإقرارهتذهاملعتايريالحاتامتن

،وهيتعكساملمارسةاملعمولبهايفاملنظمتة.وعلتىوجتهاخلصتوص،كاترتجلنتةالشتؤون9واملؤمتر8بلاسلسق 

الدستوريةوالاانونيةمايلي:

نتيجةالتعديالتأنظلالعتبءالشتاملالتذيتتحملتهاألطترافاملتعاقتدةيفتن يتذااللتزامتاتاحلاليتةااانمنجإك

هويفجوهره،فإنالتعديالتحينئذالتنطويعلىالتزاماتجديدة.أماإكااختل العبءبطرياتةجتعتلاملهتام اما

نالتعتديالتالتيتأحتدثتبتإفإنتههكتنالاتولاليتيتمأداؤهاختتلت يفجوهرهتاعتنتلتنااللتزامتاتاحلاليتة

أيمتديدلاللتزاماتاحلاليةعلتىأنتهيفحتدكاتتهمبثابتةاعتبارالتغيريتنطويعلىالتزاماتجديدة.والهكن هذا

                                                      
 .CL 72/REPمنالوثياة139ال ارة8

 تاريرالدورةالتاسعةوالعشرينللمؤمترمن132نظر،علىسبيلاملثال،ال ارةا9
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دماوكلن،علىسبيلاملثال،عنت–التزامجديد.بيدأنهناكحاالتيرقىفيهاهذاالتمديدإىلمرتبةااللتزاماجلديد

يكونلهرثارماليةابريةعلىاألطرافاملتعاقدةأوعندمايكونالعبءالناشئغريمتناستبمتعالعتبءاحلتاليالتذي

10تتحملهاألطرافاملتعاقدة.ج



وسيباىالعبءالشاملالذيتتحملهالدولاألعضاءيفائيئةيفتن يتذالتزاماتهتاالاائمتةعلتىحالتهتاريبتار-16

وافاةعلىالتعديالت.والت رضالتغيرياتيفنصالدستورأيالتزاماتإضافيةابريةعلتىأعضتاءائيئتةمتتامل إكا

،علىوجهاخلصوص،تستهلالتعتديالتتن يتذااللتزامتات2أعباءيفتن يذالتزاماتهمالاائمة.وفيمايتعلقباملادة أو

5و4وت صتلالتعتديالتالتيتأدخلتتعلتىاملتادتني11ه.أعتال8الاائمةلألعضاء،امايتمتناوئتامبوجتبال اترة

الوظائ العامةواخلاصةالاائمتةوالتيتهتيبال عتل،وبشتكلعمتومي،معكوستةيفتلتناألحكتام،امتاهتوموضتح

نهتايبدوأ علىالتوالي.أماالتعديالتاملارتحةاألخرىفإنهاإجرائيةأاثريفطبيعتها،وباملثل،ال10و9ال ارتني يف

ت رضالتزاماتإضافية.



ونتيجةلتذلن،يبتدوأنهتذهاملراجعتةللتعتديالتاملارتحتةتؤاتدأنأيتامنهتاالملتقالتزامتاتإضتافية-17

متندستتورائيئتة.وإكاأاتدتجلنتةالشتؤون14متناملتادة6لألعضاء،وبالتالي،يبدوواأنهاخارجنطتاقال اترة

الدستوريةوالاانونيةأنالتعديالتاملارتحةالت رضالتزاماتإضافيةعلتىأعضتاءائيئتة،فتإنالتعتديالتاملعتمتدة

بلائيئةبتوافقاآلراءخاللدورتهااحلاديةواألربعنيستتدخلحيزالن اكبعدموافاةدلساملنظمةعليها.ق  من



 ااجراءات املقرتح أن تتطذها اللانة –رابعًا 



إنجلنةالشؤونالدستوريةوالاانونيةمدعوةإىلاستعراضالتعديالتاملارتحةاماأقرتهاائيئةخاللدورتها-18

احلاديةواألربعنييفضوءالنصوصاألساسيةللمنظمة،والايام،علىوجهاخلصوص،بإبداءررائهتابشتأنمتاإكااتان

يةبالنسبةألعضاءائيئة.أيمنالتعديالتاملارتحةينطويعلىالتزاماتإضاف



،إىلاسلسللنظرفيهواعتماده.امللحقاماأناللجنةمدعوةإىلإحالةمشروعقراراسلس،املنصوصعليهيف-19

  

                                                      
 ..1977أاتوبر/تشريناألول14-10رةاخلامسةوالثالثنيللجنةالشؤونالدستوريةوالاانونية،تاريرالدومن46ال ارة10

،والذييدعمهاالحتتاداألوروبتي،املستاعدةللبلتدانالتيتالختلتوحاليتامتن2019إىل2015وعالوةعلىكلن،يوفربرنامجعملائيئةمن11

تلتناحلمىالاالعيةلتطويرخططمكافحةوطنية،اماأنهجيعلمناملمكنتاديمالدعماحملددلغترياألعضتاءالتذينعتربواعتنالرغبتةيفتطتوير

 علىالوفاءبهذهااللتزاماتإكامارغبوايفاحلصولعلىالعضوية.اخلططأوقدراتإدارةالطوارئ،اليتمنشأنهاأنتساعدهم
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 امللحق

 القرار .../..

 تعديل دستور اهليئة األوروبية ملكافحة احلمى القالعية



 إن اجمللس


مندستتوراملنظمتة14مبوافاةاملؤمترعلىدستورهيئةمكافحةمرضاحلمىالاالعيةمبوجباملادةذكريإذ 

؛1954يونيو/حزيران12،وأنهذاالدستوردخلحيزالتن يذيف1953خاللدورتهالسابعةيفعام



تاستعة،والعشترين،والثانيتةاليتوافاتعليهاائيئةيفدوراتهاالبالتعديالتعلىالدستوروإذ يذكر كذلك

والعشرين،والثامنةوالعشرين،والثانيةوالثالثني،وأقرهتااسلتسبعتدكلتنيفدوراتتهالتاستعةوالتثالثني،والثانيتة

والسبعني،والسادسةوالتسعني،والثالثةعشرةبعداملائة،علىالتوالي؛



إضتافيةعلتىالدستتورختاللدورتهتااحلاديتةبأنائيئةقدوافاتعلتىإدختالتعتديالتوإذ يذكر أيضا

؛2015أبريل/نيسان24و23واألربعني،اليتعادتيفروما،إيطاليا،مابني



يفتاريرالدورةاألوىلبعداملائةللجنةالشؤونالدستوريةوالاانونية،وإكيلحظأناللجنةقدوجتدتوقد نظر

دةبالنسبةألعضاءائيئة،وأنهاوفاارلذلنستدخلحيزالتن يذفورتلاتيبأنالتعديالتالتنطويعلىالتزاماتجدي

موافاةاسلسعليها؛



ا،علىالنحوالتالي:5ي14علىتعديالتدستورائيئةاألوروبيةملكافحةمرضاحلمىالاالعية،وفااللمادةيوافق 



] الديباجة 
12

] 



إناحلكوماتاملتعاقدة،وهيتدركاحلاجةاملاسةلتاليفتكراراخلسائرال ادحةللزراعةاألوروبيةالنامجتةعتنت شتي

،هيئةتسمىائيئةتنشئمباتضىهذهاالت اقيةيفنطاقمنظمةاألغذيةوالزراعةلألمماملتحدةمتكررللحمىالاالعية،

تهدفتشجيعاألعمالالوطنيةوالدوليةاملتعلاةبتتدابريالوقايتةواملكافحتةضتداألوروبيةملكافحةاحلمىالاالعية،تس

مرضاحلمىالاالعيةيفأوروبا.



                                                      
 يشارإىلمايارتححذفهحبروفمشطوبة،ويردالنصاجلديدباخلطاملائلحتتهخط[12]
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 املادة األوىل


 العضوية

تكونالعضويةيفائيئةاألوروبيةملكافحةاحلمىالاالعيةيفيمايليجائيئةجام توحةللدولاألوروبيةاألعضتاء-1

يفمنظمةاألغذيةوالزراعةلألمماملتحدة،وللدولاملشاراةاأعضاءيفاملؤمتراإلقليميألوروباملنظمةاألغذيةوالزراعةلألمتم

ملنظمةالدوليةلصحةاحليواناإلقليمييفأوروبتاملنظمتةاألغذيتةوالزراعتةلألمتماملتحتدة،املتحدةواليتمدمهامكتبا

وللدولاألوروبيةاألعضاءيفاملكتبالدوليلألوبئةاحليوانيةاليتهتيأعضتاءيفاألمتماملتحتدة،امتاهتومابتوليفهتذا

يتها،بأغلبيتةثلثتياألعضتاء،التدولاألوروبيتةاألخترى.وجيوزللهيئةأنتابتليفعضتو15الدستوروفااألحكاماملادة

األعضاءيفاألمماملتحدة،أويفأيمنوااالتهااملتخصصة،أويفالواالةالدوليةللطاقةالذرية،اليتتاتدمطلبتارللعضتوية

النضمام.مصحوباربصنر"يتعلنفيهقبوئالاللتزاماتالناشئةعنهذاالدستوربصيغتهالساريةوقتا



ويكونملنظمةاألغذيةوالزراعةلألمماملتحدةيفيمايليجاملنظمةا،وللمنظمةالعامليةلصحةاحليوان،ولالحتاد-2

األوروبي،وملنظمةالتعاونوالتنميةيفامليداناالقتصادي،حقالتمثيليفمجيعدوراتائيئةوجلانها،بدونأنيكون

ملمثليهاحقالتصويت.



 املادة الثانية
 

 التزامات األعضاء فيما خيص السياسات القطرية والتعاون الدولي ملكافحة مرض احلمى القالعية



تتعهدالدولاألعضاءمبكافحةاحلمىالاالعيةبهدفالاضاءعليهامتنختاللوضتعتتدابريصتحيةوحجتر-1

صحيمناسبة،ومنخاللأسلوبأوأاثرمناألساليبالتالية:


سياسةكبح؛ا1ي

الذبحجنبارإىلجنبمعالتطعيم؛ا2ي

احل اظعلىقطعاناملاشيةاليتتتمتعمبناعةعنطريقالتطعيم؛هكنتطعيماملواشياملعرضةاألخرى؛ا3ي

التطعيميفاملناطقاحمليطةمبنطاةت شياملرض.ا4ي

يتالتعرتفاملنظمةالعامليةلصحةاحليتوانبأنهتاوبالنسبةللدولاألعضاءالتن ذاألساليباملعتمدةبصرامة.

يفوضعخلومنمرضاحلمىالاالعية،ينبغيأنيكونهناكخطةوطنيةملكافحةاملرضتدرجييا،إالإكااانالوضع

قدمتتعلياهمؤقتا.

خطططوارئلإلدارةال وريةحلاالتاحلمىالاالعية،وضمانتوفراملوارداملاليتةينبغيأنيكونعنداألعضاء-2

ا.1ي2كافحةاملشارإليهايفاملادةوالبشريةوالتانيةالكافيةللتطبيقال وريلطرقامل
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املضتادةبأنيكونلديهالتزونمتناللاتاحأواجلستيمات4أو2تتعهدالدولاألعضاءاليتتعتمدالسياسة-23

إلنتاجاللااح،اافيةلضماناحلمايةاملالئمةضداملترضيفحتالمليكتنباإلمكتانمكافحتةاملترضعتنطريتقاختتاك

التدابريالصحيةبشكلحصري.وتاومالدولةعضتوبالتعتاونمتعاألعضتاءاآلخترينومستاعدتهميفمجيتعالتتدابري

هاخلصوصيفلزوناللاتاحأواجلستيماتاملضتادةإلنتتاجاللاتاحاملتضافرةملكافحةمرضاحلمىالاالعية،وعلىوج

عندالضرورة.وحتددامياتاجلسيماتاملضادةواللااحاليتينبغيختزينهالالستخدامعلىالصعيدينالوطينوالدولي

منقبلاألعضاءيفضوءماتوصلتإليهائيئةومشورةاملنظمةالعامليةلصحةاحليوان.



تتخذالدولاألعضاءمثلهذهالرتتيباتلتحديدنوعال ريوامنحاالتت شياحلمىالاالعيتةوفاتاملتاقتد-34

تطلبهائيئة،وتاومعلىال وربإخطارائيئةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوانبنتائجعمليةحتديدالنوع.



صاتاجلديدةإىلاملخترباملرجعيالعتاملياحملتددمتنتتخذالدولاألعضاءالرتتيباتالالزمةإلرسالاملستخل-54

قبلمنظمةاألغذيةوالزراعةملزيدمنالتوصي .



تتعهدالدولاألعضاءبتزويدائيئةبأيةمعلوماتقدحتتاجإليهتاللايتاممبهامهتا.وعلتىوجتهاخلصتوص،-56

ينبغيعلىالدولاألعضاءإبالغائيئةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوانعلىال وربشأنأيحالةت شتيملترضاحلمتى

تطلبهائيئة.الاالعيةومداه،وتاديمتااريرت صيليةأخرىوفااملاقد


 املادة الثالثة


 املقّر

يكونماّرائيئةوأمانتهايفرومايفاملاّرالرئيسيللمنظمة.-1

تعاددوراتائيئةيفماّرها،مامليتمعادهايفمكانرخرإعمااللاراراختذتهائيئتةيفدورةستاباة،أويف-2

ظروفاستثنائيةوفاالاراراللجنةالتن يذية.


 املادة الرابعة
 

 الوظائف العامة

احليتوانضتمنإطتاراالت اقيتاتعادالرتتيبات،عنطريقاملديرالعامللمنظمة،معاملنظمتةالعامليتةلصتحة-1

الاائمةبنياملنظمةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوانلضمانمايلي:


حصولمجيعاألعضاءعلىاملشورةالتانيةبشأنأيةمشكلةتتعلقمبكافحةمرضاحلمىالاالعية؛1-1

ملعلوماتيفأسترعمجعمعلوماتشاملةعنحاالتت شياملرضوحتديدال ريوسات،ونشرهذها1-2

وقتممكن؛

إجراءالبحوثاخلاصةاملطلوبةبشأنمرضاحلمىالاالعية.1-3
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مجعاملعلوماتبشأنالربامجالوطنيةملكافحةمرضاحلمىالاالعيةوإجراءالبحوثعنه.-2



بالتشتاورمتعالتدول،وكلتنالوطنيتةطبيعةوحجماملساعدةالالزمةللدولاألعضاءيفتن يذبرادهتاحتديد-3

األعضاءاملعنية؛



واختتاكالتتدابريالتيتواملكافحة،الوقايةحت يزالعملاملشرتكوالتخطيطلهحيثمااقتضىاألمرلتن يذبرامج-4

،علىسبيلاملثال،إلنتاجوختزيناللاتاح،متنختاللاالت اقتاتبتنيئذهالغايةتك لتوافراملواردالكافية،حتاياار

.ولتعزيزمكافحةمرضاحلمىالاالعيةعلىاملستوىالعامليعضاء،األ



اختاكالرتتيباتالالزمةإلجياداملرافقاملناسبةلتحديدأنواعال ريواوتوصي ه.-5



السريعلل ريواعنطريقالوسائلاملناسبة.للتوصي ضمانتوافرلتربدولييلتربمرجعيعامليامعمرافق-6



احل اظعلىاملعلومتاتبشتأنلزونتاتاجلستيماتاملضتادةواللاتاحاملوجتودةعتنالتدولاألعضتاءوالتدول-7

األخرى،وإبااءالوضعقيداالستعراضباستمرار.



تاديماملشورةإىلاملنظماتاألخرىبشأنختصيصأيةأموالمتاحةللمساعدةعلىالوقايةمتنمترضاحلمتى-8

يفأوروبا.الاالعيةومكافحته



املديرالعامللمنظمة،معاملنظمتاتاألخترى،أواسموعتاتاإلقليميتة،أوالتدولعنطريقعادالرتتيبات،-9

غرياألعضاءيفائيئة،للمشاراةيفعملائيئةأوجلانها،وللحصولعلىاملستاعدةاملتبادلتةبشتأنمشتاالمكافحتة

يباتإنشاءاللجاناملشرتاةأواملشاراةفيها.احلمىالاالعية.وقدتشملهذهالرتت



النظريفتاريراللجنةالتن يذيةبشأنأنشطةائيئة،واحلساباتلل رتةاملاليتةالستاباة،وامليزانيتةوالربنتامج-10

لل رتةاملاليةالتالية،واملوافاةعليه،لتادههإىلاللجنةاملاليةللمنظمة.
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 املادة اخلامسة
 

 الوظائف اخلاصة

فيمايليالوظائ اخلاصةللهيئة:

املساعدةيفالوقايةمنت شياملرضومكافحتهيفحاالتالطوارئ،بأيشكلمناألشكالتراهائيئةوالعضو-1

ا،قدتستخدمائيئتةأوجلنتهتاالتن يذيتة5ي11.ولتحايقهذاالغرض،ووفااألحااماملادةأواألعضاءاملعنيةمناسبار

ا،فضتالعتنأيتةمستاهماتإضتافيةهكتن7ي13أيةأرصدةغريملتزمبهامنامليزانيةاإلداريةاملشارإليهتايفاملتادة

ا.4ي13توفريهاإلجراءاتالطوارئمبوجباملادة



اختاكاإلجراءاتاملناسبةيفاساالتالتالية:-2


اجلسيماتاملضادةو/أواللااحاتمنقبلائيئةأونيابةعنائيئتةلتوزيعهتاإىلأيعضتوختزين2-1

يفحالةالضرورة.


وفاتاتعزيزإنشاءجالكردوناتالصحيةجمنقبلعضوأوأعضاءعندالضرورة،ملنتعانتشتاراملترض،2-2

داألوروبي.االقتضاء،االحتاوعندلتوصياتاملنظمةالعامليةلصحةاحليوان،


تدريباملوظ نيمنالدولاألعضاءعلىالنحواملطلوبإلدارةاالستجابةحلالةطوارئ،وإنشاءاتادر2-3

.مناملوظ نياملدربنيالذينهكنهمأنيساعدوااألعضاءاآلخرينيفحالةالضرورة



التعاملمعاملوادالتيتحتتتويعلتىصيانةوتعزيزمعايرياالحتواءاملناسبة،وتدريباألعضاءعلى2-4

فريوااحلمىالاالعية.



تن يذاملزيدمنهذهاملشاريعاخلاصةحبسبماقدتارتحالدولاألعضاءأواللجنةالتن يذيةومبوافاةائيئة،-3

لتحايقأغراضائيئةعلىالنحواملبنييفهذاالدستور.



متنهتذهاملتادةعنتدما3و2هكناستخداماألموالمنفائضامليزانيةاإلداريةلألغراضاملبينتةيفال اترتني-4

توافقائيئةعلىكلناإلجراءبأغلبيةثلثياألصواتاملدىلبها،بشرطأنتزيدهذهاألغلبيةعننص الدولاألعضتاء

يفائيئة.
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 املادة السادسة


 الدورات

وجيتوزلالعضويفدوراتائيئةمبندوبواحدهكنأنيرافاهمندوبمنتاوبوخترباءومستشتارون.هث-1

للمناوبني،واخلرباءواملستشارينأنيشاراوايفمداوالتائيئةدونأنيكونئتمحتقالتصتويت،فيمتاعتدااملنتاوب

.امل وضبالشكلالواجبليحلحملاملندوب



اتاملدىلبهتا،إالإكانتّصهتذاوُتتخذقراراتائيئةبأغلبيةاألصوئيئةصوتواحد.ويكونلكلعضويفا-2

.ويتأل النصابمنأغلبيةدموعالدولاألعضاءيفائيئة .علىغريكلنالدستور



دوبني.تنتخبائيئة،يفنهايةالدورةعادية،رئيساونائبنيللرئيسوأعضاءاللجنةالتن يذيةمنبنياملنت-3

وتاوماللجنةأيضابتعينيأعضاءاللجاناخلاصةأوالدائمة.



علىاألقلال،إىلعادالدورةالعاديةللهيئةمّرةواحدةائيئةيدعواملديرالعامللمنظمة،بالتشاورمعرئيس-4

،أوبطلتبمتنائيئتةبلاملديرالعامللمنظمتةوبالتشتاورمتعرئتيسوجيوزعاددوراتاستثنائيةللهيئةمنق عامني.

لدولاألعضاءيفائيئةعلىاألقلختاللال ترتاتال اصتلةمتابتني،أوبطلبمنثلثاخاللالدوراتالعاديةائيئة

.الدوراتالعادية



 املادة السابعة


 اللاان  

دائمةلدراسةاملسائلكاتالصلةبأغراضائيئةورفعتااريرللهيئةأنتنشئجلانامؤقتةأوخاصةأوجيوز-1

.رهنابتوافراألموالالضروريةيفامليزانيةاملعتمدةللهيئة،عنها



إىلعاتدبالتشاورمعرئتيسائيئتةورئتيساللجنتةاخلاصتةأوالدائمتةاملعنيتة،يدعواملديرالعامللمنظمة،-2

قاتواألمااناليتتتوافقمعاألهدافاليتأنشئتمنأجلها.يفاألوهذهاللجان،اجتماعات



تكونالعضويةيفهذهاللجانم توحةجلميعأعضاءائيئةأوتتكونمنأعضتاءلتتارينمتنائيئتةأومتن-3

احمتنأفرادمعيننيبص تهمالشخصيةبسببا اءتهميفاملستائلالتانيتة،وفاتاملتاحتتددهائيئتة.وبنتاءعلتىاقترت

الرئيس،جيوزدعوةاملراقبنيإىلاملشاراةيفاجتماعاتاللجاناخلاصةوالدائمة.



يعنيأعضاءاللجانخاللالدورةالعاديةللهيئة،وتنتخبالجلنةرئيسائا.-4
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 املادة الثامنة


 اللوائح


،بأغلبيةثلثيأعضائها،والئحتهااملاليةاعتمادوتعديلالئحتهاالداخليةمعمراعاةأحكامهذاالدستور،جيوزللهيئة

وتدخلالالئحةالداخليةللهيئة،وأيتعديلعليها،حيتزالتن يتذ.للمنظمةواللوائحاملاليةمبايت قمعالالئحةالعامة

.تدخلعليهاملوافاةدلساملنظمةختضعالالئحةاملاليةوالتعديالتاليتوبعدموافاةاملديرالعامللمنظمة،



 املادة التاسعة


 املراقبون

أنمتثتليفدوراتبنتاءعلتىطلبهتا،إىلأويفائيئتة،أيدولةعضويفاملنظمةليستتعضتوادعوةجيوز-1

وجيوزللمراقبأنيادممذاراتوأنيشاركيفمداوالتائيئةدونأنيكونلهحقالتصويتائيئةمبراقب.



جيوزدعوةالدولغرياألعضاءيفائيئةوغرياألعضاءأواألعضاءاملنتسبةيفاملنظمتة،إكااانتتمتنأعضتاء-2

األمماملتحدةأوإحدىوااالتهااملتخصصة،أوالواالةالدوليةللطاقةالذرية،بناءعلىطلبها،وبعدموافاةائيئةومع

جلنتهتاأوملنظمتةبشتأنمتنحالتدولمراتزاملراقتب،إىلحضتوردوراتائيئتةمراعاةاألحكاماليتيعتمتدهامتؤمترا

.بص ةمراقبالتن يذية



ختضعمشاراةاملنظماتالدوليةيفعملائيئتة،وعالقتةائيئتةبهتذهاملنظمتاتلألحكتامكاتالصتلةمتن-3

معاملنظماتالدوليةاليتأقرهامؤمتراملنظمتةأودستوراملنظمةوالئحتهاالعامةباإلضافةإىلالاواعداخلاصةبالعالقات

وختضعالعالقاتبنياملنظمةواملنظمةالعامليةلصتحةاحليتوانويتوىلاملديرالعامللمنظمةالهذهالعالقات. .دلسها

ملثلهذهاالت اقاتالساريةبنياملنظمةواملنظمةالعامليةلصحةاحليوان.



 املادة العاشرة


 التنييذيةاللانة 

مندوبنيختتارهمائيئةيفنهايةدورتهامخسةتتأل منرئيس،ونائبنيللرئيسوستةتشكلجلنةتن يذية-1

ويكتونرئتيس.وينبغيإيالءاالهتمامالالزملضمانأنعضويةاللجنةالتن يذيةممثالجغرافيتابطرياتةعادلتةالعادية.

.ونائعرئيسائيئةنائعرئيساللجنةالتن يذيةائيئةرئيساللجنةالتن يذية،



يظلأعضاءاللجنةالتن يذيةيفمناصبهمحتىنهايةالدورةالعاديةالتالية،دوناملسااحبقإعادةانتخابهم.-2
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نيفحالةحدوثمنصبشاغريفاللجنةالتن يذيةقبلانتهاءمدةالتعيني،جيوزللجنةأنتطلبمنعضوم-3

إكاغابأحتداملنتدوبنييفاللجنتةالتن يذيتةائيئةتعينيممثلليشغلاملنصبالشاغرلل رتةاملتبايةمنمدةالتعيني.

بشكلدائمألسبابالهكنجتنبها،ُيطلبمنالعضواملمثلمنكلناملندوبترشيحمندوبجديدلل رتةاملتبايتةمتن

مدةالتعيني.



بنيأيدورتنيعاديتنيمتتاليتنيللهيئة.علىفرتاتمعاولة يذيةمرتنيعلىاألقلجتتمعاللجنةالتن-4



يعملأمنيائيئةأميناللجنةالتن يذية.-5



 املادة احلادية عشرة


 مهام اللانة التنييذية


تتوىلاللجنةالتن يذية:

وبرنامجاألنشطة؛تاديماملارتحاتإىلائيئةفيمايتعلقمبسائلالسياسات-1



تن يذالسياساتوالربامجاليتوافاتعليهاائيئة؛-2



ائيئة؛إىللل رتةاملاليةالساباةواحلساباتاإلداريةتاديممشروعبرنامجالعملوامليزانية-3



لتهإىلاملديرإعدادالتاريرعننشاطائيئةخاللفرتةالسنتنياملاضيةالعتمادهمنجانبائيئةثمإحا-4

العامللمنظمة؛



،والستيمافيمتايتعلتقبتإجراءاتالطتوارئمبوجتبقتدتوالتهاائيئتةاليهتاالتيتالايامباملهتاماألخترى-5

ا.1ي5املادة
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 املادة الثانية عشرة


 الشؤون اادارية

التن يذية،التذينمضتعون،ألغتراضاللجنةمبوافاةائيئةأومبوافاةموظ يأمانةائيئةيعنياملديرالعام-1

.لن سشروطوأحكامتعينيموظ ياملنظمةينونوفاارإدارية،ملساءلته.ويع



باستثناءاملصروفاتكاتالصتلةبتاملوظ نيواملرافتقالتيتهكتناإلداريةتسددمصروفاتائيئةمنميزانيتها-2

املنظمةوتسدديفحدودميزانيةال رتةاملاليةاليتيعدهااملتديرالعتاموحتدداملصروفاتاليتتتحملهاللمنظمةتوفريها.

ويعتمدهامؤمتراملنظمةوفاالالئحةالعامةوالالئحةاملاليةللمنظمة.



تتحملاحلكوماتأواملنظماتاملعنيةمصروفاتحضوردوراتائيئتةأوأجهزتهتاال رعيتةأوجلانهتاالتيت-3

أمتامصتروفاتاملناوبونواخلرباءواملستشارون،اممثلنيحلكوماتهم،وتلناليتيتكبتدهااملراقبتون.يتكبدهااملندوبونو

اخلرباءالذينتدعوهمائيئةإىلأنحيضروا،بص تهمالشخصية،اجتماعتاتائيئتةأوأجهزتهتاال رعيتةأوجلانهتا

فتتحملهاميزانيةائيئة.



 املادة الثالثة عشرة


 التمويل

التذي،طبااجلدولاالشرتاااتاإلداريةتتعهدالدولةعضويفائيئةبأنتسهمحبصتهاسنوياريفامليزانية-1

،وفاالالئحةاملاليةاخلاصةبائيئة.أعضائهاتارهائيئةبأغلبيةثلثي



ةوفاتالالئحتةاملاليتةللهيئحتدداللجنةالتن يذيةمساهماتالدولاليتتصبحأعضاءمابنيدورتنيعاديتني-2

للهيئة؛وتنطبق،ئذاالغرض،املعايرياليتقدحتددهاالالئحةاملالية.ومضتعحتديتداملستاهماتمتنقبتلاللجنتة

التن يذيةملوافاةائيئةخاللدورتهاالعاديةالتالية.



الشتهراألولمتنالستنةالتيتأعالهقبتلنهايتة2و1تدفعاالشرتاااتالسنويةاملنصوصعليهايفال ارتني-3

تنطبقعليها.



جيوزقبولاالشترتاااتاإلضتافيةمتنعضتومتاأوأعضتاء،أومتناملنظمتات،أواألفترادللعمتليفحتاالت-4

الطوارئ،أولغرضتن يذاملشاريعاخلاصتةأوالتالتاملكافحتةالتيتقتدتعتمتدهاأوتوصتيبهتاائيئتةأواللجنتة

.5التن يذيةمبوجباملادة
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عمالتاليتحتددهاائيئةباالت اقمعالدولةعضو.تسددمجيعاشرتاااتاألعضاءبال-5



.املتلااةيفحسابأمانةيديرهاملديرالعامللمنظمةوفاارلالئحةاملاليةللمنظمةاالشرتاااتُتدرجمجيع-6



حيت ظ،يفنهايةالفرتةمالية،بأيرصيدغريملتزمبهمنامليزانيةاإلداريةيفحساباألمانةويتمإتاحته-7

مليزانيةالسنواتالتالية.



 املادة الرابعة عشرة


 التعديالت

.بأغلبيةثلثيأعضاءائيئةالدستوراتعديلهذجيوز-1



إىلالمنرئيسائيئة،علىأنترسلاملارتحاتهذاالدستورتعديلجيوزأليدولةعضويفائيئةاقرتاح-2

.وعلىاملديرالعامأنيبلغفورارمجيعالدولاألعضاءيفائيئةجبميعالتعديالتاملارتحةاملديرالعام.و



رالعتامللمنظمتةإىلاملتدياليدرجأياقرتاحبتعديلالدستوريفجدولأعمالأيدورةمامليرسلإخطارابته-3

.قبلافتتاحالدورةمبائةوعشرينيوماعلىاألقل



.املنظمةدلستصبحالتعديالتفعالةفاطمبوافاة-4



تصبحالتعديالتاليتالتنطويعلىالتزاماتجديدةللدولاألعضاءيفائيئتةستاريةاعتبتارامتنتتاريخ-5

موافاةاسلس.



ائيئةأنهينطويعلىالتزاماتجديدةللدولاألعضتاءيفائيئتة،ملزمتابعتدموافاتةيصبحأيتعديلترى-6

اسلس،ألعضاءائيئةالذينقبلواالتعديل،اعتبارامنتاريخموافاةثلثيأعضاءائيئةعليته.وبالنستبةلكتلعضتو

تلاتياملتديرالعتامللمنظمتةلصتنالابتولتباىبعدكلنمنالدولاألعضاءيفائيئة،يسريالتعديلاعتبارامنتاريخ

بالتعديالتمنقبلكلنالعضو.



تودعصكوكقبولالتعديالتاليتتنطويعلىالتزاماتإضافيةمعاملتديرالعتام،التذيياتومبتإبالغمجيتع-7

الدولاألعضاءيفائيئةباستالمهملثلهذهالصكوك.
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يمنالدولاألعضاءيفائيئةالذينمليابلتواالتعتديالتالتيتتنطتويوتظلاحلاوقوااللتزاماتاخلاصةبأ-8

هذاالدستوراليتاانتساريةقبلالتعديل،ملدةالتزيدعنالسنتنيابتتداءمتنعلىالتزاماتجديدةخاضعةألحكام

يئةمليابلهذاالتعديلملزمتاوعندانتهاءال رتةاملذاورةأعاله،يصبحأيعضومنأعضاءائ.تاريخبدءن اكالتعديل

بالدستوربصيغتهاملعدلة.



ياوماملديرالعامبإبالغمجيعالدولاألعضاءيفائيئةببدءن اكأيتعديل.-9


 املادة اخلامسة عشرة


 قبول الدستور

،بالنستبةللتدولنافتذارقبوئالدىاملديرالعامللمنظمة،ويصبحهذاالابولصنبإيداعهذاالدستوريتمقبول-1

األعضاءيفاملنظمةأواملنظمةالعامليةلصحةاحليوان،عندتلاياملديرالعامملثلهتذاالصتنوقيامتهعلتىال توربتإبالغ

مجيعالدولاألعضاءيفائيئةبذلن.



يفاملنظمتةواليف،ولكنهتاليستتأعضتاء1تصبحعضويةالدولاملؤهلةللحصولعلىالعضويةمبوجباملادة-2

.ويبلتغاملتدير1املتادةألحكامتاريخموافاةائيئةعلىطلبالعضويةطبااراملنظمةالعامليةلصحةاحليوان،ساريةمن

العامللمنظمةمجيعأعضاءائيئةجبميعحاالتالابولاليتمتتاملوافاةعليها.



ىاملديرالعامللمنظمةإبالغمجيعأعضاءائيئةعلتىال توروعل.جيوزقبولهذاالدستورمعإبداءالتح ظات-3

يؤخذبهذهالتح ظتاتإالمبوافاتةأعضتاءائيئتةوال.بأيةحت ظاتعلىأيطلبللعضويةأوأيصنقبولللدستور

يعتربقتابالرمنقبلاملديرالعاموالعضومنأعضاءائيئةاليردخاللثالثةأشهرمنتاريخاإلبالغ.عليهاباإلمجاع

فإنهتاالتصتبحباإلمجاعمنق بتلأعضتاءائيئتة،وإكاملتابلالتح ظاتاليتأبدتهاإحدىالدول.ئذهالتح ظات

هذاالدستور.طرفايف


 املادة السادسة عشرة


 االنسحاب

تاريخقبولهعضوابهاأوتاريخبدءن اكأيوقتبعدمرورعامعلىجيوزأليعضواالنسحابمنائيئةيف-1

املتديرالعتامللمنظمتة،التذيياتومعلتىال توربتإبالغإىلاتابييرسلأيهماأبعد،ويكوناالنسحاببإخطارالدستور

ويصبحاالنسحابنافذابعدعامواحدمنتاريختلايإخطاراالنسحاب.بهذااالنسحاب.أعضاءائيئةمجيع

دفعاالشرتاااتلسنتنيمتتاليتنيعلىأنهيعينضمنارانسحابالعضواملتخل عنالتدفعيعتربعدم-2

منائيئة.
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يعتربأيعضومنائيئةينسحبمناملنظمةأومناملنظمتةالعامليتةلصتحةاحليتوان،عنتدماالتعتودهتذه-3

الدولةعضوايفأيمنهاتنيالواالتنينتيجةئذااالنسحاب،علىأنهانسحبيفن سالوقتمنائيئة.



 املادة السابعة عشرة


 تسوية املنازعات  

أنت سريهذاالدستورأوتطبياه،جيوزللدولتةالعضتوأوالتدولاألعضتاءاملعنيتةأنيفحالةحدوثنزاعبش-1

تطلبمناملديرالعامللمنظمة،تعينيجلنةلبحثاملسألةحملالنزاع.



ياوماملديرالعام،بعدالتشاورمعالدولاألعضاءاملعنية،بتعينيجلنةمناخلرباءتضمممثلنيعنتلنالتدول-2

تاتدمهاالتيتاعتبارهامجيعالوثائقوغريهامنالارائناألخترىيفحملالنزاعرخذةاملسألةوتنظراللجنةيف األعضاء.

.وتاوماللجنةبتاديمتاريرإىلاملديرالعامللمنظمتةالتذيحييلتهإىلالتدولاألعضتاءاملعنيتةوإىلاملعنيةالدولاألعضاء

ة.الدولاألعضاءاألخرىيفائيئ



علىأنتوصياتهذهاللجنتة،وانملتكتنملزمتةبطبيعتهتا،ستتكونأساستاالدولاألعضاءيفائيئةتوافق-3

.ثارالنزاعبشأنهااليتاملسألةالدولاألعضاءاملعنيةيفإلعادةالنظرمنجانب



تشرتكالدولاألعضاءاملعنيةيفحتملن ااتاخلرباءبالتساوي.-4



 لثامنة عشرةاملادة ا


 انقضاء الدستور  

جيوزإنهاءالعملبهذاالدستوربارارتتخذهائيئةبأغلبيةثالثةأرباعاألعضاء.ويناضيالدستتورتلاائيتاإكا-1

اخن ضتالعضويةإىلأقلمنستةدولنتيجةلالنسحابات.



ممتلكتاتائيئتة،وبعتدتستويةمجيتعااللتزامتاتياوماملديرالعامللمنظمةعنداناضاءالدستوربتص يةمجيع-2

والتستحقالدولالتيتتتأخرتيفتستديد.يوزعالرصيدبنياألعضاءبنسبجدولاالشرتاااتاملعمولبهيفكلنالوقت

.ا،أينصيبمنممتلكاتائيئة2ي16اشرتاااتهالسنتنيمتتاليتني،وبالتاليتعتربأنهاقدانسحبتوفااللمادة
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 املادة التاسعة عشرة


 بدء نياذ الدستور

فوراستالماملديرالعاملصتكوكالابتولمتنستتدولأعضتاءيفاملنظمتةأويفاملنظمتةيبدأن اكهذاالدستور-1

يفاملائتةمتنامليزانيتةاإلداريتةاملنصتوص30العامليةلصحةاحليوان،علىأنهثلدموعاشرتاااتهامااليالعتن

ا.1ي13يفاملادةعليها



للدستور.إىلمجيعالدولاليتأودعتوثائققبوئاالدستورن اكءياوماملديرالعامللمنظمةبإبالغتاريخبد-2



متتصياغةنصهذاالدستورباللغاتاإلنكليزيةوال رنسيةواإلسبانية،ولكللغةمنهان ساحلجية،ووافتق-3

.1953عليهمؤمتراملنظمةيفاحلاديعشرمنديسمرب/اانوناألول



لتدىنستخةمنهمتايصادقرئيسمؤمتراملنظمةواملديرالعامللمنظمةعلىنسختنيمنهتذاالدستتور،وتتودع-4

باملصادقةعلىنسخإضتافيةوياوماملديرالعامللمنظمة.األمنيالعاملألمماملتحدة،وتودعاألخرىيفحم وظاتاملنظمة

.الدولاألعضاءيفائيئةمعبيانتاريخدخولالدستورحيزالن اكمنهذاالنصوتزودبهامجيع




