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A

والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

الدورة الثانية بعد املائة

2016آذار /مارس 16 - 14روما، 

طلب حفظ وتسجيل من قسم املعاهدات يف األمم املتحدة -دستور منظمة األغذية والزراعة 

مقدمة -أّواًل

املشاار إليهاا فيماا يلاي باسام      )ونية درج هذا البند على جدول األعمال املؤق  للجنة الشؤون الدستورية والقانُأ -1

للمنظمة الذي ينص على أنه جيوز للجناة النظار يف بناود حماددة      العامة الالئحة( )أ( من 7) 34املادة بعماًل "( اللجنة"

يف اجلواناب   "أيضًااليت جتيز للجنة النظر  (8) 34املادة و ،"[…]تطبيق أو تفسري الدستور "حمالة إليها قد تنشأ عن 

" .نية والدستورية ألية مسائل أخرى قد حييلها إليها اجمللس أو املدير العامالقانو

معلومات أساسية ثانيًا

الذي يؤدي مهام األمانة  ،"(قسم املعاهدات"املشار إليه فيما يلي باسم )قام قسم املعاهدات التابع األمم املتحدة  -2

ألمام املتحادة، بلفا  انتبااه املنظماة ماؤخرًا، وال سايما املستشاارمن ميثاق ا 102العامة لألمم املتحدة، مبوجب املادة 

جمموعاة   يف" غاري منشاور  "، 1945تشارين األول  /املؤرخ أكتوبر)الفاو( القانوني، إىل أن دستور منظمة األغذية والزراعة 

 . معاهدات األمم املتحدة

ار إىل أناه باإلمكاان حفظاه وإدراجاه     وفيما يعي قسم املعاهدات عدم الاتمكن مان تساجيل دساتور الفااو ، أ ا       -3

املعاهادات الايت أبرما  قبال دخاول ميثااق األمام املتحادة حياز          أن تلك هي املمارسة املعتمادة و  السجالت، مصرحًا يف

نساخة مصادقة طباق األعال عان دساتور الفااو لمياع اللياات األعالية إىل جاناب            "فطلب من املنظمة تقديم . التنفيذ

فضاًل عن قائمة لمياع الادول األطاراع ماع تاواريخ      ( زمان ومكان اإلبرام وتاريخ ووسيلة اإلنفاذأي )املعلومات املعتادة 

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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وتاااريخ النفاااذ لكاال ماان األطااراع ونااص      ( تصااديق أو انضاامام ومااا إىل هنالااك   )إيااداص عااكوكها ونااوص الصااك    

 " .تصاريح أدىل بها أّي من األطراع/حتفظات أي

 

أ اري حيناذاإ إىل أن الفااو     .1954باني األمام املتحادة والفااو يف عاام       ياة يف البداوقد مت تناول هاذه املساألة    -4

ت اليت اتبعا  يف مديناة كيبياك    اوجدت نفسها يف وضع خاص فيما يتعلق بتسجيل دستورها، وذلك نتيجة اإلجراء قد

واالنضامامات   دولة ودخوله حيز التنفيذ، وبالتالي فيماا خاص التواقياع    34حيث مت التوقيع على دستور الفاو من قبل 

 1. والتصديقات

 

علاى أّن املساألة   األمم املتحدة والفاو  كل من اتفق ولكن تلك املرة،  2.من جديد ، أثريت املسألة1961يف عام  -5

واتفقتا كذلك على ضرورة نيل املوافقة من مؤمتر الفااو  . التسجيلباإلدراج يف سجل املعاهدات واحلفظ ولكن ليس تتعلق ب

 . ولكن، مل تتخذ أية خطوات أخرى يف هذا الصدد .الفاو بتقديم دستور الفاو للحفظ والتسجيلكي تقوم أمانة 

 

وبناًء على الطلب الصادر عن قسم املعاهدات، ومبوجب استعراض ممارسات األمم املتحدة ذات الصالة، اعتربا     -6

دستور الفاو يف السجالت وحفظه،  ، تنشأ تساؤالت حول وجوب إدراجخاصوبشكل  .عرض املسألة على اللجنة مناسبًا

 . ويف هذه احلالة، حول اجلهة اليت عليها تقديم دستور الفاو إىل قسم املعاهدات حتقيقًا هلذه الياية

 

 املمارسة املتبعة يف األمم املتحدة بشأن تسجيل املعاهدات -ثالثًا

 أو االتفاقات الدولية وإدراجها يف السجل وحفظها

 

معاهادة فييناا لقاانون     مان  80مان ميثااق األمام املتحادة واملاادة       102إىل أحكاام املاادة    خيضع هاذا املوضاوص   -7

تادبريًا إلزامياا مبوجاب ميثااق األمام املتحادة فيماا        " التساجيل "وعلى النحو املفصال أدنااه، تعتا  عملياة      .املعاهدات

امة لألمام املتحادة كماا هاي موعاوفة      هو تدبري طوعي، تنص عليه لوائح اجلمعية الع" احلفظ واإلدراج يف السجالت" أن

وانطالقًا من تسليم األمم املتحدة بعدم إلزامية تساجيل دساتور الفااو، يركاز هاذا التحليال علاى مساألة اإلدراج          3.أدناه

اليت جيوز  اهليئةأّن القواعد واملمارسة اليت تنظم التسجيل قد تقدم بعض التوجيه بشأن هوية  إاّل .السجالت واحلفظ يف

 . قديم الصكوإ إىل قسم املعاهدات ليايات اإلدراج يف السجالت واحلفظهلا ت

 

                                        
موجب تسجيل : "بعنوان، Veillet-Levallée إىل السيد G. Saint-Polالقانوني  املسؤولمن  1954 باط /ف اير 24الداخلية املؤرخة  الرسالة  1

 ."مم املتحدةلألمانة األدستور الفاو لدى 
الداخلية  الرسالة. إىل املدير العام للفاو C. Stavropoulosمن املستشار القانوني لألمم املتحدة  1961كانون الثاني /يناير 12املؤرخة  الرسالة  2

دستور منظمة  حفظ": بعنوان Veillet-Levallée املدير العام املساعد السيد إىل G. Saint-Polمن املستشار القانوني  1961نيسان /أبريل 5املؤرخة 

 ."األغذية والزراعة وإدراجه يف السجالت
 . 81 إىل 77 من الفقرات ،اخلامس اجلزء، 1954-1945 من مرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة، 102املادة  انظر  3
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يعقاده أي عضاو يف األمام    " على كل معاهدة وكال اتفااق دولاي   " 4من ميثاق األمم املتحدة أن  102تنص املادة  -8

وأن تقاوم األخارية   املتحدة ما بعد سريان ميثاق األمم املتحدة، أن يسجل لدى أمانة األمم املتحدة يف أقرب وقا  ممكان   

 . بنشره

 

أن إحالاة   "اتفاقياة فييناا  "املشار إليهاا فيماا يلاي باسام     )"من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  80وتعت  املادة  -9

وتلحاظ   .دخوهلاا حياز التنفياذ    داملعاهدات إىل األمم املتحدة لتسجيلها أو حلفظها وإدراجها يف السجالت، إلزامياة بعا  

هلذه اجلهة بإحالة املعاهدة لتسجيلها أو حفظها أو إدراجها " تفويضًا"حتديد جهة اإليداص يشكل تلقائيًا املادة أيضًا أن 

 5. يف السجالت، حبسب مقتضى احلال

 

، حاني قاما  اجلمعياة العاماة     1946كانون األول /ديسم  14فعليًا قبل  102مل تستهل عمليات إنفاذ املادة  -10

97ها رقم مبوجب البند األول من قرار
لاوائح اجلمعياة   "ليها فيما يلاي باسام   إاملشار ) 102باعتماد لوائح إلنفاذ املادة  6 

  7"(.العامة

 

كال معاهادة أو اتفاقياة دولياة، أياُا كاان  اكلها        "ينص البند األول من املادة األوىل للوائح اجلمعية العاماة أن   -11

جياب أن تساجل بأسارص ماا     ... 1945تشارين األول  /أكتاوبر  24أعضاء األمم املتحدة بعد  واليت ي مها أحدامسها  أو

  ."من هذه اللوائح 4أي طرع أو مبوجب املادة "وجيوز للتسجيل أن يتم من قبل  ["…]ميكن 

 

مبوجب البند الثاني مان املاادة الرابعاة للاوائح اجلمعياة العاماة، جياوز لوكالاة متخصصاة أن تقادم معاهادة             -12

   :، من أجل تسجيلها يف احلاالت التالية102حكام املادة اتفاقية دولية خاضعة أل أو
 

  يف حال كان  الوثيقة التاأسيسية للوكالة املتخصصة تلحظ هكذا تسجيل؛ (أ")

                                        
 : من ميثاق األمم املتحدة على ما يلي 102تنص املادة   4

وأن تقوم بنشره بأسارص   األمانةجيب أن يسجل يف  بهذا االتفاقبعد العمل " األمم املتحدة"أعضاء  أي عضو من يعقدهكل معاهدة وكل اتفاق دولي  -1

 .ما ميكن

بتلك املعاهدة أو ذلك االتفاق أمام أي فرص من فاروص   يتمسكليس ألي طرع يف معاهدة أو اتفاق دولي مل يسجل وفقًا للفقرة األوىل من هذه املادة أن  -2

 ".األمم املتحدة"
 :تسجيل ونشر املعاهدات يرد كالتالي: من اتفاقية فيينا املعنونة 80إن نص املادة   5

 .ترسل املعاهدات بعد دخوهلا حيز التنفيذ إىل األمانة العامة لألمم املتحدة لتسجيلها وحفظها حبسب احلال، وكذلك لنشرها -1

 .ة يف الفقرة السابقةباألعمال املذكور للقياميشكل حتديد جهة اإليداص تفويضًا هلا  -2
، بصييته املعدلة مبوجب البند الرابع من الفقارة بااء   1946كانون األول /ديسم  14 يفالذي اعتمدته اجلمعية العامة  97البند األول من القرار رقم   6

، 1949كاانون األول  /ديسام   1اماة يف  الاذي اعتمدتاه اجلمعياة الع    A 33/141والقرار رقم  482، والبند اخلامس من القرار رقم 346من القرار رقم 

  .، تباعًا1978كانون األول /ديسم  18، و1959كانون األول /ديسم  12و
بصاييته   97البند األول من قرار اجلمعية العامة رقام  )من ميثاق األمم املتحدة  102لوائح إنفاذ املادة  :الدولية واالتفاقياتتسجيل ونشر املعاهدات   7

 : متاحااة علااى املوقااع (.482البنااد اخلااامس ماان القاارار رقاام و 364البنااد الرابااع ماان املااادة باااء ماان قاارار اجلمعيااة العامااة رقاام  املعدلااة مبوجااب 
https://treaties.un.org/xml/db/MSDB/pageRegulation_en.html 
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  ؛وثيقتها التأسيسيةلدى الوكالة املتخصصة عماًل بأحكام  لتاجقد سرب االتفاقيةحني تكون املعاهدة أو  (ب)

 ." قية للوكالة املتخصصة بتنفيذ التسجيلتأذن املعاهدة أو االتفا حني (ج)

 

باإلضافة إىل ذلك، وبناء على املمارسة املتبعة منذ زمن بعيد، قبل قسام املعاهادات باتفاقياات لتساجيلها بعاد       -13

إذنًا عرحيًا بتنفيذ التساجيل   8كان  قد نال  بصفتها جهة إيداص لالتفاقيات  الدولية أحالتها إليه منظمات حكومية أن

وميكان العثاور علاى أحكاام      .أساس أن قيام هكاذا منظماات باإلحالاة مسااو إلحالتهاا مان قبال األطاراع نفساها          على

اخلصوص ضمن املادة الرابعة عشرة من دستور الفاو اليت يارد فيهاا أن النساخ املصادقة لالتفاقياات الايت يوافاق         هذا يف

ساارية نتيجاة   ( االتفاقياة )تصابح   تحدة للتساجيل، مبجارد أن  ترسل إىل األمني العام لألمم امل"عليها املؤمتر أو اجمللس 

وثيقاة   إال أن املادة الرابعة عشرة من الدستور ال ميكن أن تطبق علاى حفاظ  (." للمادة الرابعة عشرة) لإلجراء املتخذ طبقًا

 .تأسيسية للفاو وإدراجها يف السجل

 

ديم الطوعي للمعاهدات أو االتفاقيات الدولية من أجل وقد أرس  لوائح اجلمعية العامة كذلك أساسًا رمسيًا للتق -14

من لوائح اجلمعياة   10تتيح املادة  102.9حفظها وإدراجها يف السجالت يف احلاالت اليت ال ختضع فيها ألحكام املادة 

   :درج يف السجالت الفئات التالية من املعاهدات واالتفاقيات الدوليةتفظ وحتالعامة لقسم املعاهدات بأن 
 

و وكالاة واحادة أو أكثار مان الوكااالت      أأبرمتها األمام املتحادة    اليتلية املعاهدات أو االتفاقيات الدو (أ)

األمام املتحادة ودول غاري أعضااء؛     ( 1) :يشمل ذلك املعاهدات واالتفاقياات الدولياة امل ماة باني    . املتخصصة

متخصصااة ودول غااري أعضاااء؛  وكاااالت ( 3)األماام املتحاادة ووكاااالت متخصصااة أو منظمااات دوليااة؛    (2)

 . وكاالت متخصصة ومنظمات دوليةو( 5)ني متخصصتني أو أكثر؛ وكالت (4)

عابح  نافاذة قبال    نب عضو يف األمم املتحدة واليت أاملعاهدات أو االتفاقيات الدولية احملالة من جا (ب)

  األمم؛ عصبةالعمل مبيثاق األمم املتحدة ولكنها مل تدرج يف سلسلة معاهدات 

برم  قبل العمل املعاهدات أو االتفاقيات الدولية احملالة من طرع غري عضو يف األمم املتحدة واليت ُأ (ج)

 10.األمم عصبةمبيثاق األمم املتحدة أو بعده واليت مل تدرج يف سلسلة معاهدات 

                                        
أماا واجباات جهاة اإلياداص فدولياة بطبيعتهاا        .لك املعاهدةتعت  جهة إيداص املعاهدات مسؤولة عن ضمان التنفيذ السليم جلميع التدابري املتعلقة بت  8

: املتحادة يف أداء مهاماه كجهاة إياداص مباا يلاي       األمام العاام   األمنيويسرت د  .لدى ممارستها تلك الواجبات بعدم االحنيازوتكون تلك اجلهة ملزمة 

 . القانون الدولي مبا يف ذلك القانون الدولي العريف( ج) ؛لألمم املتحدةقرارات اجلمعية العامة واألجهزة األخرى ( ب)أحكام املعاهدة ذات الصلة؛  (أ)
املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت أبرمها أحد األعضاء قبل العمل مبيثاق األمام  ( 1) :ال يشمل حالتني حمددتني 102املادة  الذي تلحظه املوجب  9

رم  إما قبل العمل مبيثاق األمم املتحدة وإما بعده ولكن  ريطة أال يكون أي عضو يف األمم املتحدة املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت أب( 2)املتحدة و

 . طرفًا فيها
مبوجب هذا القرار، أرس  اجلمعياة العاماة نظاماًا للتقاديم      .للجمعية العامة 23ميكن االطالص على أساس هذه املادة يف البند األول من القرار رقم   10

 .التسجيل، من أجل حفظها ونشارها  ملوجباألعضاء وغري األعضاء يف األمم املتحدة، للمعاهدات أو االتفاقيات الدولية غري اخلاضعة  الطوعي من قبل

ء، متاحاة  وقد أ ري حينذاإ إىل أّن من مصلحة األمم املتحدة أن تكون املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت ختص األمم كافاة، مباا فيهاا غاري األعضاا     

رسااهلا  عموم وأنه ال يوجد أي سبب حيول دون منح غري األعضاء فرعة إرسال اتفاقياتهم الدولية اخلاعة بهم إىل النشر، مع اإلدراإ الصريح بأن إلل
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املاادة العا ارة مان لاوائح      أّن دستور الفاو ال يقع يف نطاق لألمم املتحدة ، رأى املستشار القانوني1961يف عام  -15

 11.اجلمعية العامة

 

 االعتبارات الناشئة يف سياق دستور الفاو -رابعًا

 

كماا أناه لايس منشاورًا      .مسجاًل أو مدرجًا يف ساجالت األمام املتحادة أو حمفو اًا لاديها     ليس دستور الفاو  إّن -16

 12.وقع اإللكرتوني للفاووهو منشور ومتاح للعموم على امل. جمموعة معاهدات األمم املتحدة يف

 

 وجوب تقديم دستور الفاو للحفظ واإلدراج يف السجالت أو عدمه حول -ألف

 

بلادًا باالتوقيع    34حاني قاام    1945تشارين األول  /بعد  هر الساادس عشار مان أكتاوبر     النوراملنظمة  أبصرت -17

ملااؤمتر الفاااو الاايت عقاادت     وحبلااول نهايااة الاادورة األوىل  . دسااتورها ودخااول هااذا الدسااتور حيااز التنفيااذ     علااى

أماا األمام   . عضاواً  42، كان قد بلا  عادد أعضااء الفااو     1945تشرين الثاني /نوفم  1تشرين األول إىل /أكتوبر 16 من

عابح ميثااق األمام املتحادة نافاذًا      وأ. أي بعاد اانياة أياام    1945تشارين األول  /أكتاوبر  24املتحدة فلم تتأساس إال يف  

 .التاريخ نفسه يف

 

مان ميثااق األمام     102مبا أّن دستور الفاو عك سابق لتاريخ امليثاق، فهو قد ال يقع تلقائيًا ضمن نطاق املاادة  و -18

أحكام عرحية يف دستور الفاو توجب أو تأذن  ةوعالوة على ذلك ال توجد أي. املتحدة اليت تنص على التسجيل اإللزامي

  . سجالتها وحفظهبتسجيل دستور الفاو يف األمم املتحدة أو بإدراجه يف

 

وعلى األجهزة الرئاسية أن تقرر مبدئيًا ما إذا كاان حمباذًا تقاديم دساتور الفااو للحفاظ واإلدراج يف الساجالت         -19

 . ونشره الحقًا يف جمموعة معاهدات األمم املتحدة

 

لدساتورها  " تهاا ملكي"وال يرتب احلفظ واإلدراج يف السجالت أية تبعات قانونية علاى املنظماة، ال مان حياث      -20

سباب وجيهة ت ر رفاض إدراج دساتور الفااو لادى ساجالت      أ ةويرى املكتب القانوني أنه ال توجد أي .له" إدارتها" أو

وهو يف نهاية املطاع ال يصب يف مصلحة املنظمة،  تسويفًاوميكن اعتبار هذا املوقف  .ألمم املتحدة وحفظهل العامة مانةاأل

                                                                                                                           

، اجلازء  1954-1945، 102األمام املتحادة، املاادة     أجهازة مرجاع ممارساات    انظار  :املصادر ) .يعت  عماًل طوعيًا حبسب ما يناسب الطرع املعين

 .(74إىل  71اخلامس، الفقرات من 
 .إىل املدير العام للفاو C. Stavropoulosمن املستشار القانوني لألمم املتحدة  1961كانون الثاني /يناير 12املؤرخة  الرسالة  11
12  http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024A.pdf. 
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التفاقياة   80املادة  اللية املستخدمة يفأن  إضافة إىل .تخصصة تابعة لنظام األمم املتحدة املوحدنظرًا إىل مكانتها كوكالة م

 . فيينا متيل إىل دعم إدراج دستور الفاو يف السجالت وحفظه

 

ولكن يالحظ أنه يف حال قبل  الفاو االستجابة لطلب قسم املعاهدات بتقديم دستورها لياياات احلفاظ واإلدراج    -21

سجالت، فإن ذلك سيستتبع كمية هائلة من العمل، مبا أن املعلومات اليت ساتقدم تشامل كال التادابري ابتاداء مان       يف ال

يعتا  املكتاب القاانوني أناه جياب       13.تاريخ النفاذ إىل جانب املعلومات املتعلقة بتاريخ وطريقة مشاركة الدول األعضااء 

 . مم املتحدةألل العامة مانةاألاالتفاق بشأن التدابري اخلاعة مع 

 

 دستور الفاو من أجل حفظه وإدراجه يف السجالت تقديملاملؤهلة  هي الكيانات ما -باء

 

املمارسة املتبعة لدى قسم املعاهدات بشأن قبول الصكوإ لتساجيلها  عبح  من املعروع أنه على مر السنني، أ -22

   .أو حلفظها وإدراجها يف السجالت أكثر مرونة فيما خص اهليئة اليت جيوز هلا تقديم الصكوإ هلذه الياية

 

عادار أي إذن مان جاناب األجهازة     إل حاجاة  يس هناإل هأن 2015املؤرخة  رسالتهواعت  قسم املعاهدات يف  -23

ويعتا  قسام املعاهادات     .لرئاسية للمدير العام أو ألمانة الفاو من أجل تقديم دستور الفاو حلفظه وإدراجه يف الساجالت ا

 :هناإ أسسا كافية متّكن املدير العام أو أمانة الفاو من تقديم الدستور للحفظ واإلدراج يف السجالت لألساباب التالياة   أن

توكال جلهاة اإلياداص مساؤولية تساجيل       14مان اتفاقياة فييناا    77رة األوىل للماادة  من الفق( ز)مبوجب البند الفرعي  (أ)

املعاهدة املودعة لديها، وعلى الرغم من أن دستور الفاو ال يعّين جهة إيداص، فإن املدير العام ميارس بعض املهام اخلاعة 

فظ الفااو باالنص األعالي لدساتور     حتت( ب)؛ (16واقرتاحات التعديل 15مثل تلقي اإل عارات بالسحب)لهات اإليداص 

   .اليت يودعها أعضاؤها بوثائق القبولمتلك الفاو املعلومات ذات الصلة املتعلقة ( ج)الفاو و

 

بيد أّن مكتب الشؤون القانونية يعي أّن الدول املفاوضة مل تعّين جهة إيداص سواء أيف دستور الفاو نفسه أم بأياة   -24

أحكاام عارحية يف دساتور الفااو      ةوعالوة على ذلك ال توجد أيا  .بواسطة قرار مستقلطريقة أخرى، على سيبل املثال، 

انطالقًا من ممارساة قسام    -ولذا ال ميكن االستنتاج  .وإدراجه يف السجالت أو إعدار إذن بذلك هتنص على ضرورة حفظ

                                        
بيان التصديق؛ ونسخة كاملة طبق األعل عن النص أو النصوص األعلية كافة، ورقيًة : املتحدة مملأل األمانة العامةجيب تقديم الوثائق التالية إىل   13

اإلبارام   وموعدوإلكرتونية؛ ونسخ عن التحفظات والتصاريح واالعرتاضات؛ وقائمة بأمساء الدول أو املنظمات املتعاقدة؛ وتاريخ النفاذ وطريقته، ومكان 

 . ءات الالحقةوأمساء األطراع املوقعة؛ واإلجرا
 :ما يلي - اإليداصجهات و ائف املعنونة  -اتفاقية فيينا من يرد يف اجلزء ذي الصلة من املادة السابعة والسبعني   14

 :ما مل تنص املعاهدة أو تتفق الدول املتعاقدة على خالع ذلك تشتمل و ائف جهة اإليداص بصورة خاعة -1

  لألمم املتحدة؛تسجيل املعاهدة لدى األمانة العامة ( ز)
 .املادة التاسعة عشرة من دستور منظمة األغذية والزراعة  15
 .املادة العشرون من دستور منظمة األغذية والزراعة  16
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بأن اة إذن  -الصكوإ لتسجيلها  من معاهدة فيينا، فيما يتعلق بصالحية جهات اإليداص بتقديم 80املعاهدات أو املادة 

 . ضمين للمدير العام أو ألمانة الفاو بالقيام بتلك األعمال

 

من لوائح اجلمعية العامة حتادد الظاروع املعيناة الايت ميكان فيهاا        4من املادة  2إضافة إىل ذلك، فإن الفقرة  -25

ناة الوكالاة املتخصصاة ال متلاك إذناًا تلقائياًا       ألمانة وكالة متخصصة تسجيل معاهدة ما، فيمكن االساتنتاج منهاا أن أما  

  .بتقديم معاهدة حلفظها وإدراجها يف السجالت

 

ويعت  مكتب الشاؤون القانونياة، يف ضاوء التبااس املوقاف القاانوني، أن تلاك املساألة تساتوجب توجيهاات            -26

  .جانب األعضاء من

 

  17:أن هناإ خيارين اثنني ةلألمم املتحد ، اعت  املستشار القانوني1961يف العام  -27
 

يف هاذه احلالاة    .بوسع املنظمة دعوة دولة عضو لكي تقدم دستور الفااو حلفظاه وإدراجاه يف الساجالت     (أ)

ينبيي للمنظمة أن تزود احلكومة املعنية لميع البيانات املطلوبة لتمكينهاا مان تقاديم الوثاائق الالزماة      

ن الدولة العضو املعنياة مساؤولة عان اإلجاراءات املساتقبلية      تكو .اليت تنص عليها لوائح اجلمعية العامة

 . حبصول أي تييريات يف عضوية املنظمة اإل عاراملتعلقة بدستور الفاو، مثل 

بتقاديم الدساتور حلفظاه    ( لمدير العاام ل)بوسع املنظمة أن تطلب من مؤمتر الفاو السماح "بداْل من ذلك،  (ب)

( من جانب املدير العاام )ح لألمني العام التعاطي مع عملية التقديم ومن  أن هذا اإلذن أن يتي .وتسجيله

  ."على أنها تعادل التسجيل واحلفظ يف السجالت من جانب الدول األطراع نفسها

 

يتمتعاان بأسااس    1961ويعت  مكتب الشؤون القانونية أن اخليارين اللاذين عرضاتهما األمام املتحادة يف عاام       -28

عملية، يعت  املكتب أن خيار التقديم من جاناب املادير العاام ولايس مان جاناب دولاة عضاو،          وألسباب .قانوني متني

 .يشكل الطريقة املناسبة يف حال قرر األعضاء وجوب إحالة دستور الفاو إلدراجه يف السجالت وحفظه لدى األمم املتحدة

للفاو يأذن للمدير العام بتقديم دساتور الفااو    ويعت  كذلك أنه من املناسب السعي إىل تفويض عريح من األجهزة الرئاسية

من  أن هذا التفويض أن يتيح ألمني عام األمام املتحادة أن يتعااطى ماع عملياة التقاديم       . حلفظه وإدراجه يف السجالت

 . جانب املدير العام على أنها تعادل احلفظ واإلدراج يف السجالت من جانب الدول األعضاء نفسها من

 

                                        
 .إىل املدير العام للفاو C. Stavropoulosاملستشار القانوني لألمم املتحدة من  1961كانون الثاني /يناير 12 املؤرخة يف سالةالر  17
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 ات اليت يقرتح اختاذها من جانب اللجنةاإلجراء -خامسًا

 

إن اللجنة مدعوة إىل استعراض هذه الوثيقة يف ضوء االعتبارات الواردة أعاله واملمارسة اليت جرت عليها العادة  -29

تقديم توجيهاتها خبصاوص املساائل    بشكل خاصطلب من اللجنة ويرب. حتى اآلن، وتقديم املالحظات اليت تراها مناسبة

   :التالية
 

توجب إحالة دستور الفاو إىل قسم املعاهدات من أجل حفظه وإدراجه يف الساجالت ونشاره   يما إذا كان  (أ)

 الحقًا يف سلسلة املعاهدات؛ 

 ويف هذه احلالة، ما إذا كان ينبيي للمدير العام أن حييل دستور الفاو هلذه الياية؛   (ب)

خاالل اجمللاس، حبساب ماا تعتا ه اللجناة مناسابًا،        ملؤمتر مان  ا، أو جمللساتوعية احلالة ويف هذه  (ج)

 . عدار إذن للمدير العام بإجراء هكذا خطوةإب

 

 


