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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 المائة بعد الرابعة الدورة

 2017 مارس/آذار 15-13 روما،

 قترحةالتعديالت الم – الوسطى المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحةل هيئةاتفاقية إنشاء 
 

 مقدمة   -أوالً 
 
 للفقرة فقاً و  "اللجنة") يلي ما (يف والقانونية الدســـــتورية الشـــــؤون للجنة املؤقت األعمال جدول على البند هذا درجأُ  -1
 عن تنشــــأ قد واليت إليها، ُأحيلت حمددة بنود يف بالنظر اللجنة تقوم حيث للمنظمة، العامة الالئحة من 34 املادة من (ب)7

 .وتفسريها" وتنفيذها، وإقرارها، الدستور، من 14 للمادة طبقا تعقد اليت األطراف تعددةامل واالتفاقيات املعاهدات "وضع
 
 الوســــطى املنطقة يف الصــــحراوي اجلراد ملكافحة هيئة إنشــــاء يةاتفاق على املقرتحة التعديالت الوثيقة هذه تتناولو  -2

  الوثيقة. ذههب امللحق يف ترد واليت ")،االتفاقية" يلي ما (يف
 

 أساسية معلومات   -ثانياً 
 

أُنشئت اهليئة بغرض تشجيع البحوث واإلجراءات الوطنية والدولية يف جمال مكافحة اجلراد الصحراوي يف املنطقة  -3
رية العربية إثيوبيا، األردن، إريرتيا، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تركيا، اجلمهو الوسطى واليت حددهتا االتفاقية بكل من: 

 .لسورية، جيبويت، سلطنة ُعمان، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصر، اململكة العربية السعودية واليمنا
ن األعضاء، اجلسيمة والرعي املفرط لألراضي يف البلداهي تساهم من الناحية العملية يف محاية إنتاج احملاصيل من األضرار و 

من الغذائي ومكافحة اجلوع يف أفريقيا والشرق األوسط من خالل دعم خطط البحث فضًال عن مسامهتها يف حتقيق األ
بيق طوالتدريب على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية وإجراء عمليات مسح للجراد وتنفيذ عمليات مكافحة وت

 اسرتاتيجيات مكافحة وقائية.
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 عمالً  1)1965 يوليو/متوز 2 –يونيو/حزيران  21( الرابعــة واألربعني دورتــه يف يــةاالتفــاق على املنظمــة جملس وافقو  -4
 تدخل ،يةاالتفاق من عشـــرة التاســـعة املادةمن  1الفقرة  عليه نصـــت ما على وبناء املنظمة. دســـتور من 14 املادة بأحكام

 ملنظمة العام املدير أي اإليداع، جهة اســــــــــتالم تاريخ من اعتباراً  أي 1967 فرباير/شــــــــــباط 21 يف التنفيذ حيز ةاألخري  ههذ
  .الثالث القبول صك والزراعة، األغذية

 
) التعديالت يف االتفاقية اليت وافق عليها جملس 1976اعتمدت اهليئة يف دورهتا الســـــابعة (أكتوبر/تشـــــرين األول و  -5

). واعتمدت اهليئة يف دورهتا العشرين (ديسمرب/كانون األول 1977املنظمة يف دورته الثانية والسبعني (نوفمرب/تشرين الثاين 
). ومل تنطِو 1995) تعــديالت إضـــــــــــــــافيــة يف االتفــاقيــة وافق اجمللس عليهــا يف دورتــه الثــامنــة بعــد املــائــة (يونيو/حزيران 1994

وافقة تاريخ م على أي التزامات جديدة ألعضـــــــــــــاء اهليئة ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1995و 1977تعديالت ســـــــــــــنيت 
 جملس املنظمة عليها عمًال بأحكام املادة الرابعة عشرة من االتفاقية. 

 
عديل اهليئة وللمدير العام اقرتاح ت يفدولة عضـــــــــــو  أليجيوز "ية، التفاقا من ة الرابعة عشـــــــــــرةاملاد بأحكام وعمالً  -6

 ة اهليئة قبل بدء دور  ]...[ هذه االتفاقية، على أن ترســــــــــــــل مقرتحات األعضــــــــــــــاء إىل رئيس اهليئة واملدير العام للمنظمة
 ســــــــــــتناقش فيها املقرتحات مبائة وعشــــــــــــرين يوماً على األقل. وعلى املدير العام للمنظمة أن يبلغ مجيع أعضــــــــــــاء اهليئة  اليت
 ."الفور جبميع التعديالت املقرتحة على

 
حرصــــــــــــــاً على أن تعكس الواقع واالحتياجات الراهنة للهيئة من حيث التزامات  أعادت اهليئة النظر يف االتفاقيةو -7

ل أدناه.    خاص بنوع ةاهليئ املقرتحة التعديالت وســـــــــوف متّكناألعضـــــــــاء ووظائف اللجنة التنفيذية واألمانة، كما هو مفصـــــــــّ
  لألعضاء. الشاغل الشغل وهو اجلراد، تفشي حاالت يف التحرك على قدرهتا تعزيز من
 
اعتمدت اهليئة التعديالت املقرتحة يف دورهتا الثالثني اليت ُعقدت يف ســـلطنة ُعمان، مســـقط، خالل الفرتة املمتدة و  -8

. ومبوازاة ذلـك، عرض رئيس اهليئـة التعـديالت املقرتحـة على جهـة اإليـداع اليت قـامـت 2017فرباير/شـــــــــــــبـاط  24إىل  20من 
 بدورها بتعميم االقرتاحات على مجيع أعضاء اهليئة عمالً بأحكام املادة الرابعة عشرة من االتفاقية. 

 
 يةاالتفاق على المقترحة التعديالت -ثالثاً 

 
ألردن، إثيوبيا، ابلداً على حنو ما هو مبّني يف ديباجة االتفاقية:  16يف الوقت احلاضـــــــــــر من  اهليئة تتألف :الديباجة -9

إريرتيا، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، اجلمهورية العربية الســــــــــــورية، جيبويت، ســــــــــــلطنة ُعمان، الســــــــــــودان، العراق، قطر، 
يها يف عام فجنوب الســـــودان إىل املنظمة كعضـــــو انتســـــاب  دوبع. الكويت، لبنان، مصـــــر، اململكة العربية الســـــعودية واليمن

نوب الســودان أن ". وســيتيح هذا جلاملنطقة الوســطى، يُقرتح تعديل االتفاقية لكي تشــمل جنوب الســودان يف تعريف "2013
 يصبح عضواً يف اهليئة إذا ما أبدى رغبته يف ذلك، طبقاً لإلجراءات املرعية. 
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ة الجراد لمكافح قليمياإل والتعاون لقطريةا السياسات في ما يخص األعضاء التزامات - ثانيةال المادة -10
 املكافحة عملياتب للقيام والدولية الوطنية القدرات لتعزيزاألعضاء يف اهليئة جهوداً ملحوظة و  املنظمة بذلت :الصحراوي

 املتصلة لطوارئا حاالت يف واالستجابة التأهب على الفاعلة األطراف مجيع قدرة ولتحسني الصحراوي للجراد الوقائية
أنشأ عدد من  قدو  ومكافحته. الصحراوي اجلراد رصد همةمب مكلفة وطنية أجهزة إنشاء إىل يةاالتفاق حالياً  دعوتو  باجلراد.

يع األعضاء ويوضح اقرتاح تعديل املادة الثانية سعي مج مدربون. ومسؤولون موظفون فيها يعملالبلدان مراكز مستقلة للرصد 
إىل وجود جهاز مستقّل من الناحيتني اإلدارية واملالية ومسؤول عن رصد اجلراد الصحراوي والوقاية منه ومكافحته بصورة 

 لذلك. املخصصةاملالية واملوارد األخرى  املوارد على احلصول كفالة  معدائمة، 
 

ة األعضـــــــــــــاء لتفشـــــــــــــي اجلراد، من الناحيتني الزراعي ونظراً إىل التداعيات الكارثية أحياناً علىذلك،  وعالوة على -11
واملالية، يُقرتح أيضـــــــاً أن يعمل مجيع األعضـــــــاء على احلد من األضـــــــرار اليت تلحق باحملاصـــــــيل من خالل اعتماد إجراءات 

 ي اجلراد.شمتعددة من بينها استخدام مبيدات لآلفات مأمونة بيئياً وإعداد خطة طوارئ وطنية للتصدي حلاالت تف
 

 بالفعلاهليئة  أمني به يضـــــــطلع يالرئيســـــــي الذ الدور إبراز رمسية بصـــــــورة يتم أن يُقرتح: األمانة –المادة الثامنة  -12
 اآلخرين نييئة واملوظفأمني اهل مهام خاص بنوع املقرتح التعديل ربزالذي ال يتطرق إليه النص احلايل لالتفاقية. ويُ و  عملياً 

 يف أمانة اهليئة يف ما يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجيات اهليئة وتوصياهتا.
 

 نعالوة على ذلك، يُقرتح تعديل االتفاقية لكي تربز فيها مســــــــــــــؤولية موظفي أمانة اهليئة أمام أمني اهليئة الذيو  -13
 يف املنظمة. ضعهم كموظفنييرفعون تقاريرهم إليه، رغم وجود تسلسالت إدارية أخرى قد حتددها املنظمة وقد تنشأ عن و 

 مانة. باإلضافة إىل تلك اليت تضطلع هبا األوبالفعل، قد يُطلب أحياناً من موظفي األمانة االضطالع بوظائف أخرى، 
 

اهتا حرصــــــــــاً على حتقيق وفورات، يُقرتح أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماع اللجنة التنفيذية: –المادة التاســــــــعة  -14
فقط عند احلاجة. وحتدد االتفاقية حالياً احلاجة إىل عقد اجتماعات للجنة التنفيذية مرة واحدة على األقّل بني أي دورتني 

 عاديتني متتاليتني للهيئة. 
 

ليه ئة منصــــــــب األمني، ليس فقط للجنة التنفيذية، كما نصــــــــت عيف الســــــــياق نفســــــــه، يُقرتح أن يتوىل أمني اهليو  -15
 االتفاقية، بل أيضاً ألي جلان خمصصة أخرى تابعة للهيئة. 

 
عل األعضــاء جيوعالوة على ذلك، وتشــجيعاً لتســديد االشــرتاكات املقررة بشــكل منتظم أكثر، يُقرتح إضــافة بند  -16

الذين لديهم متأخرات نتيجة عدم دفع اشـــرتاكاهتم املالية منذ أكثر من ســـنتني، غري مؤهلني للعضـــوية يف اللجنة التنفيذية. 
الً عن قواعد ، فضـــــــــهيئة مكافحة اجلراد الصـــــــــحراوي يف املنطقة الغربيةويتماشـــــــــى هذا مع االتفاقيات األخرى على غرار 

 العضوية يف جملس املنظمة. 
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يهدف التعديل املقرتح إىل إيضـــــاح أنه باإلمكان تعديل جدول االشـــــرتاكات  التمويل: –المادة الثانية عشــــرة  -17
 بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة. 

 
 عدم وجود لغات اهليئة ل قرتح إلغاء اللغة اإلســــــــــــــبانية من بنييُ  لغات االتفاقية: –المادة الحادية والعشـــــــــــرون  -18

 رتتب عن ذلك أيضاً وفورات يف التكاليف. تباللغة اإلسبانية. وسأي عضو فيها ناطق 
 

 ضافية"اإل لتزاماتاال"و التنفيذ حيز التعديالت دخول   -رابعاً 
 

فرباير/شــــــــــباط  24إىل  20أقّرت اهليئة التعديالت املقرتحة يف دورهتا الثالثني اليت ُعقدت خالل الفرتة املمتدة من  -19
  اجمللس إىل املقرتحة التعديالت ســــــتحال والقانونية، الدســــــتورية الشــــــؤون جلنة ســــــتجريه الذي االســــــتعراض عقب. و 2017

 إحالتها إىل املؤمتر إذا أراد ذلك. ،الرابعة عشرة املادة بأحكام عمالً  له، حيق الذييف دورته املقبلة 
 

ع إّن التعديالت اليت ال ترتتب عنها التزامات إضافية بالنسبة إىل أعضاء اهليئة تدخل حيز التنفيذ بالنسبة إىل مجيو  -20
من املادة الرابعة عشرة). والتعديالت  4األعضاء اعتباراً من تاريخ موافقة اجمللس أو املؤمتر عليها، حسب املقتضى (الفقرة 

 املؤمتر أو جملس املنظمة ال تصبح سارية املفعول إزاء كل عضو  اق عليهويوافاليت تتضمن التزامات جديدة "
 من املادة الرابعة عشرة). 5" (الفقرة إال من تاريخ قبوله هلا.

 
 جرى كما  قرتحة،امل التعديالت كانت  إذا ما ملعرفة خاص بنوع والقانونية الدستورية الشؤون جلنة مشورة وتُلتمس -21

  اهليئة. أعضاء ىلإ بالنسبة إضافية التزامات على تنطوي للهيئة، التنفيذية اللجنة قبل من وإقرارها بشأ�ا التفاوض
 

 تشــــرين أكتوبر/ هرشــــ يف ُعقدت اليت والثالثني اخلامســــة دورهتا يف والقانونية، الدســــتورية الشــــؤون جلنة وضــــعتو  -22
  جـــبمبو  الـــدســــــــــــــتوريـــة األجهزة تنشــــــــــــــئ اليت االتفـــاقـــات على التعـــديالت كـــانـــت  إذا مـــا لتحـــديـــد املعـــايري ،1977 األّول
 من ملعايريا هذه إقرار الحقاً  مت وقد إضافية. أو جديدة التزامات على تنطوي والزراعة األغذية منظمة دستور من 14 املادة
 وجه لىع والقانونية الدســــــتورية الشــــــؤون جلنة وأفادت املنظمة. يف هبا املعمول املمارســــــة تعكس وهي 3واملؤمتر 2اجمللس ِقبل

 يلي: مبا التحديد
 

  احلالية اتااللتزام تنفيذ يف املتعاقدة األطراف تتحمله الذي الشــــــــــــــامل العبء ظلي أن التعديالت نتيجة من كان  ا"إذ
 املهام علجت بطريقة العبء اختلف إذا أما جديدة. التزامات على تنطوي ال حينئذ التعديالت فإن جوهره، يف هو كما
 التغيري هذا أحدثت اليت التعديالت بإن القول ميكن فإنه احلالية االلتزامات تلك عن جوهرها يف ختتلف أداؤها يتم اليت

 بيد جديد. التزام ةمبثاب ذاته حد يف أنه على احلالية لاللتزامات متديد أي اعتبار ميكن وال. جديدة التزامات على تنطوي
  مالية آثار له نيكو  عندما املثال، ســـــبيل على وذلك، – اجلديد االلتزام مرتبة إىل التمديد هذا فيها يرقى حاالت هناك أن

                                                      
 CL 72/REPالوثيقة  يف 139الفقرة   2
 يف تقرير الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر. 132انظر على سبيل املثال الفقرة   3
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 ألطرافا تتحمله الذي احلايل العبء مع متناســــــــــــــب غري الناشــــــــــــــئ العبء يكون عندما أو املتعاقدة األطراف على كبرية
 4املتعاقدة."

 
  تقريباً  حاله لىع القائمة التزاماهتاب لوفاءل اهليئة يف األعضــــــــــــــاء الدول تتحمله الذي اإلمجايل العبء وســــــــــــــيبقى -23
  أعباء أو إضــــافية تزاماتال أي االتفاقية يفاملقرتحة  التغيرياتعلى ما يبدو  تفرض وال التعديالت. اعتمد أعضــــاء اهليئة إذا

  القائمة. التزاماهتمب الوفاء أجل من اهليئة أعضاء على كربى
 

 الرابعة املادة من 5 الفقرة نطاق خارج تقع املقرتحة لتعديالتا أن يبدوويف ضوء ما سيصدر عن اهليئة من آراء،  -24
 .يةاالتفاق من عشرة

 
 اللجنة تتخذها أن يُقترح التي اإلجراءات   -خامساً 

 
 النصوص ضوء يف ةاهليئ أقرهتا كما  املقرتحة التعديالت استعراض إىل مدعوة والقانونية الدستورية الشؤون جلنة إن -25

 التزامات ىعل ينطوي املقرتحة التعديالت من أي كان  إذا ما بشأن رأيها إبداء اخلصوص، وجه وعلى للمنظمة، األساسية
  اهليئة. أعضاء إىل بالنسبة إضافية

 
  .فيه ينظر لكي اجمللس إىل امللحق، يف عليه املنصوص اجمللس، قرار مشروع إحالة إىل مدعوة اللجنة أن كما -26

  

                                                      
 .1977أكتوبر/تشرين األول  14-10يف تقرير الدورة اخلامسة والثالثني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية،  46الفقرة   4
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 1 الملحق
 

 القرار.../..
 

 إنشاء يةاتفاق في التعديالت
 الوسطى المنطقة في الصحراوي الجراد مكافحةل هيئة

 
 المجلس إن
 
  مبوجب الوســــــــــطى املنطقة يف الصــــــــــحراوي اجلراد ملكافحة هيئة إنشــــــــــاء اتفاق على اجمللس موافقة ســــــــتذكري إذ 

 ذيوال ،1965 رانحزي/يونيو شـــهر يف ُعقدت اليت الرابعة واألربعني دورته يف والزراعة األغذية منظمة دســـتور من 14 املادة
  ؛1967 فرباير/شباط 21 يف التنفيذ حيز دخل

 
أّن اهليئة كانت اقرتحت، يف دورهتا الثالثني اليت ُعقدت يف مســـقط، ســـلطنة ُعمان، خالل  كذلك  ذكرســـتي وإذ 

  ، إجراء تعديالت يف االتفاقية؛2017فرباير/شباط  24إىل  20الفرتة املمتدة من 
 
 التعديالت ستدخل حيز التنفيذ بعد موافقة اجمللس؛  أن يعتبر وإذ 
 
 وجدت قد اللجنة أن حظيال وإذ والقانونية، الدستورية الشؤون للجنة املائة بعد الرابعة الدورة تقرير يف نظر وقد 

 اهليئة؛ أعضاء إىل بالنسبة جديدة التزامات على تنطوي نل التعديالت أن
 
 الرابعة املادة من 3 رةللفق طبقاً  ،الوســـــــطى املنطقة يف الصـــــــحراوي اجلراد مكافحة هيئة إنشـــــــاء يةاتفاق يف تعديالتال يقرّ  

 التايل: النحو على عشرة،
 

 5اتفاقية إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 ديباجةال
 

 يفالزراعة ب الصـــــــــحراوييلحقها اجلراد  اليتاخلســـــــــائر  تدرك احلاجة املاســـــــــة لتاليف وهيإن احلكومات املتعاقدة،  
يشـــار  ليتانطاق منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ( يفالشــــرق األدىن، تنشــــئ مبقتضــــى هذه االتفاقية  يفبلدان معينة 

ســــتهدف املنطقة الوســــطى" ت يف الصــــحراوياســــم "هيئة مكافحة اجلراد باســــم "املنظمة")، هيئة تســــمى ب يليما  إليها يف
انتشـــــــــاره.  املنطقة الوســـــــــطى لنطاق يف الصـــــــــحراويتشـــــــــجيع البحوث واألعمال القطرية والدولية املتعلقة مبكافحة اجلراد 

تضـــم  اليتأ�ا املنطقة بهذه االتفاقية باســـم "املنطقة")  يفيشـــار إليها  اليتوألغراض هذه االتفاقية حتدد املنطقة الوســـطى (

                                                      
 .باخلط املائل مع وضع خط حتتهوالنص املضاف  احملذوف خبطيشار إىل النص   5
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، نوب الســـــــــودانجإثيوبيا، األردن، إريرتيا، اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تركيا، اجلمهورية العربية الســـــــــورية،  يأراضـــــــــ
 .ناململكة العربية السعودية واليمجيبويت، سلطنة ُعمان، السودان، الصومال، العراق، قطر، الكويت، لبنان، مصر، 

 
 األولىالمادة 

 العضوية
 

 اســــم "اهليئة") ب يليما  يشــــار إليها يف اليتاملنطقة الوســــطى ( يف الصــــحراوييتألف أعضــــاء هيئة مكافحة اجلراد  -1
 فاقية طبقاً الديباجة ممن تقبل هذه االت يفاإلقليم احملدد  يفاملنظمة والواقعة  يفمن الدول األعضــــــــــاء واألعضــــــــــاء املنتســــــــــبة 

 به أحكامها. يملا تقض
 
ألمم ا يفاملنطقة وتكون أعضـــــــــــاء  يفعضـــــــــــويتها دوًال تقع  يفأن تقبل  –بأغلبية ثلثي أعضـــــــــــائها  –جيوز للهيئة  -2

 وثيقة رمسية  يفالدولية للطاقة الذرية وتتقدم بطلب عضــــــوية وتعلن  ةمن وكاالهتا املتخصــــــصــــــة أو الوكالي أ يفاملتحدة، أو 
 وقت انضمامها.أ�ا تقبل هذه االتفاقية بصيغتها السارية 

 
 المادة الثانية

 لمكافحة الجراد الصحراوي ما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي التزامات األعضاء في
 

تتعهد الدول األعضــــــــــــــاء بتبادل املعلومات بانتظام عن طريق أمني اهليئة عن احلالة الراهنة ومدى تقدم محالت  -1
 روما. يف" باملنطقة الصحراويبلدا�ا، وبإبالغ هذه املعلومات بانتظام إىل "إدارة معلومات اجلراد  يفاملكافحة 

 
وتقليل خســــــــائر  بلدا�ا، يف الصــــــــحراويتتعهد الدول األعضــــــــاء بتنفيذ كل التدابري املمكنة ملكافحة وباء اجلراد  -2

 احملاصيل باختاذ اإلجراءات التالية:
 

 على أن تكون مستقّلة من الناحيتني اإلدارية واملالية؛ لإلبالغ عن اجلراد ومكافحته إنشاء إدارة دائمة (أ)

 تقدمي الدعم للوحدات املعنية باجلراد الصحراوي من أجل تطبيق اسرتاتيجيات املكافحة الوقائية؛ (ب)

لســــــالمة ا اســــــتخدام مبيدات لآلفات ســــــليمة بيئياً ملكافحة اجلراد الصــــــحراوي من خالل تطبيق معايري (ج)
 البيئية والصحية؛

 ؛من املبيدات احلشرية ومعدات استخدامها كافيةاالحتفاظ باحتياطات  )د ب(

تشجيع أعمال التدريب واملسح والبحث وتدعيمها مبا يتفق مع موارد كل بلد وما تراه اهليئة مناسباً، مبا  )هـ ج(
 ؛كلما كان ذلك مالئماً   الصحراويذلك إقامة حمطات أحباث قطرية لدراسة اجلراد  يف

  ؛تنفيذ أي سياسة مشرتكة قد تعتمدها اهليئة ملكافحة اجلراد أو الوقاية منه يفاالشرتاك  )و د(
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مواد من معدات ومبيدات مكافحة اجلراد مما قد حتتفظ به اهليئة، والسماح باسترياد هذه أي تيسري ختزين  )ز هـ(
 ؛البلد ودون عقبات، وكذلك السماح حبرية نقلها داخلالسلع واملعدات وتصديرها دون رسوم مجركية 

 ، وحتديثها بانتظام؛دإعداد خطة طوارئ وطنية ديناميكية لتطبيقها يف حاالت تفشي اجلرا ح)(

 .ي معلومات قد تطلبها للقيام مبهامها بطريقة فعالةأتزويد اهليئة ب )ط و(
 
الفقرتني  يفتتعهد الدول األعضــــــــــــاء بتقدمي تقارير دورية للهيئة عما أختذ من إجراءات للوفاء بااللتزامات احملددة  -3
 أعاله. 2و 1
 

 المادة الثالثة
 مقر الهيئة

 
 حتدد اهليئة مقرها. -1
 
 مكان آخر بالتشــــــــــــــاور مع املدير العام للمنظمة، بناء يفمقرها وجيوز عقد الدورات  يفتعقد دورات اهليئة عادة  -2

 ظروف استثنائية. يفدورة سابقة، أو بناء على قرار تتخذه اللجنة التنفيذية  يفعلى قرار تتخذه 
 

 المادة الرابعة
 مهام الهيئة

 
 تقوم اهليئة باملهام التالية: 
 
 العمل المشترك والمساعدة -1
 
 تتوىل اهليئة: 
 

ألمر، املنطقة حيثما اقتضـــــــى ا يفختطيط العمل املشـــــــرتك وتشـــــــجيعه من أجل مســـــــح اجلراد ومكافحته  (أ)
 ؛تكفل توافر املوارد الكافية، حتقيقاً هلذه الغاية اليتواختاذ التدابري 

ة ي عمل قطري أو إقليمي أو دويل يتعلق مبكافحأي طريقة تراها مناســــبة على أاملســــاعدة والتشــــجيع ب (ب)
 ؛أو مسحه لصحراويااجلراد 

تنفيــذ براجمهــا القطريــة، ودعم الربامج  يفحتــديــد طبيعــة وحجم املســـــــــــــــاعــدة الالزمــة للــدول األعضـــــــــــــــاء  (ج)
 ؛اإلقليمية، وذلك بالتشاور مع الدول األعضاء املعنية
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ي تدابري قد تكون ضـــرورية ويتفق عليها بصـــورة مشـــرتكة، وذلك بناء على طلب أاملســـاعدة على اختاذ  (د)
لة عضــو قد تتعرض أراضــيها حلاالت إصــابة باجلراد تتجاوز طاقة إدارهتا القطرية املعنية باملكافحة ي دو أ

 ؛أو املسح

، حتددها اهليئة بالتشــــــاور مع الدول األعضــــــاء املعنية، مبعدات مكافحة اســــــرتاتيجيةمواقع  يفاالحتفاظ  (ه)
حاالت الطوارئ طبقاً لقرارات اللجنة  يفاجلراد واملبيدات احلشــــــــرية واإلمدادات األخرى الســــــــتخدامها 

 ي دولة عضو.ذلك استكمال املوارد القطرية أل يفالتنفيذية مبا 
 

 المعلومات والتنسيق -2
 
 :يليتقوم اهليئة مبا  
 

ضــــــمان حصــــــول مجيع الدول األعضــــــاء على املعلومات املتاحة عن اإلصــــــابة باجلراد، ومجع املعلومات  (أ)
لقطرية نفذت على املســــــــــتويات ا اليتأجريت والربامج  اليتونشــــــــــرها عن اخلربات املكتســــــــــبة والبحوث 
 ؛الصحراويواإلقليمية والدولية فيما يتعلق مبكافحة اجلرد 

ريق املنطقة، وذلك عن ط يفالدول األعضــاء، وتنســيق البحوث  يفطرية مســاعدة مؤســســات البحوث الق (ب)
  .ترتيب زيارات لوحدات البحوث واملسح مبختلف الدول األعضاء وغري ذلك من الوسائل املناسبة

 
 التعاون -3
 
 جيوز للهيئة: 
 

يست أعضاء ل اليتترتيبات أو اتفاقيات مع دول املنطقة  يفأن تدخل من خالل املدير العام للمنظمة،  (أ)
 ؛املنطقة يفاهليئة، للقيام بعمل مشرتك فيما يتعلق مبسح اجلراد ومكافحته  يف

ترتيبات مع وكاالت األمم املتحدة املتخصــصــة األخرى  يفأن تدخل، من خالل املدير العام للمنظمة،  (ب)
ل ومكافحته وتبادأو املنظمات الدولية املعنية األخرى للقيام بعمل مشــــــــــــــرتك من أجل دراســــــــــــــة اجلراد 

 املعلومات عن املشكالت اخلاصة به، أو أن تشجع مثل هذه الرتتيبات.
 

 المسائل اإلدارية -4
 

 تتوىل اهليئة:
 

دراســــــــــــــة وإقرار تقرير اللجنة التنفيذية عن نشــــــــــــــاط اهليئة، وبرنامج اهليئة وميزانيتها للفرتة املالية التالية،  (أ)
 ؛وحسابات فرتة السنتني

إبقاء املدير العام للمنظمة على علم كامل بأنشــــــــــطتها، وموافاته بتقارير وتوصــــــــــيات اهليئة وحبســــــــــاباهتا  (ب)
 .الختاذ اإلجراء املناسب بشأ�ا من جانب جملس املنظمة أو مؤمترها وميزانيتهاوبرناجمها 
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 المادة الخامسة
 دورات الهيئة

 
اهليئة مبندوب، وجيوز أن يرافقه مندوب مناوب وخرباء ومســـــتشـــــارون. وجيوز أن يشـــــرتك  يفمتثل كل دولة عضـــــو  -1

 يفم املندوب مل يفوضـــــــه مداوالت اهليئة، ولكن ال حيق هلم حق التصـــــــويت ما يفهؤالء املناوبون واخلرباء واملســـــــتشـــــــارون 
 التصويت نيابة عنه.

 
يتألف النصــــــــاب القانوين من أغلبية أعضــــــــاء اهليئة. ولكل دولة عضــــــــو صــــــــوت واحد. وتتخذ القرارات بأغلبية  -2

 هذه االتفاقية. يفاألصوات املعطاة ما مل ينص على غري ذلك 
 
 اتحقة عليهاهليئة إذا كانت املتأخرات املس يفسداد اشرتاكها املايل  يفحترم من التصويت كل دولة عضو تتأخر   -3

 السابقتني.تعادل أو تتجاوز مبلغ االشرتاكات املستحقة عن السنتني املاليتني 
 
منصـبيهما حىت بداية  يفبداية كل دورة عادية، رئيسـاً ونائباً للرئيس، من بني املندوبني، يظالن  يفتنتخب اهليئة،  -4

 انتخاهبما.وجيوز إعادة  التالية،الدورة العادية 
 
إىل عقد دورة عادية للهيئة مرة واحدة على األقل كل  اهليئة،بالتشــــــــــــــاور مع رئيس  نظمة،للميدعو املدير العام  -5

لعادية، أو إذا دورهتا ا يفوجيوز له الدعوة لعقد دورات خاصـــــــــــة بالتشـــــــــــاور مع رئيس اهليئة، إذا طلبت اهليئة ذلك  عامني.
 العادية. الفرتات الواقعة بني الدورات يفطلب ذلك ثلث الدول األعضاء على األقل 

 
يذية دون مجيع اجتماعات اهليئة واللجنة التنف يفيعينه، أن يشــــــارك  الذيحيق للمدير العام للمنظمة، أو للممثل  -6

 التصويت.أن يكون له حق 
 

  المادة السادسة
 الطوارئ الخاصة

 
 (د) من املادة الرابعة اختاذ إجراءات عاجلة خالل الفرتة الواقعة 1رة قالف يفإذا اقتضــــــــــــت احلاالت املشــــــــــــار إليها  

ي أبني دورات بني دورات اهليئة، جيوز لرئيس اهليئة اقرتاح التدابري املطلوبة على أعضــــــــــــــاء اهليئة، عن طريق املكاتبات أو 
 وسيلة اتصاالت سريعة أخرى، للتصويت عليها باملراسلة.
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 المادة السابعة
 واالستشاريونالمراقبون 

 
عمل اهليئة، وعالقة اهليئة هبذه املنظمات لألحكام ذات الصـــلة من دســـتور  يفختضـــع مشـــاركة املنظمات الدولية  -1

 جملسها.نظمة أو أقرها مؤمتر امل اليتاملنظمة والئحتها العامة باإلضافة إىل القواعد اخلاصة بالعالقات مع املنظمات الدولية 
 
 بناء على طلب  –اهليئة أن متثل  يفاملنظمة ممن ليســـــت أعضـــــاء  يفأو األعضـــــاء املنتســـــبة  جيوز للدول األعضـــــاء -2

 دورات اهليئة. يفمبراقبني  –منها 
 
نظمة، ولكنها امل يفاهليئة وليســـت أعضـــاء أو أعضـــاء منتســـبة  يفليســـت أعضـــاء  اليتجيوز دعوة الدول األعضـــاء  -3

الهتا املتخصــــصــــة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل حضــــور دورات اهليئة بصــــفة اوكمن ي أاألمم املتحدة أو  يفأعضــــاء 
ر املنظمة بشأن اعتمدها مؤمت اليتمراقب، وذلك بناء على طلب هذه الدول وبعد موافقة اللجنة التنفيذية، ووفقاً لألحكام 

 منح صفة املراقب للدول.
 
اريني حضور اجتماعاهتا. كما جيوز للجنة التنفيذية أن تدعو استش أو خرباء إىل استشارينيجيوز للهيئة أن تدعو  -4

 اهليئة.إىل حضور اجتماعاهتا أو اجتماعات 
 

 المادة الثامنة
 األمانة

 
لى تعيينهم ع وتســــــــــــــريأمامه إدارياً،  ولنيؤ مســــــــــــــيعني املدير العام للمنظمة أمني اهليئة وموظفيها الذين يكونون  -1

 تعيني موظفي املنظمة. يفالقواعد والشروط املطبقة 
 
 يقوم أمني اهليئة واملوظفون اآلخرون فيها بتطبيق اسرتاتيجيات اهليئة والتوصيات الصادرة عن دورات اهليئة.  -2
 
 مع مراعاة خطوط التسلسل الرتاتيب األخرى اليت حددهتا املنظمة، يكون موظفو اهليئة مسؤولني أمام أمني اهليئة. -3
 

 المادة التاسعة
 اللجنة التنفيذية

 
راهتا العادية. وجيوز كل دورة من دو   يفاهليئة تنتخبهم اهليئة  يفمن الدول األعضـاء  سـبعةتشـكل جلنة تنفيذية من  -1

نتخب اهليئة رئيســاً وت اجلراد. يفاللجنة التنفيذية إحصــائيا  يفإعادة انتخاهبم. ومن األفضــل أن يكون ممثل كل دولة عضــو 
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الية للهيئة وجيوز منصـــــــــبه إىل الدورة العادية الت يفاللجنة، ويظل الرئيس  يفالدول األعضـــــــــاء  ممثليللجنة التنفيذية من بني 
 إعادة انتخابه.

 
، إذا اقتضــــــــــــــت هليئةاجتتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على األقل بني كل دورتني عاديتني متتاليتني من دورات  -2

 للجنة التنفيذية إىل عقد اجتماعاهتا بالتشاور مع رئيس اهليئة ومع املدير العام للمنظمة.ويدعو رئيس ا .احلاجة
 
 .وأي جلان خمصصة أخرى يتوىل أمني اهليئة مهمة أمني اللجنة التنفيذية -3
 
شرة ألكثر عال حيّق ألي عضو ترتتب عليه متأخرات لدفع اشرتاكاته املالية املستحقة للهيئة مبوجب املادة الثانية  -4

 من سنتني، أن يكون عضواً يف اللجنة التنفيذية.
 

 المادة العاشرة
 للجنة التنفيذية ا مهام

 
 تتوىل اللجنة التنفيذية: -1
 

 ؛تقدمي املقرتحات إىل اهليئة فيما يتعلق مبسائل السياسات وبرنامج األنشطة (أ)

 ؛توافق عليها اهليئة اليتضمان تنفيذ السياسات والربامج  (ب)

 ؛تقدمي مشروع برنامج العمل وامليزانية واحلسابات السنوية إىل اهليئة (ج)

إعداد مشــــروع التقرير الســــنوي عن نشــــاط اهليئة العتماده من جانب اهليئة مث إحالته إىل  (د)
 ؛املدير العام للمنظمة

 قد توكله اهليئة إليها. اليتالقيام باملهام األخرى  (ه)
 

 المادة الحادية عشرة
 الالئحة الداخلية

 
ذه االتفاقية أو على أال تكون مناقضــــــة هل وتعديلها،األعضــــــاء، إقرار الئحتها الداخلية  ثلثيبأغلبية  للهيئة،جيوز  

ام للمنظمة) (بناء على موافقة املدير العي تعديالت قد تدخل عليها أدســــــتور املنظمة. وتصــــــبح الالئحة الداخلية للهيئة و 
 تاريخ إقرارها.سارية املفعول من 
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 المادة الثانية عشرة
 التمويل

 
تقره اهليئة  لذياامليزانية طبقاً جلدول االشــــــرتاكات  يفاهليئة بأن يســــــاهم حبصــــــتها  يفتعهد كل دولة عضــــــو ت -1

ويتّم اعتماد التعديالت املدخلة على جدول  وتســــــــدد الدول األعضــــــــاء حصــــــــصــــــــهم نقداً. أعضــــــــائها. ثلثيبأغلبية 
 بأغلبية ثلثي أعضاء اهليئة.االشرتاكات 

 
 أخرى.جيوز للهيئة أن تقبل أيضاً مسامهات أو تربعات من مصادر  -2
 
 حتددها اهليئة بعد التشاور مع كل دولة عضو وموافقة املدير العام للمنظمة. اليتتسدد االشرتاكات بالعمالت  -3
 
حساب أمانة أو حساب خاص يديره  يفواردة تودع مجيع االشرتاكات والتربعات وأشكال املساعدات األخرى ال -4

ال ميكن  ليتااســــــتخدام األموال أو التربعات  يفوتســــــاعد املنظمة اهليئة  للمنظمة.منظمة طبقاً لالئحة املالية للاملدير العام 
 لديها.حساب األمانة أو احلساب اخلاص  يفإيداعها 

 
 المادة الثالثة عشرة

 المصروفات
 
تســهيالت فيما عدا املصــروفات املتعلقة باملوظفني الذين توفرهم املنظمة وبال ميزانيتها،تســدد اهليئة مصــروفاهتا من  -1

دها املدير العام للمنظمة يع اليتحدود امليزانية الســـــــــــنوية  يفتتحملها املنظمة  اليتتقدمها. وحتدد وتدفع املصـــــــــــروفات  اليت
 ها والئحتها العامة والئحتها املالية.ويعتمدها مؤمتر املنظمة طبقاً لدستور 

 
دى يدفعها مندوبو أعضـــــاء اهليئة ومناوبوهم واملســـــتشـــــارون ل اليتتتحمل احلكومات أو املنظمات املعنية النفقات  -2

 ثل كل دولة عضـــــــــــــو يدفعها مم اليتيدفعها املراقبون. وتتحمل اهليئة النفقات  اليتحضـــــــــــــورهم دورات اهليئة، وكذا النفقات 
 التنفيذية.لجنة التنفيذية لدى حضوره دورات اللجنة ال يف
 
 يئةأعمال اهل يفتتحمل اهليئة نفقات االســــــــــــــتشــــــــــــــاريني أو اخلرباء املدعوين حلضــــــــــــــور الدورات أو لالشــــــــــــــرتاك  -3

 أو اللجنة التنفيذية.
 
 تتحمل املنظمة نفقات األمانة. -4
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 المادة الرابعة عشرة
 التعديالت

 
 أعضاء اهليئة. ثلثيجيوز تعديل هذه االتفاقية بأغلبية  -1
 
 اهليئة وللمدير العام اقرتاح تعديل هذه االتفاقية، على أن ترســـــــــل مقرتحات األعضـــــــــاء  يفدولة عضـــــــــو  أليجيوز  -2

ســتناقش  ليتاإىل رئيس اهليئة واملدير العام للمنظمة، أما مقرتحات املدير العام فرتســل إىل رئيس اهليئة، قبل بدء دورة اهليئة 
فيها املقرتحات مبائة وعشــــــــرين يوماً على األقل. وعلى املدير العام للمنظمة أن يبلغ مجيع أعضــــــــاء اهليئة على الفور جبميع 

 التعديالت املقرتحة.
 
 تعــديــل مل يرى اجمللس إحــالــة ال ي تعــديــل هلــذه االتفــاقيــة، مــاأيتعني احلصــــــــــــــول على موافقــة جملس املنظمــة على  -3

 إىل مؤمتر املنظمة للموافقة عليه.
 
يخ موافقة جملس من تار  ال تتضــــمن التزامات جديدة على األعضــــاء ســــارية املفعول اعتباراً  اليتتصــــبح التعديالت  -4

 املالئم.يها، على النحو املنظمة أو املؤمتر عل
 
تتضـــــــمن التزامات جديدة على األعضـــــــاء ويوافق عليه املؤمتر أو جملس املنظمة ال تصـــــــبح ســـــــارية  اليتالتعديالت  -5

دة لدى املدير تتضــــــــــــمن التزامات جدي اليتاملفعول إزاء كل عضــــــــــــو إال من تاريخ قبوله هلا. وتودع وثائق قبول التعديالت 
ي عضـــو أمات وتظل حقوق والتزا القبول.لغ مجيع أعضـــاء اهليئة واألمني العام لألمم املتحدة هبذا يب الذيالعام للمنظمة، 

  .يتضمن التزامات جديدة حمكومة بنصوص االتفاقية املعمول هبا قبل التعديل الذياهليئة مل يقبل التعديل  يف
 
األمني العام لألمم و  املنظمة، يفعضــاء املنتســبة مجيع أعضــاء اهليئة، ومجيع األعضــاء واألللمنظمة يبلغ املدير العام  -6

 تعديل.املتحدة بسريان مفعول كل 
 

 المادة الخامسة عشرة
 قبول االتفاقية

 
ر العام املنظمة بإيداع وثيقة قبوهلا لدى املدي يفي عضــــو أو عضــــو منتســــب أيتم قبول هذه االتفاقية من جانب  -1

 للمنظمة، ويكون هذا القبول نافذاً عند تلقى املدير العام ملثل هذه الوثيقة.
 
ضوية املنظمة نافذاً من تاريخ موافقة اهليئة على طلب الع يفيكون قبول االتفاقية من جانب الدول غري األعضاء  -2

 االتفاقية. طبقاً لنص املادة األوىل من هذه
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األمني العام لألمم املنظمة و  يفيبلغ املدير العام للمنظمة مجيع أعضاء اهليئة، ومجيع األعضاء واألعضاء املنتسبة   -3
 أصبحت نافذة. اليتاملتحدة جبميع حاالت القبول 

 
جيوز قبول هذه االتفاقية مع إبداء حتفظات، على أال يؤخذ هبذه التحفظات إال مبوافقة أعضــــــــــــــاء اهليئة عليها  -4

ل ثالثة ي حتفظات. وكل عضــــــو ال يرد خالأمنظمة إبالغ مجيع أعضــــــاء اهليئة على الفور بللباإلمجاع. وعلى املدير العام 
فإ�ا ال تصـــــــــبح  أبدهتا إحدى الدول اليتوإذا مل تقبل التحفظات  أشـــــــــهر من تاريخ اإلبالغ يعترب قابالً هلذه التحفظات.

 االتفاقية.هذه  يفطرفاً 
 

 المادة السادسة عشرة
 التطبيق اإلقليمي

 
 االتفاقية. يفاهليئة أن تعلن بوضوح عند قبول هذه االتفاقية املناطق املشمولة باشرتاكها  يفعلى الدول األعضاء  

عالقتها  عن ولةؤ مســـــــتكون الدولة العضـــــــو  اليتن يعترب االشـــــــرتاك شـــــــامالً لكامل املناطق يصـــــــدر مثل هذا اإلعال فإذا مل
 عشرة. السابعة) من املادة 2وجيوز تعديل نطاق االنطباق اإلقليمي بإعالن الحق مع مراعاة أحكام الفقرة ( الدولية.

 
 المادة السابعة عشرة

 عاتوتسوية المناز  ةتفسير االتفاقي
 

نة تتألف من عضو حيال النزاع إىل جل تطبيقها،ي نزاع بشأن تفسري هذه االتفاقية أو أإذا تعذر على اهليئة تسوية  
ة ملزمة، تكون توصـــيات هذه اللجن وال اللجنة.ومن رئيس مســـتقل خيتاره أعضـــاء هذه  النزاع،يعينه كل طرف من أطراف 

طريقة، وإذا تعذر تســــوية النزاع هبذه ال اخلالف.أثار  الذياملوضــــوع  يف إال أ�ا تكون أســــاســــاً إلعادة نظر األطراف املعنية
 تسويته.لتتفق أطراف النزاع على طريقة أخرى  مل ما احملكمة،حيال إىل حمكمة العدل الدولية طبقاً للنظام األساسي هلذه 

 
 المادة الثامنة عشرة

 االنسحاب
 

أي وقت بعد انقضـاء سـنة من تاريخ قبوله عضـواً هبا أو من تاريخ نفاذ  يفجيوز ألي عضـو االنسـحاب من اهليئة  -1
دير يرســـل إىل كل من رئيس اهليئة واملدير العام للمنظمة. وعلى امل كتايباالتفاقية أيهما أبعد. ويكون االنســـحاب بإخطار  

ذا االنســحاب  العام لألمم املتحدة هباملنظمة واألمني يفاملنتســبة  واألعضــاءالعام إعالم مجيع أعضــاء اهليئة ومجيع األعضــاء 
ويصبح االنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تلقى املدير العام للمنظمة إخطار  باالنسحاب.إخطار  أي فور تلقيه

 االنسحاب.
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ن عالقتها ع والً ؤ مســـــــيكون  اليتجيوز للعضـــــــو أن يقدم إخطاراً عن انســـــــحابه بالنســـــــبة جلزء أو أكثر من املناطق  -2
 الدولية. وعلى العضــــــــو أن يوضــــــــح عند انســــــــحابه من اهليئة املنطقة أو املناطق املقصــــــــودة باالنســــــــحاب، وىف حالة عدم 

 لية عن عالقاهتا الدو  والً ؤ مســــــــــــيكون العضــــــــــــو  اليتوجود مثل هذا التوضــــــــــــيح يعترب االنســــــــــــحاب شــــــــــــامالً مجيع املناطق 
 منتسب. يعترب منطبقاً على عضو إال إذا رأى أن هذا االنسحاب ال

 
يشـــمل مثل هذا نفس الوقت من اهليئة، و  يفاهليئة يقدم بالغاً بانســـحابه من املنظمة يعترب منســـحباً  يفأي عضـــو  -3

عن عالقاهتا الدولية، إال إذا رأى أن هذا االنســحاب ال يعترب منطبقاً  والً ؤ مســيكون العضــو  اليتاالنســحاب مجيع املناطق 
 على عضو منتسب.

 
 عشرةالمادة التاسعة 

 انقضاء االتفاقية
 
موافقة  - مل يقرر العضــــــــوان الباقيان هذه االتفاقية إذا اخنفض عدد أعضــــــــاء اهليئة إىل أقل من ثالثة، ما تنقضــــــــي -1

وعلى املدير العام للمنظمة إبالغ مجيع أعضــــــــــــــاء اهليئة، ومجيع  املفعول.اإلبقاء على االتفاقية ســــــــــــــارية  –مؤمتر املنظمة 
 االتفاقية.املنظمة واألمني العام لألمم املتحدة بانقضاء  يفملنتسبة األعضاء واألعضاء ا

 
يقوم املدير العام للمنظمة عند انقضـــاء االتفاقية بتصـــفية مجيع ممتلكات اهليئة، وبعد تســـوية مجيع االلتزامات يوزع  -2

تســـديد  يفرت تأخ اليتل وال تســـتحق الدو  الوقت.ذلك  يفالرصـــيد بني األعضـــاء بنســـب جدول االشـــرتاكات املعمول به 
 ممتلكات اهليئة. يفي نصيب أاشرتاكاهتا لسنتني متتاليتني 

 
 المادة العشرون
 سريان االتفاقية

 
ملنتسبة أعضاء مؤهلني للعضوية من بني أعضاء املنظمة أو أعضائها ا ايبدأ العمل هبذه االتفاقية مبجرد أن ينضم إليه -1

 االتفاقية.بقاً لنص املادة اخلامسة عشرة من هذه   وذلك بإيداع وثائق القبول ط
 
 ا لالتفــاقيـةأودعــت وثــائق قبوهلــ اليتيقوم املــدير العــام للمنظمــة بــإبالغ تــاريخ ســــــــــــــريــان االتفــاقيــة إىل مجيع الــدول  -2

 املتحدة.املنظمة وإىل األمني العام لألمم  يفوإىل مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة 
 

 والعشرون المادة الحادية
 لغات االتفاقية

 
 احلجية. يفهلذه االتفاقية متساوية  واإلسبانيةليزية والفرنسية كالنصوص العربية واإلن 
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