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مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2014/70
باملوافقـة علـى ان�ضمـام �سلطنـة عمـان
�إلـى ع�ضويـة منظمـة وقايـة النباتـات فـي ال�شـرق الأدنـى
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  88/88باملوافقـة علـى ان�ضمـام �سلطنـة عمــان �إلــى االتفاقيــة
الدولية لوقاية النباتات ،
وعلى اتفاقية �إن�شاء منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق الأدنى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل ع�ضوية منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق الأدنى ،
وفقا التفاقية �إن�شاء املنظمة ب�صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إىل منظمة وقاية النباتات فـي ال�شرق
الأدنى  ،وفقا لأحكام االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  7 :من ربيــع الأول �سنة 1436هـ
املـوافــــق  29 :من دي�سمبـــــــر �سنة 2014م
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اتفاقيــــة
�إن�شـاء منظمـة وقايـة النباتـات فـي ال�شـرق الأدنـى
الديباجــة
�إن الأطراف المتعاقدة � ،إذ تدرك فائدة التعاون الدولي فـي مكافحة الآفات التي ت�صيب
النباتات والمنتجـات النباتيــة ومنــع انت�شارهــا وال �سيم ــا دخوله ــا عبـ ــر الح ــدود الوطني ــة ،
و�إذ ترغب فـي �ضمان التن�سيق الدقيق للتدابير الكفـيلة بتحقيق هذا الغر�ض ،
و�إذ ترى �أن من الممكن تعزيز وتي�سير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة ب�إن�شاء �أجهزة
�إقليمية مثل تلك التي �أن�شئت فـي معظم �أقاليم العالم ،
و�إذ ترى �أن التعاون فـي �إقليم ال�شرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه ب�إن�شاء منظمة
�إقليمية لوقاية النباتات ت�ؤدي �أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة
الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفـير الدعم المالي �أو الفني لها ،
و�إذ تالح ـ ــظ �أن المــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة الدولي ــة لوقايــة النباتــات التي وافــق عليهــا
لمــم المتحــدة ف ــي دورتــه ال�ساد�س ــة التــي
الم�ؤتم ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذي ــة والزراعــة ل أ
عقدت ف ــي  6دي�سمب ــر/كان ـ ــون الأول 1951م وكذل ــك الم ــادة الثامن ــة مــن النــ�ص المعــدل
لالتفاقي ــة المذك ـ ــورة ال ــذي واف ـ ــق عليـ ــه الم�ؤتمـ ــر العـ ــام لهـ ــذه المنظمـ ــة فـ ــي دورتـ ــه
الع�شريــن فـي نوفم ــبر/ت�شريــن الثانــي 1979م  .تن�ص على �أن تتعهــد الحكومات المتعاقدة
فـي االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فـيما بينها لإن�شاء منظمات �إقليمية لوقاية
النباتات فـي المناطق المنا�سبة ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
الإن�شــــاء
تن�شـئ الأطراف المتعاقدة  ،بموجب هذه االتفاقية  ،منظمة وقاية النباتات في ال�شرق الأدنى
التي ي�شار �إليها فـيما بعد بـ"المنظمة" وترد �أهدافها ووظائفها فـي المادتين ( )3و (� ) 4أدناه .
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املــادة ( ) 2
التعاريـــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،ووفقا لما جاء فـي المادة ( )2من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات :
"النباتات" ت�شمل النباتات الحية و�أجزاءها بما فـي ذلك البذور .
"المنتجات النباتية" ت�شمل المواد غير الم�صنعة التي هي من �أ�صل نباتي (بما فـي ذلك
البذور �إن لم تكن مدرجة تحــت م�صطل ــح "النبات ــات") والمنتجــات الم�صنعــة  ،التــي قــد
تنطــوي  ،بحك ــم طبيعته ــا �أو طبيعة ت�صنيعها  ،على مخاطر انت�شار الآفات .
يق�ص ــد بكلمــة " �آفـ ــة" �أي �شكـ ــل م ــن �أ�شك ــال الحي ــاة النباتيـ ــة �أو الحيوانيـ ـ ــة �أو �أي كائ ـ ــن
من الكائنات الم�سببة للأمرا�ض  ،ي�ضر � ،أو يحتمل �أن ي�ضر النباتات �أو المنتجات النباتية .
املــادة ( ) 3
الأهـــداف
تتمثل �أهداف المنظمة � ،أ�سا�سا  ،فـي ت�شجيع التعاون الدولي لتدعيم �أعمال وقاية النباتات
وتعزيز القدرات الالزمة لذلك من �أجل :
أ�  -مكافحة �آفات النباتات واملنتجات النباتية بطريقة �سلمية .
ب  -منع انت�شار الآفات املهمة من الناحية االقت�صادية التـي ت�صيــب النباتات واملنتجـات
النباتية وال �سيما انت�شارها عرب احلدود الوطنية .
ج  -التقليــل إ�لـى �أدنـى حـد ممكـن مـن التدخـل فــي التجـارة الدوليـة نتيجـة لتدابيـر
ال�صحة النباتية .
املــادة ( ) 4
الوظائــف
للمنظمة  ،فـي �سبيل تحقيق �أهدافها � ،أن تقوم بما يلي :
أ�  -الترويج لتنفـيذ �أحكام االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع توجيه اهتمام خا�ص
للتدابير الخا�صة بمكافحة الآفات  ،وتقديم الم�شورة للحكومات ب�ش�أن التدابير
الفنية والإدارية والت�شريعية الالزمة لمنع دخول وانت�شار الآفات التي ت�صيب
النباتات والمنتجات النباتية .
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ب  -الترويــج لتنف ـيــذ �أحكام مدونــة ال�سلوك الدوليــة لتوزيع المبيدات وا�ستعمالهــا
التــي وافـ ــق عليهـ ــا الم�ؤتم ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذيـ ــة والزراعـ ــة �أثنـ ــاء دورت ــه
الثالثة والع�شرين فـي نوفمبر/ت�شريـن الثانــي عــام 1985م وبال�صيغــة التي عدلــها
هذا الم�ؤتمر فـي دورته الخام�سة والع�شرين فـي نوفمبر/ت�شرين الثاني عام 1989م .
ج  -م�ساعدة الحكومات  ،حيثما يكون ذلك منا�سبا فـي تطبيق التدابير التي تتخذ
فـيما يتعلق بالوظائف الواردة فـي (�أ) و (ب) .
د -تن�سيــق الحمــالت الدوليــة �ضــد الآفــات التي ت�صــيب النباتات والمنتجات النباتية
وت�شجيع مثل هذه الحمالت حيثما يكون ذلك مالئما .
هـ  -الح�صول على معلومات من الحكومات  ،ومن �أي م�صادر �أخرى  ،عن مـدى وجــود
الآفات التي ت�صيب النباتات والمنتجات النباتية والإ�صابة بها وانت�شــارها  ،و�إبــالغ
هذه المعلومات للدول الأع�ضاء والمنظمات المعنية .
و -الترتيب لتبادل المعلومات بين البلدان ب�ش�أن ت�شريعات ال�صحة النباتية �أو غير
ذلك من التدابير التي ت�ؤثر على حرية انتقال النباتات والمنتجات النباتية .
ز  -الترويج لتن�سيـق تدابيـر الحجــر الزراعــي وال �سيمــا فـيمــا يتعلــق بمب ــادئ ال�صح ــة
النباتي ــة والإج ــراءات المت�صل ــة بهــا وتقييــم مخاطــر الآفــات لتالف ــي ا�ستخــدام
ا�شتراطات ال�صحة النباتية فـي تقييد التبادل التجاري دون مبرر .
ح  -تي�سي ــر التع ــاون ف ــي مجـ ــال البحــوث الخا�صــة بالآفـ ــات التــي ت�صيـ ــب النباتــات
والمنتجات النباتية وطرق مكافحتها  ،وفـي مجال تبادل المعلومات العلمية ذات
ال�صلة .
ط  -ن�ش ـ ــر المـ ــواد بال�شك ـ ــل المالئ ــم  ،لأغـ ــرا�ض الإع ـ ــالم �أو لالرتقـ ــاء بالمعـ ــارف
الفنية �أو العملية على النحو الذي تراه المنظمة .
ي � -إعداد التو�صيات للحكومات فـيما يتعلق ب�أي م�س�ألة من الم�سائل التي �أ�شير �إليها
فـي هذه المادة .
ك  -اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة والمالئمة لتحقيق �أهداف المنظمة .
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املــادة ( ) 5
املقــــر
يكون مقر المنظمة فـي الرباط ( المملكة المغربية )  ،غير �أنه فـي حالة عدم �إيداع المغــرب
وثيقــة الت�صديــق �أو القبــول فـيما يتعلق بهذه االتفاقيــة  ،فـي تاريخ دخولها حيــز التنفـيذ ،
يحدد مجل�س الإدارة ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه مقر المنظمة .
املــادة ( ) 6
الع�ضويـــة
الدول الأع�ضاء فـي المنظمة هي :
أ�  -ال ــدول ال ــواردة �أ�سما�ؤهـ ــا فـي الملح ــق الأول بهــذه االتفاقية والتي ت�صدق عليها
�أو تن�ضم �إليها طبقا للمادة (� - 19أ) .
ب  -الدول التي لم ترد �أ�سما�ؤها فـي الملحق الأول والتي تقبل �أع�ضاء فـي المنظمة
طبقا للمادة (. )5 - 19
املــادة ( ) 7
اللجـان القطريـة لوقاية النباتـات
 - 1تن�شئ كــل دولــة ت�صب ــح ع�ض ــوا فــي المنظم ــة لجن ــة لوقاي ــة النبات ــات تك ــون م�س�ؤول ــة
عن تن�سيق �أن�شطة وقاية النباتات .
 - 2تت�ألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخ�صو�ص  ،من ممثلين عن :
 - 1خدمات وقاية النباتات القطرية .
 - 2م�ؤ�س�سات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات .
 - 3الم�ؤ�س�سات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات .
املــادة () 8
حقـوق الـدول الأع�ضـاء والتزاماتهـا
 - 1للدول الأع�ضاء الحق  ،بمقت�ضى هذه االتفاقية  ،فـيما يلي :
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أ�  -الح�صول  ،عند الطلب  ،على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة ب�ش�أن
الم�سائل المتعلقة ب�أهداف المنظمة ووظائفها  ،بما فـي ذلك الخطوط التوجيهية
الخا�صــة بالح�صــول علــى الم�ساعــدات الفنيــة والتعــاون ف ــي درا�س ــة الم�شك ــالت
التــي تواجههــا .
ب  -تحدي ــد الهيئــة القطري ــة المنا�سبــة التــي تنــاط بهــا مهمة االت�صال فـيما بين
الحكومة والمنظمة .
ج  -الح�صول  ،بدون مقابل  ،على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعهــا
المنظمة .
 - 2وعالوة على االلتزامات المن�صو�ص عليها فـي مواد �أخرى من هذه االتفاقية  ،تتحمل
الدول الأع�ضاء االلتزامات التاليــة :
أ� � -أن تتعاون فـي اتخاذ القرارات المتعلقة بالن�شاطات الفنية للمنظمة .
ب � -أن تــزود المنظمــة  ،فـي �أ�ســرع وقــت ممكــن  ،بالمعلومــات التي تطلبــها ب�صورة
معقولة  ،على �أال يتعار�ض ذلك مع القوانين واللوائح بالدولة الع�ضو .
ج � -أن تمن ــح المنظم ــة والــدول الأعـ�ضاء فـيهــا الت�سهيــالت التــي قــد تكــون الزمــة
لنجاح �أعمال المنظمة  ،على �أن يكون ذلك فـي حدود ما يمكن �أن يقدم بمقت�ضى
الإجراءات الد�ستورية المعمول بها فـي الدول المعنية .
د � -أن تتعاون  ،ب�صفة عامة  ،فـي تحقيق �أهداف ووظائف المنظمة .
املــادة ( ) 9
جملــ�س الإدارة
 - 1يكــون للمنظمــة مجلــ�س �إدارة يت�ألـف من جميع الدول الأع�ضاء  ،ويكون هذا المجل�س
هو �أعلى هيئة فـي المنظمة .
 - 2ي�ضع المجل�س الئحته الداخلية .
 - 3يعقد المجل�س دورة عادية كل �سنتين فـي الموعد والمكان اللذين يحددهما .
 - 4لرئي�س المجل�س �أن يدعو �إلى عقد دورات خا�صة للمجل�س بناء على طلب ثلث الدول
الأع�ضاء .
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 - 5ينتخــب المجل ــ�س  ،ف ــي كــل دورة عاديــة  ،رئي�ســه و�أع�ضــاء هيئة مكتبه  ،ويعمل رئي�س
المجل ــ�س ال ــذي يبق ــى فــي من�صب ــه �إلى حيــن انعقــاد الدورة العاديــة التاليــة  ،بهذه
ال�صفة فـي كل من مجل�س الإدارة واللجنة التنفـيذية .
 -6لكل دولة ع�ضو �صوت واحد  ،وتتخذ جميع قرارات مجل�س الإدارة بالأغلبية الب�سيطة
للأ�صوات المعطاة  ،ما لم ين�ص على غير ذلك فـي هذه االتفاقية  ،ويت�ألف الن�صاب
القانوني من الأغلبية الب�سيطة للدول الأع�ضاء .
 - 7لمجل�س الإدارة �أن ي�ضع �أجزاء  ،فـي الئحته الداخلية  ،يتيح لرئي�س المجل�س الح�صول
علــى �أ�صــوات الدول الأع�ضاء فـي مجل�س الإدارة ب�ش�أن بع�ض الم�سائل دون �أن يدعو
�إلى اجتماع للمجل�س .
املــادة ( ) 10
وظائــف جملــ�س الإدارة
 - 1تكون وظائف مجل�س الإدارة كما يلي :
�أ  -ا�ستعرا�ض التقريــر والتو�صــيات المحــالة �إليــه مــن اللجنــة التنفـيذيــة  ،عــن عمــل
المنظمة منذ انعقاد دورته العادية ال�سابقة .
ب  -ر�سم �سيا�سات المنظمة والموافقة على برنامج العمل والميزانية الخا�ص بها .
ج  -تحديد ا�شتراكات الدول الأع�ضاء على النحو الوارد فـي المادة (. )3 - 16
د  -و�ضع معايير من�سقة وخطوط توجيهية وتو�صيات ب�ش�أن وقاية النباتات .
هـ  -و�ضع المبادئ العامة لإدارة المنظمة وتطوير �أعمالها .
و  -ا�ستع ــرا�ض التقري ــر الخ ــا�ص بعمــل المنظم ــة والح�سابــات المراجعــة الم�شــار
�إليها فـي المادة (� - 3 - 15أ) .
ز  -الموافقة على الالئحة المالية والقواعد الإدارية للمنظمة وتعيين المراجعين .
ح  -انتخاب �أع�ضاء اللجنة التنفـيذية الم�شار �إليها فـي المادة (. )1 -13
ط  -تعيين المدير التنفـيذي وفقا للمادة (. )1 - 15
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ي  -قبول الدول فـي ع�ضوية المنظمة طبقا للمادة (. )5 - 19
ك � -إقرار التعديالت على هذه االتفاقية وفقا للمادة (. )20
ل � -إقرار القواعد التي تنظم عملية التحكيم فـي المنازعات .
م  -الموافق ـ ــة علــى الترتيبات الر�سمية مع المنظمات �أو الم�ؤ�س�سات الأخرى الم�شار
�إليها فـي المادة ( )18ومع الحكومات  ،بما فـي ذلك اتفاقية المقر الرئي�سي التي
�ستعقــد بيــن المنظمــة والدولــة التــي ت�ست�ضيــف مقرها ( الم�شار �إليها فـيما بعد
بالدولة الم�ضيفة ) .
ن  -اتخــاذ القــرارات ب�ش ـ�أن �إقامــة �أي �أجهــزة فرعيــة قــد تكون الزمة �أو مفـيدة لأداء
وظائف المنظمة  ،وحل هذه الأجهزة عندما يكون ذلك منا�سبا .
�س  -و�ضع الئحة الموظفـين التي تحدد �شروط وظروف ا�ستخدام الموظفـين .
ع � -أداء جميـ ــع المهـ ــام الأخرى التــي توكــل �إليــه بموجــب هــذه االتفاقيــة �أو تكــون
الزمة �أو مفـيدة للقيام بن�شاطات المنظمة .
 - 2لمجلـ�س الإدارة  ،ف ــي الحدود التــي يقررهــا  ،تفويــ�ض اللجن ــة التنفـيذيــة ب�أي م�سائــل
تدخــل فـي نط ــاق وظائف ــه با�ستثن ــاء الوظائ ــف المذك ــورة ف ــي الفق ــرات الفرعي ــة (�أ)
و(ب) و(ج) و(د) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك)  ،من الفقرة ( )1ال�سابقة .
املــادة ( ) 11
تنفـيذ املعايري املن�سقة واخلطوط التوجيهية
والتو�صيــــات املتعلقـــــة بوقايــــة النباتــــات
يوافــق علــى المعايير المن�سقــة والخطــوط التوجيهية والتو�صيات التي قــد يقرها مجلــ�س
الإدارة بمقت�ضــى المــادة ( - 1 - 10د) ب�أغلبيــة ثلثــي الأ�صــوات المعطــاة  ،وتبلــغ �إلــى الــدول
الأع�ضاء لقبولها .
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املــادة ( ) 12
املراقبــون
للمدير التنفـيذي �أن يدعو  ،ب�شرط موافقة جمل�س الإدارة الدول غري الأع�ضاء واملنظمات
وامل�ؤ�س�سات القادرة على تقدمي م�ساهمات ملمو�سة فـي ن�شاطات املنظمة � ،إىلح�ضور دورات
جمل�س الإدارة ب�صفة مراقب .
املــادة ( ) 13
اللجنــة التنفـيذيــة
 - 1يكون للمنظمة لجنة تنفـيذية تت�ألف من الرئي�س  ،الذي ينتخب على النحو المن�صو�ص
عليه فـي المادة ( ، )5 - 9ومن ممثلي �ست من الدول الأع�ضاء ينتخبها مجل�س الإدارة .
 - 2تنتخــب الــدول الأع�ضــاء ال�ست الم�شار �إليها فـي الفقرة ( ، )1خالل الدورة العاديــة
لمجل�س الإدارة  ،لمدة �سنتين  ،مع توجيه االهتمام الواجب بتنوع الظروف المناخية
الزراعية فـي الإقليم ومبد أ� التناوب بين الدول الأع�ضاء  ،غير �أنه فـي �أول دورة عادية
للمـجلــ�س  ،تنتـخ ـ ــب ث ـ ــالث مــن ال ـ ــدول ال�س ـ ــت لـمـ ــدة ث ــالث �سـنـ ــوات  ،وف ــي كـ ــل
دورة من الدورات العادية التالية  ،يحدد المجل�س بداية ال�سنتين لكل دولة ع�ضو
من الدول ال�ست التي انتخبت �أثناء الدورة المعنية  ،و�أي مكان يخلو خالل الفترة
بين عمليتي انتخاب ت�شغله دولة ع�ض ــو �أخ ــرى يختارهـ ــا باقـ ــي �أع�ض ــاء اللجن ــة ،
وبموافقت ـهـ ــا  ،وتبقــى ه ــذه الدول ــة فـي ع�ضوية اللجنـة حتـى نهايــة مــدة ع�ضويــة
الدولة التي تحل محلها .
 - 3تجتمع اللجنة التنفـيذية مرة كل �سنة على الأقل فـي الوقت الذي تحدده  ،ويجوز
عقــد دورات خا�صــة للجنة بنــاء على طلـب رئي�سهـا �أو �أغلبية �أع�ضائها  ،وتعقد دورات
اللجنة عادة  ،فـي مقر المنظمة .
 - 4با�ستثناء الرئيـ�س  ،ال ــذي ينتخب ــه مجل ــ�س الإدارة علـى النح ــو الـوارد فــي الفقــرة ()5
من المـادة ( ، )9تنتخب اللجنة � ،أثنــاء الـدورة ال�سنوية التي تعقدهـا وفقــا للفقـرة ()2
مــن هــذه المــادة  ،هيئة مكتبهــا من بيــن �أع�ضائها  ،ويبقــى ه ـ�ؤالء ف ــي منا�صبهــم
حتى الدورة ال�سنوية التالية  ،وللجنة �أن تقر الئحتها الداخلية  ،وتتخذ كل القرارات
ب�أغلبية ب�سيط ــة مــن الأ�صوات المعطاة  ،ويكتمل الن�صاب القانوني بح�ضور �أغلبية
ب�سيطة من الأع�ضاء .
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 - 5لمجلــ�س الإدارة �أن ي�ضـع القواعــد التـي يمكــن على �أ�سا�ســها للرئيــ�س �أن يت�شـاور مع
�أع�ضاء اللجنــة التنفـيذيــة بالمرا�سلــة �أو ب ـ�أي و�سيلة ات�صــال �سريعــة � ،إذا نـ�ش ـ�أت  ،بيــن
دورتين من دوراتها  ،م�سائل ذات طابع ا�ستثنائي ملح تتطلب �إجراء من جانب اللجنة .
 - 6تقوم اللجنة التنفـيذية بما يلي :
�أ  -ا�ستعرا�ض �أوجه ن�شاط املنظمة .
ب  -تقدي ــم تو�صي ــات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن �أي م�س�ألة من امل�سائل املت�صلة ب�أعمال
املجل�س .
ج � -إ�ص ــدار التوجيه ــات للمدي ــر التنفـي ــذي للمنظم ــة بخ�صـ ــو�ص تنفـيذ ال�سيا�سات
والقرارات التي يتخذها جمل�س الإدارة .
د  -اال�ضطالع ب�أي وظائف �أخرى تخولها لها هذه االتفاقية �أو يفو�ضها لها جمل�س
الإدارة عمال بالفقرة ( )2من املادة (. )10
هـ � -إن�شـ ــاء جمموع ــات عمــل متخ�ص�صــة ملواجهــة �أو�ضــاع معينة  ،حيثما يكون ذلك
�ضروريا .
 - 7توافق اللجنة التنفـيذية  ،فـي كل دورة  ،على تقرير يرفع �إلى مجل�س الإدارة .
املــادة ( ) 14
الأجهــزة الفرعيــة
ملجل�س الإدارة وفقــا لأحكــام الـمادة ( - 1 -10ن ) � ،أن ين�شـ ــئ �أي �أجهـ ــزة دائمـ ــة �أو خم�ص�صـ ــة ،
ح�سب اقت�ضاء احلال  ،تت�ألف من �شخ�صيــات يختارهــا بنـ ــاء علــى خربتهــا بوقايــة النبات ــات ،
لتقديـم امل�شــورة للجن ــة التنفـيذي ــة ب�ش ـ ـ�أن م�سائ ــل فنيـ ــة معين ــة  ،وللجنـ ــة التنفـيذي ـ ــة  ،وف ــقا
لأحكــام املادة (  - 6 - 13هـ) � ،أن ت�شكل جمموعات عمل متخ�ص�صة ملواجهة �أو�ضاع معينة .
املــادة ( ) 15
املديــر التنفـيــذي واملوظفــون
 - 1يكون للمنظمة مدير تنفـيذي يعينه جمل�س الإدارة  ،وفقا لل�شروط التي يحددها .
 - 2المدي ــر التنفـي ــذي ه ــو الممث ــل القانون ــي للمنظمـ ــة  ،ويوجـ ــه عمـ ــل المنظم ــة وفق ــا
لل�سيا�سات والقرارات التي يتخذها مجل�س الإدارة وبتوجيهات من اللجنة التنفـيذية .
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 - 3يقدم المدير التنفـيذي  ،من خالل اللجنة التنفـيذية � ،إلى مجل�س الإدارة فـي كل دورة
من دوراته العادية ما يلي :
أ�  -تقريرا عن عمل املنظمة واحل�سابات املراجعة .
ب  -م�شروع برنامج عمل املنظمة وم�شروع ميزانية الفرتة املالية التالية .
 - 4يتوىل املدير التنفـيذي ما يلي :
�أ  -الإعداد لدورات جمل�س الإدارة واللجنة التنفـيذية وجميع االجتماعات الأخرى
للمنظمة وتنظيمها  ،ويوفر خدمات الأمانة لهذه االجتماعات .
ب � -ضمان التن�سيق فـيما بني الدول الأع�ضاء فـي املنظمة .
ج  -تنظيـم امل�ؤمترات والـندوات الدرا�سيــة وبرامـج التدريــب الإقليميــة  ،وغي ــر ذلــك
من االجتماعات  ،وفقا لربنامج العمل املعتمد .
د  -و�ضــع املقرتحــات اخلا�صـ ــة بربامــج العمــل امل�شرتكــة مــع الأجه ــزة الإقليميــة
والأجهــزة الدولية الأخرى .
هـ  -م�س�ؤولية �إدارة املنظمة .
و � -ضمان ن�شر نتائج البحوث وكتيبات التدريب واملطبوعات الإعالمية  ،وغري ذلك
من املواد ح�سبما يكون �ضروريا .
ز  -اتخاذ التدابري ب�ش�أن امل�سائل الأخرى التي تتفق و�أهداف املنظمة .
ح  -القيام ب�أي وظائف �أخرى يحددها جمل�س الإدارة .
 - 5يعــاون المدير التنفـيذي نائب للمدير التنفـيذي يعينه بعد موافقة اللجنة التنفـيذية .
 - 6يتولــى المديــر التنفـيــذي تعييــن نائــب المديــر التنفـيــذي و�سائــر موظفــي المنظمــة
وفـقــا لل�سيا�س ـ ــات والمبـ ــادئ الت ــي ي�ضعه ــا مجلـ ــ�س الإدارة ووفقـ ــا لالئحــة �ش ـ ـ�ؤون
الموظفـين  ،وي�صدر المدير التنفيذي الئحة �ش�ؤون الموظفين  ،على النحو الالزم ،
من �أجل تنفـيذ النقاط ال�سابقة .
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املــادة ( ) 16
مـــوارد املنظمـــة
 - 1ت�شمل موارد املنظمة ما يلي :
أ�  -اال�شرتاكات ال�سنوية التي تدفعها الدول الأع�ضاء فـي املنظمة .
ب  -العائدات التي تتحقق من تقدمي اخلدمات مقابل �سداد تكاليفها .
ج  -املن ــح والو�صاي ــا والهب ــات و�أي �شك ـ ــل �آخر مــن �أ�شكــال التربعــات مــن �أي م�صــدر
والتــي توافــق عليهــا اللجنة التنفـيذية ب�شــرط �أن يتفق قبول هذه التربعات مع
�أهداف املنظمة .
د  -عائدات ا�ستثمار الأ�صول ال�سائلة �أو جزء منها .
هـ � -أي موارد �أخرى توافق عليها اللجنة التنفـيذية وتتفق و�أهداف املنظمة .
 - 2تتعهد الدول الأع�ضاء ب�أن تدفع ا�شتراكات �سنوية لميزانية المنظمة العادية بعمالت
قابلة للتحويل .
 - 3يحـ ــدد مجل ـ ــ�س الإدارة  ،ف ـ ــي كـ ـ ــل دورة عادي ـ ـ ــة  ،ب�أغلبيـ ـ ـ ــة ثلثـ ـ ــي الأ�ص ـ ـ ــوات المعطـ ـ ـ ــاة
�أو باتف ــاق الآراء  ،عندما يكون ذلك ممكنا  ،مجموع مبلغ اال�شتراكات المقررة للفترة
المالية التالية  ،ويق�سم مجل�س الإدارة هـذا المبلــغ بيـن الدول الأعــ�ضاء وفقــا لن�ســب
ا�شتراكاتها المقررة في جدول اال�شتراكات المعمول به في الأمم المتحدة في ذلك الوقت .
 - 4لتحديد اال�شتـراك ال�سنـوي لكل دولـة من الدول الأع�ضـاء  ،يق�سـم المبلـغ الم�ستحــق
منها على ق�سطين مت�ساويين  ،ي�ستحق �أحدهما عند بداية ال�سنة الأولى من الفترة
المالية  ،والآخر عند بداية ال�سنة الثانية .
 - 5لي�س للدولة الع�ضو المتخلفة عن دفع ا�شتراكاتها للمنظمة �أن تتمتع بحق الت�صويت
فـي مجل ــ�س الإدارة وف ــي اللجن ـ ــة التنفـيذيـ ــة � ،إذا بل ــغ مق ــدار مت�أخراته ـ ــا م ـ ــا يع ــادل
�أو يزيد على مقدار اال�شتراكات الم�ستحقة عليها عن ال�سنتين التقويميتين ال�سابقتين ،
ومع ذلك  ،يجوز لمجل�س الإدارة �أن ي�سمح لهذه الدولة الع�ضو بالت�صويت فـي مجل�س
الإدارة وفـي اللجنة التنفـيذية �إذا اقتنع ب�أن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة
عن �إرادتها .
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املــادة ( ) 17
الو�ضــع القانونــي واملزايــا والـح�صانــات
 - 1المنظم ــة هيئـ ــة حكومي ــة دوليـ ــة م�ستقلـ ــة  ،تتمتــع بال�شخ�صيــة االعتباريــة وال�صفـ ــة
القانونية اللتين ت�ؤهالها لتحقيق �أهدافها وممار�سة وظائفها .
 - 2للمنظمة �سلطة �إبرام العقود وتملك الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والت�صرف
فـيها و�أن تكون طرفا فـي �أي �إجراءات قانونية .
 - 3تمنح كل دولة ع�ضو للمنظمة ما يلي :
�أ  -للمنظم ــة وممتلكاته ــا و�أ�صوله ــا املزايــا واحل�صان ــات والت�سهيــالت املنا�سبــة التــي
متكنها من القيام بن�شاطاتها .
ب  -ملمثلـي �أي دولـة �أو منظمــة حكوميـة دوليـة الذين يقومـون مبهــام ر�سميــة تتعلــق
بعمــل املنظمــة وللمديــر التنفـيــذي وموظفـيــه املزايــا واحل�صانــات والت�سهي ــالت
املنا�سبة التي متكنهم من �أداء واجباتهم الر�سمية .
 - 4تتعهــد كــل دولــة ع�ضــو ب�أن تمنــح الأو�ضاع والمزايــا والح�صانــات الم�شار �إليها �أعاله ،
وذلك بـ ـ�أن تطب ــق  ،بعد �إجــراء التغيي ــرات الالزم ــة  ،المزايا والح�صانــات المن�صــو�ص
عليها فـي اتفاقية منح المزايا والح�صانات للوكاالت المتخ�ص�صة التي وافقت عليها
الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي 1947/11/21م  ،على المنظمة وممثلي الدول
والمنظمات الحكومية الدولية والمدير التنفـيذي وموظفـي المنظمة .
 - 5تتعهـ ـ ــد ال ــدولــة الم�ضيفـ ــة  ،دون �إخـ ــالل بالفقرتي ـ ــن ( )3و ( ، )4ب ـ ـ�أن تمن ــح المزايـ ــا
والح�صانات والت�سهيالت الواردة فـي الملحق الثاني بهذه االتفاقية .
 - 6للمنظمة �أن تبرم اتفاقيات مع الدول التي قـد توجـد بهــا مكاتـب للمنظمــة لتحديــد
المزاي ــا والح�صان ــات والت�سهي ــالت التــي تتمتــع بهــا المنظمــة لتمكين ـهــا مــن تحقي ــق
�أهدافهــا والقيــام بوظائفهــا .
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املــادة ( ) 18
العالقـات مـع املنظمـات وامل�ؤ�س�سـات الأخـرى
للمنظمــة �أن تتعــاون مع المنظمــات �أو الم�ؤ�س�ســات الحكومية الدولية  ،وتحقيقا لهذه
الغايــة  ،يجــوز للمدير التنفـيــذي  ،تحت �إ�شراف مجلــ�س الإدارة � ،أن ين�شــئ عالقــات عمـ ــل
مــع هـ ــذه المنظمــات �أو الم�ؤ�س�ســات  ،و�أن ي�ضع الترتيبــات ال�ضروريـة ل�ضمــان التعـاون
الفعال وتخ�ضـع �أي ترتيبات ر�سميــة تعقــد مع هــذه المنظمــات والم�ؤ�س�ســات لموافقة
مجل�س الإدارة .
املــادة ( ) 19
التوقيـع والت�صديـق واالن�ضمـام و�سريـان االتفاقيـة وقبـول الأع�ضـاء
 - 1للدول املذكورة فـي امللحق الأول �أن ت�صبح �أطرافا فـي هذه االتفاقية عند :
أ�  -التوقيع على هذه االتفاقية ثم �إيداع وثيقة الت�صديق � ،أو
ب � -إيداع وثيقة االن�ضمام .
 - 2تعر�ض هذه االتفاقية للتوقيع من جانب الدول المذكورة فـي الملحق الأول فـي مدينة
الرباط فـي  18فبراير�/شباط 1993م  ،ثم بعد ذلك فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة فـي مدينة روما .
 - 3تودع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الذي
يعتبر جهة الإيداع لهذه االتفاقية .
 - 4ت�صب ــح ه ــذه االتفاقي ــة �ساري ــة المفع ــول  ،بالن�سب ــة لكل ال ــدول الت ــي �صدق ــت عليه ــا
�أو ان�ضمت �إليها  ،من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام من جانب حكومات
ع�شـ ــر دول علــى الأق ــل مــن حكوم ــات الـ ــدول المذك ـ ــورة فــي الملحـ ــق الأول  ،وت�صب ــح
�أي دولـة �أخرى مذكــورة فـي الملحـق الأول طرفــا من هذه االتفاقية من تاريخ �إيداعها
وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها .
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 - 5يج ــوز لأي دول ــة لي�ســت مذك ــورة فـي الملحــق الأول �أن تبلــغ المدير العــام لمنظمـة
الأغذية والزراعة  ،فـي �أي وقت بعد �سريان مفعــول هذه االتفاقيــة برغبتهــا فـي �أن ت�صبح
ع�ضوا فـي المنظمة  ،ويكون التبليغ م�صحوبا بوثيقة ان�ضمام توافق الدولة بموجبهــا
علــى االلتــزام ب�أحكــام هــذه االتفاقي ــة مــن تاريــخ قبــول ع�ضويته ــا  ،وير�س ــل المدير
العام للمنظمة ن�سخا من التبليغ والوثيقة الم�شار �إليها �إلى مجل�س الإدارة  ،عن طريق
المديــر التنفـيــذي  ،و�إذا قــرر المجلــ�س  ،ب�أغلبيــة ثلثي الأ�صوات المعطاة  ،الموافقــة
على قبول الدولة  ،ف�إن ان�ضمام هذه الدولة ي�صبح نافذا من تاريخ هذا القرار الذي
يجب �إبالغه فورا للمدير العام للمنظمة .
 - 6ال يخ�ضع الت�صديق على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها لأي تحفظات .
املــادة ( ) 20
تعديــل االتفاقيــة
 - 1مع مراعاة الفقرة ( )4التالية  ،يجوز لمجل�س الإدارة تعديل هذه االتفاقية ب�أغلبية
ثلث ــي الأ�صــوات المعطـ ــاة  ،ب�شــرط �أن تكــون هــذه الأغلبيــة �أكثر من ن�صــف الــدول
الأع�ضاء  ،وت�صبح التعديالت �سارية المفعول  ،بالن�سبة لجميع الأطراف المتعاقدة
بعد انق�ضاء (� )60ستين يوما من �إقرار مجل�س الإدارة لها .
 - 2يج ــوز تقدي ــم اقتراحــات تعدي ــل هذه االتفاقي ــة من اللجنة التنفـيذيــة �أو مــن دولة
ع ــ�ضو فـي ر�سالة �إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة  ،الذي يقوم فـي الحال
ب�إبالغ االقتراحات لجميع الدول الأع�ضاء وللمدير التنفـيذي للمنظمة .
 - 3ال ينظر مجل�س الإدارة في اقتراح بالتعديل ما لم يبلغه المدير العام لمنظمة الأغذية
والزراعــة �إلى الأع�ضــاء قبــل (� )60ستين يوما على الأقل من يوم افتتاح الــدورة التــي
�سينظـر فـيهـا االقتـراح  ،وعنـد إ�قــرار �أي تعديـل يجـب �إبالغـه للمديــر العــام لمنظمــة
الأغذيــة والزراعة فورا .
 - 4ال يجوز تعديل الملحق الثاني بهذه االتفاقية �إال بالطريقة الواردة فـيه .
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املــادة ( ) 21
االن�سحــاب مـن االتفاقيــة و�إنها�ؤهــا
 - 1لأي دولــة ع�ضــو تقديــم �إخطار بان�سحابهــا من المنظمــة �إلى المديــر العــام لمنظمــة
الأغذية والزراعة بعـد انق�ضاء (� )4أربع �سنــوات مـن التاريــخ الذي �أ�صبحــت فـيــه طرفــا
ف ــي ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،وي�صبـ ـ ــح االن�سح ـ ــاب �ساري ــا بعـ ــد انق�ض ــاء �سنــة مــن تقديـ ــم
الإخطـ ــار �أو فـي �أي تاريخ الحق يحدده الإخطار  ،وت�شمل االلتزامات المالية للدولة
الع�ضو كامل ال�سنة التي ي�سري فـيها االن�سحاب .
� - 2إذا �أدى ان�سحاب دولة ع�ضو �إلى خف�ض عدد الدول الأع�ضاء �إلى �أقل من ع�شر دول ،
يبد�أ مجل�س الإدارة فـي ت�صفـية المنظمة ويبلغ جهة الإيداع بذلك .
 - 3وتحقيقا لهذه الت�صفـية  ،ي�أمر مجل�س الإدارة ب�أن يعاد �إلى الدولة الم�ضيفة ما تكون
قد قدمته من �أر�ض وما عليها من مبان ومن�ش�آت  ،كما ي�أمر ب�إعادة الأموال التي
لم ت�ستخــدم �إلى الجهــات المتبرعة التي قدمتها  ،وبيع �أي موجودات �أخرى تتبقى
بعد ذلك  ،وعقــب الوفــاء بكــل االلتزامــات  ،بمــا فـي ذلك م�صاريــف الت�صفـيــة  ،توزع
الأم ــوال الناتجــة عــن البيــع و�أموال المنظمة الأخرى بين الدول التي كانت �أع�ضاء
فـي المنظمة عــند تاريــخ الإخطــار باالن�سحــاب الم�شــار �إليــه ف ــي الفقــرة ( ، )2وذلك
بن�ســب اال�شتراكات التي دفعتها طبقا للفقرة ( )2من المادة ( ، )16عن ال�سنة التي
قدم فـيها هذا الإخطار .
املــادة ( ) 22
تف�سيـر االتفاقيـة وت�سويـة النزاعـات
�أي ن ــزاع يتعل ــق بتف�سي ــر هـ ــذه االتفاقيـ ــة �أو تطبيق ــها ال ميكن ت�سويته بطريق التفاو�ض
�أو التوفـيق �أو �أي طريق �آخر  ،يجوز �إحالته من قبل �أي طرف من النزاع �إىل جمل�س الإدارة
التخاذ قرار فـيه  ،ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الأطراف .
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املــادة ( ) 23
جهــة الإيــداع
 - 1يك ــون المدي ــر الع ــام لمنظم ــة الأغذي ــة والزراعــة هو جهــة �إيــداع هــذه االتفاقيـة وفقا
لما جاء فـي الفقرة ( )3من المادة ( ، )19ويقوم بالآتي :
أ� � -إر�سـ ــال ن�سـ ــخ معتم ــدة م ــن ه ــذه االتفاقيـ ــة �إلــى حكوم ــات الـ ــدول املذكـ ــورة
فـي امللحق الأول �أو �أي حكومة �أخرى تطلب ذلك .
ب  -ت�سجيــل ه ــذه االتفاقيـة  ،عنـد �سريــان مفعولهــا  ،لـدى �أمانـ ــة الأم ــم املتحدة
طبقا للمادة ( )102من ميثاق الأمم املتحدة .
ج  -إ�بـالغ الــدول الــواردة �أ�سما ؤ�هــا فـي امللحـق الأول �أو �أي دولـة قبلـت ع�ضويتهـا
فـي املنظمة عن :
 - 1توقيــع هــذه االتفاقيــة و إ�يــداع وثائــق الت�صدي ــق �أو االن�ضم ـ ــام طبقـ ـ ــا
للفقـرة ( )1من الـمــادة (. )19
 - 2تاريخ �سريان مفعــول هـذه االتفاقية طبقـا للفقرة ( )4من الـمادة (. )19
 - 3إ�ع ــالن �أي ال ــدول ع ــن رغبتهـ ــا ف ــي االن�ضمـ ــام لع�ضويـ ــة املنظمـ ــة ،
وقب ــول ع�ضويتها  ،طبقا للفقرة ( )5من الـمادة (. )19
� - 4أي اقرتاحات بخ�صـو�ص تعديــل هــذه االتفاقيــة و�إق ــرار التعديــالت طبقــا
للمادة (. )20
� - 5إخطارات االن�سحاب من املنظمة طبقا للفقرة ( )1من الـمادة (. )21
� - 6أي �إخطار ي�صل طبقا للفقرة ( )2من الـمادة (. )21
 - 2تودع الن�سخة الأ�صلية لهذه االتفاقية فـي �سجالت منظمة الأغذية والزراعة .
املــادة ( ) 24
املالحـــــق
يعتبــر امللحق ــان الأول والثاين جزءا �أ�سا�سيــا من هــذه االتفاقيــة .
حــررت هــذه االتفاقيــة فـي الرباط  ،باملغرب  ،فـي الثامن ع�شر من فرباير�/شباط 1993م
من ن�سخة واحدة باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية وجميعها مت�ساوية فـي احلجية .
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امللحــق الأول باالتفاقيــة
قائمـة بالـدول امل�شـار �إليهـا فـي الفقـرة (�أ) من الـمادة ()6
 -الأردن

� -سورية

� -أفغان�ستان

 -ال�صومال

 -الإمارات العربية املتحدة

 -العراق

 -باك�ست ـ ـ ــان

 -عمان

 -البحريـ ــن

 -قرب�ص

 -تركي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

 -قطر

 -تونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س

 -الكويت

 -اجلماهريية العربية الليبية

 -لبنان

 -اجلزائـ ـ ـ ــر

 -مالطة

 -جمهورية �إيران الإ�سالمية

 -م�صر

 -اجلمهورية اليمنية

 -املغرب

 -جيبوتـ ـ ـ ــي

 -اململكة العربية ال�سعودية

 -ال�سـ ـ ـ ــودان

 -موريتانيا
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امللحــق الثانــي باالتفاقيــة
تعهــدات الدولــة امل�ضيفـــة
مقدمــة
بن ــاء علــى الفقــرة ( )5مــن الـمــادة ( )17مــن هــذه االتفاقيـة  ،يخت�ص هذا امللحق باحلقوق
وااللتزام ــات الإ�ضافي ــة للدولــة امل�ضي ـفــة  .وتنطب ــق االتفاقي ــة علــى الدولــة امل�ش ــار �إليه ــا
فـي اجلزء (ب) التايل ما دامت هي الدولة امل�ضيفة .
اجلــزء (�أ)
�أحكــام عامـــة
الق�سم  : 1املزايا واحل�صانات والت�سهيالت التي متنح للمنظمة :
 - 1دون �إخــالل بالفــقرة (� /3أ) مـن الـمادة ( )17مـن هــذه االتفاقيــة  ،تتعهـد
الدول ــة امل�ضيفــة مبن ــح املزاي ــا واحل�صان ــات والت�سهي ــالت الآتي ــة للمنظم ــة
وممتلكاتهــا و�أموالهــا وموجوداتها �أينما كانت فـي تلك الدولة :
أ�  -احل�صانـة من �أي �شكــل من �أ�شكال الإجراءات القانونية � ،إال فـي احلاالت
املعينة التي تتنازل فيها املنظمة �صراحة عن هذه احل�صانات .
ب  -احل�صانة مـن التفتيـ�ش واال�ستيـالء وامل�صادرة ونـزع امللكيـة �أو �أي �شك ــل
م ــن �أ�شكــال التدخــل .
ج  -حرية االحتفاظ بالأموال �أو العمالت من �أي نوع  ،وفتح ح�سابات ب�أي
عملة  ،وحتويــل الأمـوال �أو العم ــالت الأجنبيــة فـي داخــل الدولــة
امل�ضيفــة �أو �إلـى خارجهـا  ،وحتويل �أي عمالت �أجنبية �إىل �أي عمالت �أخرى .
د  -عدم اخل�ضوع للرقابة على املرا�سالت الر�سمية والر�سائل الر�سمية
الأخرى  ،مــع عــدم الإخ ــالل باحتياط ــات الأمــن املنا�سبــة التــي تتحــدد
باتف ــاق الدول ــة امل�ضيفة واملنظمة .
هـ  -الإعفاء من جميع ال�ضرائب املبا�شرة �أو غري املبا�شرة على املمتلكات
والدخل واملعامالت الر�سمية للمنظمة  ،ما عدا الر�سوم التي تدفع
مقابل احل�صول على خدمات معينة .
-19-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1085

و  -الإعفــاء مـن ال�ضرائـب اجلمركيــة �أو منـع وتقييــد الــواردات والــ�صادرات
بالن�سبـ ــة للمــواد التــي ت�ستوردهـ ــا املنظمـ ــة �أو ت�صدرهـ ــا �أو املطبوع ــات
التي تن�شرها للأغرا�ض الر�سمية .
 - 2تب ــذل الدولــة امل�ضيفــة اجلهــد الكاف ــي للت�أكــد مــن توافــر الأمــن والهدوء
ملقر املنظمة  ،مع توفري حماية من ال�شرطة له عند ال�ضرورة  ،بناء على طلب
املدير التنفيذي للمنظمة .
 - 3تتمتــع املنظمــة فــي ات�صاالته ــا الر�سميـ ــة مبعاملـ ــة ال تقـ ــل ع ــن تـ ــلك
املمنوح ــة لأي منظم ــة �أو حكوم ــة  ،بــما ف ــي ذلــك البعث ــة الدبلوما�سيــة
ملث ــل ه ــذه احلكومــة  ،ف ــي الدولــة امل�ضيفــة  ،وذلــك فيمــا يتعلــق بالأ�سبقيــات
و�أ�سعــار خدم ــات الربيــد والبــرق والهاتف وو�سائل االت�صال الأخرى .
الق�سم  : 2املزاي ـ ــا واحل�صان ــات والت�سهــيالت التــي متن ــح للممثلي ــن الر�سميي ــن وللمدي ــر
التنفيذي وموظفي املنظمة والأ�شخا�ص الآخرين :
 - 1تتعهـد الدولـة امل�ضيفـة  ،دون �إخالل ب�أحكـام الفقرة (/3ب) من الـمادة ()17
من االتفاقية  ،مبنح املزايا واحل�صانات والت�سهيالت التالية :
�أ � -إىل ممثلي �أي دولة �أو منظمة حكومية دولية فيما يتعلق ب�أداء واجباتهم
الر�سمية املت�صلة بعمل املنظمة :
 - 1احل�صان ــة مــن �إج ــراءات القب ــ�ض �أو االعتق ــال � ،إال فـي حـاالت اجلرم
امل�شه ــود  ،وم ــن م�ص ــادرة �أمتعته ــم ال�شخ�صي ــة  ،ومــن امل�ساءلة عم ــا
يقولون ــه �أو يكتبون ــه �أو يقومــون بــه مــن عمـ ــل ب�صفته ــم الر�سمي ــة
واحل�صانة من �أي �إجراء قانوين من �أي نوع .
 - 2عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق .
� - 3إعف ــا�ؤهم وزوجاته ــم�/أزواجهن من قيود الهجرة �أو ت�سجيل الأجانب
�أو اخلدمة الوطنية الإجبارية .
 - 4نف ــ�س الت�سهي ــالت التـ ــي متن ــح ملمثلـ ــي احلكوم ــات الأجنبيـ ــة الذي ــن
يقوم ــون مبه ــام ر�سميـ ــة م�ؤقتـ ــة  ،وذلـ ــك فيم ــا يتعلـ ــق بقيـ ــود النــقد
�أو التحويل .
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ب  -للمدير التنفيذي وموظفي املنظمة :
 - 1احل�صانة من الإجراءات القانونية عما يقولونه �أو يكتبونه �أو يقومون
به من عمل ب�صفتهم الر�سمية .
 - 2الإعفاء من ال�ضرائب على املرتبات واملكاف�آت التي تدفعها املنظمة لهم .
� - 3إعفا�ؤه ــم وزوجاته ــم�/أزواجهــن وم ــن يعولون ــه م ــن قيـ ــود الهج ــرة
�أو ت�سجيــل الأجانــب .
 - 4ت�سهيالت الإعادة �إىل الوطن لهم ولزوجاتهم�/أزواجهن وملن يعولونه
فـي �أوقات الأزمات  ،على �أن تتماثل مع الت�سهيالت التي متنح لأع�ضاء
البعثات الدبلوما�سية امل�ساوين لهم فـي الرتبة .
 - 5احل ــق لغيــر رعايــا البلــد امل�ضيــف فـي ا�ستيــراد مـا يلزمهم من �أثاث
وحاجيــات دون دفــع ر�ســوم  ،مبــا فـي ذلك �سـي ــارة واحــدة عند بداية
العمل لأول مرة فـي املنظمة  .وكذلك عند ا�ستبدال هذا الأثاث وهــذه
احلاجيات مبا فـي ذلك �سيارة واحدة بعد انق�ضاء الفرتات التي تتفق
عليها املنظمة مع الدولة امل�ضيفة .
 - 2وبالإ�ضافة �إىل املزايا واحل�صانات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1ال�سابقة تكون
للمدير التنفيذي وموظفي املنظمة نف�س ت�سهيالت تغيري العملة املمنوحة
للموظفيــن امل�ساويــن لهــم فــي الرتبــة مــن �أع�ضــاء البعثــات الدبلوما�سيــة ،
ب�شرط �أال يكونوا من مواطني الدولة امل�ضيفة .
 - 3وهنا بتطبيق تدابري احلفاظ على ال�صحة العامة والأمن التي يتفق عليها
بيــن الــدول امل�ضيفــة واملنظمــة  ،ال تف ــر�ض الدول ــة امل�ضيف ــة �أي عائ ــق علـى
الدخــول �إىل �أرا�ضيهــا �أو الإقامــة فيهــا �أو مغادرتهــا بالن�سبـة ملمثلـي الــدول
�أو املنظمات احلكومية الدولية امل�شار �إليها فـي الفقرة (�/1أ) وزوجاتهم/
�أزواجهــن � ،أو املديــر التنفي ــذي وموظف ــي املنظ ـ ـمـة وزوجاتهـ ــم�/أزواجه ــن
ومن يعولونه و�أي زائر للمنظمة فـي غر�ض يتعلق بعمل املنظمة .
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 - 4متن ــح الت�أ�شيـ ــرات املطلوبة لأي �شخ�ص من امل�شار �إليهم فـي الفقرة ()3
ومتدد فـي احلال وبدون �أي ر�سوم .
الق�سم  : 3تنفيذ قوانني الدولة امل�ضيفة :
تتع ــاون املنظم ــة مــع ال�سلط ــات املخت�صـ ــة فــي الدول ــة امل�ضيف ــة لت�سهيــل �سيــر
العدالة واحرتام نظم ال�شرطة  ،ومنع �أي �إ�ساءة ا�ستخدام للمزايا واحل�صانات
والت�سهيالت املمنوحة مبوجب املادة ( )17من هذه االتفاقية �أو مبوجب هذا
امللحق  ،وتنظر املنظمة فـي احلال فـي طلبات التنازل عن احل�صانة فـي الظروف
التي تعرقل فيها احل�صانة املمنوحة لأحد الأ�شخا�ص مبوجب هذا امللحق �سري
العدالة  ،وعندما يت�سنى رفع هذه احل�صانة دون الإ�ضرار مب�صالح املنظمة .
الق�سم  : 4تعديل هذا اجلزء :
 - 1م ــع مراعـ ــاة الفقـ ــرة التالي ــة يج ــوز تعديـ ــل اجل ــزء (�أ) مــن ه ـ ــذا امللحـ ــق
بالطريقــة الـواردة فـي الفقرات من (� )1إلـى ( )3من الــمادة ( )20مـن هــذه
االتفاقيــة .
 - 2وب�صــرف النظر عــن �أي نــ�ص فــي هــذه االتفاقيــة  ،مبا فـي ذلك هــذا امللحــق ،
وخــالل الوقــت الــذي تكــون فيــه اتفاقيــة املقــر �ساريــة بيــن ال ــدول امل�ضيف ــة
واملنظم ــة  ،ال يجوز �إقرار �أي تعديل لهذا اجلزء ما مل تعرب الدولة امل�ضيفة
عن موافقتها ال�صريحة على ذلك .
اجلزء (ب)
�أحكــام حمــددة تتعلــق باململكــة املغربيــة
الق�سم  : 1مقر املنظمة والت�سهيالت املتعلقة به :
 - 1يكون مقر املنظمة فـي الرباط .
 - 2تتعهد اململكة املغربية برتتيب ما يلي :
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الو�صــف
الق�سم  : 2املزايا واحل�صانات والت�سهيالت :
 - 1ت�شم ــل ال�ضرائ ــب امل�شـ ــار �إليه ــا ف ــي الق�سـ ــم (/1هـ) مــن اجلـ ــزء (�أ) جميــع
ال�ضرائب والر�سوم مهما كان نوعها  ،مبا فيها ر�سوم اجلمارك وامل�ستحقات
على ال�سيارات والأثاث واملعدات الأخرى  ،وتعفى التربعات من هذه ال�ضرائب
والر�سوم  ،مبا فـي ذلك كل املواد التي تعترب �ضرورية لأي �سبب يتعلق ب�إن�شاء
املنظمة وحتقيق �أهدافها .
 - 2تعفــى �أي �أم ــوال �أو �أم ــالك حتوله ــا املنظمــة لأغـ ــرا�ض تعليميـ ــة �أو علميـ ــة
لأي �شخـ�ص �أو منظمـة ال ت�سعـى �إىل الربـح  ،مـن دف ــع ال�ضرائــب مــن جــانـب
هــذا ال�شخ�ص �أو املنظمة .
 - 3يحق ملوظفي املنظمة  ،مبا فـي ذلك املدير التنفيذي � ،إذا مل يكونوا من رعايا
املغرب  ،االحتفاظ مبوجودات خارج اململكة املغربية  ،والإعفاء من ال�ضرائب
على الدخول امل�ستمدة من م�صادر خارج املغرب �أو على ممتلكات خارج املغرب ،
كما يعفون من �أداء اخلدمة الوطنية .
 - 4ت�صدر اململكة املغربية �أي ت�شريعات �ضرورية ملنح الأهلية القانونية للمنظمة
وتقري ــر املزاي ــا واحل�صان ــات والت�سهيــالت امل�شــار �إليهــا فـي هــذه االتفاقيــة ،
مبا فـي ذلك هذا امللحق .
الق�سم  : 3تعديل هذا اجلزء :
 - 1مع مراعاة الفقرة ( ، )2ميكن تعديل اجلزء (ب) من هذا امللحق بالطريقة
الواردة فـي الفقرات من (� )1إىل ( )2من املادة ( )20من هذه االتفاقية .
 - 2وب�صرف النظر عن �أي �أحكام �أخرى فـي االتفاقية  ،مبا فـي ذلك هذا امللحق ،
ال يجوز تعديل هذا اجلزء ما مل توافق اململكة املغربية على ذلك �صراحة .
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AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT
OF THE NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION
PREAMBLE
The Contracting Parties,
Recognizing the usefulness of international cooperation in controlling pests of
plants and plant products and in preventing their spread, and especially their
introduction across national boundaries, and desiring to ensure close coordination
of measures directed to these ends;
Considering that the implementation and success of such cooperation can be
greatly enhanced and facilitated through regional bodies such as those already
established in most regions of the world;
Considering that the cooperation in the Near East Region can best be achieved
through the establishment of a Regional Plant Protection Organization carrying
out its activities in collaboration with all countries and all governmental and
nongovernmental organizations and agencies that may be able to provide
financial and/or technical support;
Noting that Article (VIII) of the International Plant Protection Convention
approved by the Conference of the Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO) at its Sixth Session, on 6 December l95l and revised by
the Twentieth Session of the (FAO) Conference in November l979, provides
that the contracting parties to the International Plant Protection Convention
undertake to cooperate with one another in establishing regional plant protection
organizations in appropriate areas;
Have agreed as follows:
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ARTICLE I
Establishment
The Contracting Parties hereby establish the Near East Plant Protection
Organization (NEPPO), hereinafter referred to as “the Organization”, with the
objectives and functions set out in Articles (III) and (IV) below.
ARTICLE II
Definitions
For the purpose of this Agreement and in accordance with the provisions of
Article (II) of the International Plant Protection Convention:
“plants” comprise living plants and parts thereof, including seeds;
“plant products” comprise unmanufactured material of plant origin (including
seeds insofar as they are not included in the term “plants”) and those manufactured
products which, by their nature or that of their processing, may create a risk for
the spread of pests;
“pests” means any form of plant or animal life or any pathogenic agent, injurious
or potentially injurious to plants or plant products.
ARTICLE III
Objectives
The objectives of the Organization shall be primarily to promote international
cooperation in the Region in strengthening plant protection activities and
capabilities with the aim of:
a - controlling pests of plants and plant products in an appropriate manner;
b - preventing the spread of economically important pests of plants and plant
products and especially their introduction across national boundaries;
c - minimizing interference with international trade resulting from
phytosanitary measures.
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ARTICLE IV
Functions
In order to achieve its objectives, the Organization shall:
a - promote the implementation of the provisions of the International Plant
Protection Convention with particular attention to measures for the
control of pests, and advise Governments on the technical, administrative
and legislative measures necessary to prevent the introduction and spread
of pests of plants and plant products;
b - promote the implementation of the provisions of the International Code
of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides adopted by the
(FAO) Conference at its Twenty third Session in November l985 and
amended at its Twenty fifth Session in November l989;
c - assist Governments where necessary in carrying out measures to be taken
in relation to the functions set out in (a) and (b);
d - coordinate and stimulate where practicable international campaigns
against pests of plants and plant products;
e - obtain information from Governments, and any other source, on the
existence, outbreak or spread of pests of plants and plant products and
convey such information to Member States and organizations concerned;
f - provide for the exchange of information on national phytosanitary
legislation, or other measures affecting the free movement of plants and
plant products;
g - promote the harmonization of quarantine measures particularly
phytosanitary principles, procedures and pest risks assessment in order
that phytosanitary conditions are not used as unjustifiable trading
restrictions;
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h - facilitate cooperation in research on pests of plants and plant products
and methods for their control and in the exchange of relevant scientific
information;
i - publish in an appropriate form material for publicity purposes or for
technical or scientific advancement as may be determined by the
Organization;
j - make recommendations to Governments on any of the matters referred
to in this Article;
k - take all necessary and appropriate action to achieve the objectives of the
Organization.
ARTICLE V
Seat
The seat of the Organization shall be in Rabat (Kingdom of Morocco). However,
if on the date on which this Agreement enters into force Morocco has not
deposited an instrument of ratification or accession in respect of this Agreement,
the seat of the Organization shall be determined by the Governing Council by
a twothirds majority of its members.
ARTICLE VI
Membership
The Members of the Organization shall be:
a - those States specified in Annex (I) to this Agreement which ratify or
accede to this Agreement in accordance with Article (XIX.l);
b - those States not specified in Annex (I) which are admitted to membership
in accordance with Article (XIX.5).
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ARTICLE VII
National Plant Protection Committees
l - Each State which becomes a Member of the Organization shall establish
a Plant Protection Committee responsible for plant protection activities.
2 - The Plant Protection Committee shall be composed, in particular, of
representatives from:
i - the national plant protection services;
ii - the national plant protection research institutions; and
iii - the national plant protection academic institutions.
ARTICLE VIII
Rights and Obligations of the Member States
l - Member States shall, in accordance with this Agreement, have the right:
a - to obtain on request information available within the Organization on
such matters relating to the objectives and functions of the Organization
as may be of concern to them, including guidelines for obtaining technical
assistance, and collaboration in the study of their problems;
b - to designate the appropriate national authority which will ensure liaison
between the Government and the Organization; and
c - to receive free of charge publications and other information that may be
distributed by the Organization.
2 - In addition to obligations provided for elsewhere in this Agreement, Member
States shall have the following obligations:
a - to collaborate in deciding upon the technical activities of the Organization;
b - to provide, as soon as possible, information reasonably requested by
the Organization, to the extent that this is not contrary to any laws or
regulations of the Member State;
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c - to accord to the Organization and its Member States, insofar as it may
be possible under the constitutional procedures of the respective States,
such facilities as may be required for the successful functioning of the
Organization; and
d - to collaborate, in general, in the fulfillment of the objectives and functions
of the Organization.
ARTICLE IX
The Governing Council
l - The Organization shall have a Governing Council consisting of all Member
States. The Governing Council shall be the supreme body of the Organization.
2 - The Governing Council shall adopt its own Rules of Procedure.
3 - The Governing Council shall hold a regular session once every two years at
such time and place as it shall determine.
4 - Special sessions of the Governing Council may be convened by its Chairman
at the request of one third of the Member States.
5 - At each regular session, the Governing Council shall elect its Chairman and
other officers. The Chairman, who shall remain in office until the next regular
session of the Governing Council, shall serve in the same capacity both in the
Governing Council and the Executive Committee.
6 - Each Member State shall have one vote. Unless otherwise provided in this
Agreement, all decisions of the Governing Council shall be taken by a simple
majority of the votes cast. A simple majority of the Member States shall
constitute a quorum.
7 - The Governing Council may, in its Rules of Procedure, establish a procedure
whereby the Chairman may obtain a vote of the Members of the Governing
Council on a specific question without convening a meeting of the Council.
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ARTICLE X
Functions of the Governing Council
l - The functions of the Governing Council shall be to:
a - review the report and the recommendations submitted to it by the
Executive Committee on the work of the Organization since its preceding
regular session;
b - determine the policy of the Organization and approve its programme of
work and budget;
c - determine the contributions of Member States as provided in Article
(XVI.3);
d - adopt harmonized standards, guidelines and recommendations regarding
plant protection;
e - lay down general principles for the management and development of the
Organization;
f - review the report on the work of the Organization and the audited accounts
referred to in Article (XV.3)(a);
g - adopt the Financial Regulations and the Administrative Regulations of
the Organization, and appoint auditors;
h - elect the members of the Executive Committee referred to in Article
(XIII.l);
i - appoint the Executive Director of the Organization in accordance with
Article (XV.l);
j - admit States to membership in accordance with Article (XIX.5);
k - adopt amendments to this Agreement in accordance with Article (XX);
l - adopt rules governing the arbitration of disputes;
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m - approve formal arrangements with other organizations or institutions
referred to in Article (XVIII) and with governments, including
any headquarters agreement concluded between the Organization and
the State in which the seat of the Organization is situated (hereinafter
referred to as “the host State”);
n - decide on the creation of any subsidiary body which may be necessary
or useful for the carrying out of the functions of the Organization and
their dissolution when appropriate;
o - adopt Staff Regulations determining the general terms and conditions of
employment of the staff; and
p - perform all other functions that have been entrusted to it by this Agreement
,
or that are necessary or useful to carry out the Organization s activities.
2- The Governing Council may, within the limits determined by it, delegate any
matter coming within its functions to the Executive Committee, with the
exception, however, of the functions specified in subparagraphs (a), (b), (c),
(d), (h), (i), (j) and (k) of paragraph (l).
ARTICLE XI
Adoption of Harmonized Standards, Guidelines and Recommendations
Regarding Plant Protection
Any harmonized standards, guidelines and recommendations adopted by the
Governing Council under Article (X.1)(d) shall be adopted by a two thirds
majority of members present and voting and shall be transmitted to the Member
States for their acceptance.
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ARTICLE XII
Observers
The Executive Director may invite, subject to the approval of the Governing
Council, non-member States, organizations and institutions that are able to make
a significant contribution to the activities of the Organization to be represented
at sessions of the Governing Council as observers.
ARTICLE XIII
The Executive Committee
l - The Organization shall have an Executive Committee composed of the
Chairman, elected as provided for in Article (IX.5), and of designated
representatives of six Member States elected by the Governing Council.
2 - The six Member States referred to in paragraph (1) shall be elected with
due regard to the agro-climatic diversity of the Region and the principle
of rotation among Member States at each regular session of the Governing
Council, for terms of two years. However, at the first regular session of the
Governing Council, three of the six Member States shall be elected for terms
of three years. At subsequent regular sessions, the Governing Council shall
specify the commencement of the two year term to be served by each of
the six Member States elected at the session concerned. Any vacancy in the
Committee occurring in the period between elections shall be filled by another
Member State coopted, with its concurrence, by the remaining members. The
State coopted shall be a member of the Executive Committee until the end of
the term of the State that it is replacing.
3 - The Executive Committee shall meet at least once a year at such time as it shall
determine. Special sessions of the Executive Committee may be convened at
the request of the Chairman or of a majority of its members. Sessions of the
Executive Committee shall normally be held at the seat of the Organization.

-32-

)1085( اجلريدة الر�سمية العدد
4 - With the exception of the Chairman, who is elected by the Governing Council,
as provided for in paragraph (5) of Article (IX), the Executive Committee
shall, at the annual session provided for in paragraph (3) of this Article, elect
its officers from among its members. The officers shall hold office until the
next annual session. The Executive Committee shall adopt its own rules of
procedure. All decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast.
A simple majority of the members shall constitute a quorum.
5 - The Governing Council may establish rules whereby the Chairman may
consult the members of the Executive Committee by correspondence or
other rapid means of communication, should matters of exceptional urgency
,
requiring action by the Committee arise between two of the Committee s
sessions.
6 - The Executive Committee shall:
a - review the activities of the Organization;
b - make recommendations to the Governing Council on any matters relevant
,
to the Council s functions;
c - give guidance to the Executive Director of the Organization on the
implementation of the policy and decisions adopted by the Governing
Council;
d - carry out any other functions entrusted to it by this Agreement or delegated
to it by the Governing Council pursuant to Article (X.2); and
e - establish specialized working groups in order to meet particular situations,
when required.
7 - At each session the Executive Committee shall adopt a report which shall be
submitted to the Governing Council.
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ARTICLE XIV
Subsidiary Bodies
As provided for in Article (X.l)(n), the Governing Council may establish, as
required, ad hoc or permanent bodies constituted by individuals chosen on the
basis of their expertise in plant protection to advise the Executive Committee on
specific technical matters. As provided for in Article (XIII.6)(e), the Executive
Committee may establish specialized working groups in order to meet particular
situations.
ARTICLE XV
The Executive Director and Staff
l - The Organization shall have an Executive Director appointed by the Governing
Council on such conditions as it may determine.
2 - The Executive Director shall be the legal representative of the Organization.
He shall direct the work of the Organization in accordance with the policy
and decisions adopted by the Governing Council and under the guidance of
the Executive Committee.
3 - The Executive Director shall, through the Executive Committee, submit to
the Governing Council at each regular session:
a - a report on the work of the Organization, as well as the audited accounts;
and
b - a draft programme of work of the Organization and a draft budget for the
following financial period.
4 - The Executive Director shall:
a - prepare and organize the sessions of the Governing Council and the
Executive Committee and all other meetings of the Organization and
shall provide the Secretariat therefor;
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b - ensure coordination among Members of the Organization;
c - organize conferences, symposia, regional training programmes and other
meetings in accordance with the approved programme of work;
d - initiate proposals for joint action programmes with regional and other
international bodies;
e - be responsible for the management of the Organization;
f - ensure the publication of research findings, training manuals, information
printouts and other materials as required;
g - take action on other matters consistent with the objectives of the
Organization; and
h - perform any other function as may be specified by the Governing Council.
5 - The Executive Director shall be assisted by a Deputy Executive Director,
appointed by him with the approval of the Executive Committee.
6 - The Deputy Executive Director and the other staff members of the
Organization shall be appointed by the Executive Director of the Organization
in accordance with the policy and principles laid down by the Governing
Council and in accordance with the Staff Regulations. The Executive Director
shall promulgate Staff Rules, as required, to implement the foregoing.
ARTICLE XVI
Resources of the Organization
l - The resources of the Organization shall include:
a - the annual contributions of the Member States of the Organization;
b - revenue obtained from the provision of services against payment;
c - gifts, legacies, grants and any other form of donation, from any source,
approved by the Executive Committee, provided that acceptance of such
donation is compatible with the objectives of the Organization;
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d - the proceeds from the investment of liquid assets or part thereof;
e - such other resources as are approved by the Executive Committee and
compatible with the objectives of the Organization.
2 - The Member States of the Organization undertake to pay annual contributions
in freely convertible currencies to the regular budget of the Organization.
3 - At each regular session the Governing Council of the Organization shall by
a twothirds majority of the votes cast, or by consensus when it is possible,
determine the aggregate amount of contributions for the following biennium.
The Governing Council shall apportion that amount on the basis of the rates
at which the Member States contribute under the United Nations scale of
assessments in force at the time.
4 - To determine the annual contribution of each Member State, the amount
apportioned to it shall be divided into two equal instalments, one of which
shall be payable at the beginning of the first year of the biennium and the
other at the beginning of the second year.
5 - A Member State which is in arrears in the payment of its contribution to
the Organization shall have no vote in the Governing Council and in the
Executive Committee if the amount of its arrears equals or exceeds the amount
of the contributions due from it for the two preceding calendar years. The
Governing Council may, nevertheless, permit such a Member to vote in the
Governing Council and in the Executive Committee if it is satisfied that the
failure to pay was due to conditions beyond the control of the Member State.
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ARTICLE XVII
Legal Status, Privileges and Immunities
l - The Organization shall be an autonomous intergovernmental organization. It
shall have juridical personality and such legal capacity as may be necessary
for the fulfillment of its objectives and for the exercise of its functions.
2 - The Organization shall have the capacity to contract, to acquire and dispose
of immovable and movable property, and to be a party to legal proceedings.
3 - Each Member State of the Organization shall grant:
a - to the Organization and its property, funds and assets, such privileges,
immunities and facilities as may be appropriate to enable the Organization to
carry out its activities; and
b - to the representatives of any State or intergovernmental organization
performing official duties in connection with the work of the Organization
and to the Executive Director and staff of the Organization, such
privileges, immunities and facilities as may be appropriate to enable
them to perform their official duties.
4 - Each Member State shall accord the status, privileges and immunities referred to
above by applying, mutatis mutandis, to the Organization, the representatives
of States and intergovernmental organizations and to the Executive Director
and staff of the Organization, the privileges and immunities provided for in
the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies
adopted by the General Assembly of the United Nations on 2l November
l947.
5 - Without prejudice to paragraphs (3) and (4), the host State undertakes to
accord the privileges, immunities and facilities set out in Annex (II) to this
Agreement.
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6 - The Organization may conclude agreements with States in which offices of
the Organization may be located, specifying the privileges, immunities and
facilities to be enjoyed by the Organization to enable it to fulfill its objectives
and to perform its functions.
ARTICLE XVIII
Relations with other Organizations and Institutions
The Organization may cooperate with other intergovernmental organizations
or institutions. To this end, the Executive Director, acting under the authority
of the Governing Council may establish working relationships with such
organizations or institutions, and make any arrangements that may be necessary
to ensure effective cooperation. Any formal arrangements entered into with such
organizations and institutions shall be subject to the approval of the Governing
Council.
ARTICLE XIX
Signature, Ratification, Accession,
Entry into Force and Admission
l - The States specified in Annex (I) may become parties to this Agreement by:
a - signature of this Agreement followed by the deposit of an instrument of
ratification; or
b - deposit of an instrument of accession.
2 - This Agreement shall be open for signature by the States specified in Annex
th

(I) in Rabat, on the 18 of February 1993 and thereafter at the Headquarters
of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in
Rome.
3 - Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director
General of (FAO) who shall be the Depositary of this Agreement.
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4 - This Agreement shall enter into force, with respect to all States that have
ratified it or acceded to it, on the date when instruments of ratification or
accession have been deposited by the Governments of at least ten of the
States specified in Annex (I). Any other State specified in Annex (I) shall
become a party to this Agreement on the date of the deposit of its instrument
of ratification or accession.
5 - At any time after the entry into force of this Agreement, any State which is
not specified in Annex (I) may notify the Director General of (FAO) of its
desire to become a Member of the Organization. The notification shall be
accompanied by an instrument of accession, whereby the State consents to be
bound by the provisions of this Agreement as from the date of its admission.
The Director General of (FAO) shall transmit copies of the said notification
and instrument to the Governing Council, through the Executive Director of
the Near East Plant Protection Organization. If, by a two thirds majority of
,
the votes cast, the Governing Council decides to admit the State, the latter s
accession shall take effect on the date of that decision, which shall promptly
be notified to the Director General of (FAO).
6 - Ratification of this Agreement, or accession thereto, may not be made subject
to any reservation.
ARTICLE XX
Amendments
l - Subject to paragraph (4), the Governing Council may amend this Agreement
by a two thirds majority of the votes cast, provided that such majority is
more than one half of the Member States. Amendments shall take effect, with
respect to all contracting parties, on the sixtieth day after their adoption by
the Governing Council.
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2 - Proposals for the amendment of this Agreement may be made either by
the Executive Committee or by a Member State in a communication to the
Director General of (FAO), who shall promptly notify the proposal to all
Member States and to the Executive Director of the Organization.
3 - No proposal for amendment shall be considered by the Governing Council
unless it is notified by the Director General of (FAO) to the Member States
at least sixty days before the opening day of the session at which it is to be
considered. The adoption of any amendment shall promptly be notified to the
Director General of (FAO).
4 - Annex (II) to this Agreement may be amended only in the manner provided
for therein.
ARTICLE XXI
Withdrawal and Termination
l - At any time after the expiration of four years from the date when it became a
party to this Agreement any Member State may give notice of its withdrawal
from the Organization to the Director General of (FAO). Such withdrawal
shall take effect one year after the date when notice thereof was given or at
any later date specified in the notice. The financial obligations of the Member
State shall include the entire year in which the withdrawal takes effect.
2 - Where withdrawal by a Member State results in there being less than ten
Member States, the Governing Council shall proceed to the liquidation of the
Organization and notify the Depositary accordingly.
3 - For the purpose of the aforesaid liquidation, the Governing Council shall
order the transfer to the host State of the land that it might have provided and
of buildings and fixtures thereon, the return to the respective donors of any
unused balance of donated funds, and the sale of any remaining assets.
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The proceeds of the sale and any other funds of the Organization shall, after
all obligations, including liquidation costs, have been met, be distributed
among the States that were members of the Organization at the time when
notice was given of the withdrawal referred to in paragraph (2), in proportion
to the contributions that they had made, in accordance with Article (XVI.2)
for the year during which the said notice was given.
ARTICLE XXII
Interpretation and Settlement of Disputes
Any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement which
cannot be settled by negotiation, conciliation or similar means may be referred
by any party to the dispute to the Governing Council for its decision, which shall
be final and binding upon the parties.
ARTICLE XXIII
Depositary
l - As provided for in Article (XIX), paragraph (3), the Director General of (FAO)
shall be the Depositary of this Agreement. The Depositary shall:
a - send certified copies of this Agreement to the Governments of the States
specified in Annex (I), and to any other government which so requests;
b - arrange for the registration of this Agreement, upon its entry into force,
with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article
(l02) of the Charter of the United Nations; and
c - inform the States specified in Annex (I) and any State that has been
admitted to membership of the Organization of:
i - the signature of this Agreement and the deposit of instruments of
ratification or accession in accordance with Article (XIX.l);
ii - the date of entry into force of this Agreement in accordance with
Article (XIX.4;)
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iii - notification of the desire of a State to be admitted to membership
of the Organization, and admissions, in accordance with Article
(XIX.5);
iv - proposals for the amendment of this Agreement, and the adoption
of amendments, in accordance with Article (XX);
v - notices of withdrawal from the Organization in accordance with
Article (XXI.l); and
vi - any notification received in accordance with Article (XXI.2).
2 - The original of this Agreement shall be deposited in the archives of (FAO).
ARTICLE XXIV
Annexes
Annexes (I) and (II) shall constitute an integral part of this Agreement.
th

Done at Rabat, Morocco, on the 18 of February 1993, in a single copy in Arabic,
English and French languages, each version being equally authoritative.
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ANNEX (I) TO THE AGREEMENT
LIST OF STATES REFERRED TO IN ARTICLE VI(a)
Afghanistan
Algeria
Bahrain
Cyprus
Djibouti
Egypt
Islamic Republic of Iran
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Libyan Arab Jamahiriya
Malta
Mauritania
Morocco
Oman
Pakistan
Qatar
kingdom of Saudi Arabia
Somalia
Sudan
Syria
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
Republic of Yemen
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ANNEX (II) TO THE AGREEMENT
UNDERTAKINGS BY THE HOST STATE
INTRODUCTION
Pursuant to Article (XVII.5) of this Agreement, the present Annex relates to
the additional rights and obligations of the host State. It shall apply to the State
referred to in Part (B) for as long as that State is the host State.
PART (A) GENERAL PROVISIONS
Section (l): Privileges, immunities and facilities accorded to the
Organization
l - Without prejudice to Article (XVII.3)(a) of this Agreement, the host State
undertakes to accord the following privileges, immunities and facilities to
the Organization and to its property, funds and assets, wherever located in
that State:
a - immunity from every form of legal process, except insofar as in any
particular case the Organization has expressly waived immunity;
b - immunity from search, requisition, confiscation, expropriation and any
other form of interference;
c - freedom to hold funds or currency of any kind, to operate accounts in
any currency, to transfer funds or foreign currency within the host State
or abroad, and to convert any foreign currency into any other currency;
d - freedom, without prejudice to any appropriate security precautions
determined by agreement between the host State and the Organization from
censorship of official correspondence and other official communications;
e - exemption from all direct and indirect taxes on the property, income and
official transactions of the Organization, except taxes that are no more
than charges for services rendered;
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f - exemption from customs duties and prohibitions and restrictions on
imports and exports in respect of articles imported or exported by the
Organization or on publications issued by the Organization, for official
purposes.
2 - The host State shall exercise due diligence to ensure that the security and
tranquillity of the premises of the Organization are not in any way impaired
and shall, at the request of the Executive Director of the Organization provide
adequate police protection where necessary.
3 - The Organization shall enjoy for its official communications treatment not
less favourable than that accorded to any other organization or government,
including the diplomatic mission of such other government, in the host State,
in the matter of priorities and rates for mail, cables, telephone and other
communications.
Section (2): Privileges, immunities and facilities accorded to official
representatives, the Executive Director and staff of the Organization
and other persons
l - Without prejudice to Article (XVII.3)(b) of this Agreement, the host State
undertakes to accord the following privileges, immunities and facilities:
a - to the representatives of any State and of any intergovernmental
organization with respect to the performance of their official duties in
connection with the work of the Organization:
i - immunity from personal arrest or detention except in the case of
flagrancy, and from seizure of their personal baggage and, in
respect of words spoken or written and all acts done by them in
their official capacity, immunity from legal process of any kind;
ii - inviolability for all papers and documents;
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iii - exemption in respect of themselves and their spouses from
immigration restrictions, alien registration or national service
obligations;
iv - the same facilities in respect of currency or exchange restrictions
as are accorded to representatives of foreign governments on
temporary official missions;
b - to the Executive Director and staff of the Organization:
i - immunity from legal process in respect of words spoken or written
and all acts done by them in their official capacity;
ii - exemption from taxation on the salaries and emoluments paid to
them by the Organization;
iii - immunity, together with their spouses and dependants, from
immigration restrictions and alien registration;
iv - together with their spouses and dependants, the same repatriation
facilities in time of crisis as officials of comparable rank of
diplomatic missions;
v - provided that they are not nationals of the host State, the right to
import free of duty their furniture and effects, including one car,
at the time of first taking up their post in the Organization, as well
as replacements of such furniture and effects, including a car, at
such intervals as may be agreed upon by the Organization and the
Government of the host State.
2 - In addition to the privileges and immunities referred to in paragraph (l), the
Executive Director and staff of the Organization, provided that they are not
nationals of the host State, shall be granted the same privileges in respect
of exchange facilities as are accorded to officials of comparable rank of
diplomatic missions.
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3 - Subject to the application of measures for the maintenance of public health and
security, agreed upon between the host State and the Organization, the host
State shall impose no impediment on the entry into, sojourn in and departure
from its territory of the representatives of States or intergovernmental
organizations referred to in paragraph (l)(a) , and their spouses, or of the
Executive Director and staff of the Organization, and their spouses and
dependants, or of any person visiting the Organization in connection with its
work.
4 - Any visa required for any person referred to in paragraph (3) shall be granted
or extended promptly and without charge.
Section (3): Enforcement of the law of the host State
The Organization shall cooperate with the appropriate authorities of the host State
to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police
regulations, and prevent the occurrence of any abuses in connection with the
privileges, immunities and facilities conferred pursuant to Article (XVII) of this
Agreement or to the present Annex. The Organization shall promptly examine
requests for a waiver of immunity in any case where an immunity conferred
upon a person pursuant to this Annex would impede the course of justice and
could be waived without prejudice to the interests of the Organization.
Section (4): Amendment of this Part
l - Subject to paragraph( 2), the present Part (A) of this Annex may be amended
in the manner set out in Article (XX.l) to (3) of this Agrement.
2 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, including the present
Annex, during such time as a headquarters agreement is in force between the
host State and the Organization, no amendment to this Part may be adopted
unless the host State has expressly consented thereto.
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PART (B) SPECIFIC PROVISIONS CONCERNING THE KINGDOM
OF MOROCCO
Section (l): Premises of the Organization and related facilities
l - The seat of the Organization shall be located in Rabat.
2 - The Kingdom of Morocco undertakes to arrange for the following:
,
a - placing at the Organization s disposal, for its exclusive use, furnished
premises equipped with telephones, a photocopying machine, telex and
fax and including three executive offices and one office for the secretariat
as well as a big auditorium for holding meetings and international
gatherings;
b - bearing the costs for maintenance, electricity, heating and water;
,
c - placing at the Organization s disposal, on a full time basis, a senior
secretary, a typist, a messenger and a driver.
3 - The premises mentioned in paragraph (2) above shall remain at the disposal
of the Organization as long as Morocco remains the Host Country. Should the
Headquarters of the Organization be transferred, the Kingdom of Morocco
shall remit to the Organization as compensation for the loss of use of the
premises and equipment founded wholly or partially by the Organization,
equitable amount under the circumstances.
4 - On the request of the Organization, Morocco shall undertake, at its own
expense, any necessary maintenance and repair to the premises referred to in
paragraph (2).
5 - In carrying out their functions, staff members of the Organization may use all
means of public transport at the same rates and in the same conditions, as the
staff of diplomatic missions.
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Section (2): Privileges, immunities and facilities
l - The taxes referred to in Section (l), paragraph(l) (e) of Part (A) shall include
customs duties and dues on motor vehicles, furniture and equipment. Likewise,
donations, including anything considered necessary by the Organization for
its establishment or for attaining its objectives, shall also be exempt from
such taxes and dues.
2 - Any funds or property transferred by the Organization for educational or
scientific purposes, to any natural person or to any nonprofit organization
shall be exempt from the payment of taxes by such person or organization.
3 - Staff members of the Organization, including the Executive Director, shall,
provided that they are not nationals of Morocco, be permitted to maintain
assets outside the Kingdom of Morocco and be exempt from any form of
taxation on income derived from sources outside Morocco or on property
outside Morocco. They shall furthermore be exempt from national service
obligations.
4 -The Kingdom of Morocco shall adopt any legislation necessary to give effect
to the legal capacity of the Organization and to the privileges, immunities and
facilities referred to in this Agreement, including the present Annex.
Section (3): Amendment of this Part
l - Subject to paragraph (2), the present Part (B) of this Annex may be amended
in the manner set out in Article (XX.l) to (3) of this Agreement.
2 - Notwithstanding any other provision of this Agreement, including the present
Annex, no amendment to this Part may be adopted unless the Kingdom of
Morocco has expressly consented thereto.
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