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اتفاقية حول إنشاء المعهد العالمي للنمو األخضر

 إن أطراف هذه االتفاقية،

بأن تكامل النمو االقتصادي واالستدامة البيئية ضروريان لمستقبل البشرية، تقرإذ 

تصادي قالذي يستهدف في الوقت عينه األداء اال -النمو األخضر -الحاجة لتطوير ونشر نموذج جديد من النمو االقتصادي تدركإذ 

 اقتصاد مستدام، حول العالمي في اإلطار النظري نحودعم بصورة قصوى التواالستدامة البيئية، مما ي

ذلك المجتمعات األكثر فقراً في تلك الدول والدول األقل تطوراً، من خالل  التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، بما في تدعمإذ 

 استراتيجيات نمو خضراء وخطط تؤدي إلى تقليص الفقر، وتوليد فرص العمل واإلدماج االجتماعي بطريقة مستدامة بيئياً،

لتحقيق تنمية مستدامة للمجتمع الدولي من خالل الحوار والتعلم الجماعي والتشارك بين الدول المتطورة والدول النامية  تسعىإذ 

 وبين القطاعين العام والخاص،

ك لفي النتيجة الناجحة لعملية األمم المتحدة حول التنمية المستدامة وتحقيق أهداف أخرى متفق عليها دولياً، بما في ذ تساهمإذ 

 األهداف اإلنمائية لأللفية، كـاستئصال الفقر المدقع والجوع، تأمين االستدامة البيئية وتطوير شراكات عالمية للتنمية،

وراء تعاون وثيق مع منظمات دولية أخرى ومؤؤسات مالية دولية تعزز النمو األخضر، تسعىإذ 

أن تصميم نمو أخضر وتطبيقه يتطلبان استمرارية ومنظور بعيد األمد، تفهمإذ 

أن نوعاً جديداً من التنظيم بين االختصاصات وتوفر أطراف معنية متعددة ضروري من أجل معالجة التغير المناخي بفعالية  تلحظإذ 

 وتطبيق استراتيجيات تنموية تستخدم كمية قليلة من الكربون،

كمنظمة دولية، GGGIء المعهد العالمي للنمو األخضر في إنشا ترغبوإذ 

 على ما يلي: تاتفق

تعتبر ھذه النسخة المترجمة غیر رسمیة و تستخدم كمرجع فقط. في حالة وجود أي تناقضات ، تعتمد النسخة اإلنجلیزیة
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 1المادة 

 اإلنشاء

 

كمنظمة دولية )يتم اإلشارة إليها في ما بعد  GGGIيتم بموجب هذه االتفاقية إنشاء المعهد العالمي للنمو األخضر  .1
 (.GGGIبـ

 

 في سيول، جمهورية كوريا. GGGIيقع مقر  .2
 

 2المادة 

 األهداف

 التنمية المستدامة للدول النامية والناشئة، بما في ذلك الدول األقل تطوراً، من خالل: GGGIيعزز 

دعم  ونشر إطار نظري جديد من النمو االقتصادي: النمو األخضر، وهو تقدم متوازن من النمو االقتصادي واالستدامة  .أ

 البيئية،

 

األداء والمرونة  االقتصاديين، تقليص الفقر، توليد فرص العمل واإلدماج االجتماعي، استهداف النواحي األساسية من  .ب

وكذلك النواحي األساسية الخاصة باالستدامة البيئية كالتخفيف من التغير المناخي والتكيف معه، حماية التنوع البيولوجي 

 ، وإلى مياه وأرض نظيفة، وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة وغير مكلفة

 
وابتكار وتحسين الظروف االقتصادية والبيئية واالجتماعية للدول النامية والناشئة من خالل شراكات بين الدول المتطورة  .ج

 والدول النامية وبين القطاعين العام والخاص.

 
 
 

 3المادة 
 

 التعريفات
 ألهداف هذه االتفاقية:

 
مليون  15قدم مساهمة مالية متعددة السنوات من تمويل جوهري ال يقل عن  GGGIيعني عضو من  العضو المساهم .أ

مليون دوالر للسنتين األولى والثانية. يبقى مستوى وطبيعة المساهمة  10دوالر أميركي على مدى ثالث سنوات أو 

دعم  من أجل اإلجماعب الجمعية، ويمكن تعديله من قبل الجمعيةالمطلوبة للتأهل لصفة عضو مساهم قيد المراجعة من قبل 

GGGI ،مع مرور الزمن 

 ليس عضواً مساهماً كما هو محدد في الفقرة )أ(، GGGIيعني عضو من  عضو مشارك .ب

هم األعضاء الحاضرون والذين يدلون بصوت إيجابي أو سلبي. ويكون النصاب التخاذ  األعضاء الحاضرين والناخبين .ج

ألعضاء الهيئة. لتفادي الشك، يتم احتساب الدول الموقعة ومنظمات التكامل  أي قرار للجمعية أو المجلس األكثرية البسيطة

 ألهداف النصاب في الجلسة األولى من الجمعية، 5.3اإلقليمي بموجب المادة 

حزيران  16كمؤسسة ال تتوخى الربح في  GGGIالمعهد العالمي للنمو األخضر تعني الكيان الذي ُيعرف بـ المنظمة .د

 في جمهورية كوريا. 2010)يونيو( 
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 4لمادة ا

 النشاطات
 

 في أنواع األنشطة التالية: GGGIبغية تحقيق أهدافه، ينخرط 

للدول النامية والناشئة ببناء القدرات من أجل تصميم وتطبيق خطط نمو أخضر على المستوى الوطني توفير الدعم  .أ

 أو المحلي لتسهيل تقليص الفقر، توليد فرص العمل واإلدماج االجتماعي، واإلقليمي

 متابعة البحث لتطوير نظرية النمو األخضر وتطبيقه، وذلك على أساس تجربة الحكومات والصناعات بصورة خاصة، .ب

موارد ستهالك ذات التسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة ممّكنة لالستثمار واإلبداع واالنتاج واال .ج

 الفاعلة، وكذلك نشر الممارسات الفضلى،

 نشر المعرفة القائمة على األدلة وتعزيز التوعية العامة إزاء النمو األخضر والتنمية المستدامة، .د

 . GGGIهـ. والقيام بأي أنشطة أخرى ذات صلة بأهداف 

 

 

 5المادة 

 العضوية

 

عبر دخولها كطرف في هذه االتفاقية. إن العضوية في  GGGIعضواً في  1ةتصبح الدولة أو منظمة التكامل اإلقليمي .1

GGGI توقع على أهداف  ةمفتوحة أمام أي دولة عضو في األمم المتحدة أو منظمة تكامل إقليميGGGI  الواردة في

 .2المادة 

 أو واجباتها.أو تقصيراتها  GGGI، مسؤوالً عن أعمال GGGIال يكون أي عضو، بسبب وضعيته أو مشاركته في  .2

تتمتع  الدول الموقعة ومنظمات التكامل اإلقليمية التي لم تقدم صكاً بالمصادقة أو القبول أو الموافقة إلى المدير العام بحلول  .3

دخول االتفاقية حيز التنفيذ في الجلسة األولى من الجمعية بالصفات عينها كاألعضاء، بما في ذلك الحق في التصويت 

 االنتخاب والخدمة في المجلس. لتفادي الشك، ال تنطبق هذه الفقرة على الجلسات التالية للجمعية.والقدرة على 

فة موجبات بكا  أي منظمة تكامل إقليمية تصبح طرفاً في االتفاقية من دون أن تكون أيا من دولها األعضاء طرفاً فيهاُتحكم  .4

بموجب االتفاقية.في حال أن هذه المنظمات لديها واحد أو أكثر من دولها األعضاء طرف في االتفاقية، تقرر المنظمات 

ودولها األعضاء إزاء مسؤولياتها ألداء موجباتها بموجب االتفاقية. ينبغي التفاوض على تدبير منفصل من نماذج ممارسة 

 بة لمنظمات التكامل اإلقليمية، وبالتالي يتعين على الجمعية الموافقة عليه. العضوية قبل العضوية بالنس

تعلن منظمات التكامل اإلقليمية عن مدى اختصاصها في ما يتعلق  ،ها أو انضمامهافي صكوك مصادقتها، قبولها، موافقت .5

لي بدوره عليه إعالم األطراف، عن مركز اإليداع، ابالمسائل التي تحكمها االتفاقية. على هذه المنظمات أن تبلغ كذلك 

  أي تعديل ملحوظ في مدى اختصاصها. 

                                                           

السيادية امنطقة معينة، والتي نقل إليها الدول األعضاء فيها االختصاص في ما يتعلق منظمة التكامل اإلقليمية تعني المنظمة التي تشكلها الدول 1 

 بالمسائل التي تحكمها االتفاقية الحالية.
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 6المادة 

 الهيئات

 

 األساسية من جمعية ومجلس ولجنة استشارية وأمانة سر. GGGIتتكون هيئات  .1

 إذا قررت الجمعية ذلك عند الضرورة لدعم أنشطتها. GGGI يمكن إنشاء مكاتب فرعية أو هيئات تابعة أخرى لـ .2

 

 7 المادة

 الجمعية

 وتتألف من أعضاء. GGGI إن الجمعية هي الهيئة العليا لـ .1

تجتمع الجمعية مرة كل سنتين بجلسات عادية، أو كما تقرر الجمعية. ُتعقد جلسة استثنائية للجمعية عند مبادرة ثلث  .2

 ، إال إذا قررت الجمعية غير ذلك.GGGIأعضائها. ُتعقد جلسات الجمعية في مقر 

تعتمد الجمعية قواعد إجراءاتها باإلجماع في جلستها األولى. لتفادي الشك، تحكم االتفاقية  في حال أي عدم اتساق بين  .3

 هذه االتفاقية وقواعد اإلجراء. 

يحق للجمعية منح وضعية مراقب للكيانات غير الدولة، كالمنظمات البينية الحكومية، الشركات الخاصة، معاهد البحوث  .4

يحق للممثلين ذوي وضعية المراقب ، وذلك بناء على مقاييس توافق عليها  الجمعية. NGOsير حكومية ومنظمات غ

المشاركة في النقاشات في الجمعية، ولكنهم ال يتمتعون بحقوق تصويت في مداوالت الجمعية. يمكن تزويد المزيد من 

 .3ء المشار إليها في الفقرة األحكام  المتعلقة بشماركة المراقبين في الجمعية في قواعد اإلجرا

 تتضمن وظائف الجمعية: .5

 ، واعتباراً لمبدأ المداورة،8.2انتخاب أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة  .أ

 تعيين المدير العام الذي يرشحه المجلس، .ب

 ،24التفكير واعتماد التعديالت على هذه االتفاقية، بموجب المادة  .ج

 ،GGGIتوفير المشورة حول التوجه اإلجمالي الخاص بعمل  .د

 ،GGGIمراجعة التقدم في تحقيق أهداف  .ه

 استالم تقارير من أمانة السر حول المسائل االستراتيجية والتشغيلية والمالية، .و

 .16تقديم التوجيه حول الشراكات والروابط التعاونية  مع هيئات دولية أخرى استناداً إلى المادة  .ز

 

 لكل عضو اإلدالء بصوت واحد.يحق  .6

، يمارس األعضاء الذين هم عبارة عن منظمات تكامل إقليمية 5.5و 5.4في المسائل التي ُتعد مسؤولة عنها بحسب المادة  .7

 حقها في التصويت مع عدد أصوات يساوي عدد دولها األعضاء األطراف في االتفاقية. سيتم تضمين أنماط ممارسة

والتي يتم التفاوض عليها قبل عضوية منظمات  5.4ر المنفصل المنصوص عليه في المادة حقوق العضوية في التدبي

 التكامل اإلقليمية.

ال تألو الجمعية جهداً للتوصل إلى اتفاقات باإلجماع. إذا تم استنفاذ كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم  .8

اعتماد القرار  باألكثرية البسيطة لألعضاء الحاضرين والناخبين،  التوصل إليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم

أضف إلى ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أكثرية األعضاء المساهمين الحاضرين  إال إذا ذكر غير ذلك في هذه االتفاقية.
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بإجراء  اتخاذ القراراتوالناخبين، باإلضافة إلى أكثرية األعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. لتفادي الشك، يمكن 

 خطي بين اجتماعات الجمعية.

 تنتخب الجمعية رئيساً واحداً ونائبين للرئيس لمدة سنتين. .9

 إليها.\يقوم الرئيس، بدعم من نائبي الرئيس، بترؤس الجمعية ويقوم بالواجبات الموكلة إليه .10

 يكون الرئيس مسؤوالً عن الجمعية أثناء انعقادها. .11

 

 8المادة 

 المجلس

 .GGGI، وهو، وتحت توجيه الجمعية، مسؤول عن قيادة نشاطات GGGI المجلس بمهمة الهيئة التنفيذية لـ يقوم .1

 ال يتألف المجلس من أكثر من سبعة عشر عضواً، على الشكل اآلتي: .2

 خمسة أعضاء مساهمين تنتخبهم الجمعية .أ

 خمسة أعضاء مشاركين تنتخبهم الجمعية .ب

 ، يعينهم المجلس،GGGIخمسة خبراء أو ناشطيم من غير الدول يمكنهم المساهمة بصورة كبيرة في تحقيق أهداف  .ج

 البلد المضيف الذي يحظى بمقعد دائم في المجلس، .د

 المدير العام من دون التمتع بحق تصويت. .ه

 

 .4ما تم نصه في الفقرة )أ( و)ب( و)ج( لمدة سنتين، ما عدا  2يخدم أعضاء المجلس المحددين في الفقرات  .3

 

)أ( و)ب( و)ج( يتم انتخابهم لمدة  2تتأكد الجمعية من أن حوالى نصف أعضاء المجلس األولين المنتخبين بموجب الفقرات  .4

 أولية طولها سنة واحدة وذلك لغرض استمرارية عضوية المجلس.

 
 أما مهام المجلس، تحت توجيه الجمعية، فهو: .5

 
 ن قبل الجمعية،ترشيح مدير عام لتعيينه م .أ

 ومراجعة النتائج ومراقبة اإلطار العملي وتقييمه، GGGIالموافقة على استراتيجية  .ب

 الموافقة على برنامج العمل السنوي والموازنة السنوية، .ج

 الموافقة على البيانات المالية المدققة، .د

 ،9.2الموافقة على دخول أعضاء جدد إلى اللجنة االستشارية استناداً إلى المادة  .ه

، من بين أمور أخرى، ، وبناءGGGIالموافقة على مقاييس اختيار برنامج البلد، والذي ينبغي أن يتماشى مع أهداف  .و

 على مقاييس األهداف،

 الموافقة على عضوية لجان المجلس الفرعية، .ز

 القيام بأي وظائف أخرى توكلها له الجمعية أو منصوص عليها في مكان آخر في االتفاقية. .ح

 

 عضو في المجلس اإلدالء بصوت واحد ما عدا المدير العام.يحق لكل  .6
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ال يألو المجلس جهداً للتوصل إلى اتفاقات باإلجماع. إذا تم استنفاذ كافة الجهود من أجل التوصل إلى إجماع، ولم يتم التوصل  .7

ا ذكر حاضرين والناخبين، إال إذإليه، بناء على طلب الرئيس، وكحل أخير، يتم اعتماد القرار  باألكثرية البسيطة لألعضاء ال

غير ذلك في هذه االتفاقية. أضف إلى ذلك، يتطلب اعتماد القرارات أكثرية األعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، 

باإلضافة إلى أكثرية األعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. لتفادي الشك، يمكن اتخاذ القرارات بإجراء خطي بين 

 ية.اجتماعات الجمع

 
 يعتمد المجلس قواعد اإلجراء باإلجماع في جلسته األولى. .8

 
 ينتخب المجلس رئيساً واحداً ونائبين للرئيس لمدة سنتين. .9

 
 إليها.\يقوم الرئيس، بدعم من نائبي الرئيس، بترؤس المجلس ويقوم بالواجبات الموكلة إليه .10

 
 

 يكون الرئيس مسؤوالً عن الجمعية أثناء انعقادها. .11

 

من أجل التنسيق والتشغيل الفعال، يحق للمجلس إنشاء لجان فرعية، تتضمن عند الضرورة، لجنة فرعية تسهيلية، لجنة فرعية  .12

 للموارد البشرية، لجنة فرعية للبرامج، ولجنة فرعية للتدقيق والمالية. يترأس اللجنة الفرعية للتدقيق والمالية عضو مساهم. 

 
 

 9المادة 

 اللجنة االستشارية

 

 بدور رئيسي في: GGGIتضطلع اللجنة االستشارية كهيئة استشارية في  .1

 ،النمو األخضرالعمل كمنتدى للتعاون بين القطاعين العام والخاص حول  .أ

 GGGIتعاون وروابط بين وأنشطته، بما في ذلك بما يتعلق بأي  GGGIتقديم المشورة للمجلس حول استراتيجية  .ب

 .16ونشطاء آخرين والتي يمكن متابعتها في المادة 

 

تتألف اللجنة االستشارية من خبراء قادة وذوي صلة ونشطاء من غير الدول. يتم تقديم الطلبات للعضوية في اللجنة  .2

 .هـ.8.5االستشارية إلى المدير العام خطياً ويوافق عليها المجلس بحسب المادة 

 

 ورة عادية مرة في السنة إال إذا قررت خالف ذلك.تنعقد اللجنة االستشارية في د .3

 
 تعتمد اللجنة االستشارية قواعد إجراءاتها ويمكنها انتخاب رئيس ونائب للرئيس. .4
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 10المادة 

 أمانة السر والمدير العام

 

 ا مدير عام. ويترأسه GGGI تحت توجيه المجلس والجمعية العامة، تقوم أمانة السر بمهمة الهيئة التشغيلية الرئيسية لـ .1

 

ُيسمى المدير العام من قبل المجلس وتعينه الجمعية. يحق للمدير العام المشاركة في اجتماعات المجلس والجمعية ولكنه  .2

 ال يصوت في هذه االجتماعات.

 
 ُيعين المدير العام لفترة أولية مدتها أربع سنوات ويمكن إعادة تعيينه لوالية إضافية. .3

 
توكل إلى المدير العام في مكان آخر في هذه االتفاقية أو من قبل المجلس أو الجمعية من وقت باإلضافة إلى أي وظائف  .4

 آلخر، يقوم المدير العام، وتحت توجيه المجلس والجمعية بـ:

 
 .GGGI تقديم القيادة االستراتيجية لـ .أ

 إعداد كافة الوثائق التشغيلية والمالية الضرورية، .ب

تعتبر أنها قد تؤثر على \ولفت نظر المجلس ألي مسألة يعتبر GGGIلي ألنشطة جمارفع تقارير حول التطبيق اإل .ج

 ،GGGIتحقيق أهداف 

 تنفيذ توجيهات الجمعية والمجلس، .د

 خارجياً وبناء عالقات متينة مع األعضاء واألطراف المعنية.  GGGIتمثيل  .ه

 

إن أمانة السر مسؤولة عن المدير العام، وتقوم، من بين أمور أخرى، بدعم المدير العام في تنفيذ الوظائف المنصوصة  .5

 األساسية. GGGIوأنشطة  4في الفقرة 

 

أثناء القيام بواجباتهم، ال ينبغي على المدير العام أو موظفي أمانة السر السعي أو تلقي التعليمات من أي دولة أو سلطة  .6

   بصورة عكسية على منصبهم كمسؤولين دوليين. عكسن. عليهم االمتناع عن  أي عمل قد يGGGIخارج 

 

موظفين التي وافق عليها المجلس. ينبغي إيالء اعتبارات للفعالية يعين المدير العام موظفي أمانة السر تماشياً مع أنظمة ال .7

 ميزات والنزاهة في توظيف الموظفين، آخذين بعين االعتبار مبدأ المساواة بين النوعين االجتماعيين.والكفاءة وال

 
 11المادة 

 لغة العمل

 هي اللغة اإلنكليزية.  GGGIلغة عمل 

 

 

 12المادة 
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 المالية

 على موارده المالية من: GGGIيحصل  .1

 المساهمات الطوعية من قبل األعضاء، .أ

 المساهمات الطوعية من قبل مصادر غير حكومية، .ب

 مبيع المنشورات وعائدات أخرى، .ج

 األمانات،مدخول الفائدة من  .د

 أي مصادر أخرى تتماشى والقواعد المالية التي تعتمدها الجمعية باإلجماع.  .ه

 

وتأمين استقراره المالي من خالل المساهمة السنوية الطوعية من التمويل الجوهري،  GGGIُينصح االعضاء بدعم  .2

 االشتراك الناشط في األنشطة أو من خالل وسائل مناسبة أخرى. 

 

سنوياً من قبل مدقق خارجي مستقل يعينه المجلس، ويتم  GGGIلتعزيز الشفافية المالية، يتم القيام بتدقيق مالي لعمليات  .3

 لتدقيق تماشياً مع معايير التدقيق الدولية.القيام با

 

أشهر  6في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء السنة المالية، ولكن ليس بعد مضي يتم توفير البيانات المالية المدققة لألعضاء  .4

 بعد هذا التاريخ. وينبغي رفعه للمجلس للموافقة عليه في جلسته التالية، عند الضرورة. 

 

 

 

 13المادة 

 اإلفصاح

 

 ، بما في ذلك:GGGIتطوير سياسة إفصاح شاملة تضمن الشفافية في عمل  GGGIعلى هيئات 

 

 النقاشات والقرارات والوثائق التي يتم استالمها ومراجعتها واعتمادها من قبل الجمعية، .أ

 المقاييس التي على أساسها يتم منح الكيانات من غير الدول وضعية مراقب، .ب

 والوثائق ذات الصلة في المجلس،النقاشات والقرارات  .ج

 المقاييس التي على أساسها يتم اختيار الخبراء والناشطين من غير الدول، .د

 مقاييس ومنهجية اختيار برامج الدول، .ه

 المقاييس التي على أساسها يتم الموافقة على أعضاء اللجنة االستشارية، .و

 .GGGI والبيانات المالية المدققة الخاصة بـ .ز

 

 

 14المادة 
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 الشخصية القانونية واألهلية القانونية

 بشخصية قانونية ولديه القدرة على: GGGIيتمتع 

 

 التعاقد .أ

 اكتساب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، .ب

 تأسيس والدفاع عن نفسه في اإلجراءات القانونية. .ج

 

 15المادة 

 االمتيازات والحصانات

 

والحصانات في الدولة العضو حيث مقره ويمكن له السعي للحصول على هذه االمتيازات  التمتع باالمتيازات GGGI يحق لـ

السليم في أراضي الدول األعضاء،  GGGIوالحصانات في أعضاء آخرين، عند الضرورة وعندما يكون ذلك مناسباً من أجل عمل 

وذلك اعتباراً لهذه االمتيازات والحصانات التي ُتمنح عادة ألنواع مشابهة من المنظمات الدولية. تتحدد هذه االمتيازات والحصانات 

 والعضو منفرداً. GGGIفي اتفاقية منفصلة يمكن إبرامها بين األعضاء أو بين 

 

 16المادة 

 الشراكات التعاونية

 

عالقات تعاونية مع منظمات أخرى بما في ذلك المنظمات الدولية والبينية الحكومية وغير  GGGIيمكن أن يرسي  .1

 . GGGIالحكومية، بغية تطوير أهداف 

 

النمو األخضر من أجل الدخول قي شراكة استراتيجية دعوة منظمات يتشاطر معها أهداف مشابهة في  GGGI كما يحق لـ .2

 لطويل.لتعاون متبادل على المدى المتوسط أو ا

 

 17المادة 

 األحكام المؤقتة

 

، تقوم المنظمة مقام وتؤدي وظائف أمانة السر. يقوم المدير التنفيذي للمنظمة مقام GGGIإلى حين تأسيس أمانة سر  .1

 ب.7.5إلى أن تعين الجمعية المدير العام استناداً إلى المادة  GGGI المدير العام لـ

 

 2يميةالمكاتب اإلقل\ل حقوق المنظمة وواجباتها والتزاماتها والفروع القائمةتنتق هذه االتفاقية حيز التنفيذ،عند دخول  .2

 بما يتناسب مع أي عمليات ضرورية لذلك الجسم. GGGIوممتلكات المنظمة إلى 

 

                                                           

 اإلقليمية، من الضروري إجراء مشاورات مع حكومات الدانمارك واإلمارات العربية المتحدة. GGGIحول مسألة تطوير مكاتب  2 
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إلى أن تقرر الجمعية أو المجلس أو المدير  GGGIتنطبق قواعد وأنظمة وقرارات وإجراءات وممارسات المنظمة على  .3

العام غير ذلك عند الضرورة، وفقط إلى الحد التي ال تتماشى مع هذه االتفاقية أو أي من القواعد أو األنظمة أو القرارات 

 أو اإلجراءات أو الممارسات التي اعتمدتها الجمعية أو المجلس.

 
امل اإلقليمية كطرف في هذه االتفاقية، فإن كل عدد محدد في الفقرات منظمات التكإلى أن يدخل عدد كاٍف من الدول و .4

 كشرط لعدد أعضاء المجلس يمكن تطبيقه بمرونة وكما تقرر الجمعية. 8.2)أ( إلى )ج( من المادة الفرعية 

 

 

 18المادة 

 مركز اإليداع

 يكون مدير عام أمانة السر بمثابة مركز إيداع هذه االتفاقية.

 

 19المادة 

 التوقيع

 

 شهراً.  12وتبقى فترة التوقبع مفتوحة لمدة  2012حزيران  20يبدأ توقبع هذه االتفاقية في ريو دي جانيرو في البرازيل ابتداء من 

 

 20المادة 

 المصادقة والقبول والموافقة

 
 اإلقليمية.تخضع هذه االتفاقية للمصادقة والقبول والموافقة من قبل الدول الموقعة ومنظمات التكامل  .1

 يتم إيداع صكوك المصادقة والقبول أو الموافقة لدى مركز اإليداع. .2

 

 21المادة 

 االنضمام

 

 هذه االتفاقية مفتوحة لالنضمام إليها من قبل أي دولة أو منظمة تكامل إقليمية لم توقع االتفاقية. .1

 

 يتم إيداع صكوك االنضمام لدى مركز اإليداع. .2

 

 22المادة 

 التنفيذالدخول حيز 

 

 تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثالثين بعد إيداع الصك الثالث للمصادقة والقبول والموافقة أو االنضمام. .1
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لكل دولة أو منظمة تكامل إقليمية تصادق هذه االتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد دخولها حيز التنفيذ،  .2

 حيز التنفيذ في اليوم الثالثين بعد إيداع الصك المناسب.تدخل هذه االتفاقية 

 
 23المادة 

 التحفظات

 ليس من أي تحفظات على االتفاقية.

 

 24المادة 

 التعديالت

 

يحق ألي طرف في االتفاق اقتراح تعديل على هذه االتفاقية من خالل تقديم هذا االقتراح إلى مدير عام أمانة السر.  .1

 يوماً على األقل من اعتباره من قبل الجمعية. 90قبل  GGGIوسيرسل المدير العام التعديل المقترح إلى كافة أعضاء 

 

قبل  التي قبلته في اليوم التسعين عقب إيداع صك القبول من لتلك األطراف يدخل أي تعديل على هذه االتفاقية حيز التنفيذ .2

ثالثة أرباع األطراف في هذه االتفاقية على األقل، إال إذا تم النص على غير ذلك في هذا التعديل، بعد اعتماده من قبل 

 مين وكذلك ثالثة أرباع األعضاءالجمعية. أضف إلى ذلك، ُيشترط تقديم صكوك القبول من ثالثة أرباع األعضاء المساه

 المشاركين للدخول حيز التنفيذ.

 
 25المادة 

 االنسحابات

 

يحق ألي طرف االنسحاب من هذه االتفاقية عبر بالغ خطي بنية االنسحاب من هذه االتفاقية. يأخذ هذا االنسحاب مفعوله بعد ستة 

 أشهر من استالم مدير عام أمانة السر للبالغ.

 

 26المادة 

 فسيرالت

 

إلى رئيس الجمعية  GGGIأو بين أعضاء  GGGI ينبغي تقديم أي سؤال حول تفسير أحكام هذه االتفاقية ينشأ بين أي عضو و

إذا تم استنفاذ كافة الجهود من أجل التوصل إلى التخاذ قرار من قبل الجمعية. ال تدخر الجمعية جهداً للتوصل إلى قرار باإلجماع. 

إجماع، ولم يتم التوصل إليه،  وكحل أخير، يتطلب اعتماد القرار  ثالثة أرباع  األعضاء الحاضرين والناخبين، باإلضافة إلى ثالثة 

أرباع األعضاء المساهمين الحاضرين والناخبين، وكذلك ثالثة أرباع األعضاء المشاركين الحاضرين والناخبين. ينبغي تفسير هذه 

ذلك القرارات المذكورة آنفاً، استناداً إلى القواعد المعتادة لتفسير القانون العام الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا االتافاقية، بما في 

 . 1969حول قانون المعاهدات التي تم اعتمادها في العام 
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 27المادة 

 االستشارات

أو مع أعضاء آخرين حول أي مسألة تخص  GGGIالطلب خطياً التشاور مع مدير عام  GGGIيحق ألي عضو في  .1

 تطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها أو تشغيلها.

 

 ال تدخر أطراف هذه المشاورات جهداً للتوصل إلى حل مرٍض للجميع لتلك المسألة. .2

 
ن بموجب هذه المادة، ال يتم اإلفصاح عن المشاورات ألي طرف آخر إال إذا تم االتفاق على غير ذلك، وتكون من دو .3

 حكم مسبق تجاه حق العضو في رفع هذه المسألة في الجمعية.

 
 

 
 28المادة 

 اإلنهاء

 

 يمكن إنهاء هذه االتفاقية فقط بقرار بإجماع في الجمعية من قبل كافة األعضاء.  .1

 

 ذلك.شهراً، إال إذا قررت الجمعية باإلجماع غير  12ال يأخذ مفاعيله قبل مرور  1أي قرار يتم اتخاذه في الفقرة  .2

 
 

الً عند وقت ولم يتم تنفيذه كام ال يؤثر إنهاء االتفاقية على تنفيذ أي مشروع أو برنامج تم االلتزام به بموجب هذه االتفاقية .3

 إنهاء هذه االتفاقية، إال إذا قررت الجمعية باإلجماع غير ذلك.

إلى واحد أو أكثر من الهيئات الدولية  وأصوله GGGIعند اإلنهاء، يحق للجمعية االتفاق، باإلجماع، على نقل ممتلكات  .4

. وإال يمكن إعادة توزيع ممتلكات 2المنصوص عليها في المادة  GGGIالتي لديها ذات، أو إلى حد كبير ذات أهداف 

GGGI .وأصوله إلى األعضاء استناداً إلى أي إجراء توافق عليه الجمعية 

 

 مخولين بحسب األصول من قبل حكوماتهم، هذه االتفاقية.إشهاداً على ذلك، وقع الممثلون الموقعون أدناه، وال

 

 تم ذلك في ريو دي جانيرو في هذا اليوم العشرين من حزيران )يونيو( من العام ألفين واثني عشر باللغة اإلنكليزية.

 
 


