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Proposta
d’aprovació de l’adhesió a
l’Acta constitutiva de
l’Organització de les
Nacions Unides per a
l’Alimentació i
l’Agricultura (FAO)

Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 15 de desembre del 2005
ha aprovat la següent:

Proposta d’aprovació de l’adhesió a
l’Acta constitutiva de l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Alimentació i
l’Agricultura (FAO)

L’Organització de les Nacions Unides
per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
és un organisme especialitzat de les Na-
cions Unides que du a terme activitats in-
ternacionals amb la finalitat d’eradicar la
fam. Ofereix els seus serveis tant als
països desenvolupats com als països en
desenvolupament, i és un fòrum neutral
on tots els països es concerten en condi-
cions d’igualtat per negociar acords i de-
batre polítiques. Alhora, la FAO és una
font de coneixement i d’informació.
L’Organització ajuda els països en desen-
volupament i en transició a modernitzar i
millorar les seves activitats agrícoles, fo-
restals i pesqueres, per tal de garantir
una bona nutrició a les seves poblacions.

Des de la seva creació l’any 1945, com
a resultat de la conferència celebrada al
Quebec, la FAO ha atorgat una importàn-
cia cabdal al desenvolupament de les zo-
nes rurals en què viu el setanta per cent
de la població mundial considerada po-
bra i que pateix la fam. Les activitats de la
FAO inclouen quatre esferes principals
que consisteixen a donar informació,
compartir coneixements especialitzats
en matèria de polítiques, oferir un fòrum
de trobada entre els diferents països i
traslladar el coneixement al món rural.
Tal com hem avançat, l’any 1945 s’apro-
va l’Acta constitutiva de la FAO, revisada
en diverses ocasions; la darrera reforma

va ser l’any 1991. D’altra banda, a partir
de l’any 1951, la seu d’aquesta Orga-
nització es troba a Roma. Actualment
pertanyen a la FAO cent vuitanta estats i
una organització.

Els objectius de la FAO, com hem as-
senyalat, són molt amplis i estan dotats
d’un marcat caràcter tècnic, amb reper-
cussions en l’àmbit econòmic i social.
Com a objectiu general, l’article I de l’Ac-
ta constitutiva parla de la recopilació,
anàlisi, interpretació i divulgació de les
informacions sobre nutrició, alimentació
i agricultura, entesa en un sentit ampli. A
partir d’aquí es detallen objectius de
caire més específic, com ara fomentar la
recerca sobre nutrició, alimentació o
agricultura, millorar l’ensenyament i la
divulgació en aquestes àrees, conservar
els recursos naturals, adoptar millors
mètodes de producció agrícola, o prestar
assistència tècnica als estats que ho ne-
cessitin.

D’altra banda, l’Acta fa referència als
membres, distingint entre membres de
ple dret i membres fundadors, i als mem-
bres associats, que és una categoria ex-
clusivament prevista per a territoris no
autònoms. Es posa, doncs, un èmfasi es-
pecial a les condicions d’adhesió: pel
que fa als membres de ple dret, única ca-
tegoria en funció de la qual el Principat
d’Andorra pot adherir-se a la FAO, la de-
manda s’ha de presentar al director ge-
neral de la FAO i ha d’ésser acceptada per
una majoria de dues terceres parts dels
vots emesos en el proper període de ses-
sions de la Conferència, del 19 al 26 de
novembre del 2005, sempre que hi si-
guin presents la majoria dels estats mem-
bres de l’Organització.

A continuació, l’Acta constitutiva enu-
mera i especifica quina és l’estructura
orgànica de la FAO:

En primer lloc la Conferència com a
òrgan plenari de l’Organització on hi
estan representats tots els estats mem-
bres: determina la política general de
l’Organització i aprova el pressupost.

El Consell està integrat per quaranta-
nou estats elegits per la Conferència
durant tres anys i exerceix les funcions
delegades per la Conferència.

El director general és elegit per la Con-
ferència per un període de sis anys i

encapçala l’aparell administratiu,
alhora que dirigeix les activitats de
l’Organització.

L’estructura de l’Organització es com-
pleta amb un ventall de comitès, co-
missions i grups de treball que són
òrgans subsidiaris de la Conferència
i/o del Consell, donant suport a les tas-
ques d’aquests òrgans.

L’Acta constitutiva també preveu
l’obligació per part dels estats membres
d’enviar regularment al director general
els textos de les lleis i dels reglaments re-
latius a assumptes que siguin competèn-
cia de la FAO, com també informacions
estadístiques, tècniques o d’altre tipus
sobre matèries de la mateixa índole.

Seguidament s’esmenten les relacions
de la FAO amb les Nacions Unides i amb
altres organitzacions internacionals,
atorgant-li la possibilitat de concloure
acords i convenis de caràcter principal o
complementari, respecte dels quals de-
talla el procediment i els requisits. Alho-
ra es considera la possibilitat de celebrar
acords entre la FAO i els estats membres.

Finalment, l’Acta constitutiva recorda la
personalitat jurídica de l’Organització, es-
menta els òrgans competents en relació a
l’arranjament de qüestions interpretatives
i jurídiques, preveu l’obligació dels estats
membres de contribuir al pressupost i
considera la possible retirada d’un estat o
d’una organització de la FAO. Cal remar-
car també que l’Acta preveu la possibilitat
de que la Conferència pugui introduir-hi
esmenes si es compleix un quòrum i una
majoria de vots favorables determinats: si
aquestes esmenes no impliquen noves
obligacions per als estats membres, esde-
venen vigents de forma immediata per als
estats membres, llevat que es disposi el
contrari.

Per al Principat d’Andorra, l’ingrés a la
FAO esdevé un pas més en el procés d’in-
tegració del país en la societat interna-
cional d’estats independents. Cal
considerar especialment que es tracta
d’una organització internacional associa-
da a les Nacions Unides, de la qual An-
dorra ja és un estat membre i que, d’altra
banda, ha assolit un nivell de participa-
ció gairebé universal. L’adhesió a la FAO,
tanmateix, no implica la cessió de com-
petències a una organització internacio-
nal, siguin del caire que siguin, sinó que
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és un organisme amb meres tasques de
coordinació i sense caràcter supranacio-
nal. D’altra banda, les implicacions
econòmiques no són gaire importants; el
percentatge de la contribució és igual
que el que s’aplica a les Nacions Unides.

La FAO és un dels actors principals en
el marc de la cooperació internacional
per al desenvolupament, especialment
en matèria de desenvolupament rural,
lluita contra la fam i per la pal·liació de
situacions de crisi humanitària i ali-
mentària. Precisament aquests camps
són prioritats de la política exterior del
Principat d’Andorra. Alhora, la FAO ela-
bora directrius sobre nutrició i salut que
esdevenen particularment interessants
per al Principat.

En el marc d’aquesta Organització,
s’han elaborat i adoptat diversos conve-
nis internacionals relatius als àmbits
agrícola i alimentari, que interessen par-
ticularment el nostre país i respecte dels
quals disposarem de la possibilitat de
participar en llur negociació i adopció i
d’esdevenir-ne part. Finalment, si bé l’e-
conomia andorrana es basa principal-
ment en el comerç i el turisme, encara
roman un sector primari significatiu que
es pot beneficiar del suport tècnic que
ofereix la FAO.

Tenint en compte les consideracions
esmentades, s’aprova:

L’adhesió a l’Acta constitutiva de l’Or-
ganització de les Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) del 16
d’octubre de 1945.

El Ministeri d’Afers Exteriors, Cultura i
Cooperació donarà a conèixer la data en
què Andorra esdevindrà membre de
l’Organització de les Nacions Unides per
a l’Alimentació i l’Agricultura.

Casa de la Vall, 15 de desembre del
2005

Joan Gabriel i Estany
Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publicació
en el Butlletí Oficial del Principat d’An-
dorra.

Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac
Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Acta
constitutiva de
l’Organització de les
Nacions Unides per a
l’alimentació i l’agricultura

Preàmbul

Els estats que s’adhereixen a aquesta
Acta, determinats a fomentar el benestar
general intensificant l’acció individual i
col·lectiva amb la finalitat:

d’elevar els nivells de nutrició i les
condicions de vida dels pobles situats
sota la seva respectiva jurisdicció;

de millorar el rendiment de la produc-
ció i l’eficàcia de la distribució de tots
els aliments i els productes alimentaris
i agrícoles;

de millorar les condicions de les
poblacions rurals;

de contribuir a l’expansió de l’econo-
mia mundial i d’alliberar la humanitat
de la fam;

constitueixen amb aquesta acta l’Or-
ganització de les Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura, designa-
da d’ara endavant com “l’Organitza-
ció”, mitjançant la qual els membres
s’informaran de les mesures adopta-
des i dels progressos assolits en els
camps d’activitat enunciats anterior-
ment.

Article I
Funcions de l’Organització

1. L’Organització reuneix, analitza, in-
terpreta i divulga qualsevol informació
relativa a la nutrició, l’alimentació i l’agri-
cultura. En aquesta Acta, el terme “agri-
cultura” inclou la pesca, els productes
del mar, els boscos i els productes prima-
ris de l’explotació forestal.

2. L’Organització fomenta i, si és ne-
cessari, recomana una acció de caràcter
nacional o internacional per tal de dur a
terme:

a) la recerca científica, tecnològica, so-
cial i econòmica en matèria de nutri-
ció, d’alimentació i d’agricultura;

b) la millora de l’ensenyament i de
l’administració en matèria de nutrició,

d’alimentació i d’agricultura, així com
la divulgació dels coneixements
teòrics i pràctics relatius a la nutrició i a
l’agricultura;

c) la conservació dels recursos natu-
rals i l’adopció de mètodes millorats
de producció alimentària i agrícola;

d) la millora dels mètodes d’elabora-
ció, de comercialització i de distribu-
ció dels productes alimentaris i
agrícoles;

e) l’adopció d’una política encamina-
da a facilitar el crèdit agrícola adequat
en l’àmbit nacional i internacional;

f) l’adopció d’una política internacio-
nal que afavoreixi els acords relatius
als productes agrícoles essencials.

3. L’Organització, d’altra banda, té
com a funcions:

a) proporcionar als governs l’assistèn-
cia tècnica que sol·licitin;

b) organitzar, en cooperació amb els
governs interessats, les missions que
puguin ser necessàries per ajudar-los a
complir les obligacions derivades del
fet d’haver acceptat les recomanacions
de la Conferència de les Nacions Uni-
des sobre l’alimentació i l’agricultura i
d’aquesta Acta; i

c) en general, adoptar qualsevol dis-
posició necessària i adequada per as-
solir les finalitats de l’Organització tal
com es defineixen en el preàmbul.

Article II
Membres i membres associats

1. Són membres fundadors de l’Orga-
nització els estats enumerats a l’annex I
que han acceptat aquesta Acta d’acord
amb les disposicions de l’article XXI.

2. La Conferència, per una majoria de
dues terceres parts dels vots emesos i
amb reserva que la majoria dels estats
membres de l’Organització hi sigui pre-
sent, pot decidir admetre en qualitat de
membre de l’Organització qualsevol es-
tat que hagi dipositat una demanda d’ad-
missió acompanyada d’un instrument
oficial mitjançant el qual accepta les obli-
gacions que deriven de l’Acta constituti-
va vigent en el moment de l’admissió.

3. La Conferència, per una majoria de
dues terceres parts dels vots emesos i
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amb reserva que la majoria dels estats
membres de l’Organització hi sigui pre-
sent, pot decidir admetre en qualitat de
membre de l’Organització qualsevol or-
gani tzació regional d’ integració
econòmica que respongui als criteris es-
tablerts en l’apartat 4 d’aquest article i
que hagi dipositat una demanda d’ad-
missió acompanyada d’un instrument
oficial mitjançant el qual accepta les obli-
gacions que deriven de l’Acta constituti-
va vigent en el moment de l’admissió.
Amb reserva de les disposicions de l’a-
partat 8 d’aquest article, les referències
als estats membres en aquesta Acta cons-
titutiva són aplicables igualment a qual-
sevol organització membre, llevat en el
cas de disposicions contràries.

4. Per poder demanar l’admissió a
l’Organització en qualitat de membre en
virtut de l’apartat 3 d’aquest article, una
organització regional d’integració
econòmica s’ha de constituir d’estats so-
birans una majoria dels quals sigui mem-
bre de l’Organització i ha de disposar de
competències transferides pels seus es-
tats membres per una sèrie de matèries
que alhora són competència de l’Orga-
nització, incloent-hi la facultat d’adoptar
decisions vinculants per als seus estats
membres en relació amb aquestes ma-
tèries.

5. Cada organització regional d’inte-
gració econòmica que formula una de-
manda d’admissió a aquesta
Organització ha de presentar, en el mo-
ment de la demanda, una declaració de
competència que especifiqui les ma-
tèries respecte de les quals els estats
membres li han transferit la competèn-
cia.

6. Es presumeix que els estats mem-
bres d’una organització membre conser-
ven les competències en relació amb tots
els assumptes sobre els quals no s’han
declarat o notificat específicament a l’Or-
ganització les transferències de compe-
tències.

7. L’organització membre o els seus es-
tats membres han de notificar qualsevol
canvi en el repartiment de competències
entre l’organització membre i els seus es-
tats membres al director general, qui ha
de comunicar aquesta notificació als al-
tres estats membres de l’Organització.

8. Una organització membre exerceix
els drets inherents a la seva qualitat de
membre de forma alternativa amb els
seus estats membres que alhora siguin
membres de l’Organització, d’acord amb
les normes establertes per la Conferència
i en els àmbits de les seves respectives
competències.

9. Llevat que es prevegin disposicions
contràries en aquest article, una orga-
nització membre té dret de participar, en
relació amb els assumptes que són de la
seva competència, a qualsevol reunió de
l’Organització, incloent-hi qualsevol reu-
nió del Consell o d’un altre òrgan que no
sigui dels òrgans de composició restrin-
gida als quals es fa referència seguida-
ment, en les quals qualsevol dels estats
membres té dret de participar. Una orga-
nització membre no té dret de participar
als òrgans de composició restringida que
s’especifiquen en els reglaments adop-
tats per la Conferència.

10. Llevat que es prevegin disposi-
cions contràries en aquesta Acta consti-
tutiva o en les normes adoptades per la
Conferència, i sens perjudici de l’apartat
4 de l’article III, una organització mem-
bre pot emetre, en relació amb els as-
sumptes que són de la seva competència
i en qualsevol reunió de l’Organització
en la qual té dret de participar, un nom-
bre de vots equivalent al número dels
seus estats membres amb dret de vot en
aquesta reunió. Quan una organització
membre exerceix el seu dret de vot, els
seus estats membres no poden exercir-lo
i viceversa.

11. La Conferència pot decidir l’admis-
sió en qualitat de membre associat de
l’Organització de qualsevol territori o
grup de territoris que no tinguin la res-
ponsabilitat de la direcció de les seves
relacions internacionals, amb reserva de
les condicions de majoria i quòrum esta-
blertes en l’apartat anterior, prèvia de-
manda realitzada a nom del territori o
grup de territoris per l’estat membre o
l’autoritat responsable de la direcció de
les seves relacions internacionals. L’estat
membre o l’autoritat en qüestió ha de di-
positar un instrument oficial mitjançant
el qual accepta, en nom del membre as-
sociat per al qual es demana l’admissió,
les obligacions que deriven de l’Acta
constitutiva vigent en el moment de l’ad-
missió, així com la responsabilitat de ga-

rantir, pel que fa al membre associat es-
mentat , e l compliment de les
disposicions de l’apartat 4 de l’article
VIII, dels apartats 1 i 2 de l’article XVI i
dels apartats 2 i 3 de l’article XVIII d’a-
questa Acta.

12. La naturalesa i l’abast dels drets i de
les obligacions dels membres associats
es defineixen en els articles pertinents
d’aquesta Acta constitutiva i dels regla-
ments de l’Organització.

13. Els estats membres i els membres
associats adquireixen la qualitat de
membre o de membre associat a partir
de la data en què la Conferència ha apro-
vat la demanda d’admissió.

Article III
La Conferència

1. L’Organització compta amb una
Conferència en la qual cada estat mem-
bre i membre associat està representat
per un delegat. Els membres associats
participen en les deliberacions de la
Conferència, però no poden exercir-hi
funcions ni tenen dret de vot.

2. D’altra banda, cada estat membre i
membre associat pot nomenar adjunts,
suplents i assessors per acompanyar el
seu delegat. La Conferència fixa les con-
dicions relatives a la participació en els
debats dels suplents, adjunts i assessors;
tanmateix, aquesta participació no impli-
ca el dret de vot, llevat del cas que un su-
plent, un adjunt o un conseller actuï en
substitució del delegat.

3. En cap cas un delegat pot represen-
tar més d’un estat membre o membre as-
sociat.

4. Cada estat membre només disposa
d’un vot. Si un estat membre està retardat
en el pagament de la seva contribució a
l’Organització, no té dret de vot a la Con-
ferència, sempre que l’import del seu
deute sigui igual o superior al de les con-
tribucions que deu pels dos anys civils
anteriors. No obstant això, la Conferèn-
cia pot autoritzar aquest membre a votar
si constata que la manca de pagament és
deguda a circumstàncies que són inde-
pendents de la seva voluntat.

5. La Conferència pot convidar qualse-
vol organització internacional que tingui
activitats en àmbits connexos als de l’Or-
ganització per tal de fer-se representar
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en les seves sessions, en les condicions
establertes per la Conferència. Els repre-
sentants d’aquestes organitzacions no te-
nen dret de vot.

6. La Conferència es reuneix un cop
cada dos anys en sessió ordinària.
Tanmateix, es pot reunir en sessions ex-
traordinàries:

a) si en qualsevol de les seves sessions
ordinàries decideix reunir-se l’any
següent per una majoria dels vots
emesos;

b) si el Consell dóna instruccions a
aquest efecte al director general o si
ho sol·licita com a mínim una tercera
part dels estats membres.

7. La Conferència elegeix els membres
de la seva mesa.

8. Llevat que es prevegin de forma ex-
pressa disposicions contràries en aques-
ta Acta o en les normes que adopti la
Conferència, les decisions de la Confe-
rència s’han d’adoptar per una majoria
dels vots emesos.

Article IV
Funcions de la Conferència

1. La Conferència determina la política
general i aprova el pressupost de l’Orga-
nització, alhora que exerceix les altres
facultats que li confereix aquesta Acta.

2. La Conferència adopta el Reglament
general i el Reglament financer de l’Or-
ganització.

3. La Conferència pot formular reco-
manacions als estats membres i als mem-
bres associats, per una majoria de dues
terceres parts dels vots emesos, respecte
de qualsevol assumpte relatiu a l’alimen-
tació i a l’agricultura, amb la finalitat de
ser examinades i posades en pràctica
mitjançant l’acció nacional.

4. La Conferència pot formular reco-
manacions a qualsevol organització in-
ternacional respecte de qualsevol
assumpte que tingui relació amb les fina-
litats de l’Organització.

5. La Conferència pot revisar qualsevol
decisió adoptada pel Consell, per les co-
missions o els comitès de la Conferència
o del Consell, o pels òrgans subsidiaris
d’aquestes comissions o comitès.

Article V
Consell de l’Organització

1. La Conferència elegeix el Consell de
l’Organització, integrat per quaranta-
nou estats membres. Cada estat membre
que forma part del Consell té un repre-
sentant i disposa d’un sol vot, i pot no-
menar, d’altra banda, suplents, adjunts i
assessors. El Consell estableix les condi-
cions en què els suplents, adjunts i asses-
sors han de participar als debats;
nogensmenys, aquesta participació no
implica el dret de vot, llevat que un su-
plent, un adjunt o un assessor participi
en el lloc del representant. Cap repre-
sentant pot representar més d’un mem-
bre del Consell. Les normes relatives a la
durada i a les altres condicions d’exercici
del mandat dels membres del Consell
s’estableixen per la Conferència.

2. La Conferència nomena un presi-
dent independent del Consell.

3. El Consell ostenta les atribucions
que li delega la Conferència; no obstant
això, aquesta delegació no es fa extensi-
va a les facultats enunciades als apartats
2, 3 i 11 de l’article II; a l’article IV; a l’a-
partat 1 de l’article VII; a l’article XII; a
l’apartat 4 de l’article XIII; als apartats 1 i
6 de l’article XIV i a l’article XX d’aquesta
Acta.

4. El Consell nomena els membres de
la seva Mesa, llevat del president, i adop-
ta el seu propi reglament interior d’acord
amb les decisions de la Conferència.

5. Llevat que es prevegin de forma ex-
pressa disposicions contràries en aques-
ta Acta o en les normes dictades per la
Conferència o el Consell, totes les deci-
sions d’aquest darrer s’han de prendre
per majoria dels vots emesos.

6. En l’acompliment de les seves fun-
cions, el Consell és assistit per un Comitè
del Programa, un Comitè de Finances,
un Comitè d’Afers Constitucionals i
Jurídics, un Comitè de Problemes de
Productes Bàsics, un Comitè de Pesca,
un Comitè de Boscos, un Comitè d’Agri-
cultura i un Comitè de Seguretat Ali-
mentària Mundial. Aquests comitès han
de retre compte de les seves actuacions
al Consell, i la seva composició i atribu-
cions es determinen per les normes
aprovades per la Conferència.

Article VI
Comissions, comitès, conferències,

grups de treball i consultes

1. La Conferència o el Consell poden
crear comissions de les quals poden for-
mar part tots els estats membres i els
membres associats, o comissions regio-
nals de les quals també poden formar
part tots els estats membres i els mem-
bres associats, els territoris dels quals es-
tiguin situats totalment o en part en una
o diverses regions, encarregats de donar
la seva opinió pel que fa a l’elaboració i
la posada en pràctica de polítiques, així
com de coordinar-ne l’execució. La Con-
ferència o el Consell poden crear també,
conjuntament amb altres organitzacions
intergovernamentals, comissions mixtes
de les quals poden formar part tots els
estats membres i els membres associats
de l’Organització i de les altres organitza-
cions interessades, o comissions regio-
nals mixtes de les quals poden formar
part tots els estats membres i els mem-
bres associats de l’Organització o de les
altres organitzacions interessades, els
territoris dels quals estiguin situats total-
ment o en part en la regió considerada.

2. La Conferència, el Consell o el direc-
tor general autoritzat per la Conferència
o el Consell poden crear comitès i grups
de treball encarregats de dur a terme es-
tudis i d’emetre informes respecte de
qualsevol assumpte relacionat amb les fi-
nalitats de l’Organització. Aquests comi-
tès i grups de treball estan integrats sia
per estats membres i per membres asso-
ciats escollits, sia per individus designats
a títol personal per raó de la seva compe-
tència especial en qüestions tècniques.
La Conferència, el Consell o el director
general autoritzat per la Conferència o el
Consell poden crear també, conjunta-
ment amb altres organitzacions intergo-
vernamentals, comitès i grups de treball
mixts integrats sia per estats membres i
per membres associats de l’Organització
i de les altres organitzacions interessa-
des, sia per individus designats a títol
personal. Els estats membres i els mem-
bres associats escollits es designen, pel
que fa a l’Organització, sia per la Confe-
rència i el Consell, sia pel director gene-
ral si així ho decideixen la Conferència o
el Consell. Els individus nomenats a títol
personal són designats, pel que fa a l’Or-
ganització, sia per la Conferència, el
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Consell, els estats membres o els mem-
bres associats escollits, sia pel director
general si així ho decideixen la Confe-
rència o el Consell.

3. La Conferència, el Consell o el direc-
tor general autoritzat per la Conferència
o el Consell determinen en cada supòsit
les atribucions de les comissions, dels
comitès i dels grups de treball creats per
la Conferència, el Consell o el director
general segons el cas, així com la manera
de presentar els seus informes. Les co-
missions i els comitès poden formular el
seu propi reglament intern i les reformes
d’aquest mateix reglament intern, que
esdevenen vigents un cop els ha aprovat
el director general. Les atribucions de les
comissions, dels comitès i dels grups de
treball mixts, creats conjuntament amb
altres organitzacions intergovernamen-
tals, i també la manera de presentar els
seus informes, es determinen d’acord
amb les altres organitzacions interessa-
des.

4. El director general pot establir, en
consulta amb els estats membres, els
membres associats i les comissions na-
cionals de la FAO, unes llistes d’experts
per tal de celebrar consultes amb tècnics
destacats en els diversos camps d’activi-
tat de l’Organització. El director general
pot convocar reunions amb alguns o tots
els experts que figurin en aquestes llistes
per consultar-los qüestions concretes.

5. La Conferència, el Consell o el direc-
tor general autoritzat per la Conferència
o el Consell poden convocar conferèn-
cies generals, regionals, tècniques o d’un
altre tipus, o grups de treball o consultes
que reuneixin els estats membres i els
membres associats. La Conferència, el
Consell o el director general estableixen
les atribucions d’aquestes reunions i la
manera de presentar els seus informes, i
també poden preveure la participació a
les conferències, als grups de treball i a
les consultes, segons les modalitats que
considerin convenients, de les organitza-
cions nacionals i internacionals interes-
sades en assumptes de nutrició,
alimentació o agricultura.

6. Quan el director general estigui
convençut de la necessitat de mesures
urgents, pot crear els comitès i els grups
de treball, i convocar les conferències,
els grups de treball i les consultes previs-

tos als apartats 2 i 5 anteriors. El secretari
general ha de donar a conèixer aquestes
mesures als estats membres i als mem-
bres associats, i n’ha d’informar el Con-
sell en el període de sessions següent
que celebri.

7. Els membres associats que integren
les comissions, els comitès o els grups de
treball, o que participen a les conferèn-
cies, als grups de treball o a les consultes
a què fan referència els apartats 1, 2 i 5
anteriors, tenen dret de participar en les
deliberacions d’aquestes comissions, co-
mitès, conferències, grups de treball i
consultes, però no poden exercir-hi fun-
cions ni hi tenen el dret de vot.

Article VII
El director general

1. L’Organització té un director gene-
ral nomenat per la Conferència per un
període de sis anys. El director general
pot ser reelegit.

2. El nomenament del director general
d’acord amb aquest article es du a terme
segons els procediments i les condicions
que determini la Conferència.

3. Si el càrrec de director general esde-
vé vacant abans de l’expiració del man-
dat del titular, la Conferència, sia en el
període ordinari de sessions subsegüent,
sia en un període extraordinari convocat
d’acord amb les disposicions de l’apartat
6 de l’article III d’aquesta Acta constituti-
va, nomena un director general de con-
formitat amb les disposicions dels
apartats 1 i 2 d’aquest article. Tanmateix,
la durada del mandat d’un director gene-
ral nomenat en un període extraordinari
de sessions expira al finalitzar l’any du-
rant el qual se celebra el tercer període
ordinari de sessions de la Conferència a
partir de la data de la seva nominació.

4. Amb reserva del dret de supervisió
general de la Conferència i del Consell,
el director general ostenta plens poders i
autoritat per dirigir les activitats de l’Or-
ganització.

5. El director general o un represen-
tant que designi participa, sense tenir
dret de vot, en totes les sessions de la
Conferència o del Consell i els sotmet a
consideració qualsevol proposta per tal
d’endegar una acció apropiada relativa

als assumptes que es plantegin en
aquests òrgans.

Article VIII
El personal

1. El director general nomena el perso-
nal de l’Organització d’acord amb les
normes establertes per la Conferència.

2. El personal de l’Organització és res-
ponsable davant el director general. Les
seves funcions són exclusivament de
caràcter internacional i en el seu acom-
pliment no poden sol·licitar ni rebre ins-
truccions al respecte de cap autoritat
aliena a l’Organització. Els estats mem-
bres i els membres associats es compro-
meten a respectar plenament el caràcter
internacional de les funcions que corres-
ponen al personal, i a no exercir cap in-
fluència respecte dels seus nacionals en
l’exercici de les funcions esmentades.

3. El director general ha de tenir en
compte, en el moment d’escollir els
membres del personal i no obstant la im-
portància primordial de garantir els ser-
veis de les persones que presentin les
millors qualitats de treball i de compe-
tència tècnica, la conveniència d’un re-
clutament en funció d’una base
geogràfica tan àmplia com sigui possi-
ble.

4. Cada estat membre i cada membre
associat es compromet, en la mesura en
què els seus preceptes constitucionals li
ho permetin, a atorgar al director general
i al personal directiu les immunitats i els
privilegis diplomàtics, i a atorgar també
als altres membres del personal qualse-
vol facilitat i immunitat concedida al per-
sonal no diplomàtic afectat a les
missions diplomàtiques, o a atorgar-los
les immunitats o les facilitats que s’hagin
d’acordar en un futur al personal de la
mateixa categoria en altres organitza-
cions públiques internacionals.

Article IX
Seu

1. La Conferència ha de fixar la seu de
l’Organització.

Article X
Oficines regionals i d’enllaç

1. El director general pot crear oficines
regionals i subregionals amb l’aprovació
de la Conferència.
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2. El director general pot nomenar,
d’acord amb els governs interessats, fun-
cionaris encarregats de l’enllaç amb els
estats o amb determinades regions parti-
culars.

Article XI
Informes dels estats membres i dels

membres associats

1. Tots els estats membres i els mem-
bres associats han d’enviar regularment
al director general, des de la seva publi-
cació, els textos de les lleis i dels regla-
ments relatius a assumptes que són
competència de l’Organització i que el
director general consideri útils tenint en
compte les finalitats que persegueix l’Or-
ganització.

2. Sobre aquests mateixos assumptes,
tots els estats membres i els membres as-
sociats han d’enviar també regularment
al director general les informacions es-
tadístiques, tècniques o d’altres tipus
que hagin publicat o difós d’una altra
forma els governs o que aquests poden
obtenir sense dificultat. El director gene-
ral ha d’indicar periòdicament el caràcter
de les informacions que siguin més útils
per l’Organització i la forma com han de
ser comunicades.

3. Qualsevol estat membre i membre
associat pot ser requerit per tal de pro-
porcionar, en les dates i segons la forma
que els indiqui la Conferència, el Consell
o el director general, altres dades, infor-
mes o documents relatius a assumptes
que siguin competència de l’Organitza-
ció, i fins i tot informes sobre les mesures
adoptades d’acord amb les resolucions o
recomanacions de la Conferència.

Article XII
Relacions amb les Nacions Unides

1. L’Organització manté relacions amb
les Nacions Unides d’acord amb la seva
qualitat d’organisme especialitzat a què
fa referència l’article 57 de la Carta de les
Nacions Unides.

2. Els acords que defineixin les rela-
cions entre l’Organització i les Nacions
Unides s’han de sotmetre a aprovació de
la Conferència.

Article XIII
Cooperació amb les organitzacions i les

persones

1. Amb la finalitat d’assolir una estreta
cooperació entre l’Organització i altres
organitzacions internacionals amb fun-
cions similars, la Conferència pot con-
cloure, amb les autoritats competents
d’aquestes organitzacions, acords que
determinin la distribució de responsabi-
litats i les modalitats de cooperació.

2. El director general pot concloure,
subordinat a les decisions de la Confe-
rència, acords amb altres organitzacions
intergovernamentals relatius al manteni-
ment dels serveis comuns, a l’adopció de
mesures comunes en matèria de recluta-
ment, de formació, de condicions d’ocu-
pació, d’intercanvi de personal i a altres
matèries connexes.

3. La Conferència pot aprovar acords
que situïn sota l’autoritat general de l’Or-
ganització altres organitzacions interna-
cionals, l’activitat de les quals es du a
terme en l’àmbit de l’alimentació i de
l’agricultura, en aquelles condicions
convingudes amb les autoritats compe-
tents de les organitzacions interessades.

4. La Conferència ha d’establir les nor-
mes que assenyalin el procediment que
s’ha d’emprar per assegurar qualsevol
consulta adequada amb els governs so-
bre les relacions entre l’Organització i les
institucions nacionals o les persones par-
ticulars.

Article XIV
Convenis i acords

1. La Conferència pot aprovar i sotme-
tre a l’examen dels estats membres, per
una majoria de dues terceres parts dels
vots emesos i de conformitat amb les
normes adoptades per la Conferència,
convenis i acords sobre assumptes rela-
tius a l’alimentació i l’agricultura.

2. El Consell pot aprovar i sotmetre a
l’examen dels estats membres, d’acord
amb les normes adoptades per la Confe-
rència i amb el vot de com a mínim dues
terceres parts dels seus membres:

a) acords sobre qüestions relatives a
l’alimentació i a l’agricultura que tin-
guin un interès particular per als estats
membres de les regions geogràfiques
especificades en aquests acords i que

s’hagin d’aplicar només a les regions
esmentades.

b) convenis o acords complementaris
amb la finalitat de garantir l’aplicació
de qualsevol conveni o acord que hagi
esdevingut vigent d’acord amb el que
disposen l’apartat 1 o la lletra a de l’a-
partat 2.

3. Els convenis i els acords, i els conve-
nis i els acords complementaris, han de:

a) sotmetre’s a la Conferència o al Con-
sell a través del director general i en
nom de la reunió o conferència tècnica
de la qual hagin format part els estats
membres, que hagi contribuït a redac-
tar el projecte del conveni o de l’acord,
i hagi estat suggerit per a ser presentat
als estats membres interessats en la
seva acceptació.

b) contenir estipulacions que facin re-
ferència a l’elegibilitat per participar
en els convenis i acords esmentats pel
que fa als estats membres de l’Orga-
nització i als que, encara que no ho si-
guin, pertanyin a les Nacions Unides, a
qualsevol dels seus organismes espe-
cialitzats o a l’Agència Internacional de
l’Energia Atòmica, i a les organitza-
cions regionals d’integració econòmi-
ca, incloses les organitzacions
membres, a les que els seus estats
membres hagin transferit competèn-
cies en assumptes que se situen dins el
marc dels convenis i els acords, i dels
convenis i els acords complementaris,
incloent-hi la facultat de concertar
tractats relatius a aquests mateixos as-
sumptes, així com al nombre necessari
d’acceptacions d’estats membres per-
què esdevinguin vigents, garantint
mitjançant aquestes disposicions que
aquests convenis i acords, i aquests
convenis i acords complementaris,
constitueixin una vertadera contribu-
ció a l’assoliment dels objectius cer-
cats. Tractant-se de convenis i acords, i
de convenis i acords complementaris
mitjançant els quals es creïn comis-
sions o comitès, la participació dels es-
tats no membres de l’Organització que
pertanyin a les Nacions Unides, de
qualsevol dels seus organismes espe-
cialitzats o de l’Agència Internacional
de l’Energia Atòmica, o d’organitza-
cions regionals d’integració econòmi-
ca distintes de les organitzacions
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membres, està sotmesa també a la
prèvia aprovació de com a mínim dues
terceres parts dels membres d’aques-
tes comissions o comitès. Quan en un
conveni i un acord, i en un conveni i
un acord complementari, es prevegi
que una organització membre o una
organització regional d’integració
econòmica que no és una organització
membre poden ser-ne part, s’hi han
d’establir els drets de vot que han
d’exercir aquestes organitzacions, així
com altres condicions de participació.
En aquests convenis i acords, i conve-
nis i acords complementaris, quan els
estats membres de l’Organització no
participin en aquests convenis i
acords, i convenis i acords comple-
mentaris, i quan altres parts emetin un
sol vot, s’ha d’estipular que l’orga-
nització en qüestió ha d’emetre un sol
vot en qualsevol òrgan establert per
aquests convenis i acords, i convenis i
acords complementaris, si bé gaudeix
dels mateixos drets de participació
que els estats membres que són part
d’aquests convenis i acords, i convenis
i acords complementaris.

c) no implicar més obligacions de
caràcter econòmic per als estats mem-
bres no signataris que les contribu-
cions al pressupost previstes en
l’apartat 2 de l’article XVIII d’aquesta
Acta.

4. Qualsevol conveni i acord, i conve-
ni i acord complementari, aprovat per la
Conferència o el Consell per tal de sot-
metre’l als estats membres, esdevé vi-
gent per cada part contractant d’acord
amb el que determini el conveni i l’a-
cord, i el conveni i l’acord complementa-
ri.

5. Pel que fa als membres associats, els
convenis i els acords, i els convenis i els
acords complementaris, se sotmeten a
l’autoritat que tingui la responsabilitat de
les relacions internacionals del membre
associat interessat.

6. La Conferència ha d’establir normes
que assenyalin el procediment que s’ha
de seguir per assegurar qualsevol con-
sulta adequada amb els governs i la pre-
paració tècnica convenient abans que la
Conferència o el Consell examinin els
convenis i els acords, i els convenis i els

acords complementaris, que es propo-
sin.

7. El president de la Conferència o del
Consell, respectivament, i el director ge-
neral han de certificar mitjançant la seva
signatura dues còpies de qualsevol con-
veni i acord, i conveni i acord comple-
mentari, aprovat per la Conferència o el
Consell, redactades en la llengua o en les
llengües autèntiques. Una d’aquestes
còpies s’ha de dipositar als arxius de
l’Organització. L’altra s’ha d’enviar al se-
cretari general de les Nacions Unides
perquè sigui registrada un cop el conve-
ni i l’acord, i el conveni i l’acord comple-
mentari, hagin esdevingut vigents com a
resultat de l’acció empresa d’acord amb
aquest article. D’altra banda, el director
general ha de certificar còpies dels con-
venis i acords, i dels convenis i acords
complementaris, i n’ha de remetre una a
cada estat membre de l’Organització, i
també als estats no membres o a les orga-
nitzacions regionals d’integració
econòmica que siguin part en el conveni
i l’acord, i en el conveni i l’acord comple-
mentari.

Article XV
Acords entre l’Organització i els estats

membres

1. La Conferència pot autoritzar el di-
rector general per concertar acords amb
els estats membres amb la finalitat de
crear institucions internacionals que
s’encarreguin de qüestions relatives a
l’agricultura i a l’alimentació.

2. En compliment d’una decisió de
caràcter polític adoptada a aquest efecte
per la Conferència per una majoria de
dues terceres parts dels vots emesos, el
director general pot negociar i concertar
aquests acords amb els estats membres,
amb reserva de les disposicions de l’a-
partat 3 d’aquest article.

3. La signatura d’aquests acords pel di-
rector general està subordinada a la
prèvia aprovació de la Conferència per
una majoria de dues terceres parts dels
vots emesos. En un o en diversos casos
específics, la Conferència pot delegar al
Consell la seva aprovació, per la qual es
requereix llavors el vot afirmatiu de com
a mínim les dues terceres parts dels
membres del Consell.

Article XVI
Estatut jurídic

1. L’Organització té personalitat jurídi-
ca per executar qualsevol acte legal d’a-
cord amb les seves finalitats, sempre que
no s’extralimiti en els poders que aques-
ta Acta li confereix.

2. Cada estat membre i cada membre
associat es compromet a atorgar a l’Or-
ganització, en la mesura que ho perme-
tin les seves normes constitucionals,
qualsevol immunitat i facilitat que ator-
gui a les missions diplomàtiques, inclosa
la inviolabilitat de les seves oficines i ar-
xius, la immunitat de jurisdicció i
l’exempció d’impostos.

3. La Conferència ha d’adoptar les dis-
posicions necessàries perquè un tribunal
administratiu resolgui les controvèrsies
que sorgeixin en relació amb les condi-
cions i amb la durada dels nomenaments
del personal.

Article XVII
Interpretació de l’Acta constitutiva i

arranjament de les qüestions jurídiques

1. Qualsevol qüestió o controvèrsia re-
lativa a la interpretació d’aquesta Acta
que no hagi estat resolta per la Conferèn-
cia s’ha de deferir davant la Cort Interna-
cional de Justícia d’acord amb les
condicions que prevegi l’Estatut d’a-
questa Cort, o davant qualsevol altra en-
titat que la Conferència determini.

2. Qualsevol sol·licitud que l’Orga-
nització dirigeixi a la Cort Internacional
de Justícia perquè emeti la seva opinió
sobre les qüestions jurídiques que sor-
geixin dins l’àmbit de les seves activitats
s’ha de presentar de conformitat amb els
acords existents entre l’Organització i les
Nacions Unides.

3. Per tal de deferir qualsevol qüestió o
controvèrsia d’acord amb aquest article,
així com per qualsevol sol·licitud d’opi-
nió, s’ha de seguir el procediment esta-
blert per la Conferència.

Article XVIII
Pressupost i contribucions

1. En cada període ordinari de ses-
sions de la Conferència, el director gene-
ral ha de sotmetre a aprovació el
pressupost de l’Organització.
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2. Cada estat membre i cada membre
ssociat es compromet a contribuir
anualment a les despeses de l’Organitza-
ció amb la part del pressupost que li
assigni la Conferència. En determinar les
contribucions que han d’abonar els es-
tats membres i els membres associats, la
Conferència ha de tenir en compte la
condició jurídica diferent dels estats
membres i dels membres associats.

3. Cada estat membre i cada membre
associat ha de pagar, des del moment de
l’acceptació de la seva sol·licitud d’ad-
missió, una primera quota en concepte
de contribució al pressupost de l’exercici
econòmic vigent, la quantia de la qual
l’ha de determinar la Conferència.

4. L’exercici econòmic de l’Organitza-
ció el constitueixen els dos anys civils
subsegüents a la data normal del període
ordinari de sessions de la Conferència,
llevat que la Conferència disposi una al-
tra cosa.

5. Les decisions sobre la contribució al
pressupost s’han d’adoptar per una ma-
joria de dues terceres parts dels vots
emesos.

6. No s’exigeix la contribució al pres-
supost per part d’una organització mem-
bre, segons s’especifica en l’apartat 2
d’aquest article, si bé aquesta ha de pa-
gar a l’Organització una quantitat que
fixa la Conferència per sufragar les des-
peses administratives i altres que derivin
de la seva condició de membre de l’Or-
ganització. Una organització membre no
pren part en la votació relativa al pressu-
post.

Article XIX
Retirada dels estats membres i dels

membres associats

Qualsevol estat membre pot comuni-
car en qualsevol moment la seva retirada
de l’Organització, sempre que hagin
transcorregut quatre anys a partir de la
data en què va acceptar aquesta Acta. La
notificació de la retirada d’un membre
associat l’ha de formular l’estat membre
o l’autoritat que tingui la responsabilitat
de les seves relacions internacionals. La
retirada esdevé efectiva un any després
de la data en què hagi estat comunicada
al director general. L’obligació econòmi-
ca contreta amb l’Organització per l’estat
membre que ha notificat la seva retirada,

o pel membre associat en nom del qual
s’ha formulat aquesta notificació, inclou
tot l’any civil en què la retirada esdevé
efectiva.

Article XX
Esmenes a l’Acta constitutiva

1. La Conferència pot introduir esme-
nes a aquesta Acta per una majoria de
dues terceres parts dels vots emesos;
tanmateix, aquesta majoria ha de repre-
sentar més de la meitat del número total
d’estats membres de l’Organització.

2. Qualsevol esmena que no comporti
noves obligacions per als estats mem-
bres ni per als membres associats esdevé
vigent immediatament, llevat que es dis-
posi una altra cosa en la resolució
mitjançant la qual s’adoptin. Qualsevol
esmena que comporti noves obligacions
pels estats membres i els membres asso-
ciats esdevé vigent pels estats membres i
els membres associats que les han ac-
ceptat en el moment en què dues terce-
res parts del nombre total d’estats
membres de l’Organització hagin notifi-
cat la seva acceptació; l’esmena esdevé
posteriorment vigent per als altres estats
membres o membres associats a partir
del moment en què l’han acceptat. Pel
que fa als membres associats, l’accepta-
ció de les esmenes que comportin noves
obligacions es notifica, en nom seu, per
l’estat membre o per l’autoritat que tin-
gui la responsabilitat de les seves rela-
cions internacionals.

3. Les propostes d’esmena de l’Acta
constitutiva es formulen ja sigui pel Con-
sell, ja sigui per un estat membre, en una
comunicació adreçada al director gene-
ral. El director general ha d’informar im-
mediatament tots els estats membres i els
membres associats de qualsevol propos-
ta d’esmena.

4. Cap proposta d’esmena a l’Acta
constitutiva pot ser inclosa en l’ordre del
dia d’un període de sessions de la Confe-
rència, llevat que s’hagi notificat pel di-
rector general als estats membres i als
membres associats com a mínim cent
vint dies abans de l’obertura del període
de sessions.

Article XXI
Entrada en vigor de l’Acta constitutiva

1. Aquesta Acta queda oberta a l’ac-
ceptació dels estats enumerats a l’annex
1.

2. L’instrument d’acceptació és tramès
per cada govern a la Comissió Interina
de les Nacions Unides per a l’Alimenta-
ció i l’Agricultura, que en notifica la re-
cepció als governs dels estats enumerats
a l’annex 1. L’acceptació es notifica a la
Comissió Interina mitjançant un repre-
sentant diplomàtic, i en aquest supòsit
l’instrument d’acceptació ha de ser tra-
mès a la Comissió posteriorment i tan
aviat com sigui possible.

3. Quan la Comissió Interina ha rebut
vint notificacions d’acceptació, ha de
prendre les disposicions necessàries per
fer signar aquesta Acta en un únic exem-
plar pels representants diplomàtics de-
gudament autoritzats a aquest efecte,
dels estats que han notificat la seva ac-
ceptació. Aquesta Acta esdevé immedia-
tament vigent quan el seu text ha estat
signat en nom de com a mínim vint dels
estats enumerats a l’annex 1.

4. Les acceptacions notificades des-
prés de l’entrada en vigor d’aquesta Acta
esdevenen efectives a partir que la Co-
missió Interina o l’Organització les ha re-
budes.

Article XXII
Textos autèntics de l’Acta constitutiva

Els textos en anglès, àrab, xinès, espa-
nyol i francès d’aquesta Acta constitutiva
són igualment fefaents.
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Annex I

Estats amb dret de ser admesos com a membres fundadors

Situació de l’Acta constitutiva de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura al 29 de
novembre del 2003

187 estats membres i 1 organització
membre

Entrada en vigor: 16 d’octubre de 1945
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Austràlia Índia
Bèlgica Iraq
Bolívia Iran
Brasil Islàndia
Canadà Libèria
Colòmbia Luxemburg
Costa Rica Mèxic
Cuba Nicaragua
Txecoslovàquia Noruega
Xile Nova Zelanda
Xina Països Baixos
Dinamarca Panamà
Equador Paraguai
Egipte Perú
El Salvador Polònia
Estats Units d’Amèrica Regne Unit
Etiòpia República Dominicana
Filipines Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques
França Unió Sud-africana
Grècia Uruguai
Guatemala Veneçuela
Haití Iugoslàvia
Hondures

Estat o organització Membre des de
Afganistan 1 de desembre de 1949
Albània 12 de novembre de 1973
Alemanya 27 de novembre de 1950
Algèria 19 de novembre de 1963
Angola 14 de novembre de 1977
Antigua i Barbuda 7 de novembre de 1983
Aràbia Saudita 23 de novembre de 1948
Argentina 21 de novembre de 1951
Armènia 8 de novembre de 1993
Austràlia 16 d’octubre de 1945
Àustria 27 d’agost de 1947
Azerbaitjan 20 d’octubre de 1995
Bahames 8 de novembre de 1975
Bahrain 8 de novembre de 1971
Bangladesh 12 de novembre de 1973
Barbados 6 de novembre de 1967
Bèlgica 16 d’octubre de 1945
Belize 7 de novembre de 1983
Benín 9 de novembre de 1961
Bhutan 7 de novembre de 1981
Bolívia 16 d’octubre de 1945
Bòsnia i Hercegovina 8 de novembre de 1993
Botswana 1 de novembre de 1966
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Brasil 16 d’octubre de 1945
Bulgària 6 de novembre de 1967
Burkina Faso 9 de novembre de 1961
Burundi 19 de novembre de 1963
Cambotja 11 de novembre de 1950
Camerun 22 de març de 1960
Canadà 16 d’octubre de 1945
Cap Verd 8 de novembre de 1975
Colòmbia 17 d’octubre de 1945
Comores 14 de novembre de 1977
Comunitat Europea 26 de novembre de 1991
Congo 9 de novembre de 1961
Costa d’Ivori 9 de novembre de 1961
Costa Rica 7 d’abril de 1948
Croàcia 8 de novembre de 1993
Cuba 19 d’octubre de 1945
Dinamarca 16 d’octubre de 1945
Djibouti 14 de novembre de 1977
Dominica 12 de novembre de 1979
Egipte 16 d’octubre de 1945
El Salvador 19 d’agost de 1947
Equador 16 d’octubre de 1945
Eritrea 8 de novembre de 1993
Eslovàquia 8 de novembre de 1993
Eslovènia 8 de novembre de 1993
Espanya 5 d’abril de 1951
Estats Units d’Amèrica 16 d’octubre de 1945
Estònia 11 de novembre de 1991
Etiòpia 1 de gener de 1948
Fiji 8 de novembre de 1971
Filipines 16 d’octubre de 1945
Finlàndia 27 d’agost de 1947
França 16 d’octubre de 1945
Gabon 9 de novembre de 1961
Gàmbia 22 de novembre de 1965
Geòrgia 20 d’octubre de 1995
Ghana 9 de novembre de 1957
Grècia 16 d’octubre de 1945
Grenada 8 de novembre de 1975
Guatemala 16 d’octubre de 1945
Guinea 5 de novembre de 1959
Guinea Bissau 26 de novembre de 1973
Guinea Equatorial 7 de novembre de 1981
Guyana 22 d’agost de 1966
Haití 16 d’octubre de 1945
Hondures 16 d’octubre de 1945
Hongria 6 de novembre de 1967
Iemen 22 de maig de 1990
Illes Cook 11 de novembre de 1985
Illes Marshall 12 de novembre de 1999
Illes Salomó 11 de novembre de 1985
Índia 16 d’octubre de 1945
Indonèsia 28 de novembre de 1949
Iran, República Islàmica d’ 1 de desembre de 1953
Iraq 16 d’octubre de 1945
Irlanda 3 de setembre de 1946
Islàndia 16 d’octubre de 1945
Israel 23 de novembre de 1949
Itàlia 12 de setembre de 1946
Jamaica 13 de març de 1963
Japó 21 de novembre de 1951
Jordània 23 de gener de 1951
Kazakhstan 7 de novembre de 1997
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Kenya 27 de gener de 1964
Kirguizistan 8 de novembre de 1993
Kiribati 15 de novembre de 1999
Kuwait 9 de novembre de 1961
Laos, República Democràtica Popular de 21 de novembre de 1951
Lesotho 7 de novembre de 1966
Letònia 11 de novembre de 1991
Líban 27 d’octubre de 1945
Libèria 16 d’octubre de 1945
Líbia 24 de novembre de 1953
Lituània 11 de novembre de 1991
Luxemburg 16 d’octubre de 1945
Macedònia, Antiga República Iugoslava de 8 de novembre de 1993
Madagascar 9 de novembre de 1961
Malàisia 9 de novembre de 1957
Malawi 22 de novembre de 1965
Maldives 8 de novembre de 1971
Mali 9 de novembre de 1961
Malta 5 d’octubre de 1964
Marroc 13 de setembre de 1956
Maurici 12 de març de 1968
Mauritània 9 de novembre de 1961
Mèxic 16 d’octubre de 1945
Micronèsia 29 de novembre del 2003
Moçambic 14 de novembre de 1977
Moldàvia, República de 20 d’octubre de 1995
Mònaco 2 de novembre del 2001
Mongòlia 12 de novembre de 1973
Myanmar 11 de setembre de 1947
Namíbia 14 de novembre de 1977
Nauru 2 de novembre del 2001
Nepal 21 de novembre de 1951
Nicaragua 26 d’octubre de 1945
Níger 9 de novembre de 1961
Nigèria 11 d’octubre de 1960
Niue 12 de novembre de 1999
Noruega 16 d’octubre de 1945
Nova Zelanda 16 d’octubre de 1945
Oman 8 de novembre de 1971
Països Baixos 16 d’octubre de 1945
Pakistan 7 de setembre de 1947
Palau 12 de novembre de 1999
Panamà 16 d’octubre de 1945
Papua Nova Guinea 8 de novembre de 1975
Paraguai 30 d’octubre de 1945
Perú 17 de juny de 1952
Polònia 9 de novembre de 1957
Portugal 11 de setembre de 1946
Qatar 8 de novembre de 1971
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord 16 d’octubre de 1945
República Centrafricana 9 de novembre de 1961
República de Corea 25 de novembre de 1949
República Democràtica del Congo 9 de novembre de 1961
República Dominicana 16 d’octubre de 1945
República Popular Democràtica de Corea 14 de novembre de 1977
República Txeca 8 de novembre de 1993
Romania 9 de novembre de 1961
Rwanda 19 de novembre de 1963
Saint Kitts i Nevis 7 de novembre de 1983
Saint Lucia 26 de novembre de 1979
Saint Vincent i les Grenadines 7 de novembre de 1981
Samoa 12 de novembre de 1979
San Marino 12 de novembre de 1999
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Sao Tomé i Príncipe 14 de novembre de 1977
Senegal 9 de novembre de 1961
Sèrbia i Montenegro 2 de novembre del 2001
Seychelles 14 de novembre de 1977
Sierra Leone 9 de novembre de 1961
Síria, República Àrab de 27 d’octubre de 1945
Somàlia 17 de novembre de 1960
Sri Lanka 21 de maig de 1948
Sud-àfrica 9 de novembre de 1993
Sudan 13 de setembre de 1956
Suècia 13 de febrer de 1950
Suïssa 11 de setembre de 1946
Surinam 26 de novembre de 1975
Swazilàndia 8 de novembre de 1971
Tadjikistan 20 d’octubre de 1995
Tailàndia 27 d’agost de 1947
Tanzània, República Unida de 8 de febrer de 1962
Timor Oriental 29 de novembre del 2003
Togo 23 de maig de 1960
Tonga 7 de novembre de 1981
Trinitat i Tobago 19 de novembre de 1963
Tunísia 25 de novembre de 1955
Turkmenistan 20 d’octubre de 1995
Turquia 6 d’abril de 1948
Tuvalu 29 de novembre del 2003
Txad 9 de novembre de 1961
Ucraïna 29 de novembre del 2003
Uganda 19 de novembre de 1963
Unió dels Emirats Àrabs Units 12 de novembre de 1973
Uruguai 30 de novembre de 1945
Uzbekistan 2 de novembre del 2001
Vanuatu 7 de novembre de 1983
Veneçuela 16 d’octubre de 1945
Vietnam 11 de novembre de 1950
Xile 17 de maig de 1946
Xina 16 d’octubre de 1945
Xipre 14 de setembre de 1960
Zàmbia 22 de novembre de 1965
Zimbabwe 7 de novembre de 1981




