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النظام األساسي املنقح هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه
يف الشرق األدنى
أوال  -معلومات أساسية
 - 1وفقا للفقرة األوىل من املادة السادسة من دستور منظمة األغذية والزراعة ،جيوز للمؤمتر أو اجمللس إنشاء
هيئات إقليمية تكون عضويتها مفتوحة جلميع البلدان األعضاء واألعضاء املنتسبني إىل املنظمة ممن تقع أراضيها كليا أو
جزئيا يف إقليم أو أكثر ،وذلك لتقديم املشورة بشأن وضع السياسات وتنفيذها ،ولتنسيق عملية تنفيذها .واملعتاد أن
حيدد املؤمتر أو اجمللس النظام األساسي ملثل هذه األجهزة يف قرار تأسيسها.
 - 2مت إنشاء هيئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى عرب دمج هيئتني كانتا موجودتني سابقا
تأسستا مبوجب املادة السادسة من الدستور :أي اهليئة اإلقليمية الستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى ،واهليئة
اإلقليمية للزراعة يف الشرق األدنى .وقد أنشأت اهليئة اإلقليمية الستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى الدورة الثامنة
واألربعون للمجلس بواسطة القرار رقم  84/9الصادر بتاريخ  22يونيه/حزيران  ،1991يف حني أنشأت اهليئة اإلقليمية
للزراعة يف الشرق األدنى الدورة الثالثة والثمانون للمجلس مبوجب القرار رقم  42/8الصادر يف  28يونيه/حزيران
.1942

طبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org :
ME606/A
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 - 2خالل عام  ،1991أجرت األجهزة الرياسية للمنظمة عملية استعراض لألجهزة الدستورية للمنظمة تهدف،
يف مجلة أمور ،إىل تعزيز املنظمة وإدارتها ،وإلغاء األجهزة القانونية اليت عفا عليها الزمن مبا يضمن متتع األجهزة اليت
مت االحتفاظ بها باملزيد من تدابري العمل املرنة واملوجهة إىل املهام واحملددة زمنيا ،واقتصار إنشاء األجهزة اجلديدة
حلاالت الضرورة القصوى .1وقد مت إنشاء اهليئة يف أعقاب التوصيات اليت وردت يف سياق عملية االستعراض هذه .2غري
أنه ،بسبب الرقابة رمبا  ،مل يتم اعتماد أي نظام أساسي رمسي للهيئة ،كما مل يصدر أي نظام أساسي حتى اللحظة.
وبناءً على ذلك ،عملت اهليئة منذ دورتها األوىل ( 21-22مارس/آذار  )2222مبوجب اختصاصات اهليئتني اللتني
تستمد منهما واليتها ،وعلى أساس الالئحة العامة للمنظمة.
 - 8خالل هذه الفرتة ،كانت اهليئة مبثابة منتدى ألعضائها حيث ميكنهم تبادل املعلومات واخلربات بشأن
القضايا الزراعية واألراضي واملياه يف اإلقليم .وقد اعتمدت اهليئة نهجا متعدد التخصصات وقامت بتطوير برامج متكاملة
وشاملة للتنمية الزراعية والريفية .و تعمل اهليئة أيضا على تعزيز التعاون الفين اإلقليمي وشبه اإلقليمي يف اجملاالت
ذات االهتمام املشرتك وعلى تنفيذ برامج عمل مشرتكة .ويف كل فرتة مالية ،قامت اهليئة باستعراض األنشطة اليت
نفذتها املنظمة ومكتبها اإلقليمي وخرجت بتوصيات عملية لقطاعات الزراعة واألراضي واملياه .ويتم استعراض توصيات
اهليئة من قبل املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى ،وهي تشكل أساسا لوضع برنامج عمل املنظمة يف اإلقليم.
 - 2استعرضت اهليئة يف دورتها السادسة (اخلرطوم ،السودان 22 ،نوفمرب/تشرين الثاني  2 -ديسمرب/كانون
األول  )2212آليات عملها وأنشطتها منذ إنشائها وخلصت إىل وجود حاجة إىل إجراء عدد من التغيريات من أجل
حتسني أدائها.وبناء عليه ،أوصت اهليئة:

"(أ) بإعداد اللوائح الداخلية للهيئة من أجل تنظيم معايري عملها ،مع قياام البلادان األعضااء يف اهليئاة باأداء
دور رائد يف هذه التحضريات ،وإنشاء جملس من البلدان األعضاء من أجل رصد شؤون اهليئة وإدارتها؛ و
(ب) بأن تقدم البلدان األعضاء مساهمات مالية يف موارد اهليئاة لتمكينهاا مان حتساني آلياات عملاها وتنفياذ
براجمها العامة".
4-8

 - 9وقد أيدت هذه التوصيات الدورة الثالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى (اخلرطوم ،السودان،
ديسمرب/كانون األول  .)2212ووفقا لذلك ،مت إعداد مشروع النظام األساسي (املرفق األول) لكي تستعرضه اهليئة خالل
دورتها السابعة (اخلاصة) ،اليت عقدت يف القاهرة ،مصر ،يف  9-4مايو/أيار  .2212واستعرضت اهليئة مشروع النظام
األساسي وأيدته مع بعض التغيريات (املرفق الثاني).

 1أنظر قرار املؤمتر رقم  ،91/12الدورة التاسعة والعشرون للمؤمتر ،روما 14-1 ،نوفمرب/تشرين الثاني .1991
 2أنظر الوثيقة  ،JM 97/3-Rev. 2االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة والسبعني للجنة الربنامج والدورة الثامنة والثمانني للجنة املالية29-28 ،
سبتمرب/أيلول  ،1991الوفورات وزيادة الكفاءة يف احلوكمة :التقرير النهائي من قبل جمموعة االتصال املخصصة بشأن األجهزة الدستورية ،ص.11 .
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ثانيا  -الغرض من هذه الوثيقة
 - 1اهليئة مدعوة إىل استعراض مشروع النظام األساسي للهيئة املرفق بهذه الوثيقة على النحو املبني يف مشروع قرار
اجمللس الذي يرد يف املرفق الثالث ،والذي حيتوي املالحظات اليت أبدتها الدورة السابعة للهيئة ،وإحالتها إىل
اجمللس للموافقة عليها.

ثالثا  -مشروع النظام األساسي
 - 4يتضمن مشروع النظام األساسي أحكاما بشأن العضوية واالختصاصات ،واجلهاز التنفيذي أو "املكتب"،
والدورات ،والنصاب القانوني ،والرتتيبات اخلاصة بالغالبية وبالتصويت ،واهليئات الفرعية ،وإجراءات رفع التقارير،
والشؤون اإلدارية واملالية ،واملراقبني ،والتعديالت اليت أدخلت على النظام األساسي ،على النحو املطلوب من جانب
مؤمتر للهيئات املنشأة مبوجب املادة السادسة من الدستور.3
 - 9على وجه اخلصوص ،جتدر اإلشارة إىل أن االختصاصات املدرجة يف املادة الثالثة قد صيغت على أساس
اختصاصات اهليئة اإلقليمية الستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى واهليئة اإلقليمية للزراعة يف الشرق األدنى.
و أيضا ،تنص املادة الرابعة على إنشاء مكتب مكوّن من ممثلي البلدان األعضاء يف اهليئة ،وذلك بناء على طلب اهليئة
خالل دورتها السادسة .وعالو ة على ذلك ،حتتوي املادة التاسعة بندا يتعلق مببادئ تقديم التقارير اليت تتبع التوصيات
الواردة يف خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ( )2211-2229اليت اعتمدها املؤمتر العام للمنظمة يف دورته اخلامسة
والثالثني (اخلاصة) يف عام .2224
 - 12وحبال متت املصادقة على مشروع النظام األساسي ،سيحال إىل الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس
( 22-29نوفمرب/تشرين الثاني  ،)2212للموافقة عليه.

رابعا  -اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 - 11اللجنة مدعوة إىل:
استعراض مشروع قرار اجمللس الذي يتضمن النظام األساسي للهيئة ،على النحو املبني يف املرفق
(أ)
الثالث ،وإبداء تعليقاتها ومالحظاتها عليه حسب االقتضاء؛
(ب)

وإحالة مشروع القرار إىل اجمللس إلقراره.

 3أنظر املبادئ واإلجراءات اليت ينبغي أن حتكم املعاهدات واالتفاقات املربمة مبوجب املادتني  18و 12من الدستور واهليئات واللجان اليت تأسست
مبوجب املادة السادسة من الدستور ،واجلزء صفر من اجمللد الثاني من النصوص األساسية للمنظمة.
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املرفق األول
النظام األساسي املقرتح هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى
(املرفق األول بالوثيقة ( ALAWUC/NE/12/2ﻫ))
املادة األوىل  -العضوية
 - 1عضوية اهليئة مفتوحة أمام مجيع البلدان األعضاء واألعضاء املنتسبني للمنظمة ممن تقع أراضيها بأكملها أو يف
جزء منها داخل إقليم الشرق األدنى كما حتدده املنظمة .وتتكون اهليئة من األعضاء الذين هلم احلق يف ذلك ممن
يقومون بإبالغ املدير العام برغبتهم يف أن يكونوا أعضاء باهليئة.
 - 2يقوم كل عضو يف اهليئة بإبالغ املدير العام باسم من ميثله ،وهو املمثل الذي سيشارك – بقدر اإلمكان – يف
اجتماعات اهليئة بصفة مستمرة ،ويتحمل املسؤوليات املتعلقة بصياغة وتنفيذ سياسات الزراعة واستخدام األراضي
واملياه يف بلده.
املادة الثانية  -االختصاصات
اختصاصات اهليئة هي:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ﻫ)
(و)
(ز)

إجراء استعراضات وتقديرات دورية للقضايا واملسائل املهمة يف اإلقليم فيما يتعلق بالزراعة واستخدام
األراضي واملياه؛
تعزيز النهج املتعدد االختصاصات وبرامج التنمية الزراعية والريفية املتكاملة؛
أن تكون مبثابة منتدى يتبادل فيه أعضاء اهليئة املعلومات واخلربات؛
تشجيع التعاون الفين اإلقليمي وشبه اإلقليمي يف جماالت الزراعة واستخدام األراضي واملياه؛
وضع برنامج عمل مشرتك بني البلدان األعضاء؛
مساعدة املنظمة يف حتديد املسائل واملشاكل ذات االهتمام املشرتك ألعضاء اهليئة؛
مساعدة املنظمة يف صياغة برنامج عمل للمستقبل ،مبا يف ذلك تشجيع التعاون اإلقليمي وشبه
اإلقليمي من أجل التغلب على مشاكل إدارة املوارد املائية ،واستخدام األراضي بصورة مستدامة،
واستكمال البيانات املتعلقة بتنمية موارد اإلقليم من األراضي واملياه واحملافظة عليها؛
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تشجيع وضع برامج يف اإلقليم بشأن إنتاج األغذية ،ووقاية النباتات ،والصحة احليوانية واإلنتاج
احليواني ،وتطوير أنظمة البحوث الزراعية ،وحتديد اخلدمات الزراعية اليت تتسم بالكفاءة
للمزارعني.

املادة الثالثة  -املسؤولون يف اهليئة
 - 1تنتخب اهليئة من بني ممثلي أعضائها رئيسا ونائبني للرئيس يف نهاية كل دورة .ملدة سنتني ،وال جيوز
انتخابهم ملدة أخرى ،وجيوز انتخاب أحد نائيب الرئيس ليصبح رئيسا .وجتري عملية االنتخاب يف نهاية الدورات
العادية.
 - 2يتوىل الرئيس ،أو أحد نائبيه يف حالة غيابه ،رئاسة اجتماعات اهليئة ،ويضطلع باملهام األخرى الالزمة
لتسهيل عمل اهليئة .وتكون لنائب الرئيس يف حالة قيامه بعمل الرئيس سلطات وواجبات الرئيس نفسها.
 - 2يف حالة عدم متكن الرئيس ونائيب الرئيس من رئاسة اجللسة ،يتوىل املدير العام للمنظمة أو من ميثله رئاسة
اجللسة ،إىل أن يتم انتخاب رئيس هلذه احلالة.
-8

جيوز للهيئة أن تنتخب مقررا أو أكثر من بني أعضائها.

-2

يعيّن املدير العام أحد موظفي املنظمة ليتوىل أمانه اهليئة ،ويكون هذا األخري مسؤوال أمامه.

املادة الرابعة  -مكتب اهليئة
 - 1يتكوّن مكتب ا هليئة من رئيس اهليئة ونائبيه كأعضاء حبكم مناصبهم ،باإلضافة إىل عضوين آخرين تنتخبهم
اهليئة من بني أعضائها .وتكون مدة العضوية سنتني ،وجيوز إعادة انتخاب األعضاء مرتني أخريني مدة كل منهما
سنتني .وجتري عملية االنتخاب يف نهاية الدورات العادية .وضمانا لتناوب األعضاء واستمرارية العمل يف الوقت نفسه،
ينبغي االهتمام عند انتخاب أعضاء املكتب بتفضيل عدم تغيري أكثر من ثالثة أعضاء يف وقت واحد.
 - 2يتوىل رئيس اهليئة رئاسة املكتب .ويف حالة غيابه ،يتوىل نائبه األول ،ويف حال غياب هذا النائب يتوىل
النائب الثاني رئاسة اجتماعات املكتب ،ويضطلع باملهام األخرى الالزمة لتسهيل عمل املكتب.
 - 2يضطلع مكتب اهليئة بأعمال اهليئة فيما بني دوراتها ،حيث يكون هو اجلهاز التنفيذي للهيئة .ويتوىل بشكل
خاص رفع اقرتاحات إىل اهليئة تتعلق بالتوجه العام ألنشطة اهليئة وبرنامج عملها ،وحيقق يف مشاكل حمددة ،ويساعد
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يف ضمان تنفيذ الربنامج الذي أقرته اهليئة .كما يتوىل إبالغ أعضاء اهليئة دوريا – عن طريق املدير العام – بأي قرارات
يتم اختاذها ،على أن تتوىل اهليئة التصديق على هذه القرارات يف دورتها التالية.
 - 8جيوز للمدير العام – بعد التشاور مع رئيس اهليئة – أن يعقد اجتماعات ملكتب اهليئة كلما دعت احلاجة إىل
ذلك .وسوف جيتمع املكتب كلما اجتمعت اهليئة.
املادة اخلامسة  -الدورات
 - 1تعقد اهليئة عادة دوراتها املقررة يف برنامج عمل املنظمة أثناء فرتة السنتني املعنية .ولكن من سلطة املدير العام
أن يقرر استثناءات بالتشاو ر مع اهليئة وعندما يرى هو نفسه أن هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج العمل وامليزانية
الذي أقره املؤمتر ،على أن ترفع مثل هذه االستثناءات إىل اجمللس يف دورته التالية مباشرة هلذا اإلجراء.
 - 2يتوىل املدير العام الدعوة النعقاد دورات اهليئة ،وحيدد مكان انعقادها بالتشاور مع رئيس اهليئة ومع
السلطات املختصة يف البلد املضيف ،مع مراعاة وجهات نظر اهليئة.
 - 2يرسل عادة إشعارا مبوعد ومكان انعقاد كل دورة إىل مجيع أعضاء اهليئة قبل املوعد املقرر لبدء اجتماعاتها
بثالثة أشهر على األقل.
 - 8حيق لكل عضو يف اهليئة أن يكون له ممثل واحد وجيوز أن يرافق هذا املمثل مناوبون ومستشارون .وال حيق
للمناوب أو املستشار التصويت إال إذا كان يقوم مقام املمثل.
-2

تعقد اهليئة اجتماعاتها علنا ،إال إذا قررت اهليئة غري ذلك.

-9

يكتمل النصاب القانوني للهيئة حبضور أغلبية األعضاء ،أي نصف عدد األعضاء  +واحد.

املادة السادسة  -جدول األعمال
 - 1يعد املدير العام – باالتفاق مع رئيس اهليئة وبعد دراسة املقرتحات املقدمة من هيئة املكتب – جدول أعمال
مؤقت لكل دورة من دورات اهليئة.
 - 2يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو اعتماد جدول األعمال.وال جيوز حذف أي موضوع من جدول
األعمال يكون املؤمتر أو اجمللس قد أحاله إىل اهليئة.
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 - 2جيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن يطلب إىل املدير العام إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت يف أي
وقت قبل توزيع جدول األعمال.
 - 8يقوم املدير العام بتوزيع جدول األعمال املؤقت على مجيع أعضاء اهليئة ،قبل املوعد احملدد الفتتاح الدورة
بشهرين على األقل.
 - 2جيوز ألي عضو يف اهليئة وللمدير العام بعد توزيع جدول األعمال املؤقت ،اقرتاح إدراج أي بند حمدد يف
جدول األعمال ،على أن يكون ذلك قبل شهر واحد من املوعد املقرر الفتتاح الدورة .وينبغي أن يكون هذا االقرتاح
مصحوبا بتوضيح كتابي لألسباب اليت تعترب إدراج هذا البند يف جدول األعمال أمرا مرغوبا فيه .وتوضع مثل هذه
االقرتاحات يف قائمة ملحقة يتوىل املدير العام إرساهلا إىل مجيع أعضاء اهليئة ،وإال تبلغ إىل الرئيس الذي يرفعها بدوره
إىل اهليئة.
 - 9يقوم املدير العام بإرسال الوثائق اليت ستعرض على اهليئة يف أي دورة من دوراتها إىل أعضاء اهليئة وغريهم
من األعضاء من املنظمة ممن سيحضرون الدورة والبلدان غري األعضاء واملنظمات الدولية املدعوة حلضور الدورة مع جدول
األعمال ،أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.
 - 1جيوز للهيئة – مع مراعاة ما جاء يف الفقرة  2أعاله – أن تقرر يف أي دورة يف دوراتها ،تعديل جدول األعمال
حبذف أو إضافة أو تنقيح أي بند ،بأغلبية الثلثني.
املادة السابعة  -التصويت واإلجراءات
-1

لكل عضو يف اهليئة صوت واحد.

-2

تتخذ قرارات اهليئة بأغلبية أصوات احلاضرين ،ما مل يتقرر غري ذلك.

-2

جيوز ألي عضو يف اهليئة أن يطلب التصويت بنداء األمساء ،ويف هذه احلالة يسجل صوت كل عضو.

-8

جيري التصويت باالقرتاع السري إذا قررت اهليئة ذلك.

 - 2تقدم املقرتحات الرمسية املتعلقة ببنود جدول األعمال والتعديالت اليت أدخلت عليها ،كتابة وتسلم إىل رئيس
اهليئة ليوزع نسخا منها على املمثلني.

8
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جيري التصويت طبقا ألحكام املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة ،بعد إجراء مجيع التعديالت الالزمة.

املادة الثامنة  -اهليئات الفرعية واالجتماعات املخصصة
-1

جيوز للهيئة أن تنشئ األجهزة الفرعية اليت تراها ضرورية للقيام بعملها.

 - 2جيوز أن تكون العضوية يف األجهزة الفرعية من مجيع أعضاء اهليئة أو من أعضاء خمتارين منهم أو من أفراد
يعيّنون بصفتهم الشخصية.
 - 2جيوز للهيئة أن تبلغ املدير العام بعقد اجتماعات خمصصة ،سواء من ممثلي األعضاء يف اهليئة أو من خرباء
يعملون بصفتهم الشخصية ،لدراسة مسائل ال ميكن دراستها بصورة مثمرة يف االجتماعات العادية للهيئة ،بسبب
طبيعتها املتخصصة.
 - 8تتوىل اهليئة اختيار اخلرباء الذين سيعملون بصفتهم الشخصية كأعضاء يف أي جهاز فرعي أو من سيتم دعوتهم
إىل حضور االجتماعات املخصصة ،ما مل تقرر اهليئة غري ذلك ،وسيتوىل املدير العام تعيينهم طبقا لإلجراءات املعمول
بها.
-2

حتدد اهليئة اختصاصات األجهزة واملوضوعات اليت ستناقش يف االجتماعات املخصصة.

 - 9يراعي عند إنشاء أجهزة فرعية أو عقد اجتماعات خمصصة مدى توافر األموال الالزمة يف الباب اخلاص بذلك
يف ميزانية املنظمة املعتمدة .واملدير العام هو الذي يقرر مدى توافر هذه األموال ،وال تعقد أي دورات لألجهزة الفرعية أو
اجتماعات خمصصة يف أي فرتة مالية إال تلك املسجلة يف برنامج عمل املنظمة يف تلك الفرتة ،وإن كان من سلطة املدير
العام أن تكون هناك اس تثناءات من ذلك إذا رأى أن مثل هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج العمل الذي وافق عليه
املؤمتر ،على أن تبلغ هذه االستثناءات إىل اجمللس يف أول دورة تالية ملثل هذا اإلجراء.
 - 1تدرس اهليئة – قبل اختاذ أي قرار بإنشاء أجهزة فرعية أو عقد اجتماعات خمصصة  -األعباء اإلدارية
واملالية املرتتبة على هذا القرار يف ضوء تقرير من املدير العام.
-4

يطبق النظام األساسي للهيئة على أجهزتها الفرعية بعد إدخال مجيع التعديالت الضرورية.
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املادة التاسعة  -السجالت والتقارير
 - 1توافق اهليئة يف نهاية كل دورة على تقرير يضم وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها ،ويشتمل – عند الطلب
– على بيان بوجهات نظر األقلية .كما قد تقرر اهليئة من حني إىل آخر االحتفاظ أيضا بسجالت أخرى الستخدامها
مبعرفتها.
 - 2يرسل تقرير اهليئة إىل مدير عام املنظمة يف ختام كل دورة ويقوم بدوره بتوزيعه على أعضاء اهليئة واملراقبني
املمثلني خالل أعمال الدورة ،وذلك إلحاطتهم علما به وحبسب الطلب ،يرسله إىل البلدان األعضاء واألعضاء اآلخرين
املنتسبني إىل املنظمة.
 - 2يتوىل املدير العام إطالع املؤمتر على أي توصيات صدرت عن اهليئة وهلا تأثرياتها على السياسات أو التنظيم،
وإطالع اجمللس على أي توصيات قد تؤثر على برنامج عمل املنظمة أو اجلوانب املالية فيها.
 - 8جيوز للمدير العام أن يطلب إىل أعضاء اهليئة تزويدها مبعلوماتٍ عن أي إجراءات تتخذ بناء على التوصيات
الصادرة عن اهليئة.
املادة العاشرة  -النفقات
-1

حتدد املنظمة نفقات أمانة اهليئة وتتحملها ،يف حدود املخصصات ذات الصلة يف ميزانية املنظمة املعتمدة.

 - 2تكون املبالغ اليت ينفقها ممثلو األعضاء يف اهليئة أو مناوبوهم أو مستشاروهم ،أثناء حضورهم اجتماعات
اهليئة ،ومكتبها ،وأجهزتها الفرعية أو االجتماعات املخصصة ،وكذلك املبالغ اليت ينفقها املراقبون أثناء الدورات،
على عاتق حكوماتهم أو منظماتهم.
 - 2تتحمل املنظمة املبالغ اليت ينفقها اخلرباء الذين دعاهم املدير العام حلضور االجتماعات أو الدورات بصفتهم
الشخصية.
-8

ختضع أي مسائل مالية تتعلق باهليئة وأجهزتها الفرعية لألحكام املناسبة يف الالئحة املالية للمنظمة.
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املادة احلادية عشرة  -املراقبون
 - 1جيوز للمدير العام أن يدعو أي بلد عضو أو عضو منتسب إىل املنظمة ،ليس عضوا يف اهليئة ولكنه مهتم بعمل
اهليئة ،إىل حضور اجتماعات اهليئة أو أجهزتها الفرعية ،وكذلك االجتماعات املخصصة ،بناءً على طلبها ،بصفة
مراقب.
 - 2جتوز دعوة البلدان اليت ليست أعضاء يف املنظمة ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من وكاالتها
املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية – بناء على طلبها ومبوافقة جملس املنظمة – إىل حضور اجتماعات
اهليئة أو أجهزتها الفرعية وكذلك االجتماعات املخصصة ،بصفة مراقب ،طبقا لألحكام املتعلقة مبنح وضع املراقب إىل
البلدان كما أقرها مؤمتر املنظمة.
 - 2جيوز للمدير العام أن يدعو منظمات دولية إىل حضور اجتماعات اهليئة بصفة مراقب .وختضع مشاركة
املنظمات الدولية يف عمل اهليئة والعالقة بني اهليئة ومثل هذه املنظمات إىل األحكام ذات الصلة يف دستور املنظمة
والالئحة العامة والنظام األساسي هلا بشأن العالقات مع املنظمات الدولية .واملدير العام هو املسؤول عن كل هذه
العالقات.
املادة الثانية عشرة  -اللغات
-1

اللغات املعمول بها يف اهليئة هي االنكليزية والعربية.

 - 2تقرر اهليئة – بالتشاور مع األمانة – اللغة اليت ستستخدم من بني هاتني اللغتني يف أجهزتها الفرعية أو يف
االجتماعات املخصصة .وعلى أي ممثل يستخدم لغة أخرى أن يوفر ترمجة فورية هلا بإحدى اللغتني املعمول بهما.
املادة الثالثة عشرة  -تعديالت على النظام األساسي
 - 1جيوز للهيئة أن تقرتح تعديل هذا النظام األساسي ،على أن يكون مثل هذا التعديل متماشيا مع الدستور ومع
الالئحة العامة للمنظمة وإعالن املبادئ الذي حيكم اهليئات واللجان الذي أقره مؤمتر املنظمة .وجيب إبالغ أي اقرتاح
مبثل هذا التعديل إىل املدير العام يف الوقت املناسب ،حتى ميكن إدراجه يف جدول أعمال اجمللس أو املؤمتر حبسب
الظروف.
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املرفق الثاني
امللحق الثاني لتقرير الدورة السابعة للهيئة
(الوثيقة )ALAWUC/NE/12
التعديالت املقرتحة من قبل اهليئة على النظام األساسي للهيئة
اقرتحت اهليئة إدخال التغيريات التالية على وثيقتها بشأن "النظام األساسي املقرتح":
-1

إضافة تعاريف ملصطلحات "اهليئة" و"املنظمة" و"اإلقليم" إىل النظام األساسي.

-2

تعديل املادة اخلاصة بالعضوية كما يلي:

-2

-8



الفقرة (" :)1عضوية اهليئة مفتوحة أمام مجيع الدول األعضاء يف املنظمة ممن تقع أراضيهم بأكملها أو يف
جزء منها داخل إقليم الشرق األدنى كما حتدده املنظمة ،أو تلك اليت يقدم هلا مكتب املنظمة يف الشرق
األدنى أي خدمات .وتقوم البلدان األعضاء اليت هلا احلق يف العضوية بإبالغ املدير العام برغبتها يف أن
تكون أعضاء يف اهليئة".



الفقرة ( " :)2يقوم كل عضو يف اهليئة بإبالغ املدير العام باسم من ميثله ،وهو املمثل الذي سيشارك –
بقدر اإلمكان – يف اجتماعات اهليئة بصفةٍ مستمرة ،ويتحمل املسؤوليات املتعلقة بتنسيق مسائل الزراعة
واستخدام األراضي واملياه بني بلده واهليئة".

تضاف مادة جديدة بعنوان "األهداف" ،اليت حُددت كما يلي:
(أ)

أن تكون اهليئة مبثابة منتدى يتداول فيه األعضاء املعلومات واخلربات يف جماالت الزراعة
واستخدام األراضي واملياه يف اإلقليم؛

(ب)

أن تشجع الربامج املشرتكة على املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي من أجل تكامل املوارد؛ و

(ج)

أن تساعد املنظمة واجلهات املاحنة احملتملة يف حتديد املسائل واملشاكل املعلقة وبرامج العمل يف
اإلقليم مستقبال.

تعديل املادة املتعلقة باالختصاصات كما يلي:
(أ)

نقل الفقرتني (ج) و (د) إىل مادة جديدة حتت عنوان "األهداف".
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(ب)

-2
يف ذلك:

-9

إضافة فقرة جديدة كما يلي" :مساعدة أعضاء اهليئة يف إعداد وثائق مشاريع لتقدميها إىل اجلهات
املاحنة ،وعلى األخص يف ما يتعلق باملسائل اليت هلا أولويتها وتلك العابرة للحدود".

لدمج املادتني اللتني حتمالن عنوان "املسؤولون يف اهليئة" و"مكتب اهليئة" معا وإدخال التغيريات الالزمة مبا
(أ)

لتحديد أنه "ال جيوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبيه يف أعقاب انتهاء فرتة خدمتهم مباشرةً".

(ب)

اإلشارة إىل نائيب الرئيس دون حتديد النائب "األول" و"الثاني".

(ج)

صياغة اختصاصات أو مهام للرئيس.

تعديل املادة اخلاصة "بالتصويت واإلجراءات" على الوجه التالي:
(أ)

لنقل الفقرة ( )2إىل املادة املتعلقة با"جدول األعمال".

(ب)

إحالل عبارة "وحسب مقتضى احلال" بدال من عبارة "|:بعد إجراء مجيع التعديالت الضرورية" يف
الفقرة .9

 - 1تعديل املادة اخلاصة "باألجهزة الفرعية واالجتماعات املخصصة" على الوجه التالي :إحالل عبارة "حبسب
مقتضى احلال" حمل عبارة "بعد إدخال مجيع التعديالت الضرورية" يف الفقرة .4
-4

تعديل مادة "املراقبون" ،الفقرة رقم ( ،)1حبيث توجه الدعوات "بالتشاور مع اهليئة".
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املرفق الثالث
القرار ___ 2012/

اعتماد النظام األساسي هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى (اهليئة)
إنّ اجمللس،
إذ يذكر أنه قد مت تأسيس اهليئة وفقا لتوصية االجتماع املشرتك بني الدورة الثامناة والسابعني للجناة الربناامج والادورة
الثامنة والثمانني للجنة املالية ( 29-28سبتمرب/أيلول  )1991يف إطار عملية استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة؛
وإذ يذكر بأنه قد مت تأسيس اهليئة عن طريق دمج اهليئة اإلقليمية الستخدام األراضي وامليااه يف الشارق األدناى (الايت
أنشئت مبوجب املادة السادسة من الدستور من قبل الدورة الثامنة واألربعني للمجلس بواسطة القارار رقام  84/9الصاادر
بتاريخ  22يونيه/حزيران  )1991واللجنة اإلقليمية للزراعة يف الشرق األدنى (اليت أنشئت مبوجب املادة السادساة مان
الدستور من قبل الدورة الثالثة والثمانني للمجلس بواسطة القرار رقم  42/8الصادر بتاريخ  28يونيه/حزيران )1942؛
وإذ يأخذ علما بتوصية الدورة السادسة للهيئة (اخلرطوم ،السودان 22 ،نوفمرب/تشرين الثاني  2 -ديسمرب/كانون األول
 )2212إلعداد النظام األساسي الاداخلي ،الاذي أقرتاه الادورة الثالثاون للماؤمتر اإلقليماي للشارق األدناى (اخلرطاوم،
السودان 4-8 ،ديسمرب/كانون األول )2212؛
وإذ يأخذ يف االعتبار املالحظات اليت أبدتها الدورة السابعة (اخلاصة) للهيئة (القاهرة ،مصر 9-4 ،ماايو/أياار )2212
على النظام األساسي املقرتح؛
يقرر ،مبوجب الفقرة  1من املادة السادسة من الدستور ،إصدار النظام األساسي للهيئة على النحو التالي:
املادة األوىل  -العضوية
 - 1تكون عضوية هيئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى (املشار إليها فيما يلي باسم "اهليئة")
مفتوحة أمام مجيع البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة (املشار إليها فيما يلي باسم "املنظمة") ممن تقع أراضيها
بأكملها أو يف جزء منها داخل إقليم الشرق األدنى كما حتدده املنظمة (املشار إليه فيما يلي باسم "اإلقليم" واليت يقدّم
إليها مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى أيّ خدمات .وعلى البلدان األعضاء املؤهلة للعضوية أن تبلغ املدير العام
برغبتها يف أن تكون أعضاء يف اهليئة.
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 - 2يقوم كل عضو يف اهليئة بإبالغ املدير العام باسم من ميثله ،وهو املمثل الذي سيشارك – بقدر اإلمكان – يف
اجتماعات اهليئة بصفة مستمرة ،ويتحمل املسؤوليات املتعلقة بصياغة وتنفيذ سياسات الزراعة واستخدام األراضي
واملياه يف بلده.
املادة الثانية  -األهداف
تكون أهداف اهليئة هي التالية:
(أ)

أن تكون مبثابة منتدى يتبادل فيه األعضاء املعلومات واخلربات يف جماالت الزراعة واستخدام
األراضي واملياه يف اإلقليم؛

(ب)

تشجيع الربامج املشرتكة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لتكامل املوارد؛

(ج)

ومساعدة املنظمة واملاحنني احملتملني يف حتديد القضايا العالقة واملشاكل وبرامج العمل املستقبلية يف
اإلقليم.

املادة الثالثة  -االختصاصات
تكون اختصاصات اهليئة هي التالية:
(أ)

إجراء مراجعات دورية وتقدير القضايا اهلامة والشواغل يف اإلقليم بشأن استخدام الزراعة واألراضي
واملياه؛

(ب)

تعزيز النهج املتعدد التخصصات وبرامج التنمية الزراعية والريفية املتكاملة والشاملة؛

(ج)

تنفيذ برنامج عمل مشرتك بني أعضاء اهليئة؛

(د)

مساعدة املنظمة يف حتديد ومعاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك ألعضاء اهليئة؛

(ﻫ)

مساعدة املنظمة يف وضع برامج العمل يف املستقبل مبا يف ذلك تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي
للتغلب على املشاكل يف جمال إدارة املوارد املائية ،واالستخدام املستدام لألراضي واستكمال البيانات
املتعلقة بتنمية األراضي واملوارد املائية يف اإلقليم واحلفاظ عليها؛

(و)

تعزيز صياغة الربامج يف اإلقليم بشأن إنتاج األغذية ومحاية النباتات والصحة احليوانية واإلنتاج
احليواني ،وتطوير نظم البحوث الزراعية ،وحتديد كفاءة اخلدمات الزراعية للمزارعني؛

(ز)

ومساعدة أعضاء اهليئة يف إعداد وثائق املشاريع لتقدميها إىل اجلهات املاحنة ،وخباصة تلك املتعلقة
باجملاالت ذات األولوية والقضايا العابرة للحدود.
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املادة الرابعة  -مكتب اهليئة
 - 1تنتخب اهليئة ،يف نهاية كل دورة عادية ،رئيسا ونائبني للرئيس وعضوين من بني املمثلني الذين يشكلون
جمتمعني مكتب اهليئة .وينتخب الرئيس ونائبا الرئيس لوالية مدتها سنتني ،مع عدم إمكانية انتخاب أي منهم عقب
انتهاء تلك املدة مباشرة ،شريطة أن يكون نائبا الرئيس مؤهلني النتخابهما يف منصب الرئاسة .وتكون مدة عضوية
ا ألعضاء املنتخبني سنتني وجيوز إعادة انتخابهم ملدة تصل إىل واليتني إضافيتني مدة الواحدة منهما سنتان .من أجل
ضمان تناوب األعضاء واستمرارية اخلدمة على حد سواء ،عند انتخاب أعضاء املكتب ،يوىل االعتبار الواجب لتفضيل
استبدال ما ال يزيد عن ثالثة أعضاء يف آن معاً.
 - 2يتوىل رئيس اهليئة ،ويف حالة غيابه ،يتوىل أحد نائبيه ،ويف حال غيابهما ،يتوىل أحد األعضاء املنتخبني،
املهام التالية:

-2
للرئيس.

(أ)

رئاسة اجتماعات اهليئة واملكتب؛

(ب)

االتصال مع رئيس املؤمتر اإلقليمي بشأن برامج عمل اهليئة؛

(ج)

على النحو املطلوب أو املناسب ،عقد مشاورات غري رمسية مع ممثلي البلدان األعضاء بشأن القضايا
ذات الطابع اإلداري والتنظيمي إلعداد وإجراء دورات اهليئة واجتماعات املكتب؛

(د)

التنسيق مع األمانة العامة واملسؤولني اآلخرين يف املنظمة فيما يتعلق بأي شواغل تساور العضوية؛ و

(ﻫ)

وممارسة املهام األخرى املطلوبة لتسهيل عمل اهليئة أو املكتب.

يتوىل نائب الرئيس أو العضو املنتخب الذي يضطلع بدور الرئيس الصالحيات والواجبات نفسها اليت تكون

 - 8يف حال تعذر قيام الرئيس ونائيب الرئيس والعضوين املنتخبني باخلدمة ،يقوم املدير العام للمنظمة أو ممثله،
مقام الرئيس ،إىل أن يتم انتخاب رئيس خصيصا.
-2

جيوز للهيئة أن تنتخب مقررا أو أكثر من بني املمثلني.

 - 9يقوم املكتب ،بني دورات اهليئة ،مقام اهليئة بصفته جهازها التنفيذي.على وجه اخلصوص ،وجيب أن يقدم
إىل اهليئة مقرتحات بشأن التوجه العام ألنشطة اهليئة وبرنامج عملها ،ويقوم بالتحقيق يف املشاكل احملددة واملساعدة
على ضمان تنفيذ الربنامج املعتمد من قبل اهليئة .وسوف يبلغ بصفة دورية مجيع أعضاء اهليئة ،عن طريق املدير
العام ،بأي قرارات يتم اختاذها .وختضع تلك القرارات ملوافقة اهليئة يف دورتها املقبلة.
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 - 1جيوز للمدير العام ،بقدر ما تدعو إليه احلاجة ،دعوة املكتب إىل االنعقاد بعد التشاور مع الرئيس .وجيتمع
املكتب كلما عقدت اهليئة دورة هلا.
-4

يعيّن املدير العام من بني موظفي املنظمة أمينا للهيئة يكون مسؤوال أمامه.

املادة اخلامسة  -الدورات
 - 1تعقد اهليئة عادة دوراتها املقررة يف برنامج العمل وامليزانية للمنظمة للفرتة املعنية يف كل فرتة مالية .ولكن من
سلطة املدير العام أن يقرر استثناءات بالتشاور مع اهليئة وعندما يرى هو نفسه أن هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج
العمل الذي أقره املؤمتر ،على أن ترفع مثل هذه االستثناءات إىل اجمللس يف دورته التالية مباشرة هلذا اإلجراء.
 - 2يتوىل املدير العام الدعوة النعقاد دورات اهليئة ،وحيدد مكان انعقادها بالتشاور مع رئيس اهليئة ومع
السلطات املختصة يف البلد املضيف ،مع مراعاة وجهات نظر اهليئة.
 - 2يرسل عادة إشعار مبوعد ومكان انعقاد كل دورة إىل مجيع أعضاء اهليئة قبل املوعد املقرر لبدء اجتماعاتها
بثالثة أشهر على األقل.
 - 8جيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعيّن ممثال واحدا ميكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون .وال حيق للمناوب أو
املستشار التصويت إال إذا كان يقوم مقام املمثل.
-2

تعقد اهليئة اجتماعاتها علنا ،إال إذا قررت غري ذلك.

-9

يكتمل النصاب القانوني للهيئة حبضور أغلبية األعضاء ،أي نصف عدد األعضاء  +واحد.

املادة السادسة  -جدول األعمال
 - 1يعد املدير العام – باالتفاق مع رئيس اهليئة ،وبعد دراسة املقرتحات املقدمة من هيئة املكتب – جدول أعمال
مؤقت لكل دورة من دورات اهليئة.
 - 2يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو إقرار جدول األعمال .وال جيوز حذف أي موضوع من جدول
األعمال يكون املؤمتر أو جملس املنظمة قد أحاله إىل اهليئة.
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 - 2جيوز ألي عضو من أعضاء اهليئة أن يطلب إىل املدير العام إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت يف أي
وقت قبل توزيع جدول األعمال.
 - 8يقوم املدير العام بتوزيع جدول األعمال املؤقت على مجيع أعضاء اهليئة ،قبل املوعد احملدد الفتتاح الدورة
بشهرين على األقل.
 - 2جيوز ألي عضو يف اهليئة وللمدير العام بعد توزيع جدول األعمال املؤقت ،اقرتاح إدراج أي بند حمدد يف
جدول األعمال ،على أن يكون ذلك قبل شهر واحد من املوعد املقرر الفتتاح الدورة .وينبغي أن يكون هذا االقرتاح
مصحوبا بتوضيح كتابي لألسباب اليت تعترب إدراج هذا البند يف جدول األعمال أمرا مرغوبا فيه .وتوضع مثل هذه
االقرتاحات يف قائمة ملحقة يتوىل املدير العام إرساهلا إىل مجيع أعضاء اهليئة ،وإال فتبلغ إىل الرئيس الذي يرفعها
بدوره إىل اهليئة.
 - 9يقوم املدير العام بإرسال الوثائق اليت ستعرض على اهليئة يف أي دورة من دوراتها إىل أعضاء اهليئة وغريهم
من األعضاء من املنظمة ممن سيحضرون الدورة والبلدان غري األعضاء واملنظمات الدولية املدعوة حلضور الدورة ،مع
جدول األعمال ،أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.
 - 1للهيئة – مع مراعاة ما جاء يف الفقرة  2أعاله – أن تقرر يف أي دورة من دوراتها ،تعديل جدول األعمال
حبذف أو إضافة أو تنقيح أي بند ،وذلك بأغلبية الثلثني .ويتم تقديم املقرتحات الرمسية اليت تتعلق بالبنود املدرجة يف
جدول األعمال والتعديالت املدخلة عليها ،كتابة وتسلم إىل رئيس اهليئة ،الذي يقوم بإرسال نسخ منها إىل املمثلني.
املادة السابعة  -التصويت واإلجراءات
-1

لكل عضو يف اهليئة صوت واحد.

-2

تتخذ قرارات اهليئة بأغلبية أصوات احلاضرين ،ما مل يتقرر غري ذلك.

-2

جيوز ألي عضو يف اهليئة أن يطلب التصويت بنداء األمساء ،ويف هذه احلالة يسجل صوت كل عضو.

-8

جيري التصويت باالقرتاع السري إذا قررت اهليئة ذلك.

-2

جيري التصويت طبقا ألحكام املادة  12من الالئحة العامة للمنظمة ،حبسب املقتضى.
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املادة الثامنة  -األجهزة الفرعية واالجتماعات املخصصة
-1

جيوز للهيئة أن تنشئ األجهزة الفرعية اليت تراها ضرورية للقيام بعملها.

 - 2جيوز أن تكون العضوية يف األجهزة الفرعية مكونة من مجيع أعضاء اهليئة أو من أعضاء خمتارين منهم أو من
أفراد يعيّنون بصفتهم الشخصية.
 - 2جيوز للهيئة أن توصي املدير العام بعقد اجتماعات خمصصة ،سواء من ممثلي األعضاء يف اهليئة أو من خرباء
يعملون بصفتهم الشخصية ،لدراسة مسائل ال ميكن دراستها بصورة مثمرة يف االجتماعات العادية للهيئة ،بسبب
طبيعتها املتخصصة.
 - 8تتوىل اهليئة اختيار اخلرباء الذين سيعملون بصفتهم الشخصية كأعضاء يف أي جهاز فرعي أو من سيدعون إىل
حضور االجتماعات املخصصة ،ما مل تقرر اهليئة غري ذلك ،وسيتوىل املدير العام تعيينهم طبقا لإلجراءات املعمول بها.
-2

حتدد اهليئة اختصاصات األجهزة واملوضوعات اليت ستناقش يف االجتماعات املخصصة.

 - 9يراعى عند إنشاء أجهزة فرعية أو عقد اجتماعات خمصصة مدى توافر األموال الالزمة يف الباب اخلاص بذلك
يف ميزانية املنظمة املعتمدة .واملدير العام هو الذي يقرر مدى توافر هذه األموال ،وال تعقد أي دورات لألجهزة الفرعية أو
اجتماعات خمصصة يف أي فرتة مالية إال تلك املسجلة يف برنامج عمل املنظمة يف تلك الفرتة ،وإن كان من سلطة املدير
العام أن تكون هناك استثناءات من ذلك إذا رأى أن مثل هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج العمل الذي وافق عليه
املؤمتر ،على أن تبلغ هذه االستثناءات إىل اجمللس يف أول دورة تالية ملثل هذا اإلجراء.
 - 1جيب أن يتوافر أمام اهليئة – قبل اختاذها أي قرار ينطوي على مصاريف مرتبطة بإنشاء أجهزة فرعية أو
عقد اجتماعات خمصصة  -تقرير صادر عن املدير العام يتناول األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على هذا القرار.
-4

يطبق النظام األساسي للهيئة على أجهزتها الفرعية ،حبسب املقتضى.

املادة التاسعة  -السجالت والتقارير
 - 1توافق اهليئة يف كل دورة على تقرير يضم وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها ،ويشتمل – عند الطلب – على
بيان بوجهات نظر األقلية .كما قد تقرر اهليئة من حني إىل آخر االحتفاظ أيضا بسجالت أخرى الستخدامها مبعرفتها.
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 - 2يرسل تقرير اهليئة إىل املدير العام للمنظمة يف ختام كل دورة ويقوم املدير العام بتوزيع هذا التقرير على أعضاء
اهليئة واملراقبني املمثلني يف الدورة إلطالعهم عليه ،ويقوم أيضا بتوزيعه على غريهم من الدول األعضاء واألعضاء
املنتسبني إىل املنظمة.
 - 2ويتوىل املدير العام إطالع املؤمتر على أي توصيات صدرت عن اهليئة وهلا تأثرياتها على السياسات أو
التنظيم ،وإطالع اجمللس على أي توصيات قد تؤثر على برنامج عمل املنظمة أو اجلوانب املالية فيها.
 - 8جيوز للمدير العام أن يطلب إىل أعضاء اهليئة تزويدها مبعلوماتٍ عن أي إجراءات تتخذ بناءً على التوصيات
الصادرة عن اهليئة.
املادة العاشرة  -النفقات
-1

حتدد املنظمة نفقات أمانة اهليئة وتتحملها ،يف حدود املخصصات ذات الصلة يف ميزانية املنظمة املعتمدة.

 - 2املبالغ اليت ينفقها ممثلو األعضاء يف اهليئة ومناوبوهم أو مستشاروهم ،أثناء حضورهم اجتماعات اهليئة ،ويف
هيئة مكتبها ،وأجهزتها الفرعية أو االجتماعات املخصصة ،وكذلك املبالغ اليت ينفقها املراقبون أثناء الدورات،
تتحملها حكوماتهم أو منظماتهم.
 - 2تتحمل املنظمة املبالغ اليت ينفقها اخلرباء الذين دعاهم املدير العام حلضور االجتماعات أو الدورات بصفتهم
الشخصية.
-8

ختضع أي مسائل مالية تتعلق باهليئة وأجهزتها الفرعية لألحكام املناسبة يف الالئحة املالية للمنظمة.

املادة احلادية عشرة  -املراقبون
 - 1جيوز للمدير العام أن يدعو أي دولة عضو أو منتسبة إىل املنظمة ،وليست عضوا يف اهليئة ولكنها مهتمة بعمل
اهليئة ،إىل حضور اجتماعات اهليئة أو أجهزتها الفرعية ،وكذلك االجتماعات املخصصة ،بناء على طلبها ،بصفة
مراقب.
 - 2جتوز دعوة الدول اليت ليست أعضاء أو أعضاء منتسبني إىل املنظمة ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من
وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية – بناء على طلبها ومبوافقة جملس املنظمة – إىل حضور
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اجتماعات اهليئة أو أجهزتها الفرعية وكذلك االجتماعات املخصصة ،بصفة مراقب ،طبقا لألحكام املتعلقة مبنح منزلة
املراقب للدول كما أقرها مؤمتر املنظمة.
 - 2جيوز للمدير العام أن يدعو منظمات دولية إىل حضور اجتماعات اهليئة بصفة مراقب .وختضع مشاركة
املنظمات الدولية يف عمل اهليئة والعالقة بني اهليئة ومثل هذه املنظمات إىل األحكام ذات الصلة يف دستور املنظمة
والالئحة العامة والنظام األساسي هلا بشأن العالقات مع املنظمات الدولية .واملدير العام هو املسؤول عن كل هذه
العالقات.
املادة الثانية عشرة  -اللغات
-1

اللغات املعمول بها يف اهليئة هي االنكليزية والعربية.

 - 2جيوز للهيئة أن تقرر – بالتشاور مع األمانة – اللغة اليت ستستخدم من بني هاتني اللغتني يف أجهزتها
الفرعية أو يف االجتماعات املخصصة .وعلى أي ممثل يستخدم لغة أخرى أن يوفر ترمجة فورية هلا بإحدى اللغتني
املعمول بهما.
املادة الثالثة عشرة  -تعديل النظام األساسي
جيوز للهيئة أن تقرتح تعديل هذا النظام األساسي ،على أن يكون مثل هذا التعديل متماشيا مع الدساتور وماع الالئحاة
العامة للمنظمة وإعالن املبادئ الذي حيكم اهليئات واللجان الذي أقره مؤمتر املنظمة .وجيب إبالغ أي اقرتاح مبثل هذا
التعديل إىل املدير العام يف الوقت املناسب ،حتى ميكن إدراجه يف جدول أعمال اجمللس أو املؤمتر حبسب الظروف.

