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  مخلص للتوصيات الرئيسية
  

ام  نقطة اتصالاإلختصاص كين أحد كبار المسئولين ذوي يمن الدول األعضاء تع الطلب )1( للقي
 .بأعمال التنسيق والمتابعة لنشاطات الھيئة

 
ب )2( ي  تطل اء الت دول األعض اھمات ال داع مس ة إلي اب أمان اء حس ة إنش ن المنظم ة م الھيئ

 .ستخصص لدعم برامج و انشطة الھيئة
  
ة  دعوت  )3( زامھم بالھيئ د الت نوية و تأكي ة الس اھماتھم الطوعي د مس اء لتحدي دول األعض ذلك ال

 لضمان سير عمل الھيئة
  

دعو  )4( ابعة  ت دورة الس ر ال ى تقري الع عل ى لإلط رق األدن ي للش ؤتمر اإلقليم ة الم الھيئ
ديالت التي  )1الملحق ( وثيقة النظام األساسي"و إعتماده، و إحالة  ا مع التع المصادق عليھ

ي  واردة ف ة، ال ا الھيئ قاقرتھ ر) 2( الملح ن التقري ن " م ة م س المنظم ى مجل ة إل خالل لجن
 .الشئون الدستورية والقانونية للموافقة عليھا

 
ة بطلب  تحث )5( دم للھيئ ادر بالتق الھيئة دول اإلقليم التي حضرت االجتماع بصفة مراقب أن تب

  .العضوية حتى تتسع قاعدة الدول األعضاء
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  لتمھيديةالبنود ا –أوال 

  
  دورة الھيئة تنظيم  - ألف

  
 الزراعة واستخدام األراضي والمياه في الشرق األدنى لھيئة )الخاصاإلجتماع (السابعة ُعقدت الدورة  .1

 9-8، في الفترة مصر العربيةھورية ، جمفي القاھرة) ALAWUC( التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
اثنين من دولة عضو، و 13ممثال من  20 منھم ،مشاركا  35وقد حضر حفل االفتتاح  .2012أيار /مايو
  .من المنظمات اإلقليميةلين ممث) 3(و )والجزائر فلسطين( ينمراقبال

  
  الدورة فتتاحإ  - باء
  
بوزارة  قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ئيسرعباس الشناوي،  /السيدالھيئة كل من ات اجتماعافتتح  .2

نائب الممثل مجاھد عشوري، / والسيد، العربية مصر الزراعة و استصالح األراضي بجمھورية
  .لشرق األدنىلاإلقليمي القائم بأعمال المدير العام المساعد لمنظمة األغذية والزراعة والممثل اإلقليمي و 

  
للبلدان لمنظمة األغذية والزراعة ووأعرب عن شكره لمشاركين، با عباس الشناوي /السيدوقد رحب  .3

وذّكر بأن معظم بلدان الشرق األدنى تواجه ندرة . ھا الدورة السابعة في مصرلعقد الھيئةفي  األعضاء
أعرب عن تقديره لمنظمة األغذية و. في المياه وتعتمد اعتماداً شديداً على المياه الجوفية في إنتاج األغذية

وأشار إلى أھمية ، اإلقليمالزراعة، واألراضي والمياه في لمعالجتھا للموضوعات المتعلقة باعة والزر
توصل إلى توصيات ترقى إلى ما تصبو إليه تإلى أن  التعاون اإلقليمي فيما بين البلدان، داعيا الھيئة

 ء الوفود إلى بالدھموفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته بنجاح الدورة، وبعودة أعضا .البلدان األعضاء
  .سالمين

  
الھيئة اإلقليمية للزراعة واستخدام األراضي والمياه أمين عام ، القائم بأعمال عيبشوقي الد/ وألقى السيد .4

استعرض فيھا إنجازات رحب فيھا بالمشاركين و ،ھذه الدورة السابعة الخاصة للھيئة حولكلمة قصيرة 
على استضافتھا لھذه  جمھورية مصر العربيةل ،الھيئة نوأعرب عن شكره، نيابة ع. السابقةالھيئة 

مانويال كوفي، المسؤولة / لسيدةاغسان حمد هللا، األمين السابق للھيئة، / لسيدكما رحب باالدورة، 
 .  انونية في مكتب الشؤون القانونية، و شكرھم لتلبية الدعوة والمشاركة في أعمال الدورةالق
 

القائم بأعمال المدير العام المساعد لمنظمة األغذية ائب الممثل اإلقليمي ون، عشوري مجاھد/ سيدرحب ال  .5
خوسيه / مدير عام المنظمة السيدبالحاضرين وأبلغھم تمنيات  والزراعة والممثل اإلقليمي للشرق األدنى

، وتقديره للحكومة المصريةكما عبر عن شكره . ھذه الدورة ناجحة ومثمرةكون تبأن  لفا،ا سدجرازيانو 
الوثيقة التي أشار إلى أھمية و. لدورةل افتھاضاستعلى  ،واستصالح األراضي ممثلة في وزارة الزراعة

خصوصاً لمناقشتھا لمسودة وثيقة انعقاد ھذه الدورة أعدھا مكتب الشؤون القانونية في روما وإلى أھمية 
 .النظام األساسي

  
من قبل في معالجة الموضوعات التي لھا  أشار السيد عشوري إلى اإلنجازات التي حققتھا الھيئةو .6

المؤتمر اإلقليمي  تعرض علىأولويتھا بالنسبة لإلقليم، وأوضح أن توصيات ھذه الدورة ونتائجھا سوف 
وأضاف أن للھيئة دور . إلقرارھا 2012أيار /مايو 18 -  14القادم المقرر عقده في روما بين يومي 

وعلى األخص تلك التي لھا أبعاد إقليمية ينبغي لبرامج ، ذات األولويةمحوري في تحديد المجاالت 
 .المنظمة في المستقبل أن تركز عليھا

  
ً عربموأختتم السيد عشوري كلمته  .7 لتوصيات عن استعداد المنظمة للتعاون مع البلدان األعضاء في تنفيذ ا ا

  .التي توصلت إليھا الھيئة، وحسب اإلمكانيات المتاحة
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  ، ونائب الرئيس وتعيين المقررالدورة انتخاب رئيس  -  يمج
  
في  ،مركز بحوث األراضي والمياه والبيئةمدير ھاني رمضان، / السيدباإلجماع  الھيئةانتخبت  .8

كما وافقت . مقرراً  األردنمن  محمود فريحات/ سيدعينت الورئيسا للدورة،  العربية مصرجمھورية 
 .في ھذه الدورة، نواباً للرئيسالمشاركة ضاء على أن يكون جميع رؤساء وفود البلدان األع الھيئة

  
  التصديق على جدول األعمال  -  الد
 
والجدول الزمني المؤقت ) ALAWUC/NE/12/1(في جدول األعمال المؤقت  الھيئةنظرت  .9

)ALAWUC/12/INF/2 ( تغييرأي ووافقت عليھما دون.  
  

  موضوعات للمناقشة - ثانيا 
  

  واستخدام األراضي والمياه ھيئة الزراعةخلفية عامة عن :  - ألف
 

المتضمنة خلفية عن إنشاء الھيئة، التي تكونت بدمج ) ALAWUC/NE/12/4(طرحت األمانة الوثيقة  .10
بموجب قرار مجلس ) ھيئة الزراعة، وھيئة استخدام األراضي والمياه(الھيئتين اإلقليميتين السابقتين 

الست السابقة، بما في ذلك أھم ما أسفرت كما تم استعراض موجز عن الدورات . 13/97المنظمة رقم 
لما لھا من  2010وأشير إلى الدورة السادسة التي عقدت في الخرطوم عام . عنه كل دورة من توصيات

 .أھمية خاصة، حيث قد أوصت بإعداد نظام أساسي للھيئة
 

األعضاء،  وطرحت الوثيقة بعض اإلجراءات المقترحة لكي تستعيد المنظمة نشاطھا وتزيد من مشاركة .11
باإلقليم باعتبارھا جھازاً دستوريا،  ذات األولويةبحيث تعزز قدرة الھيئة في معالجة الموضوعات 

 :زيادة مواردھا المالية، من أھم تلك اإلجراءات مايليباإلضافة لبعض الخطوات المؤدية ل
 

 صدرتبشأن التوصيات التي  ةذالمتخ اتريرعن اإلجراءااألعضاء إلى إعداد تق دعوة )1
 . لھيئةلدورة كل في 

قطاع الزراعة و األراضي  المتخصصين فيعدد كافي من بحضور الفعالة المشاركة  )2
  .اجتماعات الھيئةو المياة في 

ألغراض الحصول على الدعم لتمويل فتح قنوات إتصال مع بعض الجھات المانحة   )3
زراعية، وبنك مثل االتحاد األوربي، والصندوق الدولي للتنمية البرامج عمل الھيئة 

 .التنمية اإلسالمي، وغيرھا
ين أحد كبار المسئولين ذوي اإلختصاص كنقطة اتصال يلتع دعوة الدول األعضاء )4

 .للقيام بأعمال التنسيق والمتابعة لنشاطات الھيئة
 

   الزراعة واستخدام األراضي والمياه لھيئةالنظام األساسي المقترح  مسودةاستعراض   -باء
  

قبل الشؤون القانونية في المعد من   )1الملحق ( النظام األساسي للھيئة مسودة وثيقةفي  الھيئةنظرت  .12
ووافقت الھيئة على النظام  .ھذا التقريرل) 2 قلحالم(المذكورة في  التعديالتواقترحت إدخال ، المنظمة

نية لجنة الشؤون الدستورية والقانو مجلس المنظمة بواسطة األساسي المقترح وطلبت إحالته إلى
  .قة عليهللمواف

وفيما يتعلق بالمساھمات المالية لألعضاء، قررت الھيئة فتح حساب أمانة لتلقي المساھمات الطوعية  .13
 .من دستور المنظمة 14من األعضاء، بدال من وضع اتفاقية دولية بموجب المادة 

  :كما يلي و أعضاء مكتب الھيئةن في الھيئة يالمسئولباإلجماع  األعضاءالدول انتخب ممثلو  .14
  رئيساً؛ -لبنان – صالح الحاج حسن /السيد -
 نائب للرئيس؛ –اليمن  -خضر عطروش  /السيد -
 نائباً للرئيس؛ - تونس –عبد هللا شريد / السيد -
 عضواً؛ - تركيا –والند سنميز ب /السيد -
  .عضواً  - السودان –سعد هللا متوكلوداد  /السيدة -
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  2010/2011ا منظمة األغذية والزراعة في الفترة المالية تقرير موجز عن األنشطة التي نفذتھ  -جيم 

 
ورحبت . ، التي لخصت األنشطة التي أنجزتھا المنظمةALAWUC/NE/12/5نظرت الھيئة في الوثيقة  .15

 .كذلك بجھود المنظمة التي ساعدت البلدان األعضاء في معالجة القضايا التي تعتبر ذات أولوية لإلقليم
  

  يةالبنود الختام  - ثالثا 
  

  مذكرات إعالمية  -ألف 
  

 :الخاصة باإلصدارات الحديثة للمنظمةوزعت الوثيقتان التاليتان على المشاركين  .16
  .حالة موارد األراضي والمياه )1(
  .الحفظ والتوسع )2(

  
  موضوعات للمناقشة في الدورة الثامنة  -باء 

  
التي لم تناقش خالل الدورة بالمواضيع التي سبق اقتراحھا في الدورة السادسة وقائمة على الھيئة  إطلعت .17

ممثلي مكونة من ل مجموعة عمل يكتش وقد تم. الحالية التي خصصت لمناقشة وإقرار النظام األساسي
لمراجعة المواضيع واستعراضھا على الھيئة التي  ة،ن السكرتاريلممثل عليمن باإلضافة ا وتونس ولبنان 

 :بحسب االولويةنة للمناقشة في الدورة الثامإختارت المواضيع التالية 
 
  المياه

  .الحالة والمعوقات وآمال التحسين: إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة -
 .كفاءة استخدام المياه في الشرق األدنى -

  
  األراضي

 .تخطيط استخدام األراضي -
  

  الزراعة
 .تقدير وإدارة مخلفات اإلنتاج الزراعي على مستوى الحقل -
ة لتحسين الخبرة في مجال ت - ى واالحتياجات التدريبي إقليم الشرق األدن سويق المنتجات الزراعية ب

 .القدرات في ھذا الميدان
  

  التغيرات المناخية والجفاف
  .تأثيرات التغير المناخي على المياه واإلنتاج المحصولي -

  
  السياسات

 .الخبرة في قوانين وتشريعات استخدام المياه في الزراعة -
  
  انعقاد الدورة الثامنةن مكاتاريخ و  -  ميج
  

وقد تقبلت الھيئة ھذه الدعوة الكريمة . في بيروت) الثامن(ممثل لبنان دعوة لعقد االجتماع القادم  مقد .18
 .بالترحيب وسوف تبلغ إلى السيد المدير العام للمنظمة العتبارھا لدى تقرير مكان اجتماع الدورة المقبلة

  
  المصادقة على التقرير  - دال 

 
رر بعرض بنود التقرير وبعد مناقشته وإدخال بعض التعديالت، وافق المجتمعون على التقرير قام المق .19

 .باإلجماع
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  اختتام الدورة  -ھـ 
 

وقي الدبعي كلمة ختامية شكر فيھا ش  /نيابة عن المنظمة، ألقى القائم بأعمال أمين عام الھيئة السيد .20
كذلك عبر عن شكر المنظمة للدول المشاركة حكومة جمھورية مصر العربية على استضافتھا للدورة و

 .كما شكر أعضاء فريق الترجمة وأمانة الھيئة على مجھوداتھم الكبيرة. على مساھماتھم القيمة

أعلن السيد رئيس الدورة عن اختتام أعمال الدورة السابعة في تمام الساعة الخامسة عصر يوم األربعاء  .21
 .2012أيار /مايو 9
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  1الملحق 

  النظام األساسي المقترح
  لھيئة الزراعة واستخدام األراضي والمياه في الشرق األدنى

  
  العضوية: 1المادة 

  
) ’’الھيئة‘‘المشار إليھا فيما يلي باسم (راعة واستخدام األراضي في الشرق األدنى عضوية ھيئة الز  -1

المشار إليھا فيما يلي باسم (مفتوحة أمام جميع الدول األعضاء في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
المشار (تحدده المنظمة  ممن تقع أراضيھم بأكملھا أو في جزء منھا داخل إقليم الشرق األدنى كما) ’’المنظمة‘‘

وتقوم الدول . أو تلك التي يقدم لھا مكتب المنظمة في الشرق األدنى أي خدمات) ’’اإلقليم‘‘إليه فيما يلي باسم 
  .األعضاء التي لھا الحق في العضوية بإبالغ المدير العام برغبتھم في أن يكونوا أعضاء بالھيئة

  
بقدر  –العام باسم من يمثله، وھو الممثل الذي سيشارك يقوم كل عضو في الھيئة بإبالغ المدير   -2

في اجتماعات الھيئة بصفة مستمرة، ويتحمل المسؤوليات المتعلقة بتنسيق مسائل الزراعة واستخدام  –اإلمكان 
  .األراضي والمياه بين بلده والھيئة

  
  األھداف: 2المادة 

  
  :أھداف الھيئة ھي

فيه األعضاء المعلومات والخبرات في مجاالت الزراعة واستخدام أن تكون الھيئة بمثابة منتدى يتبادل  )أ (
 األراضي والمياه في اإلقليم؛

 أن تشجع البرامج المشتركة على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي من أجل تكامل الموارد؛ )ب (
ل في مساعدة المنظمة والجھات المانحة المحتملة في تحديد المسائل والمشكالت المعلقة وبرامج العم )ج (

 .اإلقليم مستقبال
 

  :االختصاصات: 3المادة 
  

  :اختصاصات الھيئة ھي
إجراء استعراضات وتقديرات دورية للقضايا والمسائل المھمة في اإلقليم فيما يتعلق بالزراعة  )أ (

 واستخدام األراضي والمياه؛
 تعزيز النھج المتعدد النظم وبرامج التنمية الزراعية والريفية المتكاملة والشاملة؛ )ب (
 وضع برنامج عمل مشترك بين البلدان األعضاء في الھيئة؛ )ج (
 مساعدة المنظمة في تحديد ومعالجة المسائل والمشكالت ذات االھتمام المشترك ألعضاء الھيئة؛ )د (
مساعدة المنظمة في صياغة برامج عمل للمستقبل، بما في ذلك تشجيع التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي  )ه (

إدارة الموارد المائية، واستخدام األراضي بصورة مستدامة، واستكمال من أجل التغلب على مشكالت 
 .البيانات المتعلقة بتنمية موارد اإلقليم من األراضي والمياه والمحافظة عليھا

تشجيع وضع برامج في اإلقليم إلنتاج األغذية، ووقاية النباتات، والصحة الحيوانية واإلنتاج الحيواني،  )و (
 .لزراعية، وتحديد الخدمات الزراعية التي تتسم بالكفاءة للمزارعينوتطوير أنظمة البحوث ا

مساعدة أعضاء الھيئة في إعداد وثائق مشروعات لتقديمھا إلى الجھات المانحة، وعلى األخص ما  )ز (
 .يتعلق بالمسائل التي لھا أولويتھا وتلك العابرة للحدود

  
  مكتب الھيئة: 4المادة 

  
أعضائھا رئيساً ونائبين للرئيس وعضوين في نھاية كل دورة عادية لمدة تنتخب الھيئة من بين ممثلي   -1

سنتين ليشكلوا في مجموعھم مكتب الھيئة وتكون فترة شغلھم لمناصبھم سنتين، وال يجوز انتخابھم لمدة أخرى 
 ً ية وتكون مدة عضو. في أعقاب انتھاء فترة خدمتھم مباشرة، ويجوز انتخاب أحد نائبي الرئيس ليصبح رئيسا

وضماناً لتناوب . سنتين، ويجوز إعادة انتخاب األعضاء مرتين أخريين مدة كل منھما سنتين ناألعضاء المنتخبي
األعضاء واستمرارية العمل في الوقت نفسه أثناء انتخاب أعضاء المكتب، ينبغي االھتمام عند انتخابھم بتفضيل 

  .عدم تغيير أكثر من ثالثة أعضاء في وقت واحد
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الرئيس، أو أحد نائبيه في حالة غيابه أو أحد األعضاء المنتخبين في حالة غيابھما، رئاسة  يتولى  -2
  :اجتماعات الھيئة، وتوكل إليه المھام التالية

 رئاسة اجتماعات الھيئة واجتماعات مكتب الھيئة )أ (
 االتصال برئيس المكتب اإلقليمي فيما يتعلق ببرامج عمل الھيئة )ب (
مع ممثلي الدول األعضاء  –بحسب الحاجة أو كلما كان ذلك مناسباً  –إجراء مشاورات غير رسمية  )ج (

بشأن المسائل ذات الطبيعة اإلدارية أو التنظيمية من أجل اإلعداد لدورات الھيئة واجتماعات مكتبھا، 
 وعقد ھذه الدورات واالجتماعات

 علق بالعضويةاالتصال باألمانة والموظفين اآلخرين في المنظمة، فيما يتعلق بأي شواغل تت )د (
  .القيام بأي مھام أخرى قد يتطلبھا األمر لتيسير عمل الھيئة أو مكتبھا )ه (

  
  .تكون لنائب الرئيس أو العضو المنتخب في حالة قيامه بعمل الرئيس، نفس سلطات وواجبات الرئيس  -3
  
المدير  في حالة عدم تمكن الرئيس ونائبي الرئيس  والعضوين المنتخبين من رئاسة الجلسة، يتولى  -4

  .العام للمنظمة أو من يمثله رئاسة الجلسة، إلى أن يتم انتخاب رئيس لھذه الحالة
  
  .يجوز للھيئة أن تنتخب مقررا أو أكثر من بين أعضائھا  -5
  
وبقوم بشكل . يقوم مكتب الھيئة فيما بين دورات الھيئة بالعمل نيابة عنھا باعتباره الجھاز التنفيذي لھا  -6

حات الھيئة بشأن التوجه العام ألنشطتھا وبرنامج عملھا، وسيقوم المكتب بالتحقيق في خاص بتقديم مقتر
كما سيقوم بإبالغ جميع أعضاء الھيئة . مشكالت معينة والمساعدة في ضمان تنفيذ البرنامج الذي أقرته الھيئة

 ً لموافقة الھيئة في  على أن تخضع مثل ھذه القرارات. بأي قرارات تتخذ –عن طريق المدير العام  –دوريا
  :دورتھا التالية

  
. للمدير العام أن يعقد اجتماعات لمكتب الھيئة كلما دعا األمر إلى ذلك، بعد التشاور مع رئيس الھيئة  -7

  .وسيجتمع المكتب كلما عقدت الھيئة دورة من دوراتھا
  
  .ين مسؤوال أمامهيعيِّن المدير العام أحد موظفي المنظمة ليتولى أمانه الھيئة، ويكون األم  -8
  

  الدورات: 5المادة 
  
ولكن من سلطة . تعقد الھيئة عادة دوراتھا المقررة في برنامج عمل المنظمة أثناء فترة السنتين المعنية  -1

المدير العام أن يقرر استثناءات بالتشاور مع الھيئة وعندما يرى ھو نفسه أن ھذا اإلجراء ضروري للوفاء 
المؤتمر، على أن ترفع مثل ھذه االستثناءات إلى المجلس في دورته التالية مباشرة لھذا  ببرنامج العمل الذي أقره

  .اإلجراء
  
يتولى المدير العام الدعوة النعقاد دورات الھيئة، ويحدد مكان انعقادھا بالتشاور مع رئيس الھيئة ومع   -2

  .السلطات المختصة في البلد المضيف، مع مراعاة وجھات نظر الھيئة
  
يرسل عادة إشعار بموعد ومكان انعقاد كل دورة إلى جميع أعضاء الھيئة قبل الموعد المقرر لبدء   -3

  .اجتماعاتھا بثالثة أشھر على األقل
  
وال يحق للمناوب أو . يجوز لكل عضو في اللجنة أن يعيِّن مناوبين ومستشارين لممثله في الھيئة  -4

  .لالمستشار التصويت إال إذا كان يحل محل الممث
  
  .تعقد الھيئة اجتماعاتھا علنا، إال إذا قررت غير ذلك  -5
  
  .1+ يكتمل النصاب القانوني للھيئة بحضور أغلبية األعضاء، أي نصف عدد األعضاء   -6
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  جدول األعمال : 6المادة 
  
جدول  –باالتفاق مع رئيس الھيئة وبعد دراسة المقترحات المقدمة من ھيئة المكتب  –يعد المدير العام   -1

  .أعمال مؤقتا لكل دورة من دورات الھيئة
وال يجوز حذف أي موضوع من . يكون أول بند في جدول األعمال المؤقت ھو اعتماد جدول األعمال  -2

  .جدول األعمال يكون المؤتمر أو المجلس قد أحاله إلى الھيئة
  
ود محددة في جدول األعمال يجوز ألي عضو من أعضاء الھيئة أن يطلب إلى المدير العام إدراج بن  -3

  .المؤقت في أي وقت قبل توزيع جدول األعمال
  
يقوم المدير العام بتوزيع جدول األعمال المؤقت على جميع أعضاء الھيئة، قبل الموعد المحدد الفتتاح   -4

  .الدورة بشھرين على األقل
  
ؤقت، اقتراح إدراج أي بند يجوز ألي عضو في الھيئة وللمدير العام بعد توزيع جدول األعمال الم  -5

وينبغي أن يكون . محدد في جدول األعمال، على أن يكون ذلك قبل شھر واحد من الموعد المقرر الفتتاح الدورة
. ھذا االقتراح مصحوبا بتوضيح كتابي لألسباب التي تعتبر إدراج ھذا البند في جدول األعمال أمراً مرغوبا

ملحقة يتولى المدير العام إرسالھا إلى جميع أعضاء الھيئة، وإال تبلغ إلى وتوضع مثل ھذه االقتراحات في قائمة 
 .الرئيس الذي يرفعھا بدوره إلى الھيئة

  
يقوم المدير العام بإرسال الوثائق التي ستعرض على الھيئة في أي دورة من دوراتھا إلى أعضاء   -6

دول غير األعضاء والمنظمات الدولية الھيئة وغيرھم من األعضاء من المنظمة ممن سيحضرون الدورة وال
  .المدعوة لحضور الدورة مع جدول األعمال، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك

  
أن تقرر في أي دورة في دوراتھا، تعديل  –أعاله  2مع مراعاة ما جاء في الفقرة  –يجوز للھيئة   -7

واالقتراحات الرسمية المتعلقة ببنود مدرجه . جدول األعمال بحذف أو إضافة أو تنقيح أي بند، بأغلبية الثلثين
على جدول األعمال وأي تعديالت عليھا تقدم كتابة، وتسلم إلى رئيس الھيئة، الذي يقوم بتوزيع نسخ منھا على 

  .الممثلين
  

  التصويت واإلجراءات: 7المادة 
  
  .لكل عضو في الھيئة صوت واحد  -1
  
  .ين، ما لم يتقرر غير ذلكتتخذ قرارات الھيئة بأغلبية أصوات الحاضر  -2
  
يجوز ألي عضو في الھيئة أن يطلب التصويت بنداء األسماء، وفي ھذه الحالة يسجل صوت كل   -3

  .عضو
  
  .يجري التصويت باالقتراع السري إذا قررت الھيئة ذلك  -4
  
  .من الالئحة العامة للمنظمة، بحسب مقتضى الحال 12يجري التصويت طبقا ألحكام المادة   -5
  
  األجھزة الفرعية واالجتماعات المخصصة : 8مادة ال
  
  .يجوز للھيئة أن تنشئ األجھزة الفرعية التي تراھا ضرورية للقيام بعملھا  -1
  
يجوز أن تكون العضوية في األجھزة الفرعية من جميع أعضاء الھيئة أو من أعضاء مختارين منھم   -2

  .أو من أفراد يعيَّنون بصفتھم الشخصية
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ھيئة أن تبلغ المدير العام بعقد اجتماعات مخصصة، سواء من ممثلي األعضاء في الھيئة أو يجوز لل  -3
من خبراء يعملون بصفتھم الشخصية، لدراسة مسائل ال يمكن دراستھا بصورة مثمرة في االجتماعات العادية 

  .للھيئة، بسبب طبيعتھا المتخصصة
  
فتھم الشخصية كأعضاء في أي جھاز فرعي أو من تتولى الھيئة اختيار الخبراء الذين سيعملون بص  -4

سيدعون إلى حضور االجتماعات المخصصة، ما لم تقرر الھيئة غير ذلك، وسيتولى المدير العام تعيينھم طبقا 
  .لإلجراءات المعمول بھا

  
  .تحدد الھيئة اختصاصات األجھزة والموضوعات التي ستناقش في االجتماعات المخصصة  -5
  
نشاء أجھزة فرعية أو عقد اجتماعات مخصصة مدى توافر األموال الالزمة في الباب يراعي عند إ  -6

والمدير العام ھو الذى يقرر مدى توافر ھذه األموال، وال تعقد أي . الخاص بذلك في ميزانية المنظمة المعتمدة
مج عمل المنظمة دورات لألجھزة الفرعية أو اجتماعات مخصصة في أي فترة مالية إال تلك المسجلة في برنا

في تلك الفترة، وإن كان من سلطة المدير العام أن تكون ھناك استثناءات من ذلك إذا رأى أن مثل ھذا اإلجراء 
ضروري للوفاء ببرنامج العمل الذي وافق عليه المؤتمر، على أن تبلغ ھذه االستثناءات إلى المجلس في أول 

  .دورة تالية لمثل ھذا اإلجراء
  
األعباء  -قبل اتخاذ أي قرار بإنشاء أجھزة فرعية أو عقد اجتماعات مخصصة  –ة تدرس الھيئ  -7

  .اإلدارية والمالية المترتبة على ھذا القرار في ضوء تقرير من المدير العام
  
  .يطبق النظام األساسي للھيئة على أجھزتھا الفرعية بحسب مقتضى الحال  -8
  

  السجالت والتقارير: 9المادة 
  
عند  –يئة في كل دورة على تقرير يضم وجھات نظرھا وتوصياتھا وقراراتھا، ويشتمل توافق الھ  -1

ً بسجالت أخرى . على بيان بوجھات نظر األقلية –الطلب  كما قد تقرر الھيئة من حين إلى آخر االحتفاظ أيضا
  . الستخدامھا بمعرفتھا

  
ويقوم المدير العام بتوزيع ھذا التقرير . ةيرسل تقرير الھيئة إلى المدير العام للمنظمة في ختام كل دور  -2

ً بتوزيعه على أعضاء الھيئة  على أعضاء الھيئة والمراقبين الممثلين في الدورة إلطالعھم عليه، ويقوم أيضا
  .وعلى المراقبين الذين حضروا الدورة للعلم، وكذلك على األعضاء واألعضاء المنتسبة في المنظمة

  
ع المؤتمر على أي توصيات صدرت عن الھيئة ولھا تأثيراتھا على السياسات يتولى المدير العام إطال  -3

  .أو التنظيم، وإطالع المجلس على أي توصيات قد تؤثر على برنامج عمل المنظمة أو الجوانب المالية فيھا
  
يجوز للمدير العام أن يطلب إلى أعضاء الھيئة تزويدھا بمعلوماٍت عن أي إجراءات تتخذ بناء على   -4

  .التوصيات الصادرة عن الھيئة
  

  النفقات: 10المادة 
  
تحدد المنظمة نفقات أمانة الھيئة وتتحملھا، في حدود المخصصات ذات الصلة في ميزانية المنظمة   -1

  .المعتمدة
  
المبالغ التي ينفقھا ممثلو األعضاء في الھيئة ومناوبوھم أو مستشاروھم، إثناء حضورھم اجتماعات   -2

ھيئة مكتبھا، وأجھزتھا الفرعية أو االجتماعات المخصصة، وكذلك المبالغ التي ينفقھا المراقبون الھيئة، وفي 
  .أثناء الدورات، تتحملھا حكوماتھم أو منظماتھم

  
تتحمل المنظمة المبالغ التي ينفقھا الخبراء الذين دعاھم المدير العام لحضور االجتماعات أو الدورات   -3

  .بصفتھم الشخصية
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  .ع أي مسائل مالية تتعلق بالھيئة وأجھزتھا الفرعية لألحكام المناسبة في الالئحة المالية للمنظمةتخض  -4
  

  المراقبون: 11المادة 
  
يجوز للمدير العام أن يدعو أي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة، ليست عضوا في الھيئة   -1

أجھزتھا الفرعية، وكذلك االجتماعات المخصصة، ولكنھا مھتمة بعمل الھيئة، إلى حضور اجتماعات الھيئة أو 
 .بناء على طلبھا وبالتشاور مع الھيئة، بصفة مراقب

  
تجوز دعوة الدول التي ليست أعضاء أو أعضاء منتسبين في المنظمة ولكنھا أعضاء في األمم المتحدة   -2

ء على طلبھا وبموافقة مجلس بنا –أو في أي من وكاالتھا المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
إلى حضور اجتماعات الھيئة أو أجھزتھا الفرعية وكذلك االجتماعات المخصصة، بصفة مراقب،  –المنظمة 

  .طبقا لألحكام المتعلقة بمنح وضع المراقب إلى الدول كما أقرھا مؤتمر المنظمة
  
وتخضع . يئة بصفة مراقبيجوز للمدير العام أن يدعو منظمات دولية إلى حضور اجتماعات الھ  -3

مشاركة المنظمات الدولية في عمل الھيئة والعالقة بين الھيئة ومثل ھذه المنظمات إلى األحكام ذات الصلة في 
والمدير العام ھو . دستور المنظمة والالئحة العامة والنظام األساسي لھا بشأن العالقات مع المنظمات الدولية

  .المسؤول عن كل ھذه العالقات
  
  اللغات: 12مادة ال
  
  .اللغات المعمول بھا في الھيئة ھي العربية واالنكليزية  -1
  
اللغة التي ستستخدم من بين ھاتين اللغتين في أجھزتھا  –بالتشاور مع األمانة  –يجوز للھيئة أن تقرر   -2

ھا بإحدى وعلى أي ممثل يستخدم لغة أخرى أن يوفر ترجمة فورية ل. الفرعية أو في االجتماعات المخصصة
  .اللغتين المعمول بھما

  
  تعديل النظام األساسي: 13المادة 

  
يجوز للھيئة أن تقترح تعديل ھذا النظام األساسي، على أن يكون مثل ھذا التعديل متمشياً مع الدستور   -1

يجب و. ومع الالئحة العامة للمنظمة وإعالن المبادئ الذي يحكم الھيئات واللجان الذي أقره مؤتمر المنظمة
إبالغ أي اقتراح بمثل ھذا التعديل إلى المدير العام في الوقت المناسب، حتى يمكن إدراجه في جدول أعمال 

 . المجلس أو المؤتمر بحسب الظروف
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  2الملحق 
  

  تعديالت مقترحة على النظام األساسي المقترح لھيئة الزراعة واستخدام األراضي والمياه في الشرق األدنى
  

  .’’النظام األساسي المقترح‘‘ة إدخال التغييرات التالية على وثيقتھا بشأن اقترحت الھيئ
  
  .إلى النظام األساسي’’ اإلقليم‘‘و’’ المنظمة‘‘و’’ الھيئة‘‘إضافة تعارييف لمصطلحات   -1
  
  :تعديل المادة الخاصة بالعضوية كما يلي  -2
  

  لمنظمة ممن تقع أراضيھم بأكملھا أو عضوية الھيئة مفتوحة أمام جميع دول األعضاء في ا‘‘: 1الفقرة
في جزء منھا داخل إقليم الشرق األدنى كما تحدده المنظمة، أو تلك التي يقدم لھا مكتب المنظمة في 

وتقوم الدول األعضاء التي لھا الحق في العضوية بإبالغ المدير العام . الشرق األدنى أي خدمات
 .’’برغبتھا في أن تكون أعضاء في الھيئة

 يقوم كل عضو في الھيئة بإبالغ المدير العام باسم من يمثله، وھو الممثل الذي سيشارك ‘‘: 2رة الفق– 
في اجتماعات الھيئة بصفٍة مستمرة، ويتحمل المسؤوليات المتعلقة بتنسيق مسائل  –بقدر اإلمكان 

 .’’الزراعة واستخدام األراضي والمياه بين بلده والھيئة
 

  :، التي حددت كما يلي’’األھداف‘‘ن تضاف مادة جديدة بعنوا  -3
  

أن تكون الھيئة بمثابة منتدى يتداول فيه األعضاء المعلومات والخبرات في مجاالت الزراعة واستخدام  )أ (
 .األراضي والمياه في اإلقليم

 .أن تشجع البرامج المشتركة على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي من أجل تكامل الموارد )ب (
والجھات المانحة المحتملة في تحديد المسائل والمشكالت المعلقة وبرامج العمل في  أن تساعد المنظمة )ج (

 .اإلقليم مستقبالً 
 

  :تعديل المادة المتعلقة باالختصاصات كما يلي  -4
 .’’األھداف‘‘إلى مادة جديدة تحت عنوان ) د(و) ج(نقل الفقرتين  )أ (
اد وثائق مشروعات لتقديمھا إلى الجھات مساعدة أعضاء الھيئة في إعد‘‘: إضافة فقرة جديدة كما يلي )ب (

 ’’.المانحة، وعلى األخص في ما يتعلق بالمسائل التي لھا أولويتھا وتلك العابرة للحدود
 

ً وإدخال التغييرات ’’ مكتب الھيئة‘‘و’’ المسؤولون في الھيئة‘‘دمج المادتين اللتان تحمالن عنوان   -5 معا
  :الالزمة بما في ذلك

 .’’جوز إعادة انتخاب الرئيس ونائبيه في أعقاب انتھاء فترة خدمتھم مباشرةً ال ي‘‘لتحديد أنه  )أ (
 .’’الثاني‘‘و’’ اإلشارة إلى نائبي الرئيس دون تحديد النائب األول )ب (
 .صياغة اختصاصات أو مھام للرئيس )ج (

 
  : على الوجه التالي’’ بالتصويت واإلجراءات‘‘تعديل المادة الخاصة   -6
  

 ’’دة المتعلقة بجدول األعمالإلى الما) 5(نقل الفقرة  )أ (
في ’’ بعد إجراء جميع التعديالت الضرورية‘‘بدالً من عبارة ’’ وحسب مقتضى الحال‘‘إحالل عبارة  )ب (

 .6الفقرة 
 

إحالل عبارة : على الوجه التالي’’ باألجھزة الفرعية واالجتماعات المخصصة‘‘تعديل المادة الخاصة   -7
  .8في الفقرة ’’ عد إدخال جميع التعديالت الضروريةب‘‘محل عبارة ’’ بحسب مقتضى الحال‘‘
  
 .’’بالتشاور مع الھيئة‘‘، بحيث توجه الدعوات 1، الفقرة رقم ’’المراقبون‘‘تعديل مادة   -8
 

  
  


