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نص قرار جملس اجلامعة على املستوى الوزاري رقم )7626( الصادر عن دورة  إنعقاد 
اجمللس العادية رقم )139( املنعقده مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية يوم 
الزراعية. 2013/3/6م،  بشأن األتفاقية املعدلة إلنشاء املنظمة العربية للتنمية 

- بعد إطالعه: 

•على مذكرة األمانة العامة، 	

بتاريخ   ) • 	83( الدورة   1770 رقم  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  قراري  وعلى 
 ،2013 12/2/2009 ورقم 1948 الدورة )91( بتاريخ 14 /2/ 

دورتها  يف  الزراعية  للتنمية  العربية  للمنظمة  العامة  اجلمعية  قرار  •وعلى  	
الثانية والثالثني رقم )21/32ج.ع/2012(،

عقد  الذي  اجتماعها  يف  القانونية  للشؤون  الدائمة  اللجنة  توصية  •وعلى  	
،2013 بالقاهرة بتاريخ 27 – 28 /2/ 

•وعلى توصية جلنة الشؤون القانونية،  	

- وبعد املناقشة، 

يقــرر

الزراعية”بالصيغة  للتنمية  العربية  املنظمة  إلنشاء  املعدلة  “االتفاقية  على  املوافقة 
املرفقة.
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االتفاقية املعدلة
إلنشاء املنظمة العربية للتنمية الزراعية*
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   مجهورية جيبوتي.

    اململكة العربية السعودية.

    مجهورية السودان.

    اجلمهورية العربية السورية.

    مجهورية الصومال.

    مجهورية العراق.

    سلطنة عمان .

    دولة فلسطني. 

    دولة قطر.

    مجهورية القمر املتحدة. 

    دولة الكويت.

    اجلمهورية اللبنانية.

    دولة ليبيا. 

    مجهورية مصر العربية.
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العامة يوم 2013/3/6م 
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رغبة منها يف إرساء كيانها الزراعي واالقتصادي وتنمية ثروتها السمكية على أسس متينة 
من العلم واخلربة، وإدراكًا للمكانة اليت حتتلها الزراعة يف البنيان االقتصادي العربي، 

التنمية  لتحقيق  هامًا  أساسًا  تعترب  والسمكي  الزراعي  القطاع  تنمية  بأن  منها  واقتناعًا 
تستغل  مل  العربية  الدول  يف  والسمكية  الزراعية  املوارد  بأن  وإدراكًا  املتوازنة،  االقتصادية 

استغالاًل كاماًل بعد، وأن  املستغل منها ما زال دون االستغالل االقتصادي األمثل، 

وكذلك  العربية  الدول  يف  واالقتصادية  واالجتماعية  الطبيعية  الظروف  يف  للتشابه  ونظرًا 
املشكالت الزراعية، 

وتأكيدًا ألهمية زيادة اجلهود املبذولة يف القطاع الزراعي الستغالل املوارد املتاحة استغالاًل 
اقتصاديًا لسد حاجات الدول العربية يف القطاعات االقتصادية األخرى، 

وإدراكًا منها ألهمية التنسيق بني خطط الدول العربية وتوفري سبل الدراسة املشرتكة لإلسراع 
يف حل املشكالت الزراعية للوصول إىل التكامل الزراعي بني هذه الدول، 

وتنفيذًا ملا يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية يف هذا الشأن، 

اتفقت على ما يلي:

مــادة )1(:

إنشاء املنظمة

	- تنشأ يف نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية اعتبارية ويطلق 
هذه  يف  ذكرها  ورد  حيثما  إليها  ويشار  الزراعية”  للتنمية  العربية  “املنظمة  اسم  عليها 

االتفاقية بـ “املنظمة”.

	- تقدم الدولة اليت تستضيف مقر املنظمة ، أو احد مكاتبها اإلقليمية، األرض واملباني بدون 
مقابل، كما تقدم اخلدمات والتسهيالت الالزمة الستعماهلا.

وللجمعية العامة أن تنشئ  يكون مقر املنظمة يف مدينة اخلرطوم – مجهورية السودان – 	- 
مكاتب إقليمية يف الدول العربية األعضاء بعد موافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

مــادة )2(:

العضويــة

تكون عضوية املنظمة مفتوحة للدول العربية األعضاء يف جامعة الدول العربية.
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مــادة )3(:
أهـداف ومـهام املنظمـة

تهدف املنظمة إىل املساهمة يف إجياد وتنمية الروابط بني الدول العربية وتنسيق التعاون فيما 
بينها يف شتى اجملاالت والنشاطات الزراعية والسمكية وعلى األخص:

السمكية،  والثروة  الزراعة  قطاعي  يف  املتوفرة  والبشرية  الطبيعية  املوارد  	- تنمية 
وحتسني وسائل وطرق استثمارها على أسس علمية.

للموارد  األمثل  واالستغالل  واحليوانية  النباتية  الزراعية  اإلنتاجية  الكفاية  	- رفع 
السمكية وبلوغ التكامل الزراعي املنشود بني الدول العربية حتقيقًا لألمن الغذائي 

العربي.
	- تسهيل تبادل املنتجات الزراعية والسمكية بني الدول العربية.

مراعاة  مع  الذاتي  اإلكتفاء  لتحقيق  والسمكي  الزراعي  اإلنتاج  زيادة  على  	- العمل 
االستدامة.

	- دعم إقامة املشاريع والصناعات الزراعية والسمكية.
	- النهوض باملستويات املعيشية للعاملني يف قطاعي الزراعة والصيد السمكي.

اإلشراف على تنفيذ برامج من شانها مواجهة أزمات الغذاء وتعزيز األمن الغذائي.	- 

مــادة )4(:
وسائل حتقيق أهداف املنظمة

تتخذ املنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراضها، وعلى األخص:

	- مجع ونشر البيانات واملعلومات املتعلقة بالزراعة والثروة السمكية واألغذية.

	- دعم وتنسيق اجلهود احمللية والقومية يف اجملاالت الزراعية والسمكية وخباصة ما 
يتعلق مبا يلي:

املتعلقة  واالجتماعية  االقتصادية  والدراسات  والتكنولوجية  العلمية  البحوث     - أ 
وجمتمعات  الريفية  اجملتمعات  وتنمية  واألغذية،  السمكية  والثروة  بالزراعة 

الصيادين.
والتدريب  التعليم  وخباصة  والسمكية  الزراعية  واخلدمات  باملؤسسات  النهوض    - ب 

واإلرشاد واالقتصاد املنزلي واالئتمان واإلدارة وتنمية اجملتمع الريفي.
-    صيانة ومحاية املوارد الطبيعية مبا يراعي استدامتها واستخدام التقنيات املطورة  ج 

يف التنمية.
بالصناعات  والنهوض  وتسويقها  واملنتجات  األغذية  جتهيز  وطرق  أساليب  حتسني     - د 

الزراعية والسمكية.
هـ -     تقديم املعونة الطارئة واالستشارات الفنية اليت تطلبها الدول العربية.

و -    العمل على تبادل اخلربات يف اجملاالت الزراعية والسمكية بني الدول العربية.
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والثروة  الزراعة  قطاعي  على  املؤثرة  واإلقليمية  الدولية  التطورات  خمتلف  	- متابعة 
السمكية يف املنطقة العربية والعمل على محاية املصاحل العربية يف هذه اجملاالت.

	- العمل بكل الوسائل احمللية والقومية على إجناح وحتقيق املشروعات والربامج اإلمنائية 
واختاذ التدابري التمويلية الضرورية واملالئمة لتحقق أهداف املنظمة.

	- التعاون مع املنظمات املعنية بالشؤون الزراعية والثروة السمكية وامليادين املتعلقة بها.

املتعلقة بالزراعة والثروة  التشريعات والقوانني واألنظمة واملواصفات  	- العمل على تنسيق 
السمكية وتوحيد املصطلحات املستخدمة يف الزراعة والثروة السمكية.

مــادة )5(:
أجهزة املنظمة

تتكون أجهزة  املنظمة من:

	- اجلمعية العامة.

	- اجمللس التنفيذي.

اإلدارة العامة.	- 

مــادة )6(:
اجلمعية العامة

العامة: 1 - تشكيل اجلمعية 

تتكون اجلمعية العامة من ممثلي مجيع الدول األعضاء ويكون التمثيل على مستوى  - أ
الوزراء أو من ينوب  عنهم، ويكون لكل عضو صوت واحد.

تكون رئاسة اجلمعية بالتناوب وفقًا للرتتيب اهلجائي للدول األعضاء يف جامعة الدول  - ب
العربية، وتكون مدة الرئاسة سنتني.

- انعقاد اجلمعية العامة واختاذ القرارات:  2

جتتمع اجلمعية العامة مرة واحدة كل عامني يف دورة عادية وجيوز للجمعية العامة  - أ
وحيدد  التنفيذي  اجمللس  أو  األعضاء   الدول  ثلث  طلب  على  بناًء  عادية  غري  دورات  عقد 

رئيس اجلمعية مكان وموعد االنعقاد بالتشاور مع مدير عام املنظمة.

كافة  وتتخذ  الجتماعاتها،  القانوني  النصاب  العامة  اجلمعية  أعضاء  ثلثا  يشكل  - ب
القرارات بأغلبية األعضاء احلضور.
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العامة: - اختصاصات اجلمعية   3
اإلسرتاتيجية  باعتماد  وختتص  للمنظمة،  التشريعية  السلطة  هي  العامة  اجلمعية 
ومراقبة  وأنشطتها  براجمها  ومتابعة  وختطيط  املنظمة،  عليها  تسري  اليت  العامة  والسياسات 
لتحقيق  وإجراءات  قرارات  من  الزمًا  تراه  ما  تتخذ  أن  وهلا  واإلدارية،  واملالية  الفنية  أعماهلا 

أغراض املنظمة يف حدود هذه االتفاقية وعلى األخص:

أ - إقرار خطط املنظمة اإلمنائية وبرامج عملها، وميزانيتها، وذلك كل سنتني، وإحالتها إىل 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

ب - انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي.

ج - انتخاب أعضاء هيئة الرقابة املالية ملدة سنتني.

د -  تعيني مراقيب احلسابات القانونيني وإنهاء عقودهم.

املوحد  النظام األساسي  املساعد وفقًا ألحكام  العام  املنظمة واملدير  -  تعيني مدير عام   هـ 
ملوظفي املنظمات العربية املتخصصة.

و -    تشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة واعتماد توصياتها.

اجمللس  مبوافقة  وإلغائها  العربي  الوطن  أقاليم  يف  للمنظمة  إقليمية  مكاتب  إنشاء    - ز 
االقتصادي واالجتماعي.

ح -  املصادقة على تقرير اجمللس التنفيذي املرفوع إليها من املدير العام.

ط - مراجعة احلسابات اخلتامية للمنظمة والتصديق عليها.

ي -  إقرار ميزانية املنظمة كل سنتني وإحالتها إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

ك -  تنظيم التعاون بني املنظمة والدول واهليئات الدولية.

ل -  تعديل اتفاقية إنشاء املنظمة بالكيفية احملددة يف املادة )15( أدناه.

م -  قبول أعضاء جدد بها أو انسحاب أحد أعضائها.

مــادة )7(:

اجمللس التنفيذي

التنفيذي: 1 - تشكيل اجمللس 
ا لتنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة من بني أعضائها  يتكون اجمللس  - أ

دوريًا ملدة سنتني ويكون لكل عضو باجمللس صوت واحد.

ينتخب اجمللس التنفيذي من بني أعضائه رئيسًا له ونائبًا للرئيس ملدة سنتني. - ب
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- انعقاد اجمللس التنفيذي:   2

انعقاد عادية مرة كل ستة أشهر أو مثان شهور بعد  التنفيذي يف دورة  جيتمع اجمللس  - أ
موافقة اجلمعية العامة، وحيدد رئيس اجمللس مكان وموعد االنعقاد بالتشاور مع مدير 

عام املنظمة.

جيوز للمجلس التنفيذي عقد دورات غري عادية بدعوة من رئيسه أو بناًء على طلب املدير  - ب
العام للمنظمة، أو أربعة من أعضائه على األقل، وحيدد يف الدعوة جدول أعمال الدورة 

غري العادية ومكان وموعد انعقادها.

وتصدر  األعضاء،  عدد  نصف  من  أكثر  حبضور  قانونيًا  التنفيذي  اجمللس  انعقاد  يعترب  - ت
قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين, ويف حالة تساوي األصوات يرجح 

اجلانب الذي منه الرئيس.

التنفيذي:  - اختصاصات اجمللس   3

يكون اجمللس التنفيذي مبثابة جملس إدارة املنظمة، وخيتص مبا يلي : 

أ - اقرتاح برامج عمل املنظمة ورفع التوصيات بشأنها للجمعية العامة للتصديق عليها.

ب - دراسة مشروع خطة عمل املنظمة وموازنتها لسنتني ثم إحالتها للجمعية العامة للتصديق 
عليها.

للتصديق  العامة  التوصية بشأنه إىل اجلمعية  للمنظمة ورفع  - دراسة احلساب اخلتامي  ج 
عليه.

د - دراسة التقارير السنوية  املقدمة من اإلدارة العامة للمنظمة، واخلاصة بتنفيذ األنشطة 
وسبل اإلنفاق وإعطاء التوجيهات املناسبة حياهلا.

هـ - السعي مع اإلدارة العامة لتوفري التمويل املالي الالزم للمنظمة.

و - اختاذ كافة الوسائل اليت من شأنا حتقيق أهداف املنظمة.

ز - متابعة تنفيذ قرارات اجلمعية العامة ومتابعة تنفيذ خطط املنظمة وبراجمها.

مــادة )8(:

اإلدارة العامة

تتكون اإلدارة العامة من املدير العام للمنظمة واملوظفني الرئيسيني والفنيني واإلداريني.
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 مـــادة )9(:

اختصاصات اإلدارة العامة

	- إعداد خطة سنوية مفصلة للتدريب والتطوير وختصيص املبالغ الالزمة لتنفيذها ضمن 
املوازنة.

تتضمن  للمنظمة  عمل  خطة  وإعداد  والقرارات  الربامج  تنفيذ  يف  العام  املدير  	- معاونة 
املشروعات والربامج السنوية وتقديم تقارير متابعة دورية تتضمن تقوميًا ملا مت تنفيذه 

وعرضها على املدير العام.

	- االتصال باجلهات املختصة يف الدول األعضاء واملنظمات واألجهزة املتخصصة وسائر اإلدارات 
األخرى وفقًا لألسس املقررة من املدير العام.

	- التحضري الجتماعات اجلمعية العامة واجمللس التنفيذي واالشرتاك يف االجتماعات اليت 
يرى املدير العام أهمية مشاركتها بها.

نشاط  بأي  بأول  أواًل  املالية  اإلدارة  وإخطار  بها  اخلاصة  واملالية  اإلدارية  اإلجراءات  	- متابعة 
ترتتب عليه أعباء مالية.

مــادة )10(:

املـدير العـام

	- املدير العام هو رئيس اإلدارة العامة، وتعينه اجلمعية العامة ويكون مسؤواًل عن أعمال 
اإلدارة العامة أمام اجلمعية العامة واجمللس التنفيذي.

	- ختتار اجلمعية العامة املدير العام من بني مرشحي الدول األعضاء وتعينه ملدة أربع سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط مع مراعاة قاعدة التداول بني الدول األعضاء وعلى أساس 
وظيفي وأن يراعى التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة اإلدارية 

دون أي اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.

	- تعني اجلمعية العامة املدير العام املساعد من بني مرشحي الدول األعضاء لفرتة أربع سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط، مع مراعاة قاعدة التداول بني الدول األعضاء وعلى أساس 

الكفاءة واخلربة املتميزة، ويتم التجديد له لوالية ثانية بناًء على اقرتاح من املدير العام.

	- يف حالة شغور منصب املدير العام يتوىل املدير العام املساعد القيام مبهامه على أن يدعو 
اجلمعية العامة الجتماع استثنائي يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر النتخاب املدير العام.
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مـــادة )11(:

اختصاصات املدير العام

اإلدارة  أعمال  التنفيذي عن مجيع  العامة واجمللس  أمام اجلمعية  العم مسؤواًل  املدير  يكون 
العامة. ويتوىل إدارة أعمال املنظمة، ويعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والربامج املعتمدة 
اهليئات  ولدى  املؤمترات  يف  املنظمة  بتمثيل  ويقوم  التنفيذي،  واجمللس  العامة  اجلمعية  من 
والدول والبالد املختلفة والدفاع عن مصاحلها والتعاقد والتقاضي بامسها، كما يقوم بكل ما 
يعهد إليه من قبل اجلمعية العامة واجمللس التنفيذي من مهام، ويتوىل على وجه اخلصوص 

القيام مبا يلي:

العربية  املنظمات  ملوظفي  املوحد  األساسي  النظام  ألحكام  وفقًا  املنظمة  موظفي  	- تعيني 
املتخصصة.

اإلدارة  أعمال  العامة كل سنتني عن  وللجمعية  التنفيذي  للمجلس  	- تقديم تقرير دوري 
العامة.

	- إعداد مشروع خطط عمل املنظمة اإلمنائية، واإلشراف على تنفيذها.

التنفيذي  اجمللس  على  وعرضه  لعامني،  املنظمة  عمل  وبرنامج  خطة  مشروع  	- إعداد 
واجلمعية العامة.

	- إعداد مشروع امليزانية السنوية للمنظمة كل عامني.

الرقابة  القانوني وهيئة  املراجع  	- تقديم تقرير سنوي عن احلسابات اخلتامية املعتمدة من 
املالية للمنظمة ورفعه إىل اجمللس التنفيذي، ومن ثم إىل اجلمعية العامة.

إعداد البحوث والتقارير اليت تطلبها اجلمعية العامة أو اجمللس التنفيذي.	- 

مــادة )12(:

ميزانية املنظمة ومواردها

	- يكون للمنظمة ميزانية مستقلة تقرها اجلمعية العامة ويعتمدها اجمللس االقتصادي 
واالجتماعي وفقًا ألحكام ا لنظام املالي واحملاسيب املوحد للمنظمات العربية املتخصصة.

	- تتكون موارد املنظمة من:

العامة  األمانة  موازنة  يف  دولة  كل  مساهمة  لنسبة  وفقًا  األعضاء  الدول  مساهمات   - أ 
جلامعة الدول العربية.

ب - املوارد الذاتية.
ج - اهلبات والتربعات والوصايا واملساهمات يف مشروعات.

د - املوارد الرأمسالية.
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مـــادة )13(:

املزايا واحلصانات

تتمتع املنظمة )مقرها – مكاتبها اإلقليمية – أمواهلا – موجوداتها – حمفوظاتها – موظفوها 
جامعة  وحصانات  مزايا  اتفاقية  مبوجب  املقررة  واحلصانات  باملزايا  الدول(  وممثلو  وخرباؤها 

الدول العربية لعام 1953 وتعديلها واتفاق املقر املربم بني املنظمة ودولة املقر.

مــادة )14(:

أحكام عامة

بني  تنشأ  اليت  النزاعات  يف  بالفصل  العربية  الدول  جلامعة  اإلدارية  احملكمة  	- ختتص 
املوظفني واملنظمة وفق اإلجراءات املنصوص عليها يف نظام احملكمة.

العربية  الدول  جلامعة  اإلدارية  احملكمة  عن  الصادرة  األحكام  بتنفيذ  املنظمة  	- تلتزم 
باعتبارها أحكامًا نهائية وملزمة.

مــادة )15(:

جيوز تعديل هذه االتفاقية بناء على اقرتاح من املدير العام للمنظمة أو طلب موقع من ثالثة 
أعضاء على األقل ومبوافقة ثالثة أرباع أعضاء املنظمة كحد أدنى وال يكون التعديل نافذًا 

إال مبوافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي عليه وإقراره من قبل جملس اجلامعة.

مــادة )16(:

	- جيوز ألي عضو يف املنظمة أن ينسحب منها بكتاب رمسي يرسله إىل املدير العام للمنظمة 
الذي يتخذ اإلجراءات إلبالغه إىل أعضاء املنظمة واألمني العام جلامعة الدول العربية، وال 

يعترب االنسحاب نافذًا إال بعد سنة من تاريخ تبليغه ملدير عام املنظمة.

يعمل بهذه االتفاقية املعدلة اعتبارًا من إقرارها من جملس اجلامعة.	- 

حررت هذه االتفاقية املعدلة باللغة العربية من نسختني أصليتني حتفظ واحدة لدى األمانة 
من  لكل  األصل  طبق  صورة  وتسلم  املنظمة  لدى  واألخرى  العربية  الدول  جلامعة  العامة 

األطراف املتعاقدة.


