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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول

9102

اللجنة الدولية لألرز
موجز
عقدت اللجنة الدولية لألرز دورة خاصة يف  31و 31يونيو/حزيران  ،3131اعتمدت فيها قررارًا باملوافقرة علر وقر
مجيع األنشطة والعمليات اليت تضطلع بها اللجنة وأوصت ،من بني مجلة أمور ،بإدراج بند دائم عرن األرز يف دردو
أعما االدتماعات العادية للجنة الزراعة.
وتتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية مودزة متعلقرة بعمر اللجنرة ،والعمليرة االستشرارية املعتمردة يف اعرداد القررار
املعتمد يف الدورة اخلاصة ،مبا يف ذلك التوصية املرفوعة اىل جلنة الزراعة.

اإلجراءات املقرتحة على اللجنة:
يرد من اللجنة اإلحاطة بنتائج الدورة اخلاصة للجنة الدولية لرألرز املعقرودة يف يونيرو/حزيران  .3131وقرد تربر
اللجنة ،عل وده اخلصوص ،يف:
( )3اإلحاطة بأن اللجنة الدولية لألرز أوقفت مجيع أنشطتها وعملياتها يف يونيو/حزيران 3131؛
( )3املوافقة عل ادراج بند دائم عن األرز يف ددو أعما الدورات العادية للجنة الزراعة.

وميكن توديه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة اىل:
السيد
كبري موظفي الربامج
شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات
هات +39-06 570 56289 :
William Murray

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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أوالً  -مقدمة
 -3تتضمن هذه الوثيقة معلومات أساسية مودزة عن اللجنة الدولية لألرز .وهري تصر أيضراً العمليرة االستشرارية
اليت أطلقت يف عام  ،3133واعتمد عل أثرها يف الدورة اخلاصة للجنرة املعقرودة يف يونيرو/حزيران  3131قرراراً بوقر
مجيع أنشطتها وعملياتها ،ورفعت توصية بإدراج بند دائم عن األرز يف ددو أعما الردورات العاديرة للجنرة الزراعرة.
ويتضمن امللحق أل النص الكام للقرار.

ثانياً  -معلومات أساسية موجزة عن اللجنة الدولية لألرز
 -3أنشئت اللجنة الدولية لألرز يف عام  3411مبود املادة  31من دستور منظمة األبذية والزراعة بهرد تعزيرز
العم القطري والدولي املتعلق بإنتاج األرز وحفظه وتوزيعه واستهالكه ،باستثناء القضايا املتعلقة بالتجرارة .وتطرور عمر
اللجنة من تركيز أولي عل الرتبية واملشات الدولية ،اىل تنفيذ عدد كبري من مشاريع التنمية املتعلقة باألرز يف السبعينات
والثمانينات وبرامج دعم الثورة اخلضراء.
 -1ويف الوقت الذي أنشئت فيه اللجنة ،كانت هري اآلليرة الدوليرة الوحيردة للتعراون برني البلردان واملؤسسرات يف
القضايا املتعلّقة باألرز .ومنذ بداية التسعينات ،سرعت اللجنرة اىل احلفراظ علر أهميتهرا مرع تكراثر املنترديات العامليرة
واإلقليمية ،والشبكات واملنظمات والربامج األخرى اليت تعاجل القضايا الفنيرة والسياسرية املتعلقرة بإنتراج األرز .وترادرع
عدد األعضاء املشاركني يف دورات اللجنة بانتظام من  11عضرواً يف الردورة الثامنرة عشررة املعقرودة يف عرام ( 3441املررة
األخرية اليت صار فيها نصاب يف اختاذ القرارات) اىل  34عضواً يف الدورة احلادية والعشرين يف عام  .3112ويف ضوء مرا
سبق ،أوص التقييم اخلاردي املستق ملنظمة األبذية والزراعة يف عام  3112حب اللجنة1.
 -1وكان الغرض الرئيسي من الدورة الثانية والعشرين ،املقررر عقردها يف األصر يف أبري /نيسران  ،3133مناقشرة
مستقب اللجنة .ودرى تأدي االدتماع بعد ذلك اىل شهر نوفمرب/تشرين الثاني من العام نفسه عندما أكد  33بلرداً فقر
مشاركته قب ثالثة أسابيع من انعقاد الدورة.

ثالثاً  -العملية االستشارية بشأن مستقبل اللجنة
 -5يف يوليو/متوز  ،3133عقد ادتماع ملمثلي البلدان األعضاء يف اللجنة للنظرر يف التودهرات املسرتقبلية التملرة
للجنة .وحتت عنوان املائدة املستديرة العاملية بشأن األرز ،حضر االدتماع  32خربرياً مرن  33بلرداً عضرواً يف اللجنرة،
وممثلون عن احتاد اجلماعرة االستشرارية للبحرول الزراعيرة الدوليرة والشرراكة العامليرة لعلروم األرز الريت تقودهرا هرذه
1

الوثيقة  C 2007/7 A.1-Rev.1الفقرة  233ب.
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اجلماعة .وأعد تقرير املائدة املستديرة 2ووثيقة باخليارات 3بشأن مستقب اللجنرة للردورة الثانيرة والعشررين للجنرة
و 11نوفمرب/تشرين الثاني  )3133املعقودة مباشرة قب الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة جمللر املنظمرة مرن أدر
تسهي احلضور .ونظمت دلسة احاطة مع املمثلني الدائمني للمنظمة يف أكتوبر/تشرين األو  3133مرن أدر اعالمهرم
باالدتماعات املقبلة للجنة والرد عل األسئلة اليت ميكن أن يطرحوها.
 -2ويف الدورة الثانية والعشرين ،كافحت اللجنة من أد التوص اىل نصاب ومل تتمكن من التوص اىل قرار بشرأن
مستقبلها .ويف هذا اإلطار ،وافقت عل انشاء جمموعة عم مكونة من ممثلني عن اجملموعات اإلقليمية السبع مرن أدر
وضع مقرتح بشأن مستقبلها ميكن النظر فيه يف دورة خاصة للجنة يف يونيرو/حزيران  3131مباشررة قبر الردورة الثامنرة
والثالثني ملؤمتر املنظمة.4
 -2وادتمعت جمموعة العمر حترت رئاسرة السريد  Lupino Lazaroمرن الفلربني .وشرارر مراقبرون مرن ايرران،
والربازير  ،وتايلنررد ،واجلمهوريررة الدومينيكيررة ،والفلرربني ،واليابرران ،ورئرري جلنررة الزراعررة يف ادتمرراع أو أكثررر مررن
ادتماعات اجملموعة .كما دعي ممثلون عن أمانيت جلنة مشركالت السرلع وجلنرة الزراعرة ملعاجلرة القضرايا املطروحرة.
وأتيح ألعضاء اجملموعة مسودة أولية عن القرار ،وعرض  Power Pointلشرح املوضوع ،من أد تسهي مشاوراتهم مرع
أعضاء اجملموعات اإلقليمية .واستعرضت مالحظات اجملموعات اإلقليمية ،وعل أساسها متت مرادعرة مسرودة القررار.
ومن ثم درت مناقشة املسودة املرادعة ضمن اجملموعات اإلقليمية وأدردرت املالحظرات يف املسرودة األخررية مرن القررار
بشأن مستقب اللجنة عل النحو الذي اتفقت عليه أعضاء اجملموعة .وقدم القررار يف الردورة اخلاصرة للجنرة اىل دانر
مودز عن املعلومات األساسية بشأن جمموعة العم مبا فيها تركيبتها ،وكيفية عملها ،واملعلومرات الريت نظررت فيهرا،
وتربير مودز أو معلومات أساسية عن القضايا الفنية والسياسية األساسية اليت أخذتها يف االعتبار.5
-1

تغيري.6

ودرت املوافقة يف الدورة اخلاصة للجنة عل اعتماد نص القرار عل النحو الذي أعدته جمموعة العم من دون

 -4ويتضمن امللحق أ بهذه الوثيقة النص الكام للقرار .وال بد من اإلشارة اىل أن اللجنة ،يف الفقررة  3مرن القررار،
قررت وق مجيع أنشطتها وعملياتها ،يف حني ذكرت يف الفقرة  1ما يلي:

توصي بإدراج بند دائم عن األرز يف ددو أعما الدورة العامة للجنة الزراعة وجلنة مشكالت السلع ،حسر مرا يكرون
مالئماً ،للنظر يف قضايا هلا أهمية عاملية بشأن انتاج األرز ،وحفظه ،وتوزيعه ،واستهالكه واالجتار به.
 2تقرير املائدة املستديرة بشأن األرز 1-1 ،يوليو/متوز  ،3133مونبلييه ،فرنسا.
3

الوثيقة .IRC 2012/4

4

الوثيقة .IRC 2012/Report

5

الوثيقة . IRC 2013/3

6

الوثيقة .IRC 2013/Report

COAG/2014/13

4

رابعاً – اإلجراءات اليت توصي بها اللجنة
-31

يرد من اللجنة اإلحاطة بنتائج الدورة اخلاصة للجنة الدولية لألرز املعقودة يف يونيو/حزيران .3131

-33

وقد ترب اللجنة ،عل وده اخلصوص ،يف:
( )3اإلحاطة بأن اللجنة الدولية لألرز أوقفت مجيع أنشطتها وعملياتها يف يونيو/حزيران 3131؛
( )3املوافقة عل ادراج بند دائم عن األرز يف ددو أعما الدورات العادية للجنة الزراعة.
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امللحق ألف – القرار
مستقبل اللجنة الدولية لألرز
إن اللجنة الدولية لألرز،
نظراً اىل أن اللجنة الدولية لألرز أنشئت مبود املادة  31من دستور منظمة األبذيرة والزراعرة ،مرن خرال قررار وافرق
عليه مؤمتر املنظمة ،يف دورته الرابعة يف عام  ،3411بهد تعزيز العم القطري والردولي املتعلرق بإنتراج األرز وحفظره
وتوزيعه واستهالكه ،باستثناء القضايا املتعلقة بالتجارة؛
ونظراً اىل أن دستور اللجنة الدولية لألرز دخ حيز التنفيذ يف  1يناير/كانون الثراني  3414بعرد قبولره مرن قبر عشررة
بلدان أعضاء يف املنظمة ،وايداع  23بلدًا عضوًا وثائق قبوهلا بالدستور ،فصارت بذلك أعضاءً يف اللجنة؛
واذ تعرت بأن اللجنة سعت داهدة اىل بلوغ أهدافها اليت حددتها يف عام  ،3411وقد جنحت بذلك؛
واذ تالحظ ودود مركزين حالياً الحتاد املراكرز الدوليرة للبحرول الزراعيرة ،وجمموعرة واسرعة مرن املنترديات والرربامج
واالدتماعات املتخصصة ،والشبكات واالسرتاتيجيات اإلقليمية اليت تعاجل حصرًا مواضيع األرز؛
واذ تعي الرتادع يف عدد األعضاء املشاركني يف الدورات العادية للجنة ،وبراألخص واقرع أنره مل يرتم النصراب الرالزم يف
دورة عادية منذ عام 3441؛
واذ تستذكر التوصيات بضرورة ح اللجنة ،وبعد ذلك ،بإطالق عملية اعادة تقيريم احتيادرات اللجنرة يف املنظمرة ومرن
قب أعضائها؛
واذ تشدد عل أن ح اللجنة الدولية لألرز ال يعترب ترادع ًا يف التزام املنظمة جتاه أعضائها فيمرا يتعلرق بزيرادة اإلنتراج
واالستهالر املستدامني لألرز؛
واذ تؤكد أن األرز يشك بذاءً أساسياً ألكثر من نص سكان العامل كما تقر املنظمة وأعضاؤها بأهميته بالنسربة اىل األمرن
الغذائي؛
()3

تعبّر عن تقديرها للعم املنجز عل مر السنني من قب اللجنة ،وأعضائها واملنظمة؛

()3

تقرر أن توق اللجنة الدولية لألرز مجيع أنشطتها وعملياتها؛
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توصي بإدراج بند دائم عن األرز يف ددو أعما الدورات العاديرة للجنرة الزراعرة وجلنرة مشركالت
()1
السلع  ،حس ما يكون مالئمراً ،للنظرر يف قضرايا هلرا أهميرة عامليرة بشرأن انتراج األرز ،وحفظره ،وتوزيعره،
واستهالكه واالجتار به؛
توصي أيضاً ،يف حا نشوء قضية هلرا أهميرة عامليرة بشرأن انتراج األرز ،أو حفظره ،أو توزيعره ،أو
()1
استهالكه أو االجتار به ،تعجز عن تولّيها أي دهة يف منظمة األبذية والزراعة ،بأن يعقد املدير العرام ،ضرمن
نطاق سلطته ،ادتماع ًا مع مجيع اجلهات املعنية؛
تدعو األعضاء الذين يرببون بذلك اىل تقرديم اشرعارات باالنسرحاب مرن اللجنرة مبودر املرادة
()5
الفقرة  3من دستور اللجنة الدولية لألرز ،لكي ،مبود املادة  31من الدستور ،يتم انهاؤها اذا ومت اخنفر
عدد األعضاء دون عشرة .وحت ذلك الوقت ،تبق اللجنة يف حالة تعليق.
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