C 2015/21

October 2014

A

املؤمتر
الدورة التاسعة والثالثون
روما 31-6 ،يونيو/حزيران 1035

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة
( 12سبتمرب/أيلول  1 -أكتوبر/تشرين األول )1032
موجز
تلفت الدورة الرابعة والعشرون للجنة الزراعة عناية اجمللس واملؤمتر إىل ما توصلت إليه من نتائج
وتوصيات حول:
(أ) املزارعون األسريون :إشباع العامل ورعاية الكوكب
(ب) تكثيف اإلنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة
(ج) اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل
(د) حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي
(هـ) بيانات جديدة لرصد االستثمار يف الزراعة
(و) عمل منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع
(ز) جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة
(ح) الربنامج العاملي الستصاال طاعون اجملرتات الاغرية
(ط) تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة
(ي) نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
(ك) اللجنة الدولية لألرزّ
(ل) التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة
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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املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس
إنّ اجمللس مدعو إىل إقرار ما توصلت إليه جلنة الزراعة من نتائج وتوصيات وتُلفت عنايته بشكل
خاص إىل:
 املزارعون األسريون :إشباع العامل ورعاية الكوكب ،الفقرة (6ج)
 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل ،الفقرة (8ج)
 حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي ،الفقرة (9ب)
 بيانات جديدة لرصد االستثمار يف الزراعة ،الفقرة (01ج)
عمل منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع ،الفقرة (00ب)

جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة ،الفقرة (01د)

تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة ،الفقرة (01د) وإقرار امليثاق العاملي

للرتبة
نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ،الفقرتان (01ب) و(ج)

 اللجنة الدولية لألرزّ ،الفقرتان (06أ) و(ب)

املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر
إ ّن املؤمتر مدعو بشكل خاص إىل استعراض املواضيع التالية:
املزارعون األسريون :إشباع العامل ورعاية الكوكب ،الفقرة (6ب)

تكثيف اإلنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة ،الفقرة (7ب)

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل ،الفقرتان (8ب) و(د)

حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي ،الفقرة (9ج)

بيانات جديدة لرصد االستثمار يف الزراعة ،الفقرة (01ب)

جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة ،الفقرتان (01أ) و(د) (مشروع قرار عن مقاومة

مضادات امليكروبات)
الربنامج العاملي الستصاال طاعون اجملرتات الاغرية ،الفقرتان (01أ) و(ب)

تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة ،الفقرات من (01أ) إىل (هـ) وإقرار

امليثاق العاملي للرتبة
نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ،الفقرة ( 01مشروع قرار عن إنشاء برنامج خاص بهذه النظم)

 اللجنة الدولية لألرزّ ،الفقرتان (06أ) و(ب)

اإلجراءات املقرتحة على اجمللس واملؤمتر
إن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل:


املوافقة على تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Robert G. Guei

أمني جلنة الزراعة
اهلاتف+39 06 5705 4920 :
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مقدمة
عقدت جلنة الزراعة دورتها الرابعة والعشرين يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذيـة والزراعـة (الفـاو) خـالل الفـرتة
-0
املمتدة من  19سبتمرب/أيلول إىل  1أكتوبر/تشرين األول  .1101وقد حضر الدورة  000عضواً من أصل  011من األعضـاء
يف اللجنة ،مبا يف ذلك مثانية وزراء .وشارك بافة مراقب مخسة أعضاء يف املنظمـة ،والكرسـي الرسـولي ،ومخـس مـن
منظمات األمم املتحدة ،وست منظمات حكومية دولية ،وإحدى عشرة منظمة غري حكومية .وميكن االطـالع علـى قائمـة
املشاركني وقائمة بالوثائق على العنوان التالي.http://www.fao.org/bodies/coag/coag24/ar/ :
وقد ألقـى السـيد جوزيـه غرازيـانو دا سـيلفا ،املـدير العـام للمنظمـة ،كلمـة أمـام اللجنـة .كمـا ألقـى ف امـة
-1
السيد  ،Danilo Medinaرئيس اجلمهورية الدومينيكية ،كلمة رئيسية ملهمة عن حتسني األمن الغذائي يف بلده.
وأُبلغــت اللجنــة بــأ ّن االحتــاد األوروبــي يشــارك يف هــذه الــدورة مبوجــب الفقــرتني  8و 9مــن املــادة
-1
من دستور الفاو.

1

وقـد سـاعدت اللجنـة جلنـة صـياغة مؤلفـة مـن اجلزائـر ،واألرجنـتني ،وأسـرتاليا ،وبـنغالدي (الــرئيس)،
-1
والربازيل ،وكندا ،والاني ،وقـربص ،واجلمهوريـة الدومينيكيـة ،وغينيـا االسـتوائية ،واالحتـاد األوروبـي ،وفرنسـا،
وإندونيسيا ،واألردن ،وسلطنة عُمان.
-1

واعتمدت اللجنة جدول أعمال الدورة وجدوهلا الزمين .ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف.

املزارعون األسريون :إشباع العامل ورعاية الكوكب
-6
(أ)

1

الوثيقة

1

إنّ اللجنة:
أقرت بأهمية الزراعة األسرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية وإدارة املوارد الطبيعية والرتاث الريفـي ،مبـا يف
ذلك احلفاظ على املعارف التقليدية واالقتااد احمللي ،فضالً عن ضرورة قيام األعضاء بوضع وتنفيذ سياسـات
وبرامج حمددة واسرتاتيجيات وشراكات فعالة يف هذا الادد؛

3/41O1101O1
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(ب) أبدت دعمها لوضع معايري مشرتكة لتعاريف الزراعة األسرية وأنواعها فضـال عـن مواصـلة بلـورة التحلـيالت
واملؤشرات الرئيسية إلجراء تقييم أفضل حلالة تختلف أنواع الزراعة األسرية واجتاهاتها ،مبا يف ذلك املسائل
املتعلقة بالوصول إىل األسواق؛
(ج) دعت الفاو إىل مواصـلة عملـها يف جمـال الرتويـ للزراعـة األسـرية وإدراجهـا يف اإلطـار االسـرتاتيجي للفـاو
ويف خطة التنمية ملا بعد عام .1101

تكثيف اإلنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة
-7
(أ)

2

إنّ اللجنة:
أعربت عن دعمها لعمل الفاو املتعلق بالتكييف احمللي ملمارسات تكثيف اإلنتاج املسـتدام ،وسلسـلة القيمـة،
ومنهجيات تقييم الفاقد واملهدر من األغذية واحلد منهما دعم ًا للنظم الغذائية املستدامة؛

(ب) شجعت الفاو على مواصلة إدماج عملها املتعلّق باستدامة الـنظم الغذائيـة ،مبـا يف ذلـك وضـع برنـامج خـاص
بالنظم الغذائية املستدامة ،إلدراجه يف اإلطار العشري للربامج املتعلقة باالستهالك واإلنتـاج املسـتدامني ووفقـ ًا
للقواعد اليت حتكم هذا اإلطار.

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل
-8
(أ)

3

إنّ اللجنة:
أقرّت جماالت العمل الرئيسية اليت حُددت باعتبارها جوهر اسرتاتيجية الفاو املتعلقة بسالمة األغذية؛

(ب) أبدت دعمها لدور أكرب للفاو يف برامج تيسري التجارة ،بالتعاون الوثيق مع منظمـة اجلماركة العاملـية والشركاء
املعنــــيني اآلخــــرين ،علــــى اعتبــــار ذلــــك وســــيلة مهمــــة لتنفيــــذ اســــرتاتيجية الفــــاو املتعلقــــة
بسالمة األغذية؛
(ج) أوصت بأن تبحث الفـاو وأعضـااها وشـركااها عـن ماـادر متويـل جديـدة لت اياـها ملواجهـة التحـديات
النامجة عن زيادة الطلب على برنامج الفاو اخلاص باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية؛
(د)

2
3

أوصت بأن تضطلع الفاو بدور أكـرب للمسـاهمة يف تـوفري املعلومـات الدقيقـة عـن سلسـلة األغذيـة العامليـة ويف
مساعدة البلدان علـى احتـواء التهديـد املتنـامي الـذي تشـكله مقاومـة مضـادات امليكروبـات واآلثـار السـلبية

الوثيقة
الوثيقة 3/41O1101O1
COAG/2014/4
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احملتملة املرتتبة على األغذية والزراعة ،وذلك بالتعاون مع منظمة الاـحة العامليـة واملنظمـة العامليـة لاـحة
احليوان واالحتاد األفريقي وشركاء آخرين ،حسب االقتضاء.
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حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي
-9
(أ)

4

إنّ اللجنة:
أخذت علما مع التقدير باجلهود اجلارية واملقرتحة من أجل إدماج البُعد اخلاص باحلوكمـة باـورة منهجيـة
أكثر يف عمل الفاو املتعلق باملياه من أجل حتقيق الزراعة املستدامة واألمن الغذائي؛

(ب) شجعت الفاو على مواصلة تنقي العمل املقرتح بشأن حوكمة املياه ،فضالً عن العمـل اجلـاري يف جمـال إدارة
املياه ،وعملياتها إلدماج العالقات املتبادلة بني املياه واألمن الغذائي والزراعة املستدامة يف عمل املنظمـة وذلـك
يف إطار االحرتام التام للسيادة الوطنية وبالتعاون مع املبادرات والشراكات اإلقليميـة القائمـة ورفـع تقريـر عـن
ذلك إىل األجهزة الرئاسية؛
(ج) أوصت البلدان األعضاء يف املنظمة بـالنظر يف إمكانيـة إدراج حوكمـة امليـاه مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي
والزراعة املستدامة يف ما تضعه من سياسات وأطـر أولويـات وطنيـة ،مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للسـياقات
وأوجه التنوّع احملددة ،وأيضاً لدى تعاونها مع الفاو والشركاء اآلخرين؛

بيانات جديدة لرصد االستثمار يف الزراعة
-10
(أ)

5

إنّ اللجنة:
رحّبت ووافقت على نهج الفـاو الرامـي إىل بنـاء قاعـدة بيانـات عامليـة بشـأن االسـتثمارات الزراعيـة ومجـع
البيانات املوجودة للحدّ من التكاليف واالزدواجية وعبء االستجابة بالنسبة إىل البلدان؛

(ب) شجعت الفاو على حتسني عملية وضع واختبار مؤشـرات ومنتجـات بيانـات جديـدة عـن االسـتثمار ،وذلـك
بالتنسيق الوثيق مع األعضاء واملنظمات اإلقليمية والدولية؛
(ج) وشجعت الفاو على مواصلة دعم البلدان لتعزيز قدراتها على مجع اإلحاـاءات الزراعيـة الرةيـة وجتميعهـا
وإدارتها ونشرها.

4
5

الوثيقة
الوثيقة COAG/2014/7
COAG/2014/6
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عمل منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي
6
يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع
-11
(أ)

إنّ اللجنة:
وافقت على االجتاهات والقضايا املستجدة اليت مت حتديدها يف السياق العاملي للتنمية؛

(ب) أقرت األولويات الرئيسية لألغذية والزراعة اليت ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار لدى استعراض وتنفيـذ خطـ
العمل والربامج خالل الفرتة  1107-1101من أجـل حتقيـق األهـداف االسـرتاتيجية للمنظمـة ،مـع مراعـاة
اخلاوصيات الوطنية واإلقليمية ،والنُهج امل تلفة.

جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة
-12
(أ)

7

إنّ اللجنة:
أقــرّت بأهميــة عمــل الفــاو يف جمــال الثــروة احليوانيــة املســتدامة يف ســياق جــدول األعمــال العــاملي،
كما أحاطت علما بالتحول املرتقب لضمان أن يعاجل جدول األعمال باورة شـاملة مسـاهمة القطـاع يف حتقيـق
استدامة األغذية والزراعة مع إيالء العناية الواجبة للمعاجلة املتوازنة للركائز الثالث للتنمية املستدامة ،مؤكدة
ضرورة حتقيق نتائج وإجنازات ملموسة يف جماالت الرتكيز األصلية الثالثة؛

(ب) أخذت علماً مبساهمة جدول األعمال املقرتح يف إدارة التهديـدات الاـحية عنـد نقطـة االلتقـاء بـني اإلنسـان
واحليوان والبيصة ،مبا يف ذلك مقاومة مضادات امليكروبات؛
(ج) طلبت إىل الفاو مواصلة إيالء اهتمام كبري ملعاجلة األمراض احليوانية العابرة للحدود؛
(د)

طلبت إىل الفاو تقديم تقرير عن مقاومة مضـادات امليكروبـات ودور الفـاو واملنظمـة العامليـة لاـحة احليـوان،
ومنظم ـة الاــحة العامليــة والشــركاء املعنــيني اآلخــرين ،يشــرح بالتفاــيل اإلجــراءات املت ــذة وامليزانيــة،
مبا يتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي للفاو ،على أن يقدم إىل اجمللس واملؤمتر مشفوعاً مبشروع قرار؛

(هـ) أخذت علماً بوضع جدول األعمال ونظام احلوكمة وطلبـت إىل الفـاو مواصـلة النظـر يف القضـايا الـيت أثارتهـا
اللجنة حول جدول األعمـال العـاملي ،مبـا يف ذلـك التنسـيق مـع املبـادرات األخـرى ،والتمثيـل ،والعضـوية
وتوضي األدوار ،ورفع تقرير إىل جلنة الزراعة يف دورتها املقبلة؛

6
7

الوثيقة
الوثيقة COAG/2014/9

COAG/2014/2
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(و)

رحّبت باخليارات املطروحة حلشد طاقات أعضاء إضافيني وشـركاء آخـرين ومـوارد أخـرى مـن أجـل تنفيـذ
جدول األعمال.

الربنامج العاملي الستصاال طاعون اجملرتات الاغرية
-13
(أ)

8

إنّ اللجنة:

أقرت اشرتاك الفاو واملنظمـة العامليـة لاـحة احليـوان يف إنشـاء وتنفيـذ الربنـامج العـاملي الستصاـال طـاعون
اجملرتات الاغرية متاشياً مع هيكل احلوكمة املقرتح ،مبا يف ذلك العمل كأمانة مشـرتكة بـني الفـاو واملنظمـة
العاملية لاحة احليوان بالتعاون مع الشركاء الدوليني واإلقليميني اآلخرين ،مثـل االحتـاد األفريقـي ،ورابطـة
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ،ضمن جهات أخرى؛

(ب) أوصت بأن يدعم أعضاء الفاو تنفيذ برنامج مكافحة طاعون اجملرتات الاغرية وأحاطـت علمـاً بـالرتكيز علـى
ضرورة إقامة جمموعة واسعة من الشراكات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؛
(ج) تطلعت إىل تلقي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الربنامج يف الدورات املقبلة للجنة الزراعة.

تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية
9
من أجل الرتبة
-14
(أ)

إنّ اللجنة:
أقرّت بأهمية الرتبة بالنسبة إىل الزراعة واألمن الغذائي؛

(ب) أعربت عن تقديرها للتقدم اجليد الذي أحرزته الشراكة منذ إنشائها ،مبا يف ذلك املوافقـة علـى خطـ العمـل
والرتتيبات املت ذة إلجناح االحتفاء بالسنة الدوليـة للرتبـة ( )1101واليـوم العـاملي للرتبـة والتقريـر املبـدئي
اجلديد املرتقب نشره بشأن حالة موارد الرتبة يف العامل يف نهاية 1101؛
(ج) أقرت بأهمية التعبصة النشطة للموارد يف ما يتعلـق بعمـل الشـراكة ،داعيـ ًة الشـركاء احملـتملني مـن أصـحاب
املوارد إىل االستفادة بشكل كامل من مرفق الرتبة السليمة الذي أنشئ حديثا؛
(د)

8
9

أشارت إىل االقرتاح الذي يقضي بإعداد مذكرة مفاهيمية بشأن اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة بدعم من جمموعة
اخلرباء الفنية احلكومية الدولية املعنية بالرتبة ،لعرضها على الدورة القادمة للجمعيـة العامـة للشـراكة وعلـى
جملس املنظمة؛

الوثيقة
الوثيقة COAG/2014/11

COAG/2014/10/Rev.1
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(هـ) أقرّت امليثاق العاملي للرتبة بايغته احملدّثة ،والوارد يف املرفق باء ،قبل أن ينظر فيه كل من جملـس املنظمـة
يف ديسمرب/كانون األول عام  ،1101ومؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران عام .1101

نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
-15
(أ)

10

إنّ اللجنة:
أعربت عن دعمها ملفهوم نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليـة وأقـرت مبسـاهمة هـذه الـنظم يف الـرتاث
الثقايف والتنوع البيولوجي والتنمية املستدامة؛

(ب) أكدت أن اجمللس قد وافق على من مبادرة نظم الـرتاث الزراعـي ذات األهميـة العامليـة صـفة رةيـة ضـمن
إطار املنظمة؛
(ج) دعت إىل قيام األمانة باملزيد من العمـل بشـأن مشـروع قـرار املـؤمتر واملرفـق  0يف الوثيقـة
واستعراضهما من قبل االجتماعات القادمة لألجهزة الرئاسية للفاو ،ال سيما يف ما يتعلق بتداعيات ذلـك علـى
الربنامج وامليزانية ،وكذلك ترتيبات احلوكمة.

COAG/2014/12

اللجنة الدولية لألرزّ
-16
(أ)

11

إنّ اللجنة:
أشارت إىل أنّ اللجنة الدولية لألرزّ قد علقت مجيع أنشطتها وعملياتها يف يونيو/حزيران 1101؛

(ب) اعتمدت القرار ووافقت على إدراج بند دائم بشأن األرزّ على جدول أعمـال الـدورات العاديـة للجنـة الزراعـة
عند االقتضاء.

برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

12

 -17اعتمدت اللجنة التقرير املرحلي عن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات املوافـق عليـه للفـرتة
وأوصت بإدخال حتسينات يف برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة .1107 – 1101

10
11
12

الوثيقة
الوثيقة COAG/2014/13
الوثيقة COAG/2014/14
3/41O1101O01

1101 – 1101
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التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة

13

الالئحة الداخلية للجنة
 -18استعرضت اللجنة وصادقت على التعديالت املقرتحة على الئحتها الداخلية اليت ترد يف امللحق األول بالوثيقـة
 ،COAG/2014/8مبا يشمل تعديلني الحقني للمادة  0بشأن "هيصة املكتب".

 -19ووافقت اللجنة على أن تضاف اجلملة التالية إىل الفقرة  1من املـادة  0مـن الالئحـة الداخليـة" :ميـار كـل
عضو من أعضاء هيصة املكتب وظائفه بالتشاور الوثيق مع اجملموعة اإلقليمية اليت ميثلها".
كمـا وافقــت اللجنــة علــى إدراج فقــرة جديــدة يف املــادة  0بشـأن "هيصــة املكتــب" تقــرأ علــى النحــو التــالي:

-20
"جيوز للدول األعضاء من خالل جمموعاتها اإلقليمية أن تتقدم برتشيحات ملناب رئيس اللجنة .وتقدّم الرتشيحات قبل
 11يوما على األقل من بدء دورة اللجنة اليت ستجرى خالهلا عملية االنت اب".
-21

ويرد مشروع الالئحة الداخلية حبسب ما اعتمدته اللجنة ،يف املرفق جيم.

 -22وأشارت اللجنة كذلك إىل ضرورة أن تراعى يف املستقبل املمارسة السابقة املتمثلة يف التناوب على مناب رئـيس
اللجنة يف ما بني جمموعة "منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتاادي "+وجمموعة الـ 77والاني .وقد وافـق األعضـاء
على أن هذا الرتتيب ينبغي أال يشكل سابقة بالنسبة إىل األجهزة الرئاسية األخرى يف املنظمة.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 -23أشارت اللجنة إىل أن الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة سوف تعقد يف روما يف عام
حيدد املدير العام املوعد النهائي بالتشاور مع رئيس اللجنة وحبسب األصول املرعية.

1106

على أن

انتخاب األعضاء اجلدد يف هيصة املكتب
 -11انت بت اللجنـة بالتزكيـة معـالي السـيد  ،Joseph Sam Sesayوزيـر الزراعـة والغابـات واألمـن الغـذائي يف
سرياليون رئيس ًا للجنة.
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-11

11

وانت بت اللجنة بالتزكية األعضاء الستة التالية أةااهم أعضاءً يف هيصة مكتب اللجنة:
 أسرتاليا (جنوب غرب احملي اهلادئ)
 كندا (أمريكا الشمالية)
 شيلي (أمريكا الالتينية والبحر الكارييب)
 اهلند (آسيا)
 السودان (الشرق األدنى)
 سويسرا (أوروبا).

أية مسائل أخرى
 -16أخذت اللجنة علماً بتفشي فريو إيبوال وتأثرياته على كلّ من الزراعة واألمن الغذائي واتفقت على ضرورة أن
تواصل الفاو وشركااها حشد الدعم للبلدان املاابة به يف هذين اجملالني.

C2015/21
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املرفق ألف  -جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة
البنود االستهاللية
-0

اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

-1

تعيني رئيس جلنة الاياغة واألعضاء فيها
مسائل الربنامج يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع

-1

املزارعون األسريون :إشباع العامل ورعاية الكوكب

-1

تكثيف اإلنتاج املستدام والنظم الغذائية املستدامة

-1

اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتحسني سالمة األغذية يف العامل

-6

حوكمة املياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي

-7

بيانات جديدة لرصد االستثمار يف الزراعة

-8

عمل منظمة األغذية والزراعة يف القطاع الزراعي يف سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع
مسائل السياسات واملسائل التنظيمية

-9

جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة

-01

الربنامج العاملي الستصاال طاعون اجملرتات الاغرية

-00

تقرير االجتماع الثاني للجمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة

-01

نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

-01

اللجنة الدولية لألرزّ

-01

برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة

-01

التعديالت املقرتحة يف الالئحة الداخلية للجنة

-06

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

-07

انت اب األعضاء اجلدد يف املكتب

-08

أية مسائل أخرى

-09

اعتماد التقرير

املسائل األخرى
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املرفق باء – امليثاق العاملي للرتبة
أوالً -الديباجة
 -0الرتبة عنار أساسي للحياة على األرض ،لكن الضغوط البشرية على موارد الرتبة أخذت تال حدودًا
حرجة .فاإلدارة احلرياة للرتبة هي أحد العناصر الضرورية لضمان زراعة مستدامة ،كما أنها توفر دعامة قيّمة
لضب املناخ وسبي ًال إىل محاية خدمات النظام اإليكولوجي والتنوع البيولوجي.
 -1تقرّ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو
(الربازيل) يف يونيو/حزيران " ،1101املستقبل الذي نتوخاه" ،باألهمية االقتاادية واالجتماعية لإلدارة اجليدة
لألراضي ،مبا يف ذلك الرتبة ،وخاوصاً مساهمتها يف النمو االقتاادي والتنوع البيولوجي والزراعة املستدامة
واألمن والغذائي والقضاء على الفقر ومتكني املرأة والتادي لتغري املناخ وحتسني توفر املياه.
ثانياً -املبادئ
 -1األتربة مورد متكني رئيسي حيتل موقعاً مركزياً يف خلق جمموعة من السلع واخلدمات اليت تشكل جزءًا
ال يتجزأ من النظم اإليكولوجية ورفاهية اإلنسان .وللحفاظ على موارد الرتبة العاملية أو تعزيزها أهمية جوهرية
إذا كان لالحتياجات اإلنسانية الشاملة من األغذية واملياه وأمن الطاقة أن تلبى وفقاً للحقوق السيادية لكل دولة
وملواردها الطبيعية .ويالحظ بشكل خاص أنّ الزيادات املتوقعة يف إنتاج األغذية واأللياف والوقود الضرورية
لتحقيق األمن الغذائي وأمن الطاقة ستؤدي إىل ضغ متزايد على الرتبة.
 -1األتربة نتاج أفعال وتفاعالت معقدة بني عمليات عدة يف الزمان واملكان ،ولذا فإنها بدورها متنوعة يف
الشكل واخلاائص ويف مستوى خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفرها .وتتطلّب اإلدارة اجليدة للرتبة فهم هذه
القدرات امل تلفة للرتبة وتشجيع است دام األراضي است داماً حيرتم جمموعة القدرات هذه بغية القضاء على
الفقر وحتقيق األمن الغذائي.
 -1تكون إدارة الرتبة مستدامة يف حال احملافظة على خدمات الدعم واإلمداد والتنظيم واخلدمات الثقافية
اليت توفرها الرتبة أو تعزيزها دون املسا باورة ملحوظة إما بوظائف الرتبة اليت متكّن هذه اخلدمات أو التنوع
البيولوجي .ومن املثري للقلق خباصة التوازن بني خدمات الدعم واإلمداد لإلنتاج النباتي وبني خدمات التنظيم
اليت توفرها الرتبة لضمان جودة املياه ومدى توافرها وللرتكيبة اجلوية لغازات الدفيصة.
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 -6عادة ،جيري تنفيذ القرارات املتعلقة بإدارة الرتبة حملياً يف ظلّ ظروف اجتماعية واقتاادية متنوعة
تنوعاً كبريا .و يتطلب وضع تدابري حمددة مناسبة ليتبناها صانعو القرارات احملليني مبادرات مشرتكة بني
االختااصات وعلى مستويات متعددة يقوم بها العديد من أصحاب املالحة .ومن هنا فإن التزاماً قوياً بتضمني
املعرفة احمللية األصلية أمر حاسم األهمية.
 -7تتحكم إىل حد كبري جمموعة اخلاائص الكيمائية والبيولوجية واملادية املوجودة يف الرتبة املعنية يف
الوظائف احملددة لتلك الرتبة .ومن الضروري لتحقيق االستدامة معرفة احلالة الفعلية لتلك اخلاائص ودورها
يف وظائف الرتبة وتأثري التغيري عليها – سواء كان التغيري طبيعي ًا أم من صنع اإلنسان.
 -8األ تربة تخزن أساسي للتنوع البيولوجي العاملي الذي ميتد من الكائنات احلية الدقيقة إىل احليوان
والنبات .ويؤدي هذا التنوع البيولوجي دوراً أساسياً يف دعم وظائف الرتبة وبالتالي دعم السلع واخلدمات املتالة
بالرتبة اليت يوفرها النظام اإليكولوجي .لذا ،من الضروري حلماية هذه الوظائف احلفاظ على التنوع البيولوجي
للرتبة.
 -9تقدم األتربة على أنواعها – سواء كانت تدار إدارة نشطة أم ال – خدمات نظام إيكولوجي ذات صلة
بضب املناخ العاملي وبتنظيم املياه على نطاقات متعددة .ومن شأن حتويل وجهة است دام األراضي أن خيفض
خدمات السلع العامة العاملية اليت توفرها الرتبة .وليس باإلمكان تقييم تأثري عمليات التحويل احمللية واإلقليمية
يف وجهة است دام األراضي بشكل موثوق إال يف سياق تقييمات شاملة ملساهمة األتربة يف خدمات النظام
اإليكولوجي اجلوهرية.
 -01يؤدي تدهور الرتبة يف حد ذاته إىل إنقاص وظائف الرتبة وقدرتها على دعم خدمات النظام اإليكولوجي
اهلامة أهمية جوهرية لرفاهية اإلنسان أو إىل القضاء على هذه الوظائف والقدرات .وإنّ احلد قدر املستطاع من
التدهور الكبري يف الرتبة أو القضاء عليه عنار أساسي للحفاظ على اخلدمات اليت تقدمها الرتبة على أنواعها
وهي أكثر جدوى من حيث الكلفة مقارنة بإعادة تأهيل الرتبة بعد تدهورها.
 -00ميكن ،يف بعض احلاالت للرتبة اليت شهدت تدهورا يف وظائفها األساسية ومساهمتها يف خدمات النظام
االيكولوجي أن تسرتجعها من خالل تطبيق تقنيات إعادة تأهيل مناسبة .ومن شأن هذا أن يزيد املساحة املتاحة
لتقديم اخلدمات دون أن يستدعي حتويل وجهة است دام األراضي.
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ثالثاً -خطوط توجيهية للعمل
 -01يتمثل اهلدف الشامل بالنسبة إىل األطراف كافة ضمان اإلدارة املستدامة لألتربة وإعادة تأهيل األتربة
املتدهورة أو إعادتها إىل ما كانت عليه قبالً.
 -01تتطلّب اإلدارة احلسنة للرتبة االستناد يف اإلجراءات املت ذة على املستويات كافة – من الدول وكذلك،
حسب قدراتها ،من اهليصات العامة واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واجملموعات والشركات – إىل فهم
مبادئ اإلدارة املستدامة للرتبة واملساهمة يف حتقيق عامل حمايد بالعالقة مع تدهور األراضي يف سياق التنمية
املستدامة.
 -01األطراف الفاعلة مجيعاً ،وعلى وجه التحديد كل جمموعة من جمموعات أصحاب املالحة التالية،
مدعوة إىل النظر يف اإلجراءات التالية:
ألف -اإلجراءات من قبل األفراد والقطاع اخلاص
أوالً – يتعني على األفراد كافة الذين يست دمون الرتبة أو يديرونها العمل كقيّمني على الرتبة لضمان أن تكون
إدارة هذا املورد الطبيعي ذي األهمية احليوية إدارة مستدامة للحفاظ عليه لألجيال املقبلة.
ثانياً – القيام بإدارة الرتبة إدارة مستدامة يف إنتاج السلع واخلدمات.
باء-

اإلجراءات من قبل اجملموعات والوسط العلمي

أوالً -نشر املعلومات واملعارف املتعلقة بالرتبة.
ثانيا -التأكيد على أهمية اإلدارة املستدامة للرتبة لتجنب إحلاق ضرر بالوظائف الرئيسية للرتبة.
جيم -اإلجراءات من قبل احلكومات
أوالً – تشجيع اإلدارة املستدامة للرتبة إلدارة مناسبة لكافة أنواع الرتبة املوجودة والحتياجات البلد املعين.
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ثانياً – السعي إىل خلق الظروف االجتماعية-االقتاادية واملؤسسية املشجّعة لإلدارة املستدامة للرتبة من خالل
تذليل العقبات .وينبغي السعي إىل إجياد سبل ووسائل متكّن من ختطي العقبات اليت حتول دون اعتماد اإلدارة
املستدامة للرتبة واملتعلقة حبيازة األراضي وحقوق املست دمني وبإمكان احلاول على اخلدمات املالية والربامج
التثقيفية .ويشار يف هذا الادد إىل "اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي
والغابات وماايد األةاك يف سياق األمن الغذائي الوطين" اليت اعتمدتها جلنة األمن الغذائي العاملي يف مايو/أيار
.1101
ثالثاً – املشاركة يف إعداد مبادرات تثقيفية وبناء قدرات مشرتكة بني االختااصات وعلى مستويات عدّة
لتشجيع مست دمي األراضي على اعتماد اإلدارة املستدامة للرتبة.
رابعاً – دعم برامج البحوث اليت توفر أساساً علمياً سليماً لتطوير اإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيقها من قبل
املست دمني النهائيني.
خامساً – إدراج مبادئ وممارسات اإلدارة املستدامة للرتبة يف توجيهات السياسة العامة ويف التشريعات على
شتى املستويات احلكومية ،مما يؤدي يف احلالة املثلى إىل وضع سياسة وطنية خاصة بالرتبة.
سادساً – النظر صراحة يف دور ممارسات إدارة الرتبة يف الت طي للتكيف مع تغري املناخ والت فيف من تأثرياته
واحلفاظ على التنوع البيولوجي.
سابعاً – وضع وتنفيذ أنظمة للحد من تراكم امللوثات ما فوق مستويات حمددة للحفاظ على صحة اإلنسان
ورفاهيته ولتسهيل معاجلة الرتبة امللوثة اليت تت طى امللوثات فيها هذه املستويات فتشكل تهديداً لإلنسان
والنبات واحليوان.
ثامناً  -تطوير نظم وطنية للمعلومات عن الرتبة واملساهمة يف وضع نظام عاملي للمعلومات عن الرتبة.
تاسعاً – وضع إطار مؤسسي وطين لرصد تنفيذ اإلدارة املستدامة للرتبة وحالة موارد الرتبة بشكل عام.
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دال -اإلجراءات من قبل املنظمات الدولية
أوالً – تيسري وضع ونشر تقارير جديرة باالعتماد والثقة عن حالة موارد الرتبة العاملية وبروتوكوالت اإلدارة
املستدامة للرتبة.
ثانياً – تنسيق اجلهود لتطوير نظام عاملي للمعلومات عن الرتبة يتميز بدقة عالية وضمان دجمه مع نظم املراقبة
األرضية العاملية األخرى.
ثالثاً – مساعدة احلكومات ،بناء على الطلب ،على وضع التشريعات واملؤسسات والعمليات املناسبة اليت
متكّنها من ابتكار األساليب املناسبة لإلدارة املستدامة للرتبة وتطبيق تلك األساليب ورصدها.
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املرفق جيم – الالئحة الداخلية املراجعة للجنة الزراعة
(كما اعتمدتها اللجنة)

14

املادة 1

هيصة املكتب
تنت ب اللجنة من بني ممثلي أعضائها ،يف أول دورة تعقد يف كل فرتة مالية ،رئيسا ونائبـا أوال وسـتة أعضـاء
-0
ونائبا ثانيا للرئيس ،يبقون يف مناصبهم إىل أن يتم انت ـاب رئـيس جديـد ونـائبني جديـدين ،،يشـكلون مجيعـا هيصـة

املكتب .ويكون ممثلو األعضاء املنت بني نوّاب ًا للرئيس.

جيوز للدول األعضاء من خـالل جمموعاتهـا اإلقليميـة أن تتقـدم برتشـيحات ملناـب رئـيس اللجنـة .وتقـدّم
-1
الرتشيحات قبل  11يوما على األقل من بدء دورة اللجنة اليت ستجري خالهلا عملية االنت اب.
لدى انت اب الرئيس ،ينبغي للجنة أن تضمن التناوب العادل على املناب ما بني األقاليم .وال يكون الـرئيس
-1
مؤهال لالنت اب لشغل واليتني متتاليتني يف املناب نفسه .وتنتهي مدة الوالية يف املناـب يف ختـام دورة اللجنـة الـيت
جيري فيها انت اب رئيس جديد.
 -1يتوىل املكتب ،بني الدورات ،متثيل أعضاء اللجنة واالضـطالع بالوظـائف املتعلقـة بالتحضـري لـدورات اللجنـة
واالضطالع بأية وظائف أخرى قد توكله إياها اللجنة .وميار كـل عضـو مـن أعضـاء هيصـة املكتـب وظائفـه بالتشـاور
الوثيق مع اجملموعة اإلقليمية اليت ميثلها.
يُنت ب الرئيس واألعضاء لفرتة سنتني ويبقون يف مناصبهم حتى انت اب رئيس جديد وأعضاء جـدد يف نهايـة
-1
الدورة التالية للجنة .وينت ب الرئيس وستة أعضاء من األقاليم التالية :عضو واحد مـن أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا وأمريكـا
الالتينية والبحر الكارييب والشرق األدنى وأمريكا الشمالية وجنوب غرب احملي اهلادئ.
 -6يُعيّن املكتب نائبا أوال للرئيس من بني أعضائه الستة ويبقى (أو تبقى) يف منابه (منابها) حتى تعـيني نائبـا
أوال جديدا للرئيس .وإذا تعـذر علـى الـرئيس ،ألي سـبب مـن األسـباب ،أداء وظائفـه لبقيـة واليتـه ،فيضـطلع بهـذه
الوظائف النائب األول للرئيس للمدة املتبقية من والية الرئيس .ويعيّن املكتب نائبا أوال جديدا للرئيس مـن بـني أعضـائه
للمدة املتبقية من فرتة شغل نائب الرئيس ملنابه.
 14يف نص مشروع التعديالت الوارد أدناه ،يشار إىل االقرتاح املتعلق باملواد احملذوفة بكتابة النص يتوسطه خ فيما يشار إىل اقرتاح اإلضافات
بتسطري النص املائل.
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يتوىل الـرئيس ،أو نائـب أول النائـب األول للـرئيس يف حالـة غيابـه (غيابهـا) ،رئاسـة اجتماعـات اللجنـة،
-7
ويضطلع أيضا باملهام الالزمة لتسهيل عمل اللجنة .ويف حالة عدم متكّن الرئيس والنائب األول للرئيس من ترا جلسـة
من اجللسات ،تعني اللجنة يعيّن املكتب أحد نواب الرئيس اخلمسة اآلخرين لتولي الرئاسـة ،أو يف حـال تعـذر ذلـك،
تعني اللجنة ممثال أحد من أعضائها لتولي الرئاسة.
-8

يعني املدير العام للمنظمة أمينا للجنة يقوم بالواجبات اليت يتطلبها عمل اللجنة.

املادة 2

الدورات
-0

تعقد اللجنة دوراتها طبقا لناوص الفقرتني  1و  1من املادة  11من الالئحة العامة للمنظمة.

-1

جيوز للجنة عقد أي عدد من اجللسات يف أثناء كل دورة.

تعقد اللجنة دورة واحدة يف كل فرتة مالية يف األحوال العادية ،ويفضل أن يكون ذلك يف وقت مبكر من
-1
السنوات اليت يعقد فيها مؤمتر املنظمة .ويوجه املدير العام الدعوة لعقد اللجنة بالتشاور مع رئيس اللجنة ،مع مراعاة
االقرتاحات اليت تضعها اللجنة.
جيوز للجنة أن تعقد دورات إضافية ،عند االقتضاء ،بناء على دعوة املدير العام ،بالتشاور مع رئيس اللجنة،
-1
أو بناء على طلب كتابي تقدمه أغلبية أعضاء اللجنة إىل املدير العام.
يرسل إشعار مبوعد ومكان انعقاد كل دورة جلميع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة ،والدول غري األعضاء
-1
واملنظمات الدولية اليت تدعى إىل حضور الدورة ،قبل موعد انعقادها بشهرين على األقل يف األحوال العادية.
-6

جيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعني مناوبني ومساعدين ومستشارين ملمثله يف اللجنة.

-7

يكتمل النااب الالزم الختاذ أي إجراء رةي من قبل اللجنة حبضور ممثل أغلبية أعضاء اللجنة.
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املادة 3

احلضور
خيضع اشرتاك املنظمات الدولية يف عمل اللجنة بافة مراقب لألحكام اخلاصة بذلك يف الدستور والالئحة
-0
العامة للمنظمة ،15وكذلك للقواعد العامة اليت وضعتها املنظمة واليت حتكم عالقاتها مع املنظمات الدولية.
خيضع حضور الدول غري األعضاء يف املنظمة دورات اللجنة للمبادئ املقررة من املؤمتر ملن صفة املراقب للدول
-1
اليت مت إقرارها يف املؤمتر.
(أ) تكون جلسات اللجنة علنية ،ما مل تقرر اللجنة عقد جلسات خاصة ملناقشة أي موضوع يف جدول أعماهلا.
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه ،جيوز ألي دولة عضو يف املنظمة غري ممثلة يف اللجنة ،أو أي
عضو منتسب ،أو أية دولة غري عضو يف املنظمة تدعى إىل حضور دورة من دورات اللجنة بافة مراقب ،أن
تقدم مذكرات وأن تشرتك يف أية مناقشة جترى يف جلسة علنية أو خاصة للجنة ،دون أن يكون هلا حق
التاويت.
(ج) جيوز للجنة أن تقرر ،يف حاالت استثنائية ،قار احلضور يف اجللسات اخلاصة على ممثل أو مراقب كل
دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.
املادة 4

جدول األعمال والوثائق
يعد املدير العام ،بالتشاور مع رئيس اللجنة ،جدول أعمال مؤقتا يوزعه ،يف العادة قبل موعد انعقاد الدورة
-0
بشهرين على األقل ،على مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،ومجيع الدول غري األعضاء ،واملنظمات
الدولية املدعوة إىل حضور الدورة.
جيوز جلميع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،كل يف حدود وضعها ،أن تطلب من املدير العام،
-1
قبل املوعد احملدد للدورة بثالثني يوما على األقل يف األحوال العادية ،إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت .ويقوم املدير
العام عندئذ بتوزيع البند املقرتح على مجيع أعضاء اللجنة مشفوعا بالوثائق الالزمة.

 15املقاود يف هذا السياق بتعبريي "الدستور" و"الالئحة العامة للمنظمة" مجيع القواعد العامة والبيانات اخلاصة بالسياسة العامة اليت أقرها املؤمتر
بشكل رةي إلكمال الدستور والالئحة العامة ،ومنها "البيان اخلاص باملبادئ املتعلقة مبن صفة املراقب للدول" والقواعد العامة اليت تنظم العالقات
بني املنظمة واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية.
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جيوز للجنة يف أثناء انعقادها أن تعدل باملوافقة العامة جدول األعمال حبذف أو إضافة أو تنقي أي بند،
-1
بشرط أال يستبعد من جدول األعمال أي موضوع أُحيل إليها من اجمللس أو بناء على طلب املؤمتر.
-1

الوثائق اليت مل يتم توزيعها بالفعل ترسل مع جدول األعمال املؤقت أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.

املادة 5

التاويت
-0

لكل عضو يف اللجنة صوت واحد.

يتحقق الرئيس من قرارات اللجنة ،ويلجأ ،بناء على طلب واحد أو أكثر من األعضاء ،إىل إجراء االقرتاع ،ويف
-1
هذه احلالة تطبق األحكام ذات الالة من املادة  01من الالئحة العامة للمنظمة ،مع مراعاة مقتضى احلال.
املادة 6

التقارير
توافق اللجنة يف كل دورة على تقرير يقدم إىل اجمللس واملؤمتر ويتضمن آراءها وتوصياتها وقراراتها ،مبا يف
-0
ذلك ،عند الطلب ،بيان بآراء األقلية .وتبذل اللجنة قاارى جهدها لضمان دقة التوصيات دقيقة وإمكانية تطبيقها.
وتُحال مسائل السياسة العامة واملسائل التنظيمية إىل املؤمتر ،يف حني تُحال مسائل الربنامج وامليزانية إىل اجمللس.
ويبلغ اجمللس بأية توصيات تعتمدها اللجنة ،وتؤثر يف برنامج املنظمة أو ماليتها ،أو تكون متعلقة بالشؤون القانونية أو
الدستورية ،مشفوعة مبالحظات اللجان امل تاة املتفرعة عن اجمللس .وترفع تقارير اللجنة أيضا إىل املؤمتر.
وزع تقارير الدورات على مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة ،والدول غري األعضاء املدعوة إىل
-1
حضور الدورة ،وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التمثيل يف الدورة.
يتضمن تقرير اللجنة مالحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية ،وكذلك اآلراء اليت يطلب إدراجها
-1
عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة ،ويقوم املدير العام ،بناء على طلب أي عضو ،بتوزيع هذا اجلزء من تقرير اللجنة
بأسرع ما ميكن على الدول أو املنظمات الدولية اليت تتلقى عادة تقرير اجلهاز الفرعي املعين .وجيوز للجنة أن تطلب
أيضا من املدير العام ،عند إحالته تقريرها وحماضر مداوالتها إىل األعضاء ،أن يوجه العناية إىل آراء اللجنة وتعليقاتها
على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية.
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حتدد اللجنة اإلجراءات اليت تتبع بشأن البيانات الاحفية اليت تادر عن أعماهلا.

-1
املادة 7

األجهزة الفرعية
وفقا ألحكام الفقرة  01من املادة  11من الالئحة العامة للمنظمة ،جيوز للجنة ،عند االقتضاء ،إنشاء جلان
-0
فرعية وأفرقة عمل أو مجاعات دراسة فرعية ،رهنا بتوافر االعتمادات الالزمة يف الباب ذي الالة من امليزانية املعتمدة
للمنظمة .وجيوز هلا أن تضم إىل عضوية مثل هذه اللجان الفرعية أو أفرقة العمل أو مجاعات الدراسة دوال أعضاء
وأعضاء منتسبة يف املنظمة ،من غري أعضاء اللجنة .وجيوز للمجلس أن يقبل يف عضوية هذه اللجان الفرعية وأفرقة
العمل ومجاعات الدراسة ،املنشأة بواسطة اللجنة ،دوال أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي وكالة من وكاالتها املت ااة،
أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وإن مل تكن دوال أعضاء أو أعضاء منتسبة يف املنظمة.
يتعني على اللجنة ،قبل اختاذ أي قرار بإنشاء أجهزة فرعية ،أن تدر األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على
-1
هذا القرار يف ضوء تقرير من املدير العام.
حتدد اللجنة اختااصات أجهزتها الفرعية أو املت ااة ،وتشكيل هذه األجهزة ،كما حتدد ،قدر اإلمكان،
-1
مدة بقاء كل جهاز فرعي أو مت اص ،ويتعني على هذه األجهزة الفرعية أو املت ااة أن ترفع تقاريرها إىل اللجنة.
وترسل هذه التقارير إىل مجيع أعضاء األجهزة الفرعية أو املت ااة املعنية ،ومجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة
يف املنظمة ،والدول غري األعضاء املدعوة إىل حضور دورات األجهزة الفرعية املت ااة ،واملنظمات الدولية اليت هلا حق
حضور هذه الدورات.
املادة 8

تعطيل الالئحة
جيوز للجنة ،بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة ،أن تقرر تعطيل أية مادة من املواد السابقة يف الئحتها الداخلية،
شريطة اإلشعار باقرتاح الوقف قبل نظره بأربع وعشرين ساعة ،واتساق اإلجراء املراد اختاذه مع الدستور والالئحة
العامة للمنظمة .16وجيوز اإلعفاء من هذا اإلشعار إذا مل يعرتض على ذلك أي عضو من أعضائها.
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املادة 9

تعديل الالئحة
جيوز للجنة ،بأغلبية ثلثي األصوات املعطاة ،أن تعدل الئحتها الداخلية ،شريطة اتساق التعديل مع الدستور
والالئحة العامة للمنظمة .وال يدرج أي اقرتاح بتعديل هذه الالئحة يف جدول أعمال أي دورة من دورات اجلنة ،ما مل
يرسل املدير العام إشعارا بشأنه إىل أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثالثني يوم ًا على األقل.

