A
البند  3من جدول األعمال

CX/EXEC 16/72/3
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وثيقة مناقشة عن اللجان التي تعمل بالمراسلة

1

مقدمة
أُعيد مؤخرا تنشيط عدة لجان سلعيي لكل تيمل بالمراسلع (لجنل الدسلور الغلااي المينيل
-1
باأللبان ومنوجات األلبان ،ولجن الدسور الغااي الميني بالسكر ،ولجنل الدسلور الغلااي المينيل
بللالوبر والبقللر والوبللر البقرلي ل وكان ل لجن ل الدسللور الغللااي الميني ل بللالوبر والبقللر
والوبر البقرلي قد وضي ف الماض مراصف الميكرون اليصايبي الجاهزة بالمراسع وتثيلر
لجن تيم بالمراسع (أي أنها ال تيقد اجوماعات بوضلر األعضلا علداا مل المسلاي اإلجراييل
والمويعق بإاا ة اليم ويبدو أن اإلجرا ات القايم غير موسق تماملا ،كملا أنهلا ال تلرفر ترجيهلات
واضو
اسويرض ل لجن ل الدسللور الغللااي المينيلل بالمبللاا الياملل ف ل او تهللا الثالثللي وثيقلل
-2
لع مناقشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مقدملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
م قب فرنسا وألمانيا (الدو ة الثالثرن لعجن الدسور الغااي المينيل بالمبلاا اليام /وثيقل قاعل
المللؤتمر  ، CRD2وأقللرت بأهمي ل النظللر ف ل هللا المس لأل والواج ل إل ل تقللدي الورجيهللات الو ل قللد
تساعد الدسور الغااي عع اليم بفيالي وكفا ة أفض
وتعخلص الر ق ل القراعللد والمما سللات القايم ل الول تسللوخدمها مخوع ل العجللان الو ل تيم ل
-3
بالمراسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع وتطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر
بيض األسلع واألفكا لمزيد م الد اس وتناقش بشك خاص ما يع :
(1
(2
(3
(4
(5

أسبا اليم بالمراسع
الورجيهات اإلجرايي لعمي
العجان الو تيم بالمراسع
العجان الو تيم بالمراسع
الورجيهات الموومع واعوبا

بالمراسع
والقضايا الو تراجهها
وفرق المهام
ات أخرى

 1أعدت ها الرثيق أصال لعدو ة الوااي والسبيي لعهيل الونفياي لهيل الدسور الغااي برصفها الرثيق
 16/71/14وبسبب الوأخر ف إتاح وثيق اليم ل تومك العجن الونفياي لهيل الدسور الغااي ف او تها الوااي والسبيي
م مناقش هاا البند
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أسباب العمل بالمراسلة

فل السلنرات األخيلرة ،أعلااة هيلل الدسلور الغللااي (الهيلل تنشليط ثلال لجلان كانل قللد
-4
أ جللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل إللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل أجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
غير مسم  ،لعقيام بيم جديد بالمراسع  :لجن الدسور الغااي الميني بالوبر والبقر والوبلر
البقرليلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
(وضع مراصف لعكينرا ولجن الدسور الغااي الميني باأللبان ومنوجات األلبان (وضلع مراصلف
لألجبللان المجه لزة ومسللاحي األلبللان الخالي ل م ل البروتين لات والللدهرن ولجن ل الدسللور الغللااي
الميني بالسكر (وضع مراصف ليصير قصب السكر المجف وغير المركز بلالطرا وقلد تل ذلل
ألن نطاق اليم كان مودواا وال يبر عقد اجوماع فيع لعجن
ووافق لجن الدسلور الغلااي المينيل باألسلما والمنوجلات السلمكي فل او تهلا األخيلرة
-5
عع وق عقد او ات اجوماعاتها بوضلر األعضلا ومراصلع عمعهلا المويعل برضلع ترجيهلات
بشأن خطط أخا اليينات لعهيسوامي بالمراسع  ،بما أنه ل تُقلدم أي طعبلات جديلدة لعمزيلد مل اليمل
وأن حج اليم الاي ل يُنجز بيد ل يبر عقد او ات منوظم لعجن
()6

التوجيهات اإلجرائية للعمل بالمراسلة

يجرز لعهيل إنشا أجهزة فرعي موباين الطبيي (المااة الوااي عشرة وال يلو ذكلر فلرق
-6
المهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام
ف ها المااة ،بينما يو ذكرهلا فل ميلايير إنشلا األجهلزة الفرعيل الوابيل لهيلل الدسلور الغلااي
الوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللير بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدو ها
إل المااة الوااي عشرة ( 1( ( 1-لرايح لجان الدسور الغااي

وتللاكر اإلجللرا ات المرحللدة لرضللع مراصللفات الدسللور الغللااي والنصللرص ذات الصللع

-7
العجان عع هاا النور وتشير اإلجرا ات عند الخطرتي  4و ،7حيث تو مناقش الويعيقلات وتقريلر
مصللللللللللللللللللللللللللللير النصللللللللللللللللللللللللللللرص ،إللللللللللللللللللللللللللللل "الجهللللللللللللللللللللللللللللاز الفرعلللللللللللللللللللللللللللل ،
أو أي جهلللاز مينللل آخلللر يومولللع بسلللعط ا اسللل هلللا الويعيقلللات وتيلللدي مشلللروع المراصلللفات
(المقورح "
ويخوع االسويراض الوقييم ع هاا ويشير إل لجان الدسور الغااي ف أملاك مخوعفل
-8
(الجز  :2االسويراض الوقييم  :1وثيق المشروع و :7صد وضع المراصفات
غيللر أن هللا الفقللرات أيضللا ال تشللير إلل فللرق المهللام ويشللا إلل فللرق المهللام فل الفقللرة
-9
المويعق بإنشا أو ح األجهزة حيث يشا أيضا إل مفهرم "فرق المهام المخصص المشورك بلي
العجان" المثير لالهومام وكما ف حال مفهلرم فلرق المهلام بشلك علام ،ال تلو مناقشل هلاا المفهلرم
بالوفصي ف اإلجرا ات
 -11وال يبدو أن القراعد تنص عع عقد اجوماعات بوضر األعضا ؛ ومع ذل  ،فإنهلا توولري
فقط عع ترجيهات وافرة لالجوماعات بوضر األعضا

 -11ويمك اليثر عع الورجيه الرحيد لعيمل االفوراضل فل الخطلرط الورجيهيل لمجمرعلات
اليم اإللكوروني

CX/EXEC 16/71/14

3

 -12ومع ذل  ،يمك لعجان اليامع بالمراسع تطبي بيض أحكام الي اإلجلرا ات بشلك كامل
ويشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم
ذل إجرا ات وضع مراصفات الدسور والنصرص ذات الصع (القس الثان وبيض األقسام فل

الخطرط الورجيهي بشأن إاا ة اجوماعلات لجلان الدسلور الغلااي وأفرقل المهلام الوكرميل الدوليل
المخصص (القس الثالث (مث الوقا ير وإعداا مراصفات الدسور الغااي  ،وملا إلل ذلل غيلر
أن األقسللام الو ل تشللير صللراح إل ل االجوماعللات بوضللر األعضللا ال تنطب ل تمامللا (مث ل إاا ة
االجوماعات

 -13وينبغ أن يكرن هنا نصلا قلانرن فل او ات لجلان الدسلور الغلااي لكل تلومك مل
اتخلاذ القللرا ات ،ولللي هنللا ترجيهللات إجراييل عل كيفيل القيللام بللال عمعيللا وهنللا حاجل إلل
المزيد م المناقشات بما ف ذل مع المكاتب القانرني
()3

اللجان التي تعمل بالمراسلة والقضايا التي تواجهها

 -14تيمل لجنل الدسللور الغللااي المينيل بالسللكر (البعللد المضللي  :كرلرمبيللا ععل بنللد واحللد:
وضع مراصف خاص بيصير قصب السكر المجف وغير المركز بالطرا وتقرا كرلرمبيلا اليمل
بصفوها البعد المضي
 -15وتظ مسؤولي توعي الويعيقات وقرا تيدي المراصف وفقا لال عع علات الريي /البعلد
المضي لعجن وتُقدم ع طري سال او ي المراصف الميدل ملع معخلص عل الوغييلرات الول
أاخعللللللللللللللللللللللللل (بملللللللللللللللللللللللللا فللللللللللللللللللللللللل ذلللللللللللللللللللللللللل األسلللللللللللللللللللللللللا المنطقللللللللللللللللللللللللل
لها الوغييرات  ،والنقلاط الرييسلي الول توناولهلا الويعيقلات المكوربل المقدمل وأي قضلي عالقل قلد
يرغلللب اللللريي فللل لفللل انوبلللا أعضلللا الدسلللور الغلللااي والملللراقبي إليهلللا ،لعوصلللر ععللل
الويعيقات/النظر فيها م قب جميع أعضا الدسور الغااي والمراقبي
 -16ويجرز تيمي عدة ساي او ي ضم اإلطا الزمن المودا إلنجاز اليم إلعطا أسا
سعي لعريي /أمان البعد المضي لعوك عع ما إذا كان المراصف جاهزة لالعوماا م قب الهيل
وعندما تصبح المراصف جاهزة لالعوماا( ،الخطرات  5أو  8/5أو  8تُقدم سال او ي إل الهيلل
لكلللللللللللللللللللل تنظللللللللللللللللللللر فيهللللللللللللللللللللا ،بطريقلللللللللللللللللللل مشللللللللللللللللللللابه لعولللللللللللللللللللل تقللللللللللللللللللللدم
فيها لجن تيقد او تها اليااي تقريرها إل الهيل
 -17وهاا فرق ييس مع العجلان الول تيقلد اجوماعلات بوضلر األعضلا حيلث يقلرم اللريي
بمراجي المراصف واالسونواجات والورصيات ليلو النظلر فيهلا و/أو اعومااهلا مل قبل الهيلل  ،ملع
مشللا ك األعضللا ف ل "عمعي ل تشللاو ي " و"عمعي ل لعورص ل إل ل تراف ل ف ل اآل ا بشللأن صللنع
القرا " تفاععيوي
 -18وععلل الللرغ ملل أن العجللان الولل تيملل بالمراسللع ملل خللال الرسللاي الدو يلل وتعقلل
الويعيقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات توللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاو مواكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاة
ها اليمعي  ،فإن المسؤولي الرييسي لمراجي المراصف واالسونواجات والورصيات لك يلو النظلر
فيهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا أو اعومااهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا
م قب الهيل تقع عع عات الريي وأمان البعد المضلي وال يرجلد "تقريلر" سلم أو "عمعيل
العوماا الوقرير"
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 -19وخال الدو ات المنيقدة بوضر األعضلا  ،يلو اعوملاا تقلا ير العجنل مل قبل األعضلا
الواضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللري فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدو ة
فقللط ويللو ترزيللع هللا الوقللا ير م ل خللال سللال او ي ل عع ل جميللع األعضللا مللع طعللب لوقللدي
الويعيقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات ععللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل النصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرص
الو أحيع إل الهيل العومااها
 -21ويمك قيا نجلا مواولل لجنل مضليف تيمل بالمراسلع لضلمان الشلمرلي والشلفافي فل
بنا تراف ف اآل ا وعمعي صنع القرا  ،م خال الويعيقلات الول يقلدمها األعضلا (الول تشلير
إل حد أان م االخوالف/الدع اليلام بشلأن الويلديالت الول تل إاخالهلا ععل المراصلف وا جل
الوراف ف اآل ا الو تظهر عند مناقش اعوماا المراصف ف هيل الدسور الغااي
()4

اللجان التي تعمل بالمراسلة وفرق المهام

 -21ف حال لجن الدسور الغااي الميني بالوبر والبقر والوبلر البقرليل ولجنل الدسلور
الغااي الميني باأللبلان ومنوجلات األلبلان ،أنشلأت الهيلل مجمرعلات عمل إلكورونيل ومجمرعلات
عم ل بوضللر األعضللا عنللد إعللااة تنشلليط العجن ل كجللز م ل عم ل العجن ل ف ل مواول ل لوسللهي
المناقشات وهنا مجمرعل عمل إلكورونيل فل لجنل الدسلور الغلااي المينيل بلالوبر والبقلر
والوبللللر البقرليلللل  ،تورأسللللها برليفيللللا وتشللللا فلللل ياسللللوها الراليللللات المووللللدة األمريكيلللل
(البعد المضلي لعجنل الدسلور الغلااي المينيل بلالوبر والبقلر والوبلر البقرليل  ،تيمل ععل
وضع مراصف خاص بالكينرا ،وف حال لجن الدسور الغااي المينيل باأللبلان ومنوجلات األلبلان
هنا مجمرع عم بوضر األعضا تورأسلها نيرزيعنلدا (البعلد المضلي لعجنل الدسلور الغلااي
الميين باأللبان ومنوجلات األلبلان وتشلا فل ياسلوها أو وغلراي ،تيمل ععل وضلع مراصلف
خاص باألجبان المجهزة
 -22لدى مجمرعات اليم اإللكوروني وبوضر األعضا الوابي لعدسلور الغلااي (ننظلر هنلا
فقط ف مجمرعات اليم بوضر األعضا الو تجوملع بشلك مسلوق عل العجنل  ،بملا أن العجلان
الميني ال تجوملع فيعيلا ييسلا ومجمرعل مولدواة مل المشلا كي (أعضلا وملراقبي  ،يناقشلرن
النصللللللللللرص ويرافقللللللللللرن ععلللللللللل الوغييللللللللللرات ويوللللللللللداون النقللللللللللاط الصلللللللللليب لمزيللللللللللد
م المناقش م قب العجن خال الجعسلات اليامل ويضليرن الخيلا ات وت ُصلد هلا المجمرعلات
تقريرا يعخص المناقشات وترف فيه المراصف الميدل وقايم المشا كي
 -23وتراجلله مجمرعللات اليم ل اإللكوروني ل القضللايا نفسللها ف ل بنللا تراف ل ف ل اآل ا واتخللاذ
القلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرا ات كملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا العجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللان
الو تيم بالمراسع  ،ف حي أن لدى مجمرعات اليم بوضر األعضا ميزة الوفاعل المباشلر
غير أن مجمرعات اليم ال توخا القرا ات بالنيابل عل العجنل سلرا كانل إلكورونيل أو بوضلر
األعضا وت ُيم أمانل الدسلور الغلااي تقلا ير مجمرعلات اليمل اإللكوروني /بوضلر األعضلا
لعويعيل ععيهللا مل قبل جميللع األعضللا فل الدسللور الغللااي والمللراقبي وتنظللر الجعسللات اليامل
لعجان الميني ف الوقا ير والويعيقات المقدم
 -24وفل حالل العجنل المينيل باأللبللان ومنوجللات األلبللان ومجمرعل اليمل بوضللر األعضللا
الميني باألجبلان المجهلزة ،تل تيملي تقريلر مجمرعل اليمل بوضلر األعضلا (الميوملد مل قبل
المشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا كي فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدو ة لعوصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر
عع ل الويعيقللات ونظللر الريي /البعللد المضللي لعجن ل ف ل الويعيقللات وأامجهللا ف ل مشللروع جديللد
و"تقريللر" لعجن ل وقللد حللدات هللا اليمعي ل كيفي ل مناقش ل الوقريللر ف ل مجمرع ل اليم ل بوضللر
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األعضللللللللللللللللللللللا فلللللللللللللللللللللل العجنلللللللللللللللللللللل وأثللللللللللللللللللللللا ت مخللللللللللللللللللللللاوف إجراييلللللللللللللللللللللل
مع بيض األعضا
 -25وإن العجللان اليامعل بالمراسللع هل بالفي ل عمعيل افوراضللي تيمل مل اون او ات ولللي
لديها علب عمل يبلر عقلد اجوماعلات بوضلر األعضلا وتضلي الواجل إلل مجمرعل عمل
إلكورونيل أو بوضلر األعضلا تقلدم تقريلرا إلل لجنل تيمل بالمراسلع مزيلدا مل الويقيلدات وقلد
تسبب ا تباكا ف ما يويع بمرحع مناقش المشروع
 -26ويبدو أن هنا تناقض ف أن تنشئ لجن تيم بالمراسع (ال تعوق فيعيا ألن جدو أعمالها
ال يبر ذل مجمرع عم بوضر األعضا وقد تكرن مجمرع اليم بوضلر األعضلا أقل
كعف بشك طفي م اجوماع كام فيع لعجن  ،وقد تورتب عنها ف نف الرق مسأل فلع تقريلر
إل عمعي افوراضي بدال م جعس عام حيث يكرن بنا الوراف ف اآل ا واتخاذ القلرا ات أكثلر
صيرب
 -27وقللد تنطب ل مسللأل " فللع الوقللا ير" نفسللها ععل نوللاي عمل مجمرع ل اليمل اإللكوروني ل ،
وبالوال  ،بدال م أن يكلرن جهلازان "افوراضل /إلكورون " ،يقلدم أحلدهما "الوقلا ير" إلل اآلخلر،
سيكرن م األفض أن يكرن هنا جهاز واحد فقط ،أي العجن الو تيم بالمراسع  ،وذلل لوجنلب
إاخا تيقيد إضاف عع اليم بالمراسع
 -28وإذا كان هنا مشاك خال اليمل بالمراسلع  ،بيلد علدة مولاوالت لوعهلا بالمراسلع  ،فلإن
ذلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل قلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد يشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللير
إل أن( :أ هنا حاج إل عقد اجوماع فيع لعجن نفسها؛ ( هنا مشلكع ملا تويعل بالمشلروع
الاي يو اليم ععيه ،مث عدم قابعيوه لعورحيد القياس
()5

التوجيهات المحتملة واعتبارات أخرى

ترجيهات موومع ليمعي الوشاو /بنا الوراف ف اآل ا
 -29إن جرانب عمعي "الوشاو " ،وعمعي "بنا الورافل فل اآل ا لصلنع القلرا " ،و"اعوملاا"
"الوقرير" ،غايب م عم لجن تيم بالمراسع نظرا إلل طبييل عمعهلا (أي أنله ال ترجلد جعسلات
عام
 -31ويمك أن توساوى عمعي تشاو مماثع لوع الول تولد فل الجعسلات اليامل بلي اللريي
والرفرا مع عمعي تشاو قد توص بي الريي وأعضا الدسور الغااي /المراقبي اللاي أ سلعرا
تيعيقلات اا ععل الرسلال الدو يل (نللرع مل أنلراع "الجعسل اليامل " وال يلو تطبيل ذلل حاليللا
بشلك منهجل (ييللرا لعللريي أن يبل فل المشللاو ة مللع أعضللا هيلل الدسللور الغللااي /المراقبي
لعوصر عع مزيد م الورضيوات
 -31وبالوال  ،يمك ضمان الوراف ف اآل ا بشأن الوغييرات الو أاخع ععل اللنص بطريقل
مماثعللل ليمللل مجمرعلللات اليمللل اإللكورونيللل  ،أي يوأكلللد اللللريي مللل أن أعضلللا هيلللل الدسلللور
الغااي /المراقبي الاي أ سعرا تيعيقات عع الرسال الدو ي  ،يرافقرن عع النص المنقح
 -32ويو تيمي الرسال الدو ي عع جميلع أعضلا الدسلور الغلااي لعوصلر ععل الويعيقلات
فقللط إذا تملل المرافقلل ععلل الللنص المللنقح مللع أي خالص /ترصللي قللد يللرا الللريي اإلاال بهللا

6

CX/EXEC 16/71/14

("الوقرير = الرسال الدو ي " لعجن م قب جميع أعضا هيل الدسور الغااي والمراقبي اللاي
قدمرا تيعيقات بشأن الرسال الدو ي

اعوبا ات أخرى
 -33يبدو أن هنا حاج إلل اليمل ععل المراصلفات السلعيي و بملا بنلرا عمل أخلرى بطلرق
مخوعف ل ع ل االجوماعللات اليااي ل لعجن ل ولللي هنللا ترجيلله إجراي ل واضللح لعجللان الو ل تيم ل
بالمراسع ويمكل النظلر إلل هلا المسلاي فل السلياق األوسلع لالسلويراض اللداخع إلاا ة عمل
الدسور الغااي  ،حيث يمك أخا إجرا ات المنظمات الدولي األخرى بيي االعوبا
 -34وسيرفر نظام الويعيقات اإللكورون  ،الاي سيو إطالقه فل أوايل علام  ،2117نظاملا بسليطا
وفياال وسه االسوخدام لوباا الويعيقات بشأن الرثاي وتقديمها وتجمييها وبإمكان نظام الويعيقلات
اإللكورون مساعدة العجان الو تيم بالمراسع م خال تيزيز المشا ك والشفافي ف اليمعي

