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A 

 السلع مشكالت جلنة

 السبعونالدورة 

 4102 أكتوبر/تشرين األول 9-7، روما

 اهليئة الدولية لألرز 

 

 موجز

. وأقر االجتماع قررارا  واققرف قيرهل اةيئرة     3131يونيو/حزيران  31و 31يومي للهيئة الدولية لألرز خاصة  دورةقدت ُع

على تعليق كل أنشطتها وعملياتها، وأوصف، من بني أمرور أخرر ، برين ُيردرد بارد دا رأل عرن ادرز أ جردو  أعمرا           

وتعرر   االجتماعات العادية للجاة مشكالت السلع وجلاة الزراعة. وتتضمن هذه الوثيقة خلفية موجزة عن عمل اةيئة 

، مبرا أ للرا التوصرية    3131اخلاصرة أ يونيرو/حزيران    الدورةاُتبعف أ التوصل إىل القرار الذي اعتمدتهل العملية اليت 

 .)اللجاة( املطروحة على جلاة مشكالت السلع

 :اإلجراء املقرتح أن تتخذه اللجنة

. واللجاة 3131املاعقدة أ يونيو/حزيران  للهيئة الدولية لألرزاخلاصة  الدورةعلما  باتا ج  حتيطأن  إن اللجاة مدعوة إىل

 مدعوة على وجهل اخلصوص إىل ما يلي:

  ؛3131بشين تعليق كل أنشطتها وعملياتها أ يونيو/حزيران  اةيئة الدولية لألرزبقرار  أن حتيط علما 

 ؛للجاة أن حتيط علما  بالتوصية الداعية إىل إدراد باد دا أل عن ادرز أ جدو  أعما  الدورات العادية 

   و  الجاة وأن إعرداد جرد  الأن تالحظ أن سوق ادرز وقضايا السياسات تربز بشكل ماتظأل أ جداو  أعما

جردو  ادعمرا    ” نظامهرا الرداخلي قيمرا  ر     مرن   3 -الرابعرة   مرهرون باملرادة  أعما  دورات اللجارة  

  “.والوثا ق

 ميكن توجيهل أية استفسارات حو  مضمون هذه الوثيقة إىل:
 بن بلحسن بوبكر

 أمني جلاة مشكالت السلع

 boubaker.benbelhassen@fao.orgالربيد اإللكرتوني: 
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 ألرزالدولية ليئة اهلموجزة عن  معلومات أساسية –أواًل 

 

مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور ماظمة ادغذية والزراعة  3411أ عام  اةيئة الدولية لألرزأنشئف  - 3

بهدف تعزيز العمل الوطين والدولي أ جما  إنتاد ادرز واحلفاظ عليهل وتوزيعهل واستهالكهل، باستثااء ادمور املتعلقة 

كيز أ سبعياات وامانياات اةيئة من التيكيد أ البداية على الرتبية واملشاتل الدولية إىل الرت. وتطورت أعما  بالتجارة

 القرن املاضي على تافيذ عدد كبري من مشاريع وبرامج تطوير ادرز دعما  للثورة اخلضراء.

 

وكانف اةيئة وقف إنشا ها اآللية الدولية الوحيدة للتعاون بني البلدان واملؤسسات أ املسا ل املتصلة بادرز.  - 3

اةيئة من أجل احلفاظ على أهميتها أ انتشار املاتديات والشبكات  ناضلفتسعياات القرن املاضي، طلع موماذ 

واملاظمات والربامج الدولية واإلقليمية ادخر  املعاية مبعاجلة القضايا الفاية وقضايا السياسات املرتبطة بإنتاد ادرز. 

عشرة اليت عقدت أ عام  لثاماةاعضوا  خال  الدورة  11وتراجع بانتظام عدد ادعضاء املشاركني أ دورات اةيئة من 

عضوا  أ الدورة احلادية والعشرين اليت عقدت أ  34إىل  املرة ادخرية اليت اكتمل قيها نصاب اختال القرارات() 3441

 .1اةيئة الدولية لألرز حبل 3112. وأ ضوء ما تقدم، أوصى التقييأل اخلارجي املستقل للماظمة أ عام 3112عام 
 
أ مااقشة  3133ل اةدف الر يسي للدورة الثانية والعشرين اليت تقرر أصال  عقدها أ أبريل/نيسان ومتثَّ - 1

بلدا   33تلا الساة، حيث مل يؤكد سو  مستقبل اةيئة. وأرجئ االجتماع الحقا  حتى نوقمرب/تشرين الثاني من 

 مشاركتهل قبل ثالثة أسابيع من املوعد املقرر لعقد الدورة. 

 

 العملية التشاورية بشأن مستقبل اهليئة الدولية لألرز –ثانيًا 

 

البلدان ادعضاء أ اةيئة من أجل الاظر أ االجتاهات املستقبلية  ملمثلياجتماع  3133قد أ يوليو/متوز ُع - 1

عضوا  بلدا   33خبريا  من  32“ املا دة املستديرة العاملية لألرز”املمكاة للهيئة. وشارك أ االجتماع الذي ُأطلق عليهل اسأل 

أ اةيئة الدولية لألرز، وممثلون عن احتاد مراكز البحوث الزراعية الدولية والشراكة العاملية لعلوم ادرز، بقيادة 

للدورة  3ووثيقة خيارات بشين مستقبل اةيئة 2اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية. وُأعد تقرير املا دة املستديرة

قدت مباشرة قبل موعد انعقاد ( اليت ُع3133 نوقمرب/تشرين الثاني 11-34والعشرين للهيئة الدولية لألرز )الثانية 

جلسة إحاطة مع املمثلني الدا مني لد  املاظمة أ أكتوبر/تشرين ادو   وعقدتجملس املاظمة من أجل تيسري املشاركة. 

 من تساؤالت. يثريونهلقد إلبالغهأل باالجتماع املقبل للهيئة وللرد على ما  3133

 

                                                      
 .233 الفقرة، C 2007/A.1-Rev.1، تقرير التقييأل اخلارجي املستقل ملاظمة ادغذية والزراعة  1

 .مونبلييهل، قرنسا 3133 يوليو/متوز 1-1، املا دة املستديرة العاملية درز  2
 .IRC 2012/4الوثيقة   3
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الاصاب القانوني ولكاها مل تتمكن من  اكتما اةيئة ناضلف خال  الدورة الثانية والعشرين من أجل غري أن  - 5

اختال أي قرار بشين مستقبلها. وواققف اللجاة رغأل للا على إنشاء مجاعة عمل مؤلفة من ممثلني من كل مجاعة من 

عقد أ اجلماعات اإلقليمية السبع من أجل وضع مقرتح بشين مستقبل اةيئة للاظر قيهل خال  دورة خاصة ُت

 . 4ملؤمتر املاظمةمباشرة قبل موعد انعقاد الدورة الثاماة والثالثني وللا  3131يونيو/حزيران 

 

، مرن الفلربني )مجاعرة اسريا(. وملرل املمثلرون       Lupino Lazaroوالتقف مجاعة العمل حترف ر اسرة السريد     - 2

الالتيايرة وماطقرة     أمريكرا  اآلخرون أ مجاعة العمل كال  من غانا )أقريقيا(، وقرنسا )أوروبا(، والربازيرل )جمموعرة دو  

سررتاليا )جاروب غررب    أ، ومصر )الشرق اددنى(، والواليات املتحردة ادمريكيرة )أمريكرا الشرمالية(، و    (يبالكاري البحر

( وشارك أ واحد أو أكثر من اجتماعات مجاعة العمل مراقبون من الربازيل، واجلمهوريرة الدوميايكيرة،   احمليط اةادئ

ليابان، والفلبني، وتايلاد، ور يس جلاة الزراعة. ووجِّهف الدعوة أيضا  إىل ممثلري أمانرة   ومجهورية إيران اإلسالمية، وا

جلاة مشكالت السلع وجلاة الزراعة للتحدث أمام مجاعة العمرل. وأتريأل دعضراء مجاعرة العمرل مشرروع أوَّلري للقررار         

جعرف تعقيبرات   وتهأل اإلقليميرة. ور ابوياف لتيسرري التشراور مرع أعضراء مجاعر      وعر  توضيحي باستخدام برنامج باور

اجلماعات اإلقليمية، وُنقأل مشروع القرار بااًء على للرا الاقرا . واسرتمرت مااقشرة املشرروع املراقلأل داخرل اجلماعرات         

التعقيبات أ املشروع الاها ي للقرار بشين مستقبل اةيئرة الدوليرة لرألرز الرذي واقرق عليرهل أعضراء         وروعيفاإلقليمية، 

ر  القرار على الدورة الثانية والعشررين للهيئرة، إىل جانرب معلومرات أساسرية مروجزة عرن مجاعرة         وُع .مجاعة العمل

  مروجز لألسراا املاطقري أو خلفيرة     العمل، مبا أ للا تكوياها وكيفية عملها واملعلومرات الريت نظررت قيهرا، وعرر     

 .5لقضايا السياسية والفاية الر يسية اليت ُأخذت بعني االعتبارل

 

 .6اخلاصة للهيئة الدولية لألرز على اعتماد القرار بصيغتهل اليت أعدتها مجاعة العمل دون تغيري الدورةوواققف  - 2

 

ويرد الا  الكامل للقرار أ امللحق ألف الوارد بهذه الوثيقة. ويابغي التشديد على أن اةيئرة قرررت أ الفقررة     - 1

 “.كل أنشطتها وعملياتها قتعللس” من القرار أنها 3

 

ُيدرد بارد دا رأل أ جردو  أعمرا  الردورات العاديرة للجارة الزراعرة وجلارة           ”بين  1صف اةيئة أ الفقرة ووأ - 4

 وأتوزيعرهل   وأاحلفاظ عليرهل   ومشكالت السلع، حسب االقتضاء، للاظر أ القضايا لات ادهمية العاملية بشين إنتاد ادرز 

 .“جتارتهل وأاستهالكهل 

 

 

 

                                                      
 .3133 تقرير اةيئة الدولية لألرز لعام  4
 .IRC 2013/3 الوثيقة  5
 .3131 تقرير اةيئة الدولية لألرز لعام  6
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 جلنة مشكالت السلع واألرز -ثالثًا 
 

تشمل اختصاصات جلاة مشكالت السلع املاصوص عليها أ املادة التاسعة والعشرين من الال حة العامة  - 31

اإلنتاد والتجارة والتوزيع واالستهالك وما  أ( إبقاء مشكالت السلع لات الصبغة الدولية اليت تؤثر 3)للماظمة ما يلي: 

( إعداد دراسة واقعية وتفسريية عن احلالة العاملية 3)بذلا من مسا ل اقتصادية، قيد االستعرا  املستمر؛ يتصل 

 للسلع، مع جواز إرساةا إىل الدو  ادعضاء مباشرة.

 

إىل جلني القصري واملتوسط ادعات السوق أ وتتااو  جلاة مشكالت السلع بانتظام مسيلة ادرز أ إطار باود توقُّ - 33

جانب السلع الزراعية الر يسية ادخر . ويشمل للا تغطية اجتاهات السوق الر يسية خال  الساتني ادخريتني 

وتوقعات الساة التالية. ومن خال  أعما  التوقعات الزراعية املتوسطة ادجل اليت جتريها املاظمة باالشرتاك مع ماظمة 

اللجاة علما  بتوقعات السوق خال  الساوات العشر املقبلة قيما  أيضا إحاطةتتأل التعاون والتامية أ امليدان االقتصادي، 

 يتعلق باإلنتاد واالستخدام والتجارة وادسعار، وتااقش أي عوامل حمرِّكة جديدة أو أي قضايا ر يسية تواجهل ادسواق.

 

جلاة مشكالت السلع أ دورتها وهااك باإلضاقة إىل للا الفريق احلكومي الدولي املعين بادرز الذي أنشيتهل  - 33

اجلوانب االقتصادية  حو باعتباره جهازا  قرعيا . ويشكِّل الفريق ماتد  للمشاورات  3455السادسة والعشرين لعام 

أل أن تاشي أ التجارة الدولية لألرز. ويغطي الفريق بشكل خاص على أي صعوبات خاصة قا مة أو يرجَّ ويركز لألزر

طة بإنتاد ادرز واستهالكهل وأسعاره. وباب العضوية أ الفريق احلكومي الدولي املعين بادرز مفتوح أيضا  املسا ل املرتب

 تهالكهل وجتارتهل.أمام مجيع ادعضاء وادعضاء املاتسبني ممن لديهأل اهتمام كبري بإنتاد ادرز واس

 

ونشر تقارير ماتظمة عن أسواق السلع ، تتوىل ُشعبة التجارة وادسواق أ املاظمة إصدار ما سبقعلى وعالوة  - 31

الغذا ية وميثل قيها ادرز سلعة ر يسية. وتشمل هذه التقارير توقعات ادغذية )نصف الساوية(، والتوقعات الزراعية 

)الساوية( اليت تصدرها املاظمة باالشرتاك مع ماظمة التعاون والتامية أ امليدان االقتصادي، وتوقعات احملاصيل وحالة 

نظام معلومات ادسواق الزراعية د ادسواق الذي يصدره ذية )ربع الساوية(، ورصد أسواق ادرز )ربع الساوي( ومرصادغ

 (. وتتاح كل هذه املاشورات والتقارير للجمهور جمانا .شهريا )

 

 اللجنة من قبل ذهاختااإلجراء املقرتح  -رابعًا 

 

 .3131قدت أ يونيو/حزيران رة اخلاصة للهيئة الدولية لألرز اليت ُعوإن اللجاة مدعوة إىل الاظر أ نتا ج الد - 31

 

 واللجاة مدعوة على وجهل اخلصوص إىل ما يلي: - 35

  ؛3131أن حتيط علما  بقرار اةيئة الدولية لألرز بشين تعليق كل أنشطتها وعملياتها أ يونيو/حزيران 
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 حتيط علما  بالتوصية الداعية إىل إدراد باد دا رأل عرن ادرز أ جردو  أعمرا  الردورات العاديرة للجارة         أن

 مشكالت السلع؛

  سوق ادرز وقضايا السياسات تربز بشكل ماتظأل أ جداو  أعما  جلاة مشكالت السرلع وأن  أن تالحظ أن

جردو   ”نظامهرا الرداخلي قيمرا  ر       من 37-إعداد جداو  أعما  دورات اللجاة مرهون باملادة الرابعة

 .“ادعما  والوثا ق

                                                      
"يعد املدير العام، بالتشاور مع ر يس اللجاة جدو  أعما  مؤقتا يوزعهل، أ العادة قبل موعد انعقاد الدورة  3-1املادة   7

املدعوة إىل حضور  الدوليةبشهرين على ادقل، على مجيع الدو  ادعضاء وادعضاء املاتسبة أ املاظمة، ومجيع املاظمات 

 ورة."الد
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 القرار -امللحق ألف 

 مستقبل اهليئة الدولية لألرز

 

 إن اةيئة الدولية لألرز،

 

نشئف مبوجب املادة الرابعة عشرة من دستور ماظمرة ادغذيرة والزراعرة    أن اةيئة الدولية لألرز قد ُأ إل تضع أ اعتبارها

ق بإنتراد  بغر  تعزيرز العمرل الروطين والردولي املتعلِّر      3411من خال  قرار اعتمده مؤمتر املاظمة أ دورتهل الرابعة لعام 

 ادرز واحلفاظ عليهل وتوزيعهل واستهالكهل، باستثااء املسا ل املتصلة بالتجارة الدولية؛

 

عشر  أن واققف عليهلبعد  3414يااير/كانون الثاني  1إل تالحظ أن دستور اةيئة الدولية لألرز قد دخل حيز الافال أ و

دولرة عضروا  قرد أودعرف صركوك مواققتهرا علرى         23 احلالية البرال  عرددها  دو  أعضاء أ املاظمة، وأن الدو  ادعضاء 

 أعضاء أ اةيئة؛الدستور وأصبحف بالتالي 

 

 ؛3411خر جهدا  أ متابعة وحتقيق ادهداف اليت أنشئف من أجلها أ عام بين اةيئة مل تدَّ تسلألوإل 

 

بينهل يوجد حاليا  مركزان الحتاد مراكز البحوث الزراعية الدولية، قضرال  عرن طا فرة عريضرة مرن املاترديات        تعرتف وإل

 اإلقليمية اليت تتعامل حصرا  مع ادرز؛واالجتماعات املتخصصة والشبكات واالسرتاتيجيات والربامج 

 

الاصاب الضرروري   اكتما الخنفا  عدد ادعضاء الذين يشاركون أ الدورات العادية للهيئة، ال سيما عدم  وإدراكا  ماها

 ؛3441أ أي دورة عادية ماذ عام 

 

داخل املاظمة ومن جانرب ادعضراء، بإعرادة    والشروع الحقا ، بالتوصيات الداعية إىل حل اةيئة الدولية لألرز  ُتذكِّر وإل

 ؛تقييأل احلاجة إىل اةيئة

 

على أن حل اةيئة الدولية لألرز يابغي تفسريه باعتباره تقليصرا  اللترزام املاظمرة حيرا  أعضرا ها قيمرا        الضوء تسلط وإل

 إنتاد ادرز واستهالكهل؛ بالزيادة املستدامة أيتعلق 

 

مون بيهميترهل أ ادمرن   ها يسرلِّ ف سركان العرامل وأن املاظمرة وأعضراء    دساسي دكثر من نصأن ادرز هو الغذاء ا ُتدرك وإل

 الغذا ي العاملي؛

 

 أجنزتهل اةيئة وأعضاؤها واملاظمة من أعما  على مر الساوات؛ا ملعرب عن تقديرها ُت (3)

 قرر أن اةيئة الدولية لألرز ستعلِّق كل أنشطتها وعملياتها؛ُت (3)
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السرلع،   التُيدرد باد دا أل أ جدو  أعما  الدورات العادية للجاة الزراعة وجلارة مشرك  توصي بين  (1)

و احلفراظ عليرهل أو توزيعرهل    بشين إنتاد ادرز أالعاملية حسب االقتضاء، للاظر أ القضايا لات ادهمية 

 ؛أو استهالكهل أو جتارتهل

، إىل عقد اجتماع مع كل أصرحاب املصرلحة إلا   سلطاتهلالعام، أ حدود  املديرتوصي أيضا  بين يدعو  (1)

و توزيعرهل أو اسرتهالكهل أو   إنتراد ادرز أو احلفراظ عليرهل أ   ب متعلقرة ما نشيت مسيلة لات أهمية عاملية 

 ال ميكن معاجلتها من جانب جهاز داخل املاظمة؛جتارتهل 

مبوجرب   الدولية لألرز تدعو ادعضاء الذين يرغبون أ للا بين يقدموا إخطارات انسحاب من اةيئة (5)

كي تاهى أعماةا مبوجب املادة الثالثرة عشررة مرن     اةيئة عشرة من دستور الثانيةمن املادة  3الفقرة 

ريثمرا   تبقى اةيئة أ حالرة تعليرق  وإلا ومتى اخنفض عدد أعضاء اةيئة عن عشرة أعضاء.  دستورها

 .يتحقق للا

 


