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A 

 املؤمتر

 التاسعة والثالثونالدورة 

 5132 يونيو/حزيران 31-6روما، 

 الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع تقرير

 (5132أكتوبر/تشرين األول  7-9)

 

 موجز
 

وهي تود أن  4102أكتوبر/تشرين األول  9إىل  7عقدت جلنة مشكالت السلع دورتها السبعني من 

تلفت عناية اجمللس واملؤمتر إىل نتائج مداوالتها وإىل ما صدر عنها من توصيات حول النقاط 

 التالية:

 حول احلوكمة وأسواق السلع الدوليةتقرير االجتماع الوزاري  (0)

 حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية (4)

 مستوى السياساتالتطورات على  (3)

 إصالح جلنة مشكالت السلع واألجهزة الفرعية (2)

 اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية (5)

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس

  واملرفق باء 8و 7تقرير االجتماع الوزاري حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية، الفقرتان 

  00و 9التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل، الفقرتان 

  02و 03التوقعات الزراعية املتوسطة األجل: االجتاهات والقضايا املستجدة، الفقرتان 

 01، الفقرة آخر املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارة العاملية 

  09و 07املخزونات الغذائية وتقلب األسعار، الفقرتان 
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  44الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية، الفقرة 

 اجملموعات السلعية احلكومية  4-4-1 ،استعراض األجهزة الفرعية للجنة مشكالت السلع

 )أ( و)ب( و)ج(31الدولية، الفقرة 

  التجارة واألسواق يف اإلطار االسرتاتيجي برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال

 )ب(33، الفقرة املراجع

  37تقرير مرحلي عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية، الفقرة 

 املسائل اليت تستدعي عناية املؤمتر

  واملرفق باء 8و 7تقرير االجتماع الوزاري حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية، الفقرتان 

  أ( و)ب(00التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل، الفقرة( 

  05آخر املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارة العاملية، الفقرة 

  08املخزونات الغذائية وتقلب األسعار، الفقرة 

  40الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية، الفقرة 

 45و 42و 43قرتحة على الالئةة الداخلية للجنة مشكالت السلع، الفقرات التعديالت امل 

 47واملرفق جيم والفقرة 

 اللجنة االستشارية الفرعية  0-4-1 ،استعراض األجهزة الفرعية للجنة مشكالت السلع

 49لتصريف الفوائض، الفقرة 

 اجملموعات السلعية احلكومية  4-4-1 ،استعراض األجهزة الفرعية للجنة مشكالت السلع

 )أ( و)ب( و)ج(31الدولية، الفقرة 

  الشراكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن

 35التوقعات املتوسطة األجل، الفقرة 

  ب(37تقرير مرحلي عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية، الفقرة( 

 اإلجراءات املقرتحة على اجمللس واملؤمتر

 إّن اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل:

  السلعتقرير الدورة السبعني للجنة مشكالت  علىاملصادقة 

 :ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل

 السيد بوبكر بن بلةسن

 أمني جلنة مشكالت السلع

 Boubaker.BenBelhassen@fao.orgالربيد اإللكرتوني: 
 

  

mailto:Boubaker.BenBelhassen@fao.org
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 مقدمة -أواًل

 

يف  4102أكتوبر/تشرين األول  9إىل  7دورتها السبعني خالل الفرتة من  )اللجنة( عقدت جلنة مشكالت السلع -0

يف اللجنة يف فرترتة   أعضاء 001بلدا من أصل  98املقّر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف روما. وقد حضر الدورة 

، والكرسرتي الرسرتولي، ومنظمرتة    وزراء 9مبا يف ذلك  من البلدان األعضاء يف املنظمة 02. وشاركت 4105-4102السنتني 

غرتري   واحرتدة  منظمات حكومية دولية، ومنظمرتة  01منظمات متخصصة، و 2املتةدة، وواحدة من املنظمات التابعة لألمم 

( علرتى  CCP 14/INF/2)الوثيقرتة  البلدان واملنظمات املمثلة يف الرتدورة  باالطالع على قائمة  نحكومية بصفة مراقب. وميك

 ..r/.org/bodies/ccp/ccp70/afaohttp://www: العنوان التالي

 

 Matthew Worrellد )كندا(، الرئيس؛ والسرتي  Eric Robinsonوبقي أعضاء املكتب املؤلف من كل من السيد  -4

)مجهوريرتة   Seyed Aminollah Taghavi Motlaghوسعادة السيد )شيلي(؛  Alejandra Guerraوالسيدة )أسرتاليا(؛ 

 Luís Henrique Pessoa de Amorim Durão)الفلرتبني(؛ والسرتيد    .Lupiño Lazaro, Jrإيرتران اإلسرتالمية(؛ والسرتيد   

 يف منصبهم إىل حني انتخاب املكتب اجلديد يف نهاية الدورة.)زمبابوي(  Mary S. Mubi )الربتغال(؛ وسعادة السيدة

 

مرتن دسرتتور    4مرتن املرتادة    9و 8بي يشارك يف الدورة مبوجب الفقرتني واالحتاد األورحيطت اللجنة علما بأن وُأ -3

 املنظمة.

 

 واعتمدت اللجنة جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة. ويرد جدول األعمال يف املرفق ألف. -2

 

االحترتاد  وحظيت الدورة السبعون مبساعدة جلنرتة صرتياغة مؤلفرتة مرتن كرتل مرتن األرجنرتتني، تشرتاد، إسرتتونيا،           -5

 .، زامبيااألوروبي، هاييت، ليبيا، ماليزيا، املغرب، نيوزيلندا، باكستان )الرئيس(، قطر، الواليات املتةدة األمريكية

 

 بيان املدير العام -ثانيًا

 

، كلمرتة افتتاحيرتة، شرتدد فيهرتا علرتى أهميرتة عمرتل اللجنرتة         جوزيه غرازيرتانو دا سرتيلفا  ألقى املدير العام، السيد  -1

مكانرتة اللجنرتة وجعلرتها جهرتازا      برتاإلعالء مرتن  بالنسبة إىل اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة وأعرب عن التزام املنظمة 

 بالسلع الزراعية وجتارتها. املتعلقةخمتصا ُيعتد به يف مجيع القضايا 

 

  

http://www.fao.org/bodies/ccp/ccp70/ar/
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 حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية االجتماع الوزاري تقرير  -ثالثًا

 

رحبت اللجنة مبوجز رئيس االجتماع الوزاري حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية الذي قدمه معالي وزير  -7

 . ويتضمن هذا التقرير نسخة عن املوجز األشعل األسعديف تونس ورئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، السّيد  الفالحة

 .باء يف املرفق

 

الدور البارز الذي تضطلع به جلنة  ال سيماوأكدت اللجنة على أهمية القضايا اليت تناوهلا موجز الرئيس،  -8

 مشكالت السلع، وحثت املنظمة على إيالئه االعتبار الواجب.

 

 حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية -رابعًا
 

 التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل -3 

 

والتوقعات القصرية األجل للسلع الغذائية األساسية واملواد اخلام  األسواقاستعرضت اللجنة أهم التطورات يف  -9

(، مبا يف ذلك التطورات األخرية يف جمال اإلنتاج، والصادرات CCP 14/2واملنتجات البستانية واالستوائية )الوثيقة 

 والواردات واألسعار.

 

همية هذه التطورات بالنسبة إىل األمن الغذائي العاملي، وأثنت على الدور اهلام الذي تقوم وأكدت اللجنة على أ -01

يف شفافية البه املنظمة يف تقديم أحدث املعلومات عن األسواق وتقييمها، مبا يف ذلك ما خيّص القيمة املضافة وتعزيز 

 .األسواق

 

 لألسواقوإذ تقر اللجنة بأهمية البيانات اجليدة وإتاحتها يف الوقت املناسب إلجراء استعراض وتقييم موثوقني  -00

 والختاذ قرارات مستنرية، فإن اللجنة:
 

بذل املزيد من اجلهود يف سبيل حتسني نوعية البيانات وإتاحتها يف الوقت بحلكومات ا أوصت (0) 

اإلنتاج، واالستخدام، والتجارة، واملخزونات، واألسعار، كسبيل لتعزيز املناسب والتقديرات املتعلقة ب

 اختاذ إجراءات فعالة ومنسقة يف الوقت املناسب؛واملساعدة يف  يف األسواقشفافية ال

احلكومات حتسني معدل االستجابة ونوعية البيانات املتاحة عن طريق االستبيانات املنتظمة  طلبت إىل (4) 

 ظمة؛املن الصادرة عن

بناء القدرات يف هذا اجملال، بالتعاون مع أصةاب املصلةة لاملنظمة على تعزيز دورها  شّجعت (3)

 اآلخرين املعنيني، حسب االقتضاء.
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 والقضايا املستجدة االجتاهات: التوقعات الزراعية املتوسطة األجل  -5

 

اللجنة الوثيقرتة املعنونرتة لالتوقعرتات الزراعيرتة املتوسرتطة األجرتل: االجتاهرتات والقضرتايا املسرتتجدةل           استعرضت -04

مرتا يتعلرتق بإنترتاج السرتلع الغذائيرتة       يف 4143-4102لفرترتة  يف اتوقعرتات السرتوق   أجرترت تقييمرتال ل  ( وCCP 14/3)الوثيقرتة  

 الرئيسية واستخدامها واإلجتار بها وأسعارها.

 

تواجهها السلع الغذائية والزراعيرتة علرتى مرتدى    ساهات والقضايا املستجدة الرئيسية اليت وناقشت اللجنة االجت -03

إىل علرتى وجرته اخلصرتو     لفترتت اللجنرتة االنتبرتاه    والسنوات العشر املقبلة، ودعت إىل رصد تلك التةرتديات عرتن كثرتب.    

 ليشرتمل سرتلعا أساسرتية إضرتافية    القضايا املتعلقة بتوسيم األغذية واملواصفات الغذائية، وشجعت على توسيع نطرتاق ذلرتك   

 عند اإلمكان.

 

وشددت اللجنة على أهمية توقعات أسواق السلع املتوسرتطة األجرتل  بوصرتفها أداة أساسرتية للنقرتات والتخطرتي         -02

منظمة األغذية والزراعة واملتعلقني بالسياسات، ورحبت بالتعاون القائم بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 العمل اخلا  بالتوقعات املتوسطة األجل باعتباره مثاال للشراكات الناجةة.بشأن 

 

 التطورات على مستوى السياسات -خامسًا
 

 منظمة التجارة العامليةيف آخر املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية  -1

 

 منظمة التجارة العاملية بشأن اجلارية يف فاوضات املأخذت اللجنة علمال بآخر التطورات اخلاصة ب -05

 هو متوقع  بالي كما، وأكدت على أهمية التوصل إىل برنامج عمل ملا بعد CCC 02/FNI/1 الوثيقةإىل الزراعة استنادال 

 .يف اتفاق بالي

 

اللجنة علمال مبا قّدمته الفاو من مساعدة فنية للمفاوضات بشأن الزراعة، أي توفري التةليالت عن  أخذتكما  -01

املسائل الرئيسية املطروحة للتفاوض، وتنمية قدرات البلدان، وتيسري تنظيم منتديات إلجراء نقاشات مفتوحة بعيدال عن 

 .طاولة املفاوضات

 

 املخزونات الغذائية وتقلب األسعار -2

 

، CCC 02/2اليت ترد يف الوثيقة واستعرضت اللجنة املعلومات املتعلقة باملخزونات الغذائية وتقلب األسعار  -07

 .ا حظي به هذا املوضوع من اهتمامورحبت مب
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على أنه قد ثبت أن حماوالت استخدام املخزونات االحتياطية بهدف تثبيت األسعار غري فعالة  األعضاءواتفق  -81

 .األمن الغذائي حتقيق يف كبريعلى أن احتياطيات الطوارئ قد ساهمت بشكل  اتفقواومع ذلك، فقد . وباهظة التكلفة

 

البةث يف العالقات بني املخزونات واألسعار يف سياق التةليل الشامل  املنظمة مواصلةعلى  هاللجنة بأن وأقرت -81

 . جلميع العوامل اليت تؤثر يف تقلب األسعار

 

 الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية -3

 

 ل للوقايرتة الزيرتادات يف الرتواردات واآلليرتة اخلاصرتة     لأخذت اللجنة علمرتال بالتةليرتل الرتوارد يف الوثيقرتة املعنونرتة       -02

بصورة ملةوظة منذ أوائرتل األلفيرتة    اخنفضت، وبأن نسبة حدوث الزيادات احلادة يف الواردات قد (CCC 02C5الوثيقة )

الثانية، مبا يعكس التغيريات يف السياقات املرتبطة باألسواق حبيث ترتفع األسرتعار املنخفضرتة واملسرتتقرة نسرتبيال وتصرتب       

 . أكثر تقلبال

 

علمال يف هرتذا الصرتدد بأهميرتة النظرتر يف ترتداعيات تغّيرتر األسرتواق العامليرتة علرتى عمليرتات بلرتورة            وأحاطت اللجنة  -08

 . على املستهلكني االتفاقات العاملية للتجارة، مبا يف ذلك اخلطر على اإلمدادات الغذائية واألثر
 
 :مبا يلي ،سبيل املتابعةأوصت اللجنة، على و -00
 

ظّل يف  الغذائيةواردات الاالستمرار يف توفري املساعدة إىل البلدان النامية من أجل فهم تداعيات زيادة  (8)

 ؛االرتفاع العاملي ألسعار املواد الغذائية

إلجراءات السياسية املناسبة املتعلقة بالتجارة يف وجه تزايد بشأن اتيسري النقات والتةليل ضرورة  (0)

  .الواردات

 

 إصالح جلنة مشكالت السلع واألجهزة الفرعية -سادسًا
 

 للجنة مشكالت السلع التعديالت املقرتحة على الالئحة الداخلية -3

 

، CCP 14/6الوثيقة بالواردة يف امللةق األول والتعديالت املقرتحة على الالئةة الداخلية  اللجنةاستعرضت  -02

املسؤولني كما هو حمدد يف  باملوظفنياملتعلقة  0على املادة  دخوهلا فورال حيز التنفيذ وبعد إدخال تعديلني ىووافقت عل

 أدناه. 45و 42 الفقرتني
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من الالئةة الداخلية كما هو وارد يف  1من املادة  3ووافقت اللجنة على إضافة اجلملة التالية على الفقرة  -02

يضطلع كل عضو من أعضاء املكتب مبهامه بالتشاور الوثيق مع اجملموعة اإلقليمية : لCCP 14/6الوثيقة بامللةق األول 

 ل.اليت ميّثلها

 

املسؤولني كما هو وارد يف امللةق  باملوظفنياملتعّلقة  1ووافقت اللجنة أيضال على إدراج فقرة جديدة يف املادة  -02

األعضاء تقديم الرتشيةات ملنصب رئيس اللجنة من خالل  ميكن للبلدان: ل، كاآلتيCCP 14/6الوثيقة باألول 

يومال على األقل من بداية دورة اللجنة اليت سُتنظم خالهلا  30وُتقّدم الرتشيةات قبل . جمموعاتهم اإلقليمية

 ل. االنتخابات

 

 جيم.اللجنة يف املرفق  اعتمدتهاوترد الالئةة الداخلية املنقةة اليت  -02

 

جلنة مشكالت السلع وكذلك استعراض  اسمكذلك على أنه يتعني على املكتب القادم النظر يف  ووافقت اللجنة -02

 . على اللجنة يف دورتها القادمةاستنتاجاته  عرضوتوضيةها، و املنقةة من الالئةة الداخلية 7-1املادة 

 

 استعراض األجهزة الفرعية للجنة مشكالت السلع -5
 

 الفرعية لتصريف الفوائضاللجنة االستشارية  1-4-0 

 

اللجنة االستشارية الفرعيرتة لتصرتريف الفرتوائض كمرتا وردت يف      أجرته الذينظرت اللجنة يف نتائج االستعراض  -48

 .ذات الصلة بالتوصياتعلمال  وأخذت، CCP 14/10/ Rev1الوثيقة 

 

، من خالل إنشاء جمموعة عمل مفتوحرتة العضرتوية   ،مكتب جلنة مشكالت السلع تفويضووافقت اللجنة على  -49

اللجنرتة   على إلغائها، وعرض توصياتهإمكانية لقيام بالعمل الالزم يف ما خيص اللجنة االستشارية، مبا يف ذلك النظر يف ا

 .4101يف دورتها احلادية والسبعني يف عام 

 

 اجلماعات احلكومية الدولية املختصة بالسلع 1-4-4 

 

اسرتتعراض  املعنونرتة ل  CCC 02CFNIC7واستعرضت اللجنة التوصيات اليت رفعتها األمانرتة والرتواردة يف الوثيقرتة     -22

 :ل، ووافقت على ما يلياجلماعات احلكومية الدولية املختصة بالسلع
 

 ؛عقد اجتماعات منتظمة هلاينبغي للجماعة املختصة بالشاي أن تواصل  )أ( 

باأللياف الصلبة واجلماعرتة املختصرتة برتاجلوت والتيرتل واألليرتاف املماثلرتة أن       ينبغي للجماعة املختصة  )ب( 

 ؛تواصال عقد اجتماعات مشرتكة بانتظام



C 2015/22 8 

أي تلرتك املختصرتة برتاحلبوب؛ واألرز؛ والبرتذور الزيتيرتة والزيرتوت       )ينبغي للجماعات السلعية املتبقيرتة   )ج( 

 أن جتتمرتع فقرت   ( االسرتتوائية؛ واحلمضرتيات  والدهون؛ واللةرتوم ومنتجرتات األلبرتان؛ واملرتوز والفاكهرتة      

 ؛لعند احلاجةل

 .الكفاءةنتيجة زيادة حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي الدمج بني اجلماعات السلعية لتةقيق وفورات  )د( 

 

أعاله، فإن اللجنة قد أوكلت إىل املكتب مسؤولية اختاذ قرار ( ج)22ما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة  ويف -28

 .تلك االجتماعاتللجماعات السلعية وموعد  اجتماعاتبشأن ضرورة عقد 

 

 اللجنة الدولية لألرّز -1

 

 :إن اللجنة -20
 

 ؛ 4103حزيران /أنشطتها وعملياتها يف يونيو عّلقت مجيع الحظت أن اللجنة الدولية لألرّز  )أ(

 جدول أعمال الدورات العادية للجنة مشكالت السلع، على األرّز عنعلى إدراج بند دائم  وافقت )ب(

 .عند االقتضاء

 

 اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية -سابعًا
 

 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التجارة واألسواق -3

 يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 

 :اللجنةإن  -22
 

 وافقت على االجتاهات واملسائل الناشئة اليت حددت كجزء من السياق العاملي للتنمية؛ )أ( 

أقّرت أولويات العمل الرئيسية يف جمال التجارة واألسواق اليت ينبغي مراعاتها لدى استعراض خطرت    )ب( 

وتنفيذها من أجل حتقيق األهرتداف االسرترتاتيجية للمنظمرتة مرتع      2017 - 2014وبرامج العمل للفرتة 

 .اخلصائص الوطنية واإلقليمية مراعاة
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 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع -5

 

الرتذي مترتت    4101-4104اعتمدت اللجنة التقرير املرحلي عن تنفيذ برنرتامج العمرتل املتعرتدد السرتنوات للفرترتة       -22

 (، وأوصت بالنظر يف إجرتراء حتسرتينات لرتدى وضرتع برنرتامج العمرتل املتعرتدد السرتنوات        CCP 14/8)الوثيقة املوافقة عليه 

 .4109-4101للفرتة 

 

الشراكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية  -1

 بشأن التوقعات املتوسطة األجل والزراعة

 

 :إن اللجنة -22
 

استعرضرتت حالرتة التعرتاون برتني الفرتاو ومنظمرترتة التعرتاون والتنميرتة يف امليرتدان االقتصرتادي بشرتأن عمرترتل            )أ(

، ورّحبرتت بهرتذه الشرتراكة الناجةرتة     CCP 14/9التوقعرتات املتوسرتطة األجرتل كمرتا وردت يف الوثيقرتة      

 وأّيدتها؛

امليرتدان االقتصرتادي وباحلاجرتة إىل    أقّرت بأهمية مواصلة التعاون بني الفاو ومنظمة التعاون والتنمية يف  )ب(

هذا التعاون يف ما يتعّلق بالتوقعات املتوسرتطة األجرتل اخلاصرتة بالسرتلع الزراعيرتة، وشرتجعت اسرتتمرار         

 تعزيرترتز هرترتذه الشرترتراكة خلدمرترتة أعضرترتاء الفرترتاو بصرترتورة أفضرترتل، مبرترتا يف ذلرترتك التعرترتاون مرترتع الشرترتركاء      

 اإلقليميني والوطنيني.
 

 تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية  -2

 املختصة باأللياف الصلبة والدورة التاسعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية 

 املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة والدورة الثامنة عشرة 

 للمجموعة الفرعية للبلدان املنتجة للسيزال

 

وأقّرت تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة السابعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية  اللجنةرحبت  -22

املختصة باأللياف الصلبة والدورة التاسعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة 

 لبلدان املنتجة للسيزال.والدورة الثامنة عشرة للمجموعة الفرعية ل

 

  



C 2015/22 10 

 تقرير مرحلي عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية -2

 

 إن اللجنة: -37
 

رحبت بالتقدم احملرز يف ما يتعلق بتنفيذ نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية وأشارت إىل  )أ(

 أهميته الكبرية بالنسبة إىل أنشطة اللجنة؛

 بأهمية املبادرة باعتبارها ابتكارا يف جمال احلوكمة وشّجعت على مواصلة تعزيزها.أقّرت  )ب(

 

 أية مسائل أخرى -ثامنًا
 

 انتخاب األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلع -3

 

جلمهورية الربازيل ، املمثلة الدائمة Maria Laura da Rochaسعادة السفرية انتخبت اللجنة بالتزكية  -38

 .للجنة ة جديدة، رئيسمنظمة األغذية والزراعةاالحتادية لدى 

 

وانتخبت اللجنة بالتزكية البلدان الستة التالية كأعضاء يف مكتب اللجنة: أسرتاليا )جنوب غرب احملي   -39

؛ الواليات املتةدة األمريكية اهلادئ(؛ إستونيا )أوروبا(؛ غابون )أفريقيا(، األردن )الشرق األدنى(؛ ماليزيا )آسيا(

 )أمريكا الشمالية(.

 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والسبعني -5

 

وسيةدد  4101أشارت اللجنة إىل أن الدورة احلادية والسبعني للجنة مشكالت السلع ستعقد يف روما يف عام  -22

بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقا لإلجراءات املرعية، مع األخذ يف االعتبار اجلدول الزمين  النهائياملدير العام املوعد 

 العام لالجتماعات األخرى. 
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 املرفق ألف
 

 جدول أعمال الدورة السبعني للجنة مشكالت السلع
 

 املسائل التنظيمية -3

 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين 0-0 

 الصياغةتعيني جلنة  0-4 

 بيان املدير العام -5

1- 
، (5132أكتوبر/تشررين األول   6) تقرير االجتماع الوزاري الثالث حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية

 لرئيس االجتماع الوزاري

 حالة األسواق العاملية للسلع الزراعية -2

 التطورات الرئيسية يف األسواق والتوقعات القصرية األجل 2-0 

 التوقعات الزراعية املتوسطة األجل: االجتاهات والقضايا املستجدة 2-4 

 التطورات على مستوى السياسات -2

 آخر املستجدات بشأن املفاوضات الزراعية ملنظمة التجارة العاملية 5-0 

 املخزونات الغذائية وتقلب األسعار 5-4 

 الزيادات يف الواردات واآللية اخلاصة للوقاية 5-3 

 إصالح جلنة مشكالت السلع واألجهزة الفرعية -6

 التعديالت املقرتحة على الالئةة الداخلية للجنة مشكالت السلع   1-0 

 استعراض األجهزة الفرعية للجنة مشكالت السلع 1-4 

 اللجنة الدولية لألرّز 1-3 

 اإلجراءات الدولية يف جمال السلع الزراعية -7

 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال التجارة واألسواق يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع  7-0 

 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة مشكالت السلع 7-4 

 
الشراكة بني منظمرتة التعرتاون والتنميرتة يف امليرتدان االقتصرتادي ومنظمرتة األغذيرتة والزراعرتة بشرتأن           7-3

 األجلالتوقعات املتوسطة 

 

تقرير االجتماع املشرترتك برتني الرتدورة السرتابعة والرتثالثني للجماعرتة احلكوميرتة الدوليرتة املختصرتة           7-2

باأللياف الصلبة والدورة التاسعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختصة برتاجلوت والتيرتل   

 ة للسيزالواأللياف املماثلة والدورة الثامنة عشرة للمجموعة الفرعية للبلدان املنتج

 تقرير مرحلي عن نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية 7-5 

 أية مسائل أخرى -8

 انتخاب األعضاء اجلدد يف مكتب جلنة مشكالت السلع 8-0 

 الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية والسبعني 8-4 

 اعتماد التقرير -9
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 املرفق باء
 

 حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية الوزاريملخص الرئيس لنتائج االجتماع 
 

 ،يف تونسمعالي السيد األسعد األشعل، وزير الفالحة  أعّده

 ورئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا

 

 السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،

 ، رئيسة جلنة مشكالت السلع،Eric Robinsonالسيد 

 الوزراء والسفراء، والسعادة عاليأصةاب امل

 املندوبون والضيوف املوقرون،

 اللجنة، أعضاء أمانة

 أصةاب السعادة، السيدات والسادة،

 

نتائج االجتماع الوزاري حول احلوكمة وأسواق السلع الدولية الذي عقد أمس اليوم يسرني أن أعرض عليكم  

 يف الفاو. هنا

 

وزيرا ونائب وزير، وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدّل على أهمية  31لقد شهد هذا االجتماع مشاركة قرابة  

 .للنقاتاملوضوع املطروح 

 

منربا لتبادل مجيعال وأود أن أتوجه بالشكر إىل الفاو وإىل السيد غرازيانو على عقد هذا االجتماع الذي أتاح لنا  

 بها. واإلجتارا اهلامة املتعلقة بالسلع الزراعية اآلراء ومناقشة عدد من القضاي

 

إن قطاع السلع الزراعية ال يزال يشكل مصدرا أساسيا خللق فر  العمل وتوليد الدخل ولإليرادات احلكومية  

 لغالبية العظمى من البلدان.إىل ابالنسبة 

 

يعتمد على السلع األساسية، ال سيما السلع الزراعية، يف اجلزء األكرب  من البلدان الناميةبلد  011فأكثر من  

أن غالبية البلدان األقل منوا تعتمد على صادرات السلع الزراعية، فإنها من البلدان املستوردة  معمن عائدات صادراته. و

 لألغذية وبشكل متزايد على مدى اخلمس عشرة أو العشرين سنة املاضية. 

 

أّسل  الضوء على بعض منها يف سياق  . وأود أنمناقشتنا املثمرة أمس عدد من النقاط اهلامة نم نتجوقد  

 . مداخليت
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الذي كان سائدال يف يبدو أننا نتفق مجيعا على أن حوكمة السلع الزراعية ال تزال ختضع لإلطار املؤسسي  -أوالل 

القرن املاضي. لكن أسواق السلع األساسية اليوم باتت خمتلفة جدا. فقد شهد جانبا العرض والطلب من سبعينات ال

تغريات هيكلية سيكون هلا آثار دائمة. وهلذا يتعني علينا النظر يف الظروف واحلقائق اجلديدة اليت تشهدها أسواق 

 السلع األساسية. 

 

سعار يشكل، رغم تراجعه يف اآلونة األخرية، خطرا يهدد قطاع مسألة تقلب األسعار. ال زال تقلب األ -ثانيال 

السلع األساسية واألمن الغذائي العاملي بشكل عام. ومن املتوقع أن تظل أسواق السلع األساسية أكثر تقلبا على املدى 

 سّلم أولوياتنا.املتوس . وينبغي لنا أال نسقطها من 

 

األسواق. فنةن حباجة إىل املزيد من البيانات يف شفافية المن املهم حتسني معلومات األسواق لتةسني  -ثالثال 

إىل نظام املعلومات يف املداخلة أسواق السلع األساسية واألسعار. وقد متت اإلشارة مرارا  عناملوثوقة ويف الوقت املناسب 

 لنا أن ننظر يف السبل الكفيلة بتوسيع نطاق هذه املبادرة وتكرارها.املتعلقة باألسواق الزراعية. ولعّله ينبغي 

 

الضوء على أهمية أصةاب احليازات  املداخالتغالبية  تمسألة أصةاب احليازات الصغرية. سّلط -رابعال 

 إىل ضرورة إفساح اجملال هلم إلمساع أصواتهم وإبرازها يف االسرتاتيجيات اخلاصة بالسياسات تالصغرية، ودع

ووفقا للمنظمة ضد اجلوع والفقر.  كفاحناواالسرتاتيجيات اإلمنائية. فهم األشخا  الذين يوجدون يف الصف األمامي يف 

 من هكتارين. هي أدنىيف املائة من املزارع يف العامل  85قرابة مساحة  فإن

 

ارة املخاطر ُتصمم تتمثل يف ضرورة وضع أدوات إلدوأخرى انبثقت عن املناقشة  هامة مثة نقطة -خامسال 

قدرة حمدودة جدال . فهؤالء املزارعني يتمتعون باألشد عرضة للخطرخصيصا ألصةاب احليازات الصغرية واملنتجني 

شبكات األمان واحلماية تشكل آلليات املالية الحتواء آثار تقلب األسعار والعائدات املنخفضة أو السلبية. وا إىلوصول لل

 . يف هذا السياق االجتماعية أدوات مهمة

 

حنن نتفق مجيعا على أنه ال سبيل إىل تعزيز التنمية الزراعية والريفية واملساهمة يف األمن الغذائي  -سادسال 

 وغري متييزي ومنصف وعادل.  العاملي إال من خالل إقامة نظام جتاري دولي مستند إىل القواعد ومنفت  وغري مشوه

 

إقامة  جيدر بناالسل قيمة السلع األساسية احلديثة واملتسمة بالعوملة، الشراكات. بالنظر إىل س -سابعال 

 والتغّلب علىشراكات قوية وأكثر مشولية، تعمل فيها معا مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إلجياد احللول املناسبة 

تتسم راكات أفضل التةديات. حنن حباجة إىل املزيد من الشراكات بني القطاعني العام واخلا ، ولكن أيضا إىل ش

 مشرتكة.بسعيها إىل حتقيق أهداف إلنصاف وبا

 

 أنه يتعني علينا تعزيز أواصر التعاون بني املؤسسات املعنية بالسلع األساسية.  هذا كّلهويتبّين من  
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وأعتقد أنه من األهمية مبكان أن تصب  جلنة مشكالت السلع ركيزة أساسية من نظام حوكمة السلع الزراعية  

 .ااألولوية يف جدول أعماهل تعطيهااجلديد. وأود أن أوصي بأن تدرج اللجنة كل هذه القضايا يف برنامج عملها وأن 

 

فق   ُتعنىلجنة أال له ينبغي إىل أن . فقد أشرياللجنةكما أود أن أحيطكم علما بتعليق مثري لالهتمام بشأن اسم  

. ومتثل أحد االقرتاحات يف تغيري االسم إىل جلنة الناجعة مبشاكل السلع األساسية، بل ينبغي هلا أن حتدد احللول

 رئيس اللجنة هذا االقرتاح.أعرض عليكم وعلى آفاق السلع. وأود أن 

 

وهناك اقرتاح آخر مثري لالهتمام بشكل كبري ُعرض خالل االجتماع، وهو إعداد جدول أعمال عاملي لتنمية  

 السلع. وحيدوني األمل يف أن تتمكن اللجنة من النظر يف ذلك. 

 

عقد االجتماعات الوزارية بشأن أسواق السلع وأسعارها. وحنن حباجة إىل إتاحة  على مواصلةكما أشجع  

حتقيق أهدافنا  لن نتمّكن منار، على أرفع مستوى ممكن، بني اجلانب الفين والعلمي واجلانب السياسي. وجمال للةو

 املشرتكة إاّل من خالل ذلك. 

 

 وكلي ثقة أن هذه اللجنة ستضطلع بدور مهم يف هذا الصدد. 

 

 الوزاري. ملمتاز هلذا االجتماع غرازيانو، للتنظيم اوأخريال، وليس آخرال، أود أن أشيد بالفاو، وال سيما بالسيد  

 

 السيد املدير العام، 

 السيد رئيس جلنة مشكالت السلع، 

 السعادة، حضرات السيدات والسادة، املعالي وأصةاب 

 

 النتائج اليت أسفر عنها االجتماع الوزاري.  على الطالعكمأشكركم على إتاحة الفرصة لي 

 

 وأمتنى لكم دورة مثمرة ومكللة بالنجاح.

 

 وشكرا على حسن إصغائكم.
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 املرفق جيم
 

 1اللجنة( ا)كما اعتمدته ةاملنقح الالئحة الداخلية
 

 للجنة مشكالت السلع ةالداخلي الالئحة -حاء

 

 3املادة 
 

 هيئة املكتب
 
وسرتتة   ونائبا أول للرترئيس يف أول دورة تعقد يف كل فرتة مالية، رئيسال من بني ممثلي أعضائها، تنتخب اللجنة  -3

 ويقوم ممثلو األعضاء املنتخبني مبهمة نائب الرئيس.يشكلون جمتمعني مكتب اللجنة.  أعضاء
 
ميكن للبلدان األعضاء تقديم الرتشرتيةات ملنصرتب رئرتيس اللجنرتة مرتن خرتالل جمموعرتاتهم اإلقليميرتة. وتقرتّدم          ول -4 0

 ل.يومال على األقل من بداية دورة اللجنة اليت سُتنظم خالهلا االنتخابات 03الرتشيةات قبل 
 
عند انتخاب الرئيس، ينبغي للجنة ضمان التناوب العادل هلذا املنصب بني األقاليم. وال يكون الرترئيس مرتؤهال    -34

 ايرتتم خالهلرت   لرتيت اللجنرتة ا  دورة اجتمرتاع النتخابه لشغل واليتني متتاليتني يف املركز نفسه. وتنتهي واليترته عنرتد انتهرتاء    

 انتخاب رئيس جديد.
 
السابقة، اجلملة الثانية[ يترتوىل املكترتب، برتني الرتدورة واألخرترى، متثيرتل أعضرتاء اللجنرتة واالضرتطالع           0]املادة  -23

يضطلع كل عضو من بالوظائف املتعلقة بالتةضري لدورات اللجنة واالضطالع بأية وظائف أخرى قد توكله إياها اللجنة. 

 .أعضاء املكتب مبهامه بالتشاور الوثيق مع اجملموعة اإلقليمية اليت ميّثلها
 
 ونرتواب وأعضرتاء  لفرتة عامني ويبقون يف مناصرتبهم حترتى انتخرتاب رئرتيس      ونوابهواألعضاء يتم انتخاب الرئيس  -52

واحرتد  ممثرتل  من األقاليم التالية:  ونوابه الستةأعضاء جدد يف نهاية االجتماع التالي للجنة. ويتم انتخاب الرئيس وستة 

عن كّل من أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الالتينية والبةر الكارييب، والشرق األدنى، وأمريكرتا الشرتمالية، وجنرتوب    

 غرب احملي  اهلادئ.
 
 انتخرتاب  للرئيس من بني أعضائه الستة. وجيوز له/هلا البقرتاء يف منصبه/منصرتبها حترتى    أوال ايعني املكتب نائب -15

جديد للرئيس. وإذا ألي سبب من األسباب، مل يتمكن الرئيس من ممارسرتة وظائفرته للفرترتة املتبقيرتة مرتن       أوال انائب تعيني

مدة واليته، فسيقوم النائب األول مبمارسة هذه الوظائف للفرتة املتبقية من والية الرئيس. ويقرتوم املكترتب بتعرتيني نائرتب     

 فرتة املتبقية من مدة والية نائب الرئيس.أول جديد للرئيس من بني أعضائه لل
 

                                                 
بتسطري النص يشار إىل اقرتاح اإلضافات  يتوسطه خ  فيمايشار إىل االقرتاح املتعلق باملواد احملذوفة بكتابة النص يف نص مشروع التعديالت،   1

 .املائل
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يف حالة غيابه، رئاسة اجتماعات اللجنة، ويضطلع  أحد نائيب الرئيسالنائب األول للرئيس الرئيس، أو يتوىل  -71

مرتن   ونرتائيب الرترئيس  والنائرتب األول للرترئيس   باملهام األخرى الالزمة لتسهيل عمل اللجنة. ويف حالة عدم متكن الرترئيس  

يقوم املكتب بتعيني أحد نواب الرترئيس اخلمسرتة اآلخرترين ليترتوىل منصرتب الرترئيس، أو إذا       رئاسة جلسة من اجللسات، 

 أعضائها لتولي الرئاسة.  أحد ممثليتعني اللجنة  تعذر ذلك،
 
 املدير العام للمنظمة أمينا للجنة، يقوم بالواجبات اليت يتطلبها عمل اللجنة. يعني  -87
 

 5املادة 
 

 الدورات
 
 من الالئةة العامة للمنظمة. 49من املادة  5و 2اللجنة دوراتها طبقا لنصو  الفقرتني تعقد  -0
 
اللجنة عادة دورتني خالل كل فرتة مالية، يدعو إىل عقدهما املدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة، ومرتع  تعقد  -4

 مراعاة أية اقرتاحات تقدمها اللجنة.
 
 أي عدد من اجللسات املنفصلة يف أثناء كل دورة من دورات اللجنة. للجنة عقدجيوز  -3
 
دورات اللجنة عادة يف مقر املنظمة. وجيوز عقد دورة يف أي مكان عمال بقرار تتخذه اللجنة، بالتشاور مع تعقد  -2

 املدير العام، أو بناء على طلب كتابي يقدم للمدير العام من أغلبية أعضاء اللجنة.
 
شعار مبوعد كل دورة ومكان انعقاد كل جلسة إىل مجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسرتبة يف املنظمرتة،   إيرسل  -5

والدول غري األعضاء واملنظمات الدولية اليت تدعى إىل حضور الدورة، قبل موعد انعقادها بشهرين على األقل يف األحوال 

 العادية.
 
 مستشارين ملمثله يف اللجنة.لكل عضو يف اللجنة أن يعني مناوبني و جيوز -1
 
  النصاب الالزم الختاذ أي إجراء رمسي من قبل اللجنة حبضور ممثلي أغلبية أعضاء اللجنة.يكتمل  -7
 

 1املادة 
 

 احلضور
 
اشرتاك املنظمات الدولية يف عمل اللجنة، بصفة مراقب، لألحكام اخلاصة بذلك يف الدسرتتور والالئةرتة   خيضع  -0

 وكذلك للقواعد العامة اليت وضعتها املنظمة واليت حتكم عالقاتها مع املنظمات الدولية.، 2العامة للمنظمة

                                                 
ؤمتر إلكمرتال  املقصود يف هذا السياق بتعبريي لالدستورل ولالالئةة العامة للمنظمةل مجيع القواعد العامة والبيانات اخلاصة بالسياسة اليت أقرها املرت   2

 املنظمرتة  الدستور والالئةة العامة، ومنها لالبيان اخلا  باملبادئ املتعلقة مبرتن  صرتفة املراقرتب للرتدولل، والقواعرتد العامرتة الرتيت ترتنظم العالقرتات برتني          

 واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية.
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 حضور الدول غري األعضاء يف املنظمة يف دورات اللجنة للمبادئ املقرتررة مرتن املرتؤمتر ملرتن  صرتفة املراقرتب      خيضع  -4

 إىل الدول.
 
 خاصرترتة ملناقشرترتة أي موضرترتوع يف  تكرترتون جلسرترتات اللجنرترتة علنيرترتة، مرترتا مل تقرترترر اللجنرترتة عقرترتد جلسرترتات          )أ(

 جدول أعماهلا.

مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج( أدناه، جيوز ألي دولة عضرتو يف املنظمرتة وغرتري ممّثلرتة يف اللجنرتة، وألي       )ب(

ات اللجنرتة بصرتفة مراقرتب، أن    رعضو منتسب أو ألي دولة غري عضو يف املنظمة ُتدعى إىل حضور دورة مرتن دو 

يف أي مناقشة جتري يف جلسة علنية أو خاصرتة للجنرتة دون أن يكرتون هلرتا حرتق يف       تقّدم مذكرات وأن تشارك

 التصويت.

جيوز للجنة أن تقّرر، يف حرتاالت اسرتتثنائية، جعرتل احلضرتور يف اجللسرتات اخلاصرتة يقتصرتر علرتى املمّثرتل أو           )ج(

 املراقب من كّل دولة من الدول األعضاء يف املنظمة.
 

 2املادة 
 

 جدول األعمال والوثائق
 
املدير العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة جدول أعمال مؤقترتا يوزعرته، يف العرتادة قبرتل موعرتد انعقرتاد الرتدورة        يعد  -0

بشهرين على األقل، على مجيع الدول األعضرتاء واألعضرتاء املنتسرتبة يف املنظمرتة، ومجيرتع املنظمرتات الدوليرتة املرتدعوة إىل         

 حضور الدورة.
 
نظمة واألعضاء املنتسبة، كل يف حدود وضعها، أن تطلرتب مرتن املرتدير العرتام،     جيوز جلميع الدول األعضاء يف امل -4

قبل املوعد احملدد للدورة بثالثني يوما على األقل يف األحوال العادية، إدراج بند يف جدول األعمال املؤقت. ويقوم املرتدير  

 زمة.العام عندئذ بتوزيع البند املقرتح على مجيع أعضاء اللجنة مشفوعا بالوثائق الال
 
وجيوز للجنة يف أثنرتاء انعقادهرتا، أن تعرتدل     .أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو اعتماد جدول األعماليكون  -3

باملوافقة العامة جدول األعمال حبذف أو إضافة أو تنقي  أي بند، بشرط أال يستبعد من جرتدول األعمرتال أي بنرتد أحيرتل     

 إليها من اجمللس أو بناء على طلب املؤمتر.
 
 لوثائق اليت مل يتم توزيعها ترسل مع جدول األعمال املؤقت أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك.ا -2
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 2املادة 
 

 التصويت
 
 لكل عضو يف اللجنة صوت واحد. -0
 
يتةقق الرئيس من قرارات اللجنة، ويلجأ، بناء على طلب واحد أو أكثر من األعضاء، إىل إجرتراء اقرترتاع، ويف    -4

 .مقتضى احلالمن الالئةة العامة للمنظمة، مع مراعاة  04هذه احلالة تطبق األحكام ذات الصلة من املادة 
 

 6املادة 
 

 احملاضر والتقارير
 
يتضرتمن آراءهرتا وتوصرتياتها وقراراتهرتا، مبرتا يف ذلرتك، عنرتد         يقدم للمجلساللجنة يف كل دورة على تقرير  توافق -0

وستبذل اللجنة كل جهد ممكن لضمان أن توصياتها دقيقة وميكرتن تنفيرتذها. وحترتال مسرتائل     الطلب، بيان بآراء األقلية. 

ويبلغ اجمللس بأية  العامة واملسائل التنظيمية إىل املؤمتر.الربنامج وامليزانية إىل اجمللس، يف حني حتال مسائل السياسة 

توصيات توافق عليها اللجنة وترتؤثر يف برنرتامج املنظمرتة أو ماليتهرتا أو تتعلرتق بالشرتؤون القانونيرتة والدسرتتورية، مشرتفوعة          

 مبالحظات اللجان املناسبة املتفرعة عن اجمللس. 
 
واألعضاء املنتسبة يف املنظمة، والدول غري األعضرتاء املرتدعوة إىل    توزع تقارير الدورات على مجيع الدول األعضاء -4

 حضور الدورة، وكذلك املنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق التمثيل يف الدورة.
 
تدرج يف تقرير اللجنة مالحظاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية، وكذلك اآلراء اليت يبرتديها عضرتو    -3

اللجنة، إذا طلب هؤالء ذلك. ويقوم املدير العام، بناء على طلب أي عضرتو، بتوزيرتع هرتذا اجلرتزء مرتن      أو أكثر من أعضاء 

تقرير اللجنة بأسرع ما ميكن على الدول أو املنظمات الدولية اليت تتلقرتى عرتادة تقرتارير اجلهرتاز الفرعرتي املعرتين. وجيرتوز        

ر مرتداوالتها إىل األعضرتاء، أن يوجرته العنايرتة بصرتفة      للجنة أن تطلب أيضا من املدير العام، عند إحالته تقريرهرتا وحماضرت  

 خاصة إىل آراء اللجنة وتعليقاتها على تقرير أي جهاز من أجهزتها الفرعية.
 
تقوم اللجنة يف بداية كل من اجتماعاتها اخلاصة باختاذ قرار بشأن ضرورة كتابرتة سرتجل لالجتمرتاع. ويف حرتال      -2

 .هأعال 4ه ولكن مبا ال يتعارض مع ما هو وارد يف الفقرة ُوجد ذلك ضروريال، تقرر اللجنة بشأن تعميم
 
 اللجنة اإلجراءات اليت تتبع بشأن البيانات الصةفية اليت تصدر عن أعماهلا.حتدد  -5
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  7املادة 
 

 األجهزة الفرعية 
 
من الالئةة العامرتة للمنظمرتة، جيرتوز للجنرتة، عنرتد االقتضرتاء،        49من املادة  01ألحكام الواردة يف الفقرة وفقا ل -0

، رهنا بتوافر االعتمادات الالزمة يف البرتاب  متخصصةإنشاء جلان فرعية ومجاعات حكومية دولية للسلع وأجهزة فرعية 

ة الفرعيرتة  ذي الصلة من امليزانية املعتمدة للمنظمة. وجيوز هلا أن تضم إىل عضرتوية مثرتل هرتذه اللجرتان الفرعيرتة واألجهرتز      

، دوال أعضاء وأعضاء منتسبة يف املنظمة من غري أعضاء اللجنرتة. وتكرتون عضرتوية مجاعرتات السرتلع احلكوميرتة       املتخصصة

الدولية، اليت تشكلها اللجنة، مفتوحة جلميرتع الرتدول األعضرتاء واألعضرتاء املنتسرتبة يف املنظمرتة، وللمجلرتس أن يقبرتل يف         

مم املتةدة، أو يف أي وكالة مرتن وكاالتهرتا املتخصصرتة، أو الوكالرتة الدوليرتة      عضوية مثل هذه اجلماعات دوال أعضاء يف األ

 للطاقة الذرية، وإن مل تكن أعضاء أو أعضاء منتسبة يف املنظمة.
 
يتعني على اللجنة قبل اختاذ أي إقرار بإنشاء أجهزة فرعية أن تدرس األعبرتاء اإلداريرتة واملاليرتة املرتتبرتة علرتى       -4

  ر من املدير العام.هذا القرار يف ضوء تقري
 
حتدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية، ويتعني على هذه األجهزة أن ترفرتع تقاريرهرتا إىل اللجنرتة. وُتبلرتغ      -3

هذه التقارير إىل مجيع أعضاء األجهزة الفرعية املعنية ومجيع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبة يف املنظمة، والرتدول غرتري   

 ور دورات األجهزة الفرعية، واملنظمات الدولية املعنية اليت هلا حق حضور هذه الدورات.األعضاء املدعوة إىل حض
 

 8املادة 
 

 وقف العمل بالالئحة
 

جيوز للجنة أن تقرر تعطيل أية مادة مرتن مرتواد الئةتهرتا الداخليرتة السرتالفة الرتذكر، شرتريطة اإلشرتعار برتاقرتاح           

. وجيرتوز  3اإلجراء املراد اختاذه مع الدستور والالئةرتة العامرتة للمنظمرتة   التعطيل قبل نظره بأربع وعشرين ساعة، واتساق 

 اإلعفاء من هذا اإلشعار إذا مل يعرتض على ذلك أي عضو من أعضاء اللجنة.
 

  9املادة 
 

 تعديل الالئحة
 

ديل مرتع  جيوز للجنة، بأغلبية ثلثي األصوات امُلدىل بها، أن تعّدل الئةتها الداخلية بشرط أن يتوافق هذا التعرت  

الدستور والالئةة العامة للمنظمة. وجيب عدم تضمني أّي اقرتاح لتعديل هذه املواد يف جدول أعمال أي دورة مرتن دورات  

 اللجنة، إال يف حال أرسل املدير العام إشعارال بذلك إىل أعضاء اللجنة قبل ثالثني يومال على األقل من افتتاح الدورة.

                                                 
 .3من املادة  0حاشية الفقرة  انظر  3


