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 مقدمة - الا أو  
وقضررررر  املدور العلم  إىل، تقدم  زور الزراعة يف مجهوروة أ زبكسرررررتلب بمسل  ر   2021يف أكتوبر/تشررررررون ا     -1

على جلنة الشرررررا ب  أبب تُعرض مسرررررغلة تسم  امترررررم ماألر منظمة ا اعوة  الزراعة اوقلمم    ر إل لاملاألر اوقلمم    ر إل 
م  ملنظمة ا اعوة  الزراعة   ر إل  آمترررمل الومترررمسى"، "املاألر اوقلم همصررراس ا ف للنظر فمهل،الدمترررتوروة  القليويمة لالل(نة  

 .2008مكررًا المسل  العي كليت قد تقدمت به بداوًة بلداب من آمتمل الومتمسى علم 
من امللد  اخللمسررررررررررررررة  ال ال   لالئ ة  1 وتمسل  هعا التسم  يف امتررررررررررررررم املاألر اوقلمم    ر إل تعدوالً يف ال قر   -2

 1قلمممة اخلمسة.واملاألرات ا وردالعلمة للمنظمة اليت ت

 معلومات أساسية - اثنياا
، أُدرج الاند املعنوب "اقرتاح بتسم  امتررررم ماألر املنظمة اوقلمم    ر إل" يف  د   ا عمل  املاقت 2009يف علم  -3

 قد تقدم هبعا االقرتاح  فد ق امزمتتلب  2منلقشته يف د رهتل السلبعة  ال ملي .من أ ل لل(نة الشا ب الدمتتوروة  القليويمة 
 قد  3، مدعوًمل من  فدي طل مكستلب  أرممنمل.2008علم  املعقود يف الد ر  السلدمتة  العشرون للماألر اوقلمم    ر إل 

 إىل أيه متررررم ل  إىل الن املنظمة مشرررر ًا الحظ املاألر اوقلمم    ر إل يف تقرور د رته السررررلدمتررررة  العشرررررون هعا االقرتاح
ال وزا  من الالزم التشل ر بشغب  ه أشلرت الل(نة يف تقرور د رهتل السلبعة  ال ملي  إىل أهنل تاّلست أبي 4الختلذ قرار بشغيه.

                                                           
"تعقد ماألرات إقلمممة  فروقمل، : مل ول من امللد  اخللمسررررررة  ال ال   لالئ ة العلمة للمنظمة اليت ترد نررررررمن النصررررررو  ا متررررررلمتررررررمة،  1ال قر   تل ظ  1

ال وعقد نوات اليت  آمترررررمل  اهلمد ا لدو،  أ ر إل،  أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول،  الشررررررن ا ديف،  تنعقد يف الظر م العلدوة مر  كل مترررررنت  يف السررررر
 فمهل املاألر العلم."

 ."اقرتاح بتسم  امتم ماألر املنظمة اوقلمم    ر إل CCLM 87/6الو مقة   2
 .من التقرور 47، الاند املعنوب "أوة مسلئل أخرى"،  ال قر  "ملخص التوصملت الرئمسمة"الص  ة اخللمسة من يف ، ايظر ERC/08/REPالو مقة   3
 .من التقرور 47، الاند املعنوب "أوة مسلئل أخرى"،  ال قر  "ملخص التوصملت الرئمسمة"الص  ة اخللمسة من  يف ، ايظرERC/08/REPالو مقة   4
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قد بصررررر ة  ةاملسرررررغل ةنلقشرررررم جتر مل   قررت الل(نة إر لء النظر يف الاند مة   ر إل، املسرررررغلة،  ال مترررررممل مع ايموعة اوقلمم
 5ر مة يف إطلر الل(نة.

يف متملن املنلقشلت اليت دارت بشغب   ، خال  الد ر  التلمتعة  العشرون للماألر اوقلمم    ر إل 2014 يف علم  -4
آمترررررمل الومترررررمسى يف  نرررررر ر  "إدراج إذ الحظ املاألر اوقلمم    ر إل، 2015-2014املتعدد السرررررنوات لل رت   هبرانمج عمل

 ُقدم  7". "طل  إدراج آمتررررمل الومتررررمسى يف امتررررم املاألر اوقلمم    ر إلاالقرتاح  قلم بتكرار 6"امتررررم املاألر اوقلمم    ر إل
 عرض انئرر  رئمن املاألر اوقلمم   8تقرور املاألر اوقلمم    ر إل إىل ايلن يف د رترره التررلمتررررررررررررررعررة  ا ربع  بعررد املررلئررة،

 9إىل هعا المسل . يف مجلة أمورا  تلك الد ر ، يتلئج الد ر  التلمتررررعة  العشرررررون للماألر اوقلمم    ر إل، مشرررر ً   ر إل، يف
 أقّر ايلن االمترررتنتل لت  التوصرررملت العلمة الصرررلدر  عن املاألرات اوقلمممة اخلمسرررة على نو مل هو ماّ  يف تقلرور كل 

تقرور  املصررررررررلدقة على، بشرررررررركل علم برررررررررررررررررررررر"2015التلمتررررررررعة  ال ال   املعقود  يف علم  إلمل ل قلم املاألر، يف د رته  10.منهل
 .إللتوصملت املقدمة فمه"  اوحلطة علًملاوقلمم    ر إل[  ]املاألر

وقضرررر  ، تقّدم  زور الزراعة يف مجهوروة أ زبكسررررتلب بمسل  ر   إىل املدور العلم 2021 يف أكتوبر/تشرررررون ا     -5
دراج هعا الاند يف  د   ا عمل  املاقت لل(نة.  أشلر الوزور إىل أيه يف الد ر  ال ليمة  ال ال   للماألر اوقلمم    ر إل إب

آمترررررمل الومترررررمسى علم  من المسل  العي كليت تقدمت به بلدابأعلد طرح هعا ، 2020اليت امترررررتضرررررلفتهل أ زبكسرررررتلب علم 
2008. 

 اسم املؤمترات اإلقليمية األخرى املمارسة املتبعة لتغيري - اثلثاا
تسم  امتررررررررم "املاألر اوقلمم   متررررررررمل  :منظمة ا اعوة  الزراعة  مهل لدى معر ف  حللتلب عن طلا  ممل ل هنلك  -6

  الشرررررن ا قصررررى" إىل "املاألر اوقلمم   متررررمل  اهلمد ا لدو"،  تسم  امتررررم "املاألر اوقلمم   مروكل الالتمنمة" إىل "املاألر
 اعت يف احلللت  فمشلهبة.اوقلمم   مروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول". أمل العملمة اليت اتُ 

 تسم  امتم املاألر اوقلمم   متمل  الشرن ا قصى إىل املاألر اوقلمم   متمل  اهلمد ا لدو -ألف

أيه خال  ماألر منظمة " ايلن، الحظ 1979يف تقرور الد ر  اخللمسررررررررررررررة  السرررررررررررررراع  املعقود  يف وويمو/حزوراب  -7
،  الد رات التللمة، ح ت حكوملت هعا 1976ا اعوة  الزراعة اوقلمم   متررررررمل  الشرررررررن ا قصررررررى املعقود يف مليمال علم 
هعون التسم ون لال   مترررررررررمعكسرررررررررلب "،  أب "اوقلمم على إ راء تسم  يف ا   كل من املاألر اوقلمم   املكت  اوقلمم 

 عن ذلرك، فر ب اال   اجلردوردون سرايف لإلقلمم،  العضرررررررررررررروورة ال علمرة لل كومرلت يف املاألر اوقلمم .  فضررررررررررررررالً الواقع اجل
 12على هعون التسم ون  دعل املاألر إىل إقرارمهل.  افق ايلن  11."متمتمسلبقلب مع أ لء ا  هز  اوقلمممة ا خرى

                                                           
 . PVCL/136لو مقة ل القسم الرابعمن  135-134 الص  ت    20/136CLمن الو مقة  2ال قر  ايظر   5
 .ERC/14/REP Rev 1 من الو مقة 35ال قر    6
 .ERC/14/REP Rev 1يف الو مقة  "التوصملت الرئمسمة "ملخصمن  2الص  ة   7
 .C 2015/16 Rev. 1الو مقة   8
 .CL 149/PVمن الو مقة  20الص  ة   9

 .CL 149/REPمن الو مقة  8ال قر    10
 . REP/75CLمن الو مقة  203ال قر    11
 .CL 75/REPمن الو مقة  204ال قر    12
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أب التسم ات املقرتحة يف االمترررررررم " 1979يف د رته العشررررررررون اليت عقدت يف يوفم /تشررررررررون ال ل    الحظ املاألر -8
مصرررررررررررممة لتعكن الواقع الراهن يف اوقلمم املعت  العدد املتزاود من الد   ا عضرررررررررررلء الواقعة يف املنمسقة اليت وسمسمهل اهلمد 

مة مع تلك املسرررتخدمة يف املنظملت  ا  هز  الد لمة ا خرى التسم ات يف االمترررم وقصرررد هبل مواءمة التسرررم"،  أب "ا لدو
العلملة يف اوقلمم؛  يف هعا الصرردد،  رى ل ت االيتالب بصرر ة خلصررة إىل  -مبل يف ذلك أ هز  منظمة ا اعوة  الزراعة  -

متمل  لدوة  اال تملعمة ّ ت تسممتهل لتصاس الل(نة االقتصأب جلنة ا مم املت د  االقتصلدوة  متمل  الشرن ا قصى قد اُ 
 بعض الد   ا عضررررررلء اليت ولذي متررررررواحلهل السربمة اهلمد ا لدو رأت أيه من شررررررغب  إذ والحظ أب " 13." اهلمد ا لدو

أي التالس  ت لدى إللتليلبلداهنل ا   اقعة يف اوقلمم، مل و ونررررررررررررررس أبّ وأب  يف التسررررررررررررررممة "اريب" اهلمد ا لدو ذكر عالر 
على توزوع الد   التغ   أبب التسم ون يف ا   املاألر اوقلمم   املكت  اوقلمم  ال وقصررررررررررد هبمل " املاألرم  متررررررررررلّ  ؛"حمتمل

 مشرررررررررلركتهل يف املاألر االقلمم  أ  يف ايتخلإلت  ،عضرررررررررلء يسررررررررر  ا قللمم لسرض تلق  اخلدملت من املكت  اوقلمم  ا
أيه يف الوقت ي سه، "  قرر "بنلء علمه ل...  أقر التسم ات املقرتحةاملاألر " إب  14."ال ميكنهمل التغ   يف ذلككمل ،  ايلن
املشرررلر إلمهل بعالر  "آمترررمل  وناس  لقلئمة الالداب ا عضرررلءل...   لمق  مسرررتقاالً يف اأي ايعدام حصرررو  حلا   د ب   ل ا

 15."أب ترد يف تقرورب ، اهلمد ا لدو" حللمًل

 اوقلمم   مروكل الالتمنمة إىل املاألر اوقلمم   مروكل الالتمنمة  الا ر الكلرولتسم  امتم املاألر  -إلء

عرم اوقلمم يف املسررتقال "وُ  ، أ صررى املاألر اوقلمم   مروكل الالتمنمة يف د رته السررلبعة عشررر  أبب1980يف علم  -9
 مروكل [ على هعا الن و]املاألرات اوقلمممة تسرممةمسلق على املاألر اوقلمم  تإلمترم أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول،  أب 

"،  أشررررررررررلر إىل االقرتاح  افق على، "1982 إب ايلن يف د رته ال ليمة  ال ملي  املعقود  علم  16."الالتمنمة  الا ر الكلرول
إلمتررررررم "املاألر اوقلمم   متررررررمعرم املاألر اوقلمم أب   "اوقلمم مترررررروم وعرم إللتليل أبمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول"؛  أب

إلمتررررررررررررررم "املكت  اوقلمم   مروكل متررررررررررررررمعرم املكت  اوقلمم   مروكل الالتمنمة أب  مروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول"؛   
 17"،  دعل املاألر إىل إقرار هعب التسم ات.الالتمنمة  الا ر الكلرول

اوقلمم  "، مشررررر ًا إىل أب "التسم  يف امترررررم اوقلمم، "أقر 1983 إّب املاألر يف د رته ال ليمة  العشررررررون املعقود  علم  -10
املاألر اوقلمم   مروكل الالتمنمة " إلمتممتمعرم املاألر اوقلمم  أب متمُعرم إللتليل إلمتم أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول؛   

 بعض" "،  أبإلمترررررم "املكت  اوقلمم   مروكل الالتمنمة  الا ر الكلرولمترررررمعرم املكت  اوقلمم  أب  الا ر الكلرول"؛   
 دد ا عضررررلء يفل مع زايد  عاقرتحت، أب وكوب توزوع مقلعد ايلن وقلمم أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول متسررررقً  الالداب

 18.اوقلمم، يف حمنه"

                                                           
 .C 79/ REPمن الو مقة  458ال قر    13
 .C 79/REPمن الو مقة  460  459ال قراتب   14
 .C 79/ REPمن الو مقة  461ال قر    15
 ./REP/82LARCمن الو مقة  56 ال قر   "التوصملت الرئمسمة لخصم"من  3ال قر    16
 .CL 82/PV من الو مقة 357-356 الص  ت ايظر   .  REP/82CLمن الو مقة  243إىل  241ال قرات من   17
 . REP/83C.من الو مقة 460  325ال قراتب   18
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 اإلطار القانوين - رابعاا
ايلن من  قلمللة املسررغلة إىل ايلن، حمبو اه إب لباملعنم لباوقلممم باملاألرا قلم وعكن امل لالب السررلبقلب إ راًء  -11

املعنوب  14/69رقم  بقرار  يف ،الصررررلدراب عن املاألر املعنملب قد جتسررررد القراراب  تخع القرار بشررررغهنل. مل مثّ إبحللتهل إىل املاألر
 قد أدرج مضرررموب هعا القرار منع ذلك احل  يف امللد   19."مترررلمسة املاألرات اوقلمممة  اختصرررلصرررلهتل   نرررعهل الدمترررتوري"

تن مع خمسة العمل ال وروة لت(دود املعنوب " 6/2009اخللمسررررررررررة  ال ال   لالئ ة العلمة للمنظمة من خال  قرار املاألر رقم 
 20.تعدوالت على الالئ ة العلمة للمنظمة  الالئ ة املللمة" -  11-2009منظمة ا اعوة  الزراعة ل

من  1أعالب، مترررررمتمسل  تسم  امترررررم املاألر اوقلمم    ر إل إدخل  تعدول على ال قر   2 كمل هو ما  يف ال قر   -12
 امللد  اخللمسة  ال ال   لالئ ة العلمة للمنظمة لمصاس يصهل كمل ول : 

 أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول،   آمتمل الومتمسى،تعقد ماألرات إقلمممة  فروقمل،  آمتمل  اهلمد ا لدو،  أ ر إل 
  الشرن ا ديف،  تنعقد يف الظر م العلدوة مر  كل متنت  يف السنوات اليت ال وعقد فمهل املاألر العلم."

تعروف ا  هز   -لنصررررررررو  ا متررررررررلمتررررررررمة، وت القسررررررررم إلء  وناس  أب ونعكن هعا التسم  يف اجلزء ال ل  من ا -13
 21الرائمتمة، العي وتضمن تعروف ا  هز  الرائمتمة  فًقل لقرار الد ر  السلدمتة  ال ال   للماألر.

 اإلجراء املقرتح اختاذه من قبل اللجنة -خامساا 
مررل تراب منررلمترررررررررررررراررًل من تعلمقررلت   إبررداءإّب الل(نررة مرردعو  إىل امتررررررررررررررتعراض هررعب الو مقررة  االقرتاح املررعكور أعالب،  -14

 أب ووصرررر ايلن إىل  دعو .  إّب الل(نة مدعو  بو ه خل  إىل النظر يف ، يف متررررملن  الوتهل مالحظلت يف هعا الصرررردد
 من امللد  اخللمسة  ال ال   لالئ ة العلمة للمنظمة يمث وصاس يصهل كمل ول :  1املاألر بتعدول ال قر  

 أمروكل الالتمنمة  الا ر الكلرول،   آمتمل الومتمسى،وقمل،  آمتمل  اهلمد ا لدو،  أ ر إل تعقد ماألرات إقلمممة  فر 
  الشرن ا ديف،  تنعقد يف الظر م العلدوة مر  كل متنت  يف السنوات اليت ال وعقد فمهل املاألر العلم."

                                                           
 .CCLM 84/5من الو مقة  12ال قر  ،    6/87CCLMمن الو مقة  2ال قر     14/69القرار رقم ايظر   19
؛  القسررررررررم اثيًمل ل    3/85CCLM الو مقة ؛ 45  44 ال متررررررررممل ال قرت    11/136CLالقسررررررررم اخللمن من الو مقة    ؛ 5/84CCLMايظر الو مقة   20
من الو مقة  31 الصرررررررررررر  ة  ؛ REP/136CLمن الو مقة  95إىل  92 ال قرات ؛ 14،  املرفق إللتقرور،   13 ال متررررررررررررممل ال قر    13/136CLالو مقة  من
5/137 CLمن الو مقة  48 ال قر   ؛REP/137CL ؛  الو مقة 16 املرفق هلء إللتقرور،  ال مترررررممل الصررررر  ة هلء  ؛REP/2009C   140، ال مترررررممل ال قر 

تعدوالت على الالئ ة العلمة  -  11-2009لتن مع خمسة العمل ال وروة لت(دود منظمة ا اعوة  الزراعة " 6/2009املتعلقة إلعتملد املاألر للقرار رقم 
 .43 الص  ة  للمنظمة  الالئ ة املللمة"

ا  هز  الرائمتررررمة املاألر، ايلن، جلنة ال انمج، جلنة املللمة،   تشررررملتعروف ا  هز  الرائمتررررمة على مل ول : " -خ   من القسررررم إلء   تنص ال قر  ا  21
من الدمتررتور  املاألرات اوقلمممة لأي  فروقمل، آمتررمل  اهلمد  5ل   من امللد   6جلنة الشررا ب الدمتررتوروة  القليويمة،  الل(لب ال نمة املشررلر إلمهل يف ال قر  

 من الو مقرررة 142ال قر      8LIM//2009Cمن الو مقرررة  38الصررررررررررررررر  رررة ايظر   الا ر الكرررلرول،  الشررررررررررررررررن ا ديف ." الالتمنمرررةا رررلدو، أ ر إل، أمروكرررل 
REP/2009 C. 

https://www.fao.org/3/x5568E/x5568e0i.htm#القرار رقم 14
https://www.fao.org/3/k5076A/k5076A.pdf
https://www.fao.org/3/k4247a/k4247a.pdf
https://www.fao.org/3/k4247a/k4247a.pdf
https://www.fao.org/3/k4363a/k4363a.pdf
https://www.fao.org/3/k4397a/k4397a.pdf
https://www.fao.org/3/k4559a/k4559a.pdf
https://www.fao.org/3/k4992e02/k4992e02.pdf
https://www.fao.org/3/k6037a1/k6037a1.pdf
https://www.fao.org/3/k6037a1/k6037a1.pdf
https://www.fao.org/3/k5962a01/k5962a01.pdf
https://www.fao.org/3/k4992a02/k4992a02.pdf
https://www.fao.org/3/k6302a/k6302a.pdf
https://www.fao.org/3/k6302a/k6302a.pdf

