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 1البنود االفتتاحية

 

 2212 األول كرتانون /ديسرتمرب  3 إىل 3 مرتن  الفرترتة  خالل روما يف املائة بعد واألربعني اخلامسة دورته اجمللس عقد- 1

 .للمجلس املستقل الرئيس ،Luc Guyau السيد برئاسة

 

 صوما واراإلشادة باملرحوم السيد إد

 

 الرتذي  ،(1993-1936)للفرتاو  املرتدير العرتام األسرتب     على روح السيد إدوار صرتوما،  اجمللس دقيقة صمت  وقف -2

 .2212 كانون األول/ديسمرب 2 األحد وافته املنية يوم

 

 إجراءات الدورة
 

  2اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين

 

أحاط اجمللس علمًا بإعالن االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي واعتمد جرتدول األعمرتال   - 3

 ألرتف  املرفرت  ويرد جرتدول األعمرتال يف   . غرازيانو دا سيلفاواجلدول الزمين للدورة بعد بيان ألقاه املدير العام السيد جوزيه 

 .بهذا التقرير

 

  3وتعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها انتخاب ثالثة نّواب للرئيس

 

كرتوت  )  Janine Tagliante-Saracinoالسرتيدة  سعادة : اجمللس ثالثة نواب لرئيس دورته احلالية هم انتخب- 4

 Seyed Aminollah Taghavi Motlaghالسرترتيد سرترتعادة و( أملانيرترتا)  Thomas Wriessnigالسرترتيد سرترتعادة و( ديفرترتوار

 (.مجهورية إيران اإلسالمية)

 

: رئيسة للجنة الصياغة اليت تضّم ما يلي من أعضاء( فرنسا) Bérengère Quincyاجمللس السيدة  وانتخب- 5

 االحتاد الروسي، األرجنتني، أسرتاليا، أفغانستان، إندونيسيا، بنغالديش، بولندا، توغو، شيلي، الصني،

 .االستوائية، فرنسا، كندا، اململكة العربية السعودية واليابان غينيا

 

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/1الوثيقتان   1

 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/1و CL 145/INF/7و CL 145/INF/1 Rev.1و CL 145/1الوثائ    2
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/1الوثيقتان   3
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 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلدارية
 

 21004 -2101تقرير تنفيذ الربامج يف 

 

غايات يتعل  بالما  ، وأحاط علمًا بأداء السنتني يف2211 -2212 الفرتة اجمللس بتقرير تنفيذ الربامج يف برّح -6

 .املقررة سلفًا

 

، الفةرتة الفنيرتة   حتقي  متثيل جغرايف متوازن ملوظفيالرامية إىل على مواصلة بذل اجلهود  الفاواجمللس  عشّجو- 3

 .مع االلتزام مبتطلبات الكفاءة

 

وعرضرته علرتى    2213-2212الفرترتة   اجمللس إىل إعداد تقرير أكثر إجيازًا وتركيزًا عرتن تنفيرتذ الرتربامج يف    دعاو- 1

 :بإدخال التحسينات التالية وأوصى، 2214اجمللس يف أول دورة له يف عام 
 

 حتليل العوامل اليت تسهم يف حسن األداء أو قصوره، وربط هذا التحليل بالدروس املستفادة؛ (أ)

لتقريرترتر املطبرترتوع  تركيرترتز ا  إدراج تقييم للمسائل املشرتكة بني القطاعات والوظائف الرئيسية، وتعبةة املوارد؛ (ب)

ونشرتر املرتواد الداعمرتة كمالحرت  علرتى شرتبكة       ( 5أنظر امللحرت   )على أهم النتائج وعلى األداء مقابل املؤشرات 

 االنرتنت؛

 مواءمة التقارير عن األبعاد اإلقليمية مع األهداف االسرتاتيجية؛ (ج)

 أوضح عن تنفيذ امليزانية املتكاملة؛تقارير إعداد  (د)

 .ل بصورٍة واضحة مقابل مؤشرات النتائجاألولويات احملددة يف بداية الفرتة واألداء املسّجإظهار  (هرت)

 

 . فيه لنظرإىل املؤمتر ل رفعالذي سُي 2211-2212 الفرتة اجمللس تقرير تنفيذ الربامج يف وأقّر- 9

 

 5تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية

 

بالتقدم احملرز لتعجيل وترية  بورّحأخذ اجمللس علمًا بالتقرير املرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية،  -12

 معظم اإلجراءات املنصوص عليها يف خطة العمل الفورية من املقرر أن تنتهي يف أّنإىل  وأشار. عملية االصالح

 .2212عام 

 

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/2و C 2013/8 Corr.2و C 2013/8 Corr.1و C 2013/8 الوثائ   4

 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/4و CL 145/10 Sup.1و CL 145/10 الوثائ  5
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 :اجمللس ما يلي وطلب- 11
 
 إجرترتراءات، ضرترتمن 2212نجرترتز يف نهايرترتة عرترتام يف خطرترتة العمرترتل الفوريرترتة، الرترتيت مل ُتإدمرترتاج أيرترتة إجرترتراءات  (أ)

 على أن يتم اإلنتهاء منها يف ذلك العام؛ 2213عام 

بكاملها علرتى األنشرتطة املتعلقرتة  طرتة      2212أرصدة متبقية من ميزانية خطة العمل الفورية لعام  ةإنفاق أي (ب)

 ؛2214ترحيل هلا إىل عام ، بهدف تاليف أي 2213العمل الفورية يف عام 

رفع تقرير شامل عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح املنظمرتة إىل مرتؤمتر املنظمرتة يف دورترته الثامنرتة       (ج)

والثالثني من خالل اجمللس يف دورته السادسة واألربعني بعرتد املائرتة، علرتى أن يترتوي هرتذا التقريرتر علرتى        

عي واملالي واملتعل  بامليزانية مع األخذ يف االعتبار استدامة الفوائد معلومات تفصيلية عن الطابع الكمي والنو

 النامجة عن خطة العمل الفورية وتأثرياتها املضاعفة؛

يف سرتياق عمليرتة اإلصرتالح     2213إعداد تقرير عن الرتتيبات ما بعد خطة العمرتل الفوريرتة ُيعرترض يف سرتنة     و (د)

 .املستمّرة واملتكاملة
 

اجمللس على النهج املقرتح لإلجراءات العشرة يف خطة العمل الفورية واليت يرد ملخص عنها يف اجلدول  واف و- 12

 :على حّث، وCL 145/10 Sup.1الوارد يف الوثيقة 
 
اخلاص باالضطالع بعملية تنقيح واسعة لدليل املنظمة باعتماد نهج مماثل للنهج الرتذي   22-3تنفيذ اإلجراء  (أ)

 كسيك؛اتبعته حكومة امل

تقديم عرض عام لكيفية حتقي  األهداف املتعلقة باملساواة بني اجلنسني علرتى اجمللرتس يف دورترته السادسرتة      (ب)

 واألربعني بعد املائة؛

 ل لتغرترتيري الثقافرترتة للمرترتوظفني والرترتدول األعضرترتاء يف أقرترترب فرصرترتة ممكنرترتة، إتاحرترتة وثيقرترتة بشرترتأن الرترتنهج املعرترتّد (ج)

 قل؛باإلضافة إىل وثيقة خاصة بسياسة التن

 مواصلة العمل اجلاري بشأن التوازن بني اللغات واختبار جودة الرتمجة اآللية؛ (د)

 اإلنتهاء من عملية تعيني أمني املظامل؛ (هرت)

إىل اإلجرتراءات الرتيت ُتعترترب منجرتزة     ( *)بعالمرتة   اإلشارة يف التقرير النهائي عن تنفيذ خطرتة العمرتل الفوريرتة    (و)

 .إضافية مع استكمال ذلك مبعلومات ،ومقفلة
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2103-2102 التغيريات التحولية يف فرتة السنتني
6
  

 

الحظ اجمللس أّن القرارات والتوجيهات اليت أصدرها قد ُأخذت بعني االعتبار لدى تنفيذ التغيريات التحولية - 13

 :وإّن اجمللس على وجه التحديد. إطالق مزيد من املبادرات لتعزيز املؤسسات أّيدومتابعتها و
 

بالتقدم احملرز على صعيد تنفيذ التدابري املتعلقة بالالمركزية وبوظيفة إدارة املوارد البشرية  رّحب (أ)

 وبالصندوق املتعدد االختصاصات وبإنشاء مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة؛

ل  منها على اإلجراءات املراجعة الستحداث الوظائف وعلى التغيريات اهليكلية، مبا يف ذلك املتع واف  (ب)

بإدارة التعاون التقين وإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية وشعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم، فضاًل 

 عن اإلجراءات اخلاصة بالتغذية ومحاية املستهلك واملعرفة والبحوث واإلرشاد؛

 2النحو الوارد يف اجلدول على التوزيع املراجع لالعتمادات الصافية حبسب أبواب امليزانية على  واف  (ج)

 ؛CL 145/3من الوثيقة 
 

  (يني الدوالرات األمريييةمبال)، التأثري على فرتة السنتني حسب األبواب 2103-2102التغيريات التحولية يف صايف اعتمادات الفرتة 

 الباب  
/ االسرتاتيجية األهداف

  الوظيفية

مع  برنامج العمل وامليزانية 

 التعديالت اإلضافية للفرتة

2102–2103   (CL 144/3) 

  التغيري

 تحولّية يف الفرتةالتغيريات ال 

2102- 2103 

 ( السنتني فرتة على)

 60.191 – 60.191 ألف 1

 37.145 – 37.145 باء 2

 67.614 – 67.614 جيم 3

 33.022 – 33.022 دال 4

 51.410 – 51.410 هاء 5

 72.250 (94) 72.344  واو 6

 48.223 – 48.223 زاي 7

 95.196 1.151 94.045 حاء 8

 8.177 28 8.149 طاء 9

 21.756 82 21.674 كاف 10

 39.885 87 39.798 الم 11

 207.784 (563) 208.347 خاء 12

 95.111 (690) 95.801 ذال 13

 116.027 – 116.027 التقين التعاون برنامج مشاريع 15

 600 – 600 منظورة غري مصروفات 16

 26.439 – 26.439  الرأمسالي اإلنفاق 17

 24.809 – 24.809 األمين اإلنفاق 18

 005.639 1 – 005.639 1 اجملموع 

 
 تطبي  التغيريات التحولية مع احلرص على تنفيذ برنامج العمل وامليزانية املواف  عليه للفرتة طلب (د)

 تنفيذًا كاماًل؛ 2212-2213
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 بإسناد األولوية للتدابري املتعلقة بالتعاون بني بلدان اجلنوب وباملساعدة يف جمال السياسات؛ رّحب (هرت)

أّيد املبادرات املمّولة من الصندوق املتعدد االختصاصات مبا يتماشى واألهداف االسرتاتيجية واألولويات  (و)

 اإلقليمية، ال سيما املبادرات الرباجمية اإلقليمية؛

املضي قدمًا يف تدابري الالمركزية بالنسبة إىل األنشطة التشغيلية وذّكر باحلاجة إىل وجود كتلة حيوية  أّيد (ز)

 من القدرات التقنية يف املقّر الرئيسي؛

على أهمية التدابري الرامية إىل تعزيز املساءلة والرقابة الداخلية وتعزيز اإلشراف على األداء يف املقر  دشّد (ح)

 الرئيسي ويف املكاتب امليدانية؛

بإدراج التدابري الرامية إىل مراقبة اإلنفاق املخصص الستخدام االستشاريني ولسفر املوظفني ضمن  رّحب (ط)

 ؛2215-2214فرتة برنامج العمل وامليزانية لل

وبرنامج  2213-2214إىل النظر يف مزيد من التغيريات التحولية يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  تطّلع (ي)

  ؛2215-2214العمل وامليزانية للفرتة 

 .إىل وضع اللمسات األخرية على تعيني فري  اإلدارة العليا للمساعدة يف العملية التحولية وتطّلع (ك)

 
 21077-2104 للخطة املتوسطة األجل للفرتة االسرتاتيجي املراجع واخلطوط العريضةاإلطار 

 

لت من خرتالل خطواتهرتا املتكرترره والتحليليرتة القائمرتة      لعملية التفكري االسرتاتيجي اليت سّه دعمهاجمللس  ركّر -14

 .إىل مزيد من احلوار حول هذه املسألة وتطّلععلى التشاور، عملية استعراض اإلطار االسرتاتيجي، 

 

اجمللس على ضرورة حتقي  قدر أكرب من االتساق بني األهداف العاملية للمنظمة وأهرتدافها االسرترتاتيجية    واف و- 15

 :االسرتاتيجي األول على التوالي واهلدفبإدخال التعديالت التالية على اهلدف العاملي األول  أوصىوبناء على ذلك، 
 

استةصال اجلوع وإنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية للعمل تدرجييًا علرتى بنرتاء عرتامل    : اهلدف العاملي األول (1)

واقهرتم  ذيصل فيه الناس يف مجيع األوقات علرتى غرتذاء كرتاٍف وآمرتن ومغرتٍذ يلرتا احتياجرتاتهم التغذويرتة وأ        

 .ليعيشوا حياًة ملؤها النشاط والصحة

 .سهام يف استةصال اجلوع وإنعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاإل: االسرتاتيجي األول اهلدف (2)

 

من خالل تعديل اهلدف االسرتاتيجي األول كما هو موصى به، األهداف االسرتاتيجية اخلمسة  ،اجمللس أقّرو- 16

يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع واهلدف السرتادس املتعلرت  بترتوفري اجلرتودة التقنيرتة واملعرفرتة واخلرتدمات الرتيت ستسرتتخدم          
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-2214برنرتامج العمرتل وامليزانيرتة للفرترتة     و 2213-2214كقاعدة إلعداد املشروع الكامل للخطة املتوسطة األجرتل للفرترتة   

 :اجمللس وباإلضافة إىل ذلك، فإّن. 2215
 

 هلرترتدف السرترتادس مرترتن أجرترتل احملافظرترتة علرترتى اجلرترتودة التقنيرترتة لعمرترتل املنظمرترتة  ا بلرترتورة التوّسرترتع يفإىل  تطّلرترتع (أ)

 األداء؛، مبا يف ذلك مؤشرات يف ما يتعل  بالقواعد ووضع املعايري واملعرفة وتوفري السلع العامة

أهمية قضايا املساواة بني اجلنسني واحلوكمة كموضوعات مشرتكة ينبغي إدراجهرتا يف مجيرتع األهرتداف     دأّك (ب)

 االسرتاتيجية وعلى األخص ضرورة مراعاة القضايا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع أعمال املنظمة؛

 مية واللجان التقنية؛ مراعاة التوجيهات الصادرة عن املؤمترات اإلقلي طلب (ج)

 بتنقيح خطط العمل، مع األخذ يف االعتبار وظائفها األساسية املعدلة؛ أوصى (د)

 تلرتك املتعلقرتة   اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، مبرتا يف ذلرتك  نظم الرتاث الزراعي والتأكيد على أهمية  كرر (هرت)

 مل لألهداف االسرتاتيجية؛، وعلى األخص عند وضع خطط عةالنظم االيكولوجيوالغابات ب

 أن تؤخرترتذ يف االعتبرترتار اخلطرترتوط التوجيهيرترتة الطوعيرترتة بشرترتأن احلوكمرترتة الرشرترتيدة حليرترتازة األراضرترتي     طلرترتب (و)

 ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛

الزراعي الرتاث تلك املتعلقة بنظم ك، وأعضائهابني املنظمة  مراعاة أولويات الربامج املشرتكة أهميةعلى  دأّك (ز)

 .ذات األهمية العاملية
 

للمشروع الكامرتل للخطرته املتوسرتطة األجرتل للفرترتة       2213اجمللس إىل االستعراض الذي سيجري يف عام  عتطّلو- 13

 . ، وأعطرتى التوجيهرتات التاليرتة إلعرتداد اخلطرتة والربنرتامج      2215-2214وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2214-2213

 :اجمللس وإّن
 

ضرورة توخي الوضوح بالنسبة إىل الرتتيبرتات اخلاصرتة برتاإلدارة والتنفيرتذ واملسرتاءلة والرصرتد و صرتيص         دأّك (أ)

 املوارد لألهداف االسرتاتيجية؛

 إعطاء حملة عامة واضحة عن اهليكل التنظيمي واملسؤوليات الرتاتبية وحتديد األدوار واملسؤوليات؛ طلب (ب)

بشكل واضرتح مبرتا يف ذلرتك    حمددة على أهمية وجود إطار عمل متني لتحقي  النتائج، مع مؤشرات أداء  دأّك (ج)

 خطوط أساس وغايات واضحة؛و اجلنسني ددة لقضايا املساواة بنيوضع مؤشرات حم

ملمترتد  احلاجة إىل احلرص على أن تكون العملية االنتقالية هادئة وشفافة من إطار عمل النتائج احلرتالي ا  ركّر (د)

إىل إطار العمل اجلديد للنتائج يف اخلطرتة   2213-2212على أربع سنوات يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 ّين املضرتي قرتدمًا فيهرتا أو وقفهرتا    ع، بالنسبة إىل جماالت العمل اليت يت2213-2214املتوسطة األجل للفرتة 

 .أو املباشرة بها
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 8حتسني برنامج التعاون التقين

 

 على التدابري الرامية إىل حتسينه وواف " حتسني برنامج التعاون التقين"أخذ اجمللس علمًا بالوثيقة بعنوان - 11

 :وال سيما
 

االستعانة بأطر الربجمة القطرية كمنطل  لوضع سّلم باألولويات للمساعدة التقنية داخل البلدان مبا يتماشرتى   (أ)

 ؛واألهداف االسرتاتيجية

 ؛املكاتب امليدانية للفاو وحتّملها قدرًا أكرب من املسؤولياتتعزيز دور  (ب)

 .مزيد من تبسيط اإلجراءات وتنسيقها (ج)

 

طر الربجمة القطرية قد ساعدت يف توجيه عملية تعبةة املوارد وتركيزها وأنه باإلمكان أوأخذ اجمللس علمًا بأّن - 19

 .وبالتعاون بني بلدان اجلن كمنطل  لتعزيزاالستعانة بها 

 

وأخذ اجمللس علمًا بالدعم الذي حتظى به هذه االقرتاحات واملعّبر عنه خالل االجتماع املشرتك بني جلنيت - 22

 .2212تشرين الثاني /الربنامج واملالية يف الدورة اليت عقدتاها يف شهر نوفمرب

 

اجمللس على االقرتاحات املقدمة من األمانة بشأن حتسني برنامج التعاون التقين مبا يتماشى وعملية  وواف - 21

التفكري االسرتاتيجي وأطر الربجمة القطرية وطلب أن ُتعرض خطة لتنفيذ هذه التدابري خالل اجتماع مشرتك ُيعقد يف 

 . 2213نهاية سنة 

 

 9(2102 يارأ/ مايو 25-20) راعةتقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الز

 

 اجمللس على االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة واف  -22

 (. 2212يار أ/ مايو 21-25)
 

 : وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي
 

وعملها يف امليدان ضمن إطار األهرتداف  الرئيسي واضح بني عمل املنظمة يف املقر  وجود اتساقعلى ضرورة  حّث (أ)

، حتى يتسنى ترمجة أعمال املنظمة يف جمرتالي وضرتع املعرتايري واملواصرتفات إىل أنشرتطة ميدانيرتة       اإلسرتاتيجية
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على إقامة شراكات جمدية مع وكاالت األمرتم املتحرتدة األخرترى ومنظمرتات      دوأّكعلى املستوى القطري،  مؤّثرة

 يف املستقبل؛  اإلسرتاتيجيةجملتمع املدني والقطاع اخلاص من أجل حتقي  األهداف ا

 طلرتب قطاع الثروة احليوانيرتة، و لاألعضاء على التعاون مع جدول األعمال العاملي لدعم التنمية املستدامة  عشّج (ب)

مج وعالقترته بلجنرتة الزراعرتة،    ما يتعل  باإلجراءات التشغيلية هلذا الربنا احلصول على املزيد من املعلومات يف

التزامها احملوري يف هذه املبادرة املتعددة أصحاب املصلحة، وبالعمل كأمانة هلرتا   الفاوبأن تواصل  أوصىكما 

 إذا دعت احلاجة إىل ذلك؛

إسرتاتيجية التكثيرتف املسرتتدام إلنترتاج احملاصرتيل باسرتتخدام نهرتج النظرتام        بالتقدم احملرز يف تنفيذ  علمًاخذ أ (ج)

أهميرترتة الرترتنهج الشرترتامل الرترتذي جيمرترتع برترتني االسرترتتدامة االقتصرترتادية    إىل وأشرترتاراإليكولرترتوجي وبيةرترتة مشرترتّجعة، 

القطرتاعني   على احلاجة إىل جمموعة كبرية من الشراكات اليت تضرتمّ  وشددواالجتماعية والبيةية وبني اإلنتاج، 

م واخلاص، مثل اجملتمع املدني، ومنظمات املزارعني، والوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا، واملراكرتز  العا

 الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛

حمايرتدة عرتن   حصول األعضاء على معلومرتات ومعرتارف كافيرتة وموثرتوق بهرتا و      الفاوعلى ضرورة أن تضمن  واف  (د)

 اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية لألغذية والزراعة يف سياق تغري املناخ؛

ة باملنظورات اإلقليمية والعامليرتة اخلاصرتة برتاملوارد الطبيعيرتة     رة معنّيعلمًا باقرتاح إنشاء وحدة تنسي  مصّغ خذأ (هرت)

متكاملرتة مرتع املنظمرتات املعنيرتة     أن تكون اختصاصرتاتها حمرتددة بوضرتوح وأن تكرتون      وطلبلألغذية والزراعة، 

 على األجهزة الرئاسية للمنظمة؛   عرضاملوقع واملتطلبات املالية وأن ُت مبا يشملاألخرى، 

على خطة العمل والتوصيات املتعلقة بتحسني اإلحصاءات اخلاصة برتاألمن الغرتذائي والتنميرتة الزراعيرتة      واف و (و)

 .والريفية املستدامتني

 

 10الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامهامدونة السلوك  (أ)
 

املدونة وثيقة حية وأنه  ، علمًا أّنللموافقة عليهعرضه على املؤمتر  التالي وواف  علىاجمللس مشروع القرار  أقر -23

 .املستقبلاالجتماع لدى القيام بعمليات مراجعة املدونة يف ميكن مراعاة التعليقات اليت يدلي بها األعضاء خالل 
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 مشروع قرار املؤمتر

 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات
 

 ،ؤمترإن امل

الفاو أثناء دورته الثالثة إىل اعتماد مدونة السلوك الدولية الطوعية عن توزيع املبيدات واستعماهلا من ِقَبل مؤمتر  إْذ يشري

 ؛ 12/15، عن طري  القرار 1915والعشرين يف 

 1919الفاو أثناء دورته اخلامسة والعشرين املعقودة يف إىل اعتماد التعديالت على مدونة السلوك من ِقَبل مؤمتر  إْذ يشري

 ؛ 6/19وذلك عن طري  القرار  9و  2إلدخال أحكاٍم بشأن املوافقة املسبقة عن علم يف املادتني 

، 2222الفاو أثناء دورته الثالثة والعشرين بعد املائة يف إىل اعتماد التعديالت على املدونة من جانب جملس  وإْذ يشري

لبيان اعتماد اتفاقية روتردام، وذلك استنادًا إىل السلطة امُلخَولة له من جانب مؤمتر الفاو أثناء دورته احلادية والثالثني، 

 وإدراج عدد من املفاهيم اجلديدة إلدارة اآلفات ومبيدات اآلفات؛

وبرنامج األمم املتحدة للبيةة، قد تعاونا طوياًل ألجل تطوير وتنفيذ هذه املدونة، وأعربا عن  ،الفاوأن  وإْذ يالِحظ

 اهتمامهما باالعتماد الرمسي للمدونة من ِقَبْل جهازيهما الرئاسيْين؛

ة مبيدات بأهمية مداومة حتديث املدونة والتوفي  بينها وبني املستجدات يف ميداني املواد الكيميائية وإدار وإْذ يسلم

اآلفات، وأن عددًا من التعديالت تثور احلاجة إليه حاليًا ألجل تعزيز األسلوب الذي تعاجل به املدونة قطاعي الصحة 

 والبيةة؛ 

مايو /لفاو أثناء دورتها الثالثة والعشرين، املعقودة يف أيار أن املدونة قد ُعرضت على جلنة الزراعة التابعة ل وإْذ يدرك

الفاو أن يدد األساليب لعقد دورة نهائية من املشاورات بني أعضاء ، وأن، جلنة الزراعة قد َخَولْت ملكتبها 2212

للمجلس  145األجهزة الرئاسية للفاو، مبا يف ذلك الدورة الرت ِقَبْل بهدف عرض املدونة يف صورتها النهائية لالعتماد من 

 للمؤمتر؛ 31والدورة الرت 

مكتب جلنة الزراعة قد اعتمد خطة طري  وجدواًل زمنيًا هلذا الغرض، وأن مشاورة كاملة بني مجيع أن  وإْذ يالِحظ

أعضاء الفاو وأصحاب املصلحة قد ُأجريت، مبا يف ذلك، عن طري  اجتماع مشرتك ملكتب جلنة الزراعة، واالجتماع 

 اَصَل استعراض املدونة؛ منظمة الصحة العاملية بشأن إدارة مبيدات اآلفات حيث تَو/لفاواملشرتك ل

 بالطبيعة اجلامعة والشاملة لعملية االستعراض اليت ُأجريت؛  حييط علمًا -1

وبرنرتامج  نظمة الصرتحة العامليرتة   باالعتماد املقرتح للمدونة امُلنقحة من جانب اجلهازْين الرئاسيْين مل يرحب -2

 األمم املتحدة للبيةة؛

بأهميرترتة اإلدارة الفعالرترتة لرترتدورة حيرترتاة مبيرترتدات اآلفرترتات بالنسرترتبة للتكثيرترتف املسرترتتدام لإلنترترتاج   يأخــذ علمــًا -3

 احملصولي؛  

 .  مدونة السلوك إلدارة مبيدات اآلفات املرفقة بهذا التقرير ويعرضها على املؤمتر العتمادها يؤيد -4

مجيع األطراف أن تعتمرتد، ويناشرتد اجملتمرتع املرتدني ومنظمرتات القطرتاع اخلرتاص أن تنفرتذ املدونرتة           يناشد -5

 .املستكملة واستعماهلا كمرجع يف مجيع أنشطتها
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 11اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة (ب)

 

على النحو الوارد يف  بتنفيذ املبادرة أوصىاجمللس على اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة، و واف - 24

 .بهذا التقرير املرف  واو

 

 12(2102أيار /مايو 31-23) تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشيالت السلع

 

 اجمللس االستنتاجات والتوصرتيات الرتواردة يف تقريرتر الرتدورة التاسرتعة والسرتتني للجنرتة مشرتكالت السرتلع          اعتمد- 25

 (. 2212أيار /مايو 21-32)
 

 :على وجه التحديدوإّن اجمللس 
 

أهمية املعلومات والتحليالت عن أسواق السلع األساسية اليت تتيحها الفاو من أجرتل تشرتجيع الشرتفافية     أّكد (أ)

 وأوصرتى على أهمية احملافظة علرتى القرتدرات يف هرتذا امليرتدان      وشدديف األسواق ولدعم عملية رسم السياسات 

 املتنامية بني األسواق الزراعية واملالية وأسواق الطاقة؛كذلك بأن تراعي األمانة يف حتليالتها العالقات 

يف تطبي  نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية وجبرتدواه الكرتربى بالنسرتبة إىل    احملرز أخذ علمًا بالتقدم  (ب)

 البلدان املعنية إىل املساهمة على أكمل وجه يف هذا النظام؛ داعيًاأنشطة اللجنة وأجهزتها الفرعية 

كات أسعار املواد الغذائية عن كثب واإلجراءات املتخرتذة بهرتذا   على توصيات اللجنة بشأن مراقبة حتّر واف  (ج)

املنظمرتة إىل اإلبقرتاء علرتى املسرتاعدات الرتيت       ودعاالصدد، فضاًل عن التحليل املعّم  ودراسات احلالة القطرية 

ءات الرباجمية واملتعلقرتة بالسياسرتات الراميرتة إىل    تقدمها إىل األعضاء، ال بل إىل تفعيلها، بالنسبة إىل اإلجرا

احلد من التأثريات السلبية الرتفاع أسعار املواد الغذائية وتقّلبها، وذلك من خرتالل بنرتاء القرتدرات املؤسسرتية     

 على التفاوض؛

ن إدراجهرترتا ضرترتمن التحرترتديات الرئيسرترتية لرترتدى صرترتياغة األهرترتداف  علرترتى األولويرترتات الفنّيرترتة الرترتيت يتعرترتّي وافرترت  (د)

املعلومات عرتن أسرتواق   ( 1: )اجلديدة وخطط العمل والربامج لعمل املنظمة يف املستقبل أال وهي اتيجيةاإلسرت

املعلومات عن األمن الغذائي ونظرتم اإلنرتذار املبكرتر؛    ( 2)السلع األساسية ومراقبتها والتوقعات اخلاصة بها؛ 

الصرتغرية يف األسرتواق ويف سالسرتل    السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة بدعم اندماج أصحاب احليازات ( 3)

وحتليرترتل السياسرترتات والقضرترتايا ( 6)ر املنرترتاخ والتجرترتارة؛ تغّيرترت( 5)التجرترتارة واألمرترتن الغرترتذائي؛ ( 4)القيمرترتة؛ 

 املستجدة؛

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/6و CL 145/LIM/7 Rev.1الوثائ    11

 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/2و C 2013/23الوثائ    12



CL 145/REP 14 

 

الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضرتوية املعنيرتة بإصرتالح جلنرتة      توالتوصيا تأخذ علمًا باالستنتاجاو (هرت)

عرتدد األعضرتاء فيرته مرتن      رفرتع قرار الذي يقضي بتوسيع مكتب اللجنة حبيرتث يُ مشكالت السلع، وال سيما ال

بالعمرتل الرتذي    رّحرتب ثالثة إىل سبعة أعضاء، فضاًل عرتن ممرتثلني عرتن كرتل مرتن اجملموعرتات اإلقليميرتة وقرتد         

 .اضطلعت به جمموعة العمل

 

 13(2102متوز /يوليو 03-3) تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك

 

 اجمللرترترتس االسرترترتتنتاجات والتوصرترترتيات الرترترتواردة يف تقريرترترتر الرترترتدورة الرترترتثالثني للجنرترترتة مصرترترتايد األمسرترترتاك أقرترترتّر- 26

 :وقام اجمللس على وجه اخلصوص مبا يلي(. 2212متوز /يوليو 9-13)
 
برتأن تقرتدم    وأوصرتى ، حالة مصايد األمساك وتربيرتة األحيرتاء املائيرتة يف العرتامل    بأهمية التقرير الدوري عن  أقّر (أ)

 من الدعم إىل البلدان يف جمالي مجع البيانات ومراقبة النوعية؛ املزيداملنظمة 

بذل املزيد من اجلهود لتيسري الوصول إىل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصرتكوك ذات الصرتلة    دعا إىل (ب)

 ال، مبا يف ذلك الدعم اجلاري املقدم إىل البلدان النامية؛وتنفيذها الفّع

ما يتعل  باتفاقيرتة التجرتارة الدوليرتة يف     األنواع املائية املستغلة جتاريا يف ية املنظمة يف جمالدعمه ألنشط دأّك (ج)

 ب املنتجات السمكية؛من جمموعات احليوان والنبات الربية، وتعّق باالنقراضاألنواع املهددة 

، وضرتمن حرتدود املرتوارد املتاحرتة    مع املراعاة الواجبة لآلثار املرتتبرتة علرتى امليزانيرتة    املنظمة إىل أن تقوم،  دعا (د)

 :بتوفري ما يلي
 

 دعم إضايف لتنمية تربية األحياء املائية يف أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية؛ (1)

الدعم الفين ملؤسسات مصايد األمساك اإلقليمية والوطنية دعما ملصايد األمساك وتربيرتة األحيرتاء املائيرتة     (2)

 البلدان النامية؛صغرية النطاق، وال سيما يف 

إىل جنب مرتع املنظمرتات غرتري احلكوميرتة واجلهرتات املاخرتة األخرترى، إىل         الدعم املالي والتقين، جنبًا (3)

 البلدان النامية لتعزيز قدراتها على مكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛
 
ولية لضمان اسرتتدامة مصرتايد األمسرتاك الصرتغرية     مواصلة العملية التشاورية إلعداد اخلطوط التوجيهية الد دأّي (هرت)

معايري ألداء دولرتة العلرتم، باإلضرتافة إىل وضرتع سرتجل عرتاملي       مشروع احلجم، وعمل املشاورة التقنية لصياغة 

 لسفن الصيد، وسفن النقل املربَّدة، وسفن التموين؛

 ؛22+بتزايد مكانة وأهمية احمليطات ومصايد األمساك يف اإلعالن اخلتامي ملؤمتر ريو  أقّر (و)
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ىل أهمية املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف تنفيرتذ ترتدابري الصرتون واإلدارة ملصرتايد األمسرتاك      إ أشار (ز)

 املستدامة؛

اإليكولرتوجي علرتى إدارة مصرتايد األمسرتاك وعائرتداتها       خمططرتات التوسرتيم   رإىل األمانة إجراء تقييم ألث طلب (ح)

 االقتصادية؛

الغذائيرتة الرتدنيا،    إجراء املزيد من الدراسات ألثر أنشطة الصيد الصناعي على األنواع ذات املستويات عشّج (ط)

 أهمية عمل املنظمة يف جمال مصايد األمساك يف أعماق البحار؛ على وشدد

 باعتماد اللجنة لالئحتها الداخلية املنقحة؛ علمًا أخذ (ي)

على ضرورة إبراز األولويات املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األهداف االسرترتاتيجية   حّثو (ك)

بعملرتها  ارتبرتاط ذلرتك   على أهمية الوظائف الرئيسية للمنظمة ومزاياها النسبية، فضال عن  تسليط الضوءعلى و

 .املعايري واملواصفاتاخلاص بوضع 

 

14(2102أيلول / سبتمرب 23-24) تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات
 

 

 الدورة احلادية والعشرين للجنة الغاباتاجمللس االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير  أقّر -23

 : اجمللس وبشكٍل خاص، فإّن (.2212أيلول / سبتمرب 24-21)
 

، والحظ أن اللجنة 2212حالة الغابات يف العامل عام ل إليها التقرير عن اليت توّص تعلمًا باالستنتاجا خذأ (أ)

نيسان / أبريل)قد دعت منتدى األمم املتحدة املعين بالغابات إىل النظر يف هذه االستنتاجات يف دورته العاشرة 

 ؛تالتعاونية يف جمال الغاباإىل مواصلة القيام بدور نشط يف الشراكة  الفاو دعا، و(2213

نهج متكامل يف مجيع املناظر الطبيعية، وبتحديد ضمن بتشجيع اإلدارة املستدامة للغابات واألشجار  أوصى (ب)

 ؛حتديدًا واضحًا" حتدي بون"دور املنظمة مستقباًل يف 

 :على توصيات اللجنة املتعلقة مبا يلي واف  (ج)
 

ما يتعل   مساهمة الغابات ومنتجاتها يف التنمية االقتصادية، وعلى األخص يفمساعدة البلدان على زيادة  (1)

إىل البلدان بغرض زيادة استخدام املنتجات احلرجية من الغابات  ةبتقديم املعلومات واملعارف واملساعد

 اليت تدار بطريقة مستدامة؛

القطاعات واألجهزة، ويف سياسات إدارة إبراز طرق تعزيز االرتباط بني الغابات والزراعة يف خمتلف  (2)

 األراضي، من أجل حتسني األمن الغذائي؛

 دعم البلدان يف حتقي  أهدافها اإلمنائية يف جمال الطاقة املستمدة من األخشاب؛ (3)
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عداد إلدارة املستدامة للغابات، وزيادة الدعم إللإىل تعزيز القاعدة املالية  اهلادفةدعم اجلهود الوطنية  (4)

 الغابات واملراعي؛الربامج املتعلقة بتمويل للنهوض بحمسنة وآلية أدوات 

الرئيسية املتعلقة بالبيةة والتنوع  تيف السياسا تتعزيز آليات احلوكمة وتشجيع إدراج قضايا الغابا (5)

 ، مبا يف ذلك دعم مرف  الغابات واملزارع؛كافة البيولوجي واستخدام األراضي على األصعدة

مساعدة البلدان على تعزيز النظم الوطنية للمعلومات احلرجية، حتى يتسنى إثراء قواعد املعرفة  (6)

 .على خو أفضل الغابات لزيادة فرص إدارةواالحصاءات واملعلومات عن الغابات 
 
 قبل، البرامج العمل املتعددة السنوات يف املست من خالهلا زيادة فعاليةطرق ميكن  إىل املنظمة إجياد طلب (د)

على  وواف املوارد املطلوبة،  حتديدما يتعل  بتحديد األولويات، وتاليف إزدواجية اجلهود، و سيما يف

 االسرتاتيجية الطويلة األجل لتقدير املوارد احلرجية يف العامل، وعلى توصيات اهليةات اإلقليمية للغابات يف

 ما يتعل  باألولويات الرباجمية؛

 ؛15الطرق الكفيلة بتعظيم مساهمة الغابات يف  ضري االقتصاد الفاو تلتمسالتوصية بأن  دأّي (هرت)

إلدارة لدعم البلدان يف تنفيذ ا إلدارة املستدامة للغاباتمواصلة بلورة حمتوى جمموعة أدوات ا الفاو إىل طلب (و)

 ؛املستدامة للغابات

ي، واإلدارة املستدامة للغابات واألشجار عند وضع األهداف إىل إيالء اهتمام أكرب لصون التنوع البيولوج دعا (ز)

 االسرتاتيجية، مع األخذ يف االعتبار توجيهات اللجنة بشأن كل هدف من هذه األهداف؛

اإلقليمية للغابات بعمل برنامج الغابات،  اهليةات إسهاماتباجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتعزيز ربط  أقّر (ح)

املؤمترات اإلقليمية يف الدورات القادمة للجنة  إسهامات بأن تستخدم املنظمة على أفضل وجه ممكن وأوصى

 اإلقليمية؛يةات املشرتك لعدٍد من املؤمترات واهلالقضايا ذات االهتمام ز على يرتكمن خالل ال الغابات

 .باعتماد نهج أمشل ومصايد األمساكبني جلان الزراعة والغابات ما  يفالتعاون بتوثي  على التوصية  واف و (ط)

 

والدورة السابعة واألربعني بعد  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 16(2102تشرين الثاني / نوفمرب 7)املائة للجنة املالية 

 

بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرةاجمللس على  واف  -21

 .واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 

                                                      
مع مالحظة أن نهج االقتصاد األخضر ليس جمموعة من "(: 13الفقرة ) الدورة احلادية والعشرين للجنة الغاباتقرير ت - C 2013/25 الوثيقة  15

 ".للوصول إىل التنمية املستدامة والقضاء على الفقر املتاحة القواعد اجلامدة وأّنه ليس سوى إحدى الُنهج
16
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/4و CL 145/5 الوثائ   
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على أهمية عمل املنظمة يف  وأكداجمللس، بشكٍل خاص، باسرتاتيجية الشراكات مع القطاع اخلاص،  بورّح- 29

درج االستنتاجات اليت توصلتا إليها يف اجمللس مع طلب اللجنتني يف اجتماعهما املشرتك بأن ُت اتف و. هذا اجملال

 . 2213آذار / نسخة حمدثة من االسرتاتيجية ُتعرض على االجتماع املشرتك القادم يف مارس

 

اجمللس باسرتاتيجية الشراكات مع اجملتمع املدني، وأثنى على العمل والتحليل الدؤوبني اللذين  برّحكما - 32

 :وإّن اجمللس. املشرتكقامت بهما اللجنتان أثناء اجتماعهما 
 

املالحظات الفنية اليت ابدتها اللجنتان بشأن االسرتاتيجية، ال سيما ما يتعل  منها بضرورة أن  مع اتف  (أ)

 حتافظ املنظمة على حيادها وعدم اخيازها يف تعاونها مع الشركاء اخلارجيني؛

يف النسخة احملدثة من  املشرتكأن األمانة قد راعت التحسينات املطلوبة خالل االجتماع  والحظ (ب)

 .االسرتاتيجية املعروضة على اجمللس

 
اجمللس الوثيقة بشكلها احلالي  لِبَقبالطبيعة املتغرية السرتاتيجية الشراكات مع اجملتمع املدني،  إقرارًاو- 31

(CL 145/LIM/9) ،للجنيت الربنامج واملالية يف  املقبلعرض نسخة مكتملة وحمدثة على االجتماع املشرتك  وطلب

 .2213نيسان / ، إلقرارها من قبل اجمللس يف أبريل2213آذار / مارس

 

 17(2102تشرين الثاني /نوفمرب 3-5) تقرير الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج

 

 :وقام مبا يلي الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج تقرير الدورةاجمللس  أقّر- 32
 

ضرورة ضمان مواءمة االسرتاتيجية مع  دوأّيباالسرتاتيجية املتعلقة بعمل املنظمة يف جمال التغذية  برّح (أ)

 وبرنامج العمل للفرتة 2213-2214واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  املراجعاإلطار االسرتاتيجي 

 .املزيد من املعلومات عن التعاون مع املنظمات الدولية األخرى وطلب، 2215 – 2214

للتقييم االسرتاتيجي  2214-2212للفرتة  اإلشارية املتجددة العمل خطةعلى التحديث بشأن  واف  (ب)

 ؛والربناجمي

 املنظمةضرورة أن تقوم  على وشدد الغابات،جمال  يفها وعمل املنظمة دور تقييمب اخلاصة توصياتال دأّي (ج)

 املستدامة واإلدارة ألراضياملتكامل ل ستخدامالا على الرتكيز مع القطاعات، بني املشرتك هاعمل زيادةب

 للغابات؛

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/4و CL 145/6الوثائ    17
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 الرشيد، الصيد بشأن السلوك مدونة لتنفيذ ملنظمةالذي تقدمه ا دعمال تقييم بشأن توصياتال أّيد (د)

 خالل من املوارد تعبةة تركيزاملنظمة على  عوشّج، تنظيم ودون بالغإ دون القانوني غريال سيما الصيد و

 املدونة؛ تطبي 

 يف احملرز بالتقدم بورّح للمنظمة، القطرية مجالربوضع ال االسرتاتيجي لتقييما متابعة بشأن اللجنة آراء دأّي (رته)

 ؛امليزانيةعن  ةارجاخل األنشطة يف التقييم متويل صوص  2223يف عام  اجمللسالصادر عن  قرارال

 .اسيةئالر األجهزة عمل يف بني اللغات التوازن أهميةب وذّكر (و)

 

 :وقام مبا يلي املنظمة يف التقييم وظيفةل األقران استعراض بشأن اللجنة آراءعلما ب اجمللس حاطوأ- 33
 

أمر حاسم  التقييم ملكتب ةالوظيفي يةاالستقالل أنواف  على و راسخة تقييم وظيفة نظمةلدى امل أنأشار إىل  (أ)

 مصداقيته؛إىل األهمية بالنسبة 

 التقييم؛ مكتب مدير عينيت يف احملرز التقدمب أحاط علمًا (ب)

 :معاجلة ضرورة مع اتف  (ج)
 

 اإلدارة، بلِق من هاالستخدامرب املستخلصة الِع على زرّكداخلي ي تقييم وجود عدم (1)

  ؛بعدم تناسقها وبكفاءتهاو املنظمة يف الرقابةداخل وظائف تاملتعلقة ب شاكلامل (2)
 

 وجهأل التصدي أجل من اإلدارية مسؤولياته من كجزء العام املدير أطلقهالذي  سريعال ستعراضباال برّحو (د)

 .ُيرفع إىل األعضاءبكي وأعرب عن تطلعه إىل إعداد تقرير عن نتائج هذا االستعراض السريع  هذه القصور

 

إجرتراء خطرتة العمرتل الفوريرتة بالنسرتبة إىل       مرتن  االنتهرتاء  فيرته  املرغرتوب  مرتن  أنرته ب اللجنرتة  توصرتية  اجمللس وأقّر- 34

 املنشرتأة إزاء األجهزة  خمتلف نهج اعتماد أقّركما  ،"من الدستور عشرة الرابعة املنشأة مبوجب املادة األجهزة استعراض"

 طلب ذلك،عن  فضاًلو. يزةمم تشغيلية ومتطلباتتتمتع بسمات دستورية  اليتو الدستور من عشرة الرابعة املادة مبوجب

املتعلقرتة بضرترورة    قرتحاتامل على وواف  والقانونية، الدستورية الشؤون جلنة مداوالت بتنفيذيظل على بينة  أن اجمللس

 والقطرتاع  املرتدني  اجملتمرتع  ومنظمرتات  احلكوميرتة  غري املنظمات مشاركةما خيص  يف ومرن عملي هجاالستمرار يف اعتماد ن

 .من الدستور عشرة الرابعة املادةجهزة املنشأة مبوجب األ اجتماعات يف اخلاص
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 ( 2102تشرين األول /أكتوبر 31-23)تقريرا الدورتني السادسة واألربعني بعد املائة 

18للجنة املالية( 2102تشرين الثاني /نوفمرب 3-5)والسابعة واألربعني بعد املائة 
  

 

. اجمللس على تقريري الدورة السادسة واألربعني بعد املائة والسابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية واف - 35

تشرين الثاني /واستعرض اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي يف دورته العادية الثانية املنعقدة يف شهر نوفمرب

 .املي اليت تناوهلا تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للجنةاملسائل املتعلقة بربنامج األغذية الع 2212

 

 :وبشكل خاص، فإّن اجمللس -36
 

مجيع الدول األعضاء على دفع اشرتاكاتها بالكامل ويف موعدها لكي تتمكن الفاو من مواصلة تأمني  حّث (أ)

 احتياجاتها النقدية التشغيلية لربنامج عملها؛

يف املائة  2015و 2021إىل أّن جلنة املالية كانت قد اتفقت مع املعدلني اللذين اقرتحهما املدير العام وهما  أشار (ب)

ليورو على التوالي، على أن ُيستخدما حلساب معدل اخلصم للدول بادوالر األمريكي وبال املقررةشرتاكات لال

 ؛2212ذار آ/مارس 31األعضاء اليت قامت بدفع اشرتاكاتها بالكامل قبل 

الصندوق اخلاص حلاالت إىل أّن جلنة املالية أقّرت فتح نافذة جديدة ضمن مكّون احلساب املتجدد يف  أشار (ج)

 ومواجهتها؛ 3 ل لزيادة القدرة على التأهب حلاالت الطوارئ من الدرجةالطوارئ وأنشطة إعادة التأهي

 اللجنة إىل األمانة بشأن تنفيذ آلية حتسني اسرتداد التكاليف؛ أعطتهاأخذ علمًا بالتوجيهات اليت  (د)

يف  2212حزيران /اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة يف يونيو عنبتنفيذ القرارات الصادرة  رّحب (هرت)

 ما يتعل  بهيكل وظيفة املوارد البشرية وأولوياتها، كما رّحب مبواصلة السعي إىل تطبيقها؛

، 2212جري يف روما يف سنة ُأ، بناء على توصية جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ويف أعقاب املسح الذي واف  (و)

على اجلدول املعّدل ملرتبات فةة اخلدمات العامة، على أن جيري تطبيقه على املوظفني الذين يباشرون 

 ما، أو ما بعد هذا التاريخ؛اخلدمة اعتبارًا من تاريخ صدوره يف املنظمات اليت توجد مقارها يف رو

من الالئحة العامة للمنظمة متهيدًا إلحالتها إىل املؤمتر؛ ويف ما  42و 33التعديالت املقرتحة يف املادتني  أقّر (ز)

يتعل  باملوارد اليت ينبغي إتاحتها للمديرين العامني اجلدد يف الفرتة الفاصلة بني تاريخ انتخابهم وتاريخ 

معاجلة هذه املسألة يف إطار إعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة املالية اليت ُينتخب  قررتوليهم مهامهم، 

 فيها مدير عام جديد؛

املقرتحة يف سياسة الكشف عن تقارير مكتب املفتش  التعديالتإىل أّن جلنة املالية كانت قد وافقت على  أشار (ح)

إىل أّن التعديالت يف سياسة الكشف عن التقارير سوف  وأشار اجمللس. العام ويف ميثاق مكتب املفتش العام

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/4 و CL 145/LIM/10وCL 145/LIM/2 و CL/145/13و CL 145/7 الوثائ   18
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تشمل إعداد قائمة بالتقارير اليت تشملها هذه السياسة ُتنشر على املوقع اإللكرتوني للممثلني الدائمني وجيري 

 حتديثها بشكل منتظم؛

من املعلومات حول املواصفات الدستورية واإلدارية واملالية لألجهزة املنشأة  مزيداحلصول على إىل  تطّلعو (ط)

 . حمددة دراسة االقرتاحات املتصلة بأجهزة تتسنى لهمن الدستور لكي  14مبوجب املادة 

 

  2211-2212احلسابات املراجعة 

 

 :سإّن اجملل -33
 

ظ الذي أبداه املراجع اخلارجي بشأن الكشوف املالية للمنظمة يف الفرتة غري املشفوع بتحّف يبالرأ رّحب (أ)

 ؛ 2212-2211

 :املؤمتر باعتماد مشروع القرار التالي وأوصى (ب)

 

 مشروع قرار املؤمتر
 

  2100-2101احلسابات املراجعة للفاو يف الفرتة 

 

 إن املؤمتر،

 

 يف تقرير الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس، بعد أن نظر

 

 وتقرير املراجع اخلارجي بشأنها، 2211-2212لفرتة للفاو يف ااحلسابات املراجعة  درسوبعد أن 

 

 احلسابات املراجعة يعتمد

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

  19(2102تشرين األول /أكتوبر 21-05) تقرير الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي

 

 اجمللرترتس االسرترتتنتاجات الرترتواردة يف تقريرترتر الرترتدورة التاسرترتعة والرترتثالثني للجنرترتة األمرترتن الغرترتذائي العرترتاملي       أقرترتّر- 31

 :وإّن اجمللس على وجه التحديد(. 2212تشرين األول /أكتوبر 15-22)
 

                                                      
 CL 145/PV/7 و CL 145/PV/1و C 2013/21الوثائ    19
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إقرار جلنة األمن الغذائي العاملي للنسخة األوىل من اإلطار اإلسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية،  بعد (أ)

أصحاب املصلحة كافة على الرتويج هلذه الوثيقة واالستعانة بها لدى وضع اإلسرتاتيجيات والسياسات  شّجع

 والربامج اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات؛

 التوسع أكثر يف بلورة أعمال الرصد اليت تضطلع بها اللجنة وإيضاحها؛ أقّر (ب)

لذي وّجهته اللجنة إىل جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات من الطلب ا أّيد (ج)

( 2)مزيد من تنقيح ترتيب األنشطة املستقبلية حبسب األولوية، مبا يشمل املساهمات اإلقليمية؛ ( 1: )أجل

بينها وإدراجها إذا أمكن يف  استعراض الثغرات واملسائل املستجدة بغية ترتيبها حبسب األولوية واالنتقاء

 برنامج العمل املتعدد السنوات؛

أحاط علمًا بالتوصيات الرامية إىل حتديد سبل حتسني تنسي  الطرق واألدوات ونظم املعلومات املستخدمة  (د)

 لكفالة درجة أعلى من االتساق بني إجراءات رسم خرائط األمن الغذائي والتغذية؛

إجراء دراستني تتناوالن  رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةالفري  اخلرباء ب إىل أشار إىل أّنه قد ُطل (هرت)

 :الثغرات يف السياسات واملسائل املستجدة
 

 دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية؛ (1)

 .يف سياق النظم الغذائية املستدامة الفاقد الغذائي واملخلفات الغذائية (2)
 

على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا بالتعاون مع  وشّجعهابالعمل االبتكاري الذي اضطلعت به اللجنة  رّحب (و)

 أصحاب املصلحة كافة ومع مراعاة اقرتاحات اجمللس بشأن منهجية عمل اللجنة؛

اللجنة على الرتكيز  شّجعو املعين باألمن الغذائي والتغذيةرفيع املستوى أحاط علمًا بتقارير فري  اخلرباء ال (ز)

على تطبي  استنتاجات املائدتني املستديرتني عن احلماية االجتماعية من أجل األمن الغذائي والتغذية وعن 

 األمن الغذائي وتغري املناخ؛

مثل على تعميم قراراتها اللجنة على وضع إسرتاتيجية اتصاالت متينة وفّعالة للعمل بالطريقة األ شّجع (ح)

 وأنشطتها الرامية إىل دعم األمن الغذائي والتغذية على أصحاب املصلحة كافة؛

مبراعاة استنتاجات تقرير الدورة التاسعة والثالثني للجنة لدى إعداد برنامج العمل وامليزانية للفرتة  ىأوص (ط)

 ة؛، مبا يف ذلك احلاجة إىل موارد من خارج امليزاني2214-2215

 :وبصورة خاصة من خالل. اللجنة إىل حتسني منهجية عملها ادع (ي)
 

 تقليص عدد البنود املدرجة على جدول أعماهلا وترتيبها حبسب األولوية؛ (1)

االستفادة قدر املستطاع من الوقت املتاح للعمل يف اجللسات العامة من أجل التعّم  يف مناقشة املسرتائل   (2)

 املوائد املستديرة حول السياسات؛املطروحة، ال سيما ضمن 

 . احلد من عدد االجتماعات اجلانبية (3)
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إىل أّنه قد جرى تفويض مكتب اللجنة وضع إجراءات االختيار، مبا يف ذلك املؤهالت املطلوب توافرها  أشار (ك)

تحدة ومعنية لدى أمني اللجنة واختصاصاته، باإلضافة إىل طرق وشروط مشاركة هيةات أخرى تابعة لألمم امل

 مباشرة باألمن الغذائي والتغذية يف أمانة اللجنة؛

 فري  اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةمكتب اللجنة واجملموعة االستشارية و شّجعو (ل)

وأصحاب املصلحة اآلخرين على مواصلة عملهم انطالقًا من روح إصالح اللجنة والعمل، كّل ضمن واليته 

 . اخلاصة، على تطبي  القرارات الصادرة عن اللجنة يف دورتها التاسعة والثالثني

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

  والقانونيةتقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية 

 20(2102تشرين األول / أكتوبر 3-00)

 

 وبشكٍل خاص، فإّن. ني للجنة الشؤون الدستورية والقانونيةعتقرير الدورة اخلامسة والتساجمللس على  واف  -39

 :اجمللس
 

 تطبي  سياسة املنظمة حلماية املبلغني عن املخالفات؛حاجة إىل تغيريات يف  هناكعلى أنه ليست  واف  (أ)

على اقرتاح اإلدارة بشأن تطبي  سياسة املنظمة بشأن نشر تقارير املراجعة الداخلية، بهدف تيسري  واف  (ب)

 طالع املمثلني الدائمني عليها؛إ

 من تقرير اللجنة؛ 12يف بند التحكيم املوّحد، كما جاءت يف الفقرة  املقرتحةعلى التعديالت  واف  (ج)

من الالئحة العامة  42و 33تعديل املادتني "بهذا التقرير، بشأن  زايارد يف امللح  مشروع قرار املؤمتر الو أقّر (د)

 ؛العتمادهإحالته إىل املؤمتر  وطلب، "للمنظمة

مع  واتف من دستور املنظمة،  14الطبيعة املتباينة لألجهزة الدستورية املنشأة مبوجب املادة  أكد من جديد (هرت)

إدارية ومالية أكرب مع البقاء  اتسلطإعطائها ما يتعل  ب املسائل العالقة يف بشأناالستنتاجات العامة للجنة 

من اإلدارة رفع تقرير عن تنفيذ املداوالت اليت جرت يف جلنة الشؤون  طلبضمن اإلطار التنظيمي للفاو؛ و

رفع تقرير عن  طلب، كما 2213آذار /الدستورية والقانونية إىل جلنة املالية والربنامج يف دورتهما لشهر مارس

 القادمة؛ دورتههذه املسألة إىل اجمللس يف 

جلنة  ودعابشأن استعادة األعضاء الذين عليهم متأخرات حلقهم يف التصويت، مبناقشات اللجنة  أخذ علمًا (و)

، مع األخذ يف االعتبار التوجيهات اليت أعطاها املؤمتر يف دورته الثالثة والثالثني املسألةاملالية إىل دراسة هذه 

 ؛2225تشرين الثاني / يف نوفمرب
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الوارد " هليةرترترتة الزراعة واألراضي واملياه يف الشرق األدنى املعدلالنظام األساسي "بشأن  1/145 القرار اعتمد (ز)

 التقرير؛ بهذا حاءامللح  يف 

التعديالت املقرتحة  2213آذار /يف شهر مارسأن جلنة الشؤون الدستورية والقانونية سوف تستعرض  الحظ (ح)

يف ما يتعل  بلجنة األمن الغذائي العاملي بعدما أقرتها جلنة األمن  للمنظمةمن الالئحة العامة  33على املادة 

 ؛2212ول تشرين األ/ الغذائي العاملي يف دورتها التاسعة والثالثني يف أكتوبر

" من الالئحة العامة للمنظمة 2-32و 2-31و 2-32و 2-29املواد يف ت التعديال"مشروع قرار املؤمتر بشأن  أقّر (ط)

 إحالته إىل املؤمتر العتماده؛ وطلب، طاءامللح  الوارد يف 

، "واملنتجات اخلشبيةرية املعنية بالورق اللجنة االستش األساسي املعدل النظام"بشأن  2/145القرار  عتمدا (ي)

 ؛ياءامللح  الوارد يف 

على السمات اخلاصة هلذا  مؤكدًا 2215 -2212السنوات للفرتة  املتعددبربنامج عمل اللجنة  علمًا خذأ (ك)

العمل وكذلك على حقيقة أنه ليست هناك بنود معتادة أو متكررة يف والية اللجنة ميكن هلا أن تقوم بدراستها 

 .يف أوقاٍت حمددة سلفًا

 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة
 

 21الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر
 

 املؤقت ترتيبات الدورة وجدول األعمال

 

رفع إىل املؤمتر جدول األعمال املؤقت والرتتيبات املنصوص عليها يف الوثيقة اجمللس على أن ُي واف  -42

CL 145/12  ،اجمللس، بشكٍل خاص، مبا يلي أوصىوليواف  عليها: 
 

مسائل الربامج ( 2)، (اللجنة األوىل)املسائل الفنية ومسائل السياسات ( 1: )تشكيل جلنتني لتقوما بدراسة (أ)

 ؛(اللجنة الثانية)وامليزانية 

موعدًا نهائيًا لتلقي الرتشيحات  2213حزيران / يونيو 13يوم اإلثنني  ظهرًا من 12.22حتديد الساعة  (ب)

 .2213حزيران /يونيو 21النتخابات اجمللس، على أن جترى عملية اإلنتخاب يوم اجلمعة 
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 الرئيس املستقل للمجلساملوعد النهائي للرتشيحات ملنصب 

 

موعدًا نهائيًا لتلقي  2213نيسان / أبريل 1يوم اإلثنني  ظهرًا من 12.22اجمللس حتديد الساعة  قرر- 41

 .الرتشيحات ملنصب الرئيس املستقل للمجلس

 

 األوىل والثانية الرئيسيتني نيتالرتشيحات ملناصب رئيس املؤمتر ورئيسي اللجن

 

بأن املشاورات اليت جرت بني اجملموعة اإلقليمية يف الشرق األدنى أسفرت عن تواف  يف اجمللس علما  أحاط- 42

 اجمللس على أن يكون واف كما . اآلراء على ترشيح وزير الزراعة والري والثروة احليوانية يف أفغانستان لرئاسة املؤمتر

الثانية الرئيسية ، وأن يكون رئيس اللجنة الصنيجمموعة السبعة والسبعني واألوىل من بني بلدان الرئيسية رئيس اللجنة 

 .جمموعة السبعة والسبعني والصنيمن بلٍد من غري األعضاء يف 

 

 :اجمللس على ما يلي اتف و- 43
 

قراره بشأن عضوية اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض وجلنة القرارات إىل دورته السادسة واألربعني  تأجيل (أ)

 ؛(2213نيسان / أبريل)بعد املائة 

 إىل حضور املؤمتر بصفة مراقب؛ املؤمتر بدعوة فلسطني، كما جرت العادة، توصية (ب)

املستدامة من  األنظمة الغذائية: ش العام يف دورته الثامنة والثالثني هوااملؤمتر بأن يكون موضوع النق توصية (ج)

 .أجل األمن الغذائي والتغذية

 

 210222-2103برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة 

 

 ةالسابق النسخةمقارنة مع  العمل املتعدد السنواتالتغيريات اليت أدخلت على برنامج باجمللس علما  خذأ -44

اجمللس يف من قبل  2213العمل املتعدد السنوات لعام  برنامج لدى إدراجها من أجل اعتمادالتعديالت  حتديث طلبو

 .2213كانون األول /دورته املزمع عقدها يف شهر ديسمرب

 

 .يتم إدماجه يف اإلطار االسرتاتيجيسالحظ اجمللس أن برنامج العمل املتعدد السنوات و- 45

 

 .اسية حتت مسؤولية الرئيس املستقل للمجلسئالتنسي  بني األجهزة الربلس اجمل أوصىو- 46
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 23(2102حزيران /يونيو) حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة

 

يف اليت عقدت الرابعة واألربعني بعد املائة اجمللس علما حبالة تنفيذ القرارات اليت ا ذت يف دورته  خذأ- 43

 .أن تنفذ على خو فعال وسريع طلبو، 2212 حزيران/يونيو 15إىل  11 الفرتة من

 

 .وثيقةالعلى شكل  املدخلة تحسيناتبالاجمللس  برّحو- 41

 

 املسائل األخرىأية 
 

 24لربنامج األغذية العاملي انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي

 
 

جمللرتس التنفيرتذي   يف ا أعضرتاء  ةسرتت  ،2211مترتوز  /يوليو 2 صادر يفال 3/2211لقرار با عماًلاجمللس،  انتخب- 49

 (2215كرتانون األول  / ديسرتمرب  31إىل  2213كرتانون الثرتاني   / ينرتاير  1مرتن  )ملدة ثالث سرتنوات  لربنامج األغذية العاملي 

 :وفقا للتوزيع التالي
 

 أوغندا: القائمة ألف 

 الفلبنيو أفغانستان: القائمة باء 

 املكسيك: القائمة جيم 

 املتحدة األمريكية الوالياتإيطاليا و: القائمة دال  

 

  25اغريتا ليزاراغمارميدالية 

 

 منظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةاجمللس على ترشيح  صادق- 52

(OSPESCA )أن ُتمنح هلا امليدالية إىل مديرها العام خالل جمريات الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر واقرتح 

 (.2213حزيران /يونيو 15-22)
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 اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة 

 210426-2102يف الفرتة  واالجتماعات الرئيسية األخرى

 

واالجتماعات  2214-2212للفرتة  اسية للمنظمةئاألجهزة الر الجتماعاتالزمين اجلدول ب علمًا اجمللس خذأ- 51

 .2213عام  تواريخ االجتماعات يفعلى  اف وو 2214لعام الرئيسية األخرى 

 

باجلهود املبذولة لتحسني التعاون بني املنظمات اليت تتخذ من روما مقرا هلا من خالل اجمللس  بورّح- 52

 27.على شبكة اإلنرتنت" اجلدول الزمين املشرتك"

 

 28(2103نيسان /أبريل) جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس

 

 وقرر، (2213 نيسان/أبريل)السادسة واألربعني بعد املائة طلع اجمللس على جدول األعمال املؤقت لدورته إ- 53

 .السنة الدولية للرتبة( 2)؛ السنة الدولية للبقول( 1): السنوات الدولية: اإلضايف التاليدرج البند يأن 

 

 29والية منظمة األغذية والزراعةالتطورات يف املنتديات اليت تعين 

 

 :بشأن املواضيع التالية للعروض تقديرهعن اجمللس  أعرب -54
 

 للجميع؛ واحدةصحة  (أ)

 األمن بأزمة املعين املستوى الرفيع العمل فري  عن املعلومات خر، وآ2215 عام بعد ملا عمالاأل جدول (ب)

 ؛21+ بالتغذية املعين الدولي املؤمتر، و22+ ، ومؤمتر ريوالعاملية الغذائي

 ؛املناخ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقيةب اخلاصةعملية ال (ج)

 ؛البيولوجي التنوع اتفاقيةاألطراف يف  ملؤمتر عشر احلادي االجتماعنتائج  (د)

 تتخذ من روما مقرا هلا؛ اليت الوكاالت بني التعاون (هرت)

 22120للسياسات اليت جيري كل أربع سنوات لعام  الشامل االستعراضو (و)
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 30للرتبة العاملي باليوم االحتفال

 

كرتانون األول باعتبرتاره برناجمرتا    /ديسرتمرب  5اجمللس اقرتاح إقامة يوم عاملي للرتبة يتفل به كرتل سرتنة يف    أقر- 55

 .اإليكولوجيألمن الغذائي ووظائف النظام إىل الزيادة الوعي بأهمية الرتبة بالنسبة 

 

العتماده،  2213حزيران /اجمللس عرض مشروع قرار على املؤمتر يف دورته الثامنة والثالثني يف يونيو وطلب- 56

ودعا املدير العام إىل إحالة القرار على اجلمعية العامة لألمم املتحدة من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على االحتفال 

 .كانون األول/ديسمرب 5السنوي باليوم العاملي للرتبة يف 

 

 31أساليب عمل اجمللس

 

بنتائج اجلهود اجلارية اليت تبذهلا األمانة العامة لتحسني  رحباجمللس بارتياح تنفيذ االبتكارات و الحظ- 53

 .خدماتها وأساليب العمل

 

 32أية مسائل أخرى

 

ونقابة موظفي ( AP-in-FAO)يف الفاو ألقى اجلهازان املمثالن ملوظفي الفاو، وهما احتاد موظفي الفةة الفنية - 51

 .، بيانًا أمام اجمللس(UGSS)فةة اخلدمات العامة 

 

 كبار املسؤولني 2102استخالص املعلومات من الزيارات امليدانية اليت قام بها يف سنة 

 يف املمثليات الدائمة اليت توجد مقارها يف روما

 

 أحيط اجمللس علمًا مبعلومات عن الزيارات امليدانية إىل كل من موزامبي  وزمبابوي خالل الفرتة املمتدة - 59

 . 2212حزيران /يونيو 32إىل  24من 
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 33 (العمليات) العام املدير نائب تعيني

 

 ،(العمليرترترتات)أحرترترتاط املرترترتدير العرترترتام اجمللرترترتس علمرترترتًا بأنرترترته يعترترترتزم تعرترترتيني نائرترترتب جديرترترتد للمرترترتدير العرترترتام   - 62

 .Daniel J. Gustafson السيد

 

 .(العمليات)نائبًا للمدير العام للمنظمة  Daniel J. Gustafsonتعيني السيد  باإلمجاعاجمللس  وأكد -61

 

  34قاعدية للموظفنيتجلنة املعاشات ال يف تعيني ممثلي مؤمتر منظمة األغذية والزراعة

 

، قام اجمللس، الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةأنظمة من ( ج)6عماًل بأحكام املادة - 62

 :تعيني عضو واحد وعضو مناوب واحد يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني كاآلتي بتأكيدنيابة عن املؤمتر، 
 

  2104كانون األول /ديسمرب 30للفرتة املنتهية يف  ( أ)

 Andrea Repettiالسيدة  العضو

 املمثلة املناوبة لألرجنتني لدى الفاو

 

، املمثل الدائم املناوب جلمهورية أوروغواي الشرقية لدى Carlos Bentancourالسيد لتحل حمّل وتكمل والية 

إلرترترتى  2212كانون الثانرترتي /يناير 1الفاو، والذي عّينه املؤمتر يف دورته السابعرترتة والثالثني للفرتة املمتدة مرترترتن 

 . 2214كانون األول /ربديسم 31

 

  2103كانون األول /ديسمرب 30للفرتة املنتهية يف  (ب)

 Stetson A. Sandersالسيد  العضو املناوب

 السكرتري الثاني للواليات املتحدة األمريكية لدى الفاو

 

، املمثل الدائم املناوب للواليات املتحدة األمريكية لدى Keith Lee Heffernليحل حمّل ويكمل والية السيد 

 حتى 2211كانون الثاني /يناير 1الفاو، والذي عّينه املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني للفرتة املمتدة من 

 .2213كانون األول /ديسمرب 31
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 املرفق ألف
 

 الدورة اخلامسة واألربعني بعد املائة للمجلس جدول أعمال
 

 إجراءات الدورة
 
 اعتماد جدول األعمال واجلدول الزمين  -1

 انتخاب ثالثة نّواب للرئيس وتعيني رئيس جلنة الصياغة واألعضاء فيها -2
 

 بالربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةاملسائل املتعلقة 
 

 2211-2212تقرير تنفيذ الربامج يف  -3

 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية -4

 2213-2212التغيريات التحولية يف فرتة السنتني  -5

 2213-2214اإلطار االسرتاتيجي املعّدل واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة  -6

 حتسني برنامج التعاون التقين -3

 :املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية الناشةة عن –اللجان الفنية  -1

 (:2212أيار /مايو 25-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة  1-1 

 مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها( أ) 

 الشراكة العاملية من أجل الرتبة اختصاصات( ب)

 (2212أيار /مايو 32-21)تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع  1-2 

 (2212متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك  1-3 

 (2212أيلول /سبتمرب 21-24)تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات  1-4 

تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة واألربعني بعرتد املائرتة    -9

 (2212تشرين الثاني /نوفمرب 3)للجنة املالية 

 (2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5)تقرير الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج  -2 

والسرتابعة واألربعرتني  بعرتد    ( 2212تشرترين األول  /أكتوبر 32-29)تقريرا الدورتني السادسة واألربعني بعد املائة   -11

 للجنة املالية( 2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5)املائة 
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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 (2212تشرين األول /أكتوبر 22-15)تقرير الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي  -12

 

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية
 

 (2212تشرين األول /أكتوبر 11-1)تقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية  -13
 

 املسائل املتعلقة باحلوكمة
 

ذلرتك جرتدول األعمرتال املؤقرتت وتوصرتية اجمللرتس       مبرتا يف  )الرتتيبات اخلاصة بالدورة الثامنة والرتثالثني للمرتؤمتر    -14

 ( صوص موضوع النقاش العام يف املؤمتر

 2216-2213برنامج عمل اجمللس املتعدد السنوات للفرتة  -15

16- 
 (2212حزيران /يونيو)حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة 

 
 املسائل األخرى

 
 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي  -13

 اغريتا ليزاراغمارميدالية  -11

 اجلرترتدول الرترتزمين الجتماعرترتات األجهرترتزة الرئاسرترتية ملنظمرترتة األغذيرترتة والزراعرترتة واالجتماعرترتات الرئيسرترتية األخرترترى  -19

  2214-2212يف الفرتة 

 (2213نيسان /أبريل)واألربعني بعد املائة للمجلس جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة  -22

 التطورات يف املنتديات اليت تعين والية منظمة األغذية والزراعة -21

 االحتفال باليوم العاملي للرتبة -22

 أساليب عمل اجمللس -23

 أية مسائل أخرى -24

كبار املسرتؤولني يف املمثليرتات    2212استخالص املعلومات من الزيارات امليدانية اليت قام بها يف سنة  24-1 

 الدائمة اليت توجد مقارها يف روما

 (العمليات)تعيني نائب املدير العام  24-2 

 يف جلنة املعاشات التقاعدية للموظفني تعيني ممثلي مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 24-3 
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 املرفق باء
 

 قائمة الوثائق

 

CL 145/1 جدول األعمال التفصيلي املؤقت 

CL 145/2 تقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (2212تشرين األول /أكتوبر 11-1روما، )

CL 145/2 Corr.1 

 اللغة الفرنسية فقط

 تقرير الدورة اخلامسة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2212تشرين األول /أكتوبر 11-1روما، )

CL 145/3  2213-2212فرتة السنتني  يفالتغيريات التحولية 

CL 145/3 Corr.1  تصويب - 2213-2212التغيريات التحولية يف فرتة السنتني 

CL 145/3 Rev.1 

 اللغة الفرنسية فقط

 2213-2212التغيريات التحولية يف فرتة السنتني 

CL 145/4  2213-2214اإلطار االسرتاتيجي املعّدل واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

CL 145/4 Corr.1  2213 -2214اإلطار االسرتاتيجي املعّدل واخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 

 تصويب -

CL 145/5  تقرير االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة السابعة

 (2212تشرين الثاني /نوفمرب 3)بعد املائة للجنة املالية  واألربعني

CL 145/6  (2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5)تقرير الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج 

CL 145/7   (2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5)تقرير الدورة السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية 

CL 145/7 Corr.1 

 اللغة الفرنسية فقط

 (2212تشرين الثاني /نوفمرب 9-5) ةبعد املائة للجنة املالي تقرير الدورة السابعة واألربعني

CL 145/8 الفّني نتعزيز برنامج التعاو 

CL 145/9 يالعامل ةاألغذي جلربنام يالتنفيذ سعضوية اجملل 

CL 145/10 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية 

CL 145/10 Sup.1 تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية 

CL 145/11 Rev.1 االحتفال باليوم العاملي للرتبة 
CL 145/12  مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وتوصيات )ترتيبات الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر

 (اجمللس بشأن موضوع النقاش العام خالل املؤمتر

CL 145/13 تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للجنة املالية 

 (2212تشرين األول /أكتوبر 29-32)

CL 145/14  2216-2213برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس يف الفرتة 
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 C 2013 سلسلة وثائق

C 2013/5 A 2211-2212منظمة األغذية والزراعة  –املراجعة  تاحلسابا 

C 2013/5 B تقرير املراجع  – ءبا م، القس2211-2212 منظمة األغذية والزراعة – ةاملراجع تاحلسابا

 ياخلارج

C 2013/8  2211-2212 الفرتة يفتقرير تنفيذ الربامج 

C 2013/8 Corr.1  تصويب - 2211-2212 ةالفرت يفتقرير تنفيذ الربامج 

C 2013/8 Corr.2 يبتصو - 2211- -2212الفرتة  يف الربامجتنفيذ  تقرير 

C 2013/8 

Web Annex 

 2211-2212 الفرتة يفالربامج  نفيذتقرير ت

C 2013/21 يالعامل يللجنة األمن الغذائ والثالثني ةالتاسع ةتقرير الدور 

 (2212تشرين األول /أكتوبر 15-22)

C 2013/22 (2212أيار /مايو 25-21)للجنة الزراعة  نوالعشري ةالثالث ةتقرير الدور 

C 2013/23 (2212أيار /مايو 32-21) السلع تتقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكال 

C 2013/24  (2212متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك 

C 2013/25  (2212أيلول /سبتمرب 21-24)تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات 
 

 CL 145 INF سلسلة وثائق

CL 145/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

CL 145/INF/2  (2213نيسان /أبريل)جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس 

CL 145/INF/3 التحضري الجتماع غري رمسي عن التمويل من خارج امليزانية 

CL 145/INF/4 ميدالية مرغاريتا ليزاراغا 

CL 145/INF/5  القائمة املؤقتة بالوثائ 

CL 145/INF/6 التطورات يف املنتديات اليت تعين والية منظمة األغذية والزراعة 

CL 145/INF/7 وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله األعضاء اتبيان االختصاص 

CL 145/INF/8 استعراض اخلدمات الطبية يف منظومة األمم املتحدة 

CL 145/INF/9 نظومة األمم املتحدةاستعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف م 

CL 145/INF/10  تعدد اللغات يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة(JIU/REP/2011/4) 

CL 145/INF/11 التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف منظومة األمم املتحدة 
CL 145/INF/12 مؤسسات منظومة األمم املتحدة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  جاهزية

(JIU/REP/2010/6) 
  
 

  



B3 CL 145/REP 

 

 CL 145 LIM سلسلة وثائق

CL 145/LIM/1 Rev.1  اجلدول الزمين الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات

 2214-2212الرئيسية األخرى يف الفرتة 

CL 145/LIM/2  حالة االشرتاكات املقررة واملتأخرات 

CL 145/LIM/3 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي 

CL 145/LIM/4 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة واألربعني بعد املائة للمجلس 

CL 145/LIM/5  (العمليات)تعيني نائب املدير العام 

CL 145/LIM/6 Rev.1 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات 

CL 145/LIM/7 Rev.1 الشراكة العاملية من أجل الرتبة تاختصاصا 

CL 145/LIM/8 للموظفني ةالتقاعدي تمؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة املعاشا يتعيني ممثل 

CL 145/LIM/9  والزراعة اخلاصة بالشراكات مع اجملتمع املدنيإسرتاتيجية منظمة األغذية 

CL 145/LIM/10 ( أ: )مقتطفات من الوثيقتنيFC 147/12-  توصيات ومقررات جلنة اخلدمة املدنية الدولية

وجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة املعروضة على اجلمعية 

 ( مبا يف ذلك التغيريات يف جداول املرتبات والبدالت)العامة لألمم املتحدة 

 2212الدولية لعام تقرير جلنة اخلدمة املدنية  –A/67/30( ب)و( 34-22الفقرات )

 (135-132الفقرات )
 

 الوثائق املنشورة على الويب

 مذكرة عن أساليب عمل اجمللس 

 قائمة باملندوبني واملراقبني 
 

  CL 145/REP سلسلة وثائق

 إىل  CL 145/REP 1 من
CL 145/REP/25.3  

 مشاريع تقارير اجللسة العامة

  

 CL 145/PV سلسلة وثائق

 إىل  CL 145/PV/1 من
CL 145/PV/7  

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة

  

 CL 145 OD سلسلة وثائق

 إىل  CL 145/OD/1 من
CL 145/OD/5  

 برامج عمل اليوم
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 املرفق جيم
 

 2102-2103برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس يف الفرتة 

 

 اهلدف العام للمجلس- أواًل
 
يعطي اجمللس توجيهات دقيقة ومتزنة ويف الوقت املناسب إىل املؤمتر بشأن اسرترتاتيجيات املنظمرتة وأولوياتهرتا     

كما يقدم اجمللس تقييمرتات واضرتحة   . وبراجمها وميزانيتها، وأيضًا بشأن املسائل الدستورية والتنظيمية واإلدارية واملالية

فيت الرصد واملراقبة باالستناد إىل النصرتوص األساسرتية للمنظمرتة، مبرتا يف     عن حالة األغذية والزراعة يف العامل وميارس وظي

وهو يعمل بفعالّية وكفاءة وباالستناد إىل النتائج، عاقرتدًا دوراترته مبرتا يتماشرتى مرتع خطرتة       . 1/2229ذلك قرار املؤمتر رقم 

 .العمل املتجددة املبّينة يف املرف  ومع املذكرة عن أساليب عمل اجمللس
 

 تائجالن- ثانيًا
 

 االسرتاتيجية وحتديد األولويات والتخطيط للميزانية- ألف
 

تستند املقررات اليت تصدر عن املؤمتر بشأن اسرتاتيجيات املنظمة وأولوياتها وبراجمها وميزانيتهرتا، باإلضرتافة   : النتيجة

 .إىل حالة األغذية والزراعة يف العامل، إىل توجيهات اجمللس
 

 :املؤشرات والغايات

 تقرير املؤمتر التوصيات الصادرة عن اجمللس بشأن اإلطار االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل تربز يف 

 .2215-2214للفرتة  وبرنامج العمل وامليزانية 2213-2214للفرتة 

   عند دراسة املؤمتر ميزانية املنظمة واعتمادها، تكون حتت يده توصية صرية من قبل اجمللس تتعل

 .مبستوى امليزانية

 حتظى توجيهات اجمللس حول مسائل األغذية والزراعة يف العامل على موافقة املؤمتر. 

 يواف  املؤمتر على جدول العمل املؤقت الذي أوصاه به اجمللس. 
 

 .إصدار مقررات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل املؤمتر: املخرجات
 

 : األنشطة

 وتقييم التوصيات الصادرة عن جلنيت املالية والربنامج وعن اجتماعاتهما املشرتكة بشأن اإلطار  استعراض

 .االسرتاتيجي واخلطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية، ورفع توصيات واضحة عنها إىل املؤمتر

 الفنية ومسائل امليزانيةوتقييم التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية بالنسبة إىل األولويات  استعراض. 

  استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بالنسبة إىل األولويات اإلقليمية ومسائل

 .امليزانية



CL 145/REP C2 

 

 تقييم املسائل الرئيسية اليت تتعل  حبالة األغذية والزراعة يف العامل حبسب املقتضى. 

  ةوامليزانياملقررات بشأن أّي تعديالت يف برنامج العمل. 

 رفع توصيات إىل املؤمتر بشأن القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية، مبا يشمل مضمون امليزانية ومستواها. 

 رفع توصية بشأن املوضوع الرئيسي للنقاش العام خالل دورة املؤمتر. 

 رفع توصية بشأن جدول األعمال املؤقت لدورة املؤمتر. 
 

 :أساليب العمل

  غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنيت الربنامج واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان  عقد اجتماعات تنسي

 .الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس

  عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من

 . الرئيس املستقّل للمجلس

 ظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعةإجراء اتصاالت منت . 
 

 رصد تنفيذ املقررات املتصلة باحلوكمة- باء
 

 .خضوع تطبي  املقررات املتعلقة مبسائل احلوكمة ملتابعة مستمرة من ِقبل اجمللس: النتيجة
 

 :املؤشرات والغايات

 واملؤمتر بشأن احلوكمة للمتابعة من قبل اجمللس، وإبراز  خضوع التنفيذ يف املواعيد املقررة لقرارات اجمللس

 .ذلك يف تقرير املؤمتر

  استعراض التوصيات بشأن القرارات الرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية وتقييمها من جانب اجمللس

 .قبل إحالتها إىل املؤمتر
 

 . املؤمترإصدار مقررات وقرارات واضحة ودقيقة ورفع توصيات إىل: املخرجات
 

 :األنشطة

 استعراض املقررات الصادرة عن اجمللس بشأن احلوكمة وتقييمها. 

 استعراض وتقييم التوصيات الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتدابري الرامية إىل 

 .زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك التمثيل

  السنوات لألجهزة الرئاسية وتقييم التقارير املرحلية بهذا الشأناستعراض برامج العمل املتعددة. 

 رفع توصيات وا اذ قرارات لعقد اجتماعات وزارية كلما دعت احلاجة. 

  استعراض وتقييم القضايا اخلاصة باملعاهدات واالتفاقات واالتفاقيات الواقعة ضمن نطاق اختصاص منظمة

 . األغذية والزراعة

  يف منتديات أخرى تهّم والية منظمة األغذية والزراعةاستعراض املستجدات . 
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 :أساليب العمل

  عقد اجتماعات تنسي  غري رمسية لرؤساء وأمانات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنيت الربنامج

 .واملالية واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية، بتيسريات من الرئيس املستقّل للمجلس

  تشاورية غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من عقد اجتماعات

 .الرئيس املستقّل للمجلس

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. 

 تلقي مشورة األجهزة الدستورية بواسطة اللجان الفنية. 
 

 فممارسة وظائف اإلشرا- جيم
 

وجود أطر وسياسات ونظم قانونية وأخالقية ومالية وإدارية تعمل بشكل سرتليم وخضرتوعها للرصرتد املنرتتظم مرتن      : النتيجة

 .قبل اجمللس
 

 :املؤشرات والغايات

 عمل املنظمة ضمن حدود إطارها القانوني واملالي واإلداري. 

  واألخالقيتقييم شفاف ومستقل ومهين ألداء املنظمة فضاًل عن اإلشراف الرقابي. 

 إجراء االنتخابات املنصوص عليها يف النصوص األساسية يف املواعيد احملددة هلا. 

 تطبي  السياسات وتشغيل النظم طبقًا للقواعد واملعايري املطبقة حاليًا. 

  تطاب  اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات األجهزة الرئاسية ملنظمة األغذية والزراعة واالجتماعات الرئيسية

خرى مع اجلدول املقرر لالجتماعات، من أجل تطبي  نظام إعداد الربامج وامليزانية والرصد املستند إىل األ

 .النتائج
 

 .إصدار القرارات بشكل واضح ودقي  ورفع توصيات إىل املؤمتر: املخرجات
 

 :األنشطة

  امليزانية والربنامج وعمليات استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية والقرارات الصادرة عنها بشأن أداء

 .النقل بني أبواب امليزانية واألوضاع املالية للمنظمة، مبا يف ذلك تعبةة املوارد واملساهمات الطوعية

  استعراض وتقييم توصيات جلنة املالية  صوص املبادئ األخالقية، واملراجعة الداخلية واخلارجية على

 .حد سواء

 الية بشأن السياسات والنظم، يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية على استعراض وتقييم توصيات جلنة امل

حد سواء، بشأن املوارد البشرية والعمليات اإلدارية واخلاصة باألعمال والتعاقد والشراء وتكنولوجيا 

 .املعلومات واالتصاالت

  سرتاتيجيةاالاستعراض وتقييم توصيات جلنيت الربنامج واملالية بشأن عمليات التقييم. 

 استعراض وتقييم توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن املسائل الدستورية والقانونية. 
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 :أساليب العمل

  تلقي املشورة من جلنيت املالية والربنامج ومن اجتماعاتهما املشرتكة، ومن جلنة الشؤون الدستورية

 .والقانونية

  الرئيسية اليت خيتارها اجمللس مرة كل سنتنيإجراء دراسة معّمقة إلحدى املسائل. 

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة . 
 

 رصد تنفيذ خطة العمل الفورية واخلطوات الالحقة يف عملية اإلصالح- دال
 

 .لمتابعة املستمرة من قبل اجمللسخضوع التقدم اإلمجالي احملرز يف تنفيذ خطة العمل الفورية ل: النتائج
 

 :املؤشرات والغايات

  عرض تقارير اإلدارة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الفورية يف الوقت املناسب على مجيع دورات

 .اجمللس

  إبراز توصيات اجمللس بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية يف تقرير جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم

ورفع توصيات بعد سنة . 2211ومصادقة املؤمتر عليها يف عام  2211اخلارجي املستقل للمنظمة لعام 

 .إىل املؤمتر بشأن خطة العمل الفورية 2211
 

 .ارات واضحة ودقيقة يف تقرير حمدد ُيرفع إىل املؤمتررفع توصيات وإصدار قر: املخرجات
 

 :األنشطة

 استعراض وتقييم تقارير اإلدارة عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل الفورية. 

  استعراض وتقييم التوصيات املتعلقة  طة العمل الفورية والصادرة عن جلنيت املالية والربنامج

 .ؤون الدستورية والقانونية، واملؤمترات اإلقليمية واللجان الفنيةواجتماعاتهما املشرتكة، وجلنة الش
 

 :أساليب العمل

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. 
 

 رصد أداء اإلدارة- هاء
 

 .خضوع الغايات احملددة ألداء اإلدارة لالستعراض والرصد املنتظمني من قبل اجمللس: النتيجة
 

 :املؤشرات والغايات

  أداء اإلدارة مع الغايات احملددة على مستوى األداءمتاشي. 

 إجراء التعديالت الالزمة يف أهداف األداء. 
 

 .ا اذ القرارات بشكل واضح ودقي  ورفع توصيات إىل املؤمتر: املخرجات
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 :األنشطة

  إىل النتائج، وبالعودة رصد أداء اإلدارة مقارنة بأهداف األداء يف إطار نظام إعداد امليزانية واإلدارة باالستناد

برنامج العمل وامليزانية وإىل تقارير جلنيت املالية والربنامج واجتماعاتهما /إىل اخلطة املتوسطة األجل

 .املشرتكة

 استعراض مساهمة املوارد من خارج امليزانية يف إطار النتائج التنظيمية. 

 املنظمة من حيث مساهمتها يف حتقي   العمل بصورة دورية على إجراء تقييم شفاف ومهين ومستقّل ألداء

 .املخرجات والتأثريات املقررة بالفعل

 دراسة توصيات جلنيت الربنامج واملالية بالنسبة إىل تعديل عملية تنفيذ برنامج العمل وامليزانية. 
 

 :أساليب العمل

 يةإجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس واإلدارة يف منظمة الزراعة واألغذ. 

 عقد ندوات ومشاورات غري رمسية بني األعضاء. 
 

 ختطيط العمل وأساليب العمل- واو
 

 .يّتسم عمل اجمللس بالكفاءة واالستباق واملشاركة طبقًا خلطط العمل املوضوعة وأساليب العمل احملّسنة: النتائج
 

 :املؤشرات والغايات

 الرتكيز يف جداول أعمال اجمللس. 

  للمجلس تتضمن بشكل رئيسي االستنتاجات والقرارات والتوصيات، وتتاح لألعضاء إعداد تقارير موجزة

 .بعد فرتة وجيزة من اختتام الدورة

 إعداد صفحة غالف موّحدة لوثائ  اجمللس يرد فيها اإلجراء املقرتح ا اذه داخل إطار. 

 إتاحة وثائ  اجمللس قبل أربعة أسابيع من بدء الدورة. 
 

 :املخرجات

 عددة السنوات للمجلسخطة عمل مت. 

 نسخة معدلة من املذكرة عن أساليب عمل اجمللس. 
 

 : األنشطة

 إعداد خطة عمل متعددة السنوات للمجلس تتضّمن مؤشرات لألداء. 

 إعداد تقرير مرحلي ُيعرض على املؤمتر بشأن خطة العمل املتعددة السنوات للمجلس. 

  يشمل مقاييس لألداءإجراء استعراض منتظم ألساليب عمل اجمللس، مبا. 

 استعراض حالة تنفيذ قرارات اجمللس. 

  إجراء دراسة ومقارنة للحوكمة يف املنظمات الدولية األخرى، بهدف إدخال حتسينات ممكنة على

 .إجراءات عمل اجمللس وتطبي  خطة عمله املتعددة السنوات
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 :أساليب العمل

 إجراء مداوالت منّظمة ومرّكزة خالل دورات اجمللس. 

 تيبات فّعالة لصياغة تقارير اجمللستر. 

 إقامة أنشطة منتظمة فيما بني الدورات، على أن يتم حتديدها وفقًا ألولويتها وملدى أهميتها. 

  القيام عند االقتضاء، بتعزيز املوارد البشرية واملالية اليت عبأتها األمانة من أجل تنفيذ خطة العمل املتعددة

 .السنوات ومتابعتها

 ات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بتيسريات من الرئيس عقد اجتماع

 .املستقّل للمجلس

 إجراء اتصاالت منتظمة بني الرئيس املستقل للمجلس وإدارة منظمة األغذية والزراعة. 
 

 إجراءات خطة العمل الفورية اليت مل تنّفذ بعد –زاي 
 

إضافة إجراءات خطة العمل ( 2212حزيران /يونيو)طلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة  

 :الفورية اليت مل تنّفذ بعد إىل خطة العمل املتعددة السنوات
 

 التاريخ املقرر لالنتهاء  إجراءات خطة العمل الفورية اليت تشهد تأخريًا 

  إصالح اجلهاز الرئاسي 

  اجمللسإّن  

توصية واضحة إىل املؤمتر بشأن القرار اخلاص بالربنامج وامليزانية مبا يف ذلك  اجمللسسوف يقدم  2-11

 مستوى امليزانية

32/6/2213 

  تعيني املدير العام ومدة واليته 

ينظر مؤمتر املنظمة يف املؤهالت املطلوب توافرها لشغل منصب املدير العام بغية املوافقة عليها وهي ( ج) 2-122

 .2229عام مؤهالت تعدها جلنة املؤمتر املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل يف 

32/6/2213 

  املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية 

أي تغيريات مستصوبة يف حجم عضوية اجمللس والتمثيل اإلقليمي فيها واقرتاح أي تغيريات الزمة يف  4-4

النصوص األساسية، يف ضوء مشورة جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، على املؤمتر العام يف دورته 

 ؛2229املزمع عقدها سنة 

32/6/2213 

  املبادئ األخالقية 

للتقرير السنوي أو لكل سنتني الذي ترفعه اللجنة املعنية باملبادئ األخالقية وذلك استعراض اجمللس  3-36

 استنادًا إىل نتائج وتوصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وجلنة املالية

32/3/2213 

  إصالح األجهزة الرئاسية 

  األجهزة الدستورية واالتفاقيات واملعاهدات والدستور الغائي وغريها 

القيام باستعراض إلجراء ما يلزم من تغيريات مبا ميّكن األجهزة الدستورية، الراغبة يف ذلك، من  2-69
31/12/2213 
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 التاريخ املقرر لالنتهاء  إجراءات خطة العمل الفورية اليت تشهد تأخريًا 

ممارسة السلطات املالية واإلدارية ومن تعبةة أموال إضافية من أعضائها، مع البقاء يف إطار املنظمة 

 .ومع اإلبقاء على عالقتها بها من خالل رفع التقارير

  إجراءات يف املستقبل لتحسني فعالية حوكمة املنظمة 

2-32 
يقوم كل من اجمللس وجلنيت الربنامج واملالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية واملؤمترات اإلقليمية 

 :واللجان الفنية مبا يلي
32/6/2213 

2-31 
سنوات ال تقل مّدته عن أربع القيام مرة واحدة يف كل فرتة سنتني بإعداد برنامج عمل لعدة ( أ)

طبقًا للمسؤوليات الرتاتبية لرفع التقارير لكل )أو املؤمتر باستعراضه /سنوات، لكي يقوم اجمللس و

 ؛(منهما

32/6/2213 

2-32 
إعداد تقرير عما أحرزه من تقدم مقارنة بربنامج العمل مرة كل سنتني وأيضًا لكي يستعرضه ( ب)

 .أو املؤمتر/اجمللس و
32/6/2213 

2-34 
سيجري املؤمتر تقييمًا لطرق عمل اإلصالحات املتصلة باحلوكمة مبا يشمل دور املؤمترات اإلقليمية 

 .وطرق عملها مع إجراء استعراض مستقل للمساهمة يف هذه العملية
32/6/2215 

  املتابعة من قبل األجهزة الرئاسية 

الفورية، ويرفع تقريرًا إىل املؤمتر يف دورته  اجمللس التقدم على صعيد تنفيذ خطة العمل سريصد 4-1

وسوف تساعده يف ذلك جلنتا (. 2211)ويف دورته السابعة والثالثني ( 2229)السادسة والثالثني 

 .الربنامج واملالية والتقارير الواردة من اإلدارة

31/12/2213 

  التقييم 

2-31 
ستجري زيادة امليزانية املخصصة للتقييم من الربنامج العادي إىل نسبة ترتاوح بني : ميزانية التقييم

يف املائة على فرتة السنتني على أن  صص بالكامل ملكتب التقييم فور ا اذ األجهزة  102و 201

ف يرتم مجيع وسو. الرئاسية قرارًا بشأنها ضمن عملية املوافقة على برنامج العمل وامليزانية

املساهمني باألموال من خارج امليزانية بقرار اجمللس بتخصيص ما ال يقل من األموال من خارج 

 امليزانية للتقييم 

31/12/2213 

رفع تقرير إىل اإلدارة واجمللس، مع  -إجراء تقييم مستقل لوظيفة التقييم كل ست سنوات ( أ) 2-13

 .توصيات جلنة الربنامج
1/1/2216 

  إصالح عمليات وضع الربامج وامليزانية واملتابعة املستندة إىل النتائج 

  األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة واإلطار اجلديد املستند إىل النتائج 

 31/12/2213 تطبي  معايري للقياس ونظام لإلبالغ والرصد يعتمد على األداء للمكاتب امليدانية 3-11

  وامليزانية والرصد املستند إىل نتائج إصالح عمليات إعداد الربامج 

 31/12/2213 حتديد جماالت التحسني واإلجراءات الالزمة لتعزيز اإلدارة املستندة إىل النتائج 3-1

  تصميم منوذج جديد للتخطيط وامليزنة 

وامليزانية، ورسم تصميم النموذج اجلديد للتخطيط وامليزنة، وحتديد اهليكل اجلديد لربنامج العمل  3-2

 .ومتطلبات النظام اجلديد املوحد للتقارير" املشروعات"معامل اإلطار املنطقي املعياري املبسط مليزانيات 
31/12/2213 

   

  الالمركزية 

ستساند جلنتا الربنامج واملالية جهود اجمللس يف اإلشراف على مجيع جوانب السياسات اخلاصة  3-36

 ذلك، على وجه اخلصوص، تنفيذ خطة العمل الفوريةبالالمركزية، مبا يف 
31/12/2213 
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 التاريخ املقرر لالنتهاء  إجراءات خطة العمل الفورية اليت تشهد تأخريًا 

  الشراكات 

املنظمة  وإسرتاتيجيةمتجددة للشراكات مع اجملتمع املدني  إسرتاتيجيةتعميم وتفعيل وتنفيذ  3-129

للشراكات مع القطاع اخلاص مبا يف ذلك بناء قدرات املوظفني املستهدفني والقيام بتقدير الشراكات 

والبدء يف شراكات . وحصرها، مبا يف ذلك احتمال زيادة الشراكة على اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

ت التعاون مع منظمات جديدة أو متجددة مبتابعة إمكانيات األنشطة املشرتكة اجلديدة وترتيبا

 .اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

31/12/2213 

وزيادة تعزيز . تفعيل وتنفيذ اسرتاتيجيات الشراكة املؤسسية متشيا مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 3-112

وضع . التعاون مع منظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقرا هلا

 .إعداد ونشر مواد لالتصاالت. وتنفيذ أنشطة للتدريب جلميع الشراكات املؤسسية

31/12/2213 

تكثيف املساعي إلقامة شراكة مع وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما، من أجل قيام تآزر  3-111

االستفادة الكاملة من مواطن يؤدي إىل حتقي  مزيد من املكاسب من جراء زيادة الكفاءة وزيادة فعالية 

القوة النسبية اليت تتمتع بها املنظمات الثالث يف حدود اختصاصات كل منها، خاصة يف اجملاالت 

 :التالية

31/12/2213 

 31/12/2213 جماالت العمل املشرتك يف الربنامج التقين والتداخل بني األعمال املعيارية واإلمنائية؛(  أ) 3-112

 31/12/2213 ؛(مع مراعاة نتائج االستعراض املفصل)اإلدارة واخلدمات املشرتكة ( ب) 3-113

 31/12/2213 وظائف اإلشراف املشرتكة، مبا يف ذلك التقييم؛( ج) 3-114

 31/12/2213 سوف ُتعقد اجتماعات مشرتكة بني إدارة املنظمات الثالث مبشاركة األعضاء الستعراض مدى التقدم 3-115

اجمللس سنويًا باستعراض التقدم احملرز واملقرتحات استنادًا إىل توصيات ونتائج أعمال جلنيت  يقوم 3-116

 الربنامج واملالية
31/12/2213 

 31/12/2213 إنشاء آلية رصد لضمان معرفة ردود الفعل وحتسني التعاون ضمن الشراكات وكذلك إسرتاتيجية املنظمة 3-113

  السفريات 

 31/12/2213 السفريات –ملبادرة املشرتيات املشرتكة أنشطة أخرى  3-15

  منوذج اخلدمات اإلدارية ودليل إجراءات املنظمة 

  دليل إجراءات املنظمة 

3-22 

تنفيذ عملية تدقي  واسعة لدليل املنظمة واستعراض ونشر إطار مبسط، حبيث ميكن للموظفني يف مجيع 

 .واالمتثال هلااملواقع فهم قواعد املنظمة ولوائحها 

ستضطلع بها اإلدارة 

ضمن إطار جتربة 

احلكومة املكسيكية يف 

جمال تقعيل اخلدمات 

 العامة

  (وأصال يف نظام املعامالت املالية) –املعايري الدولية احملاسبية للقطاع العام  

سوف : مالحظة. مكيفة لتناسب احتياجات املكاتب القطرية أوراكلوضع وتوزيع نسخة ميدانية من  3-42

وفيما يلي بعض . تشتمل بعض اإلجراءات السابقة قبل الوقت الذي تعقد فيه الدورة اخلاصة للمؤمتر

 (مثل االستعراض املفصل وإدارة األداء)تكبد تكاليف فيما بعد املؤمتر تالبنود اليت س

31/12/2213 

اسبية الدولية للقطاع العام كمبادرة أساسية من مبادرات شعبة الشؤون املالية تنفيذ املعايري احمل 3-24

 واملنظمة ككل
31/12/2213 



C9 CL 145/REP 

 

 التاريخ املقرر لالنتهاء  إجراءات خطة العمل الفورية اليت تشهد تأخريًا 

  إجراءات أخرى تتعلق بتينولوجيا املعلومات 

ومن الواجب أن متتثل مجيع الوظائف للعمليات الرمسية، مثل . تعزيز حوكمة تكنولوجيا املعلومات 3-2

 التغيريات، وعمليات التجهيز وإدارة املشروعات/املشروعاتإجراءات طلب 
31/12/2213 

 31/12/2213  نظام معلومات اإلدارة تصميم 3-26

  إدارة املخاطر يف املنظمة 

 31/12/2213 (مؤسسة إدارة املخاطر يف املنظمة)التنفيذ الكامل هليكل ونظم إدارة املخاطر يف املنظمة  3-54

  املؤسسيةتغيري الثقافة  

 31/12/2213 تنفيذ الرؤية 3-32

  إجراءات أخرى تتعلق باملوارد البشرية 

3-35 
يف من جانب اإلدارة لضمان إدخال تغيريات  أخرىمن جانب األجهزة الرئاسية و اتا اذ إجراء

 النظام املوحد لألمم املتحدة

 وضع اقرتاحات إلدخال تغيريات يف النظام املوحد( أ)

 االقرتاحات على األمم املتحدةعرض ( ب)

 

31/12/2213 

  وحدة إدارة برنامج خطة العمل الفورية 

  الرتتيبات اإلدارية يف املنظمة اخلاصة بالتقييم اخلارجي املستقل 

جمموعات عمل متخصصة، مبا يف ذلك جمموعة لالستعراض املفصل لألصول والفروع وأخرى (  2) 4-9

 (.امليدانية واملركزية)من أعضاء من مجيع اإلدارات واملستويات يف املنظمة  لفري  التغيري وتكون مؤلفة
31/12/2213 

  االتصاالت اخلاصة خبطة العمل الفورية 

 31/12/2213 االتصاالت اخلاصة  طة العمل الفورية (أ)4-9

 31/12/2213 اتصاالت األعضاء بشأن  اخلطة (ب)4-9



CL 145/REP C10 

 

 دورات اجمللس وخطة عمله
 

 :يعقد اجمللس مخس دورات على األقل يف الفرتة املالية الواحدة، وذلك على الوجه التالي- 1
 

 ؛دورتان يف السنة األوىل من الفرتة املالية (أ)

يومًا على األقل من الدورات العادية للمؤمتر، واليت سيقوم اجمللس خالهلا بشكل  62دورة واحدة قبل  (ب)

، واخلطة املتوسطة األجل، (سنوات 4مرة كل )خاص برفع توصيات إىل املؤمتر بشأن اإلطار االسرتاتيجي 

 وبرنامج العمل وامليزانية؛

دورة واحدة فور انتهاء الدورة العادية للمؤمتر، واليت سيقوم اجمللس خالهلا بشكل خاص بانتخاب رؤساء  (ج)

 وأعضاء جلنة الربنامج وجلنة املالية وجلنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 

 .انية من الفرتة املاليةالسنة الث نهايةدورة يف و (د)

 

يكون شكل خطة العمل املتجددة اإلشارية للمجلس على النحو الوارد يف اجلداول أدناه، على أن يتم تعديله - 2

إذا ومتى طلب اجمللس ذلك، مبا يف ذلك إدراج مواعيد فعلية النعقاد دورات األجهزة اليت ترفع تقاريرها إليه، ومن 

 .البنودإىل بعض  ("الحقايدد ")هنا تضاف عبارة 

 

 .يقوم اجمللس يف الدورات اليت يعقدها باستعراض وثيقة عن حالة تنفيذ القرارات املتخذة يف دورته السابقة- 3

 

 .يف نهاية كل دورة من الدورات، يستعرض اجمللس جدول األعمال املؤقت للدورة التالية- 4

 

 :ة يف دوراته، مبا فيها البنود التاليةيتناول اجمللس املسائل الرئيسية بصورة منتظم- 5
 

 املراجعة واملبادئ األخالقية ومسائل اإلشراف األخرى؛ -

 املوارد البشرية؛- 

 تعبةة املوارد، مبا يف ذلك املساهمات الطوعية؛- 

 مسائل الالمركزية؛- 

 مسائل التعاقد والشراء؛- 

 املسائل املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛- 

 ؛االسرتاتيجية ورد اإلدارة عليهاعمليات التقييم - 

 . املستجدات يف منظومة األمم املتحدة ككّل بشأن مسائل اإلشراف اليت تؤثر على املنظمة- 
     

  



C11 CL 145/REP 

 

 

 

 2103متوز /الدورة السابعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يوليو

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 أخرىمسائل 

 املسائل الناشةة عن دورة املؤمتر (4)

  2214-2213 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (5)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (6)

 أساليب عمل اجمللس (3)

 

 2103نيسان /الدورة السادسة واألربعون بعد املائة للمجلس، أبريل

 واإلداريةالربنامج وامليزانية واملسائل املالية ب املتعلقة سائلامل

 استعراض إطار العمل االسرتاتيجي (1)

رفع توصية إىل  -(2215-2214)وبرنامج العمل وامليزانية  (2213 -2214) استعراض اخلطة املتوسطة األجل (2)

 املؤمتر بشأن مستوى امليزانية

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (3)

 (2213 آذار/مارس)جلنيت الربنامج واملالية تقرير االجتماع املشرتك بني  (4)

 (2213 آذار/مارس)تقرير جلنة الربنامج  (5)

 (2213 آذار/مارس)تقرير جلنة املالية  (6)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2213 آذار/مارس)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل احلوكمة

 رفع توصيات للمؤمتر –( املؤقتمبا فيها اجلدول الزمين )ترتيبات الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر  (1)

 2216-2213برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس،  (9)

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 2212التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (11)

 2214-2213 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين   (12)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس  (13)

 أساليب عمل اجمللس (14)



CL 145/REP C12 

 

 2103 كانون األول/ديسمربالدورة الثامنة واألربعون بعد املائة للمجلس، 

   الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 2215-2214للفرتة وامليزانية املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل  (1)

 .الفوريةتقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل  (2)

 (2213تشرين األول /أكتوبر)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (3)

 (2213تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة الربنامج  (4)

 (2213تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة املالية  (5)

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 (2213تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (6)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (2213 تشرين األول/أكتوبر)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل احلوكمة

 : برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (1)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

  الشؤون الدستورية والقانونيةجلنة 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

 2213-2214برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (9)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (11)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية املنتدياتالتطورات يف  (12)

 2215-2214 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (13)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (14)

 أساليب عمل اجمللس (15)

 

  



C13 CL 145/REP 

 

 2104حزيران /الدورة التاسعة واألربعون بعد املائة للمجلس، يونيو

  الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 .تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (1)

 (الحقايدد ( )2214...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (2)

 (يدد الحقا( )2214...)تقرير جلنة الربنامج  (3)

 (يدد الحقا( )2214...)تقرير جلنة املالية  (4)

 املؤمترات اإلقليمية

 (يدد الحقا( )2214)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  (5)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (6)

 (يدد الحقا( )2214)املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى تقرير  (3)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريا  (1)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (9)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الشمالية  (12)

 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (يدد الحقا( )2214)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (11)

 مسائل احلوكمة

 2213-2214برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (12)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (13)

 مسائل أخرى

 2213التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (14)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (15)

 2215-2214 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (16)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس جدول (13)

 أساليب عمل اجمللس (11)

 

  



CL 145/REP C14 

 

 2104 كانون األول/ديسمربالدورة اخلمسون بعد املائة للمجلس، 

 واإلداريةالربنامج وامليزانية واملسائل املالية ب املتعلقة سائلامل

 2213-2212تقرير تنفيذ الربامج  (1)

 العمل الفوريةتقرير عن تنفيذ خطة  (2)

 (يدد الحقا( )2214...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (3)

 (يدد الحقا( )2214...)تقرير جلنة الربنامج  (4)

 (يدد الحقا( )2214...)تقرير جلنة املالية  (5(

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (يدد الحقا( )2214)تقرير جلنة مشكالت السلع  (6)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير جلنة الزراعة  (3)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير جلنة مصايد األمساك  (1)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير جلنة الغابات  (9)

 (يدد الحقا( )2214)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (12)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (يدد الحقا( )2214...) تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (11)

 مسائل احلوكمة

مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن )الرتتيبات اخلاصة بالدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة  (12)

 (موضوع للمناقشة العامة يف املؤمتر

 2211-2215برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (13)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (14)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (15)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (16)

 2215-2214 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (13)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (11)

 أساليب عمل اجمللس (19)

 

  



C15 CL 145/REP 

 

 2105متوز /الدورة الثانية واخلمسون بعد املائة للمجلس، يوليو

 انتخاب اللجان

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة الربنامج (1)

 انتخاب الرئيس واألعضاء اإلثين عشر للجنة املالية (2)

 انتخاب الرئيس واألعضاء السبعة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (3)

 أخرىمسائل 

 املسائل الناشةة عن دورة املؤمتر (4)

  2216-2215 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (5)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (6)

 أساليب عمل اجمللس (3)

 

 2105نيسان /واخلمسون بعد املائة للمجلس، أبريل احلاديةالدورة 

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

رفع توصية إىل  - (2213-2216)وبرنامج العمل وامليزانية  (2213-2214)األجل استعراض اخلطة املتوسطة  (1)

 املؤمتر بشأن مستوى امليزانية

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية (2)

 (يدد الحقا( )2215...)جلنيت الربنامج واملالية تقرير االجتماع املشرتك بني  (3)

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة الربنامج  (4)

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة املالية  (5)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (6)

 مسائل احلوكمة

 رفع توصيات إىل املؤمتر –( احملتملمبا فيها اجلدول الزمين )ترتيبات الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  (3)

2211-2215برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (1)
 

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (9)

 أخرىمسائل 

 2214التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (12)

 2216-2215 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين   (11)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس  (12)

 أساليب عمل اجمللس (13)
 
 



CL 145/REP C16 

 

 2105تشرين الثاني /الدورة الثالثة واخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرب

 الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 2213-2216للفرتة  وامليزانية املوافقة على التعديالت يف برنامج العمل (1)

 تقرير عن سري العمل يف تنفيذ خطة العمل الفورية(   2)

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (3)

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة الربنامج  (4)

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة املالية  (5)

 جلنة األمن الغذائي العلمي

 (يدد الحقا( )2215تشرين األول /أكتوبر)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (6)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 (يدد الحقا( )2215...)تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (3)

 مسائل احلوكمة

 : برامج العمل املتعددة السنوات لكل من (1)

 جلنة املالية 

 جلنة الربنامج 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 املؤمترات اإلقليمية 

 اللجان الفنية 

 اجمللس 

2219-2216برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (9)
 

 حالة تنفيذ قرارات اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 انتخاب ستة أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي (11)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (12)

 2213-2216 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (13)

 جدول األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس (14)

 أساليب عمل اجمللس (15)

 

  



C17 CL 145/REP 

 

2102حزيران /بعد املائة للمجلس، يونيو واخلمسون الرابعةالدورة 
 

  الربنامج وامليزانية واملسائل املالية واإلداريةب املتعلقة سائلامل

 (يدد الحقا( )2216)...تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (1)

 (يدد الحقا( )2216)...تقرير جلنة الربنامج  (2)

 (يدد الحقا( )2216)...تقرير جلنة املالية  (3)

 املؤمترات اإلقليمية

 (يدد الحقا( )2216)املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا تقرير  (4)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  (5)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى  (6)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريا  (3)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  (1)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الشمالية ( 9)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (يدد الحقا( )2216)...تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية  (12)

 مسائل احلوكمة

 2219-2216برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (11)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (12)

 مسائل أخرى

 2215التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لربنامج األغذية العاملي عن أنشطته يف عام  (13)

 والزراعةوالية منظمة األغذية ل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (14)

 2213-2216 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (15)

 األعمال املؤقت للدورة التالية للمجلس جدول (16)

 أساليب عمل اجمللس (13)

 

  



CL 145/REP C18 

 

2102تشرين الثاني /اخلمسون بعد املائة للمجلس، نوفمرباخلامسة والدورة 
 

 واإلداريةالربنامج وامليزانية واملسائل املالية ب املتعلقة سائلامل

 استعراض إطار العمل االسرتاتيجي  (1)

 2215 -2214تقرير تنفيذ الربامج  (2)

 تقرير عن تنفيذ خطة العمل الفورية (3)

 (يدد الحقا( )2216)... تقرير االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية  (4)

 (يدد الحقا( )2216)... تقرير جلنة الربنامج  (5)

 (يدد الحقا( )2216)... تقرير جلنة املالية  (6(

 اللجان الفنية وجلنة األمن الغذائي العاملي

 (يدد الحقا( )2216)تقرير جلنة مشكالت السلع  (3)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير جلنة الزراعة  (1)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير جلنة مصايد األمساك  (9)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير جلنة الغابات  (12)

 (يدد الحقا( )2216)تقرير جلنة األمن الغذائي العاملي  (11)

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 

 (يدد الحقا( )2216).. تقرير جلنة الشؤون الدستورية والقانونية (12)

 مسائل احلوكمة

مبا فيها جدول األعمال املؤقت وتوصية اجمللس بشأن موضوع )ملؤمتر املنظمة  األربعنيالرتتيبات اخلاصة بالدورة  (13)

 (للمناقشة العامة يف املؤمتر

 2222-2213برنامج العمل املتعدد السنوات للمجلس  (14)

 حالة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجمللس (15)

 مسائل أخرى

 أعضاء يف اجمللس التنفيذي لربنامج األغذية العامليانتخاب ستة  (16)

 والية منظمة األغذية والزراعةل بالنسبة ذات األهمية التطورات يف املنتديات (13)

 2211-2213 ألجهزة الرئاسية للمنظمة واالجتماعات الرئيسية األخرى يف الفرتةإلجتماعات ااجلدول الزمين  (11)

 ورة التالية للمجلسجدول األعمال املؤقت للد (19)

 أساليب عمل اجمللس (22)



D1 CL 145/REP 

 

 املرف  دال
 

 واالجتماعات الرئيسية األخرى ملنظمة األغذية والزراعةاجلدول الزمين املؤقت الجتماعات األجهزة الرئاسية 
 2104-2103 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف الفرتة

 

 2103 2104 

     كانون الثاني/يناير

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية شباط/فرباير

 برنامج األغذية العاملي

 

11-15 

11-22 

 

 برنامج األغذية العاملي

 جملس حمافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 32

12-14  

13-21 

23-22 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 32 آذار/مارس

 جلنة املالية 043

 جلنة الربنامج 003

2-3 

03-22 

03-22 

 املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 32

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 33

 املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 23

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 23

01-03  

07-03  

24-27 

30/3-3/4 

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية نيسان/أبريل

 جمللسا 042

1-12 

22-22 
 

 التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةاجمللس 

 
3-11 

   أيار/مايو
 املؤمتر اإلقليمي ألمرييا الالتينية 33

 والبحر اليارييب

 جلنة املالية 051

 جلنة الربنامج  005

5-3  

 

22-31  

22-31  

 برنامج األغذية العاملي حزيران/يونيو

 املؤمتر 33

 اجمللس 047

3-3 

05-22 

24-25 

 

 برنامج األغذية العاملي

 مصايد األمساك  30

 اجمللس  043

 الدستور الغذائي 33

3-6  

3-03  

02-21  

 (جنيف) 23-23

 الدستور الغذائي جلنة 32 متوز/يوليو

 
 (روما) 0-2

 

  

     آب/أغسطس

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيلول/سبتمرب

 
16-22 

 

 للصندوق الدولي للتنمية الزراعيةاجمللس التنفيذي 

 جلنة الغابات 22

 جلنة الزراعة 24

15-19 

22-22  

23/3 – 3/01 

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 37 تشرين األول/أكتوبر

 جلنة األمن الغذائي العاملي 41

 يوم األغذية العاملي 

 جلنة املالية 043

 جلنة الربنامج 004

2-4 

7-00 

 (اخلميس) 02

20-25 

20-25 

 جلنة مشيالت السلع 71

 جلنة األمن الغذائي العاملي 40

 يوم األغذية العاملي

 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية 33

2-3  

03-07  

 (اخلميس) 02

21-22 

 برنامج األغذية العاملي تشرين الثاني/نوفمرب

 21+املؤمتر الدولي املعين بالتغذية 

4-1 

13-15 

 

 جلنة املالية 050

 جلنة الربنامج 002

 برنامج األغذية العاملي

3-7 

3-7 

12-14 

 اجمللس 043 كانون األول/ديسمرب

 اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

2-2 

9-13 

 اجمللس 051

اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 

 الزراعية

0-5 

15-19 

 نيسان/أبريل 22 :عيد الفصح آب /مارس 31 :عيد الفصح

 متوز /يوليو 23 –حزيران /يونيو 21 :شهر رمضان آب /أغسطس 3 –متوز /يوليو 9 :شهر رمضان

 متوز /يوليو 21 :عيد الفطر آب /أغسطس 1 :عيد الفطر

 تشرين األول /أكتوبر 4 :عيد األضحى تشرين األول /أكتوبر 15 :عيد األضحى

 





E1 CL 145/REP 

 

 املرفق هاء
 

 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات 
 

 أهداف املدونة – 0املادة 

 

وضع قواعد سلوك طوعيرتة جلميرتع اهليةرتات العامرتة واخلاصرتة العاملرتة أو ذات الصرتلة         يفتتمثل أهداف املدونة  0-0

 .اآلفات م مبيداتينظمناسب أو وطين لتإذا مل يكن هناك تشريع  ، خصوصًااآلفات مبيداتبإدارة 

 

وصرتناعة  اآلفرتات،   وصرتناعة مبيرتدات  ، واملنظمات الدولية، كوماتاحل هذه املدونةاليت ُتعنى بها  الكياناتتشمل  0-2

والصرترتناعات الغذائيرترتة،  ،مكافحرترتة اآلفرترتاتالعرترتاملني يف جمرترتال ومبيرترتدات اآلفرترتات،  وجترترتارسرترتتخدام، المعرترتدات ا

املصرتا  العامرتة    وجمموعرتات ، املبيرتدات  أو تهرتتم بهرتا، ومسرتتخدمي    والصناعات األخرى اليت تستخدم املبيرتدات 

 .وجمموعات املستهلكني والنقابات العماليةكاجملموعات املعنية بالبيةة 

 

للكيانرتات املعنيرتة يف املدونرتة     ميكن مبوجبرته أساس ك، يف نطاق التشريعات القطرية، ستخدملُتعت هذه املدونة ِضُو 0-3

 .إجراءات اآلخرين متثل ممارسات مقبولةأو /حتديد ما إذا كانت إجراءاتها املقرتحة و

 

سرتتمد مرتن   ُت الرتيت علرتى حتقيرت  املنرتافع     للعديد من قطاعات اجملتمع للعمل معًا املشرتكةوحتدد املدونة املسؤولية  0-4

أو السرتكان  صرتحة  ضارة بواضحة دون أن ترتتب على ذلك آثار ، الضروري واملقبولنحو الاستخدام املبيدات على 

إىل احلكومة أو احلكومات يف هرتذه املدونرتة إمنرتا تسرترى      اتاإلشارمجيع فإن الغرض، وهلذا . البيةةأو /واحليوان 

 .يف املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصهاحكومات بنفس القدر على التجمعات اإلقليمية لل

 

من البلدان املصدرة واملستوردة، لتشجيع األساليب  ىل بذل جهود مشرتكة بني حكومات كٍلإاملدونة احلاجة  تلا 0-5

اسرتتخدامها  اليت تقلل، إىل أدنى درجة ممكنة، من املخاطر الصحية والبيةية، ذات الصلة باملبيرتدات مرتع ضرتمان    

 .على خو فّعال

 

. لتنفيذ واحرتام أحكامها أساسيًا رب شرطًاعَتُيناسبة املاملستويات مجيع على ذى الصلة م املدونة بأن التدريب لَِّسُت 0-2

وألنشرتطة بنرتاء    ،الصرتلة  يلترتدريب ذ ا ألنشرتطة أولويرتة متقدمرتة    تعطيأن  يف املدونة املعنيةللكيانات  ينبغيولذا، 

 .كل مادة من مواد املدونةالقدرات ذات الصلة ب

 

 :يه املدونة هذهيف قواعد السلوك و 0-7
 

 ؛واملقبولة عمومًااملسؤولة املمارسات التجارية  إتباعع على يتشجال 0-7-0



CL 145/REP E2 

 

ومدى هلا نوعية املبيدات الالزمة تنظيمية على البلدان اليت مل تضع حتى اآلن ضوابط  ةساعدم 0-7-2

ومعاجلة املخاطر احملتملة املرتبطة  ،هذه املنتجاتثل لرتويج لالستخدام احلكيم والكفء ملعلى ا ،مالءمتها

 باستخدامها؛

اآلثار احلد من على امتداد دورة حياة املبيدات، بهدف ج األساليب اليت تقلل من املخاطر يترو 0-7-3

ي بسبب سوء ِضَرإىل أدنى درجة ممكنة، والوقاية من حوادث التسمم الَعوذلك اإلنسان والبيةة  الوخيمة على

وجود أى بقايا ملبيدات أو  زينها، أو نقلها أو استخدامها أو التخلص منها، وكذلك من  ناولة املبيداتم

 ؛اآلفات يف األغذية واألعالف

لزراعرتة والصرتحة   ل تحسرتني املسرتتدام  الوعلى خرتو يسرتهم يف    ،املبيدات بفعالية وكفاءة استخدامن اضم 0-7-4

 ؛والبيةةواحليوانية العامة 

تطوير عاجلة مجيع اجلوانب الرئيسية ذات الصلة بإلدارة املبيدات مل" دورة احلياة" نهج اعتماد 0-7-5

 زينها ونقلها و ها،وتوزيعتوسيمها و سجيلها وإنتاجها واالجتار بها، وتعبةتهاوت أنواع املبيدات مجيع

 ؛فضال عن إدارة خملفات املبيدات وعبواتها، رصدهاووالتخلص منها استخدامها و تهامناولو

 األمراض؛الت قاناملتكاملة ل واإلدارةاملتكاملة لآلفات لإلدارة مت للرتويج ِمُص 0-7-2

 اتفاقيرتة وخاصرتة   ،1امللحرت    يفواالتفاقيرتات الدوليرتة احملرتددة     ،تبرتادل املعلومرتات   يفملشاركة اترويج  0-7-7

 يفمتداولرتة  آفرتات خطرترة   يرتة ومبيرتدات   ئايمرتواد كيم علرتى  املوافقة املسبقة عرتن علرتم    تطبي  إجراء بشأن روتردام

 35(1) التجارة الدولية

 

 الشروط والتعاريف - 2املادة 

 

 : لغرض هذه املدونة

 

 . تعين اجلزء من امُلنتج الذي يوفر املفعول ملبيد اآلفات الفعالة املادة

 

منصرتات  والالفترتات و املطبوعرتة  املطبوعرتات والوسرتائل االلكرتونيرتة    يعين الرتويج لبيع املبيد واسرتتعماله بواسرتطة    اإلعالن

 .العرض واهلدايا والبيان العملي أو احلديث الشفهي

 

 .املبيداتاستعمال  يفآالت تستخدم  وأأدوات  وأمعدات  و، أفنية مساعدةأي تعين  االستعمالمعدات 

 

ىل املكان إأو  ،لى الكائن املستهدفعملية توزيعه عو ،عملية التسليم املادي الفعلي للمبيدوتعين  االستعمالتينولوجيا 

 .الكائن املستهدفاملبيد الذي يالمس فيه 

                                                      
 . األرقام الواردة فى النص بني أقواس تشري إىل املراجع الواردة فى نهاية هذه الوثيقة  35



E3 CL 145/REP 

 

 

ماية صرتحة اإلنسرتان   وذلك حل ،نهائي تنظيميمجيع أوجه استخدامه بإجراء ُحظرت ملبيد الذي يعين ا املبيد احملظور

صرتنعة إمرتا مرتن السرتوق     أو سرتحبته اجلهرتة املُ   مرترة، ول يه الستخدامه أفضت املوافقة علويشمل ذلك أي مبيد ُر. البيةة وأ

دليرتل صرتريح علرتى ا رتاذ مثرتل      وافر توحيثما  ،أثناء عملية املوافقة احملليةعليه زيد من الدراسة من إجراء املاحمللية أو 

 .أو البيةة اإلنسانلغرض محاية صحة  اإلجراء اهذ

 

 .ُمكِون غري فعال ملنتج مركَّب املادة املشرتكة يف الرتكيب تعين

 

 .شيء ُيستخدم يف حفظ منتج مبيد آفات أيوتعين العبوة 

 

والعبرتوات املسرتتخدمة واملرتواد     ،بقايرتا املبيرتدات   عزللأو لتدمري أو  ،تحييدلأو تدوير،  إلعادةأية عملية وتعنى  التخلص

 .امللوثة

 

 .األسواق احمللية أو الدوليةاليت ُتقدم بها إمدادات املبيدات من خالل القنوات التجارية إىل عملية ويعين ال التوزيع

 اتالعالقرت مجيرتع  وكرتذلك  اتها البينية، املاء واهلواء والرتبة وعالقمبا يف ذلك العناصر الطبيعية احمليطة،  عنىتو البيئة

 .بينها وبني أي كائنات حية

 

الرتيت  يرتة  ئايالكيموكرتذلك برتني اخلرتواص املاديرتة و    ، وجه الشبه بني الشوائب وبني الرتكيبة السميةحتديد يعين  التيافؤ

فنية مشابهة ناشةة عن جهات تصرتنيع خمتلفرتة، وذلرتك مرتن أجرتل تقرتدير مرتا إذا         دةفرتض أنها ماتنشأ عن مادة فنية ي

 .ماثلةتمستويات خماطر مكانت تتسبب يف 

 

تحسرتني  التكنولوجية والتدريب املتعلرت  ب واملشورة ، عن نقل املعلومات ما بلٍد يفاملسؤولة  وتعين الكيانات اإلرشاد ةإدار

 .وتسويقها ،و زينها ،السلع الزراعية ومناولتها إنتاجذلك  يفة، مبا يالزراع املمارسات

 

وفرتى طريقرتة   مزج خمتلف املكونات بهدف جعل املنتجات مفيدة وفعالة يف حتقي  الغرض املرجو منها، يعين  الرتكيب

 .االستخدام املنشودة

 

أو املرترخص بهرتا    تشمل االسرتتخدامات املوصرتى بهرتا رمسيرتاً    اآلفات واستخدام مبيدات  يف ة اجليدةيالزراع املمارسات

وتشرتمل طائفرتة مرتن مسرتتويات     . ظل الظروف الفعلية الالزمة للمكافحة الفعالة واملوثوقة لآلفرتات  ملبيدات اآلفات يف قطريًا

ممكنرتة مرتن    خملفرتات أقل كمية  إال، وتطب  بطريقة ال ترتك مخلفاتاستخدام املبيدات حتى أعلى مستوى مرخص به لل

 .الناحية العملية
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مثرتل  )ث نترتائج غرتري مرغوبرتة    احرتد ما، وتنطرتوي علرتى إمكانيرتة إ   ادة أو عامل أو وضع مل اخلاصية املالزمةيعين و اخلطر

 (.متلكاتوالبيةة أو امل ،تلح  بالصحة تسبب تأثريات عكسية أو أضرارًاقد اخلصائص اليت 

 

وتعين مبيدات اآلفات اليت يسلم بأنها متثل مستويات عليا بصرتفة خاصرتة مرتن املخرتاطر      رةواخلطآفات شديدة مبيدات 

النظرتام املوحرتد   احلادة أو املزمنة على الصحة أو البيةة طبقًا لنظم التصنيف املقبولة دوليًا مثل منظمرتة الصرتحة العامليرتة أو    

وباإلضافة إىل ذلك،  .اتفاقيات دولية ملزمة ذات صلة عامليًا لتصنيف املواد الكيميائية وتوسيمها أو قوائمها يف اتفاقات أو

فإنه جيوز اعتبار املبيدات اليت يظهر أنها تسبب أضرارًا شديدة ال رجعة فيها للصحة أو للبيةرتة يف ظرتروف اسرتتخدامها    

 . يف بلٍد ما كمادة شديدة اخلطورة، ومعاملتها على هذا األساس

 

التكامرتل برتني    ، ثرتم ة جلميع األسرتاليب الفنيرتة املتاحرتة ملكافحرتة اآلفرتات     الدقيقالدراسة تعين  املتياملة لآلفات اإلدارة

منو أعداد اآلفات وإبقاء املبيدات وغري ذلك من الترتدخالت عنرتد مسرتتويات مرتربرة     تثبيط التدابري املالئمة اليت من شأنها 

. البيةرتة إىل أدنرتى حرتد   أو /وواحليرتوان  تقليل مستوى األخطرتار اليت تتعرض هلرتا صرتحة اإلنسرتان    أو  مع خفض ًااقتصادي

الزراعيرتة   -ة املتكاملة لآلفات على منو احملاصيل السرتليمة مرتع أقرتل إخرتالل ممكرتن برتالنظم االيكولوجيرتة        ملكافحوتركز ا

 .وبذلك تشجع آليات املكافحة الطبيعية لآلفات

 

تعين العملية املنطقية ال اذ القرارات من أجل االستخدام األمثل للموارد يف جمرتال  و إلدارة املتياملة لناقالت األمراضا

 تني، والسرتالمة واالسرتتدامة اإليكولرتوجي   التكاليفيرتة وهي تهدف إىل حتسني الكفاءة، والفعالية . األمراض ناقالتمكافحة 

 .ت األمراضكافحة األمراض اليت حتملها ناقالمل بالنسبةاألمراض  ناقالتلتدخالت مكافحة 

 

 ألمرتم املتحرتدة  ل املتخصصرتة  وكرتاالت ذلرتك األمرتم املتحرتدة، وال    مبرتا يف  عامرتة،  حكومية دوليرتة  ةتعين منظمو دولية ةمنظم

واهليةرتات العلميرتة    ،، ومصارف التنمية، واملراكز األعضاء يف اجلماعة االستشرتارية للبحرتوث الزراعيرتة الدوليرتة    وبراجمها

مجعيرتة علرتم    ، ومياء البحتة والتطبيقية، واجمللس التعاوني الدولي لتحليل املبيداتالدولية من قبيل االحتاد الدولي للكي

 .السموم والكيمياء البيةية

 

ما هو مكترتوب ومطبرتوع أو مرسرتوم علرتى املبيرتدات أو ملصرت  عليهرتا أو علرتى عبواتهرتا الداخليرتة أو            عينت العبوةبيانات 

 .اخلارجية أو على غالف عبوات البيع بالتجزئة

 

تعين مجيع املراحل اليت قد مير بها مبيد آفات منذ إنتاجرته إىل تفسرتخه يف البيةرتة عقرتب االسرتتخدام، أو      احلياة  دورة

وتشمل دورة احلياة جهة التصنيع، والرتكيرتب، والتغليرتف والتوزيرتع، والتخرتزين والنقرتل،      . تدمريه كمنتج غري مستخدم

 . وتهأو عب/واالستعمال والتخلص النهائي من ُمنتج مبيد آفات و
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يشرتتغل بعمرتل أو   ( فرترد  أيمبرتا يف ذلرتك   )اخلرتاص،   وأيف القطرتاع العرتام   كيان آخرتر  أي مؤسسة أو تعين  جهة التصنيع

مع جهرتة تصرتنيع املرتادة الفعالرتة     ( سواء مباشرة أو من خالل وكيل أو كيان خيضع له أو مبوجب عقد مربم معه)بوظيفة 

 .ملبيد آفات أو إعداد تركيبته أو ُمنَتَجه

 

واخلرتدمات اإلعالميرتة   للُمنرتَتج  العملية الشاملة لرتويج املنتجات، مبا يف ذلك اإلعالن والعالقات العامرتة  ويعين  قالتسوي

 .والتوزيع والبيع يف األسواق احمللية أو الدولية

 

األقصى املسموح به قانونا من خملفات مبيد أو الذي ميكن قبولرته يف األغذيرتة   يعنى الرتكيز  احلد األقصى من املخلفات

 .يكون عالقًا بها، أو احليوانية الزراعية أو األعالفالسلع أو 

 

املبيرتدات إىل مسرتتخدميها عرترب قنرتوات التوزيرتع      منتجرتات  العبوة مع الغالف الواقي املسرتتخدم لتوصرتيل   وتعنى  التعبئة

 .باجلملة أو التجزئة

 

ماية من التعرض للمبيدات خالل مناولتها أو احلأية مالبس أو مواد أو معدات توفر وتعين  معدات الوقاية الشخصية

خصصة ملناولة املالبس املو ،من املعدات الواقية املصممة خصيصًا املدونة، كاًلهذه سياق  يفوتشمل، . استخدامها

 .واستخدامها املبيدات

 

نوع، أو ساللة أو نوع حيوي من النبات، أو احليوان أو العامل امُلمرترض الضرتار بالنباترتات وباملنتجرتات      أيوتعين اآلفة 

النباتية، وباملواد أو بالبيةات وهى تشمل ناقالت الطفيليات أو امُلمِرضات لإلنسان أو للحيوان، واحليوانات اليت ُتسرتبب  

 . إزعاجًا صحيًا للجمهور

 

 .أي شخص أو شركة تستخدم مبيدات اآلفات بصورة مهنية ويعين عامل ميافحة اآلفات

 

عناصرتر الكيميائيرتة أو البيولوجيرتة يكرتون الغرترض منهرتا طرترد اآلفرتة أو         أو من ال أو خليط من املواد، ،يعين أي مادة املبيد

 . تدمريها أو السيطرة عليها، أو تنظيم منو النبات

 

إنتاج يف ذلك  مباآلفات، مبيدات ا حياة دورة جوانب ميعالتقنية جلوتعين املكافحة التنظيمية واآلفات  إدارة مبيدات

اآلفرتات  مبيرتدات  وتوزيع وبيع وإمداد، ونقل، و زين، ومناولرتة، واسرتتعمال   استرياد ، والرتخيص، و(تصنيع وتركيب)

 ،الضرتارة  البيةيرتة الصرتحية و  اآلثرتار  منإىل أدني حد  والتقليل والفعاليةلضمان السالمة ومن عبواتها وذلك والتخلص منها 

 .واحليواني البشري عرضأثريات البيةية كما تقلل من التوالت
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إىل اضرتطراب يف  من جانب اإلنسان أو احليوان أو النبات  املواد اليت يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيًاتعين  السموم

 .املوتؤدى إىل إحداث املرض أو اإلصابة أو مما ي ،يكل أو يف أداء الوظائفاهل

 .ويعنى حدوث ضرر أو اختالل ناشئ عن سم، وتشمل التسمِّم التسمم

 

ذات أثرتر مبيرتد لآلفرتات ومرتواد تركيبيرتة       مكون أو مكونات فعالة)ويعين منتج مركب  ،(املبيد لآلفاتنتج املأو )املنتج 

 .باع بهيعبأ وي الذيالشكل ، ب(مشرتكة

 

ه اسرتتخدام منرتذ اكتشرتافه وحترتى    من منتجات مبيدات اآلفات واألخالقية ألي منتج السليمة اإلدارة وتعين  املنتج إدارة

 .ذلك وما بعدبل النهائي 

 

نقابرتة   ،مرتواطنني لل ةومنظمرت  ،مرتزارعني  ةوجمموعرت  ،علميرتة  ةربطرت ( تقتصر علىكن ال ول)تعين  ةالعام املصاحل ةجمموع

 .خاصة باملستهلك والصحةعمالية ومنظمة بيةية غري احلكومية ومنظمة 

 

تعين املبيدات اليت ُتستعَمل يف مكافحة اآلفات ذات األهمية بالنسبة إىل الصحة  استخدامات املبيدات يف الصحة العامة

األمراض، واملنتجات املنزلية ملكافحة احلشرات، واملبيدات املهنية ملكافحة  ناقالتوهي تشمل املبيدات ملكافحة . العامة

  (.مكافحة اآلفات يف املنازل واألماكن العامةيف جمال  العاملوناليت يستعملها )فات اآل

 

على بيع مبيد واستخدامه بعد اجلهة اإلقليمية املسؤولة أو وطنية ال وجبها احلكومةيعين العملية اليت تواف  مب التسجيل

علرتى   بصورة غري مقبولةوعدم خطورتها منه  ةض املقصوداغرأللفاعلية املنتج بهدف إبراز  ،لبيانات العلميةلتقييم إجراء 

 .يف ظل ظروف استخدامها يف البلد أو اإلقليم صحة اإلنسان أو احليوان أو البيةة

 

، حجمرتًا عرتادة  كرتون أصرتغر   ت، حاويرتة أخرترى   أيإىل ُمرخص بهرتا  نقل املبيد من أي عبوة جتارية  وتعينإعادة التعبئة 

 .بيعه بعد ذلكل

 

أو األعرتالف  أخرترى مرتن السرتلع     وأية أنواع أو السلع الزراعيةاألغذية أو عالقة بها، يف  وتعنى أية مواد حمددة املخلفات

هذا ويشمل . ما مبيدواليت تنتج عن استخدام  ،ءاهلواء واملاو ،مبا يف ذلك الرتبةاحليوانية باإلضافة إىل الوسائط البيةية، 

النرتواتج املتفاعلرتة   و، ومنتجرتات االخرتالل،   التحويرتل، واأليضرتيات  مثل منتجات مبيد لآلفات من  اتاملصطلح أي مشتق

فيشمل خملفات من " ات اآلفاتخملفات مبيد"أما مصطلح . ية أو ُسمية إيكولوجيةمُستعترب ذات أهمية الشوائب اليت و

وكرتذلك عرتن اسرتتخدامات معروفرتة أو مرترخص بهرتا للمرتادة         (مثل التلوث البيةرتي )ا أو ال ميكن جتنبه ةفومعرغري در امص

 .الكيميائية
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وعن تنفيذ التشرتريعات اخلاصرتة   مبيدات اآلفات احلكومية املسؤولة عن تنظيم وكالة أو الوكاالت التعين  جلهة املسؤولةا

 .صورة أكثر عموميةباملبيدات ب

 

 .نتيجة لوجود خطر واحتماالت ومدى التعرض ملبيد آفاتأو البيةة وشدة وقوع تأثري ضار بالصحة  يةهو احتمال اخلطر

 

أو  اإلنسرتان لوقايرتة صرتحة    نهائي تنظيمياستخداماته بقرار فعليًا مجيع  تظرمبيد ُح أيوتعين  املقيدة بشدة املبيدات

فضرتت املوافقرتة علرتى مجيرتع     مبيرتد رُ  أيويشرتمل ذلرتك   . باستخدامات معينة حمددة لهترخيص يظل هناك البيةة، ولكن 

عمليرتة مواصرتلة حبرتث    حب مرتن  السرتوق احملليرتة أو ُسرت    سواء مرتن ل اجلهة املصنعة َبأو مت سحبه من ِقفعليًا ته ستخداماا

أو  اإلنسرتان صرتحة   قد اُتخذ غرض محاية اإلجراءهذا أن على صريح وحيث يوجد دليل  ،عملية املوافقة احملليةاملوافقة 

 .البيةة

 

املاديرتة والكيميائيرتة املقبولرتة وذات الصرتلة يف     اخلرتواص  حرتّدد الشرتكل املرتادي، و   اليت ُتاملقاييس واملعايري تعين  املواصفات

 .املرتبطة بالتوصيفات املالئمة لألخطار واملخاطر واملركبة التقنيةاملبيدات 

 

 .طلب احلصول على عروض لشراء املبيدات تعين ةاملناقص

 

لكرتائن احلرتي   ل إصرتابة على إحداث ضرر أو  ةيئايالكيم املادةخاصية فسيولوجية أو بيولوجية حتدد قدرة وتعنى  السمية

 .بغري الطرق امليكانيكية

 

 . سواء يف التصدير أو االسترياد أو التوزيع احمللي ،كل من يعمل يف التجارةويعنى التاجر 

 

وتعين األشخاص الذين يشملون احلوامل واملرضرتعات، واألجنرتة الرتذين مل يولرتدوا بعرتد، والرضرتع       اجملموعات املعرضة 

متالزمرترتة نقرترتص املناعرترتة املكتسرترتب  / اص املصرترتابني بفرترتريوس نقرترتص املناعرترتة البشرترترية  واألطفرترتال، وكبرترتار السرترتن، األشرترتخ 

 . ، وعندما يتعرضون بدرجة عالية ملبيدات اآلفات لفرتة طويلة، والعمال والسكان(السيدا/اإليدز)

 

 إدارة املبيدات  - 3املادة 

 

واستخدامها يف بلدانها، وجيرتب عليهرتا    تتحمل احلكومات املسؤولية العامة عن تنظيم توافر املبيدات وتوزيعها 3-0

 .(2) هذه املهمة إلجنازاملوارد الكافية ضمن  صيص أن ت
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وبيعهرتا   ،وتوزيعهرتا  ،جيب على صرتناعة املبيرتدات أن تتقيرتد بأحكرتام هرتذه املدونرتة كمعيرتار يف صرتنع املبيرتدات          3-2

مل تضع بعد أو مل تتمكن مرتن التشرتغيل الفعرتال خلطرتط     البلدان اليت وهذا أمر مهم بصفة خاصة لدى تلك . واإلعالن عنها

 . كافية وخدمات استشاريةتنظيمية 

 

متطّلبرتات  إتبرتاع  املعنيرتة يف هرتذه املدّونرتة أن تضرتمن     الصرتناعة واهليةرتات األخرترى    و ،يتوجب علرتى احلكومرتات     3-3

  .االتفاقيات الدولية ذات الصلة

 

يف تصرتدير  اجليرتدة  التجارية  املمارسات إتباع، بقدر اإلمكان، كفلعلى حكومات البلدان املصدرة للمبيدات أن ت 3-4

 :ةمالئم يةتنظيم خططالبلدان اليت مل تضع بعد  معاملبيدات، السيما 

 
وهذا مهم بشرتكل لرتدى    .إدارة املبيداتجمال التالية يف  صناعة املبيدات واملتاجرين فيها مراعاة املمارساتعلى  3-5

 .مناسبة وخدمات استشاريةمل تضع بعد أو غري قادرة على التشغيل الفعال خلطط تنظيمية البلدان اليت تلك 
 

وُموَسمه بصورة مالئمة لكل سوق حمرتدد  النوعية املالئمة معبأة يف أكياس  من مبيداتيزودوا سوى أال  3-5-0

 ؛(3)من األسواق 

باألحكرتام الرتواردة يف    ،املبيرتدات شرترتي  ومرتن خرتالل التعرتاون الوثيرت  مرتع م      ،وثيرت  بشكل أن يلتزموا  3-5-2

 ؛(5، 4) الصحة العاملية بشأن إجراءات املشرتيات واملناقصات ومنظمةاليت وضعتها الفاو التوجيهات 

من أجل تقليرتل   وتوسيمهااملبيدات وطريقة عرضها وتعبةتها  اتباختيار تركيب خاصًا اهتمامًا يولواأن  3-5-3

 والبيةة؛ اجلمهورني، ومستعمللل بالنسبةاملخاطر 

 الرمسيرتة  اللغرتات  من أكثر أو بلغةمعلومات وتعليمات  ،مع كل عبوة من عبوات املبيدات ،ن يقدمواأ 3-5-4

واجلمهرتور  ، وتقليل املخاطر إىل أدنرتى حرتد بالنسرتبة للمسرتتعملني     الفعال الستخداما لكفالةمناسبة  بصيغةللبلد و

 والبيةة؛

املسرتتعمل  مسرتتوى  حترتى  منرتتج  كاملرتة لل إدارة مرتدعوم برت   ،يكونوا قادرين على تقديم دعم فين فّعال أن 3-5-5

آليات لإلدارة الفعالة للمبيرتدات غرتري املسرتتعملة واملتقادمرتة وعبرتوات       وتنفيذاملشورة بشأن  ، مبا يف ذلكالنهائي

 املبيدات الفارغة؛

اسرتتخداماتها الرئيسرتية   متابعرتة  ، وكامل دورة حياتهرتا  على امتدادمنتجاتهم االهتمام املستمر مبتابعة  3-5-2

تحديرتد مرتدى احلاجرتة إىل إحرتداث     لأسرتاس  وذلرتك ك  ،استخدام هذه املنتجرتات عن أي مشكالت تنشأ حدوث و

 .أو يف التعبةة والرتكيب أو مدى توافر املنتجات ،االستخداموجيهات يف تالوسيم، وتغيريات يف 

 

أو تكرتون غرتري مريرتة    شخصرتية   واقية معداتواستخدامها ارتداء  مناولتهاجتنب املبيدات اليت يقتضي  ينبغي 3-2

 ؛(6) يف املناخ احلارزارع صغار املستخدمني وعمال امل يف حالةباهظة التكاليف أو ليست متاحة بسهولة، السيما 
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نتاج مواد توعية ذات صلة وواضحة إجراءات منسقة إلتتخذ املعنية يف هذه املدونة أن  الكياناتجلميع ينبغي   3-7

الزراعة والصحة العامة،  ياإلرشاد، والدوائر االستشارية يف جمال أمام خدماتوسائل املتاحة المن خالل مجيع  هاونشر

سدي ى ُتأخر وكياناتمكافحة اآلفات، والعاملني يف الصحة العامة، يف جمال  والعاملنيواملزارعني ومنظمات املزارعني، 

ومساعدتهم على فهمها وإتباع  لى مواد التوعيةصول على احلنبغي تشجيع املستعملني عوي. املشورة بشأن إدارة املبيدات

  .اآلفات واستعماهلا مبيداتمشورتها وذلك قبل اإلقدام على مناولة 

 

إلدارة املتكاملة ا /لآلفاتدارة املتكاملة اإلتطوير وتشجيع بذل جهود منسقة من جانب احلكومات ل يينبغ   3-3

واحلكومات دعم وضع سياسات  املاخة،والوكاالت  ،قراضملؤسسات اإل يوعالوة على ذلك، ينبغ. لناقالت األمراض

 /دارة املتكاملة لآلفاتاإل مفاهيم وممارساتحتسني و. إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا /دارة املتكاملة لآلفاتإلوطنية ل

ذلك  يفمبا )زيادة مشاركة املزارعني تشجع اسرتاتيجيات ذلك إىل ستند يأن  يوينبغ. ملة لناقالت األمراضإلدارة املتكاا

احلقليني واجملتمعات احمللية، والكيانات ذات الصلة والباحثني العاملني يف جمال اإلرشاد و ،(اجملموعات النسائية

 .األخرى والقطاعات العامة الصحة من قطاع

 

دارة املتكاملرتة  اإليف جمرتال   ونبرتاحث الاملرتزارعني، و ورابطات ن ومبا فيهم املزارع ،جلميع أصحاب الشأن ينبغي  3-3

جمرتال احملاصرتيل،    ن يفوواخلرباء االستشرتاري عاملون يف جمال اإلرشاد، إلدارة املتكاملة لناقالت األمراض، والا /لآلفات

، والعرتاملون يف جمرتال مكافحرتة اآلفرتات،     ومعرتدات االسرتتخدام   يةئاياملبيدات البيولوجية والكيم ونعاوص ،غذيةاأل وصناع

وجمموعرتات املصرتا  العامرتة األخرترى،     جمموعرتات املسرتتهلكني    ووخرباء البيةة وممثلرت  والعاملون يف قطاع الصحة العامة،

 .وتشجيعهاإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض ا /دارة املتكاملة لآلفاتاإل تطوير يف ياالضطالع بدور استباق

 

، أن البحرتوث  وصنادي  املاخة والوكاالت بدعم من املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ،يتعني على احلكومات  3-01

املكافحرتة  مثرتل عوامرتل    أقرتل للمبيرتدات املوجرتودة حاليرتًا الرتيت تشرتكل خمرتاطر       بدائل بشأن تطوير لبحوث ا عززتشجع وت

قليلرتة بالنسرتبة    اليت تشكل خماطرواملبيدات وأساليب مكافحة اآلفات؛ ية ئايواملبيدات غري الكيم ؛البيولوجية وتقنياتها

أو أيضرتات عقرتب    عناصرتر ل إىل لرت حت، وتكرتون مرغوبرتة بقرتدر اإلمكرتان، وحمرتددة االسرتتهداف      ت، والرتيت  والبيةرتة  لإلنسان

  .االستعمال

 

وصرتناعة معرتدات االسرتتعمال تطرتوير وتشرتجيع واسرتتخدام أسرتاليب         وصرتناعة املبيرتدات  يتعني على احلكومرتات   3-00

إىل أدنرتي حرتد مرتن     الرتيت تقلرتل  ( 16و 15و 14و 13و 12) اومعرتداته ( 11و 12و 9و 1و 3)استعمال مبيرتدات اآلفرتات   

الفعاليرتة  كفرتاءة و والرتيت تعظرتم مرتن ال   البيةرتة  أو /احليرتوان و و اإلنسرتان صرتحة  اليت تنشأ من املبيرتدات وتقرتع علرتى    خاطر امل

لصناعة معدات االسرتتعمال أن ترتزود   ينبغي و. (13) نشطةهذه األالتكاليفية، مع ضرورة إجراء تدريب عملي دوري على 

 .املستخدمني مبعلومات عن الصيانة السليمة وعن استخدام معدات االستعمال
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ملنرتع  اسرترتاتيجيات  وتشجيع تعاون لوضع ال واملنظمات الوطنية والدوليةاملبيدات، وصناعة ينبغي للحكومات،      3-02

، والتقليرتل  اآلفات من أجل إطالة صالحية املبيرتدات القيمرتة  ملبيدات دارة مقاومة اآلفات ن أجل إلآلفات مقاومة املإدارة و

 تطرتوير املبيدات املسرتتخدمة يف الزراعرتة علرتى    ريات ثتأالنظر يف ذلك ن يشمل نبغي أوي. من اآلثار الضارة ملقاومة املبيدات

 (.11)  الصحة العامةوآفات األمراض حامالت املقاومة بني 

 

تقرتّدم  وضوعة بشكل جيرتد، إىل أقصرتى حرتٍد ممكرتن، و    املنّظمة للمبيدات م هالحكومات اليت تكون براجمينبغي ل    3-03

املبيرتدات علرتى   يف تطرتوير بنيتهرتا التحتيرتة وقرتدراتها علرتى إدارة       الفنية، مبا يف ذلك التدريب، إىل بلدان أخرىساعدة امل

   .امتداد دورة حياتها

 

 اختبار املبيدات – 4املادة 
 
 :املبيداتعلى صناعة  4-0
 

وأسرتاليب االختبرتار    إجرتراءات  بإتبرتاع  وفعرتاالً  كافيًا اختبارًامنتج مبيدات أن تضمن اختبار كل مبيد و 4-0-0

، (22، 19)وفعاليتهرتا  والبيولوجيرتة الكيميائيرتة  األصرتيلة املاديرتة و   هاملعتمدة بهدف وضع تقييم كامرتل خلصائصرت  

الظرتروف املتوقعرتة يف األقرتاليم    االستخدامات وختلف بالنسبة مل ،(22، 21)وأخطاره وخماطره مآله، و ،وسلوكه

 أو البلدان اليت تستخدمه؛

ومبرتادئ املمارسرتة   سرتليمة  والتجريبيرتة ال  لإلجرتراءات العلميرتة   هرتذه االختبرتارات وفقرتاً   إجراء أن تضمن  4-0-2

 ؛(23)والتجريبية اجليدة  ةاملختربي

لسرتلطات  لتقرتديرها مرتن جانرتب ا   أو ملخصات من التقارير األصلية عن هذه االختبارات  أن توفر نسخًا 4-0-3

 ،مرتمجرتة  وثرتائ  قرتدمت   وإذا. فيهاأو االستخدام احلكومية املسؤولة يف مجيع البلدان املقرر عرض املبيد للبيع 

 ؛للتصدي  دقتها أن  ضع ينبغي

وصرتحائف بيانرتات    ،والعبوات ،والتوجيهات وسمودعاوى ال ،عكس االستخدام املقرتحيأن تضمن أن  4-0-4

 ؛ديراتالتقالعلمية واالختبارات هذه نتائج  ،ةفعليبصورة  تقنية واإلعالناتات البيانوالالسالمة، 

أو ، مشرترتك  عنصرتر ترتركيا  أن تقدم، بناء على طلب أي بلد، طرترق حتليرتل أي مرتادة فعالرتة أو أي      4-0-5

 ؛ضروريةاملعايري التحليلية الالشوائب ذات الصلة أو الرتكيبات اليت تصنعها، وأن تقدم 

وعلرتى العرتاملني يف    .أن تقدم املشورة واملساعدة لتدريب املوظفني الفنيني على أعمرتال التحليرتل الرتالزم    4-0-2

 تركيب هذه املبيدات تقديم الدعم الفعال هلذه اجلهود؛

، علرتى األقرتل، للخطرتوط التوجيهيرتة بشرتأن      ى املخلفرتات قبرتل التسرتوي  وفقرتاً    رترتارب علرتجتأن جتري  4-0-7

أو بيانرتات املخلفرتات   ( 16)الدسرتتور الغرتذائي والفرتاو     هيةرتة  ضعهات اليتة رتل السليمرتالتحليممارسات ب رتأسالي

 (.22)حتى ميكن وضع أساس لتقرير احلد األقصى املناسب من املخلفات  ،(19 و 11 و 13)احملصولية 
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يتعني أن يكون لدى كل بلرتد أو يف متناولرته مرافرت  تترتيح لرته التحقرت  مرتن جرتودة املبيرتدات املعروضرتة للبيرتع أو             4-2

ملواصرتفات الفرتاو    فقًاذلك وو ،صالحية تركيبهامدى الفعالة فيها وأو املواد التصدير، والرقابة عليها، وحتديد كمية املادة 

إىل مرافرت  مالئمرتة،   ما يفتقر بلد  ثماوحي (.21)عند توافرها ملواصفات الوطنية، اأو املوصى بها  أو منظمة الصحة العاملية

  .يإقليمخمترب ينبغي النظر يف إمكانية الوصول إىل خمترب يف بلد جماور أو 

 
ينبغي أن تنظر املنظمات الدولية وغريها من اهليةات املعنية يف أن تساهم، يف حدود املوارد املتاحة هلا، يف  4-3

املستوردة للمبيدات، سواء لكل بلد  ،أو تعزيز املختربات املوجودة يف البلدان ،إنشاء خمتربات للتحليلاملساعدة على 

وجيب أن ُتنشأ هذه املختربات كافة بطريقة تضمن استدامتها االقتصادية والفنية مبا . على حدة أو على أساس إقليمي

وجيب أن تلتزم هذه املختربات . خرىاأل عنيةاملجهزة األت الدولية واملقّدمة من املنظما املساعداتيتعّدى نطاق 

اجليدة، وأن متتلك اخلربات الالزمة، وأن تكون املختربية لممارسات لباإلجراءات العلمية السليمة واخلطوط التوجيهية 

 ،واملواد الكاشفة املالئمة ،واملذيبات ،من املواصفات التحليلية املعتمدةإمدادات لديها املعدات اخلاصة بالتحليل، و

  .وطرق التحليل احلديثة

جيب أن تضطلع احلكومات املصدرة واملنظمات الدولية بدور فعال يف مساعدة البلدان النامية على تدريب  4-4

وحتليل بيانات االختبارات وتقديرها، وتفسري  ،تصميم التجارب وإجرائهاوتوفري التوجيهات بشأن العاملني 

أيضًا أن تشجع التوافر اأَلْوَفى للبلدان النامية والستخدامها لنتائج التقديرات والتقييمات اخلاصة وعليها . املنافع/املخاطر

 .بأخطار وخماطر املبيدات على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية املناسبة

 

 رصرتد إجرتراء دراسرتات   يف ومرتا بعرتد التسرتجيل    مراقبرتة  عمليرتة  احلكومات يف وأن تتعاون صناعة املبيدات  ينبغي 4-5

 (.31) التشغيليةاملبيدات وأثرها على الصحة والبيةة يف الظروف مآل لتحديد 

 

 تقليل املخاطر على الصحة والبيئة – 5املادة 
 
 :على احلكومات أن 5-0
 

منصرتوص عليرته يف    ما هرتو على خو  تهابقراملتسجيل املبيدات وسياسة خاصة باملبيدات ونظامًا تنفذ  5-0-0

 ؛6املادة 

اتها املقبولة وتوافرها لكل قطاع من استخداماملبيدات اليت تسّوق يف بلدانها، و بشكل منتظمتستعرض  5-0-2

 العلمية؛ عندما متليها الشواهدقطاعات اجلمهور، وجتري استعراضات خاصة 

 دات وأن تتحرى وتوث  حاالت التسمم؛للمبي تنفذ برامج للرقابة الصحية ألولةك املعرضني مهنيًا 5-0-3

بشرتأن  توجيرته والتعليمرتات   تقدم للعاملني يف جمرتال الصرتحة العامرتة ولألطبرتاء وملرتوظفي املستشرتفيات ال       5-0-4

واإلبرتالغ عرتن    ؛وكذلك احليلولرتة دون التعرترض والتسرتمم    عالج حاالت االشتباه بالتسمم من املبيداتتشخيص و

 حوادث التسمم وتسجيلها؛
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العاجلرتة   اإلرشرتادات لتقرتديم   إسرترتاتيجية مواقع  يفعن التسمم  لإلعالم إقليميةتنشئ مراكز قطرية أو  5-0-5

 ؛(33)مجيع األوقات  يفاملتاح  الطااألولية والعالج  اإلسعافاتعن 

ترتأثريات  بشرتأن   باإلحصرتاءات تستخدم مجيع الوسائل املمكنة جلمع البيانات املوثوق بها واالحتفرتاظ   5-0-2

باستخدام األدوات املنسقة كلما توافرت، حيثمرتا يتناسرتب،    ،الصحة وحوادث التسمم باملبيداتت على املبيدا

تقديم استمارات اإلبالغ عن احلوادث اليت تقع لألشخاص التابعة التفاقيرتة روترتردام بشرتأن تركيبرتات مبيرتدات      

توفري املوظفني املدربني واملوارد  وينبغي(. 34)اآلفات شديدة اخلطورة، على اهليةة الوطنية املعينة ذات الصلة 

 مت مجعها؛ اليتالكافية لضمان دقة املعلومات 

منظمرتات املرتزارعني   خدمات املشرتورة الزراعيرتة والصرتحة العامرتة للمرتزارعني و     و ،توفر خدمات اإلرشاد 5-0-7

سرتدي املشرتورة   والعاملني يف جمال مكافحة اآلفات، والعاملني يف قطاع الصحة العامة والكيانات األخرى الرتيت ت 

اخلاصة العملية  واألساليبمبعلومات كافية عن االسرتاتيجيات أو إدارة ناقالت األمراض /بشأن إدارة اآلفات و

، وترتدابري احلرتد مرتن خمرتاطر املبيرتدات، وكرتذلك       إلدارة املتكاملة لنرتاقالت األمرتراض  ا/ إلدارة املتكاملة لآلفاتبا

يف ذلك معلومات عن املخرتاطر واألخطرتار وسرتبل التخفيرتف مرتن      مجيع الطرق املتوافرة لالستخدام، مبا  جمموعة

 احلدة يف حالة التعرض أو احلوادث؛

مرتن خرتالل   العرتام  أن حتّد، بالتعاون مع صناعة املبيدات، من توافر املبيدات اليت ُتبرتاع إىل اجلمهرتور    5-0-3

، (لدى منظمة الصحة العامليرتة  Uالفةة )على املنتجات املتدنية اخلطورة  لتقتصرمنافذ جتارية غري متخّصصة، 

آخرتر، وميكرتن   إعرتداد  ي إلرت  فيرتف أو  حتترتاج إىل  الرتيت ال  منخفضة املخاطر واجلرتاهزة لالسرتتخدام   واملنتجات 

 ؛ كثرية استخدامها من دون احلاجة إىل معدات وقائية شخصية

وينبغرتي   ،هلويرتة تطلب فصل املبيدات فصاًل ماديًا عن السلع األخرى ملنع التلوث أو خطأ يف حتديد ا 5-0-3

قصرتارى اجلهرتد   برتذل  ينبغرتي  و . أنها مواد خطرترة إىلتشري ى املبيدات ، وضع عالمات واضحة علعند االقتضاء

  ؛األغذية معًاوخاطر  زين املبيدات مب للتعريف

عرتن تلرتوث البيةرتة     بإحصرتاءات واالحتفرتاظ   فيهامكنة جلمع البيانات املوثوق ائل املوسالتستخدم كل   5-0-01

، وينبغرتي للحكومرتات عنرتد االقتضرتاء تقرتديم      باملبيرتدات  حمددة تتصلحوادث أي عن  الضارة، واإلبالغواآلثار 

استمارات اإلبالغ عن احلوادث البيةية التابعة التفاقية روتردام واملتعلقرتة برتكيبرتات مبيرتدات اآلفرتات الشرتديدة      

تدريب مناسب وترتوفري املرتوارد الكافيرتة     وينبغي توفري عاملني ذوى(. 34)اخلطورة على السلطة الوطنية املعينة 

 ؛وذلك لضمان دقة املعلومات اليت يتم مجعها

الرتيت  وائرتل  وامل والبيةرتة واألعرتالف وميرتاه الشرترب     ،األغذية يفلرصد خملفات املبيدات  ًاتنفذ برناجم  5-0-00

  .خدمت فيها املبيداتاسُت

 

 :خطة للمراقبة أن وجود ةعلى صناعة املبيدات، حتى يف حالو 5-2
 

 ؛اآلفات املسوَّقةمبيدات من أجل العمليات العادية إلعادة تقدير تتعاون  5-2-0
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، وُسرتمية  ر املبيرتدات اخطرت أمبعلومرتات عرتن   العرتامني  املمارسني األطباء م ووأن تزود مراكز مكافحة السم 5-2-2

 ؛املناسبة للتسمم مببيدات اآلفاتالعناصر الفّعالة واملواد الرتكيبية املشرتكة وبشأن املعاجلة 

عنرتد وقرتوع   البيةرتة معلومرتات حرتول الترتدابري العالجيرتة املناسرتبة       املعنيرتة ب توّفر للمستعملني والسلطات    5-2-3

  ؛واحلوادثاالنسكابات 

 :تسببها املبيدات من خالل اليتأن تبذل كل جهد معقول لتقليل املخاطر  5-2-4
 

 أقل؛ ميةذات ُستوفري تركيبات  5-2-4-0

 عبوات جاهزة لالستخدام؛ يفم املنتجات يتقد 5-2-4-2

 من التعرض للمبيدات؛إىل أدنى ر أساليب ومعدات استخدام تقلل يتطو 5-2-4-3

 نظم فعالة جلمع العبوات؛وذلك يف وجود ها ةملإعادة عبوات أو إعادة استخدام ال 5-2-4-4

ال تشجع  اليتوالرتويج للربامج  ،هااستخدام إعادةعلى  عال يشجعبوات غري جذابة مبا  5-2-4-5

 ؛حيثما ال توجد نظم فعالة جلمع العبوات ،هااستخدام إعادةعلى 

ملنتجات بالنسبة وخاصة  ،فتحها يهمأو يصعب عللألطفال عبوات غري جذابة  5-2-4-2

 ؛املنزلي ستخداماال

 ؛ودقيقةواضحة توسيم بطاقات استخدام  5-2-4-7
 

غرتري   ًاخطرتر ثرتل  ترتبني أن مناولتهرتا أو اسرتتخدامها مي    إذامن السوق  وسحبهاتوقف بيع املنتجات  أن 5-2-5

 .ه وإخطار احلكومات بذلكبشأن االستخدام أو قيود إرشادات أيمبقتضى مقبول 
 
 :مواصلة تقليل املخاطر عن طري ة صناعالعلى احلكومات و 5-3
 

ناسرتبة للظرتروف املناخيرتة    واملللمهرتام الرتيت ُتنفرتذ،    معدات الوقاية الشخصية املالئمة  ستخدامالرتويج ال 5-3-0

 ؛(6) فةتكلالسائدة وامليسورة ال

املزرعرتة  اآلفات يف مستودعات اجلملة أو التجزئة وعلى مستوى ملبيدات اآلمن لتخزين لوضع ترتيبات  5-3-2

 ؛(23و 26)

 خدمات جلمع العبوات املسرتتخدمة والكميرتات الصرتغرية املتبقيرتة مرتن املبيرتدات والرتتخلص منهرتا         إقامة 5-3-3

 ؛(21)بصورة آمنة 

يرتاه،  امل)للمبيدات على البيةرتة  الضارة التأثريات إىل أدنى درجة من فض اخلصيانة التنوع البيولوجى و 5-3-4

 وعلى الكائنات غري املستهدفة؛( الرتبة واهلواء

رفع مستوى الوعي والفهم يف صفوف مستعملي املبيدات بشأن أهمية وطرق محاية الصحة والبيةة مرتن   5-3-5

  .للمبيدات احملتملة الضارةاآلثار 
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نشر املعلومات املسؤولة ينبغي أن تعزز وقائ  املتوافرة، يف مجيع احل باملدونة النظر ةاملعنيكيانات لل نبغيي    5-4

  .، وخماطرها، وبدائلهااستعماالتهابشأن املبيدات وبشأن 

 

لبلرتدان  أن ُتنشرتئ مرافرت  إنترتاج مبيرتدات آفرتات ذات مسرتتوى مناسرتب ل       احلكومرتات  ينبغي جلهات التصرتنيع و   5-5

 :النامية
 

الرتيت  تطبي  املعايري اهلندسية واألساليب التشغيلية املالئمرتة لطبيعرتة العمليرتات التصرتنيعية واملخرتاطر       5-5-0

 توافر معدات الوقاية املالئمة؛وضمان تنطوي عليها، 

 ؛ةوالبيةاحمللية القريبة واجملتمعات املارة، حلماية العمال وضرورية ا اذ مجيع االحتياطات ال 5-5-2

النفايات و املخلفاترصد ووكذلك املخازن التابعة هلا والتحضري ضمان املكان املناسب ملعامل التصنيع  5-5-3

مناسبة طبقًا للقواعد الوطنية واإلقليمية كلما توافرت، أو طبقًا للمبادئ التوجيهية بطريقة والتحكم فيها  السائلة

 ؛الدولية ذات الصلة

ذات الصرتلة،  ضرتمان اجلرتودة للتأكرتد مرتن مطابقرتة املنتجرتات ملعرتايري النقرتاوة          إجراءاتاحملافظة على  5-5-4

 .سالمةثبات والالو ،واألداء

 

 املتطلبات التنظيمية والفنية  - 2املادة 
 
 :لحكوماتنبغي لي  2-0
 

اآلفات، وتسويقها واستخدامها طرتوال دورة   التشريعات الضرورية لتنظيم مبيداتالسياسات وأن تصدر  2-0-0

اخلدمات املالئمرتة   تقديمعلى أن يشمل هذا سي  واإلنفاذ الفعليني، تنالتضمن  اليت، وأن تتخذ التدابري حياتها

 اخلطرتوط التوجيهيرتة الرتيت وضرتعتها الفرتاو      باسرتتخدام توفري التوعية، واملشورة، واإلرشاد، والرعاية الصرتحية،  ل

عند القيام بذلك، ينبغرتي  و. العاملية، وعند االقتضاء، أحكام الصكوك ذات الصلة امللزمة قانونيًا الصحة ومنظمة

 .احمللية، والظروف االجتماعية واالقتصرتادية االحتياجات عوامل من قبيل بصورة كاملة  يأن تراعللحكومات 

 الشخصرتية الواقيرتة  املعرتدات  ُيسرتر احلصرتول علرتى    و ،، والظرتروف املناخيرتة  اإلملرتام برتالقراءة والكتابرتة   ومستويات 

 ؛الستخدام املبيدات

للحيلولرتة   سرتن التشرتريعات   ،36عمل األطفال يف الزراعةالشراكة الدولية للتعاون بشأن  لتوصيات وطبقًا 2-0-2

فإن اسرتتخدام األطفرتال للمبيرتدات يف مكرتان العمرتل ينبغرتي       . دون استخدام املبيدات من جانب األطفال أو بيعها

 112تفاقية منظمة العمل الدولية رقم إدراجه يف قائمة األعمال اخلطرة الوطنية بالنسبة لألطفال وذلك مبوجب ا

  ؛ت عليهااألطفال يف البلدان اليت صادق عملبشأن أسوأ أشكال 

                                                      
 شراكة تتألف من منظمة العمل الدولية، الفاو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، املعهد الدولي لسياسات حبوث األغذية التابع للجماعة 36

  .الزراعية الدولية، واالحتاد الدولي لألغذية، والزراعة والفنادق واملطاعم، والتزويد بالطعام، ورابطات التبغ والعمال ذات الصلةاالستشارية للبحوث 
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 ؛مكافحة اآلفاتأو التصاريح لعمال الرتاخيص تنظيمية مثل  أن تضع خططًا    2-0-3

قبرتل   اتمبيرتد منرتتج  كل تقييم البنى التحية اليت يسجل يف ظلها أن تضع خططًا لتسجيل املبيدات، و 2-0-4

  ؛لالستخدامإتاحته 

ىل مجيرتع البيانرتات   إ املخرتاطر اسرتتناداً   إلدارةتخرتذ قرترارات   ت ، وأنمخرتاطر للأن جترى عمليات تقيرتيم   2-0-5

 ؛(22و 21)املبيد  املعلومات املتوافرة كجزء من عملية تسجيلو

وكجزء من عملية التسجيل وضع ممارسات زراعية جيدة تتماشى مع تعريف املمارسات الزراعية  2-0-2

 ، لكل مبيد يتم تسجيله الستخدامه يف الزراعة؛2اجليدة يف املادة 

ومنظمرتة الصرتحة العامليرتة املوصرتى بهرتا      الفرتاو  إعرتداد ومواصرتفات   دليرتل   يفستخدم املبادئ الواردة أن ت 2-0-7

 ؛(23)املبيدات  تكافؤلتحديد بالنسبة للمبيدات 

 ،(البلرتدان  اتجمموعرت سرتب  أو حب إقليميرتا )شروط تسجيل مبيدات آفات منسقة وضع ، زاياملج يرتوال 2-0-3

مرتع مراعرتاة اخلطرتط التوجيهيرتة     والتعرتاون مرتع احلكومرتات األخرترى بهرتذا الشرتأن       ومعايري التقيرتيم،  وإجراءات 

أو  قطرتري ريع رترترت تش يف -إن أمكرتن   - هرتذه املواصرتفات   وإدراج، واملواصفات الفنية املالئمة واملتف  عليها دوليرتاً 

 ؛(33و 32) يقليمإ

للمبيرتدات،   منرتتظم اض إجراء إلعرتادة التسرتجيل لضرتمان القيرتام باسرتتعر     السماح بإعادة التقدير ووضع  2-0-3

معلومرتات جديرتدة أو بيانرتات بشرتأن األداء أو      ا ترتوافر وبذلك يتسنى ضمان تطبي  تدابري سريعة وفعالرتة إذا دعرت  

 األخطار إىل ا اذ إجراء تنظيمي؛

والتصرتنيع،   ،والصرتادرات  ،حتسني القواعد ذات الصلة جبمع وتسجيل البيانات اخلاصة بالواردات  2-0-01

 نوعية وكمية املبيدات؛ و ،وتركيب املبيدات

واسرتتخدام  مجع البيانات عن الواردات الفعلية من املبيدات، وصناعتها وتركيبها ونوعيتها وكميتهرتا    2-0-00

ورصرتد  البيةرتة،  أو /ترتأثريات حمتملرتة علرتى صرتحة اإلنسرتان واحليرتوان و       أيمبيدات اآلفات بهدف تقدير مدى 

 االقتصادية وغريها من األغراض؛اجتاهات استخدام املبيدات يف األغراض 

كانرتت مطابقرتة للمواصرتفات     إذا إالبتسوي  معدات املبيدات واملعدات الوقائية الشخصية  عدم السماح  2-0-02

 ؛(9و 1و 5)احملددة 

 من خالل التعاون الوطين املشرتك بنياملبيدات يف غري املشروع جتار االو 37رصد ومكافحة التزوير 2-0-03

 واحلكومي الدولي وتبادل املعلومات؛الوكاالت 

                                                      
شًا، تستخدم منظمة الصحة العاملية اعتبارًا من وقت االنتهاء من مدونة السلوك، تعبريات مثل دون املستوي، وزائف ويمل ومسًا مزورًا، مغشو  37

  .مزيف فيما يتعل  باملنتجات الطبية
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وينبغرتي يف  . بصرتفة خاصرتة   تنظيم ورصد خمّلفات املبيدات يف األغذية وفقًا لتوصيات الدستور الغذائي 2-0-04

وينبغي عمل ذلرتك  . حالة عدم وجود مواصفات الدستور الغذائي، ينبغي استخدام املواصفات القطرية واإلقليمية

 . نظمة الصحة العاملية وال تؤدى إىل حواجز تقنية يف التجارةبصورة متوافقة مع اشرتاطات م

 

 :املبيدات ةعاينبغي لصن  2-2
 

ذلك بيانات كافية لرتدعم   يفة لكل منتج، مبا الضرورية املساندبيانات الب موضوعي مقرتنًاتقدير تقديم  2-2-0

 ؛املخاطر إدارةاجملال ال اذ قرار بشأن  وإتاحةعملية تقييم املخاطر 

 يتنظيمرت ال الوضعالقطرية املنظمة بأية معلومات جديدة أو مستكملة ميكن أن تغري من  تزويد السلطات 2-2-2

 لمبيد مبجرد توافرها؛ل

اليت جيرى املبيدات املشرتكة يف تركيب عناصر الضمان أن تكون العناصر الفعالة، وغريها من  2-2-3

منتج املبيد املسجل والذي مت اختباره وة والرتكيب ملواد مطابقة من حيث املاهية والنوعية والنقاتسويقها، 

 يته السمية اإليكولوجية والبيةية؛ مقبولواإلفراج عنه بسبب مستوى ، هوتقييم

الوطنيرتة املعمرتول بهرتا أو    لمواصفات لمطابقة  ملبيدات املركبةا منتجاتوالدرجة الفنية ضمان أن تكون  2-2-4

 بشرتأن املوصرتى بهرتا   منظمرتة الصرتحة العامليرتة     وملواصرتفات  ،للمبيدات الزراعيرتة  املواصفات اليت توصى بها الفاو

 ؛، حني توافرهاالصحة العامةاملبيدات اليت  دم 

 التحق  من نوعية املبيدات املعروضة للبيع ونقاوتها؛ 2-2-5

املساعدة و ،تصحيحية بصورة طوعية إجراءات، إىل ا اذ بسبب املبيدات كلااملبادرة، عند نشوء مش 2-2-2

 إذا ما طلبت منها احلكومات ذلك؛على إجياد حلول للصعوبات 

، والتصرترتنيع، الرترتوارداتالصرترتادرات، وببيانرترتات واضرترتحة وخمتصرترترة عرترتن الوطنيرترتة تزويرترتد حكوماتهرترتا  2-2-7

 املبيدات؛والرتكيب، واملبيعات ونوعية وكمية 

 

أولويرتة متقدمرتة لطلبرتات املسرتاعدة     الثنائيرتة علرتى إبرتالء    وكاالت وال ،املختصةتشجيع املنظمات الدولية ينبغي  2-3

 .املبيدات ومراقبتها الالزمة لوضع نظم إلدارةربات اخلراف  أو بعد املال متلك  اليتمن البلدان النامية الواردة 

 

 توافر املبيدات واستخدامها – 7املادة 

 

 .اسرتتخدامها واملبيرتدات  ترتوافر  املتعلقرتة ب التشرتريعات   لصرتياغة  خاصرتاً  ينبغي للسلطات املسؤولة أن تولي اهتمامًا 7-0

الرتيت تسرتتند إليهرتا    سرتس  األو تلرتف  . املسرتتخدمني وخرترباتهم  ترتدريب  القائمرتة ل  ياتستواملمع ذلك شى اتمنبغي أن يوي

 .من احلكومات رتك األمر لتقدير كل حكومةأن ُيجيب ، وكبريًا استخدامها اختالفًاواملبيدات بشأن توافر القرارات 
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لسلطة املسؤولة أن تأخرتذ يف  نبغي لعند حتديد مدى املخاطر ومستوى قيود االستخدام اليت تناسب كل مبيد، ي 7-2

وأن تستخدم حيثما يتناسب، أن تأخذ علمًا لحكومات وينبغي ل. عمال واستعماالتهاوطريقة االست ،االعتبار نوع الرتكيبة

للمبيرتدات   منظمرتة الصرتحة العامليرتة   الرتذي أوصرتت برته     أو التصنيفاملواد الكيميائية وومسها  لتصنيف النظام املنس  عامليًا

  .للمخاطر معرتف بهارموز ربط فةة املخاطر بالتنظيمية، و هاكأساس لتدابريحبسب املخاطر 

 

كشرترط  ، ، أواملنرتتج تسرتجيل  كعرتدم   بطرترق خمتلفرتة،  لسرتلطة املسرتؤولة   جيوز تقييد توافر املبيدات مرتن جانرتب ا   7-3

 لتقرتدير للتسجيل، أو تقييد توافر املنتج بالنسبة جملموعات مستخدمني معينه أو بالنسبة الستعماالت معينة وذلك طبقرتًا ل 

 .هذا املنتجاستخدام ينطوي عليها للمخاطر اليت الوطين 

 

موسرتومة بصرتورة   ومعبرتأة  العام للجمهور وافرة تكون مجيع املبيدات املت أنأن تضمن  ةصناعالينبغي للحكومات و 7-4

أو بالتنظيمرتات  ( 3)منظمة الصحة العاملية أو مع مبادئ توجيهية أخرى ذات صرتلة بالتعبةرتة والتوسرتيم    / الفاو تتف  مع 

 .وبالنظم الوطنية واإلقليمية املناسبة

 

كانرتت   استنادًا إىل تقرتدير املخرتاطر،   ،وبيعها وشرائها إذاطورة شديدة اخل مبيداتحظر استرياد ميكن النظر يف  7-5

تدابري التخفيف من حدة املخاطر أو ممارسات التسوي  اجليدة ال تكفي لضمان أن تتم مناولة املنتج بدون حدوث خماطر 

 .لألشخاص وللبيةةمقبولة  غري

 

 التوزيع والتجارة  - 3املادة 
 
 :على احلكومات أن 3-0

 
لضرتمان أن يكرتون    ،مرتنح الرتاخرتيص ذات الصرتلة ببيرتع املبيرتدات      إجرتراءات وتنفرتذ  سن التشريعات ت  3-0-0

 سرتتخدام اال عرتن  فضرتال  ،ذلك قادرين على تزويد املشرتين باملشورة السليمة بشرتأن خفرتض املخرتاطر    املشاركون يف

 الكفء؛الرشيد و

املشرتيات يف مقابل موجهة خو السوق،  إمداداتاالعتماد على عملية بقدر اإلمكان، تشجع،  3-0-2

املؤسسات شبه وغري أنه يتعني على احلكومات . فرطةتراكم املخزونات امل إمكانياتللحد من  كومية، وذلكاحل

ومنظمة الفاو توجيهات  إىلوالوكاالت األخرى أن تستند لدى شراء املبيدات  احلكومية، وبرامج املساعدات

 ؛(5و 4) املبيداتواملشرتيات اخلاصة بعطاءات الصحة العاملية بشأن ال

ل املفرط أو غري املربر، مبا قرتد يرتوِ   ستخداماال إىلح تقدم للمبيدات َنأو ِمأي إعانات ؤدى تتضمن أال  3-0-3

 .االهتمام عن التدابري البديلة األكثر استدامة
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 :أن املبيداتاعة على صن 3-2
 
على األقل  بها دوليًاأن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان مطابقة املبيدات اليت جيري االجتار  3-2-0

 :ملا يلي
 

 ؛ذات الصلة الوطنيةاإلقليمية ودون اإلقليمية أو  واللوائحالتفاقيات الدولية ل 3-2-0-0

ذات الصلة املوصى بها، حيثما وضعت هذه  منظمة الصحة العاملية أوملواصفات الفاو  3-2-0-2

  املواصفات؛ 

 تصنيف املواد الكيميائية وومسها واخلطوطل يف النظام املنس  عامليًا اجملسدةللمبادئ  3-2-0-3

 والتوسيم؛التصنيف،  أو ملنظمة الصحة العاملية بشأن/، والتوجيهية ذات الصلة للفاو

توصرتيات األمرتم املتحرتدة    وضعتها اليت  واللوائح بشأن التعبةة ووضع العالمات والنقلللقواعد  3-2-0-4

منظمة الطرتريان  مثل ) حمددةاملعنية بوسائل نقل واملنظمات الدولية ( 46)البضائع اخلطرة املتعلقة بنقل 

األنظمة الدولية املتعلقة بنقرتل البضرتائع اخلطرترة بالسرتكك     و، 39، واملنظمة البحرية الدولية38املدني الدولي

احترتاد النقرتل   و، 41الربيرتة االتفاق األوروبي املتعل  بالنقل الدولي للبضائع اخلطرة برتالطرق  و، 40احلديدية

 .(42اجلوي الدولي
 

املتعلقرتة برتاجلودة السرتارية علرتى     واصفات وامل الشروطاملبيدات املنتجة للتصدير لنفس كفالة أن  ضع  3-2-2

 لة؛ياملنتجات احمللية املث

 ،املناسرتبة واصفاتها اجلودة وم لشروطأن تضمن استيفاء املبيدات اليت تصنعها أو تركبها شركة فرعية  3-2-3

 أن تكون متفقة مع متطلبات البلد املضيف والشركة األصلية؛ وينبغي

أن تشجع وكاالت االسترياد، واملشتغلني برتكيب هذه املبيرتدات علرتى املسرتتوى القطرتري واإلقليمرتي،       3-2-4

 ا، علرتى التعرتاون مرتن أجرتل حتقيرت  املمارسرتات السرتليمة وأسرتاليب التسرتوي          الترتابعني هلرت  واملنظمات التجاريرتة  

 داخل الصناعة؛غري األخالقية والتوزيع، وعلى التعاون مع السلطات للقضاء على املمارسات 

ميثرتل  املبيرتد عنرتدما   مبيرتدات اآلفرتات ميكرتن جلهرتات التصرتنيع والتوزيرتع القيرتام بسرتحب          أن تقر بأن 3-2-5

 وأن تعمرتل وفقرتاً   ،غري مقبرتول علرتى صرتحة اإلنسرتان واحليرتوان أو البيةرتة       ًاخطر ااملوصى بهاستخدامه بالطريقة 

 لذلك؛

يكونرتوا أعضرتاء يف   يفضرتل أن  ووالشراء، لعملية االجتار ذوي مسعة طيبة أن تسعى لضمان تولي جتار  3-2-2

 هيةات جتارية معرتف بها؛

                                                      
38 International Civil Aviation Organization. 
39 International Maritime Organization. 
40 Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail 
41 European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 
42 International Air Transport Association. 
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الرتاخرتيص  التصاريح وولديهم  ،كافيًا ن تدريبًاوالتأكد من أن األشخاص املشتغلني ببيع املبيدات مدرب 3-2-7

مثرتل   ،ولديهم القدرة على احلصول على املعلومرتات الكافيرتة  ( الرتاخيص يف حالة وجود هذه) احلكومية املالئمة

فضرتال عرتن   املخرتاطر   تقليرتل حتى ميكنهم تزويد املشرتين باملشورة الالزمة بشأن  ،بيانات سالمة املوادصحائف 

 االستخدام الرشيد والكفء؛

جمموعرتة مرتن أحجرتام    تطرح، مبا ال يتعارض مع املتطلبات الوطنية، ودون اإلقليمية أو اإلقليمية، أن  3-2-3

وغريهم من املستخدمني احملليني،  واألسر ، اليت تتالءم مع احتياجات صغار املزارعنيالعبوات املناسبةوأنواع 

أو  غرتري ُموسرتومة   عبرتوات تجرتات يف  إعادة تعبةة املن علىوعدم تشجيع البائعني  ،املخاطر تقليلمن أجل وذلك 

  مناسبة؛غري 

من  معينةموعات قيدًا بالنسبة جملم استخدامهامبيدات، يكون ريد والقيام عن علم بتعدم   3-2-3

 . غري مرّخص هلم مستخدمني، لبيعها إىل املستخدمني

 

إدراج النظرتر يف  اإلفرتراط يف اإلمرتداد باملبيرتدات، و    لرتتاليف وذلرتك  ضع إجراءات للشرتراء  ملشرتيي املبيدات وينبغي  3-3

 (.5و 4)عقود الشراء  التخلص منها يفتوزيعها وخدمات  زين املبيدات ودمات تتعل   متطلبات 

 

 تبادل املعلومات – 3املادة 
 
 :على احلكومات أن 3-0

 
اإلدارة / واإلدارة املتكاملرتة لآلفرتات   املبيرتدات  بشرتأن  أو تعزيز شبكات لتبادل املعلومرتات   إلنشاءتروج   3-0-0

 اإلقليميرتة  دونو واإلقليميرتة واملنظمرتات الدوليرتة    الوطنيرتة خالل املؤسسرتات  املتكاملة لناقالت األمراض وذلك من 

 ؛ةالعاماملصا  وجمموعات 

أن تتضمن املعلومرتات املتبادلرتة    وينبغي. لتعزيز التعاونفيذية تيسر تبادل املعلومات بني السلطات التن 3-0-2

 :يليما 
 

، أو والبيةرتة  اإلنسرتان صرتحة  اليت ُتتخذ حلظر مبيرتد آفرتات مرتن أجرتل محايرتة       اإلجراءات  3-0-2-0

 عند الطلب؛ إضافيةمعلومات تقييده بشدة وتقديم 

مبرتا   ،واالقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات الصرتلة باملبيرتدات  تقنية املعلومات العلمية وال  3-0-2-2

 ذلك بيانات عن مسيتها وعن البيةة والسالمة؛ يف

 املنظمة للمبيدات؛ باألنشطةتوافر املوارد واخلربات ذات الصلة   3-0-2-3
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 ؛غري مشروعة جتار مببيداتواال 43التزويرحاالت   3-0-2-4

 .بيانات حوادث التسمم والتلوث البيةي  3-0-2-5

 

 :علىع احلكومات شَجوعالوة على ذلك، ُت 3-2
 

ية، تنظيمالعملية الخماطر املبيدات وبشأن املعلومات اليت تسمح بوصول اجلمهور إىل تشريعات سن ال 3-2-0

 ؛مع احلفاظ على امللكية الفكرية

مع  عملية التنظيم يفلتوفري الشفافية والوضوح وتيسري مشاركة اجلمهور  إدارية ا اذ إجراءات 3-2-2

 .احملافظة على امللكية الفكرية

 

ذلرتك   يفمبرتا  ) حمرتددة أن توفر معلومرتات عرتن مبيرتدات     ، يف حدود املوارد املتاحة،يتعني على املنظمات الدولية 3-3

احلقرتائ ، والترتدريب وغرتري ذلرتك مرتن      وصرتحائف  املعرتايري،   مسرتتندات من خالل توفري ( طرق التحليلبشأن  التوجيهات

  .الوسائل املالئمة

 

 :املدونة أنكيانات املشمولة بهذه على مجيع ال 3-4
 

تتضرتمن أخطرتار   الرتيت  سرتائل  املبشرتأن  تدعم عملية تبادل املعلومات وتيّسرتر احلصرتول علرتى املعلومرتات       3-4-0

، واإلدارة املبيرتدات يف املنتجرتات غرتري الغذائيرتة     واسرتتخدام ، وامليرتاه وخماطرها، واملخّلفات يف األغذية  املبيدات

اخلطرتورة،   الشرتديدة املبيرتدات، والبرتدائل للمبيرتدات     وفعاليرتة ، اإلدارة املتكاملرتة لنرتاقالت األمرتراض   / املتكاملة 

 ؛وإجراءات السياسات التنظيمية ذات الصلة واإلجراءات

أصحاب غريهم من و ،واحلكومات ،واملنظمات الدولية ة،العام املصا تشجع التعاون بني جمموعات  3-4-2

 .تاجها لتحقي  أهداف املدونةحت اليتالشأن املعنيني اآلخرين لضمان تزويد البلدان باملعلومات 

 

 وضع بطاقة البيانات على عبوات املبيدات وتعبئتها وختزينها والتخلص منها   - 01املادة 

 
ذات الصرتلة أو مرتع النظرتام    النظم  مبا يتف  مع واضحةوسم جيب أن توضع على مجيع عبوات املبيدات بطاقة  01-0

 بشرتأن  العامليرتة  الصرتحة  منظمرتة / للفرتاو اخلطرتوط التوجيهيرتة   أو /و( 45)لتصنيف املرتواد الكيميائيرتة وومسهرتا     املنس  عامليًا

 .(3)ممارسات التوسيم اجليدة اخلاصة باملبيدات 

 

  

                                                      
شًا، تستخدم منظمة الصحة العاملية اعتبارًا من وقت االنتهاء من مدونة السلوك، تعبريات مثل دون املستوي، وزائف ويمل ومسًا مزورًا، مغشو  43

 .مزيف فيما يتعل  باملنتجات الطبية
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 :طاقات وسمبتستخدم املبيدات أن  صناعةجيب على  01-2
 

 ؛البيعتف  مع تلك املتطلبات اخلاصة بالسلطات املختصة يف بلد ت  01-2-0

كلماتهرتا اإلشرتارية أو عبرتارات اخلطرتر     ، مرتع  ورسرتومات توضرتيحية كلمرتا أمكرتن    مناسرتبة  رموزًا شمل ت  01-2-2

 ؛املناسبةباللغة أو اللغات واملخاطر، باإلضافة إىل التعليمات املكتوبة، والتحذيرات واالحتياطات 

أو، يف حالة عرتدم وجرتود مواصرتفات وطنيرتة أكثرتر تفصرتياًل، فتمتثرتل        الوطنية التوسيم متتثل ملتطلبات   01-2-3

بشرتأن توسرتيم   منظمة الصحة العامليرتة  /توجيهات الفاو ، ولتصنيف املواد الكيميائية وومسهاللنظام املنس  عامليًا 

   ذات الصلة؛ الدولية األخرىالتوسيم  ومتطلبات، املبيدات

العبرتوات وتعليمرتات بشرتأن إزالرتة     اسرتتخدام  عدم إعرتادة  ب حتذيرًا ،باللغة أو اللغات املناسبة ،تتضمن  01-2-4

 ؛هاالتخلص اآلمن منو تلوث العبوات املستخدمة

كل كمية أو دفعة من املنتج باألرقام أو باحلروف حبيث يسرتتطيع كرتل شرتخص فهمهرتا دون      تعريف  01-2-5

 لفك الرموز؛ يةضافمراجع إحاجة إىل 

وترتاريخ انتهرتاء الصرتالحية    ، (21) عن الكمية أو الدفعة( بالشهر والسنة) اإلفراجبوضوح تاريخ  ظهرُت 01-2-2

 .وتشمل املعلومات ذات الصلة بشأن ثبات املنتج أثناء التخزين( حسبما يتناسب)

 

 :وجيب على صناعة املبيدات أن تضمن ما يلي بالتعاون مع احلكومات 01-3
 

ة املبيدات و زينها والتخلص منها من حيث املبدأ مع اخلطرتوط التوجيهية رترتات تعبةرترت  عمليرتتطاب  01-3-0

، 35، 34)ومنظمرتة الصرتحة العامليرتة     ،برنامج األمم املتحرتدة للبيةرتة  و ،وضعتها الفاواليت  أو النظم ذات الصلة

 .يتناسبحيثما أخرى دولية أي خطوط توجيهية أو ( 52، 49، 43

والرتيت متتثرتل ملواصرتفات    ذلك، برت إعادة التعبةة على األماكن املرخص هلرتا  عمليات التعبةة أو  اقتصار  01-3-2

ووجرتود  ، سرتموم توافر أسباب محاية املوظفني من خمرتاطر ال مقتنعة من السلطات املسؤولة تكون يث السالمة حب

بصرتورة سرتليمة وأن احملترتوي     سوف يتم تعبةتها وتوسيمهااملنتجات تدابري مناسبة لتاليف التلوث البيةي، وأن 

 .سوف يتواف  مع مواصفات اجلودة ذات الصلة

 

يف أي  مبيرتد  أو تفريرتغ أي إعرتادة تعبةرتة    حلظرتر ة رترترت الضروري التنظيميةذ اإلجراءات رترتات أن تتخرتى احلكومرتعل 01-4

وأن تتشدد يف تطبيرت   عبوات غري مالئمة أخرى  أيأو األعالف احليوانية أو أو املشروبات، املأكوالت، عبوة من عبوات 

 .هذه املمارسات على خو فعالردع اليت ت اإلجراءات العقابية
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الرتيت انتهرتت   حصرتر املخزونرتات    ،تعرتدد األطرتراف  املاملبيرتدات وبالتعرتاون    ةعاساعدة صرتن مب ،للحكومات ينبغي 01-5

 يفأو العرتالج   ،للتخلص منهاتنفيذ خطة عمل  23ووضع املستعملة، أو غري املستخدمة من املبيدات والعبوات  صالحيتها

 .وتسجيل هذه النشاطات( 42)حالة املواقع امللوثة 

 

معاجلة نفايرتات املبيرتدات اخلطرترية والرتتخّلص منهرتا بطريقرتة سرتليمة بيةيرتًا، مبرتا          نبغي للحكومات ضمان إجراء ي   01-2

األطرتراف،  املتعرتّددة  الدوليرتة  واالتفاقرتات البيةيرتة   ذات الصرتلة  ، واملعرتايري الدوليرتة   واإلقليميرتة  الوطنيةلوائح يتماشى مع ال

 .اتفاقية بازلو اصة 

 

التخلص من أي مبيدات حمظرتورة أو منتهيرتة    علىتعدد األطراف، املساعدة املالتعاون وب ،املبيدات لصناعةينبغي    01-7

ترتدويرها، بأقرتل قرتدر    إعرتادة  و ، مبا يف ذلرتك إعرتادة اسرتتخدامها أ   بطريقة سليمة بيةيًا املستعملة،العبوات من الصالحية و

  .عليه حيثما كان ذلك مالئما ومتفقًا خاطراملمن ن ممك

 

وبرترامج مكافحرتة نرتاقالت    الزراعرتي  احمللرتي  تمرتع  اجملاملبيرتدات واملنظمرتات الدوليرتة و    ةعاللحكومات وصرتن  ينبغي 01-3

 (.36) املستعملةوالعبوات  منتهية الصالحيةنفذ سياسات وممارسات لتالفى تراكم املبيدات األمراض أن ي

 

 اإلعالن - 00املادة 

 

 اإلعرتالم  وسرتائل مجيرتع   يفعرتن املبيرتدات    لتنظرتيم اإلعرتالن   يز وتنفذ التشرتريعات، يتعني على احلكومات أن جت 00-0

، توسرتيم بطاقرتة ال  يفالتوجيهرتات واالحتياطيرتات الرتواردة    شروط التسجيل من حيرتث مرتا يتعلرت  ب   لضمان عدم تعارضه مع 

واالحتياطرتات   ،قية الشخصرتية املالئمرتة  امعداتها، واملعدات الو واستخدامالسليمة للمبيدات  باإلدارةوخاصة تلك املتعلقة 

 .(45) العبواتإعادة استخدام وأخطار موعات املعرضة اخلاصة املتعلقة باجمل

 :يلياملبيدات أن تضمن ما  ةعاعلى صن 00-2
 

 اإلعالن؛ ايتضمنهالبيانات اليت التقين على  املربرأن يتوافر   00-2-0

أال تتضمن اإلعالنات أي بيان أو عرض مرئي ميكن أن يؤدي، سواء صراحة أو ضمنا أو باحلذف أو   00-2-2

املنرتتج وطبيعترته   " بسرتالمة "وبوجرته خرتاص فيمرتا يتعلرت       ،، إىل تضرتليل املشرترتى  االدعرتاء الغموض أو املبالغة يف 

 ام، أو فيما يتعل  باالعرتاف الرمسي به أو املوافقة عليه؛وتركيبه وصالحيته لالستخد

على العرتاملني املرتدربني أو املسرتجلني مرتن خرتالل       يقتصر استخدامها قانونًا اليتأال يعلن عن املبيدات  00-2-3

 ؛ًابارزًا بصورة جلية وموضحالتوافر املقيد كن يباستثناء تلك املخصصة هلؤالء الفنيني، ما مل الرمسية الصحف 

يف أى بلٍد أن يسوق أو أن يقم يف عني الوقرتت بتسرتوي  مكونرتات    أو شخص شركة أن يظر على أي   00-2-4

 نشطة خمتلفة من مكونات مبيد اآلفات أو مزيج من هذه املكونات حتت اسم جتاري واحد؛ 
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وسرتم  الأال يشجع اإلعرتالن علرتى اسرتتخدام املبيرتدات يف أغرتراض أخرترى  رتالف مرتا يرترد يف بطاقرتة             00-2-5

 املعتمدة؛

 ؛القرارات التنظيمية الوطنيةأال تتضمن املواد الرتوجيية توصيات لالستخدام  تلف عما توصي به   00-2-2

صرتطلحات  مرتن األدبيرتات الفنيرتة والعلميرتة أو امل     املقتبسرتات و أ ،اإلعالنات نتائج البحوث ُتحرِّفأال   00-2-7

 ؛لهتوفر تأساس علمي ال جلعل االدعاءات تبدو أنها تستند إىل  العلمية

غرتري  "، أو "غرتري سرتام  "، أو "آمرتن "عدم إطالق ادعاءات تتعل  بالسالمة، مبا يف ذلك عبرتارات مثرتل     00-2-3

إلدارة املتكاملرتة لنرتاقالت   ا/ لآلفرتات  اإلدارة املتكاملة يتف  مع "، أو "صدي  للبيةة"، أو "غري مسي"، أو "ضار

ستخدم يعندما "مواد اإلعالن األخرى، مع أو بدون عبارة شرطية مثل على بطاقات الوسم واملالزم أو  األمراض

/ لآلفرتات إلدارة املتكاملرتة  غري أنه ميكن إدراج اإلشارة إىل االستخدام ضمن برامج حمددة لرت . ]"لتوجيهاتل وفقًا

وفقرتا  إذا حتققت السلطة املنظمة مرتن صرتحة ذلرتك ويكرتون االدعرتاء مشرتروطا       " إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا

 ؛[لذلك

خمتلرتف املبيرتدات أو مرتواد     "سرتالمة "أو على بيانرتات تقرتارن املخرتاطر أو اخلطرتر     اإلعالن يشتمل أال   00-2-3

 أخرى؛

 عبارات مضللة فيما يتعل  بفعالية املنتج؛ عدم استخدام 00-2-01

، "…مزيد من األربرتاح  "ضمانات صرية أو ضمنية كاإلشارة إىل  إىل إشارةأية  اإلعالنأال يتضمن  00-2-00

 ؛االدعاءإلثبات صحة هذا  دليل قاطع، ما مل يتوافر "يضمن غلة وفرية"أو 

أو  هرتا مثرتل القيرتام بعمليرتات خلط   متثيل مرأى ملمارسات خطرية حمتملة، أال تتضمن اإلعالنات أي  00-2-02

 أطفال؛بالقرب من من أغذية، أو على مقربة ستخدامها ، أو اكافية استخدامها بدون مالبس واقية

على خو ما والرموز التحذيرية املالئمة  العباراتأو املواد الرتوجيية االنتباه إىل  اإلعالنات يتسرتع 00-2-03

 وومسهرتا لتصنيف املواد الكيميائية للتوسيم التابعة للنظام املنس  عامليًا  طوط التوجيهيةيف اخل هو منصوص عليه

 ؛(3)للفاو ومنظمة الصحة العاملية 

عرتدالت  التقيرتد مب يشرتمل  مبرتا  ، صرتحيحة ال املمارسرتات عرتن   املناسرتبة الفنية املعلومات  األدبياتتقدم  00-2-04

ترترتواتر عمليرترتات االسرترتتعمال والفرترترتات السرترتابقة للحصرترتاد بلغرترتة يسرترتهل فهمهرترتا علرترتى  واالسرترتتخدام املوصرترتى بهرترتا 

 ؛املستخدمني النهائيني

 أو مضللة؛غري حقيقية عدم اللجوء إىل مقارنات مع املبيدات األخرى بطريقة  00-2-05

ولرتديهم املعرفرتة    مرتدربني بقرتدر كرتاف   يف ترترويج املبيعرتات   املشاركني  املوظفنيجيب أن يكون مجيع  00-2-02

 وصحيحة عن املنتجات املعروضة للبيع؛ ،ودقيقة ،الفنية الكافية من أجل تقديم معلومات كاملة

بعنايرتة، أو أن  بطاقرتات الوسرتم    يقرترأوا على اإلعالنات أن تشرتجع املشرترتين واملسرتتخدمني علرتى أن      00-2-07

 ؛القراءة ستطيعونهلم إن كانوا ال ي يقرؤهايطلبوا من غريهم أن 
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حرتوافز أو هرتدايا غرتري مالئمرتة للتشرتجيع علرتى        يةالرتوجي ةنشطاألو اإلعالناتأن تتضمن  ينبغيال   00-2-03

 .اتشراء املبيد
 

 .حاالت اخلروج على أحكام هذه املادة إىلاالنتباه لفت أن ت ةالعام املصا للمنظمات الدولية وجمموعات  ينبغي 00-3
 

 رصد املدونة والتقيد بها – 02املادة 

 

التقيرتد بهرتا   ينبغرتي  وبواسطة الفاو، ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيةة هذه املدونة  نشرجيب  02-0

 . ة تتخذها مجيع الكيانات املعنية يف هذه املدونةتعاونيإجراءات من خالل 

 

مبيرتدات اآلفرتات إىل هرتذه     واسرتتخدام تصرتنيع وتوزيرتع   مجيع املعنيني يف جماالت تنظرتيم و توجيه اهتمام ينبغي  02-2

النهرتوض  الرتيت بإمكانهرتا    املدونرتة والكيانرتات األخرترى املعنيرتة يف هرتذه     وصناعة املبيرتدات  ، لكي تدرك احلكوماتاملدونة 

مرتن أجرتل ضرتمان حتقيرت      معًا مسؤولياتها املشرتكة للتعاون  وفهم ،مبمارسات اإلدارة املستدامة لآلفات وناقالت األمراض

 .أغراض املدونة

 

بصرف األخالقيات اليت تعرب عنها املدونة، هذه املدونة أن تشجع املبادئ ويف املعنية كيانات على مجيع ال 02-3

من أجل مراعاة  كاماًل أن تتعاون تعاونًااملبيدات وعلى صناعة  .املدونةآخر على مراعاة هذه كيان النظر عن قدرة أي 

املدونة، بغض النظر عن قدرة أي حكومة على واألخالقيات اليت تدعو إليها بادئ املأحكام هذه املدونة، وأن تدعم 

 .االلتزام باملدونة

 

ذات الصرتلة،  القانونيرتة   احلازم جلميع القواعرتد طبي  ينبغي التتدابري تتخذ ملراعاة هذه املدونة،  بعيدًا عن أيو 02-4

ومكافحرتة   ، واحلفرتظ ومحايرتة املسرتتهلك  التعويضرتات،  املتعلقرتة ب سواء كانت تشريعية، أو إداريرتة أو قضرتائية أو عرفيرتة،    

 .التلوث وغريها من اجملاالت ذات الصلة

 

 :األخرى املعنيةكيانات احلكومات وال 02-5
 

املرتواد   إدارةبشرتأن  ذات الصرتلة  صك من الصكوك الدوليرتة   أي يفشجع على مراعاة األحكام الواردة ُت  02-5-0

 ؛(1امللح  )وذات الصلة باملدونة  ،والتنمية املستدامة والتجارة الدولية ،ومحاية البيةة والصحة ،يةئايالكيم

 يفتقييم مدى مالءمرتة ذلرتك   ألجل هذه الصكوك، مثل  إىل انضمتصادقت أو مل تكن قد  إنشجع، ُت  02-5-2

 .أسرع وقت ممكن
 

األخرترى ذات  غريها من املنظمات الدوليرتة  و ،برنامج األمم املتحدة للبيةةمنظمة الصحة العاملية، وو ،على الفاو 02-2

 .بهذه املدونةللتقيد  كاماًل ًاتقدم دعمالصلة أن 
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 أن ترصرتد التقيرتد  برنرتامج األمرتم املتحرتدة للبيةرتة،     الصحة العامليرتة و  منظمةو مع الفاوتعاون على احلكومات أن ت 02-7

منظمرتة الصرتحة العامليرتة واملرتدير التنفيرتذي      وكل من الفرتاو  التقارير عما يتحق  من تقدم إىل املدير العام ل أن ترفعباملدونة و

  (.53) ربنامج األمم املتحدة للبيةةل

 

منظمة الصحة العامليرتة واملرتدير التنفيرتذي    ولكل من الفاو ىل املدير العام إصناعة املبيدات تقديم تقارير من  يرجى 02-3

  (.54) باملدونة فيما يتعل  بالتقيد هامنتجاتأنشطة اإلشراف على عن  ربنامج األمم املتحدة للبيةةل

 

تقرتديم  و األنشطة ذات الصلة بتنفيذ املدونرتة رصد املهتمة األخرى كيانات املنظمات غري احلكومية وال يرجى من 02-3

  (.54) ربنامج األمم املتحدة للبيةةمنظمة الصحة العاملية واملدير التنفيذي لوكل من الفاو إىل املدير العام لبشأنها تقرير 

 

أن تستعرض بصفة ، برنامج األمم املتحدة للبيةةمنظمة الصحة العاملية، وو ،على األجهزة الرئاسية يف الفاو 02-01

ينبغي حتديثه كلما اقتضت احلاجة، مع مراعاة  ديناميًا ر املدونة نصًااعتبوينبغي ا. تهاوفعالي دورية مدى مالءمة املدونة

 .ما يدث من تقدم على املستويات الفنية واالقتصادية واالجتماعية
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 املرفق واو
 

 اختصاصات الشراكة العاملية من أجل الرتبة

 

 معلومات أساسية- 0
 
املوجودة على سطح األرض واليت خضعت للعوامل ( العضوية وغري العضوية)الرتبة هي الطبقة الرفيعة من املواد - 1

واليت شّكلت أرضية لوجود ( مواد الطبقات العميقة، املناخ، الكائنات احلّية، الطوبوغرافيا والوقت)البيةية وتأّثرت بها 

وهي ليست مورًدا متجدًدا . والرتبة مورد طبيعي متناٍه. اإليكولوجيالنباتات ومنوها عليها ولتوفري خدمات النظام 

والرتبة هي أساس التنمية الزراعية والتنمية املستدامة وتوفر األساس لألغذية واألعالف والوقود . باملعيار الزمين البشري

ورقعة . لوجي، كما تتيح قاعدة للبناءواأللياف وتوافر املياه والدورة التغذوية واحتياطيات الكربون العضوي والتنوع البيو

الرتبة اخلصبة حمدودة ومعرضة أكثر فأكثر للضغوط بسبب تغري املناخ والتنافس على استخداماتها غري املالئمة، مما 

ومثة حاجة ملحة إىل . يف املائة 46وتقّدر حاليًا مساحة األراضي املتدهورة يف العامل بنسبة . يؤدي إىل تفاقم تدهورها

ومن الضروري وجود تربة صحية إلطعام العدد املتزايد من سكان العامل ولتلبية . ذ إجراءات تعكس هذا االجتاها ا

 . وُيعتقد بأّن هذا ممكن فقط من خالل إقامة شراكة قوية تراعي املبادرات واملؤسسات املوجودة. احتياجاتهم اإلضافية
 
أيار /مايو 25إىل  21ا الثالثة والعشرين اليت ُعقدت من وقد أقّرت جلنة الزراعة يف الفاو، خالل دورته -2

 .، مبادرة إقامة الشراكة العاملية من أجل الرتبة2212
 
تستند هذه االختصاصات إىل وثيقة املعلومات األساسية عن الشراكة العاملية من أجل الرتبة اليت أعّدتها جمموعة  -3

واليت أنشأتها الفاو يف أعقاب االجتماع اخلاص بالشراكة العاملية من أجل العمل الفنية اليت تضّم علماء خمتصني بالرتبة 

وقامت جمموعة عمل مفتوحة العضوية مبراجعة االختصاصات وهي . 2211أيلول /سبتمرب 9إىل  3الرتبة الذي ُعقد من 

 . رينتضّم ممثلني دائمني وكانت قد أنشةت بناء على توصية جلنة الزراعة يف دورتها الثالثة والعش
 

 الطبيعة- 2
 
الشراكة العاملية من أجل الرتبة هي مبادرة طوعية وال ترتّتب عنها أي حقوق أو واجبات ملزمة قانونًا بالنسبة إىل  -4

 .الشركاء فيها أو أي كيان آخر مبوجب القانون احمللي أو الدولي
 
عن البيةة والتنمية والذي ينص على أّن للدول،  من إعالن ريو 2تذّكر الشراكة العاملية من أجل الرتبة باملبدأ  -5

طبقًا مليثاق األمم املتحدة وملبادئ القانون الدولي، احل  السيادي باستغالل مواردها اخلاصة طبقًا لسياساتها البيةية 

أو واإلمنائية، وعلى أنها تتحّمل مسؤولية احلرص على أال تتسبب األنشطة الواقعة ضمن نطاق واليتها القضائية 

 .سيطرتها بأضرار يف بيةة دول أخرى أو مناط  أخرى واقعة ما وراء  وم واليتها القضائية الوطنية
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 الوالية- 3
 
تتمثل والية الشراكة العاملية من أجل الرتبة يف حتسني إدارة موارد الرتبة احملدودة يف كوكبنا بغية كفالة وجود - 6

األمن الغذائي، باإلضافة إىل دعم خدمات النظام اإليكولوجي األساسية تربة صحية ومنتجة من أجل عامل يسوده 

وينبغي أن تصبح الشراكة العاملية من أجل الرتبة . األخرى، مبوجب احل  السيادي لكل دولة على مواردها الطبيعية

 .شراكة تفاعلية ومراعية للظروف القائمة
 
على إذكاء الوعي واإلسهام يف تنمية القدرات، واالستفادة من  سوف تعمل أيضًا الشراكة العاملية من أجل الرتبة- 3

اإلسهام يف تبادل املعارف والتكنولوجيا يف ما بني أصحاب املصلحة من أجل /أفضل املعارف العلمية املتاحة، وتيسري

 .إدارة موارد الرتبة واستخدامها على خو مستدام
 

 األهداف- 4
 
الرتبة، باالعتماد على املعارف احملسنة والتطبيقية املتصلة مبوارد الرتبة، مبا ستقوم الشراكة العاملية من أجل - 1

 :يلي

استثارة وإذكاء الوعي لدى أصحاب املصلحة إزاء اإلدارة املستدامة للرتبة باعتبارها شرطًا مسبقًا لرفاهية  (أ)

 اإلنسان؛

معاجلة قضايا الرتبة احلرجة اليت هلا أهمية عاملية وإقليمية ملساندة تقديم خدمات النظام االيكولوجي عن  (ب)

 طري  الرتبة، مع إيالء العناية الواجبة للصالت القائمة بني ذلك وبني املياه واملوارد األخرى؛

جهة اخلاصة بها وفقا لألوضاع دعم عملية اكتساب املعارف املتصلة بالرتبة واالضطالع بالبحوث املو (ج)

 واالحتياجات احمللية للتصدي للتحديات اليت جتري مواجهتها على أرض الواقع؛

تشجيع الروابط بني املبادرات املتعددة األطراف واألجهزة املوجودة حاليًا من أجل إعطاء دفع للمعارف والفهم  (د)

عمال القائمة واجلارية واجلهود املبذولة على املستوى العلمي لقضايا الرتبة وفهم أوجه التآزر مع مراعاة األ

 املتعدد األطراف ومن دون أن يؤدي ذلك إىل تكرار العمل املنجز يف املنتدى املختص أو املساس به؛

وضع خطوط توجيهية لإلدارة املستدامة للرتبة ملختلف أنواع الرتبة مع مراعاة إمكاناتها وحدودها، فضاًل عن  (هرت)

 الوطنية واألهداف اإلمنائية للشركاء وقراراتهم؛ اخلصوصيات

تعزيز فرص النفاذ إىل املعلومات املتعلقة بالرتبة ومناصرة احلاجة إىل إجراء مسوحات جديدة للرتبة وإىل مجع  (و)

 البيانات؛

يف ما خيص مجيع القضايا املتصلة بالرتبة ( مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا)االستثمارات والتعاون الفين  تشجيع (ز)

 بقصد التصدي للمسائل األساسية يف األقاليم املختلفة؛

تشجيع تعزيز املؤسسات وتنمية قدرات املؤسسات املعنية بالرتبة على املستويات احمللية والوطنية واإلقليمية  (ح)

 قاليمية؛واأل

وإذكاء الوعي الشعا واحلكومي الالزم بالرتبة عن طري  االعرتاف بيوم الرتبة العاملي واالحتفال بسنة دولية  (ط)

 .للرتبة
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 التشييل واإلدارة -5
 
 :من املقرتح أن تتشكل الشراكة العاملية من أجل الرتبة من العناصر اآلتية- 9

       

                              

                                   
       

             

        

                  

       

           

       
         

                
      

       

      

 
 الشركاء 5-0
 

الشراكة العاملية من أجل الرتبة هي شراكة طوعية مفتوحة أمام احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية - 12

 .واملؤسسات وغريها من أصحاب املصلحة
 

 فريق اخلرباء الفين احليومي الدولي املعين بالرتبة 5-2
 

يقوم فري  اخلرباء الفين احلكومي الدولي بإسداء املشورة العلمية والفنية للشراكة العاملية من أجل الرتبة حول - 11

 . قضايا الرتبة على الصعيد العاملي
 

وتقوم اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة بتعيني أعضاء الفري  من بني اخلرباء لوالية مدتها سنتان  -12

ويعمل هؤالء اخلرباء يف (. شرط موافقة اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة)قابلة للتجديد ملدة إضافية واحدة 

وينبغي إقامة عالقات وثيقة بني الفري  . املعلومات العلمية والفنية املتاحةالفري  بصفتهم الشخصية ويوفرون أفضل 

 . وفرق اخلرباء الفنيني القائمة حاليًا، باإلضافة إىل املبادرات اجلديدة
 

يتألف الفري  من سبعة وعشرين من اخلرباء املرموقني مع احلرص على كفالة التمثيل اجلغرايف املالئم وعلى توافر  -13

( مبا يشمل طائفة اخلربات العلمية والعملية اليت تنطوي عليها الشراكة العاملية من أجل الرتبة)ة العلمية الكافية اخلرب

 :وسيكون التوزيع اإلقليمي للخرباء يف الفري  كاآلتي. فضاًل عن املساواة بني اجلنسني
 

 مخسة من أفريقيا 

  مخسة من آسيا 

  مخسة من أوروبا 
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 ينية والبحر الكاريامخسة من أمريكا الالت 

 ثالثة من الشرق األدنى 

 اثنان من أمريكا الشمالية 

 اثنان من جنوب غرب احمليط اهلادئ 
 

 أمانة الشراكة العاملية من أجل الرتبة  5-3
 

وتتوىل تنسي  وتيسري تنفيذ اإلجراءات اليت تتخذها . تعمل الشراكة العاملية من أجل الرتبة مبعاونة أمانة هلا- 14

وستستضيف منظمة األغذية والزراعة أمانة الشراكة . الشراكة عن طري  الشراكات والشبكات اإلقليمية من أجل الرتبة

 .العاملية من أجل الرتبة نظرا لواليتها العاملية
 

 الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة 5-4
 

وستعمل هذه . نيني والناشطني يف األقاليمتشّكل الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة بني أصحاب املصلحة املع- 15

الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة بالتنسي  الوثي  مع املكاتب اإلقليمية للفاو وستحظى أنشطتها بدعم من أمانة 

وستنشئ الشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة عملية تشاورية تفاعلية مع األجهزة . الشراكة العاملية من أجل الرتبة

 .املعنية بالرتبة واملؤسسات اإلقليمية ذات الصلة الوطنية
 

 اجلمعية العامة 5-5
 

ستشمل اجلمعية العامة للشراكة العاملية من أجل الرتبة مجيع شركائها ومجيع اخلرباء يف فري  اخلرباء الفين - 16

العاملية من أجل الرتبة وحتديد وتعقد اجلمعية العامة اجتماعًا سنويًا هلا الستعراض إجراءات الشراكة . احلكومي الدولي

 . ويتخذ الشركاء يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة قراراتهم بتواف  اآلراء. أولوياتها
 

 ركائز العمل- 2
 

 :سوف تتمحور الشراكة العاملية من أجل الرتبة حول مخس ركائز رئيسية للعمل هي- 13
 

 تشجيع اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة؛ (أ)

تشجيع االستثمارات والتعاون الفين ورسم السياسات والتثقيف واستثارة الوعي وتقديم اإلرشادات يف جمال  (ب)

 الرتبة؛

 تعزيز أعمال البحث والتطوير املوجهة يف جمال الرتبة مع الرتكيز على الثغرات واألولويات احملددة؛ (ج)

 ونوعيتها؛تعزيز كمية البيانات واملعلومات املتعلقة بالرتبة  (د)

دعم عملية تنسي  الطرق واملقاييس واملؤشرات اخلاصة باإلدارة املستدامة للرتبة مع املصادقة عليها على املستوى  (هرت)

 .الوطين مبا يراعي االختالفات بني نظم اإلنتاج والنظم اإليكولوجية
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 العالقات مع اتفاقات ريو- 7
 
السعي إىل حتقي  الغاية املتمثلة يف إجياد "سوف تساهم ركائز العمل اخلمس للشراكة العاملية من أجل الرتبة يف  -11

، 22+على النحو املتف  عليه يف وثيقة نتائج مؤمتر ريو" عامل خال من ظاهرة تدهور األراضي يف سياق التنمية املستدامة

وتساهم اإلدارة املستدامة ملوارد الرتبة، بصورة . اقرتحته األمم املتحدةالذي " حتدي القضاء على اجلوع"باإلضافة إىل 

واتفاقية  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ)مباشرة وغري مباشرة، يف تنفيذ اتفاقات ريو الثالث مبجملها 

من حيث اإلدارة املستدامة للرتبة وخصوبة الرتبة وإنتاجيتها ( التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

ويتطّلب حتقي  ما تقّدم مشاركة فاعلة من جانب املؤسسات . وتدفقات الكربون يف الرتبة والتنوع البيولوجي للرتبة

 . واملنظمات األخرى كافة
 

 اآلثار املالية- 3
 

فيجوز لكل شريك يف الشراكة العاملية من أجل الرتبة ". الشراكة"تقوم اآلثار املالية للشراكة العاملية على مبدأ - 19

 . اإلسهام مبدخالت خمتلفة إلجناح تنفيذ الشراكة
 

من برناجمها العادي ملساندة وتتوىل الفاو عملية تطبي  الشراكة العاملية من أجل الرتبة وستتيح املوارد الالزمة  -22

األمانة من خالل إتاحة موظف من الفةة الفنية يعمل بدوام كامل وتقديم الدعم من فةة اخلدمات العامة، شرط موافقة 

وستُتاح أيضًا موارد من خارج امليزانية لدعم تنفيذ اإلجراءات اخلاصة بالشراكة العاملية من . أجهزتها الرئاسية على ذلك

 .، مبا يف ذلك أنشطة الشراكة على املستويني اإلقليمي والوطينأجل الرتبة
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 املرفق زاي
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 40و 37 التعديالت يف املادتني

 

 إن املؤمتر،

 

، واف  2009تشرين الثاني  /نوفمرب 23إىل  18املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني، املنعقدة يف الفرتة من  أّنب ذّكرذ يإ

إجراء مزيد أكد على أن  2011من الالئحة العامة للمنظمة، وإىل أن تنفيذ هذه املادة يف عام  37ملادة يف اعلى تعديالت 

( 2211-2009)من التعديالت عليها لتعكس على خو أفضل روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 

 ؛أمر مرغوب فيه

 

 21إىل  19جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها الرابعة والتسعني، املنعقدة يف الفرتة من  أّنب ذّكروإذ ي

، 2212تشرين األول /أكتوبر 11إىل  1ويف دورتها اخلامسة والتسعني، املنعقدة يف الفرتة من ، 2012آذار  /مارس

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  40و 37املادتني  يفاقرتحت تعديالت 

 

ويف  ،2012أيار /مايو 11 إىل 7 منيف الفرتة املنعقدة أن جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة،  وإذ يالحظ

قد استعرضت التداعيات  2212تشرين الثاني /نوفمرب 9إىل  5 منيف الفرتة املنعقدة دورتها السادسة واألربعني بعد املائة 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  37من املادة  6املالية املرتتبة على الفقرة املقرتحة اجلديدة 

 

، 2012حزيران /يونيو 15إىل  11أن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة، املنعقدة يف الفرتة من  وإذ يالحظ

قد صادق على قرار  2012 كانون األول/ديسمرب 7إىل  3ويف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف الفرتة من 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  40و 37املادتني  يفالتعديالت املقرتحة على املؤمتر الذي يتوي 

 

 :44من الالئحة العامة للمنظمة( تعيني املدير العام) 37املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرري
 

 تعيني املدير العام  - 37املادة 
 
 :  ن املدير العام للمنظمة وفقا للشروط التاليةمن الدستور، ُيعّي 7من املادة  1عمال بالفقرة  -1
 

 )...( 
 

                                                      
 البنط املائل مع خط حتتهأما العناصر املدرجة فيشار إليها باستخدام  الشطبر احملذوفة باستخدام يشار إىل العناص  44
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ميكن فيها للدول األعضاء التقدم  زمنية فرتة تواريخعند النظر يف انتهاء مدة املدير العام، يدد اجمللس  (ب)

يوما  32 ستنيأشهر وتنقضي قبل  3 شهرا12وتستغرق فرتة الرتشيح مدة ال تقل عن  .برتشيحات ملنصب املدير العام

وخيطر األمني العام للمؤمتر واجمللس  .من هذه الفقرة( ج)على األقل من بدء دورة اجمللس املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

من  5وتبلغ الرتشيحات الصحيحة، املقدمة طبقا للفقرة . الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة مجيعا بفرتة الرتشيح

ويوزع األمني العام للمؤمتر  .ىل األمني العام للمؤمتر واجمللس يف املوعد الذي يدده اجمللسمن هذه الالئحة، إ 12املادة 

واجمللس هذه الرتشيحات على الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة مجيعا يف املوعد الذي يدده اجمللس باملثل، 

متر، فإن املدة اليت يددها اجمللس هلذا الغرض علما بأنه يف حالة إجراء االنتخابات يف دورة عادية من دورات املؤ

 .من هذه الفقرة( ج)يوما قبل انعقاد دورة اجمللس املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية  30ينبغي أال تقل عن 
 
 )...( 
 
توّليه يقوم املدير العام با اذ اإلجراءات الضرورية لضمان إطالع املدير العام املنتخب، قدر اإلمكان، قبل  -6

لمدير العام ا اذ الرتتيبات الضرورية لأيضا  نبغيوي .منصبه على سياسات املنظمة وبراجمها والتوظيف فيها ونشاطاتها

  ."لضمان أن يستفيد املدير العام امُلنَتَخب من الدعم الفين واإلداري خالل هذه الفرتة
 

 :من الالئحة العامة للمنظمة( باملوظفنيأحكام خاصة ) 40املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرر
 

  وظفنيأحكام خاصة بامل - 40املادة 
 
ويتم اختيار هؤالء  .من الدستور 8من املادة  3يعّين املدير العام املوظفني يف املنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة  -1

دد مدة التعيني وشروطه يف عقد يربم وحت. املوظفني وحتديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر واجلنسية والعقيدة واجلنس

ويتوىل املدير العام التعيني يف منصا نائب املدير العام بشرط تصدي  اجمللس على هذا . بني املدير العام وكل موظف

 . التعيني
 
فةة التنتهي مدة التعيينات اليت متت خالل األشهر الستة األخرية من مدة والية املدير العام يف مناصب من  -2

وجيوز للمدير العام اجلديد متديد أي من . وما فوق بعد مخسة أشهر على األكثر من انتهاء مدة والية املدير العام 2-مد

 . هذه التعيينات
 
يقدم املدير العام مقرتحات إىل جلنة املالية بشأن جداول مرتبات وشروط تعيني وخدمة املوظفني، ويبلغ جلنة  -3 -2

كما يقدم مقرتحات للجنة . ارات أو توصيات للجنة اخلدمة املدنية الدولية تتعل  بهذه املسائلاملالية واجمللس بأية قر

ويتخذ املدير العام، قدر ما أمكن، الرتتيبات الالزمة . املالية بشأن اهليكل العام للخدمات اإلدارية والفنية يف املنظمة

تباع طرق االختيار املرتكزة على املنافسة اليت يرى أنها لإلعالن بطريقة عامة عن الوظائف الشاغرة، ويقوم بشغلها با

 . األكثر مالءمة ملختلف فةات التعيني
 
 ( ترقيم الفقرات الفرعية األخرى أعيد) 
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 املرفق حاء
 

 (اهليئة)اعتماد النظام األساسي هليئة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى 
 

 اجمللس، إّن
 

والسرتبعني للجنرتة الربنرتامج والرتدورة      امنرتة أنه قد مت تأسيس اهليةة وفقا لتوصية االجتماع املشرتك بني الدورة الث رإذ يذّك

 يف إطار عملية استعراض األجهزة الدستورية للمنظمة؛( 1993أيلول /سبتمرب 26-24)الثامنة والثمانني للجنة املالية 

 

أنه قد مت تأسيس اهليةة عن طري  دمج اهليةة اإلقليميرتة السرتتخدام األراضرتي وامليرتاه يف الشرترق األدنرتى       أيضًا  روإذ يذّك

 9/41القرترار رقرتم    وجرتب املادة السادسة من الدستور من قبل الدورة الثامنة واألربعرتني للمجلرتس مب   يف إطار أنشةتاليت )

املرتادة   يف إطرتار  الرتيت أنشرتةت  ) ىواللجنرتة اإلقليميرتة للزراعرتة يف الشرترق األدنرت     ( 1963ن حزيرترا /ويوني 23 الصادر بتاريخ

 الصرترتادر بترترتاريخ  4/13القرترترار رقرترتم   وجرترتبالسادسرترتة مرترتن الدسرترتتور مرترتن قبرترتل الرترتدورة الثالثرترتة والثمرترتانني للمجلرترتس مب     

 ؛(1913حزيران /ويوني 24

 

كانون األول /ديسمرب 2 -تشرين الثاني /نوفمرب 32اخلرطوم، السودان، )بتوصية الدورة السادسة للهيةة  وإذ يأخذ علمًا

اخلرطرتوم،  )ن للمرتؤمتر اإلقليمرتي للشرترق األدنرتى     وترته الرتدورة الثالثرت   األساسرتي الرتداخلي الرتذي أقرّ   إلعداد النظرتام  ( 2212

 ؛(2212كانون األول /ديسمرب 1-4السودان، 

 

( 2212أيرتار  /مرتايو  9-1القاهرة، مصر، )للهيةة ( اخلاصة)املالحظات اليت أبدتها الدورة السابعة  أخذ يف االعتباروإذ ي

 ؛هلا رتحعلى النظام األساسي املق

 

 :من املادة السادسة من الدستور، إصدار النظام األساسي للهيةة على النحو التالي 1مبوجب الفقرة  ،ريقّر
 

 العضوية   -األوىل املادة 
 
"( اهليةة"املشار إليها فيما يلي باسم )تكون عضوية هيةة الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى -  1

ممن تقع أراضيها "( املنظمة"املشار إليها فيما يلي باسم )مفتوحة أمام مجيع البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة 

يقّدم واليت " اإلقليم"املشار إليه فيما يلي باسم )األدنى كما حتدده املنظمة  بأكملها أو يف جزء منها داخل إقليم الشرق

وعلى البلدان األعضاء املؤهلة للعضوية أن تبلغ املدير العام . أّي خدمات مكتب املنظمة اإلقليمي للشرق األدنى إليها

 .أعضاء يف اهليةة كونبرغبتها يف أن ت
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يف  –بقدر اإلمكان  –ملدير العام باسم من ميثله، وهو املمثل الذي سيشارك يقوم كل عضو يف اهليةة بإبالغ ا-  2

اجتماعات اهليةة بصفة مستمرة، ويتحمل املسؤوليات املتعلقة بصياغة وتنفيذ سياسات الزراعة واستخدام األراضي 

 .واملياه يف بلده
 

 األهداف   -الثانية املادة 
 

 :هي التاليةتكون أهداف اهليةة 
 

تكون مبثابة منتدى يتبادل فيه األعضاء املعلومات واخلربات يف جماالت الزراعة واستخدام أن  (أ)

 األراضي واملياه يف اإلقليم؛

 ؛تشجيع الربامج املشرتكة على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي لتكامل املوارد (ب)

املشاكل وبرامج العمل املستقبلية يف ومساعدة املنظمة واملاخني احملتملني يف حتديد القضايا العالقة و (ج)

 .اإلقليم
 

 االختصاصات   -الثالثة  املادة
 

 :تكون اختصاصات اهليةة هي التالية
 

إجراء مراجعات دورية وتقدير القضايا اهلامة والشواغل يف اإلقليم بشأن استخدام الزراعة واألراضي  (أ)

 واملياه؛

 النهج املتعدد التخصصات وبرامج التنمية الزراعية والريفية املتكاملة والشاملة؛ تعزيز (ب)

 تنفيذ برنامج عمل مشرتك بني أعضاء اهليةة؛ (ج)

 مساعدة املنظمة يف حتديد ومعاجلة القضايا ذات االهتمام املشرتك ألعضاء اهليةة؛ (د)

يف ذلك تعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي مساعدة املنظمة يف وضع برامج العمل يف املستقبل مبا  (ه)

للتغلب على املشاكل يف جمال إدارة املوارد املائية، واالستخدام املستدام لألراضي واستكمال البيانات 

 املتعلقة بتنمية األراضي واملوارد املائية يف اإلقليم واحلفاظ عليها؛

غذية ومحاية النباتات والصحة احليوانية واإلنتاج تعزيز صياغة الربامج يف اإلقليم بشأن إنتاج األ (و)

 ؛احليواني، وتطوير نظم البحوث الزراعية، وحتديد كفاءة اخلدمات الزراعية للمزارعني

ومساعدة أعضاء اهليةة يف إعداد وثائ  املشاريع لتقدميها إىل اجلهات املاخة، و اصة تلك املتعلقة  (ز)

 .العابرة للحدودباجملاالت ذات األولوية والقضايا 
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 ميتب اهليئة   -الرابعة املادة 

 

لون تنتخب اهليةة، يف نهاية كل دورة عادية، رئيسا ونائبني للرئيس وعضوين من بني املمثلني الذين يشّك-  1

انتخاب أي  عدم إمكانيةوينتخب الرئيس ونائبا الرئيس لوالية مدتها سنتني، مع  .جمتمعني مكتب اهليةة

. منهم عقب انتهاء تلك املدة مباشرة، شريطة أن يكون نائبا الرئيس مؤهلني النتخابهما يف منصب الرئاسة

وتكون مدة عضوية األعضاء املنتخبني سنتني وجيوز إعادة انتخابهم ملدة تصل إىل واليتني َإضافيتني مدة 

ارية اخلدمة على حد سواء، عند انتخاب أعضاء من أجل ضمان تناوب األعضاء واستمر. الواحدة منهما سنتان

 .استبدال ما ال يزيد عن ثالثة أعضاء يف آن معًاتفضيل املكتب، يوىل االعتبار الواجب ل

 

خبني، تأحد األعضاء املنيتوىل ويف حالة غيابه، يتوىل أحد نائبيه، ويف حال غيابهما،  ،يتوىل رئيس اهليةة-  2

 :املهام التالية
 

 اجتماعات اهليةة واملكتب؛ رئاسة (أ)

 االتصال مع رئيس املؤمتر اإلقليمي بشأن برامج عمل اهليةة؛ (ب)

على النحو املطلوب أو املناسب، عقد مشاورات غري رمسية مع ممثلي البلدان األعضاء بشأن القضايا  (ج)

 ذات الطابع اإلداري والتنظيمي إلعداد وإجراء دورات اهليةة واجتماعات املكتب؛

 ؛التنسي  مع األمانة العامة واملسؤولني اآلخرين يف املنظمة فيما يتعل  بأي شواغل تساور العضوية (د)

 .طلوبة لتسهيل عمل اهليةة أو املكتباملارسة املهام األخرى ممو (ه)

 

نائب الرئيس أو العضو املنتخب الذي يضطلع بدور الرئيس الصالحيات والواجبات نفسها اليت تكون  يتوىل-  3

 .للرئيس

 

أو ممثله، تعذر قيام الرئيس ونائا الرئيس والعضوين املنتخبني باخلدمة، يقوم املدير العام للمنظمة  يف حال-  4

 .خصيصامقام الرئيس، إىل أن يتم انتخاب رئيس 

 

 .للهيةة أن تنتخب مقررا أو أكثر من بني املمثلني جيوز-  5

 

جيب أن يقدم وعلى وجه اخلصوص، .يقوم املكتب، بني دورات اهليةة، مقام اهليةة بصفته جهازها التنفيذي-  6

 إىل اهليةة مقرتحات بشأن التوجه العام ألنشطة اهليةة وبرنامج عملها، ويقوم بالتحقي  يف املشاكل احملددة واملساعدة

وسوف يبلغ بصفة دورية مجيع أعضاء اهليةة، عن طري  املدير . على ضمان تنفيذ الربنامج املعتمد من قبل اهليةة

 .اهليةة يف دورتها املقبلة وافقة ضع تلك القرارات ملو. العام، بأي قرارات يتم ا اذها
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وجيتمع  .نعقاد بعد التشاور مع الرئيساحلاجة، دعوة املكتب إىل اال هجيوز للمدير العام، بقدر ما تدعو إلي-  3

 .املكتب كلما عقدت اهليةة دورة هلا

 

 .يعّين املدير العام من بني موظفي املنظمة أمينا للهيةة يكون مسؤوال أمامه-  1
 

 الدورات   -اخلامسة املادة 
 
ولكن من . للفرتة املعنية يف كل فرتة مالية العمل وامليزانية للمنظمةتعقد اهليةة عادة دوراتها املقررة يف برنامج -  1

سلطة املدير العام أن يقرر استثناءات بالتشاور مع اهليةة وعندما يرى هو نفسه أن هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج 

 .العمل الذي أقره املؤمتر، على أن ترفع مثل هذه االستثناءات إىل اجمللس يف دورته التالية مباشرة هلذا اإلجراء

 

يتوىل املدير العام الدعوة النعقاد دورات اهليةة، ويدد مكان انعقادها بالتشاور مع رئيس اهليةة ومع -  2

 .السلطات املختصة يف البلد املضيف، مع مراعاة وجهات نظر اهليةة

 

عادة إشعار مبوعد ومكان انعقاد كل دورة إىل مجيع أعضاء اهليةة قبل املوعد املقرر لبدء اجتماعاتها  يرسل-  3

 .بثالثة أشهر على األقل

 

وال ي  للمناوب أو . ميكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون اجيوز لكل عضو يف اللجنة أن يعيِّن ممثال واحد-  4

 .املمثل قامقوم ماملستشار التصويت إال إذا كان ي

 

 .تعقد اهليةة اجتماعاتها علنا، إال إذا قررت غري ذلك-  5

 

 .واحد +يكتمل النصاب القانوني للهيةة حبضور أغلبية األعضاء، أي نصف عدد األعضاء -  6
 

 جدول األعمال   -السادسة املادة 
 
جدول أعمال  –باالتفاق مع رئيس اهليةة، وبعد دراسة املقرتحات املقدمة من هيةة املكتب  –املدير العام  يعد-  1

 .مؤقت لكل دورة من دورات اهليةة

 

وال جيوز حذف أي موضوع من جدول  .يكون أول بند يف جدول األعمال املؤقت هو إقرار جدول األعمال-  2

 .قد أحاله إىل اهليةة ظمةاملن األعمال يكون املؤمتر أو جملس

 

جيوز ألي عضو من أعضاء اهليةة أن يطلب إىل املدير العام إدراج بنود حمددة يف جدول األعمال املؤقت يف أي -  3

 .وقت قبل توزيع جدول األعمال
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الدورة  يقوم املدير العام بتوزيع جدول األعمال املؤقت على مجيع أعضاء اهليةة، قبل املوعد احملدد الفتتاح-  4

 .بشهرين على األقل

 

جيوز ألي عضو يف اهليةة وللمدير العام بعد توزيع جدول األعمال املؤقت، اقرتاح إدراج أي بند حمدد يف -  5

أن يكون هذا االقرتاح  وينبغي. جدول األعمال، على أن يكون ذلك قبل شهر واحد من املوعد املقرر الفتتاح الدورة

وتوضع مثل هذه . فيه مصحوبا بتوضيح كتابي لألسباب اليت تعترب إدراج هذا البند يف جدول األعمال أمرا مرغوبا

تبلغ إىل الرئيس الذي يرفعها فاالقرتاحات يف قائمة ملحقة يتوىل املدير العام إرساهلا إىل مجيع أعضاء اهليةة، وإال 

 .بدوره إىل اهليةة

 

يقوم املدير العام بإرسال الوثائ  اليت ستعرض على اهليةة يف أي دورة من دوراتها إىل أعضاء اهليةة وغريهم -  6

مع  ،من األعضاء من املنظمة ممن سيحضرون الدورة والبلدان غري األعضاء واملنظمات الدولية املدعوة حلضور الدورة

 .جدول األعمال، أو يف أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك

 

دوراتها، تعديل جدول األعمال  منأن تقرر يف أي دورة  –أعاله  2مع مراعاة ما جاء يف الفقرة  –للهيةة -  3

ويتم تقديم املقرتحات الرمسية اليت تتعل  بالبنود املدرجة يف  .بأغلبية الثلثنيوذلك حبذف أو إضافة أو تنقيح أي بند، 

 .إىل املمثلني منهاسلم إىل رئيس اهليةة، الذي يقوم بإرسال نسخ جدول األعمال والتعديالت املدخلة عليها، كتابة وت
 

 التصويت واإلجراءات   -السابعة املادة 
 
 .لكل عضو يف اهليةة صوت واحد-  1

 

 .تتخذ قرارات اهليةة بأغلبية أصوات احلاضرين، ما مل يتقرر غري ذلك-  2

 

 .ألي عضو يف اهليةة أن يطلب التصويت بنداء األمساء، ويف هذه احلالة يسجل صوت كل عضو جيوز-  3

 

 .جيري التصويت باالقرتاع السري إذا قررت اهليةة ذلك-  4

 

 .من الالئحة العامة للمنظمة، حبسب املقتضى 12جيري التصويت طبقا ألحكام املادة -  5
 

 واالجتماعات املخصصةاألجهزة الفرعية    -الثامنة املادة 
 
 .جيوز للهيةة أن تنشئ األجهزة الفرعية اليت تراها ضرورية للقيام بعملها-  1
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من مجيع أعضاء اهليةة أو من أعضاء خمتارين منهم أو من مكونة جيوز أن تكون العضوية يف األجهزة الفرعية -  2

 .أفراد يعيَّنون بصفتهم الشخصية

 

من خرباء  أومن ممثلي األعضاء يف اهليةة  سواءاملدير العام بعقد اجتماعات خمصصة،  وصيجيوز للهيةة أن ت-  3

يعملون بصفتهم الشخصية، لدراسة مسائل ال ميكن دراستها بصورة مثمرة يف االجتماعات العادية للهيةة، بسبب 

 .طبيعتها املتخصصة

 

ة كأعضاء يف أي جهاز فرعي أو من سيدعون إىل تتوىل اهليةة اختيار اخلرباء الذين سيعملون بصفتهم الشخصي-  4

 .حضور االجتماعات املخصصة، ما مل تقرر اهليةة غري ذلك، وسيتوىل املدير العام تعيينهم طبقا لإلجراءات املعمول بها

 

 .حتدد اهليةة اختصاصات األجهزة واملوضوعات اليت ستناقش يف االجتماعات املخصصة-  5

 

ة فرعية أو عقد اجتماعات خمصصة مدى توافر األموال الالزمة يف الباب اخلاص بذلك عند إنشاء أجهز ىيراع-  6

يقرر مدى توافر هذه األموال، وال تعقد أي دورات لألجهزة الفرعية أو  الذيواملدير العام هو . يف ميزانية املنظمة املعتمدة

نظمة يف تلك الفرتة، وإن كان من سلطة املدير اجتماعات خمصصة يف أي فرتة مالية إال تلك املسجلة يف برنامج عمل امل

العام أن تكون هناك استثناءات من ذلك إذا رأى أن مثل هذا اإلجراء ضروري للوفاء بربنامج العمل الذي واف  عليه 

 .املؤمتر، على أن تبلغ هذه االستثناءات إىل اجمللس يف أول دورة تالية ملثل هذا اإلجراء

 

قبل ا اذها أي قرار ينطوي على مصاريف مرتبطة بإنشاء أجهزة فرعية أو  –اهليةة  جيب أن يتوافر أمام-  3

 .ل األعباء اإلدارية واملالية املرتتبة على هذا القراروتقرير صادر عن املدير العام يتنا -عقد اجتماعات خمصصة 

 

 .يطب  النظام األساسي للهيةة على أجهزتها الفرعية، حبسب املقتضى-  1
 

 السجالت والتقارير   -التاسعة املادة 
 
على  –عند الطلب  –تواف  اهليةة يف كل دورة على تقرير يضم وجهات نظرها وتوصياتها وقراراتها، ويشتمل -  1

 .كما قد تقرر اهليةة من حني إىل آخر االحتفاظ أيضا بسجالت أخرى الستخدامها مبعرفتها. بيان بوجهات نظر األقلية

 

رير اهليةة إىل املدير العام للمنظمة يف ختام كل دورة ويقوم املدير العام بتوزيع هذا التقرير على أعضاء يرسل تق-  2

اهليةة واملراقبني املمثلني يف الدورة إلطالعهم عليه، ويقوم أيضا بتوزيعه على غريهم من الدول األعضاء واألعضاء 

 .املنظمة إىلاملنتسبني 

 



H7 CL 145/REP 

 

إطالع املؤمتر على أي توصيات صدرت عن اهليةة وهلا تأثرياتها على السياسات أو ويتوىل املدير العام -  3

 .التنظيم، وإطالع اجمللس على أي توصيات قد تؤثر على برنامج عمل املنظمة أو اجلوانب املالية فيها

 

على التوصيات  جيوز للمدير العام أن يطلب إىل أعضاء اهليةة تزويدها مبعلوماٍت عن أي إجراءات تتخذ بناًء-  4

 .الصادرة عن اهليةة
 

 النفقات   -العاشرة املادة 
 
 .حتدد املنظمة نفقات أمانة اهليةة وتتحملها، يف حدود املخصصات ذات الصلة يف ميزانية املنظمة املعتمدة-  1

 

اجتماعات اهليةة، ويف ثناء حضورهم أاملبالغ اليت ينفقها ممثلو األعضاء يف اهليةة ومناوبوهم أو مستشاروهم، -  2

هيةة مكتبها، وأجهزتها الفرعية أو االجتماعات املخصصة، وكذلك املبالغ اليت ينفقها املراقبون أثناء الدورات، 

 .تتحملها حكوماتهم أو منظماتهم

 

صفتهم تتحمل املنظمة املبالغ اليت ينفقها اخلرباء الذين دعاهم املدير العام حلضور االجتماعات أو الدورات ب-  3

 .الشخصية

 

 . ضع أي مسائل مالية تتعل  باهليةة وأجهزتها الفرعية لألحكام املناسبة يف الالئحة املالية للمنظمة-  4
 

 املراقبون   -احلادية عشرة املادة 
 
ليست عضوا يف اهليةة ولكنها مهتمة بعمل واملنظمة،  إىل ةجيوز للمدير العام أن يدعو أي دولة عضو أو منتسب-  1

اهليةة، إىل حضور اجتماعات اهليةة أو أجهزتها الفرعية، وكذلك االجتماعات املخصصة، بناء على طلبها، بصفة 

 .مراقب

 

املنظمة ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة أو يف أي من  إىلجتوز دعوة الدول اليت ليست أعضاء أو أعضاء منتسبني -  2

إىل حضور  –بناء على طلبها ومبوافقة جملس املنظمة  –لطاقة الذرية وكاالتها املتخصصة أو يف الوكالة الدولية ل

 منزلةاجتماعات اهليةة أو أجهزتها الفرعية وكذلك االجتماعات املخصصة، بصفة مراقب، طبقا لألحكام املتعلقة مبنح 

 .املراقب للدول كما أقرها مؤمتر املنظمة

 

و ضع مشاركة . حضور اجتماعات اهليةة بصفة مراقبجيوز للمدير العام أن يدعو منظمات دولية إىل -  3

املنظمات الدولية يف عمل اهليةة والعالقة بني اهليةة ومثل هذه املنظمات إىل األحكام ذات الصلة يف دستور املنظمة 

هذه واملدير العام هو املسؤول عن كل . والالئحة العامة والنظام األساسي هلا بشأن العالقات مع املنظمات الدولية

 .العالقات



CL 145/REP H8 

 

 

 اللغات   -الثانية عشرة املادة 
 
 .اللغات املعمول بها يف اهليةة هي االنكليزية والعربية-  1

 

اللغة اليت ستستخدم من بني هاتني اللغتني يف أجهزتها  –بالتشاور مع األمانة  – أن تقرر لهيةةل جيوز-  2

أي ممثل يستخدم لغة أخرى أن يوفر ترمجة فورية هلا بإحدى اللغتني  وعلى. الفرعية أو يف االجتماعات املخصصة

 .املعمول بهما
 

 تعديل النظام األساسي   -الثالثة عشرة املادة 
 
 جيوز للهيةة أن تقرتح تعديل هذا النظام األساسي، على أن يكون مثل هذا التعديل متماشيا مع الدستور 

وجيب إبالغ أي . املبادئ الذي يكم اهليةات واللجان الذي أقره مؤمتر املنظمةومع الالئحة العامة للمنظمة وإعالن 

اقرتاح مبثل هذا التعديل إىل املدير العام يف الوقت املناسب، حتى ميكن إدراجه يف جدول أعمال اجمللس أو املؤمتر 

 .حبسب الظروف
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 املرفق طاء

 مشروع قرار املؤمتر
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 2-32واملادة  2-30واملادة  2-31واملادة  2-23التعديالت يف املادة 

 

 إّن املؤمتر،

 

تشرين األول /أكتوبر 11-1روما، )بآراء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها اخلامسة والتسعني  علمًاإذ أخذ 

واملادة ( جلنة مصايد األمساك) 2-32واملادة ( جلنة مشكالت السلع) 2-29بشأن التعديالت املقرتحة يف املادة ( 2212

 من الالئحة العامة للمنظمة؛( جلنة الزراعة) 2-32 ةواملاد( جلنة الغابات) 31-2

 

، (2212كانون األول /ديسمرب 3-3روما، )أّن اجمللس أقّر، يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة  إذ يالحظ

 التعديالت اليت اقرتحتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية واتف  على إحالتها إىل املؤمتر للموافقة عليها؛

 

بأّن القواعد اخلاصة بالعضوية تفرتض وجود األعضاء فعليًا يف اجتماعات اللجان املذكورة أعاله لتجّنب  إذ أحاط علمًا

 التشكيك يف صّحة املداوالت؛

 

يؤدي إىل درجة عالية من عدم اليقني وبأّن  "أي وقت"بأّن إجازة إرسال إشعار بطلب العضوية يف  إذ أحاط علمًا أيضًا

حة أن تساهم يف تبديد عدم اليقني هذا من خالل وضع إطار زمين ال جيوز خالله إجراء أي من شأن التعديالت املقرت

 تغيريات إضافية يف العضوية بالنسبة إىل الدورة القادمة للجنة؛

 

 :45من الالئحة العامة للمنظمة كاآلتي 2-32واملادة  2-31واملادة  2-32واملادة  2-29تعديل املادة  يقرر

 

أيام قبل موعد افتتاح  12لكن يف مهلة ال تتعدى يف أي وقت،  1 اإلشعار املشار إليه يف الفقرةجيوز توجيه -  2"

عترب العضوية املكتسبة على أساس هذا اإلشعار صاحلة إال إذا مل يرسل العضو ممثاًل عنه إىل دورتني متتاليتني وُت .الدورة

املدير العام يف بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة  ويوزع. من دورات اللجنة، أو يف حال أبلغ عن انسحابه منها

 ".تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة

                                                      
 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطبكتابة ُيشار إىل النص احملذوف   45
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 ياءاملرفق 

 2/045القرار 

 اخلشبية واملنتجات للورق االستشارية للجنة املعّدل األساسي النظام
 

 اجمللس، إن
 

 الدستور، من 6من املادة  2الفقرة  مبوجب قد أنشأ ،1959 لعام 32/59 املؤمتر تنفيذا لقرار أن املدير العام، يستذكر إذ

 ذات واملسائل والورق اللّب جمال صناعات املنظمة يف عمل بشأن له املشورة بغرض إسداء والورق للّب استشارية جلنة

 الصلة؛
 

 من 6 من املادة 2الفقرة  مبوجب قد أنشأ ،1964 لعام 3/43 تنفيذا لقرار اجمللساملدير العام،  أن يستذكر وإذ

 األلواح اخلشبية؛ بصناعات املتصلة املسائل بشأن له املشورة بغرض إسداء اخلشبية األلواح منتجات جلنة الدستور،
 

 نطاق عمل توسيع( 1: )يليالعام ما  ، قد فّوض للمدير1966لعام  2/111اجمللس  بقرار عماًل أنه، يستذكر وإذ

 للب االستشارية تغيري اسم اللجنة (2)لتغطي منتجات األلواح واألخشاب املنشورة؛  والورق للب االستشارية اللجنة

 واملنتجات للورق االستشارية قرر أن تتألف اللجنة (3)اخلشبية؛  واملنتجات للورق االستشارية اللجنة إىل والورق

 املدير يعّينهم احلرجية، الصناعات من اخلرباء املرموقني امللّمني مبشكالت 25وال يزيد عن  15اخلشبية مما ال يقل عن 

 واملستهلكة البلدان املنتجة مصا  بوجه عام ويعكسون نفقتهم اخلاصة، وعلى الشخصية بصفاتهم ويعملون العام،

 وميثلون األقاليم العديدة؛
 

اخلشبية اليت ُعقدت  واملنتجات للورق االستشارية اجتماعات عمل اللجنة إليها توصلت اليت النتائج أهمية وإذ يدرك

 إىل تزايد أهمّية العام املدير واليت لفتت انتباه 2212 شباط/فرباير 23تشرين األول و/ أكتوبر 11على التوالي يف  روما يف

 على لالستجابة الغابات على القائمة للصناعةالديناميكي  بشأن التنويع إىل املنظمة املشورة يف ما يتعل  بتقديم اللجنة

البيولوجي من  لالقتصاد مسارات وفتح الغذائي واألمن املستدامة التنمية جمال يف العاملية مشواًل للتحديات أكثر خو

 وابتكارات جديدة؛ خالل منتجات
 

واإلشراف على  السليمة اإلدارة تشجيع يف الغابات على القائمة مالكي الغابات اخلاصة والصناعات أهمية وإذ يدرك

 اجلوع على والقضاء املعيشة مستويات ورفع الريفية للمجتمعات اخلضراء الوظائف البيةية وتوليد املرونة الغابات وتعزيز

 النامية؛ الدول يف
 

 يف عقدت اليت اخلشبية للورق واملنتجات االستشارية الثالثة واخلمسون للجنة أولتها الدورة اليت األهمية على وإذ يوافق

حتقي  األهداف  يف احلرجية اليت ميكن أن تقدمها الصناعات للمساهمة (2212 أيار/مايو 24و 23 اهلند يومي

دورًا حيويًا، وإىل الدور الفّعال  فيها احلراجة واملنتجات القائمة على احلراجة تلعب للمنظمة اليت اجلديدة اإلسرتاتيجية

 ويف حتسني أمن الطاقة؛ معه املناخ والتكّيف تأثريات تغري من التخفيف يف والصناعةالغابات اخلاصة  ملزارعي
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اجلديد ملنظمة  االسرتاتيجي اإلطار سياق يف احلادية والعشرين، دورتها يف الغابات قد أوصت، أن جلنة وإذ يالحظ

 أهمية على والتأكيد أولوياته وتنفيذ الغاباتجمال  للمنظمة يف وامليزانية العمل برنامج مدخالت بتعزيز األغذية والزراعة

 للجنة األساسي أوصت بتعديل النظام وجلنة الغابات، املنظمة هذا القطاع يف عمل ومدخالت اخلاص القطاع مع الروابط

 واليتها وامسها وعضويتها؛ ذلك يف مبا اخلشبية واملنتجات للورق االستشارية
 

 واالستهالك اخلشبية ليشمل اإلنتاج للورق واملنتجات االستشارية والية اللجنة بتوسيع العام للمدير يفّوض أن يقرر

 الصلة؛ التنظيمية ذات واملسائل السياسات ألعمال املستدام احلرجية والدعم الصناعات ملنتجات املستدامني
 

 احلرجية املستدامة للصناعات االستشارية اخلشبية ليصبح اللجنة للورق واملنتجات االستشارية اللجنة اسم تغيري ويقرر

(ACSFI)؛ 
 

احلرجية  للصناعات االستشارية للجنة األساسي النظام إصدار الدستور من 6من املادة  2الفقرة  مبوجب ويقرر كذلك

 :التالي النحو على" اللجنة" باسم إليها املشار املستدامة
 

 العضوية   - 0 املادة
 
 الصناعات من اخلرباء املرموقني امللمني مبشكالت 32وال يزيد عن  15مما ال يقل عن  تتألف اللجنة -1

البلدان  مصا  بوجه عام ويعكسون نفقتهم اخلاصة، وعلى الشخصية بصفاتهم ويعملون العام، املدير يعينهم احلرجية،

 .وميثلون مجيع األقاليم واملستهلكة املنتجة
 
 حلضور اخلاص، القطاع ذلك يف مبا املدني، لدولية واجملتمعا املالية املؤسسات للجنة أن تدعو ممثلي جيوز- 2

 أعمال جدول بنود من أكثر بند حمدد أو مناقشة يف اللجنة، رئيس وجيوز هلم املشاركة، مبوافقة دوراتها، من دورة

 بعمل صلة ذات أخرى إىل الدورة ملا يتمتعون به من مؤهالت خاصة وألي اعتبارات هؤالء املمثلون ويدعى. الدورة

 .اللجنة
 

 األهداف   - 2 املادة
 
 املستدامني واالستهالك اإلنتاج جمال يف املنظمة بربنامج يتعل  يف ما العام املدير إىل املشورة اللجنة تسدي -1

 الصلة؛ التنظيمية ذات واملسائل السياسات للعمل يف جمال املستدام بالدعم يتعل  ويف ما احلرجية، الصناعات ملنتجات
 
 املتعلقة احلرجية الصناعات يف القيمة امتداد سلسلة على الرئيسية املسائل حتديد على املنظمة اللجنة تساعد -2

 األشجار وقطع للغابات املستدامة واإلدارة اخلاصة للغابات للملكيات والثقافية االجتماعية واجلوانب والبيةة باالقتصاد

النظام  وخدمات الكربون توازن جمال يف فوائد من بذلك يرتبط وما واالستهالك، والتجارة فيها واالستثمار وجتهيزها

 .األخرى اإليكولوجي
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 األكثر والتصنيع االبتكار طري  عن الغابات قطاع من متعددة فوائد حتقي  إمكانية تعظيم إىل اللجنة تسعى -3

 اخلشب املستخرجة من الطاقة ومنتجات وكيماوية ميكانيكية ملنتجات والكبرية واملتوسطة الضيقة النطاقات على كفاءة

 .الصناعة احلرجية وخملفات املنتجات تدوير وإعادة األخشاب قطع وخملفات املستدير
 
 األعضاء بني املمارسات أفضل على والتدريب واملعلومات املعارف وتبادل االتصاالت حتسني على اللجنة تعمل -4

 .والزراعة األغذية ومنظمة اخلاص القطاع وخرباء
 

 االختصاصات   - 3املادة 
 

 :تكون اختصاصات اللجنة كما يلي
 
 األموال ومجع السياسات واملشاريع والعمل يف جمال املفاهيم بشأن املدير العام للمنظمة إىل املشورة إسداء (أ)

الدولية  التمويل ومؤسسات األطراف املتعددة أو الثنائية املاخة املؤسسات طري  لألنشطة املتصلة بالقطاع احلرجي عن

 اخلاص؛ القطاع مع ومنظمات القطاع اخلاص طبقًا إلسرتاتيجية املنظمة بشأن الشراكات
 
 طلبها وإعطاء توجيهات حول كيفية حتسني اخلدمات اليت تقدمها الفاو للدول األعضاء عند املشورة إسداء (ب)

 احلرجية؛ والصناعات واملنتجات الغابات جمال يف بعينها مشكالت حلّل
 
 عن املنظمة مجعتها اليت اإلحصائية والبيانات الدراسات يف النظر املنظمة وإعادة على جديدة أنشطة اقرتاح (ج)

 احلرجية؛ والصناعات واملنتجات الغابات
 
 الفاو؛ مع بصورة مشرتكة الجتماعات وفعاليات دولية وتنظيمها اقرتاحات تقديم (د)
 
جماالت العمل ذات األولوية  يف صياغة برامج العمل املستقبلية ويف حتديد املنظمةملساعدة  مدخالت تقديم (هرت)

 .اخلاص القطاع حبيث تراعى فيها منظورات

 

 التوجيهية اللجنة   - 4 املادة
 
 رئيس انتخاب حني إىل منصبيهما يف ويظالن للرئيس، ونائبًا أعضائها رئيسًا هلا بني من اللجنة تنتخب -1

 .جديد للرئيس جديد ونائب
 
 .الرئيس إىل أعضاء، باإلضافة ستة إىل أربعة من تتألف توجيهية أعضائها جلنة بني من اللجنة تنتخب -2
 
 يتعل  يف ما األعضاء مع وبتيسري التشاور اللجنة رئيس مبساعدة التوجيهية، بيم الدورة واألخرى، تقوم اللجنة -3

 .اللجنة عمل برنامج يستدعيها تنفيذ أخرى إجراءاتوتقوم بأي  أخرى، ومسائل األعمال جبداول

 الدورات   - 5 املادة
 
 .وتارخيها مكانها ويدد دورية إىل عقد دورات اللجنة، الدعوة رئيس مع للمنظمة، بالتشاور العام املدير يوجه 
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 األمني   - 2املادة 
 
 .إدارًيا أمامه مسؤواًل ويكون أمني اللجنة وفقا لالئحة الداخلية للمنظمة العام املدير يعّين -1

 
 .تتحّمل املنظمة ما يلزم من تكاليف ألمانة اللجنة -2
 

 جمموعات العمل   -7املادة 
 
 .متخصص طابع ذات أو كربى أهمية جمموعات عمل ُتعنى مبسائل ذات أن تشكل ةجيوز للجن -1
 
 .يف ذلك املوارد املالية والبشريةالالزمة، مبا  بتوفر األموال مرهونًا جمموعة عمل أي إنشاء يكون -2
 

 رفع التقارير   – 3 املادة
 
ذلك،  يف واستنتاجاتها، مبا وتوصياتها أنشطتها عن تقارير العام املدير يف الوقت املناسب، إىل اللجنة، ترفع -1

وامليزانية  العمل برنامج إعداد عند االعتبار يف أخذها من يتمكن وجهات نظر األقلية، حتى االقتضاء، بيانات عند

 .الغابات جلنة ذلك يف مبا األجهزة الرئاسية للمنظمة، إىل لتقّدم الوثائ  غري ذلك من أو اخلاص باملنظمة
 
 املدير العام لعناية خالل برناجمها من على أو املنظمة ُتحال التوصيات اليت تكون هلا تأثريات على سياسة -2

 .الغابات جلنة
 
دعوة اللجنة إىل رفع تقرير عن عملها وال سيما عن آراء القطاع اخلاص يف كل دورة من جيوز للمدير العام  -3

 .دورات جلنة الغابات
 

 أية مسائل أخرى   – 3 املادة
 
أحكام الالئحة العامة للمنظمة مع مراعاة التعديالت الالزمة على مجيع املسائل اليت مل يتناوهلا هذا  تسري 

 .النظام األساسي بصورة حمددة



 

 

 الربنامج جلنة
21 متوز/يوليو) 21 حزيران/نيويو - 11 12) 

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 

   Van Gansberghe (السويد) 
 *(Li Zhengdong السيد)الصني  (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان

 (عصام عثمان فايد)مصر العربية مجهورية  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 *(Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
 *(Neil Fraser السيد)نيوزيلندا  1(Natalie Feistritzer السيدة)النمسا  
 *(Gerardo E. Vega Berrio السيد)بنما  (Sultana Afroz السيدة)بنغالديش  

 1(Christina Emma Grieder السيدة)سويسرا  *(Marco Valicenti السيد)كندا  

   
 (Swantje Nilssonالسيدة )وأملانيا ( Martine Van Doorenالسيدة )انتخبها اجمللس بعد انسحاب بلجيكا  1
  representatives/en/ -committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme:التفاصيل حول املمثلني البديلني متوافرة على* 
 
 

 املالية جلنة

21 متوز/يوليو) 21 حزيران/نيويو - 11 12) 
 

 األعضاء الرئيس

 
 *(Jorge Eduardo Chaen Charpentierالسيد ) املكسيك *(Travis Power)أسرتاليا  (الكامريون) Médi Moungui السيد

 *(آمال بالقايدالسيد)املغرب  (Olyntho Vieiraالسيد )الربازيل  
 *(Ronald Elkhuizenالسيد )هولندا  (Laurent Diandioua Coulidiatiالسيد )بوركينا فاسو  

 *(Vladimir V. Kuznetsov)االحتاد الروسي  (Shobhana K. Pattanayakالسيد )اهلند  
 *(السيد السيد حممد الطيب الفقي النور)السودان  (Hideya Yamadaالسيد )اليابان  
 *(Karen E. Johnsonالسيدة ) الواليات املتحدة األمريكية (الصباحالسيدة منار صباح حممد )الكويت  

 
  representatives/en/-committee/substitute-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance: التفاصيل حول املمثلني البديلني متوافرة على* 
 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة

21 متوز/يوليو) 21 حزيران/نيويو - 11 12) 
 

 (عمار عوادالسيد )اجلمهورية العربية السورية  (Mónica Martínez Menduiñoالسيدة )إكوادور  (العراق) اجلاناالسيد حسن 
 (Gregory Grothالسيد )الواليات املتحدة األمريكية  (Jarlath O'Connorالسيد )آيرلندا  
 (Kampamba Pam Mwananshikuالسيدة )زامبيا  (Khalid Mehboobالسيد )باكستان  
  (Lawrence Kuna Kalinoeالسيد )بابوا غينيا اجلديدة  
 

21 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس 12 
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 

11 األول كانون/ ديسمرب 01  (دال)أسرتاليا  (ألف)الكامريون  10
 (جيم) كوبا (دال) كندا 
 (ألف)املغرب  (دال) أملانيا 
 (دال) النرويج (جيم)هاييت  
 (باء)مجهورية كوريا  (باء) اململكة العربية السعودية 
 (ألف)السودان  (ألف) جنوب أفريقيا 
 

11 األول كانون/ ديسمرب 01  (باء)الصني  (دال)بلجيكا  12
 (هاء) اجلمهورية التشيكية (جيم) الربازيل 
 (جيم)غواتيماال  1(ألف) غانا 
 (دال) اليابان (هاء)سلوفاكيا  
 (دال)اململكة املتحدة  (دال) السويد 
 (ألف)زامبيا  (ألف) تونس 
 

11 األول كانون/ ديسمرب 01  (باء)العراق  (باء)أفغانستان  12
 (دال)هولندا  (دال)إيطاليا  
 (هاء)االحتاد الروسي  (جيم)املكسيك  
 (ألف)سرياليون  (باء)الفلبني  
 (دال)سويسرا  (ألف)أوغندا  
 (باء)اهلند  (دال)املتحدة األمريكية  الواليات 
 
، والقائمة جيم (2222-2211)، والقائمة ألف (2213-2215)، والقائمة باء (2214-2212)القائمة ألف : تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي  (1)
(2221-2223.) 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/substitute-representatives/en/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/en/


 

 

 املنظمة أعضاء
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 إرترييا

 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 استونيا
 إسرائيل
 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وباربودا

 أندورا
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزباكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان
 باالو

 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن
 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا
 (دولة متعددة القوميات)بوليفيا 
 بريو

 بيالروس
 تايلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو
 تشاد
 توغو
 توفالو
 (عضو منتسب)توكالو 
 تونس
 تونغا

 تيمور ليشيت
 جامايكا

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر البهاما

 جزر القمر
 جزر سليمان
 (عضو منتسب)جزر فرويه 
 جزر كوك
 جزر مارشال

 (منظمة عضو)اجلماعة األوروبية 
 الوسطى مجهورية أفريقيا

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدونيا 
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبوتي
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا
 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسيا
 سان فنسنت وغرينادين
 سان كيتس ونيفيس

 سان مارينو
 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا
 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو
 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

 (مجهورية البولفارية)فنزويال 
 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييباتي
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا
 ليبرييا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالديف
 مالطة
 مالي
 ماليزيا
 مدغشقر
 مصر
 املغرب
 املكسيك
 مالوي

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة

 منغوليا
 موريتانيا
 موريشيوس
 موزامبي 
 موناكو
 ميامنار

 (واليات متعددة اجلنسيات)ميكرونيزيا 
 ناميبيا
 ناورو
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا
 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 نيوى
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن
 اليونان





 

 

CL 145/REP 21 – واألربعون بعد املائة اخلامسةالدورة  :اجمللس 12  منظمة األغذية والزراعة 

 

 

 

 

 


