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 مقدمة
 

 1حماضرة ماكدوغال التذكارية

 
، الفائز جبائزة نوبل للعلوم االقتصادية وأستاذ يف العلوم االقتصـادية والفلسـفة   Amartya Senألقى الربوفيسور  -1

، كمربيـد،، اململكـة املتحـدة،    Trinity Collegeومـدّرس سـابق يف    ،يف جامعة هـارفرد، الواليـات املتحـدة األمريكيـة    

 .، أحد مؤسسي املنظمةFrank Lidgett McDougallحماضرة ماكدوغال التذكارية الثامنة والعشرين ختليدًا لذكرى 

 

 2سن. ر. تقديم جوائز ب

 

ملساهمته يف تطوير برنـامج منظمـة   ( آيرلندا) David Doolanكل من السيد  2111سن لعام . ر. فاز جبائزة ب -2

الواليـات املتحـدة   ) Patrick Durstيف باكستان أثناء توليه مهامه كمدير دولي للمشاريع والسيد  (الفاو) األغذية والزراعة

سـؤولني عـن الغابـات يف املكتـب اإلقليمـي      ملساهمته يف قطاع الغابات واحلراجة أثناء توليـه مهامـه ككـبري امل   ( األمريكية

 . للمنظمة يف آسيا واحمليط اهلادئ

 

ملساهمته يف الربنـامج اخلـاص بالصـومال    ( إيطاليا) Luca Alinoviالسيد  2112سن لعام . ر. وفاز جبائزة ب -3

 . أثناء توليه مهامه ككبري منسقي حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل واملسؤول بالوكالة يف مكتب الفاو، الصومال

 

 3بورما. هـ. أتقديم جائزة 

 

 من قسم شؤون التنمية يف صحيفة Lucy Lambleالسيدة  2113-2112بورما لعامي . هـ. فازت جبائزة أ -2

The Guardian (اململكة املتحدة )ملساهمة الكربى اليت قّدمها فريق التحرير يف زيادة فهم مسائل التنمية يف با إشادة

حتقيق  يف خمتلف أحناء العامل، ال سيما املتعلق منها بالزراعة واألمن الغذائي والفقر مع الرتكيز على التقدم احملرز 

 .ف اإلمنائية لأللفيةاألهدا

 

  

                                                 
 C 2013/PV/12و C 2013/PV/1و C 2013/INF/11الوثائق   1
 C 2013/PV/12و C 2013/PV/2و C 2013/INF/7الوثائق   2
 C 2013/PV/12و C 2013/PV/2و C 2013/INF/8الوثائق   3
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 4تقديم جائزة إدوار صوما

 

من إدارة  Peter N. Kiriguaوالسيد  David K. Mbuguaالسيد  2113-2112فاز جبائزة إدوار صوما لعامي  -2

 ".مشروع التنمية املستدامة لسبل العيش يف جمّمع ماو احلرجي"الغابات يف كينيا لتنفيذهما 

 

 5تقديم جائزة جاك ضيوف

 

 (SEWA) "يعملن حلسابهن ئيرابطة النساء الال"كل من  2113-2112فاز جبائزة جاك ضيوف لعامي  -2

تنفيذها أسرهّن، واملفوضية األوروبية للصاحل الالئي يعملن حلسابهّن و اترياألمن الغذائي للنساء الفقلتحسينها  (اهلند)

 .مرفق األغذية يف االحتاد األوروبي

 

 6ليزاراغا مارغريتاتقديم ميدالية 

 

منظمة أمريكا الوسطى املعنية بقطاع مصايد األمساك  2113-2112فازت جبائزة مارغريتا ليزاراغا لعامي  -7

 Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmoوتربية األحياء املائية يف السلفادور 

Centroamericano (OSPESCA) ،التنمية املستدامة ملصايد األمساك وتربية حتقيق يف امة ساهمتها اهلمب إقرارا

 .األحياء املائية يف بلدان أمريكا الوسطى من خالل تشجيع دوهلا األعضاء على تنفيذ مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

 

 7بيان يلقيه ممثل احتادات املوظفني يف منظمة األغذية والزراعة

 

 .للذين ميثالن موظفي املنظمةا بيانًا نيابة عن اجلهازين الفاوألقى رئيس احتاد موظفي الفئة الفنية يف  –8

 

 8تأبني موظفي املنظمة الذين وافتهم املنّية

 

ومت . وقف املؤمتر دقيقة صمت حدادًا على أرواح املوظفني الذين وافتهم املنّية منذ انعقاد دورة املؤمتر األخرية- 9

 .أمساء املوظفني الذين قضوا حنبهم بصوت عال وتدوينها يف احملاضر احلرفية للمؤمتر تالوة
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 9انتخاب الرئيس ونواب الرئيس

 

رئيسًا للدورة الثامنة والثالثني ( أفغانستان) Mohammad Asif Rahimiاملؤمتر السيد  وانتخبورّشح اجمللس - 11

 .للمؤمتر

 

 Kouassi Adjoumani Kobenanالسيد : املؤمتر نواب الرئيس الثالثة للمؤمتر وهم وانتخبورشّح اجمللس - 11

 (.سري النكا) Mahinda Yapa Abeywardenaوالسيد ( أملانيا) Thomas Wriessnigوالسيد ( كوت ديفوار)

 

 10تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض

 

 :املؤمتر ما يلي وانتخبأوصى اجمللس  -12
 

 أعضاء يف اللجنة العامةسبعة 

 

 السودان كوستاريكا

 الواليات املتحدة األمريكية نيوزيلندا

 زمبابوي سلوفاكيا

  سري النكا

 

 سبعة أعضاء يف جلنة أوراق التفويض

 

 هندوراس اجلزائر

 هنغاريا كندا

 نيوزيلندا الصني

 سلطنة ُعمان كولومبيا

  اجلمهورية التشيكية

 

  

                                                 
 C 2013/PV/12و C 2013/PV/1و C 2013/LIM/9و C 2013/12الوثائق   9
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 11األعمال والرتتيبات اخلاصة بالدورةاعتماد جدول 

 

 .هلذا التقرير املرفق ألفيف وارد على النحو ال أعمالهجدول  املؤمتر اعتمد- 13

 

بعد املائة واجلدول الزمين الذي  اخلامسة واألربعنياجمللس يف دورته  ااقرتحه اليتالرتتيبات  املؤمتر واعتمد- 12

 .واألربعني بعد املائة، وبالصيغة املعدَّلة من قبل اللجنة العامة السادسةاقرتحه اجمللس يف دورته 

 

 إنشاء اللجان وتعيني الرؤساء ونواب الرؤساء وجلان الصياغة

 

 .اجمللس القاضية بإنشاء جلنتني توصياتمع  املؤمتراتفق - 12

 

واألربعني بعد  السادسةمن الالئحة العامة للمنظمة، عّين اجمللس يف دورته ( ب)2 - 22 واملادة 7للمادة  ووفقا- 12

 Gerda Verburg ةرئيســة للجنــة الرئيســية األوىل والســيد( جنــوب أفريقيــا) Nomatemba Tambo، الســيدة املائــة

 .ما وافق عليه املؤمتر للجنة الرئيسية الثانية، وهو ةرئيس( هولندا)

 

إىل جانب  األوىلللجنة الصياغة للجنة الرئيسية  ةرئيس( باراغواي) Lorena Noemi Patiño السيدةوانُتخبت - 17

أنغوال، األرجنتني، بنغالديش، كندا، فرنسا، إندونيسيا، مالي، نيوزيلندا، النرويج، عمان، : األعضاء التاليني

 .باراغواي، السودان، تركيا

 

إىل جانب  الثانيةللجنة الصياغة للجنة الرئيسية  ةرئيس (االنمس) Hedwig Wögerbauer ةالسيد توانُتخب- 18

أفغانستان، أسرتاليا، النمسا، الربازيل، الصني، الكونغو، إكوادور، أملانيا، اليابان، آيرلندا، : التالينياألعضاء 

 .االحتاد الروسي، مجهورية تنزانيا املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن

 

من الالئحة ( ،)2-11وعّين املؤمتر األعضاء املذكورين سابقا، ومراعاة ملقرتحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة - 19

 :العامة، عّين أيضا نواب الرئيس التالية أمساؤهم
 

 (سويسرا) François Pythoudالسيد  :اللجنة الرئيسية األوىل

مجهورية ) Gladys Francisca Urbaneja Duránالسيدة 

 (فنزويال البولفارية
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 (إيطاليا) Claudio Misciaالسيد  :اللجنة الرئيسية الثانية

 (موزامبيق) Carla Elisa Mucavi ةالسيد

 

 جلنة القرارات التابعة للمؤمتر

 

واألربعني بعد املائة، بتشكيل جلنة  السادسةعلى التوصية الصادرة عن اجمللس يف دورته  املؤمترصادق - 21

 :أعضاء، عضو واحد عن كل إقليم، وعّين األعضاء التاليني سبعةقرارات تضم 
 

 إستونيا  أسرتاليا

 العراق بنغالديش

 أوروغواي  كندا

  غينيا االستوائية

 

 حق الرد

 

أكد املؤمتر القرار الذي اختذه يف دوراته السابقة والذي ينص على أنه عندما يرغب عضو يف الرد على انتقادات - 21

االنتقـادات بعـد أن تكـون قـد منحـت       تلـك اليوم الذي أبديت فيـه   يفأن يفعل ذلك ستحسن حكومته، يتوجه لسياسة 

 .الفرصة للكالم جلميع من يرغبون يف املشاركة يف املناقشات

 

 التحقق من أوراق التفويض

 

ــويض  - 22 ــة أوراق التف ــدت جلن ــةعق ــات  أربع ــو 19و 12و 12و 7 يفاجتماع ــران /يوني ــأ أوراق  2113حزي لبح

مدرجـة   أعضـاء  112، مـع  C 2013/LIM/23 Rev.1وصدر تقرير بصفته الوثيقة . التفويض اليت مت تلقيها هلذه الدورة

وأبلـغ عضـو واحـد املـدير العـام نيتـه عـدم حضـور         . عضوا مدرجة أمساؤهم يف القائمة باء 72أمساؤهم يف القائمة ألف و

 .املؤمتر

 

 .2113حزيران /يونيو 19الوضع حتى  القائمتانوتربز - 23

 

ومت على النحو الواجب إيداع أوراق تفويض ممثلي األمم املتحدة ووكاالتهـا املتخصصـة واملنظمـات ذات الصـلة     - 22

 .من الالئحة العامة للمنظمة 2 – 3املنصوص عليه مبوجب املادة  النحووعلى 
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 حقوق التصويت

 

 بلدا من البلدان األعضاء 12من الدستور، فقد  2 -3أنه يف بداية الدورة، ووفقا للمادة إىل املؤمتر أشار - 22

، النيجر، ليربيا، غينيا بيساو، وغرينادا، اجلمهورية الدومينيكية، جيبوتي، دومينيكا، ، جزر القمروبربوداأنتيغوا )

التصويت يف املؤمتر، نظرا إىل أن مقدار  وقحق( تركمانستان ،طاجيكستان، الصومال ،تومي وبرينسييب نباالو، سا

 .متأخراتها املستحقة للمنظمة جتاوز مقدار االشرتاكات املستحقة عليها عن السنتني التقومييتني السابقتني

 

من البلدان األعضاء بتسديد مبالغ كافية الستعادة ( النيجرجيبوتي و) اثنان ان، قام بلدالحقويف وقت - 22

 .التصويتيف  هماحقوق

 

معاملة  اليت طلبتطاجيكستان والصومال و التصويت إىل اجلمهورية الدومينيكية وققرر املؤمتر إعادة حــقو- 27

 .من دستور املنظمة 2-3مبوجب املادة  ةخاص

 

تسديد املتأخرات املستحقة عليهما من خالل خطط تقسيط  ليربياو جزر القمرووافق املؤمتر على طلب كّل من - 28

 :وقد اعتمد املؤمتر هلذه الغاية القرارين التاليني. وقرر بناء على ذلك إعادة حقوق التصويت هلما

 

 0/3102القرار 
 

 جزر القمر –تسديد االشرتاكات 

 

 إن املؤمتر،

 

ابتداء من عام  على مدى أربع سنواتاشرتاكاتها املتأخرة  جزء من تصفيةتقدمت باقرتاح ل جزر القمر حكومةأن  إذ يالحظ

 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكاتها اجلارية  تسديد، إضافة إىل 2112

 

 :يلي ما يقرر
 

 جزر القمر تاشرتاكامن  تراــتأخامل سددة، تـمن الالئحة املالي 2-2باملادة  اإلخالل من دون (1)

 كــلة ــقيم أربعــة أقساط سنويــة دفــع خـالل أمريكـي مــن ردوال 228 282429 ةـــالبالغ

  .2117 ى عامحتو 2112 عام من أمريكي اعتبارًادوالر  22 222.17 اـــمنه

 .2112 الثانيكانون /يناير 1يف  يسدد القسط األول (2)

التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل  يعترب (3)
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جزر ، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس املال العامل، مبثابة وفاء ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك

 .املنظمة القمر بالتزاماتها املالية جتاه

 .من الالئحة املالية 2-2 ألحكام املادة تكون األقساط مستحقة الدفع وفقًا (2)

 .خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط ُتعترب (2)

 

 (2113 حزيران/يونيو 22 مد يفاعُت)

 

 3/2310القرار 
 

 ليربيا -تسديد االشرتاكات 

 

 إن املؤمتر،
 

ابتداء من عام  على مدى عشر سنواتاشرتاكاتها املتأخرة  جزء من تصفيةتقدمت باقرتاح ل ليربيا حكومةأن  إذ يالحظ

 ،ات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك يفاشرتاكاتها اجلارية  تسديد، إضافة إىل 2112

 

 :يلي ما يقرر
 

 ةـــالبالغليبرييا اشرتاكات من رات ــتأخامل سددة، تـمن الالئحة املالي 2-2باملادة  اإلخالل من دون (1)

 منها لك ةقيم عشرة أقساط سنوية دفعخالل  نميورو  12 733421وأمريكي دوالر  121 219482

 .2123 ى عامحتو 2112 ن عامم اعتبارًا يورو 1 273432أمريكي ودوالر  12 121498

 .2112 الثانيكانون /يناير 1يف  يسدد القسط األول (2)

التسديد السنوي لألقساط املشار إليها أعاله، وكذلك تسديد كل من االشرتاكات اجلارية خالل  يعترب (3)

ليربيا رأس املال العامل، مبثابة وفاء  ق، وأية دفعات مقدمة لصندوات املقررةالسنة التقوميية لالشرتاك

 .املنظمة بالتزاماتها املالية جتاه

 .من الالئحة املالية 2-2كام املادة ألح تكون األقساط مستحقة الدفع وفقًا (2)

 .خطة التقسيط الغية وباطلة مبجّرد التخلف عن دفع قسطني اثنني من األقساط ُتعترب (2)

 

 (2113 حزيران/يونيو 22 مد يفاعُت)

 

آذار /وتلك الصادرة عن جلنة املالية يف مارس 2112وأشار املؤمتر إىل التوصية الصادرة عن املؤمتر يف عام - 29

بأن حتال طلبات استعادة حقوق التصويت يف املستقبل إىل املدير العام ليعرضها على جلنة املالية يف دورتها  2113
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وطلب املؤمتر إىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تبحأ اجلوانب القانونية لتنفيذ هذا . الربيعية يف سنوات املؤمتر

 .حاجة إىل إدخال تغيريات على النصوص األساسيةاملقرتح، مبا يف ذلك ما إذا كانت هناك 

 

أنتيغوا ) مل تبعأ برسائل تطلب فيها معاملة خاصةاليت عضاء األبلدان سبعة من الأن علما باملؤمتر أحاط و-  31

فقدت فعليا حقوقها يف  (تركمانستان ،تومي وبرينسييب نباالو، سا، غينيا بيساو، وغرينادادومينيكا، ، وبربودا

 .تالتصوي

 

 12قبول املراقبني
 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية

 

املؤمتر قائمة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية اليت وّجه إليها املدير العام استعرض - 31

 .هادعوة مؤقتة حلضور الدورة احلالية وأّكد

 

 فلسطني

 

األربعني السادسة واملدير العام إىل فلسطني بناء على اقرتاح اجمللس يف دورته اليت وجهها دعوة الأّكد املؤمتر - 32

 .بعد املائة

 

 والسياسية املوضوعيةاملسائل 
 

 13استعراض حالة األغذية والزراعة

 

هذا البند من جدول األعمـال،  صوص خبمبداخالت رؤساء الوفود وأربعة مراقبني رئيسا من  واثنا عشرمائة قام  -33

وقدموا تعليقات بشأن حالة الزراعة واألمن الغذائي على املستوى العاملي ويف البلدان اليت ينتمون إليها، مع الرتكيز على 

 ."النظم الغذائية املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية: "، وهولنقاش العامموضوع ا

 

 غاية حتقيق يف التغذية رغم التقدم احملرز نقص وجود مستويات عالية من  استمرارعلما باملؤمتر حاط وأ -32

أحناء من  يف العديد ختفيض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوعواملتمثلة يف  األهداف اإلمنائية لأللفيةمن  1اهلدف 

                                                 
 C 2013/PV/12و C 2013/PV/2و C 2013/LIM/21 Rev.1و C 2013/13 Add.1و C 2013/13 Rev.1الوثائق   12

 C 2013/PV/8و C 2013/PV/7و C 2013/PV/6و C 2013/PV/5و C 2013/PV/4و C 2013/PV/3و C 2013/2 Add.1و C 2013/2 الوثائق  13

 C 2013/PV/12و
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جسيما خطرا  نشكالوتقلبها ال يزاالن يسعار السلع الغذائية الدولية ارتفاع أأن إىل املؤمتر أيضا أشار و. العامل النامي

زيد من الشفافية يف من أجل حتقيق املعمل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية بألمن الغذائي ورحب يهدد ا

جلهود تعزيز الى عواجملتمع الدولي بلدان وشجع املؤمتر ال. األسواق واستقرار األسعار يف األسواق احمللية والدولية

 .يف زراعة احليازات الصغريةال سيما زيادة اإلنتاجية الزراعية املستدامة، وة إىل اهلادف

 

بدانة وال الزائد املغذيات الدقيقة وظهور الوزننقص أشار املؤمتر إىل استمرار نقص التغذية وسوء التغذية وكما  -32

نتائج التغذية ل ة بشكل أكربعماأكثر استدامة ودتصبح ن غذية ألإمكانات نظم األبؤمتر وأقر امل. كثرية من العاملحناء يف أ

والصرف الصحي، واحلماية  ،والصحة ية،غذشمل نظم الزراعة واألتهج متعدد القطاعات ُنضرورة اعتماد اجليدة و

 .والتعليم ة،لاوالعم ،االجتماعية

 

 املؤمترات اإلقليمية
 

 14العاملية الناشئة عناإلقليمية ووالتنظيمية  يةسائل السياسامل
 

 والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب احلاديةتقرير الدورة 

 15(2112آذار /مارس 12-12هانوي، فييت نام، )

 

 يف اجلزرية بالدول املتصلة البنود إدرا، إىل أيضًا وتطّلع. توصيات من فيه ورد مبا علمًا وأخذ التقرير املؤمتر أقر- 32

 على نام فييت إىل بالشكر وتوجه اإلقليمي للمؤمتر املقبلة الدورة أعمال جدول على اهلادئ احمليط غرب جنوب

 .اإلقليمي للمؤمتر املمتاز تنظيمها

 

 الكارييب والبحر الالتينية ألمريكا والثالثني الثاني اإلقليمي املؤمتر تقرير

 16(2112 آذار/مارس 31-22 األرجنتني، آيرس، بوينس)

 

 البلد بصفتها لألرجنتني تقديره عن املؤمتر وأعرب. توصيات من فيه ورد مبا علمًا وأخذ التقرير املؤمتر أقّر -37

 .اإلقليمي للمؤمتر املضيف
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 ألوروبا والعشرين الثامن اإلقليمي املؤمتر تقرير

 17(2112 نيسان/أبريل 21-17 أذربيجان، باكو،)

 

 للمؤمتر أذربيجان املمتاز لتنظيم ارتياحه عن وأعرب توصيات من فيه ورد مبا علمًا وأخذ التقرير املؤمتر أقّر- 38

 .اإلقليمي

 

 ألفريقيا والعشرين السابع اإلقليمي املؤمتر تقرير

 18(2112 نيسان/أبريل 27-23 الكونغو، برازافيل،)

 

 .اإلقليمي للمؤمتر املمتاز لتنظيمها الكونغو على وأثنى. توصيات من فيه ورد مبا علمًا وأخذ التقرير املؤمتر أقّر -39

 

 األدنى للشرق والثالثني احلادي اإلقليمي املؤمتر تقرير

 19(2112 أيار/مايو 18-12 إيطاليا، روما،)

 

 للمؤمتر رئاسته على طريقة حمط تقدير وكان العراق. توصيات من فيه ورد مبا علمًا وأخذ التقرير املؤمتر أقّر -21

 .اإلقليمي

 

 الشمالية ألمريكا الرمسي غري اإلقليمي املؤمتر مساهمة

 20(2112 نيسان/أبريل 2-3 كندا، أوتاوا،)

 

 األعضاء للدول تتيح إجراءات من اعتماد الشمالية أمريكا إقليم يف مبا جرت عليه العادة أيضًا علمًا املؤمتر أخذ- 21

 أمريكا إقليم يف رمسي إقليمي مؤمتر هناك يكون أن دون من املنظمة يف األولويات حتديد عملية يف املساهمة اإلقليم يف

 .بفعالية التكلف تتعلق ألسباب وذلك الشمالية،
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 اللجان الفنية
 

 :مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن
 

 21(2112أيار /مايو 22-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة 

 

 .املؤمتر تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة اعتمد -22

 

 :إن املؤمتر -23
 

 بتحليل االجتاهات العاملية والتحديات املستقبلية لعمل املنظمة؛ أحاط علما (أ)

جدول األعمال العاملي لدعم التنمية املستدامة لقطاع الثروة احليوانية باعتباره مبادرة تشمل أصحاب  أّيدو (ب)

 وشدد على احلاجةالبلدان األعضاء إىل املشاركة على نطاق واسع يف هذه املبادرة، ودعا مصلحة متعددين؛ 

التزامها املركزي وأن تؤدي دور األمانة بأن تستمر املنظمة يف  أوصىإىل حتقيق نتائج ملموسة يف امليدان؛ كما 

وطلب إنشاء نظام حوكمة هلذه املبادرة، مبا يتماشى مع اسرتاتيجيات املنظمة املتعلقة بالشراكة مع القطاع 

اخلاص واجملتمع املدني وحتديد عالقتها بلجنة الزراعة، ليعرض على جلنة الزراعة يف دورتها يف عام 

 ؛2112

أيضا بدجمه مع التغذية واحلبوب  أوصىيف جمال التكثيف املستدام إلنتا، احملاصيل وعمل املنظمة دعم و (،)

والنظم الغذائية املالئمة وخسائر األغذية وهدرها والكفاءة يف استخدام املياه وحفظ واستخدام املوارد الوراثية، 

 األمر الذي أدى إىل تأثري تآرزي بالنسبة إىل إنتا، احملاصيل؛

إىل مواصلة العمل بشأن إدارة املوارد الطبيعية وسالمة األغذية واآلفات العابرة للحدود مبا فيها  الفاو دعاو (د)

 اجلراد مع التشديد على تطوير املكافحة الوقائية؛

على أهمية التنمية الزراعية املستدامة، مبا يف ذلك وضع تدابري حلماية نظم الرتاث الزراعي  سلط الضوءو (هـ)

 عاملية؛ذات األهمية ال

 للمشاركة النشطة يف هذه املبادرة؛ وأعرب عن تطلعهالشراكة العاملية من أجل الرتبة  ودعم (و)

 .ودعم خطة العمل من أجل حتسني اإلحصاءات (ز)
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  22(2112أيار /مايو 31-28)تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع 

 

 .والستني للجنة مشكالت السلعتقرير الدورة التاسعة املؤمتر  أقّر -22

 

 :وإن املؤمتر -22
 

بأهمية حتسني وصول البلدان النامية إىل أسواق السلع األساسية كوسيلة لتعزيز األمن الغذائي وأهداف  أقر (أ)

 توليد الدخل هلذه البلدان؛

بأهمية احلصول على املعلومات املوثوقة يف الوقت املناسب بشأن أسواق السلع األساسية والدراسات  أقرو (ب)

 التحليلية كإجراء لتعزيز شفافية األسواق واحلد من تقلبات األسعار املفرطة؛

إىل بناء  قيام الفاو بتعزيز توافر البيانات الوطنية بشأن أسواق السلع األساسية واحلاجة أكد على أهميةو (،)

 القدرات على املستوى القطري لتحسني نوعية البيانات وتوافرها يف الوقت املناسب وحتليل املعلومات؛

لتعاون الفاو مع منظمات دولية أخرى مبا يف ذلك منظمة التجارة العاملية يف تنفيذ برامج  وأعرب عن دعمه (د)

يا السياسة التجارية وآثارها على األمن الغذائي، للمساعدة التقنية ويف إجراء دراسات عن األسواق وعن قضا

مبا يف ذلك تلك اليت تتناوهلا والية جولة الدوحة ورحب بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون يف امليدان 

 االقتصادي والبلدان األعضاء والذي شكل أساس العمل يف التوقعات الزراعية املتوسطة األجل؛

الختتام شامل ومتوازن وناجح جلولة الدوحة للتنمية يف جمال املفاوضات التجارية،  األهمية العالية الحظو (هـ)

السيما فيما يتصل بالزراعة، نظرا إىل مساهمتها احملتملة يف الزراعة وخلق بيئة متكينية للتنمية واألمن 

 .الغذائي، ومواجهة تقلبات األسعار املفرطة

 

 :كما الحظ املؤمتر ما يلي- 22
 

 يف كولومبو  2112شباط /املعلومات املتصلة بالقرار الذي اعتمدته عشر بلدان منتجة للشاي يف فرباير (أ)

 مبناسبة اجلماعة احلكومية الدولية للشاي إلنشاء منتدى دولي ملنتجي الشاي؛( سري النكا)

العمل معًا : ونياتاالجتماع بني الفاو والتعا"واحلدث اخلاص الذي استضافته جلنة مشكالت السلع بشأن  (ب)

 وتعيني سفريين خاصني للتعاونيات خالل هذا احلدث؛" 2112من أجل السنة الدولية للتعاونيات يف عام 
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 23(2112متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك 

 

علما بتعليقات حمددة صادرة عن تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك، وأحاط  وأقراستعرض املؤمتر  -27

 .البلدان األعضاء

 

لعمل املنظمة يف جمالي مصـايد األمسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة، السـيما فيمـا         عن دعمه العام املؤمترأعرب و- 28

يتعلق بدور مصايد األمساك وتربية األحياء املائيـة يف األمـن الغـذائي والتغذيـة، وحوكمـة احمليطـات، ولايـة التنـوع         

انية التتبع ووضع سـجل عـاملي   البحري، ومكافحة الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، مبا يف ذلك حتسني إمك

بسفن الصيد وتدابري دولة امليناء وأداء دولة العلم ومصايد األمساك الصغرية احلجم وتربية األحياء املائية ومجع البيانـات  

 .وتنمية القدرات، السيما يف البلدان النامية ضمن إطار التعاون بني بلدان اجلنوب

 

وأشار املؤمتر كذلك إىل ضرورة . لألغذية والتغذية وكوسيلة لكسب العيشوأقر املؤمتر بأهمية السمك كمصدر - 29

 .يف اجتماعات جلنة مصايد األمساك يف املستقبل 21+مواصلة العمل بشأن نتائج ريو

 

املؤمتر إىل الفاو البحأ عن حل ملموس وواضح فيما يتصل بتنمية القـدرات يـتم ترتيبـه حبلـول الـدورة       طلبو- 21

مصايد األمساك بهدف دعم البلدان النامية يف تنفيـذ بـرامج املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة يف جمـال مصـايد        املقبلة للجنة 

 .األمساك بنجاح

 

 24(2112أيلول /سبتمرب 28-22)تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات 

 

 . املؤمتر تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات أقر -21

 

 :املؤمتروإّن - 22
 

األعضاء إىل التشديد على مساهمة الغابات يف جعل االقتصـاد األخضـر أكثـر مراعـاة للبيئـة يف سـياق        دعا (أ)

 التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، وإىل الرتويج هلذه املساهمة؛

البلدان إىل تعزيز احلوار والتعاون بني القطاع احلرجي والقطاعات األخرى الـيت تسـتخدم األراضـي     ودعا (ب)

 على املستويات كافة من أجل زيادة الكفاءة يف حتقيق األهداف اإلمنائية والوفاء بااللتزامات الدولية؛

ل املسـتدام لـادارة املسـتدامة    البلدان بوضع االسرتاتيجيات واإلجراءات املناسبة من أجل التمويـ  وأوصى (،)

 للغابات وتوطيد التعاون يف هذا اجملال على املستويني اإلقليمي والدولي؛
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البلدان إىل مراعاة مكافحـة احلرائـق يف سياسـاتها الوطنيـة وتلـك املتصـلة بـإدارة األراضـي الريفيـة           دعاو (د)

 والغابات؛

نتائج عملية الـتفكري االسـرتاتيجي وحـأ علـى أن يـنعكس دور احلراجـة كمـا ينبغـي يف تنفيـذ           والحظ (هـ)

 .األهداف االسرتاتيجية

 

 :وإّن املؤمتر -23
 

أشار إىل املؤمتر الـدولي عـن الغابـات واألمـن الغـذائي وإىل مرفـق الغابـات والزراعـة باعتبارهمـا عـاملني            (أ)

ني القطاعات ودعا الفاو إىل مواصلة دعم أوجه التآزر داخل القطـاع  أساسيني من عوامل التعاون املشرتك ب

احلرجي وخارجه، مبا يف ذلك من خالل االضطالع بدور استباقي يف الشراكة التعاونية من أجل الغابـات  

وعرب إدرا، املسائل احلرجية يف السياسات الرئيسية املتصـلة بالبيئـة وباسـتخدام األراضـي علـى مجيـع       

 فضاًل عن توطيد التعاون يف جماالت احلراجة والزراعة ومصايد األمساك؛املستويات، 

أخذ الغابات الشمالية بعني االعتبـار كونهـا تسـاهم يف تـوفري سـلع عديـدة وجمموعـة         وشدد على ضرورة (ب)

 واسعة من اخلدمات اإليكولوجية؛

 . ام للغابات يف والية املنظمةواقرتح ختصيص املوارد الكافية للربنامج احلرجي مبا يعكس الدور اهل (،)

 

 (اخلاصة)والثامنة والثالثني (  3100تشرين األول /أكتوبر 33-07)تقارير الدورات السابعة والثالثني 

 (3103تشرين األول /أكتوبر 31-01)والتاسعة والثالثني ( 3103أيار /مايو 00)

 25للجنة األمن الغذائي العاملي

 

بصـفتها املنتـدى الـدولي واحلكـومي     ( اللجنـة ) جلنة األمن الغذائي العـاملي املؤمتر بالتقدم الذي أحرزته  رحب -22

بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة من أجل العمل معا بطريقـة متناسـقة ضـمانا لألمـن الغـذائي والتغذيـة        الدولي األمشل

 .والتاسعة والثالثني للجنة (اخلاصة) ثالثنيتقارير الدورات السابعة والثالثني والثامنة والللجميع وأقر 

 

وأشار املؤمتر إىل اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك  -22

إلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي وا (التوجيهية الطوعيةطوط خلا) والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

تنفيذ  وشجع املؤمتر األعضاء على. بعد إصالحهاجنة للكبريين حققتهما ا ينزاجنإ نثالمي همانشدد على أوالتغذية، و

 .بدعم من الفاو واملنظمات املعنية حسب االقتضاءالوطنية  اخلطوط التوجيهية على أساس طوعي يف سياساتها
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األعضاء وكذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما نشر النواتج الرئيسية للجنـة األمـن الغـذائي     وناشد املؤمتر- 22

 .العاملي على املستويني اإلقليمي والوطين

 

عمـل ملعاجلـة انعـدام    برنـامج  إىل وضع مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة والرامي عمل اللجنة باملؤمتر  وأقر- 27

 .يةاألزمات املمتدة وشدد على ضرورة دعم هذه العمليات التفاوضظل األمن الغذائي يف 

 

ما يكفي أهمية ضمان ختصيص حاط علما بوأللجنة العمل الذي اضطلعت به األمانة املشرتكة بؤمتر امل شادأو- 28

 .شرتكةاملمانة األدعم أنشطة اللجنة، مبا يف ذلك دعم لاملوارد من 

 

 السياسات األخرىاملسائل املوضوعية ومسائل 
 

 سياسة املنظمة للمساواة بني اجلنسني وخطة عمل األمم املتحدة

 26للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 

 .املؤمتر باالهتمام الذي توليه املنظمة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على املستويات كافة أشاد -29

 

بطموح املنظمة إىل  رحبتالبلدان األعضاء باإلمجاع سياسة املنظمة اخلاصة باملساواة بني اجلنسني و واعتمدت -21

 .أن تصبح وكالة منوذجية يف جمال املساواة بني اجلنسني

 

وشجع على  .وهنأ املؤمتر املدير العام على قيامه بتعيني نساء يتمتعن بكفاءات عالية يف مناصب إدارية رفيعة- 21

 .املزيد من اخلطوات لتحقيق املساواة بني اجلنسني اختاذ

 

 .املؤمتر األمانة على التنفيذ الكامل خلطة عمل األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة شجعو- 22

 

عن قلقها بشأن  عّبرتالبلدان األعضاء اسرتاتيجية املنظمة ملعاجلة املساواة بني اجلنسني يف عملها، وأ ودعمت- 23

وأشارت البلدان األعضاء إىل التغيري يف التعامل مع مسألة . مكانة العمل يف جمال املساواة بني اجلنسني وإيالئه األولوية

ويف حني أن . املساواة بني اجلنسني من اعتبارها هدفا اسرتاتيجيا إىل اعتبارها موضوعا مشرتكا بني خمتلف اجملاالت

 . فقد أشري أيضا إىل أنه سيقتضي توخي احليطة وتوفري التمويل الالزم ،قوبل بالرتحيبالتغري 
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 :وطلب املؤمتر من املنظمة ما يلي- 22
 

 به سياسة املنظمة؛ توصيإحاطة البلدان األعضاء علما حبالة إنشاء جلنة إشراف حبسب ما  (أ)

مجيع املوظفني مبا يشمل اإلدارة العليا ضمان توفري تنمية القدرات يف جمال املساواة بني اجلنسني إىل  (ب)

 واملكاتب امليدانية فضال عن أصحاب املصلحة يف البلدان األعضاء؛

للعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني ودعم شبكة ( من وقت وميزانية)ضمان ختصيص ما يكفي من املوارد  (،)

 جهات التنسيق؛

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف اإلطار االسرتاتيجي ضمان إدرا، األهداف وخطوط األساس واملؤشرات  (د)

 املراجع واخلطة املتوسطة األجل؛

إيالء األهمية جلمع البيانات املوزعة حبسب نوع اجلنس وحتليلها وضمان تقديم دعم القدرات ذي الصلة إىل  (هـ)

 البلدان األعضاء والوحدات داخل املنظمة؛

 املساواة بني اجلنسني يف مجيع الوحدات؛القيام بعمليات جرد يف جمال  (و)

 .استخدام نظام عالمات لتتبع املوارد املخصصة للشؤون اجلنسانية (ز)

 

وشدد املؤمتر على نشر رسائل قوية الوقع بشأن املساواة بني اجلنسني بوترية منتظمة على املوظفني وعلى - 22

 .البلدان األعضاء

 

وارد املناسبة للعمل يف جمال املساواة بني اجلنسني واحلفاظ على التمويل البلدان األعضاء ختصيص امل طلبتو- 22

يف املائة من امليزانية اإلمجالية  241)مليون دوالر أمريكي  2148يوازي ( 2111شبيه مبؤمتر )املتواصل مبستوى 

 .يف الفرتة املالية املقبلة( للمنظمة

 

سة املنظمة والذي يقضي بأن ختصص حافظة برنامج البلدان األعضاء باهلدف الذي حددته سيا رحبتو- 27

 .يف املائة من الربامج واملشاريع للمساواة بني اجلنسني 31التعاون التقين 

 

املؤمتر من املنظمة نشر تقارير حول تنفيذ السياسة ومعايري خطة عمل األمم املتحدة للمساواة بني  طلبو- 28

 .إىل املؤمتراجلنسني ومتكني املرأة ورفع تقارير دورية 

 

وشددت البلدان األعضاء على استعدادها لدعم املنظمة يف حتقيق معايري األداء اليت تنص عليها خطة عمل - 29

 . األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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املؤمتر األمانة على تعزيز الشراكات مع برنامج األغذية العاملي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف  وشجع- 71

 .النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 

على احلاجة إىل وجود وحدة متحدة وقوية معنية باملساواة بني اجلنسني لتنفيذ  بتسليط الضوءوقام املؤمتر - 71

 .سياسة املنظمة اخلاصة باملساوة بني اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساني يف مجيع األهداف االسرتاتيجية

 

 سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية أربععن االستعراض الشامل الذي جيري كل  يالتقرير املرحل

 27ألغراض التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

 

استعرض املؤمتر التقرير املرحلي وأخذ علمًا بالتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تنفيذ القرارات التجميعية للجمعية  -72

. العامة لألمم املتحدة بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث أو أربـع سـنوات لألنشـطة التشـغيلية    

  .وأعرب عن تقديره لألمانة على جودة التقرير وعمقه

 

 :وإّن املؤمتر -73
 

أشار إىل التزام املنظمة الراسخ ومشاركتها النشطة يف تنفيذ االستعراض الشامل للسياسـات الـذي جيـري كـل      (أ)

 ثالث أو أربع سنوات؛

الفاو على مواصلة دعم زيادة االتساق يف منظومة األمم املتحدة ككّل بواسطة مجلة أمـور منهـا السـعي     شّجعو (ب)

 رها الرباجمية القطرية بصورة كاملة ضمن أطر املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة؛إىل إدرا، أط

باعتبـاره أحـد النمـاذ، الرئيسـية للتنسـيق يف األمـم املتحـدة علـى         " توحيد األداء"لنموذ،  وأعرب عن دعمه (،)

وبرنـامج العمـل    2117-2112من اخلطة املتوسطة األجـل للفـرتة    222املستوى القطري، كما جاء يف الفقرة 

2112-2112وامليزانية للفرتة 
 ؛28

على أهمية نظام املنسق املقيم لتحقيق االتساق على مستوى منظومة األمم املتحدة ككّل مع اإلشارة أيضـًا   أكدو (د)

 إىل ضرورة احرتام خصائص والية كل من وكاالت األمم املتحدة؛

بني األعضاء يف جمموعة األمم  2113نيسان /أبريل 2وأخذ علمًا باالتفاق بشأن تقاسم التكاليف الذي أبرم يف  (هـ)

من الفاو تطبيق هذا االتفاق مبا يتماشى مع أحكام االستعراض الشـامل الـذي جيـري     وطلباملتحدة اإلمنائية 

 .واملتعلقة بتقديم الدعم املالي والتقين والتنظيمي لنظام املنسق املقيم 2112كل أربع سنوات لعام 
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 :وإّن املؤمتر -72
 

احلصول على تقرير مرحلي آخر عن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث أو أربع سنوات خـالل   طلب (أ)

 الدورة العادية املقبلة للمؤمتر؛

 .2113نيسان /أبريل 2إىل األمانة إعداد تقرير عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ االتفاق املربم يف  وطلب (ب)

 

 29برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة

 

 :املؤمترإن  -72
 

اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي   إىل ( الربنامج)األغذية العاملي برنامج املرفوعة من التقارير السنوية  أقر (أ)

 ؛2112و 2111 يلعامالفاو و

الغذائية الطارئـة   اتاملساعداملتعلقة بحتياجات الإىل تلبية ااهلادفة برنامج األغذية العاملي جبهود  أشادو (ب)

 والساحل والقرن األفريقي؛ ةباألزمات اإلنسانية، وال سيما يف سوريضررين للسكان األكثر ضعفا املت

حـاالت  ومسـاعدات  دد املسـاعدات اإلنسـانية   حتـ  يتالـ  للربنامجاجلديدة اخلطة االسرتاتيجية ب رحبو (،)

 ؛اليت يتمتع بها نقاط القوة األساسيةباعتبارها الطوارئ 

، وعمليـة مـا بعـد    21+من خالل ريو ال سيما وبني وكاالت روما التعاون لتوطيده أواصر ربنامج بال أشادو (د)

الرامية إىل تعزيز قدرة الصـمود أمـام    األنشطةو ،مبادرة شراء األغذية دعمًا للتقّدم خاللمن ، و2112عام 

 ؛على املستوى القطري الصعاب

مثل برنامج العمل  العاملي مشاركته النشطة يف مناقشات جلنة األمن الغذائي ةواصلعلى مربنامج ال شجعو (هـ)

ــدة،  بشــأن  ــن الغــذائي واألزمــات املمت ــدام األم ــتثمار وانع ــة واالس ــة االجتماعي  اتبشــأن قضــايا احلماي

 ة؛املسؤول ةالزراعي

مت توسـيع نطـاق    هأنـ إىل  وأشـار الغذائية إىل املساعدات الغذائيـة  عونة الربنامج من املعزيز عمل تب رحبو (و)

 .جمموعة األدوات املبتكرة

 

  

                                                 
  C 2013/PV/12و C 2013/I/PV/3و C 2013/INF/3و C 2013/INF/2الوثائق   29



19 C 2013/REP 

 

 الرابعة عشرةهليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةتقرير الدورة العادية 

 30(3102نيسان /أبريل 01-09)

 

الوثيقـة  ) تقرير الـدورة العاديـة الرابعـة عشـرة هليئـة املـوارد الوراثيـة لألغذيـة والزراعـة          واعتمداملؤمتر  رّحب -72

CGRFA – 14/13 )  لتقـرأ   22مع إجراء التعديل التالي يف احلاشية رقـمCGRFA – 14/13/Inf.16 Rev. 1    بـدال مـن
CGRFA – 14/13/Inf.16. 

 
 .املؤمتر خطة العمل العاملية لصون املوارد الوراثية احلرجية واستخدامها املستدام وتنميتها واعتمد -77

 

وأحاط املؤمتر علما بالتكامل بني عمل اهليئـة وبروتكـول ناغويـا فيمـا يتعلـق باحلصـول علـى املـوارد الوراثيـة          - 78

 .وتقاسم منافعها

 

 31مدونة السلوك الدولية لتوزيع مبيدات اآلفات واستخدامها

 

أشار املؤمتر إىل الطابع اجلـامع والشـامل لعمليـة اسـتعراض مدونـة السـلوك الدوليـة لتوزيـع مبيـدات اآلفـات            -79

 :القرار التالي اعتمدواستخدامها اليت مّت االضطالع بها وسيتم تطبيقها، و

 

 2/3102القرار 
 

 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات

 

 إن املؤمتر،

 

مـن قببلـل مـؤمتر الفـاو أثنـاء دورتـه       خدامها واستاآلفات توزيع مبيدات لاعتماد مدونة السلوك الدولية الطوعية ب يذّكرإْذ 

 ؛ 11/1982القرار  مبوجب، 1982 عام الثالثة والعشرين يف

 

 عـام  يف املنعقـدة اعتماد التعديالت على مدونة السلوك من قببلل مؤمتر الفـاو أثنـاء دورتـه اخلامسـة والعشـرين      ب ذّكرإْذ يو

 ؛ 2/1989القرار  مبوجبوذلك  9و 2املادتني  إىلأحكاٍم بشأن املوافقة املسبقة عن علم  إلضافة 1989
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، 2112باعتماد التعديالت على املدونة من جانب جملس الفاو أثناء دورته الثالثة والعشرين بعد املائة يف عـام   وإْذ يذّكر

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

 إلدارة اآلفات ومبيدات اآلفات؛وإدرا، عدد من املفاهيم اجلديدة 

 

أن منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يتعاونان معًا منذ مدة طويلـة مـن أجـل تطـوير وتنفيـذ       وإْذ يالِحظ

 هذه املدونة، وأعربا عن اهتمامهما باعتماد املدونة رمسيًا من قببلْل أجهزتهما الرئاسية؛

 

ديأ املدونة والتوفيق بينها وبـني املسـتجدات يف ميـداني املـواد الكيميائيـة وإدارة مبيـدات       بأهمية مواصلة حت وإْذ يسّلم

 اآلفات، وباحلاجة حاليًا إىل عدد من التعديالت لتعزيز طريقة تعامل املدونة مع قطاعي الصحة والبيئة؛ 

 

، وبأن جلنـة  (2112أيار /مايو)الثة والعشرين بأن املدونة قد ُعرضت على جلنة الزراعة يف الفاو أثناء دورتها الث وإْذ يقّر

الزراعة قد فّوضت إىل مكتبها حتديد أساليب عقد جولة نهائية من املشاورات بني أعضاء الفاو بهدف عـرض املدونـة يف   

صورتها النهائية على األجهزة الرئاسية للفاو العتمادها، مبـا يف ذلـك الـدورة اخلامسـة واألربعـني بعـد املائـة للمجلـس         

 والدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر؛

 

أن مكتب جلنة الزراعة قد وافق على خريطة طريق وعلى جدول زمين هلذا الغرض، وأن مشاورة كاملة بـني   وإْذ يالِحظ

مجيع أعضاء الفاو وأصحاب املصـلحة قـد ُأجريـت، مبـا يف ذلـك، عـن طريـق اجتمـاع مشـرتك ملكتـب جلنـة الزراعـة             

  الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن إدارة مبيدات اآلفات حيأ تولاصللل استعراض املدونة؛ واالجتماع املشرتك بني
 

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

األمـم  وبرنـامج  نظمـة الصـحة العامليـة    باقرتاح اعتماد املدونة امُلنقحة من جانب األجهزة الرئاسـية مل  يرّحبو -2

 املتحدة للبيئة؛

بأهميـة اإلدارة الفعالـة لـدورة حيـاة مبيـدات اآلفـات بالنسـبة إىل التكثيـف املسـتدام لانتـا،            حييط علمـاً و -3

 احملصولي؛ 

 جيم؛   املرفقمدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات كما ترد يف  ويعتمد -2

مجيع األطراف أن تعتمد، واجملتمع املدني ومنظمات القطاع اخلاص أن تنّفذ، املدونة املستكملة وأن  يناشدو -2

 .تستخدمها كمرجع يف مجيع أنشطتها

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )
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  32التحضريات للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

 :إن املؤمتر -81
 

للمبادرة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة لتنظـيم       أعرب عن دعمه الكامل (أ)

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية؛

بالوثيقة اليت توجز التحضريات واخلطط اجلاريـة مـن أجـل عقـد املـؤمتر الـدولي الثـاني املعـين          رّحبو (ب)

 بالتغذية؛

يزها على التغذية وألن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية سُيبقي لتجديد املنظمة ترك أعرب عن تقديرهو (،)

 التغذية من بني أهم األولويات على جدول أعمال التنمية الدولية؛

الـنهج الشـامل واملتعـدد التخصصـات والنظـرة       دعـم و 1992مع حتليل اجتاهات التغذية منذ عام  اتفقو (د)

 ها املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية؛العاملية الواسعة والشاملة اليت اعتمد

أنه من املناسـب أن يرّكـز املـؤمتر الـدولي الثـاني املعـين بالتغذيـة علـى حتـديات التغذيـة الـيت             واعترب (هـ)

يواجهها الناس األشد فقرا ومعظم األسر األكثر ضعفًا من الناحية التغذويـة وال سـيما النسـاء واألطفـال يف     

مـع اعرتافـه باالنتقـال    ( التقـزم واهلـزال والـنقص يف املغـذيات الدقيقـة     )ة التغذيـة  تلك األسر؛ وعلى قلـ 

 التغذوي واالنتشار السريع لألمراض غري السارية؛

املؤمتر الـدولي الثـاني املعـين بالتغذيـة إىل االسـتناد إىل أحـدث املعلومـات املتاحـة بشـأن التغذيـة            دعاو (و)

لية ذات الصلة واالستناد إىل املبادرات والعمليات الدولية، مبـا يف  لاخنراط بشكل أكرب مع املنظمات الدو

ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي وغريها، وزيـادة تنميـة الشـراكات مـع منظمـات اجملتمـع املـدني ومـع         

 القطاع اخلاص؛ 

لتحسني  بتحديد استجابات موجهة حنو حتقيق النتائج، مبا يف ذلك حلول ذات كلفة يف املتناول أوصىو (ز)

الوصول إىل الغذاء واستهالكه، من خالل التحسينات والتنويع يف الزراعة ومصـايد األمسـاك وغريهـا مـن     

 .النظم الغذائية، بدعم من قطاعات أخرى

 

 :إن املؤمترو -81
 

يف املقـر الرئيسـي    2113تشرين الثاني /نوفمرب 12إىل  13على عقد االجتماع التقين التحضريي من  وافق (أ)

للمنظمة بهدف حتديد املواضيع اليت سـيتمحور حوهلـا املـؤمتر الـدولي الثـاني املعـين بالتغذيـة الرفيـع         

 ؛ 2112تشرين الثاني /نوفمرب 21إىل  19املستوى الذي سيعقد يف روما من 
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 شـجع ، و2112ثـاني  تشـرين ال /مشاركًة عالية يف املؤمتر الرفيع املستوى الـذي سـيعقد يف نـوفمرب    وتوقع (ب)

مجيع البلدان على ضمان حتضريات فعالة على املستوى الوطين، ال تشمل فقط الزراعة والصحة بل أيضا 

 .كل األطراف الواجب تعبئتها من أجل حتسني التغذية

 

 السنوات الدولية واأليام العاملية
 

3100 تقييم السنة الدولية للغابات
33 

 

 :إن املؤمتر -82
 

 ؛2111على تقرير تقييم السنة الدولية للغابات لعام  صادق (أ)

بإجنازات السنة الدولية على صعيد توعية اجلمهور إىل مساهمة الغابات يف التنمية املستدامة، كما  أقرو (ب)

باملشاركة النشطة للبلدان األعضاء ومساهمة املنظمة يف دعم األنشطة وتنسيقها، مبا يف ذلك ضمن  اعرتف

 عاونية يف جمال الغابات؛الشراكة الت

من املنظمة تيسري تنفيذ طلب آذار بوصفه اليوم العاملي للغابات و/مارس 21أحاط علما، مع التقدير، بإعالن و (،)

 .A/67/200اليوم العاملي حبسب ما ينص عليه قرار اجلمعية العامة رقم 

 

3103 السنة الدولية للتعاونيات
34  

 

املؤمتر مبواصلة عمل املنظمة بشأن السياسات واألطر القانونية اليت متكـني التعاونيـات وتـدعمها وتعـزز      أوصى -83

 .إمكاناتها للقضاء على اجلوع وختفيف الفقر يف املناطق الريفية

 

راعيـة  املؤمتر إىل احلصـيلة اإلجيابيـة للسـنة الدوليـة للتعاونيـات فيمـا يتعلـق بـالرتويج للتعاونيـات الز          أشارو- 82

 .والغذائية

 

والسـنة الدوليـة    2112املؤمتر من املنظمة استكمال اجلهود املبذولة يف سياق السنة الدوليـة للتعاونيـات    طلبو- 82

 .حبيأ ترتابط األنشطة وتساهم يف صياغة نهج متناسق 2112للزراعة األسرية 
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3102 السنة الدولية للكينوا
35  

 

 :إن املؤمتر -82
 

 به؛ ورحب 2113على التقرير املرحلي عن السنة الدولية للكينوا  اطلع (أ)

 وأشار مع التقدير إىل اإلجراءات اليت اختذتها البلدان األعضاء دعما للسنة الدولية للكينوا؛  (ب)

وأثنى على املنظمة لدعمها تنفيذ السنوات الدولية وأعرب عن تقديره للعمل التقييمي الذي اضطلعت به  (،)

 استخدام املوارد املستثمرة يف تنفيذها بكفاءة؛لضمان 

على التحديات املبنية يف التقرير املرحلي بشأن الكينوا فيما يتعلق بتعبئة املوارد الكافية لتنفيذ السنة  وشدد (هـ)

 الدولية؛

 .البلدان األعضاء على توفري املوارد من خار، امليزانية لدعم تنفيذ السنة الدولية للكينوا وشجع (د)

 

3104 السنة الدولية للزراعة األسرّية
36  

 

 .، معرتفا مبساهمتها يف األمن الغذائي العاملي2112املؤمتر عن دعمه للسنة الدولية للزراعة األسرية  أعرب -87

 

كـانون  /وأشار املؤمتر إىل عرض حكومة الفلبني استضافة حفل ختامي للسنة الدولية للزراعة األسرية يف ديسـمرب - 88

بإنشاء اللجـان الوطنيـة للسـنة الدوليـة      أحاط علما، وذلك رهن باتفاق البلدان األعضاء وتوافر األموال؛ كما 2112األول 

 .للزراعة األسرية

 

لـدور املنظمـة يف تسـهيل األنشـطة وتنسـيقها بالتعـاون مـع منظمـات دوليـة أخـرى           املؤمتر عن تقديره  وأعرب- 89

 . وأصحاب املصلحة املعنيني

 

37اليوم العاملي للرتبة
 

 

 نظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقره اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة بشأن االحتفال - 91

كانون األول بوصفه اليوم العاملي للرتبة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الرتبة بالنسبة إىل األمن /ديسمرب 2بيوم 

 :الغذائي ووظائف النظام اإليكولوجي األساسية والتنمية املستدامة واعتمد القرار التالي
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 4/3102القرار 
 

 اليوم العاملي للرتبة

 

 إّن املؤمتر،

 

إىل أهمية الرتبة باعتبارها مكونًا حامسًا من مكونات األمن الغذائي والنظم اإليكولوجية السليمة وعنصرًا حيويًا  إذ يشري

يساهم يف رفاهية اإلنسان من خالل مساهمته يف حتقيق األمن الغذائي وأمن املياه والطاقة وللحد من تأثريات خسارة 

 التنوع البيولوجي وتغّير املناخ؛

 

بأّن تدهور الرتبة عملية مثرية للقلق تهدد املوارد العاملية من الرتبة وقد تقّوض بالتالي حتقيق التنمية املستدامة  وإذ يقّر

 مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية والقضاء على اجلوع واحلد من الفقر؛

 

ليت يتسبب بها النمو السكاني وأّن اإلقرار أّن الرتبة هي بال شّك احلّل ملواجهة الضغوطات الراهنة واملقبلة ا وإذ يؤّكد

بأهمية اإلدارة املستدامة للرتبة والدعوة إليها ودعم الرتويج هلا إمنا هو البديل الوحيد لكي يتمكن اجملتمع الدولي يف 

 ستدامة؛املستقبل من ضمان سالمة الرتبة من أجل بناء عامل ينعم باألمن الغذائي ويعتمد على نظم إيكولوجية مستقّرة وم

 

باحلاجة املاسة إىل التوعية والرتويج وتيسر إجراءات لادارة املستدامة للرتبة من أجل حتقيق هديف التنمية  وإذ يذّكر

 ؛21+املستدامة املتمثلني يف بناء عامل خاٍل من اجلوع ومن تدهور األراضي على حنو ما نص عليه مؤمتر ريو

 

 :أي العام على أهمية الرتبة بالنسبة إىل األمن الغذائي ووظائف النظم اإليكولوجيةاحلاجة املاسة إىل توعية الر وإذ يؤّكد

 

إىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن يوم  يطلب

 .كانون األول اليوم العاملي للرتبة يف دورتها املقبلة/ديسمرب 2

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )
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 38السنة الدولية للرتبة

 

 2112نظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقره اجمللس يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة بشأن إعالن عام - 91

السنة الدولية للرتبة بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الرتبة بالنسبة إىل األمن الغذائي ووظائف النظام اإليكولوجي 

 :األساسية والتنمية املستدامة واعتمد القرار التالي

 

 1/3102القرار 
 

 السنة الدولية للرتبة

 

 إّن املؤمتر،

 

الزراعية على أشكاهلا ولوظائف النظم اإليكولوجية ولألمن الغذائي وإىل إىل أّن الرتبة تشّكل األساس للتنمية إذ يشري 

 أنها عنصر حيوي الستمرار احلياة على وجه األرض؛

 

سوف يعتمد أكثر  2121بأّن التكثيف املستدام للزراعة من أجل إطعام العدد املتزايد من السكان حبلول سنة  وإذ يقّر

 فأكثر على توافر تربة سليمة وخصبة يف خمتلف أحناء العامل؛

 

مبا ال يقبل الشّك أّن الرتبة أساسية للتصدي للضغوط النامجة عن النمو السكاني وأّن االعرتاف والدعوة والدعم  وإذ يؤّكد

تمع الدولي ضمان سالمة الرتبة لعامل ينعم للرتويج لادارة املستدامة للرتبة إمنا هو الطريق الصحيح إذا ما أراد اجمل

 باألمن الغذائي استنادًا إىل نظم إيكولوجية مستقّرة ومستدامة؛

 

بأّن الرتبة تشّكل أساسًا هشًا وبأّن تدهور الرتبة هو عملية واسعة النطاق وطويلة األجل تهدد موارد الرتبة يف  وإذ يقّر

للتكّيف مع تغّير املناخ واجلهود الرامية إىل احلد من اجلوع وسوء التغذية  العامل وتقّوض بالتالي اإلجراءات املتخذة

 والفقر؛

 

باحلاجة امللّحة إىل التوعية وتشجيع وتيسري عملية اختاذ إجراءات تكفل اإلدارة املستدامة للرتبة من أجل  وإذ يذّكر

يف عامل خاٍل من اجلوع ومن تدهور األراضي على حنو املساهمة يف حتقيق هديف التنمية املستدامة املتفق عليهما واملتمثلني 

 ؛21+ما جاء يف مؤمتر ريو
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يف أّن هذا النوع من االحتفال سوف يشكل منطلقًا وسوف يشجع على اختاذ إجراءات للرتويج لألنشطة  وإذ يضع ثقته

 الداعمة لادارة املستدامة ملوارد الرتبة يف العامل ولتنفيذ مثل هذه األنشطة؛

 

 احلاجة املاسة إىل توعية الرأي العام بأهمية الرتبة بالنسبة إىل األمن الغذائي ووظائف النظم اإليكولوجية؛ يؤّكدوإذ 

 

مم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف لألعام المني األإىل املدير العام إحالة هذا القرار إىل  يطلب

 .السنة الدولية للرتبة 2112دورتها املقبلة وتعلن سنة 

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )

 

 39السنة الدولية للبقول

 

 2112نظر املؤمتر يف االقرتاح الذي أقره اجمللس يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة بشأن إعالن سنة - 92

 :السنة الدولية للبقول بهدف رفع مستوى الوعي مبساهمة البقول يف األمن الغذائي والتغذية واعتمد القرار التالي

 

 6/3102القرار 
 

 السنة الدولية للبقول

 

 :إن املؤمتر

 

واحلمص تشكل مصدرًا هامًا للربوتينات النباتية املصدر  ءإىل أّن احملاصيل البقولية كالعدس والفاصوليا والبازال إذ يشري

 للسكان يف خمتلف أحناء العامل؛

 

بأّن برنامج األغذية العاملي ومبادرات املعونة الغذائية األخرى تستخدم البقول باعتبارها جزءًا أساسيًا من سلة  إذ يذّكرو

 األغذية العامة؛ 

 

 قول يف اإلنتا، املستدام لألغذية يف سبيل حتقيق األمن الغذائي؛يف تركيز االهتمام على دور الب إذ يرغبو
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بأّن ما تتمتع به البقول من خصائص لتثبيت النيرتوجني جيعل بصمتها الكربونية أقّل من بصمة العديد من  إذ يقّر

 احملاصيل األخرى، وهي بالتالي واحدة من األغذية املستدامة من الناحية البيئية؛

 

بأّن منظمات الصحة حول العامل توصي بتناول البقول يف إطار نظام غذائي صحي للتخلص من السمنة الزائدة  إذ يقّرو

 وللوقاية من األمراض املزمنة والتحكم بها، مثل داء السكري وأمراض القلب والسرطان؛

 

ى إقامة روابط على امتداد بأّن من شأن االحتفال بهذه السنة أن يشكل فرصة فريدة من نوعها للتشجيع عل ؤمنيإذ و

السلسلة الغذائية لتحسني استخدام الربوتينات اليت مصدرها البقول وزيادة اإلنتا، العاملي من البقول وحتسني استخدام 

 دورات احملاصيل والتصدي لتحديات جتارة البقول؛

 

 ء مزيد من الدفع للزراعة املستدامة؛احلاجة إىل توعية الرأي العام على الفوائد الغذائية للبقول وإىل إعطا إذ يؤكدو

 

إىل أمني عام األمم املتحدة لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها  القرارإىل املدير العام إحالة هذا  يطلب

 .للبقولسنة دولية  2112سنة املقبلة وتعلن 

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعتمد يف )

 

 وامليزانيةاملسائل املتعلقة بالربنامج 
 

3100-3101 تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة
40 

 

 :إن املؤمتر -93
 

 ، وأداء الفرتة املالية على ضوء األهداف احملددة مسبقا؛2111-2111بتقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة  رحب (أ)

على بذل املزيد من اجلهود لتحقيق متثيل جغرايف متوازن فيما يتعلق مبوظفي املنظمة وعلى زيادة نسبة  شجعو (ب)

 النساء يف وظائف الفئة الفنية، مع التشديد على أولوية النظر يف املؤهالت عند التوظيف؛

واه إىل جانـب مرفقاتـه   مبواصلة حتسني النسخة املقبلة من تقرير تنفيذ الربامج من حيأ عرضـه وحمتـ   وأوصى (،)

 :الشاملة، وأن يشمل ذلك التحسينات التالية
 

 زيادة استخدام األمثلة عن اإلجنازات؛ (1)
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 ومواءمة اإلبالغ عن األبعاد اإلقليمية مع األهداف االسرتاتيجية؛ (2)

 واملزيد من الوضوح يف اإلبالغ عن األداء على ضوء املؤشرات؛ (3)

 .املرتابطة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسنيوتقييم القضايا  (2)

 .وزيادة تعزيز اإلبالغ عموما (2)

 

3102 تقرير تقييم الربامج عام
41 

 

لتقرير تقييم الربامج الذي يتضمن، وللمرة األوىل، بيانات كمية عن التقييمات الـيت مت   عن تقديره املؤمتر أعرب- 92

علـى إجـراء املزيـد مـن      شـجع و. االضطالع بها واجلزء املتضمن للدروس املشرتكة املكتسبة من التقييمات الـيت أجريـت  

تقريـر  يف اإلصدارات املقبلة من رتاتيجية إدرا، تكلفة عمليات التقييم االس طلبالتحليل املتعمق لدروس مكتسبة حمددة و

 .تقييم الربامج

 

أعـرب  و. وضع بند يتعلق بامليزانيـة يف املشـاريع مبـا يتـيح إمكانيـة إجـراء التقييمـات        على أهمية املؤمترأكد و -92

 .يملتوطيد أواصر التعاون مع وكاالت أخرى توجد مقارها يف روما بالنسبة إىل مسائل التقي عن تقديره املؤمتر

 

 42اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 

 :إن املؤمتر- 92
 

ــ لتحـــولي الالتغـــيري الــتفكري االســـرتاتيجي و عملـــييت ال أعــرب عـــن تقـــديره  (أ)  اإلطـــارانبثـــق عنهمـــا  تنيل

 ؛ملراجعاالسرتاتيجي ا

اجلوع وانعدام استئصال : كي يقرأ على النحو التاليل 1العاملي الفاو تعزيز هدف املتعلقة بتوصية اجمللس  وأقر (ب)

ا مبـ  األمن الغذائي وسوء التغذية، والعمل تدرجييا على ضمان وجود عامل يتمتع فيه الناس يف مجيـع األوقـات  

تليب حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائيـة كـي يعيشـوا حيـاة     اليت غذية املسليمة والغذية يكفي من األ

 ؛موفورة النشاط والصحة

لـدول  ل ااملنظمـة جهودهـا دعمـ   فيهـا  إىل أن األهداف االسرتاتيجية اخلمسة متثل جماالت عمل سـرتكز   أشارو (،)

مـن العمـل بشـكل أفضـل بطريقـة متكاملـة ومتعـددة        ن املنظمـة  طبيعتها الشاملة اليت ستمكِّب ورحباألعضاء، 

 ؛التخصصات

                                                 
  C 2013/PV/12و C 2013/II/PV/1و C 2013/4الوثائق   41
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الفاو وتوفري املنـافع  عمل اخلاصة بة واخلدمات جلودة التقنية واملعرفاملتعلق باأهمية اهلدف السادس  على أكدو (د)

 ؛العامة العاملية

 ألهداف االسرتاتيجية؛يف خمتلف ا ةكمواجلنسني واحلللمساواة بني املواضيع الشاملة إدرا،  شدد على ضرورةو (هـ)

 مـع منظمـات اجملتمـع املـدني والقطـاع اخلـاص يف تنفيـذ اإلطـار         ، مبـا يف ذلـك  الشـراكات  شدد على أهميةو (و)

 ؛املراجعاالسرتاتيجي 

هــداف األو ،، واألهــداف العامليــة املنقحــةالفــاورؤيــة وال ســيما ، املراجــععلــى اإلطــار االســرتاتيجي  وافــقو (ز)

اجلنسـني  ملساواة بـني  املة اخلاصة بااهلدف السادس واملواضيع الشإضافًة إىل ، اخلمسة االسرتاتيجية اجلديدة

 .االسرتاتيجيةاألهداف جزء ال يتجزأ من حتقيق هي ، اليت ةكموواحل

 

 310143-3104 وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 3107-3104 اخلطة املتوسطة األجل للفرتة

 

ويف  2112-2112وبرنامج العمل وامليزانيـة للفـرتة    2117-2112نظر املؤمتر يف اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -97

 .مانةأتاحتها األاملالحظات والتوصيات الصادرة عن اجمللس واملعلومات اإلضافية اليت 

 

أشار املؤمتر إىل أن املقرتحات قد وضعت من أجـل تنفيـذ اإلطـار االسـرتاتيجي املراجـع الـذي لتـوي علـى         و -98

، واملواضيع الشاملة لعدة جمـاالت وال  واخلدماتالتقنية واملعرفة مخسة أهداف جديدة، واهلدف السادس بشأن اجلودة 

املؤمتر باستفادة الوثيقة من عمليات الـتفكري االسـرتاتيجي والتغـيري التحـوّلي الـيت       ورّحب. سيما املساواة بني اجلنسني

 .2112أطلقت يف عام 

 

ريـر إىل اجمللـس يف دورتـه    وطلب املؤمتر من املدير العام إجناز املهـام املتصـلة بالشـؤون اجلنسـانية ورفـع التق     - 99

الثامنة واألربعني بعد املائة عن طريق جلنيت الربنامج واملالية بشأن كيفية تطبيق تعميم قضايا املسـاواة بـني اجلنسـني يف    

 .األهداف اإلسرتاتيجية اخلمسة ضمن خطط العمل واإلطار القائم على النتائج

 

لـدى اإلقـرار بالتحـديات الـيت تواجههـا       وشـدد، لرؤية املدير العام اخلاصة باملنظمة  وأعرب املؤمتر عن دعمه- 111

البلدان األعضاء يف ظل املناخ االقتصادي واملالي العاملي السائد، على ضرورة التنفيذ الكامل لربنامج العمل املقرتح بـأجنع  

 .طريقة ممكنة من حيأ التكلفة

 

ملسـتوى   أعرب املؤمتر عـن تقـديره   ،2112-2112مل وامليزانية املقرتح للفرتة النظر يف جوهر برنامج العولدى  -111

 وطلـب . وافق عليهبرنامج العمل املعند تنفيذ  2113-2112 الفرتة املالية اليت حتققت خالل والوفورات مكاسب الكفاءة
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 الفــرتة وفــورات أخــرى يف ملكاســب يف الكفــاءة وحتقيــقازيــد مــن املدابري لتحقيــق اختــاذ تــاملــؤمتر مــن املــدير العــام 

الكفــاءة يف هـذه املكاسـب   تكــون أن علـى  املـؤمتر   شـدد و. املوظفنيبــالتكـاليف ذات الصـلة    يف، ال سـيما  2112-2112

علـى حسـاب    كونال تأ، ومتجددةاالستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد داخل منظمة كفالة هدف ب ةدفوعم والوفورات

 .برنامج العملنفيذ ت

 

وبهدف حتديد مستوى املوظفني الالزم إلجناز األهداف االسرتاتيجية أقر املؤمتر مبـادرة األمانـة بشـأن عمليـة      -112

املؤمتر من األمانة إعالم األعضاء بآخر املستجدات حول التقدم  وطلب. ختطيط اسرتاتيجية لقوة العمل ومراجعة الوظائف

 .العاديتني القادمتني احملرز من خالل جلنة املالية واجمللس يف دورتيهما

 

 :وشدد املؤمتر على أهمية اجملاالت التالية يف تنفيذ برنامج العمل- 113
 

 الالمركزية؛ (أ)

 الشؤون اجلنسانية؛ (ب)

 تبسيط املسائل اإلدارية وحتديد أولويات العمل؛ (،)

 .ضرورة منح املدير العام كامل النطاق اإلداري (د)

 

 يف التعـديالت علـى برنـامج العمـل وامليزانيـة     وطلباتـه  ات املـؤمتر  إبـراز قـرار  طلب املـؤمتر مـن املـدير العـام     و- 112

يف  الثامنة واألربعـني بعـد املائـة    عليها اجمللس يف دورتهيوافق لربنامج واملالية وتا انظر فيها جلنتل 2112-2112 للفرتة

 .2113 كاون األول/ديسمرب

 

لربنامج العمل وامليزانيـة املتعلقـة بـامليزة املقارنـة للمنظمـة فيمـا يتصـل         11ذكرة اإلعالمية رقم وفيما يتعلق بامل -112

باحلماية االجتماعية، طلب املؤمتر توفري املزيد من املعلومـات للمجلـس بشـأن أنشـطة احلمايـة االجتماعيـة للمنظمـة يف        

 . 2112-2112تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 
أن معظـم  بـ ؤمتر امل أقرالزيادات يف تكاليف موظفي املنظمة، الرامية إىل تقليل التشديد على أهمية اجلهود وعند - 112

وافـق عليهـا جلنـة اخلدمـة املدنيـة      تالنظام املشـرتك لألمـم املتحـدة و   مبوجب تتحدد مستحقاتهم موظفي املنظمة ومزايا 

وحأ نة اخلدمة املدنية الدولية واجلمعية العامة جلاملؤمتر  وناشد. يوركأو اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيو/والدولية 

زيادات يف تكـاليف املـوظفني   ص الفيما خيذر زيد من احلامل كذلك املدير العام على مناشدة مماثلة، للنظر يف ضرورة إبداء

 .نة اخلدمة املدنية الدوليةجلبه ضطلع ت الذيسياق االستعراض الشامل اجلاري ضمن ، وال سيما شرتكالنظام امليف 

 

مليـون   1 11242والـيت تصـل قيمتهـا     2113-2112 ات املصادق عليهـا للفـرتة  االعتمادصايف أن بؤمتر امل وأقر -117

ومـن أجـل   . ملرة واحـدة خاصـة خبطـة العمـل الفوريـة      تكاليف استثماركمليون دوالر أمريكي  842شمل تدوالر أمريكي 
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معاجلـة  طريقـة  املؤمتر مـن املـدير العـام أن لـدد بوضـوح       طلبالوضوح يف مناقشات برنامج العمل وامليزانية مستقبال، 

 .امليزانيةتتعلق بقرتحات بلورة مامليزانية عند يف تكاليف ملرة واحدة ال

 

 :املؤمترفإن املالية الطويلة األجل للمنظمة، السالمة بوفيما يتعلق - 118
 

يف الفاو ملالية سالمة احتسني المن أجل لمقرتحات ل شامالستجري استعراضا أن جلنة املالية علما بحاط أ (أ)

 اجمللــسنظــر فيهــا كــي يل 2113والســيولة واالحتياطّيــات اخلاصــة بهــا يف دورتهــا اخلريفيــة يف عــام 

 الحق؛يف وقت 

مسـألة جتديـد مـوارد صـندوق رأس املـال العامـل وحسـاب االحتيـاطي          ،فـرتة ماليـة مقبلـة   إىل  ،أرجأو (ب)

 لتمويل اإلضايف لتغطية التزامات اخلدمة السابقة لصندوق مدفوعات نهاية اخلدمة؛إضافة إىل ااخلاص، 

، على مواصلة تطبيق النهج املعتمد سابقًا للتمويـل اجلزئـي   2112 -2112ووافق، بالنسبة لفرتة السنتني  (،)

ــ  ــغ ق ــة       1241دره مببل ــة الطبي ــابقة للتغطي ــة الس ــة باخلدم ــات اخلاص ــي لاللتزام ــون دوالر أمريك  ملي

 .بعد إنتهاء اخلدمة

 

 2112-2112لفـرتة  توصية إىل املـؤمتر بشـأن مسـتوى امليزانيـة ل    رفع اجمللس  ه تعذر علىأنإىل املؤمتر أشار و- 119

رئاسـة الـرئيس   حتـت  " أصـدقاء الـرئيس  "شات غري رمسية بشأن هذه املسألة ضـمن جمموعـة   انقأجروا ألعضاء إىل أن او

التوصـل إىل  علـى  اللجنـة الثانيـة للمسـاعدة    يف " أصدقاء الـرئيس "يف وقت الحق تشكيل جمموعة ومت . للمجلس املستقل

 معلومـات ا قدمتـه األمانـة مـن    ملـ  أعرب املؤمتر عن تقـديره و. 2112-2112فرتة توافق يف اآلراء بشأن مستوى امليزانية لل

 .ءعضاها األباليت حتلى روح التعاون ل، واملناقشاتالل هذه خودعم إضافية 

 

 :املؤمتر القرار التالي اعتمدو- 111
 

 7/3102 القرار
 

 2112-2112 الفرتة ميزانية اعتمادات

 

 املؤمتر، إن
 

  العام؛ املدير من املقدم وامليزانية العمل برنامج يف نظر أن بعد

 

-2112 سنتنيال لفرتة أمريكي دوالر 1 128 111 111 البالغة املقرتحة الصافية اإلمجالية االعتمادات يف نظر أن وبعد

 املصروفات مبوجبها تعادل أن ُيفرتض واليت أمريكي دوالر 1432 =اليورو 2113-2112 الفرتة يف الصرف بسعر 2112

 يورو؛ 372 192 111 واليورو أمريكي دوالر 219 192 111 األمريكي بالدوالر
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 إعداد يف املستخدم الصرف بسعر أمريكي دوالر 1 112 228 111 تعادل أعاله الواردة الصافية االعتمادات أن رأى أن وبعد

 باليورو؛ اخلاص اجلزء حتويل بعد 2112-2112 للفرتة حدد الذي أمريكي دوالر 1431 = يورو 1 وقدره امليزانية

 :التالي النحو على 2112-2112 للفرتة العام املدير اقرتحه الذي العمل برنامج على يوافق- 1
 

 :التالية لألغراض أمريكي دوالر 1431 = يورو 1 سعر أساس على االعتمادات على صّوت (أ)

 األمريكي بالدوالر  

 000 023 95  اإلسهام يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1 الباب

زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد  :2 الباب

 األمساك بطريقة مستدامة

197 559 000 

 000 018 66 احلد من الفقر يف املناطق الريفية :3 الباب

التمكني من النظم الزراعية والغذائية الشاملة واليت تتسم بالكفاءة  :2 الباب

 على املستويات احمللية والوطنية والدولية

113 390 000 

 000 268 37 زيادة صمود سبل املعيشة أمام األخطار واألزمات   :2 الباب

 000 063 51 اجلودة التقنية واملعرفة واخلدمات :2 الباب

 000 721 134 التقين التعاون برنامج :7 الباب

 000 684 66  اخلدمات اإلرشادية :8 الباب

 000 007 44  تكنولوجيا املعلومات :9 الباب

 000 060 86  حوكمة املنظمة واإلشراف والتوجيه :11 الباب

 000 399 89  اإلدارة اليت تتسم بالكفاءة والفعالية :11 الباب

  000 600 املصروفات الطارئة :12 الباب

  000 886 21 اإلنفاق الرأمسالي :13 الباب

 000 583 24 اإلنفاق األمين :12 الباب

 (000 613 22) املزيد من املكاسب من حيأ الكفاءة والوفورات غري احملددة 

 (الصافية) االعتمادات جمموع
 1 005 648 000  

 000 400 104 000 400 104 (أ ) :12 الباب

 (الكلية) االعتمادات جمموع
 1 110 048 000 

 
 اإليرادات ناقصا أعاله (أ) الفقرة يف عليها التصويت جرى اليت (الصافية) االعتمادات متّول (ب)

  األعضاء الدول على املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 2 111 111 مببلغ املقدرة املتنوعة

 بالدوالر االشرتاكات هذه وحتدد .العمل برنامج لتنفيذ أمريكي دوالر 1 111 228 111 والبالغة

 يف ذلك ويأخذ .يورو 372 192 111و أمريكي دوالر 212 192 111 من وتتألف واليورو، األمريكي
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 لالعتمادات باليورو املائة يف 28 وبنسبة األمريكي بالدوالر املائة يف 22 بنسبة التقسيم االعتبار

 .املتنوعة لايرادات املائة يف 111 وبنسبة (الصافية)

 األعضاء الدول من املقررة االشرتاكات من أمريكي دوالر 12 111 111 قدره إضايف مبلغ أيضا سيمول (،)

 األمريكي بالدوالر االشرتاكات هذه وستحدد .اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية التزامات لتمويل

 لليورو املائة يف 27 وبنسبة األمريكي للدوالر املائة يف 33 بنسبة التقسيم االعتبار يف األخذ مع واليورو

 .يورو 7 227 111و أمريكي دوالر 2 223 111 بذلك وتبلغ

 اهتالك ولتمويل املعتمد العمل برنامج لتنفيذ األعضاء الدول من املستحقة االشرتاكات جمموع ويبلغ (د)

 هذه وتسدد .يورو 381 221 111و أمريكي دوالر 218 829 111 اخلدمة انتهاء بعد الطبية التغطية

 يعتمده الذي االشرتاكات جلدول وفقا 2112و 2112 يف األعضاء الدول على املستحقة االشرتاكات

 .والثالثني الثامنة دورته يف املؤمتر

 إضايف مبلغ سُيحسب األعضاء، الدول من كّل يسددها اليت لالشرتاكات الفعلية املبالغ حتديد لدىو (هـ)

 واملكافآت املرتبات على ضرائب تفرض عضو دولة ألي الضريبية التسويات صندوق خالل من

 مبلغ توقع وقد .للموظفني دفعها املنظمة تعاود واليت املنظمة من املوظفون يتلقاها اليت والتعويضات

  يقّدر

 .الغرض هلذا أمريكي دوالر 9 211 111 بنحو

من الالئحة املالية، باستخدام أية أرصدة غري منفقة من  2-2 املادة من الرغم على العام، للمدير ويأذن- 2

 .إضافية ملرة واحدة مرتبطة بالتغيري التحولي مصروفاتألي  2113-2112اعتمادات الفرتة 

ل املكاسب يف الكفاءة والوفورات ويطلب من املدير العام أن يقرتح تعديالت على برنامج العمل من أج- 3

دوالر  22 213 111أعاله والبالغة بصورة إمجالية ( ألف)1األخرى غري احملددة املشار إليها يف الفقرة 

ال تظهر حاليا يف هيكل الباب، لكي تنظر فيها جلنتا الربنامج واملالية وليوافق عليها  واليتأمريكي، 

، مع اإلحاطة علما بأن كال 2113كانون األول /اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة يف ديسمرب

ات خالل الفرتة من التحويالت ضمن الباب نفسه والتحويالت من باب إىل آخر املطلوبة لتنفيذ املقرتح

 .من الالئحة املالية 2-2املالية، ستتم وفقا للمادة 

ويناشد اجلمعية العامة لألمم املتحدة النظر يف ضرورة إبداء قدر أكرب من التنبؤ إزاء زيادة تكاليف املوظفني - 2

جلنة عرب النظام املوحد لألمم املتحدة، وال سيما ضمن سياق االستعراض الشامل الذي جتريه حاليا 

 .اخلدمة املدنية الدولية

 العمل برنامج تنفيذو االسرتاتيجية األهداف حتقيق لتسهيل طوعية، مساهمات تقديم على األعضاء يشّجعو- 2

 .النتائج إطار ضمن املتكامل

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعتمد يف )
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 مسائل احلوكمة واملسائل القانونية واإلدارية واملالية
 

 مسائل احلوكمة
 

 44تقرير عن تنفيذ خطة العمل الفورية
 

 :إن املؤمتر- 111
 

بتقرير اإلدارة اخلتامي، والذي يعرض حملة شاملة عن اخلامتة الناجحـة لعمليـة إصـالح املنظمـة      رحب (أ)

 من خالل التقييم اخلارجي املستقل؛ 2112اليت استهلها املؤمتر يف عام 

إىل مواصـلة اسـتيعابها داخليـا     تطلعهللفوائد النامجة عن خطة العمل الفورية، وعن  أعرب عن ارتياحهو (ب)

 وتعميمها، ال سيما تلك املتصلة بتغيري الثقافة؛

 إجراء حتت مسؤولية األمانة؛ 19على إمتام ما تبقى من إجراءات خطة العمل الفورية وعددها  حّأو (،)

بغية تقييمه مـن   2112إلجراء استعراض مستقل لنتائج عملية إصالح احلوكمة يف عام  أعرب عن تطلعهو (د)

 ؛2112حزيران /قبل الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر يف يونيو

 David Benfieldللعمل املشـرتك الـذي قامـت بـه الـدول األعضـاء واإلدارة والسـيد         أعرب عن تقديرهو (هـ)

 يف االضطالع بعملية إصالح املنظمة؛ Mohammad Saeid Noori Naeiniوالربوفيسور 

 . تقرير اإلدارة اخلتامي بشأن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح املنظمة وأقّر (و)
 

 املسائل الدستورية والقانونية
 

 45التعديالت يف النصوص األساسية
 

 46من الالئحة العامة للمنظمة 21و 37التعديالت يف املادتني 

 

 :اعتمد املؤمتر، من خالل التصويت مبناداة األمساء، القرار التالي -112
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 8/3102القرار 
 

 من الالئحة العامة للمنظمة 41و 27 التعديالت يف املادتني

 

 إن املؤمتر،

 

، وافـق  2119تشرين الثـاني  / نوفمرب 23إىل  18املؤمتر يف دورته السادسة والثالثني، املنعقدة يف الفرتة من  أّنب ذّكرذ يإ

أكد على أن إجـراء مزيـد    2111من الالئحة العامة للمنظمة، وإىل أن تنفيذ هذه املادة يف عام  37ملادة يف اعلى تعديالت 

( 2111-2119)من التعديالت عليها لتعكس على حنو أفضل روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة األغذية والزراعة 

 ؛أمر مرغوب فيه

 

 21إىل  19جلنـة الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة يف دورتهـا الرابعـة والتسـعني، املنعقـدة يف الفـرتة مـن            أّنبـ  ذّكروإذ ي

، 2112تشـرين األول  /أكتـوبر  11إىل  8، ويف دورتهـا اخلامسـة والتسـعني، املنعقـدة يف الفـرتة مـن       2112آذار  /مارس

  من الالئحة العامة للمنظمة؛ 21و 37املادتني  يفاقرتحت تعديالت 

 

ويف  ،2112أيـار  /مايو 11 إىل 7 منيف الفرتة املنعقدة أن جلنة املالية يف دورتها الثالثة واألربعني بعد املائة،  وإذ يالحظ

قد استعرضت التداعيات  2112تشرين الثاني /نوفمرب 9إىل  2 منيف الفرتة املنعقدة دورتها السادسة واألربعني بعد املائة 

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  37من املادة  2املالية املرتتبة على الفقرة املقرتحة اجلديدة 

 

، 2112حزيـران  /يونيـو  12إىل  11يف الفرتة مـن   املنعقدةأن اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة،  وإذ يالحظ

قـد صـادق علـى قـرار      2112 كانون األول/ديسمرب 7إىل  3ئة املنعقدة يف الفرتة من ويف دورته اخلامسة واألربعني بعد املا

 من الالئحة العامة للمنظمة؛  21و 37املادتني  يفالتعديالت املقرتحة على املؤمتر الذي لتوي 
 

 :من الالئحة العامة للمنظمة( تعيني املدير العام) 37املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرري

 

 تعيني املدير العام - 27املادة 

 

  47:للشروط التالية ن املدير العام للمنظمة وفقًامن الدستور، ُيعّي 7من املادة  1عمال بالفقرة - 1
 

)...( 
 

                                                 
 البنط املائل مع خط حتتهأما العناصر املدرجة فيشار إليها باستخدام  الشطبيشار إىل العناصر احملذوفة باستخدام   47
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ميكـن فيهـا للـدول األعضـاء      زمنيـة  فرتة تواريخعند النظر يف انتهاء مدة املدير العام، لدد اجمللس  (ب) 

 31 ستنيأشهر وتنقضي قبل  3 شهرا12وتستغرق فرتة الرتشيح مدة ال تقل عن  .التقدم برتشيحات ملنصب املدير العام

وخيطـر األمـني العـام للمـؤمتر      .من هـذه الفقـرة  ( ،)يوما على األقل من بدء دورة اجمللس املشار إليها يف الفقرة الفرعية 

وتبلـغ الرتشـيحات الصـحيحة، املقدمـة طبقـا      . واجمللس الدول األعضاء والدول األعضاء املنتسبة مجيعا بفرتة الرتشـيح 

ويوزع األمني  .من هذه الالئحة، إىل األمني العام للمؤمتر واجمللس يف املوعد الذي لدده اجمللس 12من املادة  2للفقرة 

ر واجمللس هذه الرتشيحات على الدول األعضـاء والـدول األعضـاء املنتسـبة مجيعـا يف املوعـد الـذي لـدده         العام للمؤمت

اجمللس باملثل، علما بأنه يف حالة إجراء االنتخابات يف دورة عادية من دورات املؤمتر، فإن املدة اليت لددها اجمللس 

 . من هذه الفقرة( ،)اجمللس املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية  يوما قبل انعقاد دورة 31هلذا الغرض ينبغي أال تقل عن 

 
)...( 

 

يقوم املدير العام باختاذ اإلجراءات الضرورية لضمان إطالع املـدير العـام املنتخـب، قـدر اإلمكـان، قبـل توّليـه        - 2

اختاذ الرتتيبات الضرورية  لمدير العاملأيضا  نبغيوي .منصبه على سياسات املنظمة وبراجمها والتوظيف فيها ونشاطاتها

  ."لضمان أن يستفيد املدير العام امُلنتلخلب من الدعم الفين واإلداري خالل هذه الفرتة

 

 :من الالئحة العامة للمنظمة( أحكام خاصة باملوظفني) 21املادة  يفاعتماد التعديالت التالية  قرري

 

 وظفنيأحكام خاصة بامل - 41املادة 

 

ويـتم اختيـار هـؤالء     .مـن الدسـتور   8من املادة  3يعّين املدير العام املوظفني يف املنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة - 1

وحتدد مدة التعيني وشروطه يف عقد يـربم  . املوظفني وحتديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر واجلنسية والعقيدة واجلنس

عام التعيني يف منصيب نائب املدير العام بشـرط تصـديق اجمللـس علـى هـذا      ويتوىل املدير ال. بني املدير العام وكل موظف

 . التعيني
 
فئـة  التنتهي مدة التعيينات اليت متت خالل األشهر الستة األخرية من مدة والية املدير العـام يف مناصـب مـن    - 2

وجيوز للمدير العام اجلديد متديـد أي مـن   . 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، ويبلـغ جلنـة   - 3 -2

كما يقـدم مقرتحـات للجنـة    . أو توصيات للجنة اخلدمة املدنية الدولية تتعلق بهذه املسائل املالية واجمللس بأية قرارات

ويتخذ املدير العام، قـدر مـا أمكـن، الرتتيبـات الالزمـة      . املالية بشأن اهليكل العام للخدمات اإلدارية والفنية يف املنظمة

طرق االختيار املرتكزة على املنافسـة الـيت يـرى أنهـا      لاعالن بطريقة عامة عن الوظائف الشاغرة، ويقوم بشغلها باتباع

 . األكثر مالءمة ملختلف فئات التعيني
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 ( ترقيم الفقرات الفرعية األخرى ُأعيد)

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )

 

 2-32واملادة  2-31واملادة  2-31واملادة  2-29التعديالت املقرتحة يف املادة 

 48للمنظمةمن الالئحة العامة 

 

 :املؤمتر، من خالل التصويت مبناداة األمساء، القرار التالي اعتمد- 113

 

 9/3102القرار 
 

  من الالئحة العامة للمنظمة 3-23واملادة  3-20واملادة  3-21واملادة  3-39التعديالت يف املادة 

 

 إّن املؤمتر،

 

تشرين األول /أكتوبر 11-8روما، )بآراء جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها اخلامسة والتسعني  إذ أخذ علمًا

 (جلنة مصايد األمساك) 2-31واملادة ( جلنة مشكالت السلع) 2-29بشأن التعديالت املقرتحة يف املادة ( 2112

 الالئحة العامة للمنظمة؛من ( جلنة الزراعة) 2-32واملادة ( جلنة الغابات) 2-31واملادة 

 

، (2112كانون األول /ديسمرب 7-3روما، )أّن اجمللس أقّر، يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة  وإذ يالحظ

 التعديالت اليت اقرتحتها جلنة الشؤون الدستورية والقانونية وُاتفق على إحالتها إىل املؤمتر للموافقة عليها؛

 

اعد اخلاصة بالعضوية تفرتض وجود األعضاء فعليًا يف اجتماعات اللجان املذكورة أعاله لتجّنب بأّن القو وإذ أحاط علمًا

 التشكيك يف صّحة املداوالت؛

 

يؤدي إىل درجة عالية من عدم اليقني وبأّن  "أي وقت"بأّن إجازة إرسال إشعار بطلب العضوية يف  وإذ أحاط علمًا أيضًا

من شأن التعديالت املقرتحة أن تساهم يف تبديد عدم اليقني هذا من خالل وضع إطار زمين ال جيوز خالله إجراء أي 

 تغيريات إضافية يف العضوية بالنسبة إىل الدورة القادمة للجنة؛
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 :49من الالئحة العامة للمنظمة كاآلتي 2-32واملادة  2-31واملادة  2-31واملادة  2-29تعديل املادة  يقرر

 

أيام قبل موعد  11لكن يف مهلة ال تتعدى يف أي وقت،  1جيوز توجيه اإلشعار املشار إليه يف الفقرة - 2"

وُتعترب العضوية املكتسبة على أساس هذا اإلشعار صاحلة إال إذا مل يرسل العضو ممثاًل عنه  .افتتاح الدورة

ويوزع املدير العام يف بداية . إىل دورتني متتاليتني من دورات اللجنة، أو يف حال أبلغ عن انسحابه منها

 ".كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )

 

 50من الالئحة العامة للمنظمة 33التعديالت املقرتحة يف املادة 

 

 :اعتمد املؤمتر، من خالل التصويت مبناداة األمساء، القرار التالي -112

 

 01/3102القرار 

 

 من الالئحة العامة للمنظمة 22التعديالت يف املادة 

 

 إن املؤمتر،

 

 قـدت يف رومــا قامـت، يف دورتهـا اخلامســة والـثالثني، الــيت عُ   ( اللجنــة)جلنــة األمـن الغــذائي العـاملي    بـأنّ  رإذ يـذكّ 

ــن    ــرتة م ــالل الف ــوبر 17إىل  12خ ــرين األول /أكت ــة    2119تش ــواردة يف الوثيق ــات ال ــاد املقرتح ــتعراض واعتم  ، باس

CFS 2009/2 Rev. 2  ُأدرجـت يف اجلـزء الثـاني مـن النصـوص      ، والـيت  "إصالح جلنة األمن الغذائي العـاملي "املعنونة

 األساسية للمنظمة؛

 

تشـرين  /نوفمرب 23إىل  18أيضا بأن املؤمتر، يف دورته السادسة والثالثني اليت عقدت يف روما خالل الفرتة من  وإذ يذكر

العامـة  إصـالح جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي، تعـديالت علـى الالئحـة         " 12/2119، اعتمد القـرار رقـم   2119الثاني 

 ؛"للمنظمة

 

                                                 
 .بتسطري النص املائلفيما ُيشار إىل اإلضافات  النص يتوسطه خّطُيشار إىل النص احملذوف بكتابة   49
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كذلك بأن جلنة األمن الغذائي العاملي اعتمدت، يف دورتها السـابعة والـثالثني، الـيت عقـدت يف رومـا خـالل        وإذ يذكر

املادة برفع توصية بتحديأ ، الالئحة الداخلية املنقحة وكّلفت املكتب 2111تشرين األول /أكتوبر 22إىل  17الفرتة من 

 ".مع وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي ومع الالئحة الداخلية املنقّ حة"تتطابق  من الالئحة العامة حتى 33

 

تشـرين األول  /أكتـوبر  21-12رومـا،  )إىل أن جلنة األمن الغذائي العاملي قامت، يف دورتها التاسعة والثالثني  وإذ يشري

من الالئحة العامة للمنظمـة لتنفيـذ إصـالح جلنـة األمـن       33، باستعراض وإقرار التعديالت املقرتحة على املادة (2112

 الغذائي العاملي؛

 

 آذار/مـارس  2-2رومـا،  )والتسـعني   السادسـة جلنة الشؤون الدسـتورية والقانونيـة، يف دورتهـا     بآراء وبعد أن أخذ علما

 من الالئحة العامة للمنظمة؛ 33املادة أقّرتها جلنة األمن الغذائي العاملي على بشأن التعديالت اليت ( 2113

 

التعـديالت   ، أقـرّ (2113 نيسـان /أبريـل  22-22رومـا،  )واألربعني بعد املائة  السادسةأن اجمللس، يف دورته  يرىوإذ 

 املقرتحة ووافق على إحالتها إىل املؤمتر للموافقة عليها؛

 

 : 51من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي 33تعديل املادة  يقرر

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي - 22املادة 

 
 التشكيل واملشاركة- ألف

 
)...( 

 

رئـيس اللجنـة   و  بالتشاور معتعقد اللجنة يف األحوال العادية دورتني يف كل فرتة مالية، بدعوة من املدير العام - 2

االقتضـاء، أن تعقـد دورات إضـافية    وجيوز للجنة، عنـد  . تتخذه اللجنة قرار مقرتحات تبديها، مع مراعاة أي ومكتبها

بدعوة من املدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ومكتبها، أو بناء علـى طلـب كتـابي تقدمـه غالبيـة أعضـاء اللجنـة إىل        

 .املدير العام

 

 (:أو خاصة)جيوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية "   -7[ جديد]

 إذا قررت اللجنة ذلك يف أي دورة عادية؛( أ)

 ".أو إذا طلب املكتب ذلك (ب)

 (يعاد ترقيم الفقرات التالية)
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 فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية -دال

 

واملشار إليـه  ، يضطلع بالوظائف التاليةيعاون اللجنة فريق خرباء رفيع املستوى معين باألمن الغذائي والتغذية   11 12

 :ويضطلع هذا الفريق بالوظائف التالية. الرفيع املستوىفيما بعد باسم الفريق 

 

 تقييم وحتليل احلالة الراهنة لألمن الغذائي والتغذية وأسبابه الكامنة؛ (أ)

تقديم حتليل يستند إىل العلم واملعرفة واملشورة بشأن مسائل حمددة ذات صلة بالسياسات، اعتمادًا على ما هـو   (ب)

 سات تقنية من نوعية عالية؛موجود من حبوث وبيانات ودرا

على ترتيب األولويات بالنسبة إىل اإلجـراءات يف املسـتقبل    اللجنة وأعضائهاحتديد القضايا املستجدة ومساعدة  (،)

 .واالهتمام مبجاالت الرتكيز الرئيسية

 

خمصصة معنية من جلنة تسيري ومن فرق  باألمن الغذائي والتغذية الرفيع املستوى املعين اخلرباءفريق يتألف   -12 13

ويعمـل   .شبكة من اخلرباء يف جمـالي األمـن الغـذائي والتغذيـة     باملشاريع تعمل بناء على أساس مشاريع حمددة وتشكل

 . فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وفقا لالئحة الداخلية للجنة

 

ة إىل مخسة عشر خبريًا من اخلرباء ذوي السمعة الرفيعة والشهرة الدولية يف شتى تتألف جلنة التسيري من عشر- 13

اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، وسيعني هؤالء بصفتهم الشخصية وسيشغلون مناصبهم ملدة سنتني قابلـة  

صية جلنة اختيار خمصصة مؤلفـة مـن   ويتوىل مكتب اللجنة تعيني أعضاء جلنة التسيري بناء على تو. للتجديد ملرة واحدة

 Bioversityممثلني من منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمـة  

Internationalوُتعقد جلنة التسيري عادة دورتني يف السـنة، مـا مل تقـرر اللجنـة     . ، وممثل عن منظمات اجملتمع املدني

وحتظى جلنة التسيري مبعونة مجاعة استشارية يكون تشكيلها ووظائفها على . ذاتها خالف ذلك يف الظروف االستثنائية

 : وتكون وظائف جلنة التسيري على النحو التالي. عامليحنو ما هو حمدد يف الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي ال

 

التحليالت بشأن جمموعة متنوعة من قضايا األمـن الغـذائي والتغذيـة لتنظـر     /ضمان ومتابعة إعداد أحدث الدراسات (أ)

 فيها اللجنة؛

 

 تشكيل فرق خرباء للمشروعات إلعداد الدراسات والتحليالت دعمًا لقرارات اللجنة؛ (ب)

 

ديد املنهجيات التشغيلية لفرق املشروعات، وخطط عملها، واختصاصاتها، وإبقاء ذلك قيـد االسـتعراض، وإدارة   حت (،)

 عملها بشكل عام؛

 

 استعراض منهجيات العمل واقرتاح خطط العمل؛ (د)
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 .أداء ما قد ُيطلب منها من وظائف ذات صلة (هـ)

 

ذات الصـلة بـاألمن الغـذائي والتغذيـة الـذين ميكـن أن        ُتنشأ قاعدة بيانـات عـن اخلـرباء يف شـتى اجملـاالت     - 12

وتقوم جلنة التسيري استنادًا إىل هذه القاعـدة  . يرشحهم أعضاء اللجنة أو أي طرف معين آخر يشارك يف مداوالت اللجنة

كل وستشـ . بتشكيل فرق مشروعات خمصصة للتحليل وتقديم التقارير عن القضايا اليت قد حتيلـها إليهـا جلنـة التسـيري    

فرق املشروعات ملدد مسبقة التحديد وتكون مسؤولة عن إعداد الدراسـات والتحلـيالت حتـت التوجيـه واإلشـراف العـام       

 .للجنة التسيري

 

 "(يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

 أحكام متفرقة- زاي
 

)...( 

 

للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو خمصصة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعماهلا، دون ازدوا، يف   -23 -22

من األمني، بعد وال جيوز اختاذ قرار يف هذا الشأن إال بعد أن تكون اللجنة قد حبثت تقريرًا . عمل األجهزة القائمة

واملالية  اإلداريةعن اآلثار  من املدير العام ي للتنمية الزراعيةالتشاور مع املنظمة وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدول

 .لذلك

 

 ("يعاد ترقيم الفقرات التالية)

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )

 

 املسائل اإلدارية واملالية
 

3100-3101احلسابات املراجعة للفرتة 
52 

 

وبتقريـر املراجـع اخلـارجي بعـدما راجعتـه جلنـة        2111-2111أخذ املؤمتر علمًا باحلسابات املراجعة للفرتة  -112

 :املالية يف دورتها السابعة واألربعني بعد املائة واجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني بعد املائة واعتمد القرار التالي
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 00/3102القرار 
 

 3100-3101احلسابات املراجعة للفرتة 

 

 إّن املؤمتر،

 

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

 

 وتقرير املراجع اخلارجي عنها 2111-2111احلسابات املراجعة للفرتة  وبعد أن درس

 

 .احلسابات املراجعة يعتمد

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعُتمد يف )

 

3101-3104جدول االشرتاكات للفرتة 
53 

 

جـدول اشـرتاكات    أوصى بأن ُيسـتمدّ واألربعني بعد املائة، قد  السادسةأن اجمللس، يف دورته إىل املؤمتر  أشار- 112

 .2113من جدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة الساري خالل العام  2112-2112املنظمة املقرتح للفرتة 

 

 :واعتمد املؤمتر بعد ذلك القرار التالي- 117

 

 03/3102القرار 
 

 3101-3104جدول االشرتاكات للفرتة 

 

 إن املؤمتر،

 

 واألربعني بعد املائة؛ السادسةبالتوصيات الصادرة عن اجمللس يف دورته  إذ أخذ علمًا

 

 أنه يتعّين على املنظمـة، كمـا كـان عليـه احلـال يف املاضـي، اعتمـاد جـدول األنصـبة املقـررة لألمـم املتحـدة             وإذ يؤكد

 :خمتلف أعضاء املنظمةومبا يتناسب  إقرارهبعد 
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مباشرة من جدول األنصـبة املقـررة لألمـم     2112-2112أن ُيستمد جدول اشرتاكات املنظمة للفرتة املالية  يقرر (1)

 ؛2112و 2112و 2113ام وعأاملتحدة الساري خالل 

 .2112و 2112بهذا التقرير لتطبيقه يف عامي  دال املرفقيف  الوارداجلدول  يعتمدو (2)

 

 (2113 حزيران/يونيو 22اعتمد يف )

 

 املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات اإلدارية

 54وغريها من املصروفات الناشئة عن عضويته يف املنظمة

 

املستحق على االحتاد األوروبـي لتغطيـة املصـروفات اإلداريـة واملصـروفات األخـرى       املقطوع حدد املؤمتر املبلغ - 118

 .2112-2112يورو لفرتة السنتني  223 172الناشئة عن عضويته يف املنظمة مبقدار 

 

 ح إيداع املبلغ املستحق على االحتاد األوروبي يف حسابِروكما كان عليه احلال يف فرتات السنتني السابقة، اقُت- 119

 .من الالئحة املالية 7-2أمانة أو حساب خاص ينشئه املدير العام مبوجب املادة 

 

 التعيينات واالنتخابات
 

 55املنظمة لعضوية االنضمام طلبات

 

ربوني لوزير الشؤون اخلارجية والتجارة : من مقدمة املنظمة لعضوية انضمام طلباتثالثة  املؤمتر ُعرض على -121

وزير الشؤون و ؛اللتزامات ذات الصلة اليت ينّص عليها دستور املنظمةلدار السالم، يف شكل رسالة تضمنت قبواًل رمسيًا 

اللتزامات ذات الصلة اليت ينّص عليها دستور لاخلارجية جلمهورية سنغافورة، يف شكل الرسالة تضمنت قبواًل رمسيًا 

لتزامات ذات الصلة اليت لاللسودان، يف شكل رسالة تضمنت قبواًل رمسيًا ونائب رئيس مجهورية جنوب ا ؛املنظمة

 .ينّص عليها دستور املنظمة

 

بشـأن   اسـري  ااقرتاعـ ، من الالئحة العامة( أ)11-12من الدستور و 2-2املؤمتر، عماًل بأحكام املادتني وأجرى - 121

 :النتائج على النحو التاليجاءت و. لباتذه الطه
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 بروني دار السالم انضمام قبول

 

 127 املودعة االقرتاع بطاقات عدد (1)

 1   امللغاة البطاقات عدد (2)

 2 التصويت عن املمتنعون (3)

 122 املعطاة األصوات عدد (2)

 92 املطلوبة األغلبية (2)

 122 املؤيدة األصوات عدد (2)

 1 رضةااملع األصوات عدد (7)

 

 .املنظمة عضوية يف بروني دار السالم املؤمتر قبل ذلك على وبناء -122

 

وبصـورة  يكـون   2113من سنة  األخري لربعابروني دار السالم عن  على املستحقاملؤمتر أن االشرتاك األدنى وقرر  -123

 :على النحو التالي، املعمول بها مؤقتة، طبقًا للمبادئ واألعراف

 

 2113من سنة  األخري لربعا -االشرتاك

 أمريكيدوالر  يورو

40 045.85 52 085.15 

 

 مجهورية سنغافورة انضمام قبول

 

 127 املودعة االقرتاع بطاقات عدد  (1)

 1   امللغاة البطاقات عدد (2)

 1 التصويت عن املمتنعون (3)

 122 املعطاة األصوات عدد (2)

 92 املطلوبة األغلبية (2)

 122 املؤيدة األصوات عدد (2)

 1 رضةااملع األصوات عدد (7)

 

 .املنظمة عضوية يف مجهورية سنغافورة املؤمتر قبل ،ذلك على وبناء -124

 

يكـون   2113مـن سـنة    األخـري  لربـع اعـن   مجهورية سنغافورة على املستحقاملؤمتر أن االشرتاك األدنى وقرر  -122

 :على النحو التالي، املعمول بها وبصورة مؤقتة، طبقًا للمبادئ واألعراف
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 2113من سنة  األخري لربعا -االشرتاك

 دوالر أمريكي يورو

479 119.93 623 161.56 

 

 مجهورية جنوب السودان انضمام قبول

 

 127 املودعة االقرتاع بطاقات عدد (1)

 1   امللغاة البطاقات عدد  (2)

 2 التصويت عن املمتنعون (3)

 122 املعطاة األصوات عدد (2)

 92 املطلوبة األغلبية (2)

 122 املؤيدة األصوات عدد (2)

 1 رضةااملع األصوات عدد (7)

 

 .املنظمة عضوية يف مجهورية جنوب السودان املؤمتر قبل ،ذلك على وبناء -122

 

 2113مـن سـنة    األخـري  لربـع اعـن   مجهورية جنوب السودان على املستحقاملؤمتر أن االشرتاك األدنى وقرر  -127

 :على النحو التالي، املعمول بها واألعرافوبصورة مؤقتة، طبقًا للمبادئ يكون 

 

 2113من سنة  األخري لربعا -االشرتاك

 دوالر أمريكي يورو

5 720.84 7 440.74 

 

 56للمجلس تعيني الرئيس املستقّل

 

 .الرئيس املستقّل للمجلسنصب ملواحد رض على املؤمتر ترشيح ُع- 128

 

نصب مل (مجهورية تنزانيا املتحدة) Wilfred Joseph Ngirwa السيد  نييعبت، بعد اقرتاع سري، املؤمتروقام - 129

 :القرار التالي واعتمد الرئيس املستقّل للمجلس
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 02/3102القرار 
 

 تعيني الرئيس املستقل للمجلس

 

 إن املؤمتر،

 

 ؛من الالئحة العامة للمنظمة( أ)11-12لمادة ل وفقًا، سريًا اقرتاعًا أجرى وقد

 

بشـأن   9/2119من الالئحة العامة للمنظمة اخلاصة بالرئيس املسـتقل للمجلـس والقـرار     23املادة  احلسبانوإذ يأخذ يف 

 ؛57الرئيس املستقل للمجلس

 

 :ضرورة احملافظة على استقاللّية دور الرئيس املستقل للمجلس وإمكانّية مساءلته عن هذا الدور وإذ يضع يف االعتبار
 

حتـى الـدورة التاسـعة والـثالثني     للمجلـس   مستقاًل رئيسًا Wilfred Joseph Ngirwa السيد  تعيني يعلن- 1

 ؛(2112حزيران /يونيو)للمؤمتر 
 

 :منصب الرئيس املستقل للمجلس، على النحو التالييف  أن تكون شروط التعيني يقرر- 2
 

جلنـة  واملـؤمتر  يتعّين على رئيس اجمللس أن يكون موجودًا يف رومـا يف مجيـع دورات اجمللـس و    (أ)

وُيفرتض فيه، يف العادة، التواجد ملدة ترتاوح من سـتة إىل اانيـة أشـهر يف    الربنامج  ةجلنو املالية

 ؛روما سنويًا

 دوالر أمريكي؛ 23 811يدفع لرئيس اجمللس بدل سنوي قدره  (ب)

بـه   يف املائة من بدل اإلقامة اليومي العـادي املعمـول   121يعادل  يوميبدل يدفع لرئيس اجمللس  (،)

 عندما يكون يف روما أو عندما يكون مسافرًا يف مهام تتعلق بأداء مهامه؛ 

 تغطي املنظمة نفقات سفر الرئيس عندما يسافر لتأدية مهامه؛ (د)

لصل رئيس اجمللس عند أداء مهامه، سواء يف روما أو عند السفر، على لاية صـحّية وتـأمني    (هـ)

 من اجلزء السابع من دليل إجراءات املنظمة؛ 323طيب وفقًا للبند 

 تقدم لرئيس اجمللس خدمات السكرتارية ملساعدته على أداء مهامه؛ (و)

 تتاح للرئيس، بناء على طلبه، خدمات الرتمجة الفورّية رهنًا بتوافر املوارد؛ (ز)

 تتاح للرئيس املكاتب واملعدات وكل ما يلزمه ألداء مهامه؛ (ح)
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اجمللــس املســاعدة يف االضــطالع بــاإلجراءات اإلدارّيــة الضــرورّية للحصــول علــى   تقــدم لــرئيس (ط)

 .املستندات اليت تقتضيها إقامته يف روما وسفره ألداء مهامه

 

 .تنفيذ هذا القرار بني رئيس اجمللس ومنظمة األغذية والزراعة طرائقيتم االتفاق على أن  يقرر- 3

 

تشرين الثـاني  /أن تستعرض جلنة املالية يف دورتها اخلمسني بعد املائة املقرر عقدها يف شهر نوفمرب يطلب- 2

املستحقات املتصلة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس؛ كما توصـي بتعديلـها بنـاء علـى توصـيات       2113

 .اللجنة

 

 (2113 حزيران/يونيو 22 يف اعتمد)

 

 58انتخاب أعضاء اجمللس

 

 :األعضاء التالية كأعضاء يف اجمللس البلداناملؤمتر  انتخب- 131

 

 3106حزيران /يونيو 21حتى ( 3102حزيران /يونيو)الفرتة من نهاية الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر 
 

 األعضاء (املقاعد)اإلقليم 

 أنغوال -1 (2)أفريقيا 

 ليبرييا -2

 مدغشقر -3

 املغرب -2

 جنوب أفريقيا -2

  (1)آسيا 

 هنغاريا -1 (3)أوروبا 

 االحتاد الروسي -2

 تركيا -3

 األرجنتني -1 (2)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 الربازيل -2

 كوبا -3
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 املكسيك -2

 ترينيداد وتوباغو -2

 

 إيران -1 (2)الشرق األدنى 

 العراق -2

 كندا -1 (2)أمريكا الشمالية 

 الواليات املتحدة األمريكية -2

  (1)غرب احمليط اهلادئ جنوب 

 

 (3107حزيران /يونيو)حتى نهاية الدورة األربعني للمؤمتر  3104متوز /يوليو 0الفرتة من 
 

 األعضاء (املقاعد)اإلقليم 

 اجلزائر -1 (2)أفريقيا 

 الكامريون -2

 مالي -3

 زمبابوي -2

 اهلند -1 (3)آسيا 

 ماليزيا -2

 باكستان -3

 التشيكيةاجلمهورية  -1 (2)أوروبا 

 فرنسا -2

 آيسلندا -3

 إيطاليا -2

 إكوادور -1 (1)أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 أفغانستان -1 (3)الشرق األدنى 

 مصر -2

 اململكة العربية السعودية -3

  (1)أمريكا الشمالية 

 أسرتاليا -1 (1)جنوب غرب احمليط اهلادئ 
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 59للموظفنيجلنة املعاشات التقاعدية  ملنظمة يفاتعيني ممثلني عن مؤمتر 

 

املـؤمتر   عـّين ، الئحة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمـم املتحـدة  من ( ،)2طبقًا ألحكام املادة - 131

ــالي           ــكل الت ــى الش ــدة عل ــم املتح ــة يف األم ــات التقاعدي ــة املعاش ــنني يف جلن ــاوبني اث ــوين من ــنني وعض ــوين اث  عض

 :املبّينتني أدناهوللفرتتني 

 

 3106كانون األول /ديسمرب 20إىل  3104كانون الثاني /يناير 0للفرتة من 

 Juan Manuel Cammaranoالسيد  :العضو

 املمثل الدائم املناوب لبعثة الواليات املتحدة لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما

 Vladimir Navaraالسيد  :العضو املناوب

 الروسية الدائمة لدى املنظمة واملنظمات الدولية األخرى يف رومارئيس إدارة البعثة 

 3107كانون األول /ديسمرب 20إىل  3101كانون الثاني /يناير 0للفرتة من 

 Mafizur Rahmanالسيد  :العضو

 املمثل الدائم املناوب جلمهورية بنغالديش الشعبية لدى املنظمة

 Lorena Patiñoالسيدة  :العضو املناوب

 املمثلة الدائمة املناوبة لباراغواي لدى املنظمة
 

 مسائل أخرى
 

 60موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر

 

 .2112حزيران /يونيو 13إىل  2يف روما خالل الفرتة من  نيوالثالث التاسعة الدورةانعقاد  املؤمتر قرر- 132

 

 61حفل تقديم اجلوائز

 

نيسـان  /أبريـل )نظر املؤمتر يف االقرتاح املرفوع إليه من قبل اجمللس يف دورتـه السادسـة واألربعـني بعـد املائـة      - 133

بشأن عقد حفل تقديم اجلوائز يف مناسبة غري املؤمتر، على أن ينفذ االقرتاح اعتبارا من الدورة التاسعة والثالثني ( 2113

 (.2117 حزيران/يونيو)النظر فيه خالل الدورة األربعني للمؤمتر وأن يعاد ( 2112 حزيران/يونيو)للمؤمتر 
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 04/3102القرار 
 

 حفل تقديم اجلوائز

 

 إّن املؤمتر،

 

 :ون السابقون للمنظمة من إجنازاتتقديرًا ملا حققه املدراء العاّم جوائزقراراته السابقة اليت أنشأت  إذ يستذكر
 

 ؛(33/27القرار )سن . ر. جائزة ب (أ)

 ؛(1/72القرار )بورما . هـ. جائزة أ (ب)

 ؛(2/93القرار )جائزة إدوار صوما  (،)

 ؛(1/2111القرار )جائزة جاك ضيوف لألمن الغذائي  (د)

 

 الذي أنشأ ميدالية مارغريتا ليزاراغا على شكل جائزة مينحها املؤمتر كّل سنتني؛ 18/97 املؤمتربقرار  إذ يذّكرو

 

ــ . سـن وأ .  ر. على إنشاء اجلوائز املذكورة تقديرًا للمساهمة الفريدة اليت قـّدمها كـل مـن ب    إذ ُيثينو بورمـا وإدوار  . ه

 صوما وجاك ضيوف ومارغريتا ليزاراغا من أجل العمل يف سبيل عامل خاٍل من اجلوع وسوء التغذية؛

 

 :والرامية إىل زيادة كفاءة األجهزة الرئاسية، إىل مزايا، يف إطار العملية التحولّية يف الفاو واجلهود املتصلة بها إذ يشريو
 

 إبراز اجلوائز والفائزين بها بقدر أكرب أمام الرأي العام؛ (أ)

 إتاحة مزيد من الوقت خالل دورات املؤمتر للرتكيز على البنود الرئيسية من جدول األعمال؛ (ب)

 تبسيط عمليات االختيار وحسن توقيتها؛ (،)

من أوجه التآزر مع إحدى الفعاليات املوجودة يف الفاو الستقطاب اهتمام أكرب من وسائل اإلعالم  االستفادة (د)

 الدولية إزاء اجلوائز؛

 

باألهمية احلامسة لابقاء على تلبية احتياجات األمن الغذائي يف صـدارة جـدول األعمـال العـاملي وبـأن حتظـى        إذ يقّرو

ا يف سبيل استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسـوء التغذيـة علـى اهتمـام     إجنازات أفراد ومؤسسات متّيزت يف عمله

 بالغ من شبكات اإلعالم الدولية؛

 

من غري أن ينطوي على أي  ،"جوائز الفاو" ،، إقامة حدث مرموق وحيد ومتكرر2112، اعتبارا من عام يقّرر

 ًا يف دورات املؤمتر؛تكاليف إضافية مقارنة حبفل تقديم اجلوائز الذي كان ُيقعد سابق
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للمـؤمتر يف   األربعـني إعادة النظر يف هذه املقاربـة اجلديـدة اخلاصـة جبـوائز الفـاو خـالل الـدورة         يقّرر كذلكو 

 .2117حزيران /يونيو

 

 (2113حزيران /يونيو 22اعتمد يف )

 

 62تسليط الضوء على التقدم املتميز يف مكافحة اجلوع

 

لاشادة دول وثالثة رؤساء حكومة الرؤساء من خاص حضره سبعة حدث  حزيران/يونيو 12األحد يف يوم عقد  -132

 :احلدث وأشاد. الغذائيمواطنها حتسني أمن بغية اجلوع  ةحفكاملبلدان اليت حققت تقدما بارزا يف با
 

بالبلدان اليت حققت بالفعل هدف مؤمتر القمة العاملي لألغذية، حبيأ خفضت عدد ناقصي التغذية  (أ)

أرمينيا، أذربيجان، كوبا، (: بلدا 18)مبقدار النصف أو أكثر  1992-1991درين يف الفرتة املق

جيبوتي، جورجيا، غانا، غيانا، الكويت، قريغيزستان، نيكاراغوا، بريو، سانت فنسنت وغرينادين، 

 ؛نام ، فييت(اجلمهورية البوليفارية)سان تومي وبرينسييب، تايلند، تركمانستان، فنزويال  ساموا،

جيم من األهداف اإلمنائية لأللفية، إذ خفضت عدد الذين  – 1والبلدان اليت حققت بالفعل الغاية  (ب)

، أو خفضت 1992-1991يف املائة أو أكثر قياسا إىل مستوى الفرتة  21يعانون من نقص التغذية بنسبة 

، بنن، الربازيل، كمبوديا، اجلزائر، أنغوال، بنغالديش(: بلدا  21)يف املائة  2عددهم إىل أقل من 

، فيجي، هندوراس، إندونيسيا، األردن، مالوي، ملديف، الدومينيكيةمهورية اجلالكامريون، شيلي، 

 .النيجر، نيجرييا، بنما، توغو، أوروغواي

                                                 
 : أشار املدير العام خالل احلدث اخلاص إىل ما يلي  62

جزر البهاما، تشاد، : ، وهي2112من األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام  1هناك اانية بلدان يف طريقها إىل حتقيق غاية اهلدف  (1)

 ، رواندا، جزر سليمان، فانواتو؛الصني، إثيوبيا، غابون

، وهلذا السبب، فهي 1991يف املائة يف انتشار نقص التغذية يف عام  2وهناك العديد من البلدان النامية اليت سجلت بالفعل أقل من  (2)

، لبنان، ان، كازاخست(مجهورية اإلسالمية)األرجنتني، بربادوس، دومينيكا، بروني دار السالم، مصر، إيران : جديرة بالذكر

 .ماليزيا، املكسيك، مجهورية كوريا، اململكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تونس، اإلمارات العربية املتحدة
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 املرفق ألف

 الثامنة والثالثني للمؤمترجدول أعمال الدورة 

 

 مقدمة

 انتخاب الرئيس ونّواب الرئيس -1

 تعيني اللجنة العامة وجلنة أوراق التفويض -2

 بالدورةاعتماد جدول األعمال والرتتيبات اخلاصة  -3

 قبول املراقبني -2

 التعيينات واالنتخابات

 عضوية املنظمةإىل طلبات االنضمام  -2

 للمجلس تعيني الرئيس املستقّل -2

 انتخاب أعضاء اجمللس -7

 للموظفنيجلنة املعاشات التقاعدية  ملنظمة يفاتعيني ممثلني عن مؤمتر  -8

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات

 استعراض حالة األغذية والزراعة  -9

 املؤمترات اإلقليمية -ألف

 :مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن -11

ــ   11-1   هــانوي، فيتنـــام، ) احلـــادي والــثالثني آلســيا واحملـــيط اهلــادئ   ؤمتر اإلقليمــي  تقريــر امل

 (2112آذار /مارس 12-12

بـوينس آيـرس،   )تقرير املـؤمتر اإلقليمـي الثـاني والـثالثني ألمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب          11-2 

 (2112آذار /مارس 31-22األرجنتني، 

 (2112نيسان /أبريل 21-17باكو، أذربيجان، )تقرير املؤمتر اإلقليمي الثامن والعشرين ألوروبا  11-3 

نيسـان  /أبريـل  27-23برازافيـل، الكونغـو،   ) والعشـرين ألفريقيـا  تقرير املؤمتر اإلقليمي السـابع   11-2 

2112) 

 (2112أيار /مايو 18-12روما، إيطاليا، ) تقرير املؤمتر اإلقليمي احلادي والثالثني للشرق األدنى 11-2 

 (2112نيسان /أبريل 2-3أوتاوا، كندا، )مساهمة املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية  11-2 

 اللجان الفنية -باء 

 :مسائل السياسات واملسائل التنظيمية العاملية الناشئة عن -11

 (2112أيار /مايو 22-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة  11-1 

 (2112أيار /مايو 31-28)تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع  11-2 
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 (2112متوز /يوليو 13-9)الثالثني للجنة مصايد األمساك تقرير الدورة  11-3 

 (2112أيلول /سبتمرب 28-22)تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات  11-2 

 جلنة األمن الغذائي العاملي -جيم

 (اخلاصة)والثامنة والثالثني ( 2111تشرين األول /أكتوبر 22-17)تقارير الدورات السابعة والثالثني  -12

 للجنة األمن الغذائي العاملي( 2112تشرين األول /أكتوبر 21-12)والتاسعة والثالثني ( 2112أيار /مايو 11)

 املسائل املوضوعية ومسائل السياسات األخرى -دال

 للمساواة بني اجلنسني وخطة عمل األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة املنظمةسياسة  -13

سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة ألغـراض       أربـع عن االستعراض الشامل الذي جيري كل  يالتقرير املرحل -12

 التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم املتحدة

 (2113نيسان /أبريل 19-12)تقرير هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة  -12

 فات واستخدامهامدونة السلوك الدولية لتوزيع مبيدات اآل -12

 عامًا  21التحضريات للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية بعد مرور  -17

 :السنوات الدولية واأليام العاملية -18

 2111تقييم السنة الدولية للغابات  18-1 

  2112السنة الدولية للتعاونيات  18-2 

  2113السنة الدولية للكينوا  18-3 

  2112السنة الدولية للزراعة األسرّية  18-2 

 اليوم العاملي للرتبة 18-2 

 السنة الدولية للرتبة 18-7 

 السنة الدولية للبقول 18-8 

 برنامج األغذية العاملي املشرتك بني األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعة -19

 املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية

 2111-2111تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة  -21

 2113تقرير تقييم الربامج عام  -21

 اإلطار االسرتاتيجي املراجع -22

مشروع قرار بشأن ) 2112-2112وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2117-2112اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  -23

 (مستوى امليزانية

 القانونية واإلدارية واملاليةمسائل احلوكمة واملسائل 

 مسائل احلوكمة -ألف 

 عن تنفيذ خطة العمل الفوريةتقرير  -22
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 املسائل الدستورية والقانونية -باء 

 التعديالت يف النصوص األساسية -22

 (مشروع قرار)من الالئحة العامة للمنظمة  21و 37التعديالت املقرتحة يف املادتني  22-1 

من الالئحـة العامـة    2-32واملادة  2-31واملادة  2-31واملادة  2-29التعديالت املقرتحة يف املادة  22-2 

 (مشروع قرار)للمنظمة 

 (مشروع قرار)من الالئحة العامة للمنظمة  33التعديالت املقرتحة يف املادة  22-3 

 املسائل الدستورية والقانونية األخرى -22

 واملاليةاملسائل اإلدارية  -جيم 

 (مشروع قرار) 2111-2111احلسابات املراجعة للفرتة  -27

 (مشروع قرار) 2112-2112جدول االشرتاكات للفرتة  -28

املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية املصروفات اإلدارية وغريها من املصروفات الناشـئة عـن عضـويته     -29

 يف املنظمة

 واملالية األخرىاملسائل اإلدارية  -31

 املسائل األخرى

 موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر -31

 أية مسائل أخرى -32

 حماضرة ماكدوغال التذكارية 32-1 

 سن. ر. تقديم جوائز ب 32-2 

 بورما. هـ. تقديم جائزة أ 32-3 

 تقديم جائزة إدوارد صوما 32-2 

 ضيوفتقديم جائزة جاك  32-2 
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 املرفق باء 

 قائمة بالوثائق
 

C 2013/1 Rev.1 جدول األعمال املؤقت 

C 2013/2 حالة األغذية والزراعة 

CL 2013/2 Add.1 النظم الغذائية املستدامة لألمن الغذائي والتغذية  :حالة األغذية والزراعة 

C 2013/3  وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2117-2112اخلطة املتوسطة األجل للفرتة

2112-2112 

 C 2013/3 Corr.1 

(باإلنكليزية فقط)  

وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2117-2112اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 تصويب 2112-2112

C 2013/3 Information Note 1 حتديأ واملعلومات اإلضافية  -وتقديرات زيادة التكاليف  افرتاضات 

C 2013/3 Information Note 2  (2013آذار /مارس 22-18)الطلبات الناشئة عن جلنيت الربنامج واملالية 

C 2013/3 Information Note 3  حتديأ آخر -افرتاضات وتقديرات زيادة التكاليف 

C 2013/3 Information Note 4   2015إىل الفرتة  2012-2013تقدم االحتياجات من امليزانية من الفرتة-

2014 

C 2013/3 Information Note 5  إدارة املصفوفة -الرتتيبات اخلاصة بالتنفيذ 

C 2013/3 Information Note 6  (غري تدابري الكفاءة)خيارات ممكنة لتقليص الزيادات يف تكاليف املوظفني 

C 2013/3 Information Note 7  جعل وظيفة املساواة بني اجلنسني يف عمل منظمة األغذية والزراعة أكثر

 تكاماًل وبروزًا

C 2013/3 Information Note 8  2112-2112تأثري اجلدول اجلديد لالشرتاكات للفرتة 

C 2013/3 Information Note 9  2112-2112الوفورات واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة للفرتة 

C 2013/3 Information Note 10 امليزة النسبية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمال احلماية االجتماعية 

C 2013/3  Web Annex قائمة باالجتماعات املقررة: امللحق احلادي عشر 

C 2013/3  Web Annex خطط عمل األهداف اإلسرتاتيجية: عشر امللحق الثاني 

C 2013/4  2013تقرير تقييم الربامج  

C 2013/5 A  2111-2111احلسابات املراجعة للفرتة 

C 2013/5 B  تقرير املراجع اخلارجي 2111-2111احلسابات املراجعة للفرتة 
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C 2013/6  املعاشات التقاعدية تعيني ممثلني عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف جلنة

 للموظفني

C 2013/7 اإلطار االسرتاتيجي املراجع 

C 2013/8  2111-2111تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2013/8 Corr.1  تصويب 2111-2111تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2013/8 Corr.2  تصويب 2111-2111تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2013/8 Web Annex  الذي ُينشر على اإلنرتنت 2111-2111ملحق تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

C 2013/9 تعيني الرئيس املستقل للمجلس 

C 2013/10 Rev.2  الطلبات املقدمة لالنضمام إىل عضوية املنظمة 

C 2013/11  انتخاب أعضاء اجمللس 

C 2013/12 ترتيبات الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر 

C 2013/13 Rev.1 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة 

C 2013/13 Add.1 قبول املمثلني واملراقبني من املنظمات الدولية حلضور الدورة 

C 2013/14 Rev.1 

(CL 144/4 Rev.1) 

 برازافيل، الكونغو،)تقرير الدورة السابعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

 (2012نيسان /أبريل 23-27

C 2013/15 (CL 144/5) ئتقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلاد 

 (2012آذار /مارس 12-12فييت نام،  هانوي،)

C 2013/16 (CL 144/6)  باكو، أذربيجان،)تقرير الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا 

 (2012نيسان /أبريل 17-21

C 2013/17 (CL 144/7)  تقرير الدورة الثانية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر

 (2012آذار /مارس 31-22بوينس آيرس، األرجنتني، ) الكارييب

C 2013/18 (CL 144/8)  روما، )تقرير الدورة احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى

 (2012أيار /مايو 18-12 إيطاليا،

C 2013/19 (CL 143/2) تقرير الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2011تشرين األول /أكتوبر 17-22)

C 2013/20 (CL 144/9)  للجنة األمن الغذائي العاملي( اخلاصة)تقرير الدورة الثامنة والثالثني 

 (2012أيار /مايو 11)
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C 2013/21  21-12)تقرير الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي 

 (2012تشرين األول /أكتوبر

C 2013/22  (2012أيار /مايو 22-21)تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة الزراعة 

C 2013/23  أيار /مايو 31-28)تقرير الدورة التاسعة والستني للجنة مشكالت السلع

2012) 

C 2013/24  (2012متوز /يوليو 13-9)تقرير الدورة الثالثني للجنة مصايد األمساك 

C 2013/25  أيلول /سبتمرب 28-22)تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة الغابات

2012) 

C 2013/26  تقرير اإلدارة اخلتامي عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح منظمة

 والزراعةاألغذية 

C 2013/26 Web Annex 1 

(باإلنكليزية فقط)  

معلومات عن فوائد خطة العمل الفورية  -امللحق الثامن املوجود على الويب

 شكلها األصلي يف خطة العمل الفورية/حسب تسلسلها

C 2013/26  Web Annex 2  

(باإلنكليزية فقط)  

خطة العمل الفورية حالة إجراءات : املوجود على الويب: امللحق التاسع

 شكلها األصلي يف خطة العمل الفورية/حسب تسلسلها

C 2013/27  سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني وخطة العمل

 على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

C 2013/28  التقرير املرحلي عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات

لسياسة األنشطة التنفيذية ألغراض التنمية اليت تضطلع بها منظومة األمم 

 املتحدة 

C 2013/29 تقرير الدورة العادية الرابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

 (2113نيسان /أبريل 12-19)

C 2013/30 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات 

C 2013/31  التحضري للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية 

C 2013/32  2011تقييم السنة الدولية للغابات 

C 2013/33  2012السنة الدولية للتعاونيات 

C 2013/34  2013السنة الدولية للكينوا 

C 2013/35  2014السنة الدولية للزراعة األسريِّة 
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C 2013/36 االحتفال باليوم العاملي للرتبة 

 C 2013 INF سلسلة وثائق

C 2013/INF/1 Rev.1 اجلدول الزمين املؤقت 

C 2013/INF/2 السنوي املقـدم مـن اجمللس التنفيـذي لربنامج األغذيـة العاملي إىل  التقرير

اجمللس االقتصادي واالجتماعي وجملس منظمة األغذية والزراعة عن 

 2011نشاطاته يف 

C 2013/INF/3  التقرير السنوي املقـدم مـن اجمللس التنفيـذي لربنامج األغذيـة العالـمي إىل

ي وجملس منظمة األغذية والزراعة عن اجمللس االقتصادي واالجتماع

 2012نشاطاته يف 

C 2013/INF/4  ببيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األوروبي ودوله

 األعضاء 

C 2013/INF/5 املعاهدات املتعددة األطراف املودعة لدى املدير العام 

C 2013/INF/6 باالنضمام إىل عضوية جلنة مشكالت السلع؛ جلنة مصايد األمساك؛  تبليغ

 جلنة الغابات؛ جلنة الزراعة؛ وجلنة األمن الغذائي العاملي   

C 2013/INF/7 2112و 2111سن لعامي  .ر .تقديم جوائز ب 

C 2013/INF/8 2113-2112بورما   .هـ .تقديم جائزة أ 

C 2013/INF/9  2113-2112تقديم جائزة إدوار صوما للفرتة 

C 2013/INF/10  2113-2112تقديم جائزة جاك ضيوف 

C 2013/INF/11 حماضرة ماكدوغال التذكارية الثامنة والعشرون 

C 2013/INF/12  2013حزيران /يونيو 11حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات يف 

C 2013/INF/12 Corr.1  

 (فقط باإلنكليزية)

 تصويب 2013حزيران /يونيو 11حالة االشرتاكات اجلارية واملتأخرات يف 

 (فقط باإلنكليزية)

C 2013/INF/13 بيان املدير العام 

C 2013/INF/14  كلمة قداسة احلرب األعظم البابا فرنسيس 

C 2013/INF/15 قائمة بالوثائق 

 C 2013 LIM سلسلة وثائق

C 2013/LIM/1 

(CL 144/LIM/4) 

 2-3أوتاوا، كندا، )تقرير املؤمتر اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشمالية 

 (2012نيسان /أبريل
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C 2013/LIM/2  مقتبس من تقرير الدورة اخلامسة ) 2111-2111تقرير تنفيذ الربامج يف الفرتة

 (2012كانون األول /ديسمرب 7-3واألربعني بعد املائة للمجلس، 

C 2013/LIM/3  (مشروع قرار)مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات 

C 2013/LIM/4  (مشروع قرار 2111-2111)احلسابات املراجعة للفرتة 

C 2013/LIM/5  (مشروع قرار)من الالئحة العامة للمنظمة  21و 37التعديالت يف املادتني 

C 2013/LIM/6  من الالئحة العامة  2-32و 2-31و 2-31و 2-29التعديالت يف املواد

 (مشروع قرار) للمنظمة

C 2013/LIM/7 ميدالية مارغريتا ليزاراغا 

C 2013/LIM/8  وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2117-2112اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 (توصيات إىل املؤمتر عن مستوى امليزانية 2112-2112)

C 2013/LIM/9  الثامنة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعةالرتتيبات اخلاصة بالدورة 

 (توصيتان إىل املؤمتر)

C 2013/LIM/10 Rev.1  (مشروع قرار) 2112-2112)جدول االشرتاكات للفرتة 

C 2013/LIM/11 Rev.1 التقرير األول للجنة العامة 

C 2013/LIM/12 التقرير األول للجنة أوراق التفويض 

C 2013/LIM/13 Rev.1 التقرير الثاني للجنة العامة 

C 2013/LIM/14  املبالغ اليت يسددها االحتاد األوروبي لتغطية النفقات اإلدارية والنفقات

 األخرى الناشئة عن عضويته يف املنظمة 

C 2013/LIM/15  سياسة منظمة األغذية والزراعة لاعالن عن السنوات الدولية واالحتفال بها 

C 2013/LIM/16  (مشروع قرار)السنة الدولية للرتبة 

C 2013/LIM/17  (مشروع قرار)السنة الدولية للبقول 

C 2013/LIM/18  (مشروع قرار)حفل تقديم اجلوائز 

C 2013/LIM/19  مقتبس من تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد )اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 (2113نيسان /أبريل 22-22املائة للمجلس، 

C 2013/LIM/20  التقرير النهائي لادارة عن تنفيذ خطة العمل الفورية وعملية إصالح منظمة

مقتبس من تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد املائة )األغذية والزراعة 

 (2013نيسان /بريلأ 22-22 للمجلس،
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C 2013/LIM/21  (قرارمشروع )من الالئحة العامة للمنظمة 33التعديالت يف املادة 

C 2013/LIM/22 التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض 

C 2013/LIM/23 Rev.1 التقرير الثالأ للجنة أوراق التفويض 

C 2013/LIM/24 التقرير الثالأ للجنة العامة 

C 2013 الوثائق املتاحة على الويب 

C 2013 قائمة املندوبني واملراقبني 

 C 2013 REPسلسلة وثائق 

C 2013/REP/1 

 C 2013/REP/9 إىل 
 مشاريع تقارير املؤمتر

 C 2013/REP/25 و
 C 2013/REP/32.8إىل 

 

C 2013/I/REP 10 

 C 2013/I/18.7 Corr.1إىل 
 مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية األوىل

  C 2013/I/REP 19 و

C 2013/I/REP 20 

 C 2013/II/REP/24إىل 

 الثانيةمشاريع تقارير اللجنة الرئيسية 

 C 2013 PVسلسلة وثائق 

C 2013/PV/1 

 C 2013/PV/12إىل 

 احملاضر احلرفية للجلسة العامة

C 2013/I/PV/1 

 C 2013/I/PV/6إىل 

 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية األوىل

C 2013/II/PV/1 

 C 2013/II/PV/2إىل 

 احملاضر احلرفية للجنة الرئيسية الثانية

 C 2013 DJسلسلة وثائق 

C 2013/DJ/1 

 C 2013/DJ/8إىل 

C 2013/DJ/Announcements 

 يوميات املؤمتر

 

 اإلعالنات
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 جيماملرفق 

 مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات اآلفات

 

 أهداف املدونة – 0املادة 

 

وضع قواعد سلوك طوعيـة جلميـع اهليئـات العامـة واخلاصـة العاملـة أو ذات الصـلة         يفتتمثل أهداف املدونة  0-0

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

 

وصـناعة  اآلفات،  وصناعة مبيدات، واملنظمات الدولية، كوماتاحل هذه املدونةاليت ُتعنى بها  الكياناتتشمل  0-3

والصـناعات الغذائيـة، والصـناعات     ،مكافحـة اآلفـات  العاملني يف جمـال  ومبيدات اآلفات،  وجتارستخدام، المعدات ا

املصـاحل العامـة كاجملموعـات املعنيـة      وجمموعـات ، اتاملبيد أو تهتم بها، ومستخدمي األخرى اليت تستخدم املبيدات

 .وجمموعات املستهلكني والنقابات العماليةبالبيئة 

 

ميكن مبوجبه للكيانات املعنية يف املدونـة  أساس ك، يف نطاق التشريعات القطرية، لُتستخدمعت هذه املدونة ضبُو 0-2

 .متثل ممارسات مقبولةإجراءات اآلخرين أو /حتديد ما إذا كانت إجراءاتها املقرتحة و

 

سـتمد مـن   ُت الـيت على حتقيق املنافع  للعديد من قطاعات اجملتمع للعمل معًا املشرتكةوحتدد املدونة املسؤولية  0-4

أو احليوان السكان صحة ضارة بواضحة ، دون أن ترتتب على ذلك آثار الضروري واملقبولنحو الاستخدام املبيدات على 

إىل احلكومة أو احلكومات يف هذه املدونة إمنا تسرى بنفس القـدر علـى    اتاإلشارمجيع إن فالغرض، وهلذا . البيئةأو /و

 .يف املسائل اليت تدخل يف نطاق اختصاصهاحكومات التجمعات اإلقليمية لل

 

مـن البلـدان املصـدرة واملسـتوردة، لتشـجيع       ىل بذل جهود مشـرتكة بـني حكومـات كـلٍ    إاملدونة احلاجة  تليب 0-1

استخدامها األساليب اليت تقلل، إىل أدنى درجة ممكنة، من املخاطر الصحية والبيئية، ذات الصلة باملبيدات مع ضمان 

 .على حنو فّعال

 

واحـرتام   لتنفيـذ  أساسـياً  رب شـرطاً عتلـ ُياملناسـبة  املسـتويات  مجيـع  علـى  ذى الصـلة  م املدونة بأن التدريب لِّسلُت 0-6

وألنشـطة بنـاء    ،الصـلة  يلتدريب ذا ألنشطةأولوية متقدمة  تعطيأن  يف املدونة املعنيةللكيانات  ينبغيولذا، . أحكامها

 .كل مادة من مواد املدونةالقدرات ذات الصلة ب

 

 :يه املدونة هذهيف قواعد السلوك و 0-7

 

 ؛عمومًاواملقبولة املسؤولة املمارسات التجارية  إتباعع على يتشجال 0-7-0
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ومدى هلا نوعية املبيدات الالزمة تنظيمية على البلدان اليت مل تضع حتى اآلن ضوابط  ةساعدم 0-7-3

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 0-7-2

ي بسبب سوء ضبرلإىل أدنى درجة ممكنة، والوقاية من حوادث التسمم العلوذلك اإلنسان والبيئة  الوخيمة على

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

 ؛األغذية واألعالفاآلفات يف 

لزراعـة والصـحة   ل تحسـني املسـتدام  الوعلى حنـو يسـهم يف    ،املبيدات بفعالية وكفاءة استخدامن اضم 0-7-4

 ؛والبيئةواحليوانية العامة 

تطوير عاجلة مجيع اجلوانب الرئيسية ذات الصلة بإلدارة املبيدات مل" دورة احلياة" نهج اعتماد 0-7-1

ختزينها ونقلها و ها،وتوزيعتوسيمها و وإنتاجها واالجتار بها، وتعبئتهاسجيلها وت مجيع أنواع املبيدات

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

 األمراض؛الت قاناملتكاملة ل واإلدارةاملتكاملة لآلفات لادارة مت للرتويج مبُص 0-7-6

 اتفاقيـة وخاصـة   ،1امللحـق   يفواالتفاقيـات الدوليـة احملـددة     ،تبادل املعلومـات  يفملشاركة ترويج ا 0-7-7

 يفمتداولـة  آفـات خطـرة   يـة ومبيـدات   ئايمـواد كيم علـى  املوافقة املسبقة عـن علـم    تطبيق إجراء بشأن روتردام

 1(1) الدوليةالتجارة 

 

 والتعاريف  الشروط – 3املادة 

 

 : لغرض هذه املدونة

 

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

 

منصـات  والالفتـات و املطبوعـة  املطبوعـات والوسـائل االلكرتونيـة    يعين الرتويج لبيع املبيد واسـتعماله بواسـطة    اإلعالن

 .العرض واهلدايا والبيان العملي أو احلديأ الشفهي

 

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

 

ىل املكـان  إأو  ،لى الكائن املسـتهدف عملية توزيعه عو ،عملية التسليم املادي الفعلي للمبيدوتعين  االستعمالتكنولوجيا 

 .الكائن املستهدفاملبيد الذي يالمس فيه 
 

                                                 
 . األرقام الواردة فى النص بني أقواس تشري إىل املراجع الواردة فى نهاية هذه الوثيقة  1
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مايـة صـحة اإلنسـان    وذلك حل ،نهائي تنظيميمجيع أوجه استخدامه بإجراء ُحظرت ملبيد الذي يعين ا املبيد احملظور

صـنعة إمـا مـن السـوق     أو سـحبته اجلهـة املُ   مـرة، ول يه الستخدامه أفضت املوافقة علويشمل ذلك أي مبيد ُر. البيئة وأ

ليـل صـريح علـى اختـاذ مثـل      دتوافر وحيثما  ،أثناء عملية املوافقة احملليةعليه زيد من الدراسة من إجراء املاحمللية أو 

 .أو البيئة اإلنسانلغرض لاية صحة  اإلجراء اهذ

 

 .ُمكِون غري فعال ملنتج مركَّب املادة املشرتكة يف الرتكيب تعين

 

 .وتعين أي شيء ُيستخدم يف حفظ منتج مبيد آفاتالعبوة 

 

والعبـوات املسـتخدمة واملـواد     ،املبيـدات  عـزل بقايـا  لأو 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

 اتالعالقـ مجيـع  وكـذلك  اتها البينيـة،  املاء واهلواء والرتبة وعالقمبا يف ذلك العناصر الطبيعية احمليطة،  عنىتو البيئة

 .بينها وبني أي كائنات حية

 

اليت تنشأ ية ئايالكيموكذلك بني اخلواص املادية و، وجه الشبه بني الشوائب وبني الرتكيبة السميةحتديد يعين  التكافؤ

فنية مشابهة ناشئة عن جهات تصنيع خمتلفة، وذلـك مـن أجـل تقـدير مـا إذا كانـت        دةفرتض أنها ماعن مادة فنية ي

 .ماثلةتمستويات خماطر ميف تتسبب 

 

تحسـني  التكنولوجية والتـدريب املتعلـق ب  واملشورة ، عن نقل املعلومات ما بلٍد يفاملسؤولة  وتعين الكيانات اإلرشاد ةإدار

 .وتسويقها ،وختزينها ،السلع الزراعية ومناولتها إنتا،ذلك  يفة، مبا يالزراع املمارسات

 

وفـى طريقـة   مز، خمتلف املكونات بهدف جعل املنتجات مفيدة وفعالة يف حتقيق الغرض املرجو منهـا،  يعين  الرتكيب

 .االستخدام املنشودة

 

 أو املرخص بها قطريـاً  تشمل االستخدامات املوصى بها رمسيًااآلفات واستخدام مبيدات  يف ة اجليدةيالزراع املمارسات

وتشمل طائفة من مستويات اسـتخدام  . زمة للمكافحة الفعالة واملوثوقة لآلفاتظل الظروف الفعلية الال ملبيدات اآلفات يف

ممكنـة مـن الناحيـة     خملفـات أقل كمية  إال، وتطبق بطريقة ال ترتك مخلفاتاملبيدات حتى أعلى مستوى مرخص به لل

 .العملية
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مثـل  )ث نتـائج غـري مرغوبـة    ادحـ مـا، وتنطـوي علـى إمكانيـة إ    ادة أو عامل أو وضع مل يعين اخلاصية املالزمةو اخلطر

 (.متلكاتوالبيئة أو امل ،تلحق بالصحة تسبب تأثريات عكسية أو أضرارًاقد اخلصائص اليت 

 

وتعين مبيدات اآلفات اليت يسلم بأنها متثل مستويات عليا بصـفة خاصـة مـن املخـاطر      رةواخلطآفات شديدة مبيدات 

النظـام املوحـد   احلادة أو املزمنة على الصحة أو البيئة طبقًا لنظم التصنيف املقبولة دوليًا مثل منظمـة الصـحة العامليـة 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 للبيئـة يف ظـروف اسـتخدامها    

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

 

التكامل بني التدابري  ، ثمة جلميع األساليب الفنية املتاحة ملكافحة اآلفاتالدقيقالدراسة تعين  املتكاملة لآلفات اإلدارة

 ًامنو أعداد اآلفات وإبقاء املبيدات وغري ذلك من التدخالت عند مستويات مـربرة اقتصـادي  تثبيط املالئمة اليت من شأنها 

وتركـز  . البيئـة إىل أدنـى حـد   أو /وواحليـوان  تقليل مستوى األخطــار الـيت تتعـرض هلـا صـحة اإلنسـان       أو  مع خفض

الزراعيـة وبـذلك    -ة املتكاملة لآلفات على منو احملاصيل السليمة مع أقـل إخـالل ممكـن بـالنظم االيكولوجيـة      ملكافحا

 .تشجع آليات املكافحة الطبيعية لآلفات

 

تعين العملية املنطقية الختاذ القرارات من أجل االستخدام األمثل للموارد يف جمـال  و إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا

 تني، والسـالمة واالسـتدامة اإليكولـوجي   التكاليفيـة وهي تهدف إىل حتسني الكفاءة، والفعالية . األمراض ناقالتمكافحة 

 .ت األمراضكافحة األمراض اليت حتملها ناقالمل بالنسبةاألمراض  ناقالتلتدخالت مكافحة 

 

 ألمـم املتحـدة  ل املتخصصـة  وكـاالت ذلـك األمـم املتحـدة، وال    مبـا يف  عامـة،  حكومية دوليـة  ةتعين منظمو دولية ةمنظم

واهليئـات العلميـة    ،، ومصارف التنمية، واملراكز األعضاء يف اجلماعة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدوليـة    وبراجمها

مجعيـة علـم    ، ومياء البحتة والتطبيقية، واجمللس التعاوني الدولي لتحليل املبيداتالدولية من قبيل االحتاد الدولي للكي

 .السموم والكيمياء البيئية

 

ما هـو مكتـوب ومطبـوع أو مرسـوم علـى املبيـدات أو ملصـق عليهـا أو علـى عبواتهـا الداخليـة أو             عينت العبوةبيانات 

 .اخلارجية أو على غالف عبوات البيع بالتجزئة

 

تعين مجيع املراحل اليت قد مير بها مبيد آفات منـذ إنتاجـه إىل تفسـخه يف البيئـة عقـب االسـتخدام، أو       دورة احلياة 

وتشمل دورة احلياة جهة التصنيع، والرتكيـب، والتغليـف والتوزيـع، والتخـزين والنقـل،      . تدمريه كمنتج غري مستخدم

 . و عبوتهأ/واالستعمال والتخلص النهائي من ُمنتج مبيد آفات و
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يشتغل بعمل أو بوظيفة ( مبا يف ذلك أي فرد)اخلاص،  وأيف القطاع العام كيان آخر أي مؤسسة أو تعين  جهة التصنيع

مع جهة تصنيع املادة الفعالة ملبيد آفات ( سواء مباشرة أو من خالل وكيل أو كيان خيضع له أو مبوجب عقد مربم معه)

 .أو إعداد تركيبته أو ُمنتلجله

 

واخلـدمات اإلعالميـة   للُمنـتلج  العملية الشاملة لرتويج املنتجات، مبا يف ذلك اإلعالن والعالقـات العامـة   ويعين  تسويقال

 .والتوزيع والبيع يف األسواق احمللية أو الدولية

 

األغذيـة أو  األقصى املسموح به قانونا من خملفات مبيد أو الذي ميكن قبوله يف يعنى الرتكيز  احلد األقصى من املخلفات

 .يكون عالقًا بها، أو احليوانية الزراعية أو األعالفالسلع 

 

املبيـدات إىل مسـتخدميها عـرب قنـوات التوزيـع      منتجـات  العبوة مع الغالف الـواقي املسـتخدم لتوصـيل    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

 

وتعين أي نوع، أو ساللة أو نوع حيوي من النبات، أو احليوان أو العامل امُلمـرض الضـار بالنباتـات وباملنتجـات     اآلفة 

النباتية، وباملواد أو بالبيئات وهى تشمل ناقالت الطفيليات أو امُلمِرضات لانسان أو للحيوان، واحليوانات اليت ُتسـبب  

 . إزعاجًا صحيًا للجمهور

 

 .ويعين أي شخص أو شركة تستخدم مبيدات اآلفات بصورة مهنية اتعامل مكافحة اآلف

 

عناصـر الكيميائيـة أو البيولوجيـة يكـون الغـرض منهـا طـرد اآلفـة أو         أو من ال أو خليط من املواد، ،يعين أي مادة املبيد

 . تدمريها أو السيطرة عليها، أو تنظيم منو النبات

 

إنتـا،  يف ذلـك   مباآلفات، مبيدات ا حياة دورة جوانب ميعالتقنية جلوتعين املكافحة التنظيمية واآلفات  إدارة مبيدات

اآلفـات  مبيـدات  وتوزيع وبيع وإمداد، ونقل، وختزين، ومناولـة، واسـتعمال   استرياد ، والرتخيص، و(تصنيع وتركيب)

 ،الضـارة  البيئيـة الصـحية و  اآلثـار  منإىل أدني حد  والتقليل والفعاليةلضمان السالمة ومن عبواتها وذلك والتخلص منها 

 .واحليواني البشري عرضأثريات البيئية كما تقلل من التوالت
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إىل اضـطراب يف  من جانب اإلنسان أو احليوان أو النبـات   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 أثـر مبيـد لآلفـات ومـواد تركيبيـة       مكون أو مكونـات فعالـة  )ويعين منتج مركب  ،(املبيد لآلفاتنتج املأو )املنتج 

 .باع بهيعبأ وي الذيالشكل ، ب(مشرتكة

 

ه اسـتخدام منـذ اكتشـافه وحتـى    من منتجات مبيدات اآلفـات  واألخالقية ألي منتج السليمة اإلدارة وتعين  املنتج إدارة

 .ذلك وما بعدبل النهائي 

 

نقابة عمالية  ،مواطننيلل ةومنظم ،مزارعني ةوجمموع ،علمية ةربط( تقتصر علىكن ال ول)تعين  ةالعام املصاحل ةجمموع

 .خاصة باملستهلك والصحةومنظمة بيئية غري احلكومية ومنظمة 

 

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

احلشرات، واملبيدات املهنية ملكافحة  األمراض، واملنتجات املنزلية 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 توافق مب التسجيل

علـى   بصورة غري مقبولةوعدم خطورتها منه  ةض املقصوداغرأللفاعلية املنتج بهدف إبراز  ،ميةلبيانات العللتقييم إجراء 

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

 

بيعـه  ، لعادةحجمًا كون أصغر ت، أي حاوية أخرىإىل ُمرخص بها نقل املبيد من أي عبوة جتارية  وتعينإعادة التعبئة 

 .بعد ذلك

 

أو األعـالف  أخـرى مـن السـلع     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 البيئية، 

النـواتج املتفاعلـة   والتحويـل، واأليضـيات، ومنتجـات االحنـالل،     مثل منتجات مبيد لآلفات من  اتأي مشتقاملصطلح 

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

لك عـن اسـتخدامات معروفـة أو مـرخص بهـا للمـادة       وكـذ  (مثل التلوث البيئـي )ا أو ال ميكن جتنبه ةفومعرغري در امص

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

 .صورة أكثر عموميةباملبيدات ب

 

 .لوجود خطر واحتماالت ومدى التعرض ملبيد آفاتنتيجة أو البيئة وشدة وقوع تأثري ضار بالصحة  يةهو احتمال اخلطر

 

أو  اإلنسـان لوقايـة صـحة    نهـائي  تنظيمـي استخداماته بقرار فعليًا مجيع  تظرمبيد ُحوتعين أي  املبيدات املقيدة بشدة

فضـت املوافقـة علـى مجيـع     مبيـد رُ  أيويشـمل ذلـك   . باستخدامات معينة حمددة لهترخيص يظل هناك البيئة، ولكن 

عمليـة مواصـلة حبـأ    حب مـن  السـوق احملليـة أو سُـ    سواء مـن ل اجلهة املصنعة بلأو مت سحبه من قبفعليًا ته ستخداماا

أو  اإلنسـان صـحة   قد اُتخذ غرض لاية اإلجراءهذا أن على صريح وحيأ يوجد دليل  ،عملية املوافقة احملليةاملوافقة 

 .البيئة

 

املاديـة والكيميائيـة املقبولـة وذات الصـلة يف     اخلـواص  الشـكل املـادي، و  حـّدد  اليت ُتاملقاييس واملعايري تعين  املواصفات

 .املرتبطة بالتوصيفات املالئمة لألخطار واملخاطر واملركبة التقنيةاملبيدات 

 

 .طلب احلصول على عروض لشراء املبيدات تعين ةاملناقص

 

لكـائن احلـي   ل إصـابة على إحداث ضـرر 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 احلوامـل واملرضـعات، واألجنـة الـذين مل يولـدوا بعـد، والرضـع        اجملموعات املعرضة 

ــار الســن، األشــخاص املصــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية    متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  / واألطفــال، وكب

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

 

 إدارة املبيدات  - 2املادة 

 

تتحمل احلكومات املسؤولية العامة عن تنظيم توافر املبيدات وتوزيعها واستخدامها يف بلدانها، وجيب عليها  2-0

 .(2) هذه املهمة إلجنازاملوارد الكافية ضمن ختصيص أن ت
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وبيعها  ،وتوزيعها ،كمعيار يف صنع املبيداتجيب على صناعة املبيدات أن تتقيد بأحكام هذه املدونة  2-3

مل تضع بعد أو مل تتمكن من التشغيل الفعال خلطط البلدان اليت بصفة خاصة لدى تلك  مهموهذا أمر . واإلعالن عنها

 . كافية وخدمات استشاريةتنظيمية 

 

متطّلبات إتباع املعنية يف هذه املدّونة أن تضمن الصناعة واهليئات األخرى و ،يتوجب على احلكومات   2-2

  .ذات الصلة الدوليةاالتفاقيات 

 

يف تصدير اجليدة التجارية  املمارسات إتباع، بقدر اإلمكان، كفلعلى حكومات البلدان املصدرة للمبيدات أن ت 2-4

 :ةمالئم يةتنظيم خططالبلدان اليت مل تضع بعد  مع السيمااملبيدات، 

 
وهذا مهم بشكل لدى  .إدارة املبيداتجمال التالية يف  املبيدات واملتاجرين فيها مراعاة املمارسات صناعةعلى  2-1

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

 

وُموسلمه بصورة مالئمة لكل سوق حمـدد  النوعية املالئمة معبأة يف أكياس  من مبيداتيزودوا سوى أال  2-1-0

 ؛(3)من األسواق 

باألحكـام الـواردة يف    ،املبيـدات شـرتي  ومـن خـالل التعـاون الوثيـق مـع م      ،وثيـق بشكل أن يلتزموا  2-1-3

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

من أجل تقليـل   وتوسيمهااملبيدات وطريقة عرضها وتعبئتها  اتباختيار تركيب خاصًا اهتمامًا يولواأن  2-1-2

 والبيئة؛ اجلمهورني، ومستعمللل بالنسبةاملخاطر 

 الرمسيـة  اللغـات  من أكثر أو بلغةمعلومات وتعليمات  ،مع كل عبوة من عبوات املبيدات ،ن يقدمواأ 2-1-4

واجلمهـور  ، وتقليل املخاطر إىل أدنـى حـد بالنسـبة للمسـتعملني     الفعال الستخداما لكفالةمناسبة  بصيغةللبلد و

 والبيئة؛

املسـتعمل  مسـتوى  حتـى  منـتج  كاملـة لل إدارة مـدعوم بـ   ،أن يكونوا قادرين على تقديم دعم فين فّعال 2-1-1

آليات لادارة الفعالة للمبيـدات غـري املسـتعملة واملتقادمـة وعبـوات       وتنفيذاملشورة بشأن  ، مبا يف ذلكالنهائي

 املبيدات الفارغة؛

اسـتخداماتها الرئيسـية   متابعـة  ، وعلى امتداد كامل دورة حياتهـا منتجاتهم االهتمام املستمر مبتابعة  2-1-6

تحديـد مـدى احلاجـة إىل إحـداث     لأسـاس  وذلـك ك  ،املنتجـات استخدام هذه عن أي مشكالت تنشأ حدوث و

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

 

أو تكون غري مرلة شخصية  واقية معداتواستخدامها ارتداء  مناولتهااليت يقتضي  املبيداتجتنب  ينبغي 2-6

 ؛(2) يف املناخ احلارزارع صغار املستخدمني وعمال امل يف حالةأو ليست متاحة بسهولة، السيما  التكاليفباهظة 
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نتا، مواد توعية ذات صلة وواضحة تتخذ إجراءات منسقة إلاملعنية يف هذه املدونة أن  الكياناتجلميع ينبغي  2-7

الزراعة والصحة العامة،  ير االستشارية يف جمالاإلرشاد، والدوائ أمام خدماتوسائل املتاحة المن خالل مجيع  هاونشر

سدي أخرى ُت وكياناتمكافحة اآلفات، والعاملني يف الصحة العامة، يف جمال  والعاملنيومنظمات املزارعني،  واملزارعني

ومساعدتهم على فهمها وإتباع  لى مواد التوعيةصول على احلنبغي تشجيع املستعملني عوي. املشورة بشأن إدارة املبيدات

  .واستعماهلااآلفات  مبيداتمشورتها وذلك قبل اإلقدام على مناولة 

 

إلدارة املتكاملة ا /دارة املتكاملة لآلفاتاإلتطوير وتشجيع بذل جهود منسقة من جانب احلكومات ل يينبغ 2-8

واحلكومات دعم وضع سياسات  املاحنة،والوكاالت  ،قراضملؤسسات اإل يوعالوة على ذلك، ينبغ. لناقالت األمراض

 /دارة املتكاملة لآلفاتاإل مفاهيم وممارساتحتسني و. إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا /دارة املتكاملة لآلفاتاوطنية ل

ذلك  يفمبا )عني زيادة مشاركة املزارتشجع اسرتاتيجيات ذلك إىل ستند يأن  يوينبغ. إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا

احلقليني واجملتمعات احمللية، والكيانات ذات الصلة والباحثني العاملني يف جمال اإلرشاد و ،(اجملموعات النسائية

 .األخرى والقطاعات العامة الصحة من قطاع

 

املتكاملة دارة اإليف جمال  ونباحثالاملزارعني، وورابطات ن ومبا فيهم املزارع ،جلميع أصحاب الشأن ينبغي 2-9

جمال احملاصيل،  ن يفوواخلرباء االستشاريعاملون يف جمال اإلرشاد، إلدارة املتكاملة لناقالت األمراض، والا /لآلفات

، اآلفات، والعاملون يف جمال مكافحة ية ومعدات االستخدامئاياملبيدات البيولوجية والكيم ونعاوص ،غذيةاأل وصناع

وجمموعات املصاحل العامة األخرى، جمموعات املستهلكني  ووخرباء البيئة وممثل والعاملون يف قطاع الصحة العامة،

 .وتشجيعهاإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض ا /دارة املتكاملة لآلفاتاإل تطوير يف ياالضطالع بدور استباق

 

، أن البحوث وصناديق املاحنة والوكاالت بدعم من املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ،يتعني على احلكومات 2-01

املكافحة مثل عوامل  أقلللمبيدات املوجودة حاليًا اليت تشكل خماطر بدائل بشأن تطوير لبحوث ا عززتشجع وت

قليلة بالنسبة  اليت تشكل خماطرواملبيدات وأساليب مكافحة اآلفات؛ ية ئايواملبيدات غري الكيم ؛البيولوجية وتقنياتها

أو أيضات عقب  عناصرل إىل لحت، وتكون مرغوبة بقدر اإلمكان، وحمددة االستهدافت، واليت والبيئة لانسان

  .االستعمال

 

وصناعة معدات االستعمال تطوير وتشجيع واستخدام أساليب  وصناعة املبيداتيتعني على احلكومات  2-00

خاطر إىل أدني حد من امل اليت تقلل( 12و 12و 12و 13و 12) اومعداته( 11و 11و 9و 8و 7)استعمال مبيدات اآلفات 

الفعالية التكاليفية، مع كفاءة وواليت تعظم من الالبيئة أو /احليوان وو اإلنسانصحة اليت تنشأ من املبيدات وتقع على 

لصناعة معدات االستعمال أن تزود املستخدمني ينبغي و. (17) نشطةهذه األضرورة إجراء تدريب عملي دوري على 

 .الصيانة السليمة وعن استخدام معدات االستعمال مبعلومات عن
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ملنع اسرتاتيجيات وتشجيع تعاون لوضع ال واملنظمات الوطنية والدوليةاملبيدات، وصناعة ينبغي للحكومات،    2-03

والتقليل ، اآلفات من أجل إطالة صالحية املبيدات القيمةملبيدات دارة مقاومة اآلفات إ أجلن لآلفات مقاومة املإدارة و

 تطويرعلى  الزراعةاملبيدات املستخدمة يف ريات ثتأالنظر يف ذلك ن يشمل نبغي أوي. من اآلثار الضارة ملقاومة املبيدات

 (.18)  الصحة العامةوآفات األمراض حامالت املقاومة بني 

 

تقّدم أقصى حٍد ممكن، ووضوعة بشكل جيد، إىل املنّظمة للمبيدات م هالحكومات اليت تكون براجمينبغي ل    2-02

يف تطوير بنيتها التحتية وقدراتها على إدارة املبيدات على  الفنية، مبا يف ذلك التدريب، إىل بلدان أخرىساعدة امل

   .دورة حياتها امتداد

 

 اختبار املبيدات – 4املادة 
 
 :املبيداتعلى صناعة  4-0
 

وأسـاليب االختبـار    إجـراءات  بإتبـاع  وفعـاالً  كافيًا اختبارًامنتج مبيدات أن تضمن اختبار كل مبيد و 4-0-0

، (21، 19)وفعاليتهـا  الكيميائيـة والبيولوجيـة  األصـيلة املاديـة و   هاملعتمدة بهدف وضع تقييم كامل خلصائصـ 

الظروف املتوقعـة يف األقـاليم   االستخدامات وختلف بالنسبة مل ،(22، 21)وأخطاره وخماطره مآله، و ،وسلوكه

 تستخدمه؛ أو البلدان اليت

ومبـادئ املمارسـة   سـليمة  والتجريبيـة ال  لاجـراءات العلميـة   هـذه االختبـارات وفقـاً   إجراء أن تضمن  4-0-3

 ؛(23)ة والتجريبية اجليدة املختربي

لسـلطات  لتقـديرها مـن جانـب ا   أو ملخصات من التقارير األصلية عن هذه االختبارات  أن توفر نسخًا 4-0-2

 ،مرتمجـة  وثـائق قـدمت   وإذا. فيهاأو االستخدام احلكومية املسؤولة يف مجيع البلدان املقرر عرض املبيد للبيع 

 ؛للتصديق دقتها أن ختضع ينبغي

وصـحائف بيانـات    ،والعبوات ،والتوجيهات وسمودعاوى ال ،عكس االستخدام املقرتحيأن تضمن أن  4-0-4

 ؛ديراتالتقالعلمية واالختبارات هذه نتائج  ،ةفعليبصورة  إلعالناتتقنية واات البيانوالالسالمة، 

أو ، مشـرتك  عنصـر تـركييب  أن تقدم، بناء على طلب أي بلد، طـرق حتليـل أي مـادة فعالـة أو أي      4-0-1

 ؛ضروريةاملعايري التحليلية الالشوائب ذات الصلة أو الرتكيبات اليت تصنعها، وأن تقدم 

وعلـى العـاملني يف    .واملساعدة لتدريب املوظفني الفنيني على أعمـال التحليـل الـالزم   أن تقدم املشورة  4-0-6

 تركيب هذه املبيدات تقديم الدعم الفعال هلذه اجلهود؛

، علـى األقـل، للخطـوط التوجيهيـة بشـأن      ى املخلفـات قبـل التسـويق وفقـاً    ــارب علـأن جتري جت 4-0-7

أو بيانـات املخلفـات   ( 12)الدسـتور الغـذائي والفـاو     هيئـة  ضعهات اليتة ـل السليمـالتحليممارسات ب ـأسالي

 (.21)حتى ميكن وضع أساس لتقرير احلد األقصى املناسب من املخلفات  ،(19 و 18 و 17)احملصولية 
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يتعني أن يكون لدى كل بلد أو يف متناوله مرافق تتيح له التحقق من جودة املبيدات املعروضة للبيع أو  4-3

ملواصفات الفاو  فقًاذلك وو ،صالحية تركيبهامدى الفعالة فيها وأو املواد التصدير، والرقابة عليها، وحتديد كمية املادة 

إىل مرافق مالئمة، ما يفتقر بلد  ثماوحي (.21)عند توافرها الوطنية،  ملواصفاتاأو بها  املوصى أو منظمة الصحة العاملية

  .يإقليمخمترب ينبغي النظر يف إمكانية الوصول إىل خمترب يف بلد جماور أو 

 
ينبغي أن تنظر املنظمات الدولية وغريها من اهليئات املعنية يف أن تساهم، يف حدود املوارد املتاحة هلا، يف  4-2

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 أساس إقليمي أوعلى حدة 

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 األ ْوف ى للبلدان النامية والستخدامها لنتائج التقديرات والتقييمات اخلاصة وعليها . املنافع/املخاطر

 .بأخطار وخماطر املبيدات على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية املناسبة

 

 رصدإجراء دراسات يف وما بعد التسجيل مراقبة عملية احلكومات يف وأن تتعاون صناعة املبيدات  ينبغي 4-1

 (.31) التشغيليةاملبيدات وأثرها على الصحة والبيئة يف الظروف مآل لتحديد 

 

 تقليل املخاطر على الصحة والبيئة – 1املادة 
 
 :على احلكومات أن 1-0
 

منصـوص عليـه يف    ما هـو على حنو  تهابقراملتسجيل املبيدات وسياسة خاصة باملبيدات ونظامًا تنفذ  1-0-0

 ؛2املادة 

اتها املقبولة وتوافرها لكل قطاع من استخداماملبيدات اليت تسّوق يف بلدانها، و بشكل منتظمتستعرض  1-0-3

 العلمية؛ عندما متليها الشواهدقطاعات اجلمهور، وجتري استعراضات خاصة 

 دات وأن تتحرى وتوثق حاالت التسمم؛للمبي تنفذ برامج للرقابة الصحية ألولئك املعرضني مهنيًا 1-0-2

بشـأن  توجيـه والتعليمـات   تقدم للعاملني يف جمـال الصـحة العامـة ولألطبـاء وملـوظفي املستشـفيات ال       1-0-4

واإلبـالغ عـن    ؛وكذلك احليلولـة دون التعـرض والتسـمم    عال، حاالت االشتباه بالتسمم من املبيداتتشخيص و

 حوادث التسمم وتسجيلها؛
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العاجلـة   اإلرشـادات لتقـديم   إسـرتاتيجية مواقع  يفعن التسمم  لاعالم إقليميةراكز قطرية أو تنشئ م 1-0-1

 ؛(33)مجيع األوقات  يفاملتاح  الطيباألولية والعال،  اإلسعافاتعن 

تـأثريات  بشـأن   باإلحصـاءات تستخدم مجيع الوسائل املمكنة جلمع البيانات املوثوق بها واالحتفـاظ   1-0-6

باستخدام األدوات املنسقة كلما توافرت، حيثمـا يتناسـب،    ،الصحة وحوادث التسمم باملبيداتاملبيدات على 

تقديم استمارات اإلبالغ عن احلوادث اليت تقع لألشخاص التابعة التفاقيـة روتـردام بشـأن تركيبـات مبيـدات      

املوظفني املدربني واملوارد  توفري وينبغي(. 32)اآلفات شديدة اخلطورة، على اهليئة الوطنية املعينة ذات الصلة 

 مت مجعها؛ اليتالكافية لضمان دقة املعلومات 

 

والعاملني يف منظمات املزارعني خدمات املشورة الزراعية والصحة العامة للمزارعني وو ،توفر خدمات اإلرشاد 1-0-7

أو /جمال مكافحة اآلفات، والعاملني يف قطاع الصحة العامة والكيانات األخرى اليت تسدي املشورة بشأن إدارة اآلفات و

إلدارة ا/ إلدارة املتكاملة لآلفاتاخلاصة باالعملية  واألساليبمبعلومات كافية عن االسرتاتيجيات إدارة ناقالت األمراض 

مجيع الطرق املتوافرة لالستخدام، مبا يف  ، وتدابري احلد من خماطر املبيدات، وكذلك جمموعةمراضاملتكاملة لناقالت األ

 ذلك معلومات عن املخاطر واألخطار وسبل التخفيف من احلدة يف حالة التعرض أو احلوادث؛

من خالل منافذ لعام اأن حتّد، بالتعاون مع صناعة املبيدات، من توافر املبيدات اليت ُتباع إىل اجلمهور  1-0-8

، واملنتجات (لدى منظمة الصحة العاملية Uالفئة )على املنتجات املتدنية اخلطورة  لتقتصرجتارية غري متخّصصة، 

آخر، وميكن استخدامها من دون احلاجة إعداد ي إلختفيف أو حتتا، إىل اليت ال منخفضة املخاطر واجلاهزة لالستخدام 

 ؛ كثرية إىل معدات وقائية شخصية

عند وينبغي  ،تطلب فصل املبيدات فصاًل ماديًا عن السلع األخرى ملنع التلوث أو خطأ يف حتديد اهلوية 1-0-9

خاطر مب قصارى اجلهد للتعريفبذل ينبغي و . أنها مواد خطرةإىلتشري ى املبيدات ، وضع عالمات واضحة علاالقتضاء

  ؛األغذية معًاوختزين املبيدات 

عـن تلـوث البيئـة     بإحصـاءات واالحتفـاظ   فيهامكنة جلمع البيانات املوثوق ائل املوسالتستخدم كل   1-0-01

، وينبغـي للحكومـات عنـد االقتضـاء تقـديم      باملبيـدات  حمددة تتصلحوادث أي عن  واآلثار الضارة، واإلبالغ

ت اآلفـات الشـديدة   استمارات اإلبالغ عن احلوادث البيئية التابعة التفاقية روتردام واملتعلقـة برتكيبـات مبيـدا   

وينبغي توفري عاملني ذوى تدريب مناسب وتوفري املـوارد الكافيـة   (. 32)اخلطورة على السلطة الوطنية املعينة 

 ؛وذلك لضمان دقة املعلومات اليت يتم مجعها

الـيت  وائـل  وامل والبيئـة واألعـالف وميـاه الشـرب     ،األغذية يفلرصد خملفات املبيدات  ًاتنفذ برناجم  1-0-00

  .خدمت فيها املبيداتاسُت

 

 :خطة للمراقبة أن وجود ةوعلى صناعة املبيدات، حتى يف حال 1-3
 

 ؛اآلفات املسوَّقةمبيدات من أجل العمليات العادية إلعادة تقدير تتعاون  1-3-0

 ، وُسـمية ر املبيـدات اخطـ أمبعلومـات عـن   العـامني  املمارسني األطباء م ووأن تزود مراكز مكافحة السم 1-3-3

 ؛العناصر الفّعالة واملواد الرتكيبية املشرتكة وبشأن املعاجلة املناسبة للتسمم مببيدات اآلفات
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عنـد وقـوع   البيئـة معلومـات حـول التـدابري العالجيـة املناسـبة       املعنيـة ب توّفر للمستعملني والسلطات    1-3-2

  ؛واحلوادثاالنسكابات 

 :تسببها املبيدات من خالل اليتأن تبذل كل جهد معقول لتقليل املخاطر  1-3-4
 

 مية أقل؛ذات ُستوفري تركيبات  1-3-4-0

 عبوات جاهزة لالستخدام؛ يفم املنتجات يتقد 1-3-4-3

 من التعرض للمبيدات؛إىل أدنى ر أساليب ومعدات استخدام تقلل يتطو 1-3-4-2

 جلمع العبوات؛نظم فعالة وذلك يف وجود ها ئملإعادة عبوات أو إعادة استخدام ال 1-3-4-4

ال تشجع  اليتوالرتويج للربامج  ،هااستخدام إعادةعلى  عال يشجعبوات غري جذابة مبا  1-3-4-1

 ؛حيثما ال توجد نظم فعالة جلمع العبوات ،هااستخدام إعادةعلى 

ملنتجات بالنسبة وخاصة  ،فتحها يهمأو يصعب عللألطفال عبوات غري جذابة  1-3-4-6

 ؛املنزلي ستخداماال

 ؛ودقيقةواضحة توسيم بطاقات استخدام  1-3-4-7

 

غـري   ًاخطـر ثـل  تـبني أن مناولتهـا أو اسـتخدامها مي    إذامن السوق  وسحبهاأن توقف بيع املنتجات  1-3-1

 .ه وإخطار احلكومات بذلكبشأن االستخدام أو قيود إرشادات أيمبقتضى مقبول 

 

 :طريق مواصلة تقليل املخاطر عنة صناعالعلى احلكومات و 1-2
 

ناسـبة للظـروف املناخيـة    واملللمهـام الـيت ُتنفـذ،    معدات الوقاية الشخصية املالئمة  ستخدامالرتويج ال 1-2-0

 ؛(2) فةتكلالسائدة وامليسورة ال

املزرعة اآلفات يف مستودعات اجلملة أو التجزئة وعلى مستوى ملبيدات اآلمن لتخزين لوضع ترتيبات  1-2-3

 ؛(27و 22)

 خدمات جلمع العبوات املستخدمة والكميـات الصـغرية املتبقيـة مـن املبيـدات والـتخلص منهـا        إقامة 1-2-2

 ؛(28)بصورة آمنة 

يـاه،  امل)للمبيدات على البيئة الضارة التأثريات إىل أدنى درجة من فض اخلصيانة التنوع البيولوجى و 1-2-4

 وعلى الكائنات غري املستهدفة؛( الرتبة واهلواء

رفع مستوى الوعي والفهم يف صفوف مستعملي املبيدات بشأن أهمية وطرق لاية الصحة والبيئة مـن   1-2-1

  .للمبيدات احملتملة الضارةاآلثار 

 

نشر املعلومات املسؤولة ينبغي أن تعزز وقائق املتوافرة، يف مجيع احل باملدونة النظر ةاملعنيكيانات لل نبغيي    1-4

  .، وخماطرها، وبدائلهااستعماالتهابشأن املبيدات وبشأن 
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لبلدان أن ُتنشئ مرافق إنتا، مبيدات آفات ذات مستوى مناسب لاحلكومات ينبغي جلهات التصنيع و  1-1

 :النامية
 

الـيت  تطبيق املعايري اهلندسية واألساليب التشغيلية املالئمـة لطبيعـة العمليـات التصـنيعية واملخـاطر       1-1-0

 توافر معدات الوقاية املالئمة؛وضمان تنطوي عليها، 

 ؛ةوالبيئاحمللية القريبة واجملتمعات املارة، حلماية العمال وضرورية اختاذ مجيع االحتياطات ال 1-1-3

النفايات و املخلفاترصد ووكذلك املخازن التابعة هلا والتحضري ضمان املكان املناسب ملعامل التصنيع  1-1-2

مناسبة طبقًا للقواعد الوطنية واإلقليمية كلما توافرت، أو طبقًا للمبادئ التوجيهية بطريقة والتحكم فيها  السائلة

 ؛الدولية ذات الصلة

ذات الصـلة،  ضـمان اجلـودة للتأكـد مـن مطابقـة املنتجـات ملعـايري النقـاوة          إجراءاتاحملافظة على  1-1-4

 .سالمةثبات والالو ،واألداء

 

 التنظيمية والفنية املتطلبات  - 6املادة 
 
 :لحكوماتنبغي لي  6-0
 

اآلفـات، وتسـويقها واسـتخدامها طـوال      التشريعات الضرورية لتنظـيم مبيـدات  السياسات وأن تصدر  6-0-0

اخلـدمات   تقـديم على أن يشـمل هـذا   سيق واإلنفاذ الفعليني، تنالتضمن  اليت، وأن تتخذ التدابري دورة حياتها

اخلطوط التوجيهيـة الـيت وضـعتها     باستخدامتوفري التوعية، واملشورة، واإلرشاد، والرعاية الصحية، لاملالئمة 

عنـد القيـام بـذلك،    و. العاملية، وعند االقتضاء، أحكام الصكوك ذات الصلة امللزمة قانونيًا الصحة ومنظمة الفاو

ليـة، والظـروف االجتماعيـة    االحتياجـات احمل عوامـل مـن قبيـل    بصـورة كاملـة    يأن تراعـ ينبغي للحكومات 

الواقيـة  املعـدات  ُيسـر احلصـول علـى    و ،، والظـروف املناخيـة  اإلملام بالقراءة والكتابةومستويات  .واالقتصادية

 ؛الستخدام املبيدات الشخصية

للحيلولـة   سـن التشـريعات   ،2الشراكة الدولية للتعاون بشأن عمل األطفـال يف الزراعـة   لتوصيات طبقًا 6-0-3

فإن اسـتخدام األطفـال للمبيـدات يف مكـان العمـل ينبغـي       . دون استخدام املبيدات من جانب األطفال أو بيعها

 182تفاقية منظمة العمل الدولية رقم إدراجه يف قائمة األعمال اخلطرة الوطنية بالنسبة لألطفال وذلك مبوجب ا

  ؛األطفال يف البلدان اليت صادقت عليها عملبشأن أسوأ أشكال 

 ؛مكافحة اآلفاتأو التصاريح لعمال الرتاخيص تنظيمية مثل  أن تضع خططًا    6-0-2

قبـل   اتمبيـد منـتج  كل تقييم البنى التحية اليت يسجل يف ظلها أن تضع خططًا لتسجيل املبيدات، و 6-0-4

  ؛لالستخدامإتاحته 

                                                 
الدولي للتنمية الزراعية، املعهد الدولي لسياسات حبوث األغذية التابع للجماعة شراكة تتألف من منظمة العمل الدولية، الفاو، الصندوق  2

  .مال ذات الصلةاالستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واالحتاد الدولي لألغذية، والزراعة والفنادق واملطاعم، والتزويد بالطعام، ورابطات التبغ والع
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ىل مجيـع البيانـات   إ املخـاطر اسـتناداً   إلدارةتخـذ قـرارات   ت ، وأنمخـاطر للأن جترى عمليات تقيـيم   6-0-1

 ؛(22و 21)املبيد  املعلومات املتوافرة كجزء من عملية تسجيلو

وكجزء من عملية التسجيل وضع ممارسات زراعية جيدة تتماشى مع تعريف املمارسات الزراعية  6-0-6

 ، لكل مبيد يتم تسجيله الستخدامه يف الزراعة؛2اجليدة يف املادة 

ومنظمـة الصـحة العامليـة املوصـى بهـا      الفـاو  إعـداد ومواصـفات   دليـل   يفستخدم املبادئ الواردة أن ت 6-0-7

 ؛(27)املبيدات  تكافؤلتحديد بالنسبة للمبيدات 

 ،(البلـدان  اتجمموعـ سـب  أو حب إقليميـا )شروط تسجيل مبيدات آفات منسقة وضع ، زاياملج يرتوال 6-0-8

مـع مراعـاة اخلطـط التوجيهيـة     والتعـاون مـع احلكومـات األخـرى بهـذا الشـأن       ومعايري التقيـيم،  وإجراءات 

ــ تش يف -إن أمكـن   - هـذه املواصـفات   وإدرا،، واملواصفات الفنية املالئمة واملتفق عليها دوليـاً  أو  قطـري ريع ـ

 ؛(33و 32) يقليمإ

للمبيـدات،   منـتظم إجراء إلعـادة التسـجيل لضـمان القيـام باسـتعراض      السماح بإعادة التقدير ووضع  6-0-9

معلومـات جديـدة أو بيانـات بشـأن األداء أو      ا تـوافر وبذلك يتسنى ضمان تطبيق تدابري سريعة وفعالـة إذا دعـ  

 األخطار إىل اختاذ إجراء تنظيمي؛

والتصـنيع،   ،والصـادرات  ،حتسني القواعد ذات الصلة جبمع وتسجيل البيانات اخلاصة بالواردات  6-0-01

 نوعية وكمية املبيدات؛ و ،وتركيب املبيدات

واسـتخدام  مجع البيانات عن الواردات الفعلية من املبيدات، وصناعتها وتركيبها ونوعيتها وكميتهـا    6-0-00

ورصـد  البيئـة،  أو /مبيدات اآلفات بهدف تقدير مدى أي تـأثريات حمتملـة علـى صـحة اإلنسـان واحليـوان و      

 اجتاهات استخدام املبيدات يف األغراض االقتصادية وغريها من األغراض؛

كانـت مطابقـة للمواصـفات     إذا إالبتسويق معدات املبيدات واملعدات الوقائية الشخصية  م السماحعد  6-0-03

 ؛(9و 8و 2)احملددة 

 من خالل التعاون الوطين املشرتك بنياملبيدات يف غري املشروع جتار االو 3رصد ومكافحة التزوير 6-0-02

 الوكاالت واحلكومي الدولي وتبادل املعلومات؛

وينبغـي يف  . بصـفة خاصـة   تنظيم ورصد خمّلفات املبيدات يف األغذية وفقًا لتوصيات الدستور الغذائي 6-0-04

وينبغي عمل ذلـك  . حالة عدم وجود مواصفات الدستور الغذائي، ينبغي استخدام املواصفات القطرية واإلقليمية

 . نية يف التجارةبصورة متوافقة مع اشرتاطات منظمة الصحة العاملية وال تؤدى إىل حواجز تق

 

 :املبيدات ةعاينبغي لصن 6-3
 

ذلك بيانات كافية لـدعم   يفة لكل منتج، مبا الضرورية املساندبيانات الب موضوعي مقرتنًاتقدير تقديم  6-3-0

 ؛املخاطر إدارةاجملال الختاذ قرار بشأن  وإتاحةعملية تقييم املخاطر 

                                                 
من وقت االنتهاء من مدونة السلوك، تعبريات مثل دون املستوي، وزائف ولمل ومسًا مزورًا، مغشوشًا، تستخدم منظمة الصحة العاملية اعتبارًا   3

  .مزيف فيما يتعلق باملنتجات الطبية



C 2013/REP C 16 

 

 

 يتنظيمـ ال الوضعالقطرية املنظمة بأية معلومات جديدة أو مستكملة ميكن أن تغري من  تزويد السلطات 6-3-3

 لمبيد مبجرد توافرها؛ل

اليت جيرى املبيدات املشرتكة يف تركيب عناصر الضمان أن تكون العناصر الفعالة، وغريها من  6-3-2

تج املبيد املسجل والذي مت اختباره منمطابقة من حيأ املاهية والنوعية والنقاوة والرتكيب ملواد تسويقها، 

 يته السمية اإليكولوجية والبيئية؛ مقبولواإلفرا، عنه بسبب مستوى ، هوتقييم

الوطنيـة املعمـول بهـا أو    لمواصفات لمطابقة  ملبيدات املركبةا منتجاتوالدرجة الفنية ضمان أن تكون  6-3-4

 بشـأن املوصـى بهـا   منظمـة الصـحة العامليـة     وملواصـفات  ،للمبيدات الزراعيـة  املواصفات اليت توصى بها الفاو

 ؛، حني توافرهاالصحة العامةاملبيدات اليت ختدم 

 التحقق من نوعية املبيدات املعروضة للبيع ونقاوتها؛ 6-3-1

املساعدة و ،تصحيحية بصورة طوعية إجراءات، إىل اختاذ بسبب املبيدات كلااملبادرة، عند نشوء مش 6-3-6

 إذا ما طلبت منها احلكومات ذلك؛لول للصعوبات على إجياد ح

، والتصــنيع، الــوارداتالصــادرات، وببيانــات واضــحة وخمتصــرة عــن الوطنيــة تزويــد حكوماتهــا  6-3-7

 املبيدات؛والرتكيب، واملبيعات ونوعية وكمية 

 

أولوية متقدمة لطلبات املساعدة الثنائية على إبالء وكاالت وال ،املختصةتشجيع املنظمات الدولية ينبغي  6-2

 .املبيدات ومراقبتها الالزمة لوضع نظم إلدارةربات اخلرافق أو بعد املال متلك  اليتمن البلدان النامية الواردة 
 

 توافر املبيدات واستخدامها – 7املادة 
 
 .استخدامهاواملبيدات توافر املتعلقة بالتشريعات  لصياغة خاصًا ينبغي للسلطات املسؤولة أن تولي اهتمامًا 7-0

اليت تستند إليها سس األوختتلف . املستخدمني وخرباتهمتدريب القائمة ل ياتستواملمع ذلك شى اتمنبغي أن يوي

 .من احلكومات رتك األمر لتقدير كل حكومةأن ُيجيب ، وكبريًا استخدامها اختالفًاواملبيدات بشأن توافر القرارات 

 

لسلطة املسؤولة أن تأخذ يف نبغي لاملخاطر ومستوى قيود االستخدام اليت تناسب كل مبيد، يعند حتديد مدى  7-3

وأن تستخدم حيثما يتناسب، أن تأخذ علمًا لحكومات وينبغي ل. عمال واستعماالتهاوطريقة االست ،الرتكيبة نوعاالعتبار 

للمبيدات  منظمة الصحة العامليةالذي أوصت به  أو التصنيفاملواد الكيميائية وومسها  لتصنيف النظام املنسق عامليًا

  .للمخاطر معرتف بهارموز ربط فئة املخاطر بالتنظيمية، و هاكأساس لتدابريحبسب املخاطر 

 

، كشرط ، أواملنتجتسجيل كعدم  بطرق خمتلفة،لسلطة املسؤولة جيوز تقييد توافر املبيدات من جانب ا 7-2

 لتقديربالنسبة جملموعات مستخدمني معينه أو بالنسبة الستعماالت معينة وذلك طبقًا لللتسجيل، أو تقييد توافر املنتج 

 .هذا املنتجاستخدام ينطوي عليها للمخاطر اليت الوطين 
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موسومة بصورة معبأة والعام للجمهور وافرة تكون مجيع املبيدات املت أنأن تضمن  ةصناعالينبغي للحكومات و 7-4

أو بالتنظيمات ( 3)الصحة العاملية أو مع مبادئ توجيهية أخرى ذات صلة بالتعبئة والتوسيم منظمة / الفاو تتفق مع 

 .وبالنظم الوطنية واإلقليمية املناسبة

 

استنادًا إىل تقدير املخاطر، كانت  ،وبيعها وشرائها إذاطورة شديدة اخل مبيداتحظر استرياد ميكن النظر يف  7-1

أو ممارسات التسويق اجليدة ال تكفي لضمان أن تتم مناولة املنتج بدون حدوث خماطر تدابري التخفيف من حدة املخاطر 

 .لألشخاص وللبيئةمقبولة  غري

 

 التوزيع والتجارة  - 8املادة 
 
 :على احلكومات أن 8-0
 

لضـمان أن يكـون    ،مـنح الرتاخـيص ذات الصـلة ببيـع املبيـدات      إجـراءات وتنفـذ  سن التشريعات ت  8-0-0

 سـتخدام اال عـن  فضـال  ،ذلك قادرين على تزويد املشرتين باملشورة السليمة بشـأن خفـض املخـاطر    املشاركون يف

 الكفء؛الرشيد و

املشرتيات يف مقابل موجهة حنو السوق،  إمداداتاالعتماد على عملية بقدر اإلمكان، تشجع،  8-0-3

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

 ؛(2و 2) املبيداتواملشرتيات اخلاصة بعطاءات الصحة العاملية بشأن ال

ل املفرط أو غري املربر، مبا قـد لـوِ   ستخداماال إىل ح تقدم للمبيداتنلأو مبأي إعانات ؤدى تتضمن أال  8-0-2

 .االهتمام عن التدابري البديلة األكثر استدامة

 

 :أن املبيداتاعة على صن 8-3
 
على األقل  أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية لضمان مطابقة املبيدات اليت جيري االجتار بها دوليًا 8-3-0

 :ملا يلي
 

 ؛ذات الصلة الوطنيةاإلقليمية ودون اإلقليمية أو  واللوائحالتفاقيات الدولية ل 8-3-0-0

ذات الصلة املوصى بها، حيثما وضعت هذه  منظمة الصحة العاملية أوملواصفات الفاو  8-3-0-3

  املواصفات؛ 

 طوطتصنيف املواد الكيميائية وومسها واخلل يف النظام املنسق عامليًا اجملسدةللمبادئ  8-3-0-2

 والتوسيم؛التصنيف،  أو ملنظمة الصحة العاملية بشأن/، والتوجيهية ذات الصلة للفاو

توصـيات األمـم املتحـدة    وضعتها اليت  واللوائح بشأن التعبئة ووضع العالمات والنقلللقواعد  8-3-0-4

منظمة الطـريان  مثل ) حمددةاملعنية بوسائل نقل واملنظمات الدولية ( 22)املتعلقة بنقل البضائع اخلطرة 
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األنظمـة الدوليـة املتعلقـة بنقـل البضـائع اخلطـرة بالسـكك        واملدني الدولي، واملنظمة البحرية الدوليـة،  

احتـاد النقـل   واالتفاق األوروبي املتعلـق بالنقـل الـدولي للبضـائع اخلطـرة بـالطرق الربيـة،        واحلديدية، 

 .(اجلوي الدولي

 

املتعلقـة بـاجلودة السـارية علـى     واصفات وامل الشروطاملبيدات املنتجة للتصدير لنفس كفالة أن ختضع  8-3-3

 لة؛ياملنتجات احمللية املث

 ،املناسـبة واصفاتها اجلودة وم لشروطأن تضمن استيفاء املبيدات اليت تصنعها أو تركبها شركة فرعية  8-3-2

 صلية؛أن تكون متفقة مع متطلبات البلد املضيف والشركة األ وينبغي

أن تشجع وكاالت االسترياد، واملشتغلني برتكيب هذه املبيـدات علـى املسـتوى القطـري واإلقليمـي،       8-3-4

ا، علـى التعـاون مـن أجـل حتقيـق املمارسـات السـليمة وأسـاليب التسـويق          التـابعني هلـ  واملنظمات التجاريـة  

 داخل الصناعة؛غري األخالقية والتوزيع، وعلى التعاون مع السلطات للقضاء على املمارسات 

ميثـل  املبيـد عنـدما   مبيـدات اآلفـات ميكـن جلهـات التصـنيع والتوزيـع القيـام بسـحب          أن تقر بأن 8-3-1

 وأن تعمـل وفقـاً   ،غري مقبـول علـى صـحة اإلنسـان واحليـوان أو البيئـة       ًاخطر ااملوصى بهاستخدامه بالطريقة 

 لذلك؛

يكونـوا أعضـاء يف   يفضـل أن  ووالشراء، لعملية االجتار ذوي مسعة طيبة أن تسعى لضمان تولي جتار  8-3-6

 هيئات جتارية معرتف بها؛

الرتاخـيص  التصاريح وولديهم  ،كافيًا ن تدريبًاوالتأكد من أن األشخاص املشتغلني ببيع املبيدات مدرب 8-3-7

مثـل   ،ل على املعلومـات الكافيـة  ولديهم القدرة على احلصو( الرتاخيص يف حالة وجود هذه)احلكومية املالئمة 

فضـال عـن   املخـاطر   تقليـل حتى ميكنهم تزويد املشرتين باملشورة الالزمة بشأن  ،بيانات سالمة املوادصحائف 

 االستخدام الرشيد والكفء؛

جمموعـة مـن أحجـام    تطرح، مبا ال يتعارض مع املتطلبات الوطنية، ودون اإلقليمية أو اإلقليمية، أن  8-3-8

وغريهم من املستخدمني احملليني،  واألسر ، اليت تتالءم مع احتياجات صغار املزارعنيالعبوات املناسبةوأنواع 

أو  غـري ُموسـومة   عبـوات إعادة تعبئة املنتجـات يف   علىوعدم تشجيع البائعني  ،املخاطر تقليلمن أجل وذلك 

  مناسبة؛غري 

من  معينةموعات قيدًا بالنسبة جملم استخدامهامبيدات، يكون ريد والقيام عن علم بتعدم   8-3-9

 . غري مرّخص هلم مستخدمني، لبيعها إىل املستخدمني

 

إدرا، النظر يف اإلفراط يف اإلمداد باملبيدات، و لتاليفوذلك ضع إجراءات للشراء ملشرتيي املبيدات وينبغي  8-2

 (.2و 2)عقود الشراء  منها يفالتخلص توزيعها وخدمات ختزين املبيدات ودمات خب تتعلق متطلبات
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 تبادل املعلومات – 9املادة 
 
 :على احلكومات أن 9-0
 

اإلدارة / واإلدارة املتكاملـة لآلفـات   املبيـدات  بشـأن  أو تعزيز شبكات لتبادل املعلومـات   إلنشاءترو،   9-0-0

 اإلقليميـة  دونو واإلقليميـة واملنظمـات الدوليـة    الوطنيـة خالل املؤسسـات  املتكاملة لناقالت األمراض وذلك من 

 ؛ةالعاماملصاحل وجمموعات 

أن تتضمن املعلومـات املتبادلـة    وينبغي. لتعزيز التعاونفيذية تيسر تبادل املعلومات بني السلطات التن 9-0-3

 :يليما 
 

، أو والبيئـة  اإلنسـان صـحة  اليت ُتتخذ حلظر مبيـد آفـات مـن أجـل لايـة       اإلجراءات  9-0-3-0

 عند الطلب؛ إضافيةمعلومات تقييده بشدة وتقديم 

مبـا   ،واالقتصادية والتنظيمية والقانونية ذات الصلة باملبيـدات تقنية املعلومات العلمية وال  9-0-3-3

 ذلك بيانات عن مسيتها وعن البيئة والسالمة؛ يف

 املنظمة للمبيدات؛ باألنشطةتوافر املوارد واخلربات ذات الصلة   9-0-3-2

 ؛غري مشروعة جتار مببيداتواال 4التزويرحاالت   9-0-3-4

 .بيانات حوادث التسمم والتلوث البيئي  9-0-3-1

 

 :ع احلكومات علىشجلوعالوة على ذلك، ُت 9-3
 
 ية،تنظيمالعملية الخماطر املبيدات وبشأن املعلومات اليت تسمح بوصول اجلمهور إىل تشريعات سن ال 9-3-0

 ؛مع احلفاظ على امللكية الفكرية

مع  عملية التنظيم يفلتوفري الشفافية والوضوح وتيسري مشاركة اجلمهور  إدارية اختاذ إجراءات 9-3-3

 .احملافظة على امللكية الفكرية

 

ذلك  يفمبا ) حمددةأن توفر معلومات عن مبيدات  ، يف حدود املوارد املتاحة،يتعني على املنظمات الدولية 9-2

احلقائق، والتدريب وغري ذلك من وصحائف املعايري،  مستنداتمن خالل توفري ( طرق التحليلبشأن  التوجيهات

  .الوسائل املالئمة

 

  

                                                 
مغشوشًا، تستخدم منظمة الصحة العاملية اعتبارًا من وقت االنتهاء من مدونة السلوك، تعبريات مثل دون املستوي، وزائف ولمل ومسًا مزورًا،   4

 .مزيف فيما يتعلق باملنتجات الطبية
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 :كيانات املشمولة بهذه املدونة أنعلى مجيع ال 9-4
 

تتضـمن أخطـار   الـيت  سـائل  املتدعم عملية تبادل املعلومات وتيّسـر احلصـول علـى املعلومـات بشـأن        9-4-0

، واإلدارة املبيـدات يف املنتجـات غـري الغذائيـة     واسـتخدام ، وامليـاه وخماطرها، واملخّلفات يف األغذية  املبيدات

اخلطـورة،   الشـديدة املبيـدات، والبـدائل للمبيـدات     وفعاليـة ، اإلدارة املتكاملـة لنـاقالت األمـراض   / املتكاملة 

 ؛لسياساتوإجراءات ا التنظيمية ذات الصلة واإلجراءات

أصحاب غريهم من و ،واحلكومات ،واملنظمات الدولية ة،العام املصاحلتشجع التعاون بني جمموعات  9-4-3

 .حتتاجها لتحقيق أهداف املدونة اليتالشأن املعنيني اآلخرين لضمان تزويد البلدان باملعلومات 

 

 وضع بطاقة البيانات على عبوات املبيدات وتعبئتها وختزينها والتخلص منها   - 01املادة 
 

ذات الصلة أو مع النظام النظم  مبا يتفق مع واضحةوسم جيب أن توضع على مجيع عبوات املبيدات بطاقة  01-0

 بشأن العاملية الصحة منظمة/ للفاواخلطوط التوجيهية أو /و( 22)لتصنيف املواد الكيميائية وومسها  املنسق عامليًا

 .(3)ممارسات التوسيم اجليدة اخلاصة باملبيدات 

 

 :طاقات وسمبتستخدم املبيدات أن  صناعةجيب على  01-3
 

 ؛تفق مع تلك املتطلبات اخلاصة بالسلطات املختصة يف بلد البيعت  01-3-0

كلماتهـا اإلشـارية أو عبـارات اخلطـر     ، مـع  ورسـومات توضـيحية كلمـا أمكـن    مناسـبة  رموزًا شمل ت  01-3-3

 ؛املناسبةباللغة أو اللغات واملخاطر، باإلضافة إىل التعليمات املكتوبة، والتحذيرات واالحتياطات 

أو، يف حالة عـدم وجـود مواصـفات وطنيـة أكثـر تفصـياًل، فتمتثـل        الوطنية التوسيم متتثل ملتطلبات   01-3-2

بشـأن توسـيم   منظمة الصحة العامليـة  /توجيهات الفاو ، والكيميائية وومسها لتصنيف املوادللنظام املنسق عامليًا 

   ذات الصلة؛ الدولية األخرىالتوسيم  ومتطلبات، املبيدات

العبـوات وتعليمـات بشـأن إزالـة     اسـتخدام  عدم إعـادة  ب حتذيرًا ،باللغة أو اللغات املناسبة ،تتضمن  01-3-4

 ؛هامن التخلص اآلمنو تلوث العبوات املستخدمة

كل كمية أو دفعة من املنتج باألرقام أو باحلروف حبيأ يسـتطيع كـل شـخص فهمهـا دون      تعريف  01-3-1

 لفك الرموز؛ يةضافمراجع إحاجة إىل 

وتاريخ انتهـاء الصـالحية   ، (21) عن الكمية أو الدفعة( بالشهر والسنة) اإلفرا،بوضوح تاريخ  ظهرُت 01-3-6

 .املعلومات ذات الصلة بشأن ثبات املنتج أثناء التخزينوتشمل ( حسبما يتناسب)
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 :وجيب على صناعة املبيدات أن تضمن ما يلي بالتعاون مع احلكومات 01-2
 

ة املبيــدات وختزينهــا والــتخلص منهــا مــن حيــأ املبــدأ مــع اخلطـــوط  ــــات تعبئــــق عمليـتطابــ  01-2-0

ومنظمـة الصـحة العامليـة     ،برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    و ،وضعتها الفاواليت  أو النظم ذات الصلةالتوجيهية 

 .يتناسبحيثما أخرى دولية أي خطوط توجيهية أو ( 21، 29، 27، 32، 32)

والـيت متتثـل ملواصـفات    ذلك، بـ عمليات التعبئة أو إعادة التعبئة على األماكن املرخص هلا  اقتصار  01-2-3

ووجـود  ، سـموم توافر أسباب لاية املوظفني من خمـاطر ال مقتنعة من السلطات املسؤولة تكون يأ السالمة حب

سوف يتم تعبئتها وتوسيمها بصـورة سـليمة وأن احملتـوي    املنتجات تدابري مناسبة لتاليف التلوث البيئي، وأن 

 .سوف يتوافق مع مواصفات اجلودة ذات الصلة

 

يف أي  مبيد أو تفريغ أيإعادة تعبئة  حلظرة ــالضروري التنظيميةذ اإلجراءات ــات أن تتخـى احلكومـعل 01-4

وأن تتشدد يف تطبيق أو األعالف احليوانية أو أي عبوات غري مالئمة أخرى أو املشروبات، املأكوالت، عبوة من عبوات 

 .هذه املمارسات على حنو فعالردع اليت ت اإلجراءات العقابية

 

اليت انتهت حصر املخزونات  ،تعدد األطرافاملاملبيدات وبالتعاون  ةعاساعدة صنمب ،للحكومات ينبغي 01-1

أو العال،  ،تنفيذ خطة عمل للتخلص منها 23ووضع املستعملة، أو غري املستخدمة من املبيدات والعبوات  صالحيتها

 .وتسجيل هذه النشاطات( 21)حالة املواقع امللوثة  يف

 

نفايات املبيدات اخلطرية والتخّلص منها بطريقة سليمة بيئيًا، مبا معاجلة نبغي للحكومات ضمان إجراء ي   01-6

األطراف، املتعّددة الدولية واالتفاقات البيئية ذات الصلة ، واملعايري الدولية واإلقليمية الوطنيةلوائح يتماشى مع ال

 .اتفاقية بازلوخباصة 

 

التخلص من أي مبيدات حمظورة أو منتهية  علىساعدة تعدد األطراف، املاملالتعاون وب ،املبيدات لصناعةينبغي    01-7

تدويرها، بأقل قدر إعادة ، مبا يف ذلك إعادة استخدامها أو بطريقة سليمة بيئيًا املستعملة، العبواتمن الصالحية و

  .عليه حيثما كان ذلك مالئما ومتفقًا خاطراملمن ن ممك

 

وبرامج مكافحة ناقالت الزراعي احمللي تمع اجملاملبيدات واملنظمات الدولية و ةعاللحكومات وصن ينبغي 01-8

 (.32) املستعملةوالعبوات  منتهية الصالحيةنفذ سياسات وممارسات لتالفى تراكم املبيدات األمراض أن ي

 

 اإلعالن - 00املادة 
 

 اإلعالم وسائلمجيع  يفعن املبيدات  لتنظيم اإلعالن يز وتنفذ التشريعات،يتعني على احلكومات أن جت 00-0

، توسيمبطاقة ال يفالتوجيهات واالحتياطيات الواردة شروط التسجيل من حيأ ما يتعلق بلضمان عدم تعارضه مع 
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واالحتياطات  ،قية الشخصية املالئمةامعداتها، واملعدات الو واستخدامالسليمة للمبيدات  باإلدارةوخاصة تلك املتعلقة 

 .(22) العبواتإعادة استخدام وأخطار موعات املعرضة لقة باجملاخلاصة املتع

 

 :يلياملبيدات أن تضمن ما  ةعاعلى صن 00-3
 

 اإلعالن؛ ايتضمنهالبيانات اليت التقين على  املربرأن يتوافر   00-3-0

أال تتضمن اإلعالنات أي بيان أو عرض مرئي ميكن أن يؤدي، سواء صـراحة أو ضـمنا أو باحلـذف      00-3-3

املنـتج وطبيعتـه   " بسـالمة "وبوجه خـاص فيمـا يتعلـق     ،، إىل تضليل املشرتىاالدعاءأو الغموض أو املبالغة يف 

 ليه؛وتركيبه وصالحيته لالستخدام، أو فيما يتعلق باالعرتاف الرمسي به أو املوافقة ع

على العاملني املـدربني أو املسـجلني مـن خـالل      يقتصر استخدامها قانونًا اليتأال يعلن عن املبيدات  00-3-2

 ؛ً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 الوقت بتسـويق مكونـات   أو شخص شركة أن لظر على أي   00-3-4

 نشطة خمتلفة من مكونات مبيد اآلفات أو مزيج من هذه املكونات حتت اسم جتاري واحد؛ 

الوسـم  أال يشجع اإلعالن علـى اسـتخدام املبيـدات يف أغـراض أخـرى خبـالف مـا يـرد يف بطاقـة            00-3-1

 املعتمدة؛

 ؛القرارات التنظيمية الوطنيةد الرتوجيية توصيات لالستخدام ختتلف عما توصي به أال تتضمن املوا  00-3-6

صـطلحات  مـن األدبيـات الفنيـة والعلميـة أو امل     املقتبساتو أ ،اإلعالنات نتائج البحوث ُتحرِّفأال   00-3-7

 ؛لهتوفر تأساس علمي ال جلعل االدعاءات تبدو أنها تستند إىل  العلمية

غـري  "، أو "غـري سـام  "، أو "آمـن "عدم إطالق ادعاءات تتعلق بالسالمة، مبا يف ذلك عبارات مثـل    00-3-8

إلدارة املتكاملـة لنـاقالت   ا/ لآلفـات  اإلدارة املتكاملة يتفق مع "، أو "صديق للبيئة"، أو "غري مسي"، أو "ضار

ستخدم يعندما "عبارة شرطية مثل  على بطاقات الوسم واملالزم أو مواد اإلعالن األخرى، مع أو بدون األمراض

/ لآلفـات ادارة املتكاملـة  غري أنه ميكن إدرا، اإلشارة إىل االستخدام ضمن برامج حمددة لـ . ]"لتوجيهاتل وفقًا

إذا حتققت السلطة املنظمة مـن صـحة ذلـك ويكـون االدعـاء مشـروطا وفقـا        " إلدارة املتكاملة لناقالت األمراضا

 ؛[لذلك

خمتلـف املبيـدات أو مـواد     "سـالمة "أو على بيانات تقـارن املخـاطر أو اخلطـر    إلعالن ايشتمل أال   00-3-9

 أخرى؛

 عبارات مضللة فيما يتعلق بفعالية املنتج؛ عدم استخدام 00-3-01

، "…مزيد من األرباح "ضمانات صرلة أو ضمنية كاإلشارة إىل  إىل إشارةأية  اإلعالنأال يتضمن  00-3-00

 ؛االدعاءإلثبات صحة هذا  دليل قاطع، ما مل يتوافر "يضمن غلة وفرية"أو 

أو  هـا مثل القيـام بعمليـات خلط  متثيل مرأى ملمارسات خطرية حمتملة، أال تتضمن اإلعالنات أي  00-3-03

 أطفال؛بالقرب من من أغذية، أو على مقربة ، أو استخدامها كافية استخدامها بدون مالبس واقية
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علـى حنـو   والرموز التحذيرية املالئمـة   العباراتأو املواد الرتوجيية االنتباه إىل  اإلعالنات يتسرتع 00-3-02

 لتصـنيف املـواد الكيميائيـة   للتوسـيم التابعـة للنظـام املنسـق عامليـًا       طوط التوجيهيةيف اخل ما هو منصوص عليه

 ؛(3)للفاو ومنظمة الصحة العاملية  وومسها

عـدالت  التقيـد مب يشـمل  مبـا  ، صـحيحة ال املمارسـات عـن   املناسبةالفنية املعلومات  األدبياتتقدم  00-3-04

تــواتر عمليــات االســتعمال والفــرتات الســابقة للحصــاد بلغــة يســهل فهمهــا علــى  واالســتخدام املوصــى بهــا 

 ؛املستخدمني النهائيني

 أو مضللة؛غري حقيقية عدم اللجوء إىل مقارنات مع املبيدات األخرى بطريقة  00-3-01

ولـديهم املعرفـة    مـدربني بقـدر كـاف   يف ترويج املبيعـات  املشاركني  املوظفنيجيب أن يكون مجيع  00-3-06

 وصحيحة عن املنتجات املعروضة للبيع؛ ،ودقيقة ،الفنية الكافية من أجل تقديم معلومات كاملة

بعنايـة، أو أن  بطاقـات الوسـم    يقـرأوا على اإلعالنات أن تشجع املشـرتين واملسـتخدمني علـى أن     00-3-07

 ؛القراءة ستطيعونهلم إن كانوا ال ي يقرؤهايطلبوا من غريهم أن 

حوافز أو هـدايا غـري مالئمـة للتشـجيع علـى       يةالرتوجي ةنشطاألو اإلعالناتأن تتضمن  ينبغيال   00-3-08

 .اتشراء املبيد

 

 .حاالت اخلرو، على أحكام هذه املادة إىلاالنتباه لفت أن ت ةالعام املصاحلللمنظمات الدولية وجمموعات  ينبغي 00-2
 

 رصد املدونة والتقيد بها – 03املادة 
 

التقيد بها ينبغي وبواسطة الفاو، ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة هذه املدونة  نشرجيب  03-0

 . ة تتخذها مجيع الكيانات املعنية يف هذه املدونةتعاونيإجراءات من خالل 

 

مبيدات اآلفات إىل هذه  واستخدامتصنيع وتوزيع مجيع املعنيني يف جماالت تنظيم وتوجيه اهتمام ينبغي  03-3

النهوض اليت بإمكانها  املدونةوالكيانات األخرى املعنية يف هذه وصناعة املبيدات ، لكي تدرك احلكوماتاملدونة 

من أجل ضمان حتقيق 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 03-2

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
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ذات الصلة، القانونية  احلازم جلميع القواعدطبيق ينبغي التتدابري تتخذ ملراعاة هذه املدونة،  بعيدًا عن أيو 03-4

ومكافحة  ، واحلفظولاية املستهلكالتعويضات، املتعلقة بسواء كانت تشريعية، أو إدارية أو قضائية أو عرفية، 

 .التلوث وغريها من اجملاالت ذات الصلة

 

 :األخرى املعنيةكيانات احلكومات وال 03-1
 

املـواد   إدارةبشـأن  ذات الصـلة  صك من الصكوك الدوليـة   أي يفشجع على مراعاة األحكام الواردة ُت 03-1-0

 ؛(1امللحق )وذات الصلة باملدونة  ،والتنمية املستدامة والتجارة الدولية ،ولاية البيئة والصحة ،يةئايالكيم

 يفتقييم مدى مالءمة ذلـك  ألجل هذه الصكوك، مثل  إىل انضمتصادقت أو مل تكن قد  إنشجع، ُت  03-1-3

 .أسرع وقت ممكن
 

األخرى ذات غريها من املنظمات الدولية و ،برنامج األمم املتحدة للبيئةمنظمة الصحة العاملية، وو ،على الفاو 03-6

 .بهذه املدونةللتقيد  كاماًل ًاتقدم دعمالصلة أن 

 

 أن ترصد التقيدبرنامج األمم املتحدة للبيئة، الصحة العاملية و منظمةو مع الفاوتعاون على احلكومات أن ت 03-7

منظمة الصحة العاملية واملدير التنفيذي وكل من الفاو التقارير عما يتحقق من تقدم إىل املدير العام ل أن ترفعباملدونة و

  (.23) ربنامج األمم املتحدة للبيئةل

 

منظمة الصحة العاملية واملدير التنفيذي ولكل من الفاو ىل املدير العام إصناعة املبيدات تقديم تقارير من  يرجى 03-8

  (.22) باملدونة فيما يتعلق بالتقيد هامنتجاتأنشطة اإلشراف على عن  ربنامج األمم املتحدة للبيئةل

 

تقديم و األنشطة ذات الصلة بتنفيذ املدونةرصد املهتمة األخرى كيانات املنظمات غري احلكومية وال يرجى من 03-9

  (.22) ربنامج األمم املتحدة للبيئةمنظمة الصحة العاملية واملدير التنفيذي لوكل من الفاو إىل املدير العام لبشأنها تقرير 

 

تستعرض بصفة أن ، برنامج األمم املتحدة للبيئةمنظمة الصحة العاملية، وو ،على األجهزة الرئاسية يف الفاو 03-01

ينبغي حتديثه كلما اقتضت احلاجة، مع مراعاة  ديناميًا ر املدونة نصًااعتبوينبغي ا. تهاوفعالي دورية مدى مالءمة املدونة

 .ما لدث من تقدم على املستويات الفنية واالقتصادية واالجتماعية
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 املرفق دال

 3101-3104جدول االشرتاكات للفرتة 

 (ألغراض املقارنة 3102-3103يرد جدول اشرتاكات الفرتة )
 

                                                 
 يف الصـــادر 27/238 العامـــة اجلمعيـــة قـــرار مبوجـــب املعتمـــد 2112-2113 للفـــرتةاألنصـــبة املقـــرر   جـــدول مـــنمباشـــرة  مســـتمد  1

 .2112 األول كانون/ديسمرب 22
 يف الصـــادر 22/228 العامـــة اجلمعيـــة قـــرار مبقتضـــى 2112-2111 للفـــرتةاألنصـــبة املقـــرر   جـــدول مـــن مباشـــرة بصـــورة مســـتمد  2

 .2119 لسنة األول كانون/ديسمرب 22

 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء

3104-31011 

 النسبة املئوية

3103-31022 

 النسبة املئوية

 0.004 0.005 أفغانستان

 0.010 0.010 ألبانيا

 0.129 0.137 اجلزائر

 0.007 0.008 أندورا

 0.010 0.010 أنغوال

 0.002 0.002 أنتيغوا وباربودا

 0.288 0.432 األرجنتني

 0.005 0.007 أرمينيا

 1.942 2.074 أسرتاليا

 0.855 0.798 النمسا

 0.015 0.040 أذربيجان

 0.018 0.017 جزر البهاما

 0.039 0.039 البحرين

 0.010 0.010 بنغالديش

 0.008 0.008 بربادوس

 0.042 0.056 بيالروس

 1.080 0.998 بلجيكا

 0.001 0.001 بليز

 0.003 0.003 بنن

 0.001 0.001 بوتان

 0.007 0.009 بوليفيا

 0.014 0.017 البوسنة واهلرسك

 0.018 0.017 بوتسوانا

 1.619 2.934 الربازيل

 0.000 0.026 بروني دار السالم

 0.038 0.047 بلغاريا
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 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء
3104-3101 

 النسبة املئوية

3103-3102 

 النسبة املئوية

 0.003 0.003 بوركينا فاسو

 0.001 0.001 بوروندي

 0.003 0.004 كمبوديا

 0.011 0.012 الكامريون

 3.222 2.985 كندا

 0.001 0.001 الرأس األخضر

 0.001 0.001 مجهورية أفريقيا الوسطى

 0.002 0.002 تشاد

 0.237 0.334 شيلي

 3.204 5.149 الصني

 0.145 0.259 كولومبيا

 0.001 0.001 جزر القمر

 0.003 0.005 الكونغو

 0.001 0.001 جزر كوك

 0.034 0.038 كوستاريكا

 0.010 0.011 كوت ديفوار

 0.098 0.126 كرواتيا

 0.071 0.069 كوبا

 0.046 0.047 قربص

 0.351 0.386 اجلمهورية التشيكية

 0.007 0.006 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 0.003 0.003 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 0.740 0.675 الدامنرك

 0.001 0.001 جيبوتي

 0.001 0.001 دومينيكا

 0.042 0.045 اجلمهورية الدومينيكية

 0.040 0.044 إكوادور

 0.095 0.134 مصر

 0.019 0.016 السلفادور

 0.008 0.010 االستوائيةغينيا 

 0.001 0.001 إريرتيا

 0.040 0.040 إستونيا

 0.008 0.010 إثيوبيا

 0.004 0.003 فيجي

 0.569 0.519 فنلندا

 6.152 5.594 فرنسا
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 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء
3104-3101 

 النسبة املئوية

3103-3102 

 النسبة املئوية

 0.014 0.020 غابون

 0.001 0.001 غامبيا

 0.006 0.007 جورجيا

 8.056 7.142 أملانيا

 0.006 0.014 غانا

 0.694 0.638 اليونان

 0.001 0.001 غرينادا

 0.028 0.027 غواتيماال

 0.002 0.001 غينيا

 0.001 0.001 بيساو-غينيا

 0.001 0.001 غيانا

 0.003 0.003 هاييت

 0.008 0.008 هندوراس

 0.292 0.266 هنغاريا

 0.042 0.027 آيسلندا

 0.537 0.666 اهلند

 0.239 0.346 إندونيسيا

 0.234 0.356 مجهورية إيران اإلسالمية

 0.020 0.068 العراق

 0.500 0.418 آيرلندا

 0.386 0.396 إسرائيل

 5.023 4.449 إيطاليا

 0.014 0.011 جامايكا

 12.590 10.834 اليابان

 0.014 0.022 األردن

 0.076 0.121 كازاخستان

 0.012 0.013 كينيا

 0.001 0.001 كرييباتي

 0.264 0.273 الكويت

 0.001 0.002 قريغيزستان

 0.001 0.002 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0.038 0.047 التفيا

 0.033 0.042 لبنان

 0.001 0.001 ليسوتو

 0.001 0.001 ليبرييا



C 2013/REP D 4 

 

 

 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء
3104-3101 

 النسبة املئوية

3103-3102 

 النسبة املئوية

 0.130 0.142 ليبيا

 0.065 0.073 ليتوانيا

 0.091 0.081 لكسمربغ

 0.003 0.003 مدغشقر

 0.001 0.002 مالوي

 0.254 0.281 ماليزيا

 0.001 0.001 ملديف

 0.003 0.004 مالي

 0.017 0.016 مالطة

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.001 0.002 موريتانيا

 0.011 0.013 موريشيوس

 2.367 1.842 املكسيك

 0.001 0.001 املوحدة واليات ميكرونيزيا

 0.003 0.012 موناكو

 0.002 0.003 منغوليا

 0.004 0.005 اجلبل األسود

 0.058 0.062 املغرب

 0.003 0.003 موزامبيق

 0.006 0.010 ميامنار

 0.008 0.010 ناميبيا

 0.001 0.001 ناورو

 0.006 0.006 نيبال

 1.864 1.654 هولندا

 0.274 0.253 نيوزيلندا

 0.003 0.003 نيكاراغوا

 0.002 0.002 النيجر

 0.078 0.090 نيجرييا

 0.001 0.001 نيوى

 0.875 0.851 النرويج

 0.087 0.102 عمان

 0.083 0.085 باكستان

 0.001 0.001 باالو

 0.022 0.026 بنما

 0.002 0.004 بابوا غينيا اجلديدة

 0.007 0.010 باراغواي



D 5 C 2013/REP 

 

 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء
3104-3101 

 النسبة املئوية

3103-3102 

 النسبة املئوية

 0.091 0.117 بريو

 0.091 0.154 الفلبني

 0.832 0.921 بولندا

 0.514 0.474 الربتغال

 0.136 0.209 قطر

 2.271 1.994 مجهورية كوريا

 0.002 0.003 مجهورية مولدوفا

 0.178 0.226 رومانيا

 1.610 2.438 االحتاد الروسي

 0.001 0.002 رواندا

 0.001 0.001 سان كيتس ونفيس

 0.001 0.001 سانت لوسيا

 0.001 0.001 سان فينسنت وغرينادين

 0.001 0.001 ساموا

 0.003 0.003 سان مارينو

 0.001 0.001 سان تومي وبرينسييب

 0.834 0.864 ةياململكة العربية السعود

 0.006 0.006 السنغال

 0.037 0.040 صربيا

 0.002 0.001 سيشيل

 0.001 0.001 سرياليون

 0.000 0.384 سنغافورة

 0.143 0.171 سلوفاكيا

 0.104 0.100 سلوفينيا

 0.001 0.001 جزر مارشال

 0.001 0.001 الصومال

 0.387 0.372 جنوب أفريقيا

 0.000 0.004 جنوب السودان

 3.192 2.973 إسبانيا

 0.019 0.025 سري النكا

 0.010 0.010 السودان

 0.003 0.004 سورينام

 0.003 0.003 سوازيلند

 1.069 0.960 السويد

 1.135 1.047 سويسرا
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 اجلدول احلالي اجلدول املقرتح  

 الدول األعضاء
3104-3101 

 النسبة املئوية

3103-3102 

 النسبة املئوية

 0.025 0.036 اجلمهورية العربية السورية

 0.002 0.003 طاجيكستان

 0.210 0.239 تايلند

 0.007 0.008 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.001 0.002 تيمور ليشيت

 0.001 0.001 توغو

 0.001 0.001 تونغا

 0.044 0.044 ترينيداد وتوباغو

 0.030 0.036 تونس

 0.620 1.328 تركيا

 0.026 0.019 تركمانستان

 0.001 0.001 توفالو

 0.006 0.006 أوغندا

 0.088 0.099 أوكرانيا

 0.393 0.595 اإلمارات العربية املتحدة

 6.636 5.180 اململكة املتحدة

 0.008 0.009 مجهورية تنزانيا املتحدة

 22.000 22.000 الواليات املتحدة األمريكية

 0.027 0.052 أوروغواي

 0.010 0.015 أوزباكستان

 0.001 0.001 فانواتو

 0.316 0.627 مجهورية فنزويال البوليفارية

 0.033 0.042 نام فييت

 0.010 0.010 اليمن

 0.004 0.006 زامبيا

 0.003 0.002 زميبابوي



 

 

 

 الربنامج جلنة
 (4022 حزيران/يونيو - 4023 متوز/يوليو)

 

 األعضاء الرئيس
 

 Cecilia Nordinالسيدة 
   Van Gansberghe (السويد) 

 (José Antonio Carranza السيد) إكوادور (Abdul Razak Ayazi السيد) أفغانستان

 (Abreha G. Aseffa السيد)إثيوبيا  * (السيد حممد مالح)اجلزائر  
 (Vimlendra Sharan السيد) اهلند (Gustavo Oscar Infante السيد) األرجنتني 
 (Fiona Duncan ةالسيد)نيوزيلندا  (Natalie Feistritzer السيدة)النمسا  
 (Christina Emma Grieder ةالسيد)سويسرا  (Eric Robinson السيد) كندا 

 (األكوعخالد عبد الرلن  السيد) اليمن (Xia Jingyuan السيد) الصني 

   
 
 
 

 املالية جلنة

 (4022 حزيران/نيويو - 4023 متوز/يوليو)
 

 األعضاء الرئيس
 

 Emma María José Rodríguez ةالسيد) املكسيك (Matthew Worrellالسيد )أسرتاليا  (الكامريون) Médi Moungui السيد
Sifuentes) 

 (لقجعفوزي )املغرب  (Olyntho Vieiraالسيد )الربازيل  
 *(Khalid Mehboobالسيد ) باكستان (جمدي أنور حسنني حسن السيد) مصر 

 (Vladimir V. Kuznetsov)االحتاد الروسي  (Georg Friedel Cramerالسيد ) أملانيا 
 *(عبلة مالك عثمان ةالسيد)السودان  (Abdoulaye Traoreالسيد ) غينيا 
 (Natalie Brownالسيدة ) الواليات املتحدة األمريكية (Hideya Yamadaالسيد )اليابان  

 
 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 (4022 حزيران/نيويو - 4023 متوز/يوليو)

 
ــيد  Mónica Martínez Menduiño ةالس

 (إكوادور)
 (Lawrence Kuna Kalinoeالسيد ) بابوا غينيا اجلديدة (Mafizur Rahmanالسيد ) بنغالديش

 (Gregory Grothالسيد )الواليات املتحدة األمريكية  (Lubomir Ivanovالسيد ) بلغاريا 
 (Oscar Gabriel Piñeyro Bentosالسيدة ) أوروغواي (عبد الستار شياد السوداني السيد) العراق 
  (Mohammed Sheriffالسيد ) ليبرييا 
 

 4023 العاملي األغذية لربنامج التنفيذي اجمللس
 

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس انتخبهم أعضاء املنظمة جملس انتخبهم أعضاء العضوية مدة انتهاء
 
 

 (دال)أسرتاليا  (ألف)الكامريون  2113 األول كانون/ ديسمرب 31
 (جيم) كوبا (دال) كندا 
 (ألف)املغرب  (دال) أملانيا 
 (دال) النرويج (جيم)هاييت  
 (باء)مجهورية كوريا  (باء) اململكة العربية السعودية 
 (ألف)السودان  (ألف) جنوب أفريقيا 
 

 (باء)الصني  (دال)بلجيكا  2112 األول كانون/ ديسمرب 31
 (هاء) اجلمهورية التشيكية (جيم) الربازيل 
 (جيم)غواتيماال  1(ألف) غانا 
 (دال) اليابان (هاء)سلوفاكيا  
 (دال)اململكة املتحدة  (دال) السويد 
 (ألف)زامبيا  (ألف) تونس 
 

 ( باء)اهلند  (باء)أفغانستان  2112 األول كانون/ ديسمرب 31
 ( باء)العراق  (دال)إيطاليا  
 ( دال)هولندا  (جيم)املكسيك  
 (هاء)الروسي االحتاد  (باء)الفلبني  
 (ألف)سرياليون  (ألف)أوغندا  
 (دال)سويسرا  (دال)الواليات املتحدة األمريكية  
 
 
 ،(2121-2118)، والقائمة ألف (2117-2112)، والقائمة باء (2112-2112)القائمة ألف : تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا املقعد بالتعاقب على النحو التالي  (1)

 (.2123-2121)والقائمة جيم 



 

 

 أعضاء املنظمة
 عضوا 094

 عضو منتسب 3
 منظمة عضو 0

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا
 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

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا
 فاسوبوركينا 
 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
 (منتسب عضو)جزر فرويه 

 جزر كوك
 جزر مارشال

 (منظمة عضو)اجلماعة األوروبية 
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوريا
 قراطية الشعبيةمجهورية كوريا الدمي

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان
 جورجيا
 جيبوتي

 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا

 رومانيا
 زامبيا

 زميبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسييب
 سان فنسنت وغرينادين

 ونيفيسسان كيتس 
 سان مارينو

 سانت لوسيا
 سري النكا

 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال

 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد

 سويسرا
 سرياليون

 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان

 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساوغينيا 
 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 (مجهورية البوليفارية)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
 موزامبيق

 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


