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 ؛(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 .وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 
 

A 

 المجلس
 والخمسون بعد المائة الخامسةالدورة 

 2016ديسمبر/كانون األول  9-5روما، 

 عالميال األغذية لبرنامج المتكاملة الطريق خارطة بشأن والزراعة األغذية منظمة نظر وجهات

 
 
 والدورة يةاملال للجنة املائة بعد والستتتتتتتتتتتتتن الثالثة الدورة من كل  على( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة عرضتتتتتتتتتتتت  -1

 الطريق طةخار  بشتتتتتتتتت ن والزراعة ذيةاألغ منظمة نظر وجهات" بعنوان وثيقة املنظمة جمللس املائة بعد واخلمستتتتتتتتتن اخلامستتتتتتتتتة
 (.CL 155/13الوثيقة" )العاملي األغذية لربنامج املتكاملة

 
 .الوثيقة تلك إعداد من االنتهاء منذ طرأت قد التطورات بعض لكن  و  -2
 
 األعضتتتتتتتتتتتاء نهاع عرب   اليت الشتتتتتتتتتتتواغل بعض معاجلة مت   ،(الربنامج) العاملي األغذية برنامج مع مناقشتتتتتتتتتتتات فبعد -3

 الربنامج أن   إىل اخلصوص وجه على اإلشارة وجتدر .2021-2017 للفرتة للربنامج املراجعة االسرتاتيجية اخلطة يف واملنظمة
 املباشرة اإلنسانية ملساعدةا وتوفري الغذائي باألمن املتصلة الطوارئ حلاالت االستجابة أن   وإىل واليته نطاق توسيع يعتزم ال

 املنظمات بن التعاون يكون أن ضتتتتترورة على املراجعة االستتتتترتاتيجية اخلطة وترك ز .للربنامج الرئيستتتتتي الرتكيز حمور ستتتتتيبقيان
 املشتتتتتتار النحو لىع املستتتتتتتدامة التنمية أهداف بلوغ إىل الرامية النتائج لتعظيم أستتتتتتاستتتتتتيا   عنصتتتتتترا   روما يف مقارها توجد اليت
 .املقرتح القرار مشروع يف إليه
 
 بصتتتتتتتتتتيغتها مارو  يف مقارها توجد اليت املنظمات بن التعاون عن املشتتتتتتتتتترتكة الوثيقة ُوضتتتتتتتتتتع  ذلك، على وعالوة -4

 أمهية إىل ونظرا   .ملستتتتتتتتتتتقبلا إىل ةالتطلعي   نظرهتا من انطالقا   الثالث املنظمات بن عليها متفقا   وثيقة تشتتتتتتتتتتك ل وهي النهائية
 .املستقبل يف للعمل األساس تشكل فإهنا املنظور، املستقبل يف ذلك يف مبا الوثيقة، هذه
 
 ةالفعلي تداخلال أو االزدواجية مبجاالت يتعلق ما يف املنظمة تساور الشواغل بعض تزال ال التطورات، هذه ورغم -5
 األعضتتاء بن وأيضتتا   والربنامج، املنظمة بن واحلوار .بالربنامج بالعالقة اخلاصتتة املستتائل عن فضتتال   الربنامج، مع ةاحملتمل أو

 .املستقبل يف املسائل هذه ملعاجلة ضروري االقتضاء، حسب املصلحة، بوأصحا
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 شتتتتهر يف ستتتتتبدأ مجللربنا القطرية االستتتترتاتيجية اخلطط من الرائدة املرحلة أن   على املتكاملة الطريق خريطة وتنص -6

 للتعاون لموسةم تدابري إىل لالستناد روما يف مقارها توجد اليت للمنظمات الفرصة هذا وسيتيح .2017 الثاين كانون/يناير
 وللعمل روما، يف مقارها جدتو  اليت املنظمات بن التعاون عن املشرتكة الوثيقة يف املبن   النحو على القطري، املستوى على
 .امليدان يف ملموسة إجراءات شكل على عليها املتفق التدابري لرتمجة احملرز التقدم رصد على سويا  
 
 الوثيقة من مراجعة نستتتتتتخة املنظمة وستتتتتتتقد م CL 155/13. الوثيقة إصتتتتتتدار إرجاء تقرر فقد تقد م، ما ضتتتتتتوء ويف -7
 عقدها املقرر دورته يف اجمللس إىل املقتضتتتتتى وحستتتتتب 2017 شتتتتتبا /فرباير شتتتتتهر يف عقدها املزمع دورهتا يف املالية جلنة إىل
 .املذكورة الوثيقة إعداد لغرض الربنامج مع املنظمة وستتشاور .2017 نيسان/ أبريل شهر يف
 
 


