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A

اجملؾسذ
اظدورةذاظثاظثةذواألربعونذبعدذاملائةذ
روعا،ذ28ذغوصؿرب/تشرؼنذاظثاغيذ-ذ2ذدؼدؿرب/طاغونذاألولذ2022

تؼرؼرذاظدورة ذ(اخلاصة)ذاظواحدةذواألربعنيذبعدذاملائةذظؾجـةذاملاظقة
روعا،ذ4-2ذغوصؿرب/تشرؼنذاظثاغيذ2022ذ
ذ

املوجزذ
ذ
اغعؼدتماظدورةم(اًاصة)ماظقاحدةمواألربعقنمبعدماٌائةمظؾفـةمباألداسمٌـاضشةةماظؿعةدؼ تميفمبرغةاعجماظعؿةؾمواٌقزاغقةةمظؾػةرتةم
2013-2012مورصعمتقصقاتمبشأغفامإىلماجملؾس.موتؼقمماظؾفـةميفمتؼرؼرػامهلذهماظدورةممبامؼؾل:م

م

 تقصلماجملؾسم()1مباٌقاصؼةمسؾكماٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمباظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةةمظؾػةرتةمم2013-2012موعةامؼـةؿجمسةـم
ذظؽمعـمعراجعةمظؿقزؼعمصايفماالسؿؿاداتمحبلبمأبقابماٌقزاغقةمطؿامػقمواردميفماظقثقؼةمCL 143/3م(اظػؼرةم)16؛م()2مواظـظرميفم
إضرارمعؼرتحاتماٌدؼرماظعامماظراعقةمإىلمهلنيمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبادرتدادمتؽاظقػماظدسؿماظيتمحظقتمبدسؿماظغاظؾقةماظعظؿكمعـم
أسضاءماظؾفـةم(اظػؼرةم.)14
 وهقطماجملؾسمسؾؿاممبـاضشؿفامذاتماظصؾةم(ذ)مباظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم(اظػؼرةم،)25م()2موبطرائؼمععاىةمأيم
تعدؼ تمأخرىميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةةةممظؾػرتةم2013-2012مخ لمعرحؾةماظؿـػقةةةةةذم(اظػؼةرةمم،)17م()3موبأدةاظقبماظعؿةؾم
اًاصةمبفام(اظػؼرةم.)30ذ

اإلجراءاتذاملؼرتحذاختاذػاذعنذجاغبذاجملؾسذ

 ؼطؾبمعـماجملؾسماٌقاصؼةم سؾكمتقصقاتماظؾفـةةمبشةأنماظؿقزؼةعماٌراجةعمظصةايفماالسؿؿةاداتمحبلةبمأبةقابماٌقزاغقةةماظـةاتجمسةـم
اٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمباظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم2013-2012ممطؿامػقمواردميفماظقثقؼةم.CL 143/3م
 وؼطؾبمعـماجملؾسماظـظرميفمإضرارماٌؼرتحاتماظراعقةمإىلمهلنيمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبادرتدادمتؽةاظقػماظةدسؿماظةقاردةميفماظقثقؼةةمم
FC 140/8م–مإسادةمإصدار.
 وؼطؾبمعـماجملؾسمتأؼقدموجفاتمغظرماظؾفـةمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿةؾماظػقرؼةة،موررائةؼمععاىةةمأيمتعةدؼ تمأخةرىميفمبرغةاعجم
اظعؿؾمواٌقزاغقةمخ لمعرحؾةماظؿـػقذمظؾػرتةم،2013-2012موأداظقبماظعؿؾماًاصةمبفا.م

م

ميؽـمتقجقفمأيّمادؿػلاراتمبشأنمػذهماظقثقؼةمإىل:م
م

اظدقدذراطقشذعوتفوذ()Rakesh Muthooذ
أعنيذجلـةذاملاظقةذ

رضمذاهلاتػ:ذ+3906 5705 5987م
رُؾعمسددمربدودمعـمػذهماظقثقؼة عـمأجؾمايدّمعـمتأثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾكماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿأثريمسؾكماٌـاخ.موؼرجكمعـماظلادةم
اٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبإحضارمغلكفؿمععفؿمإىلماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظؿموثائؼماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾكماإلغرتغتم
سؾكماظعـقانماظؿاظل:مwww.fao.org
MC488/A
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بقانماحملؿقؼاتمم
م

اظصػقاتم

م
م

م 3م

عؼدعةم

اٌلائؾماٌؿعؾؼةممبـظؿةماألشذؼةمواظزراسةم

م 4م

اظؿعدؼ

تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم2013-2012م

م

6م

تؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم

م

7م

ررقمسؿؾمىـةماٌاظقةم

م 8م

عقسدموعؽانماغعؼادماظدورةماظـاغقةمواألربعنيمبعدماٌائةم

م 9م

م
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تؼرؼرذاظدورةذذ(اخلاصة)ذاظواحدةذواألربعنيذبعدذاملائةذظؾجـةذاملاظقةذ
روعا،ذ4-2ذغوصؿرب/تشرؼنذاظثاغيذ2022ذ

ذ
م

عؼدعةذ
سرضتماظؾفـةمسؾكماجملؾسماظؿؼرؼرماظؿاظلمسـمدورتفام(اًاصة)مايادؼةمواألربعنيمبعدماٌائةم.م

-1م
م
-2م وحضرماالجؿؿاعمإضاصةمإىلماظةرئقسم،ماظلةقدمعةقغغلمعقةديم،Moungui Médiمممـؾةقماظةدولماألسضةاءماظؿاظقةةم
أمساؤػؿ:م
م
 اظلقدةمإعقؾلمطقظـزمEmily Collinsم(أدرتاظقا) اظلقدمأوظقـؿقمصقارامOlyntho Vieiraم(اظربازؼؾ) اظلقدمظقرانمد.مطقظدؼاتلممLaurent D. Coulidiatiم(بقرطقـامصادق) اظلقدمذقباغامك.مبؿاغاؼاكممShobhana K. Pattanayakم(اهلـد) اظلقدمػداؼامؼاعاداممHideya Yamadaم(اظقابان) اظلقدةمعـارمصؾاحمربؿدمآلمصؾاحمManar Sabah Mohammad Al-Sabahم(اظؽقؼت) ععاظلماظلقدمعقغالمروؼز-طؾاغقاسمإزطقاردوممMiguel Ruíz-Cabañas Izquierdoم(اٌؽلقؽ) اظلقدمصقزيمظؽفاعمFouzi Lekjaaم(اٌغرب) اظلقدمروغاظدمأظؽقؼفزنممRonald Elkhuizenم(ػقظـدا) اظلقدمص دميريمف.مطقزغؿلقفمVladimir V. Kuznetsovم(االهادماظرودل) اظلقدةمطارؼـمجقغلقنمKaren Johnsonم(اظقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة)م
-3م -موأبؾغماظرئقسماظؾفـةممبامؼؾل:م
م
م سُقِّـتماظلقدةمإعقؾلمطقظقـزم(أدرتاظقا)مربؾماظلقدمتراصقسمباورم Travis Powerميفمػذهماظدورة؛مم سُقَّـماظلقدمصقزيمظؽفاعمربؾّماظلقدمأعؾمبؾؼاؼدمAmal Belcaïdمطؿؿـؾمظؾؿغربمظؾػرتةماٌؿؾؼقةمعـموالؼؿف؛م سُقِّـتماظلقدةمإؼػامصانمواردؿمEva van-Woersemم(ػقظـدا)مربؾّماظلقدمإظؽفقؼزنمElkhuizenميفمجةزءمعةـمػةذهماظدورة؛مم
م وملمؼؿؿؽّـماظلقدمربؿدماظطقّبماظػؼلماظـقرممMohamed Eltayeb Elfaki Elnorم(اظلقدان)معـمحضقرمػذهماظدورة.مم
-4م ميؽـمتـزؼؾمعقجزمعؤػ تماٌؿـؾنيماٌـاوبنيمعـماٌقضعماإلظؽرتوغلماًاصمباألجفزةماظرئادقةمواظددؿقرؼةمسؾةكم
اظعـقانماظؿاظل:مhttp://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/ar/
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وس وةمسؾكمذظؽ،محضرماظدورةم(اًاصة)مايادؼةمواألربعنيمظؾفـةماٌاظقةمعراضؾقنمصاعؿقنمعـماظدولماألسضاءم

-5م
اظؿاظقة:م
م

م

طـدا
صرغلا
أٌاغقا
اظػؾؾني

املدائلذاملتعؾؼةذمبـظؿةاألشذؼةذواظزراسةذ
اظتدابريذاظراعقةذإىلذحتدنيذتـػقذذدقادةذاملـظؿةذاخلاصةذبادرتدادذتؽاظقػذاظدسمذ

ذ

-6م أذارت ماظؾفـة مإىل مأن ماٌؤمتر مأطد مذبددا ،ميف مدورتف ماظلابعة مواظـ ثني ماظيت مسؼدت ميف مؼقغقق/حزؼران م–م
ؼقظقق/متقز م ،2011مسؾكمدقادةمادرتدادماظؿؽاظقػمباظؽاعؾماظيتمواصؼمسؾقفاماجملؾسميفمغقصؿرب/تشرؼـماظـاغلم2000م
متشقامععماظ ئقةماٌاظقةم،7-6مووجّفماجملؾسمإىلمتـػقذمتدابريمظؿقلنيمسؿؾقاتماالدرتدادمعـماألغشطةماٌؿ ًّقظة معـم
خارجماٌقزاغقة،مباالدؿػادةمعـموربةموطاالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى .م
1

-7م طؿامأذارتماظؾفـةمإىلمأنماٌؤمترمأسربمسؿامؼلاورهمعـمضؾؼمحقالمادؿؿرارمتدغلمعلؿقىمادرتدادمتؽاظقػم
اظدسؿ ماإلداري مواظؿشغقؾل موحث ماٌدؼر ماظعام مسؾك :م(أ) ماظلعل مبـشاط مإىل مهلني مادرتداد متؽاظقػ ماظدسؿ ماإلداريم
واظؿشغقؾلمعـماألغشطةماٌؿقًّظةمعـمخارجماٌقزاغقة،ممباميفمذظؽميفمذباالتمعـؾماظؿؽاظقػمسؾكماٌلؿقىماظؼطري،مواألعـ،م
وغظؿموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات،مسؾكمسبقمعامدؾؼموأنماضرتحؿفمىـةماٌاظقةميفمؼقظقق/متقزم2009؛م(ب)موادؿقداثمآظقاتم
جدؼدة،محلبماالضؿضاء،مباالدؿػادةمعـمواربموطاالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى،موالدقؿامزؼادةمتؽاظقػمعقزػلماٌشارؼعم
الدرتدادمتؾؽماظؿؽاظقػماألطـرمارتؾاراًممبلؿقىماظؿقزقػميفماظرباعجمواٌشارؼع؛م(ج)م وسرض مدؾؾ مهلني مادرتدادم
اظؿؽاظقػ مظؿـظر مصقفا مىـة ماٌاظقة ميف مدورتفا ميف مأطؿقبر/تشرؼـ ماألول م 2011موؼقاصؼ مسؾقفا ماجملؾس مضؾؾ مغفاؼة مسامم
 2011م.م
م
-8م وادؿعرضت ماظؾفـة ماظؿدابري ماظيت مؼؼرتحفا ماٌدؼر ماظعام مظؿكػقض مصفقة ماظؿؽاظقػ ،موأضرت مبأغفا متؿؿاذكم
واظؿعؾقؿاتماظصادرةمسـماٌؤمترميفمدورتفماظلابعةمواظـ ثني.مم
م
-9م ورؾؾتماظؾفـةماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمعـماألعاغةمبشأنماألداسماٌـطؼلماظذيمؼلؿـدمإظقفمالدؿكداممعـظؿةماظصقةم
اظعاٌقة مطقطاظة مظؾؿؼارغة ،موأحقطت مسؾؿا مطذظؽ مبأن ماٌـظؿة موعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة مػؿا موطاظؿان متؼـقؿان معؿكصصؿانم
2

 1اظػؼرةم4معـمعـطققماظؼرار .2011/5
2

اظػؼرةم100معـماظقثقؼة C 2011/REP
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تضطؾعانمباظعؿؾماٌعقاريمواظؿشغقؾل ممباميفمذظؽمعـمخ لموجقدمعقداغلمطؾري،موظدؼفؿامغظؿمدبطقطموإب غ ممماثؾة،م
وتلؿكدعانمألشراضماحملادؾةمبرغاعجمغظامماٌعؾقعاتمغػلف.م
م
-10م طؿامادؿعرضتماظؾفـةماألداسماٌـطؼلماظذيمتلؿـدمإظقفماألعاغةمالدرتدادمتؽاظقػماظدسؿمعـمخ لم"عصروصاتم
ذغؾماظقزائػ".موذطرتماظؾفـةمأنممثة مغففا مؼـطقيمسؾكم"زؼادةمتؽاظقػمعقزػلماٌشارؼعمالدرتدادمتؾؽماظؿؽاظقػم
األطـرمارتؾاراًممبلؿقىماظؿقزقػميفماظرباعجمواٌشارؼع"مؼشارمإظقفمبشؽؾمربددميفماظؿعؾقؿاتماظصادرةمسـماٌؤمترميفمدورتفم
اظلابعةمواظـ ثني.م
مم
-11م وأسربت ماظغاظؾقة ماظعظؿك معـ مأسضاء ماظؾفـة مسـ متأؼقدػا مالدؿكدام مزؼادة متؽاظقػمعقزػل ماٌشارؼع موتؽاظقػمم
اًرباء ماالدؿشارؼني مظؾؿشارؼع معـ مأجؾ :م(أ) مادرتداد ماظؿؽاظقػ ماٌؿغقّرة مشري ماٌؾاذرة مظؾكدعات ماٌؼدعة مصقؿا مؼؿصؾم
بؿقزقػمعقزػلماٌشارؼعموإدارةمذؤوغفؿميفماياالتماظيتمتؽقنمصقفامععدالتمتؽاظقػمدسؿماٌشارؼعمأدغكمعـماٌعدالتم
اظؼصقى،موأضرتمبأنمتطؾقؼمػذهماظزؼادةمظقسمعـمذأغفمأنمؼلػرمسـمواوزماٌعدالتماظؼصقىماٌطؾؼةمسؾكمذظؽماٌشروع؛م
(ب)مو هلنيمادرتدادماظؿؽاظقػمخبصقصمصؽاتماظؿؽاظقػمشريماٌؾاذرةماٌؿغقّرةماظيتمطاغتمضدمادؿُؾعدتمإىلمحدمطؾريم
يفماظلابؼمعـمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبؿؽاظقػماظدسؿموظؽـفامتلرتدمسادةمعـمجاغبمعـظؿاتماألعؿماٌؿقدةماألخرى،م
وبصقرةمربددةميفمذباالت:ماظؿؽاظقػماٌؿصؾةمبؿؽـقظقجقاماٌعؾقعات،مواٌصروصاتماٌؿصؾةمبشَغِؾماٌؽاتب،مواألعـميفم
اٌؼرماظرئقلل،مودؾّؿتمبأنمػذهماجملاالتمدؾؼموأنماضؿُرحتمسؾكمىـةماٌاظقةميفمؼقظقق/متقزم2009مودؾطمسؾقفاماظضقءم
اٌؤمترميفمدورتفماظلابعةمواظـ ثنيمظغرضماالدرتداد.م
م
-12م وملمؼعربمأحدماألسضاءمسـمتأؼقدهمالدؿكدامماظؿدابريماٌؼرتحةميفمػذاماظقضت،مورؾبمايصقلمسؾكماٌزؼدمعـم
اٌعؾقعات مظضؿان ماظشػاصقة ماظؽاعؾة مظؾؿـففقة ماٌعؿؿدة موأثر مذظؽ مسؾك ماىفات ماٌاسبة .موأسرب مسضق مآخر مسـ مبعضم
اظؿقػظمإزاءماظـفجماٌؼرتح،موأسربمسـمتػضقؾفمظؾـفجماظذيمتؿؾعف ماظصـادؼؼمواظرباعجماظؿابعةمظألعؿماٌؿقدةماظيتمتػضؾم
تؽؾػةمعؾاذرةمبشؽؾمأطربمسؾكمضقءمعقزاغقاتماٌشارؼع.مواضرتحمػذانماظعضقانمإرجاءمادباذمضرارمبشأنمػذهماٌلأظةمرػـام
بؿقاصرماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمإلجراءمهؾقؾموعـاضشاتمدضقؼةمضؾؾمادباذمضرارمغفائل.ممممم
م
-13م موأذار مسضق مآخر مإىل مأن معؾؾغ ماٌلاػؿات ماظطقسقة ميف ماظلـقات ماظؼؾقؾة ماٌاضقة مواوز ماٌؾؾغ ماإلمجاظلم
ظ ذرتاطاتماٌؼدرةمظؾؿـظؿةموإىلمأنمضرارماجملؾسمبشأنمػذا ماٌقضقعمميؽـمأنمؼؤثرميفماٌلاػؿاتماظطقسقةماٌؼؾؾةميفم
عشارؼعماٌـظؿة.م
م-14م وإذمأذارتماظؾجـةمإىلماظؿعؾقؿاتماظصادرةمسـماٌؤمترمبأنمتلعرضماظقدائؾماظؽػقؾةمبؿقلنيمادرتدادماظؿؽاظقػم
ظؽلمؼؼرػاماجملؾسمضؾؾمغفاؼةمسامم،2011مصإغفا:م
م

ذ(أ)ذذ

أحاظت ذاالضرتاح ذاملؼدم ذعن ذاملدؼر ذاظعام ذيف ذاظوثقؼة ذ(ذ140/8

ذ

اظعظؿىذذ ألسضاءذاظؾجـة؛

 ،FCذإسادة ذإصدار)ذ ،ذبدسم ذاظغاظبقةذ
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ذ

(ب)ذذ ورؾبتذسؼدذاملزؼدذعنذاملشاوراتذبشؽلذشريذرمسيذبنيذاألعاغةذواألسضــــــاءذاملفتؿقــــن،ذحدبذ
االضتضاء،ظتقدريذعصادضةذاجملؾسذباإلمجاعذيفذدورتهذاظثاظثةذواألربعنيذبعدذاملائةذسؾىذاالضرتاحذ
ذ
ذ

املؼدم؛

ذ(ج)ذذ وأطدتذسؾىذأػؿقةذاظدعيذبشؽلذعدتؿرذإىلذتأعنيذاظودائلذاألطثرذطػاءةذوصعاظقةذعنذحقثذاظتؽؾػةذ
ظتؼدؼمذاظدسمذاإلداريذواظتشغقؾيذظؾؿشارؼع.ذ

ذ

اظتعدؼالتذيفذبرغاعجذاظعؿلذواملقزاغقةذظؾػرتةذ2022-2022ذ

م
-15م غظرتماظؾفـةميفماظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم،2013-2012مورطّزتمبصقرةمخاصةمسؾكمعرطزم
اًدعاتماٌشرتطة،مواظؿعدؼ تمسؾكماٌ كماظقزقػل،مواظؿعدؼ تماهلقؽؾقة،مواٌكصصاتمظؾفدفماالدرتاتقفلم"طاف"م
(اٌلاواةمبنيماىـلني) ،موزؼادةماٌؽادبماٌؿعؾّؼةمباظؽػاءة،مواظقصةقراتمٌةرةمواحةدة،مواالدةؿكدامماٌؿقضلةعمظؾرصةقدمشةريم
اٌـػؼمظؾػرتةم.2011-2010موأسربتماظؾفـةمسـمرضاػامحقالماظقثقؼةمبصقرةمإمجاظقةموأسربتمسةـمتؼةدؼرػامظؾؿشةاوراتم
اظيتمأجراػاماٌدؼرماظعاممععماٌدؼرماظعامماٌُـؿَكَبمظقضعماظـفجمواظؿعدؼ تماظـامجةمسـف.مم
م
-16م وإنذاظؾجـة:ذ
م
(أ)ذ أُحقطتذسؾؿاًذبأنذتوجقفاتذاملؤمترذوضرراتهذضدذغُػذتذيفذاجملاالتذطاصة؛ذ
(ب)ذوواصؼتذسؾىذاملالكذاظوزقػيذاملـؼَّحذظؾوزائػذاملدرجةذيفذاملقزاغقةذوسؾىذاظتغقرياتذاهلقؽؾقة؛ذ
م
(ج)ذ وأوصتذبأنذؼواصؼذاجملؾسذسؾىذعاذؼـتجذعنذتوزؼعذعـؼَّحذظالستؿاداتذاظصاصقةذحدبذأبوابذذاملقزاغقةذ
ذ
(د)ذ وأذارتذإىلذأنذعبؾغذذ5.6ذ عؾقونذدوالرذأعرؼؽيذاظـذيذالذؼـزالذؼـتعنيذحتدؼـدهذؼـوصرذاملروغـةذاظالزعـةذ
ذ ظؾؿدؼرذاظعامذاجلدؼدذظتحدؼدذاظوصورات.ذ
م
-17م والحظتماظؾفـةمأغفمضدمتـشأمسؿؾقاتمغؼؾمأخرىميفماٌقزاغقةمغؿقفةًمظؿكطقطماظعؿؾ،موغظراًمطذظؽمإىلمادةؿكدامم
أطػأموأنعمظطرائؼماظؿـػقذمأثـاءمصرتةماظلـؿني.موس وةمسؾكمذظؽ،مأضرّتماظؾفـةمبأغفمعـماٌؿؽـمإسادةمهدؼةدماظـشةاراتم
يفمسامم2012مإلتاحةماٌروغةماظ زعةمظؾؿدؼرماظعامماىدؼد.مويفمػذاماًصقص،مصإنذاظؾجـة:م
م
أطدتذجمدداذسؾىذاظتوجقهذاظصادرذسنذاالجتؿاعذاملشرتكذيفذدورتهذاملعؼودةذيفذأطتوبر/تشـرؼنذاألولذ
(أ)ذ
2022ذ واظذيذرصـضذاضـرتاحذاظؼقـامذتؾؼائقـاذبتخصـقصذاظوصـوراتذاإل ـاصقة،ذإنذوجـدت،ذيفذإرـارذ
اهلدصنيذاظوزقػقنيذخاءذوذال،ذظؾؿؽاتبذاملقداغقة3؛ذذ
3
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(ب)ذ وذددت ذسؾى ذ رورة ذععاجلة ذأي ذتعدؼالت ذأخرى ذيف ذبرغاعج ذاظعؿل ذواملقزاغقة ذوصؼا ذظإلجراءاتذ
ذ

املتػؼذسؾقفا،ذوذطّرتذبأنذسؿؾقاتذاظـؼلذيفذأبوابذاملقزاغقةذوسؿؾقاتذاظـؼلذعنذبابذإىلذآخرذذ
خاللذصرتةذاظدـتنيذدوفذتتمّذوصؼاًذظالئحةذاملاظقةذ.6-4ذ

تؼرؼرذعرحؾيذسنذتـػقذذخطةذاظعؿلذاظػورؼةذ

-18م ادؿعرضتماظؾفـةماظقثقؼةمCL 143/10م"متؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿةؾماظػقرؼةةم"ماظةيتمتـاوظةتمماظؿؼةدمم
احملرزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةميفماظـصػماظـةاغلمعةـمسةامم،2011موادةؿؽؿؾتمامٌعؾقعةاتماظةيتمضُةدِّعتمإىلممعةؤمترم
اٌـظؿةميفمدورتفماظلابعةمواظـ ثنيميفمؼقغقق/حزؼرانم.2011مورحؾتماظؾفـةمبؿشدؼدماظؿؼرؼرمسؾكمسرضمأػةؿماإلنةازاتم
اظيتمهؼؼتمحؿكماآلنميفمدقاقمرؤؼاماإلص حموعـاصعفماٌؿقضعف،موأخذتمسؾؿةاًمبةأنماظؿؼرؼةرماٌرحؾةلماألولمظعةامم2012م
دقؿضؿـمتػاصقؾمسـماظؿؼدمماحملرزميفممجقعمإجراءاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةموععؾقعاتمعاظقةمواصقةمسـمسامم.2011م
م
-19مم وأذارتماظؾفـةمإىلمأغفمسؾكماظةرشؿمعةـمأنم20ميفماٌائةةممصقلةبمعةـمإمجةراءاتمخطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةمؼؿقضةعم
ترحقؾفامإىلماظػرتةم،2013-2012مصإغفاممتـؾم40ميفماٌائةمعـماظؿؽاظقػماٌلؿقؼةموعـماىفقدماظ زعةمةمغظةرمامإىلمعةدىم
تعؼقدػاموتداخؾفاموإىلمعامتـطقيمسؾقفمعـمزبارر.م
م
-20م وأخذتماظؾفـةمسؾؿاًمبأنمعصروصاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم(أيماٌصروصاتمواالظؿزاعةاتماٌلةفَّؾةمذاتماظصةؾةم)ميفم
اظػرتةماٌؿؿدةمعـمؼـاؼر/طاغقنماظـاغلمإىلمدؾؿؿرب/أؼؾقلم2011متؾؾةغم18.76معؾقةقنمدوالرمأعرؼؽةل،معةامؼُؾؼةلمظقغػةاقميفم
األذفرماظـ ثةماألخريةمعـمسامم2011مزػاءمثؾثمعقزاغقةمسامم2011م(10.17معؾققنمدوالرمأعرؼؽل).موأسربتماظؾفـةمسـم
ضؾؼفامحقالمضدرةماألعاغةمسؾكمإغػاقماظرصقدمضؿـماإلرارماظزعينماٌؿؾؼل،موضُدممإظقفةامذةرحمبشةأنمأدةؾقبماإلغػةاقم.مطؿةام
أحارتمسؾؿاًمبأنماظرصقدمشريماٌـػؼماٌؿقضعمؼؾؾغم3.5معؾققنمدوالرمأعرؼؽل،موػقمؼشؿؾماظقصةقراتميفماظؿؽةاظقػماٌؿؽةررةم
ًطةماظعؿؾماظػقرؼةموتؽاظقػماالدؿـؿارمٌرةمواحدةماٌرجأةمعـمسةامم2011مإىلمسةامم.2012موبفةمذامؼؾؼةكمرصةقدمعؼةدارهم
6.67معؾققنمدوالرمأعرؼؽلمجيبمإغػاضفميفماظػرتةماٌؿؿدةمعـمأطؿقبر/تشرؼـماألولمإىلمدؼلؿرب/طاغقنماألولم.2011م
م
-21م وأخذتماظؾفـةمسؾؿاًمبأغفموصؼامظؾؼرارم2011/5ماظصادرمسـماٌؤمتر،مصإنمطؾمرصقدمشريمعـػَؼمعـماسؿؿاداتمصةرتةم
2010م–م2011مدقُلؿكدممظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذاًمطاع ًميفمصرتةم.2013-2012م
م
-22م وأذادتماظؾفـةمباظعؿؾماظذيماضُطؾعمبفمبشأنماٌكاررماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿةؾماظػقرؼةة،موذةفَّعتماألعاغةةَمسؾةكم
عقاصؾةمإؼ ءمأسؾكمدرجةمعـمدرجاتماألوظقؼةمإلدارةمػذهماٌكاررمبغقةمطػاظةمهؼقؼماٌـاصعماٌـشقدةمعـمودؼةدماٌـظؿةةم
هؼقؼامطاع .موأذارتماظؾفـةمإىلمأنماظؼققدماٌػروضةمسؾكمضادةمعشارؼعمخطةماظعؿؾماظػقرؼةةمصقؿةامؼؿعؾةؼمبؼةدرتفؿمسؾةكم
عقاصؾةماألخذمبزعاممأغشطةماإلص ح،مععماالدؿؿرارميفماظقضتمغػلفميفماظـفقضمبلائرمعلؤوظقاتفؿ،ممتـؾمخطراًمػاعاً.م
م
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-23م وذفَّعتماظؾفـةمزؼادةمعشارطةماألسضاءميفماظعؿؾمظؾؿقصؾمإىلمتقاصؼماآلراءمبشأنماٌلائؾمشريماحمللقعةماٌؿعؾؼةةم
خبطةماظعؿؾماظػقرؼة،ممبامصقفامسؾكموجفماًصقصماٌلائؾماظيتمحددتفاماإلدارةمباسؿؾارػامتلؾبم"تأخرياتمطؾرية".م
م
-24م ورحؾتماظؾفـةمباٌفؿةماالدؿشارؼةماىارؼةماٌقطؾةمإىلمعؤدلةمادؿشةارؼةمخارجمقةةمعةـمأجةؾممتؼةدؼؿمتقصةقاتم
بشأنمادرتاتقفقةمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة،مععمإؼ ءمسـاؼةمخاصةمإلجراءاتمإدارةماظؿغقريميفماٌـظؿةةماظ زعةةمظؿعظةقؿمم
اٌـاصعماٌؿقخاةمعـمخطةماظعؿؾماظػقرؼة.م
م
-25م وإنذاظؾجـة:ذ
م
(أ)ذ اسرتصتذبـأنذتـػقذذخطةذاظعؿلذاظػورؼةذبؾغذعرحؾـةذحرجـة،ذعـعذترحقـلذبعـضذأذصـعبذإجـراءاتذذ
م
م
م
م

خطةذاظعؿلذاظػورؼةذعنذحقثذاظتعؼقدذواخلطرذواظرتابطذإىلذصرتةذ2022-2022؛ذ

(ب)ذ وأسربتذسنذتطؾعفاذإىلذتؾؼيذتؼرؼرذطاعلذسنذعصروصاتذخطةذاظعؿلذاظػورؼةذظعـامذ2022ذيف اظتؼرؼـرذ
املرحؾيذاظؼادمذبشأنذتـػقذذخطةذاظعؿلذاظػورؼة؛ذ
(ج)ذ وذجَّعتذاألعاغةذسؾىذعواصؾةذاظتشدؼدذسؾىذإدارةذاملخاررذوإدارةذاظتغـقريذصقؿـاذؼتعؾـؼذ ذطـةذاظعؿـلذ
اظػورؼةذعنذأجلذطػاظةذحتؼقؼذاظػوائدذواآلثارذاملتوخاةذعنذإصالحذاملـظؿة.ذذ

ذ

ررقذسؿلذجلـةذاملاظقةذ

-26م واصؾتماظؾفـةماظـؼاشماظذيمبدأمخ لمدورتفاماألربعنيمبعدماٌائةمبشأنمإعؽاغقةةمعشةارطةماظةرئقسموم/أومغائةبم
اظرئقسميفماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمظؾؿـظؿة،موصرصمضقامماظؾفـةمبزؼاراتمعقداغقةمظؿعزؼزماظـفقضممبلؤوظقاتفا.م
م
-27م وأضرتماظؾفـةمبأنمدورماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمصقؿامؼؿعؾةؼمبمايقطؿةةمضةؿـمإرةارمإصة حماٌـظؿةةمؼمؽؿلةلمأػؿقةةم
عؿزاؼدةمباظـلؾةمظؾؿـظؿة،موشداميفماظقضتمغػلفمأوثؼمصؾةمبقالؼةماظؾفـةمعـفميفماظلـقاتماظلابؼة.مودةؾخملؿماٌشةارطقنمبةأنم
حضقرماظرئقسمأومغائبماظرئقسماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمميؽـمأنمؼؽقنمعػقداميفمعـاضشةماٌلائؾماٌؿصؾةمبقالؼةمىـةماٌاظقةة،م
مباميفمذظؽماٌـاضشاتمبشأنمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة،مراٌامتؿؿماٌقاصؼةمسؾكمدورمربددمبشؽؾمواضحمباظـلؾةمٌؿـةؾمىـةةم
اٌاظقةمععمعـظؿلماٌؤمتراتماإلضؾقؿقة.موجرتماٌقاصؼةةمأؼضةامسؾةكمأنمصفةؿمإدةفاعاتماٌةؤمتراتماإلضؾقؿقةةممصفؿةامأصضةؾم
دقؤديمإىلمإثراءمغؼاذاتمىـةماٌاظقة.مم
م
-28م والحظتماظؾفـةمأغفمدقؽقنمعـماٌػقدمعـمعـظقرماظؿؽةماظقػمادةؿط عمررائةؼمأخةرى،معـةؾمادةؿكدامماألدواتم
اظلؿعقةماظؾصرؼةمسـمبعد،مظؿقؼقؼمهلـمأعـؾميفمتؾادلماٌعارفمخ لماجؿؿاساتماٌؤمتراتماإلضؾقؿقة.م
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-29م طؿامواصؼتماظؾفـة،مصقؿامؼؿعؾؼمباظزؼاراتماٌقداغقةماٌؿؽـمإجرؤػا،مسؾكمأنمعـماٌفؿماظـظةرميفمعشةارطةمأسضةاءم
اظؾفـةميفمزؼاراتمتلؿفدفمعقاضعمععقَّـةموتُفرىمسؾكمسبقمؼؽقنموثقؼماظصؾةمبقالؼةماظؾفـة.موأضرتماظؾفـةمبأنمعـمذأنم
عـؾمػذهماظزؼاراتمأنمدبرجمسـمإرارماظزؼاراتماٌقداغقةماظيتمؼؼقممبفاماٌؿـؾقنماظدائؿقن.م
م
-20ذ وإنذاظؾجـةذ
م
(أ)ذ أضرتذ عنذحقثذاملبدأذاضـرتاحذأنذضضـرذاظـرئقسذأوذغائـبذاظـرئقسذاملـؤمتراتذاإلضؾقؿقـةذظؾؿـظؿـةذ،ذ
ذرؼطةذمتتعفؿاذبدورذحمددذبشؽلذوا ح،ذورؾبتذعنذاألعاغةذإبداءذتعؾقؼاتفاذبشـأنذاظطرائـؼذاملثؾـىذ
م

ظتـػقذذػذاذاملؼرتحذوتبعاتهذعنذحقثذاظتؽاظقػ؛
(ب)ذ وأؼدتذصؽرةذعشارطةذأسضاءذاظؾجـةذيفذزؼاراتذعقداغقةذذاتذصؾةذبوالؼتفا،ذورؾبتذعنذاألعاغةذإبـداءذذ
تعؾقؼاتفاذبشأنذاظطرائؼذاملثؾىذظتـػقذذػذاذاملؼرتحذوتبعاتهذعنذحقثذاظتؽاظقػ.ذ

م

ذ

عوسدذوعؽانذاغعؼادذاظدورةذاظثاغقةذواألربعنيذبعدذاملائةذ

م
-31م أحقطتماظؾفـةمسؾؿامبأغفمتؼرَّرمسؼدماظدورةماظـاغقةمواألربعنيمبعدماٌائةميفمروعامعـم7مإىلم8مغقصؿرب/تشرؼـماظـاغلم
.2011مم
م

