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اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2012-2012وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 2015-2012

(توصية إىل املؤمتر عن مستوى امليزانية)

1

استعرض اجمللس اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  2102-2102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة
-2
وأقرّ التوصيات الصادرة عن جلنيت الربنامج واملالية واجتماعهما املشرتك.

2102-2102

وأشار اجمللس إىل أن االقرتاحات قد بُنيت على أساس اإلطار اإلسرتاتيجي املراجع واستفادت من عملييت
-2
التفكري االسرتاتيجي والتغيريات التحولية اللتني أُطلقتا يف سنة 2102؛ وأشار كذلك إىل أن أنها تُربز التوجيهات
املنبثقة عن األجهزة الرئاسية .وتلقى اجمللس بعض املعلومات استجابة للطلبات الواردة من جلنيت الربنامج واملالية
وحثّ على االستجابة إىل الطلبات القائمة يف أقرب وقت ممكن.
و C 2013/3 Information Note 1وC 2013/3 Information Note 2

 1الوثااائق  C 2013/3و( C 2013/3 Corr.1باإلنكليزيااة طق ا )
و CL 146/PV/2و CL 146/PV/3و CL 146/PV/4و CL 146/PV/6وCL 146/PV/8

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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-8م وأذار ماجملؾس مإىل مأن مجلـة مادلاظقة مدؿُفري مادؿعراضًا مذاعالً مظالضرتاحات ميف مدورتفا ماظعادؼة ميفم
أطؿوبر/تشرؼن ماألول م 2102موذظك مبفدف محتلني ماظلالعة مادلاظقة مظؾؿـظؿة مواظلقوظة مواالحؿقارقّات ماخلاصة مبفا.م
وباإلضاصةمإىلمذظك،موباظـلؾةمإىلمصرتةماظلـؿنيم،2102-2102مأوصى مبأنمؼلؿؿرمادلؤمترميفمإتؾاع ماظـفجمادلؿػقمسؾقهم
وادلؿؿـلميفمتوصريممتوؼلمجزئيمضدرهم02.0معؾقونمدوالرمأعرؼؽيمظالظؿزاعاتماخلاصةمباخلدعةماظلابؼةمظؾؿغطقةماظطؾقةمبعدم
اغؿفاءماخلدعة.م
م
-9م ويفمعامؼؿعؾقمجبوػرماخلطةمادلؿودطةماألجلموبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقة،مصإنّماجملؾس:م
م
(أ)م ذدد م سؾى مأنّ مرؤؼة مادلـظؿة متؽؿن ميفمإجياد مسامل مخال معن ماجلوع مودوءماظؿغذؼة ،مويف مػذا ماظصددمعنم
األػؿقةممبؽانمدسممبرغاعجمسؿلمادلـظؿةمادلؼرتح؛م
(ب)م أضرّمػقؽلمأبوابمادلقزاغقةمادلؼرتح؛م
(ج)م ذطّر م بأنّ ماألػداف ماالدرتاتقفقة ماخلؿلة متشؽل مجماالت ماظعؿل ماظيت مدرتطز مصقفا مادلـظؿة مجفودػام
اظراعقةمإىلمدسمماظدولماألسضاء؛م
(د)م ذددمسؾىمأػؿقةماهلدفماظلادسمادلؿعؾقمباجلودةماظػـقةموادلعرصةمواخلدعات؛م
(ػا)م ذددمسؾىمأػؿقةماحلوطؿةمواألغشطةمادلؿصؾةمبادللاواةمبنيماجلـلنيموسؾىمرؾقعؿفامادلؿداخؾة؛م
(و)م ذددمسؾىمأػؿقةموضعمعؤذراتمضابؾةمظؾؼقاسموصعّاظةمعنمحقثماظؿؽؾػةموممقزةمباظـلؾةمإىلمحتؼققممجقعم
األػداف؛م
(ز)م رحّبمباجلفودمادلؾذوظةمادلؿعؾؼةمبرتتقؾاتماظؿـػقذموذددمسؾىمضرورةمحتدؼدماألدوارموادللؤوظقاتموادللاءظةم
بشؽلمواضح؛م
(ح)م أحاطمسؾؿامبأػؿقةمتعزؼزماهلقؽلماظؿـظقؿي؛م
(ط)م رؾبمعواصؾةماظعؿلمسنمطـبمظرصدمصرضقاتماظزؼادةميفماظؿؽاظقفمواإلبالغمسـفامبطرؼؼةمدضقؼةموحتدؼثم
اظؿؼدؼراتمضؾلماغعؼادمادلؤمتر؛مم
(ي)م رحّب مباجلفودماجلارؼةماظيتمؼؾذهلامادلدؼرماظعاممظؿقؼققمعؽادبمووصوراتمغامجةمسنماظؽػاءة،مورؾبم
تؼدؼمماضرتاحاتمعؾؿودةمظؿقؼققمادلزؼدمعنماظؽػاءةمواظوصورات،مطؿامدؾقموأنمرؾؾتمذظكمجلـةمادلاظقة،م
والمدقؿاميفمعامؼؿعؾقمبؿؽاظقفمادلوزػني،موإحاظؿفامإىلماألسضاءميفمأضربموضتمممؽنموسؾىمأيمحالمضؾلم
اغعؼادماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر؛م
(ك)م رؾبمعنماألعاغةمتوصريمادلزؼدمعنماظؿػلرياتمبشأنمتؽؾػةموسؿلمترتقؾاتمإدارةمادلصػوصةمادلؼرتحة،ممباميفم
ذظكماظؿعاونمبنيمعـلؼيماألػدافماالدرتاتقفقةموادلدؼرؼنماظعاعنيمادللاسدؼن؛م
(ل)م رؾبمحتدؼدمادللؤوظقةماظؿـظقؿقةمسنماظـؿائجماظؿـظقؿقةموادلكرجاتمبشؽلمواضح؛م
(م)م رؾب م أنمتؼدمماألعاغةمتؼققؿامجدؼدامحللاباتمخ ماألداسمظزؼاداتمادلقزاغقةمادلؼرتحةميفمبرغاعجماظعؿلم
وادلقزاغقةمظؾػرتةم،2102-2102مععمعراساةمأثر مخطةماظعؿلماظػورؼةمسؾىمبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقةمظؾػرتةم
2102-2102؛م
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(ن)م رؾب م عنماألعاغةمحتدؼدماخلقاراتمادلؿؽـةمظؾقدمعنماظزؼاداتميفمتؽاظقفمادلوزػنيميفمأضربموضتمممؽنم
وسؾىمأيمحالمضؾلماغعؼادماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر؛م
(س)م رؾبمأنمتلؿؿرمغظمماظرتاثماظزراسيمذاتماألػؿقةماظعادلقةميفمتؾؼيماظؿؿوؼلماظؽايف.م

-01م ويفمعامؼؿعؾقممبلؿوىمادلقزاغقةمظؾػرتةم،2102-2102مصإنّماجملؾس:مم
م
(أ)م أحاطمسؾؿامباظؿقدؼاتماظيتمتواجففاماظدولماألسضاءميفمزلمادلـاخماالضؿصاديموادلاظيماظعادليماظلائد؛م
(ب)م وإذمأذار مإىلمسدمماظؿوصلمإىلمأيمتواصقميفماآلراءمبشأنمعلؿوىمادلقزاغقةمظؾػرتةم،2102-2102مصإغهم
أوصى مبإجراء مادلزؼد معن مادلشاورات موواصق مسؾى مسؼد ماجؿؿاسات مشري مرمسقة ميف مإرار مجمؿوسة معنم
"أصدضاء ماظرئقس" م إلضاعة محوار مبـّاء مباالدؿـاد مإىل مععؾوعات مإضاصقة متؼدعفا ماألعاغة مضؾل ماغعؼاد ماظدورةم
اظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر.م
م

