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وؼرجكمعـماظلادةم.معـمأجؾمايّدمعـمتأثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾكماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿأثريمسؾكماٌـاخممسددمحمدودمعـمػذهماظقثقؼةمُرؾع
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A 

 

 اجملؾس

 الدورة الثالثة واألربعون بعد املائة 

 3122 كانون األول/ديسؿرب 3 - تشرين الثاني/نوػؿرب 32 روما،

 (اخلاصة) بعد املائة التادعةالدورة تؼرير 

 لؾجـة الربنامج

 3122 تشرين الثاني/نوػؿرب 4-3، روما

م

 بيان احملتويات

ماظصػقات 

م2ماسؿؿادمجدولماألسؿالمواىدولماظزعين

مم3مطقطماظاراعجموهدؼدماألوظقؼاتخت

م3 2103-2102مظؾػرتةمواٌقزاغقةماظعؿؾمبرغاعجميفماظؿعدؼالت

م4م2107م–م2104موإسدادماًطةماٌؿقدطةماألجؾمظؾػرتةمادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفلسؿؾقةم
م

مم5ماظؿؼققؿ
م

مممعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلاٌشرتطةمبنيمماالدرتاتقفقة

م5ماألعـماظغذائلمواظؿغذويسـمُغظؿماٌعؾقعاتممبشأنم

م6متـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة

م6متؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةم

م7ماظؾـقدماظدائؿة

م7معقسدموعؽانماغعؼادماظدورةماظعاذرةمبعدماٌائة

م7معامؼلؿفدمعـمأسؿال
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 لؾجـة الربنامج (اخلاصة) ملائةبعد ا التادعةالدورة تؼرير 

 2100تشرؼـماظـاغلم/غقصؿارم4م–2روعا،م

 

 مؼدمة

م.بعدماٌائةماظؿادعة(ماًاصة)مسرضتماظؾفـةمسؾكماجملؾسماظؿؼرؼرماظؿاظلمظدورتفا-مم0

 Cecilia Nordin vanدعادةماظلقدةمدقشقؾقامغقردنمصاغغاغلارغممة،وضدمحضرماالجؿؿاعمباإلضاصةمإىلماظرئقل-مم2

Gansbergheم:ممـؾقماألسضاءماظؿاظقةمأمساؤػؿم،(اظلقؼد)م

 

م(اظصنيم-مH. Guo)موقش.ماغدياظلقدمػـمم(أصغاغلؿانم-مR. Ayazi)اظلقدمأؼازيم

م(عصر)اظلقدمسصاممأداعفمصاؼدممم(اىزائرا)عالحم.ماظلقدمم

م(إثققبقام–مA. G.Aseffa)مآدقػا.مج.مدعادةماظلقدمأمم(األرجـؿني)مG.O. Infanteإغػاغيتم.مجاظلقدم

م(أٌاغقام-مS. Nilsson)مغقؾلقنماظلقدةمم(بـغالدؼشم-مS. Afroz)ماظلقدةمأصروز

م(غققزؼؾـدام–مMcGregor) عاطفرجيقرماظلقدمم(بؾفقؽام-مM. van Dooren)اظلقدةمصانمدورؼـم

م(بـؿام-G. Vega Berrio )امبريؼقمغاظلقدمصقمم(طـدام-مLi Zhengdong)اظلقدمصاظقلاغيتم

م

م:مبامؼؾلسؾؿام اظرئقلةماظؾفـةمأحارتو-مم3

 ظققؾمحمؾمدعادةماظلقدمظلمزػـغدوغغمـماظلقدمػاغديمشقومُسّق(H.E. LI Zhengdong-طؿؿـؾمظؾصني؛م 

 ُسّقـتماظلقدةمظقؼزامغريومرؼػريامLuisa Nero Riveraعـمم طؿؿـؾةمظؾـؿاصقغامبريؼقم.مظؿقؾمحمؾماظلقدمجم

 ؛تشرؼـماظـاغل/صؿارغقم2جؾلةمصرتةمبعدماظظفرمؼقمماألربعاءم

 سّقـتماظلقدةمطاثرؼـمعاكمشرؼغقرمCatherine McGregorصرؼزرمطؿؿـؾةمظـققزظـدا.مظؿقؾمحمؾماظلقدمنم. 

م

عـماٌقضعماظشؾؽلمظألجفزةماظرئادقةمواظددؿقرؼةمسؾكماظعـقانماظذؼـممتمتعققـفؿماٌؿـؾنيمميؽـمتـزؼؾمعؾكصمعؤػالتمو

 /www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/programme-committee/arم:اظؿاظل

 1واجلدول الزمين اعتؿاد جدول األعؿال

مم.ظؾدورةمجدولماألسؿالمواىدولماظزعينمّتتماٌقاصؼةمسؾكم- 4
 

                                                      
 PC 109/INF/1 و PC 109/1 اظقثقؼؿان  1
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 ختطيط الربامج وحتديد األولويات
م

 21022-2102 لؾػرتة وامليزانية العؿل برنامج يف التعديالت
م

،مععماظرتطقزمبقجفمخاصمسؾكم2103-2102اعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةمغظرتمىـةماظارغاعجميفماظؿعدؼالتميفمبرغ-م5

مسؾكم مواظقزقػقة،موالمدقؿا مبنيماألػدافماالدرتاتقفقة مصقؿا اهلدفماالدرتاتقفلمطافماظؿغقرياتميفمختصقصماٌقارد

وإنم.مشأةممبقجبمععاػداتوعقزاغقةماظؿؼققؿ،مواظؿزاعاتماٌـظؿةمبؿؿقؼؾماالتػاضقاتمواألجفزةماٌـ(ماٌلاواةمبنيماىـلني)

م:اظؾفـة
م

سؾكمأنماظؿدابريماٌؿكذةمظؾؿلاواةمبنيماىـلني،موإنمطاغتمعرضقة،مصفلمتؿقضػمسؾكماظـفاحماظؽاعؾممذددتم(أ)

ماظـؼاصة مظؿغقري ماٌـظؿة مبنيماىـلنيميفمخمؿؾػمإداراتممىفقد ماٌلاواة متعؿقؿ مبفا ماظيتمدقطؾؼ واظطرؼؼة

مم؛اٌـطؼةموذعؾفا

ممظؿأطقدوأسادتمام(ب) موواصؼتمسؾكمختصقصمغلؾة ماظؿؼققؿ ماسؿؿاداتماظػرتةم 1.7سؾكمأػؿقة مصايف معـ ماٌائة يف

ماظغاؼة،ميفم2102-2103 ظؾؾقغمػدفممةاٌؼؾؾمةـــواٌقزاغقماظعؿؾماختاذمتدابريميفمبراعجماغؿظارمظؿقؼقؼمػذه

مخطةماظعؿؾماظػقرؼة؛ماظقاردميفيفماٌائةمم1.8غلؾةم

ئؼماٌؼؾؾةمبشأنماظؿعدؼالتميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمتقزؼعماٌقاردمحبلبماظـؿائجمأنمتؿضؿـماظقثامورؾؾتم(ج)

ماظؿـظقؿقة؛

ميفممورؾؾتم(د) مؼؿؿ مماٌلؿؼؾؾأن مسـمععؾقعاتتؼدؼؿ معاظقة ماالتػاضقاتمواألجفزةمماظؿزاعاتمزعـقة مبؿؿقؼؾ اٌـظؿة

ماٌـشأةممبقجبمععاػدات،مظؾلؿاحمبرؤؼةماواػاتمظؾؿؿقؼؾ؛

األوظقؼاتماحملددةمبشؽؾمأصضؾمععمعؿقائؿامتقزؼعموزائػمبرغاعجماٌقزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئنيممأنمؼؽقنمورؾؾتم(ػـ)

مظ ماألػدافماظرئقلقة مأحد ماظعؿؾموذطرتمبأن ماٌقزػنيماظػـقنيماٌؾؿدئنيميفمبرغاعج ؼؿؿـؾميفمهلنيمارغاعج

م.اظؿقازنمبنيماىـلنيموزؼادةماظؿؿـقؾمعـماظؾؾدانماظـاضصةماظؿؿـقؾ

م

مغؿقفةمظؿكطقطماظعؿؾمميؽـمظمفورأتماظؾفـةمأغ-م6 مبنيمأبقابماٌقزاغقةمأنمتـشأ قصقراتمواظعؿؾقاتمغؼؾمأخرىمصقؿا

ميؽـمأنمموررؼؼةمسؿؾفاوأذارتمأؼضامإىلمأنماٌـاضشةماىارؼةمبشأنمػقؽؾماٌؽاتبماٌقداغقةم.مزؼادةماظؽػاءةاظـامجةمسـم

م:ويفمػذاماظصدد،مصإنماظؾفـة.معـماٌـاضشةميفماألجفزةماظرئادقةوأنمذظؽمدقكضعمظؾؿزؼدممتؤثرميفمتـػقذماظاراعج
م

م2100تشرؼـماألولم/أطؿقبرم02جمددامسؾكماظؿقجقفماظصادرمسـماالجؿؿاعماٌشرتكميفمدورتفماٌعؼقدةميفممأطدتم(أ)

خاءماإلضاصقة،مإنموجدت،ميفمإرارماهلدصنيماظقزقػقنيمماظقصقراتؿكصقصماظؼقاممتؾؼائقامباضرتاحمواظذيمرصضم

م؛3وذال،مظؾؿؽاتبماٌقداغقة

مسؾكمضرورةمععاىةمأيمتعدؼالتمأخرىميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةموصؼامظإلجراءاتماٌؿػؼمسؾقفا؛موذددتم(ب)

                                                      
 .CL 143/3 AddومCL 143/3اظقثقؼؿانممم2

 مCL 143/9عـماظقثقؼةم(مػـ)9اظػؼرةممم3
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إىلمادؿعراضماألثرمموتطؾعتسؾكمأػؿقةماظرصدمواالدؿعراضماىارؼنيمظؿـػقذمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة،مموأطدتم(ج)

م6.5قابماٌقزاغقةميفمدورتفاماٌؼؾؾة،ممباميفمذظؽماٌؾؾغماظذيمضقؿؿفمرىمصقؿامبنيمأباظارغاجملمظعؿؾقاتمغؼؾمأخ

م.عؾققنمدوالرميفماظقصقراتمشريماٌكصصةماظيتمالمؼزالمؼؿعنيمهدؼدػا
م

  ادتعراض اإلرار االدرتاتيجيعؿؾية 

 21024 - 2102 وإعداد اخلطة املتودطة األجل لؾػرتة
م
ماظع-م7 ميف ماظارغاعج مالدؿعراضغظرتمىـة ماٌؼرتحة مظؾػرتةماألجؾماٌؿقدطةماًطةموإسدادماالدرتاتقفلماإلرارمؿؾقة

ماألوظقةمبشأنماألصؽار(ماٌعرصة)ماظعامماٌدؼرمغائبمعـمسرضاموتؾؼت.مواًطقاتماٌؾادئمععمسؿقعامواتػؼتم2104-2107

م2104مساممعـماالدرتاتقفلمظؿـؼقحماإلرارماألعاغةمداخؾماألوظقةماٌشاوراتماٌـؾـؼةمسـ متؼدؼرػامسـماظؾفـةموأسربت.

ماظؿشاورمادؿؿرارمإىلموتطؾعتماٌـاضشات،معـمبداؼةمرقؾةمإلجراءماٌزؼدمذؽؾتمغؼطةمواظيتمواٌدرودة،ماظقاضقةمظؾعؿؾقة

م:وإنماظؾفـةم.اٌلأظةمػذهمبشأن
م

مأػدافماىقدمعـمدقؽقنمالحظتمأغفم(أ) مهدؼد موأطـرمأضؾمدرتاتقفقةاماظلعلمدمق مسؿؾمزاترطقمسددا متارز

 ساٌقة؛معـظؿةمبصػؿفاماٌـظؿة

 ظؾؼقاس؛مواظؼابؾةماظـؿائجماٌؾؿقدةمعؤذراتمعـمحمدودمسددموضعمأػؿقةمسؾكموذددتم(مب)

اظيتمدؾؼموأنمماظؿدابريمخاللمعـمظؾؿـظؿة،ماظػينماظعؿؾمأوظقؼاتمهدؼدمهلنيمأػؿقةمسؾكمجمدداموأطدتم(ج)

اٌلؿكؾصةممواظدروسمدرتاتقفقةاالماظؿؼققؿاتماٌـؾـؼةمعـمعراساةماظؿقصقاتمععمواجملؾس،ماظؾفـةمبفامأوصت

ماظاراعجماظؿؼرؼر)ماظاراعجمتـػقذمعـ متـػقذ موتؼرؼر مٌـؿصػماٌدة ماالدؿعراضل ماٌؾادراتمسـمصضالم،(اظؿقظقػل

 ؛اظػرسقةمواإلضؾقؿقةماظعاٌقة

مختطقطمربطمأػؿقةمسؾكمتوذددم(د) مسؿؾقات ماظماظاراعجمخمؿؾػ ممعـؾمؿـػقذ،ورصد ماٌقزاغقةأداظقب موضع

 االدرتاتقفل؛ماإلرارمععماالتلاقمظضؿانم،وختصقصماٌقارد

معـموربةمماٌـظؿة،مإنازاتميفماالسؿؾارمتأخذمأنمؼـؾغلماالدؿعراضمسؿؾقةمأنمسؾكموأطدتم(ػـ) متلؿػقد وأن

ميفمجمال متضعماألخرى،مواٌـظؿاتمظؾؿـظؿةماالدرتاتقفلماظؿكطقطماٌاضل مواٌلؤوظقةمظؾؿلاءظةماإرارموأن

 اظـؿائج؛مإىلماٌلؿـدةمظإلدارةمطأداس

 االدؿعراض؛مسؿؾقةمعـميفماٌلؿؼؾؾمطفزءماالدرتاتقفلمظؿقدؼثماإلرارمآظقةموضعمواضرتحتم(و)

الممأعريفماٌؼرماظرئقللمواٌؽاتبماٌقداغقةمسؾكماظلقاءمماٌقزػنيمىؿقعماظقثقؼةمادؿؿرارماٌشارطةمإىلمأنموأذارتم(ز)

م.اظعؿؾقةمػذهمسـفميفمشـك
م
م

  

                                                      
 .JM 2011.3/2اظقثقؼةممم4
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 التؼييم
م

 مـظؿة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملياملشرتكة بني  درتاتيجيةاال

 5األمن الغذائي والتغذويعن ُنظم املعؾومات  بشأن
م
ماظظمتؼدؼرػامسـماظؾفـةمأسربت-م8 مظشؾطابع م(ـظؿةاٌ)مواظزراسةماألشذؼةمعـظؿةمبنيماٌشرتطةمإدرتاتقفقةاامقثقؼةاعؾ

مم(اظارغاعج)ماظعاٌلماألشذؼةموبرغاعج ماألماٌعؾقعاتمغظؿبشأن ماٌوميوواظؿغذماظغذائلمعـسـ مارغاعجاظومـظؿةأثـتمسؾك

ماظغذائلماألعـسـمماٌعؾقعاتمظـظؿمارغاعجاظومـظؿةاٌمبنيماٌشرتكماظؿؼققؿاظصادرةمسـممؿقصقاتاظماالسؿؾارمبعنيمػؿاخذأل

2119مساميفممأجريميذاظ
م:ؾفـةاظموإنم.6

م
 اٌشرتطة؛مدرتاتقفقةاالموثقؼةإىلممعؿطؾؾاتماٌقزاغقةومشرتكاٌمعؿؾاظمتـػقذمتقضقتمةضاصبإمأوصتم(أ)

ـؾغلمهلامأنمتعرضمبشؽؾمؼمأغفمسؾكمذددتماظؽـفمقرـقة،اظمؿؾؽقةظؾماماهلمؾدأتلّؾؿمباٌمقثقؼةاظمبأنموأضرتم(ب)

ماٌمقةطقػأوضحم ماظغذائلماألعـبشأنمماٌعؾقعاتمغظؿوضعمميفمـقةاظقرماٌؾؽقةمضؿانسؾكممارغاعجاظومـظؿةسزم

 ؛ةواظؿغذؼ

ممسؾكمضرورةمموأطدتمبشدةمعشرتكمػدفتفدفمإىلمبؾقغممعؿؿقزةمذراطةمإضاعةسؾكممارغاعجاظومـظؿةاٌموػـأتم(ج)

،موسؾكماياجةمإىلماظرتطقزمسؾكماٌزاؼاماظـلؾقةمضؿـماظشراطةمػذهميفاظدوظلمظؾؿـؿقةماظزراسقةممصـدوقاظذراكمإ

 ارمعـظقعةماألعؿماٌؿقدةماألودعمغطاضا،موتقضعتمايصقلمسؾكماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمبشأنمأدوارمطؾمعـظؿة؛إر

 اظقرـقة؛ماٌؾؽقةمؿطقؼرظمادسؿءموذرطابصػؿفامماظـاعقةماظؾؾدانميفماٌؤدلاتإذراكممأػؿقةمسؾكموذددتم(د)

م،درتاتقفقةاالمتـػقذمظـفاحمأدادلمأعرمؼدراتاظمبؿـؿقةماٌعـقةماٌشرتطةمدرتاتقفقةاال"مرطقزة"مبأنموأضرتم(ـػ)

،مورؾؾتمإتاحةمضدرمأطارمسؾكمحدةمبؾدمطؾماحؿقاجاتعصؿؿةمظؿؾؾقةمماظؼدراتمتـؿقةمجفقدمتؽقنمبأنموأوصت

 ؛عـماٌعؾقعاتمسـماظرطائز

مقوػمدـقات،مدتتفامعداظيتممؿـػقذاظمصرتةمبعدمتؼققؿفامؼؿؿظؽلممظإلدرتاتقفقةمأحؽامضرورةموضعمبموأوصتم(و)

 ؛ظؾؼقاسمضابؾةمأػدافموضعؼؼؿضلمعـمذأغفمأنممعا

ممؿعدؼؾبمارغاعجاظومـظؿةاٌموأوصتم(ز) معصطؾح ميوواظؿغذماظغذائلماألعـ"ادؿكدام ممبص" مسـف مطؾحواالدؿعاضة

م.اظغذائلماألعـمىـةميفماٌـاضشاتمعـمزؼدإجراءماٌماغؿظارميف"مواظؿغذؼةماظغذائلماألعـ"
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 برنامج العؿل وامليزانيةتـػيذ خطة العؿل الػورية يف 
م

 7تؼرير مرحؾي عن تـػيذ خطة العؿل الػورية
 

ماظصؾةماظػؼراتماظؾفـةمادؿعرضت-م9 ميفمواظؿؼققؿماألوظقؼاتموهدؼدماظاراعجمبؿكطقطمذات ماظقثقؼــــةماظقاردة

CL 143/10،م،2100مساممعـماظـاغلماظـصػميفماظػقرؼةماظعؿؾمخطةمتـػقذميفماحملرزمععؾقعاتمسـماظؿؼدممواظيتمضدعتم

وإنمم.2100محزؼران/ؼقغققميفمدورتفماظلابعةمواظـالثنيماٌعؼقدةميفماٌـظؿةمعؤمترمإىلمضدعتماظيتموادؿؽؿؾتماٌعؾقعات

م:اظؾفـة
م

مواٌاظقةماهلقؽؾقةماىقاغبموععاىةماظقزقػقةايقاجزممبشأنمطلرمإداريماسؿؿادمعـظقرمضرورةمسؾكمذددت (أ)

 ؛(08ماظػؼرة)مؿشعبظؾعؿؾماٌمذاعؾةبطرؼؼةم

ممظؾؿـظؿةماظػينماظعؿؾمأوظقؼاتمهدؼدمأنمإىلموأذارت (ب) مؼزال ماظؿـػقذ"ال هدؼدممأػؿقةمسؾكموذددتم،"ضقد

 ؛(21ماظػؼرة)ماٌـظؿةمبفامتؿؿؿعاظيتممـلؾقةاظمقزةادؿـادامإىلماٌماألوظقؼات

ماظقرـقنيمعشارطةمأػؿقةمسؾكموأطدت (ج) ماٌصؾقة مباألوظقؼاتماظؿكطقطمسؿؾقةميفمأصقاب مواظربط ماظؼطري

 اإلضؾقؿقة؛

 ؛تـػقذمذاعؾةمخطةمإسدادموإىلمأػؿقةمخطةماظعؿؾماظػقرؼة،ميفماظالعرطزؼةمظعؿؾقةاظرؼاديمموأذارتمإىلماظدور (د)

ماظعؿؾماظػقرؼةموأذارتمإىلمأنمإجراءات (ػـ) مإجراءاتمععؼدةمتشؿؾم2102مسامميفماظيتمالمتزالمعػؿقحةمخطة

 عـماظرتابط؛مأذؽالمسؾكتـطقيمماٌكاررموساظقة

 اٌـظؿة؛مإصالحمحادؿماألػؿقةمعـمجزءماظؾشرؼةماٌقاردمنأسؾكمطدتموأ (و)

مسـصراماىـلنيمبنيماٌلاواةمأػؿقةمسؾكموذددتماٌـظؿة،ميفماظـؼاصةتغقريممتعؿقؿمبأػؿقةمودّؾؿت (ز) مبصػؿفا

 اظـؼاصة؛متغقريميفمأدادقا

عـمأجؾمعلؿقىمأسؾكمعـماإلبالغمماإلدارةمحددتفامواظعشرؼـماظيتماظلؾعةماظرئقلقةمباإلجراءاتمسؾؿاموأخذت (ح)

م.واظارغاجمقةمواٌاظقةماظؾشرؼةماٌكاررماإلجراءاتمتراسلمسؿؾقةمإسادةمهدؼدمخماررمػذهنمأمورؾؾتم،اٌـؿظؿ

 البـود الدائؿة

 العاذرة بعد املائة موعد ومؽان انعؼاد الدورة

مأؼار/عاؼقم00مإىلم7معـممروعامبعدماٌائةمظؾفـةماظارغاعجميفماظعاذرةماظدورةمدسؼمأحقطتماظؾفـةمسؾؿامبأغفمتؼرر-مم01

مم.2100

 ما يستجد من أعؿال

م.ملمورمأؼةمعـاضشةمتذطرمهتمإرارمػذاماظؾـد-مم00
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