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MC488/A 

A 

ذاجملؾس
ذبعدذاملائةذاظثاظثةذواألربعونذاظدورة

 2022ذطاغونذاألول/دؼدؿربذ2ذ-ذتشرؼنذاظثاغي/غوصؿربذ28ذروعا،

 ذبعدذاملائةذظؾجـةذاملاظقةنياظواحدةذواألربعذ(اخلاصة)ذ اظدورةتؼرؼرذ

ذ2022ذتشرؼنذاظثاغي/غوصؿربذ4-2ذروعا،

ذ

ذاملوجز
ذ

باألداسمٌـاضشةةماظؿعةدؼ تميفمبرغةاعجماظعؿةؾمواٌقزاغقةةمظؾػةرتةمممممممنمبعدماٌائةمظؾفـةمقاظقاحدةمواألربع(ماًاصة)اظدورةممتاغعؼد

م:وتؼقمماظؾفـةميفمتؼرؼرػامهلذهماظدورةممبامؼؾل.مورصعمتقصقاتمبشأغفامإىلماجملؾسم2012-2013
م
 عةامؼـةؿجمسةـمممموم2013-2012مباٌقاصؼةمسؾكماٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمباظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةةمظؾػةرتةمم(م1)متقصلماجملؾس

يفممظـظروا(م2)؛م(16ماظػؼرة)مCL 143/3مؿقزؼعمصايفماالسؿؿاداتمحبلبمأبقابماٌقزاغقةمطؿامػقمواردميفماظقثقؼةعراجعةمظذظؽمعـم

عـمماظعظؿكغاظؾقةماظحظقتمبدسؿمادرتدادمتؽاظقػماظدسؿماظيتمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبهلنيماظراعقةمإىلمعؼرتحاتماٌدؼرماظعاممإضرارم

 .(14ماظػؼرة)اظؾفـةمأسضاءم

 أيممطرائؼمععاىةوب(م2)،م(25ماظػؼرة)اظؿؼدمماحملرزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمب(مذ)صؾةمذاتماظماـاضشؿفسؾؿاممباجملؾسمهقطمو

أدةاظقبماظعؿةؾممموب(م3)م،(17ماظػؼةرةم)ذمةةةةةخ لمعرحؾةماظؿـػقم2013-2012ظؾػرتةممةمةةواٌقزاغقمبرغاعجماظعؿؾأخرىميفمتعدؼ تم

ذ.(30اظػؼرةم)مااًاصةمبف

ذاإلجراءاتذاملؼرتحذاختاذػاذعنذجاغبذاجملؾس

 سؾكمتقصقاتماظؾفـةةمبشةأنماظؿقزؼةعماٌراجةعمظصةايفماالسؿؿةاداتمحبلةبمأبةقابماٌقزاغقةةماظـةاتجمسةـممممممممممممماٌقاصؼةؼطؾبمعـماجملؾسم

 م.CL 143/3مطؿامػقمواردميفماظقثقؼةمم2013-2012مظؾػرتةاٌؼرتحاتماٌؿعؾؼةمباظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةم
 ماظةقاردةميفماظقثقؼةةمماظراعقةمإىلمهلنيمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبادرتدادمتؽةاظقػماظةدسؿممماٌؼرتحاتممضرارإميفمظـظراوؼطؾبمعـماجملؾسم

FC 140/8رإسادةمإصدام–م. 

 وررائةؼمععاىةةمأيمتعةدؼ تمأخةرىميفمبرغةاعجمممممموجفاتمغظرماظؾفـةمبشأنمتـػقذمخطةماظعؿةؾماظػقرؼةة،ممممتأؼقداجملؾسمعـمطؾبمؼو

م.ا،موأداظقبماظعؿؾماًاصةمبف2013-2012مظؾػرتةخ لمعرحؾةماظؿـػقذماظعؿؾمواٌقزاغقةم
م

م:ادؿػلاراتمبشأنمػذهماظقثقؼةمإىلأّيمميؽـمتقجقفم
م

ذ(Rakesh Muthoo)ذراطقشذعوتفوذاظدقد
ذأعنيذجلـةذاملاظقة

م5987 5705 3906+ذ:رضمذاهلاتػ
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مبقانماحملؿقؼاتم

مماظصػقات

م

مم3مممعؼدعة

م4مماٌلائؾماٌؿعؾؼةممبـظؿةماألشذؼةمواظزراسة

م6مم2013-2012اظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم

م7ممتؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

م8ممررقمسؿؾمىـةماٌاظقة

ذم9ممعقسدموعؽانماغعؼادماظدورةماظـاغقةمواألربعنيمبعدماٌائة
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ذاظواحدةذواألربعنيذبعدذاملائةذظؾجـةذاملاظقة(ذاخلاصة)تؼرؼرذاظدورةذذ

ذ2022تشرؼنذاظثاغيذ/غوصؿربذ4-2روعا،ذ

ذ

ذعؼدعة
م
مم.ايادؼةمواألربعنيمبعدماٌائة(ماًاصة)سرضتماظؾفـةمسؾكماجملؾسماظؿؼرؼرماظؿاظلمسـمدورتفام-م1
م
،مممـؾةقماظةدولماألسضةاءماظؿاظقةةمممممMoungui Médi،ماظلةقدمعةقغغلمعقةديمممماظةرئقسموحضرماالجؿؿاعمإضاصةمإىلم-م2

م:أمساؤػؿ
م

 (أدرتاظقا)مEmily Collinsاظلقدةمإعقؾلمطقظـزم -

 (اظربازؼؾ)مOlyntho Vieiraاظلقدمأوظقـؿقمصقارام -

 (بقرطقـامصادق)مLaurent D. Coulidiatiطقظدؼاتلمم.ماظلقدمظقرانمد -

 (اهلـد)مShobhana K. Pattanayakبؿاغاؼاكمم.ماظلقدمذقباغامك -

 (اظقابان)مHideya Yamadaاظلقدمػداؼامؼاعادامم -

 (اظؽقؼت)مManar Sabah Mohammad Al-Sabahحماظلقدةمعـارمصؾاحمربؿدمآلمصؾا -

 (اٌؽلقؽ)مMiguel Ruíz-Cabañas Izquierdoطؾاغقاسمإزطقاردومم-ععاظلماظلقدمعقغالمروؼز -

 (اٌغرب)مFouzi Lekjaaاظلقدمصقزيمظؽفاعم -

 (ػقظـدا)مRonald Elkhuizenاظلقدمروغاظدمأظؽقؼفزنمم -

 (االهادماظرودل)مVladimir V. Kuznetsovطقزغؿلقفم.ماظلقدمص دميريمف -

 (األعرؼؽقةاظقالؼاتماٌؿقدةم)مKaren Johnsonاظلقدةمطارؼـمجقغلقنم -

م

م:وأبؾغماظرئقسماظؾفـةممبامؼؾلم-م-3
م
ميفمػذهماظدورة؛م Travis Powerربؾماظلقدمتراصقسمباورم(مأدرتاظقا)ُسقِّـتماظلقدةمإعقؾلمطقظقـزم-م

 طؿؿـؾمظؾؿغربمظؾػرتةماٌؿؾؼقةمعـموالؼؿف؛مAmal Belcaïdعؾمبؾؼاؼدمُسقَّـماظلقدمصقزيمظؽفاعمربّؾماظلقدمأ-م

يفمجةزءمعةـمػةذهمممممElkhuizenربّؾماظلقدمإظؽفقؼزنمم(ػقظـدا)مEva van-Woersemُسقِّـتماظلقدةمإؼػامصانمواردؿم-م

ماظدورة؛م

م.عـمحضقرمػذهماظدورةم(اظلقدان)مMohamed Eltayeb Elfaki Elnorملمؼؿؿّؽـماظلقدمربؿدماظطّقبماظػؼلماظـقرممو-م

م

سؾةكمممددؿقرؼةواظمةاظرئادقمةجفزعـماٌقضعماإلظؽرتوغلماًاصمباألماٌـاوبنيميؽـمتـزؼؾمعقجزمعؤػ تماٌؿـؾنيم-م4

 /http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/arم:اظعـقانماظؿاظل
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واألربعنيمظؾفـةماٌاظقةمعراضؾقنمصاعؿقنمعـماظدولماألسضاءمايادؼةم(ماًاصة)وس وةمسؾكمذظؽ،محضرماظدورةم-م5

م:اظؿاظقة
م

 طـدا

 صرغلا

 أٌاغقا

 اظػؾؾني

م

ذمبـظؿةاألشذؼةذواظزراسةاملدائلذاملتعؾؼةذ

ذاظتدابريذاظراعقةذإىلذحتدنيذتـػقذذدقادةذاملـظؿةذاخلاصةذبادرتدادذتؽاظقػذاظدسم
ذ

م-م6 ماٌؤمتر مأن مإىل ماظؾفـة مأذارت مأطد مذبددا، مدورتف مسؼدتيف ماظيت مواظـ ثني مماظلابعة م/ؼقغققيف م–حزؼران

مواصؼماظؽاعؾماظيتمبسؾكمدقادةمادرتدادماظؿؽاظقػمم،2011ممتقز/ؼقظقق م2000تشرؼـماظـاغلم/غقصؿربجملؾسميفماسؾقفا

م ماٌاظقة مععماظ ئقة متدابريمظؿقلنيم،مووّج7-6متشقا مفماجملؾسمإىلمتـػقذ ماألعـمسؿؾقاتماالدرتداد عـممةظقًّؿاٌغشطة

م.1ةموطاالتماألعؿماٌؿقدةماألخرىباالدؿػادةمعـموربم،خارجماٌقزاغقة

 
م-م7 مأسربمسإىلمأذارتماظؾفـةمطؿا معـمأنماٌؤمتر مؼلاوره متؽاظقػمتدغلمعلؿقىمادؿؿرارمحقالمضؾؼمؿا ادرتداد

مو مواظؿشغقؾل ماإلداري ماظدسؿ محث ماظعام مؾكساٌدؼر مأ): مب( ممـشاطاظلعل مهلني مإىل ماإلداريمادرتداد ماظدسؿ تؽاظقػ

،مواألعـ،مؼطريلؿقىماظاٌذباالتمعـؾماظؿؽاظقػمسؾكميفمخارجماٌقزاغقة،ممباميفمذظؽمظةمعـماألغشطةماٌؿقًّعـممواظؿشغقؾل

دؿقداثمآظقاتموا(مب)م؛2009ممتقز/ىـةماٌاظقةميفمؼقظققعامدؾؼموأنماضرتحؿفم،مسؾكمسبقموغظؿموتؽـقظقجقاماٌعؾقعات

ؼعمرااالضؿضاء،مباالدؿػادةمعـمواربموطاالتماألعؿماٌؿقدةماألخرى،موالدقؿامزؼادةمتؽاظقػمعقزػلماٌشجدؼدة،محلبم

مادرتدادمم(ج)ممع؛ؼراالدرتدادمتؾؽماظؿؽاظقػماألطـرمارتؾارًاممبلؿقىماظؿقزقػميفماظرباعجمواٌش مهلني مدؾؾ وسرض

مأطؿقبر ميف مدورتفا ميف ماٌاظقة مىـة مصقفا ممتشرؼـ/اظؿؽاظقػمظؿـظر مسامم2011األول مغفاؼة ماجملؾسمضؾؾ مسؾقفا موؼقاصؼ

مم.20112

م

موأ-م8 ماظؿؽاظقػ، مصفقة مظؿكػقض ماظعام ماٌدؼر مؼؼرتحفا ماظيت ماظؿدابري ماظؾفـة متؿؿاذكموادؿعرضت مبأغفا ضرت

م.مرةمسـماٌؤمترميفمدورتفماظلابعةمواظـ ثنيداواظؿعؾقؿاتماظص

م

الدؿكداممعـظؿةماظصقةماظذيمؼلؿـدمإظقفمنماألداسماٌـطؼلمأبشمقعاتمعـماألعاغةؾورؾؾتماظؾفـةماٌزؼدمعـماٌع-م9

م مطقطاظة موأظؾاظعاٌقة مطذظؽمبؿؼارغة، ماٌأنمحقطتمسؾؿا ماظعاٌقة ماظصقة موعـظؿة مـظؿة عؿكصصؿانممؿانتؼـقمانوطاظؿػؿا

                                                 
1

 .5/2011 اظؼرارمعـطققعـمم4اظػؼرةم 

2
  C 2011/REP عـماظقثقؼةم100اظػؼرةم  
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مغظؿممباميفمذظؽمعـمخ لموجقدمعقداغلمطؾري،ممواظؿشغقؾلٌعقاريمباظعؿؾماتضطؾعانم ،ممماثؾةم غدبطقطموإبوظدؼفؿا

م.غػلفغظامماٌعؾقعاتمرغاعجمبمشراضماحملادؾةألمانلؿكدعتو

م

معصروصات"ألعاغةمالدرتدادمتؽاظقػماظدسؿمعـمخ لماظذيمتلؿـدمإظقفماادؿعرضتماظؾفـةماألداسماٌـطؼلمطؿام-م10

ماظقزائػذغؾم متؽاظقػمعقزػلماٌش"سؾكمؼـطقيمماغففممثةاظؾفـةمأنموذطرتم". تؾؽماظؿؽاظقػمالدرتدادمؼعمرازؼادة

صادرةمسـماٌؤمترميفمدورتفميفماظؿعؾقؿاتماظؼشارمإظقفمبشؽؾمربددم"معؼرااألطـرمارتؾارًاممبلؿقىماظؿقزقػميفماظرباعجمواٌش

م.اظلابعةمواظـ ثني

مم

ماظوأسربتم-م11 ماظعظؿكمغاظؾقة ماظعـ مأسضاء مالؾفـة متأؼقدػا مسـ مازؼدؿكدام موتؽاظقػماٌشارؼعممتؽاظقػمعقزػلدة

ماالدؿشارؼني مأجؾمعؼراؾؿشظماًرباء معـ مأ): مؼؿصؾم( مصقؿا ماٌؼدعة مظؾكدعات ماٌؾاذرة مشري ماظؿؽاظقػماٌؿغّقرة ادرتداد

عدالتمبؿقزقػمعقزػلماٌشارؼعموإدارةمذؤوغفؿميفماياالتماظيتمتؽقنمصقفامععدالتمتؽاظقػمدسؿماٌشارؼعمأدغكمعـماٌ

ذأغفمأنمؼلػرمسـمواوزماٌعدالتماظؼصقىماٌطؾؼةمسؾكمذظؽماٌشروع؛مم،موأضرتمبأنمتطؾقؼمػذهماظزؼادةمظقسمعـاظؼصقى

هلنيمادرتدادماظؿؽاظقػمخبصقصمصؽاتماظؿؽاظقػمشريماٌؾاذرةماٌؿغّقرةماظيتمطاغتمضدمادُؿؾعدتمإىلمحدمطؾريمو(مب)

متلرتدمسادةمعـمجاغبمعـظؿاتماألعؿم اٌؿقدةماألخرى،ميفماظلابؼمعـمدقادةماٌـظؿةماًاصةمبؿؽاظقػماظدسؿموظؽـفا

مبَشِغؾماٌؽاتب،مواألعـميفم:موبصقرةمربددةميفمذباالت ماٌعؾقعات،مواٌصروصاتماٌؿصؾة مبؿؽـقظقجقا اظؿؽاظقػماٌؿصؾة

ودؾطمسؾقفاماظضقءمم2009متقزم/رحتمسؾكمىـةماٌاظقةميفمؼقظقق،مودّؾؿتمبأنمػذهماجملاالتمدؾؼموأنماضُؿاٌؼرماظرئقلل

م.واظـ ثنيمظغرضماالدرتدادماٌؤمترميفمدورتفماظلابعة

م

زؼدمعـماٌسؾكمايصقلمالدؿكدامماظؿدابريماٌؼرتحةميفمػذاماظقضت،مورؾبموملمؼعربمأحدماألسضاءمسـمتأؼقدهم-م12

م مظؾؿـففقة ماظؽاعؾة ماظشػاصقة ماٌعؾقعاتمظضؿان مذظؽمسؾكماىفاتماٌاسبةمثروأاٌعؿؿدة م. مآخر موأسربمسضق بعضمسـ

ػضؾمتألعؿماٌؿقدةماظيتماظؿابعةمظرباعجماظصـادؼؼمواظمفؿؾعذيمتسـمتػضقؾفمظؾـفجماظوأسربماظـفجماٌؼرتح،مإزاءماظؿقػظم

رػـامإرجاءمادباذمضرارمبشأنمػذهماٌلأظةمضرتحمػذانماظعضقانماو.مقزاغقاتماٌشارؼععمسؾكمضقءمربأطعؾاذرةمبشؽؾمتؽؾػةم

مممممم.ضؾؾمادباذمضرارمغفائلمةدضقؼوعـاضشاتمهؾقؾمإلجراءماٌزؼدمعـماٌعؾقعاتمبؿقاصرم

م

مم-م13 ممخرآمقسضوأذار ماظطقسقة ماٌلاػؿات معؾؾغ مأن ماإلمجاظلمإىل ماٌؾؾغ مواوز ماٌاضقة ماظؼؾقؾة ماظلـقات يف

مظؾ مظ ذرتاطاتماٌؼدرة ماوإىلمأنمؿـظؿة ماٌقضقعمميؽـمأنمضرار مؼجملؾسمبشأنمػذا مؤثر ميفماٌلاػؿاتماظطقسقة يفماٌؼؾؾة

م.ٌـظؿةاعشارؼعم

 

ؿقلنيمادرتدادماظؿؽاظقػمائؾماظؽػقؾةمبقدعرضماظلتأنمباٌؤمترماظصادرةمسـمؿعؾقؿاتماظىلمإماظؾجـةأذارتموإذم-م14م

م:فا،مصإغ2011اجملؾسمضؾؾمغفاؼةمساممؽلمؼؼرػامظ

 

ذالاذأحاظتذ(ذأ)ذم ذضرتاح ذعن ذاملؼدم ذيف ذاظعام ذاملدؼر ذإصدارذ،ذFC 140/8ذ)اظوثقؼة ذاظغاظبقةذذ(إسادة ذبدسم ،

 ؛جـةؾظألسضاءذاذاظعظؿىذذ
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،ذحدبذنــــقاءذاملفتؿــــــسضاألبشؽلذشريذرمسيذبنيذاألعاغةذواملزؼدذعنذاملشاوراتذسؼدذذورؾبتذ(ذب)ذ

تهذاظثاظثةذواألربعنيذبعدذاملائةذسؾىذاالضرتاحذدوراجملؾسذباإلمجاعذيفذعصادضةذقدريذاالضتضاء،ظتذ

 ؛املؼدمذ

طػاءةذوصعاظقةذعنذحقثذاظتؽؾػةذاألطثرذظودائلذإىلذتأعنيذاذبشؽلذعدتؿرسؾىذأػؿقةذاظدعيذذأطدتوذ(ذج)ذ

ذ.اظدسمذاإلداريذواظتشغقؾيذظؾؿشارؼعؼدؼمذظت

ذ

ذ2022-2022ذظتعدؼالتذيفذبرغاعجذاظعؿلذواملقزاغقةذظؾػرتةا
م

،مورّطزتمبصقرةمخاصةمسؾكمعرطزم2013-2012ؾفـةميفماظؿعدؼ تميفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةماظغظرتم-م15

"مطاف"ظؾفدفماالدرتاتقفلمماٌكصصاتاًدعاتماٌشرتطة،مواظؿعدؼ تمسؾكماٌ كماظقزقػل،مواظؿعدؼ تماهلقؽؾقة،مو

،موزؼادةماٌؽادبماٌؿعّؾؼةمباظؽػاءة،مواظقصةقراتمٌةرةمواحةدة،مواالدةؿكدامماٌؿقضلةعمظؾرصةقدمشةريمممممممم(اٌلاواةمبنيماىـلني)

سـمرضاػامحقالماظقثقؼةمبصقرةمإمجاظقةموأسربتمسةـمتؼةدؼرػامظؾؿشةاوراتمممموأسربتماظؾفـةم.م2011-2010اٌـػؼمظؾػرتةم

ٌُـَؿَكبمظقضعماظـفجمواظؿعدؼ تماظـامجةمسـف م.ماظيتمأجراػاماٌدؼرماظعاممععماٌدؼرماظعامما

م

ذ:إنذاظؾجـةو-م16
م

ذبأنذتوجقفاتذاملؤمترذوضرراتهذضدذُغػذتذيفذاجملاالتذطاصة؛ذُأحقطتذسؾؿًاذ(أ)

 سؾىذاملالكذاظوزقػيذاملـؼَّحذظؾوزائػذاملدرجةذيفذاملقزاغقةذوسؾىذاظتغقرياتذاهلقؽؾقة؛ذذواصؼتوذ(ب)
م

ذاملقزاغقةذتوزؼعذعـؼَّحذظالستؿاداتذاظصاصقةذحدبذأبوابذعاذؼـتجذعنذأوصتذبأنذؼواصؼذاجملؾسذسؾىذوذ(ج)
ذ

عؾقونذدوالرذأعرؼؽيذاظـذيذالذؼـزالذؼـتعنيذحتدؼـدهذؼـوصرذاملروغـةذاظالزعـةذذذذذذذذذ5.6وأذارتذإىلذأنذعبؾغذذذ(د)

ذ.ظؾؿدؼرذاظعامذاجلدؼدذظتحدؼدذاظوصوراتذ

م

وغظرًامطذظؽمإىلمادةؿكدامممم،سؿؾقاتمغؼؾمأخرىميفماٌقزاغقةمغؿقفًةمظؿكطقطماظعؿؾوالحظتماظؾفـةمأغفمضدمتـشأم-م17

س وةمسؾكمذظؽ،مأضّرتماظؾفـةمبأغفمعـماٌؿؽـمإسادةمهدؼةدماظـشةاراتمممو.مطرائؼماظؿـػقذمأثـاءمصرتةماظلـؿنيظأطػأموأنعم

م:صإنذاظؾجـةويفمػذاماًصقص،م.مظؾؿدؼرماظعامماىدؼداظ زعةمروغةماٌمإلتاحةم2012يفمسامم
م

تشـرؼنذاألولذذ/سؾىذاظتوجقهذاظصادرذسنذاالجتؿاعذاملشرتكذيفذدورتهذاملعؼودةذيفذأطتوبرذأطدتذجمدداذ(أ)

واظذيذرصـضذاضـرتاحذاظؼقـامذتؾؼائقـاذبتخصـقصذاظوصـوراتذاإل ـاصقة،ذإنذوجـدت،ذيفذإرـارذذذذذذذذذذذ2022

ذذ؛3اهلدصنيذاظوزقػقنيذخاءذوذال،ذظؾؿؽاتبذاملقداغقة

                                                 
 .CL 143/7عـماظقثقؼةمم(ػاء)9اظػؼرةممم3
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ذظإلجراءاتذذوذددتذ(ب)ذ ذوصؼا ذواملقزاغقة ذاظعؿل ذبرغاعج ذيف ذتعدؼالتذأخرى ذأي ذععاجلة ذ رورة سؾى

ذبأنذسؿؾقاتذاظـؼلذيفذأبوابذاملقزاغقةذوسؿؾقاتذاظـؼلذعنذبابذإىلذآخرذذوذّطرت،ذاملتػؼذسؾقفاذذ

ذ.6-4خاللذصرتةذاظدـتنيذدوفذتتّمذوصؼًاذظالئحةذاملاظقةذذذ

ذ

ذتؼرؼرذعرحؾيذسنذتـػقذذخطةذاظعؿلذاظػورؼة
م

اظؿؼةدممممتـاوظةتماظةيتممم"تؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿةؾماظػقرؼةةممم"مCL 143/10ادؿعرضتماظؾفـةماظقثقؼةمم-18

عةؤمترمممٌعؾقعةاتماظةيتمُضةدِّعتمإىلمممادةؿؽؿؾتمام،مو2011احملرزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةميفماظـصػماظـةاغلمعةـمسةاممممم

ورحؾتماظؾفـةمبؿشدؼدماظؿؼرؼرمسؾكمسرضمأػةؿماإلنةازاتممم.م2011حزؼرانم/اظلابعةمواظـ ثنيميفمؼقغققمتفدوراٌـظؿةميفم

م2012،موأخذتمسؾؿةًامبةأنماظؿؼرؼةرماٌرحؾةلماألولمظعةامممممممفاٌؿقضعمف حموعـاصعيفمدقاقمرؤؼاماإلصاآلنماظيتمهؼؼتمحؿكم

م.2011خطةماظعؿؾماظػقرؼةموععؾقعاتمعاظقةمواصقةمسـمسامممإجراءاتمجقعممدقؿضؿـمتػاصقؾمسـماظؿؼدمماحملرزميف

م

جةراءاتمخطةةماظعؿةؾماظػقرؼةةمؼؿقضةعممممممصقلةبمعةـمإممميفماٌائةةمم20إىلمأغفمسؾكماظةرشؿمعةـمأنمممظؾفـةمذارتماوأمم-19

إىلمعةدىممماغظةرممةدماظ زعةمقوعـماىفماٌلؿقؼةعـماظؿؽاظقػمميفماٌائةم40صإغفاممتـؾمم،2013-2012ػرتةماظىلمترحقؾفامإ

م.زباررعامتـطقيمسؾقفمعـمتداخؾفاموإىلمومػاتعؼقد

م

يفم(مأيماٌصروصاتمواالظؿزاعةاتماٌلةفَّؾةمذاتماظصةؾةممم)وأخذتماظؾفـةمسؾؿًامبأنمعصروصاتمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمم-20

عؾقةقنمدوالرمأعرؼؽةل،معةامُؼؾؼةلمظقغػةاقميفممممممم18.76تؾؾةغممم2011مأؼؾقل/دؾؿؿربطاغقنماظـاغلمإىلم/اظػرتةماٌؿؿدةمعـمؼـاؼر

أسربتماظؾفـةمسـمو.م(عؾققنمدوالرمأعرؼؽلم10.17)م2011زػاءمثؾثمعقزاغقةمساممم2011األذفرماظـ ثةماألخريةمعـمسامم

طؿةامم.مضؾؼفامحقالمضدرةماألعاغةمسؾكمإغػاقماظرصقدمضؿـماإلرارماظزعينماٌؿؾؼل،موُضدممإظقفةامذةرحمبشةأنمأدةؾقبماإلغػةاقممممم

شؿؾماظقصةقراتميفماظؿؽةاظقػماٌؿؽةررةمممموػقمؼعؾققنمدوالرمأعرؼؽل،مم3.5ؼؾؾغماٌؿقضعمأحارتمسؾؿًامبأنماظرصقدمشريماٌـػؼم

ذامؼؾؼةكمرصةقدمعؼةدارهممممبفةمو.م2012إىلمسةامممم2011اٌرجأةمعـمسةامممٌرةمواحدةمًطةماظعؿؾماظػقرؼةموتؽاظقػماالدؿـؿارم

م.2011طاغقنماألولم/تشرؼـماألولمإىلمدؼلؿرب/عؾققنمدوالرمأعرؼؽلمجيبمإغػاضفميفماظػرتةماٌؿؿدةمعـمأطؿقبرم6.67

م

طؾمرصقدمشريمعـَػؼمعـماسؿؿاداتمصةرتةمم،مصإنماظصادرمسـماٌؤمترم5/2011ؾؼرارمفموصؼامظاظؾفـةمسؾؿًامبأغوأخذتمم-21

م.2013-2012دُقلؿكدممظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذًامطاعً ميفمصرتةمم2011م–م2010

م

اظػقرؼةة،موذةفَّعتماألعاغةَةمسؾةكمممممطةماظعؿةؾمماٌكاررماٌؿعؾؼةمخبمبشأنوأذادتماظؾفـةمباظعؿؾماظذيماُضطؾعمبفمم-22

ـظؿةةمماٌٌـاصعماٌـشقدةمعـمودؼةدمماهؼقؼمطػاظةمبغقةمدارةمػذهماٌكاررمعقاصؾةمإؼ ءمأسؾكمدرجةمعـمدرجاتماألوظقؼةمإل

سؾةكممصقؿةامؼؿعؾةؼمبؼةدرتفؿممممعمخطةماظعؿؾماظػقرؼةةممؼراأنماظؼققدماٌػروضةمسؾكمضادةمعشإىلمظؾفـةمذارتماوأ.مهؼقؼامطاع 

م.بلائرمعلؤوظقاتفؿ،ممتـؾمخطرًامػاعًايفماظـفقضميفماظقضتمغػلفمععماالدؿؿرارمأغشطةماإلص ح،ماألخذمبزعاممعقاصؾةم

م
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األسضاءميفماظعؿؾمظؾؿقصؾمإىلمتقاصؼماآلراءمبشأنماٌلائؾمشريماحمللقعةماٌؿعؾؼةةممزؼادةمعشارطةموذفَّعتماظؾفـةمم-23

م".ةطؾريماتتأخري"اإلدارةمباسؿؾارػامتلؾبمحددتفامخبطةماظعؿؾماظػقرؼة،ممبامصقفامسؾكموجفماًصقصماٌلائؾماظيتم

م

تؼةدؼؿمتقصةقاتممممعةـمأجةؾممقةةمماٌقطؾةمإىلمعؤدلةمادؿشةارؼةمخارجماالدؿشارؼةماىارؼةمفؿةماٌورحؾتماظؾفـةمبم-24

مظؿعظةقؿماظ زعةةممإدارةماظؿغقريميفماٌـظؿةةمممإلجراءاتبشأنمادرتاتقفقةمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة،مععمإؼ ءمسـاؼةمخاصةم

م.اٌـاصعماٌؿقخاةمعـمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

م

ذ:إنذاظؾجـةوم-25
م

ذصـعبذإجـراءاتذذذتـػقذذخطةذاظعؿلذاظػورؼةذبؾغذعرحؾـةذحرجـة،ذعـعذترحقـلذبعـضذأذذذذذذاسرتصتذبـأنذ(أ)

ذ؛2022-2022عنذحقثذاظتعؼقدذواخلطرذواظرتابطذإىلذصرتةذذاظعؿلذاظػورؼةذخطة

م

اظتؼرؼـرذذ يفذ2022سنذعصروصاتذخطةذاظعؿلذاظػورؼةذظعـامذذتؼرؼرذطاعلذإىلذتؾؼيذذسنذتطؾعفاأسربتذوذ(ب)

ذاظعؿلذاظػورؼة؛ذاملرحؾيذاظؼادمذبشأنذتـػقذذخطة
م

طـةذاظعؿـلذذذإدارةذاملخاررذوإدارةذاظتغـقريذصقؿـاذؼتعؾـؼذ ذذذعواصؾةذاظتشدؼدذسؾىذذسؾىاألعاغةذذذجَّعتوذ(ج)

ذذ.ـظؿةاملاملتوخاةذعنذإصالحذػوائدذواآلثارذحتؼقؼذاظذةظاطػعنذأجلذاظػورؼةذ
م

ذررقذسؿلذجلـةذاملاظقةذ
م

أومغائةبمم/واصؾتماظؾفـةماظـؼاشماظذيمبدأمخ لمدورتفاماألربعنيمبعدماٌائةمبشأنمإعؽاغقةةمعشةارطةماظةرئقسموممم-م26

م.مبلؤوظقاتفااظـفقضماظرئقسميفماٌؤمتراتماإلضؾقؿقةمظؾؿـظؿة،موصرصمضقامماظؾفـةمبزؼاراتمعقداغقةمظؿعزؼزم

م

ؽؿلةلمأػؿقةةمممـظؿةةمؼماٌايقطؿةةمضةؿـمإرةارمإصة حمممممؿامؼؿعؾةؼمبمؤمتراتماإلضؾقؿقةمصقاٌوأضرتماظؾفـةمبأنمدورم-م27

بةأنمماٌشةارطقنممودةؾخملؿمم.ماظلـقاتماظلابؼةموثؼمصؾةمبقالؼةماظؾفـةمعـفميفأيفماظقضتمغػلفمشدامؾؿـظؿة،موعؿزاؼدةمباظـلؾةمظ

ـةماٌاظقةة،ممائؾماٌؿصؾةمبقالؼةمىاٌلمعـاضشةمؼؽقنمعػقداميفميؽـمأنممةضؾقؿقاإلماتؤمتراٌحضقرماظرئقسمأومغائبماظرئقسم

راٌامتؿؿماٌقاصؼةمسؾكمدورمربددمبشؽؾمواضحمباظـلؾةمٌؿـةؾمىـةةممم،ممباميفمذظؽماٌـاضشاتمبشأنمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقة

صفؿةامأصضةؾممممإدةفاعاتماٌةؤمتراتماإلضؾقؿقةةممموجرتماٌقاصؼةةمأؼضةامسؾةكمأنمصفةؿممممم.ماٌاظقةمععمعـظؿلماٌؤمتراتماإلضؾقؿقة

مم.ةماٌاظقةىـدقؤديمإىلمإثراءمغؼاذاتم

م

أخةرى،معـةؾمادةؿكدامماألدواتممممادةؿط عمررائةؼمممظقػمااظؿؽةممعـظقرعـموالحظتماظؾفـةمأغفمدقؽقنمعـماٌػقدم-م28

م.اٌؤمتراتماإلضؾقؿقةاجؿؿاساتممخ لتؾادلماٌعارفميفمهلـمأعـؾمظؿقؼقؼماظلؿعقةماظؾصرؼةمسـمبعد،م
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أسضةاءممسؾكمأنمعـماٌفؿماظـظةرميفمعشةارطةممم،مإجرؤػامؿؽـصقؿامؼؿعؾؼمباظزؼاراتماٌقداغقةماٌم،واصؼتماظؾفـةمطؿا-م29

وأضرتماظؾفـةمبأنمعـمذأنم.مقالؼةماظؾفـةؼؽقنموثقؼماظصؾةمبسؾكمسبقمفرىممزؼاراتمتلؿفدفمعقاضعمععقَّـةموُتيفاظؾفـةم

م.اٌؿـؾقنماظدائؿقناظزؼاراتماٌقداغقةماظيتمؼؼقممبفاممإرارعـؾمػذهماظزؼاراتمأنمدبرجمسـم

م

ذإنذاظؾجـةو-ذ20
م

،ذظؾؿـظؿـةذعنذحقثذاملبدأذاضـرتاحذأنذضضـرذاظـرئقسذأوذغائـبذاظـرئقسذاملـؤمتراتذاإلضؾقؿقـةذذذذذذذذذأضرتذ(أ)

املثؾـىذذبشـأنذاظطرائـؼذذذتعؾقؼاتفاذذإبداءورؾبتذعنذاألعاغةذذرؼطةذمتتعفؿاذبدورذحمددذبشؽلذوا ح،ذ

 ؛ػذاذاملؼرتحذوتبعاتهذعنذحقثذاظتؽاظقػظتـػقذذ
م

ذإبـداءذوالؼتفا،ذورؾبتذعنذاألعاغةذبذذاتذصؾةصؽرةذعشارطةذأسضاءذاظؾجـةذيفذزؼاراتذعقداغقةذذوأؼدتذ(ب)

ذ.ظتـػقذذػذاذاملؼرتحذوتبعاتهذعنذحقثذاظتؽاظقػاملثؾىذبشأنذاظطرائؼذتعؾقؼاتفاذ

م

ذاملائةعوسدذوعؽانذاغعؼادذاظدورةذاظثاغقةذواألربعنيذبعدذذ

م

تشرؼـماظـاغلم/غقصؿربم8إىلمم7عـماظـاغقةمواألربعنيمبعدماٌائةميفمروعاممةدوراظبأغفمتؼرَّرمسؼدمأحقطتماظؾفـةمسؾؿام-م31

مم.2011

م

 


