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؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل (QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 

وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة . أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
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 املؤمتر
 

 والثالثون الثامنةالدورة 

 2013 حزيران/نيويو 22 - 15روما، 

  2012-2012اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

 2015-2012وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 (توصيات إىل املؤمتر عن مستوى امليزانية)

 

 (2102نيسان /أبريل 22-22)مقتبس من تقرير الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس 

 

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

 1(توصية إىل املؤمتر عن مستوى امليزانية)

 

 2102-2102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2102-2102استعرض اجمللس اخلطة املتوسطة األجل للفرتة - 2

 .التوصيات الصادرة عن جلنيت الربنامج واملالية واجتماعهما املشرتك وأقّر

 

وأشار اجمللس إىل أن االقرتاحات قد ُبنيت على أساس اإلطار اإلسرتاتيجي املراجع واستفادت من عملييت - 2

إىل أن أنها ُتربز التوجيهات  وأشار كذلك؛ 2102التفكري االسرتاتيجي والتغيريات التحولية اللتني ُأطلقتا يف سنة 

ات استجابة للطلبات الواردة من جلنيت الربنامج واملالية وتلقى اجمللس بعض املعلوم. املنبثقة عن األجهزة الرئاسية

 . على االستجابة إىل الطلبات القائمة يف أقرب وقت ممكن وحّث

                                                 
 C 2013/3 Information Note 2و C 2013/3 Information Note 1و( باإلنكليزيااة طقاا ) C 2013/3 Corr.1و C 2013/3الوثااائق   1

 CL 146/PV/8 و CL 146/PV/6و CL 146/PV/4و CL 146/PV/3و CL 146/PV/2و
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م

ميفم-8 ماظعادؼة مدورتفا ميف مظالضرتاحات مذاعاًل مادؿعراًضا مدُؿفري مادلاظقة مجلـة مأن مإىل ماجملؾس موأذار

م/أطؿوبر ماألول مبفام2102تشرؼن ماخلاصة مواالحؿقارّقات مواظلقوظة مظؾؿـظؿة مادلاظقة ماظلالعة محتلني مبفدف .موذظك

ماظلـؿنيم مإىلمصرتة مإىلمذظك،موباظـلؾة ميفممأوصى،م2102-2102وباإلضاصة مادلؤمتر اظـفجمادلؿػقمسؾقهممإتؾاعبأنمؼلؿؿر

رمأعرؼؽيمظالظؿزاعاتماخلاصةمباخلدعةماظلابؼةمظؾؿغطقةماظطؾقةمبعدمعؾقونمدوالم02.0وادلؿؿـلميفمتوصريممتوؼلمجزئيمضدرهم

م.اغؿفاءماخلدعة

م

م:ويفمعامؼؿعؾقمجبوػرماخلطةمادلؿودطةماألجلموبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقة،مصإّنماجملؾس-م9
م

معنممذددم(أ) ماظصدد مويفمػذا ماظؿغذؼة، مودوء معنماجلوع مساملمخال متؽؿنميفمإجياد مادلـظؿة مرؤؼة سؾىمأّن

مػؿقةممبؽانمدسممبرغاعجمسؿلمادلـظؿةمادلؼرتح؛األ

مػقؽلمأبوابمادلقزاغقةمادلؼرتح؛مأضّرم(ب)

مجفودػاممذّطرم(ج) مادلـظؿة مصقفا ماظيتمدرتطز ماظعؿل مجماالت متشؽل ماخلؿلة ماالدرتاتقفقة ماألػداف بأّن

ماظراعقةمإىلمدسمماظدولماألسضاء؛

مةموادلعرصةمواخلدعات؛اهلدفماظلادسمادلؿعؾقمباجلودةماظػـقمذددمسؾىمأػؿقةم(د)

ماحلوطؿةمواألغشطةمادلؿصؾةمبادللاواةمبنيماجلـلنيموسؾىمرؾقعؿفامادلؿداخؾة؛مذددمسؾىمأػؿقةم(ػا)

وضعمعؤذراتمضابؾةمظؾؼقاسموصّعاظةمعنمحقثماظؿؽؾػةموممقزةمباظـلؾةمإىلمحتؼققممجقعممذددمسؾىمأػؿقةم(و)

ماألػداف؛

حتدؼدماألدوارموادللؤوظقاتموادللاءظةمموذددمسؾىمضرورةاتماظؿـػقذمباجلفودمادلؾذوظةمادلؿعؾؼةمبرتتقؾمرّحبم(ز)

مبشؽلمواضح؛

مأحاطمسؾؿامبأػؿقةمتعزؼزماهلقؽلماظؿـظقؿي؛م(ح)

واإلبالغمسـفامبطرؼؼةمدضقؼةموحتدؼثمماظزؼادةميفماظؿؽاظقفعواصؾةماظعؿلمسنمطـبمظرصدمصرضقاتممرؾبم(ط)

ماظؿؼدؼراتمضؾلماغعؼادمادلؤمتر؛م

مورؾبباجلفودماجلارؼةماظيتمؼؾذهلامادلدؼرماظعاممظؿقؼققمعؽادبمووصوراتمغامجةمسنماظؽػاءة،ممرّحبم(ي)

تؼدؼمماضرتاحاتمعؾؿودةمظؿقؼققمادلزؼدمعنماظؽػاءةمواظوصورات،مطؿامدؾقموأنمرؾؾتمذظكمجلـةمادلاظقة،م

وسؾىمأيمحالمضؾلموالمدقؿاميفمعامؼؿعؾقمبؿؽاظقفمادلوزػني،موإحاظؿفامإىلماألسضاءميفمأضربموضتمممؽنم

ماغعؼادماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر؛

عنماألعاغةمتوصريمادلزؼدمعنماظؿػلرياتمبشأنمتؽؾػةموسؿلمترتقؾاتمإدارةمادلصػوصةمادلؼرتحة،ممباميفممرؾبم(ك)

مذظكماظؿعاونمبنيمعـلؼيماألػدافماالدرتاتقفقةموادلدؼرؼنماظعاعنيمادللاسدؼن؛

مؿـظقؿقةمسنماظـؿائجماظؿـظقؿقةموادلكرجاتمبشؽلمواضح؛حتدؼدمادللؤوظقةماظمرؾبم(ل)

أنمتؼدمماألعاغةمتؼققؿامجدؼدامحللاباتمخ ماألداسمظزؼاداتمادلقزاغقةمادلؼرتحةميفمبرغاعجماظعؿلممرؾبم(م)

خطةماظعؿلماظػورؼةمسؾىمبرغاعجماظعؿلموادلقزاغقةمظؾػرتةمم،مععمعراساةمأثر2102-2102وادلقزاغقةمظؾػرتةم

م؛2102-2102
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عنماألعاغةمحتدؼدماخلقاراتمادلؿؽـةمظؾقدمعنماظزؼاداتميفمتؽاظقفمادلوزػنيميفمأضربموضتمممؽنممرؾبم(ن)

موسؾىمأيمحالمضؾلماغعؼادماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر؛

م.أنمتلؿؿرمغظمماظرتاثماظزراسيمذاتماألػؿقةماظعادلقةميفمتؾؼيماظؿؿوؼلماظؽايفمرؾبم(س)

م

م:م،مصإّنماجملؾس2102-2102ادلقزاغقةمظؾػرتةممويفمعامؼؿعؾقممبلؿوى-م01
م

مأحاطمسؾؿامباظؿقدؼاتماظيتمتواجففاماظدولماألسضاءميفمزلمادلـاخماالضؿصاديموادلاظيماظعادليماظلائد؛م(أ)

مأذارم(ب) مموإذ مظؾػرتة مبشأنمعلؿوىمادلقزاغقة ماظؿوصلمإىلمأيمتواصقميفماآلراء ،مصإغهم2102-2102إىلمسدم

ممأوصى مادلزؼد مبإجراء مادلشاورات معنموواصقعن مجمؿوسة مإرار ميف مرمسقة مشري ماجؿؿاسات مسؼد مسؾى

ماظرئقس" مأصدضاء ماظدورةم" ماغعؼاد مضؾل ماألعاغة متؼدعفا مععؾوعاتمإضاصقة مإىل مباالدؿـاد مبـّاء محوار إلضاعة

م.اظـاعـةمواظـالثنيمظؾؿؤمتر

م




