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 الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة

 2102ديسمرب/كانون األول  6-2روما، 

التقرير السنوي املقدم من برنامج األغذية العاملي إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم 

 األغذية والزراعةاملتحدة وجملس منظمة 

 

 االسأععرا  الشأام   بشأنن   76/117، على القرار 1111ديسمرب/كانون األول  11 يفوافقت اجلمعية العامة،  -1

األنشأةة الع ييييأة الأض لعأةلو بنأا م اومأة األمأة انع أ   مأ            بشأنن الأي  رأر  كأ  عربأو سأ وات       للسياسات

، والي  حت د م  خاللأ  اجلمعيأة العامأة العوجنأات السياسأية الر يسأية علأى نةأاة ان اومأة للععأاون           الع مية عج 

 اإلمنا ي وطرا ق العم  القةرية. 

 

 E/2013/L.17، علأى القأرار   1112وعمال بنيا القرار، وافق اجمللس االقعصاد  واالجعماعي، يف يوليو/متوز  -1

   وبراجمنا وشجو بش   الوكاالت انعخصصة الض لقوم بننشةة ل يييية لغأر   ص اديق األمة انع  م الي  طلب في  

الأي  رأر  كأ  عربأو     الع مية عن لوا ة بشك  كام  ختةيةنا االسرتاليجي مو دور  االسععرا  الشأام  للسياسأات   

 ل ييأي  عأ   حاليأا  لق مناالض  الس وية العقارير ل مج عن وبراجمنا انع    األمة ص اديق. وطلب القرار عيعا م  س وات

 االسأرتاليجية  خةةنأا  ل ييأي  عأ   لق منا العقارير الض يف س وات عربو ك  رر  الي  للسياسات الشام  االسععرا 

 مؤشأرات  واسأعخ ام  اخعيأار  م نأا  بةرة واف، بع لي  االقعصاد  واالجعماعي واجمللس الع يييية جمالسنا لوايف وعن

 ل ييأي   لعأمان  سأ وات،  عربأو  ك  رر  الي  للسياسات الشام  االسععرا  ل ييي رص  مو إطار متاما لعسق مشرتكة

 لام. على حنو
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ً

وبرـأاؿجًاألؿأةًاملموأدةًاإلمنأائيًًًًً(ًاؾقوـقيقف)صـدوةًاألؿةًاملمودةًؾؾطػوؾةًًأحاطتـػقذًفذاًاؾؼرار،ًًودعقاًإىل-2ً

برـأاؿجًاألؿأةًاملموأدةًًًً)وبراجمفأاًًننًاجملاؾسًاؾمـػقذقةًاألخرىًؾصأـادققًاألؿأةًاملموأدةًًًًعؾؿاًببرـاؿجًاألغذقةًاؾعامليً

دميأمويفًؿمطؾلأاتًرػأعًًًًً(صـدوةًاألؿةًاملموأدةًؾؾيأؽانًً/ًؿؽمبًاألؿةًاملمودةًخلدؿاتًاملشارقع/ًاؾقوـقيقف/ًاإلمنائي

ارقرًاألداءًاؾيأـويًواملواػؼأةًعؾقفأاًًًًاؾمؼارقرًاخلاصةًبفاًإىلًاجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿأاعيًؿأنًخأاللًادأمعرا ًتؼأًًًًً

ً.1113ؿنًعامًًورػعفاًًالحؼاًإىلًاجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿاعي،ًابمداًء

ً

تأـ ًعؾأىًوأرورةًأنًقرػأعًتؼرقأره2ًًًًًًً-ةياددًأاؾوػقؿاًقمعؾقًبربـاؿجًاألغذقةًاؾعاملي،ًػأننًاؾالئوأةًاؾعاؿأةًًًً-3ً

ودعقاًإىلًؿواءؿةًرػعًاؾمؼارقرًؿعً.ًؿةًاألغذقةًواؾزراعةؿـظاؾيـويًإىلًؽلًؿنًاجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿاعيًوجمؾسً

اختاذًؼرارًـظريًؾؼرارًاجملؾأسًًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًؿمطؾلاتًؼرارًاجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿاعي،ًقـلغيًجملؾسً

ً.االؼمصاديًواالجمؿاعي

ً

 النص املقرتح لقرار اجمللس

ً

ؿنًبرـاؿجًاألغذقةًاؾعأامليًًًوقطؾب،E/2013/L.17ًبؼرارًاجملؾسًاالؼمصاديًواالجمؿاعيًًعؾؿااجملؾسًًقنخذً

ًيفًدأـواًتًأربأًعًؽأًلًرأرًيًاؾذيًؾؾيقاداتًاؾشاؿلًاالدمعرا تـػقذًًعنًحاؾقاًقؼدؿ ًذياؾًاؾيـويًاؾمؼرقرًدؿجقًأن

ًؿؤذأراًتًوادأمىداًمًاخمقأاًرًؿـفأًاًبطأرًةًقؼأدمًحتؾأقالًواػقأا،ًًًًوأنًاالدرتاتقهقةًخطط ًتـػقذًعنًقؼدؿ ًياؾذاؾمؼرقرً

ًرأرًيًاؾأذًيًؾؾيقادأاًتًاؾشأاؿًلًتـػقذًاالدمعرا ًرصدًؿعًإرارًمتاؿاًتميقًؾصـادققًاألؿةًاملمودةًوبراجمفاًؿشرتؽة

ً.تامًعؾىًحنوًتـػقذهًؾضؿانًإىلًجمؾي ًاؾمـػقذيًوإىلًجمؾسًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعة،ًدـوات،ًأربعًؽل

ً

ً

ً


