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نجُت انًانٍت
الدورة الزابعت والثالثىن بعد المائت
روما 22-21 ،أكتىبز/تشزٌه الثاوً 2010
بزوامج العمل المتعدد السىىاث للجىت المالٍت فً الفتزة 2013-2011

ًٌكٍ تٕجٍّ أي اعتفغاساث بشأٌ يضًٌٕ ْزِ انٕثٍقت إنى:
السٍدٌ :اسز عبد الزحمه سزور
رئٍس
لجىت المالٍت

طُيع عدد حمدود من هذه الوثوقة من أجل احلدّ من تأثريات عملوات املنظمة على اليوىة واملساهمة يف عدم الًأثري على املناخ .وورجى من السادة املندوبني واملراقيني الًكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجًماعات وعدم
طلب نسخ إضافوة منها .ومعظم وثائق اجًماعات املنظمة مًاحة على اإلنرتنت على العنوان الًاليwww.fao.org :
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المىجز التىفٍذي
 تعكف نجُت انًانٍت عهى إعذاد بشَايج عًم يتعذد انغُٕاث نٓا ٌشًم انفتشة ٔ .2013-2010تًثم ْزِ
انٕثٍقت يغٕدة بشَايج انعًم انًتعذد انغُٕاث فًٍا ٌخص ٔظائف انتغٍٍش انتً تضغهع بٓا انهجُت انًتعهقت
ببشَايج األغزٌت انعانًً.
ٔ تغتُذ يغٕدة انٕثٍقت عهى بشَايج عًم انًجهظ انتُفٍزي للبزوامج نفتشة انغُتٍٍ  ،2012-2010انزي يٍ
انًقشس أٌ ٌٕافق عهٍّ انًجهظ انتُفٍزي فً دٔستّ انعادٌت انثاٍَت فً َٕفًبش/تششٌٍ انثاًَ ٔ .2010بُاء عهى
رنك ،فئٌ بشَايج انعًم انًتعذد انغُٕاث نهجُت انًانٍت ٌشًم انفتشة ٔ 2012-2010قذ ٌتغٍش تبعاً نهتغٍشاث
انتً تغشأ عهى بشَايج عًم انًجهظ انتُفٍزي نفتشة انغُتٍٍ.

التىجٍهاث المطلىبت مه لجىت المالٍت

ٌشجى يٍ نجُت انًانٍت أٌ تحٍظ عهًاً بًغٕدة بشَايج انعًم انًتعذد انغُٕاث نهجُت انًانٍت ألَشغتٓا انًتعهقت
ببشَايج األغزٌت انعانًًٔ ،أٌ تقذو انتٕجٍٓاث انتً تشاْا يُاعبت.
مشزوع المشىرة
تىافق لجىت المالٍت على مسىدة بزوامج العمل المتعدد السىىاث للجىت المالٍت المتعلق بمسؤولٍاتها بشأن تسٍٍز
بزوامج األغذٌت العالمً ،وتىصً بأن ٌستعزضه المجلس.
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تُص انًادة انشابعت عششة يٍ انُظاو األعاعً :انتشتٍباث انًانٍت عهى أَّ "فً جًٍع األيٕس انًتعهقت بانشؤٌٔ انًانٍت
للبزوامجٌ ،هتًظ انًجهظ يشٕسة انهجُت االعتشاسٌت نأليى انًتحذة نشؤٌٔ اإلداسة ٔانًٍضاٍَت ٔنجُت انًانٍت فً يُظًت
األغزٌت ٔانضساعتٔ ".بًٕجب رنك ،تعتضو أياَت البزوامج أٌ تعشض جًٍع انٕثائق انًتعهقت بًغائم انًٕاسد ٔانًانٍت
ٔانًٍضاٍَت بغٍت انتًاط يشٕسة نجُت انًانٍت فً يُظًت األغزٌت ٔانضساعتٔ .انٕثائق انًتصهت بٓزِ انًغائم يذسجت فً
بشَايج عًم انًجهظ انتُفٍزي للبزوامجٌ ْٕٔ ،غغً فتشة عُتٌٍٍٔ .عتبش بشَايج انعًم ْزا يغٕدة ٌتعٍٍ أٌ ٌٕافق
عهٍٓا انًجهظ انتُفٍزي للبزوامج فً دٔستّ انعادٌت انثاٍَت فً َٕفًبش/تششٌٍ انثاًَ ٔ .2010اعتُاداً إنى يغٕدة بشَايج
انعًم ْزِ ،تتٕقع األياَت عشض انٕثائق انتانٍت عهى نجُت انًانٍت فً يُظًت األغزٌت ٔانضساعت خالل انفتشة
ًٌٔ .2012-2011كٍ تعذٌم انقائًت أدَاِ إرا عهب انًجهظ انتُفٍزي للبزوامج أٌ تقذو األياَت ٔثائق إضافٍت عٍ يغائم
انًٕاسد أٔ انًانٍت أٔ انًٍضاٍَت أٔ قشس عحب أٌت ٔثائق يٍ بشَايج عًهّ.

الىثائق المتعلقت بمسائل المىارد والمالٍت والمٍزاوٍت
انذٔسة انعادي األٔنى نهًجهظ انتُفٍزي نعاو  18-14( 2011فبشاٌش/شباط)


تقشٌش يشاجع انحغاباث انخاسجً عٍ انًغائم اإلداسٌت (نهُظش)ٔ ،سد إداسة البزوامج عهٍّ (نهُظش)



تقشٌش يشاجع انحغاباث انخاسجً عٍ عًهٍاث البزوامج فً انصٕيال (نهُظش)ٔ ،سد إداسة البزوامج عهٍّ
(نهُظش)



بشَايج عًم يشاجع انحغاباث انخاسجً (نهعهى)



يعهٕياث يحذّثت عٍ خغت البزوامج نإلداسة (( )2011-2010نهعهى)

انذٔسة انغٌُٕت نهًجهظ انتُفٍزي نعاو /ٌٍَٕٕ 10-6( 2011حضٌشاٌ)


انحغاباث انغٌُٕت انًشاجعت نعاو ( 2010نهًٕافقت)



ٔسقت بشأٌ انكفاءة (تؤكذ فًٍا بعذ)



انتقشٌش انغُٕي نهجُت يشاجعت انحغاباث (نهُظش)



تقشٌش عٍ تُفٍز تٕصٍاث يشاجع انحغاباث انخاسجً (نهُظش)



تقشٌش انًفتش انعاو (نهُظش)



يعهٕياث يحذّثت عٍ خغت البزوامج نإلداسة (( )2011-2010نهعهى)



تقشٌش انًذٌش انتُفٍزي بشأٌ اعتخذاو انًغاًْاث ٔاإلعفاءاث يٍ انتكانٍف (انًادتاٌ انثاٍَت عششةٔ 4-انثانثت
عششة(4-ص) يٍ انالئحت انعايت) (نهعهى)

4

FC 134/8

انذٔسة انعادٌت انثاٍَت نهًجهظ انتُفٍزي نعاو َٕ 11-7( 2011فًبش/تششٌٍ انثاًَ)


خغت البزوامج نإلداسة نفتشة انغُتٍٍ (( )2013-2012نهًٕافقت)



تقشٌش يشاجع انحغاباث انخاسجً عٍ انًغائم اإلداسٌت (نهُظش)ٔ ،سد إداسة البزوامج عهٍّ (نهُظش)

انذٔسة انعادٌت األٔنى نهًجهظ انتُفٍزي نعاو  17-13( 2012فبشاٌش/شباط)


تقشٌش يشاجع انحغاباث انخاسجً عٍ انًغائم اإلداسٌت (نهُظش)ٔ ،سد إداسة البزوامج عهٍّ (نهُظش)



يعهٕياث يحذّثت عٍ خغت البزوامج نإلداسة (( )2013-2012نهعهى)

انذٔسة انغٌُٕت نهًجهظ انتُفٍزي نعاو /ٌٍَٕٕ 8-4( 2012حضٌشاٌ)


انحغاباث انغٌُٕت انًشاجعت نعاو ( 2011نهًٕافقت)



انتقشٌش انغُٕي نهجُت يشاجعت انحغاباث (نهُظش)



تقشٌش عٍ تُفٍز تٕصٍاث يشاجع انحغاباث انخاسجً (نهُظش)



تقشٌش انًفتش انعاو (نهُظش)



يعهٕياث يحذّثت عٍ خغت البزوامج نإلداسة (( )2013-2012نهعهى)



تقشٌش انًذٌش انتُفٍزي بشأٌ اعتخذاو انًغاًْاث ٔاإلعفاءاث يٍ انتكانٍف (انًادتاٌ انثاٍَت عششةٔ 4-انثانثت
عششة(4-ص) يٍ انالئحت انعايت) (نهعهى)

انذٔسة انعادٌت انثاٍَت نعاو َٕ 9-5( 2012فًبش/تششٌٍ انثاًَ)


تقشٌش يشاجع انحغاباث انخاسجً عٍ انًغائم اإلداسٌت (نهُظش)ٔ ،سد إداسة البزوامج عهٍّ (نهُظش)



يعهٕياث يحذّثت عٍ خغت البزوامج نإلداسة (( )2013-2012نهعهى)
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