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بزوامج العمل المخعذد السىىاث للجىت المالٍت فً الفخزة 2013-2010
(المسائل المخعلقت ببزوامج األغذٌت العالمً)

ٚشجٗ تٕج ّٛأ٘ أعئهخ تقُٛخ تتؼهق ثًحتٕٖ ْزِ انٕثٛقخ إنٗ:
السٍذة Gina Casar
وائبت المذٌز الخىفٍذي إلدارة المىارد والمساءلت ورئٍست الشؤون المالٍت
بزوامج األغذٌت العالمً
رقم الهاحف+39 06 6513 2628 :
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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ملخص
 طلبج لجىت المالٍت ،فً دورحها الزابعت والثالثٍه بعذ المائت ،إلى أماوةت البزوةامج إاةذاد مسةىدة بزوةامج امةل مخعةذد
السىىاث للجىت المالٍت للفخزة . 2013-2010
ٔ ثُبء ػهٗ رنكُ ،تقذو أيبَخ البزوامج يغٕدح انٕثٛقةخ انًلهٕثةخ نتُظةش يٓٛةب نجُةخ انًبنٛةخْٔ ،ة ٙتغةتُذ إنةٗ ثشَةبيم ػًةم
انًجهظ انتُفٛز٘ للبزوامجٔ .قذ ٚهضو تؼذٚم ثشَبيم انؼًم انًتؼةذد انغةُٕاد نهجُةخ انًبنٛةخ يًٛةب ٚخة

انًغةبلم انًتؼهقةخ

بالبزوامج ثصٕسح دٔسٚخ نعًبٌ اتغبقّ يغ أ٘ تغٛٛشاد يتضايُخ تلشأ ػهٗ ثشَبيم ػًم انًجهظ انتُفٛز٘ للبزوامج.

الخىجٍهاث المطلىبت مه لجىت المالٍت
ٚ شجٗ يٍ انهجُخ اعتؼشاض انٕثٛقخ ٔانًٕايقخ ػهٓٛب تًٓٛذًا إلاحبنتٓب إنٗ انًجهظ ساعتؼشاظٓب.

مسىدة المشىرة
حىافق لجىت المالٍت الى بزوامج املها المخعذد السىىاث للفخزة ( 2013-2010المسائل المخعلقت ببزوامج األغذٌت العالمً)،
وحىصً المجلس باسخعزاضه.
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هذف لجىت المالٍت فٍما ٌخص المسائل المخعلقت ببزوامج األغذٌت العالمً
أَشأد يُظًخ األيى انًتحذح ٔيُظًخ األغزٚخ ٔانضساػخ نأليى انًتحذح ثشَبيم األغزٚخ انؼبنً ٙيؼًب ثٕصفّ ثشَبيجبً
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ٓٚذف نتحقٛق األغشاض ٔأداء انًٓبو انًحذدح ي ٙانُظبو األعبعٔ .ٙعٛغتًش ْزا البزوامج ي ٙأداء أَشلتّ ػهٗ ْذ٘ يشاجؼخ
()1

دٔسٚخ.

ٔتُ
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انًبدح انشاثؼخ ػششح –  4يٍ انُظبو األعبعٔ ٙاناللحخ انؼبيخ للبزوامج ػهٗ أَّ "ي ٙجًٛغ األيٕس انًتؼهقخ

ثبنشؤٌٔ انًبنٛخ للبزوامجٚ ،هتًظ انًجهظ يشٕسح انهجُخ اساعتشبسٚخ نأليى انًتحذح نشؤٌٔ اإلداسح ٔانًٛضاَٛخ ٔنجُخ انًبنٛخ يٙ
يُظًخ األغزٚخ ٔانضساػخ".

الىخائج
تغؼٗ نجُخ انًبنٛخ ،ػٍ طشٚق يؤششاد انُتبلم انٕاسدح أدَبِ ،إنٗ تقذٚى يشٕسح ٔتٕجٓٛبد تقُٛخ ٔعٛبعبتٛخ عهًٛخ إنٗ
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انًجهظ انتُفٛز٘ٔ .يٍ انًغهَى ثّ أٌ ُٚظش انًجهظ انتُفٛز٘ ي ٙػٕايم ٔيذخالد أخشٖ ،إنٗ جبَت انًشٕسح انصبدسح ػٍ نجُخ
انًبنٛخ ،ػُذ قٛبيّ ثبتخبر قشاساد ثشأٌ ْزِ انًغبلم.

أوالً–

مسائل المىارد والمالٍت والمٍزاوٍت

انُتٛجخ :اعتُبد قشاساد انًجهظ انتُفٛز٘ ثشأٌ يغبلم انًٕاسد ٔانًبنٛخ ٔانًٛضاَٛخ اعتُبداً قًٕٚب إنٗ تٕجٓٛبد انهجُخ انًبنٛخ
ٔانتٕصٛبد انصبدسح ػُٓب.
انًؤششاد ٔانغبٚبد:
اإلاحبطخ ػهًبً ثتٕصٛبد نجُخ انًبنٛخ ئ ٙثٛقخ "انقشاساد ٔانتٕصٛبد" انصبدسح ػٍ كم دٔسح يٍ دٔساد

•

انًجهظ انتُفٛز٘.
انًخشجبد :سيغ تٕصٛبد ٔاظحخ ٔدقٛقخ ٔتٕايقٛخ إنٗ انًجهظ انتُفٛز٘.
األَشلخ:
• اعتؼشاض "تحذٚث اعتؼشاض اإلطبس انًبن"ٙ
• اعتؼشاض "انتحذٚثبد ثشأٌ خلخ البزوامج نإلداسح" انت ٙتؼشض نهًٕايقخ ػهٓٛب أٔ انُظش يٓٛب
• اعتؼشاض "انتحذٚث انُٓبل ٙنًششٔع شجكخ البزوامج َٔظبيّ انؼبنً ٙنهًؼهٕيبد َٔجض "2
• تقٛٛى "انحغبثبد انغُٕٚخ انًشاجؼخ للبزوامج" إنٗ جبَت تقشٚش يشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙثشأَٓب
• اعتؼشاض "تقشٚش انًذٚش انتُفٛز٘ ػٍ اعتخذاو انًغبًْبد ٔاإلػفبءاد يٍ انتكبنٛف (انًبدتبٌ ( 4-13ٔ 4-12ص)
يٍ اناللحخ انؼبيخ) "
• اعتؼشاض "خلخ البزوامج نإلداسح نفتشح انغُت")2013-2012( ٍٛ
• اعتؼشاض "تقشٚش البزوامج ثشأٌ انكفبءح"
• اعتؼشاض "يشيق تًٕٚم سأط انًبل انؼبيم"
• اعتؼشاض انٕسقبد األخشٖ انًقذيخ نهُظش يٓٛب أٔ انًٕايقخ ػهٓٛب يًٛب ٚتؼهق ثًغبلم انًٕاسد ٔانًبنٛخ ٔانًٛضاَٛخ
أعبنٛت انؼًم:
• إجشاء يُبقشخ يشكضح ٔكفؤح خالل دٔساد نجُخ انًبنٛخ تتًخط ػٍ تٕصٛبد ٔاظحخ
• اساتصبل ثُبلت انًذٚش انتُفٛز٘ إلداسح انًٕاسد ٔانًغبءنخ ،ثحغت اساقتعبء
(" )1انُظبو األعبعٔ ٙاناللحخ انؼبيخ – انُظبو انًبن – ٙاناللحخ انذاخهٛخ نهًجهظ انتُفٛز٘"َٕ ،يًجش/تشش ٍٚانثبَ.2002 ٙ
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ثاوٍاً– الزقابت
انُتٛجخ :اعتُبد قشاساد انًجهظ انتُفٛز٘ ثشأٌ يغبلم انًٕاسد ٔانًبنٛخ ٔانًٛضاَٛخ اعتُبداً قًٕٚب إنٗ تٕجٓٛبد انهجُخ انًبنٛخ
ٔانتٕصٛبد انصبدسح ػُٓب.
انًؤششاد ٔانغبٚبد:
• اإلاحبطخ ػهًبً ثتٕصٛبد نجُخ انًبنٛخ ئ ٙثٛقخ "انقشاساد ٔانتٕصٛبد" انصبدسح ػٍ كم دٔسح يٍ دٔساد انًجهظ
انتُفٛز٘.
انًخشجبد :سيغ تٕصٛبد ٔاظحخ ٔدقٛقخ ٔتٕايقٛخ إنٗ انًجهظ انتُفٛز٘.
األَشلخ:
• اعتؼشاض "ػًهٛخ اختٛبس ٔتؼ ٍٛٛيشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙللبزوامج" ٔتقذٚى تٕصٛخ يحذدح إنٗ انًجهظ انتُفٛز٘
ثُبء ػهٗ رنك
• اعتؼشاض "األتؼبة انًُقحخ نًشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙنفتشح انغُت"2002-2002 ٍٛ
• اعتؼشاض "تقشٚش يشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙػٍ انًغبلم اإلداسٚخ" ٔسد إداسح البزوامج ػهّٛ
• اعتؼشاض "تقشٚش يشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙػٍ انتخلٛط اساعتشاتٛجٔ ٙاإلثالؽ ي ٙانًكتت انقلش٘ للبزوامج يٙ
أٔغُذا" ٔسد إداسح البزوامج ػهّٛ
• اعتؼشاض "تقشٚش انًشاجغ انخبسج ٙػٍ انفبلذح انًحققخ يٍ انًؼبٛٚش انًحبعجٛخ انذٔنٛخ نهقلبع انؼبو :تؼضٚض اإلداسح
انًبنٛخ" ٔسد األيبَخ ػهّٛ
• اعتؼشاض "انتقشٚش انُٓبل ٙنفشٚق انتقٛٛى ثشأٌ ػًهٛخ اختٛبس ٔتؼ ٍٛٛانًشاجغ انخبسج ٙنهفتشح ٕٚ 1ن/ٕٛتًٕص 2010
احتٗ /َٕٕٛٚ 30احضٚشاٌ ٔ "2012تقذٚى تٕصٛخ يحذدح إنٗ انًجهظ انتُفٛز٘ ثُبء ػهٗ رنك
• اعتؼشاض "ػًهٛخ اختٛبس ٔتؼ ٍٛٛأػعبء نجُخ يشاجؼخ انحغبثبد" ٔتقذٚى تٕصٛخ يحذدح إنٗ انًجهظ انتُفٛز٘ ثُبء
ػهٗ رنك
• اعتؼشاض "انتؼذٚالد انًقتشاحخ ػهٗ اختصبصبد نجُخ يشاجؼخ انحغبثبد ي ٙالبزوامج"
• اعتؼشاض "انتقشٚش انغُٕ٘ نهجُخ يشاجؼخ انحغبثبد ي ٙالبزوامج"
• اعتؼشاض "انتقشٚش انًشاحه ٙثشأٌ تُفٛز تٕصٛبد انًشاجغ انخبسج"ٙ
• اعتؼشاض "تقشٚش انًفتش انؼبو" ػهٗ أعبط عُٕ٘
• اعتؼشاض "عٛبعخ البزوامج ثشأٌ انكشف نهذٔل األػعبء ػٍ تقبسٚش انًشاجؼخ انذاخهٛخ نهحغبثبد"
• اعتؼشاض "عٛبعخ البزوامج ثشأٌ يكبيحخ انتذنٛظ ٔانفغبد"
• اعتؼشاض "تقشٚش يشاجغ انحغبثبد انخبسج ٙثشأٌ ػًهٛبد البزوامج ي ٙانصٕيبل" ٔسد إداسح البزوامج ػهّٛ
• اعتؼشاض "انتحقٛق ي ٙػًهٛبد البزوامج ي ٙانصٕيبل"
• اعتؼشاض "ػًهٛبد البزوامج ي ٙانصٕيبل"
• اعتؼشاض "انتحذٚث انثبَ ٙثشأٌ إجشاءاد إداسح البزوامج ي ٙانصٕيبل"
أعبنٛت انؼًم:
• إجشاء يُبقشخ يشكضح ٔكفؤح خالل دٔساد نجُخ انًبنٛخ تتًخط ػٍ تٕصٛبد ٔاظحخ
• اساتصبل ثُبلت انًذٚش انتُفٛز٘ إلداسح انًٕاسد ٔانًغبءنخ ،ثحغت اساقتعبء

