
  FC 131/11 

May 2011 

 

السادة املندوبني واملراقيني الًكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجًماعات وعدم من أجل احلّد من تأثريات عملوات املنظمة على اليوىة واملساهمة يف عدم الًأثري على املناخ. وورجى من  ُطيع عدد حمدود من هذه الوثوقة

 www.fao.org ومعظم وثائق اجًماعات املنظمة مًاحة على اإلنرتنت على العنوان الًالي: طلب نسخ إضافوة منها.
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انًبنٛة نجُة  

والثالثىن بعذ المائت تاسعتالالذورة   

  2011ٌىوٍى/حزٌزان  1 –ماٌى/أٌار  30روما، 

2013-2010لجىت المالٍت فً الفتزة المتعذد السىىاث لعمل البزوامج   

 )المسائل المتعلقت ببزوامج األغذٌت العالمً(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ٚشجٗ تٕجّٛ أ٘ أسئهة تقُٛة تتؼهق بًحتٕٖ ْزِ انٕثٛقة إنٗ:

Gina Casar السٍذة 

  المىارد والمساءلت ورئٍس الشؤون المالٍتتسٍٍز وائب المذٌز التىفٍذي إلدارة 

 بزوامج األغذٌت العالمً

 رقم الهاتف: 2628 6513 06 39+
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 ملخص

هفتةش   نجُةة انًبنٛةة   انسةُٕا  نه ًتؼةذد  انؼًةم  انبشَةبي   " يسةٕد   ،ٔانثالثٍٛ بؼذ انًبئةة  سبدسةفٙ دٔستٓب ان ،نجُة انًبنٛة استؼشظت

و تقةذّ  ،ػهةٗ رنة    ٔبُةبء   تؼهٛقب  األػعبء.بًب ٚتًبشٗ يغ تؼذٚم انٕثٛقة األغزٚة انؼبنًٙ " ٔطهبت إنٗ أيبَة بشَبي  2010-2013

ٔانتٕجٛٓةب    للبزواامج إنٗ بشَبي  ػًم انًجهة  انتُفٛةز٘   انٕثٛقة  تستُذٔ .ب نجُة انًبنٛةنتُظش فٛٓ انًؼذنة ًسٕد ان البزوامجأيبَة 

 لبزواامج با انًتؼهقةة  ًسةبئم ان ٚخة  فًٛةب  هجُةة انًبنٛةة   انًتؼةذد انسةُٕا  ن  ؼًةم  انبشَةبي   هةضو تؼةذٚم   ٔقةذ ٚ انًقذية يٍ نجُة انًبنٛة. 

 . للبزوامجيغ أ٘ تغٛٛشا  يتضايُة تطشأ ػهٗ بشَبي  ػًم انًجه  انتُفٛز٘  ّنعًبٌ اتسبق ةدٔسٚبصٕس  

 

 

 التىجٍهاث المطلىبت مه لجىت المالٍت

  ٍاحبنتٓب إنٗ انًجه  ساستؼشاظٓبتًٓٛذا  إلاستؼشاض انٕثٛقة ٔانًٕافقة ػهٛٓب هجُة انٚشجٗ ي. 

 المشىرة سىدةم

، ")المسائل المتعلقت ببزوامج األغذٌت العالمً( 2013-2010لفتزة لسىىاث المتعذد العمل البزوامج "تىافق لجىت المالٍت على 

 .باستعزاضه وتىصً المجلس
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 األغذٌت العالمً بزوامجالمتعلقت بمسائل فٍما ٌخص الهذف لجىت المالٍت 

 يؼب  بٕصفّ بشَبيجب أَشأ  يُظًة األيى انًتحذ  ٔيُظًة األغزٚة ٔانضساػة نأليى انًتحذ  بشَبي  األغزٚة انؼبنًٙ  -1

أداء أَشطتّ ػهٗ ْذ٘ يشاجؼة  فٙ البزوامجٔسٛستًش ْزا . ٚٓذف نتحقٛق األغشاض ٔأداء انًٓبو انًحذد  فٙ انُظبو األسبسٙ

دٔسٚة.
(1)

 

ػهٗ أَّ "فٙ جًٛغ األيٕس انًتؼهقة  لبزوامجليٍ انُظبو األسبسٙ ٔانالئحة انؼبية  4 –ٔتُ  انًبد  انشابؼة ػشش   -2

فٙ ٛة ٔنجُة انًبنٛة ، ٚهتً  انًجه  يشٕس  انهجُة اساستشبسٚة نأليى انًتحذ  نشؤٌٔ اإلداس  ٔانًٛضاَللبزوامجببنشؤٌٔ انًبنٛة 

 يُظًة األغزٚة ٔانضساػة."

 الىتائج

بتٛة سهًٛة إنٗ ٔتٕجٛٓب  تقُٛة ٔسٛبس تسؼٗ نجُة انًبنٛة، ػٍ طشٚق يؤششا  انُتبئ  انٕاسد  أدَبِ، إنٗ تقذٚى يشٕس  -3

 انًجه  انتُفٛز٘.

 مسائل المىارد والمالٍت والمٍزاوٍت –أواًل

انهجُة انًبنٛة تٕجٛٓب  استُبدا  قٕٚب  إنٗ استُبد قشاسا  انًجه  انتُفٛز٘ بشأٌ يسبئم انًٕاسد ٔانًبنٛة ٔانًٛضاَٛة : انُتٛجة

 .انصبدس  ػُٓبتٕصٛب  انٔ

 :انًؤششا  ٔانغبٚب 

يٍ دٔسا  كم دٔس  انصبدس  ػٍ تٕصٛب " انقشاسا  ٔانتٕصٛب  نجُة انًبنٛة فٙ ٔثٛقة "اإلاحبطة ػهًب  ب •

 انتُفٛز٘.نًجه  ا

 إنٗ انًجه  انتُفٛز٘. ٔتٕافقٛةتٕصٛب  ٔاظحة ٔدقٛقة  سفغ: انًخشجب 

 :األَشطة

 ٓب.تحذٚثبتٔ البزوامج اإلداس  فٙ طخطاستؼشاض  •

 (2َٔجض )َٔظبيّ انؼبنًٙ نهًؼهٕيب   البزوامجانتحذٚث انُٓبئٙ نًششٔع شبكة استؼشاض  •

 بشأَٓب تقشٚش يشاجغ انحسببب  انخبسجٙٔ "للبزوامجانحسببب  انسُٕٚة انًشاجؼة "تقٛٛى  •

)ص(  4-13ٔ 4-12"تقشٚش انًذٚش انتُفٛز٘ ػٍ استخذاو انًسبًْب  ٔاإلػفبءا  يٍ انتكبنٛف )انًبدتبٌ استؼشاض  •

 يٍ انالئحة انؼبية("

 البزوامجفٙ  انكفبء  ػٍتقشٚش اناستؼشاض  •

 ػهٛٓبأٔ انًٕافقة فٛٓب انًقذية نهُظش ٔ ٔانًٛضاَٛة بًسبئم انًٕاسد ٔانًبنٛةانًتؼهقة  استؼشاض انٕسقب  األخشٖ •

 :أسبنٛب انؼًم

 تٕصٛب  ٔاظحةتتًخط ػٍ خالل دٔسا  نجُة انًبنٛة يُبقشة إجشاء  •

 ، احسب اساقتعبءانًٕاسد ٔانًسبءنةتسٛٛش داس  إلاساتصبل بُبئب انًذٚش انتُفٛز٘  •

 

 

 

                                                      

(1)
 .2002انالئحة انذاخهٛة نهًجه  انتُفٛز٘"، َٕفًبش/تششٍٚ انثبَٙ  –انُظبو انًبنٙ  –ؼبية انالئحة ان – "انُظبو األسبسٙ 
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 قابتالز –ثاوًٍا

 استُبدا  قٕٚب  إنٗ تٕجٛٓب  انهجُة انًبنٛة ٔانتٕصٛب  انصبدس  ػُٓب. انشقببةاستُبد قشاسا  انًجه  انتُفٛز٘ بشأٌ يسبئم  انُتٛجة:

 :انًؤششا  ٔانغبٚب 

اإلاحبطة ػهًب  بتٕصٛب  نجُة انًبنٛة فٙ ٔثٛقة "انقشاسا  ٔانتٕصٛب " انصبدس  ػٍ كم دٔس  يٍ دٔسا  انًجه   •

 انتُفٛز٘. 

 سفغ تٕصٛب  ٔاظحة إنٗ انًجه  انتُفٛز٘. :انًخشجب 

 :األَشطة

 بػهٛٓ البزوامجإداس   ددٔٔس سٚش يشاجغ انحسببب  انخبسجٙ ػٍ انًسبئم اإلداسٚةباستؼشاض تق •

 ، احسب اساقتعبءتؼٍٛٛ أػعبء نجُة يشاجؼة انحسببب بشأٌ نٗ انًجه  انتُفٛز٘ إب  تقذٚى تٕصٛ •

 ، احسب اساقتعبءاختصبصب  نجُة يشاجؼة انحسببب استؼشاض انتؼذٚال  انًقتشاحة ػهٗ  •

 ُة يشاجؼة انحسببب استؼشاض انتقشٚش انسُٕ٘ نهج •

 استؼشاض انتقشٚش انًشاحهٙ بشأٌ تُفٛز تٕصٛب  انًشاجغ انخبسجٙ •

 سٚش انًفتش انؼبوباستؼشاض تق •

 بػهٛٓ البزوامجد إداس  سدٔسٚش يشاجغ انحسببب  انخبسجٙ ٔباستؼشاض تق •

 بشأٌ يسبئم انشقببة، احسب اساقتعبء البزوامجسٛبسب  استؼشاض انتؼذٚال  انًقتشاحة ػهٗ  •

 

 :أسبنٛب انؼًم

 إجشاء يُبقشة يشكض  ٔكفؤ  خالل دٔسا  نجُة انًبنٛة تتًخط ػٍ تٕصٛب  ٔاظحة •

 ، احسب اساقتعبءانًٕاسد ٔانًسبءنةتسٛٛش اساتصبل بُبئب انًذٚش انتُفٛز٘ إلداس   •

 


