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اجمللس
الدورة الواحدة واألربعون بعد املائة
رومـا 11 - 11 ،أبريل/نوسان 1111

حالة تطبوق القرارات الصادرة عن الدورة األربعني بعد املائة للمثلس
( 12نوفمرب/تشرني التاني –  3ديسمرب/كانون األول )1111
م
م

ؼـصمبرغاعجمسؿلماجملؾسماٌؿعددماظلـواتمسؾىمأنمؼلؿعرضماجملؾمسموثقؼ ةمبأ لنمحاظ ةمتطؾق قماظؼ راراتمم
-1
اظصادرةممسـهميفمدورتهماظلابؼة.1م
م
وت ردماظؼ راراتماظ يتماسؿؿ دػاماجملؾ سميفمدورت همانيربع نيمبع دماٌائ ةم(29مغ وصؿر/تأ رؼنماظـ اغيم–مم
-2
3مدؼلؿر/طاغونمانيولم)2212مسؾىماىفةماظقؿـىمععمإذارةمإديماظػؼراتمذاتماظصؾةمع نمتمؼرؼ رماجملؾ سميفمح نيممت ردم
حاظةمتطؾققماظؼراراتمسؾىماىفةماظقلرى.م
م

1ممماظػؼرةم3معنمعرصقماظوثقؼة

.CL 141/INF/8

رُؾعمسددمحمدودمعنمػذهماظوثقؼة عنمأجلمايدّمعنمتلثرياتمسؿؾقاتماٌـظؿةمسؾىماظؾقؽةمواٌلاػؿةميفمسدمماظؿلثريمسؾىماٌـاخ.موؼرجىمعنماظلادةم
اٌـدوبنيمواٌراضؾنيماظؿؽرّممبنحضارمغلكفممععفممإديماالجؿؿاساتموسدممرؾبمغلخمإضاصقةمعـفا.موععظمموثائقماجؿؿاساتماٌـظؿةمعؿاحةمسؾىماإلغرتغتم
سؾىماظعـوانماظؿاظي:مwww.fao.orgمم
MA735/A
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جلنةا الربنامج واملالوة
م
تقرير االجةماع املشرتك بني الدورة الرابعة بعد املائة للثنة
الربنـــامج والـــدورة اخامســـة والـــتنةني للثنـــة املالوـــة
( 12أكةوبر /تشرين األول )1111
تأاررماظعِرماٌلؿكؾصةمسؾ ىمغط اومواد عمبأ لنمرط دمخط ةم تؼدؼممهدؼـاتمعـؿظؿةمإديمىـ ةماٌ م رماٌعـق ةمبؿابع ةم
اظعؿ لمواد ؿعراضمعـؿص ماٌ دةمواظؿؼق قمميفمغفاؼ ةمص رتةم اظؿؼققمماًارجيماٌلؿؼلموإديمىـيتماظرغاعجمواٌاظقة.
اظلـؿني،موإجراءمه دؼـاتمعـؿظؿ ةمويفماظوض تماٌـاد بمس نم
اظؿؼدمماحملرزميفماالغؿؼالمإديمغظاممظ ددارةمعل ؿـدمباظؽاع لمإديم
اظـؿائج،متؾعاًمنيصضلمممارداتمانيعمماٌؿقدةم(اظػؼرةم.)6م
وضعمإدرتاتقفقةمتعؾؽةماٌواردموإدارتفامظضؿانماٌواءع ةماظؿاع ةم تؼ دؼممه دؼـاتمعـؿظؿ ةمإديماالجؿؿ ا ماٌأ رت ميفم
بنيماٌلاػؿاتماظطوسقةمواالذرتاطاتماٌؼررةمع نمأج لمهؼق قم ع ارس/آذارم2211مويفماد ؿعراضمعـؿص ماٌ دةموبرغ اعجم
رتةم2213-2212م
ةمظؾػ
لمواٌقزاغق
اظعؿ
انيػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿائجماظؿـظقؿقةم(اظػؼرةم8م(أ)).م
(اظوثقؼؿانم  CL 141/10و.) C 2011/3م
إتاحةمععؾوعاتمحمدّثةمسنمحاظةم وؼلمأوظوؼاتماٌـظؿ ةمسؾ ىم ضدعتماٌعؾوعاتماٌطؾوبةميفماالجؿؿا مشريماظرمسي.م
أنموفزمػذهماٌعؾوعاتمظالجؿؿا مشريماظرمسيماٌزععمسؼ دهميفم
1مع ارس/آذارم2211مواظ ذيمدقض مّماٌف ؿؿنيمع نمانيسض اءم
واٌص ادرماٌؿؽـ ةمانيخ رىمظؾؿؿوؼ لماظط وسيمواظأ راطات
(اظػؼرةم8م(ب)).مم
ادؿؼص اءمإعؽاغق ةماظؿوط لمإديمأد اظقبم وؼ لمابؿؽارؼ ةمع عم اغضؿتماٌـظؿةمرمسق امإديماظػرؼ قماظرائ دماٌع امباظؿؿوؼ لم
اٌؾؿؽ رمظؾؿـؿق ةميفم21مد ؾؿؿر/أؼؾ ولم2212موذ ارطتميفم
ذرطاءمجددم(اظػؼرةم8م(ب)).مم
جؾل ؿهماظعاع ةماظـاعـ ةم(17-16مدؼل ؿر/ط اغونمانيولم
)2212ماظ يتمغوضأ تمخالض امضض اؼامامنيع نماظغ ذائيم
وادؿكدامماظؿقوؼالتماٌاظقةمظالدؿـؿارميفماظؿـؿقةماظزراسقة.م
م
وريماظوح داتماظػـق ةمواٌؽات بماٌقداغق ةممحاظق امتؼققؿ ام
ظؾؿؾادئمواًطوطمماظؿوجقفقةمظؾؿعاونمععماظؼط ا ماً اصم
إلتاحةمضدرمأطرمعنماٌروغةمظؾأراطاتماٌاظقةماىدؼدة.م
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ؼُ عرضمسؾ ىمىـ ةماٌ م رماٌعـق ةمبؿابع ةماظؿؼق قمماً ارجيم سرض تموثقؼ ةم"اظؿص وّر"مسؾ ىمىـ ةمماٌ م رميفمم
اٌلؿؼلّموسؾىمىـيتماظرغاعجمواٌاظقةميفمدوراتفاماٌؼؾؾ ةمتص ورم 23مصراؼر/ذؾاطم2211موسؾىمى ـيتماظرغ اعجمواٌاظق ةميفمم
عؿؽاعلمسنمرروماظعؿلماظػعّاظةمواظؽػمةمظأؾؽةماٌؽاتبماٌقداغق ةم عارس/آذارم2211م).(CL 141/15
ظؾؿـظؿةموسنمصوائدػا،موتؿض ؿّنموثقؼ ةماظؿص وّرمػ ذهمععؾوع اتم
ذاعؾةموعـظّؿة،مخاطةميفمعامؼؿعؾقمباٌل ائلماًاط ةمب اٌواردم
اظؾأرؼةمباميفمذظ مه دؼثمس نمسؿؾق ةماظالعرطزمؼ ةماى اريم
تـػقذػاموهدؼدمانيدوارمواٌلموظقاتماىدؼدةموطقػقةمعلاػؿؿفام
يفمبـ اءمذ ؾؽةمأصض لمع نمذ لغفامأنمتل اسدمعـظؿ ةمانيشذؼ ةم
واظزراسةمسؾىماظعؿلمطؿـظؿةمواحدةم(اظػؼرةم.)9مم
تقريـــر الـــدورة الرابعـــة بعـــد املائـــة للثنـــة الربنـــامج
( 12-11أكةوبر/تشرين األول )1111
إس دادمخط ةمتـػق ذمإلد رتاتقفقةممبـ اءماظؼ دراتمتُع رضمسؾ ىم سُرض تمخط ةماظؿـػق ذمسؾ ىمىـ ةماظرغ اعجميفم
اظدورةماٌؼؾؾةمظؾفـةماظرغاعجماٌزععمسؼدػاميفمذ فرمع ارسم/آذارم عارس/آذارم2211م).(CL 141/8
2211م(اظػؼرةم12م(ب)).م
اظطؾبمإديماظ رئقسماٌل ؿؼلّمظؾؿفؾ سماظ دسوةمإديمسؼ دمماجؿؿ ا م ملمؼؿؾؾ ورمأيمخق ارمعػض لمخ اللماجؿؿ ا مسؼ دميفمم
ظرؤداءماجملؿوساتماإلضؾقؿقةمعنمأج لمإرالسف امسؾ ىمحص قؾةم 7مصراؼر/ذؾاطم.2211موؼؿعنيمسؾىمىـةماظرغاعجمعواطؾةم
اٌأاوراتماإلضؾقؿقةمبألنمععاؼريمانيػؾق ةمظؾقص ولمسؾ ىما ٌِ ـ م ادؿعراضمػذهماٌللظة.م
عنمبرغ اعجماظؿع اونماظ ؿؼامٌأ ارؼعماظؿـؿق ةماظورـق ةموتقل ريم
اظؿوط لمإديمتواص قميفماصراءمخلص وصماًق ارماٌػضّ لمم
(اظػؼرةم12م(د)).م
إج راءمعزؼ دمع نماظدراد ةمواٌـاضأ ةمٌوض و معراس اةماظؾُمع دم دمؿـظرمىـ ةماظرغ اعجميفمأطؿ وبرم/تأ رؼنمانيولم2211ميفم
اىـلاغيميفمذيقعمأررماظـؿائجموسرمذيقعمعلؿوؼاتماٌـظؿ ةم تؼققممدورماٌـظؿةمواظعؿلماٌؿصلمباظؾُعدماىـلاغيمواظؿـؿقةم
يفمضوءمعامدؿػضيمإظق همسؿؾق ةماٌراجع ةماىـل اغقةمواظؿؼق قمم وردماإلدارة.موعنمذلنمغؿائجمػذهماٌـاضأةموغؿ ائجماٌراجع ةم
اىـلاغقةمأنمتمديمإديمبذلماٌزؼدمع نماىمف ودماٌرط زةميفم
اىـلاغيميفمدـةم2211م(اظػؼرةم12م(ػ )).
جمالمتعؿقممعراساةماظؾعدماىـلاغيميفمذيقعمأررماظـؿائج.م
دسوةماٌم راتماإلضؾقؿقةمإديماٌؾاذرةمبنجراءمعأاوراتمعنمأجلم دؿؼدمماظوثائقماظالزعةمظؿلفقلمػذهماٌـاضأاتمإديماٌم راتم
اتؾا مغفجمتدرجييمظدعجمبرغاعجماظؿع اونماظ ؿؼامض ؿنماإلر ارم اإلضؾقؿقةميفمسامم.2212
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اظعاممإلسدادماظراعجماظؼطرؼةموإطدارمتوط قاتمبف ذاماظص ددميفم
سامم2212م(اظػؼرةم12م(ز)).
أوظوؼ اتمانيسؿ الماظػـق ةمظؾؿـظؿ ةميفمص رتةماظل ـؿنيم م
م
2213-2212م
م

م

هدؼدماجملاالتماظيتمؼـؾغ يماظرتطق زمسؾقف امأومس دمماظرتطق زم ض دعتموثقؼ ةمبف ذاماظأ لنمإديمىـ ةماظرغ اعجميفمم
سؾقفاميفماظراعجمضؿنمطلّمعنمانيػدافماالدرتاتقفقةمواظـؿ ائجم صراؼر/ذؾاطم2211م).(CL 141/4
اظؿـظقؿقةمظعرضفامسؾىمىـ ةماظرغ اعجميفمذ فرمصراؼ رم/ذ ؾاطم
2211؛م(اظػؼرةم(11ج)).م
تعزؼزمدورماظػروماٌكؿصةمباإلدرتاتقفقةمسؾ ىمعل ؿوىماٌـظؿ ةم مطاغتماظػروماٌكؿصةمباالدرتاتقفقةمحاضرةميفمدورةمىـةم
طؽ لّميفمد قاومإس دادمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةمم اظرغاعجميفمصراؼر/ذؾاطم.2211م
،2213-2212موبلنمتؽونمػذهماظػروماٌكؿصةمباالد رتاتقفقةم
حاضرةمخاللماٌداوالتماٌؼؾؾةمظؾفـةماظرغاعجمبألنمانيوظوؼ اتم
يفم2213-2212م(اظػؼرةم11م(ػ )).م
هلنيمجودةموتوضقتماظوث ائقماظ يتمد ؿُعرضمسؾ ىماظ دوراتم د قؽونمإدخ الماٌمزؼ دمع نماظؿقل قـاتمسؾ ىمدوراتم
اٌؼؾؾ ةمظؾؿ م راتماإلضؾقؿق ةمواظؾف انماظػـق ةمع نمأج لمرب م اٌم راتماإلضؾقؿقةمواظؾفانماظػـقةميفمسامم2212موذقؽاً.
اظؿوط قاتمبانيػ دافماالد رتاتقفقةمأوماظوز ائ مانيداد قةم
ظؾؿـظؿةموتقلريمتؾؼيمتوجقفاتمعـظّؿةمسؾ ىمدم ومأصض لمس نم
انيوظوؼاتميفمدوراتماظؿكطق ماظؼادعةم(اظػؼرةم11م(و)).
إدراجمتؼرؼرماٌم رماإلضؾقؿ يمش ريماظرمس يمنيعرؼؽ اماظأ ؿاظقة،م أنز.
اظذيمغُؼلميف مطورةمرداظةمعأػوسةمبؾق قموعوجّف ةمإديماٌ دؼرم
اظع اممواجملؾ س،ميفماحملض رماي ريفمض ذهماظ دورةم
(اظػؼرةم11م(ز)).م
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تقــــارير الــــدورات التالتــــة والــــتنةني بعــــد املائــــة
( 31مــــــايو/أيــــــار  1 -يونوــــــو/حزيــــــران )1111
والرابعــة والــتنةني بعــد املائــة ( 11 - 11أكةــوبر/تشــرين
األول  )1111واخامســــــة والــــــتنةني بعــــــد املائــــــة
( 12 - 11أكةوبر/تشرين األول  )1111للثنة املالوة

اظوضعماٌاظيم
تؼدؼممععؾوعاتمإديمىـةماٌاظقةمسنمطقػقةمتلثريماالسؿؿادماٌؾؽ رم دقؼدممهؾقلمإديمىـةماٌاظقةمبعدماالغؿفاءمعنمصرتةمد ـؿنيمم
ظرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةمسؾىمتلدؼدماظدولمانيسضاءمالذرتاطاتفام طاعؾةميفمدورةمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةماىدؼدة.
يفمحقـفام(اظػؼرةم.)14
ادؿعراضمىـةماٌاظقةمظؾؿؼرتحاتماًاط ةمبؿؿوؼ لماظؿؽ اظق م ض دعتمعؼرتح اتميفمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةممظؾػ رتةم
شريماٌدرجةميفماٌقزاغقةمالظؿزاع اتمع امبع دماغؿف اءماًدع ةمميفم 2213-2212مإديمىـ ةماٌاظق ةميفمع ارس/آذارم2211م
إر ارمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةماٌاظق ةم2213-2212م ).(CL 141/9
(اظػؼرةم.)16م
إدخالمتعدؼالتمسؾىماظالئقةماٌاظقةمإلطدارماظؽأ وصاتماٌاظق ةم متموضعماظؿعدؼالتميفمطقغؿفاماظـفائق ةموادؿعراض فامع نم
اظلـوؼةماٌراجع ةميفمد قاومتـػق ذماٌع اؼريماحملاد ؾقةماظدوظق ةم ضؾ لمىـ ةماظأ مونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةميفم
ظؾؼط ا ماظع ام،مسؾ ىمأنمتػقص فامىـ ةماظأ مونماظدد ؿورؼةم عارس/آذارم2211م).(CL 141/7
واظؼاغوغق ة،موأنمتُع رضمبع دمذظ مسؾ ىماٌ م رمس نمررؼ قم
اجملؾسمظؾؿواصؼةمسؾقفام(اظػؼرةم.)17م

علائلماٌقزاغقةم
تزوؼدمىـةماٌاظقةمبعؾوعاتمحدؼـةمسنمتؼدؼراتمخطةماظعؿ لم ضدعتموثقؼةمإديمىـةماٌاظقةميفمصراؼر/ذؾاطم2211مم
اظػورؼةمظؾػرتةم2213-2212ميفمدقاومبرغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةم ).(CL 141/6
ظؾػرتةم2213-2212ميفمدورتفاماًاطةماظ يتمد ؿعؼدميفمذ فرم
صراؼر/ذؾاطم2211م(اظػؼرةم.)22م
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اٌواردماظؾأرؼةم
عواطؾةماختاذماظؿدابريمظؿأفقعماظؿوازنمبنيماىـلنيموتودمقعم وضعمإجراءمالخؿقارماٌوزػنيمظؾوزائ ماظػـق ة،مع عمزؼ ادةم
اظرتطق زمسؾ ىماظؿ وازنماىغ رايفموب نيماىـل ني،معـ ذم
غطاوماظؿؿـقلماىغرايفمظؾعاعؾنيميفماٌـظؿةم(اظػؼرةم.)22
أشلطس/آبم.2212موجيريمحاظقا،مباتؾا ماٌـوال مغػله،م
عراجعةماإلجراءمظوزائ معد1-م/عد2-م.طؿ امجي ريمغأ رم
انيػدافمظدداراتمواٌؽاتبمظعامم.2211
إسدادمدقادةمظدصصاحمسنماظوثائقمواإلجراءات،مععمرصعمتؼرؼ رم أن زم–ممتماإلصص احمس نماإلج راءاتماٌعؿؿ مدةمظؿوزق م
اٌوزػنيميفمصؽاتماظػـ قنيمواٌ دؼرؼنموع امصوضف ا،موغأ رػام
سنمذظ مإديماجملؾسمعنمخاللمىـةماٌاظقةم(اظػؼرةم.)22
سؾىماإلغرتاغت.م

إرارماظـظمماإلدارؼةموغظمماٌعؾوعاتم

م
وض عمتؼ دؼراتمجمؿّع ةمظؿؽ اظق ماظ ـفجماظؿ كزريماىدؼ دم
ظؿقدؼثمغظاممختطق ماٌواردميفماٌـظؿةمظؽيمؼؿؿاذىمععمغظ امم
أوراطلم،12مباظؿوازيمععمعأ رو ماٌع اؼريمماحملاد ؾقةماظدوظق ةم
ظؾؼطا ماظعام،مظؽيمتُدرجمضؿنمبرغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةم
2213-2212م(اظػؼرةم.)23م

م
م
ضدعتماظوث ائقماٌمؽردمةمض ذاماظغ رضمإديمىـ ةماٌاظق ةميفم
صراؼر/ذؾاطموعارس/آذارم،2211موأدرجتماظؿؼ دؼراتمميفم
برغاعجماظعؿلمواٌقزاغقةم2213-2212مم
( CL 141/6و  CL 141/9و)C 2011/13م

اظـظرمعنمجدؼدميفماضرتاحمتوحقدمعرطزماًدعاتماٌأرتطةمضؿنم ضدعتمػذهماظوثقؼةمإديمىـةماٌاظقةميفمعارس/آذارم2211ممم
عرطزمعوحّدميفمدورةماجملؾسماظواحدةموانيربعني،مإتاحةماظ ـصم ).(CL 141/9
اظؽاعلمظؿؼرؼرماظؿقؾقلماٌؿعؿقمصض الًمس نماٌعؾوع اتماإلض اصقةم
احملددةماٌطؾوبةمحولمػذاماٌوضو ،موذظ مظضؿانماخت اذمض رارم
يفمػذاماظألنمسؾىمأد امسماظؾّقـ ةموماظـظ رمباظص ورةماظواجؾ ةميفم
اٌواض ماظ يتممتماإلس رابمسـف امميفماٌ م راتماإلضؾقؿق ةم.م
(اظػؼرةم.)24مم
عواطؾةمإحرازماظؿؼدمميفمإدخالمإرارمإلدارةماٌك اررميفماٌـظؿ ةم ضدمماظؿؼرؼرماٌرحؾيمإديمىـةماٌاظقةميفمعارس/آذارم2211ممم
واظ ذيمأط ؾ مج مزءاًمع نمسؿؾق ةماإلدارةماٌل ؿـدةمإديماظـؿ ائجم ).(CL 141/9
(اظػؼرةم.)25م
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القراراتم

الةطبوقم
ؼـصمبرغاعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمظؾػ رتةم2213-2212مسؾ ىمم

تـػقذماظرتتقؾاتماٌؼرتحةمظؿقلنيماًدعاتماظؾغوؼة،مععمإؼالءم
االػؿؿامماظواجبمظالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباٌوارد،مبفدفماظـف وضم اٌواردماظؾأرؼةمواٌاظقةماظالزعةمعـصوصمسؾقفا.م
باىودةموبـطاومتغطقةماظرتذيةماظؿقرؼرؼ ةمواظرتذي ةماظػورؼ ةم
ىؿقعمظغاتماٌـظؿة.م(اظػؼرةم.)26م

اد ؿؿرارمب ذلماىف ودمإلس دادماخؿصاط اتمىـ ةماظأ مونم ادؿعرضتمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةموىـةماٌاظقةم
ارس/آذارم2211م
رتاحمميفمع
انيخالضق ة،متلؿعرض فامىـ ةماظأ مونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةم االض
( CL 141/7و.)CL 141/9
وىـةماٌاظقةميفمعارس/آذارم2211م(اظػؼرةم.)27
وض عمبرغ اعجمظمدض رارماٌ اظيمسؾ ىمعراح لميبق ثمؼؾ م ؼـػذماظرغاعجمعنمخاللمذياسةمسؿلمخمصصةمضذاماظغرضم
احؿقاج اتماٌـظؿ ةموؼعؽ سمط لماالسؿؾ اراتمذاتماظص ؾة بدسممعنمذرطةممارغلتموؼوغ مم( .)Ernst & Youngوض دم
ادؿعرض ت مىـ ةماظأ مونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةموىـ ةم
(اظػؼرةم.)28
اٌاظق ةماظؿؼ دمماحمل رزميفمع ارس/آذارم2211مم
( CL 141/7و.)CL 141/9
املؤمترات اإلقلوموة
م
املســائل املةعلقــة بالربنــامج واملوزانوــة الناذــاة عــن تقــارير
املؤمترات اإلقلوموةم
إسدادموثقؼةمتؿضؿّنمتصوراًمخاطاًمبؿعزؼزمطػاءةمذ ؾؽةماٌؽات بم اختذتماإلجراءاتماظالزعةم(.)CL 141/15م
اٌقداغقةموصعاظقؿفام(اظػؼرةم.)33
اد ؿكداممغؿ ائجماٌ م راتماإلضؾقؿق ةمٌزؼ دمع نماظؾق ثميفم
انيوظوؼ اتموإلس دادمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةماٌؼؾ لم
(اظػؼرةم.)33م
ادؿـادماظدصعةماٌؼؾؾةمعنمتؼارؼرمتـػقذماظرغاعجمإديمإرارماظـؿ ائجمم
(اظػؼرةم.)33م
اختاذماإلجراءاتماظالزع ةمظؽ يمؼـظ رماٌ م رميفمتغ قريماالد مم
اظرمسيمٌـظؿةمانيشذؼةمواظزراسةمباظؾغةماإلد ؾاغقمةميبق ثمت ردم
ظػظةم"انيشذؼة"مضؾلمظػظةم"اظزراسة"محرطاًمسؾ ىماالتل اومع عم
تلؿقاتماٌـظؿةمباظؾغاتمانيخرىم(اظػؼرةم.)34

اختذتماإلجراءاتماظالزعةم( CL 141/4وم.)CL 141/8

مثةمإجراءاتمخمططةمضامظػرتةماظلـؿنيماٌؼؾؾة.مم
م
اختذتماإلجراءاتماظالزعةمودقؼؿضيمانيعرماختاذمضرارمع نم
ضؾلماٌم رم(.)CL 141/7م
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القراراتم

الةطبوقم

اللثان الفنوة
م
املســائل املةعلقــة بالربنــامج واملوزانوــة الناذــاة عــن تقــارير
اللثان الفنوة
م

تؼرؼ رماظ دورةماظـاعـ ةمواظل ؿنيمظؾفـ ةمعأ ؽالتماظل ؾعم
(16-14مؼوغقو/حزؼرانم)2212

هدؼ دمأوظوؼ اتماظعؿ لمبأ لنموط ولمأط قابمايق ازاتم أسطقتمانيوظوؼة مضذهماظؼضاؼاميف مبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةمم
اظصغريةمإديمانيدواوموتؼؾّبمانيدعارمواالدؿـؿاراتمانيجـؾق ةميفم (.)C 2011/3م
اظزراس ةميفماظؾؾ دانماظـاعق ةمواظؿف ارةمباٌـؿف اتماظزراسق ةميفم
اظؾؾدانمانيصرؼؼقةميفماظػرتةماٌؿؾؼقةمعنمبرغ اعجماظعؿ لمواٌقزاغق ةم
ظؾػرتةم2211-2212م(اظػؼرةم.)35م

م

إج راءمهؾمق لمإض ايفمح ولمتؼّؾ بمانيد عار،موالمد قؿامبأ لنمم تأؽلمػذهماٌللظةمأوظوؼةمضصوىميفماظوضتماظراػن،مالمدقؿام
اصثارماٌرتتؾةمسؾىمذظ مواالدؿفاباتماظلقادقةماٌالئؿة.موجعلم سؾىمضوءمدورماٌـظؿةميفمإس دادموثقؼ ةمجمؿوس ةماظعأ رؼنم
ىـةمعأؽالتماظل ؾعمتل اغدمصرؼ قماً راءماظرصق عماٌل ؿوىم بألنمتؼؾّبمانيدعار.م
اٌعامبانيعنماظغ ذائيمواظؿغذؼ ةماظؿ ابعمظؾفـ ةمانيع نماظغ ذائيم م
م
اظعاٌيمباظعؿلمسؾىمػذاماٌوضو م(اظػؼرةم.)35م
م
م
عواطؾةمإسدادمعؾادئماالد ؿـؿارماظزراس يماٌل مولمواظأ رو ميفم مثةمعأاوراتمعلؿؿرةمجارؼةمسؾىمضدممود اومإلس دادمػ ذهمم
سؿؾقةمذاعؾةمظؾـظرميفمػذهماٌؾادئمداخلمىـ ةمانيع نماظغ ذائيم اٌؾادئ.م
اظعاٌيم(اظػؼرةم.)35م
اظؿعاونمع عماٌـظؿ اتماظدوظقمةمانيخ رىمذاتماظص ؾةمميفمجم الم جرىمتؽـق ماظؿعاونماظؼائم.مم
م
اٌعؾوعاتماٌؿعؾؼةمبلدواوماظلؾعموهؾقؾفام(اظػؼرةم.)36م
م
م
إغأاءمجمؿوسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعض وؼةممبرئاد ةمرئ قسمىـ ةم متمإغأاءمجمؿوسةماظعؿلماظيتمسؼدتماجؿؿاسني.م
عأ ؽالتماظل ؾع،مالد ؿعراضمأدوارمىـ ةمعأ ؽالتماظل ؾعم
واظؾفانماظػرسقةماظؿابعةمضاموترتقؾاتمسؿؾفام(اظػؼرةم.)37م
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القراراتم

الةطبوقم

تؼرؼ رماظ دورةماظـاغق ةمواظعأ رؼنمظؾفـ ةماظزراس ةمم
(19-16مؼوغقو/حزؼرانم)2212
هؼققماالتل اومب نيماظؿوط قاتماًاطمةمبؿقدؼ دمانيوظوؼ اتم تـػذمػذهماظعؿؾقةمضؿنمانيػدافماالدرتاتقفقةمطؿامح ددمتم
واٌزاؼاماظـلؾقةمظؾؿـظؿةموأنمتض ؿّنمموث ائقماظؾفـ ةميفماٌل ؿؼؾلم اظؼض اؼامذاتمانيوظوؼ ةمواجمل االتماظ يتمؼـؾغ يماظرتطق زم
هؾقالًمعػصالًمأطـرمظؾؿفاالتماظيتمؼـؾغيماظرتطقزمسؾقفاموتؾ م سؾقفا.مودقرزمذظ ميفموثائقماظدورةماٌؼؾؾةمظؾفـةماظزراسة.م
اظيتمؼـؾغيمرصعماظرتطقزمسـفا(.اظػؼرةم.)39
إبرازماظأ راطاتممسؾ ىمدم ومأوض ممع عمعأ ارطةمأط رمظمؾؼط ا م تماٌواصؼةمسؾىمادرتاتقفقةماٌـظؿةمبأ لنمماظأ راطاتمميفم
حنيمأنمادرتاتقفقاتمعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغيمواٌـظؿ اتم
اًاصم(اظػؼرةم.)42
شريمايؽوعقةمواظؼطا ماً اصمػ يمضق دماٌراجع ةم.موأدىم
اظؿعاونمععماظوحداتماظػـقةمواٌؽاتبماٌقداغقةمإديمتأ فقعم
اٌأارطةمععماظؼطا ماًاص.م
م
أع امعؾ ادراتماظأ راطةمع عماٌـظؿ اتماإلضؾقؿق ةماظػرسق ةم
واإلضؾقؿقةمواظدوظقةموععماظؼطا ماًاصموعـظؿاتماجملؿؿ عم
اٌدغيمصفيمجارؼةميفمأصرؼؼقاموأعرؼؽاماظالتقـقةموآدقا.م
ؼـؾغيمتعزؼزمضدرةماٌـظؿةمباظـلؾةمإديماٌل ائلماٌؿص ؾةمباظرتب ةمم مث ةمعوز مإض ايفميفمجم الماظرتب ةموأخص ائيمميفماظرتب ةم
ؼ دسؿانماظأ راطةماظعاٌق ةمبأ لنماظرتب ة.مود ؿؼوممذ عؾةم
(اظػؼرةم.)42
انيراضيمواٌقاهمبنحارةماظػرؼقماً ارجيماظرصق عماٌل ؿوىم
اٌعامبانيػدافماإلمنائقةمظألظػقةميفمعاؼو/أؼارم2211مبكخرم
اظؿطوراتمسنماظأراطةماظعاٌقةمبألنماظرتبةمودؿـاضشمضضاؼام
ذيعمانيعوال.م
م
تعقنيمعلمولمأولم(خصوبةماظرتبةموتغذؼةماظـؾاتات).م
إنماٌلائلماٌؿصؾةمب دةمدوراتمىـ ةماظزراس ةمومإعؽاغق ةمسؼ دم
دورةمخاطةمظؿقدؼدمانيوظوؼاتمؼـؾغيمأنمؼعاىفامعؽؿبمىـةم
اظزراس ةموط ذظ مجمؿوس ةماظعؿ لماٌػؿوح ةماظعض وؼةماٌعـق ةم
باظؿدابريماظراعقةمإديمزؼادةمطػاءةمانيجفزةماظرئادقة،مب امؼأ ؿلم
اظؿؿـقلم(اظػؼرةم.)44م

متميبثمػذهماٌللظةموتؼدؼمماظؿوطقاتميفماجؿؿا مجمؿوسةم
اظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼة ميفم 22مصراؼر/ذؾاطم،2211مسؾ ىم
أنمختضعمٌزؼدمعنماالدؿعراضمعنمضِؾلماجملؾ سمواٌ م رم
).(CL 141/14م
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القراراتم
تؼرؼ رماظ دورةماظعأ رؼنمظؾفـ
(8-4مأطؿوبر/تأرؼنمانيولم)2212

الةطبوقم

ةماظغاب

اتم

عواطؾةماظعؿلمعنمأجلمتعزؼزماظؿؼققمماظعاٌيمظؾؿ واردمايرجق ةم جيريمإنازماظدراداتمبألنمتدػورماظغاب اتمواالدؿأ عارم
وإسدادمادرتاتقفقةمروؼؾةمانيعدمظؾرغاعجماًاصمبف ذاماظؿؼق قمم سنمبُعد.م
وعواطؾةماظدورماظرؼاديميفمػذاماٌضؿارم(اظػؼرةم.)46م
علاغدةماظؾؾدانمظالدؿػادةمع نماإلد فامماحملؿؿ لمماظ ذيمتؼدع هم جيريمإنازمدرادةمسنمانيذفارماظواضعةمخارجماظغابات.م
اظغاباتموانيذفارماظواضعةمخارجماظغاباتميفمسؿؾ قيتمماظؿكػق م
عنمورلةمتغريماٌـاخمواظؿؽقّ مععهمععماظرتطق زمسؾ ىماجمل االتم
اظيتمتؿؿؿعمصقفامبقزةمغلؾقةم(اظػؼرةم.)46
علاغدةماظؾؾدانمظؿقؼققمأػداصفاماٌؿؿـؾةميفمتعزؼ زمسؿؾق ةمإغػ اذم جيريمإسدادمعؼاؼقسمسؿؾقةمظؼقاسماظؿؼدمماحمل رزميفمإدارةم
اظؼ واغنيماحملؾق ةماًاط ةمباظغاب اتمودس ممإدارةماظغاب اتم اظغاباتمععماٌمدلاتماظرئقلقة.
(اظػؼرةم.)46
االدؿػادةمعنماظلـةماظدوظقةمظؾغاباتميفم2211مسؾىماسؿؾارمأغفام أرؾؼ تماظل ـةماظدوظق ةمظؾغاب اتميفمعـؿ دىمانيع مماٌؿق دةم
صرطةمإلبرازمدورماظغاباتميفماظؿـؿقةماٌل ؿداعةموع مازرةمجف ودم بأ لنماظغاب اتميفمؼـ اؼر/ط اغونماظـ اغيم–مصراؼ ر/ذ ؾاطم
،2211موػ ومع امذ ددمسؾ ىمدورماظغاب اتموايراج ةميفم
اظؾؾدانميفمػذاماظصددم(اظػؼرةم.)46
هؼققماظؿـؿقةماٌلؿداعة.م
إسدادمتؼرؼرمذاعلمسنمحاظةماٌواردماظوراثقةمايرجقةميفماظع املم
وعلاسدةماظؾؾدانمسؾىمدعجمطونماظؿـو ماظؾقوظوجيمواد ؿكداعهم
بطرؼؼةمعلؿداعةمضؿنماإلدارةمايرجقةماٌلؿداعةم(اظػؼرةم.)47م
م
عواط ؾةمدراد ةماٌل ائلمايلاد ةماٌؿص ؾةمباظغاب اتمواٌق اهم
واظرتب ةموتؼ دؼمماظ دسممظؾؾؾ دانمانيسض اءميفمػ ذاماجمل المم
(اظػؼرةم.)47مم
م
عواطؾةمتلدؼةمدورػاماظرؼ اديميفماظأ راطةماظؿعاوغق ةمع نمأج لم
اظغاباتم(اظػؼرةم.)47م
م

جيريمدسمماظؿقؾقلمسؾىماٌلؿوىماظؼطري.مم
م
م
م
دقُ عؼدماٌـؿ دىماظع اٌيماظـ اغيمس نماغ زالوماظرتب ةميفمعؼ رم
اٌـظؿةميفمأطؿوبر/تأرؼنمانيولم.2211م
م
متمتأفقعمإضاعةماظأراطاتمواختاذماإلجراءاتماٌؾؿود ةميفم
عـؿدىمانيعمماٌؿقدةمبألنماظغابات،مخاللماظـؼاشماظرصق عم
اٌلؿوىموإرالوماظلـةماظدوظقةمظؾغابات.
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تؼرؼرماظ دورةماظلادد ةمواظ ـالثنيمظؾفـ ةمانيع نماظغ ذائيم
اظعاٌيم(14-11مو16مأطؿوبر/تأرؼنمانيولم)2212م

م
ضؿانمىـ ةمانيع نماظغ ذائيماظع اٌيمظؿـل ققمأصض لمع عم مثةمتػاسلمعـؿظممبنيمرئقسمىـةمانيع نماظغ ذائيموانيعاغ ةم
بألنمعلائل/عواضقعموودائلمهلنيماظؿؽاعلمب نيممدوراتم
صعاظقّاتمؼوممانيشذؼةماظعاٌيم(اظػؼرةم.)52م
ىـةمانيعنماظغذائيموؼوممانيشذؼةماظعاٌي.
م
ضؿانمىـةمانيعنماظغذائيماظعاٌيمزؼ ادةمعأ ارطةماظؼط ا م جيريمإس دادماد رتماتقفقةمظؿأ فقعمعأ ارطةمأط رمظمؾؼط ا م
اً اصميفمىـ ةمانيع نماظغ ذائيمع عمعؽؿ بماالتص االتم
اًاصميفمأغأطؿفام(اظػؼرةم.)51م
واظعالض اتماًارجق ةموممـ لماظؼط ا ماً اصمميفماىؿاس ةم
االدؿأارؼةماظؿابعةمظؾفـةمانيعنماظغذائي.م
م
اظؼقام،مض ؿنمإر ارماظؾفـ ةموع نمخ اللمسؿؾ ّق ةمذ اعؾةم،م متماالتػاومسؾىمسؿؾقةمإلسدادماًط وطماظؿوجقف ّق ةماظطوسّق ةم
بنس دادماًط وطماظؿوجقفقّ ةماظطوسقّ ةمبأ لنممايَوِطؿ ةم عنمخاللمإغأاءمذياسةمسؿلمعػؿوحةماظعضوؼة.مطؿامجي ريم
اٌل موظةميق ازةمانيراض يمواٌ واردماظطؾقعقّ ةمانيخ رى،م حاظقاماظـظرميفماضرتاحمظؾؿؽؿ بمبأ لنمعؾ ادئماالد ؿـؿاراتم
واظؾدءميفماظـظرميفمعؾادئماالدؿـؿاراتماظزراسق ةماٌل موظةم اظزراسقةماٌلموظة.
اظيتمهرتممايؼوومودؾلماظعقشمواٌواردم(اظػؼرةم.)53م
إرالومسؿؾقّةمعػؿوحةموذاعؾةمبفدفمإسدادماظـل كةمانيوديم غظرتمذياسةماظعؿلماٌػؿوح ةماظعض وؼةميفمغؿ ائجماٌأ اورةم
عنماإلرارماالدرتاتقفيماظع اٌيمظألع نماظغ ذائيمواظؿغذؼ ةم اإلظؽرتوغق ةمبأ لنماظغ رضمع نمإر ارماد رتاتقفيمس اٌيم
وعؾادئهموػقؽؾهمظ دىمط قاشةماض رتاحمظالتػ اوممسؾق هممبأ لنم
يبؾولمذفرمأطؿوبر/تأرؼنمانيولم2212م(اظػؼرةم.)53
اإلرارماالدرتاتقفيماظعاٌي.مم
سؼ دمعائ دةمعل ؿدؼرةمخ اللمس امم2211مظدراد ةماظط روم تـؽ بمانيعاغ ةمحاظق امسؾ ىمإس دادمع ذطرةمعػ اػقممتع رضم
اظغ رضمع نموراءمتـظ قممعائ دةمعل ؿدؼرةموػقؽؾ فاموعوس دم
اٌلؿكدعةمظؿؼدؼرمسددماىقا م(اظػؼرةم.)53
سؼدػا.مم
م
وضعمسؿؾقّةمذػاصةمؼؼودػامعؽؿبمىـةمانيعنماظغذائيمع نم تؿـاولمذياسةماظعؿلماٌػؿوحةماظعضوؼةماظؿابعةمظؾؿؽؿبمػذهم
أجلمادؿعراضمبرغاعجماظعؿلمواٌقزاغقّةماٌؼ رتحمواً امصم اٌللظةمبلاسدةمانيعاغة.
باظؾفـ ةمظؾػ رتةم2213-2212موإس دادمإر ارمعل ؿـدمإديم
اظـؿائجمخاصمباظؾّفـ ةمسؾ ىممذ ؽلمبرغ اعجمسؿ لمعؿع ددم
اظلـواتمظؾؿلاسدةمسؾىمرطدماظؿؼدمماظذيمه رزهماظؾفـ ةم
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ط ةمبـظؿ ةم
وٌواءعةمعقزاغقّؿف امموأغأ طؿفامع عمتؾ ماًا ّ
انيشذؼ ةمواظزراس ةمواظص ـدووماظ دوظيمظؾؿـؿق ةماظزراسقّ ةم
وبرغاعجمانيشذؼةماظعاٌي؛موعنماٌلؿقلنمأنمؼُع رضمػ ذام
اإلر ارمسؾ ىماظ دورةماظ يتمد ؿعؼدػاماظؾفـ ةميفمذ فرم
أطؿوبر/تأرؼنمانيولم2211م(اظػؼرةم.)54م

جلنة الشؤون الددةورية والقانونوة
تقريــر الــدورة اةاديــة والةســعني للثنــة الشــؤون
الددـــــــــــــــــــةورية والقانونوـــــــــــــــــــة
( 11-11دبةمرب/أيلول )1111
اٌلائلمذاتماظصؾةمبؿـػقذمخطةماظعؿلماظػورؼةمظؿفدؼدماٌـظؿة
تواطلماجملؿوساتماإلضؾقؿقةمادؿعراضماظالئقةماظداخؾق ةم دؿكضعمػذهماٌللظةمظؾؿزؼدمع نماٌـاضأ ةمع عماجملؿومس اتم
اٌؼرتحة،مبلاسدةمعؽؿبماظأمونماظؼاغوغقةموانيعاغةمسـ دم اإلضؾقؿقة.م
االضؿضاءم(اظػؼرةم.)56
تؿػاوضماجملؿوساتماإلضؾقؿقةمخلصوصمػذهماٌللظة.م
م
م
م
م
أحقؾتمػذهماٌللظةمإديمىـةماظأمونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةمم
ارسم/آذارم.2211م
ةميفمع
ةماٌاظق
وىـ
( CL 141/7و)CL 141/9
م

تل ؿعرضماظؾفـ ةماٌؼرتح اتماٌؿعؾؼ ةمبؿع دؼلمم
اظػؼرةم4معنماٌادةم35معنماظالئق ةماظعاع ةمظؾؿـظؿ ةمصقؿ ام
خيصمإسدادمجداولمانيسؿالماٌمضؿةمظؾؿ م راتمماإلضؾقؿق ةم
(اظػؼرةم.)57م
م
توطؾتمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةموىـ ةماٌاظق ةم
إديماتػ اومبأ لنماخؿصاط اتمىـ ةماٌؾ ادئمانيخالضق ةم
وتأؽقؾفا،ميفماظدورةماظيتمد ؿعؼدػامط لّمعـفؿ اميفمربق عم
سامم2211م(اظػؼرةم.)58م
م
إدراجماظؿعدؼالتماظيتمأُدخؾتمسؾىماظالئقةماٌاظقةمظؿـػقذم ادؿعرضتمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةماظؿعدؼالتميفم
اٌعاؼريماحملادؾقةماظدوظقةمظؾؼطا ماظع امميفمج دولمأسؿ الم عارس/آذارم2211م))CL 141/7
ىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغق ةميفمع ارسم/آذارم2211م
(اظػؼرةم.)59
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إدراجماظالئق ةماظداخؾق ةمظؾفـ ةماظأ مونماظدد ؿورؼةم أنز.م
م
واظؼاغوغقةميفماظـصوصمانيدادقةمظؾؿـظؿةم(اظػؼرةم)62م
م
م
إدخ المس ددمع نماظؿص وؼؾاتماإلدارؼ ةمسؾ ىماظـص وصم أنز.
انيداد قة؛موإدراجموثقؼ ةمإط الحمىـ ةمانيع نماظغ ذائيم
اظع اٌيميفماى زءماظـ اغيمع نماظـص وصمانيداد قةمم
م
(اظػؼرةم.)61م
م
م
إبؼاءمبرغاعجمسؿلماظؾفـةماٌؿع ددماظل ـواتمضق دمامظدراد ةمم سؿؾقةمجارؼة.م
ععمانيخذميفماالسؿؾارماًصائصماٌؿقزةمظوزائ ماظؾفـةمم م
م
(اظػؼرةم.)62م
م
م
اٌل ائلمانيخ رىماظـاذ ؽةمس نمتؼرؼ رماظ دورةمايادؼ ةم م
م
واظؿلعنيمظؾفـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةم
م
م
تع دؼلماظػؼ رةم11مع نماٌ ادةم12مع نماظالئق ةماظعاع ةم بدأماختاذماإلجراءاتماظالزعةموؼطؾبمعنماٌم رماختاذمض رارم
ظؾؿـظؿةميبقثمؼؿم،ميفمأيمسؿؾقةماغؿكابمظأغلمعـص بم بفذاماظألن.م
اغؿكابيمشريماغؿكابماٌدؼرماظعام،مويفمح المط انممػـ ا م
أطـرمعنمعرذقَنيماثـنيموملمحيصلمأيّمعـفممسؾىمأشؾؾقةم
انيطواتماظالزعةمعنمانيط واتماٌعط اة،مإج راءمسؿؾق اتم
اضرتا معؿؿاظقةموؼُلؿؾعدماٌرذ ماظ ذيمحيص لمسؾ ىممأض لّمم
م
سددمعنمانيطواتميفمطلّمسؿؾق ةماض رتا ،موإحاظ ةمعأ رو م
م
اظؼ رارمذيماظص ؾةمإديماٌ م رمظؾؿواصؼ ةمسؾق هم
م
(اظػؼرتانم63مو.)64م
م
م
تـػق ذماظؼ رارمرض مم142/1مبأ لنمػقؽ ةمعص اؼدمانيمس ا م م
اظداخؾقةموتربقةمانيحقاءماٌائقةميفمأعرؼؽاماظالتقـقةمواظؾقرم اختذتماإلجراءاتماظالزعة.
اظؽارؼ م(اظػؼرةم.)66مم
م
م
تـػقذماظؼرارمرضمم142/2مبألنمتعدؼلماتػاضقةمإغأاءمػقؽ ةم
إضؾقؿق ةمظدغؿ اجمايق واغيموط قةمايق وانميفمآد قام اختذتماإلجراءاتماظالزعة.
واحملق ماضادئم(اظػؼرةم.)68م
م
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تـػق ذماظؼ رارمرض مم142/3مبأ لنماضقؽ ةماالدؿأ ارؼةم اختذتماإلجراءاتماظالزعة.
انيوروبق ةمظؾؿص اؼدماظداخؾق ةموتربق ةمانيحق اءماٌائق ةمم
م
(اظػؼرةم.)72مم
م
تؾقثماظؾفـةميفمدورتفاماٌؼؾؾةماظؼض اؼاماٌؿعؾؼ ةمبماضرتاحم غظرتماظؾفـةموىـةماٌاظقةميفمع ارسم/آذارم2211ميفموثقؼ ةم
حصولمانيسضاءمسؾىمتؼارؼرمعؽؿبماٌػؿشماظعامموبلقاد ةم سنمحصولمانيسضاءمسؾىمتؼارؼرماٌػؿشماظع ام،مب اميفمذظ م
تعدؼلمعؼرتحمٌقـاومعؽؿبماٌػؿشماظعاممبألنمػذهماٌل لظة،م
رياؼةماٌؾؾغنيمسنماٌكاظػاتم(اظػؼرةم.)71م
جـؾامإديمجـبمدقادةمرياؼةماٌؾؾغنيمس نماٌكاظػماتماظ يتمم
م
واصقمسؾقفاماٌدؼرماظعام.م( CL 141/7و)CL 141/9
م
م
م
املسائل املةعلقة باةوكمة
م
الةقرير املرحلي عن تنفو خطة العمل الفورية
م
م
اتؾا مغفجمعؿّزنمأطـرمؼوائممب نيماٌعؾوع اتماظؽؿقّمةموتؾ مم اتؾ عماظؿؼرؼ رماٌرحؾ يماٌؼ دممإديمىـ ةماٌ م رميفمم
اظـوسقّةميفماظؿؼارؼرماٌرحؾقةماٌؼؾؾةمسنمتـػقذمخطةماظعؿملم 23مصراؼر/ذؾاطماظـفجماٌؿزنماٌطؾوبم()CL 141/13م
اظػورؼ ة،مع عمتغطق ةمص رتةمزعـق ةمأر ولمحؿ ىمؼؿل ـىم م
ظألسض اءمأنمؼػفؿ وامبأ ؽلمواض مع امإذامط انمإط الحم م
م
اٌـظؿةمؼلريميفماظطرؼقماظصقق م(اظػؼرةم.)74م
م
م
اختاذماظؿدابريماظالزع ةمظؾؿص ديمظؾؿك اررمسؾ ىمعل ؿوىم متماد ؿعراضماجمل االتمذاتمانيوظوؼ ةماظمؼص وىموخم اررم
اٌأرو محؿىمؼؿلـىمهؼق قماظػوائ دماٌؿومخ اةمع نمخط ةم اٌأارؼعماظؽرىمواظعؿلمجارمٌواطؾةمرطدماٌك اررموت دمابريم
اظؿكػق مذاتماظصؾة.م
اظعؿلماظػورؼةم(اظػؼرةم.)76م
م
م
تؼدؼممععؾوعاتمإضاصقةمإديمىـ ةماٌاظق ةميفمصراؼ رم/ذ ؾاطمم ضدعتماٌعؾوعاتماٌطؾوبةمإديمىـ ةماٌاظق ةميفمصراؼ رم/ذ ؾاطم
2211مسنماظؿؽاظق ماٌؼدرةمظرغاعجمخطةماظعؿ لمماظػورؼ ةمم 2211م).(FC 137/2.1
ظؾػ رتةم،2213-2212مب اميفمذظ ماٌؾ ادراتماىدؼ دةم
ظؿـػق ذمخط ةماظعؿ لماظػورؼ ةماٌؼرتح ةمظػ رتةماظل ـؿنيمم
(اظػؼرةم.)78م
م
م
م
م
م
م
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جمموعــة العمــل املفةوحــة العضــوية املعنوــة بالةــداب م
الراموــــة يا ةيــــادة كفــــارة األجهــــزة الرئادــــوة ،م
م
مبا يشمل الةمتول

تمعـاضأةماٌللظةمورصعماظؿوط قاتمإديمذياس ةماظعؿ لميفم
م
إسدادموثقؼةمجملؿوسةماظعؿلمتػصلماصثارماٌاظق ةمظؾؿ دابريم اجؿؿاسفاماٌعؼودميفم22مصراؼر/ذؾاطم،2211مظؽ يمؼواط لم
اجملؾسمواٌم رمادؿعراضفام).(CL 141/14
اٌؼرتحةمجملؿوسةماظعؿلم(اظػؼرةم.)81م
م

امل كرة عن أدالوب عمل اجمللس
تمعـاضأةماٌللظةمورصعماظؿوط قاتمإديمذياس ةماظعؿ لميفم
م
اجؿؿاسفاماٌعؼودميفم22مصراؼ رم/ذ ؾاطم،2211مطؿ امج رىم
عـاضأ ةماٌ ذطرةماٌعّدظ ةمس نمأد اظقبمسؿ لماجملؾ سميفم
اظـظرمصقفامعنمضؾلمىـةماظأ مونماظدد ؿورؼةمواظؼاغوغق ةميفم
اجؿؿ ا مجمؿوس ةماظعؿ لميفمذ فرمصراؼ ر/ذ ؾاطم،2211م
عارس/آذارم2211م
وإحاظؿفامعنمثمّمإديمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغق ةميفم
( CL 141/14و  CL 141/7و.) CL 141/17
ع ارس/آذارم2211مضؾ لمادؿعراض فامبص ورةمغفائق ةم
واسؿؿادػامع نمجاغ بماجملؾ سميفممأبرؼ لم/غقل انم2211م
(اظػؼرةم.)82م
م
ترتوبـــات الـــدورة الســـابعة والـــتنةني للمـــؤمتر

( 32يونوو/حزيران –  3يولوو/متوة )3122
متمهدؼدمآخرمعفؾةم).(C 2011/12

م
هدؼدمآخرمعفؾةمظؿؾؼيماظرتذققاتمالغؿكاباتماجملؾ سم
امماظل اسةم12:22مع نمزف رمؼ وممم م
يفم
27مؼوغق و/حزؼ رانم2211موإج راءمسؿؾق ةماالغؿك ابميفم م
1مؼوظقو /وزم2211م(اظػؼرةم.)83
متمهدؼدمآخرمعفؾةم).(C 2011/12
م
هدؼدمعفؾةمظؿؾؼيماظرتذققاتمٌـص بماظ رئقسماٌل ؿؼ ّلم
م
ظؾؿفؾ سميفم امماظمل اسةم12:22مع نمزف رمؼ ومم
م
11مأبرؼل/غقلانم2211م(اظػؼرةم.)84م
م
اختذتماإلجراءاتماظالزعةم).(C 2011/12
اظؿوطقةمبلنمؼؽونمعوضو ماظـؼاشماظعامميفماظدورةماظلابعةم
واظـالثنيمظؾؿم رم"دورماٌرأةمايقويميفماظزراس ةمواظؿـؿق ةم
م
اظرؼػقة"م(اظػؼرةم.)86م
م

م

CL 141/16

16

القراراتم

الةطبوق

اجلــدول الــزمت الجةماعــات األجهــزة الرئادــوة م
م
منظمــة األي يــة والزراعــة واالجةماعــات الرئوســوة م
م
م
األخرى 1111-1111
م
م
م

سؼدمدورةمإضاصقةمظؾفـةماٌاظقةمتُؽ رّسمظؾؿل ائلماًاط ةم سؼدتمجؾلةمإضاصقةمظؾفـةماٌاظقةمسؾىماظـقوماٌطؾوب.مومتم
برغ اعجمانيشذؼ ةماظع اٌيمؼوع يم8مو9مصراؼ ر/ذ ؾاطم وض عماى دولماظ زعامظالجؿؿاس اتماظرئقل قةميفم
2211؛موسدممسؼ دمأيمماجؿؿاس اتمظؾؿـظؿ ةمؼ وعيمسق دم 2212-2211م) (CL 141/LIM/2باظؿع اونماظوثق قمع عم
اظػطرموسق دمانيض قى؛موض رورةمإب رازمماى داولماظزعـق ةم اظصـدووماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجمانيشذؼ ةماظع اٌي،م
اٌؼؾؾ ةمظألجف زةماظرئاد قةمٌـظؿ ةمانيشذؼ ةمواظزراس ةم ععمعراساةماظطؾؾاتماظيتمتؼدممبفاماجملؾس.م
واظصـدووماظدوظيمظؾؿـؿقةماظزراسقةموبرغاعجمانيشذؼةماظعاٌيمم م
ظالجؿؿاساتماٌكصصةمظؿفدؼ دمع واردماظص ـدووماظ دوظيم م
ظؾؿـؿقةماظزراسقة،مباإلضاصةمإديماجؿؿاساتمىـ ةمعراجع ةم م
م
ايلاباتموىـةماظؿؼققمميفماظصـدووم(اظػؼرةم.)89م
م
م
إدخالمأؼةمتعدؼالتمإضاصقةمسؾ ىماى دولماظ زعامظع امم ت دخلمأيمتع دؼالتمسؾ ىماى دولماظ زعامباظؿأ اورمع عم
2211مبع دماظؿأ اورمع عماظ رئقسماٌل ؿؼلّممظؾؿفؾ سم اظرئقسماٌلؿؼلمظؾؿفؾس.م
م
(اظػؼرةم.)92م
م
م

املسائل األخرى

م
م
م
تقرير تنفو برنامج 1112-1112
م
م
عواط ؾةمتـؼ ق متؼرؼ رمتـػق ذماظ راعجماىدؼ د،مذ ؽ ًالم سؿؾقةمجارؼة.م
م
وعضؿوغاًم(اظػؼرةم.)94م
م
م
م
م
أية مسائل أخرى
م
م
ادؿعرضتمىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةموىـةماٌاظق ةم
إسدادموثقؼةمبألنمذروطموأحؽاممتعقنيماٌدؼرماظعاممبؼص دم
ارسم/آذارم2211م
ةميفمع
ذهماظوثقؼ
ػ
سرضفامسؾىماجملؾسميفمأبرؼل/غقلانم،2211معنمخ اللم
( CL 141/7وم.)CL 141/9م
ىـةماظأمونماظددؿورؼةمواظؼاغوغقةم(اظػؼرةم.)122
م

