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A 

م

 اجمللس

 الدورة الثالثة واألربعون بعد املائة

 3122 كانون األول/دميسرب 3 – تشرين الثاني/نوفمرب 32 ،روما

 االجتماع املشرتكتقرير 

 ( اخلاصة)بني الدورة التادعة بعد املائة للجنة الربنامج 

 األربعني بعد املائة للجنة املاليةالواحدة ووالدورة 

 )3122 نيتشرين الثا/نوفمرب 4 ،روما)

م

 بيان احملتويات

 

ماظصػقات

 3 اسؿؿادمجدولماألسؿال

 

 3  2103-2102 اظؿعدؼالتميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتة

 
 4 تؼرؼرمعرحؾلمسـمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة

 
 5 عامؼلؿفدمعـمأسؿال
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 املشرتك االجتماع تقرير

 (اخلاصة) الربنامج للجنة املائة بعد التادعة الدورة بني

  املالية للجنة املائة بعد واألربعني الواحدة والدورة

م2100ماظـاغلمتشرؼـ/غقصؿربم3مروعا،

 

 مقدمة

م.ضّدمماالجؿؿاعمادلشرتكمتؼرؼرهمإىلماجملؾس-مم0

 Cecilia Nordin vanوضدمحضرماالجؿؿاعمباإلضاصةمإىلماظرئقسمدعادةماظلقدةمدقشقؾقامغقردنمصاغغاغلربغم-مم2

Gansbergheمم(اظلقؼد)م معفدي معـغل مونرياظؽاع)ممMoungui Médi)واظلقد ماألسضاءم( مممـؾق مادلاظقة، مجلـة رئقلة

م:اظؿاظقةمأمساؤػؿ

 
م(أدلاغقام-مS. Nilsson)مغقؾلقنماظلقدةمم(أصغاغلؿانم-مR. Ayazi)مأؼازي.مراظلقدم

م(اهلـدم-مS.K. Pattanayak)مباتاغاؼاك.مك.مسماظلقدمم(اجلزائرم-M. Mellah)معالح.مماظلقدم

م(اظقابانم-مH. Yamanda)مؼاعاغدا.مػـماظلقدمم(األرجـؿنيم-G. O. Infante)ماغػاغت.ماظلقدمو

م(اظؽقؼت)ماظصؾاحمحمؿدمصؾاحمدلقاءماظلقدمم(أدرتاظقام-مE. Collins)اظلقدةمطقظـزم

م(ادلؽلقؽم-(de. Mauleon Madinaمعدؼـامعاوظققنمديماظلقدمم(بـغالدؼشم-مS. Afroz)ماظلقدةمأصروز

م(ادلغرب)مفعظقؽم.فماظلقدمم(بؾفقؽام-مM. van Dooren)اظلقدةمصانمدورؼـم

م(ػقظـدام-مE. van-Woersem)مقؼردؿصاغماظلقدمم(اظربازؼؾم-مO.vieira)مصقريا.موماظلقد

م–مL. D. Coulidiati)مطقظقدؼاتل.مد.ماظلقدةمل

م(بقرطقـامصادق

م(غققزؼؾـدام–مMcGregor) عاطفرجيقرماظلقدم

م(بـؿام-مNero Rivera)مرؼػريامغريونم.بماظلقدمم(طـدام-مLi Zhengdong)قلاغيتماظلقدمصاظ

م  -مممV. Kuznetsov)ملقفؿغقزطقم.ف.مفماظلقدمم(اظصنيم-مH. Guo)موقش.ماغدياظلقدمػـ

م(اظرودلماالهاد

مادلؿقدةماظقالؼاتم–مK. Johnson)مجقغلقن.ماظلقدمكمم(عصر)اظلقدمسصاممأداعفمصاؼدم

م(األعرؼؽقة

م–مA. G.Aseffa)مآدقػا.مج.ماظلقدمأمدعادة

م(إثققبقا

مم

م
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 1اعتماد جدول األعمال
 

مم.االجؿؿاعمادلشرتكاسؿؿدمجدولمأسؿالم- 4
 

م2 3124-3123 التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة
م
ماظؿعدؼالتميفمبعدمتؾؼلمتؼارؼرمذػفقةمعقجزةمسـمادلداوالتماظيتمجرتميفماظؾفـؿني،مغظرماالجؿؿاعمادلشرتكميف-مم4

م.2103-2102برغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةمظؾػرتةم
م
سـمادلؤمترميفمدورتفمعامصدرمبشؽؾمساممتضؿـتمماوأسربماالجؿؿاعمادلشرتكمسـمتؼدؼرهمظؾقثقؼة،موأذارمإىلمأغف-مم5

م.ادلؼرتحةمؾؿعدؼالتظمارتقاحف،موسّؾرمسـمتقجقفاتموضراراتمعـم2100متقزم/اظلابعةمواظـالثنيماظيتماغعؼدتميفمؼقظقق

م:وإنماالجؿؿاعمادلشرتك
م

ممذدد (مأ) ماظؿدابريمادلؿكذة مسؾكمأن مظؾؿلاواة مةعرضقوإنمطاغتمبنيماجلـلني، سؾكماظـفاحمصفلمتؿقضػم،

واظطرؼؼةماظيتمدقطؾؼمبفامتعؿقؿمادللاواةمبنيماجلـلنيميفمخمؿؾػممؿغقريماظـؼاصةظجلفقدمادلـظؿةمؽاعؾماظ

 م؛إداراتمادلـطؼةموذعؾفا

غاعجمادلقزػنيماظػـقنيمادلؾؿدئنيممبامعـمادلقزػنيماظػـقنيميفمإرارمبرمةاظـاغقماظدصعةمتعقنيماإلدراعميفمرؾبو (مب)

ععماألوظقؼاتماحملددةميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقة،موتقصريمادلزؼدمعـمادلعؾقعاتميفمؼؿقاءممبشؽؾمأصضؾم

مواظ ماجلغرايف ماظؿعقني مبشأن مدقؿا موال ماظربغاعح، مػذا مبشأن مادلؼؾؾة ماظػـقنيممقػلزقاظؿؼارؼر ظؾؿقزػني

 مم.مادلؾؿدئني
 

ميؽـمأنمتـشأمغؿقفةمظؿكطقطمسؿؾقاتمغؼؾمأخرىمظؾؿقاردمصقؿامبنيمأبقابمادلقزاغقةمأنممرأىماالجؿؿاعمادلشرتكو-مم6

أنمادلـاضشةماجلارؼةموأذارمأؼضامإىلم.مأطـرمطػاءةموصعاظقةمخاللمصرتةماظلـؿنيتـػقذممررقادؿكدامموطذظؽمغؿقفةماظعؿؾم

ويفم.مسؾكمشرارمأيموصقراتمظزؼادةماظؽػاءةمختصقصمادلقارديفمميؽـمأنمتؤثرمموررؼؼةمسؿؾفاؽؾمادلؽاتبمادلقداغقةمػقبشأنم

م:مػذاماخلصقص،مصإنماالجؿؿاعمادلشرتك
م

ماظمادؿذطرم مؿقجقفات مسـ ماظصادرة مدورتف ميف مادلشرتك ماالجؿؿاع ميف ماألول/أطؿقبرم02ادلعؼقدة متشرؼـ

،مإنموجدت،ميفمإرارمإضاصقةموصقراتعامؼـؿجمعـمؿكصقصمممتؾؼائقامباظؼقااضرتاحممترصضميتاظوم2100

 ؛3اهلدصنيماظقزقػقنيمخاءموذال،مظؾؿؽاتبمادلقداغقة
م

إجراءمأيمتعدؼالتمالحؼةميفمبرغاعجماظعؿؾموادلقزاغقةممبامؼؿؿاذكمععماإلجراءاتممضرورةسؾكممذّددوم

 م؛ادُلَؿػؼمسؾقفا
م

                                                            
 JM 2011.2/1 اظقثقؼة  1

  .CL 143/3 Addو CL 143/3اظقثقؼؿان  2
 CL 143/9من الوثيقة ( هـ) 9الفقرة   3
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مادلمذطرادؿوم مأبقاب ميف ماظـؼؾ مسؿؾقات مبأن مآخر مإىل مباب معـ ماظـؼؾ موسؿؾقات مظؿـػقذمقزاغقة اظالزعة

 .ظالئقةمادلاظقةامعـم4.5ظؾؿادةممخاللمصرتةماظلـؿنيمدقفمتؿّؿموصؼًاادلؼرتحاتم

 
 عملية ادتعراض اإلطار االدرتاتيجي وإعداد اخلطة املتودطة األجل

 4 3122 - 3125  للفرتة
م
مغظرماالجؿؿاعمادلشرتكميفماظعؿؾقةمادلؼرتحةمالدؿعراضماإلرارماالدرتاتقفلموإسدادماخلطةمادلؿقدطةماألجؾمظؾػرتةم-مم7

مخؾصتمإظقفإظقفممت،موُضِدع2107–2104 مسؿا ماظشأنعـمجلـةماظربغاعجممععؾقعاتمعقجزة مادؿـؿاجاتميفمػذا وتؾّؼكم.

مضَدعفمغائبمادلدؼرماظعامم اإلرارممظؿـؼقحاألعاغةممداخؾؽارماألوظقةمادلـؾـؼةمسـمادلشاوراتماألوظقةمبشأنماألصم(عرصةادل)سرضًا

م:وإنماالجؿؿاعمادلشرتكم.االدرتاتقفل
م

 ادؿؾاضلميفمػذاماظصدد؛مـفٍجوػـأماألعاغةمألخذػامبمادلراجعةؾقثقؼةمظمارتقاحفمأسربمسـم

 ؛ادلعـقةمـةميفماظقثقؼةادلؾادئماظؿقجقفقةماخلؿلةمادلؾَقمسؾكموواصؼم

ماظعاظقةمواإلضؾقؿقةمواإلضؾقؿقةماظػرسقةمواظؼطرؼةميفمسؿؾقةماظؿكطقط؛إدراجماالسؿؾاراتمضرورةممسؾكمَددوذم

مهلنيممسؾكموذَددم مضرورة مأوصتمبفامسؿؾقة مأن ماظؿدابريماظيتمدؾؼ معـمخالل ماألوظقؼات، هدؼد

مادقة؛اظرئماألجفزة

ماظؾمعذّفوم ماألخرؼني ماظقطاظؿني مسؿؾ مإىل ماظرجقع مسؾك مظدىمادلـظؿة مهلا معؼرا مروعا معـ متؿكذان ؿني

 .2107-2104مظؾػرتةماألجؾمادلؿقدطةماخلطةادؿعراضماإلرارماالدرتاتقفلموإسدادم

مسؿقعاوم ممواصؼ ماظزعينموماظعؿؾقةسؾك منيادلؤضتمادلؼرتحاجلدول مدورة معع مؼؿقاصؼان ماظؾذؼـ مادؿعراض،

 ؾَقـميفماظـصقصماألدادقة؛ػقمع،مطؿامدقةاظرئاماألجفزة

ؿقعمأصقابمادلصؾقةمادلعـقني،مورؾبمعـمذاعؾةممبامصقفماظؽػاؼةمجلذهماظعؿؾقةمأنمتؽقنمػمؾكذَددمسوم

م.2102األعاغةمأنمتـظؿمعشاورةمشريمرمسقةمجلؿقعماألسضاءميفمسامم
م

 5تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الفورية
 

م -م8 مغظر ماظؾفـؿني، مادلداوالتماظيتمجرتميف مسـ معقجزة مذػفقة متؼارؼر متؾؼل ماظؿؼرؼرمبعد ميف مادلشرتك االجؿؿاع

 :وإنماالجؿؿاعمادلشرتك.م2100أؼؾقلم/ادلرحؾلمبشأنمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمحؿكمدؾؿؿرب
م

مم عرحؾةمحامسة،موضدمُرّحؾمبعضمأصعبماإلجراءاتميفمخطةممبؾغخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذمبأنمأضّر

م؛2103-2102إىلماظػرتةممواظؿداخؾاظعؿؾماظػقرؼةمعـمحقثماظؿعؼقد،موادلكاررم

يفمخطةماظعؿؾممواظؿكػقػمعـمحدتفااألعاغةمسؾكمعقاصؾةماظؿشدؼدمسؾكمتدابريمإدارةمادلكاررممذّفعوم

 واظرباجمقة؛موادلاظقةماظػقرؼة،مواألخذميفماالسؿؾارمادلكاررماظؾشرؼة

                                                            
 .CL 143/9معـماظقثقؼة(مػـ)م9ظػؼرةما  4
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ماظؿأطقدوم ممأساد ماظـؼاصة مظؿغقري ماحلامسة ماألػؿقة مأجؾسؾك ممعـ مبطؾقعةمادلإصالح ماإلضرار موعع ـظؿة،

مادللؿقؼـقرياظؿغ مسؾك مادلطؾقبة ماظلؾقطقة مواجلؿاسلمات مبنيماظػردي مبادللاواة مؼؿعؾؼ معا ميف مالدقؿا ،

مػذاماجلاغب؛يفمسؾكماحلاجةمإىلمعقاصؾةماظعؿؾممذّددوموبأغفممّتمإنازماظؽـري،ماجلـلني

م؛سؾكمأػؿقةمإصالحمادلقاردماظؾشرؼةمأسادماظؿأطقدوم

مقحداتماظؿـظقؿقةموادلقاضعماجلغراصقة؛طلرماحلقاجزمسربمخمؿؾػماظسؾكمأػؿقةممذددوم

وأنمادلقزػنيمالمماظؿغقريوتريةمسـمذعقرمبؾطءممتؾؿقزػنيمطشػظماظدرادةماالدؿؼصائقةإىلمأنمبؼؾؼمأذارموم

م،ؼشعرونمباظرضامصقؿامؼؿعؾؼمبـؼاصةماظـؼةمواإلغصاف

عؾؿقدةميفمػذاممدؿؾّقـمهلقـاتم2105دؿـظؿمضؾؾمساممماظيتمةادلؼؾؾظدرادةمايفمأنممأسربمسـمأعؾفومم

م؛اجملال

،ممبام2100احلصقلمسؾكمتؼرؼرمطاعؾمسـماظؿؼدممادُلقَرزميفمتـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظعامممتطّؾعمإىلوم

 .يفمذظؽماجلقاغبمادلاظقةمواظرباجمقةمظؿـػقذمخطةماظعؿؾماظػقرؼة
م

 ما يستجد من أعمال

م

ماالدؿعاغةأداظقبماظعؿؾماخلاصةمبف،ممباميفمذظؽمؿقلنيمصعاظقةموطػاءةمتؿعؾؼمبغاضشماالجؿؿاعمادلشرتكمعلائؾم-م9

ادلاظقةمجلـيتموتعزؼزمتـلقؼمجداولمأسؿالمدوراتمماصة،الجؿؿاساتمشريماظرمسقةمواظدوراتماخلبايفمادللؿؼؾؾممةاحملؿؿؾ

مم.ةادلشرتطواجؿؿاساتفؿامواظربغاعجم

م

وطذظؽمععماظرئقسمادللؿؼؾمامبقـفؿامصقؿؿشاورماظاظؾفـؿنيمعـمرئقللميفمػذاماظصدد،مرؾبماالجؿؿاعمادلشرتكمو-م01

 .شرتكادلجؿؿاعمالويفمامطؾمعـماظؾفـؿنييفممبـقدمجدولماألسؿالمدونمداٍععـاضشةمغػسمظؾؿفؾسمظضؿانمسدمم

م


