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ّالدورةّالِاددةّواألربعونّبعدّادلائة

2102ّنيِانّ/أبرول22ّ-22روما،ّ

 ؾسّ يّدورت ّاخلامِةّواألربع نّبعدّادلائةحالةّتـػيذّالؼراراتّاليتّاختذهاّاجمل

 

ّادلوجز
م
إديماجملؾسم(م،ماٌرصؼمحاء،ماىزءمواوCL 140/REPاظقثقؼةم)ؼطؾبماظربغاعجماٌؿعددماظلـقاتمظؾؿفؾسمم

م.عراضمحاظةمتـػقذماظؼراراتماظيتماّتكذػاميفمدورتفماظلابؼةادؿ
م
مواألربعنيمبعدماٌائةماعلةاظؼراراتماظيتماختذػاماجملؾسميفمدورتفماًبمضائؿةماىدولماظؿاظلمؼؿضؿـم

/موتؼرؼرماظػؼراتمذاتماظصؾةميفمتؼرؼرماجملؾس(م0)م:،موؼؿّضؿـمإذارةمإدي(2102مطاغقنماألول/دؼلؿربم7-3روعا،م)

م.حاظةمتـػقذمطّؾمضرار(م2)اٌعؾقعاتماألدادقةمبنيمػالظني؛مبؼةموثق

 

ّالًدابريّاليتُّوؼًََرحّاختاذهاّمنّجانبّاجملؾس
م

 .ُؼرجكمعـماجملؾسماإلحارةمسؾؿًامباٌعؾقعاتماظقاردةميفمػذهماظقثقؼة

 

م:ميؽـمتقجقفمأيمادؿػلاراتمبشلنمحمؿقىمػذهماظقثقؼةمإدي
Louis Gagnon 

مرمواجملؾسموذمونماٌرادؿعدؼرمذعؾةماٌممت

 53098 06570 39+:ماهلاتػ

 م
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     بالربنامجّوادليزانيةّوادلِائلّادلاليةّواإلداروةّادلِائلّادلًعؾؼة 

 2100-2101الًؼرورّعنّتـػيذّالربنامجّ 

---------------- 
 Boyd Haightّ:الًؼرورادلِؤولّعنّ

    

بذلماىفقدماظراعقةمإديمهؼقؼممتـقؾمجغرايفمعؿقازنمٌقزػلماظػؽةممعقاصؾة -0

 (7اظػؼرةم)اظػـقةمععماالظؿزامممبؿطؾؾاتماظؽػاءةم

 
م

X  معرحؾل معارسمتؼرؼر ميف ماٌاظقة مىـة م/إدي ماظقثقؼؿانم)م2103آذار مُأغظر

FC 148/12ومCL 146/3)م
148http://www.fao.org/bodies/fc/fcم

E.pdf229/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 
ممتؼدؼؿ -2 مظؾػرتة ماظؿؼرؼر متـػقذ مسـ موترطقزًا مدضة مأطـر إديمم2103-2102تؼرؼر

ععماظؿقلقـاتماٌقصكمم2104ساممميفمقـظرمصقفميفمدورتفماألودياجملؾسمظ

م.عـمتؼرؼرماجملؾسم8بفاميفماظػؼرةم
e.pdf558/mf027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

  
م

X ماماظؿؼققؿ مسـ ماظؿؼرؼر موإسداد ماظلـؿني مصرتة مغفاؼة ميف مظؾػرتة م2103-2102ظؿـػقذ

 .2103اٌؿقضعمصدورهميفمغفاؼةمسامم

 خطةّالعؿلّالػوروةّتـػيذّعنّرحؾ الًؼرورّادل 

---------------- 
 David Benfield:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

مأيمإجراءاتم -3 مُتدَعج مأن ماظػقرؼة،معؿصؾةضؿان ماظعؿؾ ميفمومخبطة مُتـفز مل

 (00اظػؼرةم)م2103اءمعـفاميفمسامموأنمؼؿؿماالغؿفم2102غفاؼةمسامم

 
م

X  إلنازمذيقعماألغشطةماٌؿصؾةمخبطةمم2103برغاعجمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمسامممُوضع

م(011-97اظػؼراتم)مC 2013/26ُأغظرماظقثقؼةم.م2103اظعؿؾماظػقرؼةميفمغفاؼةمسامم
e.pdf 067/mg027/meeting://www.fao.org/docrep/http  

 

http://www.fao.org/bodies/fc/fc148
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG229E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf558e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg067e.pdf
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بؽاعؾفامم2102إغػاقمأؼةمأرصدةمعؿؾؼقةمعـمعقزاغقةمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمظعامم -4 

،مبفدفمتاليفمأيم2103األغشطةماٌؿعؾؼةمخبطةماظعؿؾماظػقرؼةميفمسامم سؾك

 (00اظػؼرةم)2014 مترحقؾمهلامإديمسام

 
م

X  م ماإلغػاق مخبُوضعتمخطة ممطةاًاصة مظعام ماظػقرؼة الدؿؽؿالمذيقعمم2103اظعؿؾ

ماظػقرؼة ماظعؿؾ مخطة مأغشطة م. ماظقثقؼة م)مC 2013/26ُأغظر  (م260-256اظػؼرات
 e.pdf067/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

ماُر -5 ظعؿؾماظػقرؼةموسؿؾقةمإصالحماٌـظؿةمإديمصعمتؼرؼرمذاعؾمسـمتـػقذمخطة

م مدورتفم اٌـظؿةعممتر ميف ماجملؾس مخالل معـ مواظـالثني ماظـاعـة مدورتف يف

ماظؿؼرؼرمسؾكمععؾقعاتم اظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة، سؾكمأنمحيؿقيمػذا

واٌؿعؾؼمباٌقزاغقةمععماألخذميفم تػصقؾقةمسـماظطابعماظؽؿلمواظـقسلمواٌاظل

مادؿدا ماظعؿؾاالسؿؾار مخطة مسـ ماظـاذية ماظػقائد موتلثرياتفام عة اظػقرؼة

 ؛(00اظػؼرةم)ماٌضاسػة

م
X   ُأغظرماظقثقؼةمC 2013/26مخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذاظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمسـمم-م

 .اٌـظؿةوسؿؾقةمإصالحم

م2103تؼرؼرمسـماظرتتقؾاتمعامبعدمخطةماظعؿؾماظػقرؼةمُؼعرضميفمدـةممرصع -6

  (00اظػؼرةم)مؿؾقةماإلصالحماٌلؿؿّرةمواٌؿؽاعؾةس يفمدقاق

م
X   اظقثقؼةممُأغظرC 2013/26مخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذاظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمسـمم-م

 .اٌـظؿةوسؿؾقةمإصالحم

ظدظقؾماٌـظؿةممإصالحمطؾريةاًاصمباالضطالعمبعؿؾقةمم22-7تـػقذماإلجراءم -7

 (02اظػؼرةم)مؿفمحؽقعةماٌؽلقؽمماثؾمظؾـفجماظذيماتؾع باسؿؿادمغفج

 
م

X  م مظعام ماظعؿؾماظػقرؼة ميفمو،م2103اظعؿؾماٌشؿقلميفمخطة اظذيمعـماٌؿقضعمإنازه

اٌدؼرماظعامماٌلاسدماٌلمولمسـمإدارةم،مػقمعـمعلموظقةم2103طاغقنماألولم/دؼلؿرب

ماٌاظقة مواظشمون ماظؾشرؼة مواٌقارد ماٌمدلقة مم.اًدعات ماظقثقؼة مC 2013/26ُأغظر

م((5)م295و(م6)م236اظػؼرتانم)

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg067e.pdf
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طقػقةمهؼقؼماألػدافماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيمسـمتؼدؼؿمسرضمسامم -8 

 (02اظػؼرةم)ماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائةمدورتف سؾكماجملؾسميف

X   م ماٌائةمتقصريمّت مواألربعنيمبعد ماظـاعـة ميفمدورتفا ماٌاظقة ماٌعؾقعاتمإديمىـة ُأغظرم.

م(21-07اظػؼراتم)مFC 148/12قؼةماظقث
 148http://www.fao.org/bodies/fc/fc 

إتاحةموثقؼةمبشلنماظـفجماٌعّدلمظؿغقريماظـؼاصةمظؾؿقزػنيمواظدولماألسضاءميفم -9

  (02اظػؼرةم)م،مباإلضاصةمإديموثقؼةمخاصةمبلقادةماظؿـؼؾممؽـةصرصةم أضرب

م
X   ُأغظرماظقثقؼةمC 2013/26مخطةماظعؿؾماظػقرؼةمتـػقذـماظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمسم-م

م(اٌؾقؼماظلادس)ماٌـظؿةوسؿؾقةمإصالحم

م -01 ماظرتذيةماظعؿؾعقاصؾة  اىاريمبشلنماظؿقازنمبنيماظؾغاتمواخؿؾارمجقدة

 (02اظػؼرةم)ماآلظقة

 
م

X  مظعام ماظػقرؼة ماظعؿؾ ميفمخطة ماٌشؿقل ميفم2103ماظعؿؾ مإنازه ماٌؿقضع ماظذيمعـ ،

عؽؿبماالتصاالتمواظشراطاتمعدؼرمم ،مػقمعـمعلموظقة2103طاغقنماألولم/دؼلؿرب

م.((3)238اظػؼرةم)مC 2013/26ُأغظرماظقثقؼةمم.واظدسقة
e.pdf670/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

 م(02اظػؼرةم)م عـمسؿؾقةمتعقنيمأعنيماٌظاملماإلغؿفاء -00
م

X  مهتمعلموظقةمعدؼرمذعؾةم2103متقزم/عـماٌؿقضعمادؿؽؿالمػذهماظعؿؾقةميفمؼقظقق،

 ((5)م237اظػؼرةم)مC 2013/26ُأغظرماظقثقؼةم.ماٌقاردماظؾشرؼة

ماظػقر -02 ماظعؿؾ مخطة متـػقذ ماظـفائلمسـ ماظؿؼرؼر ميف ماإلذارة مبعالعة مؼة إديم)*(

ماظيتمُتعؿربمعـفزةموعؼػؾة،مععمادؿؽؿالمذظؽممبعؾقعاتمإضاصقة اإلجراءات

م(02اظػؼرةم)

م

م

 

م
X   ُأغظرماظقثقؼةمC 2013/26خطةماظعؿؾماظػقرؼةمم اظؿؼرؼرماظـفائلمظإلدارةمسـمتـػقذم-م

 اٌـظؿةوسؿؾقةمإصالحم

http://www.fao.org/bodies/fc/fc148
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg067e.pdf
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 2102-2102فرتةّالِـً نّ الًغيرياتّالًَوليةّ ي  

---------------- 
 Boyd Haightّ:ادلِؤولّعنّالًؼرور

    

تـػقذماظؿغقرياتماظؿققظقة،موضؿانماظؿـػقذماظؽاعؾمظربغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةم  -03

م((د)م03اظػؼرةم)م2103-2102اٌقاصؼمسؾقفمظؾػرتةم

 

 
م

X  م مسام ميف مإلنازه ماإلجراء مػذا مسؾك ماظعؿؾ م2103جيري ماظؿؼدمم. مسـ ماظؿؾؾقغ ومّت

م-PC 113/5ُأغظرماظقثائؼم)م2103آذارم/إديمىـيتماظربغاعجمواٌاظقةميفمعارساحملرزم

FC 148/9م،FC 148/10،مCL 146/3م،CL 146/4)م
E.pdf229/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 
E.pdf212/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

مظؾػرتةم -04 ماألجؾ ماٌؿقدطة ماًطة ميف ماظؿققظقة ماظؿغقريات معـ معزؼد تؼدؼؿ

ظؾـظرمصقفامم2105-2104ويفمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةمم2104-2107

 ((ي)م03اظػؼرةم)

م
X   موُأدرجتميفماظقثقؼةمُرصعتمػذهماظؿغقرياتم

C 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15ظقـظرمصقفاماجملؾسميفمدورتفمم

م.اظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة
e.pdf490/mf027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

وطّالعروضةّلؾُطةّادلًودطةّاألجلّادلراجعّواخلط االدرتاتيٍ اإلرارّ 

 2102-2102لؾػرتةّ

----------------ّ
مBoyd Haight :ادلِؤولّعنّالًؼرور

    

مسؾكماهلدفماالدرتاتقفلم -05 مإدخاهلا ماظؿعدؼالتماظيتممّت متشريمم0تـػقذ طؿا

 (05اظػؼرةم)عـمتؼرؼرماجملؾسمم05إظقفماظػؼرةم

م
X   م ماظؿعدؼالتميفماظقثقؼة ماالدرتاتقفلم-مC 2013/7ترد مصقفامماٌراجع اإلرار ظقـظر

ماجملؾسميفمدورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة
e.pdf015/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG229E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG212E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf
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ماهلدف -06  مبؾقرة ميف ماحملاصماالدرتاتقفلماظؿقّدع مأجؾ معـ مسؾكماظلادس ظة

عامؼؿعؾؼمباظؼقاسدمووضعماٌعاؼريم يفموتعزؼزػام اىقدةماظؿؼـقةمظعؿؾماٌـظؿة

 ((أ)م06اظػؼرةم)ماألداء واٌعرصةموتقصريماظلؾعماظعاعة،ممباميفمذظؽمعمذرات

م
X   م ماظقثقؼة ماظؿغقرياتميف مC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15ُأدرجتمػذه

م.واألربعنيمبعدماٌائةظقـظرمصقفاماجملؾسميفمدورتفماظلاددةم
e.pdf490/mf027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 
 

ممضضقةمإدراج -07 مبني مماىـلنياٌلاواة مذيقع ماالدرتاتقفقةميف ماألػداف

م((ب)م06اظػؼرةم)

م
X   اظقثقؼةمردميفمتC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15اجملؾسمماظقـظرمصقفم

 يفمدورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة

ماظؿقجقفات -08 ماظؿؼـقةماظصادرة عراساة مواظؾفان ماإلضؾقؿقة ماٌممترات ممسـ

م((ج)06اظػؼرةم)

م
X   ردميفماظقثقؼةمتC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15اجملؾسمماظقـظرمصقفم

 دماٌائةيفمدورتفماظلاددةمواألربعنيمبع

ماظعؿؾ، -09 مخطط م تـؼقح ماألدادقة موزائػفا ماالسؿؾار ميف ماألخذ مماٌـؼقةعع

 ((د)م06اظػؼرةم)

م
X   ؼردميفماظقثقؼةمC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15ظقـظرمصقفماجملؾسميفمم

 دورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة

م -21 مااألخذ مبشلن ماظطقسقة ماظؿقجقفقة ماًطقط ماالسؿؾار ماظرذقدةميف يقطؿة

مواظغاباتميفمدقاقماألعـماظغذائلماظقرينماألمساك يقازةماألراضلموعصاؼد

 ((و)م06اظػؼرةم)

م
X   ردميفماظقثقؼةمتC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15اجملؾسمماظقـظرمصقفم

 يفمدورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة

اظرتاتؾقةموهدؼدممًطقطواواضقةمسـماهلقؽؾماظؿـظقؿلم ساعةإسطاءمحملةم -20

م واٌلموظقات األدوار ماألجؾ ماٌؿقدطة مظؾكطة ماظؽاعؾة ماٌلقدة -2104)يف

م2107 م( مواٌقزاغقة ماظعؿؾ م(م2105-2104)وبرغاعج

م((ب)م07اظػؼرةم)

م
X   ؼردميفماظقثقؼةمC 2013/3 MTP 2014-17/PWB 2014-15ظقـظرمصقفماجملؾسميفمم

 دورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائة

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
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ار
ج
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 ِٓ نّبرنامجّالًعاونّالًؼين  

---------------- 
 Laurent Thomas:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

م -22 مخطة موسؿؾقةممظؿـػقذسرض مؼؿؿاذك ممبا ماظؿؼين ماظؿعاون مبرغاعج هلني

اظؼطرؼةمخاللماجؿؿاعمعشرتكمُؼعؼدميفم اظؿػؽريماالدرتاتقفلموأررماظربجمة

 (20اظػؼرةم)م2103دـةم غفاؼة

 

X 

ماظرئقلقةمتغطقةماظعؿؾمجيري  ماٌكارر ماٌصؾقة/سؾك مأصقاب ماٌؿقضعةم/ اظـقاتج

متغطل،مواٌعامل مأعقرماظيت مذيؾة مضؿـ مؼشؿؾ ماظـالثةمم،وػق ماظرئقلقة اجملاالت

م:اظؿاظقة
م
 مظرتتقبماألوظقؼاتميفمعلاسدةممادؿكدام ماغطالق مطـؼطة ماظؼطرؼة ماظربجمة أرر

 ععماألػدافماالدرتاتقفقة؛مبرغاعجماظؿعاونماظؿؼينميفمطؾمبؾدممبامؼؿؿاذل

 دورموعلموظقاتمأطربمإديماٌؽاتبماٌقداغقة؛مإسطاء 

 تؾلقطماإلجراءاتمواتلاضفامسؾكمدمقمأطرب 

 )2102أوارّ/ّماوو22ّ-20)والعشرونّلؾٍـةّالزراعةّ تؼرورّالدورةّالٌالٌة 

---------------- 
 Robert Guei:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

م -23 ميفماٌقدانمضؿـممتلاقمبنيالاضؿان ماظرئقللموسؿؾفا ميفماٌؼر ماٌـظؿة سؿؾ

ؼؿلـكمترذيةمأسؿالماٌـظؿةميفمجماظلممحؿكاإلدرتاتقفقة،م إرارماألػداف

مواٌقاصػاتمإدي ماٌعاؼري ماظؼطري وضع ماٌلؿقى مسؾك معمّثرة معقداغقة مأغشطة

 
م

X  غشطةماٌقداغقةمباظؿقازيمالدرتاتقفلماألقفمتؿضؿـمخططماظعؿؾماًاصةمباهلدفماد

وضدمأجرتمععظؿم.ميفماٌؼرماظرئقللمجماظلموضعماٌعاؼريمواٌقاصػاتععماظعؿؾميفم

مظؿقدؼدم ماإلضؾقؿقة ماٌؽاتب معع معشاورات ماالدرتاتقفل مباهلدف ماٌعـقة اظػرق
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ج

عد 
ّب
دأ
وي
ملّ

م((أ)22اظػؼرةم) 

 

م.األوظقؼات

  
م -24 متقصري معـ ماظؿشغقؾقةماٌعؾقعاتاٌزؼد مباإلجراءات مؼؿعؾؼ معا مميف جدولميف

موسالضؿفماألس مايققاغقة ماظـروة مظؼطاع ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة مظدسؿ ماظعاٌل ؿال

م بؾفـة مأصقابمماٌشارطةموعقاصؾةاظزراسة، ماٌؿعددة ماٌؾادرة مػذه يف

 ((ب)22اظػؼرةم)مدستماياجةمإديمذظؽ عؿؾمطلعاغةمهلامإذااظاٌصؾقة،مو

 
م

X  ميف مؼؿؿـؾ مأوظل م0)مبرغاعج معػؿقح( ممعـؿدى ماٌصؾقة مأصقاب ماظؿقاصؼمعؿعدد ظؾـاء

م ماألوظقؼة؛ مذات مواظؿدابري ماٌلائؾ م2)بشلن ماظؿقجقفات،م( مظؿقصري مإرذاد جمؿقسة

مواإلرذاد مواظرصد؛ م3)، م( ماظعؿؾ، مبرغاعج مظؿـػقذ ماظرتطقز (م4)جمؿقساتمجماالت

م.اٌـظؿةجمؿقسةمدسؿمتلؿضقػفامحاظقًام

م

محزؼران/ؼقغقق)ماٌـظؿةجاغيبمخاللماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمٌممترممحدثمسؼدتؼررم

سؾكمآخرماظؿطقراتميفماظؿؼدممماآلخرؼـمأصقابماٌصؾقةإلرالعماألسضاءمو(م2103

ظدىمايؽقعاتماإلضـاعماحملرزميفمجدولماألسؿال،معـمأجؾمرصعمعلؿقىماظؿقسقةمو

ماٌصؾقةو ماألػدافممأصقاب معع ماألسؿال مجدول ماتلاق موٌـاضشة اٌفؿؿني،

 .اٌـظؿةاالدرتاتقفقةماىدؼدةميفم

 عؾقعاتمطاصقةموعقثققمبفاموحماؼدةمسـماإلدارةماٌلؿداعةمبماألسضاءمتزوؼد -25

ماٌـاخ متغري مدقاق ميف مواظزراسة مظألشذؼة ماظطؾقعقة ممظؾؿقارد

 ((د)22اظػؼرةم)

 
م

X  موتؾادهلا موهدؼـفا ماٌعؾقعاتمذاتماظصؾة، مجيريمذيع متضؿـتم. ماٌعؾقعاتوضد

م مغؼؾ ماإلؼاألخرية مظؾؿـارؼ ماظعاٌل ماٌعفدماظـؿقذج معـ موبقاغات ماظزراسقة ؽقظقجقة

م مظؿقؾقؾ مماظـظؿاظدوظل مإدي مبشلنماٌـظؿةاظؿطؾقؼقة مساٌقة مبقاغات مضاسدة موغشر ،

 .اغؾعاثاتمشازاتماظدصقؽة

مواظعاٌقةمم-26 ماإلضؾقؿقة مباٌـظقرات ماٌعـقة ماظؿـلقؼ موحدة ماخؿصاصات هدؼد

معؿؽا مظؿؽقن مواظزراسة مظألشذؼة ماظطؾقعقة مباٌقارد معـظؿاتماًاصة معع عؾة

  
م

X م ميف ماظـظر ماظؿغقرياتممرؾقعةدُقعاد مسؾك ماٌقاصؼة مإثر مسؿؾفا موررائؼ ماظؿـلقؼ وحدة

 .اٌـظؿةاٌؼرتحةميفمػقؽؾقةم
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ماألجفزةم  مسؾك مظعرضفا ماٌاظقة مواٌؿطؾؾات ماٌقضع مؼشؿؾ ممبا مععـقة، أخرى

 ((ػـ)22اظػؼرةم)اظرئادقةميفماٌـظؿةم

م -27 معشروع مبشلنمضرارسرض معؾقداتمماٌممتر مإلدارة ماظدوظقة ماظلؾقك عدوغة

م(23اظػؼرةم)اآلصاتمسؾكماٌممترمظؾؿقاصؼةمسؾقفم

م
X   ماإلجراء مػذا مُأنز م. ماظقثقؼة معدوغةمم-مC 2013/LIM/3ُأغظر مبشلن مضرار عشروع

م ماآلصاتماظدوظقةاظلؾقك معؾقدات مإلدارة مواظقثقؼة ،1C 2013/3-ماظلؾقكمم عدوغة

ماظدوظقةمإلدارةمعؾقداتماآلصات
e.pdf095/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

 
  (24اظػؼرةم)ماظرتبةتـػقذمعؾادرةماظشراطةماظعاٌقةمعـمأجؾم -28

م
X  ُوضعماظـظامماظداخؾلمودقفمجيريماظـظرمصقفمظؾؿقاصؼةمسؾقفمخاللماىؿعقةماظعاعةم

ماألو ماظرتبة مأجؾ معـ ماظعاٌقة مظؾشراطة م/عاؼقم24-23)دي م2103أؼار مؼؿؿم(. ودقف

اظػـقةمايؽقعقةماظدوظقةماٌعـقةمباظرتبةمخاللماظدورةمذاتفا،ممجمؿقسةماًرباءتعقنيم

مبرطائزم ماظعؿؾماًاصة موضعمخطط مسؾكمصعقد ماحملرز مادؿعراضماظؿؼدم مدقؿؿ طؿا

م.اظشراطةماظعاٌقةمعـمأجؾماظرتبة

ّوالًِ نّلؾٍـةّمشؽالتّالِؾع لدورةّالًادعةتؼرورّا 

 (2102أوارّ/ماوو22-21ّ)

---------------- 
مبوبؽرّبنّبؾَِن:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

م -29 موأدقاقعراساة مواٌاظقة ماظزراسقة مبنيماألدقاق  يفمماظطاضة اظعالضاتماٌؿـاعقة
م

X  ماألّوظقة،مودقفمتؾدأماألغشطةميفمأضربموضتمممؽـماًطقاتمتذاخت. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg095e.pdf
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 ((أ)25اظػؼرةم)ىـةمعشؽالتماظلؾعممأعاغةمهؾقالت 

مباظـلؾةمإديوإديماألسضاءمماٌؼدعةاإلبؼاءمسؾكماٌلاسداتم -31 اإلجراءاتم تػعقؾفا

عـماظؿلثرياتممبشؽؾمصّعالماظرباجمقةمواٌؿعؾؼةمباظلقاداتماظراعقةمإديمايد

عـمخاللمبـاءماظؼدراتممالرتػاعمأدعارماٌقادماظغذائقةموتؼّؾؾفا،موذظؽ اظلؾؾقة

 ((ج)25اظػؼرةم)ماظؿػاوض اٌمدلقةمسؾك

 
م

X  مأدعارم متؼّؾب محقل مواظقرـقة ماظػرسقة ماإلضؾقؿقة ماٌشاورات معـ مسدد متـظقؿ جيري

 .طؿامأنماألغشطةماظؿقضريؼةموأغشطةماظؿكطقطمجارؼة.ماألشذؼة

ّلؾٍـةّمصاودّاألمساك تؼرورّالدورةّالٌالث ن  

 (2102متوزّ/ووليو9-02ّ)

---------------- 
مHiromoto Watanabe:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

ماظـقسقة اظدسؿمإديماظؾؾدانميفمجماظلمذيعماظؾقاغاتموعراضؾةمعـاٌزؼدمتؼدؼؿم -30

مسـظ ماظدوري ماألمساك ؾؿؼرؼر معصاؼد ماظعامل حاظة ميف ماٌائقة ماألحقاء موتربقة

 ((أ)26ماظػؼرة)

 
م

X  م متماٌـظؿةتؾقث مظدسؿ مأعقال مسـ مادرتاتقفقات مهلنيمماٌـظؿةـػقذ مإدي اظراعقة

عدجقغةماظلؾقكممعشروع)فامواواػاتعصاؼدماألمساكماظطؾقعقةمحاظةممسـاٌعؾقعاتم

ادرتاتقفقةمهلنيماٌعؾقعاتمسـمحاظةمعصاؼدماألمساكمم-اًاصةممبصاؼدماألمساك

مواواػاتفا ماظطؾقعقة م( ماٌائقة ماألحقاء ماًمعشروع)وتربقة ماظلؾقك اصةمعدجقغة

ماألمساك مSTA-مبصاؼد م( مسفزإمنا مؼقجد موتربقةم. ماألمساك معصاؼد مإدارة مأن بقد

مظؿقلنيم ماظعاٌقة ماالدرتاتقفقة مظؿـػقذ ماإلحصاء مذعؾة معع متؿعاون ماٌائقة األحقاء

اإلحصاءاتماظزراسقةمواظرؼػقةمعـمخاللمإدراجمعؽّقنمخاصممبصاؼدماألمساكموتربقةم
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 .2103األحقاءماٌائقةميفمخطةماظعؿؾمظعامم 

اىفقدمظؿقلريماظقصقلمإديمعدوغةماظلؾقكمبشلنماظصقدماظرذقدم بذلماٌزؼدمعـ -32

وتـػقذػاماظػّعال،ممباميفمذظؽماظدسؿماىاريماٌؼدممإديم اظصؾةمذاتواظصؽقكم

 ((ب)26اظػؼرةم)ماظـاعقة اظؾؾدان

 
م

X  م مظؿقلريمتـػقذ معؿقاصؾة مواظصؽُبذظتمجفقد ماظرذقد ماظلؾقكمبشلنماظصقد قكمعدوغة

.مهلنيماالدؿؾقانماظدوريماظذيمؼرصدماظؿـػقذمذظؽ،ممباميفمبشؽؾمصّعالمذاتماظصؾة

ماًطقطم ماسؿؿاد معع مبـفاح ماظعؾؿ مدوظة مأداء مبشلن ماظؿؼـقة ماٌشاورة مإناز ومّت

اظؿقجقفقةماظطقسقةمألداءمدوظةماظعؾؿ،مواظيتمعـماٌؿقضعمأنمتؿؿماٌصادضةمسؾقفامخاللم

م.األمساكمعصاؼدمؾفـةاظدورةماظؿاظقةمظ
م

،متلاسدماٌـظؿةماظعدؼدمعـماظؾؾدانماألسضاءميفماٌقزاغقةوعـمخاللمأعقالمعـمخارجم

ماألمساكمويفم ماإلؼؽقظقجلميفمعصاؼد معـمخاللمغفجماظـظام ماظعؿؾلمظؾؿدوغة اظؿـػقذ

ماٌدوغة ميف ماحملددة ماىقاغب مخالل موعـ ماٌائقة، ماألحقاء متربقة مإدارةم. وتؿعاون

م مأؼضًا ماألمساك معلائؾمعصاؼد مؼؿـاول مبرغاعج مظقضع مآخرؼـ مدوظقني مذرطاء عع

 .اظقالؼةماظقرـقةماظقاضعةمخارجاالدؿداعةميفماٌـارؼم

ماٌقاردم -33 محدود موضؿـ ماٌقزاغقة، مسؾك ماٌرتتؾة مظمثار ماظقاجؾة ماٌراساة عع

م:اٌؿاحة،متقصري
م
م0) ماىزرؼ( مواظدول مأصرؼؼقا ميف ماٌائقة ماألحقاء متربقة مظؿـؿقة مإضايف ةمدسؿ

ماظـاعقة؛ اظصغرية

 
م

X  وريماظعؿؾقةماظؿشاورؼةمظقضعماًطقطماظؿقجقفقةماظدوظقةمظضؿانمادؿداعةمعصاؼدم

روعا،مإؼطاظقا،م)،ممباميفمذظؽماظؿقضرياتمظؾؿشاورةماظؿؼـقةماظـطاقماظصغريةاألمساكم

م.(2103أؼارم/عاؼقم21-24
م

ماظالتقـقة موأعريطا .مُأغشؽتمذؾؽاتمإضؾقؿقةمظرتبقةماألحقاءماٌائقةميفمإضؾقؿلمأصرؼؼقا
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األمساكماإلضؾقؿقةمواظقرـقةمدسؿامٌصاؼدممعصاؼدٌمدلاتمماظؿؼيناظدسؿم(م2) 

ماألحقاءماٌائقةمصغريةماظـطاقميفماظؾؾدانماظـاعقة؛ األمساكموتربقة

م3) مايؽقعقةم( مشري ماٌـظؿات معع مجـب مإدي مجـؾًا مواظؿؼين، ماٌاظل اظدسؿ

ـاعقةمظؿعزؼزمضدراتفامسؾكمعؽاصقةماظماظؾؾداناألخرى،مإديم واىفاتماٌادمة

م((.د)26اظػؼرةم)مإبالغمودونمتـظقؿ اظصقدمشريماظؼاغقغلمدون

 

م ماحملقط مإضؾقؿ ميف مذاتفا ماظعؿؾقة مإرالق مماهلادئومّت ماظصغريةظدسؿ ماىزرؼة  اظدول

م.يفمػذاماإلضؾقؿماظـاعقة
م

ةمقاصعقة،ميفمعؽء،موخباصةماظؾؾدانماظـاُتقّجفمجفقدمعؿقاصؾةمإديمدسؿماظدولماألسضا

وُتؾَذلماىفقدمبصقرةمخاصةمظضؿانم.مدونمإبالغمودونمتـظقؿماظؼاغقغلاظصقدمشريم

مبرغاعجم ماظؼدراتماٌراصؼمالتػاضمتـؿقةاظؿؿقؼؾماظضروريمعـمأجؾمعقاصؾة ماٌـظؿةقة

 .2119ظعامماًاصةمباظؿدابريماظيتمتؿكذػامدوظةماٌقـاءم

م -34 ماإلؼؽقظقجمخمططاتمأثرتؼققؿ ماألمساكماظؿقدقؿ معصاؼد مإدارة مسؾك ل

 ((ح)26اظػؼرةم)ماالضؿصادؼة وسائداتفا

 
م

X  م ماظـالثني ماظدورة مرؾب مسؾك ميفمظؾفـةبـاًء ماٌـظؿة متلؿؿر ماألمساك، رصدممعصاؼد

ماألشذؼاٌقصػاتماًاصةمواظؿقدقؿماإل ميفممةؼؽقظقجلميفمجمالموارة اظؾقرؼة،ممبا

ماظؿقجقف ماًطقط متؼققؿ مإرار معلقدة متطؾقؼات مظذظؽ ماظؿقدمؾؿـظؿةقة قؿمبشلن

م.عصاؼدماألمساكماظطؾقعقةماظؾقرؼةماإلؼؽقظقجلمظألمساكموعـؿفاتماألمساكميف

م -35 ماٌزؼد مذاتم عـإجراء ماألغقاع ماظصـاسلمسؾك ماظصقد مأغشطة اظدراداتمألثر

 ((ط)26اظػؼرةم)ماٌلؿقؼاتماظغذائقةماظدغقا

 
م

X  ٌمإديماألدبقاتما .مةؾؿاحةموغؿائجماألاحاثمذاتماظصُأرؾؼتمدرادةمعؽؿؾقة،مادؿـادًا

ماٌقارد مأطـرممشقظقةمؼلؿـدمسؾكمدرادةماٌاظقةمويفمحالمتقّصر ،مدقفمُؼفرىمتؼققؿ

مظؿقصريمتقظقػموإسطاءمماالتمعلؿؿدةمعـمبؾدانمغاعقة،مطؿاح دُقعؼدماجؿؿاعمخرباء

م.جقفاتمظؾدولماألسضاءمبشلنمإدارةماألمساكماظصغريةاظؿق

ماألوظقؼ -36 مإبراز ميفمضرورة ماٌائقة ماألحقاء ماألمساكموتربقة ممبصاؼد اتماٌؿعؾؼة

ماظضقءوم،االدرتاتقفقةماألػداف مأػؿقةمتلؾقط ماظرئقلقةممسؾك اظقزائػ

 
م

X  ماٌقدا ماٌؽاتب مطؿا ماظرئقلل ماٌؼر مؼعؿؾ مإبراز مسؾك ممبصاؼدمغقة ماٌؿعؾؼة األوظقؼات

ظدىموضعماًطةماٌؿقدطةمماالدرتاتقفقة األمساكموتربقةماألحقاءماٌائقةميفماألػداف
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ْز
أ

 

ار
ج

عد 
ّب
دأ
وي
ملّ

ماًاصمبقضع  مبعؿؾفا مذظؽ مارتؾاط مسـ مصضال ماظـلؾقة، موعزاؼاػا  ظؾؿـظؿة

 .((ك)26اظػؼرةم)ماٌعاؼريمواٌقاصػات

م مظؾػرتة مم2107-2104األجؾ مظؾػرتة مواٌقزاغقة ماظعؿؾ مبرغاعج .م2105-2104ويف

عـممدرتاتقفقة،مساكمبـشاطمأؼضَاميفمصقاشةماألػدافماالوذارطتمإدارةمعصاؼدماأل

م.ورصدػامٌـاضشؿفامةداخؾقمعفامخاللمتشؽقؾمصرقم

م

 
ّوالعشرونّلؾٍـةّالغابات تؼرورّالدورةّاحلادوة 

 (2102أوؾولّ/ّديًؿرب22-22ّ)

---------------- 
مPeter Csoka:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

م -37 ميف مغشط مبدور ماظؼقام ماظغاباتماظشراطةعقاصؾة مجمال ميف مماظؿعاوغقة

 ((أ)27اظػؼرةم)

 
م

X  م مماٌـظؿةادؿؿرت معؾادرات معـ ماظعدؼد ميف ماٌلاػؿة ميفمجمالميف ماظؿعاوغقة اظشراطة

اٌؾادرةماٌعـقةمبؿؿقؼؾماظغابات؛موضاعتمبؿـلقؼماظعؿؾميفمتؼرؼرمموخباصة،ماظغابات

ماظغابات مجمال ميف ماظؿعاوغقة مماظشراطة ماٌؿقدة ماألعؿ معـؿدى اظغابات؛مبماٌعينإدي

متـؼقح مبمطذظؽ،مأرؾؼتمسؿؾقة ماظؿعاوغقةميفمجمالموثائؼماٌعؾقعاتماٌؿعؾؼة اظشراطة

ظدسؿماالحؿػالمعـؿدىماألعؿماٌؿقدةماٌعينمباظغاباتموغشرػا؛موسؿؾتمععمماظغابات

ماظدوظلمظؾغابات؛موأرؾؼتماظؿقضرياتم اظشراطةماظؿعاوغقةميفمجمالممالجؿؿاعباظققم

مباإلجراءاتمواظـشاماظغابات معؿعؾؼة مادرتاتقفقة موضع مأجؾ ميفمعـ راتماٌلؿؼؾؾقة

اظشراطةمأؼضًاماجؿؿاساتمعادؼةموسـمبعدمألسضاءمماٌـظؿةوسؼدتم.مإرارمػذهماظشراطة
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 الًعؾيؼات حالةّالًـػيذ اإلجراءاتّالـاذىة

ْز
أ

 

ار
ج

عد 
ّب
دأ
وي
ملّ

مظعؼدماالجؿؿاعماٌؼؾؾممبـادؾةماظؿعاوغقةميفمجمالماظغابات  عـؿدىماألعؿم،موػلمتعّد

م.اٌؿقدةماظعاذرماٌعينمباظغابات

ماإلدارة -38 معؿؽاعؾميفمذيقعم تشفقع مغفج مضؿـ مظؾغاباتمواألذفار اٌلؿداعة

م ماظطؾقعقة، مماٌـظؿةمدورموهدؼداٌـازر ميف مبقن"علؿؼؾاًل مهدي هدؼدًام"

 ((ب)27اظػؼرةم)مواضقًا

 
م

X  م م/اٌـظؿةتـّظؿ مماجؿؿاساتتشاركميف مظؾغاباتمواألذفار مظؾرتوؼج مغفجمجاغؾقة ضؿـ

عـؿدىماألعؿماٌؿقدةمقاتمدوظقةمعـمضؾقؾميفمصعاظمعؿؽاعؾميفمذيقعماٌـازرماظطؾقعقة

م مظؾغاباتباظغاباتاٌعين ماظدوظل مباظققم مظالحؿػال مخاصًا محدثًا موغّظؿت م.م،

ماظطؾقعقةميفماظغاباتمواظلؾقؾم ماٌـازر مترعقؿ هديمبقنمبصقرةممإلنازإنمعقضقع

ذّؽؾم(م2121عؾققنمػؽؿارمعـماألراضلماٌؿدػقرةميفمغفاؼةمساممم051ترعقؿم)صعاظةم

وؼؿّؿماضرتاحمعرصؼمجدؼدمظرتعقؿماظغاباتم.مجاغؾقةماجؿؿاساتمضقسًامرئقلقًاميفمػؽذاعق

ػذاماٌرصؼمسؾكماظصعقدممتـػقذمواٌـازرماظطؾقعقةميفمإدارةماظغاباتمضدمتلاسدميفمتعزؼز

مماظؼطري مخالل ممتطقؼععـ مجفقد موتـلقؼ مجدؼدة موبراعج سربمماٌـظؿةعشارؼع

م.اإلداراتمواٌؽاتبماٌقداغقة

ماظؼطاساتم -39 مخمؿؾػ ميف مواظزراسة ماظغابات مبني ماالرتؾاط متعزؼز مررق إبراز

مويف ماظغذائلمإدارةدقاداتم واألجفزة، مأجؾمهلنيماألعـ معـ ماألراضل،

 (2()ج)27اظػؼرةم)

 
م

X  اظدصعمضدعًامباظزراسةمايرجقةم"اظقثقؼةمبعـقانمماٌـظؿة،مغشرتم2103يفمأوائؾمسامم

ماظلقاداتسؾ مأسؿال ماظؼراراتمدظقؾم-كمجدول محاظة"ظصاغعل متؾنيمصقفا اظـظؿمم،

مو ماحملاصقؾ معع ماألذفار مإدارة متؿؿ محقث ماألراضل مالدؿكدام مغظؿم/اٌؿؽاعؾة أو

باواهمتؼققؿم"،مغشرتماٌـظؿةمأؼضًاموثقؼةمبعـقانم2103ويفمسامم.ماإلغؿاجمايققاغل

لاسدةمٌ"مايرجقةقاردماٌتؼرؼرمعقاضقعلميفمإرارمتؼققؿمم-األذفارمخارجماظغابات

م مؼلخذوا مأن مسؾك ماظؼرارات ماظغاباتممبعنيصاغعل مخارج ماألذفار معقارد االسؿؾار
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 الًعؾيؼات حالةّالًـػيذ اإلجراءاتّالـاذىة

ْز
أ

 

ار
ج

عد 
ّب
دأ
وي
ملّ

ماظرؼػقةم  مواظؿـؿقة مواظؾقؽة، مواظزراسة، ماظغابات، مجماالت مإدي ماٌؼّدعة واًدعات

م.وايضرؼة
م

ماظدوظلمحقلماظغاباتمظأل ماٌممتر ـماظغذائلمواظؿغذؼةميفمعووريماظؿقضرياتمظعؼد

م/عاؼق ما2103أؼار معع ماظغابات،م، مبني ماظروابط مظؿعزؼز ماظؼطاسات مبني مغفج سؿؿاد

 .واظزراسة،مواألعـماظغذائل

 
م -41 معـماظؾؾداندسؿ ماٌلؿؿدة ماظطاضة مجمال ميف ماإلمنائقة مأػداصفا مهؼقؼ  يف

 ((3()ج)27اظػؼرةم)ماألخشاب

 
م

X  اظدسؿمإديماٌشارؼعماٌقداغقةماىارؼةميفمشاغامواىؾؾماألدقدمتقصريمّتم. 

مد -40 ماٌلؿداعةمماىفقدسؿ مظإلدارة ماٌاظقة ماظؼاسدة متعزؼز مإدي ماهلادصة اظقرـقة

وزؼادةماظدسؿمإلسدادمأدواتموآظقةمحملـةمظؾـفقضمبؿؿقؼؾماظرباعجم ظؾغابات،

 ((4()ج)27اظػؼرةم)مواٌراسل اٌؿعؾؼةمباظغابات

 
م

X  قةمجيريموضعمدظقؾمإلغشاءمصـادؼؼمورـقةمظؾغابات،مطؿامُغظؿتمحؾؼةمسؿؾمإضؾقؿ

م.ظؾقصقلمسؾكمعلاػؿاتميفمأعرؼؽاماظالتقـقةمظؾكرباء

متع ماطذظؽ، مظؿـظقؿمماٌـظؿةوغت ماظغابات مأجؾ معـ ماظؿعاوغقة ماظشراطة مأسضاء عع

عـؿدىماألعؿمدسؿًامظعؿؾمموذظؽماظغاباتبماًاصمؿؿقؼؾاظاٌـظؿةمبشلنممبرساؼةعؾادرةم

مبا ماٌعين ماٌؿقدة ميف موداػؿت ماظغابات، مايؽقعل ماًرباء مصاٌكصمظدوظلصرؼؼ

  .متقؼؾماظغاباتبشلنم

تعزؼزمآظقاتمايقطؿةموتشفقعمإدراجمضضاؼاماظغاباتميفماظلقاداتماظرئقلقةم -42

مواظؿـقعم اٌؿعؾؼة مطاصة،مماظؾققظقجلباظؾقؽة ماألراضلمسؾكماألصعدة وادؿكدام

 ((5()ج)27اظػؼرةم)ماظغاباتمواٌزارع مباميفمذظؽمدسؿمعرصؼ

 
م

X  ماظغا معرصؼ مإرالق ميفمّت مرمسقة مبصقرة ممباتمواٌزارع مورؼؾقة مبؾدان شاعؾقا،م)دؿة

م(ؼا،مغقؾال،معقامنار،مغقؽاراشقاموشقاتقؿاالظقرب
م
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ْز
أ

 

ار
ج

عد 
ّب
دأ
وي
ملّ

ماظؿكزرمبنيمعؾادراتم  مظؿعزؼز خػضماالغؾعاثاتماظـاذيةمسـمُأجرؼتمعراجعةمخرباء

واٌؾادراتماٌؿصؾةمبنغػاذمضاغقنماظغاباتموايقطؿةمواظؿفارةمموتدػقرػاإزاظةماظغاباتم

م.ماظؾؾدانمذاتماظصؾة،مطؿامُرصعتمتقصقاتمبشلنماظلؾقؾمضدعًايف

 
محؿكم -43 مايرجقة، مظؾؿعؾقعات ماظقرـقة ماظـظؿ متعزؼز مسؾك ماظؾؾدان علاسدة

سـماظغاباتمظزؼادةمصرصممواٌعؾقعاتمواإلحصاءاتاٌعرصةم ؼؿلـكمإثراءمضقاسد

 ((6()ج)27اظػؼرةم)ماظغاباتمسؾكمدمقمأصضؾمحقطؿة

 
م

X  م مجاٍر ماظقرـقةماظعؿؾ ماظؿؼققؿ مسؿؾقات ميف مواالضؿصادؼة ماالجؿؿاسقة ماٌعاؼري ظدعج

م.أؼار/خرباءميفمعاؼقمعشاورةظؾغابات،موعـماٌؿقضعمإجراءم

عـمخالهلامزؼادةمصعاظقةمبراعجماظعؿؾماٌؿعددةماظلـقاتميفممميؽـإجيادمررقمم-44

م اٌلؿؼؾؾ، موتاليف ماألوظقؼات، مبؿقدؼد مؼؿعؾؼ معا ميف مدقؿا مازدواجقةال

م((د)27اظػؼرةم)م اٌطؾقبة اٌقارداىفقد،موهدؼدم

 
م

X  ممتـظردقفم ميفمظماظؿقجقفقةاظؾفـة ماجؿؿاسفا مخالل ماٌللظة ماظغاباتميفمػذه ؾفـة

أؼار،مودقفمتقصرمتقجقفاتمإديماألعاغةمبشلنمدؾؾمسرضفامسؾكمىـةماظغاباتم/عاؼق

م.2104واظعشرؼـمساممماغقةاظـيفمدورتفام

اظػؼرةم)م1ػقؾةمبؿعظقؿمعلاػؿةماظغاباتميفمختضريماالضؿصاداظطرقماظؽاظؿؿاسم -45

 ((ػـ)27

 
م

X  ايرجقةمماظعؿؾمجاٍرمظدسؿمصـاساتماظغاباتماٌلؿداعة،موظؿعزؼزمعلاػؿاتماٌـؿفات

م.يفماالضؿصاد،موظؾرتوؼجمظؿـؿقةماٌمدلاتمايرجقةماظصغريةعـمشريماألخشابم

م -46 محمؿقى مبؾقرة ماإلدارةمجمؿقسةعقاصؾة مظدسؿممأدوات مظؾغابات اٌلؿداعة

 ((و)27اظػؼرةم)ماإلدارةماٌلؿداعةمظؾغابات اظؾؾدانميفمتـػقذ

 
م

X  عـمخاللمدؾلؾةمعـممجمؿقسةمأدواتماإلدارةماٌلؿداعةمظؾغاباتؼلؿؿرموضعمحمؿقىم

م متـػقذ مإدي متمدي ماظيت مظؾغاباتاإلجراءات ماٌلؿداعة ماإلدارة ماياالت،م، وعالعح

                                                      
فجماٌؿاحةمظؾقصقلمإديماظؿـؿقةماٌلؿداعةمواظؼضاءمعالحظةمأنمغفجماالضؿصادماألخضرمظقسمجمؿقسةمعـماظؼقاسدماىاعدةموأغفمظقسمدقىمإحدىماظـُ(:"م07اظػؼرةم)تؼرؼرماظدورةمايادؼةمواظعشرونمظؾفـةماظغاباتمم-C 2013/25اظقثقؼةممم1

م"سؾكماظػؼر
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ذاتمماإلدارةماٌلؿداعةمظؾغاباتؾقاغاتماًاصةمبلدواتماظموضقاسد،مععرصقةووحداتم 

م:واإلجراءاتماٌؿكذةمحؿكماظققممتؿضؿـ.موخارجفاماٌـظؿةاظصؾةمداخؾم
م
 تشؽقؾمصرؼؼمعفام 

 عذطرةمعػاػقؿقةمسـماٌؾادرةمادؿؽؿال 

 اإلدارةماٌلؿداعةمظؾغاباتمواظـفجمإزاءمتـػقذممعؾادئ"اظرئقلقةمماظقثقؼةصقاشةم

 .جارؼة"مظؾغاباتمعةاٌلؿدااإلدارةم

 ذاتماظصؾةمجاٍرماألدواتوؿقعم. 

 م مأّوظل مظؾغاباتمجملؿقسة"وضع ماٌلؿداعة مظإلدارة مأدواتممنقذجقة ٌلؿكدمم"

 حمّدد

 
مظؾغاباتممالءؼإ -47 ماٌلؿداعة مواإلدارة ماظؾققظقجل، ماظؿـقع مظصقن مأطرب اػؿؿام

مسـد ماالسؿؾارمواألذفار ميف ماألخذ معع ماالدرتاتقفقة، ماألػداف موضع

 ((ز)27اظػؼرةم)ماألػدافمػذهتقجقفاتماظؾفـةمبشلنمطؾمػدفمعـم

 
م

X   األػدافماالدرتاتقفقةمبيفمذياساتماظعؿؾماٌعـقةممإدارةماظغاباتعقزػقمؼشاركم

 اًؿلةماىدؼدة

 اٌؿصؾةمباظغاباتميفماالسؿؾارميفمغصماألػدافماالدرتاتقفقةماٌلائؾمُأخذت 

 م ماٌلؿداعةمظؾغاباتموصقنماظؿـّقعماظضقءمبصقرةمخاصةمسؾكماإلدمتلؾقطؼؿّؿ ارة

م ماالدرتاتقفل ماهلدف ميف مبصقرةمم–2-اظؾققظقجل موزؼادتف ماإلغؿاج هلني

 .اظؼدرةمسؾكماٌؼاوعةم-5-علؿداعة،مواهلدفماالدرتاولم
م
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إنمخطقةمرئقلقةميفماظرتوؼجمظؾؿـػقذمدؿؽقنميفمسرضمحاظةماظعاملمظؾؿقاردماظقراثقةم 

م.2103غقلانم/اثقةميفمأبرؼؾػقؽةماٌقاردماظقرمسؾكايرجقةم

 
اإلضؾقؿقةميفممواهلقؽاتمسؾكمأصضؾموجفمممؽـمإدفاعاتماٌممتراتادؿكدامم -48

 ((ح)27اظػؼرةم)ماظدوراتماظؼادعةمظؾفـةماظغابات

 
م

X  م مإرالع ماألجفزةمماهلقؽةمّت مضرارات معـ ماظـاذؽة ماظقالؼات مسؾك مظؾغابات اإلضؾقؿقة

ميفم ماماٌـظؿةاظرئادقة مععمػذهماظيتمدستمإدي ماظدوراتماٌؼؾؾة مأسؿال تلاقمجداول

ؾفـةماظغابات،مخاللمدورتفاماٌؼؾؾةميفمظماظؿقجقفقةودقفمتـظرماظؾفـةم.ماالظؿزاعات

،مودقفم2100اظؿـلقؼماىدؼدةماظيتممّتماسؿؿادػامسامممآظقةأؼار،ميفمواربم/عاؼق

م.تعزؼزماظؿـلقؼماإلضؾقؿقةمظؾغاباتمواألعاغةمبشلنمدؾؾماهلقؽةتقّصرماٌشقرةمإديمعؽؿبم

ميفماجؿؿاساتماظؿـلقؼمععماٌممتراتماإلضؾقؿقةموىانمتؼـقةماألعاغةذارطتمو مأؼضًا

م.أخرىمٌـاضشةمدؾؾموودائؾمظؿقلنيماظؿعاونمواظؿـلقؼمساٌقة

 
ب نّالدورةّالٌانيةّعشرةّبعدّادلائةّلؾٍـةّالربنامجّ تؼرورّاالجًؿاعّادلشرتك 

ّائةّلؾٍـةّادلاليةادل والدورةّالِابعةّواألربع نّبعد

 )2102تشرونّالٌان ّ/ّنوفؿرب2ّ)

---------------- 
مRakesh Muthoo:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

معؽؿؿؾة -49 ماٌدغلمموحمدثةمسرضمغلكة ماظشراطاتمععماجملؿؿع الدرتاتقفقة
م

X   م معـاضشة ميفممJM 2013.1/2ماظقثقؼةجرت ماغعؼد ماظذي ماٌشرتك ماالجؿؿاع يف
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م  ماٌشرتك ماالجؿؿاع معارسماٌؼؾؾسؾك ميف مواٌاظقة ماظربغاعج مظؾفـيت آذارم/

 (30اظػؼرةم)2103غقلانم/مضؾؾماجملؾسميفمأبرؼؾإلضرارػامعـم ،2103

مCL 146/5طؿامؼؾّقـفمتؼرؼرماالجؿؿاعماٌشرتك،مُأغظرماظقثقؼةمم2103آذارم/عارس

E.pdf211/MG027ww.fao.org/docrep/meeting/http://w 

 ةّلؾٍـةّالربنامجئعشرةّبعدّادلا تؼرورّالدورةّالٌانية 

 (2102تشرونّالٌان ّ/نوفؿرب2-9ّ)

---------------- 
مRakesh Muthoo:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

مخرىاٌـظؿاتماظدوظقةماألومبنيماٌـظؿةاٌعؾقعاتمسـماظؿعاونم اٌزؼدمعـتقصريم -51

 ((أ)32ماظػؼرة)يفماظعؿؾمسؾكماظؿغذؼةم

 
م

X  ماألجؾ ماٌؿقدطة ماًطة ميف ماٌعؾقعات مػذه مظؾػرتةم/ترد مواٌقزاغقة ماظعؿؾ برغاعج

م2104-2105 م. ماظقثقؼة م)مC 2013/3ُأغظر م،87-54،56،59اظػؼرات

م(347-348،371
/www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdfhttp:/ 

مسؿؾ -50 ماالدؿكداممماٌـظؿةمزؼادة مسؾك ماظرتطقز معع ماظؼطاسات، مبني اٌشرتك

 ((ج)32اظػؼرةم)مواإلدارةماٌلؿداعةمظؾغابات اٌؿؽاعؾمظألراضل

 
م

X  ماألجؾ ماٌؿقدطة ماًطة ميف ماٌعؾقعات مػذه مظؾػرتةم/ترد مواٌقزاغقة ماظعؿؾ برغاعج

م(012-87؛74؛68م اظػؼرات)مC 2013/3ُأغظرماظقثقؼةم.م2104-2105

معـمخاللمتطؾقؼمعدوغة -52 ماٌقارد متعؾؽة ماظرذقد،ممترطقز ماظلؾقكمبشلنماظصقد

 ((د)32اظػؼرةم)موالمدقؿاماظصقدمشريماظؼاغقغلمدونمإبالغمودونمتـظقؿ

 
م

X  ماألجؾ ماٌؿقدطة ماًطة ميف ماٌعؾقعات مػذه مواٌقزا/ترد ماظعؿؾ مظؾػرتةمبرغاعج غقة

م(564اظػؼرةم)مC 2013/3ُأغظرماظقثقؼةم.م2104-2105
e.pdf490/mf027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

  ((و)32اظػؼرةم)ماظرئادقةماألجفزةاظؿقازنمبنيماظؾغاتميفمسؿؾمتعزؼزم -53
م

X  ماٌع مػذه ماألجؾترد ماٌؿقدطة ماًطة ميف مظؾػرتةم/ؾقعات مواٌقزاغقة ماظعؿؾ برغاعج

 (461؛450؛280اظػؼراتم)مC 2013/3ُأغظرماظقثقؼةم.م2104-2105

 اٌلؿكؾصةمالدؿكداعفامعـم سؾكماظِعربمؼرّطزتؼققؿمداخؾلمماالصؿؼارمإدي ععاىة -54
م

X  م ماظقثقؼة معمPC 113/4جرتمعـاضشة ميف ماٌـعؼدة ماظدورة م/ارسيف م2103آذار ُأغظرم.

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG211E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf490e.pdf
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ٌـظؿةموبعدمماٌشاطؾماٌؿعؾؼةمبؿداخؾموزائػماظرضابةميفما(م2)و ِضؾؾماإلدارة، 

م((ج)33اظػؼرةم)موبؽػاءتفا تـادؼفا

مCL 146/4اظقثقؼةم
E.pdf212/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

ماظذيمأرؾؼفماٌدؼرماظعامممسـمغؿائجماالدؿعراضماظلرؼعمظألسضاءمإسدادمتؼرؼر -55

 ((د)33اظػؼرةم)موجفمضصقريمأاظؿصديمألومماٌـظؿةظقزقػةماظؿؼققؿميفم

 
م

X  ممعـاضشةجرتم معمPC 113/4اظقثقؼة ميف ماٌـعؼدة ماظدورة م/ارسيف م2103آذار ُأغظرم.

 .CL 146/4اظقثقؼةم

م -56 مبؿـػقذ ماجملؾس مواظؼاغقغقةمعداوالتإبالغ ماظددؿقرؼة ماظشمون بشلنممىـة

 (34اظػؼرةم)ادؿعراضماٌادةماظرابعةمسشرةمعـماظددؿقرم

 
م

X  م معارسمPC 113/INF/5ماظقثقؼةُضّدعت ميف ماٌـعؼدة ماظدورة مإدي ماإلسالم آذارم/ظغاؼة

مم2103 متؼرؼر ميف معؾّقـ مػق ممىـةطؿا م)اظربغاعج ماظقثقؼة مCL 146/4ُأغظر وُأدرجم(

م ماٌؿقدطةمعؼرتح ماًطة ميف ماظددؿقر معـ مسشرة ماظرابعة ماٌادة مسـ ماظؿؾؾقغ ظطرائؼ

 .C 2013/3ُأغظرماظقثقؼةم.م2105-2104برغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم/األجؾ

تشرونّ/أكًوبر21ّ-29)واألربع نّبعدّادلائةّ الِاددةتؼروراّالدورت نّ 

ّادلائةّّوالِابعةّواألربع نّبعد(2102ّاألولّ

ّلؾٍـةّادلالية(2102ّتشرونّالٌان ّ/فؿربنو2-9ّ)
----------------ّ

مDavid McSherry:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

ىـةم بـاءمسؾكمتقصقةماىدولماٌعّدلمٌرتؾاتمصؽةماًدعاتماظعاعة،تطؾقؼم -57

م،2102يفمأسؼابماٌلحماظذيمُأجريميفمروعاميفمدـةمماًدعةماٌدغقةماظدوظقة

ميفماٌقزػنييفمعامخيّصم معـمتارؼخمصدوره ماسؿؾارًا ماظذؼـمؼؾاذرونماًدعة

 ((و)36اظػؼرةم)ماظيتمتقجدمعؼارػاميفمروعا،مأومعامبعدمػذاماظؿارؼخماٌـظؿات

م
X   مإديمغؿائجم مادؿـادًا ماظدوظقةعلحماظرواتبماظذيمأجرتف ماٌدغقة يفمسامممىـةماًدعة

واألربعنيمبعدماٌائة،ممسؾقفميفمدورتفماًاعلةماٌـظؿة،موإثرمعقاصؼةمجمؾسم2102

ماٌلحمو مغؿقفة متـػقذمجدولمجدؼد ميفمأمّت م2103ذؾاطم/صرباؼرم0صؾحمدارؼًا ويفم.

ٌُشارمإظقفمباىدولماظـاغقي)حالمطانمجدولماٌرتؾاتماىدؼدم م9.2أدغكمبـلؾةم(ما

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG212E.pdf
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ميفم  ماظؿـػقذ معـماىدولماياظلماظذيمدخؾمحّقز ماٌائة ماظـاغلم/غقصؿربم0يف تشرؼـ

مؼـ2101 مدقف م، مبؿارؼخ ماًدعة مؼؾاذرون ماظذؼـ ماٌقزػني مسؾك مصؼط م0طؾؼ

ماظؿارؼخم2103ذؾاطم/صرباؼر مبعدمػذا مأو مجدولماٌرتؾاتماياظلماظذيمدخؾم. وأّعا

،مصلقفمؼؾؼكمدارؼًامباظـلؾةمإديمذيقعم2101تشرؼـماظـاغلم/حّقزماظؿـػقذميفمغقصؿرب

ماظػع ماظؿارؼخ مضؾؾ ماًدعة مباذروا ماظذؼـ ماظعاعة ماًدعة ماىدولمعقزػل مظؿطؾقؼ ؾل

 .اظـاغقي،مواظذؼـمدقفمؼؾؼقنميفماًدعةمعـمدونماغؼطاع

م -58 ممعلقدةإردال مبشلن ماٌممتر مضرار ماٌراجعة ماظػرتةم ظؾؿـظؿةايلابات يف

 (37اظػؼرةم)إديماٌممترمالسؿؿادهمم2101-2100

م
X   ُأغظرماظقثقؼةم.ماإلجراءاتماظالزعةماُتكذتC 2013/LIM/4م

e.pdf093/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

م -59 مىـة مماٌاظقةدسقة معللظة ميف ماظـظر مسؾقفؿمإدي ماظذؼـ ماألسضاء ادؿعادة

ماظؿصقؼت، ميف ميؼفؿ ماظيتممعؿلخرات ماظؿقجقفات ماالسؿؾار ميف ماألخذ عع

ماظـاظمضدعفا مدورتف ميف مواظـالثنيميفاٌممتر مغقصؿرب ـة م/ ماظـاغل م2115تشرؼـ

 ((و)39اظػؼرةم)

م
X   ميفماظؿصقؼتمعللظةُسرضتم معؿلخراتميؼفؿ مسؾقفؿ ماظذؼـ ماألسضاء سؾكممادؿعادة

م.2103آذارم/ىـةماٌاظقةميفمدورتفاماظـاعـةمواألربعنيمبعدماٌائةميفمعارس
e.pdf847/mf027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

 العادل ّجلـةّاألمنّالغذائ  

---------------- 
Kostas Stamoulisّ:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

    ّوالٌالث نّلؾٍـةّاألمنّالغذائ ّالعادل ّ الدورةّالًادعةّتؼرور 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg093e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mf847e.pdf
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 )2102تشرونّاألولّ/أكًوبر02-21ّ) 

اتصاالتمعؿقـةموصّعاظةمظؾعؿؾمباظطرؼؼةماألعـؾمسؾكمتعؿقؿمماتقفقةإدرتوضعمم-61

مأصقابم ضراراتفا مسؾك مواظؿغذؼة ماظغذائل ماألعـ مدسؿ مإدي ماظراعقة وأغشطؿفا

م((ح)38اظػؼرةم)مطاصة اٌصؾقة

 

 
م

X  الدرتاتقفقةماالتصالمظؾفـةماألعـماظغذائلماظعاٌلمواظيتممثالثةمأػدافمرئقلقةتقجدم

م:جيريماسدادػا
م
ماألعم-0 مسؾكممنقذجمىـة مواظرتوؼجمالاظؿقسقة دؿكداممـماظغذائلماظعاٌلموسؿؾفا؛

م موتؾؼل ماٌلرتجعةعـؿفاتفا مصعاظقؿفاماٌعؾقعات مسـ معـمود. مأوظقؼة مظؽّؾ قؽقن

م.وصؼًامياجاتفاادرتاتقفقةمخاصةمبفامظالتصاالتمواظؿقاصؾممأوظقؼاتماظؾفـة

مم-2 مواإلضؾقؿقة ماٌلؿقؼاتماظعاٌقة مسؾك مإديماظعؿؾ مواالغضؿام مسؾكمهدؼد واظؼطرؼة

م معؿعددة مايقطؿة موآظقات ماٌؿاردات مأنممأصقابجمؿؿعات مميؽـ ماظيت اٌصؾقة

م.تلؿكدممسؿؾماظؾفـةمأومهقؾمإظقف،موسؾكمتؾؼلمإدفاعاتفامبشلنمصعاظقؿفا

 مبنيماٌؽؿبمواىؿاسةماالدؿشارؼةمواألعاغة اظداخؾقة االتصاالتهلنيمم-3

مادؿـؿاجا -60 مظؾفـة تعراساة مواظـالثني ماظؿادعة ماظدورة ماظغذائلممتؼرؼر األعـ

مظؾػرتماظعاٌل مواٌقزاغقة ماظعؿؾ مبرغاعج مظدىمإسداد ميفمم،2105-2104ة مبا

 ((ط)38اظػؼرةم)مذظؽماياجةمإديمعقاردمعـمخارجماٌقزاغقة

 
م

X  لماألعـماظغذائمؾدورةماظؿادعةمواظـالثنيمظؾفـةظماظـفائلمؿؼرؼرتردمبـقدمسدؼدةمعـماظ

م مظؾػرتة ماٌؼرتح مواٌقزاغقة ماظعؿؾ مبرغاعج ميف معـؾم2105-2104اظعاٌل عؿابعةم:

مماظؿقجقفقةماًطقط مبشلن موعصاؼدممايقطؿةاظطقسقة ماألراضل، ميقازة اظرذقدة

م معؾادئحقلمماظؿشاوراألمساك،مواظغاباتميفمدقاقماألعـماظغذائلماظقرين،موسؿؾقة

جدولمأسؿالمظؿقؼقؼم"ظقضعمماظؿشاورماالدؿـؿاراتماظزراسقةماظرذقدة،مودسؿمسؿؾقة
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مأزعاتمممؿدة  ماألعـماظغذائلميفماظؾؾدانماظيتمتشفد مخرائطم". مردؿ وُأجرؼتمسؿؾقة

م ماألػداف مبني ماالتلاق معللظة مبشلنمومؾؿـظؿةظماالدرتاتقفقةٌعاىة اظؿقصقات

ماظعاٌلم ماظغذائل ماألعـ مظؾفـة ماظعاٌل ماالدرتاتقفل ماإلرار ميف مواظرباعج اظلقادات

م.ـماظغذائلمواظؿغذؼةظألع

مهلني -62 ميف معـمسؿؾمأداظقبماظـظر ماظعاٌل ماظغذائل ماألعـ م:خاللمىـة

ماظؾـقد (0) مسدد ماحلبم تؼؾقص موترتقؾفا مأسؿاهلا مجدول مسؾك اٌدرجة

اٌؿاحمظؾعؿؾميفماىؾلاتمماظقضتاالدؿػادةمضدرماٌلؿطاعمعـم(م2)ماألوظقؼة؛

المدقؿامضؿـماٌقائدمماٌطروحة،معـاضشةماٌلائؾ اظعاعةمعـمأجؾماظؿعّؿؼميف

اظػؼرةم)مايدمعـمسددماالجؿؿاساتماىاغؾقة(م3)ماٌلؿدؼرةمحقلماظلقادات؛

 ((ي)38

 
م

X  واصؼمعؽؿبمىـةماألعـماظغذائلماظعاٌلمسؾكمعلقدةماىدولماظزعينمظدورةماظؾفـةم

مو مأضصر مػق مترطقزًامًابـقدمؼؿضؿـاألربعنيمواظذي مأطـر ماٌ. معع ماألعاغة ؽؿبموتعؿؾ

م مسؿؾقة مظؿقضقح متقجقفقة مخطقط موضع مسؾك ماالدؿشارؼة ماٌلؿريةمواىؿاسة اٌقائد

ومتتماٌقاصؼةم.مالدؿكدامماألعـؾمظؾقضتماٌؿاحميفماىؾلةماظعاعةحقلماظلقاداتموا

معـم مظالدؿػادة ماالخؿقار موععاؼري ماىاغؾقة ماالجؿؿاسات مختصقص مسؾك ماٌؽؿب يف

م.مؿػادةمعـؾكتقضقتماالجؿؿاساتماىاغؾقةموسددػاماد

 الشؤونّالددًوروةّوالؼانونية 

---------------- 
 Antonio Tavares:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

والًِع نّلؾٍـةّالشؤونّالددًوروةّوالؼانونيةّ اخلامِةتؼرورّالدورةّ 

 (2102تشرونّاألولّ/ّأكًوبر2-00ّ)

    

اظالئقةماظعاعةم عـم41وم37تعدؼؾماٌادتنيم"اٌممترمبشلنم ضرارعشروعمإحاظةم -63
م

X   ُأغظرماظقثقؼةم.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعةC 2013/LIM/5م

e.pdf106/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg106e.pdf
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م((د)39اظػؼرةم)إديماٌممترمالسؿؿادهمم"ظؾؿـظؿة 

م

غقلانم/أبرؼؾ)اجملؾسميفمدورتفماظلاددةمواألربعنيمبعدماٌائةممإديمرصعمتؼرؼر -64

سـمتـػقذمدؾطاتمإدارؼةموعاظقةمماٌاظقةمواظربغاعجميتىـعـمخاللم(م2103

م ممأطرب ماٌادة ممبقجب ماٌـشلة ماظددؿقرؼة ماٌـظؿةم04ظألجفزة مددؿقر معـ

 ((ػـ)39اظػؼرةم)

 
م

X  ُأغظرماظقثقؼةم.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعةCL 146/3م(51-49اظػؼرتانم)م
E.pdf229/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

م -65 معشروع مإحاظة مبشلن ماٌممتر م اظؿعدؼالت"ضرار ماٌقاد م2-31وم2-29يف

مظؾؿـظؿةم2-32وم2-30و ماظعاعة ماظالئقة مالسؿم"عـ ماٌممتر مؿادهمإدي

 ((ط)39اظػؼرةم)

م
X   ُأغظرماظقثقؼةم.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعةC 2013/LIM/6.م

e.pdf108/mg027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

 باحلوكؿةّادلِائلّادلًعؾؼة 

---------ّ
مLouis Gagnon:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

     الٌامـةّوالٌالث نّلؾؿؤمترّبالدورة الرتتيياتّاخلاصة 

عقسدًام 2103غقلانم/مأبرؼؾم8ماالثـنيزفرًامعـمؼقممم02.11هدؼدماظلاسةم -66

 (40اظػؼرةم)مغفائقًامظؿؾؼلماظرتذققاتمٌـصبماظرئقسماٌلؿؼؾمظؾؿفؾس

م
X   معقّجفمإديماظدولمبقجبمتعؿقؿمموُبّؾغتماظدولماألسضاء.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعة

م.2103غقلانم/أبرؼؾم05بؿارؼخم

م تقصقة -67 مبدسقة مبصػةم ،صؾلطنياٌممتر ماٌممتر مجرتماظعادة،مإديمحضقر طؿا

 ((ب)43اظػؼرةم)معراضب

م
X   ماغعؼادم مأثـاء ماظعاعة ماظشلنمعـمخاللماظؿؼرؼرماألولمظؾفـة مبفذا دقفمُترصعمتقصقة

ماٌممتر

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG229E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg108e.pdf
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ماظـؼاشماظعامميفمدورتفماظـاعـةمواظـالثنيمػق بلنمؼؽقنمعقضقعاٌممترم تقصقة -68 

م((ج)43اظػؼرةم)م"واظؿغذؼةماظغذائلألعـمظاٌلؿداعةم اظغذائقةمـظؿاظ"

 

م
Xم

 
ماغعؼادم   مأثـاء ماظعاعة ماظشلنمعـمخاللماظؿؼرؼرماألولمظؾفـة مبفذا دقفمُترصعمتقصقة

 اٌممتر

     2102-2102ادلًعددّالِـواتّلؾػرتةّّاجملؾسبرنامجّعؿلّ 

 2017 برغاعجماظعؿؾماٌؿعددماظلـقاتمظعامماٌدرجةمسؾكهدؼثماظؿعدؼالتم -69

مإديم مدؼلؿربورصعفا ميفمذفر ماٌزععمسؼدػا  طاغقنماألول/اجملؾسميفمدورتف

 (44اظػؼرةم)السؿؿادػامم2013

مم
X   نيمتؾ.مطاغقنماألول/مدقفمؼؿؿماختاذماإلجراءاتماظالزعةمظدورةماجملؾسميفمدؼلؿرب

ماظؿقدؼـاتميفماٌلائؾماألخرىمCL 146/9ماظقثقؼة

E.pdf286/MG027http://www.fao.org/docrep/meeting/ 

عنّاجملؾسّ يّدورت ّالرابعةّواألربع نّّالصادرة حالةّتـػيذّالؼرارات  

 بعدّادلائة

    

مبعدماٌائةماظرابعةمواألربعنيماجملؾسمةدورؼراراتماظيتماختذتميفمتـػقذماظ -71

 (47اظػؼرةم)سؾكمدمقمصعالمودرؼعم

م
X   م.مّتمتـػقذمذيقعماظؼرارات

ّمِائلّأخرى 
---------ّ

 Louis Gagnon:ّادلِؤولّعنّالًؼرور

    

ّلؾدورةّالِاددةّواألربع نّبعدّادلائةّلؾؿٍؾسّ جدولّاألعؿالّادلؤقت 

 (2102نيِانّ/أبرول22-22ّ)

    

http://www.fao.org/docrep/meeting/027/MG286E.pdf
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ممإدراج -70  م)اظدوظقةماظلـقاتمسـبـد م0: م( مظؾؾؼقل؛ ماظدوظقة م2)اظلـة  اظلـة(

م(53اظػؼرةم)ماظدوظقةمظؾرتبة

م
X   ُأغظرم.مػذانماظؾـدانمإديمجدولمأسؿالماجملؾسمأضقػ.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعة

م:نياظقثقؼؿ
A7/146CL مhttp://www.fao.org/docrep/meeting/028/Mg054E.pdfم
 http://www.fao.org/docrep/meeting/028/MG317E.pdfم B7/146CLوم

ّلؾرتبةّاالحًػالّباليومّالعادل  

---------ّ
مRonald Vargas:ّؼرورادلِؤولّعنّالً

    

حزؼرانم/سؾكماٌممترميفمدورتفماظـاعـةمواظـالثنيميفمؼقغققمضرارعشروعمإحاظةم -72

ماظعاعةممقةودسمالسؿؿاده،م2103 مسؾكماىؿعقة ماظؼرار مإديمإحاظة ماظعام اٌدؼر

اظطابعماٌمدللمسؾكماالحؿػالماظلـقيمباظققمم ظألعؿماٌؿقدةمعـمأجؾمإضػاء

 (56اظػؼرةم)مطاغقنماألول/دؼلؿربم5ماظعاٌلمظؾرتبةميف

م
X   ُأغظرماظقثقؼةم.ماُتكذتماإلجراءاتماظالزعة.C 2013/36 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/Mg054E.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/MG317E.pdf


 

 

 


