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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق 

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/ آذار  4-2 –سلطنة ُعمان  مسقط،

 برانمج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن
     

 املوجز
. ويوضح 2021-2018 لفرتةل األدىن للشرق اإلقليمي للمؤمتر املنقح السنوات املتعدد العمل برانمج الوثيقة هذه تتضّمن

العمليات اخلاصة ابملؤمتر اإلقليمي للشرق  وراءالكامنة  واآللياتبرانمج العمل املتعدد السنوات األهداف والنتائج العامة 
 .القادمة لسنواتا خاللاألدىن 

. األقل على سنوات أربع فرتة يشملعمل متعدد السنوات  برانمجاألغذية والزراعة )املنظمة(  ملنظمة اإلقليمية ؤمتراتامل وتعدّ 
 .2021-2018 لفرتةلاملتعدد السنوات  هعملوافقت الدورة الرابعة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن على برانمج  وقد

 اإلقليمي املؤمترمن جانب  اختاذهاملقرتح  اإلجراء
 .2021-2018 للفرتة املنقح السنوات املتعدد العمل برانمج قرار يرغب املؤمتر اإلقليمي يف  قد

 :إىل الوثيقة هذه مضمون بشأن استفساراتأي  توجيه ميكن
 اإلقليمي املؤمتر أمانة

Secretariat@fao.org-RNE  
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 األهداف العامة
. ويستعرض املنظمةاألهداف العامة تعزيز الدور الذي تقوم به املؤمترات اإلقليمية يف عملية احلوكمة يف  تعكس -1

حنو  موجهة توصيات يقدمو  املشورة ويسدييتعلق بوالية املنظمة  ما يفيف اإلقليم  الراهناملؤمتر اإلقليمي ابألخص الوضع 
 املنظمة ولوايتأب املتصلة سائلامل بشأناملنظمة العامة واملسائل التنظيمية، وجمللس  السياسات بشأن املنظمةملؤمتر  العمل

 .اميزانياهتو  هاجمبراو 
ويصيغ  اوأولوايهت املنظمةاملؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن وجهات نظر حول اسرتاتيجيات  يقدمهذا السياق،  ويف -2

ريتعزيز الفعالية والكفاءة. كما  يف اتوصيات ملموسة تتعلق ابألنشطة اإلقليمية، إسهامً  على املستوى اإلقليمي  تقييمات ُيج
 اإلقليم يف تهاوأنشط املنظمةعلى وظائف  اإلشرافيتوىل  أنه كماواألمن الغذائي والتغذوي.   لزراعةا استدامةيف تعزيز  تصبّ 

 .الصلة ذات الشريكة املنظمات مع الضرورة عند التعاون مع وكفاءة، بفعالية ويعمل. للمنظمة األساسية للنصوص اوفقً 
 الغاابت)هيئة  واملراعي الغاابت جماالت يف األمهية ذات الفنيةواملسائل  النواحي مبراجعةاإلقليمية  اهليئات وتقوم -3

 أمساك ملصايد العامة واهليئة األمساك ملصايد اإلقليمية)اهليئة  املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد( األدىن الشرق يف واملراعي
 التوصيات وتستكمل(. الوسطى املنطقة يف الصحراوي اجلراد مكافحة)هيئة  الصحراوي واجلراد( املتوسط األبيض البحر

 وإطارالعمل  ربانمجب يتعلق ما يفاملؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن  أثناءمنها  يجستفادو  املناقشات اهليئات تلك عن الصادرة
 .اإلقليمية األولوايت

ووافق عليه.  2021-2018اإلقليمي برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة  املؤمتر استعرض، 2018عام  ويف -4
يف  املستمرة املنظمةعلى جهود  مدويعت 2030 التنمية املستدامة لعام ويتماشى برانمج العمل املتعدد السنوات مع خطة

 .واالستدامة على شكل إجراءات ملموسة الغذائي ابألمن ينعم عامل ببناءالرؤية اخلاصة  ترمجة سبيل
 

 النتائج

 للميزانية والتخطيط واألولوايت االسرتاتيجيات وضع - ألف

: إن التوصيات والتوجيهات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي بشأن األولوايت والربامج واملبادرات اإلقليمية النتيجة -5
الوضع واملسائل اإلقليمية املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذوي  بشأنوكذلك  ،اإلقليم تعين اليتواهليكل التنظيمي وامليزانيات 

 وسيعمل. االقتضاء حسب املنظمةجانب جملس ومؤمتر  من القرارات الختاذ يًماسل أساًساوالزراعة والتنمية الريفية، تقدم 
 واإلقليمية اإلقليمية األولوايت مع يتماشى مبا االسرتاتيجية، األهداف نواتجمستوى  على أولوايتوضع  علىاإلقليمي  املؤمتر

 .اخلاصة واملبادرات احملددة والوطنية الفرعية
 والغاايت املؤشرات -6

 من املنظمةجملس  إىلموّجهة  وتكونعن املؤمتر اإلقليمي  املناسب الوقت يف ةواضحة وحمدد توصيات إصدار 
 ،اإلقليم تعين اليتواهليكل التنظيمي وامليزانيات  اومبادراهت هاوبراجم املنظمةخالل جلان الربامج واملالية بشأن أولوايت 

 الصلة؛ ذات املؤشرات حتديدمع  ،االقتضاء حسب
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 العمل وبرانمج األجل املتوسطة واخلطة االسرتاتيجي اإلطارو  اإلقليمية ابألولوايت يتعلق ما يف اإلقليمي املؤمتر توصيات إبراز
 املسائل إىل ابلنسبةاملؤمتر اإلقليمي  جيهاتلتو  الواجبة العناية إيالءو  ؛املنظمةتقارير جملس ومؤمتر  يف ،للمنظمة وامليزانية
 .الصلة ذاتالرائسية  األجهزة سائرجانب  منوكذلك  ،ومؤمتر املنظمةمن جانب جملس  اإلقليمية

 املخرجات -7
 مزيد من  سيتاح كما.  وإجنازها السابقة الربامجالقائمة على النتائج بشأن تنفيذ  املعلوماتاإلقليمي  لمؤمترل ستتاح

 اإلقليمي، املكتب سؤوليةمل اخلاضعةالتقدم الذي يتم إحرازه على صعيد تنفيذ األنشطة اإلقليمية  بشأنالتفاصيل 
 املؤمتر اإلقليمي؛ جانب من مراجعتهالغرض  وذلك اإلقليمية، املبادرات ذلك يف مبا

 مسائل ملعاجلة األعضاء أولوايت يعكس مبا ،اإلقليمي للمؤمتر توصيات إصدارو  ودقيقة واضحة قرارات اختاذ 
 األجل املتوسطة اخلطة من يتضح كما  ،للمنظمة االسرتاتيجية ربامجالابلزراعة واألمن الغذائي يف إطار  تتعلق

 .اإلقليمي للمؤمتر الصادرة والتوصيات وامليزانية العمل رانمجبو 
 األنشطة -8

 ؛اإلقليم يف اإلقليمية األولوايت تنفيذ مراجعة 
 القرارات والتوصيات الصادرة عن اهليئات اإلقليمية وغريها من املؤسسات واالجتماعات ذات الصلة يف  مراجعة

 ؛اإلقليم
 عن  املنبثقة النواتجعلى مستوى  هاوإجناز السابقة  الربامجمبا يف ذلك تنفيذ  ،اإلقليمأداء املنظمة يف  مراجعة

 وكفاءهتا املنظمة مكاتب شبكة وفعالية القطرية الربجمة أطر استكمالاألهداف االسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية و 
 املناسبة؛ والتقييمات الصلة ذات األداء مؤشرات االعتبار يف األخذ مع القطرية الربامج لدعم

 مبا يف ذلك األولوايت احملددة لعمل  ،اإلقليم يفاليت تنفذها املنظمة  اريعبشأن اخلطط والربامج واملش املشورة سداءإ
 اإلقليمية. امبادراهتو  املنظمة

 العمل طرق -9
 ؛اإلقليم يفذات الصلة، مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية وغريها من املؤسسات  الدستورية ألجهزةاب االتصال 
 لتشجيع احلوار خالل الفرتة ما بني الدورات؛ االقتضاء حسبما بني األعضاء  رمسيةغري  مشاورات عقد 
 األدىن؛اإلقليمي مع اجملموعة اإلقليمية للشرق  املكتب يفلكبار املوظفني  رمسيةغري  تشاورية اجتماعات عقد 
 يبني رئيس املؤمتر اإلقليمي واملدير العام املساعد واملمثل اإلقليم ةرمسي غري مشاوراتو  ةمنتظم اتصاالت إجراء. 
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 بشأهنااملشورة  إسداءو  التنظيمية واملسائل السياسات رصد -ابء

 للمنظمة اإلقليمي ؤمتراملللقرارات اليت يتخذها  اسليمً  اتقدم التوصيات الصادرة عن املؤمتر اإلقليمي أساسً  :النتيجة -10
 .التنظيمية واملسائل اإلقليمية السياسات بشأن

 والغاايت املؤشرات -11
 اإلقليمي؛ املؤمتر تقريرضمن  وإدراجها عمليةو  واضحة توصيات إصدار 
 املؤمتر اإلقليمي.عن  الصادرة توصياتلل املنظمة مؤمتر مراعاة 

 املخرجات -12
 السياسات اإلقليمية واألطر التنظيمية. بشأن املنظمة ملؤمتر واضحة توصيات إصدار 

 األنشطة -13
 اليتاألخرى  املنتدايتيف  الرئيسيةوالتطورات واملبادرات  اإلقليم هتمّ  اليت األساسية الدولية الصكوك حالة ةعمراج 

 ؛املنظمة واليةتؤثر على 
 مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية واالجتماعات  ،للمنظمةالدستورية  األجهزةيف االعتبار التوصيات الصادرة عن  األخذ

 ؛اإلقليم تعين اليت
 وغريها من األجهزة ذات  املنظمةجانب  من احملتمل املنّسقابإلجراء  والتوصيةاملسائل اجلديدة والناشئة  تناول

 ؛اإلقليم يفالصلة 
 اإلقليميف  دولية اتفاقات عقد جدوى يف البحث . 

 العمل طرق -14
 ؛اإلقليم يف الصلة ذات نظمةواأل السياسات بشأناإلقليمية والعاملية  االجتاهات مراجعة 
 ؛اإلقليم يف املوجودةوغريها من املؤسسات  لمنظمةلابألجهزة الدستورية  االتصال 
 األدىن؛ لشرقلاإلقليمي  املكتب يفلكبار املوظفني  رمسيةغري  تشاورية اجتماعات عقد 
 اإلقليمي واملمثل املساعد العاممنتظمة ومشاورات غري رمسية بني رئيس املؤمتر اإلقليمي واملدير  اتصاالت عقد. 
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  العمل وطرق العمل ختطيط -جيم

 .وعملية شاملة بطريقة وكفاءة بفعالية اإلقليمي املؤمتر يعمل :النتيجة -15
 والغاايت املؤشرات -16

 حمددة تركيز مبجاالت اإلقليمي املؤمتر أعمالجداول  تتسم. 
 كربى  معوكذلك  املندوبني بني ما رمسي غري حنو على اآلراء لتبادل أكرب فرصة إلاتحة منتدى اإلقليمي املؤمتر يوفّر 

 .اإلقليمية املنظمات
 اآلراء. بتوافقاختاذ قرارات املؤمتر اإلقليمي  يتم 
 حمددة وعملية، ويتم توفريها لألعضاء  توصيات من األغلب يف وتتألف مقتضبةاملؤمتر اإلقليمي  تقارير تكون

 الوقت املناسب. يف
 الدورة بدء قبل الالزمة ابللغات تتاحو  التقارير عرض بشأن للمنظمة اجلديدة املعايري اإلقليمي املؤمتر واثئق تراعي 

 .أسابيع بستة
 اإلقليمي املؤمتر يف املسؤولني كبار املائة من األعضاء على مستوى يفسبعون  عادة يشارك. 

 املخرجات -17
 املعتمد  2021-2018 لفرتةل اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل برانمجنسخة منقحة من  إصدار

 ؛2020 عامواملراجع يف  2018 عام يف
 منتظم حنو على حسنيوالت الدائمة لمراجعةل اإلقليمي املؤمتر عمل طرق إخضاع. 

 ألنشطةا -18
 وشكله؛ اإلقليمي املؤمتر أعمال جدول بشأن األعضاء مع التشاور 
  املتاح؛ الوقت استغالل وكفاءة االهتمام زايدة ذلك يف مبا اجللسات، إدارة حتسني سبل يف البحث 
 اإلقليمي؛ للمؤمتر الداخلية الالئحة مراجعة 
  ابألداء؛ اخلاصة التدابري ذلك يف مبا ابنتظام، العمل طرق مراجعة 
 اإلقليمي املؤمتر عن الصادرة التوصيات تنفيذ حالة مراجعة. 

 العمل طرق -19
 ؛، حسب االقتضاءاإلقليمي املؤمتر رئيس خالل من األعضاء مع مشاورات عقد 
 أمانة من بدعمو  املكتب خاللمن  الدورات بني ما الفرتات خالل األنشطةرئيس املؤمتر اإلقليمي تيسري  تويل 

 ؛املؤمتر اإلقليمي
 اجللسات؛ خالل االهتمامات وحمددة منظمة مداوالت عقد 
 التقارير؛ لصياغة فعالة ترتيبات اعتماد 
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 ؛ومتابعته السنوات املتعدد العمل برانمج لتنفيذ األمانة دعم 
  أعضاء األمانة، بتيسري عقد اجتماعات غري رمسية لرئيس اجملموعة اإلقليمية للشرق األدىن واألعضاء فيها ولكبار

 الرئيس املستقل للمجلس. من


