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 املقدمة - أواًل

 

ومىن أجىل أن تقىوم منظمىة     . علىى األر   ثابتتان إن منظمة األغذية والزراعة منظمة للمعارف تنتصب وقدماها- 1

وسبل كسب العيش للسكان يف بلدانها األعضاء، فإنه ينبغي ترمجة أعمىا    حياةاألغذية والزراعة بتعظيم تأثرياتها على 

 تأثريات على املستوى القطري؛ وينبغي لنواتج معارفها العاملية أن تىددي إىل  واخلاصة بوضع املعايري إىل املعياريةاملنظمة 

. مىة قابلىة للقيىاس   نتىائج قي  ب تىأتي كما ينبغي لرباجمها يف امليىدان أن   ؛إحداث تغيري ملموس يف السياسات واملمارسات

رجم إىل ت ى والتشاريع واملعىايري الىيت ت    ،ويلزم إحداث تغريات كبرية لتحسني أداء منظمة األغذية والزراعة إلنتاج املعارف

. بالبلدان، مع الىتعلم كىذليف يف ن ىل الوقىت مىن اخلىربات الوطنيىة واإلقليميىة        سياسات واسرتاتيجيات وبرامج خاصة 

مع احلكومات، واجملتمىع اللىي والقطىاخل اخلىاذ وكىذليف مىع       ( أكثر مشاركة-أكرب)ويستتبع ذليف أيضًا قيام شراكة 

موارد املتاحىة مىن   أكثر لل، وذليف للعمل معًا لتسخري منظومة األمم املتحدة، واملنظمات اإلمنائية األخرى ومعاهد البحوث

 .أجل القضاء على اجلوخل

 

ولضمان أن تىددي مجيىع أجزائهىا     ،سنوات بشأن اإلصالحات من أجل حتسني تأثريها 6وتعمل املنظمة منذ - 0

األعضىاء مىن خىال      وافق عليىه الذي  ،وكما برز يف التقييم اخلارجي املستقل. ظائ ها ككيان واحد بصورة ك دة وفعالةوو

 مىن عناصىر  هىي عنصىر حاسىم     وتكرر يف عدد من عمليات التقييم والوثائق األخرى، فإن الالمركزية ةل ال وريالعم خطة

وهذا ليل هدفًا يف حد ذاته وإمنا وسيلة لتحقيق املزيد من الك اءة، والاسىبة، والشى افية   . حتسني أداء وتأثري املنظمة

ة ترمي بصورة أساسىية إىل تغىيري األسىلول الىذي تعمىل بىه منظمىة        وهي عملي. والتأثري يف تقديم الدعم للبلدان األعضاء

وبىرامج وأنشىطة املنظمىة مىن أجىل حتقيىق        ،األغذية والزراعة، وإعادة توجيه حمور اهتمام املنظمىة، حسىبما يتناسىب   

 .ذليف وفرذ عمليةهذه الاملنظمة بها  تن ذلكي ية اليت ل ضرورة ماسةومثة . األهداف اإلمنائية على املستوى القطري

 

هىذه الشىبكة جنبىًا    تعمل و. تقديم الدعموترمي إىل إحداث التأثريات  ومتجاوبةمرنة يلزم إنشاء شبكة قطرية و- 3

واملمىثلني القطىريني ملنظمىة األغذيىة والزراعىة       بالصالحياتزودين امُلاملمثلني اإلقليميني /املدير العام املساعدمع إىل جنب 

مىن شىأنه أن   األمر الذي الذين يتمتعون بقدر أكرب من حرية احلركة يف التعامل مع املوارد داخل نطاق األقاليم والبلدان، 

 االسىت ادة إىل  وتتمثل اخلطىوة األوىل بوضىوف يف  . ويف العمليات ونظم املعلومات ،حدث تغيريًا كبريًا يف الثقافة التنظيميةي 

 منظمىة األغذيىة والزراعىة   ويعمىل أعضىاء   . أقصى حد من تليف املوارد البشرية واملالية املتىوافرة حاليىًا داخىل كىل إقلىيم     

والصىلة الىيت    ،املكاتىب امليدانيىة ملنظمىة األغذيىة والزراعىة      وأداءهليكىل   متجددة رؤيةيدًا بيد من أجل وضع  وأمانتها

املاليىة والربنىامج لبحثىه يف     وسوف يعر  هذا املقىرتف واخلطىة لتن يىذه علىى جلىنيت       .خرىتربطهم بأجزاء املنظمة األ

واملطلىول مىن املىدار اإلقليمىي      .0110حزيىران  /للمصادقة عليه من جانب اجمللل يف يونيىو وكذليف ، 0110أيار /مايو

مع دوره اجلديد كجهاز رئاسي، مع اإلدراك التىام للتبعىات    تتماشىالتقدم بتوصيات وتقديم توجيهات،  للشرق األدنى

 .ا يصادق عليهيتاملالية للربنامج ال
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نظمىة األغذيىة والزراعىة    ت مثل التغريات املوجزة يف هذه الورقىة مقرتحىات التن يىذ مىن جانىب اإلدارة العليىا مل      - 6

وهىي  . إلصالحات منظمة األغذية والزراعة األوسع نطاقًااستجابة لرغبات وتوقعات األعضاء املطالبني بإجراء حتسينات 

وجاء يف اسرتاتيجية . يف تن يذها قدمًااملنظمة جتسد أيضًا عناصر اسرتاتيجية تغري الثقافة التنظيمية املت ق عليها واضي 

 تركيىزًا علىى  وأكثىر  ، هرميىة ن منظمة األغذية والزراعىة تصىبو إىل ثقافىة أقىل     أ، 0111مدت يف الثقايف اليت اعت  التغيري

، وختلىق  أفرادهىا ثقافة تستغل علىى أفضىل وجىه مهىارات     إىل ة، ويسدولاملوتتسم بروف املبادرة و ،النتائج، وأكثر تعاونًا

وترتتب على الالمركزية تداعيات كربى بالنسبة للثقافة التنظيمية  .بني موظ يها على مجيع املستوياتاالحرتام املتباد  

واليت تدسل للتجديىد  الثقايف،  التغيرينظمة األغذية والزراعة تتصل مباشرة مجميع التدابري املوّصى بها يف اسرتاتيجية مل

وتتمتىىع شىىبكة املكاتىىب امليدانيىىة، يف عمليىىة االسىىت ادة مىىن عناصىىر هىىذه   .األفراد، واألداء والشىىراكاتبىى فيمىىا يتعلىىق

بيئىة عمىل شىاملة؛ تكىون عمليىات      خلىق  نسبة لتحسني املستقبل الوظي ي وبأهمية حامسة، فمثاًل بال( 1)االسرتاتيجية 

االختيار، والتقييم وختطيط التعاقب بني املمثلني القطريني أمرًا ضروريًا لضىمان االمتيىاز املهىد لىدى املنظمىة؛ ويعتمىد       

العمىل كمنظمىة   ف"ه يف امليىدان؛  النهو  بأداء املنظمة على حتديد األولويات، والنتائج والك اءة والاسبة بشأن ما ت عل

كمىا أن االختبىار احلقيقىي للشىراكات املعىززة       ؛ميكن أن يتحقق فقط إذا امتد هذا امل هوم إىل املسىتوى القطىري   "واحدة

 .التعلم وتوجيه أصحال الشأن على األر على يعتمد على تقاسم املعارف، و

 

تىأثري سىلوكي وذهىد كىبري يتعلىق باملكاتىب اإلقليميىة        سوف يكون للكىثري مىن التغىيريات املسىتحدثة أدنىاه      - 5

كان التحىرك إىل خىارج املقىر الرئيسىي      ،ف ي املاضي. امليدانية، وإن كان ينبغي اختاذ اإلجراءات يف املقر الرئيسي أيضًا

الكىثري مىن سىبل    ومىع ذلىيف، فىإن    . يعو ق التقدم املهىد أو ه غالبًا بأنه أمر غري مرغول فيه، للعمل يف امليدان ي نظر إلي

يف أي مكتىب إقليمىي    التنىاول دوريىاً  حتقيق املستقبل الوظي ي لدى منظمة األغذية والزراعة ي توقع هلا أن تشتمل علىى  

. كما أن الرتقيات، وخاصىة عنىد املسىتويات العليىا سىوف تأخىذ ذلىيف يف االعتبىار، علىى أسىاس االسىتحقاق           . ميداني

وباإلضافة إىل ذليف، فإن األمر يستلزم دعمًا تقنيًا أكرب من املوظ ني املوجودين يف املقر الرئيسي للمساعدة يف ترمجة العمىل  

فىإن   ،لث ى وبامِل. ولالستجابة للطلبات الواردة من املكاتب امليدانية بصىورة سىليمة التوقيىت    ،طريةإىل إجراءات ق املعياري

وعلىى مىوظ ي املقىر     .لىدى املقىر الرئيسىي    املعيىاري إثىراء العمىل   يف املرتدة من التجارل امليدانية هلا أهميتها  املعلومات

وجيىري اآلن  . التقنية، على قدم املساواة مع الزمالء يف امليداناخنراطًا كاماًل يف الشبكات الوظي ية  واالرئيسي أن ينخرط

نظىم معلومىات   وجىود  كما أن احلاجىة تىدعو إىل    ،وعمليات إدارية جديدة ،استحداث سياسات جديدة للموارد البشرية

غذيىة  الىيت ميكىن بهىا ملنظمىة األ    وهنىاك عىدد مىن الطىرق     . جديدة وإىل شبكة معززة لتكنولوجيات املعلومات واالتصىا  

حتو  يف الذهنيات، مثل االشرتاط بأن تتجاول خطط العمىل مىع األنشىطة امليدانيىة     إجراءات والزراعة أن تشجع على 

إىل  ،لىدى املقىر الرئيسىي، والعكىل صىحيح      املوجودين كشرط صريح، أو إدراج املوظ ني امليدانيني يف تقييمات املوظ ني

كي ية حتقيق ذليف سىوف تت ىاوت عىرب اإلدارات والوحىدات التقنيىة،       إال أن. جانب أمور أخرى جتري مناقشتها أدناه

" خىط واضىح للرؤيىة   "وسوف يكون هنىاك يف مجيىع املواقىع    . داخل اخلطوط التوجيهية للسياسات على مستوى املنظمة

العمىل السىنوية    ووصواًل كذليف إىل خطىط ابتداء من الغايات العاملية ووصواًل إىل األهداف االسرتاتيجية، والنتائج والنواتج 

 .وينبغي النظر إليها كجزء ال يتجزأ من الالمركزية ،بذ  اجلهود اآلن لتن يذ هذه التغيرياتوت . كل على حدة
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، 0111تشىرين األو   /أكتىوبر  10وتأسيسًا على مشورة االجتماخل املشرتك للجنيت الربنىامج واملاليىة املعقىود يف    - 4

علىى جممىوعتني مىن    ( 0111كىانون األو   /ديسىمرب -تشىرين الثىاني  /نىوفمرب )للمجلل املعقودة  163الدورة الى صادقت 

ترمي األوىل إىل جعل املنظمة أكثر جتاوبًا مىع احتياجىات األعضىاء عىن طريىق تىوخي التخطىيط        . صلةالالتدابري ذواتي 

ادي الذي تضطلع بىه املكاتىب امليدانيىة يف    الدور القي جمددًا وتدكد. "حسن القائم على النتائج وعلى حتديد األولوياتامُل

عملية وضع الربامج القطرية، وتنمية قدراتها يف هذا الصدد، وضىرورة إشىراك البلىدان األعضىاء، والىروابط الوثيقىة بىني        

وترمىي اجملموعىة الثانيىة إىل اقىرتاف تعىديالت علىى       " .اسرتاتيجية املنظمة لتعبئة املوارد وعملية وضع الربامج القطريىة 

 "هيكل وأداء شبكة املكاتب اإلقليمية امليدانية لدى منظمة األغذية والزراعة واحلاجة امُللحىة لتن يىذ عمليىة الالمركزيىة    "

 .يف حتقيق وحت يز النتائجأكرب املنظمة ك اءة وفعالية  إلكسالوذليف 

 

 0111مواضيع رئيسية حددتها األجهزة الرئاسية يف روما عام  ثالثةينهض القسم التالي من هذه الوثيقة على و- 4

وهىو   ،حتسني ختطيط الربامج وحتديىد األوليىات  ( 1) :وهي لكي تبحثها املدارات اإلقليمية عند صياغتها لتوجيهاتها

تىوازن جديىد    شبكة مكاتب إقليمية ميدانيىة أكثىر مرونىة ذات   ( 0) اجملا  الذي تلعب فيه البلدان واألقاليم دورًا أكرب؛

إدارة حمسىنة  منوذج متكامل لتسليم الربامج، مبا يف ذلىيف  ( 3) بني املكاتب اإلقليمية والقطرية واملراكز الرئيسية التقنية؛

 .للموارد البشرية من أجل تعزيز األداء، والاسبية والتأثري على املستوى القطري

 

 ،اإلقليميىة ذات الصىلة بىاجلهود الالمركزيىة يف الشىرق األدنىى      ويوجز القسم جيم من هذه الوثيقة االعتبارات - 4

وتلتمل هذه الوثيقة التوجيىه مىن املىدار اإلقليمىي     . يربز التغريات اليت جتعل منظمة األغذية والزراعة أكثر فعاليةكما 

تقيىيم املكاتىب   توصىيات  أمىا القسىم دا  وامللحىق األو  فيتنىاوالن     . بشأن املقررات الرئيسية الالزمة لتن يذ هذه العمليىة 

 .التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى ال رعية اإلقليميةاإلقليمية و

 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعىة يف الشىرق األدنىى أثنىاء      ال رعية اإلقليميةولمكاتب اإلقليمية لي تقييم جِرُأوقد - 9

وصىادقت   ،للجنىة الربنىامج   114ضت استجابة اإلدارة العليا إزاء هذا التقييم ونوقشت أثناء الىدورة الىى   ِروع  0111عام 

توصىىيات مىىن بىىني  9ورحبىىت اإلدارة العليىىا بتوصىىيات التقيىىيم، وقبلىىت . 0111للمجلىىل يف  161عليهىىا الىىدورة الىىى 

التوصيتني األخىريني لكىي يدرسىهما أعضىاء منظمىة       نظر يفيزا  يتوصية جزئيًا وال  ت َلِب، وُق10التوصيات الرئيسية الى 

إزاء  أما امللحق اخلامل فيوجز العناصر الرئيسية خلطة إدارة منظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى. األغذية والزراعة

 .التوصيات الصادرة عن التقييم
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 ى العاملياملوضوعات الرئيسية اليت حددتها األجهزة الرئاسية على املستو -ثانيًا 

 التخطيط احملسن وحتديد األولويات- ألف 

 

من املوضوعات الرئيسية لدى األجهىزة الرئاسىية احلاجىة إىل التخطىيط السىن، ووضىع األولويىات وتعبئىة         - 11

وهذا حيتاج إىل عملية معدلة، جتري حاليًا وتست يد من كل من التخطيط مىن أسى ل إىل أعلىى والتخطىيط علىى      . املوارد

من جانب الدو  األعضىاء علىى   من خال  توجيهات  ليفوذ القاعدةإىل املستويني القطري واإلقليمي، والتخطيط من القمة 

تقىدم املىدخالت الىيت تضىع      كىي لاإلقليمية  عاتق املدارات علىتقع طلبات جديدة  وترتتب على ذليف. املستوى العاملي

وتىدعو احلاجىة إىل تأسىيل األولويىات     . منظمة األغذية والزراعىة أولويات واضحة وتقدم التوجيه بشأن ختصيص موارد 

يمية على تقدير لالجتاهىات والتحىديات اإلقليميىة احلاليىة والناشىئة، وأن تسىت يد مىن املشىاورات علىى املسىتوى           اإلقل

وحتتىاج  . اإلقليمي وأن تضع يف اعتبارهىا الغايىات العامليىة واألهىداف االسىرتاتيجية الشىاملة ملنظمىة األغذيىة والزراعىة         

. لتكامل االقتصادي اإلقليمية وتوصيات اللجىان التقنيىة اإلقليميىة   املدارات اإلقليمية كذليف إىل حبث أولويات منظمات ا

 ،أن توجه العمل، وأن يكون هلا تأثري على هيكل منظمة األغذية والزراعىة يف اإلقلىيم  ومن شأن هذه األولويات اإلقليمية 

 .وكذليف املساهمة يف صياغة برنامج العمل وامليزانية واخلطة العاملية متوسطة األجل التابعة للمنظمة

 

وألجل حتسني تركيز وااسيف األعمىا  الىيت   . ولكي حيدث ذليف، يتطلب األمر وضع ُأُطر  برجمة قطرية معززة- 11

مىع دورة ختطىيط كىل حكومىة وأولوياتهىا،       ماشىى تتينبغي إعدادها بصورة لصيقة  منظمة األغذية والزراعةتضطلع بها 

وأعما  املنظمات داخل منظومة األمم املتحدة وذليف عن طريىق عمليىة إطىار املسىاعدة اإلمنائيىة لملمىم املتحىدة، وكىذليف         

منظمىة   القطريىة األسىاس الىذي تنطلىق منىه     وتوفر اأُلطىر الرباجميىة   . الروابط والشراكات مع الوكاالت املوجودة يف روما

مىع األولويىات    تتماشىى مع احلكومات األعضاء يف أولويات ونتائج مت ق عليها بصورة مشرتكة،  للعمل األغذية والزراعة

وسوف تساعد األطر الربناجمية القطرية يف تعريف السند املنطقىي جلهىود تعبئىة    . والعاملية ال رعية اإلقليميةواإلقليمية، 

 .وأولويات تليف اجلهود لزراعةمنظمة األغذية وااملوارد اليت تقوم بها 

 

ومع . قطع عدد من البلدان شوطًا كبريًا يف إعداد اأُلطر الرباجمية القطرية اليت تستند إىل التحليل االسرتاتيجي- 10

، سوف يىتم السىري علىى    0110فأثناء . ركبًا ليست مجيع الدو  مدهلة ملواجهته على قدم املساواةذليف فإن مثة حتديًا م 

جتميع الدروس املست ادة منهىا وتطبيقهىا يف   حيث سيتم بدقة،  الناجحة صياغة اأُلطر الربناجمية القطرية ه دى جتارل

ن عمليىة  عى وأن يست يد من التحليىل واألولويىات الىيت تنبثىق      ،ومن املهم كذليف أن يتزامن هذا العمل مع. مواقع أخرى

نهايىىة بلىدى مجيىىع البلىىدان  ، فمىن املتوقىىع أن يكىىون وإذا أخىذنا ذلىىيف يف االعتبىىار،  . اخلاصىىة باحلكومىىاتالتخطىيط  

بالنسىبة للمكاتىب القطريىة    ( 0) .مىع احلكومىة   على بساط البحث ًامعروضعلى األقل موجز إطار برناجمي قطري 0110

قىد ختتىار   فإنهىا  ، وتليف املكاتب اليت ليل بهىا موظ ىون دوليىون    أمريكياليت تقل تسليماتها السنوية عن مليون دوالر 

على أربعة إىل ستة أولويات، مع وجود خطة لتن يذها  من اإلطار الربناجمي القطري الذي ال يشتمل إال "خم  ةنسخة "

 .عليها من احلكومة مصدٍق
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 شبكة مكاتب ميدانية ذات درجة أكرب من املرونة- باء 

 وقيادة قطرية قوية

 

أكثر مرونة وتواؤمًا مىن أجىل تلبيىة أفضىل الحتياجىات       يكون يدانيةاملمكاتب للهيكل وجود هناك حاجة إىل - 13

من املعارف واملوارد الىيت علىى كىل    كذليف لالست ادة القصوى والدو  األعضاء، وال سيما البلدان والسكان األكثر تعرضًا، 

ة لىدى  وسوف حيتاج ذليف من ممثلي منظمة األغذية والزراعىة أن يكونىوا مىن أفضىل النوعيىات املتىوافر      . بلد أن يقدمها

مجيع البلدان، قادرين على قيادة عملية اإلطار الربناجمي القطىري، وعلىى تنسىيق املىدخالت التقنيىة، وتعبئىة املىوارد        

ومن بني املبادئ اهلادية الىيت  . وإدارة برامج الطوارئ والتنمية املتكاملة الكبرية احلجم ،وتكوين الشراكات االسرتاتيجية

رب من املرونة هو أن تكون مجيع املوارد البشرية واملالية ملنظمة األغذية والزراعة يف إقلىيم  تقود هذا اهليكل املتسم بقدر أك

وهناك كذليف أنشطة إقليمية وعابرة للحدود مهمىة  . لضمان تسليم أكثر ك اءة وفعالية على املستوى القطري مسخرةبعينه 

يىة، والىذين سىيلعبون دورًا مهمىًا يف دعىم الىربامج       سيتواصل تن يذها من جانب املىوظ ني املوجىودين يف املكاتىب اإلقليم   

 .0110ويف إطار هذا النهج الشامل نورد أدناه عددًا من التدابري، سوف يتم االنتهاء من معظمها خال  عام . القطرية

 

 :على املستوى القطري (أ)

 معزز لتقييم األداء؛  ي، وبنظامرِضمنظمة األغذية والزراعة باألداء امُل يسوف يرتهن جتديد عقود ممثل 1-أ

املنظمىة اخلاصىة باالنتقىا  وتنميىة      وتوجد وظائف ممثلي منظمة األغذية والزراعة اآلن مدجمىة يف بىرامج  

ختبىار القىدرة   الاملستقبل الوظي ي؛ وذليف كجزء من عملية االختيار، وسوف خيضىع ال ىائزون النهىائيون    

مليىة ختطىيط التعاقىب حاليىًا لضىمان االنتقىا        املهنية على اإلدارة وذليف قبل التعيني؛ وجيىري تن يىذ ع  

 .السلل واملناسب من حيث التوقيت فيما بني ممثلي منظمة األغذية والزراعة املعتمدين

 سوف يتم حبث زيادة استخدام ات اقات تقاسم التكاليف مع احلكومىات املضىي ة، وصاصىة داخىل      0-أ

أن يتىيح ال رصىة أمىام إعىادة ختصىيص املىوارد       ، وميكىن هلىذا   الدخل الكبري واملتوسطذات قتصادات اال

 .للبلدان املعرضة يف ن ل اإلقليم

 سوف يكون هناك املزيد من التعاون مع املنظمات األخرى داخىل منظومىة األمىم املتحىدة، وصاصىة       3-أ

الوكاالت القائمة يف روما وكىذليف مدسسىات التمويىل الدوليىة، والقطىاخل اخلىاذ واجملتمىع املىدني علىى          

 .ى القطرياملستو

 

 :الفرعي اإلقليميوعلى املستويني اإلقليمي  (ب)

 ويقدم الدعم واخلدمات إىل املكاتب القطرية داخل اإلقليماملكتب اإلقليمي اخلدمات للبلدان، يقدم  1-ل .

 فهو الور التشغيلي يف اإلقليم الذي يقىدم اإلدارة الشىاملة والىدعم اإلداري إىل شىبكة املكاتىب امليدانيىة      

، وكذليف تقديم التنسيق االسرتاتيجي، مبىا يف ذلىيف اسىتخدام املىوظ ني واملىوارد بىأكرب قىدر مىن         ليميةاإلق

ويشمل هذا التنسيق االسرتاتيجي أيضًا املشورة السياساتية األكثر فعالية والتباد  املنتظم للخربات . الك اءة

املتعددة اليت تتعامل مع األمىن   ال رعية اإلقليميةوواملشاركة يف املنتديات اإلقليمية  ،فيما بني بلدان اإلقليم
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 حجىم واحىد  فوكمىا هىو احلىا  مىع اجلوانىب األخىرى لالمركزيىة،        . الغذائي، والزراعة والتنمية الري ية

واخلاصىىيات الذاتيىىة للقىىدرات وجيىىوز تصىىميم منىىاذج إدارة مناسىىبة طبقىىًا بالضىىرورة اجلميىىع ال يناسىىب 

 .وحجم الربنامج امليداني خدمتهااملقرر وعدد البلدان  اإلقليمية،

 مىن الناحيىة   : املمثلىون القطريىون بالصىالحيات مىن عىدة نىواف      /د املىدير العىام املسىاعد   زو سوف ي  0-ل

وكمديرين يكونون مسدولني عن شبكة املمثليىات القطريىة للمنظمىة     ،كممثلني للمنظمة يف إقليمهم ةسياسيال

 عن تقيىيم  نيمسدوليكونوا وممثلي منظمة األغذية والزراعة  وهم ينخرطون يف عملية اختيار. داخل إقليمهم

 .أداء ممثليات منظمة األغذية والزراعة ومكاتبها

 وخطىط عملىها حىو  املزيىد مىن       النسىبية عنىدما تتحىرك املنظمىة تىو تعريىف مزاياهىا       من املهم  3-ل

 قىدرٍ املوضوعات الشاملة اليت ينبغي تن يذها على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية، الافظىة علىى   

أفرقة متعددة التخصصات قادرة على التجىاول السىلل    على هيئةمن اخلربات التقنية  ذي أهمية حامسة

واملوظ ىون التقنيىون    ،عتىرب الوظىائف التقنيىة   وف ت ومىع وضىع ذلىيف يف االعتبىار، سى     . مع بعضها البعض

رية للبلىدان أو جمموعىات البلىدان    وميكن، تبعًا لملولويىات واالحتياجىات املىتغ    ،داخل اإلقليم" متنقلني"

تقنيىة   مراكىز طات اخلدمة هذه أن تصبح بصورة فعالىة  ميكن لو. حمطات خدمة خمتل ةتوزيعهم على 

وميكىن لتوصىيف وظىائف هىدالء     . ميكن أن تصل إليهىا املكاتىب القطريىة تبعىًا الحتياجاتهىا ومتطلباتهىا      

توضيح أن وظي تهم األساسية هي دعم التدابري اليت تتخذ على املسىتوى    ألجل يعدَّاملوظ ني التقنيني أن 

، وتبعىًا لمُلطىر   ال رعيىة  اإلقليميىة وة القطري بتوجيه من ُأطر الىربامج القطريىة، وُأطىر األولويىات اإلقليميى     

 .االسرتاتيجية ذات املستوى العالي يف املنظمة

 بصورة  لن تظل مقتصرة تقنية مبعنى أن تغطيتها مراكزحاليًا  ال رعية سوف تغدو املكاتب اإلقليمية 6-ل

 مىن أي  وهكذا ميكن للمكاتب القطرية أن حتصىل علىى الىدعم الىتقد    . فرعية صارمة على منطقة إقليمية

 .تقنية موجودة داخل اإلقليم مراكز

 :وبصفة عامة (ج)

 معىزز إىل  /ستتعزز املهارات واملوارد التقنية يف خمتلف األقىاليم مىن أجىل تقىديم دعىم تقىد حمسىن        1-ج

وسوف تددي التعديالت الربناجمية إىل تيسري التخطيط الربنىاجمي املتكامىل، والعمليىات ودعىم     . البلدان

ية والتمويل على املستوى وسوف يتحدد الدعم اإلداري ألغرا  الشراء، وإدارة املوارد البشر. تعبئة املوارد

 .القطري وتعزيزه

 سوف ي ن ذ نقل الوظائف واملوارد املرتبطة بها اليت تقع داخىل سىلطة اإلدارة خىال  فىرتة السىنتني       0-ج

0110-0113. 

 سوف تستخدم املوارد البشرية بصورة أكثر ك اءة وفعالية بعدة سبل من بينهىا اسىتحداث سياسىات     3-ج

. وزيادة التباد  املوسع للخربات بني املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية امليدانية ،0110التنقل اجلديدة يف 

يضاف إىل ذليف، أن إطار الك اءة اجلديد سوف يساعد على توضيح التوقعىات وحيىدد احتياجىات تنميىة     

وسىوف  . املوظ ني وأن يقدم كذليف أساسًا سليمًا ملعايري أداء متسقة وموضوعية وتوظيف قىائم علىى الك ىاءة   

 .يساعد كذليف يف تعزيز عمليات تقييم األداء
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 سوف ت زود املكاتب اإلقليمية امليدانية باملزيد من املرونىة عىن طريىق التوسىع يف اسىتخدام الصىكوك        6-ج

فنيي /التعاقدية لغري املوظ ني، وزيادة توظيف اخلرباء الوطنيني، واملهنيني املبتدئني، واملتطوعني، وخرباء

وباإلضافة إىل ذليف سوف توسىع املنظمىة نطىاق ات اقاتهىا مىع اجلامعىات       . نول واجلنولالتعاون بني اجل

 .املتطوعني بالبحوث/الوطنية والدولية ومراكز البحوث من أجل تزويد الزمالء

 ن واملمثلى /سوف ي منح املمثلون القطريىون التىابعون ملنظمىة األغذيىة والزراعىة، واملىدير العىام املسىاعد         5-ج

ية، األمىر الىذي   صالحيات لتحمل املزيد من املسدوليات التشغيل ال رعيون نون اإلقليميوملنسقن واواإلقليمي

سىيما بالنسىبة للشىراء، وكىذليف اإلدمىاج      والتىدريب، ال أعلى مىن السىلطات املخوَّلىة     سيحتاج إىل مستوى

 .حسن يف النظم املدسسية املالية واإلداريةامُل

 سيتم استعرا  اخلطوط التوجيهية لتقديم الدعم اإلداري والتشغيلي للمشروعات، وختصيص املبالغ  4-ج

املسرتدة من تكاليف دعم املشروعات، وذليف لضمان أن تتمتع املكاتب امليدانية باملرونة وبالقدرة التشىغيلية  

 .التوفري خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي إىل املشروعات اليت تدعمه

 

 منوذج متكامل لتسليم الربامج-  جيم

 

لربامج الزمة لضمان النتائج والاسبة بصورة متسقة بالنسىبة جلميىع بىرامج ومشىروعات     لاملتكاملة دارة اإلإن - 16

. ويشتمل ذليف علىى إدمىاج أنشىطة التنميىة، والطىوارئ وإعىادة التأهيىل       . منظمة األغذية والزراعة على املستوى القطري

وإعىادة التأهيىل مىن مىدير شىعبة      الطوارئ  عملياتوسوف تنقل مسدولية وإدارة وحماسبة العمليات ذات الصلة بأنشطة 

املمىثلني  /عمليات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، إىل املكاتب امليدانية وذليف حتت السلطة الشاملة للمدير العام املسىاعد 

ل مىن اإلدارة التشىغيلية إىل   وبعد هذا النقل، سوف يتحو  دور شعبة عمليات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيى . اإلقليميني

ورصىد حىاالت الطىوارئ     ،أشكا  تنمية السياسات، والتنسيق العاملي وتقديم الدعم عند املنبع، وتعبئة املىوارد من  شكل

برنىامج   يف بناء القدرات يف امليىدان إلن ىاذ  ويتطلب ذل .ملكاتب امليدانية وإعداد التقارير عنهادى الوأنشطة إعادة التأهيل 

والاسى    التشىغيلي اإلطىار  مىع  متكامل للطوارئ والتنمية واملساعدة السياساتية حتت سلطة واحدة، جنبًا إىل جنىب  

 .0113حزيران /يونيوهو والتاريخ املستهدف لالنتهاء من تعميم منوذج اإلدارة اجلديد هذا . الضروري

 

 املخاطر والرصد واإلشراف-  دال

 

ونطاق عملية التغري املوجزة عاليه تأثري كبري على العمليات الىيت تقىوم بهىا منظمىة األغذيىة      سوف يكون ملدى - 15

. وسوف يستتبع التن يذ خماطر مالية وتشغيلية وخماطر ال السمعة ال ميكىن التهىوين مىن شىأنها     ،والزراعة وفعاليتها

وقىد   .الالمركزيةعملية ب وارتباطًاحديات أهمية املخاطر والتهذه وقد حددت عمليات التقدير والتقييم األخرية بعض أكثر 

وتتعلق بعض أخطر هىذه  (. CL141/15مثاًل  انظر)و ج ه اهتمام الدو  األعضاء إليها جنبًا إىل جنب مع التدابري املقرتحة 

كىاف    الالزمىني لضىمان مسىتوى    ،تىب القطريىة  لشبكة املكان املخاطر والتحديات بكي ية حتديد املقياس واجملا  املثاليي 

واالسىت ادة مىن    ،ختصيص املوارد األساسية والدخو  للمكاتب اإلقليمية امليدانية مبا يتمشىى مىع مسىدولياتها املوسىعة    و
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وتأسيسًا على . وترد يف هذه الوثيقة مقرتحات بشأن هذه القضايا - أوجه التآزر بني أعما  الطوارئ والتنمية لدى املنظمة

اإلدارة املاليىة والشىدون    بشىأن واردة يف التقارير األخرية اليت صدرت عن امل تش العام ملنظمة األغذيىة والزراعىة   النتائج ال

، سىوف تعىاا املنظمىة نقىاط     (AUD 3711)وأنشطة المركزية اإلصالف يف املكاتىب امليدانيىة   ، (AUD 2811)اإلدارية 

وسوف تددي املنظمة ذليف عىن طريىق ضىمان تزويىد     . ة العملياتمن قدرات املكاتب القطرية على إدار حد الضعف اليت ت 

املكاتب اإلقليمية امليدانية باملوظ ني وبىاألفراد املىدربني تىدريبًا جيىدًا، ومبجموعىة املهىارات واخلىربات الالزمىة إلدارة         

تزويدها بالعدد الكايف مىن  : وقد أصبحت املميزات العامة للمكاتب اجليدة األداء م هومة بوضوف أال وهي. رّكببرنامج م 

؛ وااللتزام بالك اءة وباالستجابة يف الوقت احلقيقىي  "وبالتناغم بينهم يف املقام األو "املوظ ني واويل الوظائف؛ والقيادة 

بىع االتصىا  الىذي ي عىّو  عليىىه واملعلومىات فيمىا يتعلىق بتن يىىذ        وسىىوف ي تَّ. ل ىرذ السياسىات، واملعلومىات واالتصىا     

فىإن حتويىل أعمىا  املنظمىة إىل حماكىاة حاسىوبية للواقىع، وزيىادة         وباإلضىافة إىل ذلىيف،    .الثقىايف  التغىيري اسرتاتيجية 

التابعة للمنظمىة   الرئيسية مسدوليات املكاتب اإلقليمية امليدانية سوف يزيد من تعر  العمليات املالية واإلدارية والتقنية

 طىة اخلوجتري معاجلة مثل هذه املخاطر يف . نع اإلنسان أو أزمةمن صأو خلطر االختال  يف حالة حدوث كارثة طبيعية 

 .0110ومن املقرر تن يذها يف  0111ورت يف اإلطارية الستمرارية األعما  التابعة ملنظمة األغذية والزراعة اليت ُط

 

 اإلقلىيم وواإلشراف علىى األنشىطة يف اإلقلىيم    إن اهليكل اإلداري والتشغيلي احلالي، الذي يشمل رصد الربامج - 14

فمثاًل حدث منىذ  . والبلدان قد تطور مبرور السنني حيث أضي ت إىل الوظائف الالمركزية وظائف إضافية خمتل ة ال رعي

يف  املشىرتكة عشر سنوات أن حتولت عمليات الربنامج امليداني إىل عمليات المركزية، وأنشئ مركىز حمىوري للخىدمات    

يف إطىار برنىامج التعىاون    وذلىيف  دعم شبكة املكاتب القطرية ورصىدها إىل األقىاليم    مسدوليات 0111منذ  سندتوأ 0114

والىيت   ،وخربة الالمركزية هذه هي حمور سلسلة من عمليات التقييم اجلارية أو املزمعة علىى املسىتوى اإلقليمىي   . التقد

دو من التقييم أنه بالرغم مىن وجىود مزايىا واضىحة، فىإن هنىاك       ويب. منها يف إقليم الشرق األدنى ةانتهى العمل يف واحد

واليت ميكىن أن تعىوق الىدعم املتكامىل واألنشىطة       ،مشاكل أيضًا ناجتة عن التغريات اإلضافية املددية إىل ت تيت اهليكل

 .بصورة متعقلةبعناية ووحتتاج هذه اجلوانب إىل أن ت ن ذ وأن ت دار . امليدانية لإلدارة واإلشراف

 

مىن املىوارد املتىوافرة عىن طريىق ترشىيد تن يىذ الوظىائف اإلداريىة           أكىرب   عاليىة بوهكذا توجد فرذ لالست ادة - 14

إن نشر نظىام  . واإلقليمية ال رعية اإلقليميةووزيادة الرتكيز على الرصد واإلشراف املتكاملني للربامج القطرية  ،والتشغيلية

ضىة يف   وَّد مجيع األقىاليم بىأدوات حمسىنة لتن يىذ الوظىائف املُ     زِوسوف ي  0113-0110إدارة املوارد العاملية اجلديد يف 

يسر إنشاء وحدة عمليات متكاملة يف املكتب اإلقليمي يأن  ومن شأنه. عم عملية صنع القراراتإدارة العمليات امليدانية ود

 .بغض النظر عن مصدر التمويل وذليف تغطي مجيع األنشطة امليدانية يف اإلقليم

 

لوفىاء باألولويىات يف اإلقلىيم، وصاصىة     لذ تعديالت لتعزيز معايري برنامج التعاون التقد نَ ، سوف ت 0110يف - 14

وسىوف يسىمح ذلىيف باسىتخدام     . شى مع ُأطر الربجمة القطريىة وُأطىر األولويىات اإلقليميىة    ااحتياجات البلدان، مبا يتم

إىل برامج هلا تأثريات كبرية وطنية  ة تليف املشروعاتجية بل وترقيمشروعات برنامج التعاون التقد بصورة أكثر اسرتاتي

 .أن حتشد املزيد من املوارد هاوميكن ،وإقليمية
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زود بسلطة ختطيط العمل وتن يىذ برنىامج العمىل    املمثل اإلقليمي م /ولضمان الاسبية، فإن املدير العام املساعد- 19

ومىن أجىل حتقيىق ذلىيف،     . قطريىة داخىل اإلقلىيم   الكاتب املو تقنيةالمراكز لل وكذليفوامليزانية املعتمد للمكتب اإلقليمي، 

وسىوف توضىع يليىات     ،سوف جيري استعرا  السياسات والتدابري اليت حتكم إدارة موارد املكاتب اإلقليميىة امليدانيىة  

 .املرونة الضروريةبتوفري ماف اإلشراف للس
 

 إقليم الشرق األدنىخاصة باعتبارات  - ثالثًا
 

سىني  يف إقليم الشرق األدنى اليت جتريها منظمة األغذية والزراعة إىل حت املستمرة حاليًاترمي عملية الالمركزية - 01

وذليف عن طريق تعزيز التخطيط وترتيب األولويات، وكذليف عىن طريىق تعزيىز مكاتىب منظمىة       الك اءة، وال عالية واألداء

املنظمات اإلقليمية الشىريكة،  مع مل بصورة لصيقة مع البلدان األعضاء، واألغذية والزراعة اليت سوف ترتابط شبكيًا وتع

الظىروف اجلغرافيىة   قِّىر بتبىاين   وت  ،وتتسم هذه العمليىة باملرونىة  . واملدسسات الوطنية، والقطاخل اخلاذ واجملتمع املدني

تهىا بىه   بوالتطور املدسسي، ومىا ح ، وحجم البلدان وموقعها، الزراعة داخل إقليم الشرق األدنىعضاء منظمة األغذية وأل

الطبيعة من موارد طبيعية، وكذليف الظروف االجتماعية واالقتصىادية، واملىوارد البشىرية، والتحىديات القائمىة والطويلىة       

وتتمثل األهداف الرئيسىية يف تسىخري خىربات    . األجل وفرذ التنمية الزراعية السليمة، واألمن الغذائي والتنمية الري ية

واالسىت ادة القصىوى   اجملالني التقد والتشغيلي وتقريبها من تليف البلدان واألقاليم اليت تشتد حاجتها إليها،  املنظمة يف

 .وترويج اآلليات االبتكارية ألجل تعزيز التعاون بني اجلنول واجلنولمن القدرات الوطنية، 

 

الالمركزية يف الشرق األدنى مىن حيىث   يوجز هذا القسم من هذه الوثيقة العديد من التوصيات اخلاصة مجهود و- 01

والىيت قىد    ،والقطىري  ال رعىي  اإلقليمىي وما يتعلق بالتغيريات اهليكلية، والوظي ية والربناجمية على املستوى اإلقليمي، 

ويتطلب املساهمة واملشورة مىن جانىب املىدار     0113-0110تشتمل على تعديالت على برنامج العمل وامليزانية احلالي 

 :وتشتمل هذه االقرتاحات علىاإلقليمي 
 

 حتسني التخطيط وترتيب األولويات (1)

 قيام شبكة مكاتب قطرية ميدانية أكثر مرونة ذات قيادة قطرية قوية؛ و (0)

 .منوذج متكامل لتسليم الربامج (3)

 

موريتانيىا،  )بلىدًا، ثالثىة منهىا هىي      19يغطي املكتب اإلقليمي للشرق األدنى التابع ملنظمة األغذية والزراعة و- 00

نقص التغذية يبلىغ معىدالت عاليىة     مستوى ف على أنها من البلدان ذات الدخل املنخ ض حيثصن ت ( السودان واليمنو

. النزاعىات املسىلحة يف هىذه البلىدان     ظىروف ، ويرجع السبب يف ذليف يف الغالب األعم إىل  يف املائة 31 و 4ترتاوف بني 

الشىرحية العليىا والشىرحية الىدنيا      ذات دخل مرت ع والباقي معظمها من البلىدان ذات  وستة بلدان يف اخلليج هي بلدان

لدى معظم البلدان من غري البلدان األقىل   يف املائة 5وبينما يبلغ نقص التغذية أقل من . لدى البلدان ذات الدخل املتوسط

وتوجىد لىدى   . يف الكىثري مىن البلىدان    منتشىر  البدانةملغذيات الدقيقة أو ، فإن سوء التغذية يف صورة حاالت نقص اتقدمًا

 .يف العامل البدانةبعض البلدان ذات الدخل األعلى يف اإلقليم أعلى معدالت 
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. ضىاً عر لدعم التنمية الزراعية والري يىة لىدى البلىدان األكثىر ت      من نوخل حمددجيري اآلن تطوير اسرتاتيجيات و- 03

هة وج من أجل اختاذ تدابري قوية وم ومن الضروري أن تعمل منظمة األغذية والزراعة بصورة لصيقة مع األعضاء والشركاء 

، خىال   ة يف الشرق األدنىظل الربنامج امليداني التابع للمنظموقد . نقص التغذيةلتوجيهًا سليمًا تو التخ يض السريع 

وهنىاك جمىا     .أمريكىي  مليىون دوالر  51وية فيه إىل تو السن اتتسليمات املشروع ووصلت ،مستقرًا السنوات األخرية

علىى حىدة أو بصىورة     الختاذ املزيد من اإلجراءات، مع تصميم تليف اإلجراءات بصورة تناسب احتياجىات البلىدان كىلٍ   

األمىن الغىذائي الشىامل     انعىدام أما يف البلدان اليت يسىتمر فيهىا    .مجاعية، كما تناسب ظروفها وقدرات البلدان األعضاء

  منط الزراعة والنمو الري ي إىل مصلحة حِويف االرت اخل، فتتمثل األولوية يف الرتكيز على السياسات والربامج اليت ت سادرًا 

أما يف البلىدان  . يف القائمة عند شراء األغذية لشبكات األمان الليةاملزارعني، كإدراجهم بصورة ت ضيلية  ال قراء وصغار

وإن كىان اجلىوخل مسىتمرًا بىني أولئىيف األفىراد        ،األخرى، اليت يسري نقص التغذية فيها بصورة إمجالية تو االخن ىا  

. هىاً يمر حيتاج إىل املزيىد مىن الىربامج واملشىروعات األكثىر توج     املوجودين خارج نطاق التيار الرئيسي لالقتصاد، فإن األ

إىل منظمة األغذية والزراعة االستجابة  ت طلبيتوال 0111ملدار الشرق األدنى املعقود يف اخلرطوم  31وكانت الدورة الى 

طريىق تىرويج الىن هج    مناسبة بدرجة أكرب من ناحية التوقيت وبصىورة فعالىة عىن    إىل احتياجات البلدان األعضاء بصورة 

 .اختاذ تدابري قوية ضرورة احلاجة إىل تقد أبرز ،املتعددة التخصصات ومن خال  التدابري األخرى

 

 التسىىىليمات السىىىنوية للربنىىىامج امليىىىداني التىىىابع ملنظمىىىة األغذيىىىة والزراعىىىة يف الشىىىرق األدنىىىى        -1الشىىىكل 

 (املساعدة يف حاالت الطوارئ والتعاون التقد)
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 وترتيب األولويات يف الشرق األدنىحسن التخطيط امُل- ألف 

 

 األولويات اإلقليمية

 

، على 0119-0111إن جماالت األولوية اخلمسة ملساعدات منظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى لل رتة - 06

تعزيز األمن : ألف، تشمل األولوية 0111كانون األو  /ها الدورة الثالثون ملدار الشرق األدنى يف ديسمربتتو ما اعتمد

تشجيع اإلنتاج الزراعي والتنمية الري ية من أجل حتسني سبل املعيشة؛ األولوية : وي؛ األولوية باءالغذائي والتغذ

املناخي وتطوير اسرتاتيجيات  التغيرياالستجابة لتأثريات :  اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ األولوية دا: جيم

 .واالستجابة هلا طوارئ الزراعة واألغذيةالتأهب ل: تكيف؛ واألولوية هاءال

 

ما يسمى بالربيع أو  -اليت حدثت يف الشرق األدنى األخرية ويف أعقال التطورات السياسية واالجتماعية - 05

لشرقي  0111يف أواخر  ان ظمت فرعيتني ة مت استعراضها أثناء مشاورتني إقليميتنيظهرت حتديات جديدفقد  -العربي 

وحددت أيضًا  ،وأكدت هذه املشاورات من جديد األولويات اإلقليمية اخلمل. الشرق األدنى ولدو  اخلليج واليمن

جماالت تركيز داخل هذه األولويات تعكل خاصيات كل إقليم فرعي وكذليف القضايا الناشئة اليت قد حتتاج إىل التأكيد 

 .عليها يف ضوء املستجدات األخرية

 

 داخل إطار األولويات اإلقليمية الشاملة الفرعية مناطق الرتكيز اإلقليمية

 

كما جيري إعداد ُأطر األولويات  ،قطرية لدى العديد من البلدان يف اإلقليمجيري حاليًا إعداد ُأطر برجمة - 04

. 0110ذليف يف نهاية  يفبالنسبة جلميع البلدان يف اإلقليم وسوف ينتهي العمل ( على األقل يف شكل اهيدي)القطرية 

حسن لملمن الغذائي امُلددة جماالت تركيز رئيسية داخل نطاق األولويات ال ال رعية وقد أبرزت املشاورات اإلقليمية

 اإلقليمية الرئيسية موجزًا مقتضبًا جملاالت الرتكيز NERC/12/2وتقدم الوثيقة . والتنمية املستدامة للزراعة يف اإلقليم

واملكتب اإلقليمي ال رعي لشما  أفريقيا واملكتب شرقي الشرق األدنى، لمكتب اإلقليمي ال رعي لبالنسبة ل ال رعية

 .ال رعي لدو  اخلليج واليمن وذليف داخل إطار األولويات اإلقليمية الشاملاإلقليمي 

 

 1اجملاالت الرئيسية لتدخل منظمة األغذية والزراعة: 2102-2102مع األولويات يف الشرق األدنى،  التعامل

 

شبكة املكاتب اإلقليمية  سوف تستغل ؛ولدعم البلدان للتعامل مع األولويات وجماالت الرتكيز ين ة الذكر- 04

من املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة، مواردها املتاحة لرتكيز  التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم، وبدعٍم

 :06مساعدتها يف جماالت العمل الرئيسية التالية املرتبطة ارتباطًا وثيقًا باألولويات اإلقليمية الواردة يف ال قرة 

                                                 
 موجزًا مقتضبًا جملاالت الرتكيز الرئيسية اإلقليمية ال رعية للمكتب اإلقليمي ال رعي لشرقي الشرق األدنى، NERC/12/2تقدم الوثيقة   1

 .واملكتب اإلقليمي ال رعي لشما  أفريقيا واملكتب اإلقليمي ال رعي لدو  اخلليج واليمن وذليف داخل اإلطار الشامل لملولويات اإلقليمية
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 صياغة اسرتاتيجيات وسياسات لملمن الغذائي املستدام والتنمية الزراعية؛- 

 تعزيز رصد األمن الغذائي ونظم املعلومات- 

 املستدامة ملوارد املياه اإلدارة- 

 وجودة األغذية سالمة الغذاءتعزيز - 

 تعزيز اإلنتاج املستدام للثروة احليوانية؛- 

 وتربية األحياء املائية؛اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك - 

 اإلدارة املستدامة للغابات واألراضي احلرجية؛- 

 إدراج التكيف مع تغري املناخ يف اسرتاتيجيات وسياسات الزراعة واألمن الغذائي؛- 

 تعزيز الرصد والكشف عن األمرا  واآلفات العابرة للحدود ومنعها، مبا يف ذليف اجلراد وأن لونزا الطيور؛- 

 .والتأهب هلا زمات وطوارئ األمرا  واآلفات غري العابرة للحدودالستجابة ألا- 

 

 :د وص ها فيما يليِروباإلضافة إىل ذليف، توجد لدى جمموعات حمددة من البلدان احتياجات حمددة ي - 04
 

كونها من سوف يوجه اهتمام خاذ إىل موريتانيا، والسودان واليمن ل: البلدان اليت حتتاج إىل اهتمام خاص- 

واحتياجات هذه البلدان واسعة . معدالت اجلوخل وال قريف  البلدان ذات الدخل املنخ ض واالرت اخل الشديد

وسوف تركز مساعدات . النطاق وتغطي مجيع جماالت األولوية ملساعدات منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم

 ية البشرية وتنمية القدرات املدسسية؛منظمة األغذية والزراعة املقدمة إىل هذه البلدان على التنم

ف ي هذه البلدان سوف . فلسطني واليمنوالعراق،  -البلدان املتضررة من األزمات ومن حاالت الطوارئ - 

 ينصب االهتمام على الطوارئ وإعادة التأهيل؛

األعم بطبيعة إمنائية وتتسم احتياجاتها يف الغالب . ةمصر وليبيا وتونل وسوري: البلدان اليت يف حالة انتقال- 

 .وإعادة التأهيل فيما بعد الصراعات

دول جملس تعاون )البلدان املرتفعة الدخل غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي - 

الرئيسية  السلع والسياسات واجلودة، وسالسل سالمة الغذاءيف دعم  هاوتتمثل معظم احتياجات(: اخلليج

 .لتقدوالدعم ا

 

 بسطة وأكثر مرونة يف الشرق األدنىحنو شبكة مكاتب ميدانية ُم - باء 

 

لتطورات األخرية داخل اإلقليم، ومن لولتناو  األولويات القطرية يف الشرق األدنى بصورة سليمة، ومراعاة - 09

يف الشرق األدنى التابعة ملنظمة األغذية  ال رعية اإلقليميةوأجل االستجابة للتوصيات اليت قدمها تقييم املكاتب اإلقليمية 

والزراعة، فإنه يقرتف اختاذ تدابري لتبسيط شبكة املكاتب امليدانية يف اإلقليم جلعلها مرنة ومتجاوبة مع االحتياجات 

 .القطرية
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 الوضع الراهن

 

املكتب اإلقليمي للمنظمة،  تشمل شبكة املكاتب امليدانية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم: اهليكل- 31

لدو   ال رعي لشما  أفريقيا واملكتب اإلقليميال رعي املكتب اإلقليمي  -يف مشا  أفريقيا ) فرعيني ومكتبني إقليميني

بلدًا من خال  ترتيبات  15، وفريق تقد متعدد التخصصات لشرقي الشرق األدنى، ووجود قطري يف (اخلليج واليمن

وثالثة منها تقيم بصورة مشرتكة مع املكاتب اإلقليمية )ست يد من ممثليات املنظمة املكتملة تسعة بلدان ت: خمتل ة

ين من عاِرممثلي منظمة األغذية والزراعة امُل/، وجيري تغطية أربعة بلدان عن طريق املوظ ني التقنيني(ال رعية اإلقليميةو

 .دات تنسيق برامج تابعة ملنظمة األغذية والزراعة، وبلدان لديهما وحال رعية املكاتب اإلقليمية أو اإلقليمية

 

خدمة عامة يف إقليم الشرق األدنى موظف مهنيًا و 145يشمل املوظ ون املهنيون يف اإلقليم حاليًا : كاَلامِل- 31

وباإلضافة إىل ذليف، يوجد لدى . الشرق األدنى ا واملكتب اإلقليمي ال رعي لشرقيواملكتب اإلقليمي ال رعي لشما  أفريقي

 موظ ًا، حبيث يصبح عدد املوظ ني يف املكتب اإلقليمي للشرق األدنى 10املكتب ال رعي لدو  اخلليج واليمن 

موظ ًا يعملون يف املكتب اإلقليمي، بينما اآلخرون  51ومن بني عدد املوظ ني اإلمجالي يف اإلقليم، يوجد . موظ ًا 144

 ( 1اجلدو . )الشرق األدنى  ال ريق املتعدد التخصصات لشرقيوإىل ال رعية إىل املكاتب اإلقليمية ن دونم س 

 

 13-0110 ل رتةك وموارد الربنامج العادي لاَلامِل -الشرق األدنى : 1اجلدو  

 

 املكتب

ميزانية الربنامج العادي لفرتة 

 السنتني

 (املخصصات الصافية)

 الوظائف

(C 2011/3 Annex XI) 
 

 

دوالرات البآالف )

 اجملموع خدمة عامة مهين % (األمريكية

 
 1(مكتب إقليمي) ىاملكتب اإلقليمي للشرق األدن

107419 61% 01 31 51 
مكتب إقليمي ) املكتب اإلقليمي ال رعي لشما  أفريقيا 

 06 10 10 %01 47366 (فرعي
مكتب ) املكتب اإلقليمي ال رعي لبلدان اخلليج واليمن 

 10 6 4 %1 1 0(إقليمي فرعي
ال ريق املتعدد التخصصات للمكتب اإلقليمي ال رعي  

 11 3 4 %10 37961 (فريق متعدد التخصصات) لشرقي الشرق األدنى
شبكة ممثليات منظمة )املكتب اإلقليمي للشرق األدنى  

 91 44 00 %04 47436 (األغذية والزراعة
 

 .03 .00 1. %011 107.13 جمموع الشرق األدنى
 :مالحظات 

اجمللل التن يذي وبها موظ ان مهنيان  يقدم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى الدعم اإلداري إىل وحدة تابعة ملركز الطوارئ ملكافحة األمرا  احليوانية العابرة للحدود اليت هي 1      
وإىل ممثلية منظمة األغذية والزراعة،  ،عدد التخصصات لشرقي الشرق األدنىالدعم اإلداري لل ريق املت أنواخل وسبعة موظ ني خدمة عامة ويقدم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى مجيع

 .مكتب مصر

واملكتب اإلقليمي  .ل رتة السنتني هذه أمريكييغطيه مشروخل اجمللل التن يذي بقيمة أربعة ماليني دوالر واملكتب اإلقليمي ال رعي لبلدان اخلليج واليمن  0

 .ال رعي لبلدان اخلليج واليمن لديه تسعة موظ ني مهنيني وستة موظ ني خدمة عامة
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 التدابري املقرتحة
 

 :ومن املقرتف اختاذ التدابري التالية- 30
 

 :التخطيط وترتيب األولويات
 

للربجمة القطرية لدى منظمة األغذية لتقييم االسرتاتيجي توصية اوتبعًا ل .ترويج الربجمة القطرية الفعالة- 33

للمجلل،  163واشيًا مع اخلطوط التوجيهية لإلطار الربناجمي القطري اليت مت اعتمادها أثناء االجتماخل الى  ؛والزراعة

طر برناجمية قطرية أُل، 0110سوف تشرتك منظمة األغذية والزراعة مع حكومات اإلقليم يف اإلعداد املشرتك، أثناء عام 

إطار األولويات اإلقليمية، )حبيث ميكن الوصو  إىل جمموعة كاملة من وثائق الربجمة ( األقل بشكل اهيدي على)

وهكذا، تستطيع منظمة األغذية والزراعة أن تركز كاًل من . (، وُأطر الربجمة القطريةال رعية وإطار األولويات اإلقليمية

ولويات العليا للبلدان التسعة عشر اليت خيدمها املكتب اإلقليمي للشرق دعمها التقد وجهود تعبئة املوارد لديها على األ

 .األدنى

 

 .ملؤمتر الشرق األدنى 11تسريع اجلهود حلشد املوارد إلقليم الشرق األدنى متشيًا مع توصيات الدورة الـ - 36

التابع ملنظمة األغذية والزراعة، حثت البلدان األعضاء على تعبئة موارد  31الى  املدار اإلقليمي للشرق األدنى وأثناء

ومن أجل تعبئة املوارد املالية والبشرية، سوف تقوم منظمة . مع جماالت العمل ذات األولوية يف اإلقليم للتعاملكافية 

شركاء داخل اإلقليم بشأن املصادر الدخو  يف مشاورات مع احلكومات األعضاء وغريها من الب( أواًل: )األغذية والزراعة

املالئمة للتمويل والشراكات ذات الصلة اليت ينبغي تطويرها ألجل دعم جماالت العمل اإلقليمية املت ق عليها ذات 

تطوير مقرتحات بشأن ( ثالثًا)تعزيز االتصا  مع الشركاء التملني يف املوارد من أجل حشد املوارد؛ و( ثانيًا)األولوية؛ 

 .وأساليب تعبئة املواردن هج 
 

 :اهليكل
 

تقضي فكرة إعطاء األولوية لملكثر  :لدى البلدان األقل منوًا منظمة األغذية والزراعةتعزيز ممثليات - 35

 بلدان من البلدان األقل منوًا يف اإلقليم ةتواصل املنظمة االحت اظ مبمثلية كاملة اهليئة تابعة هلا يف ثالث بأناحتياجًا، 

 (.السودان واليمنوموريتانيا، ) هي

 

ممثلي منظمة األغذية والزراعة مبوظفني مهنيني يتلقون الدعم /استبدال املوظفني التقنيني املعارين حاليًا- 34

وستجرى  :املتعدد األطراف/من ممثلية تابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف بلد قريب عن طريق االعتماد الثنائي

حيث يتم تعيني ( ليبيا وعمانواألردن، واجلزائر، ) وهي ترتيبات خاصة للبلدان اليت تغطيها حاليًا مثل هذه اخلطة

يمكن االت اق على فوبالنسبة لليبيا . مد البلد لدى أقرل ممثلية تابعة ملنظمة األغذية والزراعةعت موظف تقد وطد وي 

اتصا  ألنشطة منظمة األغذية والزراعة يف هذا  كجهةخلارج الربنامج التدفق النقدي  فر قت ترتيبات لتعيني املنسق امُل

 .خلارجاوميكن النظر يف ترتيبات مماثلة بالنسبة للبلدان األخرى اليت لديها برامج كبرية للتدفق النقدي . البلد
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لشرقي الشرق األدنى، فإن فيما يتعلق بإنشاء فريق متعدد التخصصات تابع للفريق املتعدد التخصصات - 34

مع املكتب اإلقليمي يف القاهرة،  املتعدد التخصصات لشرقي الشرق األدنىاخليار األو  هو مزج ال ريق  .هناك خيارين

وهذا أشبه مبا كان ي ن ذ  ،يف أي بلد نمن موظ ي  وذليف تبعًا لتوصية التقييم اليت شددت على ضرورة أال يكون هناك أكثر

 ف ي املكتب اإلقليمي آلسيا،. قليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاري  ومنطقة أوروبا ووسط يسيايف املكاتب اإل

التابع للمكتب اإلقليمي ال رعي وبني املكتب اإلقليمي ال ريق التقد املتعدد التخصصات  بني  صلالمل حيدث أن مت 

 .إقليمي فرعي يف بلد يخر يف إقليم املشرقمكتب /أما اخليار الثاني فهو إنشاء مركز تقد. ال رعي

 

من لضمان بقاء قدر ذي أهمية حامسة  -2الفرعية لتصبح مراكز تقنية اإلقليمية إعادة هيكلة املكاتب- 34

شى مع ال قرة ااخلربات التقنية يف حماولة لتحسني تنظيم وتبسيط املساعدة املقدمة من منظمة األغذية والزراعة، مبا يتم

على منطقة بصورة صارمة تقتصر تغطيتها   تعد، اليت تنص على أن املكاتب اإلقليمية ال رعية مل6-النقطة ل 13

 .فرعية إقليمية

 

 :كاَلامِل

 

ك املكاتب اَلِم سوف يشتمل - ك مكاتب منظمة األغذية والزراعة لدى البلدان األقل تقدمًااَلتعزيز ِم- 39

ن دوليًا تابع ملنظمة األغذية والزراعة عيَّم  على ممثٍل اإلقليم داخل والزراعة كاماًلالقطرية ملكاتب منظمة األغذية 

لدخل الذي حتققه عمليات ابناًء على ووتبعًا حلجم الربنامج امليداني،  .لربنامج واإلدارةل قطرينيموظ ني مهنيني و

ات أو موظف يف اجملا  التقد وهو ما إما إخصائي يف جما  العمليميكن إضافة موظف برامج قطري ثالث املشروخل، 

 .يعترب أولوية يف هذا البلد

 

ومن أجل تقديم دعم فعا  للبلدان األعضاء، سوف يتم  - تقنية على مستوى اإلقليم أفرقة مواضيعيةإنشاء - 61

مزيج اخلربات املوجودة لدى منظمة األغذية والزراعة يف مجيع أتاء اإلقليم وتبسيطها على أساس أولويات  تنظيم

ولبناء أوجه التآزر بني اجملاالت التقنية بصورة تعاونية وثيقة ملعاجلة خمتلف أوجه الطبيعة املتعددة  ،حمددة

م مواضيعية تتألف من اخلرباء حو  ار التن يذ إنشاء أفرقة مهومما ي ي ِس. التخصصات هلذه األولويات ولنتائجها املتوقعة

الزراعة واإلنتاج احليواني، املساعدة االجتماعية واالقتصادية والسياساتية؛ املوارد الطبيعية : أربعة جماالت أساسية هي

 .وتغري املناخ، والعمليات ووضع الربامج

  

                                                 
بالنسبة للمكتب اإلقليمي ال رعي لبلدان اخلليج واليمن، الذي ي مو  بالكامل من صندوق استئماني، سوف ترتهن عملية إعادة اهليكلة هذه   2

 . بامل اوضات اليت جتري مع بلد مانح
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سوف يتم إدخا  قدر كاف من  - البلدان عندما تدعو الضرورة إىل ذلكإعارة املوظفني التقنيني املختصني إىل - 61

فمن املتوخى، مثاًل، . املرونة مبا يسمح بتخصيص موظ ني تقنيني عرب اإلقليم طبقًا لالحتياجات واألولويات الددة

 االحتياجاتايد نظرًا لتز وذليف خال  السنوات القليلة القادمةليعمل إعادة تأهيل يف اليمن /تعيني موظف طوارئ

 .ةاملتوقع

 

على الرغم من تواصل بذ  مجيع اجلهود الستعرا  وإعادة ترتيب  - اإلقليم داخلتعزيز توليفة املهارات - 60

ك منخ ض إذا قورن باحتياجات اَلللمكاتب امليدانية يف اإلقليم، فإن املستوى الشامل للِمتولي ة املوظ ني واملوارد املتوافرة 

وهناك . وهذه املسألة حتتاج إىل العالج السريع إذا توافرت املوارد(. سواء من حيث العمق أو التغطية)اإلقليم البلدان يف 

األمن الغذائي وجودة األغذية، وتغري املناخ، واألعما  : حاجة إىل موظ ني مهنيني متخصصني يف اجملاالت التالية

األولويات اإلقليمية اخلمل  يف إطاريق القدر األدنى من النتائج وذليف من أجل حتق ،الزراعية والتسويق وتعبئة املوارد

 .اليت مت حتديدها

 

 :تدابري أخرى

 

اشتملت خطة العمل ال ورية على بند . تنسيق تغطية املكاتب اإلقليمية واملؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى- 63

جلنة املدار  وقد ناقشت". توضيح تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى: "تطلب من اإلدارة( 44-3)بالتدابري خاذ 

على أساس ورقة أعدتها اإلدارة العليا،  0119نيسان /أبريل 14هذا املوضوخل يف  املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل

وُطلب إىل اإلدارة العليا  ،واليت اعتربت أن التغطية اجلغرافية للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى حتتاج للمزيد من التوضيح

وكمتابعة لذليف، قدمت اإلدارة العليا يف . املكتب اإلقليمي للشرق األدنىوتوسيع نطاق املذكرة بشأن تغطية تنقيح 

وقد مت االت اق على أن يقوم ال ريق اإلقليمي . معلومات إضافية إىل رئيل ال ريق اإلقليمي للشرق األدنى 0119يار أ/مايو

جلنة الربنامج يف  توناقش. من األعضاء تعليقات ةومع ذليف مل يتم تلقي أي. يرجع إىل األمانة ثممبناقشة هذه املسألة 

ظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى واستجابة نالتابعة مل ال رعية اإلقليميةومية تقييم املكاتب اإلقلي 114دورتها الى 

تنسيق املدار اإلقليمي للشرق األدنى واملكتب اإلقليمي للشرق األدنى إىل برفع ورقة بشأن  الدورة وأوصت .اإلدارة العليا

 .اجلوانب الرئيسية هلذه املسألة الثانيويوجز امللحق . دورة املدار اإلقليمي

 

( ل-4التوصية  ت يد. إعادة تسمية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى واملكاتب اإلقليمية الفرعية التابعة له- 66

ليصبح املكتب اإلقليمي للشرق  " املكتب اإلقليمي للشرق األدنى "من التقييم بأن من املقرتف تغيري االسم الرمسي 

 رف كذليف إعادة تسمية املراكز التقنية على النحو املوصوفقت وطبقًا لن ل التسمية ي " األدنى ومشال أفريقيا

 :، على النحو التالي34يف ال قرة 

 املركز التقد لشما  أفريقيا يصبح املركز التقد للمغرل 

 رقي الشرق األدنى، إذا مل يندمج مع املكتب اإلقليمي للشرق املركز التقد لل ريق املتعدد التخصصات لش

 األدنى، يصبح املركز التقد للمشرق
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  ريثما يتم الت او  مع اجلهة )صبح املركز التقد للخليج ياملكتب اإلقليمي ال رعي لبلدان تعاون اخلليج واليمن

 (املاتة

 

اللجان التقنية اإلقليمية العاملة حتت رعاية منظمة األغذية  وفّرت. استعراض اللجان التقنية اإلقليمية- 65

أما السياق الذي تعمل يف داخله هذه اللجان فهو يخذ . والزراعة منصة لملعضاء لكي يتناولوا معًا قضايا األغذية والزراعة

قليمية لكي ينظر فيها املدار واحلاجة إىل توصيات اللجان التقنية اإل ،يف التغيري نظرًا للدور املعزز للمدار اإلقليمي

 .حتاد املغرل العربي وجملل تعاون دو  اخلليج العربيةإاإلقليمي وكذليف تزايد دور منظمات التكامل اإلقليمي يف 

 

شى مع األولويات اإلقليمية اليت تنبثق من ُأطر اوحيثما أمكن، ينبغي لعمل اللجنة التقنية اإلقليمية أن يتم- 64

وإطار األولويات القطرية، واإلطار االسرتاتيجي ( إطار األولويات اإلقليمية ال رعية وإطار األولويات اإلقليمية)األولوية 

ولويات للجان التقنية اإلقليمية اليت تقع خارج نطاق األالنظر يف أمر اوميكن . وعمليات اخلطة املتوسطة األجل

ومن املقرتف أن جتري منظمة األغذية والزراعة تقييمًا للجان التقنية اإلقليمية يف الشرق األدنى خال  ال رتة . اإلقليمية

0110-0113. 

 

 املخاطر والتحديات واحلد من اآلثار الضارة - رابعًا
 

ونطاق عملية التغري املوجزة عاليه تأثري كبري على العمليات اليت تقوم بها منظمة األغذية  ملدىسوف يكون - 64

خماطر مالية وتشغيلية وخماطر ال السمعة ال ميكن التهوين من على التن يذ  ينطويوالزراعة وفعاليتها، وسوف 

والتحديات أهمية وارتباطًا بعملية وقد حددت عمليات التقدير والتقييم األخرية بعض أكثر هذه املخاطر . شأنها

وتتعلق (. CL141/15مثاًل  انظر)و ج ه اهتمام الدو  األعضاء إليها جنبًا إىل جنب مع التدابري املقرتحة و. الالمركزية

ن لضمان بعض أخطر هذه املخاطر والتحديات بكي ية حتديد املقياس واجملا  املثاليي ن لشبكة املكاتب القطرية، الالزمي 

ستوى كاف  من ختصيص املوارد األساسية والدخو  للمكاتب اإلقليمية امليدانية مبا يتمشى مع مسدولياتها املوسعة، م

وترد يف هذه الوثيقة مقرتحات بشأن هذه  -واالست ادة من أوجه التآزر بني أعما  الطوارئ والتنمية لدى املنظمة 

 .القضايا

 

من نقاط  ًاأيضًا إىل أن هناك عدد (AUD 2811) اإلدارة املالية والشدون اإلداريةأشار التقرير األخري بشأن قد و- 64

امليدانية  ال رقويلزم أن تضمن املنظمة تزويد . د  من قدرات املكاتب القطرية على إدارة العملياتالضعف اليت ت ح 

ويقدم التقرير أيضًا ت اصيل بشأن اخلصائص املشرتكة من . مبجموعة املهارات واخلربات الالزمة إلدارة برنامج م رّكب

؛ "بالتناغم بينهم يف املقام األو "واويل الوظائف؛ والقيادة  ،تزويدها بالعدد الكايف من املوظ نيومكاتب جيدة األداء 

 واملدهلني تأهياًل جيدًا يف نيزت أهمية االتصا  وأهمية املوظ ني الكافيبِروقد ُأ. علومات واالتصا وااللتزام بالك اءة، وبامل

ز مرة أخرى بر والذي َأ( AUD 3711)تقرير أخري بشأن عملية الالمركزية اليت أجريت يف إطار خطة العمل ال ورية 

حبيث تتوىل املكاتب امليدانية  لدىحلاجة إىل موارد كافية كما أبرز ا ،احلاجة إىل اتصاالت ومعلومات قوية يعوَّ  عليها

 .وتدير األدوار واملسدوليات اجلديدة
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 ةامللتمس اتالتوجيه - خامسًا

 

 0111وعند النظر يف التدابري الناشئة عن الرؤية واالسرتاتيجية لشبكة املكاتب امليدانية، فإن املدار طلب يف - 69

باستعرا  التغطية القطرية اليت تقوم بها منظمة األغذية والزراعة  0110اإلقليمية اليت ستعقد يف  املداراتتقوم "بأن 

 0110يف إقليمها، وذليف بغر  زيادة فعالية وك اءة املنظمة على املستوى القطري والتقدم بتوصيات إىل اجمللل يف 

امليدانية يف منطقتها مبا يف ذليف التوافق الدقيق مع  ومبجموعة املهارات يف شبكة املكاتب ،بشأن اهليكل األكثر صالحية

فإن مدار  ؛واشيًا مع هذا التوجيه(. C2011/7من الوثيقة  154ال قرة . )"االحتياجات القطرية ومع اأُلطر القطرية

 :ما يلي لشرق األدنى مدعو إىل تقديم الرأي بشأنا
 

 :بص ة خاصة ،األدنى مبا يف ذليفتناسب التغطية احلالية يف إقليم الشرق  مدى (أ)
 

ونة لتحديد حجم املكاتب القطرية وتعزيز القدرة على نقل املوارد املخصصة داخل اعتماد نهج أكثر مر (1)

 ؛(13ال قرة )إقليم ما من أجل حتقيق النتائج املتوقعة 
 

كومات املوجودة إمكانية تعزيز ترتيبات تقاسم التكاليف، مع احلكومات املضي ة، وصاصة تليف احل (0)

لدى البلدان ذات الدخل املتوسط والدخل املرت ع ثم إعادة ختصيص املوارد املتوافرة إىل البلدان األكثر 

 ؛ و(0-أ 13ال قرة )فقرًا 
 

ملنظمة األغذية والزراعة  ًا قويًاقطري ًابيان البلدان اليت تواجه حتديات من نوخل خاذ وتتطلب وجود (3)

 ؛(04ال قرة )

 

 املقرتحات بشأن إكسال عمل املنظمة مزيدًا من ال عالية والك اءة على املستوى القطري وذليف عن طريق (ل)

 :ما يلي
 

اء عمل املنظمة على احتياجات األعض ينصب أن لضمان كوسيلة األولويات وترتيب التخطيط حتسني (1)

 ؛(10-11ال قرة )وأن يتحرك يف نطاقها 

 ؛ و(36ال قرة )تعزيز جهود حشد املوارد، وصاصة على املستوى القطري واإلقليمي ال رعي واإلقليمي  (0)

الربامج جيمع ما بني املشروعات والربامج ذات الصلة بالطوارئ واألنشطة  نهج متكامل جتاه تن يذ (3)

 (.16ال قرة )اإلمنائية 

 

 :مقرتحات بص ة خاصة لىمدى مالئمة اهليكل احلالي يف اإلقليم وتقديم  (ج)
 

 ؛(6-ل - 1-ل  13)تعزيز املكاتب اإلقليمية واإلقليمية ال رعية  (1)
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ت ي باحتياجات األعضاء بصورة أفضل، مبا يف ذليف تليف االحتياجات كي مة تولي ة املهارات لءموا (0)

 (.د-10ال قرة ) ؛ و(1-ج-13ال قرة ) ةالواردة يف ُأطر األولويات القطري

 

 30اعتماد التدابري املقرتحة من جانب خطة اإلدارة يف الشرق األدنى على النحو املوجز يف ال رخل جيم، ال قرة  (د)

 .، وكذليف يف امللحق األو 64حتى 

 

وقد يرغب األعضاء يف تقديم التوجيه بشأن كي ية تنسيق التغطية بني اجمللل، واملكتب اإلقليمي للشرق  (هى)

ي للشرق األدنى نظرًا حلقيقة أن املدار اإلقليمي للشرق األدنى قد أصبح جزءًا ال يتجزأ األدنى واملدار اإلقليم

 .(34ال قرة )من هيكل احلوكمة الذي يصب يف املدار واجمللل 
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 اإلدارة يف الشرق األدنىخطة موجز ملتابعة توصيات التقييم اليت أحيلت إىل  -امللحق األول 

 

 حالة متابعة التوصية املدرجة يف خطة اإلدارة للشرق األدنىتوصيات عملية التقييم 

تيسري حصو  ممثليات منظمة األغذية والزراعة على اخلربات  -أ0

التقنية للمنظمة عن طريق وضع هذه القدرة يف أقرل مكان ممكن 

 (.أي على املستوى اإلقليمي ال رعي)للبلدان 

بشأن  34و  6ل13، 3ل13صيغ ذليف يف ال قرة 

 إنشاء مراكز تقنية

تعيني موظف مهد وطد ثالث لتناو  عبء العمل اإلضايف  -د0

املتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي، والشراكات وحشد املوارد على 

املستوى القطري مع إعطاء األولوية إىل أكثر البلدان احتياجًا وإىل تليف 

 .البلدان اليت توجد لديها برامج كربى تابعة ملنظمة األغذية والزراعة

ذليف  ينطبقمن هذه الوثيقة سوف  39ة طبقًا لل قر

 .تبعًا حلجم الربنامج فقط على البلدان األقل منوًا

، ينبغي أال يضطلع املمثل القطري الالزمةنظرا لتباين املهارات  -ـه2

املعتمد ( أو البلدان)إال باملهام ذات الصلة بواليته التمثيلية إزاء البلد 

 فيها

عملية الالمركزية وهذا مقبو  جزئيًا إذا روعيت 

 .اجلارية

ولتاليف اخللط يف أدوارهما ومسدولياتهما إزاء البلد املضيف  -أ1

أو اإلقليم ال رعي /وممثليات منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم و

 .ينبغي السماف بإنشاء مكتبني ميدانيني على أقصى تقدير لكل بلد

خيارين للتعامل  من هذه الوثيقة، 34ال قرة  وتعر 

املتعدد التخصصات لشرقي الشرق  مع ال ريق

 .األدنى

خطة )ينبغي التخلص التدرجي من املوظ ني التقنيني املعارين  -ب1

يف إقليم الشرق األدنى نظرًا ل عاليتهم  املعاريناملوظ ني التقنيني 

الدودة ولالخن ا  الكبري يف القدرات التقنية اإلقليمية واإلقليمية 

 .ال رعية الناشئة عن استخدامهم بكثرة

ومن املقرتف أن . من هذه الوثيقة 34ال قرة  انظر

الوطنيون حمل خطة  املهنيونحيل املوظ ون 

 .املوظ ني التقنيني املعارين

ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة أن تتوسع يف استخدام ترتيبات  -ج1

مبساعدة من جانب )الوجود امليداني البديل مثل االعتمادات املتعددة 

أو كما هو احلا  يف العراق ( موظف مهد وطد لدى البلد املضيف

عن طريق تعيني منسقني برامج كممثلني تابعيني ملنظمة األغذية 

 .والزراعة

 
 

 .من هذه الوثيقة 34و 35ال قرتني  ظران

موجهة تو أن تكون  ]للمكاتب اإلقليمية الفرعيةينبغي [ -أ4

امليدان ومزودة مبا يسمح هلا بتقديم الدعم التقد يف املوعد املناسب 

 .إىل ممثليات املنظمة وإىل القرناء يف أرجاء اإلقليم ال رعي

بشأن  34و  6-ل13، 3-ل13 ال قرات انظر

 إنشاء املراكز التقنية
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 حالة متابعة التوصية املدرجة يف خطة اإلدارة للشرق األدنىتوصيات عملية التقييم 

دعم إعداد ُأطر األولويات  ]ينبغي للمكاتب اإلقليمية الفرعية[ -ج4

وينتهي املطاف  .القطرية بالتنسيق مع املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

بُأطر األولويات القطرية ألن تصبح مدخالت لتحديد األولويات 

 .اإلقليمية ال رعية وإعداد ُأطر أولويات إقليمية فرعية

 36و 33، 11ال قرات  انظر

ينبغي لتولي ة املهارات املتوافرة لدى األفرقة املتعددة  -أ2

التخصصات اإلقليمية ال رعية أن تعكل بصورة م طردة األولويات 

حيث . اإلقليمية ال رعية الددة يف ُأطر األولويات اإلقليمية ال رعية

أن ُأطر األولويات القطرية وإطار األولويات اإلقليمية ال رعية ينبغي 

 .وريًاأن تراجع د

 بشأن تولي ة املهارات 60، 61، 61ال قرة  انظر

ينبغي للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى أن يكون مسدواًل عن  -أ6

التنسيق واإلشراف والتقييم لعمل املراكز التقنية وممثليات منظمة 

وسوف يشتمل ذليف على إدارة املوارد املالية . األغذية والزراعة

والبشرية املتوافرة لدى املكاتب امليدانية يف اإلقليم بغض النظر عن 

ينبغي للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى أن ميتليف و. مصدر التمويل

القدرة والسلطة إلعادة ختصيص هذه األموا  بناء على االحتياجات 

 .والطلبات النسبية اإلقليمية ال رعية والقطرية

بشأن دور  0-ل 13و  1-ل 13 ال قرتني انظر

 املمثل اإلقليمي/املكتب اإلقليمي واملدير العام املساعد

ينبغي لتولي ة املهارات املوجودة لدى املكتب اإلقليمي للشرق  -ب.

التقنية والتشغيلية واإلدارية اجلديدة  الوظائفاألدنى أن تعكل 

 .امُلسندة إىل هذا املكتب

 بشأن تولي ة املهارات 60، 61، 61 ال قرات انظر

ينبغي طلب مساعدة خبري اإلدارة لدعم عمليات اإلدارة املتغرية  -ج.

 .الية واملستقبليةاحل

موظ ي منظمة األغذية على يد  التقديرُأجِري 

 والزراعة

يوصي فريق التقييم أيضًا بإعادة تسمية املكتب اإلقليمي للشرق  -ب3

". املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشا  أفريقيا"األدنى حبيث يصبح 

إعادة تسمية املراكز التقنية حبيث تعتمد التعري ات  ينبغيوباملثل 

املغرل بداًل : التارخيية جملموعات البلدان اليت تقدم هلا اخلدمات

من مشا  أفريقيا، واملشرق بداًل من شرقي الشرق األدنى، واخلليج 

 بداًل من بلدان التعاون اخلليجي واليمن

 وثيقةمن هذه ال 66يتم تناو  هذه املسألة يف ال قرة 
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 حالة متابعة التوصية املدرجة يف خطة اإلدارة للشرق األدنىتوصيات عملية التقييم 

اكتسبت اللجان والشبكات التقنية اإلقليمية قيمة كمحافل  -أ01

لتباد  املعلومات ويف بعض احلاالت، لتحديد األولويات وحشد 

ومع ذليف فإن بعضها مل يكن نشيطًا للغاية وال مأهواًل . املوارد

ويوصي فريق . مصاعب اويلية واجهتباحلضور كما أن أغلبيتها 

را  ل عالية هذه األجهزة اإلقليمية من أجل التقييم بإجراء استع

وينبغي للمعايري اليت تقرر وجودها املستقبلي أن . ترشيد أعدادها

تشتمل على مدى مشاركة األعضاء، ومدى التزامهم بأنشطة متابعة 

التمويل، ومبدى اشيهم مع جماالت األولوية الددة يف إطار 

 .األولويات اإلقليمية بالشرق األدنى

 65ال قرة  انظر

ينبغي لالجتماعات وحلقات التدريب العملي اإلقليمية  -ب01

واإلقليمية ال رعية وكذليف املطبوعات املرتبطة بها أن تكون هلا 

ارتباطات قوية مع جماالت األولوية املت ق عليها على املستوى 

وينبغي بذ  اجلهود جلمع املعلومات . اإلقليمي واإلقليمي ال رعي

التقنية اخلاصة مبنظمة األغذية  املرتدة من مستخدمي املعلومات

اليت جتريها منظمة  املعياريةوالزراعة لزيادة أهمية وبروز األعما  

 .األغذية والزراعة يف اإلقليم

توجيه االهتمام إىل حلقات التدريب العملي، 

بشأن األولويات املت ق  واملطبوعاتواالجتماعات 

عليها على املستوى اإلقليمي واإلقليمي ال رعي، 

اليت يتم حتقيقها من خال  عمليات ختطيط العمل و

 .0115-0116و 0113-0110خال  ال رتة 

وبعد تعزيز املراكز التقنية وزيادة تنسيق األعما  التقنية داخل  -ج01

اإلقليم، ينبغي إرسا  بعثات ميدانية إىل بلدان الشرق األدنى بصورة 

التقنية متزايدة بواسطة املوظ ني املوجودين داخل املراكز 

الذين لديهم معلومات أفضل عن الوضع اللي ( واالستشاريني)

 .والذين يكونون أقرل إىل امليدان من قرنائهم يف املقر الرئيسي

وال قرة  (6-و ل 3-و ل 1-ل) 13 ال قرتني انظر

 من هذه الوثيقة 61

ينبغي للمشروعات اإلقليمية واإلقليمية ال رعية أن تركز على  -د01

 .القضايا واألولويات املشرتكة ذات االهتمام فوق الوطد

هذه االستجابة يف شكل تصميم  تتجسدسوف 

 إقليمية وإقليمية فرعية جديدةمشروعات 

على املستوى )وكما أشري إليه سل ًا، ينبغي للخربات التقنية  -هـ01

بشأن الربامج الرئيسية واجملاالت ( ي واإلقليمي ال رعياإلقليم

الشاملة بالنسبة لإلقليم، وصاصة بالنسبة جملاالت إدارة املوارد 

الطبيعية والسياسات والعالقة بني اجلنسني، أن ت نقَّح لكي توِفق بني 

تولي ة املهارات اإلقليمية لدى منظمة األغذية والزراعة وجماالت 

 .ادقت عليها البلدان األعضاءاألولوية اليت ص

 بشأن تولي ة املهارات 60، 61، 61 ال قرات انظر
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 حالة متابعة التوصية املدرجة يف خطة اإلدارة للشرق األدنىتوصيات عملية التقييم 

يدرك فريق التقييم أنه ليل لدى منظمة األغذية والزراعة  -02

املطلوبة لتن يذ إعادة التغيري املوجزة أعاله يف غيال دعم من املوارد 

واستنادًا إىل مثا  الصندوق االستئماني خلطة العمل . البلدان األعضاء

ال ورية والربامج التعاونية اإلقليمية األخرية لدى األقاليم األخرى 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، فإن فريق التقييم يوصي بإنشاء 

ق استئماني إقليمي خمصص لدعم إعادة التغيري للهيكل صندو

املدسسي ملنظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى، والسماف بإنشاء 

هيكل إقليمي قادر على تن يذ الربامج التعاونية املت ق عليها على 

، واإلقليمي ال رعي (إطار األولويات اإلقليمي)املستوى اإلقليمي 

إطارات األولويات ) والقطري (قليمية ال رعيةإطارات األولويات اإل)

وتشمل االستخدامات التملة ألموا  األمانة دعم تدريب (. القطرية

املوظ ني يف مجيع أتاء اإلقليم، وتن يذ عمليات التحليل بشأن 

األولويات الرئيسية اإلقليمية واإلقليمية ال رعية والقطرية، واستكما  

 .املوارد املتاحة جملاالت العمل ذات األولوية، أخل

استكشاف احتماالت إنشاء صندوق استئماني 

عمله لتناو  األولويات اإلقليمية  وطرائقإقليمي 

واالستعرا  واملصادقة عليها . واإلقليمية ال رعية

 .11ال قرة  انظر. من جانب املدار اإلقليمي
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 يتنسيق تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى واملؤمتر اإلقليم- الثانيامللحق 

 

توضح تغطية املكتب اإلقليمي : "طلب إىل اإلدارة العليا أن( 44-3)اشتملت خطة العمل ال ورية على بند عمل 

 ".للشرق األدنى

 

، بناء 0119نيسان /أبريل 14وقد ناقشت جلنة املدار املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل هذا املوضوخل يوم 

على ورقة أعدتها اإلدارة بشأن تغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى، واليت هي جزء من الوثيقة اليت قدمتها 

ف ي هذه الوثيقة . 0119نيسان /أبريل 14خلارجي املستقل بتاريخ اإلدارة إىل جلنة املدار املعنية مبتابعة التقييم ا

دت اجلداو  بتوضيح للتغطية اليت يقوم بها املكتب اإلقليمي للشرق األدنى وكذليف كي ية مقارنة هذه التغطية ِوز 

 (.1  اجلدو)اإلقليمية  املداراتألغرا  انتخابات اجمللل وللمشاركة يف وذليف بتغطية إقليم الشرق األدنى 

 

لدورة جلنة  مذكرة الرئيلمبتابعة التقييم اخلارجي حو  هذه املسألة يف وقد أوجزت مناقشات جلنة املدار املعنية 

 :، وبص ة خاصة4إىل  5، يف ال قرات 0119نيسان /أبريل 14املدار املعنية مبتابعة التقييم اخلارجي املستقل بتاريخ 

 

الذي يسمح  والتقليد املستقرات ق األعضاء على أن الت اصيل اإلقليمية بالنسبة ألغرا  انتخال اجمللل، " (أ)

 يف املدارات اإلقليمية بناء على طلب دولة ما،( ويف بعض األحيان الثالثية)باملشاركة الثنائية 

 و "حمل تساؤ ليست ، (رمبا تكون حاضرة بص ة مراقب)

رب أن القضايا للمسألة الددة للتغطية اجلغرافية للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى، فقد اعت وبالنسبة " (ل)

 ، و"إىل املزيد من التوضيح حتتاجاملطروحة 

ُطلب إىل اإلدارة العليا تنقيح وتوسيع نطاق املذكرة املتعلقة بتغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى يف ضوء " (ج)

والتشاور  ،اإلقليمية بالتشاور فيما بينها بشأن هذه املسألة لل رقألعضاء وذليف للسماف املناقشة اليت أجراها ا

 ".أسرخل وقت ممكنيف العاملة  ال رقواإلفادة باملعلومات املرتدة إىل بشأنها مع العواصم، 

 

، معلومات إضافية بشأن التغطية القطرية ملكتب الشرق األدنى 0119أيار /وكمتابعة لذليف، قدمت اإلدارة، يف مايو

وأن يرجع وقد ات ق على أن يناقش ال ريق اإلقليمي هذه املسألة . إىل رئيل ال ريق اإلقليمي للشرق األدنى( 0اجلدو  )

 .ومع ذليف مل يتم تلقي أي معلومات مرتدة أخرى من األعضاء. بشأنها إىل األمانة

 

يف تقديم توجيهات بشأن الكي ية اليت يتم بها تنسيق التغطية فيما بني اجمللل، واملكتب اإلقليمي  قد يرغب األعضاء

للشرق األدنى، واملدار اإلقليمي للشرق األدنى نظرًا حلقيقة أن املكتب اإلقليمي للشرق األدنى يتمتع اآلن بوضعية جلنة 

 .يتجزأ من هيكل احلوكمة اليت تصب يف املدار واجمللل وأنه قد أصبح جزءًا ال ،مدار منظمة األغذية والزراعة
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حلضور املدار اإلقليمي للشرق األدنى ولكنهم ال يتمتعون بتغطية املكتب اإلقليمي للشرق  هناك أيضًا أحد عشر بلدًا مدعٌو

ت اإلقليمية املدعوة أما املدارا. وهذه البلدان، باستثناء جيبوتي مدعوة كذليف حلضور مدارات إقليمية أخرى. األدنى

إليها هذه البلدان باإلضافة إىل املدار اإلقليمي للشرق األدنى، فهي ال ريق اإلقليمي الذي تنتمي إليه هذه البلدان 

معلومات عن  3ويقدم اجلدو  . 3ألغرا  انتخال اجمللل واملكتب اإلقليمي الذي يقدم الدعم كما هو مبني يف اجلدو  

 جهزة اإلقليمية احلكومية الدولية؛مشاركة البلدان يف األ

 

وال ريق اإلقليمي  ملدار اإلقليمي للشرق األدنىيف ابالنسبة للمدعوين وبص ة خاصة، ف. أجهزة منظمة األغذية والزراعة

 .اخلانة الرأسية األوىل انظرللشرق األدنى ألغرا  انتخال اجمللل، وتغطية املكتب اإلقليمي للشرق األدنى 

 

قت البلدان التابعة ألجهزة منظمة األغذية والزراعة ذات الصلة بالشرق حِلُأ .يمية التابعة لألمم املتحدةاللجان اإلقل

واللجنة االقتصادية وهذه اللجان هي اللجنة االقتصادية ألفريقيا، . األدنى باللجان اإلقليمية التابعة لملمم املتحدة

وتبني اخلانة الثانية يف اجلدو   .االقتصادية واالجتماعية لغربي يسياواالجتماعية آلسيا واليط اهلادئ واللجنة 

 .ختصيص البلدان للجان اإلقليمية التابعة لملمم املتحدة

 

املنظمات احلكومية الدولية ليت لديها اتفاق رمسي مع منظمة األغذية والزراعة، وهناك عدد من املنظمات احلكومية 

 .اإلقليمي للشرق األدنىضور املؤمتر حلالدولية مدعوة 

 

 البلدان اليت يغطيها املكتب اإلقليمي للشرق األدنى: 0اجلدول 

 البلدان اليت يغطيها

 املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

 املؤمترات اإلقليمية،

اإلقليمي للشرق األدنى، باإلضافة إىل املؤمتر 

 املدعوة حلضورها

 الفريق اإلقليمي

 ألغراض انتخاب اجمللس

 أفريقيا ألفريقيا اإلقليمياملدار  اجلزائر

 الشرق األدنى  البحرين

 الشرق األدنى ألفريقيا اإلقليمياملدار  مصر

 الشرق األدنى آلسيا واليط اهلادئ اإلقليمياملدار  إيران

 الشرق األدنى  العراق

 الشرق األدنى  األردن

 الشرق األدنى  الكويت

 الشرق األدنى  لبنان

 الشرق األدنى ألفريقيا اإلقليمياملدار  ليبيا

 أفريقيا ألفريقيا اإلقليمياملدار  موريتانيا

 أفريقيا ألفريقيا اإلقليمياملدار  املغرل



27  NERC/12/3 Rev.1 

 

 

 البلدان اليت يغطيها

 املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

 املؤمترات اإلقليمية،

اإلقليمي للشرق األدنى، باإلضافة إىل املؤمتر 

 املدعوة حلضورها

 الفريق اإلقليمي

 ألغراض انتخاب اجمللس

 الشرق األدنى  عمان

 الشرق األدنى  قطر

 الشرق األدنى  اململكة العربية السعودية

 األدنىالشرق  ألفريقيا اإلقليمياملدار  السودان

 الشرق األدنى  اجلمهورية العربية السورية

 أفريقيا ألفريقيا اإلقليمياملدار  تونل

 الشرق األدنى  اإلمارات العربية املتحدة

 الشرق األدنى  اليمن

 

 البلدان اليت ال يغطيها املكتب اإلقليمي للشرق األدنى، ولكنها مدعوة حلضور املؤمتر اإلقليمي: 2اجلدول 

 األدنىللشرق 

 

البلدان اليت ال يغطيها املكتب 

ولكنها  اإلقليمي للشرق األدنى

اإلقليمي املؤمتر مدعوة حلضور 

 للشرق األدنى

املؤمترات اإلقليمية، 

باإلضافة إىل املؤمتر 

اإلقليمي للشرق األدنى، 

 املدعوة حلضورها

الفريق اإلقليمي ألغراض 

 انتخاب اجمللس

املكتب اإلقليمي الذي يقدم 

 الدعم التقين

آلسيا واليط  اإلقليمياملدار  أفغانستان

 اهلادئ

آلسيا  اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى

 واليط اهلادئ

 ألفريقيا اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى ألفريقيااملدار اإلقليمي  جيبوتي

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى ألوروبا اإلقليمياملدار  ستانزقريغي

 ألفريقيا اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى ألفريقيا اإلقليمياملدار  الصوما 

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى ألوروبا اإلقليمياملدار  طاجيكستان

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  الشرق األدنى ألوروبا اإلقليمياملدار  تركمانستان

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  أوروبا ألوروبا اإلقليمياملدار  ربيجانذأ

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  أوروبا ألوروبا اإلقليمياملدار  قربذ

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  أوروبا ألوروبا اإلقليمياملدار  مالطا

آلسيا واليط  اإلقليمياملدار  باكستان

 اهلادئ

آلسيا  اإلقليمياملكتب  يسيا

 واليط اهلادئ

 ألوروبا اإلقليمياملكتب  أوروبا ألوروبا اإلقليمياملدار  تركيا
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 التغطية القطرية يف الشرق األدنى حسب األغراض املختلفة: 1اجلدول 

اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

 أفغانستان أفغانستان

 

اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

اللجنة االقتصادية  البحرين البحرين البحرين

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

الزراعىىي والتنميىىة، املصىىرف   

االقتصىادية يف  العربي للتنميىة  

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

واالجتمىىاعي، بنىىيف التنميىىة    

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة، 

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

املالية، جملىل الوحىدة االقتصىادية    

 العربي

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج

 اللجنة االقتصادية  جيبوتي جيبوتي

 ألفريقيا

الصىىىندوق العربىىىي لإلمنىىىاء   

االقتصادي واالجتماعي، بنىيف  

 التنمية اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   ،القاحلة واألراضىي اجلافىة  

 العربية للتنمية الزراعية
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

 االقتصاديةاللجنة  مصر مصر مصر

اللجنىىة  ألفريقيىىا،

االقتصىىىىىىىىىىادية 

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة   ، واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    القاحلة 

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

املركىىز الىىدولي للدراسىىات  العربيىىة،

 الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسىط، 

املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف الزراعىىي  

 والتنمية الري ية للشرق األدنى

 

مجهوريىىىىىىة إيىىىىىىران   مجهورية إيران اإلسالمية مجهورية إيران اإلسالمية

 اإلسالمية

اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

اللجنة االقتصادية  العراق العراق العراق

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

الوحىدة االقتصىادية    جملىل  ،املالية
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

، املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف العربيىىة

الزراعىىي والتنميىىة الري يىىة للشىىرق   

 األدنى

اللجنة االقتصادية  األردن األردن األردن

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

 الصىىىندوق العربىىىي، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

، املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف العربيىىة

والتنميىىة الري يىىة للشىىرق    الزراعىىي

 األدنى

 

اللجنة االقتصادية  الكويت الكويت الكويت

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

 العربية

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

 اإلسالمي

اللجنة االقتصادية   قريغيزستان قريغيزستان

 واالجتماعية آلسيا

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

اللجنة االقتصادية  لبنان لبنان لبنان

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

املبىىادرة ، العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

املركىىز الىىدولي للدراسىىات  ،العربيىىة

 الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسىط، 

الزراعىىي املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف 

 والتنمية الري ية للشرق األدنى
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

 اللجنة االقتصادية ليبيا ليبيا ليبيا

 ألفريقيا

املصىىىىرف العربىىىىي للتنميىىىىة 

، االقتصىىىىىادية يف أفريقيىىىىىا 

الصىىىندوق العربىىىي لإلمنىىىاء   

بنىيف  ، االقتصادي واالجتماعي

 التنمية اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة  القاحلة واألراضىي اجلافىة،   

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

 العربية

االحتىىىىىىىىىاد  

 املغربي العربي

اللجنة االقتصادية  عمان عمان عمان

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

للتنميىة االقتصىادية يف   العربي 

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

 العربية

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج

اللجنة االقتصادية  قطر قطر قطر

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 .اإلسالمي

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

 العربية

اللجنة االقتصادية  اململكة العربية السعودية العربية السعوديةاململكة  اململكة العربية السعودية

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

جملىىل  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

 الوحدة االقتصادية العربية

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج

 اللجنة االقتصادية  الصوما  الصوما 

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

الصىىندوق الزراعىىي والتنميىىة، 

العربىىىي لإلمنىىىاء االقتصىىىادي 

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

 العربية للتنمية الزراعية

 

 اللجنة االقتصادية السودان السودان السودان

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

اإلقليمىىي لإلصىىالف ، املركىىز العربيىىة

الزراعىىي والتنميىىة الري يىىة للشىىرق   

 األدنى

اجلمهوريىىىىىة العربيىىىىىة   اجلمهورية العربية السورية

 السورية

اجلمهوريىىىىة العربيىىىىة  

 السورية

اللجنة االقتصادية 

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

إلقليمىىي لإلصىىالف ، املركىىز االعربيىىة

الزراعىىي والتنميىىة الري يىىة للشىىرق   

 األدنى

 

اللجنة االقتصادية   طاجيكستان طاجيكستان

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي



35 NERC/12/3 Rev. 1 

 

 

اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

اللجنة االقتصادية   تركمانستان تركمانستان

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

اللجنة االقتصادية  اإلمارات العربية املتحدة اإلمارات العربية املتحدة اإلمارات العربية املتحدة

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

، املبىىادرة العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

 العربية

جملل التعاون 

 لدو  اخلليج
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اللجان  -ثانيًا أجهزة منظمة األغذية والزراعة -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

تغطية املكتب اإلقليمي 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

اللجنة االقتصادية  اليمن اليمن اليمن

واالجتماعيىىىىىىىىىة 

 يسياغربي ل

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

الصىىندوق  الزراعىىي والتنميىىة،

العربىىىي لإلمنىىىاء االقتصىىىادي 

بنىىيف التنميىىة   ، واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

املبىىادرة  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

، املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف العربيىىة

الزراعىىي والتنميىىة الري يىىة للشىىرق   

 األدنى
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 التغطية القطرية يف الشرق األدنى حسب األغراض املختلفة: (تابع) 1اجلدول 

 

اللجان  -ثانيًا والزراعةأجهزة منظمة األغذية  -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

اإلقليمي تغطية املكتب 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

 اللجنة االقتصادية اجلزائر  اجلزائر

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

جملىىل  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

املركىز   ،الوحدة االقتصىادية العربيىة  

الدولي للدراسات الزراعيىة املتقدمىة   

 يف البحر املتوسط

االحتىىىىىىىىىاد  

 املغربي العربي

اللجنة االقتصادية    أذربيجان

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

       قربذ

اللجنة االقتصادية    ؟

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي
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اللجان  -ثانيًا والزراعةأجهزة منظمة األغذية  -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

اإلقليمي تغطية املكتب 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

املركىىز الىىدولي للدراسىىات الزراعيىىة       مالطا

 املتقدمة يف البحر املتوسط

 

 اللجنة االقتصادية موريتانيا  موريتانيا

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

، املبىىادرة العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف   ،املاليىىة

الزراعىىي والتنميىىة الري يىىة للشىىرق   

 األدنى

االحتىىىىىىىىىاد  

 املغربي العربي

 اللجنة االقتصادية املغرل  املغرل

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

املنظمىة   القاحلة واألراضىي اجلافىة،  

جملىىل  ،العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

املركىز   ،الوحدة االقتصىادية العربيىة  

الدولي للدراسات الزراعيىة املتقدمىة   

 يف البحر املتوسط

االحتىىىىىىىىىاد  

 املغربي العربي
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اللجان  -ثانيًا والزراعةأجهزة منظمة األغذية  -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

اإلقليمي تغطية املكتب 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

اللجنة االقتصادية    باكستان

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

 اللجنة االقتصادية تونل  تونل

 ألفريقيا

اهليئىىىة العربيىىىة لالسىىىتثمار  

املصىىرف الزراعىىي والتنميىىة،  

العربي للتنميىة االقتصىادية يف   

الصىىىندوق العربىىىي ، أفريقيىىىا

لإلمنىىىىىىىىاء االقتصىىىىىىىىادي  

بنىىيف التنميىىة    ،واالجتمىىاعي 

 اإلسالمي

لدراسىىات املنىىاطق  املركىىز العربىىي  

القاحلة واألراضىي اجلافىة، املنظمىة    

، املبىىادرة العربيىىة للتنميىىة الزراعيىىة

العربية لتسىوية املىدفوعات واألوراق   

جملىل الوحىدة االقتصىادية     ،املالية

املركىىز الىىدولي للدراسىىات  ،العربيىىة

 ،الزراعية املتقدمة يف البحر املتوسىط 

املركىىز اإلقليمىىي لإلصىىالف الزراعىىي  

 والتنمية الري ية للشرق األدنى

االحتىىىىىىىىىاد  

 املغربي العربي
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اللجان  -ثانيًا والزراعةأجهزة منظمة األغذية  -أواًل

اإلقليمية لألمم 

 املتحدة

 املنظمات احلكومية الدولية -ثالثًا

البلدان املدعوة حلضور املؤمتر  اليت لديها اتفاقات رمسية مع منظمة األغذية والزراعة

 اإلقليمي للشرق األدنى

الفريق اإلقليمي للشرق 

األدنى ألغراض انتخاب 

 اجمللس

اإلقليمي تغطية املكتب 

املؤسسات  املؤسسات الزراعية واالقتصادية املؤسسات املالية للشرق األدنى

اإلقليمية 

 التعاونية

اللجنة االقتصادية    تركيا

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

املركىىز الىىدولي للدراسىىات الزراعيىىة   اإلسالميبنيف التنمية 

 املتقدمة يف البحر املتوسط

 

اللجنة االقتصادية    ؟

واالجتماعية آلسيا 

 واليط اهلادئ

   بنيف التنمية اإلسالمي

 

 

 

 


