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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 والثالثون الثالثةالدورة 

 2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 لمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنىلبرنامج العمل املتعدد السنوات 

 

 موجز
 

برنامج عمل متعّدد السنوات يغطي فرتة ال تقّل ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( املؤمترات اإلقليمية  مجيع تعّد 

. 2015-2012ل برنامج عمل متعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى الفرتة وقد غطى أّوعن أربع سنوات. 

 .2012احلادية والثالثني للمؤمتر اإلقليمي يف سنة يف الدورة  املتعدد السنواتواعتمدت البلدان األعضاء برنامج العمل 
 

 .2019-2016تتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى للفرتة و 
 

 

 من املؤمتر اإلقليمي التوجيهات املطلوبة
 

 .2019-2016للفرتة  السنواتقد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف إقرار برنامج العمل املتعدد  
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 األهداف العامة -أواًل

 

 وتقاوم اإلقليمية يف عملية حوكمة منظمة األغذية والزراعة )الفااو(.   تتعكس األهداف العامة تنامي دور املؤمترا -1

املؤمترات اإلقليمية على وجه التحديد باستعراض الوضع القائم يف اإلقليم يف املساائل املتصالة بتفاويمل املنظماة وتساد       

التنظيمياة وإىل   لاملساائ و العاملياة السياساات  مشورتها وترفع توصيات موجهة إىل اختاذ إجاراءات إىل ماؤمتر املنظماة يف    

  نظمة وبراجمها وميزانياتها.امل تاملتصلة بأولويا لاجمللس يف املسائ

 

اسارتاتيجيات الفااو وأولوياتهاا ويعاّد      إىل ًاإقليميا  ًااملؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى منظاور  يقدمويف هذا السياق،  -2

توصيات حمددة عن األنشطة اإلقليمية ويساهم يف تعزيز الكفاءة والفعالية. كما أنه جير  عملياات تقيايم علاى املساتوى     

. ويتوىل املؤمتر اإلقليمي اإلشاراف علاى وئاائ     والتغذو  صّب يف إطار تعزيز استدامة الزراعة واألمن الغذائياإلقليمي ت

املنظمة وأنشطتها يف اإلقليم طبقًا ملا نصت عليه النصوص األساسية للمنظماة. وهاو يعمال بصاورة كفاؤة وفعالاة ويتعااون        

 املنظمات الشريكة املعنية حيثما تدعو احلاجة.  مع

 

اإلقليمية مبراجعة اجلوانب الفنية واملسائل اهلامة يف جماالت الزراعة واألراضاي وامليااه )هيئاة     اهليئاتوتقوم  -3

الزراعة واستخدام األراضي واملياه يف الشرق األدنى( والغابات واملراعي )هيئة الغابات واملراعي يف الشرق األدنى( ومصايد 

هليئة اإلقليمية ملصايد األمساك واهليئة العامة ملصايد أمسااك البحار األبايمل املتوسا (     األمساك وتربية األحياء املائية )ا

وتكّمال التوصايات الصاادرة عنهاا وياساتفاد       )هيئة مكافحة اجلراد الصحراو  يف املنطقة الوساطى(  واجلراد الصحراو .

 وإطار األولويات اإلقليمية. منها يف مناقشات املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى يف ما يتعلق بربنامج العمل

 

 ووافق عليه. 2015-2012، استعرض املؤمتر اإلقليمي برنامج عمله املتعدد السنوات للفرتة 2014يف عام و -4

 

 على النحو اآلتي لكي ينظر فيه األعضاء: 2019-2016ُأعّد برنامج عمل متعدد السنوات للفرتة و -5

 

 النتائج -ثانيًا
 

 واهليكل التنظيمي والتخطيط للميزانية حتديد األولويات -ألف

 

واهليكال  اإلقليمياة  : توفر توصيات املؤمتر اإلقليمي وتوجيهاته بشأن األولوياات والاربامج واملباادرات    النتيجة -6

  والتغاذو التنظيمي وامليزانيات اليت تهّم اإلقليم، وكذلك بشأن الوضع السائد يف اإلقليم واملسائل املتصلة باألمن الغذائي 

 والزراعة والتنمية الريفية، أساسًا سليمًا يستند إليه جملس املنظمة واملؤمتر الختاذ قراراتهما، حسب املقتضى.
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 :املؤشرات والغايات -7
 

  يف الوقت املناسب إىل اجمللاس مان خاالل جلانيت الربناامج      وإصدار املؤمتر اإلقليمي توصيات واضحة وحمددة

وبراجمهاا ومبادراتهاا وهيكلاها التنظيماي وميزانياتهاا واملؤشارات ذات الصالة         واملالية بشأن أولويات املنظماة 

 تهم اإلقليم، عند االقتضاء. اليت

 اإلطاار االسارتاتيجي واةطاة املتوساطة األجال      األولويات اإلقليمياة وب إبراز توصيات املؤمتر اإلقليمي املتصلة ب

 .الفاو رمؤمتيف تقارير جملس وللمنظمة وبرنامج العمل وامليزانية 

       إيالء االهتمام الواجب يف اجمللس واملؤمتر لتوجيهات املؤمتر اإلقليماي حاول القضاايا اإلقليمياة، ويف األجهازة

 األخرى ذات الصلة.

 

 :املخرجات -8
 

 أيضاًا للماؤمترات   ويتاح . نامج السابق وإجنازهإعطاء املؤمتر اإلقليمي معلومات مستندة إىل النتائج عن تنفيذ الرب

اإلقليمية مزيد من التفاصيل عن التقدم احملرز بالنسابة إىل األنشاطة اإلقليمياة الايت تكاون املكاتاب اإلقليمياة        

 .وذلك ملراجعتها مسؤولة عن تنفيذها، مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية

        يزانياة  رفع توصيات واضحة ودقيقة وتوافقياة إىل اجمللاس بشاأن األولوياات والاربامج واهليكال التنظيماي وامل

 املتعلقة باإلقليم.

 

 :األنشطة -9
 

 .استعراض تنفيذ األولويات اإلقليمية يف اإلقليم 

     استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن اهليئات اإلقليمية واملؤسسات واالجتماعاات األخارى ذات الصالة

 اإلقليم. يف

 األهاداف   ابق وإجنازه على مستوى خمرجاات تنفيذ الربنامج الس استعراض أداء املنظمة يف اإلقليم، مبا يف ذلك

فعالية وكفاءة شبكة مكاتب الفاو دعماًا  و ،واستكمال أطر الربجمة القطرية،واملبادرات اإلقليمية  ،االسرتاتيجية

 للربامج القطرية، مع مراعاة مؤشرات األداء وعمليات التقييم ذات الصلة.

          إسداء املشورة بشأن اةط  والربامج واملشاريع الايت تضاطلع بهاا املنظماة يف اإلقلايم، مباا يف ذلاك األولوياات

 احملددة بالنسبة إىل عمل املنظمة. 

 

 :أساليب العمل -10
 

 .التعاون مع األجهزة الدستورية املعنية مبا يف ذلك اهليئات اإلقليمية واملؤسسات األخرى يف اإلقليم 

  مشاااورات غااي رمسيااة بااني البلاادان األعضاااء حسااب االقتضاااء لتشااجيع احلااوار يف الفاارتة الفاصاالة  إجااراء 

 بني الدورة واألخرى. 
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    عقااد اجتماعااات تشاااورية غااي رمسيااة بااني كبااار املااوئفني يف املكتااب اإلقليمااي مااع اجملموعااة اإلقليميااة 

 للشرق األدنى.

     املااؤمتر اإلقليمااي واملاادير العااام املساااعد    إجااراء اتصاااالت منتظمااة ومشاااورات غااي رمسيااة بااني رئاايس 

 املمثل اإلقليمي.

 

 رصد املسائل التنظيمية واملتصلة بالسياسات وإسداء املشورة بشأنها -باء

 

السياسات : توّفر توصيات املؤمتر اإلقليمي أساسًا سليمًا يستند إليه مؤمتر املنظمة الختاذ قراراته بشأن النتيجة -11

 التنظيمية.املسائل واإلقليمية 

 

 :املؤشرات والغايات -12
 

 يف تقرير املؤمتر اإلقليمي. اختاذ إجراءاتموجهة حنو إدراج توصيات واضحة و 

 .اعتماد مؤمتر املنظمة لتوصيات املؤمتر اإلقليمي 

 

 : املخرجات -13
 

  بالسياسات.رفع توصيات واضحة إىل مؤمتر املنظمة بشأن األطر اإلقليمية التنظيمية واملتصلة 

 

 :األنشطة -14
 

      استعراض حالة الصكوك الدولية الرئيسية اليت تعين اإلقليم وأهم التطاورات واملباادرات يف املنتاديات األخارى

 اليت تؤثر يف تفويمل املنظمة.

           دراسة التوصيات الصادرة عان األجهازة الدساتورية للمنظماة، مباا يف ذلاك اهليئاات اإلقليمياة واالجتماعاات

 تعين اإلقليم. اليت

     املنظماة   العمل على معاجلة القضايا اجلديدة واملستجدة والتوصية بإجراءات متضافرة ميكان اختاذهاا مان قبال

 واألجهزة األخرى ذات الصلة يف اإلقليم.

 .النظر يف مدى الرغبة يف وضع اتفاقات دولية خاصة باإلقليم 

 

 :أساليب العمل -15
 

  ذات الصلة باإلقليم. القواعدواستعراض االجتاهات اإلقليمية والعاملية يف جمال السياسات 

 .التنسيق مع األجهزة الدستورية املعنية يف املنظمة واملؤسسات األخرى يف اإلقليم 
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    عقااد اجتماعااات تشاااورية غااي رمسيااة بااني كبااار املااوئفني يف املكتااب اإلقليمااي مااع اجملموعااة اإلقليميااة 

 األدنى. للشرق

        إجااراء اتصاااالت منتظمااة ومشاااورات غااي رمسيااة بااني رئاايس املااؤمتر اإلقليمااي واملاادير العااام املساااعد 

 اإلقليمي. املمثل

 

 ختطيط العمل وأساليب العمل -جيم

 

 : يعمل املؤمتر اإلقليمي بفعالية وكفاءة وبطريقة شاملة وموجهة حنو اختاذ إجراءات. النتيجة -16

 

 :والغاياتاملؤشرات  -17
 

 .تتسم جداول أعمال املؤمتر اإلقليمي بالرتكيز 

   يشكل املؤمتر اإلقليمي منتدى ملزيد من تبادل وجهات النظر والتجارب بصورة غي رمسية بني املندوبني وأيضاًا

 .الرئيسيةمع املنظمات اإلقليمية 

 .تتخذ القرارات يف املؤمتر اإلقليمي بتوافق اآلراء 

 اإلقليمي باإلجياز وتتأل  يف الغالب من توصيات حماددة وموجهاة حناو اختااذ إجاراءات       تتسم تقارير املؤمتر

 وتتاح لألعضاء يف الوقت املناسب.

         ساتة تتقّيد وثائق املؤمتر اإلقليمي مبعايي عرض مؤسساية جديادة وتتااح باللغاات املطلوباة قبال بادء الادورة ب 

 أسابيع.

  يف املؤمتر اإلقليمي رفيعاء بشكل عام على مستوى الدول األعضنسبة سبعني يف املائة من تشارك.  

 

 :املخرجات -18
 

  2016اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي يف عام. 

   رفع تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي إىل آخر دورة من دورات اجمللس خاالل

 .1فرتة السنتني

  أساليب عمل املؤمتر اإلقليمي قيد االستعراض وإجراء التحسينات الالزمة بشكل منتظم.إبقاء 

 

 :األنشطة -19
 

 .التشاور مع األعضاء بشأن جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي وشكله 

 للوقت املتاح. النظر يف السبل الكفيلة بتحسني عقد الدورات، مبا يف ذلك زيادة الرتكيز واالستخدام الفعال 

                                                      
 http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ274A.PDF؛ CL, 148/9 يف الوثيقة 26و 25انظر الفقرتني   1
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 عراض الالئحة الداخلية للمؤمتر.است 

       إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات مع مؤشرات لألداء وتقارير مرحلية عان برناامج العمال املتعادد السانوات

 ترفع إىل اجمللس واملؤمتر.

  األداء. قياسإجراء استعراض منتظم ألساليب العمل، مبا يف ذلك 

 يمية.استعراض حالة تنفيذ توصيات املؤمترات اإلقل 

 

 :أساليب العمل -20
 

 .عقد مشاورات مع األعضاء من خالل رئيس املؤمتر اإلقليمي، حسب االقتضاء 

 .قيام رئيس املؤمتر اإلقليمي بتيسي األنشطة بني الدورة واألخرى من خالل املكتب وبدعم من األمانة 

 .إجراء مداوالت منظمة ومركزة خالل الدورات 

  التقارير.اختاذ ترتيبات فعالة لصياغة 

 .ضمان دعم األمانة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات ومتابعته 

 وكبار أعضاء األمانة، بتيسي من الارئيس  جملموعة اإلقليمية للشرق األدنى عقد اجتماعات غي رمسية لرئيس ا

 املستقل للمجلس.

 


