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 ؛(QR) باستخدام رمز االستجابة السريعةميكن االطالع على هذه الوثيقة 

.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

اجمللس

الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة

2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30روما، 

نطاق تغطية املكاتب امليدانية ملنظمة األغذية والزراعة

التوجيهات املطلوبة

اجمللس توصيات املؤمترات اإلقليمية بشأن الالمركزية وأن يطلب إىل املدير العام اختاذ تقرتح األمانة أن يقّر  

املبادرات الالزمة إلقامة شبكة مكاتب ميدانية فعالة ومتجانسة.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Daniel Gustafsonالسيد 

املدير العام )العمليات(نائب 

56320-3906570+ اهلاتف:
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 معلومات أساسية

 

 ُأطلععع سلععس منظمععة األغذيععة والزراعععة )التععاو( ل دورتععس الثالثععة والمسععق بعععد املائععة العع  ع قععدت        -1

على ضرورة أن تقوم املنظمة باستعراض شعبكة مكاتباعا امليدانيعة     2015ديسمرب/كانون األول  -ل نوفمرب/تشرين الثاني 

 مية للتاو ل ضوء التغريات على مستوى السياسات الوطنية واإلقليمية. لتحسق الكتاءة التنظي

 

غري أّن القرارات املتعلقة بتتح مكاتب أو إغالقاا وبعض التغيريات ل طبيعة مكتعب معا )ومناعا معثالي  ويعل       -2

 مكتب قطري إىل مكتب إقليمي فرعي( تتطّلب موافقة األجازة الرئاسية ل املنظمة. 

 

الستعراضاا واتتق  2016ب اجمللس بوثيقة االستعراض وطلب إحالتاا إىل املؤمترات اإلقليمية ل سنة وقد رّح -3

على إعادة النظر ل نطاق تغطية املكاتب امليدانية للمنظمعة ل دورتعس املقبلعة املزمعع عقعدها خعالل شعار يونيعو/حزيران         

2016.1 

 

 عنهاوجهات نظر املؤمترات اإلقليمية والتوصيات الصادرة 

 

 تناولت كل من املؤمترات اإلقليمية المسعة هعذه املسعألةم كمعا كعان مطلوبعايم كعّل بطعرق عتلتعة نوععاي معا.            -4

 فقد اقتصرت على سبيل املثال توصيات املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب علعى مسعتوى ععام باإل عال    

وجاعات نظعره ول توصعياتس ل أدّق التتاصعيل.  إال أّن  يعع املعؤمترات       ل حق خعاض املعؤمتر اإلقليمعي ألفريقيعا ل     

ية طملعايري العامة الستعراض نطاق تغاإلقليمية رّحبت باالستعراض وأقّرت بأهميتس وأّيدت بشكل عام املبادئ املقرتحة وا

 امليدانيععة للتكيععف وأقععّرت  يعاععا با اجععة إىل  ععديغ نطععاق تغطيععة املكاتععب وشععبكة املكاتععب   مكاتععب املنظمععة.

مع التطورات واالحتياجات الراهنة و قيق مزيد من الكتاءة ل تنتيذ األهداف االسرتاتيجية.  وإضافة إىل ذلع،م اقعرتح   

املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب كخيارات صا ة لكي تنظر فياا الدول األعضاءم اسعتحدا  مكاتعب   

 ن فياا ممثل املنظمة موجوداي ل بلد آخرم فضالي عن الشراكات ومكاتب االتصال. متعددة االعتمادات يكو

 

ووحده املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا تساءل عن أحد املععايري الع  اقرتحاعا االسعتعراض املسعتقل لشعبكة املكاتعب         -5

أنس من غعري املمكعن اسعتخدام هعذا املعيعار       امليدانية وهو املعيار الاص بروابط النقل.  وأشار املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إىل

 واالسرتشاد بس ل عملية االستعراض ل إقليم أفريقيا بل جيدر بعاألحرى استكشعاف مععايري أخعرى علعى غعرار السعكان       

أو سواه من معايري تستخدماا املنظمة إلصدار قراراتاا على اعتبار أّن تدخالتاا تتم على املسعتويات الوطنيعة واإلقليميعة    

 دولية. وال
 

                                        
  مأمريكعا الالتينيعة والبحعر الكعارييب    ميكن االطالع على وجاات نظر املؤمترات اإلقليمية والتوصيات الصادرة عناا ل تقاريرهعا املتاحعة كعا:تي:      1

 . الشرق األدنى وأوروبا مأفريقيام آسيا واحمليط اهلادئ

http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/larc34/documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc33/documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/aprc33/documents/en/
http://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/arc29/documents/en/
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 القرارات املعروضة على اجمللس

 

 تشمل القرارات ال   تاج إىل مصادقة اجمللس علياا ما يلي:   -6
 

 م ل كعوت ديتعوار  الترنكوفونيعة إنشاء مكتب إقليمي فرعي منتصل لغرب أفريقيا يكون مقعّره أحعد البلعدان     ( أ)

 ة. املعنّي أو السنغالم على أن حيدد املدير العام مقّره بالتشاور مع البلدان

 إنشاء مكتب إقليمي فرعي لبلدان املشرق العربي ل لبنعان معع تقعدير الععرض املقعدم معن لبنعان واسعتعداده          ( ب)

 )من النواحي اللوجستية واإلدارية واملالية( الستضافة هذا املكتب.

 

 أن نصععتوإضععافة إىل مععا تقععدمم قععد يرغععب اجمللععس ل التأكيععد سععدداي علععى املبععادئ التاليععة العع  سععبق    -7

 علياا قرارات اجمللس أو بعض املؤمترات اإلقليمية: 
 

تأييد املبادئ املقرتحة بشكل عام واملعايري العامة لالستعراض املستقل لشبكة املكاتب امليدانية من أجعل تنقعيح    )أ(

الاص  بشأن املعيارنطاق تغطية مكاتب املنظمةم مع أخذ العلم با:راء ال  عّبر عناا املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا 

 بالنقل. 

 وكمبدأ عامم ينبغي أن يعتّم اسعتحدا  مكاتعب جديعدة أو دععم االرتقعاء بالقعائم مناعا علعى رعو معا عّبعرت             )ب(

عنس املؤمترات اإلقليمية من دون أي كلتة وضمن حدود املوارد املاليعة املتاحعة معن مصعادر أخعرىم ول أفضعل       

 ة. املعنّي 2ة مع ا كومةا االت على أساس اتتاق لتقاسم الكلت

وت عترب الشراكات ومكاتب االتصال واملكاتب املتعددة االعتمادات ال  يكون فياا ممثل املنظمة موجعوداي ل بلعد    )ج(

 آخر خيارات صا ة للغاية لتوطيد التعاون مع املنظمة إىل أقصى حد ممكن.  

 ية املكاتب امليدانية بصعورة مرنعة ومعن دون أي زيعادة    التأكيد سدداي على ا اجة إىل إعادة تكييف نطاق تغط )د(

 ل التكاليف اإل الية ل ميزانية شبكة املكاتب امليدانية. 

 

                                        
 (: "هنعا  سععي حثيعغ إىل االسعتعانة بقعدر أكعرب باتتاقعات تقاسعم التكعاليف         2012يونيعو/حزيران   11-15) CL 144/15الوثيقعة  ل  23التقرة   2

اإلقلعيم  مع ا كومات املضيتة خاصة ل البلدان ذات الدخل املرتتع واملتوسط. وسوف يتيح هذا الترصة إلعادة ختصعي  املعوارد للبلعدان الضععيتة ل     

 نتسس."


