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 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا

 والعشرون ةالدورة التاسع

 2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

 شبكة املكاتب امليدانية

 

 موجز
 

حظيت عملية الالمركزية بدعم مؤسسي ملحوظ من جانب البلددا  األعاداخ خدالل الددورة التاسدعة والدثالث         

ة أحناخ العدا..  ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، مما أسفر عن طلب إجراخ استعراض ملكاتب الفاو امليدانية يف كاف

االجتمداع املشد ل للجدنل المنداممل واملاليدة       بعدد للد   ام يف حينهدا وقد   1(CL153/14 Rev.1) وثيقدة ولقد مت إعدداد  

جانب اجمللس باستعراضها ومناقشتها وإقرارها. وأوصى اجلهدااا  بد   يدتم اسدتعراض الوثيقدة ومناقشدتها خدالل        إىل

 .2016املؤمترات اإلقليمية ليستعرضها اجمللس بصورة نهائية يف دورته املنعقدة يف يونيو/حزيرا  

 لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها ينبغياملسائل اليت 
 

  التطورات واالحتياجات احلالية،  ملواكبةتغطية مكاتب الفاو يف اإلقليم نطاق اإلقرار باحلاجة إىل حتديث

 وحتقيق املزيد من الكفاخة عند تنفيذ األهداف االس اتيجية.

 تغطية الفاو. اق نطدعم املبادئ املق حة ومعايري االستعراض العامة ل 

 .توفري توجيهات عن اخليارات الواردة يف القسم رابعًا بش   التغيريات يف اإلقليم 

 

  

                                        
1  http://www.fao.org/3/a-mo696rev1a.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mo696rev1a.pdf
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 معلومات أساسية -اًلأّو

 

طلب مؤمتر املنظمة يف دورته التاسعة والثالث  إجراخ استعراض مستقّل لشبكة املكاتب امليدانية وعرض نتائجه  -1

(، عدن طريدق   2015ديسدمم/كانو  األول   –على الدورة الثالثة واخلمس  بعد املائدة للمجلدس )نوفمم/تشدرين الثداني     

 االجتماع املش ل للجنل المناممل واملالية.  

 

بشدكل مباردر    الدل أععدّدت نتيجدة هدذا االسدتعراض     ( CL153/14 Rev.1الوثيقة بش   الالمركزيدة )  وتستند -2

 عمليات التقييم اإلقليمية املستقلة اخلمس املتعّلقة بالالمركزية يف الفاو.  إىل

 

 يلي:وتق ح التوصيات الصادرة عن عمليات االستعراض اإلقليمية عددًا من املعايري العامة الل تتامن ما  -3
 

وجود الفاو القطري املبدأ التوجيهي لعملية الالمركزيدة يف املنظمدة وهيكدل ردبكة املنظمدة       بقاخضما   )أ(

 امليدانية. 

يف مناطق تتوافر فيها املعارف واخلدمات  موجودة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  تكو جيب أ   )ب(

والدولية الشدريكة، وأ  تتمتدع هدذه املنداطق بشدبكات      املش كة، مما يتيح العمل بكفاخة مع اهليئات اإلقليمية 

 نقل جّيدة.

حتديد األولويات من النفقات يف املناطق الدل تسداهم بشدكل أكدم يف حتقيدق نتدائمل الفداو. وينبغدي          )ج(

تعطى أولوية أكم لالقتصادات املنخفاة الدخل واقتصادات الشرحية الدنيا من فئة الدخل املتوسط مقارندة  أ 

 املرتفعة الدخل واقتصادات الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط.  باالقتصادات

نظرًا إىل التنّوع الشاسع ب  املكاتب، ُيق ح إجياد طريقة لتحديد درجدة التعقيدد اإلداري ومسدؤولية     )د(

 كل مكتب من املكاتب والتمييز ب  قرارات اإلدارة بناًخ على مستويات التوظيف لات الصلة. 

ة لوجود الفاو القطدري ودعدم المنداممل العدادي يف بلددا  العجدز الغدذائي لات الددخل         إعطاخ األولوي )هد(

املنخفض واالنتقال أكثر ف كثر حنو مكاتب قائمة علدى تقاسدم التكداليف يف البلددا  املرتفعدة الددخل أو بلددا         

 الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط. 

 

يريات ميكدن تميرهدا علدى أسداج أوجده تشدابهها مدع        وإ  هذه اخليارات واضحة ومباررة وقائمدة علدى تغد    -4

إصالحات جارية يف منظمات أخرى. وتقع مسؤولية معظم التغيريات علدى عداتق اإلدارة، علمدًا أنده مت التمداج موافقدة       

بلددوت توافددق حددول هددذه املواضدديع يف السددابق، أصددبحت  ّذرتعددعندددما حتددى األجهددزة الرئاسددية يف ايددع احلدداالت. و

ألجهزة الرئاسية. وقدد ترتكدز   من خالل اسهل متى أقّر األعااخ ب همية تنفيذ هذه التغيريات وأبدوا آراخهم العملية أهذه

هذه اآلراخ الداعمة للتغيري على التوصيات الصدادرة عدن عمليدات التقيديم اإلقليميدة املسدتقلة اخلمدس، أو علدى بياندات          
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نطداق  ، سديتم حتدديث   املق حدة  . ومبجرد املوافقة على اخلياراتإضافية واردة يف الوثيقة عن الالمركزية املذكورة أعاله

 منظمة.الل وضعتها الدول األعااخ للتغطية مكاتب الفاو لتحقيق األهداف والنتائمل 

 

 مواضيع مشرتكة بني األقاليم اخلمسة -ثانيًا

 

يف املائدة   40مة الدل يتد لف   التغطية، تسليط الاوخ على امليزانية املش كة للمنظنطاق من املفيد، عند مناقشة  -5

يف املائة من املساهمات الطوعيدة. وعلدى املسدتوى     60من االر اكات املقررة للدول األعااخ وحوالي تقريبًا من جمموعها 

القطري، تغطي االر اكات املقررة النفقات األساسية للمكاتب واملوظف  األساسي . ويشمل لل  موظفدًا دوليدًا واحددًا،    

ثدن ،  ان الفاو )يف البلدا  الل يوجد فيها ممثل(، وعموما موظفًا فنيًا وطنيًا واحدًا أو مدوظفني  فندي  وطندي     وممثاًل ع

وعددًا مدن املسدؤول  اإلداريد . وُتمدّول ايدع أنشدطة املشداريع األخدرى، باسدتثناخ مدوارد برنداممل التعداو  الدتق ،              

ذه املشداريع دعمدًا فنيدًا وتشدغيليًا مدن املكاتدب القطريدة والوحددات         شاريع دحددة. وتتطلب هد ملاملساهمات الطوعية من

من االر اكات املقدررة علدى أسداج     رئيسياملمولة بشكل والتابعة للمقّر الرئيسي والوحدات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

 اس داد التكاليف.  

 

 حجدم و هااملوظف  وميزانيات ت عدديتخطى فيها يف بعض احلاالونتيجة لذل ، مثة مكاتب قطرية كبرية جدًا  -6

 تل  املوجودة يف املكاتب اإلقليمية، وهنال مكاتب قطرية أخرى أصغر بكثري.فيها عامالت امل

 

من التنفيذ. ويرّكز أهّم بكثري وإ  تنفيذ الماممل مهم من حيث حجم النفقات يف بلد أو مكتب ما، ولكن النتائمل  -7

أكم على إسداخ املشورة يف جمال السياسات أو تيسري التعاو  بد  بلددا  اجلندوب،    دور املنظمة يف بعض البلدا  بشكل 

يف ح  أنه يرّكز يف بلدا  أخرى على مساعدة احلكومات يف جمال تنسيق الدماممل والتمويدل اخلدارجي الدذي ال تدديره      

ملسداهمات املخصصدة للمشداريع    هيكلية تتخطى نطداق اسدتخدام ا   وجود الفاو مباررة. وتتطلب املساخلة يف هذه احلاالت

 . ررافواإلبصورة حصرية، باإلضافة إىل تراتبية إدارية مناسبة للمعلومات والرصد ورفع التقارير 

 

ولقد تطّور العا. على املستوي  السياسدي واالقتصدادي مندذ إنشداخ أّول مكاتدب للفداو. ومدن أبدرا اال اهدات           -8

يف أفريقيدا  موجدودة  من االقتصادات األسرع مندوًا   10من أصل  7كانت  حيثامللحوظة منو البلدا  لات الدخل املتوسط 

 . غري أ  أفريقيا تشهد عددًا متزايدًا من األامات املمتدة.2014يف عام 

 

التحديات يف العا. هي حقدًا لات طدابع عداملي، كمدا هدو وارد يف أهدداف       أكم ويعكس هذا الواقع حقيقة أ   -9

املنافع العامة العاملية كجزخ ال يتجزأ من عملها املتعلق بوينبغي النظر إىل عمل الفاو املعياري والتنمية املستدامة اجلديدة. 

واجهة هدذه التحدديات. ويتطلدب    ملالداعم للتغيري يف السياسات وتنفيذه، وتنمية القدرات الوطنية، ودعم جهود البلدا  

لشراكات وتقاسم األمثل لتيسري اللالمركزي، إىل جانب حتقيق كل لل  أفال استخدام ممكن ملزيمل من الدعم املركزي وا

 املعرفة. 
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 التوصيات كأساس لتنفيذ التغيري -ثالثًا

 

لتغديري. وينبغدي أ  ت خدذ    املتاحدة ل يدارات  اخلهنال عدد من املبادئ الل ينبغي االس راد بها عند مناقشدة   -10

دولي وتؤثر على الطريقة الل تتبعها الفاو يف مفاوضداتها  التغيريات بع  االعتبار احملركات الل حتدد سياق التعاو  ال

 مع البلدا . وتشمل هذه املبادئ ما يلي:   
 

وضع اإلطار االس اتيجي للفاو وال كيز على النتائمل على املستوى القطري، إىل جانب تنفيذ أهدداف   (1)

 .التنمية املستدامة بصفتها إطارًا موحدًا وراماًل ومستدامًا للتنمية

ت التمويل الل ميكن ربطها بشكل مبارر أو غري مبارر ب هداف التنمية املستدامة، مبدا يف للد    أدوا (2)

 .الصندوق اخلاص بتغري املناخ

 .األهمية املتزايدة للتعاو  ب  بلدا  اجلنوب بصفتها دحركًا رئيسيًا لتعزيز التعاو  الف  (3)

 لوطنية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص.  أهمية إقامة رراكات مع املنظمات الدولية واإلقليمية وا (4)

 

وستمارج هذه العوامل ضغوطًا إضافية على الفاو من أجل حتقيق التكامل على ايع املستويات لتصبح املنظمة  -11

 األعااخ.  الدولأقرب إىل 

 

طبيدق  الفاو القطري، عم وسائل خمتلفة، املبددأ التدوجيهي لت   وجودولالضطالع بهذه األدوار، ينبغي أ  يبقى  -12

 املنظمة.  مكاتب الالمركزية يف املنظمة وهيكلة ربكة 

 

   للمنظمدة وفقدًا   معتمدد  مبمثدل مقديم أو غدري مقديم      حيثما أمكن لل ، ،ايع البلدا  الناميةظى حتينبغي أ

 .  ةالعاو املعني الدولةملستوى المناممل وآفاقه واالتفاق املوّقع بهذا الش   مع 

  مناسدبة لادما  اسدتمرارية احلدوار مدع احلكومدة،       أحكدام  مقيمًا، ينبغي وضدع  حيث ال يكو  ممثل املنظمة

ها. وسديمثل للد  حتمدًا    إلي وحصول البلد بشكل كامل على معرفة املنظمة ودعمها واخلدمات الل قد حيتاج

ى تغطية الفاو بشكل دوري، رمبا كدل سدنت ، بنداخ علدى تقيديم مسدتو      نطاق استعراض  سيتعّينو تطورًا هامًا

 . اتنفيذ الماممل وآفاق تطويره

 

من التغيريات املق حة، أو الل جيري تنفيذها حاليا، عامة بطبيعتها وتنطبق علدى ايدع األقداليم     ًاوإ  عدد -13

واألقاليم الفرعية. ويتعلق معظم التغيريات اجلاري تنفيذها حاليا مبسدؤولية البلدد واملكاتدب اإلقليميدة يف جمدال صدياغة       

تيجي وتنفيذه ورصده ورفع التقارير بش نه. وتتصل هذه التغيريات مباررة مبسائل التغطية بفعدل الطريقدة   اإلطار االس ا

لتحسد   املتاحدة  اجلديدة لربط ايع املكاتب ضمن إطار النتائمل، وأهمية املبادرات اإلقليمية باعتبارها إحددى اآلليدات   
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ستوي  اإلقليمي واإلقليمي الفرعي إىل الماممل القطرية يف اجملاالت امل علىوعملية تنظيم الدعم وتقدميه من املقّر الرئيسي 

 الرئيسية لات األولوية.  
 
بدد  املكاتددب القطريددة، طعددرح اقدد اح عددام بتحديددد درجددة التعقيددد اإلداري  االختالفددات الكددبرية ونظددرًا إىل  -14

الددرجات وتعدي  املدوظف      بشد   قدرارات اإلدارة  بد   تمييدز  الومسؤوليات اإلدارة يف مكاتب قطرية دحددة، وبالتدالي  

 املكاتب القطرية وفقًا لذل . يف
 

، مسدتوى معدّين   تنفيذ الماممل يتخطى فيهااملكاتب املوجودة يف البلدا  الل باعتبار خاص ستحظى  (1)

 مالي  دوالر أمريكي سنويًا على سبيل املثال.  8ك كثر من 

ما دو  مستوى مع  من تنفيذ الماممل، ك قل من مليدو  دوالر   بعض البلدا  الل تبقى يفوقد يتعّين  (2)

تعددة، مع إيدالخ االعتبدار الواجدب ملسدؤوليات أخدرى      املعتمادات تطبيق مبدأ االأمريكي يف السنة مثاًل، 

تتوالهددا بعددض املكاتددب علددى النحددو املددذكور أعدداله، ممددا يعدد  أنهددا لددن حتتدداج إىل ممثددل مقدديم للفدداو 

 رات إدارية أخرى بش   مستوى التوظيف يف مكاتبها. اختال قراإىلأو
 

منصب املمثل اجلديد للفداو مدع إعطداخ األفادلية     درجة وقد يتمّثل خيار آخر هلذه البلدا  يف خفض  )أ(

 ملساعديه الوطني  لوي اخلمة لتكليفهم مبسؤوليات خاصة باملوظف  الدولي .   

ي  احلدالي  كممدثل  للمنظمدة يعملدو  يف املقدام األول      وقد يتمّثل خيار آخر يف إرسال املوظف  الفند  )ب(

كموظف  فني ، ويكونو  مرتبط  بفريق إقليمي فرعي متعدد التخصصدات ومكّلفد  يف الوقدت نفسده بدعدداد      

 ، رهنًا باالحتياجات احملددة لكل بلد. أقصرأو  أطولالمناممل القطري. وقد يدوم هذا االنتداب لف ات 

المنداممل العدادي يف بلددا     مدن  دعم الد الفداو و  وجدود لم آخر يتمّثل يف إعطاخ األولوية وهنال تغيري عا )ج(

العجز الغذائي لات الدخل املنخفض من جهة، والتعويل بشكل متزايد على تقاسم تكاليف املكاتب يف البلددا   

أولوية خاصة إىل الددول   دإسنااملرتفعة الدخل أو بلدا  الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط. وباملثل، يتعّين 

 اجلزرية الصغرية النامية من حيث ت ثري تغري املناخ عليها. 

 

ويف ايع احلاالت، جيب أ  يكو  حجم تواجد الفاو ونطاقه مرنًا ويف الوقت املناسب، مع األخذ يف االعتبار  -15

قدرتهم علدى الصدمود، واحلاجدة    الوضع االقتصادي للبلد، ووجود أامات أو احتمال حدوثها، وموقع الشركاخ اآلخرين و

 إىل دعم الفاو.
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 خيارات التغيري بالنسبة إىل أفريقيا واإلجراءات -رابعًا

 املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر اإلقليمي

 

ميثل إقليم أفريقيا التحدي األكثر تعقيدًا مدن حيدث التغطيدة واملوقدع واألدوار واملسدؤوليات. ويشدرف املكتدب         -16

يسدري  بلددا    ةمكتبًا قطريًا مع ممثل  مقيم  للمنظمدة، وسدت   37اإلقليمي ألفريقيا على ثالثة مكاتب إقليمية فرعية، و

ند(، او تدومي وبرنسديو وسيشديل وسدواايل    ر وموريشديوج وسد  االعتمدادات املزدوجدة )بوتسدوانا وجدزر القمد     فيها مبدأ 

 أكم عدد إىل حد بعيد مقارنة ب ي إقليم آخر. وهذا
 
بلددًا   24. ويقع اثنا عشدر بلددًا مدن أصدل     ها وتعقيدهاوتشهد املكاتب القطرية يف اإلقليم ايادة واسعة يف حجم -17

ماليد    8لبلدا  الل نّفدذت بدراممل ختطدت قيمتهدا     )أي ا  الفاو برامملحيث تنفيذ البلدا  الل حتتل الصدارة من من

فيه ممثل مقيم للمنظمدة قدد    وجدمكتبًا قطريًا ي 39مكاتب قطرية من أصل  10دوالر أمريكي سنويًا( يف أفريقيا، كما أ  

 . 2014دوالر أمريكي يف عام  (1) قيمتها أقل من مليو كانت نّفذت براممل 

 

دحاولتهدا تدوفري الددعم إىل البلددا       ن خدالل ًا للمنظمة منذ وقت طويل مشّكل التعامل مع هذا التعقيد حتدييو -18

  جنع الطرق واستخدام املوارد البشرية واملالية ب فال ركل ممكن.ب

 

وينطوي منو الشراكة مع االحتاد األفريقي ومفوضدية االحتداد األفريقدي والشدراكة اجلديددة مدن أجدل التنميدة          -19

لتكامدل االقتصدادي والوكداالت الدوليدة،     اإلقليميدة ل  واألجهدزة التنميدة األفريقدي    أفريقيا )نيباد(، إىل جانب مصرفيف

الة جهات أخرى، على فرص هائلة. وباملثل، يعكس منو قددرة الفدرق اإلقليميدة الفرعيدة علدى الصدمود يف داكدار        من

 من املساهمات الطوعية.  لألامات املتعّلقة باألمن الغذائي، بتمويل القويةوجوهانسمت ونريوبي استجابة الفاو 

 

ونظرًا إىل تّطور الفدرص ومدع أخدذ هدذا التعقيدد يف احلسدبا ، مثدة خيدارات ممكندة أو مدزيمل مدن اخليدارات              -20

موضع حبدث  عدد من هذه اخليارات كا  حتدث أنسب تواا  وحتقق النتائمل املرجوة ب على قيمة مقابل املال. وقدالل

 لالمركزية يف إقليم أفريقيا. تقييم ا يف إطار مبا يف لل  ،يف املاضي
 

الددورة املقبلدة   وإ  املؤمتر اإلقليمي مددعو إىل دراسدة التوصديات الرئيسدية التاليدة وحتليلدها ملناقشدتها خدالل          

 لمجلس:  ل
 

صالحيات العلى كامل بقاخ واإلمواصلة إعطاخ األولوية إىل بلدا  العجز الغذائي لات الدخل املنخفض  )أ(

مكاتبهدا اإلقليميدة املوجدودة حاليدًا يف أفريقيدا. والنظدر، بدنفس الطريقدة املق حدة لألقداليم األخدرى،             جلميع

إىل البلددا  املرتفعدة الددخل    بالنسدبة   ةاملتعددد  اتأو إىل االعتماد ةاالنتقال إىل مكاتب اتصال ورراكإمكانية يف

 بلدا  الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط.أو
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كتب اإلقليمي الفرعي يف أديس أبابا بفعدل تواجدد االحتداد األفريقدي وجلندة األمدم املتحددة        تعزيز امل )ب(

االقتصادية ألفريقيا ووجود ربكة خطوط جوية أفال. وسيشمل للد  نقدل بعدض املدوظف  الفندي  واملعندي        

فاعدل مدع مفوضدية    بالسياسات لوي املسؤوليات الماجمية على نطاق اإلقليم مدن املكتدب اإلقليمدي لتعزيدز الت    

االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا. وسيتم احلفاظ على املسؤوليات التشغيلية وغريها من املسؤوليات 

 الفنية للمكتب اإلقليمي يف أكرا.

الدل تقدع حتدت تغطيدة املنسدق      ة واملتعددد  تااالعتمداد  الل يسري فيها مبدأاحلد من عدد البلدا   )ج(

فريقيا اجلنوبية يف هراري الذي ميّثل املنظمة يف اإلقليم. وميكدن جلندوب أفريقيدا أ  تغطدي     اإلقليمي الفرعي أل

بوتسدوانا  يف  لغدابوروني سواايلند على سبيل املثال. ويف الوقدت نفسده، قدد يدتم تعدي  املسدؤول الفد  املقدرر         

للمنظمة يف بوتسوانا. وسديتم   سيكو  مسؤواًل عن التواصل مع اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ممثاًلالذي

أياًا تعزيز مكتب جنوب أفريقيدا عدن طريدق ضدم الفريدق املعد  بالقددرة علدى الصدمود يف أفريقيدا اجلنوبيدة            

 )انظر أدناه(.إليه

على مبدأ "منظمة واحددة" ومكتدب واحدد لكدل بلدد مدن خدالل دمدمل الفدرق املعنيدة بالقددرة             اإلبقاخ )د(

ع يف داكار ونريوبي وجوهانسمت مع املكاتب القطرية للمنظمة علدى حندو كامدل    الصمود املمولة من املشاريعلى

 مبواااة احلفاظ على ارتباط برناجمها االس اتيجي بفرق املكاتب اإلقليمية الفرعية لات الصلة. 

مدن بد  تلد     الحقدًا  النظر يف إعدادة إنشداخ مكتدب إقليمدي فرعدي لغدرب أفريقيدا يف مديندة ُتحددد           ()هد

 ا البلدا  باستخدام املعايري املشار إليها أعاله. تق حهالل

الواقعدة علدى عداتق بند  التنميدة األفريقدي الدذي أعلدن         ككّل نظرًا إىل املسؤوليات على نطاق اإلقليم  )و(

مركز األرا يف أفريقيا بسبب تزايد أهميدة األرا  الطاقة والزراعة تشّكل بالنسبة إليه أولوية قصوى إىل جانب أ 

لفاو من املكتب اإلقليمي ألفريقيا ورعبة مركز االستثمار يف ااإلقليم، البحث يف نقل عدد من املوظف  الفني  يف 

أبيدجا  )على أ  يتابعوا رفع التقارير إىل املكتب اإلقليمي ألفريقيا(، للعمل بصورة أوثدق مدع بند  التنميدة      يف

 األفريقي ومركز األرا يف أفريقيا.  

لل كيز علدى قادايا املدوارد     ًافني ًامركز ليصبحكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى تغيري طبيعة امل )ا(

واملياه والغابات ومصائد األمسال وتغري املناخ(، ويف ضوخ هذا التغيري، إعادة النظر يف املوقع  يضاالطبيعية )األر

ويددة رمبددا إىل ال كيددز اجلغددرايف الدذي يعمددل فيدده هددؤالخ املوظفددو  بد كم قدددر مددن الفعاليددة، مددع إعطداخ األول   

مباردرة إىل مكتدب إقليمدي     هيتجاوا نطاق أفريقيا الوسطى. ومن ر   املركز الف  هذا أ  يرفع تقاريرقدالذي

 فرعي مش ل ب  أفريقيا الغربية والوسطى إلا مت تنفيذ هذا اخليار.

 


