
ARC/18/9 January 2018 
 

 

 والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ،(QR)السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
 أخرى وثائق على االطالع وميكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل
 www.fao.org املنظمة موقع على

 

 

A 

 

 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الدورة الثالثون

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان، الخرطوم

 2019-2016للفترة  برنامج العمل المتعدد السنوات
 ألفريقيااإلقليمي منظمة األغذية والزراعة لمؤتمر 

 

 موجز
 

.  2019-2016أقّرت الدورة التاسعة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
وشّجعت مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز اإلبالغ عن نتائج الربنامج يف أوساط املمثلني الدائمني جملموعة البلدان 

 واجملموعات االقتصادية اإلقليمية. وشّجعت أيًضا على إجراء استعراض منتظم ومنهجي ألداء ألفريقياواالحتاد األفريقية 
 املؤمتر اإلقليمي وكفاءته من أجل تنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

 
اخلاص مبؤمتر املنظمة اإلقليمي  2019-2016وتتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
تقرير عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر  ARC/18/INF/8ويرد يف الوثيقة ألفريقيا. 

 اإلقليمي ألفريقيا.
 

 ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليهاالتي  المسائل
 

 .إلحاطةلعلى املؤمتر اإلقليمي  2019-2016يُعرض برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة  
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 األهداف العامة -أوالً 
 
. ظمددة )املن تعكس األهددداا العددامددة تنددامي دور املؤمترات اإلقليميددة يف عمليددة حوكمددة منظمددة األغددذيددة والزراعددة -1

ملتصددددلة بوالية املنظمة إىل املسددددائل اويقوم املؤمتر اإلقليمي على وجه التحديد باسددددتعراض الولددددع القائم يف اإلقليم بالنسددددبة 
ويسددددددددد  مشددددددددورته ويرفع توصدددددددديات موجهة إىل اما  إجراءات إىل مؤمتر املنظمة يف املسددددددددائل العاملية التنظيمية واملتصددددددددلة 

 بالسياسات وإىل اجمللس يف املسائل املتصلة بأولويات املنظمة وبراجمها وميزانياهتا.
 
يغ إلقليمي ألفريقيا وجهات نظر إقليمية عن اسددرتاتيجيات املنظمة وأولوياهتا ويصددويف هذا السدديا ، يحرا املؤمتر ا -2

توصدديات ملموسددة بشددأن النتائج اإلقليمية، ويسدداهم أيضددا يف تعزيز الكفاءة والفعالية. وُ ر  املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا أيضدداً 
ويتوىل املؤمتر . ة الزراعة واألمن الغذائي والتغذو عمليات تقييم على املسددتوى اإلقليمي لالسددتفادة منها يف حتسددني اسددتدام

 اإلقليمي كذلك اإلشراا على وظائف املنظمة وأنشحتها يف اإلقليم وفقا للنصوص األساسية للمنظمة.
 
ا -3  وإن الربنامج الشددامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا التابع للشددراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد  يشددكل أسدداسدً

وتسدددددددددددتعرض فر  املنظمة املتعددة االختصددددددددددداصدددددددددددات واملُنظ مة على املسدددددددددددتويات اإلقليمية الفرعية  للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.
واإلقليمية يف إقليم أفريقيا اجلوانب الفنية والقضدددددددددددددايا  ات األىلية بالنسدددددددددددددبة إىل الربنامج الشدددددددددددددامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا 

 إلقليم لكي ينحر فيها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا.وأولويات عمل املنظمة يف ا
 
، أقّرت الدورة التاسدددددعة والعشدددددرون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا برنامج العمل املتعدد السدددددنوات للفرتة 2016ويف سدددددنة  -4

من أجل ولع إطار لعمل املؤمتر اإلقليمي وشّجعت على مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل تعزيز اإلبالغ عن  2016-2019
نتائج الربنامج يف أوسددددددداط املمثلني الدائمني جملموعة البلدان األفريقية لدى املنظمة واالحتاد األفريقي واجلماعات االقتصدددددددادية 

ا إجراء اسدددددددتعراض اإلقليمية.   منتظم ومنهجي ألداء املؤمتر اإلقليمي وكفاءته بالنسدددددددبة إىل تنفيذ التوصدددددددياتوشدددددددّجعت أيضدددددددً
 الصادرة عنه وإرساء آلية تشغيلية وملموسة للرصد وتحّلعت باهتمام إىل تلقي تقرير هبذا الشأن خالل دورهتا املقبلة.

 
د وير ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا.  2019-2016وتتضدددمن هذه الوثيقة برنامج العمل املتعدد السدددنوات للفرتة  -5

 تقرير عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. ARC/18/INF/8يف الوثيقة 
 

 النتائج - اثانيً 
 

 تحديد األولويات والهيكل التنظيمي وتخطيط الميزانية -ألف 
 

اإلقليمي ألفريقيا وتوجيهاته بشييييييييييي ن األولويات اإلقليمية والبرامج والمبادرات : إن توصييييييييييييات المؤتمر 1النتيجة 
اإلقليمية والهيكل التنظيمي والميزانيات، وكذلك بشيي ن البرنامج الشييامل للتنمية الزراعية في أفريقيا والبرامج  ات 

فر أسييياسييياً سيييليماً والتنمية الريفية، تو الصيييلة والقايييايا المتعلقة باألما الغذائي والتغذور والزراعة والموارد الطبيعية 
 يستند إليه المجلس والمؤتمر التخا  القرارات.
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 :المؤشرات والغايات
 

  قيام املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا برفع توصيات والحة وحمددة يف الوقت املناسب إىل اجمللس من خالل جلنيت الربنامج
واملالية بشددددأن أولويات املنظمة وبراجمها واملبادرات اإلقليمية وهيكلها التنظيمي وميزانياهتا اليت هتم اإلقليم، حسددددب 

ية  ب أن تكون هذه املؤشرات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعو االقتضاء، مشفوعة باملؤشرات املناسبة. 
 .وحسنة التوقيت

  إبراز توصدديات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتصددلة باألولويات اإلقليمية لعمل املنظمة يف اإلقليم واإلطار االسددرتاتيجي
 .تقارير اجمللس واملؤمترواخلحة املتوسحة األجل وبرنامج العمل وامليزانية للمنظمة يف 

  إيالء االهتمام الواجب لتوجيهات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا بشدددأن القضدددايا اإلقليمية يف اجمللس واملؤمتر ويف األجهزة
 .الرئاسية األخرى  ات الصلة

 المخرجات:
 

  ل التنظيمي اهليكإصدار توصيات والحة ودقيقة وموجهة حنو اإلجراءات إىل اجمللس بشأن األولويات والربامج و
 .وامليزانيات اخلاصة باإلقليم

 األنشطة:
 

 استعراض تنفيذ األولويات اإلقليمية والربامج االسرتاتيجية يف اإلقليم. 
  اسدددتعراض القرارات والتوصددديات الصدددادرة عن اهليئات الفنية اإلقليمية واملؤسدددسدددات واالجتماعات األخرى  ات

 .الصلة يف اإلقليم

  املنظمة يف اإلقليم، مبا يف  لك فعالية وكفاءة شددددبكة مكاتب املنظمة دعما للربامج القحرية، مع اسددددتعراض أداء
 .مراعاة مؤشرات األداء وعمليات التقييم  ات الصلة

  رفع توصيات بشأن اخلحط والربامج واملشاريع اليت تضحلع هبا املنظمة يف اإلقليم، مبا يف  لك األولويات احملددة
 ل املنظمة.بالنسبة إىل عم

 أساليب العمل:
 

  التعاون مع األجهزة الدسدددددددتورية املعنية واهليئات الفنية واجلماعات االقتصدددددددادية اإلقليمية واملؤسدددددددسدددددددات األخرى
  .اإلقليم يف

  إجراء مشدددددددددداورات غا رلية بني البلدان األعضدددددددددداء حسددددددددددب االقتضدددددددددداء لتشددددددددددجيع ا وار يف الفرتة الفاصددددددددددلة
  .الدورات بني ما

  اتصددداالت منتظمة بني رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملدير العام املسددداعدل املمثل اإلقليمي، مبا يف  لك إجراء
 بالنسبة إىل اجتماعات التنسيق غا الرلية مع أمانات اهليئات الفنية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية.
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 ورة بش نهارصد المسائل التنظيمية والمتصلة بالسياسات وإسداء المش - باء
 

توفر توصيييييييات المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا أسيييييياسيييييياً سييييييليماً يسييييييتند إليه مؤتمر المنظمة التخا  قرارات : 2 النتيجة
 .المسائل اإلقليمية التنظيمية والمتصلة بالسياسات بش ن

 
 المؤشرات والغايات:

  ألفريقياإدراج توصيات والحة وموجهة حنو اإلجراءات يف تقرير املؤمتر اإلقليمي. 
 .اعتماد مؤمتر املنظمة لتوصيات املؤمتر اإلقليمي 

 
 :المخرجات

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

 :األنشطة
  ألخرى ااسددتعراض حالة الصددكود الدولية الرئيسددية  ات الصددلة باإلقليم وأهم التحورات واملبادرات يف املنتديات

 .اليت تؤثر يف والية املنظمة
  دراسددة التوصدديات الصددادرة عن األجهزة الدسددتورية للمنظمة، مبا يف  لك اهليئات الفنية اإلقليمية واالجتماعات

 .اليت تعين اإلقليم
  العمل بصدددورة منتظمة على معاجلة القضدددايا اجلديدة واملسدددتجدة والتوصدددية بفجراءات متضدددافرة ميكن أن تتخذها

 .ظمة واألجهزة املعنية األخرى يف اإلقليماملن
 النظر يف مدى الرغبة يف إبرام اتفاقات دولية خاصة باإلقليم. 

 

 :أساليب العمل
 استعراض االجتاهات اإلقليمية والعاملية يف جمال السياسات واألنظمة  ات الصلة باإلقليم. 
  اإلقليمية  الفنية اإلقليمية واجلماعات االقتصددددددددداديةالتنسددددددددديق مع األجهزة الدسدددددددددتورية املعنية يف املنظمة واهليئات

 .وغاها من املؤسسات يف اإلقليم
 عقد اجتماعات تشاورية غا رلية لكبار موظفي املكتب اإلقليمي مع اجملموعات اإلقليمية الفرعية  ات الصلة. 
 والزراعة إجراء اتصاالت منتظمة بني رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وإدارة منظمة األغذية. 
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 تخطيط العمل وأساليب العمل - جيم
 

 يعمل المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا بفعالية وكفاءة وبطريقة شاملة موجهة نحو اتخا  إجراءات.: 3 النتيجة
 

 المؤشرات والغايات:
 بالرتكيز ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر أعمال جداول اتسام. 
  اآلراء بتوافق ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر قرارات اما. 
 ومتاحة إجراءات ا ام حنو وموجهة حمددة توصددديات على الغالب يف واحتوائها باإل از اإلقليمي املؤمتر تقارير اتسدددام 

 .املناسب الوقت يف لألعضاء
 الدورة بدء قبل بةاملحلو  باللغات وإتاحتها جديدة مؤسدددددددددددددسدددددددددددددية عرض مبعايا ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر وثائق تقّيد 

 .أسابيع بستة
 ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر يف املناسب املستوى على البلدان من املائة يف 100 إىل 90 مشاركة. 

 

 :المخرجات
  2018اعتماد برنامج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف عام. 
  الالزمة بشكل منتظمإبقاء أساليب عمل املؤمتر اإلقليمي قيد االستعراض وإجراء التحسينات. 

 

 :األنشطة
 ألفريقيا وصيغتهمع األعضاء بشأن جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي  التشاور. 
  النظر يف السددددددددددددددبل الكفيلة بتحسددددددددددددددني سددددددددددددددا عمل الدورات، مبا يف  لك زيادة الرتكيز واالسددددددددددددددتخدام الفعال

 املتاا. للوقت

 استعراض الالئحة الداخلية للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. 
  إعداد برنامج العمل املتعدد السددددنوات للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا مع ولددددع مؤشددددرات لألداء وتقارير مرحلية تُرفع

 .إىل اجمللس واملؤمتر بشأن برنامج العمل املتعدد السنوات
 إجراء استعراض منتظم ألساليب العمل، مبا يف  لك مقاييس األداء. 
 قليمي ألفريقيااملؤمتر اإل توصيات تنفيذ حالة استعراض. 
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 :ساليب العملأ
 التشاور مع األعضاء من خالل رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. 
 تيسا األنشحة ما بني الدورات من جانب رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا من خالل املكتب وبدعم من األمانة. 
  ياسات شراكة نيبادلاملركز الوطين للس -االلحالع بالعمل ما بني الدورات من خالل مفولية االحتاد األفريقي

 .الزراعية وجلنته التنفيذية لمانا لالستمرارية بني االجتماعات اليت تعقد كل سنتني
 إجراء مداوالت ومداخالت منظمة ومركزة خالل الدورات. 
 اما  ترتيبات فعالة لصياغة التقارير. 
 تابعتهلمان دعم األمانة لتنفيذ برنامج العمل املتعدد السنوات وم. 

 عقد اجتماعات غا رلية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانة، بفشراا الرئيس املستقّل للمجلس. 
 


