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الت أكثر  ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاماً مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحّد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصا
  ww.fao.orgwمراعاة للبيئة. وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة: 
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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
  فريقياأل 
 والثالثون احلادية الدورة  

 2020مارس/آذار  27-23زميبابوي،  ،شالالت فيكتوراي

 شبكة املكاتب امليدانية 
 

 وجزامل

بتحول منوذجي يف نظام   اكبريً   ايف منظمة األغذية والزراعة أتثرً أتثر الوضععععععععع االلععععععععملاتيجي للمكاتب امليدانية  
بشعععإع دعادة  72/279التنمية العاملي وتغري املشعععاد اجارجي. وتسعععاهم املنظمة بنشعععا  يف تنايذ قرار اامعية العامة 

مع   اعاونية والعمت بطريقة أكثر آتزرً تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، مع هدف شعععععععععامت يتمثت بتعزيز اااود الت
 مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. شركاء األمم املتحدة، وخاصةً 

 
ومعا بععده يف يعديعد منوذل عمعت املكعاتعب امليعدانيعة ملتعابععة  2020وتتمثعت األولويعة الاوريعة للمنظمعة خالل ععام  

هنج برانجمي واملسعاةة بشعكت العملاتيجي أك  يف االلعتجابة ااماعية ملنظومة األمم املتحدة بشعإع تطلعات جدول  
نظمة  حنو حتقيق أهداف التنمية املسعتدامة. ويف هذا السعيا ، لعملكز مسعاةة امل 2030لعام األعضعاء أعمال البلداع 

 .األغذية والزراعةنظم ع  حتّول  يف اااود اإلمنائية التعاونية لألمم املتحدة على حتقيق األمن الغذائي والتغذية
 

لشععععععبكة املنظمة   اا حاسً ع أهداف التنمية املسععععععتدامة معلمً ولععععععيكوع عقد األمم املتحدة املقبت بشععععععإع تسععععععري 
داف التنمية املسعععععععععععتدامة، مع الملكيز بشعععععععععععكت خا  على تسعععععععععععريع أه فامليدانية لدعم احلكومات الوطنية ع  خمتل

 ا (، متشعيً 2( وااوع ههدف التنمية املسعتدامة 1التحول الزراعي والرياي للقضعاء على الاقر ههدف التنمية املسعتدامة 
 .ابيد" اليت أطلقت حديثً  امع املبادرة الرائدة "للعمت يدً 

 
 

http://www.fao.org/
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ملبعدأ الواليعة الارعيعة،  عدف املنظمعة دة زسدة الععععععععععععععتقالليعة مكعاتباعا امليعدانيعة على املسععععععععععععععتوي  اإلقليمي   ا ووفقعً  
هالارعي( والقطري الختاذ القرارات بشعإع املوارد واملوفا  والسعيالعات واللوائل اليت كانت مركزية يف السعابق، من أجت  

بعذلعت فوع ابملطعالعب على املسععععععععععععععتوي  القطري واإلقليمي. ولقعد حتويعت املنظمعة من هنج مركزي حنو اجعارل دة هنج معد 
ة على  وعالو . ا د املرصععععودة يف امليزانية تدر يً لزسدة املرونة املمنوحة للمكاتب امليدانية يف ددارة املوار تُبذل تزال  جاود وال 

بتاويض أك  للسععلطة دة املكاتب امليدانية يف خمتلف االاالت،  ا يف ذلك املشععملست   ا ذلك، كاع هذا الناج مدعومً 
ال واملرع واملوجه حنو حتقيق برانمج عمت املنظمة على أرض واملوارد البشعععععععععرية، هدف شعععععععععامت هو ضعععععععععماع التنايذ الاعّ 

 الواقع. 
 

مع توصععععععيات هيئات الرقابة، اختذت املنظمة تدابري داخلية متسععععععقة لتعزيز الرقابة  اوابلتوازي مع ذلك، متشععععععيً  
والشعععععععععاافية والنزاهة يف املكاتب امليدانية. وم وضعععععععععع نظام قوي للرقابة الداخلية وددارة املتاطر، لضعععععععععماع دجراءات  

تحول من خالل تعزيز وفياة الرصععد سععتمر هذا الياملسععاءلة الكافية وزسدة مسععةولية املدراء يف املكاتب امليدانية. ولعع 
  والتقييم يف امليداع، هدف زسدة قدرات املكاتب امليدانية وكااء ا والتجابتاا الحتياجات البلداع.

 إليها املؤمتر اإلقليمي املسائل اليت ينبغي لفت عناية
 :قد يرغب املةمتر اإلقليمي  ا يلي 

جاود ددارة منظمعة األغعذيعة والزراععة الراميعة دة تاويض السععععععععععععععلطعة، والالمركزيعة يف صععععععععععععععنع القرار يف دعم  •
حتسععع  التنايذ الشعععامت دة اليت  دف االاالت اإلدارية وال اجمية،  ا يف ذلك املوارد البشعععرية واملشعععملست، 

   ؛2030لل امج االلملاتيجية وااللتجابة لتطلعات جدول أعمال عام 

لطلب من املنظمة أع تواصععععت جاودها لتعزيز قدرا ا التقنية وتكامت السععععيالععععات على الصعععععيدين اإلقليمي  ا  •
 ا يف ذلك  ه واإلقليمي الارعي، لضععععماع قيادة املنظمة يف اإلقليم ع  أهداف التنمية املسععععتدامة ذات الصععععلة 

قر يف البلداع األكثر حاجة  وع والامع ديالء اهتمام خا  ملعااة اا(، األهداف اجاضععععععععععة لرعاية املنظمة 
ودطار  التحليت القطري املشملك دطار واملساةة باعالية يف   "؛بيد  االعمت يدً "، حبسب أولوست مبادرة اوضعاً 

 ؛ ااديد أو "أطر التعاوع"  عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املستدامة 

برانجمي كامت على املسععععتوي امليداظ، إلفاار مسععععاةا ا القيمة يف الطلب من املنظمة أع تتحول حنو هنج  •
مع توصععععيات تقييم دطار النتائج االلععععملاتيجية   امية املسععععتدامة بشععععكت أفضععععت، ومتشععععيً دجنازات أهداف التن

 ؛للمنظمة

سععععتوي  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على امل دعادة تنظيمدعم مشععععاركة املنظمة املسععععتمرة يف تنايذ عملية  •
اإلقليمي والقطري، وتقدمي التوجياات بشعععععععععإع التوجه االلعععععععععملاتيجي للمنظمة يف ما يتعلق بقيمته املقملحة  

 ؛اإلقليم يف

مطالبة املنظمة بتقييم الار  الناشععئة عن عملية دصععالم األمم املتحدة على املسععتوي  القطري واإلقليمي،  •
اادة واج ات الناجحة يف التعاوع مع الشععععععععركاء ا خرين، وحتديدها واغتناماا، ابلبناء على الدروس املسععععععععت

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.يف بيئة ليما  ال
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 ذه الوثيقة دة:مضموع هإع ميكن توجيه أي التاسارات بش
 أمانة املةمتر اإلقليمي 

 
Secretariat@fao.org-ARC   
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 منظمة األغذية والزراعة يف جمال الالمركزية لسياسات   متهيد :معلومات أساسية - أوالا 
 والعوامل اخلارجية 

 
بتحول منوذجي يف نظام التنمية  اكبريً   ا منظمة األغذية والزراعة أتثرً امليدانية يفأتثر الوضعععع االلعععملاتيجي للمكاتب  -1

، وما يتصععععععععععععت ها من نقلة نوعية يف نظام التنمية، أع 2030العاملي وتغري املشععععععععععععاد اجارجي. وتتطلب خطة عام 
 املستدامة على املستوي الوطين.تنسق املنظمة مساةا ا يف ليا  متعدد القطاعات حنو حتقيق أهداف التنمية 

 
بشعإع دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،  72/279وتسعاهم املنظمة بنشعا  يف تنايذ قرار اامعية العامة  -2

مع شععععععععععععععركعاء األمم املتحعدة ا خرين،  اععاونيعة والعمعت بطريقعة أكثر آتزرً يتمثعت بتعزيز اااود الت شععععععععععععععامعتمع هعدف 
ملتحعدة اإلمنعائية مع الوكعاالت اليت توجعد مقعارهعا يف رومعا. وقعد ركزت عمليعة دععادة تنظيم منظومعة األمم ا وخعاصععععععععععععععةً 

على مشععععاركة وكاالت األمم املتحدة يف الشععععراكات والتتطيو املشععععملك وال جمة، وتعبئة املوارد  ا قوسً الطموحة تركيزً 
تجععاريععة املشععععععععععععععملكععة على املسععععععععععععععتوست الالمركزيععة، وهي تتوخى دعععادة هيكلععة لألصععععععععععععععول اإلقليميععة والعمليععات ال

 املتحدة. لألمم
 
،  2020-2019وتشععععععععععععارك املنظمة يف وضععععععععععععع خطة العمت املشععععععععععععملكة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للاملة  -3

. ويُعت  التقدم احملرز يف تعاوع الوكاالت اليت توجد 2018املصعععععععععممة لتاعيت مذكرة التااهم الثالثية املوقعة يف عام 
ق ابلدعوة املشععملكة والتحليت والتتطيو، مسععاةة مامة  مقارها يف روما على املسععتوي املركزي،  ا يف ذلك ما يتعل

 يف تنايذ عملية دصالم األمم املتحدة.
 
آخر، يتطلب  اا جديدً ضععمن املشععاد اإلمنائي الناشعع  بعدً وميثت تزايد الالمركزية يف جاود تعبئة املوارد وااللععتثمار  -4

يف املنظمعة،  عا يف ذلعك زسدة الملكيز على مواصععععععععععععععلعة حشعععععععععععععععد  امليعدانيعةأعمعال جعديعد للمكعاتعب  منوذلوضععععععععععععععع 
 االلتثمارات لدعم األهداف الوطنية.

 
واإلقليمي الارعي للتعاوع اإلمنائي تعزيز الشععععراكات وقدرات السععععيالععععات  اإلقليميوتتطلب األةية املتزايدة للبعد  -5

 للحدود.  والتصدي للتحدست ذات الطبيعة العابرة ، واملعرفة التقنية لتطوير حلول خاصة ابإلقليم،املستويالرفيعة  
 
 لععدخععت املتولععععععععععععععو والععدخععت املرتاعا عععدد البلععداع اليت تنتقععت دة فئيت، دذ يزداد وتشععععععععععععععكععت السععععععععععععععيععاقععات القطريععة -6

يف نظم األغعذية  ااعاريعةالتحوالت متضععععععععععععععاعاعة باععت واالحتيعاجعات واألولوست الوطنيعة املتغرية،   االقتصععععععععععععععاديت ،
. ويشكت تزايد أتثري املنظمات االقتصادية لمنظمةل لتحول املكاتب القطرية اا هامً لزراعة يف البلداع، عاماًل دافعً وا

يةثر على السععيالععات   اا جديدً ، واقعً االقتصععادي التكامتومنظمات   اإلقليمية واإلقليمية الارعية واحلكومية الدولية
 على موقع املنظمة على املستوي الالمركزي.كما اااات املاحنة،   جداول أعمالعلى القطرية و 
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،  ب أع تةخذ التحدست والسععععععععيالععععععععات العاملية الك ي اليت تةثر على عمت املنظمة يف األقاليم  ا ا وليس آخرً وأخريً  - 7
يف   للمكاتب امليدانية،  ا  ة االلملاتيجي وال جمة والبلداع بع  االعتبار على النحو الواجب يف التتطيو االلملاتيجي 

وعقد األمم املتحدة للعمت من   مية املسعععععععتدامة ، عقد األمم املتحدة للعمت على أهداف التن أمور ذلك، ضعععععععمن  لة 
(، واالتاععا  العععاملي من أجععت ا جرة  2016(؛ واتاععا  ابريس بشععععععععععععععععإع تغري املنععا  ه 2025- 2016أجععت التغععذيععة ه 

والنتععائج املسععععععععععععععتقبليععة لقمععة األمم املتحععدة املقبلععة حول   ( 2019ه عقععد األمم املتحععدة للزراعععة األلععععععععععععععريععة و (، 2018ه 
 الغذائية.  النظم 

 
 اإلجنازات املشرتكة بني األقاليم اخلمسة  - اثنياا 

 
يف  يع  التقنية ، االلععععععععععععتثمار يف تعزيز شععععععععععععبكة مكاتباا امليدانية وقدرا ا 2019- 2018واصععععععععععععلت املنظمة، يف فملة  - 8

، ودعم البلعداع األعضععععععععععععععاء يف جاودهعا لتحقيق أهعداف التنميعة  القطري األقعاليم لزسدة أتثري عملاعا على املسععععععععععععععتوي 
التعاونية املوجاة دة  من تعزيز جاود املنظمة من انحية املسعععععععععتدامة. وتتبع املنظمة العععععععععملاتيجية ذات شعععععععععق  تتإلف 

على املسععععععععععععتوي  القطري واإلقليمي، وحتسعععععععععععع  األداء الداخلي ونظم صععععععععععععنع القرار وتقدمي  ة قياد ال و رات تطوير القد 
 ، من انحية أخري.  2030مة لغرض خطة عام ئ مال أع تكوع كاالة و اجدمات لضماع املزيد من النزاهة والشاافية 

 
 تعزيز القدرات والقيادة والشراكات يف املكاتب امليدانية 

 
 القدرات تعزيز 

 
ديسععععععععععععععم /كعانوع األول   6- 2ه  ئعة ا عماًل ابلتوجياعات اليت قعدماعا جملس املنظمعة يف دورتعه الثعالثعة والسععععععععععععععت  بععد املع  -9

على القدرة التقنية يف املقّر   ا كاتب امليدانية دوع التإثري لععععععلبً (، لععععععتواصععععععت املنظمة بذل اااود لتعزيز عمت امل 2019
يف عام  اإلقليمية التوجياات اليت قدمتاا املةمترات  يف الاملة املالية السعععععابقة اليت أطلقت هذه العملية وتنّاذ الرئيسعععععي. 

احلاجة دة زسدة كااءة ومرونة وقدرة املكاتب امليدانية، وتقدمي الدعم املتصععععععععأل وحسععععععععب األولوية   بشععععععععإع  2018
اجات احملددة للبلداع. وبدأت املنظمة يف حتويت مناذل أعمال املكاتب القطرية، هدف توفري املرونة اليت  لتلبية االحتي 

يف ذلك   االحتياجات الناشععععععععععععئة،  ا   لتلبيةيف جمال ختصععععععععععععيأل املوارد على املسععععععععععععتوي القطري دلياا تشععععععععععععتد احلاجة 
 التتصيصات األك  ألضعف البلداع. 

 
وما بعده، لضععععععععععماع أع تكوع املكاتب امليدانية يف املنظمة جمازة  2020تعزيز هذه اااود يف عام تواصععععععععععت ولععععععععععي -10

اجاصععععة مع األولوست الناشععععئة وتغري  ابشععععكت منالععععب لتقدمي خ ات فنية وبرجمة رفيعة املسععععتوي وتكييف ماارا 
أك   اطرية اليت لدياا موارد ضعععععئيلة قدرً الق البيئة اجارجية. ويف بيئة تزداد تنافسعععععية يف هذا االال، تتطلب املكاتب

من الدعم للتتطيو املشعععععععملك، وال جمة وتعبئة املوارد، وكذلك الشعععععععراكات يف دطار نظام املنسعععععععق  املقيم  لألمم 
دورة املوارد املالية والبشعععرية "بناًء على الطلب" للبلداع اليت لعععتبدأ يف تنايذ لعععتوّفر  و  تنشعععيطه.  أعيدالذي  املتحدة

ماهرة اتبعة للمنظمة ومعنية بتوفري القدرات اإلضعععععافية من خمتلف  اع ااديدة. ويشعععععمت هذا الدعم فرقً دطار التعاو 
املنظمة، ومشعاركتاا يف الوقت املنالعب، ونشعرها حسعب االقتضعاء، خالل اجطوات  املسعتوست وجماالت اج ة يف

سععععتمد مناا دطار ال جمة ملتحدة وممارلععععة الراية الكاملة، اليت لععععيُ احلاسة إلعداد التحاليت القطرية املشععععملكة لألمم ا
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على نظم املعلومات ااغرافية  ةالقائم ةاملقملحمنصععععععععععععة املنظمة سععععععععععععرّع تلعععععععععععع كما القطري ملنظمة األغذية والزراعة.  
. التقييم القطري املشعملكسعاةة املنظمة يف ما، اليت أطلقت حديثً  ،ا بيد"يدً العمت " ، مبادرةدطار املبادرة الرائدة يف

وحتليععت الثغرات من  ةتعععديععت مواصععععععععععععععاععات املوفا ،  ععا يف ذلععك عمليععة متزل ب  ماععارات متعععددجري ولععععععععععععععي
 املواصاات. حيث

 
لعيتم العتكشعاف الار   (،2019داخلية للاياكت اإلقليمية للمنظمة هوعمالً ابلتوصعيات الصعادرة عن املراجعة ال -11

. للملكيز بشعععععععكت موضعععععععوعي على الار  املتعددة التتصعععععععصعععععععات يف املكاتب اإلقليمية الارعية واملكاتب اإلقليمية 
تقدمي حلول متكاملة وضععماع وصععول أفضععت للبلداع دة خ ة املنظمة  لععُتسععتكشععف فر  ضععافة دة ذلك،  وابإل

نشعععععاء حتالاات قائمة إبالشعععععاملة للبنية اإلقليمية لألمم املتحدة ملراجعة لتكملة االانية، ودعم املعرفة والسعععععيالعععععات 
على القضععععاس. ولععععيتم مواصععععلة الععععتكشععععاف منوذل األعمال املبتكر ملكاتب الشععععراكة واالتصععععال، وتولععععيع نطاقه 

راكز املاتمة، مع الملكيز بقوة على دورها احملتمت كماملتولععععطة الدخت من الشععععريت  العليا والدنيا ليشععععمت البلداع 
 ب  بلداع اانوب والتعاوع الثالثي. ما يفامتياز،  ا يف ذلك من خالل التعاوع 

 
 ةاألمم املتحدة القطرير  تعزيز قيادة املنظمة يف ف

 
يف البلداع اليت بدأ منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  تنظيم  عادة  دكما يتضععععععععل من الدروس األولية املسععععععععتاادة من  -12

حتتال املكاتب القطرية للمنظمة دة   ين دمكاانت هذه الشععععععععععععععراكة املتجددة لألمم املتحدةيوكي  ،  1التنايذ فياا
. وعلى وجه اجصعععو ، أاتم نظام املنسعععق  املقيم  املتحدة القطرية  األممدفاار قدرة قيادية قوية داخت فر   

من نظام للمنسععععق  اإلقليمي  من الدعم السععععيالععععي   لاللععععتاادةاملعاد تنشععععيطه فرصععععة ملمثلي املنظمة القطري   
من ممثلي املنظمة   ئةايف امل 68يري  و .  والزراعة والتغذية واألمن الغذائي  مسعععععععتقت ونزيه للنظم الغذائية املسعععععععتدامة

يتعلق بتاعاعلام مع وكعاالت األمم املتحعدة  معا يفأع القيعادة ااعديعدة للمنسععععععععععععععق  اإلقليمي  مسععععععععععععععتقلعة ونزياعة  
 .2وبراجماا وصناديقاا

 
اإلجراءات اختععذت ، 2019ينععاير/كععانوع الثععاظ  1يف منظومععة األمم املتحععدة اإلمنععائيععة  تنظيمعععادة دمنععذ دطال   -13

دة املكاتب امليدانية، لضماع دور املنظمة القيادي يف العملية. وم تعديت ت  ماإلرشادات وقدّ  تماملنالبة، وصمّ 
مواصععععاات ممثلي املنظمة هالوصععععف الوفياي( مع الملكيز بشععععدة على التنمية املسععععتدامة، وخاصععععة على التحول يف 

أمام   عن نتائج التطوير املشععععععملكة لاءمسعععععع لو املنظمة ، لععععععيكوع ممث2020. واعتباراً من عام األغذيةو   الزراعةنظم 
داء. تقوم املنظمععة بتوحيععد وفياععة ددارة املعععارف  ألتقييم اأداة يف خطو أدائام ّدلعت عععُ ، كمععا ملنسععععععععععععععق  املقيم ا

العاملية لدعم التدخالت على املسععععععععععععتوي القطري من خالل اامع املسععععععععععععتادف، وحتليت ونشععععععععععععر بياانت املنظمة  
تنايذ  يفلدعم ممثلي املنظمة  خاصعععععةودحصعععععاءا ا حول املةشعععععرات القابلة للقياس. و ري تصعععععميم أدوات تدريبية  

ت املنظمة بشععععكت الععععتباقي أكثر يف قيادة عمت جمموعات العمت املواضععععيعية وا ليات اإلصععععالحات. وقد شععععارك
 األخري ضمن فر  األمم املتحدة القطرية بشكت أكثر مناجية.

 
نوفم /تشععرين   –النتائج الواردة من الدرالععة االلععتقصععائية الداخلية للمنظمة بشععإع عملية دصععالم األمم املتحدة اليت عقدت يف أكتوبر/تشععرين األول     1

   شاركة  يع املكاتب القطرية. 2019 الثاظ
 .مثت ما لبق  2
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لتجععععت  املنظمعععة بتنقيل كبري للتطو  التوجيايعععة إلطعععار ال جمعععة القطريعععة اجعععا  هعععا وعالوة على ذلعععك، قعععامعععت -14

هذا  من اوأع يسعععععععععتمدّ  دطار األمم املتحدة للتعاوعمع كامت على تواام  وال جمة على املسعععععععععتوي القطري  التتطيو
 .، على النحو املطلوب يف اجطو  التوجياية إلطار عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املستدامةاإلطار

 
دة لتيسعععري األعمال على املسعععتوي القطري. و دف تصعععميم العععملاتيجيات األمم املتحكما أع املنظمة تسعععاهم يف  -15

هذه االلعععملاتيجيات بشعععكت عام دة حتسععع  الكااءة واملسعععاءلة والتمالعععك من خالل تعزيز التعاوع وزسدة الت زر 
وفورات شعععاملة يف التكاليف إلعادة نشعععرها لدعم  اإلدارية للوكاالت ومكاتب الدعم، هدف حتقيق اجدماتب  

ة الرامية دة حتقيق أهداف التنمية املسععععععععععععععتدامة. وتكمت هذه اااود التكامت العامودي للتدمات  مبادرات التنمي
 اليت حتققت ابلاعت من خالل مركز اجدمات املشملكة يف املنظمة. اإلدارية

 
 حتديد قيمة املنظمة املقملحة يف ا يكت اإلقليمي لألمم املتحدة 

 
، مشععععععععععاركة اتمة يف عمت فريق املراجعة الداخلي املشععععععععععملك ب   2019شععععععععععاركت منظمة األغذية والزراعة، طوال عام  -16

الوكاالت واملعين ابملراجعة اإلقليمية لألمم املتحدة، مما ألععار عن دنشععاء منصععة تعاونية دقليمية واحدة لكت دقليم، مع  
 أمانة.  بة  ثا مكتب تنسيق للتنمية اتبع لألمم املتحدة يعمت 

 
يتعلق ابملنصععععة التعاونية اإلقليمية، تدعم املنظمة بنشععععا  اإلطار التحليلي وال اجمي واجدمات االلععععتشععععارية  ما ويف -17

يتعلق ابلعمليات اإلقليمية، وتعزيز التنسعععععععيق والدعم ملنسعععععععقي   ما يفوماام الدعوة وعقد االجتماعات، ال لعععععععيما 
 .املعلوماتاألمم املتحدة املقيم ، من خالل عمت السيالات والتحليت و 

 
التحليالت القطرية املشععععملكة، وتشععععارك يف مامات التعميم والتسععععريع ودعم وتشععععارك املنظمة بنشععععا  يف صععععياغة  -18

 التكامت مع الدورة ااديدة ألطر التعاوع.و/أو  السيالات يف بلداع خمتارة ملزيد من االتصال
 
للمكاتب القطرية يف خمتلف خطوات   السععععععيالععععععايو م الاين وتقدم املكاتب اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة الدع -19

 صياغة أطر التعاوع.
 
وم تعي  موفا  دقليمي  خمتارين من املنظمة كإعضععاء يف جمموعات دعم األقراع اإلقليمية اليت تنسععقاا املكاتب  -20

نظراء للتحاليت القطرية املشعععععععملكة وأجزاء ، واملكلاة إبجراء مراجعة اية بتنسعععععععيق التنمية املنشعععععععإة حديثً اإلقليمية املعن
أخري من أطر التعاوع،  ا يكات االعملاف بوضععععععععععععععوم ابمليزة النسععععععععععععععبية للمنظمة ومسععععععععععععععاةتاا يف أهداف التنمية 

 .الصلة املستدامة ذات
 
ال من حيث التكلاة واملدفوع ابلطلب مع شعععععععركاء األمم املتحدة على الصععععععععيدين التعاوع الاعّ ومن خالل متابعة  -21

مقملحة واضععععععععععععععحة ملنظومة األمم املتحدة ككت كما هو  دد يف فريق  بقيمةاإلقليمي واإلقليمي الارعي، واملدعوم 
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و قضعععاس وأولوست املنظمة توفري العععتجاابت مالئمة للقضعععاس الناشعععئة ع  احلدود أسعععتطيع ، لعععتالداخليةاملراجعة 
القائمة على القضععععععععاس املقملحة يف  االئتالفاتالتنمية املشععععععععملكة يف السععععععععيا  اإلقليمي احملدد. وقد دعمت املنظمة 

على  اقليمية اليت تبذ ا املنظمة أيضعععععععً خمتلف االموعات املواضعععععععيعية، وهي ملتزمة بتسعععععععايلاا. ولعععععععملكز اااود اإل
وااللعععععتثمارات من خالل التعاوع الوثيق مع القطاع اجا  واملةلعععععسعععععات  حتسععععع  دمكانية احلصعععععول على التمويت

 املالية الدولية.
 

الدول اازرية الصعععععععععععغرية و   حتديد أولوست دعم املنظمة للبلداع النامية غري السعععععععععععاحلية، والبلداع األقت منواً،
 النامية

 
اللتزام اب  ادقرارً و  (2018يونيو/حزيراع   8-4ه املائةلطلب جملس املنظمة يف دورته التالعععة واجمسعع  بعد  الععتجابةً  -22

السعععععععيالعععععععي الثابت لعضعععععععوية املنظمة ابلوصعععععععول دة السعععععععكاع يف األماكن البعيدة واملعزولة  ا يتماشعععععععى مع مبدأ 
بشعدة على تقدمي مسعاعدة خاصعة مسعتادفة للتصعدي  للمنظمة"، يركز املدير العام خلف الركب دةال أحد "عدم

، والبلداع النامية غري السعععاحلية. ولعععيقوم  امنوً  للتحدست اليت تواجه الدول اازرية الصعععغرية النامية، والبلداع األقت
يف املقّر الرئيسعي للمنظمة بتنسعيق ومواءمة الدعم املقدم  ذه البلداع يف جمال  ااملكتب املتصعأل املنشعإ حديثً هذا 

، كمنصعة لتسعايت وتسعريع مسعاةة املنظمة  احديثً أطلقت بيد، اليت  ابادرة الرائدة للعمت يدً السعيالعات، ولعتعمت امل
 .2و 1يف هذه البلداع لتحقيق هديف التنمية املستدامة 

 
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتعزيز التعاوع ب  

 
يف تعزيز تعاوع الوكاالت الثالثة  ا قوسً ا  ازً املتحدة اإلمنائية املسعععععععتمرة دورً منظومة األمم  دعادة تنظيمتلعب عملية  -23

للتوصيات اليت وافق علياا جملس املنظمة   اليت توجد مقارها يف روما على الصعيدين القطري واإلقليمي. والتجابةً 
، هناك جاد متزايد اعت هذا التعاوع أكثر مناجية 2018يف يونيو/حزيراع   املائةيف دورته التالعة واجمس  بعد 

لملكيز على الناج ال اجمية. وُتظار الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مشعععععاركة نشعععععطة كاريق يف والعععععملاتيجية، وا
هذه العملية، وتقوم بوضععععععع ناسععععععاا "كحلااء طبيعي "، وابلتاك ف هنا تتشععععععارك يف الدعوة لوضععععععع األمن الغذائي 

. وتشععععارك الوكاالت اليت توجد مقارها  والتغذية والزراعة املسععععتدامة على رأس جدول أعمال األمم املتحدة القطري
يف روما بشععععععكت أوثق يف تصععععععميم برامج مشععععععملكة حول الغذاء والتغذية والزراعة على املسععععععتوي القطري كجزء من 
دطار عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املسعععععتدامة،  ا يف ذلك يربة اجطو القطرية املشعععععملكة يف بلداع 

 (.جريدندونيسيا والنكولومبيا و خمتارة ه
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 :والرقابة، ونظم صنع القرار وخدمات التنفيذ الداخليحتسني األداء 
 

 لالمركزية يف صنع القرار وتاويض السلطةا
 
اللس املنظمة وعمالً  بدأ  املائةللقرارات اليت اختذ ا البلداع األعضععععععععاء يف الدورة الثالثة والسععععععععت  بعد  الععععععععتجابةً  -24

السعععلطة مزيد من لتاويض  مسعععتمرةالوالية الارعية، اختذت املنظمة منذ املراحت األولية من عملية الالمركزية تدابري  
وال جمة وتعبئة املوارد. وشععععععععععددت املنظمة، يف ا ونة األخرية، يتعلق ابلتتطيو  ما يف للمكاتب امليدانية، خاصععععععععععةً 

يتعلق إبدارة املوارد البشرية واملشملست،  ما يفعلى ضماع تاويض حقيقي للسلطة يف املسائت التشغيلية، ال ليما 
ج االلععععععععععملاتيجية ( وتقييم دطار النتائ2019التإكيد عليه يف املراجعة الداخلية للاياكت اإلقليمية للمنظمة هم كما 

وما بعده، هدف اإللراع يف التنايذ من جانب املنظمة   2020(. ولتستمر هذه اااود يف عام 2019للمنظمة ه
واملشععاركة يف تنايذ ال انمج املشععملك مع شععركاء  2030وينب التإخري يف تنايذ املشععاريع، لتلبية توقعات خطة عام 

اليت يتم تنايذها مراجعة لععععععيالععععععة املوارد البشععععععرية من غري املوفا ، األمم املتحدة ا خرين. وتشععععععمت اإلجراءات 
يسععععمل بزسدة تاويض لععععلطة صععععنع القرار من املقّر الرئيسععععي دة املكاتب اإلقليمية يف خمتلف االاالت،  ا يف  مما

املنقحة   ذلك توفيف املوارد من غري املوفا ، وتبسععيو دجراءات التتليأل املتتلاة. وتسععمل لععيالععة املشععملست
من الدليت( بزسدة تاويض السعععععععععلطات لرالعععععععععاء املكاتب امليدانية،  502اليت أدخلت حديثاً يف املنظمة هالقسعععععععععم 

على املسعععععععتوي  شعععععععريطة توفر القدرات احمللية هأي التدريب( و/أو توفر املوفا  الدولي  للمشعععععععملست يف البلد أو
 الوطنية واإلقليمية.هاإلقليمي الارعي( اإلقليمي لدعم دجراءات الشراء 

 
 حتس  األداء الداخلي والرقابة وددارة املتاطر يف املكاتب امليدانية

 
ضععععوابو داخلية معززة واإلدارة التشععععغيلية ووفائف ددارة املتاطر ه ا يف ذلك املتاطر االئتمانية(  أدخلت املنظمة -25

-2017تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف للاملة النحو املعملف به يف تقرير شبكة   علىيف املكاتب امليدانية، 
نظم أكثر اعتمعاد ددارة املتعاطر يف املكعاتعب امليعدانيعة،  عا يف ذلعك  لوفياعةالتنايعذ الكعامعت  ا. و ري حعاليعً 2018

. وابلتوازي 2020عام خالل يف  العععتكمالهللتتطيو والرصعععد واإلبالن عن املتاطر، ولعععيجري  اتكاماًل وتبسعععيطً 
ذلعك مواضععععععععععععععع لتبعادل املعرفعة والتعدريعب،  عا يف  اجعديعدً  اجمعً انبر زسدة القعدرات احملليعة، أطلقعت املنظمعة ولمع ذلعك، 

ثلي املنظمعة اإلقليمي  مالتنقعت ااغرافيعة املةقتعة ملسععععععععععععععاعدي ممثلي املنظمعة اإلقليمي ، ودحاطات دعالميعة  اعيعة مل
مكن املكاتب القطرية من تبادل اج ات وأفضعععععععععت املمارلعععععععععات   ع  األقاليم، مما Think Labsاادد، ومبادرات 

 يم اجمسة.واحللول للتحدست املشملكة يف  يع األقال
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 أفريقيا اإلجنازات والتحدايت يف إقليم - ااثلثا 
 
ب  تعبئععة املوارد  أك  اتآتزر لععععععععععععععتاععادة من اللومواءمععة بعض أنشععععععععععععععطتععه مت  يقوم املكتععب اإلقليمي ألفريقيععا بت -26

اللععععععملاتيجي وي االدعالعمت ملتابعة  ، ا يف ذلك برامج التعاوع ب  اانوب واانوب  ،واالتصععععععاالت والشععععععراكات
تركز على دفة  ايف جمال تعبئة املوارد. ويتم ذلك من خالل شعععراكات هثر  قدر أك  من األادف دة حتقيق يي ذال
املسعععتوي اإلقليمي والبناء على ميز ا النسعععبية  قّيم علىشعععريك موقع املنظمة احتالل تسعععويق تسععععى دة الملويج و ال

 كايئة تقنية للمعرفة واج ة.
 
على  املعائعةيف  9بنحو زسدة اإلقليم يف  2019-2018خالل فملة السععععععععععععععنت   جرت تعبئتاعااملوارد اليت  لععععععععععععععجلعت -27

ات الشععععراكتنويع قاعدة الععععتادفت (. كما كانت هناك جاود 2017-2014السععععابقت  ه   السععععنت يمتولععععو فمل 
 ا يف ذلك من خالل  األعضعععععععععععععاء،بلداع  وكذلك ال اوجاات ماحنة انشعععععععععععععئة حديثً  جديدةلتشعععععععععععععمت مرافق عاملية 

مليوع  25.1، الذي العتضعافه فتامة رئيس غينيا االلعتوائية لتعبئة ما جمموعه حسعاب األمانة للتضعامن مع أفريقيا
 دوالرمليوع  2.6( والصععععععععععععع  هأمريكي دوالر  مالي  10من لعععععععععععععتة بلداع أعضعععععععععععععاء، هي أنغوال ه  أمريكي دوالر

مليوع  2( وفرنسعععععا هأمريكي دوالر 100 000( ودلعععععواتيين هأمريكي دوالرمالي    10( وغينيا االلعععععتوائية هأمريكي
 .(أمريكي دوالر 100 000هيورو( وزميبابوي 

 
ُعززت الشعععععععععراكات مع أصعععععععععحاب املصعععععععععلحة الرئيسعععععععععي  املعني . ونظّمت منظمة األغذية والزراعة، ابلتعاوع مع  -28

يف كيغاك، ماوضععععية االحتاد األفريقي ومصععععرف التنمية األفريقي والصععععندو  الدوك للتنمية الزراعية والبنك الدوك، 
توقيع بياع مشعععععععملك للعمت الذي جنم عنه  ريقيا،  حوار قيادة األمن الغذائي يف دف، 2019رواندا يف أغسعععععععطس/آب  

تاعاهم مع ات قععت معذكر دول أعمعال األمن الغعذائي وتغري املنعا . ووُ معا يتعلق  ع  يفا لعدعم البلعداع األعضععععععععععععععاء مععً 
منتدي ااامعات اإلقليمية( واالتمع املدظ والتعاونيات و/أو كالبحثية ه/مثت املةلعععععععسعععععععات األكادمييةمن شعععععععركاء 

 االئتالفععاتززت واملنتج  الزراعي  يف غرب أفريقيععا(. كمععا عُ شععععععععععععععبكععة منظمععات املزارع  كنتج  همنظمععات امل
ب  الثالثي  التعاوع شعععععععركاء كذلك ُوّطد التعاوع مع .  ةرها الدعويادو أودوع اإلقليمية اللعععععععتتدام ال ملانية الوطنية  

 اانوب. بلداع
 
. وقد أعمعال التوعيعة اليت تقوم هعا ومسععععععععععععععتوياإلعالم منظمعة األغعذيعة والزراععة يف أفريقيعا نطعا  أعمعال ولعععععععععععععععّعت  -29

وزسدة القدرات على املسععععععععععععتوي زها و وبر  ملنظمةامنتجات متّيز  متت   ما أدي دة   ،لإلعالموضعععععععععععععت الععععععععععععملاتيجية 
مواضععععععععيع  ةً غطيم ،اليت عرضععععععععت قصععععععععأل جنام دفريقيا اإلقليمية،املطبوعات قد حتسععععععععنت كمية ونوعية و القطري. 

وقصععععععععأل  والتكيفالقدرة على الصععععععععمود و   واملسععععععععاواة ب  اانسعععععععع والتنوع البيولوجي  ااوع  القضععععععععاء التام على
از زّ االهتمام اإلنسعععععععععاظ. كما عُ  لاللعععععععععتاادة من املاارات    افرصعععععععععً ، ما أاتم للموفا  اإلعالميةشعععععععععبكة  ال ت أيضعععععععععً

 .قصىاحلّد األدة ية الدعو  نالباتاملوالقدرات وتبادل أفضت املمارلات لزسدة آاثر 
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اجدمات املصعععععععععععععرفية ع  املدفوعات يايز  من  بدءًا دخلت حتسعععععععععععععينات على اإلدارة املالية يف املكتب اإلقليمي،أُ  -30
من  بعدءًا  اإللكملونيعة،عن طريق اجعدمعات املصععععععععععععععرفيعة  عًعاابئ 35العدفع ألكثر من ا ع  ري و اإللكملونيعة للبعائع . 

لقاء  ابإلضععافة دة ذلك، بدأت املدفوعات ع  ا اتف احملمول للمسععتايدين و اثن  يف بداية فملة السععنت .  ابئع  
مبعال  نقعديعة كبرية لعدفع دة محعت (. وهعذا يلغي حعاجعة املوفا  فقو لنقعديعةهوليس املعدفوععات ا حلقعات العمعت
 .الغشفر  دة حدٍّ بعيد ت هذه اااود الكااءة وتقلّ ّسن حتو د  أو الطعام. اتكاليف الان

 
يف حبيث خاض املكتب اإلقليمي خالل فملة السعععنت  معدل عدم االمتثال  األصعععول،الملكيز على معااة ددارة  مّ  -31

 (.املائةيف  5ملنظمة هو لدي ااملقبول احلّد األقصى ه املائةيف  3دة  املائةيف  22ددارة األصول من 
 
يف شععععاري لععععبتم /أيلول وأكتوبر/تشععععرين يف املنطقة، ناذت املنظمة والقدرة على ذلك ددارة املتاطر أداء لتعزيز   -32

وفا  من امل 110ما أدي دة حتسعع  قدرات أكثر من  ،ليزيةكيت عمت، ابللغت  الارنسععية واإلنحلق 2019األول 
هعذه مثعت تنظم ابنتظعام فملنظمعة أع تبين على هعذه العدورة األوة إلدارة املتعاطر اعلى ينبغي و . املحوفعً  احتسععععععععععععععينعً 

لععععععععيواصععععععععت املكتب اإلقليمي، و ر هنج املنظمة دزاء املتاطر. يتطو لتتوافق مع  الدورات التدريبية وتواصععععععععت تطويرها
العمليات املالية أبقت اإ أكدجراء لضعععععععععماع  ا يعً لموفا  لمثت هذا التدريب  رعاية ابلتعاوع مع املقر الرئيسعععععععععي،  

 مكنة.املتاطر امل
 
ع  شععععععععععععاريع املوالععععععععععععتكمال عمليات التوفيف املعلقة لوفائف ن مديريلتوفيف س ذلت جاود لتوفري دعم مكرّ بُ  -33

ملوارد اكت خطوة من خطوات عملية توفيف يف  زسدة مسعععععععععتوي ااودة واالمتثال دة اااود ُوّجات وقد .  اإلقليم
ذلك ن الة. ومكّ ما يتعلق بارز الطلبات وصعياغة تقارير اختيار فعّ  يف موفا  وغري املوفا ، وخاصعةً من البشعرية  

ن التعاوع والتواصت مع املكاتب القطرية حتسّ قد و ملتء الشواغر.  الالزم تقليت الوقت  من املكتب اإلقليمي ألفريقيا  
من خالل دحاطات منتظمة على لععكايب مع موفاي املكاتب القطرية ودورات تدريب ابطراد  ية الارعية  واإلقليم

لبناء قدرة أك  على تقدمي عمليات   2020هذه اااود يف عام توليع نطا  ينبغي و ملنظمة. يات امنتظمة مع ممثل
أاتحت و لموفا . لخطة تطوير  2019بنجام يف عام ّاذت نعُ كذلك .  اإلقليمع  وخدمات موارد بشعععععععععععرية ممتازة 

املكتعب لتقعدمي مزيعد من حلول التعليم اإللكملوظ ملوفاي ئيسععععععععععععععي الر تعزيز التععاوع مع املقر  ااجطعة أيضعععععععععععععععً هعذه 
وااللعععتغالل اإللعععاءة ماية من شعععملست واحل، مثت املاملنظمةعلى أولوست  امباشعععرً  اتدريبً  اضعععً ، وأياإلقليمي ألفريقيا

 .للمستايدين اانسي 
 
على  قدرة املكاتب القطرية مت املنالععب لتلوفائف الرئيسععية يف الوقت  متء شععواغر اأكد املكتب اإلقليمي على  -34

وقد ملئت من خالل الععععععتعراضععععععات دورية للميزانية.  دة احلّد األمثت تحسعععععع  املوارد املتاحة ب،  ا يف ذلك  اإلجناز
القدرات الداخلية من نيت بُ قد و ممثليات املنظمة لضععععععععععماع الععععععععععتمرارية تقدمي اجدمات وال امج. وفائف يف عدة 
 املعاليعةاملتعاطر على ألععععععععععععععاس مثعت اإلدارة من رئيسععععععععععععععيعة أخري املنظمعة ويف جمعاالت ى مسععععععععععععععتوي علنظم الخالل 

على وكذلك الععععععتتدام النظم  واملشععععععاريع،العمليات واإلجراءات ااديدة، وددارة ال امج ابلععععععتتدام شععععععملست املو 
 تعبئة املوارد والشراكات.عن ُقدمت دورات تدريبية دورية للمكاتب القطرية و . املةلسيستوي امل
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ااديدة. املشعملست على لعيالعة اإلقليم ا يف موفاً  150تدريب أكثر من على ددارة املشعملست ع   القدرة تز عزّ  -35
اأيبت فقو ملوفاي املشععملست، ال والارنسععية   اإلنكليزيةهذا التدريب ابللغت  املكتب اإلقليمي ألفريقيا أجري و   ضعً
 مثلي املنظمة واملوفا  اإلداري .مل

 
ن -36 نظام  ابلتعاوع مع الاريق األخضععععر التابع ل انمج األمم املتحدة اإلمنائي،   ،2019يف ديسععععم /كانوع األول  ُدشععععّ

وهو األك  حىت  ، كيلووا   105ته  قدر اإلمدادات الكارابئية مرتبو بشععبكة كاروضععوئي يعمت ابلطاقة الشععمسععية 
 ن هذا النظام املنظمة من ختايض ناقا ا املتعلقة ابلطاقة دة حدٍّ كّ ميو للمنظمة،  ةيدانياملب اتكأيٍّّ من امليف  ا ع
ن لععععععععععي  ذلك،عالوة على و من الطلب على الطاقة يف املكتب.  املائةيف  40-30 يغطيأنه  دذ   ،كبري النظام حسععععععععععّ

من الشععععععععععععععبكعة دة املولعد يف حعالعة انقطعاع التيعار الكارابئي  ائيعً تلقعااالنتقعال ن الععععععععععععععتمراريعة أعمعال املكتعب ألنعه ميكّ 
اثظ أكسععععيد الكربوع هأي ما يعادل انبعااثت تسععععع مكاف  من  انً ط 40 سً لععععنو  النظام تّاض، لععععيُ اأخريً و الوطين. 
 عام(.خالل ليارات 

 
أنشعععععععععععععع  املكتعب اإلقليمي الارعي لغرب أفريقيعا العذي يغطي البلعداع األعضعععععععععععععععاء يف غرب أفريقيعا البعال  ععددهعا  -37

التتطيو وال جمة والتشععععععغيت ع   القدرة على الصععععععمود  ور لدعم الشععععععةوع اإلنسععععععانية و هو يةدي دور و  ،بلًدا 15
وفائف من نقت من خالل للمكتب اإلقليمي الارعي لغرب أفريقيا تعدد التتصصات املاريق الّكت شُ و واإلبالن.  

يغطي وفعائف اإلقليم الارعي، ووفعائف ممّولعة  وجعب اتاعا  البلعد  اكعاع لععععععععععععععابقعً العذي    ،املكتعب اإلقليمي ألفريقيعا
يف تعزيز القدرات اإلدارية والتشعععغيلية والتقنية   إلقليمي الارعي لغرب أفريقيااملكتب العععاهم تشعععغيت  وقد  املضعععيف.

 .اإلقليم الارعيلتحس  دعم بلداع 
 
 ال تزال املنطقة تواجه بعض التحدست: واإلجنازات،رغم هذه اااود  -38
 
 ،ثغرات بعض ال، هناك التنمية اإلقليمية الرئيسيةشواغت  للتصدي لما يتعلق ابملاارات الانية والكااءات الالزمة   يف أ(ه

أو توفري لععدد الكبري من املشعععععععععععععععاريع وافٍّ لعم دتوفري ل اععددً ال تكاي الرعي كمعا يف جمعال خ ات  عددة  هنعاك و 
 .اليت حتتاجاا واقعاملاجدمات التقنية دة 

يف الوقت ة توقعع املاألهعداف دجنعاز يبعدو أع العمليعات الطويلعة واملرهقعة متثعت حتعدست كبرية تعو  قعدرة املنظمعة على  ب(ه
متطلبات قصععععععععععععععرية األجت تكتناه  معقد،فيه سععععععععععععععيا   الللطوارئ" و ة معرضعععععععععععععع بلدانه "  دقليمٍّ ال لععععععععععععععيما يف ، احملدد

 أزمات. أوضاعو 
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 الطريق إىل األمام  - رابعاا 
 :العامليالبعد 

 
دة تواتر وخطورة التحدست والدوافع اجارجية املتزايدة، لعععععععيتطلب حتديد موقع املكاتب امليدانية للمنظمة   نظًرا -39

، لاللععععععتجابة لتوقعات لتكيفاوحتلياًل مناجي  ومسععععععتوي أعلى من املرونة و   ااملتولععععععو الععععععتعراضععععععً   املديعلى  
 الدول األعضاء.

 
، للتصععععععععععععدي للتحدست والععععععععععععتغالل 2021-2020وحتتال املنظمة دة متابعة األهداف التالية، يف الاملة املالية   -40

 الار  ااديدة:
 
 :التحول حنو هنج برانجمي كامت على املستوي الالمركزي هأ(

لتتمكن املنظمة من االلتاادة من مساةتاا يف جمال السيالات العاملية والتنظيمية والعلمية والتقنية من خالل 
تسعععععععععريع التحول حنو هنج برانجمي كامت وحتديد أهداف برانجمية أكثر واقعية على املسعععععععععتوي القطري واإلقليمي، 

يف دطار   املسعاةةاملنظمة على    ا. ولعيسعاعد ذلك أيضعً املسعتدامةوحتقيق أهداف التنمية   2030دعم خطة عام ل
م هذه العملية يف التعراض اإلطار االلملاتيجي التعاوع لألمم املتحدة يف جماالت اختصاصاا األلالي. ولتقيّ 

 .2020يف عام جري للمنظمة، الذي لي
 

 :دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدةالقيمة املقملحة للمنظمة على املستوي اإلقليمي يف ليا   هب(
توحيد املعارف اإلقليمية والقدرات التقنية واملشععععععععععععاركة يف "االئتالفات القائمة على القضععععععععععععاس" املقملحة  من خالل 

املتحدة ع  خمتلف االموعات املواضعععععيعية، لعععععتكوع املنظمة قادرة   األممواليت متثت شعععععبكات من قدرات وكاالت 
ألمم املتحدة اإلقليمية لالحتياجات القطرية يف جماالت اختصععععاصععععاا األلععععالععععي، وحتسعععع  على قيادة الععععتجابة ا

وصععععول البلداع األعضععععاء دة خ ة املنظمة اإلقليمية. ولععععتكوع قدرات املنظمة يف جمال تكامت السععععيالععععات على 
د ا عام والصععععععععععععععععب. للنجعام يف هعذا البعع  اخالل االبتكعار والتحليعت، ماتعاحعً  املسععععععععععععععتوي اإلقليمي،  عا يف ذلعك من

ولععععتكوع قدرة املنظمة القوية ضععععمن برانمج العمت العاملي بشععععإع األمن الغذائي والتغذية لتلبية احتياجات الدول 
اازرية الصععغرية النامية يف دطار مسععار لععاموا،  ثابة رصععيد قوي لتعزيز قيادة املنظمة وقو ا النسععبية يف البلداع اليت 

 بلداع، مثت احمليو ا ادئ والبحر الكارييب واحمليو ا ندي وجزر األطلسي.ختدماا املكاتب املتعددة ال
 

 دور املنظمة القيادي يف جمال األمن الغذائي والزراعة والتغذية على املستوي القطري: هل(
املعاد تصعععععععميماا لزسدة االهتمام  داول أعمال  للتعاوع من خالل االلعععععععتاادة من دورة دطار عمت األمم املتحدة

األمن الغذائي والزراعة والتغذية، على املسععتوي الوطين، لععتكوع املنظمة قادرة على التإثري يف جدول أعمال األمم 
هناك يكوع ولع املتحدة على املسعتوي القطري، مع التوجه حنو هنج متعدد التتصعصعات ومشعملك ب  القطاعات. 

يف احلاجة دة تشعععععديد مواءمة دطار نتائج املنظمة مع مةشعععععرات أهداف التنمية املسعععععتدامة، يتمثت  جمال عمت هام
 وااللتاادة من قدرات الرصد والتقييم لتعزيز أدوات الرصد واإلبالن يف املنظمة على املستوي القطري.
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 : تعزيز الشراكات الشاملة على املستوي  اإلقليمي والقطري هد(

حنو النتائج مع شركاء األمم املتحدة ا خرين، وال ليما الوكاالت اليت توجد  اتعزيز تعاوع أقوي وأكثر توجاً   يعت
للتصدي للتحدست املقبلة وحتقيق األهداف املذكورة   اا ألاليً على ألاس الت زر والتكامت، شرطً  مقارها يف روما،

أعاله. كما أع املنظمة لعععوف تزيد تركيزها على الشعععراكة مع املسعععتثمرين من القطاع  العام واجا ، وعلى تعزيز 
ولعععععيكوع لوضعععععع راية جديدة للتعاوع مع القطاع اجا ، بناء على طلب جملس املنظمة يف  الشعععععراكات املبتكرة.

 CLهب( من الوثيقعة 10]الاقرة  2019ديسععععععععععععععم /كعانوع األول  يفاملعقودة  املعائعةالثعة والسععععععععععععععت  بععد دورتعه الثع 

163/REP.آاثر كبرية على تشكيت شراكات جديدة على مستوي املكاتب امليدانية ،] 
 
 تعزيز القدرة التشغيلية: هه(

واملراجعة الداخلية للاياكت   (2018-2017األطراف هشععععععععععععععبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة على توصععععععععععععععية  بناءً 
تطبيق املزيد من اإلجراءات لتعزيز  2021-2020  فملة السعععنت ، لعععتواصعععت املنظمة يف (2019هاإلقليمية للمنظمة 

والعمليات التشعغيلية، وزسدة تاويض السعلطة،   الرئيسعيةالكااءات التشعغيلية من خالل تطبيق الالمركزية يف اإلدارة  
وحتسعععععععععععععع  قععععدرات الرصععععععععععععععععععد والتقييم ورفع التقععععارير على املسععععععععععععععتوي القطري، هععععدف حتسعععععععععععععع  األداء العععععام  

 ال انجمية. واإلجنازات
 
 جيع االبتكار على املستوست الالمركزية:تش هو(

الرقمنة يف املنظمة وتعزيز مع راية املدير العام، لععععتشععععارك شععععبكة املكاتب امليدانية بشععععكت كامت يف عملية  امتشععععيً 
الراية املةلعسعية ااديدة من خالل ُتحدد . ولع 2030االبتكارات يف هذا االال لتسعريع التقدم يف تنايذ خطة عام 

يف املقّر الرئيسعععععععي، والذي لعععععععيعمت على الناوض بروم االبتكار يف املنظمة   احديثً أنشععععععع  مكتب االبتكار الذي 
وتعزيزهععا توحيععدهععا،  ععا يف ذلععك الععذهنيععة املبتكرة، واالبتكععار يف منععاذل التعععاوع، واالبتكععار يف التطبيق من خالل 

ملكاتب امليدانية يف طليعة اااود الرامية دة تعزيز املناجيات واملناهج وال امج املبتكرة، الرقمنة. ولععتكوع شععبكة ا
اليت ميكن زسد ا بشعععععكت مسعععععتدام ابلتعاوع مع احلكومات الوطنية والقطاع اجا  واألولعععععا  األكادميية واالتمع 

ت اليت نواجااعا اليوم، وأبنعه ليس هنعاك املعدظ. ومع األخعذ يف االعتبعار أبنعه ال يوجعد حعّت ععاملي لبعض التحعدس
يف تكييف احللول املبتكرة ومناذل األعمال مع  اا قيمً عب املكاتب امليدانية دورً حّت واحد ينالععععععععععب ااميع، لععععععععععتل

 السياقات احمللية، وعلى وجه التحديد احتياجات ومطالب البلداع.
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 البعد اإلقليمي
 ختاذ اجطوات الالزمة.ابدة معااة هذه التحدست املكتب اإلقليمي ألفريقيا يسعى  األمام،يف الطريق دة  -41
 
واحلوارات ية عمليات السيالاتالوالتإثري على دثبات أع  ا أثر واقع على اإلقليم  املنظمة يف ة قدر /ووجودبروز زسدة  هأ(

رفة يف أدلة ومعدرلععاء ذلك ، و اعامليً و   واإلقليمالارعي   البلد واإلقليمعلى مسععتوست ذات الصععلة  وجداول األعمال 
رصد والتقييم والتعلم من العمت الاين وال امج واملشاريع على املستوي امليداظ وع  البلداع؛ الشتقت  من متينت  م

من خالل هنج أكثر خمتلاة يف جماالت املتتلاة الشعععراكات واحلوارات مع اااات الااعلة لرعاية  ذلك  والعععتتدام 
 .يالدعو العمت الملاتيجية للشراكات وتعبئة املوارد واالتصاالت و 

 
منوذل التعاوع والتنسععيق واالتصععال يف و   ال امج،دعادة التاكري يف مزيج املاارات والكااءات الالزم لتحسعع  تنايذ  هب(

  التاي  اعيً لعلس بيناا أوروابو  اتاملقر لتمك  آتزر كاتب ب  املكاتب القطرية واإلقليمية الارعية واإلقليمية وم
 .اإلقليمي ألفريقيااملعقدة املناطة ابملكتب والية لاب

 
شعععععععععععععد املوارد الرئيسعععععععععععععية وكذلك حتودعادة تركيز ال امج واملبادرات اليت    اوأثرً   ابروزً األقت  اريع  االبتعاد عن املشععععععععععععع  هل(

وفائف   ،اإل العلى وجه و الشعامت للجميع.  املسعتدام  حتقيق األمن الغذائي والتحول الزراعي  على  الشعراكات  
انضعععج ماّمة ابياه اتباع هنج براجمي  كتطوة  حباجة دة قدرٍّ ذي شعععإع من التعزيز  ددارة املعرفة والرصعععد والتقييم  

مع هنج   امتشععيً   ،املمارلععات اايدة والدروس املسععتاادةالععتيعاب  النتائج و على حنوٍّ أفضععت مضععافرة  يتيل  اتم، ما 
 تحقيق النتائج".ل"اإلدارة 

 
االلععتحصععال على و ابلععتجالب وتشععغيت وددارة املواهب ما يتعلق  يف خاصععةً ،  المركزيةجعلاا و عمليات تبسععيو ال هد(

النظر يف  الغاية،ا  ذه حتقيقً و اجة دلياا. حيث احل امتامً ويف الوقت املنالب فّعالة السلع واجدمات بطريقة منالبة 
؛  ددة  قطاعات فرعية ووفائف دعم ألعععععععععععععالعععععععععععععيةاج ة التقنية يف خمتلف عدا عن  خ اتمن  م مزيج توفيف 

 أو الار  ملزل اج ة التقنية./وذوي اج ات الاريدة دضافة املزيد من و 
 

االلععملاتيجي وحتليت السععيالععات اإلعالم حتسعع  تعبئة املوارد و و مشععاركة أصععحاب املصععلحة وبناء الشععراكات؛  متت    هه(
وتعلم كياية ددارة تنوع اجلايات والتتصععععصععععات واج ات ااغرافية والتقنية  السععععيالععععات؛دصععععالم  /وتيسععععري تطوير

 .زيد من الاعاليةامللتحقيق  واللغات وجماالت التطوير والعمت السيالاي


