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 موجز
 

، مقترحةات 2312حزيةران /فةي يونيةو الرابعة واألربعين بعد المائةةأقر المجلس في دورته  
وتقةةده هةةذو الو يقةةة معلومةةات . مةةن بين ةةا ال اتةةة لت كةةين هيكةةل وعمةةل بةةبكات المكاتةةب الميدانيةةة

 .المكتب اإلقليمي ألفريقيا حوكمةعن الت كينات في ببكة المكاتب الميدانية في إطار  م د ة
 
تعزيةز القةدرات القياديةة واإلداريةة  تةم (1: )وقد كةان هنةات تقةده تيةد فةي المجةاالت التاليةة 

 (الفةاو)األغذيةة والزراعةة  منظمةةعمةل مجمةل طري، وذلك ب ةد  ت كةين أداء على المكتوى الق
رص الشةةةراكة مةةة  لزيةةةادة فةة منكةةقةبةةةذه ت ةةةود ( 2)القطةةري   المكةةةتوىونتائجةةه وتةةة  يرو علةةى 

 الوكةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت الدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةة األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةرى ، والمؤسكةةةةةةةةةةةةةةةةةات الوطنيةةةةةةةةةةةةةةةةةة واإلقليميةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ث اع الخةاص والجامعةةات ومؤسكةات الب ةةالقطةةوغيةةر التابعةة ل مةةم المت ةدة، و ألمةةم المت ةدةا فةي

البرامج وعمليةات دعةم  بذه الج ود لزيادة فعالية المنظمة من  اله ت كين( 3)والمجتم  المدني  
 ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التجزئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ( 2) التنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم اإلداري 
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فةي  الفةاوالتنميةة بمةا يتمابةى مة  تةدوه أعمةاه والطةوار  وإعةادة الت هيةل  أنشطةمن  اله دمج 
 .مجاه القدرة على الصمود

 
الو يقةةة االنتبةةاو إلةةى عةةدد مةةن المبةةادرات الراميةةة إلةةى عةةبط هيكةةل وأداء بعةة   تلفةة كمةةا  

 .الموظفين وتعديل المكؤولياتالمكاتب الميدانية في أفريقيا فيما يتعلق بموق  
 

 انتباه المؤتمر اإلقليمي تستدعيالمسائل التي 
 

، مةن المقةرر بةذه ت ةود 2313 – 2312فتةرة الفي حةين أنةه قةد تةم إحةرام تقةده تيةد  ةاله  
وعلةى وتةه الخصةوص، فةعن تعزيةز التخطةيط للعمةل . 2312 – 2312فتةرة الإعافية للتنفيذ  ةاله 

، وتعزيةةةز البرنةةةامج تنفيةةةذالمنظمةةةة إطةةةارا لت كةةةين  اتعلةةةى المكةةةتوى القطةةةري، سةةةيوفر لمم لي ةةة
بشة ن  الفةاوباإلعافة إلى ذلك، من المتوق  أن يكون لتنفيذ سياسةة . الشراكات ودعم تعبئة الموارد

ويجري النظر فةي بعة  المبةادرات لضةبط . الميدانيةالتنقل، أ راً إيجابياً على سير عمل المكاتب 
الممولةةة مةةن المشةةاري ، وتعةةديالت  الفةةاوالشةةبكة التقنيةةة لمةةوظفي مةةن  المكةةتفادينموقةة  المةةوظفين 

 . اإلقليمأ رى لمكؤوليات بع  المكاتب الميدانية في 
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 الالمركزية وشبكة المكاتب الميدانية
 

 مقدمة- أ
 
مقترحةات تةم  2312حزيةران /في يونيةو الرابعة واألربعين بعد المائةأقر المجلس في دورته - 1

الت كةينات ( ب) ت كةين التخطةيط وت ديةد األولويةات ( أ: )وهةي واسعةتنظيم ا في  ال ة مجاالت 
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكة المكاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الميدانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

عةادة امج، بمةا فةي ذلةك إدمةاج أنشةطة التنميةة، أنشةطة الطةوار  وإنةنموذج متكامةل لتنفيةذ البر( ج)
، وت كةةين التقنةةيالت هيةةل، فضةةال عةةن مزيةةد مةةن االسةةتخداه االسةةتراتيجي لمةةوارد برنةةامج التعةةاون 
وتقةده هةذو الو يقةة . إلدارة الموارد البشرية لتعزيز األداء والمكاءلة واأل ر على المكةتوى القطةري

إلقليمةةي المكتةةب ا حوكمةةةعةةن الت كةةينات فةةي بةةبكة المكاتةةب الميدانيةةة فةةي إطةةار  م د ةةةمعلومةةات 
 .ألفريقيا

 
القيادية  القدرةتعزيز ( 1: )لقد كان هنات تقده تيد في تمي  المجاالت المتفق علي ا و اصة- 2

 واإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 المكةتوىونتائجةه وتة  يرو علةى  الفاوعمل  مجمل على المكتوى القطري، وذلك ب د  ت كين أداء

تعزيز الشراكات م  المؤسكات الوطنية واإلقليميةة، والوكةاالت الدوليةة األ ةرى فةي ( 2)القطري  
ث اع الخةةةاص والجامعةةةات ومؤسكةةةات الب ةةةألمةةةم المت ةةةدة وغيةةةر التابعةةةة ل مةةةم المت ةةةدة، والقطةةةا

وعمليةةات دعةةم التنظةةيم  ت كةةين البةةرامجميةةادة فعاليةةة المنظمةةة مةةن  ةةاله ( 3)والمجتمةة  المةةدني  
إعادة الت هيةل والتنميةة بمةا يتمابةى والطوار   أنشطةل د من التجزئة وميادة دمج ا( 2)اإلداري  و

 .في القدرة على الصمود الفاوم  تدوه أعماه 
 

 الميدانية في أفريقيا  األغذية والزراعة منظمةمكاتب - ب
 
 3وكةةان هنةةات . المنظمةةة مم ليةةات، معةةده دوران كبيةةر فةةي الفةةاولقةةد بةة دت أفريقيةةا، كبقيةةة - 3

 مةن مم لي ةة 18مةن أصةل  17ويتمتة  . 2313في عاه  12، و 2312المنظمة في عاه  لمم لياتتعيينات 
، كمنكةقي إقليمةي فرعةي، سةواء فةي المقةر، أو فةي مكتةب إقليمةي أو الفةاوبخبرة سابقة في  المنظمة

 وكان هنةات تعيةين واحةد مةن  ةارج المنظمةة فةي. طوار  أو كمنكقي مشاري  للمنظمة في الميدان
وتبعاً لقرار . المعينين لتقييم للكفاءة اإلدارية من قبل بركة  ارتية المم لينو ض  كل . 2312عاه 

 ألحةةدع عضةةو فةةي المنظمةةة،  كاملةةة األهليةةةمم ليةةة  إلقامةةة 2313حزيةةران /مةةن المجلةةس فةةي يونيةةو
فة  ومة  هةذا التعيةين، يرت. أي تنوب الكودان، تم ت ويل منصب رئيس المكتب إلى منصب مم ليةة

وحاليةاً، . اإلقلةيمة تديةدة فةي مم لي ة 12مةن أصةل  2إلةى  2313عدد النكاء اللواتي تم تعين ن في عةاه 
 .اإلقليممنصب في  37المنظمة من أصل  ةنكاء يشغلن منصب مم لي   7هنات 

 
مم ةل فةي  دولةي تةم إنشةاء منصةب نائةب، 2312حزيةران /تمشياً م  ت ييد المجلس فةي يونيةو- 2

وهنات آ ةرون قيةد التوظيةي فةي . المنظمة في كل من تم ورية الكونغو الديمقراطية وتشاد ومالي
ويةةتم تمويةةل هةةذو الوظةةائي بالكامةةل مةةن  ةةاله مةةوارد مةةن  ةةارج . البلةةدان التةةي لةةدي ا بةةرامج كبيةةرة

. هيةل والتنميةةالميزانية، وهي تلعب دورا هاما في ت قيق التكامل بين عمليات الطوار  وإعادة الت 
 وقةةةد أ بةةة  أن هةةةذو المناصةةةب هةةةي بالفعةةةل مفيةةةدة لتعبئةةةة المةةةوارد وتنفيةةةذ البةةةرامج والمشةةةاركة 

 .في العمليات المشتركة بين الوكاالت
 
كمةا . ويجري اتخاذ تدابير أ رى أيضا لتعزيز القدرات القيادية واإلدارية لمم ليات المنظمة- 2

 .2312ت المنظمة وسيتم إطالقه في عاه يجري تطوير برنامج تدريبي تديد لمم ليا
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ذات الةد ل فةو   األعضةاء مفاوعات تارية م  عةدد مةن البلةدانهنات اتصاالت و أُتري - 6

في دا ل البلدان، وتوسي  ل نشطة من  للفاوكان  قد طلب  وتود أقوى  المتوسط والد ل المرتف ،
ومةةن بةةين هةةذو . التمويةةل الجديةةدة ةةاله المزيةةد مةةن الشةةراكات وكةةذلك أنشةةطة االتصةةاه وترتيبةةات 

 .البلدان، غينيا االستوائية ونيجيريا وتنوب أفريقيا
 
للت كةةد مةةن أن  األت ةةزة الرئاسةةية مةةن طلةةب مةة  تجةةدر اإلبةةارة إلةةى أن هةةذو العمليةةة تتمابةةى- 7

وسةةو  يكةةتمر هةةذا الج ةةد . الةةدوه األعضةةاء تكةةاهم بطريقةةة كبيةةرة فةةي تعزيةةز بةةبكة الالمركزيةةة
 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدان األعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترت مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الب

2312 – 2312 . 
 

 تعزيز الشراكات االستراتيجية والتشغيلية- ج
 
أن تمةار  واليت ةا فةي بيئةة سةريعة التطةور يتزايةد في ةا عةدد  مةن لمنظمةاالشراكات  تمكن- 8

 الج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الفاعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
البيئةة الم ليةة ، م  المزايا النكبية الم ددة من حيث المعرفة والمكانةة دا ةل الفاوفي مجاالت عمل 

فةي تعزيةز عالقات ةا مة   الفةاوويرد فيمةا يلةي وصةي لنجةا   .والخبرة الفنية والوصوه إلى الموارد
 .بركائ ا الرئيكيين من  اله الالمركزية

 
، تةم إيةالء اهتمةاه كبيةر لتعزيةز 2312حزيران /تمابيا م  الن ج الذي أقرو المجلس في يونيو- 9

وهذا األمر م م . اإلقليمي الفرعيعلى المكتويين اإلقليمي و تشغيليةوالاالستراتيجية  الفاوبراكات 
ة التةةي يقةةوه ب ةةا المكتةةب اإلقليمةةي الفرعيةة ةاإلقليميةةمتزايةةد مةةن المشةةاري  اإلقليميةةة والعةةدد اللةةدعم 

 . والمكاتةةةةةةةةةةةةب اإلقليميةةةةةةةةةةةةة الفرعيةةةةةةةةةةةةة وبةةةةةةةةةةةةعب المقةةةةةةةةةةةةر الرئيكةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةي رومةةةةةةةةةةةةا
تب اإلقليميةة الفرعيةة أن أك ةر مةن نصةي المشةاري  وقد وتد التقييم األ ير للمكتب اإلقليمي والمكا

التةةي يةةديرها المكتةةب اإلقليمةةي والمكاتةةب اإلقليميةةة الفرعيةةة، تركةةز إمةةا علةةى دعةةم العمةةل فةةي مجةةاه 
االقتصةادية  للجماعةات الفنيةأو تقديم المكاعدة /والعابرة لل دود،  القضايا، ومعالجة الكياسة العامة

االقتصةةادية لةةدوه غةةرب أفريقيةةا،  والجماعةةةاإلقليميةةة واإلقليميةةة الفرعيةةة، م ةةل االت ةةاد األفريقةةي، 
واللجنةة الدائمةة  للجنةوب األفريقةي، اإلنمائيةة والجماعةةوال يئة ال كوميةة الدوليةة المعنيةة بالتنميةة، 

وفةةي وقةة  الحةةق، تةةم تعةةديل . مكاف ةةة الجفةةا  فةةي منطقةةة الكةةاحلالمعنيةةة ب المشةةتركة بةةين الةةدوه
األفريقةي  االت ةاد لةدىاالتصةاه ا تصاصات ولقب المنكق اإلقليمي الفرعي لشر  أفريقيةا لتشةمل 

اآلن  هيوبالم ل، فعن مم لية المنظمة في تيبوتي . واللجنة االقتصادية ألفريقيا والبرامج التابعة ل ا
أمةا بالنكةبة لتعيةين موظةي و. ة بالتنميةةأيضا مكؤوه االتصةاه فةي ال يئةة ال كوميةة الدوليةة المعنية

وأ يةراً، فةعن منصةب . للجنوب األفريقي فال يةزاه ينتظةر االتفةا  الن ةائي اإلنمائية للجماعةاتصاه 
فةةي لشةةبونة حيةةث يوتةةد مقةةر  موظةةي االتصةةاه مةة  مجموعةةة البلةةدان الناطقةةة باللغةةة البرتغاليةةة

 .المجموعة، هو اآلن قيد العمل
 

وقةةد انطلقةة  فكةةرة . األفريقةةي ل مةةن الغةةذائي ةنشةةاء حكةةاب األمانةةإ  امةةةمةةن اإلنجةةامات ال- 13
وفةةي عةةاه . تم وريةةة الكونغةةوالةةذي عقةةد فةةي  2312ال كةةاب  ةةاله المةةؤتمر اإلقليمةةي ألفريقيةةا لعةةاه 

ماليةين دوالر  13، وغينيةا االسةتوائيةمةن مليةون دوالر أمريكةي  33: تم تقديم مكاهمات هامة 2313
بةعدارة  الفةاووتقةوه . بلةدان أفريقيةة أ ةرى بتخصةيا مةوارد لل كةابووعةدت . أنغوالمن أمريكي 
وسو  يدعم المبادرات التي تقودهةا أفريقيةا وتشةر  علي ةا م ةل البرنةامج الشةامل للتنميةة  ال كاب

اللجنةة التوتي يةة  اتفقة وقةد  .الزراعية في أفريقيا، من أتةل تعزيةز اإلنتاتيةة الزراعيةة فةي اإلقلةيم
 لل كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب، 
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الدفعةةة األولةةى مةةن المشةةاري  لةةدعم األك ةةر احتياتةةا فةةي  الموافقةةة علةةى علةةىي اتتماع ةةا األوه، فةة
 . أمريكي دوالر ماليين 13تم ورية أفريقيا الوسطى وإ يوبيا ومالي وماالوي والنيجر، بقيمة 

 
ين رك ز التعاون بة ، اله الكنوات األ يرة، وتمابيا م  توصيات المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا- 11
في المقاه األوه على تعزيز القدرات وعلى الةدعم المبابةر لمديريةة االت ةاد  فريقياألواالت اد  الفاو

لتابعةة للشةراكة الجديةدة مةن أتةل األفريقي لالقتصاد الريفي والزراعة ووكالةة التخطةيط والتنكةيق ا
العمل في إطةار آليةة التنكةيق ومن  اله  .البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا/تنمية أفريقيا

اإلقليمةةي، وبصةةفت ا منكةةقة ورئيكةةة مشةةاركة لمجموعةةة الةةدوه المعنيةةة بالزراعةةة واألمةةن الغةةذائي 
وبمةا أن مبةادرة  .والتنمية الريفية، حشدت المنظمة مزيدا من الدعم لجدوه أعمةاه البرنةامج الشةامل

ن و مرحلة التنفيذ لدى الك يةر مةن البلةدان، البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا تكير حاليا 
 خطةواتوتشةمل ال .فضةل وتودهةا علةى المكةتوى القطةريبأك ةر أهميةة  الفاوسو  تكون مشاركة 

 الكياسةة العامةةفةي مجةاه ت ليةل  الفرعةي اإلقليمةيولزيادة القدرة على المكةتويين القطةري  األولية
  أقةةةةةةةةةةدهموظةةةةةةةةةةي  عيةةةةةةةةةةينتب القيةةةةةةةةةةاه مةةةةةةةةةةؤ راً  ،وتقةةةةةةةةةةديم الةةةةةةةةةةدعم لتخطةةةةةةةةةةيط االسةةةةةةةةةةت مار

 . في المكتب اإلقليمي الفرعي في أديس أبابا وتعله مكؤوال عن االتصاه باالت اد األفريقي
 

المعتةر  ب ةا مةن  الج ةاتاالقتصادية اإلقليميةة علةى  الجماعات م ركزت المنظمة عمل ا - 12
: هةي الج ةاتك وتلة .قبل االت اد األفريقي بوصف ا عناصةر رئيكةية للتكامةل االقتصةادي فةي القةارة

الجماعة االقتصادية لدوه غرب أفريقيا، والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقةي، والكةو  المشةتركة 
، وال يئةة ال كوميةة الوسةطى االقتصادية لدوه أفريقيةا والمجموعة، الشرقية والجنوبية أفريقيالدوه 

المكاتةةب اإلقليميةةة  تعزيةةز/وإنشةةاءأمةةا تعزيةةز المكتةةب اإلقليمةةي ألفريقيةةا  .الدوليةةة المعنيةةة بالتنميةةة
الفرعيةةة كجةةزء مةةن عمليةةة تطبيةةق الالمركزيةةة، فقةةد أ مةةر نتةةائج إيجابيةةة فةةي تعزيةةز الشةةراكات مةة  

االقتصةةادية ألمةةم المت ةةدة اوكةةذلك مةة  االت ةةاد األفريقةةي واللجنةةة  ،االقتصةةادية اإلقليميةةة الجماعةةات
 . الجماعات االقتصادية اإلقليمية وقد تم توقي  مذكرات تفاهم تديدة م  عدد من .ألفريقيا

 
مةةن  ةةاله المكتةةب اإلقليمةةي الفرعةةي لشةةر  أفريقيةةا فةةي أديةةس أبابةةا،  أساسةةاً تعمةةل المنظمةةة - 13

في عةدد مةن المجةاالت الفنيةة، فضةال عةن التعةاون حةوه  االقتصادية ألفريقيابشكل و يق م  اللجنة 
 الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراكة الجديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل التنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

عضو في آلية التنكيق اإلقليمية التي  والفاو .الشامل للتنمية الزراعية في أفريقياالبرنامج /في أفريقيا
وهي عضو أيضاً في فريق المديرين اإلقليميين ومقرو في داكةار  االقتصادية ألفريقيااللجنة  أحد ت ا

فريةق اإلدارة اإلقليمةي ل مةم المت ةدة الةذي يشةر  علةى المنكةقين عضو في  والفاو. توهانكبرغو
 المكةتوىويجةري التعةاون أيضةا علةى  .لمقيمين في اإلقليم واإلدارة الشاملة لعملية الفريق القطةريا

 أنشةةطة لتنكةةيق اإلقليميةةة الفرعيةةةمكاتةةب الاإلقليمةةي الفرعةةي فةةي مراكةةز المكةةاعدات اإلنكةةانية بةةين 
الوكةاالت فيمةا مشتركة بين األمم المت دة واللجنة الدائمةة المشةتركة بةين ووكاالت أ رى  الطوار 

 .يتعلق برصد األمن الغذائي والت ليل وأنشطة االتصاه
 

األمم المت دة هو على المكتوى الوطني من  ةاله  منظومة م  لتعاونلن المكتوى األولي إ- 12
علةى أن ةا عضةو قةي م فةي الفريةق  الفةاوويُنظةر إلةى  .في فريةق األمةم المت ةدة القطةري الفاومشاركة 

حةةوه األمةةن  المجموعةةات المواعةةيعيةتةةوهري بطةةر  هامةةة، م ةةل قيةةادة القطةةري وتكةةاهم بشةةكل 
 أو الزراعةةةةةةةةة، لةةةةةةةةيس فقةةةةةةةةط عةةةةةةةةمن أسةةةةةةةةرة األمةةةةةةةةم المت ةةةةةةةةدة ولكةةةةةةةةن أيضةةةةةةةةا /الغةةةةةةةةذائي و

 . في مجموعات بركاء التنمية
 

ف ي قادرة على الجمة  بةين العديةد  للفاوتعتبر منظمات المجتم  المدني بريكا م ما بالنكبة - 12
األمةةن الغةةذائي والزراعةةة، وعلةةى عةةر   مجةةاالتاتةةة إلةةى الةةدعم فةةي مةةن األطةةرا  األبةةد ح

منظمةات المةزارعين علةى  فةعن وبالفعةل، .تلك األطةرا  فةي ال ةوار الةوطني واإلقليمةي منظورات
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معنةي  موظيولدى المكتب اإلقليمي ألفريقيا  .معرفة تيدة بالفاو في عدد كبير من البلدان األفريقية
 .المنظمات الجامعة على المكتوى اإلقليمي واإلقليمي الفرعيدعم  علىيعمل بالشراكات 

 
 البرامجالموارد والمكاتب وإدارة - د
 

طةال  اآل ةر اإلاالبتكةار رئيكةي  فقد كانلموظفين، ا ِمالتفي  باإلعافة إلى هذو التغييرات- 16
ولةةم تكةةةن . الكامةةل لبرنةةامج النظةةاه العةةالمي إلدارة مةةوارد المنظمةةةة فةةي تميةة  المكاتةةب القطريةةة

 تةةةةةةةةةةةةةةةةزءاً  ةالقطريةةةةةةةةةةةةةةةة الفةةةةةةةةةةةةةةةةاو لمكاتةةةةةةةةةةةةةةةةبالمعلومةةةةةةةةةةةةةةةةات اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةة والماليةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ب ةا بشةكل  كةان يةتم التعامةلالكةابق، بةل  فةي المكتةب اإلقليمةيللمقر الرئيكي و المعلوماتمن نظاه 
معلومةةات اإلدارة هةةو عنصةةر أساسةةي لت كةةين األداء وهةةو أمةةر حيةةوي لةةدعم ث ت ةةديوإن . منفصةةل

ويكةةاعد نشةةر النظةةاه العةةالمي إلدارة . المنظمةةة أتةةزاءمةةن تميةة   العمليةةات علةةى المكةةتوى القطةةري
وعلةةى سةةبيل الم ةةاه، هنةةات اآلن معلومةةات كاملةةة عةةن عةةدد العةةاملين فةةي . المةةوارد فةةي ت قيةةق ذلةةك

ولةةم يكةةن هةةذا األمةةر مشةةكلة بالنكةةبة للمةةوظفين . عقةةودهم نشةة ةالمنظمةةة، بغةة  النظةةر عةةن مكةةان 
 الممةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولين 

فيما يتعلق بموظفي المشاري ،  غير مكتملةصورة هنات ولكن كان  من البرنامج العادي في الكابق،
وقةد أصةبا اآلن مةن الممكةن مراقبةة اإلتةراءات الماليةة واإلداريةة للمكاتةب . وهم أك ر عةدداً بك يةر

الدولية للقطةاع العةاه ، وكةذلك إلدارة الم اسبية لاللتزاه بالمعايير  عروريهو أمر بفعالية أكبر، و
 .للمنظمة العاهاألداء 

 
اتةب أتري نشر النظاه العالمي إلدارة الموارد بمكةاعدة مةوظفين مةن المقةر الرئيكةي والمك- 17

وسةبق إطةال   .أ ةرى، الةذين وفةروا التةدريب الم نةياإلقليمية وفي بع  ال االت مكاتةب قطريةة 
 ةاله الفتةرة مةن يبيين في بلدين، هما نيجيريا وبةنن، والنظاه العالمي إلدارة الموارد برنامجين تجر

فةةر  النشةةر وقةةاه المكتةةب اإلقليمةةي ألفريقيةةا  2313حزيةةران /ونيةةوإلةةى ي 2313ن ال ةةاني وكةةان/ينةةاير
أنشئ فريق دعم مةن كينيةا و. اإلقليمفي  27 لبلدان الـلارد والنظاه العالمي إلدارة الم بعطال العالمي 

بالعمةةل مةة  فريةةق و الديمقراطيةةة باسةةتخداه مةةوظفي المكتةةب القطةةري ونغةةوريةةة الكوتم ونيجيريةةا و
 متخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 .اردوفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا، لدعم البلدان عند نشر النظاه العالمي إلدارة الم
 

داء المعةةزمة، تنبةةاً إلةةى تنةةب مةة  مةةات اآلن تةةزءاً مةةن عمليةةة إدارة األوتشةةكل هةةذو المعل- 18
ع  نظاه تديةد ورية، يتم وإلى عمل تم القياه به كجزء من  طة العمل الفاستناداً و. عناصر أ رى

يكةتخده نظةاه و. ى القطةريوعلةى المكةت الفةاوى العةالي لفعاليةة ولرصد من جي للتدابير على المكت
 ه واأل. الجديةةةةةةةةةةةةةةةةد هةةةةةةةةةةةةةةةةذا مزيجةةةةةةةةةةةةةةةةاً مةةةةةةةةةةةةةةةةن  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةة عناصةةةةةةةةةةةةةةةةر تقيةةةةةةةةةةةةةةةةيم األداء

نةةامج، مةةن قبةةل إدارة البرواإلداريةةة  والمكةةائليةةل المكتةةب القطةةري واالسةةتعرا  المكةةتمر لتم وهةة
 فر وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو .مكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب المفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه

مةةن مؤبةةةرات االمت ةةاه لةةة دارة  موحةةةدة عةةةومجمهةةذو التقةةةارير أساسةةا متينةةةا لقيةةا  األداء عبةةةر 
 ، مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التركيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز المكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءلةو

بالمقارنةة هةذو القطريةة  المراتعةة كمةا تكةما التقةارير. ليةعلى  مانية مجاالت أساسية للرقابة الدا 
التةي وأ ةرى  موتةودة اردة من مصةادروت ليل البيانات الكمية ال والعنصر ال اني هو. بين المكاتب

برنةامج وتعقيةد الةبالد وعات من البلدان على أسةا  حجةم ومجم واألداء عبر البلدان أ مقاييسفر وت
 يعتمةةةةةةةةةد بشةةةةةةةةةدة و، عيةةةةةةةةةةون اتصةةةةةةةةةاالً  أك ةةةةةةةةةر وف ةةةةةةةةةأمةةةةةةةةةا العنصةةةةةةةةةر ال الةةةةةةةةةث و. الفةةةةةةةةةاو

المن جيةات و  المكةتفادة مةن عةدد مةن التقييمةات الخارتيةة األ يةرة وعلةى الةدروعلى هذا الةن ج، 
 . المكتخدمة
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أتري استعرا  لمزيج من الم ارات من قبل تمي  المكاتب اإلقليمية بما في ذلةك المكتةب - 19
مةالت الت كد مةن أن هياكةل  وال د  من هذو العملية هو. ةفرعيال ةاإلقليمي مكاتبهواإلقليمي ألفريقيا 

تتمابةةى مةة   طةةط العمةةل ل هةةدا  والمنةةاطق، ويةةات البلةةدان ولوالخاصةةة ب ةةم مطابقةةة أل المةوظفين
 العمةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةةذي بةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ  الفةةةةةةةةةةةةةةةةةاواصةةةةةةةةةةةةةةةةةل  إدارة وقةةةةةةةةةةةةةةةةةد و. االسةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية

مةة   مةةالت المةةوظفيناءمةةة ولم الفرعيةةة اإلقليميةةةولتعزيةةز قةةدرة المكاتةةب اإلقليميةةة  2312فةةي عةةاه 
 طةط العمةل واإلطار االستراتيجي المراتة ، ويات اإلقليمية المتفق علي ا، ولواألومطالب البلدان، 

 . النابئة
 

/ ونيةةوالمكاتةةب الميدانيةةة التةةي أتريةة  بعةةد المجلةةس فةةي ي ظةةائيو اسةةتعرا يتبةة  ذلةةك و- 23
 ظةائيوالمن ناحية الميزانية علةى ق ، أتري  سلكلة تعديالت حيادية وفي ذلك الو .2312حزيران 

إحداع تغييرات من حيث اال تصاصات، كما و ظائيوإلغاء وفي تمي  األقاليم، بما في ذلك إنشاء 
  مراتعةة إعةافية لمةزيج الم ةارات يةترأو .2312ه ون األوكةان/عر  على المجلس في ديكةمبر

تخطةيط العمةل و 2313حزيةران / ونيةوة فةي أعقةاب مةؤتمر يالفرعية ةاإلقليميوفي المكاتب اإلقليمية 
المراتعةةة  المراتعةةة اإلعةةافيةمت هةةذو وتجةةاو .الالحةةق الةةذي قةةاه بةةه فريةةق األهةةدا  االسةةتراتيجية

اإلقلةيم ويةات البلةد ولوة م  أالفرعي ةاإلقليميواءمة الخبرة الفنية في المكاتب اإلقليمية والكابقة في م
 ظةائيوإنشةاء إلةى ذلةك أدى قةد و. .أ رى م   طط عمل األهدا  االستراتيجية من ت ةومن ت ة 
 .ظائيوالإعادة التركيز على الجانب الفني في و ظائيوإلغاء وتديدة 

 
 البرامجذج متكامل لتنفيذ ونم- ـه
 

ار  وليات التشةغيلية لبةرامج الطةو، قررت المنظمة نقةل المكةؤ2312ن ال اني وكان/ي ينايرف- 21
 إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة الت هيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل و

إعةةادة الت هيةةل، إلةةى المكاتةةب وار  وكانةة   اعةةعة لقيةةادة بةةعبة الطةةمةةن المقةةر الرئيكةةي، حيةةث 
 الميدانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزءاً 

رتةه وفةي د وقةد أقةر  مجلةس الفةاو .المم لةين اإلقليميةين/ليات العامة للمدير العاه المكةاعدومن المكؤ
الميدانيةة بمةا يشةمل األربعين بعد المائة  طةً م ددةً ممنياً إلتماه عملية النقل إلى المكاتب والرابعة 

 .في كل األقاليم 2313حزيران /ونيوهي عملية أُنجزت في يوار  بشكل تدريجي ونقل حافظة الط
 

رية مة  المكاتةب وأتري  عملية إعفاء الالمركزية بطريقة تدريجية، من  اله عمليةة تشةا- 22
بنةةاء قةةدرة و يدةالمكةةتفاتخةةذت إتةةراءات لمراتعةةة هيكةةل المكاتةةب و. الميدانيةةة لضةةمان انتقةةاه سةةلس

ال سيما تلك التةي لةدي ا حجةم كبيةر مةن العمليةات، بمةا فةي ذلةك وات المنظمة المعنية تدريجياً، مم لي  
 . ر أعالوومذك والمنظمة في بلدان مختارة، كما ه ي ةنائب مم ل منصبإنشاء 

 
إعةةافيين مقةةرهم فةةي أكةةرا،  تشةةغيليين ظفينوتةةم تعزيةةز قةةدرة المكتةةب اإلقليمةةي ألفريقيةةا بمةة- 23
 ولل فةاظ علةى القةدرة علةى االسةتجابة علةى ن ةو، اإلقلةيمات المنظمة فةي فير الدعم الالمه لمم لي  ولت

اتخذت أيضاً البلةدان التةي لةدي ا بةرامج كبيةرة، تةدابير و. المكتقبليةوار  ال الية وكا  ل االت الط
 . يينظفين إعافوم تعيينلتعزيز قدرت ا التشغيلية من  اله 

 
ممةةا  ار ،ولمشةةاري  الطةةع ورميةة  تكةةاليي  دمةةة المشةةوتديةةد لت مؤقةة ذج وتنفيةةذ نمةة تةةم- 22

ع التةةي يجةةري ورالعامةةة المتعلقةةة بتكةةاليي دعةةم المشةة سيصةةب فةةي االسةةتعرا  الشةةامل للكياسةةة
 . على طلب من اللجنة المالية االعطالع ب ا بناء

 
تت مةل بةعبة و. دوصةمالمعنةي بال 2سةتراتيجي تتعلق هذو التغييرات أيضاً بتنفيذ ال د  االو- 22

ه ولية المنظمةة لتمكةين المكاتةب الميدانيةة مةن مكةاعدة الةدوإعةادة الت هيةل مكةؤوار  وعمليات الط
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فةةي الوقةة   ل ةةا واالسةةتجابة الزراعةةةواألممةةات المتعلقةةة باألغذيةةة ولت ديةةدات لاألعضةةاء للت ضةةير 
، كمةا أساسةياً  راً والفنيةة األ ةرى فةي المقةر الرئيكةي التةي تلعةب د الشعبهنات عدد من و. المناسب

تعمةةل هةةذو و. ةالفرعيةة ةاإلقليميةةوالمكاتةةب اإلقليميةةة والمةةالي وتفعةةل مراكةةز  دمةةة الةةدعم اإلداري 
مة  ذلةك، و. ار  فةي إطةار البرمجةة المشةتركةولطةدمج عمليات ا بشكل تيد منذ فعالً  حدات معاوال

 الةدعمو يق والرصد ال ، يتطلبار ول دارة الالمركزية لالستجابة ل االت الطذج الجديد وفعن النم
 للمكاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الميدانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدى األبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر 

 . اق وع  قدرات كافية في تمي  الموالمقبلة، إلى أن يتم  18إلى  12
 

 سةيتم تنفيةذوال يةزاه يتعةين القيةاه بالمزيةد و. 2313 – 2312تم إحةرام تقةده تيةد  ةاله فتةرة - 26
ل علةى  طط العمفر تعزيز وص، سيوته الخصوعلى و. 2312 -2312المزيد من الت كينات  اله 

. ارد أك ةةر اسةةتراتيجيةوتعبئةةة مةةوالفعاليةةة والتةة  ير  الالممةةة لت كةةينى القطةةري المنصةةة والمكةةت
علةى سةير  إيجابيةاً  التنقةل أ ةراً بشة ن  الفةاولتنفيةذ سياسةة  نوقة  أن يكةوباإلعافة إلى ذلك، مةن المتو

 . الميدانية الفاوعمل مكاتب 
 

مةن األعضةاء عةن التقةده الةذي تةم إحةرامو، كمةا  المعلومات المكترتعةتتطل  اإلدارة إلى و- 27
 .عن مزيد من التقده م د ةمات وفير معلوتتطل  إلى ت

 
 فير دعم أفضل للبلدان األعضاءواالستراتيجي لت الضبط- و
 

. أداء المكاتةب الميدانيةة فةي أفريقيةاود التي تبةذل ا المنظمةة فةي عةبط هيكةل وستكتمر الج - 28
ارد البرنةةامج العةةادي، مةة  ولين مةةن مةةوظفين الممةةوقةة  المةةوص بموتةةه الخصةةويتعلةةق هةةذا علةةى و

تعةديالت ولين مةن المشةاري ، والممة الفةاوظفي واالستفادة الكاملةة مةن الشةبكة التقنيةة المؤلفةة مةن مة
 صةةةةةةةيات تقيةةةةةةةيم الالمركزيةةةةةةةة وتكةةةةةةةتند هةةةةةةةذو التغييةةةةةةةرات علةةةةةةةى تو. ليات األ ةةةةةةةرىوالمكةةةةةةةؤ

  المكةتفادة مةن الكةنتين والةدرواألهم من ذلةك، علةى الخبةرة واإلطار االستراتيجي، وفي أفريقيا، 
 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتم و. الماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتين

ذلةةك ب ةةد  و، مكةةتوى اإلقلةةيمالت ةةديات علةةى و للمكةةائلذلةةك ب ةةد  إيجةةاد ال ةةل األم ةةل لمعالجةةة 
 ه علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ير وال صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . يتم التخطيط حاليا لعدد من المبادرات في هذا الصددو. اق  لدعم البلدان األعضاءوعلى أر  ال
 

المكاتةةب اإلقليميةةة الفرعيةةة ال ال ةةة فةةي ليبرفيةةل وباإلعةةافة إلةةى المكتةةب اإلقليمةةي فةةي أكةةرا - 29
مةن المشةاري  المنتشةرة فةي لين والمم للفاوظفين التقنيين وة من الموأديس أبابا، هنات  روهراري و

 يتركةةةةةةةةةةةةةز العديةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةةةةةؤالء فةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةدد قليةةةةةةةةةةةةةل و. اإلقلةةةةةةةةةةةةةيم كامةةةةةةةةةةةةةل
 روم ةاق ، إنشةاء ور الوهانكبرغ، حيث تم، م  مروتوداكار وبي وال سيما في نيرواق ، ومن الم

العالقةةات مةة  الج ةةات وإعةةادة الت هيةةل، وار ، والمكةةاعدة فةةي حةةاالت الطةةو، دوللعمةةل علةةى الصةةم
م اه هذو وار وأدوإتراء بع  التعديالت على تنظيم وري مراتعة وأنه من الضر يعتبرو. المان ة
 .  الفر  الفنيةوالمكاتب 

 
يجب تعزيز المكتب اإلقليمي في أكرا لضمان أن لديةه القةدرة علةى اإلبةرا  بشةكل فعةاه و- 33

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مم لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي المنظمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الفعةةاه  العمةةلرية مةةن أتةةل وبةةر عةةر، التةةي تعتلمم لي ةةات المنظمةةةفير الةةدعم الةةالمه وتةةو اإلقلةةيمفةةي 
تعزيةةز دعمةةه ل نشةةطة اإلقليميةةة وفير وسيكةةتمر المكتةةب اإلقليمةةي بتةةو. األم ةةل للمكاتةةب القطريةةةو
فةي ون فةي المكاتةب اإلقليميةة الفرعيةة، ون التقنيةوظفةوه الموسةيقو. ير أطر البرمجة القطريةةوتطو

 الصةةةةلة  ويذ الفةةةةاوظفي ولمةةةةبعةةةة  ال ةةةةاالت فةةةةي المكتةةةةب اإلقليمةةةةي، بةةةةدعم الشةةةةبكات التقنيةةةةة 
دة فةةةي وتةةةوباالعتمةةةاد علةةةى الخبةةةرات المويل م، و، بصةةةر  النظةةةر عةةةن مصةةةادر تمةةةاإلقلةةةيمفةةةي 
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 سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعتمد و. التخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات المم لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
اإلقليميةة وطنيةة و برة الشركاء اآل رين فةي المؤسكةات الوهذو الشبكات التقنية أيضا على معرفة 

 .اإلقليملية في والدو
 

سطى، سيتم بذه ت د لضبط الفريةق الفنةي فةي ومتطلبات أفريقيا الواستنادا إلى احتياتات و- 31
المجةاالت التقنيةة ذات وارد الطبيعيةة والمكتب اإلقليمي الفرعي في ليبرفيل، للتركيز أك ةر علةى المة

 . كذلك االست ماراتوالمياو واألراعي ومصايد األسمات والصلة، بما في ذلك الغابات 
 

ن هنات أي تغييةر رئيكةي للمكتةب اإلقليمةي الفرعةي وأن يك المتو يمن غير ي حين أنه فو- 32
هانكبرغ مة  وإعادة الت هيل المتمركز في توار  وفي هراري، فعن دمج الفريق الفني المعني بالط

الفعاليةة فةي تقةديم الةدعم ورياً لت قيةق مزيةد مةن التة مر والمكتب اإلقليمي الفرعي، يعتبر أمراً عةر
 . ب أفريقياوالفني في تن

 
قعه االستراتيجي، فعن المكتب اإلقليمي الفرعي في أديس أبابا سيتخصةا فةي وبالنظر لمو- 33
كذلك م  لجنة األمم المت ةدة اإلقليميةة ألفريقيةا، كمةا وظيفة االتصاه الم مة م  االت اد األفريقي، و

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيقده الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعم للبرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامج القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري 
لية وعدة المكتةةب اإلقليمةةي الفرعةةي علةةى تركيةةز اهتمامةةه علةةى هةةذو المكةةؤب ةةد  مكةةاو. بيةةاوفةةي إ ي

الفعاليةةة فةةي تقةةديم المكةةاعدة التقنيةةة فةةي بةةر  أفريقيةةا، قةةد تتغيةةر وبغيةةة ت قيةةق التةة مر والكبةةرى، 
قعةةةه مةةة  ال فةةةاظ علةةةى وقةةةد يغيةةةر الةةةبع  اآل ةةةر موظفين التقنيةةةين واال تصاصةةةات لةةةبع  المةةة

 . ليات م لشبكت م التقنيةومكؤ
 

بةةي تكتضةةيي وماه، فةةعن نيروالصةةوإلةةى تانةةب استضةةافة المكاتةةب القطريةةة لكةةل مةةن كينيةةا - 32
ت ة  قيةادة  وعةع ملين مةن مشةاري  المنظمةة، الةذين تةم وظفين التقنيةين الممةوعددا متزايدا من الم

 قةةةةةةةةةةةةةةةة  وعلةةةةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةةةةرغم مةةةةةةةةةةةةةةةةن أنةةةةةةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةةةةةةن المتو. المنظمةةةةةةةةةةةةةةةةة يةةةةةةةةةةةةةةةةةمم ل
 ، فةعن القةدرة التقنيةة وب كةب مةا تكةما الظةر ويقديشةماه إلى موأن ينتقل مكتب المنظمة في الص

ذلةك والمجةاالت ذات الصةلة، ود وبي سةت اف  علةى تخصصة ا فةي مجةاالت الصةموالكبيرة في نير
. بةيوفةي نير مجتم  المةان ينكذلك العالقات م  وه األعضاء، ومتطلبات الدواستجابة الحتياتات 

 . هذاد والصم روم لى مم لية المنظمة في كينيا رئاسة وستتو
 

الذي لةيس حاليةا تةزءا ود في داكار، وبن ج مما ل، سيتم دمج الفريق التقني المعني بالصمو- 32
مكن التة مر سةيُ و. المنظمةة يةةعة  ت ة  قيةادة مم لوسيومن مم لية المنظمة، م  المكتةب القطةري، 

األهدا  المؤسكية وة والمكتب من العمل بفعالية أكبر لت قيق النتائج المرت ت   قيادة واحدة الناتج
 . للمنظمة

 
لية للتنميةة، ومية الدورا أكبر م  ال يئة ال كوتي ليلعب دوتم تعزيز المكتب القطري في تيب- 36
 . نقطة االتصاه للمنظمةوه ور االتصاه األوالمنظمة باتخاذ د يةه مم لوقتو
 

ادة بشةكل أفضةل مةن مةن االسةتف الفةاو، ستتمكن اإلقليمم  ت  ير هذو المبادرات على نطا  و- 37
للتفاعةل و اإلقليميةةويل م، لةدعم األهةدا  القطريةة وظفين ال اليين، بغ  النظر عن مصدر تموالم

إن إعفاء الطاب  الرسةمي علةى و. اإلقليميةوة الفرعي ةاإلقليميوطنية وبشكل كامل م  المؤسكات ال
لكةل من ةةا والتقنيةة،  روالم ةاور المكاتةب اإلقليميةة الفرعيةةة ويعتةةر  بةد األوسة  نطاقةاً  هةذو الشةبكة

م  إعادة التركيز في المكاتب اإلقليمية الفرعية فةي أديةس و. بع  التخصصات في القدرات التقنية
 الفةاون وتعزيةز المكتةب اإلقليمةي فةي أكةرا، سةتكوالمكاتب القطرية،  بع تعزيز وليبرفيل، وأبابا 
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اء فةي أفريقيةا بمةا يتفةق مة  اإلطةار الخةدمات للبلةدان األعضةوع  أفضةل بك يةر لتقةديم الةدعم وفي 
 . االستراتيجي

 
 


