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A

  ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
  الثالثون الدورة

  2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

  شبكة المكاتب الميدانية
  

  وجزم
  

 ا ال غىن عنــه مرً أ) املنظمــة( املتحــدة لألمم والزراعــة األغــذيــة ملنظمــة امليــدانيــة املكــاتــب تغطيــة نطــاق حتــديــث يعترب 
. سرتاتيجيةاال دافاأله تنفيذ يف واألثر والكفاءة املرونة من أكرب قدر وحتقيق احلالية املستجدات مع التكيف أجل من

بلدان ال أولويات دعم على الشــبكة قدرات تعزيز إىل أفريقيا إقليم يف امليدانية املكاتب لشــبكة االســتعراض هذا ويهدف
  .كافياً   دعماً  احملّددة اواحتياجا

 
 والشراكات املوارد عبئةت جمايل يف املنظمة تبذهلا اليت اجلهود دعم اإلقليم يف األعضاء البلدان إىل بالنسبة املهم ومن 

 لالبتكار اديةاألح األمانة وحســــابات أفريقيا مع للتضــــامن األمانة حســــاب مثل اإلقليمية، التمويل آليات يف واملســــامهة
 واإلقليمية ةالدولي املؤســـســـات مع بالتعاون األعضـــاء البلدان مع الشـــراكات تعزيز زيادة وجيب. كذلك  النطاق وتوســـيع
 ضـــــــطلع به امل املنظمة عمل من واالســـــــتفادة القدرات وتنمية الســـــــياســـــــات جمال يف املشـــــــورة إلســـــــداء الفرعية واإلقليمية

 .واملعايري القواعد وضع جمايل يف

 اإلجراءات التي يُقترح اتخاذها من جانب المؤتمر اإلقليمي
  
دعم املبادئ املقرتحة واملعايري العامة الســـــتعراض نطاق تغطية شـــــبكة املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة من خالل  )1(

  اعتماد ترتيبات مرنة؛
ء من أجل توجيه دعم أكثر فعالية إىل األعضـــــــــاء مع إيالاإلقرار باحلاجة إىل اســـــــــتعراض التغطية العاملية للمنظمة  )2(

  لبلدان اليت تواجه حتديات اقتصادية واجتماعية جسيمة؛إىل ا اهتمام خاص
الرتحيب باســـــــــــــــتعراض مناذج مالك املوظفني يف املكاتب القطرية من أجل زيادة املرونة والتكيُّف مع االحتياجات  )3(

  الناشئة لدى البلدان؛
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باجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف اإلقليم لتعزيز الشراكات الوطنية والدولية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني االعرتاف  )4(
  من أجل زيادة فعالية الدعم املعياري وامليداين؛

ليها الضـــــوء خالل ط عســـــلّ تثمني تركيز املنظمة وعملها القويني على املســـــتوى القطري من خالل اإلجنازات اليت يُ  )5(
  نشاء الكثري من ممثليات املنظمة يف اإلقليم؛ إلاالحتفال بالذكرى السنوية األربعني 

 الرتحيب مببادرة الذكرى الســـــــــــــــنوية األربعني كفرصـــــــــــــــة لتجديد التزام املنظمة حبضـــــــــــــــورها الطويل األمد يف امليدان  )6(
ا يف الوقت نفسه املرونة والكفاءة ومستوى    من القدرات الفنية؛ عالٍ مع ضما

تأكيد اســتمرار احلاجة إىل إعطاء األولوية للشــراكات وتعبئة املوارد على املســتوى امليداين، مع الرتكيز على التعاون  )7(
يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي وتوثيق أواصــــــــر التعاون مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وســــــــائر 

  املتحدة.وكاالت األمم 
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  أساسية معلومات  -ًال أوّ 
  
 مبراجعة 2016 عام يف املعقودة اإلقليمية املؤمترات تقوم أن املائة، بعد واخلمســــــــــــــني الثالثة دورته يف اجمللس، طلب  -1

 واملعايري املقرتحة املبادئ دتوأيّ  بالوثيقة اإلقليمية املؤمترات مجيع رّحبت وقد. امليدانية املكاتب لشبكة املستقل االستعراض
  .املنظمة مكاتب تغطية نطاق الستعراض العامة

  
 اجمللس قام ،2016 ارأي/مايو يف املعقودتني املاليةجلنة و  الربنامج جلنة دوريتو  اإلقليمية املؤمترات آراء مراعاة ومع  -2
  :يلي مبا املائة بعد واخلمسني الرابعة دورته يف
  

 إمجايل يف زيادة يأ دون ومن مرنة بصـــورة للمنظمة التابعة امليدانية املكاتب تغطية نطاق حتديث إىل باحلاجة أقرّ   •
 إقليم كل  حبســـــب بيقهاتط ينبغي اليت واملعايري املبادئ أيّد ذلك، إىل وباإلضـــــافة .امليدانية املكاتب شـــــبكة ميزانية
  امليدانية؛ املكاتب لشبكة املستقل االستعراض حّدده ما حنو على حدة على

 إنشــاء يتضــّمن مبا ،2016 عام يف اإلقليمية املؤمترات من مؤمتر كل  عن الصــادرة باألقاليم اخلاصــة التوصــيات أقرّ و   •
 يتم أن ىعل تكلفــة، أي ذلــك عن ترتتــب أن دون من املتــاحــة القــدرات لتعزيز الــدعم توفري أو جــديــدة مكــاتــب
  املعنّية؛ املضيفة احلكومة مع التكاليف لتقاسم اتفاق أساس على احلاالت أفضل يف ذلك

 باللغة الناطقة البلدان أحد يف مقره يكون نســتحســن أوي أفريقيا لغرب منفصــل فرعي إقليمي مكتب إنشــاء أقرو   •
  لبنان؛ يف العريب املشرق لبلدان فرعي إقليمي مكتب وإنشاء الفرنسية،

 ممثل يهاف يكون اليت" (االعتمادات املتعددة املكاتب" جانب إىل" والشــــــراكة االتصــــــال مكاتب" اســــــتخدام أيّدو   •
  ؛)آخر بلد يف موجوداً  املنظمة

 امليدانية ملواقعا يف الداخلية والرقابة القدرات وحتســــــني الالمركزية تدعيم جهود مواصــــــلة على العام املدير شــــــّجعو   •
  .ملالع برنامج لتنفيذ امليدانية واملواقع الرئيسي املقر يف الفنية القدرات على احلفاظ مبوازاة

  
 املستقل مالتقيي تقريراملنبثقة عن  الرئيسية النتائج ،2017 متوز/يوليو يفاملعقودة  األربعني دورته يف ،املؤمتر أقرّ وقد   -3

 ضــمن مجلة املؤمتر، وقام. أناه وارد هو مبا والتوصــية اإلقرار مع 2016 عام يف ُأجري قد كان  الذي للمنظمة الفنية للقدرات
  :يلي مبا أخرى، أمور

 
 واملقار الرئيســــــي املقر من كل  يف ،2016و 2012 عامي بني للمنظمة الفنية القدرات زيادة إزاء تقديره عن أعرب  )1(

 مشلها اليت الفرتة خالل الوظائف عدد يف العام والرتاجع الثابتة اإلمسية امليزانية مســــــــــــتوى من الرغم على امليدانية،
 االستعراض؛

   العاملي ألغذيةا وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل والصـــــــــــــــندوق املنظمة بني القائم التعاون توطيد باقرتاح ورّحب  )2(
  املرموق مـــةاملنظ مبركز االرتقـــاء جـــانـــب إىل الكفـــاءة، وحتقيق التكـــاليف خفض ألغراض اإلداريـــة، اجملـــاالت يف

  .الفنية للقدرات كمستودع
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 احملدَّث التنظيمي اهليكل ،)2017 األول كانون/ديســـــــــــــمرب( بعد املائة واخلمســـــــــــــني الثامنة دورته يف ،اجمللس وأقرّ   -4
   واملزيد مية،اإلقلي املؤمترات عن الصــــــــــــــادرة للتوجيهات نتيجة امليزانية يف أخرى نقل عمليات نشــــــــــــــوء إمكانية إىل وأشــــــــــــــار

 .السنتني فرتة خالل كفاءة  األكثر التنفيذ طرائق استخدام ونتيجة العمل، ختطيط من
  

  الخمسة األقاليم بين المشتركة اإلنجازات -اثانيً 
  
 التغطية لنطاق استعراض إجراء األمانة بدأت ،2019-2018 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف إليه مشار هو كما  -5

   املعقودة املائة عدب واخلمســـــــــني الرابعة دورته يف اجمللس عن الصـــــــــادرة التوجيهات مع متاشـــــــــيا إقليم كل  يف وطرائقها القطرية
  .2016 حزيران/يونيو – أيار/مايو يف
  
 فاحلصــــــــة. لدانالب احتياجات مع جيد بشــــــــكل القطرية املكاتب يف املوظفني ملالك احلالية النماذج تتماشــــــــى وال  -6

 وجه على حتدّ  ملنظمةا ممثليات لشــبكة الصــافية االعتمادات ميزانية يف املوظفني لتكاليف املخصــصــة املوارد من جدا العالية
. باخلربة ةخاصـــــــــ متطورة متطلبات يف واالســـــــــتثمار املســـــــــتجدة االحتياجات مع التكّيف يف املنظمة مرونة من اخلصـــــــــوص
   املرونة لزيادة تدابري واختاذ القطرية، التغطية طرائق بتعديل الســــــــنتني، فرتة خالل تدرجيي، بشــــــــكل األمانة ســــــــتقوم ولذلك،

 بالرتشــيد يتســم القطرية املكاتب يف املوظفني ملالك منوذج اعتماد تدرجيبا ســيتم لذلك، وحتقيقا. امليزانية موارد اســتخدام يف
. والشراكات عيةالطو  املسامهات ذلك يف مبا النسيب، تعقيده ومدى القطري الربنامج حجم منها أمور، مجلة إىل باالستناد

 القطرية املكاتب شـــبكة ميزانية داخل الصـــافية االعتمادات موارد ختصـــيص بإعادة النهج هذا ســـيســـمح الوقت، مرور ومع
 بلدان مثل( دبل بكل واخلاصـــــــــــة الناشـــــــــــئة واألولويات لالحتياجات وفقاً  تكلفة، أي ذلك على يرتتب أن دون إقليم لكل
 لصــــــــــــــغريةا اجلزرية والدول الدنيا، الشــــــــــــــرحية من الدخل املتوســــــــــــــطة البلدان وفئات املنخفض، الدخل ذات الغذائي العجز
   اجلنوب دانبل بني والتعاون واالتصــــــــــــــال الشــــــــــــــراكات وبناء الفنية القدرات يف لالســــــــــــــتثمار األولوية وســــــــــــــتعطى). النامية

  .الثالثي والتعاون
  
 اجاتاالحتي مســــــــــتوى مع هلا صــــــــــةاملخصــــــــــّ  واملوارد للمنظمة التابعة القطرية املكاتب حجم مواءمة إىل وســــــــــعياً   -7

 التنفيذ، مستوى فيها ينخفض اليت أو حمدودة برامج فيها تنفذ اليت البلدان بعض مع مفاوضات جتري القطرية، والسياقات
 وبالنســـــبة. 2017 عام يف كوســـــتاريكا  مع أول اتفاق أُبرم وقد. االعتمادات متعددة ممثليات إىل كاملة  ممثليات من للتحول

   االعتمادات تعددةم قطرية مكاتب من للتحول جارية املفاوضـــــــــــــــات تزال ال التنفيذ، معدالت فيها ترتفع اليت البلدان إىل
 تفاوضال وجيري. تكلفة أي تكبد دون من متعددة اعتمادات إىل حضــــــور أي وجود عدم من أو كاملة  قطرية مكاتب إىل

 واتصــــال شــــراكة مكتب أنشــــئ وقد. املهتمة الدخل واملرتفعة املتوســــطة البلدان مع واتصــــال شــــراكة مكاتبإنشــــاء  بشــــأن
  .ستة إىل املكاتب عدد جمموع بذلك لريتفع 2017 األول تشرين/أكتوبر يف املكسيك يف جديد

  
 اجلديد لفرعيا اإلقليمي املكتب إنشـــــــاء حاليا جيري األعضـــــــاء، البلدان إىل املقدَّم الفين الدعم تعزيز إىل وســـــــعيا  -8

 الفريق وســــــيتضــــــمن .املكتب هذا اســــــتضــــــافة على لبنان حكومة مع االتفاق بعد لبنان، بريوت، يف العريب املشــــــرق لبلدان
 السياسات جماالت يف خرباء امليزانية، خارج من موارد من بالكامل تغطيته تتم الذي املكتب، هذا يف صاتالتخصّ  املتعدد
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 اإلقليمي املنسق يفةووظ. واإلرشاد الريفية واملنظمات الزراعية والصناعات النباتات ووقاية املناخ وتغري الصمود على والقدرة
  . لبنان يف املنظمة ملمثل يةاألصـــــــــــــــل للوظيفة حتويل هي باملكتب، املتعلقة امليزانية يف املدرجة الوظائف يف املبّينة الفرعي،
 للفريق املضـــبوط التشـــكيل يزال وال. 2018 عام مطلع يف أفريقيا لغرب اجلديد الفرعي اإلقليمي املكتب إنشـــاء املتوقع ومن

 اإلقليمي باملكت من وظائف لنقل عملية خالل من ســـــينشـــــأ ولكنه املناقشـــــة، قيد املكتب هذا يف التخصـــــصـــــات املتعدد
 املكتب تعزيز جيري كما.  املضــــــــــيف البلد اتفاق مبوجب لةمموّ  ووظائف الفرعي، اإلقليم وظائف حاليا يغطي الذي ألفريقيا
 العربيــة مــاراتاإل حكومــة من ماملقــدّ  اإلضــــــــــــــــايف الــدعم بعــد واليمن العربيــة اخلليج لــدول التعــاون جمللس الفرعي اإلقليمي
 واالجتماعية، اديةاالقتصـــــــــ التنمية جماالت يف اخلربة املكتب هلذا اجلديد التخصـــــــــصـــــــــات املتعدد الفريق وســـــــــيوفر. املتحدة
  .احليوانية لثروةا وتنمية املائية، األحياء وتربية األمساك ومصايد والري، املياه وإدارة النباتات، ووقاية النبايت واإلنتاج

  
 إنشــــــــــاءب لمنظمةل التابعة اخلمســــــــــة اإلقليمية املكاتب لكل والتنفيذ الربجمة قدرات ُعززت ذلك، إىل وباإلضــــــــــافة -9

 لربنامج املوضـــوعية ةالصـــياغ عن الشـــاملة املســـؤولية تويل من أجل اإلقليمي الربنامج لقائد املســـتوى ةرفيعال ةديداجل الوظيفة
  .بادرات اإلقليميةوامل االسرتاتيجي الربنامج توحيد عملية مع يتماشى وهذا. ورصده وتنفيذه اإلقليم يف الشامل العمل

  
 احلكومات من تحقةاملســـ االلتزاماتالوفاء ب مبتابعة القطرية، املوارد ختصـــيص زيادة، ســـعيا منها إىل املنظمةقوم تو  -10

 ذلك، غضـــون ويف .املناظرة احلكومية النقدية املســـامهات ومدفوعات العينية املســـامهات مثل املضـــيف، البلد اتفاق مبوجب
 الوضـــع إبراز أجل من احلكومية املســـامهات حتديث مبا يشـــمل القدمية، املضـــيف البلد اتفاقات بعض بشـــأن يعاد التفاوض
  .مطوَّلة طبيعتها، حبكم تكون، أن ميكن لكنها جارية العملية وهذه. املعين للبلد االقتصادي

  
 جيري اليت يسيةالرئ اجملاالت أحد باعتباره اجلودة عن اإلبالغ على التشديد جيري أنه إىل اإلشارة أيضا املهم ومن -11

 األوىل املرحلة انطلقت ،2017 عام ويف. للمنظمة التابعة امليدانية املكاتب مجيع يف حتســـــــــــــــينات إدخال إىل فيها الســـــــــــــــعي
 القوائم حمل ةالداخلي الرقابة عن اإلبالغ عملية حّلت وقد. اخلمســـــــــــــــة األقاليم كل  يف الداخلية الرقابة عن اإلبالغ لعملية
 امليدانية املكاتب لعم ترشــــــــــيد أيضــــــــــاً ، حتاول األجل طويل التزاماً  العملية هذه وُمتثل. املنظمة ملمثليات الســــــــــنوية املرجعية
 ــايــة وحىت .اخلــارجيــة للمخــاطر تقييمــا يشـــــــــــــــمــل مبــا اإلبالغ، متطلبــات ســــــــــــــــائر مع الــداخليــة الرقــابــة اســـــــــــــــتبيــان ودمج

   اً واســـــــــــــــتنــاد. القطريــة املكــاتــب من املطلوبــة الــداخليــة الرقــابــة اســـــــــــــــتبيــانــات مجيع قــُّدمــت ،2017 األول كــانون/ديســـــــــــــــمرب
 الرقابة بيان عدادإل العام املدير ســــــيســــــتخدمها متثيل خطابات إقليمي مكتب كل  ســــــُيعد الداخلية، الرقابة اســــــتبيانات إىل

 رقابة إىل اجةاحل تأكيد اخلارجية، واملراجعة الرئاســـــــــــــــية األجهزة من قويني ودعم بتأييد العليا، اإلدارة وتواصـــــــــــــــل. الداخلية
   للمخاطر. فعالة وإدارة قوية داخلية

  
 القطرية املســــــــــتويات على وســــــــــاق قدم ىعل جارٍ  روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت بني التعاون تعزيز أن كما -12

 جنبا والعمل ،2030 ملعا املســـــــتدامة التنمية خطة يف معاً  باملســـــــامهة كامالً   التزاماً  الوكاالت هذه وتلتزم. والعاملية واإلقليمية
   ياقات،الســــــــــ من جمموعة يف وتكرارها جيدة ممارســــــــــات وضــــــــــع حاليا وجيري. تنفيذها يف البلدان دعم أجل من جنب إىل
 مبادرات اختاذو  الفعالة، املشـــــــــرتكة األنشـــــــــطة نطاق وتوســـــــــيع واالبتكارات، والُنهج املشـــــــــرتكة، التحديات على الرتكيز مع

 أول يف إثيوبيا إىل روما يف مقارها توجد اليت الثالث الوكاالت رؤســـــاء معا توّجه ،2017 عام أيلول/ســـــبتمرب ويف. مشـــــرتكة
 وآثار اجلفاف مامأ الصــــمود على الســــكان قدرة تعزيز يف االســــتثمار لزيادة مشــــرتكا نداءً  وجّهوا حيث مشــــرتكة قطرية بعثة
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 ســــبيل فعلى .هاوتنفيذ وصــــياغتها املشــــاريع برجمة يف الوكاالت هذه تشــــارك القطري، املســــتوى وعلى. املناخية الصــــدمات
 تدخالت اســــتدامة لتعزيز العاملي األغذية برنامج مع القطري املســــتوى على إعالناً  الســــودان يف املنظمة مكتب وّقع املثال،
 البلدان عدد ليزا ال ذلك، على وعالوة. القطري الصــــــعيد على والشــــــراكة التعاون جماالت وتوطيد وأثرها، القطرية الربامج
 ،بلدان مثانية إىل الياً ح ووصل االزدياد يف اً آخذ مشرتكة مبانٍ  يف الزراعية للتنمية الدويل والصندوق املنظمة فيها تعمل اليت
   .2013 عام يف الوكالتان عتهوقّ  الذي اإلطاري االتفاق مع يتماشى مبا
  

ويف ســــياق قرار اجلمعية العامة خبصــــوص االســــتعراض الشــــامل الذي جيري كل أربع ســــنوات لســــياســــة األنشــــطة  -13
حدة املتألمم امنظومة جعل اقرتاح لإلصـــالح من أجل بقّدم األمني العام لألمم املتحدة ت)، 71/243( 2016التنفيذية لعام 

وذلك  ،2030ام دعم املناسب لتحقيق خطة عاإلمنائية تتسم باملزيد من الفعالية والتماسك واملساءلة، مبا يسمح بتقدمي ال
 ،والقيادة ،ويقتضـــــي اإلصـــــالح إجراء تعديالت كبرية يف جمموعة املهاراتلكي تنظر فيه الدول األعضـــــاء وتصـــــادق عليه. 

) حتقيق النتائج 1ملنظومة. وتتمحور الرؤية حول ســــبعة مســــارات لإلصــــالح، وهي: (بااخلاصــــة املســــاءلة و  التنســــيقوآليات 
) وتنشيط نظام األمم املتحدة للمنسقني 3يد من فرق األمم املتحدة القطرية؛ (د) وإنشاء جيل ج2على نطاق املنظومة؛ (

ج إقليمي متجدّ 4املقيمني؛ ( وضع و ) 7الرتقاء مبستوى الشراكات؛ () وا6) وحتسني اإلشراف واملساءلة؛ (5د؛ () ووضع 
على إطار زمين متغري لتنفيذ خمتلف االقرتاحات، ورهني بالدعم الذي تقّدمه ينطوي اإلصـــــــــــــــالح إن ميثاق متويل جديد. و 

الدول األعضـــاء. وتقوم املنظمة حاليا بتقييم انعكاســـات هذا اجملموعة من اقرتاحات اإلصـــالح مع العمل يف الوقت نفســـه 
  باإلصالح. ةمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املستويني القطري واإلقليمي لدعم مبادرة األمني العام اخلاصمع بنشاط 

  
  أفريقيا إقليم في الميدانية المكاتب شبكة في والتحديات اإلنجازات -ثالثا

  
 الفرعي قليمياإل املكتب إنشــــــاء حاليا جيري األعضــــــاء، البلدان إىل املقّدم الفين الدعم تعزيز مواصــــــلة إىل ســــــعياً  -14

 قمة مؤمترخالل  2018 الثاين كانون/يناير 28 يف املضــيف البلد اتفاق توقيعمت و . الســنغال داكار، يف أفريقيا لغرب اجلديد
  . 2018 عـــــــام من األول الربع حبلول املكتـــــــب إنشـــــــــــــــــــــاء عمليـــــــة كـــــــامـــــــل  تنتهي أن املفرتض ومن .األفريقي االحتـــــــاد

 عملية خالل من ينشــأســ ولكنه االســتعراض، قيد املكتب هذا يف التخصــصــات املتعدد للفريق املضــبوط التشــكيل يزال وال
   اتفــاق وجــبمب ممولــة ووظــائف الفرعي، اإلقليم وظــائف حــاليــا يغطي الــذي ألفريقيــا اإلقليمي املكتــب من وظــائف لنقــل
  .املضيف البلد

  
 متعدد قوي بفريق اظاالحتف ســـــــــــيتم الوســـــــــــطى، ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب يف الفنية القدرات تعزيز وبغية -15

 الدعم من افك  مســـــــــتوى على باحلفاظ املضـــــــــيف البلد حكومة التزام فإن ذلك، ضـــــــــوء ويف. ليربفيل يف التخصـــــــــصـــــــــات
 األمساك ومصــــــايد اتالغاب الفرعي اإلقليمي املكتب هذا يغطيها اليت الرئيســــــية املواضــــــيع وتشــــــمل. بالثناء جدير للمكتب
 لدعم الفرعي اإلقليم ىلإ والتقييم الرصـــــد جمايل يف خبري إيفاد ومت. والســـــياســـــات والتغذية واملياه واألراضـــــي احليوانية والثروة
 حمّددة بادراتم اختذت الغابات، جمال إطار وحتت. عليها الضــــــــــوء من املزيد وتســــــــــليط املعلومات وتبادل املشــــــــــاريع تنفيذ
  .الفرعي اإلقليم يف حمّددة طلبات لتلبية الطرائد وحلوم اخلشبية غري املنتجات بشأن
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   والشــــــراكات الاالتصــــــ بوظيفة النهوض أجل منللتعزيز  الشــــــرقية ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتبكما خضــــــع  -16
صــــــــــــــتخُ و . باباأ أديس يف مقرها يوجد اليت املتحدة لألمم التابعة ألفريقيا االقتصــــــــــــــادية واللجنة األفريقي االحتاد مع  صــــــــــــــّ

 ووّقعت. اتبالســياســ معين وموظف الغذائي باألمن معين موظف ومها جديدتان، وظيفتان التحديد، وجه على للمكتب،
 تنفيذ وخطة نفيذت اســــــرتاتيجية ووضــــــعتا التعاون بشــــــأن تفاهم مذكرة والزراعة األغذية ومنظمة ألفريقيا االقتصــــــادية اللجنة
  .2018-2017 للفرتة

  
 الســـياقاتو  االحتياجات مســـتوى مع هلا صـــةاملخصّـــ  واملوارد للمنظمة القطرية املكاتب هياكل مواءمة إىل وســـعيا -17

 للتحول التنفيذ، توىمســــــــ فيها ينخفض اليت أو حمدودة برامج فيها تنفذ اليت البلدان بعض مع مفاوضــــــــات جتري القطرية،
 تزال ال لتنفيــذ،ا معــدالت فيهــا ترتفع اليت البلــدان إىل وبــالنســـــــــــــــبــة. االعتمــادات متعــددة ممثليــات إىل كــاملــة  ممثليــات من

 ضـــورح أي وجود عدم من أو كاملة  قطرية مكاتب إىل االعتمادات متعددة قطرية مكاتب من للتحول جارية املفاوضـــات
 املتوســـطة انالبلد مع واالتصـــال الشـــراكة مكاتب بشـــأن التفاوض وجيري. تكلفة أي تكبد دون من متعددة اعتمادات إىل

 احلايل الوقت يف بذلوتُ . األعضـــــاء خلدمة الصـــــلة ذات الفنية اخلربة وتوفري الشـــــراكات تعزيز دف املهتمة الدخل واملرتفعة
 ،)2015( االســتوائية وغينيا) 2016( ديفوار وكوت) 2015( الكامريون مع توقيعها ســبق اليت الشــراكة، برامج لوضــع جهود
 مصرف مع سرتاتيجيا تعاون إقامة أجل من أبيدجان ملكتب االستثمار وظيفة تعززت املثال، سبيل فعلى. التنفيذ موضع
  .األفريقي التنمية

  
 والعشــرين عةالتاســ دورته يف ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر عن الصــادرة التوصــية ،2016 حزيران/يونيو يف اجمللس، وأكدّ  -18
 وظائف إىل اهلندي طاحملي يف الواقعة وســـــيشـــــيل وموريشـــــيوس القمر جزر يف الوطنيني املراســـــلني وظائف بتحويل القاضـــــيةو 

   تنفذ أن ريطةشـــــــــــ ه،وتوجيه مدغشـــــــــــقر يف املنظمة ممثل إشـــــــــــراف حتت للمنظمة تابعني كامل  بدوام وطنيني برامج ملوظفي
. املعنية ضـــــيفةامل احلكومة مع التكاليف لتقاســـــم اتفاق مبوجب ذلك يتم أن ويســـــتحســـــن تكلفة، أية دون من العملية هذه
 حساب اللخ من التمويل فرص واستكشاف شراكة برامج وضع خبصوص وسيشيل موريشيوس مع املناقشات بدأت وقد
 نخفضم بلد وهي القمر، جزر مع وطين جارية فين موظف وظيفية إنشــــــاء بشــــــأن املفاوضــــــات أن حني يف أحادي، أمانة

   إطار من املقبلة للدورة اجلارية الصـــــــــــــــياغة عملية إطار يف الثالثة البلدان مع أخرى فرص وســـــــــــــــتســـــــــــــــتكشـــــــــــــــف. الدخل
  .القطرية الربجمة

  
 سيكون والعشرين، تاسعةال دورته يف ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر عن الصادرة الصلة ذات التوصيات تنفيذ سياق ويف -19

  عّني وســيُ  األفريقي، للجنوب اإلمنائية اجلماعة مع االتصــال عن مســؤوال بوتســوانا، غابوروين، إىل إيفاده املقرر الفين املســؤول
  .متقدمة مرحلة بوتسوانا يف املنظمة ممثل تعيني بلغ وقد. بوتسوانا يف للمنظمة كممثل

  
 املبدأ هذا لتطبيق جهودا احلايل الوقت يف وتبذل بلد، لكل واحد ومكتب" واحدة منظمة" مبدأ املنظمة وتدعم -20
   ولـةاملم الصـــــــــــــــمود على بــالقــدرة املعنيــة الفرق لــدمج إجراءات اختــذت املبــدأ، هــذا على وحفــاظــا. ممكن حــد أقصـــــــــــــــى إىل
 الفنية القدرات زتعزي جيري كما.  املعين القطري املنظمة مكتب مع وجوهانســـــــــــــــربغ ونريويب داكار يف املشـــــــــــــــاريع ميزانية من

  .إضافية فنية وظائف بثماين أكرا يف اإلقليمي للمكتب
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  المقترح واإلجراءات أفريقيا إقليم في التغيير خيارات -ارابعً 
  اإلقليمي المؤتمر جانب من اتخاذها

  
  :وحتليلها اجمللس سيناقشها اليت التالية التوصيات دراسة إىل مدعو املؤمتر إن -21
  

 اإلقليم يف للمنظمة يســــــــمح مبا امليزانية، يف املرصــــــــودة املوارد اســــــــتخدام يف املرونة زيادة إىل الرامية التدابري تثمني  )1(
 مثل فئات على خاص بشـــــكل الرتكيز مع بلد، بكل واخلاصـــــة املســـــتجدة واألولويات لالحتياجات باالســـــتجابة

 الشــــــرحية نم الدخل املتوســــــطة والبلدان الدخل املنخفضــــــة والبلدان املنخفض الدخل ذات الغذائي العجز بلدان
 واالتصـال لشـراكاتا وبناء الفنية القدرات يف لالسـتثمار األولوية وسـتعطى. النامية الصـغرية اجلزرية والدول الدنيا

  .الثالثي والتعاون اجلنوب بلدان بني والتعاون
   ألخرىا املتحـــدة األمم ومنظمـــات رومـــا يف مقـــارهـــا توجـــد اليت الوكـــاالت مع التعـــاون توطيـــد على الرتكيز دعم  )2(

 وبلورة فعالةال املشــــرتكة باألنشــــطة والنهوض واالبتكارات اجليدة املمارســــات وتكرار وضــــع خالل من اإلقليم، يف
   مع طريالق املســــــــــــتوى على إعالناً  الســــــــــــودان يف املنظمة مكتب وّقع املثال، ســــــــــــبيل فعلى. مشــــــــــــرتكة مبادرات
   والشـــــــــــــــراكة نالتعاو  جماالت وتوطيد وأثرها، القطرية الربامج تدخالت اســـــــــــــــتدامة لتعزيز العاملي األغذية برنامج
  .القطري الصعيد على

   دامةاملســـــــــــــــت التنمية أهداف لرصـــــــــــــــد توجيهية خطوط وضـــــــــــــــع يف مســـــــــــــــتمرة جهود من املنظمة تبذله مبا اإلقرار  )3(
   بــالتخطيط اخلــاصــــــــــــــــة الوطنيــة النظم يف األهــداف هــذه إدراج يف اإلســـــــــــــــهــام مث ومن القطري، املســـــــــــــــتوى على
  .التقّدم ورصد

  
  القطرية الممثليات إنشاء على عاماً  40 -خامسا

  والزراعة األغذية لمنظمة
  

 كاملة،  قطرية ممثلية 85 على الشـــــــــــبكة ذهتنطوي هو . بلداً  155 للمنظمة التابعة امليدانية املكاتب شـــــــــــبكة تُغطي -22
 2017 عامي بني املكاتب، هذه من تقريباً  املائة يف 70 حيتفل ولذلك،. 1979و 1977 عامي بني أنشـــــــــئت ممثلية 55 منها
   مرور ذكرىب لالحتفال ســــــــنوات ثالث ملدة تســــــــتمر مبادرة إعداد وجيري. إلنشــــــــائها األربعني الســــــــنوية بالذكرى ،2019و
  للمنظمة". القطرية املمثليات إنشاء على عاماً  40"
  

 األربعة العقود مدى على للمنظمة األجل الطويل القطري احلضـــور بفضـــل حتقّقت اليت النتائج عرض طريق وعن -23
ا املبادرة تثبت املاضـــــــــية،  ذاته الوقت يف وتثبت احلكومات، أولويات مع املنظمة خربة مواءمة لتوضـــــــــيح مفيدة مناســـــــــبة أ

  .والبلدان الفرعية واألقاليم لألقاليم املتطورة االحتياجات مع التكّيف يف سرعتها أيضا
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   وارد،امل لتعبئـــة االبتكـــاريـــة واخليـــارات االســـــــــــــــرتاتيجيـــة الشـــــــــــــــراكـــات أن الســـــــــــــــنويـــة الـــذكرى احتفـــاالت وأظهرت  -24
   يتجزأ ال زءاً ج تشـــــــــــــــكِّل األخرى، املتحدة األمم ووكاالت روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت مع الوثيق التعاون فيها مبا
ا و  بالالمركزية اخلاصـــــــة املنظمة اســـــــرتاتيجية من    املســـــــتدامة، يةالتنم أهداف حتقيق يف األعضـــــــاء البلدان لدعم أســـــــاســـــــيةأ
  .والتغذية الغذائي باألمن املتعلقة اجملاالت يف سيما ال
  


