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، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
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A

ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة ؤمترم

والعشرون التاسعة الدورة

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

السنوات املتعدد ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر عمل برنامج

2019-2016 للفرتة

موجز

، 2015ُأقّر خالل الدورة الثامنة والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا برنامج العمل املتعدد السنوات املراجع لعام 

باإلضافة إىل إقرار مواصلة بذل اجلهود يف سبيل تعميم نتائج الربنامج على نطاق أوسع لدى املمثلني الدائمني جملموعة 

 واجملموعات االقتصادية اإلقليمية. األفريقيأفريقيا لدى املنظمة واالحتاد 

اخلاص مبؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا.  2019-2016وتتضمن هذه الوثيقة برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 ليمي ألفريقيا يف السنوات املقبلة.وهي تستعرض األهداف العامة والنتائج واآلليات اليت ستقوم عليها أنشطة املؤمتر اإلق

املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها 

على املؤمتر اإلقليمي للموافقة عليه وإقراره. 2019-2016ُيعرض برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 
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 األهداف العامة –أواًل

 

ويستعرض (. الفاو) والزراعة حوكمة منظمة األغذية عملية يف اإلقليمي املؤمتر دور العامة تعزيز ُتربز األهداف -1

ويسدي  املنظمة، بوالية ذات الصلة اإلقليم يف ما يتعلق باملسائل السائد يف الوضع اخلصوص وجه على اإلقليمي املؤمتر

  والتنظيمية العاملية، السياسيةبشأن املسائل  املنظمة اإلجراءات إىل مؤمترموجهة حنو  ويقدم توصيات املشورة

 .وميزانياتها وبراجمها بأولويات املنظمة املتصلة خبصوص املسائل اجمللس وإىل

 

 وأولوياتها املنظمة عن اسرتاتيجيات إقليمية نظر وجهات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يطرح السياق، هذا ويف -2

ُيجري املؤمتر اإلقليمي أيضًا و. والفعالية الكفاءة تعزيز يف أيضا ويساهم اإلقليمية، النتائج بشأن ملموسة توصيات ويصيغ

 يتوىل املؤمترعمليات تقييم على املستوى اإلقليمي لالستفادة منها يف حتسني استدامة الزراعة واألمن الغذائي والتغذوي. و

 بكفاءة ويعمل. للمنظمة األساسية للنصوص وفقا اإلقليم يف وظائف املنظمة وأنشطتها اإلشراف علىاإلقليمي كذلك 

 .املعنية الشريكة املنظمات مع االقتضاء عند ويتعاون وفعالية

 

 الشامل /الربنامجأفريقيا )نيباد( يف التنمية أجل وإن مفوضية االحتاد األفريقي من خالل الشراكة اجلديدة من -3

نيباد تعمل كأساس للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. ل لوكالة التخطيط والتنسيق التابعة التابع أفريقيا يف الزراعية للتنمية

يف إقليم أفريقيا واإلقليمية وتستعرض فرق املنظمة املتعددة االختصاصات واملُنَظمة على املستويات اإلقليمية الفرعية 

 وأولويات عمل املنظمة أفريقيا  يف الزراعية نميةللت الشامل اجلوانب الفنية والقضايا ذات األهمية بالنسبة إىل الربنامج

 يف اإلقليم لكي ينطر فيها املؤمتر اإلقليمي.

 

ووافق  2015-2012برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة مبراجعة املؤمتر اإلقليمي  قام، 2014ويف سنة  -4

يتعّين تشجيع اهليئات الفنية اإلقليمية على دراسة توصيات املؤمتر اإلقليمي على حنو أفضل.  واعُترب أيضًا أنه عليه.

 وأوصي كذلك بتوطيد التعاون بني املؤمتر اإلقليمي واألجهزة الرئاسية األخرى والشركاء اآلخرين أيضًا. 

 

 النتائج -ثانيًا
 

 امليزانية وختطيط األولويات واهليكل التنظيمي حتديد -ألف

 

 : إن توصيات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وتوجيهاته بشأن األولويات اإلقليمية والربامج واملبادرات1النتيجة 

والربامج ذات  أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل واهليكل التنظيمي وامليزانيات، وكذلك بشأن الربنامج اإلقليمية

والزراعة واملوارد الطبيعية والتنمية الريفية، توفر أساسًا سليمًا والتغذوي الصلة والقضايا املتعلقة باألمن الغذائي 

 يستند إليه اجمللس واملؤمتر الختاذ القرارات.
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 املؤشرات والغايات:
 

 جلنيت خالل من إىل اجمللس املناسب الوقت يف وحمددة واضحة توصياتألفريقيا  اإلقليمي رفع املؤمتر 

  واملبادرات اإلقليمية وهيكلها التنظيمي وميزانياتها وبراجمها املنظمة أولويات بشأن واملالية الربنامج

عند االقتضاء، مشفوعة باملؤشرات املناسبة. وجيب أن تكون هذه املؤشرات حمددة  اإلقليم، تهم اليت

 . (SMARTالتوقيت ) بلوغها وواقعية وحسنة للقياس وميكن وقابلة

 اإلطارو املتصلة باألولويات اإلقليمية لعمل املنظمة يف اإلقليمألفريقيا  اإلقليمي املؤمتر إبراز توصيات 

 .واملؤمتر اجمللس يف تقارير وامليزانية العمل وبرنامج األجل املتوسطة واخلطة االسرتاتيجي

 واملؤمتر، اجمللس يف الواجب باالهتمام اإلقليمية ألفريقيا عن القضايا اإلقليمي املؤمتر أن حتظى توجيهات 

 .الصلة ذات األخرى األجهزة ويف

 

 :املخرجات
 

 واهليكل  والربامج بشأن األولويات إىل اجمللس وموجهة حنو اإلجراءات ودقيقة واضحة إصدار توصيات

 .التنظيمي وامليزانيات اخلاصة باإلقليم

 

 :األنشطة
 

 اإلقليم يف وامليزانية العمل وبرنامج اإلقليمية األولويات تنفيذ استعراض. 

 األخرى واالجتماعات اهليئات الفنية اإلقليمية واملؤسسات عن الصادرة والتوصيات استعراض القرارات 

 .اإلقليم يف الصلة ذات

 القطرية، للربامج دعما املنظمة مكاتب شبكة وكفاءة فعالية ذلك يف مبا اإلقليم، يف املنظمة أداء استعراض 

 .الصلة ذات وعمليات التقييم األداء مراعاة مؤشرات مع

 األولويات ذلك يف مبا اإلقليم، يف بها املنظمة تضطلع اليت واملشاريع والربامج اخلطط بشأن توصيات تقديم 

 .املنظمة بالنسبة إىل عمل احملددة

 

 أساليب العمل:
 

  التعاون مع األجهزة الدستورية املعنية واهليئات الفنية واجلماعات االقتصادية اإلقليمية وغريها 

 املؤسسات يف اإلقليم. من

  إجراء مشاورات غري رمسية بني البلدان األعضاء حسب االقتضاء لتشجيع احلوار يف الفرتة الفاصلة 

 ما بني الدورات. 



ARC/16/7 4 

 

  ،إجراء اتصاالت منتظمة بني رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملدير العام املساعد/ املمثل اإلقليمي 

 ت التنسيق غري الرمسية مع أمانات اهليئات الفنية اإلقليمية الفرعيةمبا يف ذلك بالنسبة إىل اجتماعا

 .واإلقليمية

 

 والتنظيمية وإسداء املشورة بشأنها السياسية املسائل رصد -باء

 

بشأن املسائل  الختاذ قرارات املنظمة يستند إليه مؤمتر سليمًا املؤمتر اإلقليمي أساسًا توفر توصيات: 2 النتيجة

 .والتنظيمية اإلقليمية السياسية

 

 :والغايات املؤشرات
 

 وموجهة حنو اإلجراءات يف تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إدراج توصيات واضحة. 

 اإلقليمي. املؤمتر لتوصيات املنظمة اعتماد مؤمتر 

 

 :املخرجات
 

 والتنظيمية اإلقليمية السياسية بشأن األطر املنظمة إىل مؤمتر واضحة رفع توصيات. 

 

 :األنشطة
 

 احملافل يف واملبادرات التطورات باإلقليم وأهم الصلة ذات الرئيسية الدولية الصكوك حالة استعراض 

 .املنظمة يف والية تؤثر اليت األخرى

 مبا يف ذلك اهليئات الفنية اإلقليمية  للمنظمة األجهزة الدستورية عن الصادرة التوصيات يف النظر

 .باإلقليم الصلة ذات واالجتماعات

 ميكن اختاذها  متضافرة بإجراءات والتوصية والناشئة اجلديدة على معاجلة القضايا دوري العمل بشكل

 .اإلقليم يف الصلة ذات واألجهزة األخرى املنظمة من قبل

 بالنسبة إىل اإلقليم دولية اتفاقات إبرام يف الرغبة يف مدى النظر. 

 

 :العمل أساليب
 

 باإلقليم الصلة ذات واألنظمة جمال السياسات يف والعاملية اإلقليمية االجتاهات استعراض. 

 املعنية يف املنظمة واهليئات الفنية اإلقليمية واجلماعات االقتصادية  األجهزة الدستورية مع التنسيق

 اإلقليمية وغريها من املؤسسات يف اإلقليم.
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 الفرعية اإلقليمية اجملموعات مع اإلقليمي املكتب موظفي لكبار رمسية غري تشاورية عقد اجتماعات  

 .الصلة ذات

 املنظمة ألفريقيا وإدارة اإلقليمي املؤمتر رئيس بني منتظمة اتصاالت إجراء. 

 

 العمل ختطيط العمل وأساليب -جيم

 

 وبطريقة عملية وشاملة  وكفاءة ألفريقيا بفعالية اإلقليمي يعمل املؤمتر: 3 النتيجة

 

 :والغايات املؤشرات
 

 اإلقليمي ألفريقيا بالرتكيز. املؤمتر أعمال تتسم جداول 

 اآلراء. ألفريقيا بتوافق اإلقليمي قرارات املؤمتر ُتتخذ 

 وموجهة  حمددة توصيات من ألفريقيا باإلجياز وتتألف يف الغالب اإلقليمي املؤمتر تتسم تقارير 

 .املناسب الوقت يف لألعضاء حنو النتائج وتتاح

 قبل بدء الدورة  املطلوبة باللغات وتتاح عرض مؤسسية جديدة ألفريقيا مبعايري اإلقليمي املؤمتر تتقّيد وثائق

 .أسابيع بستة

  اإلقليمي ألفريقيا املؤمتر يف املناسب املستوى على البلدان من املائة يف 100و 90تشارك نسبة ترتاوح بني. 

 

 :املخرجات
 

 2016 عام ألفريقيا يف اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل اعتماد برنامج. 

 2016يف سنة ألفريقيا  اإلقليمي للمؤمتر السنوات املتعدد العمل عرض تقرير مرحلي عن برنامج.  

 الالزمة بشكل منتظم وإدخال التحسينات االستعراض ألفريقيا قيد اإلقليمي املؤمتر عمل إبقاء أساليب. 

 

 :األنشطة
 

 اإلقليمي ألفريقيا وشكله املؤمتر أعمال جدولبشأن  األعضاء مع التشاور. 

 الفعال واالستخدام الرتكيز زيادة ذلك يف مبا سري عمل الدورات، الكفيلة بتحسني السبل يف النظر  

 .املتاح للوقت

 للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا الداخلية الالئحة استعراض. 

 مرحلية وتقارير لألداء وضع مؤشرات للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا مع السنوات املتعدد العمل برنامج إعداد 

 .السنوات املتعدد العمل بشأن برنامج واملؤمتر اجمللس ترفع إىل

 مقاييس األداء ذلك يف مبا العمل، ألساليب منتظم إجراء استعراض. 



ARC/16/7 6 

 

 اإلقليمي ألفريقيا املؤمتر توصيات تنفيذ حالة استعراض. 
 

 :العمل أساليب
 

 اإلقليمي ألفريقيا املؤمتر رئيس خالل من األعضاء مع التشاور. 

 وبدعم ألفريقيا من خالل املكتب اإلقليمي املؤمتر جانب رئيس من الدورات بني تيسري األنشطة ما  

 .األمانة من

 الوطين املركزشراكة نيباد/ - ة االحتاد األفريقيمن خالل مفوضي الدورات بني االضطالع بالعمل ما 

 .سنتني اليت تعقد كل االجتماعات بني ضمانا لالستمرارية التنفيذية وجلنته الزراعية للسياسات

 الدورات ومداخالت منظمة ومركزة خالل إجراء مداوالت. 

 التقارير فعالة لصياغة اختاذ ترتيبات. 

 السنوات ومتابعته املتعدد العمل برنامج لتنفيذ األمانة ضمان دعم. 

 املستقل بتيسري من الرئيس األمانة، أعضاء وكبار اإلقليمية اجملموعات لرؤساء مسيةر غري عقد اجتماعات 

 .للمجلس


