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ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع  
 www.fao.org وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمة  .اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة
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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 الثالثون و  احلاديةالدورة 

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

  2023- 2020للفرتة  ألفريقيا لمؤمتر اإلقليمي ل برانمج العمل املتعدد السنوات

 

 وجزامل
برانمج العمل  يعرض  و   . 2023-2020للفرتة    للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  تعدد السنواتاملعمل  البرانمج  م هذه الوثيقة  تقد  

  . لسنوات املقبلةيف ا  ملؤمتر اإلقليمي ألفريقيااعمليات  ستند إليها  األهداف العامة والنتائج واآلليات اليت ت املتعدد السنوات  
انمج يف أوساط املمثلني الدائمني جملموعة البلدان تعزيز اإلبالغ عن نتائج الب لمواصلة اجلهود املبذولة هدف إىل يو 

 االقتصادية اإلقليمية.  ماعات واجل  األفريقياألفريقية واالحتاد 
 

 ملؤمتر اإلقليمياختاذها من جانب اينبغي  اليت  اإلجراءات  
 .وإقراره عليه موافقةللعلى املؤمتر اإلقليمي  2023-2020يُعرض برانمج العمل املتعدد السنوات للفرتة 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

ARC-Secretariat@fao.org 
  

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 مقدمة
 األهداف العامة - أوالً 

. )املنظمددة  األغددذيددة والزراعددةلمؤمترات اإلقليميددة يف عمليددة ةوكمددة منظمددة املعز ز لدور الدد تعكس األهددداف العددامددة  -1
ملسددددائل املتصددددلة بوالية املنظمة اب يف ما يتعلقويقوم املؤمتر اإلقليمي على وجه التحديد ابسددددتعراض الولددددع القائي يف اإلقليي 

 إىل مؤمتر املنظمة يف املسدائل العاملية التنظيمية واملتصدلة ابلسدياسدات وإىلذات طابع عملي ويرفع توصديات  ةشدور املويسددي 
 يف املسائل املتصلة أبولوايت املنظمة وبراجمها وميزانياهتا.املنظمة جملس 

ويف هذا السدديا ي يطرا املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وجهات نظر إقليمية عن اسددرتاتيجيات املنظمة وأولوايهتا ويصددي   -2
ا وُُيري املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا أيضددً ا يف تعزيز الكفاءة والفعالية.  توصدديات ملموسددة بشددأن النتائج اإلقليميةي ويسدداهي أيضددً 

 املؤمتر عمليات تقييي على املسددتوا اإلقليمي لالسددتفادة منها يف حتسددني اسددتدامة الزراعة واألمن اللذائي والتلذوي. ويتوىل  
بكفاءة عمل يو  ا للنصدددوأل األسددداسدددية للمنظمة.اإلقليمي كذلك اإلشدددراف على وفائمل املنظمة وأنشدددطتها يف اإلقليي وفقً 

 .املعنيةمع املنظمات الشريكة  يعند االقتضاء يتعاونيوفعالية و 
البانمج الشددددددامل   / لشددددددراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد  ا مفولددددددية االحتاد األفريقيي من  ال    شددددددكل ت و  -3

ا ل  ي أفريقيا  التابعة للشدددددددددراكة اجلديدة من أجل تنمية وكالة التخطيط والتنسددددددددديق ل للتنمية الزراعية يف أفريقيا  ملؤمتر  عمل ا أسددددددددداسدددددددددً
فريق اإلدارة  و  ي اإلقليمي الفرعي ا واملُنَظمة على املسدددددتو  ي وتسدددددتعرض فر  املنظمة املتعددة اال تصددددداصدددددات  اإلقليمي ألفريقيا. 

اجلوانب الفنية والقضدددااي ذات األ ية ابلنسدددبة إىل البانمج الشدددامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا على املسدددتوا اإلقليمي اإلقليمي 
 فيها املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا. ر ظ ين وأولوايت عمل املنظمة يف اإلقليي لكي  

 

 النتائج  -  ااثنيً 
 حتديد األولوايت واهليكل التنظيمي وختطيط امليزانية -ألف  

توفر أسددداسددداً سدددليماً يسدددتند إليه اجمللس واملؤمتر ال اذ إن توصددديات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وتوجيهاته  :  1 النتيجة  -4
لبانمج اكذلك بشددددددددددددأن  بشددددددددددددأن األولوايت اإلقليمية والبامج واملبادرات اإلقليمية واييكل التنظيمي وامليزانياتي و  القرارات

ذات الصددلة والقضددااي املتعلقة ابألمن اللذائي والتلذوي والزراعة واملوارد الطبيعية  الشددامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا والبامج
  .والتنمية الريفية

 واللاايت: املؤشرات  -5
برفع توصددديات والدددحة و ددة يف الوقس املناسدددب  ي من  ال  جلنيت البانمج واملالية   ي قيام املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا  •

اإلقلييي   إىل اجمللس بشدددددددددددددددأن أولوايت املنظمددة وبراجمهددا واملبددادرات اإلقليميددة وهيكلهددا التنظيمي وميزانيدداهتددا اليت هتي  
وُيب أن تكون هذه املؤشددددددرات  ددة وقابلة للقيا  وميكن ةسددددددب االقتضدددددداءي مشددددددفوعة ابملؤشددددددرات املناسددددددبة.  

 . قعية وةسنة التوقيس بلوغها ووا 
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إبراز توصددديات املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا املتصدددلة ابألولوايت اإلقليمية لعمل املنظمة يف اإلقليي واإلطار االسدددرتاتيجي   •
 . املنظمة جملس ومؤمتر واخلطة املتوسطة األجل وبرانمج العمل وامليزانية للمنظمة يف تقارير  

املنظمدة  اإلقليمي ألفريقيدا بشددددددددددددددأن القضددددددددددددددااي اإلقليميدة يف جملس ومؤمتر  إيالء االهتمدام الواجدب لتوجيهدات املؤمتر  •
 . األجهزة الرائسية األ را ذات الصلة  ويف 

 :املخرجات -6
إصدار توصيات والحة ودقيقة وموجهة حنو اإلجراءات إىل اجمللس بشأن األولوايت والبامج واييكل التنظيمي  •

 .وامليزانيات اخلاصة ابإلقليي
 :األنشطة -7

 . يف اإلقلييالعمل وامليزانية استعراض تنفيذ األولوايت اإلقليمية وبرامج  •
اسدددتعراض القرارات والتوصددديات الصدددادرة عن اييئات الفنية اإلقليمية واملؤسدددسدددات واالجتماعات األ را ذات  •

 . الصلة يف اإلقليي

نظمة دعما للبامج القطريةي مع اسدددددتعراض أداء املنظمة يف اإلقلييي ذا يف ذلك فعالية وكفاءة شدددددبكة مكاتب امل •
 . مراعاة مؤشرات األداء وعمليات التقييي ذات الصلة

رفع توصيات بشأن اخلطط والبامج واملشاريع اليت تضطلع هبا املنظمة يف اإلقلييي ذا يف ذلك األولوايت احملددة  •
 ابلنسبة إىل عمل املنظمة.

 أساليب العمل: -8

ية واييئات الفنية واجلماعات االقتصدددددددادية اإلقليمية واملؤسدددددددسدددددددات األ را التعاون مع األجهزة الدسدددددددتورية املعن •
  . اإلقليي يف

  . الدورات بني إجراء مشاورات غري رمسية بني األعضاء ةسب االقتضاء لتشجيع احلوار يف الفرتة الفاصلة ما •
املسدددداعد/ املمثل اإلقليميي ذا يف ذلك إجراء اتصدددداالت منتظمة بني رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واملدير العام   •

 ابلنسبة إىل اجتماعات التنسيق غري الرمسية مع أماانت اييئات الفنية اإلقليمية الفرعية واإلقليمية.

 رصد املسائل التنظيمية واملتصلة ابلسياسات وإسداء املشورة بشأهنا - ابء

ا يسددددددددددتند إليه مؤمتر املنظمة ال اذ قرارات ا سددددددددددليمً ألفريقيا أسدددددددددداسددددددددددً توفر توصدددددددددديات املؤمتر اإلقليمي   :2 النتيجة -9
 .املسائل اإلقليمية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات بشأن

 املؤشرات واللاايت: -10
 . إدراج توصيات والحة وموجهة حنو اإلجراءات يف تقرير املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا •
 اإلقليمي.اعتماد مؤمتر املنظمة لتوصيات املؤمتر  •
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 :املخرجات -11
 رفع توصيات والحة إىل مؤمتر املنظمة بشأن األطر اإلقليمية التنظيمية واملتصلة ابلسياسات. •

 :األنشطة -12
اسدددتعراض ةالة الصدددكول الدولية الرئيسدددية ذات الصدددلة ابإلقليي وأهي التطورات واملبادرات يف املنتدايت األ را  •

 . اليت تؤثر يف والية املنظمة
التوصددديات الصدددادرة عن األجهزة الدسدددتورية للمنظمةي ذا يف ذلك اييئات الفنية اإلقليمية واالجتماعات دراسدددة  •

 . اليت تعين اإلقليي
ة على معاجلة القضدددااي اجلديدة واملسدددتجدة والتوصدددية تجراءات متضدددافرة ميكن أن تتخذها مالعمل بصدددورة منتظ •

 . املنظمة واألجهزة املعنية األ را يف اإلقليي
 .لنظر يف مدا الرغبة يف إبرام اتفاقات دولية  اصة ابإلقلييا •

 :أساليب العمل -13
 . استعراض االجتاهات اإلقليمية والعاملية يف جما  السياسات واألنظمة ذات الصلة ابإلقليي •
مية التنسدددددددددديق مع األجهزة الدسددددددددددتورية املعنية يف املنظمة واييئات الفنية اإلقليمية واجلماعات االقتصددددددددددادية اإلقلي •

 . وغريها من املؤسسات يف اإلقليي
 . عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية لكبار موففي املكتب اإلقليمي مع اجملموعات اإلقليمية الفرعية ذات الصلة  •
 . إجراء اتصاالت منتظمة بني رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا وإدارة منظمة األغذية والزراعة  •
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 وأساليب العملختطيط العمل   -  جيم
 يعمل املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا بفعالية وكفاءة وبطريقة شاملة موجهة حنو ا اذ إجراءات. :3 النتيجة -14
 املؤشرات واللاايت: -15

 . ابلرتكيز  ألفريقيا  اإلقليمي  املؤمتر  أعما   جداو    اتسام  •
 . اآلراء  بتوافق  ألفريقيا  اإلقليمي  املؤمتر  قرارات   ا اذ  •
 ومتاةة  إجراءات   ا اذ   حنو   وموجهة   ددة  توصددديات   على   اللالب   يف  واةتوائها   ابإلُياز  اإلقليمي  املؤمتر   تقارير  اتسدددام  •

 . املناسب  الوقس   يف   لألعضاء 
  الددورة  بددء  قبدل  املطلوبدة  ابلللدات  وإاتةتهدا  جدديددة  مؤسدددددددددددددسددددددددددددديدة  عرض  ذعدايري  ألفريقيدا  اإلقليمي  املؤمتر  واثئق  تقيد د  •

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

 :املخرجات -16
 . 2020اعتماد برانمج العمل املتعدد السنوات للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا يف عام  •
 . منتظيإبقاء أساليب عمل املؤمتر اإلقليمي قيد االستعراض وإجراء التحسينات الالزمة بشكل  •

 :األنشطة -17
 .ألفريقيا وصيلتهمع األعضاء بشأن جدو  أعما  املؤمتر اإلقليمي  التشاور •
النظر يف السددددددددددددددبدل الكفيلدة بتحسددددددددددددددني سددددددددددددددري عمدل الددوراتي ذدا يف ذلدك زايدة الرتكيز واالسددددددددددددددتخددام الفعدا   •

 املتاا. للوقس

 . استعراض الالئحة الدا لية للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا •
 . نتظي ألساليب العملي ذا يف ذلك مقاييس األداءإجراء استعراض م •
 .املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا توصيات تنفيذ ةالة استعراض •
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 :ساليب العملأ -18
 . التشاور مع األعضاء من  ال  رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا •
 . املكتب وبدعي من األمانةتيسري أنشطة ما بني الدورات من جانب رئيس املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا من  ال   •
وكالة التخطيط والتنسددددديق  شدددددراكة نيباد/  -بعمل ما بني الدورات من  ال  مفولدددددية االحتاد األفريقي نهوض ال •

وجلنته التنفيذية لددددماان لالسددددتمرارية بني االجتماعات اليت تعقد التابعة للشددددراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 
 .كل سنتني

 . مداوالت ومدا الت منظمة ومركزة  ال  الدوراتإجراء  •
 . ا اذ ترتيبات فعالة لصياغة التقاريرلمان  •
 . دعي األمانة لتنفيذ برانمج العمل املتعدد السنوات ومتابعته توفري •

 . عقد اجتماعات غري رمسية لرؤساء اجملموعات اإلقليمية وكبار أعضاء األمانةي تشراف الرئيس املستقل  للمجلس  •
 


