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شبكة املكاتب امليدانية
املوجز
كبريا بتحول منوذجي يف نظام
أتثرا ً
أتثر الوضع ع ع ععع االلع ع ع عملاتيجي للمكاتب امليدانية يف منظمة األغذية والزراعة ً
التنمية العاملي وتغري املش ععاد اجارجي .وتس ععاهم املنظمة بنش ععا يف تنايذ قرار اامعية العامة  279/72بش ععإع دعادة
آتزرا مع
تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،مع هدف ش ع ع ع ععامت يتمثت بتعزيز اااود التعاونية والعمت بطريقة أكثر ً
شركاء األمم املتحدة ،وخاصةً مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ،حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وتتمثعت األولويعة الاوريعة للمنظمعة خالل ععام  2020ومعا بععده يف يعديعد منوذل عمعت املكعاتعب امليعدانيعة ملتعابععة
هنج برانجمي واملسعاةة بشعكت العملاتيجي أك يف االلعتجابة ااماعية ملنظومة األمم املتحدة بشعإع تطلعات جدول
أعمال البلداع األعضعاء لعام  2030حنو حتقيق أهداف التنمية املسعتدامة .ويف هذا السعيا  ،لعملكز مسعاةة املنظمة
حتول نظم األغذية والزراعة.
يف اااود اإلمنائية التعاونية لألمم املتحدة على حتقيق األمن الغذائي والتغذية ع ّ
معلما حاسًا لشع ع ععبكة املنظمة
ولع ع ععيكوع عقد األمم املتحدة املقبت بشع ع ععإع تسع ع عريع أهداف التنمية املسع ع ععتدامة ً
امليدانية لدعم احلكومات الوطنية ع خمتلف أهداف التنمية املس ع ع ع ع ععتدامة ،مع الملكيز بش ع ع ع ع ععكت خا على تس ع ع ع ع عريع
التحول الزراعي والرياي للقضعاء على الاقر ههدف التنمية املسعتدامة  )1وااوع ههدف التنمية املسعتدامة  ،)2متشعيًا
يدا بيد" اليت أطلقت حديثًا.
مع املبادرة الرائدة "للعمت ً

ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجاماً مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للح ّد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاالت أكثر
مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على هذه الوثيقة وعلى غريها من الواثئق على موقع املنظمةwww.fao.org :
NC679/A
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ووف ًقعا ملبعدأ الواليعة الارعيعة ،عدف املنظمعة دة زسدة الع ع ع ع ع ع ععتقالليعة مكعاتباعا امليعدانيعة على املسع ع ع ع ع ع ععتوي اإلقليمي
هالارعي) والقطري الختاذ القرارات بشعإع املوارد واملوفا والسعيالعات واللوائل اليت كانت مركزية يف السعابق ،من أجت
حتويعت املنظمعة من هنج مركزي حنو اجعارل دة هنج معدفوع ابملطعالعب على املسع ع ع ع ع ع ععتوي القطري واإلقليمي .ولقعد بعذلعت
جاود وال تزال تُبذل لزسدة املرونة املمنوحة للمكاتب امليدانية يف ددارة املوارد املرصع ععودة يف امليزانية تدر يًا .وعالوة على
مدعوما بتاويض أك للسععلطة دة املكاتب امليدانية يف خمتلف االاالت ،ا يف ذلك املشععملست
ذلك ،كاع هذا الناج
ً
الاعال واملرع واملوجه حنو حتقيق برانمج عمت املنظمة على أرض
واملوارد البش ع ع ع عرية ،هدف ش ع ع ع ععامت هو ض ع ع ع ععماع التنايذ ّ
الواقع.
وابلتوازي مع ذلك ،متشع ع ععيًا مع توصع ع ععيات هيئات الرقابة ،اختذت املنظمة تدابري داخلية متسع ع ععقة لتعزيز الرقابة
والش ع ع ع ععاافية والنزاهة يف املكاتب امليدانية .وم وض ع ع ع ععع نظام قوي للرقابة الداخلية وددارة املتاطر ،لض ع ع ع ععماع دجراءات
املسععاءلة الكافية وزسدة مسععةولية املدراء يف املكاتب امليدانية .ولع يسععتمر هذا التحول من خالل تعزيز وفياة الرصععد
والتقييم يف امليداع ،هدف زسدة قدرات املكاتب امليدانية وكااء ا والتجابتاا الحتياجات البلداع.
املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
قد يرغب املةمتر اإلقليمي ا يلي:
•

•

•

•

•

دعم جاود ددارة منظمعة األغعذيعة والزراععة الراميعة دة تاويض السع ع ع ع ع ع ععلطعة ،والالمركزيعة يف صع ع ع ع ع ع ععنع القرار يف
االاالت اإلدارية وال اجمية ،ا يف ذلك املوارد البش عرية واملش ععملست ،اليت دف دة حتس ع التنايذ الش ععامت
لل امج االلملاتيجية وااللتجابة لتطلعات جدول أعمال عام 2030؛
الطلب من املنظمة أع تواصع ععت جاودها لتعزيز قدرا ا التقنية وتكامت السع ععيالع ععات على الصع عععيدين اإلقليمي
واإلقليمي الارعي ،لضع ععماع قيادة املنظمة يف اإلقليم ع أهداف التنمية املسع ععتدامة ذات الصع ععلة ه ا يف ذلك
األهداف اجاض ع ع ع عععة لرعاية املنظمة) ،مع ديالء اهتمام خا ملعااة ااوع والاقر يف البلداع األكثر حاجة
يدا بيد"؛ واملساةة باعالية يف دطار التحليت القطري املشملك ودطار
وضع ًاا ،حبسب أولوست مبادرة "العمت ً
عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املستدامة ااديد أو "أطر التعاوع"؛
الطلب من املنظمة أع تتحول حنو هنج برانجمي كامت على املسع ععتوي امليداظ ،إلفاار مسع ععاةا ا القيمة يف
دجنازات أهداف التنمية املسع ععتدامة بشع ععكت أفضع ععت ،ومتشع ععيًا مع توصع ععيات تقييم دطار النتائج االلع عملاتيجية
للمنظمة؛
دعم مشع ععاركة املنظمة املسع ععتمرة يف تنايذ عملية دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املسع ععتوي
اإلقليمي والقطري ،وتقدمي التوجياات بش ع ع ع ععإع التوجه االل ع ع ع عملاتيجي للمنظمة يف ما يتعلق بقيمته املقملحة
يف اإلقليم؛
مطالبة املنظمة بتقييم الار الناشععئة عن عملية دصععالم األمم املتحدة على املسععتوي القطري واإلقليمي،
وحتديدها واغتناماا ،ابلبناء على الدروس املسع ع ع ععتاادة واج ات الناجحة يف التعاوع مع الشع ع ع ععركاء ا خرين،
ال ليما يف بيئة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
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ميكن توجيه أي التاسارات بشإع مضموع هذه الوثيقة دة:
أمانة املةمتر اإلقليمي

ARC-Secretariat@fao.org
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أوالا  -معلومات أساسية :متهيد لسياسات منظمة األغذية والزراعة يف جمال الالمركزية
والعوامل اخلارجية
-1

كبريا بتحول منوذجي يف نظام التنمية
أتثرا ً
أتثر الوض ععع االلع عملاتيجي للمكاتب امليدانية يف منظمة األغذية والزراعة ً
العاملي وتغري املشع ع ع ع ع ععاد اجارجي .وتتطلب خطة عام  ،2030وما يتصع ع ع ع ع ععت ها من نقلة نوعية يف نظام التنمية ،أع
تنسق املنظمة مساةا ا يف ليا متعدد القطاعات حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة على املستوي الوطين.
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وتسعاهم املنظمة بنشعا يف تنايذ قرار اامعية العامة  279/72بشعإع دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية،
آتزرا مع شع ع ع ع ع ع ععركعاء األمم املتحعدة ا خرين،
مع هعدف شع ع ع ع ع ع ععامعت يتمثعت بتعزيز اااود التععاونيعة والعمعت بطريقعة أكثر ً
وخعاصع ع ع ع ع ع عةً مع الوكعاالت اليت توجعد مقعارهعا يف رومعا .وقعد ركزت عمليعة دععادة تنظيم منظومعة األمم املتحعدة اإلمنعائية
قوس على مشع ععاركة وكاالت األمم املتحدة يف الشع عراكات والتتطيو املشع ععملك وال جمة ،وتعبئة املوارد
الطموحة تر ً
كيزا ً
والعمليععات ال تجععاريععة املشع ع ع ع ع ع ععملكععة على املسع ع ع ع ع ع ععتوست الالمركزيععة ،وهي تتوخى دعععادة هيكلععة لألصع ع ع ع ع ع ععول اإلقليميععة
لألمم املتحدة.
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وتشع ع ع ع ع ععارك املنظمة يف وضع ع ع ع ع ععع خطة العمت املشع ع ع ع ع ععملكة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للاملة ،2020-2019
املص ع ع ع ععممة لتاعيت مذكرة التااهم الثالثية املوقعة يف عام  .2018ويُعت التقدم احملرز يف تعاوع الوكاالت اليت توجد
مقارها يف روما على املسععتوي املركزي ،ا يف ذلك ما يتعلق ابلدعوة املشععملكة والتحليت والتتطيو ،مسععاةة مامة
يف تنايذ عملية دصالم األمم املتحدة.
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جديدا آخر ،يتطلب
بعدا ً
وميثت تزايد الالمركزية يف جاود تعبئة املوارد وااللععتثمار ضععمن املشععاد اإلمنائي الناش ع ً
وضع ع ع ع ع ع ععع منوذل أعمعال جعديعد للمكعاتعب امليعدانيعة يف املنظمعة ،عا يف ذلعك زسدة الملكيز على مواصع ع ع ع ع ع علعة حش ع ع ع ع ع ع ععد
االلتثمارات لدعم األهداف الوطنية.
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وتتطلب األةية املتزايدة للبعد اإلقليمي واإلقليمي الارعي للتعاوع اإلمنائي تعزيز الشع عراكات وقدرات السع ععيالع ععات
الرفيعة املستوي ،واملعرفة التقنية لتطوير حلول خاصة ابإلقليم ،والتصدي للتحدست ذات الطبيعة العابرة للحدود.
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وتشع ع ع ع ع ع عكععت السع ع ع ع ع ع عيععاقععات القطريععة ،دذ يزداد عععدد البلععداع اليت تنتقععت دة فئيت الععدخععت املتولع ع ع ع ع ع ععو والععدخععت املرتاع
االقتصع ع ع ع ع ع ععاديت  ،واالحتيعاجعات واألولوست الوطنيعة املتغرية ،متضع ع ع ع ع ع ععاعاعة باععت التحوالت ااعاريعة يف نظم األغعذية
هاما لتحول املكاتب القطرية للمنظمة .ويشكت تزايد أتثري املنظمات االقتصادية
والزراعة يف البلداع ،عامالً ً
دافعا ً
جديدا يةثر على السععيالععات
اقعا ً
اإلقليمية واإلقليمية الارعية واحلكومية الدولية ومنظمات التكامت االقتصععادي ،و ً
القطرية وعلى جداول أعمال اااات املاحنة ،كما على موقع املنظمة على املستوي الالمركزي.
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آخرا ،ب أع تةخذ التحدست والسع ع ع ععيالع ع ع ععات العاملية الك ي اليت تةثر على عمت املنظمة يف األقاليم
و ً
أخريا وليس ً
والبلداع بع االعتبار على النحو الواجب يف التتطيو االلملاتيجي وال جمة االلملاتيجية للمكاتب امليدانية ،ا يف
ذلك ،ض ع ع ععمن لة أمور ،عقد األمم املتحدة للعمت على أهداف التنمية املس ع ع ععتدامة وعقد األمم املتحدة للعمت من
أجععت التغععذيععة ه)2025-2016؛ واتاععا ابريس بشع ع ع ع ع ع ع ععإع تغري املنععا ه ،)2016واالتاععا العععاملي من أجععت ا جرة
ه ،)2018وعقععد األمم املتحععدة للزراعععة األلع ع ع ع ع ع عريععة ه )2019والنتععائج املسع ع ع ع ع ع ععتقبليععة لقمععة األمم املتحععدة املقبلععة حول
النظم الغذائية.

اثنيا  -اإلجنازات املشرتكة بني األقاليم اخلمسة
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واصع ع ع ع ع ععلت املنظمة ،يف فملة  ،2019-2018االلع ع ع ع ع ععتثمار يف تعزيز شع ع ع ع ع ععبكة مكاتباا امليدانية وقدرا ا التقنية يف يع
األقعاليم لزسدة أتثري عملاعا على املسع ع ع ع ع ع ععتوي القطري ،ودعم البلعداع األعضع ع ع ع ع ع ععاء يف جاودهعا لتحقيق أهعداف التنميعة
املس ع ع ع ععتدامة .وتتبع املنظمة ال ع ع ع عملاتيجية ذات ش ع ع ع ععق تتإلف من انحية من تعزيز جاود املنظمة التعاونية املوجاة دة
تطوير القدرات والقيادة على املسع ع ع ع ع ععتوي القطري واإلقليمي ،وحتسع ع ع ع ع ع األداء الداخلي ونظم صع ع ع ع ع ععنع القرار وتقدمي
اجدمات لضماع املزيد من النزاهة والشاافية وكاالة أع تكوع مالئمة لغرض خطة عام  ،2030من انحية أخري.

تعزيز القدرات والقيادة والشراكات يف املكاتب امليدانية
تعزيز القدرات
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عمالً ابلتوجياعات اليت قعدماعا جملس املنظمعة يف دورتعه الثعالثعة والسع ع ع ع ع ع ععت بععد ا عملائعة ه 6-2ديسع ع ع ع ع ع ععم /كعانوع األول
املقر
 ،)2019لع ع ععتواصع ع ععت املنظمة بذل اااود لتعزيز عمت املكاتب امليدانية دوع التإثري لع ع ععلبًا على القدرة التقنية يف ّ
الرئيس ع ععي .وتنّاذ هذه العملية اليت أطلقت يف الاملة املالية الس ع ععابقة التوجياات اليت قدمتاا املةمترات اإلقليمية يف عام
 2018بشع ع ع ععإع احلاجة دة زسدة كااءة ومرونة وقدرة املكاتب امليدانية ،وتقدمي الدعم املتصع ع ع ععأل وحسع ع ع ععب األولوية
لتلبية االحتياجات احملددة للبلداع .وبدأت املنظمة يف حتويت مناذل أعمال املكاتب القطرية ،هدف توفري املرونة اليت
تشع ع ع ع ع ععتد احلاجة دلياا يف جمال ختصع ع ع ع ع ععيأل املوارد على املسع ع ع ع ع ععتوي القطري لتلبية االحتياجات الناشع ع ع ع ع ععئة ،ا يف ذلك
التتصيصات األك ألضعف البلداع.
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ولع ع ع ع ععيتواصع ع ع ع ععت تعزيز هذه اااود يف عام  2020وما بعده ،لضع ع ع ع ععماع أع تكوع املكاتب امليدانية يف املنظمة جمازة
بشع ععكت منالع ععب لتقدمي خ ات فنية وبرجمة رفيعة املسع ععتوي وتكييف ماارا ا اجاصع ععة مع األولوست الناشع ععئة وتغري
قدرا أك
البيئة اجارجية .ويف بيئة تزداد تنافس ع ععية يف هذا االال ،تتطلب املكاتب القطرية اليت لدياا موارد ض ع ععئيلة ً
من الدعم للتتطيو املش ع ع ععملك ،وال جمة وتعبئة املوارد ،وكذلك الش ع ع عراكات يف دطار نظام املنس ع ع ععق املقيم لألمم
املتحدة الذي أعيد تنش ععيطه .ول ععتوفّر املوارد املالية والبش عرية "بناءً على الطلب" للبلداع اليت ل ععتبدأ يف تنايذ دورة
دطار التعاوع ااديدة .ويش ع ععمت هذا الدعم فرقًا ماهرة اتبعة للمنظمة ومعنية بتوفري القدرات اإلض ع ععافية من خمتلف
املسعتوست وجماالت اج ة يف املنظمة ،ومشعاركتاا يف الوقت املنالعب ،ونشعرها حسعب االقتضعاء ،خالل اجطوات
احلاسة إلعداد التحاليت القطرية املشع ععملكة لألمم املتحدة وممارلع ععة الراية الكاملة ،اليت لع ععيُسع ععتمد مناا دطار ال جمة
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القطري ملنظمة األغذية والزراعة .كما لع ع ع ع ع ع تسع ع ع ع ع ع ّعرع منصع ع ع ع ع ععة املنظمة املقملحة القائمة على نظم املعلومات ااغرافية
يدا بيد" ،اليت أطلقت حديثًا ،مسعاةة املنظمة يف التقييم القطري املشعملك.
يف دطار املبادرة الرائدة ،مبادرة "العمت ً
ولع ع ع ع ع ع ععيجري تعععديععت مواصع ع ع ع ع ع عاععات املوفا  ،ععا يف ذلععك عمليععة متزل ب ماععارات متعععددة وحتليععت الثغرات من
حيث املواصاات.
-11

وعمالً ابلتوصعيات الصعادرة عن املراجعة الداخلية للاياكت اإلقليمية للمنظمة ه ،)2019لعيتم العتكشعاف الار
للملكيز بش ع ع ععكت موض ع ع ععوعي على الار املتعددة التتص ع ع عص ع ع ععات يف املكاتب اإلقليمية الارعية واملكاتب اإلقليمية.
وابإلضععافة دة ذلك ،لععتُسععتكشععف فر تقدمي حلول متكاملة وضععماع وصععول أفضععت للبلداع دة خ ة املنظمة
الانية ،ودعم املعرفة والس ع ععيال ع ععات لتكملة املراجعة الش ع ععاملة للبنية اإلقليمية لألمم املتحدة إبنش ع ععاء حتالاات قائمة
على القضع ععاس .ولع ععيتم مواصع ععلة الع ععتكشع ععاف منوذل األعمال املبتكر ملكاتب الشع عراكة واالتصع ععال ،وتولع ععيع نطاقه
ليشع ععمت البلداع املتولع ععطة الدخت من الشع ععريت العليا والدنيا املاتمة ،مع الملكيز بقوة على دورها احملتمت كمراكز
امتياز ،ا يف ذلك من خالل التعاوع يف ما ب بلداع اانوب والتعاوع الثالثي.

تعزيز قيادة املنظمة يف فر األمم املتحدة القطرية
-12

كما يتضع ع ع ععل من الدروس األولية املسع ع ع ععتاادة من دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف البلداع اليت بدأ
التنايذ فياا ،1وكي ي ين دمكاانت هذه الشع ع ع ع ع ع عراكة املتجددة لألمم املتحدة حتتال املكاتب القطرية للمنظمة دة
دفاار قدرة قيادية قوية داخت فر األمم املتحدة القطرية .وعلى وجه اجص ععو  ،أاتم نظام املنس ععق املقيم
املعاد تنشع ععيطه فرصع ععة ملمثلي املنظمة القطري لاللع ععتاادة من الدعم السع ععيالع ععي من نظام للمنسع ععق اإلقليمي
مس ع ع ععتقت ونزيه للنظم الغذائية املس ع ع ععتدامة والزراعة والتغذية واألمن الغذائي .ويري  68يف املائة من ممثلي املنظمة
أع القيعادة ااعديعدة للمنسع ع ع ع ع ع ععق اإلقليمي مسع ع ع ع ع ع ععتقلعة ونزياعة يف معا يتعلق بتاعاعلام مع وكعاالت األمم املتحعدة
وصناديقاا وبراجماا.2
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منععذ دطال دعععادة تنظيم منظومععة األمم املتحععدة اإلمنععائيععة يف  1ينععاير/كععانوع الثععاظ  ،2019اختععذت اإلجراءات
وصممت اإلرشادات وق ّدمت دة املكاتب امليدانية ،لضماع دور املنظمة القيادي يف العملية .وم تعديت
املنالبةّ ،
مواصع ععاات ممثلي املنظمة هالوصع ععف الوفياي) مع الملكيز بشع ععدة على التنمية املسع ععتدامة ،وخاصع ععة على التحول يف
نظم الزراعة واألغذية .واعتباراً من عام  ،2020لع ع ععيكوع ممثلو املنظمة مسع ع ع اءل عن نتائج التطوير املشع ع ععملكة أمام
املنسع ع ع ع ع ع ععق املقيم  ،كمععا عُع ّدلعت خطو أدائام يف أداة تقييم األداء .تقوم املنظمععة بتوحيععد وفياععة ددارة املعععارف
العاملية لدعم التدخالت على املسع ع ع ع ع ععتوي القطري من خالل اامع املسع ع ع ع ع ععتادف ،وحتليت ونشع ع ع ع ع ععر بياانت املنظمة
ودحص ع ععاءا ا حول املةش ع عرات القابلة للقياس .و ري تص ع ععميم أدوات تدريبية خاص ع ععة لدعم ممثلي املنظمة يف تنايذ
اإلصع ععالحات .وقد شع ععارك ت املنظمة بشع ععكت الع ععتباقي أكثر يف قيادة عمت جمموعات العمت املواضع ععيعية وا ليات
األخري ضمن فر األمم املتحدة القطرية بشكت أكثر مناجية.

 1النتائج الواردة من الدرالععة االلععتقصععائية الداخلية للمنظمة بشععإع عملية دصععالم األمم املتحدة اليت عقدت يف أكتوبر/تش عرين األول – نوفم /تش عرين
الثاظ  2019شاركة يع املكاتب القطرية.
 2مثت ما لبق.
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وعالوة على ذل ععك ،ق ععام ععت املنظم ععة بتنقيل كبري للتطو التوجياي ععة إلط ععار ال جم ععة القطري ععة اج ععا ه ععا لتجع ععت
التتطيو وال جمة على املس ع ع ع ععتوي القطري على تواام كامت مع دطار األمم املتحدة للتعاوع وأع يس ع ع ع ععتم ّدا من هذا
اإلطار ،على النحو املطلوب يف اجطو التوجياية إلطار عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املستدامة.

-15

كما أع املنظمة تس ععاهم يف تص ععميم الع عملاتيجيات األمم املتحدة لتيس ععري األعمال على املس ععتوي القطري .و دف
هذه االل عملاتيجيات بش ععكت عام دة حتس ع الكااءة واملس ععاءلة والتمال ععك من خالل تعزيز التعاوع وزسدة الت زر
ب اجدمات اإلدارية للوكاالت ومكاتب الدعم ،هدف حتقيق وفورات ش ععاملة يف التكاليف إلعادة نش ععرها لدعم
مبادرات التنمي ة الرامية دة حتقيق أهداف التنمية املسع ع ع ع ع ع ععتدامة .وتكمت هذه اااود التكامت العامودي للتدمات
اإلدارية اليت حتققت ابلاعت من خالل مركز اجدمات املشملكة يف املنظمة.

حتديد قيمة املنظمة املقملحة يف ا يكت اإلقليمي لألمم املتحدة
-16

شع ع ع ع ععاركت منظمة األغذية والزراعة ،طوال عام  ،2019مشع ع ع ع ععاركة اتمة يف عمت فريق املراجعة الداخلي املشع ع ع ع ععملك ب
الوكاالت واملعين ابملراجعة اإلقليمية لألمم املتحدة ،مما ألععار عن دنشععاء منصععة تعاونية دقليمية واحدة لكت دقليم ،مع
مكتب تنسيق للتنمية اتبع لألمم املتحدة يعمت ثابة أمانة.
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ويف ما يتعلق ابملنصع ععة التعاونية اإلقليمية ،تدعم املنظمة بنشع ععا اإلطار التحليلي وال اجمي واجدمات االلع ععتشع ععارية
وماام الدعوة وعقد االجتماعات ،ال ل ع ع ععيما يف ما يتعلق ابلعمليات اإلقليمية ،وتعزيز التنس ع ع ععيق والدعم ملنس ع ع ععقي
األمم املتحدة املقيم  ،من خالل عمت السيالات والتحليت واملعلومات.

 -18وتشع ععارك املنظمة بنشع ععا يف صع ععياغة التحليالت القطرية املشع ععملكة ،وتشع ععارك يف مامات التعميم والتسع عريع ودعم
السيالات يف بلداع خمتارة ملزيد من االتصال و/أو التكامت مع الدورة ااديدة ألطر التعاوع.
-19

وتقدم املكاتب اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة الدعم الاين والسع ع ععيالع ع ععاي للمكاتب القطرية يف خمتلف خطوات
صياغة أطر التعاوع.
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وم تعي موفا دقليمي خمتارين من املنظمة كإعضععاء يف جمموعات دعم األقراع اإلقليمية اليت تنسععقاا املكاتب
اإلقليمية املعنية بتنس ع ع ععيق التنمية املنش ع ع ععإة حديثًا ،واملكلاة إبجراء مراجعة نظراء للتحاليت القطرية املش ع ع ععملكة وأجزاء
أخري من أطر التعاوع ،ا يكات االعملاف بوضع ع ع ع ع ع ععوم ابمليزة النسع ع ع ع ع ع ععبية للمنظمة ومسع ع ع ع ع ع ععاةتاا يف أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة.

-21

الاعال من حيث التكلاة واملدفوع ابلطلب مع ش ع ع ععركاء األمم املتحدة على الص ع ع عععيدين
ومن خالل متابعة التعاوع ّ
اإلقليمي واإلقليمي الارعي ،واملدعوم بقيمة مقملحة واضع ع ع ع ع ع ععحة ملنظومة األمم املتحدة ككت كما هو دد يف فريق
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املراجعة الداخلية ،ل ععتس ععتطيع املنظمة توفري ال ععتجاابت مالئمة للقض ععاس الناش ععئة ع احلدود أو قض ععاس وأولوست
التنمية املشع ع ع ععملكة يف السع ع ع ععيا اإلقليمي احملدد .وقد دعمت املنظمة االئتالفات القائمة على القضع ع ع ععاس املقملحة يف
ض ع ع عا على
خمتلف االموعات املواض ع ع ععيعية ،وهي ملتزمة بتس ع ع ععايلاا .ول ع ع ععملكز اااود اإلقليمية اليت تبذ ا املنظمة أي ً
حتس ع ع دمكانية احلص ع ععول على التمويت واالل ع ععتثمارات من خالل التعاوع الوثيق مع القطاع اجا واملةل ع عس ع ععات
املالية الدولية.

حتديد أولوست دعم املنظمة للبلداع النامية غري السع ع ع ععاحلية ،والبلداع األقت منواً ،والدول اازرية الصع ع ع ععغرية
النامية
-22

الععتجابةً لطلب جملس املنظمة يف دورته التالعععة واجمس ع بعد املائة ه 8-4يونيو/حزيراع  )2018ودقر ًارا اباللتزام
الس ع ع ععيال ع ع ععي الثابت لعض ع ع ععوية املنظمة ابلوص ع ع ععول دة الس ع ع ععكاع يف األماكن البعيدة واملعزولة ا يتماش ع ع ععى مع مبدأ
"عدم دةال أحد خلف الركب" ،يركز املدير العام للمنظمة بشعدة على تقدمي مسعاعدة خاصعة مسعتادفة للتصعدي
منوا ،والبلداع النامية غري الس ععاحلية .ول ععيقوم
للتحدست اليت تواجه الدول اازرية الص ععغرية النامية ،والبلداع األقت ً
املقر الرئيسعي للمنظمة بتنسعيق ومواءمة الدعم املقدم ذه البلداع يف جمال
هذا املكتب املتصعأل املنشعإ حديثًا يف ّ
يدا بيد ،اليت أطلقت حديثًا ،كمنصعة لتسعايت وتسعريع مسعاةة املنظمة
السعيالعات ،ولعتعمت املبادرة الرائدة للعمت ً
يف هذه البلداع لتحقيق هديف التنمية املستدامة  1و.2

تعزيز التعاوع ب الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
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قوس يف تعزيز تعاوع الوكاالت الثالثة
دورا ً
ازا ً
تلعب عملية دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية املس ع ع ععتمرة ً
اليت توجد مقارها يف روما على الصعيدين القطري واإلقليمي .والتجابةً للتوصيات اليت وافق علياا جملس املنظمة
يف دورته التالعة واجمس بعد املائة يف يونيو/حزيراع  ،2018هناك جاد متزايد اعت هذا التعاوع أكثر مناجية
وال ع عملاتيجية ،والملكيز على الناج ال اجمية .وتُظار الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مش ع ععاركة نش ع ععطة كاريق يف
هذه العملية ،وتقوم بوضع ع ععع ناسع ع ععاا "كحلااء طبيعي " ،وابلتاك ف هنا تتشع ع ععارك يف الدعوة لوضع ع ععع األمن الغذائي
والتغذية والزراعة املسع ععتدامة على رأس جدول أعمال األمم املتحدة القطري .وتشع ععارك الوكاالت اليت توجد مقارها
يف روما بشع ع ععكت أوثق يف تصع ع ععميم برامج مشع ع ععملكة حول الغذاء والتغذية والزراعة على املسع ع ععتوي القطري كجزء من
دطار عمت األمم املتحدة للتعاوع يف جمال التنمية املس ع ععتدامة ،ا يف ذلك يربة اجطو القطرية املش ع ععملكة يف بلداع
خمتارة هكولومبيا ودندونيسيا والنيجر).
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حتسني األداء الداخلي والرقابة ،ونظم صنع القرار وخدمات التنفيذ:
الالمركزية يف صنع القرار وتاويض السلطة
-24

الع ع ع ععتجابةً للقرارات اليت اختذ ا البلداع األعضع ع ع ععاء يف الدورة الثالثة والسع ع ع ععت بعد املائة اللس املنظمة وعمالً بدأ
الوالية الارعية ،اختذت املنظمة منذ املراحت األولية من عملية الالمركزية تدابري مس ععتمرة لتاويض مزيد من الس ععلطة
للمكاتب امليدانية ،خاصع ع ع ع عةً يف ما يتعلق ابلتتطيو وال جمة وتعبئة املوارد .وشع ع ع ع ععددت املنظمة ،يف ا ونة األخرية،
على ضماع تاويض حقيقي للسلطة يف املسائت التشغيلية ،ال ليما يف ما يتعلق إبدارة املوارد البشرية واملشملست،
كما م التإكيد عليه يف املراجعة الداخلية للاياكت اإلقليمية للمنظمة ه )2019وتقييم دطار النتائج االلع ع ع ع عملاتيجية
للمنظمة ه .)2019ولتستمر هذه اااود يف عام  2020وما بعده ،هدف اإللراع يف التنايذ من جانب املنظمة
وينب التإخري يف تنايذ املشععاريع ،لتلبية توقعات خطة عام  2030واملشععاركة يف تنايذ ال انمج املشععملك مع شععركاء
األمم املتحدة ا خرين .وتشع ع ععمت اإلجراءات اليت يتم تنايذها مراجعة لع ع ععيالع ع ععة املوارد البشع ع عرية من غري املوفا ،
املقر الرئيسع ععي دة املكاتب اإلقليمية يف خمتلف االاالت ،ا يف
مما يسع ععمل بزسدة تاويض لع ععلطة صع ععنع القرار من ّ
ذلك توفيف املوارد من غري املوفا  ،وتبسععيو دجراءات التتليأل املتتلاة .وتسععمل لععيالععة املشععملست املنقحة
اليت أدخلت حديثاً يف املنظمة هالقس ع ع ع ععم  502من الدليت) بزسدة تاويض الس ع ع ع ععلطات لرال ع ع ع ععاء املكاتب امليدانية،
ش ع ع عريطة توفر القدرات احمللية هأي التدريب) و/أو توفر املوفا الدولي للمش ع ع ععملست يف البلد أو على املس ع ع ععتوي
هاإلقليمي الارعي) اإلقليمي لدعم دجراءات الشراء الوطنية واإلقليمية.

حتس األداء الداخلي والرقابة وددارة املتاطر يف املكاتب امليدانية
-25

أدخلت املنظمة ضع عوابو داخلية معززة واإلدارة التشع ععغيلية ووفائف ددارة املتاطر ه ا يف ذلك املتاطر االئتمانية)
يف املكاتب امليدانية ،على النحو املعملف به يف تقرير شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف للاملة -2017
 .2018و ري حعاليًعا التنايعذ الكعامعت لوفياعة ددارة املتعاطر يف املكعاتعب امليعدانيعة ،عا يف ذلعك اعتمعاد نظم أكثر
تكامالً وتبس ععيطًا للتتطيو والرص ععد واإلبالن عن املتاطر ،ول ععيجري ال ععتكماله يف خالل عام  .2020وابلتوازي
مع ذلعك ،ولزسدة القعدرات احملليعة ،أطلقعت املنظمعة برانجمعًا جعدي ًعدا لتبعادل املعرفعة والتعدريعب ،عا يف ذلعك مواضع ع ع ع ع ع ععع
التنقعت ااغرافيعة املةقتعة ملسع ع ع ع ع ع ععاعدي ممثلي املنظمعة اإلقليمي  ،ودحاطات دعالميعة اعيعة ملمثلي املنظمعة اإلقليمي
اادد ،ومبادرات  Think Labsع األقاليم ،مما مكن املكاتب القطرية من تبادل اج ات وأفض ع ع ع ععت املمارل ع ع ع ععات
واحللول للتحدست املشملكة يف يع األقاليم اجمسة.
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اثلثاا  -اإلجنازات والتحدايت يف إقليم أفريقيا
-26

يقوم املكتععب اإلقليمي ألفريقيععا بتمت ومواءمععة بعض أنشع ع ع ع ع ع ععطتععه لاللع ع ع ع ع ع ععتاععادة من آتزرات أك ب تعبئععة املوارد
واالتصع ع ععاالت والشع ع عراكات ،ا يف ذلك برامج التعاوع ب اانوب واانوب ،ملتابعة العمت الدعوي االلع ع عملاتيجي
الذي يادف دة حتقيق قدر أك من األثر يف جمال تعبئة املوارد .ويتم ذلك من خالل ش عراكات هادفة تركز على
الملويج والتس ععويق تس عععى دة احتالل املنظمة موقع ش عريك قيّم على املس ععتوي اإلقليمي والبناء على ميز ا النس ععبية
كايئة تقنية للمعرفة واج ة.
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لع ع ع ع ع ع ععجلعت املوارد اليت جرت تعبئتاعا خالل فملة السع ع ع ع ع ع ععنت  2019-2018يف اإلقليم زسدة بنحو  9يف املعائعة على
متولع ععو فملي السع ععنت السع ععابقت ه .)2017-2014كما كانت هناك جاود الع ععتادفت تنويع قاعدة الشع عراكات
لتش ع ع ع ع ع ععمت مرافق عاملية جديدة وجاات ماحنة انش ع ع ع ع ع ععئة حديثًا وكذلك البلداع األعض ع ع ع ع ع ععاء ،ا يف ذلك من خالل
حسعاب األمانة للتضعامن مع أفريقيا ،الذي العتضعافه فتامة رئيس غينيا االلعتوائية لتعبئة ما جمموعه  25.1مليوع
دوالر أمريكي من ل ع ع ع ع ع ععتة بلداع أعض ع ع ع ع ع ععاء ،هي أنغوال ه 10مالي دوالر أمريكي) والص ع ع ع ع ع ع ه 2.6مليوع دوالر
أمريكي) وغينيا االل ع ععتوائية ه 10مالي دوالر أمريكي) ودل ع عواتيين ه 100 000دوالر أمريكي) وفرنس ع ععا ه 2مليوع
يورو) وزميبابوي ه 100 000دوالر أمريكي).
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عُززت الش ع ع ع عراكات مع أص ع ع ع ععحاب املص ع ع ع ععلحة الرئيس ع ع ع ععي املعني  .ونظّمت منظمة األغذية والزراعة ،ابلتعاوع مع
ماوضع ععية االحتاد األفريقي ومصع ععرف التنمية األفريقي والصع ععندو الدوك للتنمية الزراعية والبنك الدوك ،يف كيغاك،
رواندا يف أغس ع ع ععطس/آب  ،2019حوار قيادة األمن الغذائي يف دفريقيا ،الذي جنم عنه توقيع بياع مش ع ع ععملك للعمت
ووقععت معذكرات تاعاهم مع
م ًععا لعدعم البلعداع األعضع ع ع ع ع ع ععاء يف معا يتعلق ع دول أعمعال األمن الغعذائي وتغري املنعا ُ .
ش ع ع ععركاء من مثت املةل ع ع عس ع ع ععات األكادميية/البحثية هكمنتدي ااامعات اإلقليمية) واالتمع املدظ والتعاونيات و/أو
منظمععات املنتج هكشع ع ع ع ع ع ععبكععة منظمععات املزارع واملنتج الزراعي يف غرب أفريقيععا) .كمععا عُززت االئتالفععات
ال ملانية الوطنية ودوع اإلقليمية الل ع ع ععتتدام أدوارها الدعوية .كذلك ُوطّد التعاوع مع ش ع ع ععركاء التعاوع الثالثي ب
بلداع اانوب.
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ولع ع ع ع ع ع ع ّععت منظمعة األغعذيعة والزراععة يف أفريقيعا نطعا أعمعال اإلعالم ومسع ع ع ع ع ع ععتوي أعمعال التوعيعة اليت تقوم هعا .وقد
وضع ع ع ع ع عععت الع ع ع ع ع عملاتيجية لإلعالم ،ما أدي دة متت متيّز منتجات املنظمة وبروزها وزسدة القدرات على املسع ع ع ع ع ععتوي
القطري .وقد حتسع ع ع ععنت كمية ونوعية املطبوعات اإلقليمية ،اليت عرضع ع ع ععت قصع ع ع ععأل جنام دفريقيا ،مغطيةً مواضع ع ع ععيع
القضع ع ع ععاء التام على ااوع والتنوع البيولوجي واملسع ع ع ععاواة ب اانسع ع ع ع والقدرة على الصع ع ع ععمود والتكيف وقصع ع ع ععأل
ص ع ع ع عا لالل ع ع ع ععتاادة من املاارات
االهتمام اإلنس ع ع ع ععاظ .كما عُّززت أي ً
ض ع ع ع عا الش ع ع ع ععبكة اإلعالمية ،ما أاتم للموفا فر ً
والقدرات وتبادل أفضت املمارلات لزسدة آاثر املنالبات الدعوية دة احل ّد األقصى.
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أُدخلت حتس ع ع ع ع ع ععينات على اإلدارة املالية يف املكتب اإلقليمي ،بدءًا من يايز املدفوعات ع اجدمات املص ع ع ع ع ع ععرفية
اإللكملونيعة للبعائع  .و ري ا ع العدفع ألكثر من  35ابئ ًععا عن طريق اجعدمعات املصع ع ع ع ع ع ععرفيعة اإللكملونيعة ،بعدءًا من
ابئع اثن يف بداية فملة السععنت  .وابإلضععافة دة ذلك ،بدأت املدفوعات ع ا اتف احملمول للمسععتايدين لقاء
حلقعات العمعت هوليس املعدفوععات النقعديعة فقو) .وهعذا يلغي حعاجعة املوفا دة محعت مبعال نقعديعة كبرية لعدفع
تكاليف الاناد أو الطعام .وحت ّسن هذه اااود الكااءة وتقلّت دة ح ٍّّد بعيد فر الغش.
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مّ الملكيز على معااة ددارة األص ععول ،حبيث خاض املكتب اإلقليمي خالل فملة الس ععنت معدل عدم االمتثال يف
ددارة األصول من  22يف املائة دة  3يف املائة هاحل ّد األقصى املقبول لدي املنظمة هو  5يف املائة).
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لتعزيز أداء ددارة املتاطر والقدرة على ذلك يف املنطقة ،ناذت املنظمة يف شع ععاري لع ععبتم /أيلول وأكتوبر/تشع عرين
األول  2019حلقيت عمت ،ابللغت الارنسععية واإلنكليزية ،ما أدي دة حتسع قدرات أكثر من  110من املوفا
حتسع ع ع ع ع ع ععينعًا ملحوفعًا .وينبغي على املنظمعة أع تبين على هعذه العدورة األوة إلدارة املتعاطر فتنظم ابنتظعام مثعت هعذه
الدورات التدريبية وتواصع ع ع ععت تطويرها لتتوافق مع تطوير هنج املنظمة دزاء املتاطر .ولع ع ع ععيواصع ع ع ععت املكتب اإلقليمي،
ًيعا لض ع ع ع ععماع دجراء أكاإ العمليات املالية أبقت
ابلتعاوع مع املقر الرئيس ع ع ع ععي ،رعاية مثت هذا التدريب للموفا
املتاطر املمكنة.
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مكرس لتوفيف مديرين والع ع ع ع ع ععتكمال عمليات التوفيف املعلقة لوفائف املشع ع ع ع ع ععاريع ع
بُذلت جاود لتوفري دعم ّ
اإلقليم .وقد ُو ّجات اااود دة زسدة مس ع ع ع ععتوي ااودة واالمتثال يف كت خطوة من خطوات عملية توفيف املوارد
فعالة .وم ّكن ذلك
البشعرية من موفا وغري املوفا  ،وخاصعةً يف ما يتعلق بارز الطلبات وصعياغة تقارير اختيار ّ
حتسن التعاوع والتواصت مع املكاتب القطرية
املكتب اإلقليمي ألفريقيا من تقليت الوقت الالزم ملتء الشواغر .وقد ّ
واإلقليمية الارعية ابطراد من خالل دحاطات منتظمة على لععكايب مع موفاي املكاتب القطرية ودورات تدريب
منتظمة مع ممثليات املنظمة .وينبغي توليع نطا هذه اااود يف عام  2020لبناء قدرة أك على تقدمي عمليات
وخدمات موارد بش ع ع ع ع عرية ممتازة ع اإلقليم .كذلك نعُ ّاذت بنجام يف عام  2019خطة تطوير للموفا  .وأاتحت
ض ع ع ع ع ع ع عا تعزيز التععاوع مع املقر الرئيسع ع ع ع ع ع ععي لتقعدمي مزيعد من حلول التعليم اإللكملوظ ملوفاي املكتعب
هعذه اجطعة أي ً
ض عا تدريبًا مباش ع ًعرا على أولوست املنظمة ،مثت املش ععملست واحلماية من اإلل ععاءة واالل ععتغالل
اإلقليمي ألفريقيا ،وأي ً
اانسي للمستايدين.
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أكد املكتب اإلقليمي على متء ش عواغر الوفائف الرئيسععية يف الوقت املنالععب لتمت قدرة املكاتب القطرية على
اإلجناز ،ا يف ذلك بتحسع ع ع املوارد املتاحة دة احل ّد األمثت من خالل الع ع ععتعراضع ع ععات دورية للميزانية .وقد ملئت
عدة وفائف يف ممثليات املنظمة لضع ع ع ع ععماع الع ع ع ع ععتمرارية تقدمي اجدمات وال امج .وقد بُنيت القدرات الداخلية من
خالل النظم على مسع ع ع ع ع ع ععتوي املنظمعة ويف جمعاالت أخري رئيسع ع ع ع ع ع عيعة من مثعت اإلدارة على ألع ع ع ع ع ع ععاس املتعاطر املعاليعة
واملشع ع ععملست ابلع ع ععتتدام العمليات واإلجراءات ااديدة ،وددارة ال امج واملشع ع ععاريع ،وكذلك الع ع ععتتدام النظم على
املستوي املةلسي .وقُدمت دورات تدريبية دورية للمكاتب القطرية عن تعبئة املوارد والشراكات.
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عززت القدرة على ددارة املشعملست ع تدريب أكثر من  150موف ًاا يف اإلقليم على لعيالعة املشعملست ااديدة.
ّ
ضعا
وأجري املكتب اإلقليمي ألفريقيا هذا التدريب ابللغت اإلنكليزية والارنسععية ال فقو ملوفاي املشععملست ،بت أي ً
ملمثلي املنظمة واملوفا اإلداري .

-36

ُد ّشع عن يف ديسع ععم /كانوع األول  ،2019ابلتعاوع مع الاريق األخضع ععر التابع ل انمج األمم املتحدة اإلمنائي ،نظام
كاروضععوئي يعمت ابلطاقة الشععمسععية مرتبو بشععبكة اإلمدادات الكارابئية قدرته  105كيلووا  ،وهو األك حىت
أي من املكاتب امليدانية للمنظمة ،ومي ّكن هذا النظام املنظمة من ختايض ناقا ا املتعلقة ابلطاقة دة ح ٍّّد
ا ع يف ٍّّ
كبري ،دذ أنه يغطي  40-30يف املائة من الطلب على الطاقة يف املكتب .وعالوة على ذلك ،لع ع ع ع ععيح ّسع ع ع ع عن النظام
الع ع ع ع ع ع ععتمراريعة أعمعال املكتعب ألنعه مي ّكن االنتقعال تلقعائيعًا من الشع ع ع ع ع ع ععبكعة دة املولعد يف حعالعة انقطعاع التيعار الكارابئي
أخريا ،لع ععيُت ّاض النظام لع ععنوًس  40طنًا من مكاف اثظ أكسع ععيد الكربوع هأي ما يعادل انبعااثت تسع ععع
الوطين .و ً
ليارات خالل عام).
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أنشع ع ع ع ع ع ع املكتعب اإلقليمي الارعي لغرب أفريقيعا العذي يغطي البلعداع األعض ع ع ع ع ع ع ععاء يف غرب أفريقيعا البعال ععددهعا
بلدا ،وهو يةدي دور ور لدعم الشع ع ععةوع اإلنسع ع ععانية والقدرة على الصع ع ععمود ع التتطيو وال جمة والتشع ع ععغيت
ً 15
واإلبالن .و ُش ّكت الاريق املتعدد التتصصات للمكتب اإلقليمي الارعي لغرب أفريقيا من خالل نقت وفائف من
ممولعة وجعب اتاعا البلعد
املكتعب اإلقليمي ألفريقيعا ،العذي كعاع لع ع ع ع ع ع ععاب ًقعا يغطي وفعائف اإلقليم الارعي ،ووفعائف ّ
املض ععيف .وقد ل ععاهم تش ععغيت املكتب اإلقليمي الارعي لغرب أفريقيا يف تعزيز القدرات اإلدارية والتش ععغيلية والتقنية
لتحس دعم بلداع اإلقليم الارعي.
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رغم هذه اااود واإلجنازات ،ال تزال املنطقة تواجه بعض التحدست:

هأ)

يف ما يتعلق ابملاارات الانية والكااءات الالزمة للتصدي لشواغت التنمية اإلقليمية الرئيسية ،هناك بعض الثغرات،
وهنعاك خ ات عددة كمعا يف جمعال الرعي ال تكاي ععددا لتوفري دعم و ٍّ
اف للععدد الكبري من املش ع ع ع ع ع ع ععاريع أو توفري
ً
اجدمات التقنية دة املواقع اليت حتتاجاا.

هب) يبعدو أع العمليعات الطويلعة واملرهقعة متثعت حتعدست كبرية تعو قعدرة املنظمعة على دجنعاز األهعداف املتوق ععة يف الوقت
احملدد ،ال لع ع ع ع ع ع ععيما يف ٍّ
دقليم بلدانه "معرضع ع ع ع ع ع ع ة للطوارئ" والسع ع ع ع ع ع ععيا فيه معقد ،تكتناه متطلبات قصع ع ع ع ع ع ععرية األجت
وأوضاع أزمات.
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ابعا  -الطريق إىل األمام
را
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نظرا دة تواتر وخطورة التحدست والدوافع اجارجية املتزايدة ،ل ع ع ععيتطلب حتديد موقع املكاتب امليدانية للمنظمة
ً
على املدي املتولع ع ععو الع ع ععتعراضع عًعا وحتليالً مناجي ومسع ع ععتوي أعلى من املرونة والتكيف ،لاللع ع ععتجابة لتوقعات
الدول األعضاء.
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وحتتال املنظمة دة متابعة األهداف التالية ،يف الاملة املالية  ، 2021-2020للتصع ع ع ع ع ععدي للتحدست والع ع ع ع ع ععتغالل
الار ااديدة:

هأ)

التحول حنو هنج برانجمي كامت على املستوي الالمركزي:
لتتمكن املنظمة من االلتاادة من مساةتاا يف جمال السيالات العاملية والتنظيمية والعلمية والتقنية من خالل
تس ع ع ع عريع التحول حنو هنج برانجمي كامت وحتديد أهداف برانجمية أكثر واقعية على املس ع ع ع ععتوي القطري واإلقليمي،
لدعم خطة عام  2030وحتقيق أهداف التنمية املسعتدامة .ولعيسعاعد ذلك أيضًعا املنظمة على املسعاةة يف دطار
التعاوع لألمم املتحدة يف جماالت اختصاصاا األلالي .ولتقيّم هذه العملية يف التعراض اإلطار االلملاتيجي
للمنظمة ،الذي ليجري يف عام .2020

هب)

القيمة املقملحة للمنظمة على املستوي اإلقليمي يف ليا دعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة:
من خالل توحيد املعارف اإلقليمية والقدرات التقنية واملشع ع ع ع ع ععاركة يف "االئتالفات القائمة على القضع ع ع ع ع ععاس" املقملحة
واليت متثت ش ع ععبكات من قدرات وكاالت األمم املتحدة ع خمتلف االموعات املواض ع ععيعية ،ل ع ععتكوع املنظمة قادرة
على قيادة الع ععتجابة ا ألمم املتحدة اإلقليمية لالحتياجات القطرية يف جماالت اختصع ععاصع ععاا األلع ععالع ععي ،وحتسع ع
وصع ععول البلداع األعضع ععاء دة خ ة املنظمة اإلقليمية .ولع ععتكوع قدرات املنظمة يف جمال تكامت السع ععيالع ععات على
املسع ع ع ع ع ع ععتوي اإلقليمي ،عا يف ذلعك من خالل االبتكعار والتحليعت ،ماتعا ًحعا للنجعام يف هعذا الب ععد ا عام والصع ع ع ع ع ع عععب.
ولع ععتكوع قدرة املنظمة القوية ضع ععمن برانمج العمت العاملي بشع ععإع 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
ختدماا املكاتب املتعددة البلداع ،مثت احمليو ا ادئ والبحر الكارييب واحمليو ا ندي وجزر األطلسي.

هل)

دور املنظمة القيادي يف جمال األمن الغذائي والزراعة والتغذية على املستوي القطري:
من خالل االل ع ع ععتاادة من دورة دطار عمت األمم املتحدة للتعاوع املعاد تص ع ع ععميماا لزسدة االهتمام داول أعمال
األمن الغذائي والزراعة والتغذية ،على املسععتوي الوطين ،لععتكوع املنظمة قادرة على التإثري يف جدول أعمال األمم
املتحدة على املسعتوي القطري ،مع التوجه حنو هنج متعدد التتصعصعات ومشعملك ب القطاعات .و عل يكوع هناك
جمال عمت هام يتمثت يف احلاجة دة تش ع ععديد مواءمة دطار نتائج املنظمة مع مةش ع عرات أهداف التنمية املس ع ععتدامة،
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:
توجاا حنو النتائج مع شركاء األمم املتحدة ا خرين ،وال ليما الوكاالت اليت توجد
يعت تعزيز تعاوع أقوي وأكثر ً
مقارها يف روما ،على ألاس الت زر والتكامت ،شرطًا ألاليًا للتصدي للتحدست املقبلة وحتقيق األهداف املذكورة
أعاله .كما أع املنظمة ل ععوف تزيد تركيزها على الش عراكة مع املس ععتثمرين من القطاع العام واجا  ،وعلى تعزيز
الش ع عراكات املبتكرة .ول ع ععيكوع لوض ع ععع راية جديدة للتعاوع مع القطاع اجا  ،بناء على طلب جملس املنظمة يف
دورتعه ال عث الثعة والسع ع ع ع ع ع ععت بععد املعائعة املعقودة يف ديسع ع ع ع ع ع ععم /كعانوع األول [ 2019الاقرة 10هب) من الوثيقعة CL
 ،]163/REPآاثر كبرية على تشكيت شراكات جديدة على مستوي املكاتب امليدانية.

هه)

تعزيز القدرة التشغيلية:
بناءً على توصع ع ع ع ع ع ععية شع ع ع ع ع ع ععبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ه )2018-2017واملراجعة الداخلية للاياكت
اإلقليمية للمنظمة ه ،)2019ل ععتواص ععت املنظمة يف فملة الس ععنت  2021-2020تطبيق املزيد من اإلجراءات لتعزيز
الكااءات التشعغيلية من خالل تطبيق الالمركزية يف اإلدارة الرئيسعية والعمليات التشعغيلية ،وزسدة تاويض السعلطة،
وحتسع ع ع ع ع ع ع قع ععدرات الرصع ع ع ع ع ع ع ع ععد والتقييم ورفع التقع ععارير على املسع ع ع ع ع ع ععتوي القطري ،هع ععدف حتسع ع ع ع ع ع ع األداء العع ععام
واإلجنازات ال انجمية.

هو)

تشجيع االبتكار على املستوست الالمركزية:
متشع ععيًا مع راية املدير العام ،لع ععتشع ععارك شع ععبكة املكاتب امليدانية بشع ععكت كامت يف عملية الرقمنة يف املنظمة وتعزيز
االبتكارات يف هذا االال لتسعريع التقدم يف تنايذ خطة عام  .2030و علتُحدد الراية املةلعسعية ااديدة من خالل
املقر الرئيس ع ع ععي ،والذي ل ع ع ععيعمت على الناوض بروم االبتكار يف املنظمة
مكتب االبتكار الذي أنش ع ع ع حديثًا يف ّ
وتعزيزهععا توحيععدهععا ،ععا يف ذلععك الععذهنيععة املبتكرة ،واالبتكععار يف منععاذل التعععاوع ،واالبتكععار يف التطبيق من خالل
الرقمنة .ولععتكوع شععبكة املكاتب امليدانية يف طليعة اااود الرامية دة تعزيز املناجيات واملناهج وال امج املبتكرة،
اليت ميكن زسد ا بش ع ععكت مس ع ععتدام ابلتعاوع مع احلكومات الوطنية والقطاع اجا واألول ع ععا األكادميية واالتمع
املعدظ .ومع األخعذ يف االعتبعار أبنعه ال يوجعد ح ّعت ععاملي لبعض التحعدست اليت نواجااعا اليوم ،وأبنعه ليس هنعاك
قيما يف تكييف احللول املبتكرة ومناذل األعمال مع
دورا ً
حت واحد ينالع ع ع ع ععب ااميع ،لع ع ع ع ععتلعب املكاتب امليدانية ً
ّ
السياقات احمللية ،وعلى وجه التحديد احتياجات ومطالب البلداع.
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يف الطريق دة األمام ،يسعى املكتب اإلقليمي ألفريقيا دة معااة هذه التحدست ابختاذ اجطوات الالزمة.

هأ)

زسدة بروز ووجود/قدرة املنظمة يف اإلقليم على دثبات أع ا أثر واقع والتإثري على العمليات السيالاتية واحلوارات
وجداول األعمال ذات الصععلة على مسععتوست البلد واإلقليم الارعي واإلقليم وعامليًا ،ودرلععاء ذلك يف أدلة ومعرفة
متينت مشتقت من الرصد والتقييم والتعلم من العمت الاين وال امج واملشاريع على املستوي امليداظ وع البلداع؛
وال ععتتدام ذلك لرعاية الشع عراكات واحلوارات مع اااات الااعلة املتتلاة يف جماالت خمتلاة من خالل هنج أكثر
الملاتيجية للشراكات وتعبئة املوارد واالتصاالت والعمت الدعوي.

هب) دعادة التاكري يف مزيج املاارات والكااءات الالزم لتحس ع تنايذ ال امج ،ويف منوذل التعاوع والتنسععيق واالتصععال
ب املكاتب القطرية واإلقليمية الارعية واإلقليمية ومكاتب املقر لتمك آتزرات وروابو ألعلس بيناا لتاي اعيًا
ابلوالية املعقدة املناطة ابملكتب اإلقليمي ألفريقيا.
هل)

وأثرا ودعادة تركيز ال امج واملبادرات اليت حتش ع ع ع ع ع ععد املوارد الرئيس ع ع ع ع ع ععية وكذلك
االبتعاد عن املشع ع ع ع ع ع اريع األقت ً
بروزا ً
الشعراكات على حتقيق األمن الغذائي والتحول الزراعي املسعتدام الشعامت للجميع .وعلى وجه اإل ال ،وفائف
ددارة املعرفة والرص ععد والتقييم حباجة دة ٍّ
مامة ابياه اتباع هنج براجمي انض ععج
قدر ذي ش ععإع من التعزيز كتطوة ّ
اتم ،ما يتيل على ٍّ
حنو أفضععت مضععافرة النتائج والععتيعاب املمارلععات اايدة والدروس املسععتاادة ،متشععيًا مع هنج
"اإلدارة ل تحقيق النتائج".

هد)

تبسععيو العمليات وجعلاا المركزية ،خاص عةً يف ما يتعلق ابلععتجالب وتشععغيت وددارة املواهب وااللععتحصععال على
متاما حيث احلاجة دلياا .وحتقي ًقا ذه الغاية ،النظر يف
السلع واجدمات بطريقة منالبة ّ
فعالة ويف الوقت املنالب ً
توفيف من م مزيج خ ات خمتلف عدا عن اج ة التقنية يف قطاعات فرعية ووفائف دعم أل ع ع ع ع ع ععال ع ع ع ع ع ععية ددة؛
ودضافة املزيد من ذوي اج ات الاريدة و/أو الار ملزل اج ة التقنية.

هه)

متت مشععاركة أصععحاب املصععلحة وبناء الشعراكات؛ وحتسع تعبئة املوارد واإلعالم االلعملاتيجي وحتليت السععيالععات
وتيسع ععري تطوير/دصع ععالم السع ععيالع ععات؛ وتعلم كياية ددارة تنوع اجلايات والتتصع عصع ععات واج ات ااغرافية والتقنية
واللغات وجماالت التطوير والعمت السيالاي لتحقيق املزيد من الاعالية.

