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نتائج وتوصيات مشرتككة برتا التقييمرتات األربعرتة الرتي أهريناهرتا ة ال رتكة         هذا التجميعيالتقييم يضّم تقرير  - 1

( وكولومبيرتا  2112األخرية لربامج منظمة األغذية والزراعة )ال رتاو( وبنيتارتا ة البلرتدامل املتوسرتلة الرتدخل أمي أرمينيرتا )      

 (. 2112( وفييت نام )2112( وسرم النكا )2112)

 

واملواضيع لكي تنظر فياا اإلدارة العليا وتصدر توصية موحدة تدعو إىل وضع  حيدد التقرير جمموعة من املسائل - 2

ترحب اإلدارة العليا بالتحليل الذم يتضمنه التقرير وهي واثقة واسكاتيجية شاملة للتعاومل مع البلدامل املتوسلة الدخل. 

ابط فيما بينارتا لتعزيرتز أداا ال رتاو علرتى     من أمل النتائج الي يتوصل إلياا ستساهم ة عدة هاود هارية حالية ووثيقة الك

 املستوى القلرم، سواا أكامل ذلك ة البلدامل املتوسلة الدخل أم على مستوى أعّم. 

 

تشمل فئة البلدامل املتوسلة الدخل شرحية واسعة ومنوعة من أعضرتاا ال رتاو، ويرتنعكذ هرتذا التنرتوع ة البلرتدامل        - 2

مليرتومل نسرتمة    01ماليرتا نسرتمة و   2سكامل البلدامل األربعة مثال يكاوح با  فعدد. التجميعياألربعة الي يشملاا التقييم 

وة حا . دوالر أمريكي تقريبا 12 111دوالر أمريكي إىل  5 111مع متوسط للدخل القومي اإلمجالي لل رد يكاوح با 

ة املائرتة ة   21كل أقرتل مرتن   ة املائة من الناتج احمللي اإلمجالي لكولومبيرتا، فارتي تشرت    7أمل الزراعة تساهم ة أقل من 

ة املائرتة مرتن سرتكامل أرمينيرتا يعرتانومل مرتن        6الناتج احمللي االمجالي ألرمينيا. وتشري آخر تقديرات لل او إىل أمل أقل مرتن  

انعدام األمن الغذائي ة حا أمل ربع سكامل سرم النكا تقريبا يعانومل من سوا التغذية. وبشكل أعرتّم فرت مل بعرتل البلرتدامل     

، ة طور التعاة من نزاعرتات وقعرتت مرتاخرا، فيمرتا     التجميعي، مبا فياا تلك الي يشملاا تقرير التقييم املتوسلة الدخل

تتعرض  أخرى لكوارث طبيعية متكررة م اهئة احلدوث وواسرتعة النلرتا . وتشرتري اإلدارة أيضرتا إىل أمل خصرتائة كرتثرية       

 للبلدامل املتوسلة الدخل تشكك فياا بلدامل من خارج هذه ال ئة. 

 

وقد مت تن يذ جمموعة واسعة من التدابري واإلهرااات والناج ة السنوات األخرية لزيرتادة فعاليرتة املنظمرتة علرتى      - 2

.  التجميعرتي مستوى البلدامل. ويتناول عدد كبري مناا مسائل ومشاكل وحتديات مت تسليط الضوا عليارتا ة تقريرتر التقيرتيم    

ن ذت اإلدارة جمموعرتة مرتن    2112ومنذ عام . يوية للقيادة القلرية ال عالةفعلى سبيل املثال يشري التقرير إىل األهمية احل

وقرتد مت  . التدابري املدروسة لتعزيز القيادة على املستوى القلرم مبا ة ذلك تنقرتي  إهرترااات التوفيرتا والتقرتدير والتنقرتل     

واختيار هديدة وقد عمل معظم  وقد خضع هاالا إىل عمليات تقييم. 2112ممثاًل لل او منذ مللع عام  21تعيا أكثر من 

 .ما يشكل اختالفا واضحا عن النمط الذم كامل سائدا ة املاضي، ممثلي ال او املعينا حديثا لدى املنظمة من قبل

 

إىل ال رعيرتة  وباإلضافة إىل ذلك، أدت مخسة تقييمات أجنزت ماخرا بشأمل مكاتب ال رتاو اإلقليميرتة واإلقليميرتة     - 5

لا ملا جيب القيام به من أهل تعزيز شرتبكة املكاترتب امليدانيرتة لل رتاو، مبرتا ة ذلرتك املكاترتب        تيسري مراهعة وفحة شام

  1وقد متت مناقشة اإلهرااات املقكحة بالت صيل واملوافقة علياا من قبل جلنة الربنامج.. القلرية
 

                                        
، الوثيقرتة  2112)يناير/كرتانومل الثرتاني    آسرتيا واحملرتيط ادرتاد    كرتل مرتن   ة  ملنظمرتة األغذيرتة والزراعرتة    ال رعيرتة  املكاتب اإلقليميرتة واإلقليميرتة  تقييم   1

PC 115/3 )مارس/آذار، الوثيقة  والبحر الكارييب وأمريكا الالتينية(PC 115/4 )الوثيقة2112)سبتمرب/أيلول  وأفريقيا ، PC 114/2 ، وآسيا وأوروبا

 (PC 106/5، الوثيقة  2111)يناير/كانومل الثاني  والشر  األدنى( PC 133/3، الوثيقة2112)يناير/كانومل الثاني  الوسلى
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ومل االسرتكاتيجي ومرتن    بشرتأمل أهميرتة حتديرتد املضرتم     التجميعرتي توافق اإلدارة على ما خلة إليه تقرير التقيرتيم   - 6

وباملثرتل، قرتام    2األولوية ألطر الربجمة القلرية، وهي ة صدد إدخرتال ترتدابري لتحسرتا صرتياغة إطرتار الربجمرتة القلريرتة.       

األعضاا بتأييد جمموعة من االقكاحات الصادرة عن اإلدارة لتعزيز قدرة ال او على تقديم الدعم السياسرتاتي ال عرتال علرتى    

ويرترب  التقريرتر    3الضرتوا بوضرتوح.   التجميعرتي ن املسائل األخرى الي سّلط علياا تقريرتر التقيرتيم   املستوى القلرم، وهذه م

اجلاود الرامية إىل تعميم وهاات النظرتر اجلنسرتانية علرتى املسرتتوى القلرترم، باعتبرتاره مرتن أهرتم مرتواطن الضرتعا.  وة           

اإلهرااات املتخذة لتعزيز تعميم البعد ، عرضت اإلدارة على األعضاا آخر املستجدات بشأمل 2112نوفمرب/تشرين الثاني 

وتعتقد اإلدارة أمل التقرتدم قرتد أحرتر  ولكنارتا      4اجلنساني وجمموعة من االقكاحات بشأمل مواصلة رفع هذا التحدم ادام.

تقر بأّنه ما  ال عمال هاريا. وقد مت تعيا نائب املدير العام )العمليات( "مناصرًا للقضرتايا اجلنسرتانية" مرتن أهرتل ضرتمامل      

تقدم املتواصل عرب أحناا املنظمة كلاا ة األشار والسنوات املقبلة، بالتماشي مرتع التزامرتات منظومرتة ال رتاو بشرتأمل هرتذه       ال

 .املسألة الدقيقة

 

إىل منوذج لألعمال للمكاتب القلرية "يكومل مصمما بشكل أفضرتل" الحتياهرتات البلرتدامل     التجميعييدعو التقييم  - 7

االقكاح كعنصر من عناصر التوصية املقدمة.  تدعم اإلدارة بالكامرتل املنلرتق واملرتربرات     املتوسلة الدخل، وهو يتضمن هذا

الي يقوم علياا هذا االقكاح وهي ملتزمة العمل باجتاه حتقيق منوذج ميّكن بنية املكاتب القلرية كافرتة مرتن االسرتتجابة    

 .املعّين(الحتياهات البلدامل املضي ة وخصائصاا )بغل النظر عن تصنيا دخل البلد 

 

باإلضافة إىل ذلك من املتوقع أمل يادى اإلطار املالي الشامل السكداد التكاليا، الذم جيرم وضعه حاليرتا، إىل   - 8

الش افية والبساطة ة عملية اسكداد التكاليا وتو يعاا ضمن بيئة عمل ال او اآلخرتذة ة التنرتامي، وال سرتيما ة املكاترتب     

تعترب أمل التعمق ة تدارس مسألة التغلية القلرية قد يولد جمرتاال ملزيرتد مرتن تنقرتي  منرتوذج       القلرية.   د على أمّل اإلدارة

األعمال للمكاتب القلرية، ومن هذا املنظور ترحب بتشديد اجمللرتذ علرتى احلاهرتة إىل "املزيرتد مرتن التحليرتل والعمرتل ة        

    5نية للمنظمة".املستقبل، وال سيما استعراض التغلية القلرية وطرائق شبكة املكاتب امليدا

                                        
". هيكل شبكة املكاتب امليدانية وطريقة عملاا تقرير عن" JM 2013.2/3وقد نوقشت أطر الربجمة القلرية ة مناسبات عدة. وعلى سبيل املثالي الوثيقة   2

 شّددت التقييمات اإلقليمية األخرية كلاا على هذه املسألة. 
الزراعة"، الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة األغذية وسياسات  ة جمالوعملاا  منظمة األغذية والزراعة"متابعة تقييم دور  PC 115/7الوثيقة   3

2112مايو/أيار  21-26للجنة الربنامج، روما، 
PC 114/15 الوثيقة  4
CL 149/REP الوثيقة  5
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باإلضافة إىل ذلك، إدارة ال او ملتزمة بتلبيرتق إطرتار متسرتق للمسرتاالة والرقابرتة الداخليرتة يشرتمل مجيرتع أحنرتاا           - 0

املنظمة، مصحوبا خبلة مدروسة ملعاجلة مواطن الضعا ة الرقابة الداخلية للمكاتب امليدانية للمنظمة، حبسب ما شدد 

تعتقرتد اإلدارة أمل هرتذه الترتدابري ستسرتام مسرتاهمة كرتبرية ة حتسرتا أداا        . اخلرتارهي  عليه مكتب امل تش العام واملراهرتع 

املكاتب امليدانية لل او وفعاليتاا، ومن خالل قياماا بذلك ستتناول الكثري من اخلالصات الي توصل إلياا تقرير التقيرتيم  

  6هذا. التجميعي

 

اسرتكاتيجية شرتاملة للتعرتاومل مرتع البلرتدامل املتوسرتلة الرتدخل.         يرفع هذا التقرير توصرتية واحرتدة أال وهرتي وضرتع      - 11

ما يتعلق مبحط تركيز ونلا  وطر  الدعم املاسسي ملمثليات املنظمرتة ة البلرتدامل    وتتضمن التوصية املقكحة عنصرين، أواًل

مل الرتربامج القلريرتة   إ. بشأمل احلاهة إىل وضع مناذج أعمال هديدة ملكاتب ال او ة تلرتك البلرتدامل   املتوسلة الدخل، وثانيًا

لل او هي مبادرات برعاية البلداملي أما طابع عملية التخليط االسكاتيجي لل او من أس ل إىل أعلى/ومن أعلرتى إىل أسرت ل   

فيشكل مسة أصيلة لإلطار االسكاتيجي املراهع لل او. ودذا السبب، فيما ال تعترب اإلدارة أمل هنرتاك حاهرتة درتددة إىل    

للبلدامل املتوسلة الدخل، فاي ملتزمة بالقيام بتحسينات متواصلة لتحسا  قدرة املنظمة على وضع اسكاتيجية حصرية 

وسرتو  يسرتتمر تن يرتذ تلرتك التغرتيريات      . االستجابة الحتياهات البلدامل وتعظيم النتائج ال سرتيما علرتى املسرتتوى القلرترم    

ة كافرتة املكاترتب    2117-2116نيرتة لل رتكة   والتحسينات ة فكة السنتا احلالية وسو  تتعز  ة برنامج العمرتل وامليزا 

 .القلرية للمنظمة بدال من اقتصارها على مكاتب البلدامل املتوسلة الدخل وحسب

                                        
 FC 156/15 الوثيقة  6


