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اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ألوروبا وآسيا  منظمة األغذية والزراعةمكاتب لتقييم  مت إعداد هذا التقرير كمتابعة -1

وضور على املستوى احلعلى األصعدة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية. ومّت الرتكيز بشكل خاص على ، 1الوسطى

فرعية واإلدارة على املستويات اإلقليمية واإلقليمية ال احلوكمةالقطري يف اإلقليم، وكذلك على القوضايا املتصلة مبؤسسات 

 والقطرية. 

 

عن حالة  دثةومتاشيًا مع سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن التقييمات، يقدم هذا التقرير معلومات حم -2

وبناًء على طلب مكتب التقييم، يوّفر التقرير عالمًة لسجل إجراءات تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف رّد اإلدارة. 

 حبيث قامت إدارة املنظمة بتقييم ذاتي ملستوى اعتماد التوصيات وتنفيذها.اإلدارة على جدول من ست نقاط، 

 

 التقدم العام احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيات املقبولة 

 

األوروبية للزراعة يف دورتها الثامنة والثالثني واملؤمتر اإلقليمي ألوروبا يف دورته التاسعة  اللجنةتناول كل من  -3

، عن طريق املوافقة على النظام الداخلي للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا. كما مت االتفاق احلوكمةت قوضايا مؤسساوالعشرين، 

األوروبية للزراعة كل سنتني بالتبادل مع دورات املؤمتر اإلقليمي ألوروبا. وسيطبق ذلك للمرة  اللجنةعلى عقد دورات 

 . 2015اليت ستعقد يف بودابست يف سبتمرب/أيلول من عام األوروبية للزراعة  للجنةاألوىل يف الدورة التاسعة والثالثني 

 

على إلغاء جمموعة العمل املعنية باملرأة واألسرة يف للجنة األوروبية للزراعة كما وافقت الدورة الثامنة والثالثون  -4

نظور ميز قدرات تعميم وباإلضافة إىل ذلك، مت تعزيف اإلقليم.  نيأنشطة التنمية الريفية، وعلى إنشاء شبكة لقوضايا اجلنس

يف اإلقليم. وقد مت حتقيق النتائج أيوضًا يف جمال  قوضايا اجلنسنيب ْينبَراالستعانة خبمن خالل  نياجلنساملساواة بني 

 . نييف املشاريع وكذلك التقييم املنتظم للمشاريع املتعلقة بقوضايا اجلنس نياجلنساملساواة بني تعميم منظور 

 

ومتاشيًا مع التوصية بتعزيز القدرات على املستوى القطري، مت تقديم التدريب يف جمال إدارة الربنامج ألرمينيا  -5

  تنفيذ النظام العاملي إلدارة املوارد. وجورجيا، وكذلك يف جمال املسؤولية التشغيلية مع بدء 

 

ألوروبا يف  دوفا وألبانيا، قرر املؤمتر اإلقليميوبناء على توصية التقييم بتعيني ممثل غر مقيم للمنظمة يف مول -6

ع تَب، سُي2014اء وظيفتني جديدتني: )أ( يف ألبانيا، حيث مت التوقيع على اتفاق يف نهاية عام إنش 2014أبريل/نيسان 

 عد ممثلمسايف ترانا؛ و)ب( يف مولدوفا، حيث وقعت املنظمة أيوضًا اتفاقًا وقد مت تعيني  للمنظمة مساعد ممثل بتعيني

مساعدي ، وأكمل مع 2014يف أوزبكستان يف أكتوبر/تشرين األول من عام  للمنظمة مساعد ممثل. ومت تعيني للمنظمة

 يف طاجيكستان ومولدوفا، تدريبهم يف املكتب اإلقليمي ألوروبا يف بودابست.  للمنظمة املمثلني

 

وقف نظام املراسلني الوطنيني، مل يتم تنفيذها بعد، مبا أنه يوضمن وجود املنظمة، وال توصية وفيما يتعلق ب -7

سيما يف بلدان اإلقليم، حيث تقوم املنظمة بأنشطة تنفيذية وتنفذ املشاريع اجلارية. وعلى سبيل املثال، طلبت أوكرانيا 
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ل الوطين أن يوضمن تغطية املنظمة، مبا يف لتوها أن يكون هلا مراسل وطين. ويف غياب موظفي املنظمة، ميكن للمراس

 ذلك االتصال والتنسيق والتوعية. 

 

وفيما يتعلق باملناقشة بشأن اتفاقات البلد املوضيف، أعرب عدد من البلدان عن حتفظات بشأن إمكانية تطبيق  -8

عفاءات من الوضرائب واخلدمة العسكرية(. ومت توقيع ات التابعة لألمم املتحدة )أي اإلسياسة االمتيازات واحلصان

اتفاقات البلد املوضيف مع ألبانيا، ومولدوفا، واالحتاد الروسي، وأوزبكستان. وانتهت املفاوضات مع أذربيجان وسيتم 

ان، توقيع اتفاق البلد املوضيف عما قريب. وال تزال املفاوضات جارية مع أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكست

 على الرغم من أن منظمة األغذية والزراعة لديها جمموعة كبرة من األنشطة اجلارية أو املخطط هلا يف هذه البلدان. 

 

تماد مزدوج. كما مت بذل اجلهود لتوسيع مسؤوليات املكاتب القطرية مبا يف ذلك املكاتب اليت لديها نظام اع -9

وتوقيع رسائل االتفاقات مبا يف ذلك بدء تنفيذ النظام العاملي إلدارة  ملشرتياتابالنسبة إىل  وأعطيت تفويض السلطة

 املوارد.  

 

، مّت نشر مجيع الوثائق على موقع 2014ومتت مواصلة تعزيز القدرة على استخدام اللغة الروسية. ومنذ عام  -10

ة على استخدام اللغة الروسية معيار هام املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى باللغتني اإلجنليزية والروسية. وإن القدر

يف اختيار املوظفني يف اإلقليم ويتم ترمجة وثائق املشاريع واالتصاالت إىل اللغة الروسية بشكل متزايد. ومتت زيادة تعزيز 

 القدرة التحريرية يف املكاتب املعنية. 

 

 التوجيهات املطلوبة

 

احملرز يف تنفيذ توصيات التقييم، ويف تقديم وجهات نظرها بشأن قد ترغب جلنة الربنامج يف أن تلحظ التقدم  -11

 تقرير املتابعة. 
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 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ألوروبا وآسيا الوسطى والزراعةمنظمة األغذية مكاتب متابعة تقييم 

 إجراءات اإلدارة  تمصفوفة مع عمود خمصص لسجال

تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

زيادة يف كفاءة اجتماعات احلوكمة اليت تنظم 

يف اإلقليم وتنشيط اللجنة األوروبية للزراعة 

مركز وأكثر مبا يف ذلك حتديد لألولويات 

وبالتالي إعداد برنامج العمل توجهًا 

 وامليزانية. 

أقرت الدورة التاسعة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي  5

النظام الداخلي للمؤمتر. وكانت  2014ألوروبا لعام 

الفنية اإلقليمية بند معلومات دائم يف  اهليئةتقارير 

اجلدول خالل الدورة التاسعة والعشرين للمؤمتر 

اإلقليمي ألوروبا وستكون كذلك يف الدورات املستقبلية. 

ات املشاورات غر الرمسية والتفاعل وقد زادت اجتماع

الوثيق مع اجملموعة اإلقليمية األوروبية ورئيس املؤمتر 

اإلقليمي ألوروبا، وكذلك مع الدول األعوضاء من خالل 

أطر الربجمة القطرية، من دور أمانة املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا يف حتديد األولويات. 

سيقوم املكتب اإلقليمية ألوروبا وآسيا 

سطى، باعتباره أمانة املؤمتر اإلقليمي الو

ألوروبا واللجنة األوروبية للزراعة، بوضع هذه 

القوضايا على اجلدول بالتعاون الوثيق مع 

جلنة ااجملموعة اإلقليمية األوروبية و

، وال سيما فيما يتعلق للزراعة األوروبية

بالنظام الداخلي للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا. 

ملشاورات غر الرمسية يف وستتناول هذا األمر ا

، واجتماعات اللجنة 2013الربع األول من 

التنفيذية للجنة األوروبية للزراعة. وستأخذ 

عملية إعداد جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي 

بعني االعتبار أن التقارير  2014ألوروبا لعام 

الفنية اإلقليمية ستصبح  يئةالواردة من اهل

 بندًا ثابتًا على اجلدول. 

موجهة إىل املنظمة واملكتب اإلقليمي : 1لتوصية ا

بشأن مؤسسات احلوكمة يف وآسيا الوسطى ألوروبا 

 إقليم أوروبا وآسيا الوسطى 

ينبغي للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، باعتباره 

األوروبية للزراعة،  واللجنةأمانة املؤمتر اإلقليمي ألوروبا 

أن ينتهي بالتعاون مع البلدان األعوضاء من وضع 

اللمسات النهائية على الالئحة الداخلية ملؤمتر املنظمة 

اإلقليمي ألوروبا اليت ستقدم يف دورته التاسعة والعشرين 

 ، طبقا لالقرتاحات املذكورة أعاله؛2014يف عام 

ينبغي وبغض النظر عن حمتويات الالئحة الداخلية، 

 تنفيذ ما يلي:

ينبغي أن تصبح التقارير املوجزة املقدمة من  )أ(

اإلقليمية بندا دائما يف جدول أعمال  الفنيةاهليئات 

 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا؛

ينبغي أن تقوم أمانة املؤمتر اإلقليمي ألوروبا  )ب(

 .بدور أكرب يف حتديد أولويات اإلقليم وأقاليمه الفرعية

                                                      
ُأحرز تقدم يف تنفيذ التوصية؛ ال يوجد أي دليل بعد عن نتائجها بالنسبة إىل كاٍف:   -4تنفيذ التوصية غر متكافئ وجزئي؛ غري كاف:  -3ال تزال خطة تنفيذ التوصيات وإجراءاتها يف مرحلة أولية جدًا؛  ضعيف:-2مل يتم اختاذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛ ال شيء:  -1  2

 هناك أدلة ثابتة بأن التوصية كان هلا تأثر إجيابي بالنسبة للهدف املقصود.  ممتاز: -6ية على تأثرها بالنسبة إىل اهلدف املقصود؛ مت تنفيذ التوصية بالكامل وهناك بعض األدلة األولجيد:  -5اهلدف املقصود؛ 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

ُألغيت جمموعة العمل املعنية باملرأة واألسرة 

يف أنشطة التنمية الريفية. ومت تشكيل شبكة 

واحلماية االجتماعية اليت  نيشؤون اجلنس

تتألف من خرباء قطريني وجتري البحوث 

واحلماية االجتماعية  نييف شؤون اجلنس

وتعميمها بالتعاون مع هؤالء اخلرباء. ومن 

املقرر عقد االجتماع األول لفريق اخلرباء يف 

 . 2015شهر أبريل/نيسان 

مت تقديم اقرتاح لبديل جمموعة العمل املعنية باملرأة  4

واألسرة يف أنشطة التنمية الريفية إىل الدورة الثامنة 

ة للزراعة وإىل الدورة التاسعة والثالثني للجنة األوروبي

والعشرين للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا، مع الرتكيز على 

يف اإلقليم. ووافق كل من  نيإنشاء شبكة لشؤون اجلنس

اللجنة األوروبية للزراعة واملؤمتر اإلقليمي ألوروبا على 

إلغاء جمموعة العمل املعنية باملرأة واألسرة يف أنشطة 

 التنمية الريفية. 

يعاد اإلعالن عن منصب املسؤول عن شؤون وس

 لعدم وجود قائمة من املؤهلني بعد نظرًا نياجلنس

املقابالت. ويف غوضون ذلك، متت زيادة القدرة فيما 

ل تعيني خبرين يف من خال نييتعلق بشؤون اجلنس

يف املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا  نيشؤون اجلنس

ربع األخر من الوسطى، والذين قد بدءا بالعمل منذ ال

 . 2014عام 

إىل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا لعام  سُيقدَّم اقرتاح

بشأن الطريقة األكثر كفاءة وفعالية من  2014

جمموعة العمل حيث التكلفة، الستبدال 

املعنية باملرأة واألسرة يف أنشطة التنمية 

، بآلية أخرى أكثر فعالية لوضمان الريفية

بشكل  نياجلنساملساواة بني تعميم منظور 

كامل يف عمل املنظمة يف اإلقليم. وعالوة على 

ذلك، سيتم اإلعالن عن منصب املسؤول 

عما قريب،  نياإلقليمي عن شؤون اجلنس

بهدف شغل املنصب حبلول منتصف عام 

2013 . 

موجهة إىل املكتب اإلقليمي ألوروبا : 2التوصية 

وآسيا الوسطى واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا 

والتكافؤ والعمالة  نيطى وشعبة قضايا اجلنسالوس

يف املناطق الريفية بشأن الدعوة إىل املساواة بني 

اجلنسني يف مؤسسات  احلوكمة يف إقليم أوروبا 

 الوسطى وآسيا

استنادا إىل حتليل متعمق لألدلة املتاحة ومزيد من 

احلوار مع مجيع األطراف املعنية، ينبغي للمكتب 

كتب اإلقليمي املآسيا الوسطى واإلقليمي ألوروبا و

 نيالفرعي آلسيا الوسطى وشعبة قوضايا اجلنس

إعداد مقرتح  ،والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية

 2014لتقدميه إىل املؤمتر اإلقليمي ألوروبا يف عام 

بشأن أكفأ سبيل من حيث التكلفة يتبع يف املستقبل 

واإلدماج  نياجلنساملساواة بني منظور  تعميملوضمان 

االجتماعي بشكل كامل يف صميم عمل املنظمة يف 

  اإلقليم.

وبغض النظر عن موضامني هذا االقرتاح، جيب أن 

املساواة بني يصبح التقدم احملرز يف تعميم منظور 

واإلدماج االجتماعي يف عمل املنظمة يف  نياجلنس

اإلقليم بندا دائما يف جدول أعمال املؤمتر اإلقليمي 

 ألوروبا.

النتائج بشأن التوصية واضحة فيما يتعلق 

 بالتالي:

مت تفويض السلطة بالنسبة للمشرتيات وتوقيع رسائل  4

البلدان ذات  ملنظمة يفا مساعدي ممثلياالتفاقات إىل 

ملنظمة مع ا ملساعدي ممثلياستعراض الوفود 

شعبة الشؤون املالية ومكتب املوارد البشرية، 

موجهة إىل املنظمة، بشأن وجودها : 3التوصية 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

ملنظمة )أ( زيادة قدرات إدارة مساعد ممثل ا

وبالتالي زيادة كفاءة تنفيذ الربنامج على 

 املستوى القطري؛

 )ب( ممثل غر مقيم للمنظمة؛

)ج( مل يتم إلغاؤه حتى اآلن، مبا أنه ال 

وعلى سبيل توجد وسائل أخرى مرئية. 

املثال، طلبت أوكرانيا بأن يكون هلا مراسل 

قطري. ويف غياب البدائل، املراسل القطري 

هو السبيل الوحيد ليكون هناك وجود 

 للمنظمة؛

 )د( ال يوجد نتائج لإلبالغ عنها بعد؛

)ه( مت البدء بتعزيز العالقات االسرتاتيجية 

مع املنظمات غر احلكومية/منظمات 

اجملتمع املدني، وكذلك عمل تنمية قدرات 

املنظمات غر احلكومية/منظمات اجملتمع 

 املدني يف اإلقليم. 

 

 الصلة. 

مت التوقيع على اتفاق البلد املوضيف بالنسبة أللبانيا. 

وعملية  .ملنظمة أللبانياا مساعد ممثلومت إنشاء منصب 

ومن املخطط افتتاح املكتب يف  إعالن الوظيفة جارية.

 . 2015عام 

مل يتم وقف نظام املراسلني القطريني بعد بسبب عدم 

يزال املراسلون القطريون يف وجود ترتيبات بديلة. وال 

يف عام  ممثلية املنظمة القطريةألبانيا )حتى افتتاح 

(، وصربيا، ومجهورية مقدونية اليوغوسالفية 2015

السابقة، والبوسنة واهلرسك، ومت تلقي طلب من 

 أوكرانيا. 

 مت شغل منصب الشراكة بالنسبة لرتكيا.

للشراكة يف املكتب اإلقليمي  2 -فمت شغل منصب 

 ألوروبا وآسيا الوسطى. 

إلعطائهم مستوى كاف من السلطة لتنفيذ 

 الربامج يف البلدان.

إنشاء وظيفة وتعيني مسؤول عن الربنامج يف 

 ألبانيا. 

لة للوجود يف البلدان لتحل إجياد ترتيبات بدي

 حمل املراسلني القطريني. 

املتابعة مع مكتب دعم الالمركزية ومكتب 

 االتصاالت والشراكات.

 شغل املنصب.

 على املستوى القطري يف أوروبا وآسيا الوسطى

 يوصي التقييم مبا يلي:

للمنظمة معتمد يف يم تعيني ممثل غر مق )أ(

رمينيا وجورجيا؛ وينبغي أن تفوض أل أكثر من بلد

على املستوى القطري سلطة  مساعد ممثل املنظمةإىل 

تكفي إلدارة الربنامج بأكمله، ومتثيل املنظمة داخل 

األمم املتحدة، واختاذ قرارات أو تسهيل اختاذ 

 القرارات بسرعة؛

لدى تعيني ممثل غر مقيم للمنظمة معتمد  )ب(

لبانيا ومجهورية مولدوفا، باتباع ألأكثر من بلد 

 إحدى الطرائق املقرتحة أعاله؛

ينبغي وقف برنامج املراسل القطري يف  )ج(

اإلقليم، وينبغي أال تشارك املنظمة يف أنشطة تنفيذية 

 مساعد ممثلعلى املستوى القطري إال بوجود 

ة ملنظمة، كحد أدنى، يف إطار ممثلية للمنظمة معتمدا

يف بلدان متعددة أو موظف رفيع املستوى موجود يف 

 مكتب منسق األمم املتحدة املقيم؛

 تطويرميكن أن تكون وظائف وضع الربامج و )د(

الشراكات املتوقعة على املستوى القطري فعالة إذا 

 4-ر هلا موظفون على مستوى رفيع مناسب )فّفُو

 كحد أدنى(؛

)هـ( ينبغي أن تعمل الوظيفة املنشأة حديثا يف 

 تطويراملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى ملوظف 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

صال مع الشراكات يف تنسيق وثيق مع مكتب االت

، من أجل دعم شراكة االحتاد األوروبي وبلجيكا

أقوى بني املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 

أوروبا وآسيا ومؤسسات االحتاد األوروبي إلقليم 

 الوسطى.

حتققت كفاءات تشغيلية وبعض الفوائد 

. وأيوضًا، مت التفاوض على الوطنية الوضريبية

املساهمات احلكومية ضمن اتفاقات البلد 

 املوضيف. 

ُبذلت جهود ملتابعة توقيع اتفاقات البلد املوضيف يف  3

 بلدان اإلقليم. وقد مت إحراز التقدم على النحو التالي: 

توقيع اتفاقات البلد املوضيف مع ألبانيا، )أ( مت 

 ومولدوفا، واالحتاد الروسي، وأوزبكستان.

)ب( مت االنتهاء من املفاوضات مع أذربيجان وسيتم 

 توقيع اتفاق البلد املوضيف عما قريب.

ال تزال املفاوضات جارية مع أرمينيا وكازاخستان  )ج(

 وقرغيزستان وطاجيكستان.

الرتتيبات القائمة أو عند عند عدم كفاية 

، ميكن للمنظمة أن اانتقائي ااتباعها نهج

أساسية تسعى إىل التفاوض على اتفاقات 

. وكبديل لذلك، ميكن إبرام اتفاقات موحدة

لتوفر الوضمانات  تتعلق باملشاريع مناسبة

 الوضرورية. 

 : املوجهة إىل مكتب الشؤون القانونية4التوصية 

الالمركزية، واملكتب ، ومكتب دعم واألخالقية

اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، واملكتب اإلقليمي 

الفرعي آلسيا الوسطى بشأن االتفاقات مع البلد 

 املضيف.

اعتماد املنظمة يف مجيع  حالةيوصي التقييم مبراجعة 

البلدان يف أوروبا وآسيا الوسطى اليت توضطلع فيها 

نية املنظمة بعمليات ميدانية، وذلك لوضمان إمكا

استفادتها من احلصانات واالمتيازات ذات الصلة. 

ولدى القيام بذلك، ينبغي للمنظمة أن تأخذ بعني 

االعتبار خربة وكاالت األمم املتحدة األخرى يف كل 

حالة بعينها، وينبغي أال تشرع يف أنشطة يف أي بلد 

ما مل يكن قد مت التوقيع على االتفاق املوحد األساسي 

 .احلكومة أو ما يعادله مع

حتققت كفاءات إدارية وتشغيلية من خالل 

 تنفيذ هذه التغيرات. 

أدت مراجعة قسم الدليل إىل إلغاء اإلجازة اإللزامية  4

اخلدمات الشخصية يف حال مل يتم الوصول إىل  اقيةالتف

العدد األقصى من األيام. كما ميكن توظيف موظفي 

 يف مشاريع أخرى.  الوطنيةاملشاريع 

استعراض الرتتيبات التعاقدية لزيادة املرونة. 

حتديث مواصفات الوظائف جلميع الوظائف 

 يف اإلقليم. إنشاء وحدات تعليم لتطوير قدرات

املوظفني يف املكاتب الالمركزية يف اإلدارة 

موجهة إىل  شعبة إدارة املوارد : 5التوصية 

البشرية/مكتب املوارد البشرية،  واملكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى واملكتب اإلقليمي الفرعي 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

ومتت مراجعة مزيج املهارات وتعديل مواصفات 

الوظائف للوظائف يف اإلقليم. زيادة يف استخدام 

 مواصفات الوظائف العامة. 

اخلدمات املشرتكة بشأن  ومركزآلسيا الوسطى  وإدارة شؤون املوظفني. 

اإلدارية والشروط  جراءاتيل اإلمن دل 375 القسم

 .غري املوظفنيلالتعاقدية للموارد البشرية 

ينبغي لشعبة إدارة املوارد البشرية واملكتب اإلقليمي 

كتب اإلقليمي الفرعي املألوروبا وآسيا الوسطى و

اخلدمات املشرتكة إجراء  ومركزآلسيا الوسطى 

حتليل شامل ملدى كفاية نظام الرتتيبات التعاقدية 

غر املوظفني بشكل عام، وتطبيقه يف لللموارد البشرية 

املكاتب القطرية يف اإلقليم، مع حتليل الظروف 

. واإلجراءات وحتسني نوعية املعلومات واالتصاالت

شامل وينبغي أن يسهم هذا النهج يف استعراض 

يقة العمل املتعلقة مبوظفي املشاريع الوطنيني، مبا لطر

من دليل  375 بالقسميف ذلك مدى مشوهلا 

 .اإلدارية اإلجراءات

ُتنفذ هذه التدابر يف اإلقليم بطريقة 

تدرجيية، ليؤخذ بعني االعتبار قدرات كل 

مكتب، وكذلك حجم وتعقيد األنشطة. 

والنتائج واعدة. ويالحظ زيادة يف الكفاءة 

عملية مع متكني مهين واضح وحتفيز ال

للموظفني احملليني، على املستويني املهين 

 واخلدمات العامة. 

 ملنظمة يف عدة بلدان. ا ثليمممساعدي مت تفويض  5

يف جورجيا وأرمينيا  مساعدي املمثلنيوُأعيد تفويض 

خطابات بالنسبة للمشرتيات وتوقيع  وأذربيجان

 آالف دوالر أمريكي. ومت إعطاء 10وصواًل إىل  املوافقة

يف جورجيا املسؤولية التامة عن  مساعد ممثل املنظمة

خدمات امليزانية ملشاريع وطنية خمتارة )وبالتالي توليد 

الدعم اإلداري والتشغيلي للمكتب القطري(، وكذلك 

ات اخلدمات الشخصية الوطنية نيابة عن ممثلي ياتفاق

الدعم اإلداري خدمات يد املنظمة غر املقيمني. ويتم تول

مراجعة التفويوضات املالية للموظفني الوطنيني 

اإلقليميني للمنظمة( ووضع  مساعدي املمثلني)

 السياسات.

موجهة إىل شعبة إدارة املوارد : 6التوصية 

املوارد البشرية ومكتب الشؤون البشرية/ مكتب 

ومكتب دعم الالمركزية  واألخالقية القانونية

كتب املواملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى و

اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى بشأن تفويض 

 السلطة

ينبغي للمنظمة أن تراجع، يف إقليم أوروبا وآسيا 

الوسطى، تفويض السلطة إىل البلدان اليت ال يوجد 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

والتشغيلي بالفعل من أذربيجان. وسيتم تكرار هذه 

الطرائق تدرجييًا يف املكاتب القطرية األخرى. وقد مت 

نشر النظام العاملي إلدارة املوارد يف معظم املكاتب 

القطرية يف املنطقة مبشاركة كاملة من املوظفني 

ليات دعم العماحملليني. ومت توفر التدريب ويتم 

املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا باستمرار من قبل 

الوسطى. وقد مت تصميم سر عمل خمصص لوضمان 

الفصل الكايف بني الواجبات. ومن املقرر نشر النظام 

. وسيتم 2015العاملي إلدارة املوارد يف أرمينيا يف عام 

ن( ان جديداتقييم النشر يف مولدوفا وأوزبكستان )مكتب

األنشطة يف املستقبل. وقد مت فتح على أساس حجم 

حساب السلف مؤخرا يف أرمينيا. ويف أوزبكستان سيتم 

 .2015ب خالل عام افتح حس

 

 فيها متثيل كامل. وينبغي أن يشمل هذا ما يلي:

مراجعة االختصاصات واألدوار واملسؤوليات اليت  )أ(

تتيح للموظفني الوطنيني تشغيل النظام العاملي إلدارة 

املوارد بطاقته الكاملة، حتت اإلشراف الكايف ملمثل 

 املنظمة املعتمد يف بلدان متعددة؛

القطري  عن متكني املوظفني على املستوى  )ب(

طريق تقديم حزم لتنمية القدرات متكنهم من تشغيل 

 النظام العاملي إلدارة املوارد بأمان؛

التأكد من أن املبالغ املسددة عن خدمات  )ج(

الدعم اإلداري والتشغيلي تورد إىل أقرب املستويات 

التنظيمية للمكان الذي تنفذ فيه الربامج امليدانية 

 بالفعل؛

السلف، لتمكني املكاتب من فتح حسابات  )د(

أداء الوظائف املالية/التشغيلية. وينبغي منح موظفي 

املنظمة، املعينني على املستوى املناسب، سواء 

الوطين أو الدولي، السلطة الكاملة إلدارة هذه 

األدوات. وينبغي وقف النظام احلالي، الذي ينطوي 

نقدية، إال يف حاالت الطوارئ  أموال على استخدام

 ققة.احمل

 املزيد من الوثائق املتاحة باللغة الروسية. 

زيادة التواصل الفعال مع الدول األعوضاء 

 باستخدام اللغة الروسية. 

 2014مت زيادة تعزيز قدرة اللغة الروسية. ومنذ عام  4

ُتنشر مجيع الوثائق على موقع املكتب اإلقليمي ألوروبا 

وآسيا الوسطى باللغتني اإلجنليزية والروسية. وإن قدرة 

اللغة الروسية هي معيار هام يف اختيار املوظفني للمنطقة 

ضمان إعطاء أهمية أكرب للغة الروسية يف 

اختيار املوظفني يف اإلقليم. استهداف املوارد 

للمنصب الذين يتمتعون وحتديد املرشحني 

بأفوضل الكفاءات الفنية واملهارات املطلوبة. 

موجهة إىل املنظمة واملكتب اإلقليمي : 7التوصية 

ألوروبا وآسيا الوسطى بشأن استخدام اللغة 

 الروسية
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

ويتم ترمجة وثائق املشاريع واالتصاالت بشكل متزايد 

 إىل اللغة الروسية. كما مت تعزيز القدرة التحريرية

 للمكاتب املعنية. 

وتقريبا، يتمتع مجيع املوظفني حديثا يف اإلقليم باحلد 

 األدنى من املعرفة للغة الروسية كلغة عمل.

 ومت الرتكيز على التدريب على اللغة الروسية.   

أجل حتسن نوعية عملها التقين ونشر منتجاتها  من قائمة الوثائق املتاحة باللغة الروسية.تكميل 

 املعيارية ينبغي للمنظمة القيام مبا يلي:

إيالء األولوية يف التوظيف ألفوضل الكفاءات  )أ(

التقنية يف البلدان، أساسا يف آسيا الوسطى، حيث 

تعد اللغة الروسية وليس اللغة اإلجنليزية هي لغة 

ليف ترمجة العمل يف املنظمة، واالستثمار يف تكا

التقارير واالستمارات اإلدارية. وينبغي اعتبار الطالقة 

يف اللغة الروسية ميزة يف اختيار املوظفني الدوليني 

 للعمل يف هذه البلدان؛

االستثمار يف ترمجة املنشورات واملنتجات  )ب(

 املعيارية األخرى إىل اللغة الروسية.
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 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

من الرئيسي زيادة الرتابط مع األقسام يف املقّر 

خالل الطرائق يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي 

 املراجع.

توضمن املبادرات اإلقليمية بوصفها آليات 

لتحقيق النتائج نهجًا تعاونيًا للخربات من 

 مجيع املواقع التابعة للمنظمة. 

قدمت األقسام الفنية مزيد من التفاصيل بشأن الشبكات  5

ير العام املعلومات . ووفرت اجتماعات نائب املدالتقنية

 بشأن الشبكات التقنية القائمة. 

وزادت طرائق العمل اجلديدة ضمن اإلطار االسرتاتيجي 

، وكذلك العمل الرئيسي الربط بني األقسام الفنية واملقّر

مودي د التخصصات وحتقيق تكامل أفقي وعمتعد

 أفوضل فيما يتعلق باخلربة يف تنفيذ العمل. 

اتفاقيات نظام تقييم وإدارة األداء يف اإلقليم،  وتشمل

عدة مقيمني من األقسام التقنية يف املقّر الرئيسي 

 والعكس بالعكس.

 

 تنفيذ سياسات الشبكات التقنية.

تشجيع املوظفني الفنيني الالمركزيني على أن 

موظف يف الشعبة التقنية يف دائما يكون هناك 

ام تقييم املقّر الرئيسي كجزء من عملية نظ

 وإدارة األداء من قبل عدة مقيمني.

موجهة إىل املنظمة بشأن نهج  توحيد : 8التوصية 

 أداء منظمة األغذية والزراعة

ينبغي للمنظمة واملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا 

الوسطى ومكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي آلسيا 

الوسطى االستثمار يف تطوير عالقات أقوى واالتصال 

يق بني اإلدارات التقنية واملوظفني التقنيني يف والتنس

املكاتب امليدانية. وينبغي أن تشمل سبل حتقيق ذلك 

 ما يلي:

اجتماعات سنوية ملوظفي املنظمة،  عقد )أ(

مماثلة لأليام املكرسة لألراضي واملياه يف شعبة 

األراضي واملياه، للمحافظة على االتصاالت التقنية 

وتعزيزها بني املوظفني املتمركزين يف املكاتب امليدانية 

 ؛الرئيسي ويف املقر

وجود مشرف من املقر وآخر من املكاتب  )ب(

يف تقييم أداء املوظفني ضمن امليدانية يشرتكان 

أداء مجيع املوظفني وإدارة اتفاقات نظام تقييم 

 التقنيني يف املكاتب امليدانية؛

وآخر من الرئيسي وجود مشرف من املقر  )ج(

أداء املوظفني  امليدانية يشرتكان يف تقييماملكاتب 

أداء املوظفني وإدارة ضمن اتفاقات نظام تقييم 

، الذين يعملون الرئيسي املقرالتقنيني العاملني يف 

 بشكل مكثف يف اإلقليم؛

إنشاء منصة إلكرتونية لالتصال وتبادل  )د(
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها

 تعالمة سجال

إجراءات 

 2اإلدارة 

أو أسباب عدم فعليا وصف اإلجراءات املتخذة 

 اختاذها

 املقبولة  التقييمات توصي يف رّد اإلدارة اإلجراءات املتفق عليها

املعلومات يف مجيع اإلدارات التقنية على غرار منوذج 

 منصة شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات؛ 

حتديد فرتة تدريبية حدها األدنى شهر واحد  )هـ(

لنسبة للموظفني التقنيني باالرئيسي للتدريب يف املقر 

 املعينني حديثا يف أي مكتب ميداني يف اإلقليم.

 


