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 2015ديسمرب/كانون األول  4 –نوفمرب/تشرين الثاني  30روما، 

 االستعراض املستقّل لشبكة املكاتب امليدانية

 

 موجز
 

إجراء استعراض مستقل ورفع نتائجه،  األغذية والزراعة )الفاو( منظمةلدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر طلبت ا 

ديسمرب/كانون األول  –جانب آراء اإلدارة، إىل الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس )نوفمرب/تشرين الثاني  إىل

 . االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية( عن طريق 2015

تعرض توصيات وتستند هذه الوثيقة مباشرة إىل التقييمات اإلقليمية املستقلة اخلمسة لالمركزية يف املنظمة. و 

تلك االستعراضات السابقة، إىل جانب معلومات حمدثة، وتسمح بتحليل أعمق للوضع الراهن يف كل مكتب. ويقدم 

، أي استعراض أمريكا الالتينية والبحر اخلمسة آخر استعراض أجري من بني االستعراضات اإلقليمية املستقلة

ملكاتب امليدانية وسري عملها، اليت يتم اعتمادها أيضا يف الكارييب، استخدام املؤشرات الكمية لتحليل خصائص ا

 الوثيقة احلالية. 

ويقدم االستعراض البيانات املستقلة بشأن خصائص املكاتب القطرية، مبا يف ذلك حجم تنفيذ الربامج،  

حجم األنشطة يف وختصيص ميزانية االشرتاكات املقررة لتشغيل املكاتب، والنسبة بينهما، وغريها من البيانات بشأن 

كل منهما. كما يعرض سلسلة من اجلداول بشأن اخلصائص القطرية مبا يف ذلك تصنيف البلدان حبسب مستوى 

قزم، واملساعدات الثنائية للبلدان. ويتم توفري املعلومات أيضا لعدد من الدخل، ونسبة النقص يف التغذية، وانتشار الّت

املباشرة إىل املدن األخرى يف اإلقليم واإلقليم الفرعي، ومواقع األجهزة املدن، مبا يف ذلك عدد الرحالت اجلوية 

 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية األخرى يف تلك املدن. 
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أن خيدم كأساس لوحده وللبيانات تأثري على مواقع مكاتب املنظمة وتغطيتها وموظفيها. وال ميكن ألي مؤشر  

، ال ميكن بناء صيغة بسيطة تنطبق على مجيع احلاالت. ومع ذلك، فإن الختاذ القرارات، وحتى يف جممل املؤشرات

املعلومات الواردة يف اجلداول، إىل جانب التوصيات الصادرة عن التقييمات اإلقليمية املستقلة السابقة، توفر األساس 

 ياتها. ملناقشة اخليارات واملقرتحات بشأن تغطية مكاتب املنظمة خارج روما ومواقعها ومستوى مسؤول

وتشري توصيات االستعراضات اإلقليمية املستقلة إىل عدد من املعايري العامة. وينبغي أن تتواجد املكاتب  

اإلقليمية، من الناحية املثالية، حيث يتواجد الشركاء من املؤسسات اإلقليمية، ويف املدن اليت جتمع بني الناس بشأن 

تواجد املكاتب اإلقليمية يف املدن اليت لديها اتصاالت جوية جيدة مع املوضوعات ذات الصلة باإلقليم. وينبغي أن ت

 البلدان اليت ختدمها.

وجيب أن تتواجد املكاتب اإلقليمية الفرعية يف أقاليم فرعية حمددة بشكل جيد، تقع حيث يوجد مقّرات  

إىل سهولة الوصول إىل البلدان يف  لألجهزة اإلقليمية الفرعية أو مكاتب إقليمية فرعية للوكاالت الشريكة. وهي حباجة

اإلقليم الفرعي. ومثل مجيع املكاتب، فإنها حباجة إىل مزيج مناسب من اخلربات وإىل أن ختدم احتياجات املكاتب 

 القطرية يف إقليمها الفرعي حبسب الطلب. 

االشرتاكات املقررة، وجيب اختاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد أولويات النفقات، وال سيما تلك اليت متوهلا  

مبا أنها ستساهم أكثر من غريها يف نتائج املنظمة. وتعد االقتصادات املنخفضة الدخل واالقتصادات من الشرحية الدنيا 

من فئة الدخل املتوسط كأولويات عليا هلذه النفقات، مقارنة باالقتصادات املرتفعة الدخل أو تلك من الشرحية العليا 

ط. وتتطلب املكاتب القطرية اليت لديها برامج كبرية ممولة من املساهمات الطوعية أحكاما من فئة الدخل املتوس

خاصة، كما هو احلال بالنسبة للبلدان اليت لديها برامج صغرية جدا، وال سيما حيث ال يكون اهتمام اجلهات املاحنة 

دان اجملاورة توفري نطاقا حامسا وضروريا، كبريا. وبالنسبة للبلدان اليت لديها برامج صغرية، بإمكان جمموعات البل

 وال سيما حيث تواجه هذه البلدان حتديات مماثلة. 

وتتعلق مجيع خيارات تغيري تغطية املنظمة بتحسني قدرة املنظمة على تنفيذ برنامج عملها وحتقيق النتائج  

التأكد من أن وجود املنظمة على املستوى  املطلوبة يف اإلطار االسرتاتيجي بأكثر طريقة فعالة من حيث التكلفة. وينبغي

القطري يظل املبدأ املوجه لتطبيق الالمركزية يف املنظمة وهيكلية شبكة املنظمة يف امليدان. وينبغي أن يكون يف مجيع 

البلدان النامية، إىل أقصى حدد ممكن، ممثل معتمد للمنظمة، قد يكون أو ال يكون مقيما، نسبة إىل مستوى الربنامج 

آفاقه، واتفاق حمدد مع البلد العضو املعين. وحيثما مل يكن املمثل مقيما، ينبغي اختاذ التدابري املناسبة لضمان و

 استمرارية احلوار مع احلكومة، ووصول ذلك البلد إىل كامل معرفة املنظمة ودعمها واخلدمات اليت قد حيتاجها. 

، هناك اقرتاح عام باالعرتاف بدرجة التعقيد يف اإلدارة ونظرا إىل الدرجة العالية من التباين بني املكاتب 

واملسؤولية، وبالتمييز بني القرارات اإلدارية بشأن الدرجات والتوظيف يف املكاتب القطرية وفقا لذلك. وتكون املكاتب 

ذ. وبالنسبة مؤهلة للنظر بشكل خاص يف حالتها، بالنسبة للبلدان اليت لديها مستوى أعلى من مستوى معني من التنفي

للبلدان اليت يكون التنفيذ فيها أقل من املستوى املعني، ومع إيالء االعتبار الالزم للمسؤوليات األخرى لبعض املكاتب، 

ن إطار االعتمادات املتعددة، وبالتالي ستخسر ممثلي املنظمة املقيمني مفإن بعض هذه البلدان قد حتتاج ألن تكون ض

 فيها. 
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آخر وهو إرسال املوظفني الفنيني احلاليني كممثلني للمنظمة، ولكنهم سيعملون يف املقام  وقد يكون هناك خيار 

األول كموظفني فنيني مرتبطني بفريق متعدد التخصصات إقليمي فرعي، مع األمل ببناء برنامج البلد. ونظرا إىل 

فإن هذا الرتتيب البديل قد  اخنفاض حجم العمل يف عدد من البلدان حيث اهتمام اجلهات املاحنة منخفض أيضا،

 يبشر باخلري، شريطة اخنراط املوظفني الفنيني وتواصلهم بشكل كاف مع الشبكة الفنية يف اإلقليم واإلقليم الفرعي.

وهناك توصية عامة أخرى وهي إعطاء األولوية للحضور القطري ولدعم الربنامج العادي يف بلدان العجز الغذائي  

عتماد بشكل متزايد على تقاسم التكاليف بالنسبة للمكاتب يف البلدان املرتفعة الدخل أو ذات الدخل املنخفض، واال

البلدان من الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط. وهذا هو احلال بالفعل يف بعض البلدان اليت لديها حسابات أمانة 

وباملثل، من حيث تأثري تغري املناخ، تتطلب  أحادية كبرية، وخاصة يف أمريكا الالتينية، ولكن ميكن التوسع يف ذلك.

 ، وخاصة تلك اليت تقع يف احمليط اهلادئ، أولوية خاصة بها. الدول اجلزرية الصغرية النامية

ختتم الوثيقة مع تعليقات املراجعني املستقلني األصليني وُتعرض خيارات حمددة للتغيري لكل إقليم. وُت 

ة التحليل مع مقرتحاتهم األصلية، والذين يقدمون تعليقات إضافية بشأن متاسك اخلمسة، الذين شهدوا على استمراري

 خيارات التغيري.

وإن العديد من اخليارات املقرتحة واضحة ولكن البعض منها سيثري اجلدل. وتقع معظم التغيريات ضمن  

وصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه مسؤولية اإلدارة، وستتطلب التغيريات األخرى موافقة اجلهاز الرئاسي. وقد كان الت

القضايا صعبا يف املاضي. وباالستناد إىل االستعراضات اإلقليمية املستقلة اخلمسة، ومن خالل تقديم بيانات إضافية 

مكنة، وبوضع األساس املنطقي للتغريات من حيث صلتها إىل اإلصالحات الكربى يف املبأكثر درجة من الشفافية 

األعضاء سيدركون احلاجة إىل التغيري، وسيوفرون الردود املناسبة من خالل األجهزة الرئاسية، مبا  املنظمة، يؤمل بأن

يف ذلك املؤمترات اإلقليمية. وستحدث هذه اخليارات تغطية مكاتب املنظمة، ملواجهة التحديات اليت وافقت عليها 

  الدول األعضاء ولتحقيق األهداف والنتائج اليت كلفت املنظمة بها.
 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية ومن قبل اجمللس
 

 إن االجتماع املشرتك مدعو إىل: 
 

 اإلحاطة علما باالستعراض املستقل لشبكة املكاتب امليدانية؛ 

 املوافقة على املبادئ الواردة يف االستعراض؛ 

  التعديالت على أساس األقاليم احملددة بالتشاور مع املؤمترات اإلقليمية؛تشجيع املدير العام على إجراء 

  .تقديم تقرير عن النتائج إىل الدورة الرابعة واخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة 

 ميكن توجيه االستفسارات بشأن حمتوى هذه الوثيقة إىل:

 Daniel Gustafsonالسيد 

 (نائب املدير العام )العمليات

 56320-3906570+ف: اهلات
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 استعراض تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة

 2015سبتمرب/أيلول  28

 

 مقدمة –أواًل

 

خالل السنوات العديدة املاضية، يف التحول  ،)الفاو( يتمثل أحد اإلصالحات الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة -1

نتائج ميكن حتديددها حتددث   وملنظمة على مجيع املستويات عمل ابني إىل إطار اسرتاتيجي مشرتك يربط بصورة واضحة 

وبالشدراكة   . ولذلك تأثريات متعددة على كيفية عمل خمتلف وحدات املنظمة مع بعضدها الدبعض  داخل البلدان األعضاء

 وتظدل إىل حتقيق األهداف الوطنية والعاملية.  اهلادفة، إلضافة قيمة إىل جهود أعضائها مع العديد من الوحدات األخرى

لتخصيص املوارد احملدودة املتاحة للمنظمة، على املستويني القطري واإلقليمية وعلى مسدتوى  أفضل طريقة إجياد مسألة 

ا أساسية، ولكن ال مسألة بالغة األهمية. وتشكل أحجام املكاتب امليدانية ومواقعها ونطاق تغطيتها عناصر املقّر الرئيسي،

ذروة يف حتقيدق النتدائج، والديت متثدل      الفداو ت الكبرية الديت تهددف إىل تعزيدز أداء    إال يف سياق اإلصالحاميكن فهمها 

 األنشطة املضطلع بها يف مجيع أحناء املنظمة. 

 

عدة مرات يف املاضي، مبا يف ذلك يف كل من التقييمات  خارج املقر الرئيسي ملنظمةامكاتب مت استعراض مواقع  -2

، بشدأن أفضدل مدا ميكنده     أعاقت وجهات النظر املختلفة بني األعضداء  ،ويف املاضي اإلقليمية اخلمسة بشأن الالمركزية.

إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه املسألة. وعكس جانب كبري من هذا النقاش متييز خاطئ يف  التوصلخدمة مصاحل املنظمة، 

ني املزيد مدن الددعم التشدغيلي للسياسدات     وعملها يف جمال املنافع العامة العاملية، وباالختيار بني عمل املنظمة املعياري 

والربامج القطرية من خالل األنشطة امليدانية. وحدل حمدل هدذا الدرأي القدديم، يف املنظمدة وأمداكن أخدرى، االعدرتاف          

بالطبيعة املرتابطة للتحديات العاملية واإلقليمية واحمللية اليت تؤثر علدى البلددان بطدرق خمتلفدة. ويدتعني معاجلدة هدذه        

على حتقيق النتائج  للتأثري ،واخلربات املشرتكة والسياسات واملؤسسات واملوارد املعلوماتات من خالل استغالل التحدي

  القابلة للقياس على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية.

 

ة وكبرية علدى  يوفر إطار النتائج يف املنظمة األساس لتنسيق دعم املنظمة للبلدان. كما أنه يفرض متطلبات جديد -3

املقّر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية. وبغض النظر عن موقع أو مصددر التمويدل، تسداهم مجيدع     

التقدارير بشدأن جمموعدة مشدرتكة مدن الندواتج ذات        اجلهود يف اإلطار الذي وافق عليه األعضاء، وتقدم مجيدع املكاتدب  

سواء. وميثل  ج يتم اإلبالغ عنها يف استعراض منتصف املدة وتقرير تنفيذ الربامج على حٍديؤدي إىل نتائ قد األولوية، مما

مناقشدة قضدايا التغطيدة واملسداءلة واألدوار      دمراعاة ذلدك عند  ذلك حتسن كبري مقارنة مبا كان ممكنا يف املاضي، وينبغي 

 للمكاتب، للمتطلبات املفروضة على كدل منهدا  واملسؤوليات. وجيب أن تستجيب هياكل ونظم التوظيف واملواقع املناسبة 

من أجل حتقيق النتائج للنظام ككل. ويقّر األعضاء واإلدارة بأن النظام القدائم ال يسدتجيب بشدكل مالئدم وبدأكثر الطدرق       

 فعالية وكفاءة من حيث التكلفة.
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واإلقليمية الفرعية للمنظمة، هذه القضايا بطرق خمتلفة يف جمموعة التقييمات اخلمسة للمكاتب اإلقليمية  برزت -4

التقرير التوليفي عدن عمليدات تقيديم املكاتدب اإلقليميدة واإلقليميدة الفرعيدة ملنظمدة         ويتم تلخيصها يف التوصية األوىل من 

ومددى تغطيتده    أن ينظروا يف استعراض أنواع التمثيدل  املنظمةيتعّين على اإلدارة والبلدان األعضاء يف : "األغذية والزراعة

 ".لبلدان إىل جانب مواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعيةيف ا

 

، 2015، خالل الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة الديت عقددت يف مدارس/آذار    للتقرير التوليفيويف مناقشته  -5

 قام اجمللس مبا يلي:  
 

 لالمركزيدة مدن أجدل النهدوض     لدى أهميدة تعزيدز جهدود ا    ع والتشديد اقرتاحات إعادة اهليكلة التنظيمية تأييد

  بالعمل الشامل للمنظمة؛

 على اقرتاح اتباع نهج استباقي أكثر ومكّيف يف ما يتعلق بالبلدان املتوسطة الدخل؛ اإلثناء 

  على االستعانة بشكل مستمر بالشراكات مبا ميّكن املنظمة من زيادة مزاياها النسبية؛التشجيع 

 وارد البشرية وجمموعة املهدارات ومكدان وجودهدا مدن أجدل تنفيدذ       على مواصلة استعراض قدرات امل التشجيع

 .برنامج العمل على النحو األمثل

 

، 2015، اليت عقددت يف يونيدو/حزيران   الفاوواستجابًة هلذه التوصية، طلبت الدورة التاسعة والثالثون ملؤمتر  -6

الددورة الثالثدة واخلمسدني بعدد املائدة       إجراء استعراض مستقّل وعرض نتائجه، مشدفوعة بوجهدات نظدر اإلدارة، علدى    

. االجتماع املشرتك للجنيت الربندامج واملاليدة   عن طريق(، 2015ديسمرب/كانون األول  –للمجلس )نوفمرب/تشرين الثاني 

إلضفاء الالمركزية والديت أّدت إىل حتسدني املنظمدة وجعلدها      2012املبذولة منذ عام وأعرب املؤمتر "عن تقديره للجهود 

مع إيالء االعتبار الواجب ة، اتساقًا، مع اإلقرار بضرورة إجراء املزيد من التحسينات على أساس كل إقليم على حدأكثر 

 ".للفعالية من حيث التكلفة والتوازن بني املقر الرئيسي واملواقع امليدانية

 

س القددر مدن األهميدة مدع     إن تعليمات األجهزة الرئاسية واضحة. يعد الفهم األوسع وراء هذا التوجيه على نف -7

 الفداو . وتهدف جهود تطبيق الالمركزية إىل تعزيز أثر عمل 2012مدى تناسبه مع اإلصالحات الكبرية اجلارية منذ عام 

إطار النتائج املشدرتك، مدع    من خالل نتائج مجيع أنشطتها، على املستوى القطري بشكل خاص. ويطبق ذلك من خالل

خاصة بالتغيريات علدى املسدتوى    مبؤشراتوج املشرتكة اليت تساهم مجيع املكاتب فيها، عدد حمدود من النواتج والنتائ

متفق عليها وجممعة على الصعيد العاملي. ويتماشى ذلك مع تغيريات أخرى بشأن املساءلة الواضحة على مجيع  القطري

رصددها واإلبدالغ عنهدا، وعلدى     املستويات، األمر الذي يفرض بدوره متطلبدات جديددة بشدأن املعلومدات عدن النتدائج و      

 استخدام املوارد إلنتاجها. 
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ويتطلب ذلك إدارة ماهرة ورقابة، باإلضافة إىل الدعم الفين والتشدغيلي حبسدب الطلدب ويف الوقدت املناسدب،       -8

 :مبا يليالقيام  الفاووالذي يتم تقدميه بأكثر طريقة فعالة من حيث الكلفة. وبالتالي على شبكة 
 

 دام املوارد احملدودة يف تنفيذ برنامج عمل املنظمة؛تعظيم استخ 

 دعم تنوع احتياجات أعضائها، مع معاجلة األولويات العاملية واإلقليمية والقطرية يف نفس الوقت؛ 

          إعطاء األولوية للبلدان اليت هي يف أمس احلاجة، مدع االعدرتاف بقددرة مجيدع البلددان علدى تدوفري درجدات

 قاسم التكاليف، وتبادل اخلربات، وغريها من أشكال التعاون؛متفاوتة من الدعم خالل ت

     العمل بالشراكة مع املنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومع جهات عديدة أخرى على الصدعيد القطدري مدن

 املستويات مثل احلكومة واجملتمع املدني والقطاع اخلاص؛  خمتلف 

 ص عند ظهورها. دمج املرونة الكافية الستيعاب التحديات والفر 

 

وقد مت اختاذ قرارات رئيسية أخرى بشأن اهليكل التنظيمي وإعادة التنظيم، لضمان أن املنظمة جاهزة للفدرص   -9

والتحديات االسرتاتيجية والتشغيلية املقبلة. وينبغي رؤية هذه اجلوانب باعتبارها جزءا ال يتجزأ مدن اسدتعراض تغطيدة    

هي تشمل اإلطار االسرتاتيجي املراجع، وحتسني نظم إدارة املعلومات )وال سيما النظدام  املكاتب ومواقعها ومسؤولياتها. و

(، وأدوات جديددة للحوكمدة واإلدارة، مثدل لوحدة النتدائج      امليدانيدة  العاملي إلدارة املوارد ونظام معلومات إدارة الدربامج 

 طار الرقابة الداخلية. وسياسة املساءلة. وجيري حاليا إعداد سياسات وأطر أخرى، مبا يف ذلك إ

 

ومن املهم أيضا التذكري بأن النتائج املتفق عليها يف أطر الربجمة القطرية هي اليت حترك التنفيذ علدى املسدتوى    -10

حتديد األهداف العامة لعمليدة وضدع برندامج العمدل وامليزانيدة علدى مسدتوى املنظمدة،         يف القطري. وتساهم هذه النتائج 

ل تقارير املنظمة بشأن النتائج حبسب البلد. ويرفع ذلك بشكل كبري من أهمية شرط تدوفري املدوارد   وبالتالي تتطلب تفصي

  البشرية واملالية املناسبة يف مجيع أحناء الشبكة.

 

وينبغي إبقاء النقاط األخرى ذات الصلة قيد االعتبار عند مناقشة التغطية. ومن املفيد لفت االنتبداه إىل ميزانيدة    -11

 يف 60األعضداء، وحدوالي    للددول من اجملموع إىل االشرتاكات املقدررة   املائةيف  40اجملمعة، حيث يعود حوالي  املنظمة

للمكاتدب واملدوظفني    الطوعية. وعلى املستوى القطري، تغطي االشرتاكات املقررة النفقات األساسية االشرتاكاتإىل  املائة

ثل املنظمة )يف البلدان الديت يوجدد فيهدا واحدد(، وعمومدا موظدف       ، ومموحيدال ويشمل ذلك املوظف الدولياألساسيني. 

وُتمول مجيع أنشدطة املشداريع األخدرى،    وطين واحد أو موظفني وطنيني من الفئة الفنية، وعدد من املوظفني اإلداريني. 

ذه املشاريع الددعم  الطوعية حبسب املشاريع احملددة. وتتطلب ه االشرتاكاتباستثناء موارد برنامج التعاون التقين، من 

والوحددات اإلقليميدة واإلقليميدة الفرعيدة، ويدتم       الفين والتشغيلي الذي تقدمه املكاتب القطرية ووحدات املقدّر الرئيسدي  

 متويلها بشكل أساسي من االشرتاكات املقررة. 

 

الت أكدرب يف  ونتيجة لذلك، هناك بعض املكاتب القطرية الكبرية جدًا، مدع مدوظفني وميزانيدات وحجدم معدام      -12

بعض احلاالت من املكاتب اإلقليمية، وهناك مكاتب إقليمية أخرى صغرية جدًا. وترد أدناه تفاصيل عن خصدائص هدذه   



7 CL 153/14 

املكاتب، ولكن من املهم أن نأخذ يف االعتبار أن املنظمة تدير االشرتاكات املقررة والطوعية هذه بطريقة جممعة، وينبغدي  

رتك. وقد كان من الصعب رؤية الصورة األكدرب إىل أن مت إدخدال النظدام العداملي إلدارة     النظر إىل اجلزأين كجزء واحد مش

املوارد والتقارير احملدثة عن املوظفني واملعامالت والنفقات. ويف املاضي، كانت املناقشدات متيدل إىل الرتكيدز علدى جدزء      

حة بسهولة. وكان ذلك يؤمن نظدرة جزئيدة فقدط    االشرتاكات املقررة ملوظفي املنظمة ومواردها، حيث كانت املعلومات متا

موظف فدين   876عن املنظمة، ولكنه أصبح اآلن من األسهل بكثري فهم الصورة الكلية. فعلى سبيل املثال، هناك حوالي 

مدنهم يف رومدا    591برنامج العمل وامليزانية، ويتواجدد  مناصب ( يتم متويلهم من الربنامج العادي يف من الفئة فدولي )

يف مناصدب   فئدة ف موظدف مدن    594يف املكاتب األخرى، مبا يف ذلك ممثلي املنظمة. وباإلضافة إىل ذلك، هناك  285و

 يف املكاتب األخرى.  261منهم يف روما و 323برنامج العمل وامليزانية، ويتواجد  مناصب غري

 

كن النتائج متثل أكثدر بكدثري مدن    إن التنفيذ مهم من حيث حجم النفقات يف بلد ما أو نفقات أحد املكاتب، ول -13

. ويرتكز دور املنظمة يف بعض البلدان بشكل أكرب على تقديم املشورة بشأن السياسات، أو تيسري التعاون فيما بني التنفيذ

بلدان اجلنوب، أو دعم احلكومات يف بعض البلدان على تنسيق الربامج والتمويل اخلارجي الذي ال نديره بشكل مباشر. 

 تراتبيدة ملساءلة يف مجيع هذه احلداالت، هيكليدة تتخطدى اسدتخدام مددخالت املشداريع، باإلضدافة إىل إدارة        وتتطلب ا

 مناسبة للمعلومات والرصد واإلبالغ والرقابة. 

 

وخاصدة العمدل علدى     –وتشكل الشراكات عنصرا آخر ينبغي إبقاءه قيد االعتبدار. ويدتم معظدم عمدل املنظمدة       -14

برامج اجلهات األخرى، عموما احلكومدات، وبالتعداون مدع جمموعدة واسدعة مدن املؤسسدات         لدعم –املستوى القطري 

 األخرى، مبا يف ذلك األمم املتحدة والوكداالت احلكوميدة الدوليدة األخدرى. وينبغدي النظدر يف موقدع وتغطيدة عددد مدن          

ادية التابعة لألمم املتحددة. وقدد   هؤالء الشركاء الرئيسيني. وهذا أمر مهم بشكل خاص يف حالة اللجان االقتص احتياجات

يدة معهدا، مبدا يف ذلدك     ولديها سلسلة مدن األنشدطة التعاونيدة اجلار   مذكرات تفاهم مع مجيع هذه اللجان،  الفاووقعت 

حول القضايا اإلقليمية. وتعترب إدارة املنظمدة أنده مدن األهميدة مبكدان أن يكدون هنداك روابدط قويدة مدع            منشور مشرتك

وباإلضدافة إىل  أو مكتب االتصال.  الفرعي ها حيث أمكن عن طريق مقربة املكتب اإلقليمي أو اإلقليمياللجان، يتم تيسري

وينبغدي أن   الفداو شراكات هامدة مدع    اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملنظمات األخرى تشكلذلك، 

 تؤخذ مواقعها بعني االعتبار. 

 

تواصل. فقد تغري الكثري منذ إنشاء أول املكاتب القطرية للمنظمة. وقد توسع السفر عن وهناك اعتبار آخر وهو ال -15

طريق اجلو بشكل كبري وهو آخذ يف التطور من خالل منو مراكدز طدريان جديددة والدتغريات يف هدذا اجملدال. ويف نفدس        

ها يف املاضدي. وتعتدرب االتصداالت    للتفاعل مل يكن باإلمكدان تصدور   الوقت، وفر التواصل من خالل شبكة اإلنرتنت فرصًا

 من األمور األساسية.  االفرتاضيللسفر اجلوي والتواصل 

 

 وأخريًا، لقد تطور العامل من الناحية السياسية واالقتصادية مندذ إنشداء أول مكاتدب للمنظمدة. ومل تكدن معظدم       -16

ول جديدة، مبا يف ذلك أحدثهما وهما جندوب  وقد مت إضافة د 1945الدول األعضاء يف املنظمة من الدول املستقلة يف عام 
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. ويشكل منو البلدان ذات الددخل املتوسدط إحددى آخدر التطدورات      2013السودان وبروني دار السالم يف يونيو/حزيران 

البحر الكارييب، باإلضافة إىل عددد  واليت تلفت االنتباه، مبا يف ذلك االقتصادات ذات الدخل املرتفع يف أمريكا الالتينية 

. ويف حني أن الغالبية العظمة من فقراء العامل وناقصو التغذية بشكل مزمن يتواجدون حاليدا يف  املمتدةتزايد من األزمات م

البلدان املتوسطة الدخل، فإن عدد وحجم األزمات الشديدة آخذ يف االرتفاع، مع ازدياد تأثري الكوارث الطبيعية املرتبطة 

 باملناخ، والتوقعات بأن يتسارع. 

 

ويعكس هذا الواقع حقيقة أن التحديات األكثر إحلاحا يف العامل هي حقا ذات طدابع عداملي، كمدا هدو وارد يف      -17

املعياري وعملها يف جمال املنافع العامة العاملية، كجزء ال  الفاووينبغي النظر إىل عمل أهداف التنمية املستدامة اجلديدة. 

اسات وتنفيذها، وتنمية القدرات، وتقديم الددعم للبلددان يف جهودهدا الراميدة إىل     يتجزأ من عملها الداعم للتغيري يف السي

مواجهة التحديات. ويتطلب وضع كل ذلك مع بعضه البعض اسدتخدام مزيدد مدن الددعم املركدزي والالمركدزي بأفضدل        

ه، اخلطدوط العريضدة للوضدع    وترد يف األقسام أدندا طريقة ممكنة، باإلضافة إىل التيسري األمثل للشراكات وتبادل املعرفة. 

احلالي لتغطية املكاتب، وخصائص املكاتب والبلدان، واخليارات من أجدل حتسدني الطريقدة الديت حتقدق املنظمدة مدن        

 خالهلا هذا التوازن. 

 

 التغطية احلالية –ثانيًا

 

ويشدمل هدذا   . 1 امللحدق يف  بهدذه املكاتدب  مكتب تابع للمنظمة خدارج رومدا، وتدرد قائمدة كاملدة       122هناك  -18

 . وهناك عدة طرق لتوصديف املكاتدب  1اجملموع ستة مكاتب اتصال ومكتيب معلومات، ال يتم النظر فيها يف هذا التحليل

(. وقد تؤدي املصطلحات املستخدمة لوصفها، يف بعض األحيدان، إىل االلتبداس وبالتدالي مدن     1 اإلطاراملتبقية ) 114الد 

مخسة مكاتب إقليمية وتسعة مكاتب إقليمية فرعية. وتتواجدد املكاتدب اإلقليميدة    املفيد اإليضاح. وبادئ ذي بدء، هناك 

يف غانا )املكتب اإلقليمي ألفريقيا(، وتايلند )املكتدب اإلقليمدي آلسديا واحملديط اهلدادئ(، وهنغاريدا )املكتدب اإلقليمدي         

ارييب(، ومصر )املكتدب اإلقليمدي للشدرق    ألوروبا وآسيا الوسطى(، وشيلي )املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الك

بلد املضديف. وفقدط يف مصدر، مدن     لليشغل منصب ممثل املنظمة من هذه املكاتب موظف  يف كلاألدنى ومشال أفريقيا(. و

بني البلدان اخلمسة، هناك منصب ممثل للمنظمة قائم حبد ذاتده. ويف املنداطق األخدرى، يدتم اجلمدع بدني املسدؤوليات        

 مثل اإلقليمي. ومهام نائب امل

 

يف (، وآلسديا الوسدطى )  يف سداموا وأما املكاتب اإلقليمية الفرعية التسعة فهي كما يلي: جلزر احمليط اهلادئ ) -19

(، وللبحدر الكدارييب   يف زمبدابوي (، وجلنوب أفريقيدا ) يف إثيوبيا(، ولشرق أفريقيا )يف غابون(، وألفريقيا الوسطى )تركيا

يف (، ولددول جملدس التعداون اخلليجدي والديمن )     يف تونس(، ولشمال أفريقيا )مايف بنسطى )(، وألمريكا الويف بربادوس)

                                                      
تحدة يف جنيف، مع اليابان يف يوكوهاما، مع األمم املتحددة يف  مكاتب االتصال الستة هي: مع االحتاد األوروبي وبلجيكا يف بروكسل، مع األمم امل  1

للغدة  نيويورك، مع االحتاد الروسي يف موسكو، ومع أمريكا الشمالية يف واشدنطن العاصدمة. وهنداك مكتدبني للمعلومدات جملموعدة البلددان الناطقدة با        

 الربتغالية والربتغال يف لشبونة، وإلسبانيا وأندورا يف مدريد. 
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(. ويف حالة املكتدب اإلقليمدي الفرعدي لددول جملدس التعداون اخلليجدي والديمن، تدوفر أمدوال           اإلمارات العربية املتحدة

ويل بقية املكتب من حساب أماندة تسداهم   الربنامج العادي للمنظمة التمويل الالزم للمنسق اإلقليمي الفرعي فقط، ويتم مت

به اإلمارات العربية املتحدة. وهناك منصب ممثل للمنظمة حبد ذاته يف إثيوبيدا؛ ويف املكاتدب اإلقليميدة الفرعيدة السدتة      

 األخرى، خيدم املنسق اإلقليمي الفرعي أيضا مبثابة ممثل للمنظمة للبلد املضيف. 

 
منهدا هنداك    83منها هناك موظف دولي يرأس املكتب. ويف  90املتبقية هي مكاتب قطرية. ويف  املائةواملكاتب  -20

ب يف برندامج العمدل وامليزانيدة. وميكدن     منهم من االشرتاكات املقررة مبناص 80ممثل للمنظمة مقيم يف البلد، ويتم متويل 

" أي مبعنى أن أموال الربنامج العدادي للمنظمدة تغطدي معظدم أو     الصالحياتعلى أنها "كاملة  الثماننياإلشارة إىل هؤالء 

  مجيع املوارد لتشغيل املكتب. وهناك عدد من الدول اليت توفر املوظفني الوطنيني لتكملة املوظفني املمولني من املنظمة.

 

وباإلضافة إىل ذلك، يرأس ثالثة مكاتب موظفني دوليني يتم متويلهم باملثل من الربنامج العادي ولكن مناصدبهم   -21

ختتلف عن ممثلي املنظمة. وهي مكتب بابوا غينيا اجلديدة، برئاسدة موظدف مدن الربندامج، ومكتدب منغوليدا ومكتدب        

ممثل املنظمة يف الصدني(. وهنداك   مع  تواصلممثلني للمنظمة )مع  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ويرأسهما نائيب

ثالثة بلدان )عمان واجلزائر واألرجنتني(، ضمن هذه اجملموعة مدن املكاتدب التسدعني الديت يرأسدها موظفدون دوليدون،        

ارد الالزمدة  حيث يتم متويل منصب ممثل املنظمة من موارد الربنامج العادي للمنظمة، ويدؤمن البلدد املضديف معظدم املدو     

لتشغيل املكتب أو مجيعها. وهناك ثالث دول أخرى، غالبا ما يشار إليها باسدم "مكاتدب الشدراكة واالتصدال"، حيدث      

ميّول منصب ممثل املنظمة من موارد حساب أمانة، أو عن طريق نفقات عامة تتولد كجزء مدن عمليدات حسداب األماندة     

 
 ذية والزراعة : شبكة مكاتب منظمة األغ1 اإلطار

 
 ( 5املكاتب اإلقليمية )

 
  

 
 (9املكاتب اإلقليمية الفرعية )

 
 

 ( 90مع موظفني دوليني )   (100املكاتب القطرية )  

 (80" مع ممثل مقيم للمنظمة )الصالحياتكاملة "

 (7مصادر متويل أخرى مع ممثل للمنظمة )

 ( 3موظفون دوليون، من غري ممثلي املنظمة )

 
 ادات متعدددددة، ممثدددل غدددري مقددديم للمنظمدددة، مدددع   اعتمددد  

 (10) ممثل املنظمة وطين مساعد موظف فين 
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وكازاخستان. ويتم متويل املكتب يف ليبيا أيضا من عمليات حسداب األماندة   يف البلد. وهي: أذربيجان وغينيا االستوائية 

يف البلد ولكنه ممثلية وليس مكتب شراكة واتصال. وباإلضافة إىل املكاتب التسعني اليت يرتأسها موظفون دوليون، هنداك  

ن ممثدل املنظمدة يف بلدد    تقع يف إطدار "اعتمدادات متعدددة" حيدث يكدو      (1 امللحقمكاتب للمنظمة )يتم حتديدها يف  10

ممثل للمنظمة ممول من االشرتاكات املقررة )موظف فين وطين( وموظفي دعم مدن املنظمدة آخدرين    جماور، ولديه مساعد 

لديهم مكتب للمنظمة مبوظفني مهنيني مكرسني بددوام كامدل،    114العشرة، يكون هناك لتشغيل املكتب. وبإضافة هذه 

  مكاتب االتصال واملعلومات. ناءباستثإما دوليني و/أو وطنيني، 

 

واثنني وعشرين، لدديهم ممثدل للمنظمدة     املائةمكاتب املنظمة  معغري مدرج  ًابلد 25وباإلضافة إىل ذلك، هناك  -22

من دون أي موظف للمنظمة يف البلد، ولكن لديهم مراسدل قطدري معدني.    م، يف إطار االعتمادات املتعددة، ولكن غري مقي

، والبوسدنة  بديالروس ربعة بلدان مل يكن لديها ممثدل للمنظمدة معتمدد ولكدن لدديها مراسدلني قطدريني )       وأخريًا، هناك أ

 واهلرسك، وصربيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(.

 

 توصيف املكاتب القطرية –ثالثًا

 

الكدبرية جددًا   مستوى األنشطة على مسدتوى املكاتدب القطريدة بشدكل كدبري، وهنداك بعدض املكاتدب         خيتلف  -23

. ويعدد حجدم تنفيدذ الدربامج     جمموعة من املؤشراتعرب بعض آخر ما بينها، وهي منتشرة أخرى صغرية جدًا وومكاتب 

كنقطة بداية مفيدة يف التحليل أدناه. وكما ذكر أعاله، ال ينبغي تفسري هذا املؤشدر كمقيداس ألهميدة برندامج املنظمدة يف      

يف سياق كل حالة. ومع ذلك، فإن حجم التنفيذ مفيدد يف فهدم مسدتوى مسدؤولية     ، إذ أن ذلك خيتلف بشكل كبري البلد

. وهو حيتوي على معلومدات  2014-2012هذه املعلومات للسنوات الثالث األخرية،  2 امللحقاملكتب وتعقيدها. ويوفر 

نظمدة علدى شدكل حسدابات     ، ويظهر أيضا مساهمات الدبالد يف امل التقينعن األموال من خارج امليزانية وبرنامج التعاون 

لتطبيقها يف البالد، أو لدعم التعاون فيما بني بلدان اجلندوب. ومبدا أنده مل     2014إىل  2010، ومن 2014أمانة يف عام 

2012ربامج قطرية يف عام كيتم تسجيل البيانات يف بعض البلدان 
، وال سيما جنوب السودان والصومال وهما من أكدرب  2

 . 2014تنفيذ يف عام للمستوى إىل أدنى صنف املكاتب القطرية من أعلى ي 2 امللحقالبلدان، فإن 

 

لقد كان هناك استقرار كبري خالل هذه السنوات الثالث مع جمموعة البلدان الديت كدان لدديها أعلدى مسدتوى       -24

دان العشدرين األوىل يف  وردت بني البلدان العشرين األوىل يف سنة ما، بني البلاليت  البلدانمجيع  تقريبا تنفيذ. وقد كانت

سنني أخرى أيضا، وإن مل يكن بالضرورة يف نفس الرتتيب. وتدرد هدذه البلددان يف جمموعدة مسدتوى التنفيدذ العدالي يف        

 أدناه:   2 اإلطار

 

                                                      
، اتسم برنامج الصومال على أنه عمليات طوارئ وإعادة تأهيل، ومت تضمني برنامج جنوب السودان مع برنامج السودان. وتشمل 2013عام  حتى  2

 أيضا معلومات عن برامج اململكة العربية السعودية والضفة الغربية وقطاع غزة، وال ميثل أيا منها مكتب قطري.  املالحق
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 2014-2012ستو  عال من التنييذ مب اليت تتسماملكاتب القطرية  2املربع 

 )الرتتيب حبسب مستو  التنييذ للسنة األخرية(

 الصومال بنيالفل مجهورية الكونغو الدميقراطية بوركينا فاسو زمبيقمو

 جنوب السودان باكستان العراق املكسيك هندوراس

 أفغانستان مجهورية أفريقيا الوسطى   كولومبيا أوغندا كينيا

 مدغشقر السودان إثيوبيا النيجر 

 زمبابوي بنغالديش الربازيل مالي 

 

ليت ختطى مستوى التنفيذ فيها مثانيدة ماليدني دوالر أمريكدي يف اجلدداول. وكدان أعلدى       ويتم تظليل البلدان ا -25

مليون دوالر أمريكي بقليل. ومثدل الصدومال، هنداك     72يف الصومال، وقد بلغ ما يتخطى  2014مستوى للتنفيذ يف عام 

ان اليت ترد يف جمموعة مستوى التنفيدذ  على الصمود واالستجابة للطوارئ يف العديد من البلدالكبرية برامج تتعلق بالقدرة 

العالي، ولكن ليس يف كلها. ومع ذلك، حتى يف هذه احلاالت هناك جدزء كدبري مدن الربندامج ال يتعلدق باالسدتجابة إىل       

مليون دوالر أمريكدي، هدي تعسدفية، فدإن هدذا املسدتوى مدن التنفيدذ          8الطوارئ. وعلى الرغم من أن نقطة الفصل، أي 

 يف إدارة املوارد البشرية واملالية غري موجود يف العديد من املكاتب األخرى.  يعكس درجة تعقيد

 

، هلدذا  2014، أي عدام أيضدا جمموعدات البلددان وفقدا لنطداق التنفيدذ )باسدتخدام أحددث          2 امللحقوحيدد  -26

 ر أمريكددي، مليددون دوال 5و  2مليددون دوالر أمريكددي، بددني  8و 5، بددني مليددون دوالر أمريكددي 8الغددرض(: أكثددر مددن 

يف الفئة األخرية بأقل  ًابلد 34. وهناك 2014مليون دوالر أمريكي، يف عام  1مليون دوالر أمريكي، وأقل من  2و 1 بني

لديها مكتب للمنظمة مع ممثل للمنظمة أو موظدف دولدي )وهدي مظللدة      2014مليون دوالر أمريكي للتنفيذ يف عام  1من 

هذه اجملموعة من البلدان. ومن البلدان األربعدة والدثالثني الديت لدديها ممثدل مقديم       أيضا(. كما أن هناك تناسق كبري يف 

منها كانت دون املسدتوى يف السدنوات    23على األقل يف إحدى تلك السنوات،  للمنظمة واليت سقطت دون هذا املستوى

مليدون   1دون مسدتوى   تكاند بلدان  5، و ستوى يف سنتني من السنوات الثالثمنها كانت دون امل 6مجيعها، و ثالثال

 دوالر أمريكي يف سنة واحدة فقط. 

 

ويشري حجم التنفيذ فقط إىل النفقات حيث يكون ممثل املنظمة هو القدائم بامليزانيدة للمشداريع. وهنداك عناصدر       -27

املؤشدرات  . وتشدمل هدذه   3 امللحدق أخرى هامة بالنسبة لعمل املكاتب القطرية. وترد البيانات األخرى يف هذا الصددد يف  

 3 امللحدق مجالي امليزانية، وهو ما ميثل قيمة امليزانية املتاحة للمكتب من مجيع املصادر يف ذلدك العدام. ويتضدمن    إقيمة 

معلومات عن املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومكاتب االتصال، بغية توفري مقارنة. وقد كانت أعلى ميزانية متاحدة  

مليون دوالر أمريكي، وكان هناك ميزانيات يف مكاتب قطرية أخدرى مماثلدة    124وبلغت  يف مكتب الصومال 2014لعام 

 يف احلجم مليزانيات املكاتب اإلقليمية. 
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فقدط، وبياندات    أيضا معلومات عن تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك املوظفني بعقود طويلة األجدل  3 امللحقويوفر  -28

رد البشرية من غري املوظفني، وهي العقود القصرية األجل بأنواع خمتلفة. وتشدري  عن أعداد املوظفني وحجم النفقات للموا

البيانات إىل أنه يف حني أن تكاليف املوظفني، كما هو متوقع، أعلى على مستوى املكاتب اإلقليمية، فإن لدى عددد مدن   

الصدمود، أعدداد كدبرية مدن املدوظفني       املكاتب القطرية، مبا يف ذلك العديد منها اليت لديها عمليات تتعلق بالقدرة علدى 

املهنيني. ومل يعد صحيحا، كما كان يف السابق، أن حجم العمل يف البلدان اليت تعاني من أزمات ممتددة يتدألف أساسدا    

  من عمليات الطوارئ على املدى القصري.

 

اتدب يدوفر دعمدا كدبريا     وتتعلق إحصائية أخرى باملدفوعات امليدانية، مما يدل علدى حقيقدة أن عدددا مدن املك     -29

النظدر إىل تلدك البلددان الديت لدديها مسدتوى        دللعمليات حيث مل يعد هناك قائم بامليزانية. وهذا مهم بشكل خداص عند  

منخفض من التنفيذ. وقد ال يعطي مؤشر التنفيذ لوحده صورة دقيقة عن حجم وتعقيدد املكتدب. وإن املكتدب القطدري يف     

ألدف دوالر أمريكدي، ولكدن     770، 2014، حيدث كدان مسدتوى التنفيدذ يف عدام      بريو هو من أحد األمثدال علدى ذلدك   

 مليون دوالر أمريكي.  2.54أكثر من ذلك بثالث مرات، إذ بلغت  تاملدفوعات امليدانية كان

 

بيانات لكل مكتب بشأن عدد املعامالت اخلاصة به، مما يدل علدى عددد املعدامالت     3 امللحقوأخريا، يشمل  -30

اجلتها. ويعد هذا الرقم مؤشرا جيدا للعمل اإلداري الفعلي لكل منصب، علدى سدبيل املثدال، تتطلدب عمليدة      اليت مت مع

ألف دوالر أمريكي.  100، إىل حد كبري، نفس اخلطوات العملية لعملية شراء بقيمة آالف دوالر أمريكي 10شراء بقيمة 

توى النشاط يف مكتب ما، لدعم الربنامج العام للمنظمة يف وقد تظهر هذه القطعة اإلضافية من املعلومات على حنو أدق مس

البلد. وتعد بريو واهلند والصني أمثلة على البلدان اليت يوجد فيها عدد مرتفع نسدبيا مدن املعدامالت، علدى الدرغم مدن       

 العدد املنخفض نسبيا للتنفيذ. 

 

ية يف ضوء حجم األموال اليت تصرف لتشغيل وينبغي النظر إىل هذه املعلومات عن حجم العمل يف املكاتب القطر -31

أيضا معلومات عن مستوى األموال املخصصة للمكاتب من االشرتاكات املقررة للربنامج العادي،  2 امللحقاملكاتب. ويوفر 

. كما أنه يظهر أيضا نسبة التنفيذ مقابل األموال املخصصة للربنامج العدادي، أي  2014إىل  2012من  للسنوات الثالث

بارة أخرى، مقياس تكلفة تشغيل املكتب مقابل حجم تنفيذ برنامج املنظمة من قبل املكتب. وكاندت أعلدى نسدبة )يف    بع

ملكتب ليبيا، حيث مل يكن هناك تقريبا أي مساهمة للربنامج العادي، وقد أظهدرت معظدم البلددان     506:1( 2014عام 

 15اكات املقررة لتكلفة املكتب. ومدع ذلدك، كدان هنداك     أو ضعف مستوى التنفيذ مقابل قيمة االشرت 2:1نسبة تتخطى 

لديه ممثل مقديم للمنظمدة. وعلدى الدرغم مدن أنده        ًامكتب 14، حيث كان هناك 1:1بنسبة أقل من  2014مكتب يف عام 

غدري مقبولدة، وحتدى     1:1ميكن التخفيف من الوضع من خالل النظر إىل مؤشرات أخرى مت ذكرها أعداله، فدإن نسدبة    

  أدناه. 3 اإلطارتسبب مصدر قلق بشكل واضح. وترد هذه البلدان يف  2:1من  نسبة أقل
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ميتن التنيييتذ مقابيتل     1:1: املكاتب القطرية اليتيت ليتدي ا لثيتل مقيتيم للمنظميتة ونسيتب أقيتل ميتن         3املربع 

 )بالرتتيب التنازلي(   2014التخصيص يف عام 

 بريو أوروغواي كوبا

 األردن  بربادوس جامايكا

 املغرب فنزويال )اجلمهورية البوليفارية( وتوباغوترينيداد 

 كوستا ريكا غيانا إيران )اجلمهورية اإلسالمية(

 الصني   يةالدومينيكمجهورية  

 

مكتبا بنسدب أقدل    26كان هناك  2013غري أن هذا الوضع يشكل حتسنا مقارنة بالسنوات السابقة. ففي عام  -32

 لدديها منهدا   28مكتدب يف هدذه الفئدة، و    32كان هنداك   2012نظمة، ويف عام منها كان لديها ممثل للم 25، و1:1من 

 ممثل للمنظمة.  

 

علدى مؤشدرات تدرتبط ئصدائص البلددان نفسدها أكثدر منهدا مبكاتدب           املالحقوحتتوي اجملموعة التالية من  -33

العجز الغدذائي   بلدانمن  48 قائمة تصنيف البلدان حبسب معايري خمتلفة. وتشمل هذه البلدان 4 امللحقاملنظمة. ويبني 

حتليليدة مدن قبدل املنظمدة؛ قائمدة      ألغدراض  املركز العاملي للمعلومدات الزراعيدة    احملتفظ بها يفذات الدخل املنخفض، 

البلدان األقل منوا حيتفظ بها اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة؛ وقائمة حتدتفظ بهدا جلندة الزراعدة     

من البلدان األقل مندوا   48، بلدًا 79التجارة العاملية للبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية، وهي تضم التابعة ملنظمة 

لالقتصادات، املرتبدة حبسدب البلددان     2015تصنيف البنك الدولي لعام  5 امللحقإضايف. ويعرض  ًابلد 31باإلضافة إىل 

دخل املتوسدط، وبلددان الشدرحية العليدا مدن فئدة الددخل املتوسدط،         املنخفضة الدخل، وبلدان الشرحية الدنيا من فئة ال

  والبلدان املرتفعة الدخل.

 

السابق، وجيّمع البلدان حبسب مستوى الدخل، ويظهر  2 امللحقبني تصنيف البنك الدولي و 6 امللحقويدمج  -34

ألهميدة عمدل املنظمدة، حيددد     مستوى التنفيذ، وختصيص الربنامج العادي، ونسب التنفيدذ مقابدل التخصديص. ونظدرا     

أيضا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض وكذلك البلدان الديت حققدت اهلددف اإلمندائي لأللفيدة املتعلدق        امللحق

ن نقص مزمن يف التغذية إىل النصف، وهددف القمدة العامليدة لألغذيدة     ج( املتمثل يف خفض نسبة من يعانون م1باجلوع )

إىل النصف. ويدتم تظليدل البلددان الديت لدديها مسدتوى        يعانون من نقص التغذية بشكل مزمنالذي املتمثل ئفض عدد 

مليون دوالر أمريكي، وتلك اليت لديها نسدب تنفيذ/ختصديص أقدل     1دوالر أمريكي أو أقل من  ماليني 8تنفيذ يتخطى 

 . 1:1من 
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التغذيدة، ونسدبتهم،    يعددد ناقصد  ويضديف معلومدات عدن     2 امللحدق البيانات مدن   7 امللحقوباملثل، جيلب  -35

، ومجيعها مؤشرات رئيسدية، مدن بدني مؤشدرات أخدرى، يتناوهلدا عمدل منظمدة األغذيدة          3وانتشار التقزم بني األطفال

دوالر أمريكدي   ماليدني  8والزراعة. وحيافظ اجلدول باملثل على التظليل ألولئك الذين لدديهم مسدتوى تنفيدذ أعلدى مدن      

 . 1:1نفيذ/ختصيص أقل من وأولئك الذين لديهم نسبة ت

 

األرقام بشأن تدفق املساعدة اإلمنائية الثنائية للبلدان. وهدو يشدمل مجيدع البلددان املاحندة،       8 امللحقويعرض  -36

جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية أو منظمات أخدرى. ويصدنف اجلددول    سواء كانوا من 

إىل األدنى حبسب املعونة الثنائية جلميع القطاعات، ويشمل عمودا بشأن املعوندة الزراعيدة. وحتدافظ     البلدان من األعلى

مليدون   1ماليني دوالر أمريكي( أو منخفض )أقل مدن   8)أكثر من  يًاالقائمة على التظليل للبلدان اليت لديها مستوى عال

أن ُيالحظ، هناك عدد من احلاالت ترتفدع فيهدا تددفقات     . وكما ميكن2014دوالر أمريكي( من التنفيذ للمنظمة يف عام 

 من برامج املنظمة.  قليال ااملعونة املقدمة من املاحنني يف البلدان اليت يوجد فيها عدد

 

لكدل مديندة،    املباشدرة  عدد الرحالت اجلويدة  9 امللحقان التاليان املدن بدال من البلدان. ويبني امللحقويتناول  -37

ث ميكن ملوظفي املنظمة املقيمني هناك لى رحالت االتصال إىل البلدان من األقاليم واألقاليم الفرعية حيمع تركيز خاص ع

مواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لوكاالت األمم املتحدة األخدرى، باإلضدافة    10 امللحقتقديم اخلدمات. ويوفر 

 إلقليمية الفرعية. إىل مواقع أجهزة التكامل االقتصادي اإلقليمية وا

 

ومت النظر يف هذه اخلصائص بشدكل أو آخدر يف التقييمدات الالمركزيدة اإلقليميدة اخلمسدة. ويف حدني أن هدذه          -38

التقييمات قد تناولت عددا من القضايا اليت تتخطى التغطية، فإنها قد ضمت عدددا مدن التوصديات العامدة والتوصديات      

اخلمسة استعراضا خارجيا مستقال حديثا نسبيا بشأن قضايا التغطية، ومن املهدم  اخلاصة بشأنها. ومتثل مجيع التقارير 

قد مت تنفيذ العديد من التوصيات أو أنه جيري حاليا تنفيذها. وتظل توصديات أخدرى ذات صدلة    مراجعة اقرتاحاتها. و

تقييمدات اإلقليميدة اخلمسدة.    للتوصيات ذات الصدلة مدن ال   اولكنه مل يتم املوافقة عليها بعد. ويعرض القسم أدناه ملخص

ات، أساسا متينا للنظدر يف مزيدد مدن التغديريات يف     امللحقوتوفر هذه التوصيات، جنبا إىل جنب مع املؤشرات الواردة يف 

 التغطية. 

 

  

                                                      
 ؤشرات الثالثة مجيعها غري متاحة بالنسبة جلميع البلدان. البيانات املتعلقة بامل  3
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 موجز عن املالحظات الرئيسية املتعلقة بالتغطية والتوصيات واإلجراءات -رابعًا

 ة اخلمساملقرتحة من عمليات التقييم اإلقليمي
 

 تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية اليرعية :املكتب اإلقليمي للشرق األدنى -ألف

 ملنظمة األغذية والزراعة يف الشرق األدنى

  (2011كانون الثاني /يناير)

 

ملمثليات املنظمة وأن " أول توجه للحصول على املساعدة "ينبغي أن تصبح املكاتب اإلقليمية الفرعية  (1)

ينبغي أن تصبح املكاتب اإلقليمية الفرعية، لكي تقوم باملهام املشار إليها . بصورة حصرية كمراكز تقنية تعمل

 .ممثليات املنظمةإزاء أعاله، أفرقة تقنية متعددة التخصصات يف اإلقليم الفرعي دون أي وظائف إدارية 

إىل املستويني ]...[ ي بل تستمر وينبغي أن ال تتوقف عملية الالمركزية هذه عند املستوى اإلقليم (2)

وسوف يتيح ذلك للمكتب اإلقليمي للشرق األدنى الرتكيز يف املستقبل على األعمال . اإلقليمي الفرعي والقطري

على عاتق " التالية"مع وضع مسؤوليات األعمال ( أي األولويات املشرتكة على نطاق اإلقليم" )التمهيدية"

أي األولويات اليت تشمل اإلقليم الفرعي بأسره وعلى املستوى ) ثليات املنظمةممالتخصصات واألفرقة املتعددة 

 (.القطري

مسؤوال عن تنسيق عمل األفرقة املتعددة التخصصات  للشرق األدنى ينبغي أن يصبح املكتب اإلقليمي (3)

بشرية املتاحة للمكاتب وسوف يتضمن ذلك إدارة املوارد املالية وال. واإلشراف عليها وتقييمها ممثليات املنظمةو

وينبغي عندئذ أن يكون لدى املكتب اإلقليمي القدرة . امليدانية يف اإلقليم بصرف النظر عن مصدر التمويل

والسلطة على إعادة ختصيص هذه األموال استنادا إىل الطلبات واالحتياجات النسبية على مستوى اإلقليم 

 .الفرعي واملستوى القطري

أو يواصل اخلربات واملوارد الالزمة إلقامة وإدارة /قليمي للشرق األدنى أن يبين وينبغي للمكتب اإل (4)

الشبكات التقنية الوظيفية اليت ستقوم بتعبئة املعارف وتشجيع التخصص بشأن املواضيع ذات األولوية املختارة 

املنظمة املتوافرة على  وينبغي ربط خربات. من بني تلك احملددة يف إطار األولويات اإلقليمية للشرق األدنى

بهذه الشبكات حسب ( واألفرقة التقنية املتعددة التخصصات واملقر الرئيسي ممثليات املنظمة)مجيع املستويات 

 .مقتضى احلال بتنسيق من املكتب اإلقليمي للشرق األدنى

ممثليات و بغية جتنب حاالت اخللط يف األدوار واملسؤوليات اليت يضطلع بها إزاء البلد املضيف (5)

أو املكاتب اإلقليمية الفرعية، ينبغي عدم السماح إال بعدد ال يزيد حده األقصى عن مكتبني /يف اإلقليم و املنظمة

 . ميدانيني للمنظمة يف البلد الواحد

ينبغي إنهاء خطة املسؤول الفين املنتدب يف إقليم الشرق األدنى بالنظر إىل فعاليتها احملدودة  (6)

 .شديد يف القدرات التقنية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية نتيجة لزيادة استخدامهاواالخنفاض ال
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ينبغي للمنظمة أن تزيد من استخدام ترتيبات الوجود امليداني البديلة مثل االعتمادات املتعددة  (7)

ي الربامج أو مثلما هو احلال يف العراق من خالل تعيني منسق( مبساعدة موظف فين وطين يف البلد املضيف)

  .كممثلني قطريني

 

 قليميةتقييم املكاتب اإل: املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى -باء

 (2012كانون األول /ديسمرب) واإلقليمية اليرعية للياو

 

وتتقرر األماكن . ُنقل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى منذ إنشائه إىل عدد من األماكن املختلفة (1)

للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى يف معظمها استنادا إىل احلالية 

: فليس أي من املكتبني موجودا يف اإلقليم الفرعي الذي خيدمه. العروض السخية من جانب البلدان املضيفة

مما يقوض إىل حد ما، القيمة ]...[  اللغة وكذلك معهاوهذا يؤثر على تفاعل املوظفني مع الثقافة اليت يتعاملون 

للتغطية اجلغرافية من حيث موقع " أفضل منط"مل يكن من املمكن حتديد . ]...[ املضافة لعملية الالمركزية

األمم املتحدة، وإن كان عدد قليل للغاية من وكاالت األمم املتحدة  هليئاتاملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

ويقرتح التقييم إضافة معيار جديد لقائمة معايريه الختيار . نفس خيارات منظمة األغذية والزراعةاألخرى اتبع 

مواقع مكاتبه امليدانية، هو القرب من وكاالت األمم املتحدة األخرى، إليالء اعتبار لالجتاه املتعلق بنهج توحيد 

 .أداء األمم املتحدة

عي آلسيا الوسطى على اإلطالق يف منطقة فيها مطار رئيسي، مل يتواجد مكتب املنظمة اإلقليمي الفر (2)

، مل تعد خدمات النقل اللوجستية مواتية خلدمة املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا 2012واعتبارا من أوائل عام 

وال تسهل ترتيبات السفر االتصال والتعاون بني املقر واملكاتب امليدانية، . الوسطى، كما كانت يف املعتاد

واجه موظفو املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى حاالت من عدم الكفاءة يف السفر إىل بعض البلدان اليت وسي

ليست اعتبارات ]...[ االعتبارات املتعلقة باملواقع ...[ مبا أن. ]... فيها يف العقد املقبل عملهينبغي أن يركز 

ومع ذلك، فالكفاءة  .ة أي اقرتاحات يف هذا الصددعن صياغ[ فريق التقييم]فنية حبتة وبالتالي فقد امتنع 

ويقع اختاذ قرار متعلق بدراسة الفرص املتاحة يف هذا : والفعالية ترجعان جزئيا للموقع اجلغرايف هلذه املكاتب

 . الصدد على عاتق البلدان األعضاء يف املنظمة

إىل أي مدى : ضاء على السواء وهوسؤال رئيسي للمنظمة، موجه لألمانة والبلدان األع ...[هناك]... (3)

ستكون مواقع املكاتب امليدانية مواقع دائمة بعد إنشائها، أو هل ميكن أن تكون مواقع مرنة أو ميكن تعديلها 

 . تبعا ملا يستجد يف ظروف العمل يف أي إقليم فرعي أو يف إقليم بعينه

نقرة، املوفدين يف مهمة إىل بلدان آسيا إّن وصول موظفي املنظمة العاملني يف املقر الرئيسي إىل أ (4)

الوسطى، ميثل مشكلة من الناحية اجلغرافية، نظرا ألنه تعني على الغالبية العظمى منهم إضافة يوٍم إىل فرتة 

إال أن هذا نادرا ما : سفرهم يف املهمة لكي ميروا عرب املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى للتنسيق والتبادل

 .إىل حد ما بتحسني التنسيق وتبادل اآلراء أضر كان حيدث، مما
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أنه من املرجح أن تتغري بقدر كبري يف األجل املتوسط االحتياجات وطلبات  إىلفريق التقييم  [وخلص] (5)

املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا /الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقيةتقديم دعم من املنظمة يف بلدان املكتب اإلقليمي 

وتصبح أقرب إىل احتياجات وطلبات البلدان األوروبية األخرى اليت ترتبط يف معظمها باملنظمة من الوسطى، 

وهكذا، فمن املرجح أن تكون الوالية األساسية وحمور تركيز عمل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا  .خالل املقر

 : ل، على النحو التالييف املستقب]...[ الوسطى ومكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى 

  تقديم مساعدة تقنية ومساعدة يف جمال السياسات وإدارة العمليات وتعبئة املوارد من أجل بلدان املكتب

ألبانيا،  :املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى وهي/الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقيةاإلقليمي 

 ؛ (سنوات 10فرتة زمنية متتد )ولدوفا وأرمينيا، والبوسنة واهلرسك، وجورجيا، وكوسوفو، وم

  تقديم مساعدة تقنية ومساعدة يف جمال السياسات وإدارة العمليات وتعبئة املوارد من أجل بلدان آسيا

 ؛ (عاما 20فرتة زمنية متتد )الوسطى 

  ألوروبا املكتب اإلقليمي / الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقيةإنتاج معارف وإتاحتها لبلدان املكتب اإلقليمي

 وآسيا الوسطى ولبلدان آسيا الوسطى؛

 ممثلتني قطريتني بتمثيل كامل يف قريغيزستان وطاجيكستان؛ وممثلني : العمل ككيان تنسيقي خلدمة

اثنني غري مقيمني للمنظمة يعينان على التوالي من أجل ألبانيا باإلضافة إىل مولدوفا وأرمينيا باإلضافة إىل 

  ربامج وإقامة الشراكات؛جورجيا؛ وعدد من موظفي ال

  الفرعية وهيئاتهخدمة مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألوروبا. 

ينبغي أن تنظر البلدان األعضاء يف أوروبا وآسيا الوسطى يف عدد ]...[ من أجل تنفيذ املهام احملددة  (6)

 :من املتطلبات

 مالء آخرين يف املقر يعملون يف حتسني إمكانية تعاون موظفي املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى مع ز

اإلقليم، ومع أجزاء أخرى من املنظمة، سيصبح له أهمية متزايدة بالنسبة لألعضاء يف املكتب اإلقليمي 

 املكتب اإلقليمي ألوروبا؛ / الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقية

  املكتب اإلقليمي ألوروبا / الفرعي ألوروبا الوسطى والشرقيةحتسني كفاءة السفر إىل بلدان املكتب اإلقليمي

 وآسيا الوسطى حيث سيرتكز العمل خالل العقد القادم؛ 

  حتسني كفاءة السفر إىل البلدان اليت خيدمها مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى؛ 

  ألوروبا حتسني االتصال والتعاون بني املوظفني املوجودين يف املقر واملوظفني املوجودين يف املكتب اإلقليمي

وآسيا الوسطى ويف مكتب املنظمة اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى، سواء كانوا يعملون يف البلدان نفسها أو 

 لديهم معارف ذات صلة مبستوى اإلقليم الفرعي؛

  من تكاليف اإلدارة والعمليات وإدارة املكاتب؛]...[ احلد   

 وهيئاتهدمة مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألوروبا وتسهيل مهمة املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى خل 

 .الفرعية لتيسري االتصال بالنسبة للمجموعة اإلقليمية األوروبية
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ميكن للمكاتب اإلقليمية أيضا أن تنظر يف ما إذا كانت سرتسل أحد موظفيها ليتمركز يف مكتب  (7)

ل استفادة إقليمهم من مؤسسات وموارد االتصال وتكلفه مبهمة إقامة الشراكات واحلوار االسرتاتيجي، لتسهي

 .االحتاد األوروبي

يؤيد التقييم لذلك تعيني ممثلني للمنظمة بتمثيل كامل يف قريغيزستان وطاجيكستان، مما خيفف  (8)

ومت االنتهاء من التعيني بالنسبة  .بالتالي جزءا من عبء العمل امللقى على عاتق املنسق اإلقليمي الفرعي

يقة سريعة وفعالة؛ وحيظى التعيني السريع لشخص يعني يف طاجيكستان، ذي كفاءات لقريغيزستان بطر

 .مناسبة وخربة باملنظمة، بأهمية قصوى

جيب أن حيظى بلدان اثنان على وجه اخلصوص، يؤدي فيهما سكان الريف والقطاع الزراعي دورا  (9)

و ينبغي أن يكون للمنظمة وجود  .مام أكربهاما يف االقتصاد الوطين، وهما ألبانيا ومجهورية مولدوفا، باهت

 . أقوى وأكثر استمرارية فيهما

إّن اعتماد ممثلي املنظمة يف أكثر من بلد ميكن أن يكون آلية فعالة لضمان بزوغ دور املنظمة واإلدارة  (10)

بلدين من خالل  الوافية لعمل املنظمة على املستوى القطري، طاملا ال يتوىل ممثل املنظمة نفسه تغطية أكثر من

 . اآللية، وينبغي للممثل أن يقضي ما ال يقل عن ستة أسابيع عمل يف السنة يف كل بلد

يلزم متاما أيضا تفويض كاف للسلطة من املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية إىل البلدان للتمكني من  (11)

ذلك من خالل تعيني اثنني من ممثلي املنظمة وميكن حتقيق . تنفيذ املهام بكفاءة وفعالية على املستوى املناسب

غري املقيمني أحدهما مسؤول عن ألبانيا ومولدوفا واآلخر عن أرمينيا وجورجيا، يتمركزان يف املكتب اإلقليمي 

ألوروبا وآسيا الوسطى، وميكنهما أيضا حتمل واجبات إضافية كموظفني رفيعي املستوى يف املكتب اإلقليمي 

 . طىألوروبا وآسيا الوس

آلية فعالة وال كفؤة لضمان وضوح دور املنظمة يف أي  تليس اخلطة اخلاصة باملراسلني القطرينيإّن  (12)

لتسهيل مشاركة أي بلد يف االجتماعات املعيارية اليت ]...[ وميكن حتديد آليات أخرى . بلد من البلدان

 .تنظمها املنظمة ويف املشاريع اإلقليمية واألقاليمية والعاملية

تعيني ممثل غري مقيم للمنظمة معتمد يف أكثر من بلد من أجل أرمينيا وجورجيا؛ وينبغي [ جيب]  (13)

أن تفوض إىل املمثل املساعد للمنظمة على املستوى القطري سلطة تكفي إلدارة الربنامج بأكمله، ومتثيل املنظمة 

 رعة؛داخل األمم املتحدة، واختاذ قرارات أو تسهيل اختاذ القرارات بس

 .للمنظمة معتمد يف كل من ألبانيا ومجهورية مولدوفا غري مقيم تعيني ممثل[ جيب] (14)

ينبغي وقف برنامج املراسل القطري وينبغي أال تشارك املنظمة يف أنشطة تنفيذية على املستوى  (15)

بلدان متعددة أو القطري إال بوجود ممثل مساعد للمنظمة، كحد أدنى، يف إطار ممثلية للمنظمة معتمدة يف 

 موظف رفيع املستوى موجود يف مكتب منسق األمم املتحدة املقيم؛
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 تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية اليرعية للياو: املكتب اإلقليمي ألفريقيا -جيم

 (2013أيلول /سبتمرب)

 

 .داء املتميز يف الفاومتكني وتشجيع القيادة امللتزمة يف الفاو على املستوى القطري من خالل مكافأة األ (1)

 :اإلجراءات املقرتحة

 اعتبار اخلربة السابقة يف العمل لدى املنظمة كمؤهل منشود لدى ممثلي املنظمة؛ 

  ،االعرتاف باملمثلني الذين يتميزون حبس املبادرة الناجح يف عملهم، وإذا مل يكونوا قد بلغوا هذا املستوى

 ة؛ترقية هؤالء املمثلني إىل رتبتهم الوظيفي

  تعيني وظائف ممثلي املنظمة بوضوح كمهن بدوام كامل، وجتنب تعدد التفويضات حيثما كان ذلك

 ممكنا؛ 

  نظرا للمكانة املهمة للممثلني لدى املنظمة، إعادة اإلشراف املباشر للممثل اإلقليمي مع الدعم املناسب

 مكتبها؛ /ضمن مكتبه

  بذلك، تعزيز الفريق القطري لإلدارة العليا بإضافة موظف عندما تسمح املوارد املتاحة من خارج امليزانية

 ؛(يف نفس رتبة مساعد ممثل املنظمة أو، يف الربامج الكبرية جدا، على مستوى نائب ممثل املنظمة)رابع 

( 2)تنسيق العمل املعياري وأبعاده السياسية و(1)تركيز العمل الفين املوضوعي للمكتب اإلقليمي على  (2)

 : اإلجراءات املقرتحة. اإلقليمي للشبكات الفنية للمنظمة قيادة البعد

  تنبغي إعادة صياغة اخلصائص و. ، نائب املمثل اإلقليمياإلقليميينبغي أن يرأس فريق املوظف الفين

املطلوبة للوظائف من أجل الرتكيز بالدرجة األوىل على املسؤوليات يف األعمال املعيارية واملتعلقة 

 ة املشرتكة؛بالسياسات القطاعي

  يتعني على الفريق الرتكيز على إجراء العمل املعياري املتقدم على صعيد السياسات يف اإلقليم، وتنسيق

لرتكيز مجيع األعمال املعيارية فيما بني املكاتب امليدانية، لضمان أن يتم اختيار اجملاالت ذات األولوية 

 ؛نتجات املعيارية للمنظمةالعمل عليها واالستفادة من اخلربة امليدانية يف امل

  بني املقر الرئيسي والشبكات  بأداء دور صلة الوصلينبغي للموظفني الفنيني اإلقليميني أن يهتموا أيضا

 . الفنية اإلقليمية وعملياتها يف اإلقليم

 : اإلجراءات املقرتحة. زيادة حجم الفرق الفنية اإلقليمية الفرعية ومزيج مهاراتها (3)

 وازن بني الوظائف الفنية للمكتب اإلقليمي ألفريقيا املختصة بالعمل املعياري والفرق إعادة ضبط الت

اإلقليمية الفرعية املعنية بالدعم السياسي والفين عرب نقل أربع وظائف فنية إقليمية على األقل إىل الفرق 

 السياسة اإلقليمية الفرعية؛ /الفنية

 الفرعية األربعة ضمن فريقني فنيني، األمر الذي يسمح  توحيد اخلربة الفنية لدى املكاتب اإلقليمية

 مبستوى معني من اخلصوصية اجلغرافية واللغوية؛ 
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  ،التكليف بإجراء دراسة عن املوقع األمثل هلذين الفريقني الفنيني يف غرب ووسط وشرق وجنوب أفريقيا

قرب من الشركاء ذوي األولوية تكلفة إنشاء املكتب وظروف العمل والسفر وال: بناء على العوامل التالية

 مبا يف ذلك اجلماعات االقتصادية اإلقليمية واألمم املتحدة وشركاء التنمية اآلخرين؛ -بالنسبة إىل املنظمة 

  مكاتب الطدوارئ اإلقليميدة الفرعيدة، مدن الناحيدة اهليكليدة والوظيفيدة، ضدمن الفدريقني الفنديني            مالكودمج

كمدا سدتكون   . القددرة علدى الصدمود   بشأن قضدايا  ممثليات املنظمة ة الفنية إىل وتكليفهم مبسؤولية تقديم املساند

هناك حاجة إىل الدخل النداتج عدن الددعم اإلداري والتشدغيلي وخددمات الددعم الفدين للحفداظ علدى مكاتدب           

رعيدة  الطوارئ اإلقليمية الفرعية والفريقني، وينبغي ملثل هذا الدخل الناتج عن مشداريع الطدوارئ اإلقليميدة الف   

 .أن خيصص للمكتب اإلقليمي الفرعي ومكتب الطوارئ اإلقليمي الفرعي( كما بالنسبة إىل مشاريع التنمية)

 : اإلجراءات املقرتحة. تعزيز ترتيبات إدارة الفريق الفين (4)

  إعفاء املنسقني اإلقليميني الفرعيني من مسؤوليات متثيل املنظمة وتغيري تسمية املنسقني اإلقليميني

 وظيفتهم األساسية؛ الفرقرعيني إىل قادة الفريق الفين، على أن تكون إدارة الف

  إنشاء جملس إدارة لكل من الفرق الفنية، على أن يرأسه ويشّكله بالدرجة األوىل ممثلو املنظمة يف مناطق

ق يرأس جملس اإلدارة ممثل للمنظمة منتخب من زمالئه مع قيام رئيس الفري. ]...[ عملهم اجلغرافية

جيري جملس اإلدارة تقييمًا ألداء الفريق الفين خالل السنة املاضية ويوصي بأي ]...[  .الفين بدور األمني

إن ]...[  .تغيريات يف تشكيل الفريق ويضع خطة للفريق ويتفق على خطة عمله خالل السنة املقبلة

 ]...[. اجات املنظمة أصحاب تلك املناصب الفنية جيب أن يتحلوا بالقدرة على التنقل حبسب احتي

. إنشاء شبكات فنية أوسع تشمل مجيع اخلربات الفنية للمنظمة يف اإلقليم وتوسع نطاق استخدامها (5)

 : اإلجراءات املقرتحة

  غري املوظفني يف /املوظفني)ينبغي للفرق الفنية أن تضع وتستخدم قوائم بكافة املوظفني الفنيني للمنظمة

وأن  –داخل اإلقليم الفرعي من أجل املهام القصرية املدة وإعادة االنتشار ( ريعالربنامج العادي ويف املشا

للخرباء املتاحني يف املكاتب امليدانية، وئاصة ]...[ تيسري االستخدام األفضل . ]...[ تنسق استخدامها

قليمي مكمال مهما للخربات املتاحة يف املكتب اإل. ]...[ أولئك الذين يعملون على املستوى القطري

 . ألفريقيا ويف الفرق املتعددة التخصصات

 

 تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية اليرعية: املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ -دال

 (2014كانون الثاني /يناير)يف آسيا واحمليط اهلادئ  للياو

 

اهلادئ ويتقدم بعدد من  يقّر التقييم بالطابع املتميز للمكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط (1)

ويقرتح بشكل خاص تفويض املكتب مزيدًا من السلطات واالستقاللية  .االقرتاحات بشأن دوره وهيكله وأدائه

 . وقد اتفق أعضاء املنظمة على توطيد وجود املنظمة وقدراتها يف اإلقليم .التشغيلية
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على نائبني  2012حزيران /افقة يف يونيوومع ذلك، فقد مت إحراز تقدم ملحوظ يف هذا الصدد منذ املو (2)

ويقرتح التقييم أيضًا نقل . ]...[ وموظف تطوير الربامج والشراكات يف بابوا غينيا اجلديدة للمنظمةملمثلني 

املسؤولية عن الدعم التقين والتشغيلي للربنامج امليداني لبابوا غينيا اجلديدة من املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر 

ئ إىل املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، وذلك لضمان اتساق النهج والشفافية من حيث احمليط اهلاد

 .املسؤولية واإلشراف

فعامل املسافة يف احمليط اهلادئ . لقد تبّين أن وجود املنظمة ضئيل جدا يف إقليم احمليط اهلادئ (3)

قد الحظوا العمل  القطرينيأن املراسلني وعلى الرغم من . يلعب دورا كبريا من حيث الوقت وتكاليف السفر

ومع ذلك، فإن تواجد . احملصورة جدا القطرينياجليد إال أن ذلك ال يبدو كافيا، بالنظر إىل والية املراسلني 

املكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة يف آبيا وساموا خيلق انفصاال نسبيا مع معظم وكاالت األمم املتحدة األخرى يف 

 ]...[ .ظمات اإلقليمية الرئيسية مثل أمانة مجاعة احمليط اهلادئ، وكلها تقع يف فيجياإلقليم واملن

، فإنه ينبغي للمكتب اإلقليمي الفرعي جلزر ]...[ويف حال تعذر بالنسبة للمنظمة االنتقال إىل فيجي  (4)

تنسيق وتعبئة احمليط اهلادئ النظر يف تعيني موظف دولي يف فيجي يكون له دور يف جمال السياسات وال

 . املوارد

وباملثل، قد تنظر املنظمة يف املساهمة يف توفري موظفي اتصال بتمويل مشرتك لألمم املتحدة يف بعض  (5)

 . البلدان، للمتابعة اليومية ألعمال االتصال مع احلكومات

واضحة إىل تقديم يشري التقييم بشدة إىل أنه نظرا آلليات التغطية القطرية املعززة حديثا واحلاجة ال (6)

خدمة أكثر فعالية لألعضاء يف اإلقليم الفرعي، ينبغي مؤسسيا أن يسمح للمكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط 

اهلادئ مبستوى أعلى من االستقالل الذاتي وتفويض السلطة الكاملة يف الربجمة والعمليات واإلدارة، وكذلك يف 

 .نطاقا ملعارف وموارد املنظمة مبا يف ذلك وحدات املقر الرئيسي الوصول إىل اإلفادة مباشرة من قاعدة أوسع

 

 :املكتب اإلقليمي اليرعي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب -هاء

 يف أمريكا للياوتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية اليرعية 

 (2014آذار /مارس)الالتينية والبحر الكارييب 

 

ويف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية    ظمة األغذية والزراعة يف املقر الرئيسيينبغي لإلدارة العليا ملن (1)

وللقيام بذلك، جيب تبين مناذج عمل جديدة من . والبحر الكارييب العمل على تعزيز وجود املنظمة يف اإلقليم

بلدان األعضاء يف أمريكا أجل التأقلم مع الواقع املالي ومتطلبات املنظمة لتقديم خدمات كفؤة وفعالة إىل ال

 .الالتينية والبحر الكارييب

نقل كوبا واجلمهورية الدومينيكية من اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب إىل اإلقليم الفرعي ألمريكا  (2)

ومن غري املناسب على ما يبدو إثقال كاهل املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب مبهمة التعاطي  .الوسطى
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ويف أمريكا الوسطى مؤشرات إجيابية يف أكثر من جانب جتعل من اجملدي البحث يف  .تلفةمع لغات خم

ومن شأن هذا التغيري يف تراتبية رفع التقارير أن يساهم يف . إمكانية استحداث مكتب إقليمي فرعي يف بنما

ًا حلالة املكتب يف هاييت وبإمكان اإلدارة أيضًا أن جتري تقييم .حتسني كفاءة املؤشرات يف اإلقليم وفعاليتها

 .ولرتاتبية رفع التقارير فيه

وينبغي وقف العمل بالتدبري الذي . إعادة التوازن إىل مقار املوظفني الفنيني يف سنتياغو وشيلي وبنما (3)

ومل جيد هذا التقييم أي فائدة هلذا النموذج من حيث  .يقضي بأن يدير موظفون فنيون معّينون ممثليات املنظمة

ويف املقابل، كان باإلمكان التحقق من تدهور اخلدمات الفنية اليت يقدمها املوظفون الفنيون  .فاءة والفعاليةالك

 . املسؤولون عن املكاتب القطرية والعبء الكبري املرتتب عنها

 جيدر باملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب البحث يف تطبيق نظام االعتماد املتعدد (4)

 :وميكن تطبيق هذه التوصية على جمموعات البلدان الثالث التالية. إلدارة احلافظات اخلاصة ببلدين أو أكثر

 . األرجنتني وشيلي وأوروغواي يف أمريكا اجلنوبية ؛كوستاريكا ؛بلدان البحر الكارييب

ويل إضايف جلعل يتعني على اإلدارة البحث يف إمكانية أن تساهم احلكومات املعنية يف توفري مت (5)

وجيب أن تشكل االعتبارات احملددة املتعلقة بالبلدان وأوضاعها االجتماعية  .الوجود الواسع النطاق مستدامًا

 . واالقتصادية والسياسية جزءًا من القرار

  . جيب أيضًا إسناد األولوية يف األجل القصري لتعزيز املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى (6)

ّين على اإلدارة العليا يف الفاو واملكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب إعادة هيكلة يتع (7)

ويتعني على هذه الفرق البحث يف اعتماد  .اخلدمات والفرق الفنية، من حيث التخصصات واملوقع اجلغرايف

  .ترتيبات وهياكل عمل متعددة التخصصات فعليًا

 

 تعديل التغطيةملخص معايري    -خامسًا

 

املعلومات اليت تؤثر على مواقع مكاتب املنظمة وتغطيتها وموظفيها. وال ميكدن أن يكدون    املالحقويوفر كل من  -39

مؤشر لوحده أساسا الختاذ القرارات، وحتى لو أخذت يف جمملها، فإنه ليس من املمكن بناء صيغة بسيطة تنطبدق علدى   

باإلضافة إىل التوصيات الصادرة عدن التقييمدات اإلقليميدة     املالحقمات الواردة يف مجيع احلاالت. ومع ذلك، توفر املعلو

اخلارجية السابقة، األساس للمناقشة اليت ستلي بشأن اخليدارات واملقرتحدات املتعلقدة بتغطيدة مكاتدب املنظمدة خدارج        

 روما، ومواقعها ومستويات مسؤوليتها. 

 

 ملخص توصيات التقييمات اإلقليمية السابقة، إىل وجود عدد من املعدايري  وتشري املناقشة السابقة، باإلضافة إىل -40

املكاتدب   تكدون العامة، باإلضافة إىل خصدائص حمدددة حبسدب املوقدع، الديت ينبغدي النظدر فيهدا كدذلك. وينبغدي أن           

ص حدول  اإلقليمية، بشكل مثالي، حيدث يتواجدد الشدركاء مدن املؤسسدات اإلقليميدة، ويف املددن الديت جتمدع األشدخا          

أن تشارك بوضوح وبشكل كامدل يف هدذا املدزيج، وأن تكدون ممثلدة يف هدذه        الفاواملوضوعات ذات الصلة باملنطقة. وعلى 
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آخرين يعملون علدى موضدوعات مشدابهة. وينبغدي أن تكدون املكاتدب       تستفيد من التفاعالت اليومية مع املنتديات، وأن 

   جيدة مع البلدان اليت ختدمها. خطوط جويةشبكة اإلقليمية أيضا يف املدن اليت يوجد فيها 

 

وينبغي أن تكون املكاتب اإلقليمية الفرعية يف أقاليم فرعية حمدددة جيددًا، وأن تتواجدد حيدث يوجدد مقدّرات        -41

رئيسية لألجهزة اإلقليمية الفرعية أو مكاتب إقليمية فرعية للوكاالت الشدريكة. وجيدب أن يكدون ملكاتدب املنظمدة هدذه       

إىل بلدان اإلقليم الفرعي. ومثل مجيع املكاتب األخرى، جيب أن يكون فيها مزيج مناسب من اخلدربة وأن   وصول سهل

 ختدم، بناء على الطلب، احتياجات املكاتب القطرية يف إقليمها الفرعي. 

 

ذهدا  نطاق واسع من االختصاصات. وتتعلق اخليارات اليت ينبغدي اختا  حبسبوختتلف املكاتب القطرية حتما  -42

بتحديد أولويات النفقات، وال سيما املمولة منها من االشرتاكات املقررة، يف البلدان اليت من شدأنها أن تسدهم أكثدر مدن     

غريها يف نتائج املنظمة. وحتصل اقتصادات البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الشرحية الدنيا من فئة الدخل املتوسط علدى  

ادات بلدان الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط. وتتطلب املكاتب القطرية الديت  أولويات أعلى هلذه النفقات من اقتص

الطوعية أحكاما خاصة، كما هو احلال للبلدان اليت لديها بدرامج   االشرتاكاتأو كبرية جدا ممولة من  لديها برامج كبرية

لبلدان اليت لديها بدرامج صدغرية،   يف ابة حيث ال يوجد اهتمام كبري من اجلهات املاحنة. وبالنسصغرية جدًا، وال سيما 

 بإمكان جمموعات من البلدان اجملاورة توفري مقياس حاسم ضروري، خاصة حيث تواجه حتديات مماثلة.  

 

على تنفيذ برندامج عملدها    الفاووتتعلق مجيع اخليارات لتغيري تغطية املنظمة، بشكل أو بآخر، بتحسني قدرة  -43

مدن حيدث التكلفدة. وينبغدي النظدر إىل      ممكندة   اإلطدار االسدرتاتيجي، بدأكثر طريقدة فعالدة      وحتقيق النتائج املطلوبدة يف 

التغيريات يف تغطية املنظمة على أنها جانب مهم، من بني جوانب أخرى، يف حتسني أدائها، كما دعت إليه باسدتمرار  

اخليدارات احلاليدة مدع التقييمدات     التقييمات اإلقليمية اخلمسة مجيعها. ومن أجل رؤية كيف يرتابط الوضدع احلدالي و  

األصلية، ُطلب من كل من مدراء التحرير اخلمس أن يراجعوا مسودة سابقة من هذه الوثيقدة. وقدد ُأدرجدت تعليقداتهم،     

 . 11 امللحقأقصى حد ممكن، يف النسخة احلالية وهي ترد يف  إىل

 

شرتك للجدنيت الربندامج واملاليدة يف نوفمرب/تشدرين     وُتعرض اخليارات الواردة أدناه للمناقشة أوال يف االجتماع امل -44

. ووفقا للتوجيهدات  الفاو، وفيما بعد خالل املناقشة اليت ستلي يف ديسمرب/كانون األول خالل دورة جملس 2015الثاني 

الدردود   ، ودمدج 2016اليت وردت يف اجمللس، ُيقرتح أن تتم مناقشة الوثيقة يف مؤمترات املنظمة اإلقليمية يف أوائل عام 

 . 2016يف الصيغة التالية للوثيقة، ليتم عرضها على اجمللس يف يونيو/حزيران 
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 خيارات التغيري   -سادسًا

 

كما ُقدم أعاله، هناك عدد من املبادئ اليت ينبغي االسرتشاد بها عندد مناقشدة خيدارات التغديري. وينبغدي أن       -45

 الفداو تمل أن تؤثر على سياق التعاون الدولي والتأثري على طريقة عمل تأخذ التغيريات بعني االعتبار احملركات اليت حي

 :  ما يلييف البلدان. وتشمل هذه املبادئ 
 

 التنميدة أهدداف  ائج على املستوى القطدري، وتنفيدذ   والرتكيز على النت اكتمال اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة 

 بصفتها إطار تنمية موحد شامل ومستدام؛ املستدامة

 املسدتدامة، مبدا يف ذلدك     التنميدة أهدداف  ربطها بشكل مباشدر أو غدري مباشدر ب   تمويل اليت ميكن أدوات ال

 الصندوق اخلاص بتغري املناخ؛

 األهمية املتزايدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب بصفتها حمرك رئيسي لتعزيز التعاون التقين؛ 

 تمع املدني والقطاع اخلاص.دور الشراكة مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية واجمل 

 

لدمج مستوياتها لتصبح أقرب إىل البلدان األعضاء. وسديكون   الفاووستؤدي هذه العوامل إىل ضغوط إضافية على  -46

احلضور القطري أمرًا حامسًا للمنظمة للحفاظ علدى حوارهدا مدع الددول األعضداء وتعزيدزه، مدن أجدل فهدم احتياجاتهدا           

ة هلا، وكذلك لتسخري اإلمكانات احملتملة اليت يقدمها كل بلد من أجدل دعدم واليدة املنظمدة     وتوقعاتها بدقة واالستجاب

 على الصعيد العاملي واإلقليمي واإلقليمي الفرعي. 

 

ولتحقيق هذه األدوار، ينبغي أن يظل ضمان احلضور القطري للمنظمة، من خالل وسائل خمتلفة، املبدأ املوجه  -47

وهيكلة شبكة املنظمة يف هذا اجملال. وينبغي أن يكون يف مجيع البلدان النامية، إىل أقصى  ملنظمةلتطبيق الالمركزية يف ا

حد ممكن، ممثال للمنظمة، قد يكون مقيما أم ال وفقا ملستوى الربندامج وآفاقده واتفداق حمددد مدع البلدد العضدو املعدين.         

ناسبة لضمان استمرارية احلوار مدع احلكومدة، والوصدول    وحيث ال يكون ممثل املنظمة مقيما، ينبغي اختاذ الرتتيبات امل

وميثل ذلك حتما صورة متطورة وينبغي إعادة النظدر  الكامل للبلد إىل معرفة املنظمة والدعم واخلدمات اليت قد حيتاجها. 

 ، بناء على تقييم تنفيذ تطوير الربنامج وآفاقه.سنتنيبشكل دوري، رمبا كل  الفاويف تغطية 

 

تنطبدق علدى مجيدع    وعامة أكثر بطبيعتها اليت جيري تنفيذها حاليا،  وأدد من التغيريات املقرتحة، وهناك ع -48

األقاليم واألقاليم الفرعية. وتتعلق معظم التغيريات اجلاري تنفيذها حاليا مبسدؤولية البلدد واملكاتدب اإلقليميدة يف صدياغة      

هذه األمور مبسائل التغطية مباشرة، نظدرا إىل الطدرق اجلديددة     اإلطار االسرتاتيجي وتنفيذه ورصده واإلبالغ عنه. وتتعلق

اليت ترتبط من خالهلا مجيع املكاتب بإطار النتائج، وأهمية املبدادرات اإلقليميدة، باعتبارهدا إحددى اآلليدات لتحسدني       

 ت الرئيسية ذات األولوية. تنظيم وتقديم دعم املقّر الرئيسي والدعم اإلقليمي واإلقليمي الفرعي للربامج القطرية يف اجملاال

 

ونظرا إىل الدرجة العالية من التباين بني املكاتب القطرية، يوجد اقدرتاح عدام بداالعرتاف بدرجدة تعقيدد إدارة       -49

والتوظيف يف املكاتب القطريدة وفقدا   جات بشأن الدر ، والتفريق بني قرارات اإلدارةومسؤوليتها املكاتب القطرية احملددة
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ماليدني دوالر   8أعلدى مدن    الديت مسدتوى تنفيدذها    ، مثدل مدن التنفيدذ   للبلدان اليت لديها مستوى معني وبالنسبة لذلك.

 أقدل   أيقدل مدن مسدتوى معدني،     أل. وتؤهل املكاتب للنظر فيهدا بصدورة خاصدة   يف اجلداول،  كما مت استخدامهأمريكي 

ى لبعض املكاتب على النحو املدذكور أعداله،   مع إيالء االعتبار الواجب للمسؤوليات األخرومليون دوالر أمريكي،  1من 

قد حتتاج بعض هذه البلدان إىل تدرج يف إطار اعتمادات متعددة، وفقدان ممثل املنظمة املقيم عنددها، أو اختداذ قدرارات    

 إدارية أخرى تتعلق مبستوى التوظيف يف مكاتبها.

 

جلددد مدع إعطداء األفضدلية ملسداعدة ممثلدي       ومثة خيار آخر هلذه البلدان وهو ختفيض منصب ممثلي املنظمة ا -50

املنظمة ذوي اخلربة فيما ينتقلوا إىل مسؤوليات املوظفني الدوليني. وقد كان ذلدك ناجحدا يف السدنوات القليلدة املاضدية يف      

ة عدد احلاالت القليلة اليت مت جتريب ذلك فيها. وقد يكون خيار آخر إرسال املوظفني الفنيني احلاليني كممثلي للمنظمد 

ولكنهم سيعملون يف املقام األول كموظفني فنيني، وسريتبطون بفريق متعدد التخصصات إقليمي فرعدي، علدى أمدل أنهدم     

سيبنون الربنامج القطري يف نفس الوقت. وقد يكون هذا االنتداب لفدرتات طويلدة أو قصدرية، اعتمدادا علدى احتياجدات       

وظفني الفنيني املنتدبني السابق، الذين على الرغم من اسدم منصدبهم،   البلدان املعينة. وخيتلف هذا الرتتيب عن تعيني امل

يقدمون عموما القليل من الدعم إىل بلدان أخرى بصفتهم موظفني فنيني، مع الرتكيز على عملهم كممثلني للمنظمة. ونظرا 

يكدون  البدديل قدد   الخنفاض حجم العمل يف عدد من البلدان حيث اهتمام املاحنني مدنخفض أيضدا، فدإن هدذا الرتتيدب      

 واعدا، شريطة اخنراط املوظفني الفنيني بشكل كاف واتصاهلم بالشبكة الفنية اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية. 

 

وقد كان هناك تغيري أعم آخر وهو أنه قد مت تكليف املنسدقني اإلقليمديني الفدرعيني مبسدؤولية اإلشدراف علدى        -51

كان هذا هو احلال بطريقة أقل رمسية يف أفريقيا، نظرا لعدد ممثلي املنظمة الكبري ممثلي املنظمة يف مناطق تغطيتهم. وقد 

. وكما هو مبني أدناه، فإن ممثل املنظمة املقدرتح لبدابوا غينيدا اجلديددة     أبدًا يف اإلقليم، ولكن مل يتم إعطاؤه صفة رمسية

مدوظفي  إىل االنتدداب املقدرتح لواحدد أو أكثدر مدن      سيقدم تقاريره إىل املنسق اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ، باإلضدافة  

  املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر حميط اهلادئ، الذي سيعمل من ذلك املكتب.

 

وهناك تغيري عام آخر وهو إعطاء األولوية للحضور القطري ودعم الربنامج العادي يف بلدان العجز الغدذائي ذات   -52

تزايد على تقاسدم تكداليف املكاتدب يف البلددان املرتفعدة الددخل أو بلددان        الدخل املنخفض من جهة، واالعتماد بشكل م

الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط. وهذا هو احلال بالفعل يف بعض البلدان اليت لديها أحجام كدبرية مدن حسدابات    

توسديع ذلدك. وباملثدل، مدن     األمانة األحادية، وبشكل رئيسي يف أمريكا الالتينية على النحو املبني أدناه، ولكدن ميكدن   

، وخاصدة تلدك الديت تقدع يف احملديط اهلدادئ، أولويدة        الدول اجلزرية الصغرية الناميةحيث تأثري تغري املناخ، تتطلب 

 خاصة بها. 

 

ويف مجيع احلاالت، جيب أن يكون هناك مرونة وحسن توقيت من ناحية احلجم والتواجد، مع األخذ بعدني   -53

  دي يف البلد، ووجود أو احتمال حصول حاالت أزمات، وموقع وقوة الشركاء اآلخرين.االعتبار للوضع االقتصا
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 وترد أدناه مقرتحات حمددة لكل من األقاليم.  -54

 

 آسيا واحمليط اهلادئ 6-1

 

هناك عدد من اخلصائص املرغوبة اليت نوقشت أعاله الواضحة يف مكاتدب املنظمدة يف آسديا    : معلومات أساسية -55

اهلادئ. وتشكل بانكوك مركز الطريان يف املنطقة، وهي مقر جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعيدة آلسديا    واحمليط

واحمليط اهلادئ، وتستضيف املكاتب اإلقليمية لوكاالت أخرى من األمم املتحدة. وإن شدبكة املكاتدب القطريدة مؤسسدة     

ص أخرى تبدو مالئمة لسياقات البلددان. وخيددم املكتدب يف    بشكل جيد، ولديها نطاق واسع من أحجام التنفيذ وخصائ

 آبيا، ساموا )املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلادئ( إقليم فرعي حمدد بشكل واضح. 

 

مت تعزيز العديد من املكاتب القطرية خالل السنوات األخرية، متاشيا إىل حد كدبري مدع اقرتاحدات مدن تقيديم       -56

املنطقة. ويتضمن ذلك إضافة موظفني دوليني ميولوا من االشرتاكات املقدررة يف بدابوا غينيدا اجلديددة،     الالمركزية يف هذه 

للمثلي املنظمة على املسدتوى  ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومنغوليا، كما هو موضح سابقا. ومت توفري مساعدين 

البلد املضيف اآلن لوضع مساعد ممثل للمنظمة يف كل مدن جدزر    الوطين لبلدين )تونغا وفانواتو( وقد مت استكمال اتفاقات

 فيجي وجزر سليمان. واملناقشات جارية مع مجهورية كوريا ومع ماليزيا لفتح مكاتب شراكة واتصال. 

 

ومع ذلك، وكما مت إبرازه يف تقييم الالمركزية آلسيا واحمليط اهلادئ، تشكل التغطية حتدديا كدبريا يف منطقدة     -57

( واملنطقة اجلغرافية اهلائلة اليت يتم تغطيتها. ويضع ذلدك  14ط اهلادئ، نظرا إىل عدد البلدان يف اإلقليم الفرعي )احملي

، كمدا كدان احلدال يف    الكدربى ضغطا كبريا على املوظفني العاملني يف ساموا. وتظل التعديالت يف اإلقليم الفرعي األولويدة  

 التقييم اإلقليمي. 

 

يج مهارات املكتب اإلقليمي الفرعي جزءا من عملية تغطية وقدرة أوسع. ومت إضدافة منصدب   ويشكل جتديد مز -58

 صدايد مل P5وأنشدئ منصدب إضدايف مدن مسدتوى       2017-2016يف برندامج العمدل وامليزانيدة     واإلحصداء إضايف لالقتصاد 

األمساك من املقر الرئيسدي إىل   صايداألمساك مؤخرا، مع موظف متنقل من املقر الرئيسي. وسينتقل قريبا موظف إضايف مل

ساموا وستتبع تغيريات أخرى، مبا يف ذلك مناصب جديدة تتعلق باملساواة بني اجلنسدني والقددرة علدى الصدمود. ويدتم      

التعامل مع التغيريات الشاملة يف مزيج املهارات، وإن كانت حيوية للربنامج اإلقليمدي الفرعدي، بشدكل منفصدل ولديس      

 طية حبد ذاتها. كجزء من مقرتحات التغ

 

، سيكون هناك تواجد فعلي للمنظمة يف ست دول من اإلقليم الفرعي للمحيط اهلادئ 2015وحبلول نهاية عام  -59

 يالنيزيدة اامل)فانواتو وجزر سليمان وفيجي وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وتونغا(. وميثدل ذلدك وجدود يف مجيدع البلددان      

الستة )سداموا وتونغدا(، ولكدن ال يوجدد أي تواجدد يف       البولينيزيةوجزيرتني من البلدان األربعة )األربعة األوىل مذكورة( 

 ، وباالو، وواليات ميكرونيزيا املوحدة(.كرييباسبلدان ميكرونيزيا اخلمسة )جزر مارشال، وناورو، و
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لعدب دورا أكدرب يف   ولدى بابوا غينيا اجلديدة صالت واضحة بكل من آسيا واحمليط اهلادئ، ومن املتوقع أن ت -60

يف ساموا، وتوفالو، وتونغا، وقد أعلنت مدؤخرا   نغروفااملتوفري الدعم للبلدان األصغر حجما. وهي تدعم بالفعل استعادة 

مليون دوالر أمريكي لدعم بلدان احمليط اهلادئ. وهدي أيضدا أقدرب إىل حدد كدبري مدن بلددان         150برنامج جديد بقيمة 

 احمليط اهلادئ.   املكتب اإلقليمي الفرعي جلزر

 

 ويف ضوء ما سبق، فإن اخليارات املقرتحة ملنطقة احمليط اهلادئ هي التالية: -61
 

  .الصالحيات ةكامل قطريةممثلية إىل  يف بابوا غينيا اجلديدة رفع مستوى مكتب منظمة األغذية والزراعة (1)

و وجزر سليمان اجملاورتني. وستكون هذه املرة األوىل اعتماد ممثلية املنظمة يف بابوا غينيا اجلديدة لدوليت فانوات (2)

اليت يتم احلد فيها من عدد البلدان املعتمدة يف احمليط اهلادئ اليت يغطيهدا املنسدق اإلقليمدي الفرعدي، وهدي      

توصية من التقييم اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ مل يتم البت فيها حتى اآلن. وسيقدم ممثل املنظمدة يف بدابوا   

يا اجلديدة تقاريره إىل املنسق اإلقليمي الفرعي للمكتب اإلقليمي الفرعدي جلدزر احملديط اهلدادئ، كمدا هدو       غين

 احلال يف األقاليم الفرعية األخرى. 

انتداب موظف معين بالغابات من املكتب اإلقليمدي الفرعدي جلدزر احملديط اهلدادئ إىل بدابوا غينيدا اجلديددة          (3)

 األمساك، وفقا للطلب.   مصايدوظف من والنظر يف فعل نفس الشيء مل

للتغلب على عزلة مشال احمليط اهلادئ، من املقرتح استحداث منصدب مسداعد ممثدل للمنظمدة )الربندامج( يف       (4)

، من شأنه أن يدوفر علدى األقدل دعمدا مكتبيدا لبداالو وجدزر مارشدال. ويتمثدل أحدد           يكرونيزيةااملأحد البلدان 

مشاركة املوقع مع املكتب الفرعي ألمانة مجاعدة احملديط اهلدادئ يف واليدات      خيارات مساعد ممثل املنظمة يف

 ميكرونيزيا االحتادية. 

 

 البحر الكارييبوأمريكا الالتينية  6-2

 

: بناء على املعايري املذكورة أعاله واملعلومات الواردة يف اجلداول، من الواضح أن إقليم أمريكدا  معلومات أساسية -62

ر الكارييب، باإلضافة إىل إقليم أفريقيا، هما اإلقليمني الذين يوجد فيهما أكرب إمكانية للتغيري احملتمل يف الالتينية والبح

التغطية واملواقع. وتستفيد سانتياغو من ميزة استضافة جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

ونية طويلة األمد مع منظمة األغذية والزراعة. ومع ذلدك، فهدي بعيددة جددا     وهي منظمة شريكة قوية لديها عالقات تعا

جوية قليلدة نسدبيا إىل عددد مدن البلددان يف       شبكة خطوطعن البلدان اليت لديها أكرب الربامج، مع مسافات سفر طويلة و

 املنطقة، وال سيما يف منطقة البحر الكارييب. 

 

، مع مكاتب إقليمية فرعية ألمريكا الوسدطى يف بنمدا، وللبحدر الكدارييب يف     ولإلقليم ثالثة أقاليم فرعية متميزة -63

بربادوس. وقد أوصى التقييم ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب بأن يتم خدمدة كوبدا واجلمهوريدة الدومنيكيدة مدن قبدل       

 ي. وقد مت تنفيذ ذلك. مكتب بنما بدال من بربادوس، وذلك متشيا مع العالقات اللغوية وغريها يف اإلقليم الفرع
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(، باإلضدافة إىل  5 امللحدق ) 2015وتعترب شيلي من البلدان املرتفعة الدخل، وفقا لتصنيف البنك الددولي لعدام    -64

، وبربادوس، وسانت كيتس ونيفيس، وترينيداد البهاما، واألرجنتني، وجزر وبربودامثانية بلدان أعضاء أخرى )أنتيغوا 

منها كبلدان من  17هورية فنزويال البوليفارية(. ومن بني البلدان األخرى يف املنطقة، يصنف وتوباغو، وأوروغواي، ومج

دولدة بوليفيدا املتعدددة    كبلدان من الشرحية الدنيا من فئة الددخل املتوسدط )   6الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط، و

ا( وواحد كبلد منخفض الدخل )هداييت(. ومدع نهدج    القوميات، والسلفادور، وغواتيماال، وغيانا، وهندوراس، ونيكاراغو

 2014مماثل على غرار خصائص البلدان اليت نوقشدت أعداله، اقدرتح تقيديم أمريكدا الالتينيدة والبحدر الكدارييب لعدام          

استخدام ثالثة متغريات لتحديد األولويات اإلقليمية للمنظمة: انتشار نقص التغذية، ونسبة السكان الذين يعيشدون دون  

 الفقر، والدخل الفردي.  خط 

 

، تعطي مبادرتني إقليميتني )مبادرة دعم حترير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب مدن اجلدوع، ومبدادرة    وحاليًا -65

الزراعة األسرية والتنمية يف املناطق الريفية( األولوية للبلدان من الشرحية الدنيا من فئة الدخل املتوسط ومن فئدة الددخل   

فارق واحد، من خالل مشل اجلمهورية الدومنيكية وعدم مشل غيانا(. وتضدم املبدادرة اإلقليميدة الثالثدة،      املنخفض )مع

حتسني نظم األغذية يف منطقة البحر الكارييب، ستة بلدان إضافية )بليز، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت فنسنت 

ى هذا النحو، متثل جمموعة الثمانيدة زائدد سدتة هدذه     علوجزر غرينادين، وسورينام(. ومن دون حتديدها بشكل صريح 

 تقريب معقول ألعلى أولوية للربامج القطرية من خارج تلك اليت لديها برامج كبرية ممولة ذاتيا. 

 

وهناك عدد من بلدان املنطقة اليت لديها برامج وطنية كبرية مبا فيها كولومبيا والربازيل واملكسديك وهنددوراس    -66

، يف حني أن هناك عشرة مكاتب لديها نسبة ختصيص الربنامج العادي مقابدل  2014ملقرر تنفيذها يف عام وهاييت، من ا

)بريو، وكوستاريكا، وأوروغواي، وبربادوس، ومجهورية فنزويال البوليفارية، وغيانا، واجلمهورية  1:1التنفيذ بأقل من 

 الدومنيكية، وكوبا، وجامايكا، وترينيداد وتوباغو(. 

 

ومن حيث االتصال، أصبحت بنما أكرب مركز طدريان للمنطقدة، وتقدع ترينيدداد وتوبداغو يف موقدع أفضدل مدن          -67

 بربادوس بالنسبة للرحالت اجلوية إىل األجزاء األخرى من املنطقة. 

 

ويبدو أن مجيع هذه اخلصائص هي اجتاهات قوية يف املنطقدة، ومدن غدري املدرجح أنهدا سدتتغري يف املسدتقبل         -68

   يب. وباجلمع بني هذه العناصر، ينبغي النظر يف اخليارات التالية:القر

 

احملافظة على سانتياغو كقاعدة للمكتب اإلقليمي، مع التشديد على التعداون مدع اللجندة االقتصدادية ألمريكدا       (1)

قليمية، وعلدى  البحر الكارييب وغريها من األجهزة اإلوالالتينية والبحر الكارييب ومجاعة دول أمريكا الالتينية 

تنسيق الربامج العاملية واإلقليميدة ذات األولويدة، باإلضدافة إىل وظائفهدا املوجهدة حندو السياسدات والوظدائف         

 اإلدارية وتلك املتعلقة بالرقابة على اجلودة، ولكن نقل املوظفني الفنيني تدرجييا إىل املكاتب اإلقليمية الفرعية. 
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ني الفنيني إىل املكاتب القطرية حيث يوجد طلب مرتفدع. وميكدن جتربدة ذلدك     النظر يف انتداب عدد من املوظف (2)

لدعم بلدان األنديز، رمبا يف بريو حيث ميكن أن خيدم أحد املوظفني كممثل للمنظمة. وقد يسمح ذلدك باإلبقداء   

مشرتكة على الكتلة احلرجة من موظفي املنظمة الفنيني، وميكن حتقيق ذلك جزئيا عن طريق وضعهم يف مواقع 

املعرفة للمنظمة، اليت تشدمل مدوظفي الربندامج العدادي واملدوظفني الفنديني املمدولني مدن          بشبكةوكذلك ربطهم 

  املشاريع.

ونظرا لوضع دخلها وبرناجمها الصغري نسبيا، سيتم تغطيدة أوروغدواي يف إطدار االعتمدادات املتعدددة، وتكدون        (3)

 ممثلية املنظمة يف باراغواي. 

طية كوستاريكا أيضا يف إطار االعتمادات املتعددة، مثل أوروغدواي. وقدد يكدون أحدد البددائل تعديني       وميكن تغ (4)

موظف فين من املكتب اإلقليمي الفرعي يف بنما بصفة ممثل للمنظمة، يكون مسؤوال بشكل أساسدي عدن الددعم    

 ال الزراعة. لبلدان اإلقليم الفرعي وعن االتصال مع معهد البلدان األمريكية للتعاون يف جم

وعلى مدى السنوات القليلة املقبلة، قد يكون من املمكن تدرجييا نسبة أقل من املدوظفني الدوطنيني يف الربازيدل     (5)

واملكسيك وكولومبيا، ورمبا آخرين، من االشرتاكات املقررة، فيما تعزز هذه البلددان وظائفهدا كمكاتدب شدراكة     

 الكبرية يف بلدانها بتمويل من حسابات األمانة.  واتصال، مع احملافظة على الربامج الفنية

وقد ينتقل الفريق املتعدد االختصاصات اإلقليمي الفرعدي يف منطقدة البحدر الكدارييب إىل مندوذج أكثدر توزيعدا،         (6)

ويكون بعض املوظفني يف ترينيداد وتوباغو لسهولة السفر والقرب من الطلب. ومن شأن ذلك تعزيز التعداون مدع   

راعة التابعة جلامعة جزر اهلند الغربية، واملعهد الكارييب للبحث والتطوير يف القطاع الزراعي، ومعهد كلية الز

البلدان األمريكية للتعاون بشأن الزراعة، وشبكة منطقة الكارييب للتنمية الريفية املتكاملدة، املتواجددة مجيعهدا    

 هناك. 

ن أن يكدون ضدمن ممثليدة غياندا بددال مدن ممثليدة ترينيدداد.         ومثة خيار آخر وهو التحول إىل تغطية سورينام م (7)

فسورينام وغيانا تتمتعان بزراعة وثقافة متشابهتني نسبيا والتنقل بدني البلددين مباشدر بدني العاصدمتني جدورج       

 تاون وباراماريبو. 

تغدري املنداخ   ويف استعراض جمموعة املهارات ملنطقة البحر الكدارييب، جيدري النظدر يف مناصدب للتعامدل مدع        (8)

والتخفيف من خماطر الكوارث والتغذية، وكذلك يف منصب نائب ملمثل املنظمة من غري برنامج العمل وامليزانية 

 هلاييت، من بني أمور أخرى جيري النظر فيها حاليا.  

 

 أوروبا وآسيا الوسطى 6-3

 

يما فيما يتعلق باحلاجة إىل تعزيدز  االجتاهات يف أوروبا وآسيا الوسطى واضحة نسبيا، والس: معلومات أساسية 69

دعم املنظمة ملناطق معينة، سواء كان أم مل يكدن لدديها مكاتدب قطريدة. وتشدمل هدذه املنداطق بلددان البلقدان )صدربيا،           

وكوسوفو، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسود، وألبانيا(؛ والدول السوفياتية 
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(؛ ويف القوقاز )جورجيا، وأذربيجدان، وأرمينيدا(؛ ويف آسديا    بيالروس أوروبا )مجهورية مولدوفا، وأوكرانيا، والسابقة يف

الوسطى )طاجيكستان، وقريغيزستان، وأوزبكستان(. ولكن التكوين املثالي للمكاتب اإلقليمية واإلقليميدة الفرعيدة لتنفيدذ    

 ا مزايا وعيوب. ذلك أقل وضوحًا، وهناك خيارات متنافسة ولكل منه

 

كمركز من مراكز اخلدمات املشرتكة، مبا يف ذلك برامج املنظمة املتعلقدة بالتعداون بدني بلددان     وتعترب بودابست  -70

اجلنوب، وكذلك كموقع حمايد للمنتديات اإلقليمية، مبا أنها تقع على مسافة تنقل جيدة من املقدر الرئيسدي للمنظمدة،    

ثل جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يف جينيف، واملفوضية األوروبيدة يف بروكسدل،   وكذلك من الشركاء الرئيسيني م

كما تعتدرب بودابسدت جذابدة مدن ناحيدة       واللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية اليت أنشئت حديثا يف موسكو.

يف  ليسدت أن بودابسدت   ومدع هيل العمليدات.  التكلفة والبنية التحتية. وقد أظهرت احلكومة املضيفة مرارا دعمها يف تس

فإن االتصال بها جيد من خالل املطارات الدولية يف فرانكفدورت وميدونيو وفييندا،    حد ذاتها مركز تنقالت دولية كبري، 

 الدولي بالنسبة آلسيا الوسطى.  إسطنبولوكذلك مطار 

 

يا الوسطى، جرت عدة مناقشات مدع السدلطات   وفيما يتعلق مبوقع أنقرة بالنسبة للمكتب اإلقليمي الفرعي آلس -71

لالنضمام إىل مركز األمم املتحدة. غري أن املناقشات جارية حاليدا ومدن غدري احملتمدل      إسطنبولالرتكية لنقل املكتب إىل 

تنفيذ مثل هذه اخلطوة إىل أن يتم حتديد أماكن عمل مشدرتكة وفهدم اعتبدارات التكداليف بشدكل جيدد. ويف أي حدال،        

 بقاء على مكتب فرعي يف أنقرة لالتصال مع الوزارات الرتكية ذات الصلة.  ينبغي اإل

 

 وبإمكان مكتب االتصال يف بروكسل أن يلعب دورا أكثر نشاطا يف تطوير التعاون مع االحتاد األوروبي.  -72

 

بيشدكيك،  وكما هو موضح سابقا، هناك مكاتب قطرية يرتأسدها ممثلدي املنظمدة يف دوشدنبه، وطاجيكسدتان، و      -73

وقدد تكدون    وقريغيزستان، ومكاتب قطرية برئاسة مساعدي ممثلي املنظمة يف ألبانيا، وأرمينيا، وجورجيا، وأوزبكستان.

موسكو وأستانا، على األرجح، يف أفضل موقع لتنسيق العمل مع البلدان الناطقة باللغة الروسية مدن االحتداد السدوفياتي    

 املزيد من التوحيد. السابق. وتتطلب هذه املكاتب مجيعها 

 

وافقت أذربيجان على فتح مكتب شراكة واتصال يف باكو، يرتأسده موظدف دولدي، ويدتم متويلده مدن عمليدات         -74

حساب األمانة. كما مت التوصل إىل اتفاق لفتح مكتدب مماثدل يف كازخسدتان، علدى األرجدح يف أسدتانا. وسديفتتح قريبدا         

 مكتب االتصال لالحتاد الروسي. 

 

التقيديم اإلقليمدي السدابق ذات الصدلة، ينبغدي النظدر يف اخليدارات        را هلذه اخللفية، وبناء على توصيات ونظ -75

 التالية:  
 

تتوقع إدارة املنظمة توسيع مكتب بودابست من ناحية دوره كمركز للخدمات املشدرتكة، واحلفداظ عليده أيضدا      (1)

تتطور املكاتب اجلديدة للشدراكة واالتصدال واملكتدب    كقاعدة للمكتب اإلقليمي. ويف نفس الوقت، من املتوقع أن 
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اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى واملكاتب القطرية يف املنطقة، بسرعة خالل السنوات القليلة القادمة. وقد يكدون  

، ودمج هدذه التجربدة   عن كثب من احلكمة مراقبة كيفية تطور هذا التكوين اجلديد على مدار العامني القادمني

املستفادة منها بعد ذلك، مبا يف ذلك بالنسبة إىل املكتب اإلقليمي ألوروبدا واملكتدب اإلقليمدي الفرعدي     والدروس 

 آلسيا الوسطى. 

، مدع إبقداء موظدف واحدد يف أنقدرة لالتصدال مدع        إسطنبولالنظر يف نقل املكتب اإلقليمي الفرعي من أنقرة إىل  (2)

للتنقل، ورؤية ما هدي القدرارات الديت سدتأخذها وكداالت       كمركز إسطنبولاحلكومة الرتكية، واالعرتاف بدور 

 األمم املتحدة األخرى يف هذا الصدد. 

 ممثل دولي للمنظمة.   هرفع مستوى املكتب يف أوزبكستان ليكون في (3)

حتسبا الختيار ممثل املنظمة ولتوحيد مكتدب الشدراكة واالتصدال يف كازخسدتان، قدد ينظدر املكتدب اإلقليمدي          (4)

يف انتداب موظف فين واحد على األقل هلذا املنصب خالل فرتة السنتني املقبلة. وبإمكدان هدذا املكتدب    ألوروبا 

 أن يساعد يف دعم عمل املنظمة يف آسيا الوسطى. 

سيقوم مكتب موسكو مبهدام االتصدال مدع اللجندة االقتصدادية للمنطقدة األوروبيدة اآلسديوية )الفدرع التنفيدذي            (5)

، وكازخسدتان، وأرمينيدا، وقرغيزسدتان( ومنظمدات إقليميدة      بديالروس حتاد الروسي، ولالحتاد، الذي يضم اال

 أخرى. 

وعلى الرغم من أن هذا التقرير مل يشمل مكاتب املعلومات، قد يكون من املفيد تسليط الضدوء علدى أن التكدوين     (6)

مكتبدا   اإلسدبانية ى. توفر احلكومدة  يف إسبانيا الحتمال تكراره يف بلدان منظمة التعاون والتنمية األوروبية األخر

ونفقات التشغيل و"ممثدل خاصدل" للمنظمدة متطدوع يقدوم بأنشدطة االتصدال والتواصدل مدن خدالل عقدد "دون            

 تعويض". 

 

 أفريقيا 6-4

 

: متثل منطقة أفريقيا التحدي األكرب من حيث التغطية واملواقدع واألدوار واملسدؤوليات. وكمدا    معلومات أساسية -76

مدع ممدثلني    اقطريد  امكتبد  37، يشرف املكتب اإلقليمي حاليا على ثالثة مكاتب إقليمية فرعيدة، و 1 امللحق هو مبني يف

مقيمني للمنظمة، وبلدين يف إطار االعتمادات املزدوجة )بوتسوانا وسوازيالند(، وذلك أكرب عدد حبدد بعيدد مقارندة بدأي     

ىل أوائل الستينات عندما كانت غانا أول دولة أفريقيدة مسدتقلة   ويعود قرار وضع املكتب اإلقليمي يف أكرا إمنطقة أخرى. 

، هنداك  2 امللحدق حديثا. وتتواجد أكرب مراكز للطريان يف املنطقة يف أديدس أبابدا ونريوبدي وجوهانسدربج. وكمدا يوضدح       

ين األوىل مدن حيدث   انتشار كبري احلجم والتعقيد بني املكاتب القطرية يف اإلقليم. وتتواجد عشرة بلدان من البلدان العشدر 

التنفيذ يف أفريقيا، كما هو احلال بالنسبة لعشرة بلدان من بدني البلددان التسدعة والدثالثني الديت لدديها ممدثلني مقديمني         

 مليون دوالر أمريكي.  1أقل من  2014للمنظمة، حيث كان مستوى التنفيذ لعام 
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(، وهدو كدذلك اإلقلديم    5 امللحدق الدخل املدنخفض )  يضم إقليم أفريقيا أكرب عدد من بلدان العجز الغذائي ذات -77

الذي يضم أكرب عدد من البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الشرحية الدنيا من فئة الدخل املتوسدط. ومدن ناحيدة أخدرى،     

ت العشرة األسرع منوا يف العامل يف أفريقيدا جندوب   سبعة اقتصادات من االقتصادا خالل السنوات العشرة املاضية، كانت

لصحراء الكربى )إثيوبيا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، وموزامبيق، وغاندا، ومجهوريدة الكونغدو، وزامبيدا، ونيجرييدا(.      ا

، أي أعلدى بكدثري مدن املتوسدط يف     املائدة يف  5.2، 2014وبلغ معدل النمو يف أفريقيا جنوب الصدحراء الكدربى يف عدام    

لتحليدل حالدة انعددام األمدن الغدذائي يف العدامل احملددث للبلددان ذات         . ونسبة املائةيف  3.9البلدان النامية الذي يبلغ 

يف اإلقليم. وقدد يّسدر حسداب األماندة التضدامين لشدمال أفريقيدا الدذي مت          ًابلد 20من أصل  16 األزمات املمتدة، هناك

 ا. إنشاؤه حديثا، املساهمات ما بني البلدان ضمن اإلقليم من أجل معاجلة االحتياجات األكثر إحلاح

 

وقد شكلت كيفية التعامل مع هذا التعقيد حتديا طويل األمد للمنظمة. ويعكس التكوين املؤسسي احلالي مزجيا  -78

من التأثريات: آثار قرارات تارخيية، والدنهج الديت تطدورت مدن الدردود علدى االحتياجدات احملدددة العاجلدة وتدوافر           

رة موارد املنظمة بشكل عام. وعلى سدبيل املثدال، يعدود قدرار إنشداء      التمويل، وكذلك املزيد من اإلصالحات األخرية إلدا

عاما، وقد مت إنشاء املكتب اإلقليمي الفرعي يف هراري واملكتب القطدري الكامدل    50املكتب اإلقليمي يف أكرا إىل أكثر من 

لنظر يف األهميدة املتزايددة   وباملثل، ينبغي اخالل فرتة الفصل العنصري من تاريو جنوب أفريقيا.  ليسوتوالصالحيات يف 

لالحتاد األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، نظرا ألهمية شراكاتها مع منظمة 

األغذية والزراعة. وكمثال علدى تغديري أكثدر تفداعال، يعكدس مندو قددرة الصدمود للمكاتدب اإلقليميدة الفرعيدة يف داكدار             

القوية ألزمات األمن الغذائي اليت يتم متويلها من املساهمات الطوعيدة. وإن تطدور    الفاووبي، استجابة وجوهانسربغ ونري

أطر الربجمة القطرية وعالقتها باإلطار االسرتاتيجي العام واملبادرات اإلقليمية هدي تغديريات علدى صدعيد املنظمدة أكثدر       

 على مجيع املكاتب.  سلبّية حداثة هلا انعكاسات

 

ر علدى  تدأث خريا، ال توجد وسيلة لتجنب التطورات القطريدة اخلاصدة األكثدر إحلاحدا الديت مدن شدأنها أن        وأ -79

طويلدة   سدلبّية  االستفادة القصوى من املوارد احملدودة للمنظمة. وحاليا، هناك نوعان من احلاالت اليت قد يكون هلا آثار

اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى، علدى الدرغم مدن أن منظمدة      األجل ملكتبني إقليميني فرعيني. ويف حالة الغابون واملكتب

األغذية والزراعة لديها اتفاق حمدد لتوفري املساحات املكتبية مع البلد املضيف، فإن هناك اتفاق جديد على نطاق األمدم  

االتفاقات الفرديدة  املتحدة مع البلدان املضيفة لتوفري مساحات جمانية للمكاتب لكافة وكاالت األمم املتحدة، حيل حمل 

، ممدا قدد يتطلدب اسدتئجار ماسدحة إضدافية       للفاووحيد هذا االتفاق بشدة من املساحة املتوفرة  ملنظمة األغذية والزراعة.

الستيعاب املكتب اإلقليمي الفرعي. ويف حالة زمبابوي، جتاهل حكم حديث للمحكمة، وهو اآلن أمام احملكمدة العليدا،   

اعة من اإلجراءات القضائية، وأسفر ذلك عن نقل كمية كبرية من أموال املنظمة من حسدابها  حصانة منظمة األغذية والزر

املرتتبة على هدذا القدرار عندد النظدر يف جددوى اإلبقداء علدى         السلبّية إىل حساب حمامي املدعي. وينبغي النظر يف اآلثار

 املكتب اإلقليمي الفرعي يف البلد. 
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املتطورة، هناك عدد من اخليارات املمكنة، وهو مزيج قدد خيلدق التدوازن األنسدب     ونظرا هلذا التعقيد والفرص  -80

وحيقق النتائج املرجوة بأعلى قيمة مقابل املال. وقد مت استكشاف عدد من هذه اخليارات يف املاضي. فعلى سبيل املثال، 

ا مد أعداله(، يكدون واحددا منه    4القسدم   رانظد أوصى التقييم اإلقليمي ألفريقيا بالتحول إىل مكتبني إقليميني فرعيني فقط )

 للمنطقة الغربية والوسطى، واآلخر للمنطقة الشرقية واجلنوبية. 

 

 خيارات للنظر فيها ألفريقيا: -81
 

احلفاظ على املسؤوليات التنفيذية للمكتب اإلقليمدي يف أكدرا، ولكدن نقدل بعدض املدوظفني التقنديني واملدوظفني          (1)

 شبكة خطوط جويةهناك ووجود  األفريقيإىل أديس، وذلك بسبب وجود االحتاد  العاملني يف جمال السياسات

 أفضل بكثري. 

النظر يف إعادة إنشاء مكتب إقليمي فرعي لغرب أفريقيا، رمبا يف مكان مشرتك مع البندك األفريقدي للتنميدة يف     (2)

رمسيدا إىل أبيددجان، يقددم     كوت ديفوار، أو رمبا نقل فريق من مدوظفي املنظمدة التقنديني يكدون أقدل تنظيمدا      

 التقارير إىل املكتب اإلقليمي ألفريقيا، ويعمل بشكل وثيق مع البنك. 

تغيري طبيعة املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيدا الوسدطى للرتكيدز علدى قضدايا املدوارد الطبيعيدة )األرض وامليداه          (3)

إعدادة النظدر يف املوقدع األكثدر فعاليدة هلدؤالء       التغديري،   هذاوالغابات ومصايد األمساك وتغري املناخ(، ويف ضوء 

 املوظفني، رمبا بإعطاء األولوية للرتكيز اجلغرايف الذي قد يتجاوز أفريقيا الوسطى. 

نقل املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية من هراري إىل جنوب أفريقيا، رمبا إىل موقع يف ميدراند بالقرب  (4)

التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. وقد يتطلدب ذلدك إنشداء منصدب      من وكالة التخطيط والتنسيق

للمنظمة يف زميبابوي، مع احلفاظ على املنصب املستقل ملمثل املنظمدة يف جندوب أفريقيدا، بصدفته     جديد ممثل 

 الرئيس املتفرغ لذلك البلد املتغري وملكتب الشراكة واالتصال. 

مي الفرعي لشرق أفريقيا املعين بتفاعله مدع مفوضدية االحتداد األفريقدي وجلندة األمدم       تعزيز عمل املكتب اإلقلي (5)

أعاله( سديعملون   1املتحدة االقتصادية ألفريقيا، مع إضافة موظفني فنيني من املكتب اإلقليمي ألفريقيا )اخليار 

ة ألفريقيا. وسيتم اإلبقاء على مع االحتاد األفريقي واللجنة االقتصاديبالتعاون  ،على برامج على مستوى اإلقليم

 . 2015ممثلية املنظمة اليت مت إنشاؤها إلثيوبيا يف عام 

احملافظة على مبدأ "منظمة واحدة" ومكتب واحد لكل بلد من خالل دمج فرق القدرة على الصمود املمولدة مدن    (6)

 . اًلدجما كام املشاريع يف داكار ونريوبي وجوهانسربغ مع املكاتب القطرية للمنظمة

     ويف حالة نريوبي، يشكل كل من فريق القدرة على الصمود لشرق أفريقيا واملكتب القطدري يف كينيدا وجدزء

املكتب القطري للصومال املوجود يف نريوبي، بالفعل، جوهر الدعم الفين هلدذه املنطقدة اإلقليميدة الفرعيدة     

نظمدة يف كينيدا بصدفة منسدق شدرق      (، ويعمدل ممثدل امل  5بشأن القدرة على الصمود )اهلدف االسرتاتيجي 

، كجزء من الفريدق األوسدع للمكتدب اإلقليمدي الفرعدي ألفريقيدا الشدرقية.        5أفريقيا للهدف االسرتاتيجي 
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وميثل ذلك كتلة حرجة من خربة املنظمة بشأن هذه املواضيع يف القدرن األفريقدي، وجيدري حاليدا ربطهدا      

 تب اإلقليمي الفرعي يف أديس أبابا.  بشكل أوثق مبكاتب أخرى يف اإلقليم الفرعي واملك

         ويستضيف املكتب القطري للسنغال أيضا فريق القدرة علدى الصدمود ملنطقدة السداحل. وكدان هدذا املكتدب

. ونظرا لوجود أجهزة تنسيق للجهات 2014مستقال يف السابق، ولكن مت دجمه مع ممثلية املنظمة يف عام 

لشؤون اإلنسانية ملنطقة الساحل، يشمل مكتدب املنظمدة يف   ل قليمياإل نسقاملاملاحنة يف داكار، مبا يف ذلك 

السنغال هذه الوظيفة األكرب. وكما هو احلال اآلن، سيظل ممثل املنظمدة القدائم بامليزانيدة ملشداريع القددرة      

 على الصمود اإلقليمية الفرعية.

  على العالقات الفنيدة املقربدة   وينطبق الشيء نفسه على فريق القدرة على الصمود جلوهانسربغ، مع اإلبقاء

 اإلقليمي الفرعي يف هراري، طوال مدة بقائه هناك.  مع املكتب

النظر يف انتداب موظفني من املقر الرئيسي ملدة سنة أو سنتني للمكاتب القطرية حيث يوجد أكدرب مسدتوى مدن     (7)

 ة من التربعدات. وسدينقل املثدال األول   الطلب، وحيث يوجد اهتمام عالي وإمكانات لتطوير املشاريع والربامج املمول

، الذي سيبدأ قريبا، موظفني معنيني مبصدايد األمسداك إىل املكتدب القطدري يف موزمبيدق لتطدوير برندامج        على ذلك

 رئيسي جديد، مع األمل بأن يتم متويله من عدة جهات ماحنة.  

ستمرار يف إعطداء األولويدة لبلددان العجدز     النظر يف ختفيض عدد البلدان اليت لديها ممثل مقيم للمنظمة، مع اال (8)

الغذائي ذات الدخل املنخفض. وقد يتمثل إحدى اخليارات يف إعادة هيكلة مكتب جنوب أفريقيدا لتغطيدة جندوب    

 وتو وناميبيا. سأفريقيا وسوازيالند ولي

اإلمنائيدة للجندوب    تعيني املوظف الفين املقيم يف غدابورون يف بوتسدوانا، املسدؤول عدن االتصدال مدع اجلماعدة        (9)

كممثل املنظمة يف بوتسوانا، واحلد من عدد البلدان اليت تددخل يف إطدار االعتمدادات املتعدددة مدن قبدل        األفريقي،

 املنسق اإلقليمي الفرعي جلنوب أفريقيا.  

 

 الشرق األدنى 6-5

 

، وبذلك حدد املسار للتقييمدات  2011كان التقييم اإلقليمي للشرق األدنى التقييم األول الذي مت إجراؤه يف عام  -82

األخرى. وقد أثار عددا من القضايا وقدم توصيات مت تناوهلا إىل حد كبري، من ذلك احلني، يف اإلصدالحات الالمركزيدة   

الشاملة. وعلى هذا النحو، ركز التقرير على ترسيو اهليكدل املؤلدف مدن ثدالث طبقدات للمكاتدب اإلقليميدة واإلقليميدة         

ملخص توصيات التقييم اإلقليمي أعاله(. وبناء على تقريدر   انظرة، والعالقات بينها وبني املقر الرئيسي )الفرعية والقطري

التقييم، أوصى تقرير املؤمتر اإلقليمي الثاني والثالثني للشرق األدنى بإنشاء مكتب إقليمي فرعي لبلدان املغرب العربي يف 

 بريوت.

 

ر اإلقليمي التالي، وقد حالت التطورات يف اإلقليم الفرعي منذ ذلك احلدني مدن   ومل يتم تقديم التوصية إىل املؤمت -83

اختاذ أي قرار بهذا الصدد. غري أن انتشدار الصدراعات يف اإلقلديم قدد ولدد زيدادة يف احلاجدة إىل املسداعدات اإلنسدانية          
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قدراتها على الصمود لالستجابة هلدذه  واملساعدات التقنية للقدرة على الصمود. وتسعى منظمة األغذية والزراعة إىل تعزيز 

االحتياجات القطرية والبقاء كشدريك هدام مدع وكداالت األمدم املتحددة األخدرى. ويتطلدب ذلدك زيدادة تعزيدز الربندامج             

والسياسات ووظائف تطوير سلسلة القيمة. وقد أوصى التقييم اإلقليمي أيضا بتعزيز املكاتب القطرية يف البلدان األقل منوا 

 يا واليمن والسودان( بإرسال موظفني دوليني من مزيج املهارات اإلقليمي أو اإلقليمي الفرعي. )موريتان

 

يتم حتويل املوظف الفين املنتدب الذي خيدم مبثابة ممثدل للمنظمدة يف اجلزائدر، علدى سدبيل      ومن املقرتح أن  -84

 بعد التوقيع على اتفاق املكتب القطري اجلديد. ، للمنظمة اإلعارة من املكتب اإلقليمي الفرعي يف تونس، إىل ممثل عادي

 

جناحدا يف تطدوير برندامج مشدرتك      األقداليم  أكثدر إىل أن اإلقليم قد كان من بدني   كما أنه من املهم أيضا اإلشارة -85

 والعاملية. لألولويات اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية التابعة للمنظمة، وتطوير ودمج الربامج القطرية يف األطر اإلقليمية 

 

وباإلضافة إىل هذه التغيريات، تتعلق األولويات األعلى لتعزيز النتائج، بتعزيز موظفي املكتدب اإلقليمدي ودمدج     -86

 املكاتب واملشاريع املمولة من املساهمات الطوعية، لتحسني التآزر والتكامل.

 

 مالحظات ختامية –سابعًا

 

حة الواضحة والعديد منها املثري بال شك للجدل. وتقع معظم التغيريات ضدمن  هناك العديد من اخليارات املقرت -87

مسؤولية اإلدارة، يف حني أن البعض اآلخر يتطلب موافقة اجلهاز الرئاسي. وقد كدان التوصدل إىل توافدق يف اآلراء بشدأن     

افية وإرسداء األسداس املنطقدي    ومن خالل تقديم البيانات بدأكثر قددر ممكدن مدن الشدف     هذه القضايا أمرا صعبا يف املاضي. 

للتغيريات من حيث صلتها باإلصالحات الكربى يف املنظمة، نأمل أن الدول األعضاء سرتى احلاجة إىل التغيري وسدتقدم  

بتحدديث تغطيدة    اخليدارات قوم هدذه  الردود الالزمة من خالل األجهزة الرئاسية، مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية. وسدت 

واجهة التحديات اليت وافقت عليها الدول األعضاء وحتقيدق األهدداف والنتدائج الديت كلفدت املنظمدة       مكاتب املنظمة، مل

 بتحقيقها. 
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 1امللحق 
 

 قائمة مبكاتب الياو حبسب اليئة
 

 (5)املكاتب اإلقليمية  -1
 

 املكتب اإلقليمي ألفريقيا، أكرا، غانا

يا مياملكتب اإلقلي س يط آل مح هادي وال كوك ،ال ان ند ،ب ل اي  ت

 املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، بودابست، هنغاريا 

  املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، سانتياغو، شيلي

 املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا، القاهرة، مصر 

 

 (9) املكاتب اإلقليمية اليرعية -2
 

 دئ، أبيا، ساموااملكتب اإلقليمي الفرعي جلزر احمليط اهلا

 املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى، أنقرة، تركيا

 نوباغ ،املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى، ليربفيل

 بابا، إثيوبياآاملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية، أديس 

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية، هراري، زمبابوي

 لفرعي للبحر الكارييب، بريدجتاون، بربادوساملكتب اإلقليمي ا

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى، بنما سييت، بنما

 املكتب اإلقليمي الفرعي لشمال أفريقيا، تونس العاصمة، تونس

 املكتب اإلقليمي الفرعي لدول جملس التعاون اخلليجي واليمن، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة

 

 (6)تصال مكاتب اال -3
 

 مكتب االتصال مع االحتاد األوروبي وبلجيكا، بروكسل، بلجيكا

 ، جنيف، سويسرا(جنيف)مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 اليابان, مكتب االتصال مع اليابان، يوكوهاما

 مكتب االتصال مع األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 وسي، موسكو، االحتاد الروسيمكتب االتصال مع االحتاد الر

 يات املتحدةواشنطن العاصمة، الوال, مكتب االتصال ألمريكا الشمالية
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 (2)املكاتب اإلعالمية  -4
 

 املكتب اإلعالمي لبلدان جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية والربتغال، لشبونة

 املكتب اإلعالمي إلسبانيا وأندورا، مدريد 

 

 (برئاسة موظف فة دولي)لقطرية املكاتب ا -5
 
 (80)مع متويل لثلية املنظمة بواسطة االشرتاكات املقررة  (أ)
 

 أفغانستان (1

 أنغوال (2

 بنغالديش (3

 بنن (4

 (املتعددة القوميات -دولة )بوليفيا  (5

 الربازيل (6

 بوركينا فاسو (7

 بوروندي (8

 كابو فردي (9

 كمبوديا (10

 الكامريون (11

 مجهورية أفريقيا الوسطى (12

 تشاد (13

 الصني (14

 كولومبيا (15

 الكونغو (16

 كوستاريكا (17

  كوبا (18

 كوت ديفوار (19

 مجهورية الكونغو الدميقراطية (20

 جيبوتي (21

 اجلمهورية الدومينيكية (22

 إكوادور (23

 السلفادور  (24

 إريرتيا  (25
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 غامبيا (26

 غواتيماال  (27

 غينيا (28

 بيساو-غينيا (29

 غيانا (30

 هاييت (31

 هندوراس (32

 اهلند (33

 إندونيسيا (34

 (اإلسالمية -مجهورية )إيران  (35

 العراق  (36

 جامايكا (37

 األردن (38

  كينيا (39

 غيزستانقري (40

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية (41

 لبنان (42

 ليسوتو (43

 ليبرييا (44

 مدغشقر  (45

 مالوي (46

 مالي (47

 موريتانيا (48

 املكسيك (49

 املغرب (50

 موزامبيق (51

 ميامنار (52

 ناميبيا (53

 نيبال (54

 نيكاراغوا  (55

 النيجر (56

 نيجرييا (57
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 باكستان  (58

 باراغواي (59

 بريو (60

 الفلبني (61

 رواندا (62

 السنغال (63

 سرياليون (64

 الصومال (65

 جنوب أفريقيا (66

 جنوب السودان (67

   نكاسري ال (68

  السودان (69

 اجلمهورية العربية السورية (70

 طاجيكستان (71

 توغو (72

 ترينيداد وتوباغو (73

 أوغندا (74

 مجهورية تنزانيا املتحدة (75

 أوروغواي (76

 (البوليفارية –مجهورية )فنزويال  (77

 فييت نام (78

 اليمن   (79

 زامبيا (80

 

 (3) لولة من االشرتاكات املقررة لكن من دون وظيية لثل للمنظمة (ب)
 

 (نائب ممثل املنظمة)بية الدميقراطية مجهورية كوريا الشع (1

 (نائب ممثل املنظمة)منغوليا  (2

 (مسؤول الربنامج)بابوا غينيا اجلديدة  (3
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 (3)مكاتب الشراكة واالتصال مع وجود لثلية للمنظمة بتمويل من عمليات حساب األمانة يف البالد  (ج)
 

  أذربيجان (1

 غينيا االستوائية (2

 كازاخستان (3

 

 ن عمليات حساب األمانة يف البالدود لثلية للمنظمة بتمويل ممكتب قطري مع وج (د)
 

 ليبيا (1

 

مسؤول فة بتمويل من االشرتاكات املقررة بيضل موارد من / مكاتب املنظمة مع وجود لثلية للمنظمة  (هيت)

 (4) احلكومة املضيية لتغطية سائر املكتب
 

 اجلزائر (1

 األرجنتني  (2

 سلطنة عمان (3

 

 (10)املتعدد مع وجود موظف فة وطة /العتماد املزدوجالبلدان املشمولة با -5
 

 ألبانيا (1

 أرمينيا (2

 بوتان (3

 بوتسوانا (4

 جورجيا (5

 سوازيلند (6

 تيمور ليشتى (7

 تونغا (8

 أوزبكستان (9

 فانواتو (10

 

 (25)املتعدد مع وجود مراسل قطري /البلدان املشمولة باالعتماد املزدوج -6
 

 أنتيغوا وباربودا (1

 جزر البهاما (2

 بليز (3

 جزر القمر (4
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 وكجزر ك (5

 دومينيكا (6

 فيجي (7

 غرينادا (8

 كرييباتي (9

 ملديف (10

 جزر مارشال (11

 موريشيوس (12

 واليات ميكرونيزيا املوحدة (13

 ناورو (14

 نيوي (15

 باالو (16

 مجهورية مولدوفا (17

 سانت كيتس ونيفيس (18

 سانت لوسيا (19

 سانت فنسنت وجزرغرينادين (20

 سان تومي وبرنسييب (21

 سيشيل (22

 جزر سليمان (23

 سورينام (24

 توفالو (25

 

 (4)( لثل للمنظمة من دون وجود)املراسلون القطريون  -7
 

 بيالروس (1

 البوسنة واهلرسك (2

 صربيا (3

 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (4
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 2 امللحق

 2014-2012تنييذ الربامج وخمصصات الربنامج العادي ملكاتب املنظمة يف اليرتة 

 

 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 (2014يف عام )ماليني دوالر أمريكي  8الربامج القطرية اليت ختطى تنفيذها 

 503.79 270.85   143 789  240 200  178 500  004 439 72 505 058 65   الصومال

 67.99 142.46   591 416  91 763     354 209 40 585 072 13    دانجنوب السو

 23.14 21.56 22.08 507 214 1 578 429 1 139 171 1 659 106 28 640 825 30 619 858 25 أفغانستان

 33.41 2.37 0.96 760 585  604 773  610 270  392 412 25 372 430 1 584 022  مدغشقر

 102.23 63.06 1.43 229 263  234 996  230 618  096 438 23 976 817 14 328 808  زمبابوي

 26.43 11.46 1.46 841 821  583 897  666 108  214 252 22 458 691 6 975 679  اليلبني

 24.17 16.28 8.43 858 562  770 965  618 896  067 751 20 025 553 12 919 218 5 باكستان

 38.17 2.07 0.59 467 045  671 511  604 333  280 826 17 987 392 1 357 425  ىمج ورية أفريقيا الوسط

 24.00 5.41 0.27 671 684  671 684  729 097  937 120 16 510 633 3 199 044  السودان

 13.06 22.12 22.31 438 231 1 040 188 1 985 266  302 086 16 166 274 26 493 977 21 بنغالديش

 13.65 9.99 2.44 629 048 1 982 423  982 680  294 313 14 419 811 9 992 398 2 الكونغو الدميقراطية مج ورية

 52.12 7.84 0.00 219 139  219 139  222 225  370 422 11 377 718 1   العراق

 16.30 8.38 6.32 663 588  635 163  561 033  822 814 10 233 320 5 286 548 3 كولومبيا

 39.03 51.99 21.14 273 945  281 076  303 518  900 692 10 149 612 14 619 416 6 إثيوبيا

 11.30 9.33 6.42 939 274  929 961  918 269  811 611 10 758 678 8 036 892 5 الربازيل

 11.35 9.08 2.60 845 643  816 113  840 850  655 595 9 974 413 7 903 187 2 بوركينا فاسو

 11.31 8.40 8.39 800 716  758 587  748 890  078 059 9 995 370 6 222 286 6 املكسيك

 9.66 12.35 1.42 920 320  836 793  838 118  381 894 8 276 336 10 473 187 1 أوغندا

 9.89 0.03 0.59 816 831  816 831  782 379  419 081 8 28 131  463 484  اجلم ورية العربية السورية
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 مالي
2 250 468 5 988 770 7 983 303  987 785  228 733  793 944 2.86 8.17 8.45 

 النيجر
2 461 937 8 243 552 7 980 413  598 771  796 779  741 659 3.19 10.57 12.10 

 (2014يف عام )ماليني دوالرات أمريكية  8و 5الربامج القطرية اليت يرتاوح تنفيذها بني 

 18.70 3.43 1.99 400 950  703 146  699 111  126 496 7 630 411 2 165 393 1 تشاد 

 5.95 4.10 3.99 230 053 1 272 311 1 144 213 1 775 268 6 820 378 5 466 834 4 موزامبيق

 10.92 9.99 24.82 549 487  446 703  313 324  797 002 6 764 460 4 915 775 7 هندوراس

 6.67 4.39 0.69 851 402  790 967  637 554  208 680 5 733 475 3 440 593  الكامريون

 7.73 2.53 1.93 713 830  716 654  606 918  432 520 5 784 812 1 980 168 1 إندونيسيا

 5.31 7.19 7.80 741 036 1 843 335  907 153  734 502 5 899 061 6 727 079 7 كينيا

 6.44 8.32 1.95 831 304  695 545  656 605  478 352 5 585 788 5 507 279 1 هاييت

 ( 2014يف عام )ماليني دوالر أمريكي  5و 2الربامج القطرية اليت يرتاوح تنفيذها بني 

 6.34 3.32 1.79 719 390  719 390  697 156  999 559 4 104 390 2 676 245 1 لبنان

 5.64 3.24 0.00 767 872  767 872  819 562  839 328 4 831 485 2 2 743  اليمن

 6.10 9.12 6.22 691 316  698 755  608 120  909 216 4 641 372 6 350 783 3 سري النكا

 5.34 7.66 2.71 785 661  866 564  739 912  937 191 4 925 637 6 775 007 2 كمبوديا

 5.83 2.98 4.36 691 525  649 874  399 952  275 028 4 666 935 1 153 744 1 نيبال

 6.22 1.32 2.59 644 821  680 628  597 972  592 007 4 896 644  255 546 1 الكونغو

 4.07 4.53 4.58 879 068  767 055  843 073  476 579 3 772 473 3 650 864 3 أنغوال

 3.74 6.10 5.73 894 081  650 356  612 408  691 339 3 024 970 3 948 511 3 مالوي

 19.24 23.77 7.93 172 048  122 380  118 065  552 309 3 756 908 2 936 524  األرجنتني

 3.25 8.28 2.57 873 711  663 465  468 207  323 836 2 171 491 5 207 205 1 بوروندي

 4.86 2.11 2.36 575 053  567 499  602 345  241 796 2 647 196 1 061 423 1 غامبيا



45 CL 153/14 

 

 

 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 4.25 3.45 3.84 655 204  637 176  633 176  747 782 2 344 196 2 028 432 2 رميامنا

مج ورية كوريا الشعبية 

 7.24 37.82 48.69 383 135  103 192  75 794  889 772 2 369 902 3 565 690 3 الدميقراطية

 3.42 2.34 2.26 789 006  728 116  473 325  661 696 2 390 702 1 259 068 1 زامبيا

 4.35 5.07 4.34 615 915  682 760  657 857  291 682 2 540 458 3 804 856 2 ليبرييا

 3.58 4.78 9.36 699 453  721 154  751 451  566 503 2 059 444 3 136 031 7 سرياليون

 2.75 3.09 3.88 851 794  705 576  589 459  093 346 2 534 179 2 692 285 2 (املتعددة القوميات -دولة )بوليييا 

 2.36 6.28 6.59 994 947  800 750  991 383  301 345 2 334 032 5 501 533 6 السنغال

 2.58 2.47 140.42 880 449  951 347  10 620  441 272 2 099 346 2 310 491 1 نيجرييا

 3.24 3.53 2.59 638 953  638 953  676 149  069 068 2 074 253 2 445 752 1 موريتانيا

 ( 2014يف عام )دوالر أمريكي ( 2)ومليوني ( 1)الربامج القطرية اليت يرتاوح تنفيذها بني مليون 

 7.70 4.73 1.30 253 208  253 208  245 931  095 949 1 965 197 1 319 165  مج ورية مصر العربية

 2.25 2.34 5.49 861 667  888 909  764 336  607 934 1 024 082 2 325 194 4 فييت نام

 2.92 4.08 0.85 645 391  457 329  554 637  253 887 1 982 867 1 471 375  جيبوتي

 236 594  662 746 1 937 874 1 47 704  قريغيزستان
 020 281 

 686 454 0.20 6.67 3.84 

 12.05 0.07 1.94 144 544  94 704  31 862  894 741 1 7 045  61 768  تيمور ليشتى

 9.62 6.33 14.15 168 612  213 892  198 612  159 622 1 734 353 1 026 810 2 غواتيماال

 184 031  352 582 1       طاجيكستان
 301 288 

 474 359 0.00   4.40 

 2.08 3.10 2.97 718 729  496 157  562 332  566 497 1 882 536 1 908 672 1 جنوب أفريقيا

 6.56 0.96 11.29 226 240  40 840  5 840  152 485 1 39 302  65 925  ديدةبابوا غينيا اجل

 2.45 6.63 7.08 574 246  479 024  563 123  315 405 1 336 174 3 278 985 3 نيكاراغوا

  1 634 391 1 262 121 1 393 602  158 669  831 830  394 840 2.44 1.52 1.66غينيا
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 4.04 11.25 0.00 340 555  146 094  61 657  448 374 1 185 644 1    منغوليا

 506.36 26.15 9.17 2 340  2 340  6 540  877 184 1 61 191  59 951  ليبيا

 1.77 1.04 0.63 640 601  592 567  568 208  649 134 1 618 390  357 360  غينيا بيساو

 144.62 105.89 44.11 7 800  9 950  18 540  019 128 1 608 053 1 817 798  بنما

 1.33 5.18 3.69 846 065  743 210  784 258  573 121 1 150 851 3 735 893 2 مج ورية تنزانيا املتحدة

 1.51 3.62 3.57 737 782  531 218  710 888  484 113 1 323 923 1 026 536 2 كوت دييوار

 5.22 23.80 18.17 211 275  37 780  35 130  922 102 1 899 091  638 418  باراغواي

 1.26 0.60 1.02 809 153  827 647  682 927  989 021 1 497 946  696 170  رواندا

 ( 2014يف عام )دوالر أمريكي ( 1)الربامج القطرية اليت ال يتعدى تنفيذها املليون 

 1.59 3.31 7.01 625 385  541 598  539 268  995 968  394 790 1 329 779 3 السليادور

 1.78 0.94 0.55 555 095  690 938  630 647  987 796  647 026  349 729  بنن

 1.81 3.51 3.21 543 607  424 616  380 138  983 012  063 491 1 941 218 1 إكوادور

 1.20 0.72 1.74 802 721  997 628  905 402  964 152  720 787  558 572 1 اهلند

 1.46 2.35 1.94 605 123  559 426  507 957  885 073  272 316 1 986 774  ية الو الدميقراطية الشعبية مج ور

 161 012  865 567  12 798     جورجيا
 811 183 

 315 193 0.00 0.07 4.48 

 5.40 49.08 19.84 159 345  155 212  207 258  860 942  849 617 7 979 111 4 سوازيلند

 2.12 3.70 1.89 397 205  471 488  558 246  840 495  232 743 1 912 056 1 فردي كابو

 0.95 0.24 0.92 814 336  884 691  819 152  769 777  214 595  750 455  بريو

 2.11 0.85 0.49 362 727  533 007  648 458  766 864  455 412  319 895  إريرتيا

 33.67 32.34 0.30 22 507  22 507  12 266  757 845  727 944  3 649  سلطنة عمان

 1.29 0.75 0.79 573 364  590 650  595 628  738 414  442 139  469 227  توغو

 0.62 0.88 2.28 096 093 1 496 101 1 117 113 1 672 490  964 960  922 537 2 الصني
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 1.16 1.96 0.62 581 281  577 539  574 234  671 796  728 131 1 355 325  ناميبيا

 1.06 8.96 2.15 601 073  480 378  573 405  639 883  421 306 4 412 230 1 ليسوتو

 0.66 0.23 0.34 946 044  946 044  677 377  623 814  219 429  228 608  املغرب

 256 626  470 731  106 425  144 415  تركيا
 088 273 

 569 364 0.56 0.39 1.29 

 1.27 3.05 0.98 369 635  114 862  174 103  470 481  350 348  171 146  غينيا االستوائية

 2.06 1.64 4.96 228 073  225 129  136 460  469 602  368 646  677 500  غانا

 7.79 20.70 6.83 59 867  12 990  8 990  466 513  268 869  61 435  فانواتو

 4.12 0.06 0.38 111 257  108 101  121 196  458 757  6 011  46 450  بوتسوانا

 2.53 3.59 4.18 143 836  105 136  127 344  363 858  377 023  532 224  شيلي

 18.10 4.11 0.16 20 100  22 652  23 972  363 796  93 038  3 906  سانت لوسيا

 60.89 4.70 0.00 5 800  21 370  21 922  353 172  100 495     سان فنسنت وغرينادين

 0.53 0.85 1.24 642 149  652 004  752 133  343 411  556 743  930 353  أوروغواي

 9.04 22.79 28.27 36 089  13 520  9 520  326 292  308 146  269 143  تونغا

 13 476  325 647  448 374 1 185 644 1 مج ورية مولدوفا
 594 43 

 660 60 122.01 31.53 5.37 

 1.85   0.00 170 842  171 351  63 216  316 416      تايلند

 49.82 0.70 0.29 6 075  16 000  21 600  302 679  11 182  6 262  جزر القمر

 13.67 9.65 16.07 19 174  19 174  13 740  262 189  184 943  220 819  اجلزائر

 22.64 11.09 2.10 11 200  21 215  22 525  253 619  235 326  47 408  جزر الب اما

 176 579  244 126        أذربيجان
 938 235 

 823 167 0.00   1.45 

 1.44 6.64 2.97 164 348  164 348  163 618  236 447  145 091 1 486 661  تونس

 0.65 0.97 1.55 352 556  444 240  443 361  227 485  432 975  687 908  كوستاريكا

 22 700  227 399  47 981  73 160  سيشيل
 800 27 

 675 6 3.22 1.73 34.07 



CL 153/14 48 

 

 

 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 1.53 0.08 0.26 138 590  184 652  204 425  211 637  14 808  54 119  ساموا

 0.35 0.14 0.48 564 584  514 983  417 930  197 340  71 922  199 809  (البولييارية –مج ورية )فنزويال 

 2.02 3.06 0.83 94 901  39 600  36 350  191 530  121 169  30 281  غابون

 22.92 19.57 12.83 8 300  16 740  15 440  190 214  327 679  198 125  سورينام

 14.08 7.15 7.41 13 390  13 390  13 390  188 550  95 690  99 221  جزر كوك

 18.44 14.28 2.09 9 640  9 640  9 640  177 756  137 626  20 140  كرييباتي

 0.29 2.30 2.86 589 648  559 746  407 706  171 269  228 286 1 004 164 1 اجلم ورية الدومينيكية

 16.18 5.59 1.50 10 280  14 280  10 280  166 380  79 803  15 429  فيجي

 0.26 2.10 2.64 549 647  441 450  466 404  141 201  928 664  351 230 1 كوبا

 0.21 0.60 0.50 658 324  634 674  631 388  136 131  380 721  313 084  جامايكا

 20.44 8.72 3.68 6 475  16 600  18 750  132 339  144 747  69 069  موريشيوس

 0.94 0.34 5.57 140 220  140 220  31 240  131 699  47 546  173 945  األردن

 15.62 19.29 3.10 7 290  7 290  7 290  113 868  140 590  22 634  باالو

 0.43 0.52 0.87 253 848  263 600  242 148  108 367  137 831  210 598  بوتان

 0.35 0.40 0.39 301 102  261 466  260 280  106 850  104 347  102 266  بربادوس

 17.57 11.90 32.21 5 440  9 440  5 440  95 566  112 317  175 212  جزر سليمان

 6.04   5.11 15 000  20 140  24 394  90 581  285 872  124 720  بليز

 5.60 2.10 0.14 15 873  39 500  42 700  88 823  82 794  6 073  سان تومي وبرنسييب

 15.57   0.00 5 681  20 140  4 347  88 448      بيالروس

 8.20 10.48 5.95 10 620  10 620  10 203  87 053  111 250  60 725  نيوي

 6.54 12.21 5.01 12 880  12 880  12 880  84 203  157 233  64 589  جزر مارشال

 0.32 0.67 0.33 248 871  226 970  238 289  79 432  152 770  78 851  غيانا
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
 الربنامج

 2012العادي 

 الربنامج العادي

2013 

الربنامج العادي 

2014 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

 5.98 3.91 1.00 13 200  24 440  24 440  78 932  95 612  24 553  سانت كيتس ونيييس

 11.63 2.12 6.91 6 740  16 740  6 740  78 419  35 464  46 575  ملديف

 38.73 49.13 53.31 1 940  1 940  2 560  75 142  95 313  136 464  توفالو

 6.96 13.80 8.04 10 540  10 540  10 540  73 411  145 418  84 793  واليات ميكرونيزيا املوحدة

 0.11 0.26 0.13 546 698  585 727  600 896  58 952  152 316  77 907  ترينيداد وتوباغو

 0.09 0.28 0.19 630 869  630 869  737 937  56 790  177 740  137 183  (اإلسالمية -مج ورية )إيران 

 4.44 5.64 0.31 12 100  20 156  20 302  53 777  113 652  6 256  دومينيكا

 6.10 4.43 9.61 5 800  21 731  18 182  35 373  96 312  174 781  غرينادا

 4 708  33 235      أوزبكستان
 600 11 

 091 53 0.00   0.63 

 1.36 8.99 1.86 22 400  18 424  19 523  30 567  165 703  36 264  أنتيغوا وباربودا

 1.24 1.90 5.51 4 240  4 240  4 240  5 263  8 042  23 370  ناورو

 
 2014-2012سنوات  3من  2و 2014ماليني دوالر أمريكي يف عام  8 <التنفيذ 

 
 يف البلدان اليت فيها ممثل مقيم للمنظمة 2014-2012سنوات  3من  2و 2014دوالر أمريكي يف عام ( 1)مليون  >التنفيذ 
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 3امللحق 

 (2014)القطرية حبسب امليزانية واملوظيني واملدفوعات وعدد املعامالت مقارنة املكاتب 

 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 6 502  437 690 22 790 728 9 24   352 412 5 793 472 124 الالصوم

 4 885  852 250 15 487 184 5 29   345 523 3 766 266 74 جنوب السودان

 2 867  960 485 16 376 104 9 32   777 308 5 957 837 67 أفغانستان

 - - - - 766 588 6 98   203 402 13 134 515 54 (أكرا)املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

 5 083  955 165 15 161 811 2 5   262 790  561 294 45 زمبابوي

املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال 

 (القاهرة)أفريقيا 
44 791 570 12 741 730   84 3 818 213 - - - - 

املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 

 (بانكوك)
42 822 627 17 404 494   127 5 552 470 - - - - 

 5 200  713 518 13 788 182 3 17   526 404 1 975 505 34 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 3 245  636 048 12 875 259 2 7   864 269  124 329 34 الفلبني 

املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى 

 (بودابست)
34 151 558 5 326 552   42 3 483 553 - - - - 

 2 275  665 323 7 546 715 1 5   889 383  897 793 32 أفريقيا الوسطىمجهورية 

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

 (سانتياغو)الكارييب 
31 217 881 8 894 732   70 7 053 826 - - - - 

 5 380  264 299 12 548 556 2 5   432 984  923 010 31 إثيوبيا

 7 542  028 089 17 111 586 4 23   505 185 3 633 197 30 بنغالديش

 11 585  822 818 17 017 605 4 13   095 843 1 117 436 29 باكستان
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 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 3 957  332 813 11 385 550 2 14   671 476 1 041 736 27  السودان

 2 039  980 781 12 783 423 1 2   853 411  249 474 24 الضفة الغربية وقطاع غزة

 4 511  117 577 9 209 846 2 21   822 070 2 234 939 18  كينيا

 4 171  796 099 8 206 359 2 18   754 649 1 483 333 18 أوغندا

 3 147  919 585 3 636 309  10   849 897  938 217 18 مدغشقر 

 2 540  692 178 7 841 927  12   892 507  611 146 17 النيجر 

 7 548  156 205 11 557 812 4 7   653 328  148 676 16 كولومبيا

 3 949  753 714 5 389 245 2 18   020 979 1 847 677 15 موزامبيق

 1 082  204 391 2 952 635  5   507 212  837 677 15 العراق 

 3 368  256 386 12 334 688 4 11   956 811  174 277 15 الربازيل

 1 114  267 678 2 525 642  11   276 192 1 736 051 15 نيجرييا

 2 227  659 471 4 935 861  11   856 443  984 497 14 تشاد

 1 400  424 049 3 836 211  10   581 468 1 073 711 13 اليمن 

 2 650  842 966 5 871 017 1 12   962 290 1 109 906 12 مالي

 3 438  866 007 9 939 375  16   561 581 1 204 044 11 بوركينا فاسو

 2 464  386 346 4 760 715 1 17   467 331 1 663 636 10 هاييت

 3 093  607 909 4 039 106 1 11   775 581  841 634 10   سري النكا

 2 375  430 409 5 155 776 1 14   513 394 1 915 227 10 فييت نام

املكتب اإلقليمي اليرعي آلسيا الوسطى 

 (أنقرة)

10 211 413 2 612 891   23 2 158 668 3 092 295  744 1 

 5 677  302 985 8 361 523 6 9   921 322  671 745 9 املكسيك

املكتب اإلقليمي اليرعي ألفريقيا الوسطى 

 (ليربفيل)

8 177 989 1 836 533   14 1 278 452 2 514 600  591 1 
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 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 1 403  598 204 3 292 062 1 10   851 929  791 093 8 لبنان

 1 518  730 215 2 242 160  9   840 998  133 005 8 كوت ديفوار

 1 886  275 313 3 569 684  6   772 578  337 902 7 الكونغو

 3 461  494 492 5 458 239 1 13   427 125 1 944 815 7 السنغال

 2 046  123 526 3 912 495 1 16   842 514 1 068 660 7 كمبوديا

  اإلقليمي اليرعي ألمريكا الوسطىاملكتب 

 (بنما سييت)

7 572 476 2 447 460   16 1 595 567 3 723 662  250 2 

 1 816  552 677 2 603 686  8   201 348 1 481 420 7 سرياليون

 2 347  944 189 4 818 320  8   912 850  115 171 7 بوروندي

املكتب اإلقليمي اليرعي جلزر احمليط 

 (أبيا) اهلادئ

7 018 940 1 823 720   13 1 367 393 3 997 941  608 1 

 2 662  012 300 4 503 761  12   515 072 1 306 279 6 مالوي

املكتب اإلقليمي اليرعي للبحر الكارييب 

 (بريدجتاون)

6 097 133 2 687 298   22  378 739 2 562 288  042 1 

 2 989  774 262 5 010 889 1 8   725 505  586 829 5 إندونيسيا

 2 888  823 585 3 688 003 1 8   648 729  514 773 5 نيبال

 2 185  063 511 1 546 964  6   540 466  227 631 5 غامبيا

 1 287  204 627 4 680 773  13   813 045 1 521 404 5 الصني

 4 009  899 552 5 406 934 2 4   494 978  716 320 5 هندوراس

 2 137  114 533 3 851 656  14   208 417 1 868 201 5 زامبيا

 2 353  952 057 2 218 020 1 5   535 996  170 993 4 ليبرييا

 1 407  985 966  770 978  5   545 967  837 790 4 قريغيزستان

 1 486  283 365 2 546 742  25   302 972 2 981 683 4املكتب اإلقليمي اليرعي لشمال أفريقيا 
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 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 (تونس)

 860   542 829 1 395 676  6   648 359  885 362 4 بيساو-غينيا

 1 908  607 377 2 543 200 1 8   886 206  974 314 4 ميامنار

 605   329 445 5 211 328  10   830 764  250 307 4 اجلمهورية العربية السورية

 322   572 957  165 763  2   758 046 1 630 261 4 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 1 025  290 057 2 599 307  5   742 365  369 948 3 جيبوتي

 2 386  556 121 3 213 103 1 4   482 159  552 858 3 غواتيماال 

 1 382  790 686 2 714 881  6   625 061  011 845 3 موريتانيا

 958   665 835 1 622 286  10   880 738  253 606 3 املغرب

 1 687  704 153 2 455 894  11   719 025 1 736 576 3 مجهورية تنزانيا املتحدة

 3 000  697 548 3 497 234 1 8   726 675  789 552 3 (املتعددة القوميات -دولة )بوليفيا 

  3 489 415  662 726   8  273 334 1 520 795   896غينيا

 527   403 421  67 855  3   393 764  105 377 3  كوبا

 1 538  670 495 1 760 859  4   253 966  476 338 3 جورجيا

 1 142  609 335 1 737 223  10   608 082  756 256 3 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 777   725 057 1 389 078  2   525 921  881 208 3 غينيا االستوائية

 652   692 159 3 512 952  3   452 232  529 114 3 سوازيلند

 2 431  360 727 2 392 108 2 1   75 941  414 088 3 األرجنتني

 1 734  421 283 2 393 288  9   744 154  554 830 2 رواندا

 1 067  690 352 1 142 771  6   544 422  735 825 2 بنن

 1 765  470 629 2 580 922  10   757 743  476 808 2 جنوب أفريقيا

 1 052  958 949  290 693  2   113 604  209 781 2 تيمور ليشتى

 2 821  068 897 2 893 580  6   444 544  299 605 2 نيكاراغوا 
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 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 1 552  318 547 1 859 280  6   529 380  617 591 2 السلفادور 

 672   425 486 1 302 256  6   632 898  307 588 2  ليسوتو

 708   870 175  379 865  5   624 267  770 542 2 ناميبيا

 722   883 268 1 278 327  6   478 029  569 523 2 كابو فردي

 49   62 388  525 162  7   241 135 1 411 262 2 (جنيف)مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 1 181  028 666 2 367 270  10   764 990  442 249 2 اهلند

مكتب االتصال مع أمريكا الشمالية 

 (واشنطن العاصمة)

2 178 166 1 587 526   10  165 62 10 531 578  134 1 

 1 043  805 429  740 658  2   424 230  809 987 1 منغوليا

مكتب االتصال مع األمم املتحدة 

 (نيويورك)

1 922 137 1 078 677   5  396 195  819 221   220 

 1 111  425 628 1 712 333  1   92 518  343 842 1 باراغواي

 357   407 521  111 388  9   677 204  599 573 1 (اإلسالمية -مجهورية )إيران 

 394   541 735  113 573  4   342 952  955 544 1 إريرتيا 

 900   035 243 1 176 000  5   554 909  944 460 1 توغو

 68   201 437  530 039     44 496  455 297 1 سلطنة عمان

 1 929  161 538 2 705 227  11   224 055 1 560 286 1 بريو

 1 652  850 116 2 852 189  3   410 289  889 253 1 إكوادور

 495   504 645  150 622  3   141 700  578 142 1  أذربيجان

 375   515 982  80 844  3   677 704  529 118 1 (يوكوهاما)مكتب االتصال مع اليابان 

 70   448 951  84 909        959 115 1 سانت لوسيا

مكتب االتصال مع االحتاد األوروبي 

 (بروكسل)وبلجيكا 

 606 920  964 787   4  511 11  922 100   102 
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 امليزانية اإلمجالية البلد

كلية املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

عدد املوظيني 

بعقود طويلة 

 األجل

كلية املوارد البشرية 

من غري املوظيني 

 بعقود قصرية األجل

جمموع املدفوعات 

 امليدانية
 عدد املعامالت

 900   864 209  182 896  2   316 213  904 407  كوستاريكا

 750   645 180 1 55 883  4   309 129  880 088  نطاجيكستا

 491   682 530  99 171        768 401  سيشيل

املكتب اإلقليمي اليرعي لدول جملس 

 (أبو ظيب)التعاون اخلليجي واليمن 

 749 729  738 128   9  111 123  528 417   309 

 2 460  357 143 3 632 916  11   007 100 1 727 173  الكامريون

 991   616 443 1 313 324  6   463 533  650 360  أوروغواي

 876   711 603  176 229  4   457 984  635 058  اجلمهورية الدومينيكية

 606   676 117  46 388  7   591 873  458 061  جامايكا

 28   74 389  59 047        457 769  سانت كيتس ونيفيس

 302   207 029  49 310  3   218 157  440 617  غيانا

 236   347 182  38 257  4   222 708  395 827  بوتان

 256   405 946  83 352  4   462 444  374 971  (البوليفارية –مجهورية )فنزويال 

 16   62 442  5 682        358 048  غرينادا

 446   752 098 1 51 507        352 518  موريشيوس

 55   52 291  8 185       310 008  سانت فنسنت وجزرغرينادين

 430   625 403  81 194  6   500 902  269 451  ترينيداد وتوباغو

 326   453 484  274 895        229 929  اجلزائر

 205   272 183  37 651        90 518  أنتيغوا وباربودا

 23   49 782  39 810        77 901  دومينيكا

 3 406  261 078 8 516 323 3    50 348     اململكة العربية السعودية
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 البلد
بلدان العجز الغذائي 

 ذات الدخل املنخيض
 أقل البلدان منوا

البلدان النامية املستوردة الصافية 

 لألغذية

       أفريقيا

 x x   أنغوال

 x x x بنن

 x     بوتسوانا

 x x x بوركينا فاسو

 x x x بوروندي

     x الكامريون

 x x x مجهورية أفريقيا الوسطى

 x x x تشاد

 x x x جزر القمر

 x   x كوت ديفوار

 x x x مجهورية الكونغو الدميقراطية

 x x x جيبوتي

 x x   غينيا االستوائية

 x x x إريرتيا 

 x x x إثيوبيا

 x     غابون

 x x x غامبيا

     x غانا

  x x xغينيا

 x x x غينيا بيساو

 x   x  كينيا

 x x x ليسوتو

 x x x ليبرييا

 x x x مدغشقر 

 x x x مالوي

 x x x مالي

 x     موريشيوس

 x x x موريتانيا

 x x x موزامبيق

 x     ناميبيا

 x x x النيجر 

1نيجرييا
 x     

 x x x رواندا

 x x x برنسييبسان تومي و
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 البلد
بلدان العجز الغذائي 

 ذات الدخل املنخيض
 أقل البلدان منوا

البلدان النامية املستوردة الصافية 

 لألغذية

 x x x السنغال

 x x x سرياليون

 x x x الصومال

 x x x جنوب السودان

 x x x  السودان

 x     سوازيلند

 x x x توغو

 x x x أوغندا

 x x x مجهورية تنزانيا املتحدة

 x x   زامبيا

     x زمبابوي

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
      

 x     أنتيغوا وباربودا

 x     بربادوس

 x      كوبا

 x     دومينيكا

 x     اجلمهورية الدومينيكية

 x     السلفادور 

 x     غرينادا

 x x x هاييت

2هندوراس
 x   x 

 x     جامايكا

     x نيكاراغوا 

 x     بريو

 x     سانت كيتس ونيفيس

 x     سانت لوسيا

 x     سانت فنسنت وجزرغرينادين

 x     ترينيداد وتوباغو

 x     (البوليفارية –مجهورية )فنزويال 

       آسيا واحمليط اهلادئ

 x x x أفغانستان

 x x x بنغالديش

3بوتان
 x x x 

 x x   كمبوديا

     x مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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 البلد
بلدان العجز الغذائي 

 ذات الدخل املنخيض
 أقل البلدان منوا

البلدان النامية املستوردة الصافية 

 لألغذية

4اهلند
 x     

 x x   كرييباتي

     x قريغيزستان

 x x   الدميقراطية الشعبية مجهورية الو

 x     ملديف

1منغوليا
 x   x 

 x x   ميامنار

 x x x نيبال

 x     باكستان

     x بابوا غينيا اجلديدة

 x x x جزر سليمان

 x       سري النكا

     x اجلمهورية العربية السورية

     x طاجيكستان

 x x   تيمور ليشتى

 x x   توفالو

     x أوزبكستان

 x x   فانواتو

 x x x اليمن 

 الشرق األدنى
      

 x     مجهورية مصر العربية

 x     األردن

 x     املغرب

 x     تونس

 
 
 
 

التالية؛  بابتشري املالحظات إىل احلالة يف املرحلة االنتقالية، أي أّن البلد يبقى مدرجًا ضمن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض ألحد األس

 : ويف حال بقيت احلالة على ما هي عليه ألكثر من ثالث سنوات، حيذف البلد من القائمة

 .ختطت عتبة الدخل اليت حددها البنك الدولي للسنة األوىل -1

 .ختطت عتبة الدخل اليت حددها البنك الدولي للسنة التالية مباشرة -2

 .لسنة الثالثة مباشرةختطت عتبة الدخل اليت حددها البنك الدولي ل -3

 .الصادرات الصافية خالل السنة األوىل -4
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 20154تصنيف البنك الدولي لالقتصادات يف سنة 

 

 31 (دوالرًا أمريكيًا أو أقّل 1 045)البلدان املنخيضة الدخل 

 النيجر  غامبيا أفغانستان

  روانداغينيا بنن

 سرياليون بيساو-غينيا بوركينا فاسو

 الصومال هاييت رونديبو

 جنوب السودان مجهورية كوريا كمبوديا

 تنزانيا ليربيا مجهورية أفريقيا الوسطى

 توغو مدغشقر  تشاد

 أوغندا مالوي جزر القمر

 زمبابوي مالي مجهورية  الكونغو الدميقراطية

  موزامبيق إريرتيا 

  نيبال إثيوبيا

 

 51 (دوالرًا أمريكيًا 4 125إىل  1 046من )توسط بلدان الشرحية الدنيا من فئة الدخل امل

 ساموا إندونيسيا أرمينيا

 سان تومي وبرنسييب  كينيا بنغالديش

 السنغال كرييباتي بوتان

 جزر سليمان كوسوفو   بوليفيا

   سري النكا مجهورية القريغيز كابو فردي

  السودان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية الكامريون

 سوازيلند  ليسوتو ية الكونغومجهور

 اجلمهورية العربية السورية موريتانيا كوت ديفوار

 طاجيكستان واليات ميكرونيزيا املوحدة جيبوتي

 تيمور ليشتى ملدوفا مجهورية مصر العربية

 أوكرانيا املغرب السلفادور 

 أوزبكستان ميامنار جورجيا

 فانواتو نيكاراغوا  غانا

 فييت نام يا  نيجري غواتيماال 

 الضفة الغربية وقطاع غزة  باكستان   غيانا

 اجلمهورية اليمنية  بابوا غينيا اجلديدة   هندوراس

 زامبيا الفلبني اهلند

 
  

                                                      
4  groups-lending-and-http://data.worldbank.org/about/country 

http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
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 53 (دوالرًا أمريكيًا 12 735إىل  4 126من )بلدان الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط 

 ناميبيا فيجي ألبانيا

 وباال غابون اجلزائر

 بنما غرينادا ساموا األمريكية

 باراغواي مجهورية إيران اإلسالمية  أنغوال

 بريو   العراق   أذربيجان

 رومانيا جامايكا بيالروس

 صربيا األردن بليز

 جنوب أفريقيا كازاخستان البوسنة واهلرسك

 سانت لوسيا لبنان بوتسوانا

 سانت فنسنت ليبيا الربازيل

 وجزرغرينادين    قدونيا اليوغوسالفية السابقة  مجهورية م بلغاريا

 سورينام ماليزيا الصني

 تايلند ملديف كولومبيا

 تونغا جزر مارشال كوستاريكا

 تونس موريشيوس  كوبا

 تركيا املكسيك دومينيكا

 تركمانستان منغوليا اجلمهورية الدومينيكية  

 توفالو اجلبل األسود إكوادور
 

 80 (دوالرًا أمريكيًا أو أكثر 12 736)الدخل  البلدان املرتيعة

 بولندا أملانيا أندورا

 الربتغال اليونان أنتيغوا وباربودا

 بورتوريكو غرينالند األرجنتني

 قطر غوام أروبا

 االحتاد الروسي هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة، الصني أسرتاليا

 سان مارينو هنغاريا النمسا

 ململكة العربية السعوديةا آيسلندا جزر البهاما

 سيشيل آيرلندا البحرين

 سنغافورة جزيرة مان بربادوس

 (القسم اهلولندي)سانت مارتن  إسرائيل بلجيكا

 مجهورية سلوفاكيا إيطاليا برمودا

 سلوفينيا اليابان بروني دار السالم

 أسبانيا مجهورية كوريا كندا

 سانت كيتس ونيفيس الكويت جزر كاميان

 (القسم الفرنسي)سانت مارتن  التفيا شانيلجزر 

 السويد خلتنشتاين شيلي

 سويسرا ليتوانيا كرواتيا 

 تايوان، الصني  لكسمربغ كوراساو

 ترينيداد وتوباغو مكاو منطقة إدارية خاصة، الصني قربص

 جزر توركس وكايكوس مالطة اجلمهورية التشيكية

 حدةاإلمارات العربية املت موناكو الدامنرك

 اململكة املتحدة هولندا إستونيا

 الواليات املتحدة كاليدونيا اجلديدة غينيا االستوائية

 أوروغواي نيوزيلندا جزر فريويه

 (البوليفارية -مجهورية )فنزويال  جزر ماريانا الشمالية فنلندا

 (الواليات املتحدة)جزر فريجني  النرويج فرنسا

  سلطنة عمان بولينيزيا الفرنسية
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 تصنيف البلدان حبسب مستو  الدخل

 

 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

 L x 503.79 270.85 0.00 143 789  240 200  178 500  004 439 72 505 058 65   الصومال

 L x 23.14 21.56 22.08 507 214 1 578 429 1 139 171 1 659 106 28 640 825 30 619 858 25 أفغانستان

 L x 33.41 2.37 0.96 760 585  604 773  610 270  392 412 25 372 430 1 584 022  مدغشقر

 L x 102.23 63.06 1.43 229 263  234 996  230 618  096 438 23 976 817 14 328 808  زمبابوي

 L x 38.17 2.07 0.59 467 045  671 511  604 333  280 826 17 987 392 1 357 425  مج ورية أفريقيا الوسطى

 L x 13.06 22.12 22.31 438 231 1 040 188 1 985 266  302 086 16 166 274 26 493 977 21 *بنغالديش

 L x 13.65 9.99 2.44 629 048 1 982 423  982 680  294 313 14 419 811 9 992 398 2 مج ورية الكونغو الدميقراطية

 L x 39.03 51.99 21.14 273 945  281 076  303 518  900 692 10 149 612 14 619 416 6 *إثيوبيا

 L x 11.35 9.08 2.60 845 643  816 113  840 850  655 595 9 974 413 7 903 187 2 بوركينا فاسو

 L x 9.66 12.35 1.42 920 320  836 793  838 118  381 894 8 276 336 10 473 187 1 أوغندا

 L x 8.45 8.17 2.86 944 793  733 228  785 987  303 983 7 770 988 5 468 250 2 **مالي

 L x 12.10 10.57 3.19 659 741  779 796  771 598  413 980 7 552 243 8 937 461 2 *النيجر

 L x 18.70 3.43 1.99 400 950  703 146  699 111  126 496 7 630 411 2 165 393 1 تشاد

 L x 5.95 4.10 3.99 230 053 1 272 311 1 144 213 1 775 268 6 820 378 5 466 834 4 *موزامبيق

 L x 5.31 7.19 7.80 741 036 1 843 335  907 153  734 502 5 899 061 6 727 079 7 كينيا

 L x 6.44 8.32 1.95 831 304  695 545  656 605  478 352 5 585 788 5 507 279 1 هاييت

 L x 5.34 7.66 2.71 785 661  866 564  739 912  937 191 4 925 637 6 775 007 2 *كمبوديا

 L x 5.83 2.98 4.36 691 525  649 874  399 952  275 028 4 666 935 1 153 744 1 *نيبال
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

 L x 3.74 6.10 5.73 894 081  650 356  612 408  691 339 3 024 970 3 948 511 3 *مالوي

 L x 3.25 8.28 2.57 873 711  663 465  468 207  323 836 2 171 491 5 207 205 1 بوروندي

 L x 4.86 2.11 2.36 575 053  567 499  602 345  241 796 2 647 196 1 061 423 1 *غامبيا

   L 4.25 3.45 3.84 655 204  637 176  633 176  747 782 2 344 196 2 028 432 2 **ميامنار

مج ورية كوريا الشعبية 

 L x 7.24 37.82 48.69 383 135  103 192  75 794  889 772 2 369 902 3 565 690 3 الدميقراطية

 L x 4.35 5.07 4.34 615 915  682 760  657 857  291 682 2 540 458 3 804 856 2 ليربيا

 L x 3.58 4.78 9.36 699 453  721 154  751 451  566 503 2 059 444 3 136 031 7 سرياليون

 184 031  352 582 1       طاجيكستان
 301 288 

 474 359 0.00   4.40 L x 

  1 634 391 1 262 121 1 393 602  158 669  831 830  394 840 2.44 1.52 1.66 L xغينيا

 L x 1.77 1.04 0.63 640 601  592 567  568 208  649 134 1 618 390  357 360  بيساو-غينيا

 L x 1.33 5.18 3.69 846 065  743 210  784 258  573 121 1 150 851 3 735 893 2 مج ورية تنزانيا املتحدة

 L x 1.26 0.60 1.02 809 153  827 647  682 927  989 021 1 497 946  696 170  رواندا

 L x 1.78 0.94 0.55 555 095  690 938  630 647  987 796  647 026  349 729  *بنن

 L x 2.11 0.85 0.49 362 727  533 007  648 458  766 864  455 412  319 895  إريرتيا

 L x 1.29 0.75 0.79 573 364  590 650  595 628  738 414  442 139  469 227  *توغو

 L x 49.82 0.70 0.29 6 075  16 000  21 600  302 679  11 182  6 262  جزر القمر

 LM x 67.99 142.46   591 416  91 763     354 209 40 585 072 13    جنوب السودان

   LM 26.43 11.46 1.46 841 821  583 897  666 108  214 252 22 458 691 6 975 679  *اليلبني

   LM 24.17 16.28 8.43 858 562  770 965  618 896  067 751 20 025 553 12 919 218 5 باكستان

 LM x 24.00 5.41 0.27 671 684  671 684  729 097  937 120 16 510 633 3 199 044  السودان
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

 LM x 9.89 0.03 0.59 816 831  816 831  782 379  419 081 8 28 131  463 484  اجلم ورية العربية السورية

 LM x 10.92 9.99 24.82 549 487  446 703  313 324  797 002 6 764 460 4 915 775 7 هندوراس

 LM x 6.67 4.39 0.69 851 402  790 967  637 554  208 680 5 733 475 3 440 593  **الكامريون

   LM 7.73 2.53 1.93 713 830  716 654  606 918  432 520 5 784 812 1 980 168 1 *إندونيسيا

 LM x 5.64 3.24 0.00 767 872  767 872  819 562  839 328 4 831 485 2 2 743  اليمن

   LM 6.10 9.12 6.22 691 316  698 755  608 120  909 216 4 641 372 6 350 783 3 سري النكا

   LM 6.22 1.32 2.59 644 821  680 628  597 972  592 007 4 896 644  255 546 1 الكونغو

   LM 3.42 2.34 2.26 789 006  728 116  473 325  661 696 2 390 702 1 259 068 1 زامبيا

املتعددة  -دولة )بوليييا 

   LM 2.75 3.09 3.88 851 794  705 576  589 459  093 346 2 534 179 2 692 285 2 (*القوميات

 LM x 2.36 6.28 6.59 994 947  800 750  991 383  301 345 2 334 032 5 501 533 6 * السنغال

 LM x 2.58 2.47 140.42 880 449  951 347  10 620  441 272 2 099 346 2 310 491 1 *نيجرييا

 LM x 3.24 3.53 2.59 638 953  638 953  676 149  069 068 2 074 253 2 445 752 1 *نياموريتا

   LM 7.70 4.73 1.30 253 208  253 208  245 931  095 949 1 965 197 1 319 165  ***مج ورية مصر العربية

   LM 2.25 2.34 5.49 861 667  888 909  764 336  607 934 1 024 082 2 325 194 4 **فييت نام

 LM x 2.92 4.08 0.85 645 391  457 329  554 637  253 887 1 982 867 1 471 375  **جيبوتي

 236 594  662 746 1 937 874 1 47 704  **قريغيزستان
 020 281 

 686 454 0.20 6.67 3.84 LM x 

   LM 12.05 0.07 1.94 144 544  94 704  31 862  894 741 1 7 045  61 768  تيمور ليشتى

   LM 9.62 6.33 14.15 168 612  213 892  198 612  159 622 1 734 353 1 026 810 2 غواتيماال

 LM x 6.56 0.96 11.29 226 240  40 840  5 840  152 485 1 39 302  65 925  بابوا غينيا اجلديدة

 LM x 2.45 6.63 7.08 574 246  479 024  563 123  315 405 1 336 174 3 278 985 3 **نيكاراغوا
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

 LM x 4.04 11.25 0.00 340 555  146 094  61 657  448 374 1 185 644 1    منغوليا

 LM x 1.51 3.62 3.57 737 782  531 218  710 888  484 113 1 323 923 1 026 536 2 كوت دييوار

   LM 5.22 23.80 18.17 211 275  37 780  35 130  922 102 1 899 091  638 418  باراغواي

   LM 1.59 3.31 7.01 625 385  541 598  539 268  995 968  394 790 1 329 779 3 السليادور

 LM x 1.20 0.72 1.74 802 721  997 628  905 402  964 152  720 787  558 572 1 اهلند

مج ورية الو الدميقراطية 

   LM 1.46 2.35 1.94 605 123  559 426  507 957  885 073  272 316 1 986 774  *الشعبية

 161 012  865 567  12 798     **جورجيا
 811 183 

 315 193 0.00 0.07 4.48 LM   

   LM 5.40 49.08 19.84 159 345  155 212  207 258  860 942  849 617 7 979 111 4 سوازيلند

   LM 2.12 3.70 1.89 397 205  471 488  558 246  840 495  232 743 1 912 056 1 كابو فردي

 LM x 1.06 8.96 2.15 601 073  480 378  573 405  639 883  421 306 4 412 230 1 ليسوتو

   LM 0.66 0.23 0.34 946 044  946 044  677 377  623 814  219 429  228 608  *املغرب

 LM x 2.06 1.64 4.96 228 073  225 129  136 460  469 602  368 646  677 500  **غانا

   LM 7.79 20.70 6.83 59 867  12 990  8 990  466 513  268 869  61 435  فانواتو

 13 476  325 647  448 374 1 185 644 1 مج ورية مولدوفا
 594 43 

 660 60 122.01 31.53 5.37 LM   

   LM 1.53 0.08 0.26 138 590  184 652  204 425  211 637  14 808  54 119  **ساموا

   LM 18.44 14.28 2.09 9 640  9 640  9 640  177 756  137 626  20 140  *كرييباتي

 LM x 0.43 0.52 0.87 253 848  263 600  242 148  108 367  137 831  210 598  بوتان

 LM x 17.57 11.90 32.21 5 440  9 440  5 440  95 566  112 317  175 212  *جزر سليمان

   LM 5.60 2.10 0.14 15 873  39 500  42 700  88 823  82 794  6 073  **سان تومي وبرنسييب

   LM 0.32 0.67 0.33 248 871  226 970  238 289  79 432  152 770  78 851  **غيانا
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

   LM 6.96 13.80 8.04 10 540  10 540  10 540  73 411  145 418  84 793  (املوحدة -واليات )ميكرونيزيا 

 4 708  33 235      *أوزبكستان
 600 11 

 091 53 0.00   0.63 LM x 

   UM 52.12 7.84 0.00 219 139  219 139  222 225  370 422 11 377 718 1   العراق

   UM 16.30 8.38 6.32 663 588  635 163  561 033  822 814 10 233 320 5 286 548 3 كولومبيا

   UM 11.30 9.33 6.42 939 274  929 961  918 269  811 611 10 758 678 8 036 892 5 **الربازيل

   UM 11.31 8.40 8.39 800 716  758 587  748 890  078 059 9 995 370 6 222 286 6 *املكسيك

   UM 6.34 3.32 1.79 719 390  719 390  697 156  999 559 4 104 390 2 676 245 1 ***لبنان

   UM 4.07 4.53 4.58 879 068  767 055  843 073  476 579 3 772 473 3 650 864 3 **أنغوال

   UM 19.24 23.77 7.93 172 048  122 380  118 065  552 309 3 756 908 2 936 524  ***األرجنتني

   UM 2.08 3.10 2.97 718 729  496 157  562 332  566 497 1 882 536 1 908 672 1 ***جنوب أفريقيا

   UM 506.36 26.15 9.17 2 340  2 340  6 540  877 184 1 61 191  59 951  ليبيا

   UM 144.62 105.89 44.11 7 800  9 950  18 540  019 128 1 608 053 1 817 798  *بنما

   UM 1.81 3.51 3.21 543 607  424 616  380 138  983 012  063 491 1 941 218 1 إكوادور

   UM 0.95 0.24 0.92 814 336  884 691  819 152  769 777  214 595  750 455  **بريو

   UM 0.62 0.88 2.28 096 093 1 496 101 1 117 113 1 672 490  964 960  922 537 2 **الصني

   UM 1.16 1.96 0.62 581 281  577 539  574 234  671 796  728 131 1 355 325  ناميبيا

 256 626  470 731  106 425  144 415  ***تركيا
 088 273 

 569 364 0.56 0.39 1.29 UM   

   UM 4.12 0.06 0.38 111 257  108 101  121 196  458 757  6 011  46 450  بوتسوانا

   UM 18.10 4.11 0.16 20 100  22 652  23 972  363 796  93 038  3 906  سانت لوسيا

   UM 60.89 4.70 0.00 5 800  21 370  21 922  353 172  100 495     **سانت فنسنت وجزرغرينادين

   UM 9.04 22.79 28.27 36 089  13 520  9 520  326 292  308 146  269 143  تونغا
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

   UM 1.85   0.00 170 842  171 351  63 216  316 416      **تايلند

 176 579  244 126        **أذربيجان
 938 235 

 823 167 0.00   1.45 UM   

   UM 1.44 6.64 2.97 164 348  164 348  163 618  236 447  145 091 1 486 661  ***تونس

   UM 0.65 0.97 1.55 352 556  444 240  443 361  227 485  432 975  687 908  *كوستاريكا

 22 700  227 399  47 981  73 160  سيشيل
 800 27 

 675 6 3.22 1.73 34.07 UM   

     
 

      

 –مج ورية )فنزويال 

   UM 0.35 0.14 0.48 564 584  514 983  417 930  197 340  71 922  199 809  (**البولييارية

   UM 2.02 3.06 0.83 94 901  39 600  36 350  191 530  121 169  30 281  **غابون

   UM 22.92 19.57 12.83 8 300  16 740  15 440  190 214  327 679  198 125  *سورينام

   UM 0.29 2.30 2.86 589 648  559 746  407 706  171 269  228 286 1 004 164 1 **اجلم ورية الدومينيكية

   UM 16.18 5.59 1.50 10 280  14 280  10 280  166 380  79 803  15 429  *فيجي

   UM 0.26 2.10 2.64 549 647  441 450  466 404  141 201  928 664  351 230 1 **كوبا

   UM 0.21 0.60 0.50 658 324  634 674  631 388  136 131  380 721  313 084  جامايكا

   UM 20.44 8.72 3.68 6 475  16 600  18 750  132 339  144 747  69 069  *موريشيوس

   UM 0.94 0.34 5.57 140 220  140 220  31 240  131 699  47 546  173 945  *األردن

   UM 15.62 19.29 3.10 7 290  7 290  7 290  113 868  140 590  22 634  باالو

   UM 6.04   5.11 15 000  20 140  24 394  90 581  285 872  124 720  بليز

   UM 15.57   0.00 5 681  20 140  4 347  88 448      بيالروس

   UM 6.54 12.21 5.01 12 880  12 880  12 880  84 203  157 233  64 589  جزر مارشال

   UM 11.63 2.12 6.91 6 740  16 740  6 740  78 419  35 464  46 575  *ملديف
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 2014التنييذ يف  2013التنييذ يف  2012التنييذ يف 
الربنامج 

 2012العادي 

الربنامج العادي 

2013 

الربنامج 

 2014العادي 

االعتمادات /التنييذ

2012 

االعتمادات /التنييذ

2013 

االعتمادات /التنييذ

2014 

مستو  

 الدخل

بلدان العجز 

ذائي ذات الغ

 الدخل املنخيض

   UM 38.73 49.13 53.31 1 940  1 940  2 560  75 142  95 313  136 464  توفالو

   UM 0.09 0.28 0.19 630 869  630 869  737 937  56 790  177 740  137 183  (*اإلسالمية -مج ورية )إيران 

   UM 4.44 5.64 0.31 12 100  20 156  20 302  53 777  113 652  6 256  دومينيكا

   UM 6.10 4.43 9.61 5 800  21 731  18 182  35 373  96 312  174 781  غرينادا

   H 33.67 32.34 0.30 22 507  22 507  12 266  757 845  727 944  3 649  **سلطنة عمان

   H 1.27 3.05 0.98 369 635  114 862  174 103  470 481  350 348  171 146  غينيا االستوائية

   H 2.53 3.59 4.18 143 836  105 136  127 344  363 858  377 023  532 224  **شيلي

   H 0.53 0.85 1.24 642 149  652 004  752 133  343 411  556 743  930 353  **أوروغواي

   H 13.67 9.65 16.07 19 174  19 174  13 740  262 189  184 943  220 819  *اجلزائر

   H 22.64 11.09 2.10 11 200  21 215  22 525  253 619  235 326  47 408  جزر الب اما

   H 0.35 0.40 0.39 301 102  261 466  260 280  106 850  104 347  102 266  ***بربادوس

   H 5.98 3.91 1.00 13 200  24 440  24 440  78 932  95 612  24 553  سانت كيتس ونيييس

   H 0.11 0.26 0.13 546 698  585 727  600 896  58 952  152 316  77 907  ترينيداد وتوباغو

   H 1.36 8.99 1.86 22 400  18 424  19 523  30 567  165 703  36 264  أنتيغوا وباربودا

     14.08 7.15 7.41 13 390  13 390  13 390  188 550  95 690  99 221  جزر كوك

     8.20 10.48 5.95 10 620  10 620  10 203  87 053  111 250  60 725  نيوي

     1.24 1.90 5.51 4 240  4 240  4 240  5 263  8 042  23 370  ناورو
 
 2015من اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية، استنادًا إىل حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل ( ج)1البلدان اليت بلغت الغاية * 

 2015، استنادًا إىل حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 1996العاملي لألغذية يف عام البلدان اليت بلغت الغاية اليت حددها مؤمتر القمة ** 

 2015من األهداف االمنائية لأللفية استنادًا إىل حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل ( ج)1البلدان اليت جيب اإلقرار بها على أنها بلغت الغاية *** 
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  7امللحق 

 ية حبسب عدد ونسبة ناقصي التغذية وانتشار التقّزممقارنة املكاتب القطر

 2014التنييذ يف  البلد

خمصصات 

الربنامج العادي 

2014 

/ التنييذ 

 املخصصات

عدد ناقصي التغذية 

 (باملاليني)

نسبة ناقصي 

 التغذية

انتشار التقّزم لد  

حالة )%( األطيال 

األغذية والزراعة 

2013 
 29.7 51.80 5.30 6.44 831 304   478 352 5  هاييت

 45.8 48.30 7.00 3.42 789 006   661 696 2  زامبيا

 40.7 37.60 1.70 38.17 467 045   280 826 17  مجهورية أفريقيا الوسطى

 32.4 37.50 9.30 7.24 383 135   889 772 2  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 29.6 37.20 0.80 1.16 581 281   671 796   ناميبيا

 44.2 35.00 32.90 39.03 273 945   900 692 10  إثيوبيا

 38.8 34.80 4.50 18.70 400 950   126 496 7  تشاد

 42.5 34.60 17.00 1.16 846 065   985 264   مجهورية تنزانيا املتحدة

 44.3 33.80 4.00 1.26 809 153   989 021 1  رواندا

 39.2 32.30 2.70 4.40 359 474   352 582 1  طاجيكستان

 32.3 31.80 4.50 102.23 229 263   096 438 23  زمبابوي

 31.2 31.50 1.40 6.22 644 821   592 007 4  الكونغو

 49.2 30.50 7.00 33.41 760 585   392 412 25  مدغشقر

 39.4 29.60 1.30 2.69 615 915   448 658 1  ليربيا

 57.7 28.80 0.30 12.05 144 544   894 741 1  تيمور ليشتى

 43.7 27.90 7.20 5.95 230 053 1  775 268 6  موزامبيق

 31.4 26.60 0.50 4.12 111 257   458 757   بوتسوانا

 30.9 26.10 0.30 5.40 159 345   860 942   سوازيلند

 38.7 25.70 9.70 9.66 920 320   381 894 8  أوغندا

 57.7 25.70 6.30 5.64 767 872   839 328 4  اليمن

 37.4 25.50 1.60 3.58 699 453   566 503 2  سرياليون
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 2014التنييذ يف  البلد

خمصصات 

الربنامج العادي 

2014 

/ التنييذ 

 املخصصات

عدد ناقصي التغذية 

 (باملاليني)

نسبة ناقصي 

 التغذية

انتشار التقّزم لد  

حالة )%( األطيال 

األغذية والزراعة 

2013 
 59.3 24.70 7.50 23.14 1214507 659 106 28  أفغانستان

 19.2 24.60 5.20 5.46 691 316   244 772 3    سري النكا

 35.2 24.30 10.80 5.31 741 036 1  734 502 5   كينيا

 27.5 23.50 7.90 52.12 219 139   370 422 11  العراق 

 27.5 22.40 0.60 2.46 340 555   838 499   منغوليا

 47.6 21.80 1.50 1.46 605123 885 073   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 47.8 21.80 3.60 3.74 894 081   691 339 3  مالوي

 43.0 21.70 39.60 24.17 858 562   067 751 20  باكستان

 35.1 20.70 3.50 11.35 845 643   655 595 9  بوركينا فاسو

 27.2 19.50 2.10 2.75 851 794   093 346 2  (املتعددة القوميات -دولة )بوليفيا 

 32.6 18.90 0.20 2.92 645 391   253 887 1  جيبوتي

   1 393 602   394 840 1.66 2.10 18.10 40.0غينيا

 29.2 18.00 3.90 4.07 879 068   476 579 3  أنغوال

 32.2 17.70 0.30 1.77 640 601   649 134 1  بيساو-غينيا

 23.0 16.80 1.00 2.45 574 246   315 405 1  نيكاراغوا 

 43.2 16.70 26.20 13.06 438 231 1  302 086 16  بنغالديش

 35.1 16.70 8.90 4.25 655 204   747 782 2  ميامنار

 28.7 16.70 2.40 2.36 994 947   301 345 2  غالالسن

 40.9 16.10 2.40 5.18 785 661   746 070 4  كمبوديا

 29.5 15.30 1.00 1.29 573 364   738 414   توغو

 47.9 15.20 190.40 1.20 802 721   964 152   اهلند

 39.0 14.70 3.00 1.51 737 782   484 113 1  كوت ديفوار

 10.1 14.70 1.50 0.29 589 648   171 269   ية الدومينيكيةاجلمهور

 20.6 13.50 0.90 1.59 625 385   995 968   السلفادور
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 2014التنييذ يف  البلد

خمصصات 

الربنامج العادي 

2014 

/ التنييذ 

 املخصصات

عدد ناقصي التغذية 

 (باملاليني)

نسبة ناقصي 

 التغذية

انتشار التقّزم لد  

حالة )%( األطيال 

األغذية والزراعة 

2013 
 40.5 13.00 3.60 5.83 691 525   275 028 4  نيبال

 30.5 12.90 11.90 2.25 861 667   607 934 1  فييت نام

 32.8 12.50 0.1 17.57 5440 95 566   جزر سليمان

 29.9 12.10 1.00 10.92 549 487   797 002 6  هندوراس

 39.0 11.50 0.20 1.06 601 073   639 883   ليسوتو

 32.3 11.50 11.30 26.43 841 821   214 252 22  الفلبني

 12.7 11.40 5.50 16.30 663 588   822 814 10  كولومبيا

 54.8 11.30 2.00 12.10 659741 413 980 7  النيجر

 29.0 11.20 1.80 1.81 543 607   983 012   إكوادور

 17.5 11.00 0.70 5.22 211 275   922 102 1  باراغواي

 9.4 10.60 150.80 0.62 096 093 1  672 490   الصني

 19.1 10.60 0.40 144.62 7 800   019 128 1  بنما

 32.5 10.50 2.30 1.53 851 402   410 301 1  الكامريون

 19.5 10.00 0.1 0.32 248 871   79 432   غيانا

 21.4 9.90 0.1 2.12 397 205   840 495   كابو فردي

 11.3 9.80 0.40 10.25 193 315   852 980 1  جورجيا

 44.7 9.70 1.00 1.78 555 095   987 796   بنن

 5.3 9.00 0.10 0.11 546 698   58 952   ترينيداد وتوباغو

 35.6 8.70 21.60 7.73 713830 432 520 5  إندونيسيا

 19.5 8.70 2.70 0.95 814 336   769 777   بريو

 10.7 8.40 0.1 22.92 8300 190 214  سورينام

 5.7 7.90 0.20 0.21 658 324   136 131   جامايكا

 25.9 7.20 0.1 7.79 59 867   466 513   فانواتو

 31.6 6.80 0.1 5.60 15 873   88 823   سان تومي وبرنسييب
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 2014التنييذ يف  البلد

خمصصات 

الربنامج العادي 

2014 

/ التنييذ 

 املخصصات

عدد ناقصي التغذية 

 (باملاليني)

نسبة ناقصي 

 التغذية

انتشار التقّزم لد  

حالة )%( األطيال 

األغذية والزراعة 

2013 
 15.7 6.80 4.60 1.85 170 842   316 416   تايلند

 22.2 6.50 0.1 6.04 15 000   90 581   بليز

 23.0 6.50 0.30 3.24 638 953   069 068 2  موريتانيا

 41.0 6.40 11.20 2.58 880 449   441 272 2  نيجرييا

 20.3 6.20 0.1 11.63 6 740   78 419   ملديف

 24.4 6.00 0.10 4.86 575 053   241 796 2  غامبيا

 18.1 6.00 0.30 3.84 454 686   662 746 1  قريغيزستان

 5.6 5.90 0.30 0.65 352 556   227 485   كوستاريكا

 19.6 5.80 1.70 0.63 53 091   33 235   أوزبكستان

 20.8 5.70 0.20 11.97 157 450   257 884 1  أرمينيا

   5.70 0.1 60.89 5 800   353 172   سانت فنسنت وجزرغرينادين

 ns 5 8.2 19.24 172 048   552 309 3  األرجنتني

 244 126   أذربيجان
167,823  

1.45   5 26.8 

   ns 5 0.35 301 102   106 850   بربادوس

 ns 5 7.1 11.30 939 274   811 611 10  الربازيل

 ns 5 2.0 2.53 143 836   363 858   شيلي

 ns 5 7.0 0.26 549 647   141 201    كوبا

 30.7 5   7.70 253 208   095 949 1  مجهورية مصر العربية

 ns 5 4.3 16.18 10 280   166 380   فيجي

 26.3 5   2.02 94 901   191 530   غابون

 28.6 5 1.50 2.06 228 073   469 602   غانا

 7.1 5   0.09 630 869   56 790   (اإلسالمية -رية مجهو)إيران 

 8.3 5   0.94 140 220   131 699   األردن

 ns 5 34.4 18.44 9 640   177 756   كرييباتي
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 2014التنييذ يف  البلد

خمصصات 

الربنامج العادي 

2014 

/ التنييذ 

 املخصصات

عدد ناقصي التغذية 

 (باملاليني)

نسبة ناقصي 

 التغذية

انتشار التقّزم لد  

حالة )%( األطيال 

األغذية والزراعة 

2013 
 16.5 5   6.34 719 390   999 559 4  لبنان

 27.8 5   8.45 944793 303 983 7  مالي

 13.6 5   20.44 6 475   132 339   موريشيوس

 ns 5 15.5 11.31 800 716   078 059 9  املكسيك

 14.9 5   0.66 946044 623 814  املغرب

 ns 5 6.4 1.53 138 590   211 637   ساموا

 23.9 5   0.26 718 729  186 987  جنوب أفريقيا

 9.0 5   1.44 164 348   236 447   تونس

 ns 5 12.3 1.29 364 569   470 731   تركيا

 ns 5 13.9 0.53 642 149   343 411   روغوايأو

 ns 5 13.4 0.35 564 584  197 340  (البوليفارية –مجهورية )فنزويال 

 15.9 5    13.67  19,174 262 189   اجلزائر

 43.9     6.56 226 240   152 485 1  بابوا غينيا اجلديدة

       5.98 13 200   78 932   سانت كيتس ونيفيس

       18.10 20 100   363 796   انت لوسياس

 7.7     34.07 6 675   227 399   سيشيل

 42.1     503.79 143 789   004 439 72  الصومال

       67.99 591 416   354 209 40  جنوب السودان

 37.9     24.00 671 684   937 120 16   السودان

 27.5     9.89 816831 419 081 8 اجلمهورية العربية السورية

 2.2     9.04 36 089   326 292   تونغا

 10.0     38.73 1 940   75 142   توفالو
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 8امللحق 

 (2013منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )املعونة الثنائية للبلدان 

 البلد املتلقي

املعونة الثنائية جلميع القطاعات 

الرات مباليني الدو) 2013

 (األمريكية

املعونة الثنائية للزراعة 

مباليني الدوالرات )

 (األمريكية

 240 5,195 أفغانستان

 7 326 ألبانيا

 1 313 اجلزائر

 22 339 أنغوال

 0 8 أنغويال

   2 أنتيغوا وباربودا

 2 82 األرجنتني

 7 323 أرمينيا

     أروبا

 22 275  أذربيجان

     جزر البهاما

     ينالبحر

 93 3,409 بنغالديش

     بربادوس

 2 103 بيالروس

 7 49 بليز

 37 686 بنن

     برمودا

 4 138 بوتان

 88 727 (املتعددة القوميات -دولة )بوليفيا 

 2 127 بوتسوانا

 30 1,380 الربازيل

     بروني دار السالم

 141 1,102 بوركينا فاسو

 58 556 بوروندي

 70 863 كمبوديا

 42 776 الكامريون

 1 266 كابو فردي

 1 195 مجهورية أفريقيا الوسطى

 12 454 تشاد

 1 93 شيلي

 40 1,716 الصني

     تايبيه الصينية
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 البلد املتلقي

املعونة الثنائية جلميع القطاعات 

الرات مباليني الدو) 2013

 (األمريكية

املعونة الثنائية للزراعة 

مباليني الدوالرات )

 (األمريكية

     هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة -الصني

     مكاو منطقة إدارية خاصة -الصني

 92 897 كولومبيا

 1 175 جزر القمر

 2 177 الكونغو

 0 19 كوكجزر 

 3 75 كوستاريكا

 41 2,097 كوت ديفوار

     كرواتيا

 9 102  كوبا

     قربص

 2 78 مجهورية كوريا الدميقراطية

 64 2,561 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 1 160 جيبوتي

 1 24 دومينيكا

 5 212 اجلمهورية الدومينيكية

 21 225 إكوادور

 83 5,910 مجهورية مصر العربية

 6 236 السلفادور

 0 10 غينيا االستوائية

 8 82 إريرتيا 

 270 3,842 إثيوبيا

 10 123 غامبيا

 26 712 جورجيا

     جبل طارق

 0 14 غرينادا

 29 546 غواتيماال

  659 30غينيا

 3 105 بيساو-غينيا

 33 118 غيانا

 86 1,146 هاييت

 47 658 هندوراس

 214 4,554 اهلند

 84 2,425 ياإندونيس

 1 127 (اإلسالمية -مجهورية )إيران 

 68 1,528 العراق 
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 البلد املتلقي

املعونة الثنائية جلميع القطاعات 

الرات مباليني الدو) 2013

 (األمريكية

املعونة الثنائية للزراعة 

مباليني الدوالرات )

 (األمريكية

     إسرائيل

 30 131 جامايكا

 4 1,613 األردن

 0 137 كازاخستان

 156 3,545  كينيا

 0 65 كرييباتي

     كوريا

 21 557 كوسوفو

     الكويت

 23 388 قريغيزستان

 28 463 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 23 776 لبنان

 38 539 ليربيا

 0 140 ليبيا

 36 666 مدغشقر

 115 1,162 مالوي

 1 194 ماليزيا

 0 32 ملديف

 124 1,436 مالي

   97 جزر مارشال

 6 333 موريتانيا

 0 179 موريشيوس

 4 798 املكسيك

 0 145 واليات ميكرونيزيا املوحدة

 11 479 منغوليا

 1 141 اجلبل األسود

 189 2,623 غربامل

 150 2,425 موزامبيق

 48 7,624 ميامنار

 21 305 ناميبيا

   29 ناورو

 45 1,033 نيبال

 34 520 نيكاراغوا 

 56 794 النيجر

 101 2,663 نيجرييا

   18 نيوي
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 البلد املتلقي

املعونة الثنائية جلميع القطاعات 

الرات مباليني الدو) 2013

 (األمريكية

املعونة الثنائية للزراعة 

مباليني الدوالرات )

 (األمريكية

 13 701 بابوا غينيا اجلديدة

 6 186 باراغواي

 75 1,037 الفلبني

     قطر

 38 352 مجهورية مولدوفا

 71 1,085 رواندا

 6 53 سان تومي وبرنسييب

     اململكة العربية السعودية

 114 1,052 السنغال

 10 961 صربيا

   30 سيشيل

 29 528 سرياليون

     سنغافورة

     سلوفينيا

 4 291 جزر سليمان

 22 875 الصومال

 61 1,450 جنوب السودان

 0 15 سانت كيتس ونيفيس

 21 125 سوازيلند

 1 2,000 اجلمهورية العربية السورية

 21 258 تيمور ليشتى

 1 83 تونغا

 2 3,606 تركيا

 0 24 تركمانستان

   27 توفالو

 160 1,824 أوغندا

 11 764 أوكرانيا

 32 333 أوزبكستان

 4 94 فانواتو

 0 39 (البوليفارية –مجهورية )فنزويال 

 170 4,731 فييت نام

 20 2,512 اع غزةالضفة الغربية وقط

 26 1,129 اليمن

 72 1,155 زامبيا

 55 836 زمبابوي
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  9امللحق 

 

 الرحالت املباشرة من مدن خمتارة
 

 (ACC)أكرا، غانا 

 بلد يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا 13 -مدينة  24رحالت مباشرة إىل 

 
 أبيدجان، كوت ديفوار

 أبوجا، نيجرييا

 أديس أبابا، إثيوبيا

 ، هولندا أمسرتدام

 بريوت، لبنان 

 القاهرة، مجهورية مصر العربية

 الدار البيضاء، املغرب 

 كوتونو، بنن 

 داكار، السنغال

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 فرانكفورت، أملانيا 

 اسطنبول, تركيا

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 كوماسي، غانا 

 الغوس، نيجرييا 

 لشبونة، الربتغال 

 لومي، توغو 

 دن، اململكة املتحدةلن

 مدريد، إسبانيا 

 يا مونروفيا، ليرب

 نريوبي، كينيا

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 

 واغادوغو، بوركينا فاسو

 سان تومي وبرنسييب

 
 

 (ADDأديس أبابا، إثيوبيا )

 بلد يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا  27مدينة يف  33 -مدينة  58رحالت مباشرة إىل 

 
 أبوجا، نيجرييا

 أكرا، غانا

 البحرين

 باماكو، مالي

 بانكوك، تايلند

 بيجني، الصني

 بريوت، لبنان 

 القاهرة، مجهورية مصر العربية

 مقاطعة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف الصني

 كوتونو، بنن 

 الدمام، اململكة العربية السعودية

 دار السالم، مجهورية تنزانيا املتحدة

 وتي جيبوتي، جيب

 الدوحة، قطر 

 دواال، الكامريون

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 إنتييب، أوغندا 

 إينوغو، نيجرييا 

 فرانكفورت، أملانيا 

 غوانغزهو، الصني 

 هراري، زمبابوي

 هرجيزا، الصومال 

 اسطنبول، تركيا

 جدة، اململكة العربية السعودية

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 جوبا، جنوب السودان

 كانو، نيجرييا 

 اخلرطوم, السودان

 كيغالي، رواندا

 كيليماجنارو، مجهورية تنزانيا املتحدة

 كنشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مدينة الكويت، الكويت 

 الغوس، نيجرييا

 ليربفيل، غابون

 ليلنغوي، مالوي 

 لومي، توغو 
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 لندن، اململكة املتحدة

 لواندا، أنغوال 

 الكونغو الدميقراطية لوبومباشي، مجهورية

 لوساكا، زامبيا 

 ماهي، سيشيل 

 مالبو، غينيا االستوائية

 مابوتو، موزامبيق

 مسقط، سلطنة عمان

 مومباسا، كينيا 

 مومباي، اهلند 

 جنامينا، تشاد 

 نريوبي، كينيا

 نيامي، النيجر

 نيودهلي، اهلند

 باريس، فرنسا

 بوانت نوار، الكونغو 

 لسعوديةالرياض، اململكة العربية ا

 روما، إيطاليا

 ساو باولو، الربازيل 

 شانغهاي، الصني 

 تل أبيب، إسرائيل 

 فيينا، النمسا 

 
 

 (NBOنريوبي، كينيا )

 بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا  26مدينة يف  35 -مدينة  50رحالت مباشرة إىل 

 
 أبيدجان، كوت ديفوار

 أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة

 أبوجا، نيجرييا

 أكرا، غانا

 أديس أبابا، إثيوبيا

 أمسرتدام، هولندا 

 أنتاناناريفو، مدغشقر 

 باماكو، مالي

 بانكوك، تايلند

 برازافيل، الكونغو 

 بروكسل، بلجيكا 

 بوجومبورا، بوروندي

 القاهرة، مجهورية مصر العربية

 دار السالم، مجهورية تنزانيا املتحدة

 الدوحة، قطر

 مريوندواال، الكا

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 إنتييب، أوغندا

 غابورون، بوتسوانا 

 غالكايو، الصومال

 هانوي، فييت نام 

 هراري، زمبابوي

 استنبول، تركيا

 جّدة، اململكة العربية السعودية

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 جوبا، جنوب السودان

 اخلرطوم، السودان 

 كيغالي، رواندا 

 هورية تنزانيا املتحدةكيليمنجارو، مج

 كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الغوس، نيجرييا 

 ليلنغوي، مالوي 

 ليفنغستون، زامبيا 

 لندن، اململكة املتحدة

 لواندا، أنغوال

 لوبومباشي، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 لوساكا، زامبيا 

 ماهي، سيشيل

 مامودزو، مايوت 

 مابوتو، موزامبيق

 موريشيوس

 موغاديشو، الصومال

 مومباي، اهلند 

 مابوال، موزامبيق

 ندوال، زامبيا 

 باريس، فرنسا

 بيمبا، موزامبيق 

 اإلمارات العربية املتحدة الشارقة،

 الكامريون ياوندي،

 مجهورية تنزانيا املتحدة ،زنزيبار
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 (JNBجوهانسربغ، جنوب أفريقيا )

 قيا بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفري 26مدينة يف  40 -مدينة  62رحالت مباشرة إىل 

 
 أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة 

 أكرا، غانا

 أديس أبابا، إثيوبيا

 أمسرتدام، هولندا 

 أنتاناناريفو، مدغشقر 

 أطلنتا، الواليات املتحدة األمريكية

 بريا، موزامبيق 

 بالنتري، مالوي 

 برازافيل، الكونغو 

 بوالواوو، زمبابوي

 القاهرة، مجهورية مصر العربية 

 الصني، مقاطعة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة يف الصني

 داكار، السنغال

 دار السالم، مجهورية تنزانيا املتحدة

 الدوحة، قطر 

 اإلمارات العربية املتحدةدبي، 

 أنتييب، أوغندا 

 فرانسيستاون، بوتسوانا

 فرانكفورت، أملانيا 

 غابورون، بوتسوانا

 هراري، زمبابوي

 إنهمبان، موزامبيق 

 إستنبول، تركيا

 جّدة، اململكة العربية السعودية

 كاسان، بوتسوانا

 كيغالي، رواندا

 كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 نيجرييا الغوس، 

 ليربفيل، غابون

 ليلونغوي، مالوي 

 ليفينغستون، زامبيا

 لندن، اململكة املتحدة 

 لواندا، أنغوال

 لوبومباشي، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 لوساكا، زامبيا 

 ماهي، سيشيل 

 مابوتو، موزامبيق

 مازيرو، ليسوتو

 مون، بوتسوانا

 موريشيوس، موريشيوس

 العربية السعودية املنورة، اململكة املدينة

 ميونو، أملانيا 

 نريوبي، كينيا

 مابوال، موزامبيق 

 ندوال، زامبيا 

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية 

 باريس، فرنسا

  موزامبيقبيمبا، 

 بريث، أسرتاليا 

 بوانت نوار، الكونغو

 سان دنيس، رييونيون

 ساو باولو، الربازيل 

 سنغافورة، سنغافورة 

 لياسيدني، أسرتا

 تل أبيب، إسرائيل 

 تييت، موزامبيق 

 شالالت فكتوريا، زمبابوي 

 فيلنكولوس، موزامبيق

 خليج واليس، ناميبيا 

 ويندهوك، ناميبيا

 زنزيبار، مجهورية تنزانيا املتحدة

 زوريو، سويسرا 

 
 

 (DKRداكار، السنغال )

 ريقيا بلدان يشمل ا املكتب اإلقليمي ألف 10 -مدينة  25رحالت مباشرة إىل 

 
 أبيدجان، كوت ديفوار

 أكرا، غانا

 اجلزائر العاصمة، اجلزائر 

 باماكو، مالي

 باجنول، غامبيا

 برشلونة، إسبانيا 

 بيساو -بيساو، غينيا 

 بروكسل، بلجيكا

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+JNB+a+BZV&nfpr=1&sa=X&ei=ZIxQVZ2aB4qxygP6xYGYDA&ved=0CDgQsS0wAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+JNB+a+BZV&nfpr=1&sa=X&ei=ZIxQVZ2aB4qxygP6xYGYDA&ved=0CDgQsS0wAA
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 الدار البيضاء، املغرب 

 كوناكري، غينيا 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 كناريا الكربى، إسبانيا 

 استنبول، تركيا

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 لشبونة، الربتغال 

 مدريد، إسبانيا 

 ميالنو، إيطاليا

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 نواكشوط، موريتانيا

 واغادوغو، بوركينا فاسو

 باريس، فرنسا

 برايا، كابو فريدي

 تينرييف، إسبانيا 

 تونس العاصمة، تونس

 ألمريكيةواشنطن العاصمة، الواليات املتحدة ا

 

 
 

 (HREهراري، زمبازي )

 تسعة بلدان ميشل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا  -رجالت مباشرة إىل تسع مدن 

 
 أديس أبابا، إثيوبيا

 دار السالم، مجهورية تنزانيا املتحدة

 دوربان، جنوب أفريقيا

 غابورون، بوتسوانا

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 ليلونغوي، مالوي

 ا لوساكا، زامبي

 نريوبي، كينيا

 ويندهوك، ناميبيا 

 
 
 

بلدان  6بلد يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا، و 12مدينة يف  14 -مدينة  17ىل إ( رحالت مباشرة LBVليربوفيل، غابون )

 ميشل ا املكتب اإلقليمي اليرعي ألفريقيا الوسطى

 
 أبيدجان، كوت ديفوار

 أديس أبابا، إثيوبيا

 برازافيل، الكونغو 

 الدار البيضاء، املغرب 

 كوتونو، بنن 

 دواال، الكامريون 

 ، تركيااستنبول

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 كيغالي، رواندا

 كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 الغوس، نيجرييا 

 لومي، توغو 

 ماالبو، غينيا االستوائية

 باريس، فرنسا

 بوانت نوار، الكونغو

 سييبسان تومي، سان تومي وبرن

ياوندي، الكامريون 

 
 
 

 (ABJأبيدجان، كوت دييوار )

 بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي ألفريقيا  15مدينة يف  16 -مدينة  20رحالت مباشرة إىل 

 
 أكرا، غانا

 باماكو، مالي

 ديوالسو، بوركينا فاسو-بوبو

 برازافيل، الكونغو

 بروكسل، بلجيكا 

 الدار البيضاء، املغرب 

 ينيا كوناكري، غ

 كوتونو، بنن 

 داكار، السنغال

 دواال، الكامريون
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 فريتاون، سرياليون

 استنبول، تركيا

 الغوس، نيجرييا 

 ليربفيل، غابون

 لومي، توغو 

 يا مونروفيا، ليرب

 نريوبي، كينيا

 نيامى، النيجر 

 واغادوغو، بوركينا فاسو

باريس، فرنسا

 
 
 

 بلد واحد يشمله املكتب اإلقليمي اليرعي ألفريقيا الوسطى -سّت مدن ( رحالت مباشرة إىل NSIياوندي، الكامريون )

 
 أبوجا، نيجرييا

 الدار البيضاء، املغرب 

 ليربفيل، غابون

 لومي، توغو 

 نريوبي، كينيا

باريس، فرنسا

 
 
 

 (SCLسانتياغو, شيلي )

 مريكا الالتينية والبحر الكارييب بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي أل 11مدينة يف  15 -مدينة  25رحالت مباشرة إىل 

 
 أسونسيون، باراغواي

 أطلنتا، الواليات املتحدة األمريكية

 أوكالند، نيوزيلندا

 بوغوتا، كولومبيا

 بوينس آيرس، األرجنتني

 كانكون، املكسيك

 البوليفارية( –كراكاس، فنزويال )مجهورية 

 كوردوبا، األرجنتني 

 ةداالس، الواليات املتحدة األمريكي

 غواياكيل، إكوادور 

 هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 ليما، بريو 

 مدريد، إسبانيا 

 مندوسا، األرجنتني

 ييت، املكسيكمكسيكو س

 ميامي، الواليات املتحدة األمريكية

 مونتفيديو، أوروغواي

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 بنما سييت، بنما 

 باريس، فرنسا

 بونتا كانا، اجلمهورية الدومينيكية

 ريو دي جانريو، الربازيل

 ساو باولو، الربازيل

 سيدني، اسرتاليا 

تورونتو، كندا 

 
 
 

بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية  23مدينة يف  53 -مدينة  76( رحالت مباشرة إىل PTY، بنما )بنما سييت

 والبحر الكارييب 

 
 أمسرتدام، هولندا 

 أسونسيون، باراغواي

 أطلنتا، الواليات املتحدة األمريكية

 البوليفارية( –برشلونة، فنزويال )مجهورية 

 بارانكيال، كولومبيا

 يلو أوريزونيت، الربازيلب

 بوغوتا، كولومبيا 

 بوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 برازيليا، الربازيل 

 بوكارامانغا، كولومبيا

 بوينس آيرس، األرجنتني

 كالي، كولومبيا

 كانكون، املكسيك

 حمافظة ليبرييا، كوستاريكا

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+SCL+a+MAD&nfpr=1&sa=X&ei=jZFQVeD5J4LgywOcuYCIBQ&ved=0CFoQsS0wAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+SCL+a+MAD&nfpr=1&sa=X&ei=jZFQVeD5J4LgywOcuYCIBQ&ved=0CFoQsS0wAA
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 البوليفارية( –كاراكاس، فنزويال )مجهورية 

 قرطاجنة، كولومبيا

 شيكاغو، الواليات املتحدة األمريكية

 كوردوبا، األرجنتني

 كوكوتا، كولومبيا

 كوراساو، كوراساو 

 داالس، الواليات املتحدة األمريكية

 دنفر، الواليات املتحدة األمريكية

 فورت لودردال، الواليات املتحدة األمريكية

 جورجتاون، غيانا

 غواداالخارا، املكسيك

 اال غواتيماال سييت، غواتيم

 غواياكيل، إكوادور 

 هافانا، كوبا

 هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 إيكيتوس، بريو 

 كينغستون، جامايكا

 الس فيغاس، الواليات املتحدة األمريكية

 ليما، بريو 

 لشبونة، الربتغال 

 لوس أجنلوس، الواليات املتحدة األمريكية

 مدريد، إسبانيا 

 ماناغوا، نيكاراغوا

 ماناوس، الربازيل

 البوليفارية( –ماراكايبو، فنزويال )مجهورية 

 ميديلني، كولومبيا

 مكسيكو سييت، املكسيك 

 ميامي، الواليات املتحدة األمريكية

 مونتيغو باي، جامايكا

 مونتريي، املكسيك

 مونتيفيديو، أوروغواي

 مونرتيال، كندا

 ناساو، جزر البهاما

 ويورك، الواليات املتحدة األمريكيةني

 أوراجنستاد، أروبا

 أورالندو، الواليات املتحدة األمريكية

 باريس، فرنسا

 برييرا، كولومبيا

 بورت أوف سبني، ترينيداد وتوباغو

 بورت أو برنس، هاييت 

 بورتو أليغري، الربازيل

 بونتا كانا، اجلمهورية الدومينيكية

 كيتو، إكوادور

 زيلريسيفي، الربا

 ريو دي جانريو، الربازيل

 سان أندرس، كولومبيا

 سان خوسيه، كوستاريكا

 سان خوان، بورتوريكو

 سان بيدرو سوال، هندوراس

 سان سلفادور، السلفادور

 سانتا كالرا، كوبا 

 املتعددة القوميات( -سانت كروز دي ال سيريا، بوليفيا )مجهورية 

 مينيكية سنتياغو، شيلي سانتياغو دي لوس كبايريوس، اجلمهورية الدو

 سانتو دومينغو، اجلمهورية الدومينيكية

 ساو باولو، الربازيل

 سانت مارتن )القسم اهلولندي( 

 تامبا، الواليات املتحدة األمريكية

 تيغوشيغلبا، هندوراس

 تورونتو، كندا 

 البوليفارية( –فلنسيا، فنزويال )مجهورية 

 يكيةواشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمر

 

بلدًا يشمل ا املكتب اإلقليمي  14مدينة يف  18 -مدينة  53ساو باولو، الربازيل )مجيع املطارات( رحالت مباشرة إىل 

 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  
 أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة

 أديس أبابا، إثيوبيا

 أمسرتدام، هولندا 

 أركاجو، الربازيل 

 غوايأسونسيون، بارا

 أطلنتا، الواليات املتحدة األمريكية

 برشلونة، إسبانيا 

 بوغوتا، كولومبيا

 بريدجتاون، بربادوس 

 بوينس أيرس، األرجنتني

 كانكون، املكسيك 

 البوليفارية( –كراكاس، فنزويال )مجهورية 

 الدار البيضاء، املغرب 

 كاسكافيل، الربازيل 

 كاكسيا دو سول، الربازيل 

 ات املتحدة األمريكيةشيكاغو، الوالي

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+PTY+a+LIM&nfpr=1&sa=X&ei=uJFQVcm5CMP-ywO1roHACw&ved=0CHAQsS0wAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+PTY+a+LIM&nfpr=1&sa=X&ei=uJFQVcm5CMP-ywO1roHACw&ved=0CHAQsS0wAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+PTY+a+MAO&nfpr=1&sa=X&ei=uJFQVcm5CMP-ywO1roHACw&ved=0CHoQsS0wAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+PTY+a+MAO&nfpr=1&sa=X&ei=uJFQVcm5CMP-ywO1roHACw&ved=0CHoQsS0wAA


87 CL 153/14 

 

 

 سيوداد ديل إسيت، باراغواي 

 املتعددة القوميات( -كوتشابامبا، بوليفيا )دولة 

 كوردوبا، األرجنتني

 داالس، الواليات املتحدة األمريكية

 دترويت، الواليات املتحدة األمريكية

 الدوحة، قطر 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 ة األمريكيةفورت لوديردال، الواليات املتحد

 فرانكفورت، أملانيا 

 هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 استنبول، تركيا

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 ليما، بريو 

 لشبونة، الربتغال

 لندن، اململكة املتحدة

 لوس أجنلوس، الواليات املتحدة األمريكية

 لواندا، أنغوال 

 مدريد، إسبانيا 

 مكسيكو سييت، املكسيك 

 ، الواليات املتحدة األمريكيةميامي

 ميالنو، إيطاليا

 مونتفيديو، أوروغواي

 ميونو، أملانيا

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 أورالندو، الواليات املتحدة األمريكية

 بنما سييت، بنما 

 باريس، فرنسا

 بورتو، الربتغال 

 بونتا كانا، اجلمهورية الدومينيكية

 كيتو، إكوادور

 يطالياروما، إ

 روزاريو، األرجنتني

 املتعددة القوميات( -سانتا كروز دي ال سيريا، بوليفيا )دولة 

 سنتياغو، شيلي

 تورونتو، كندا 

 واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

زوريو، سويسرا 

 
 

كتب اإلقليمي آلسيا واحمليط بلدًا يشمل ا امل 18مدينة يف  62 -مدينة  115( رحالت مباشرة إىل BKKبانكوك، تايلند )

 اهلادئ

  
 أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة

 أديس أبابا، إثيوبيا

 أملاتي، كازاخستان

 أنتاناناريفو، مدغشقر

 عّمان، األردن

 أمسرتدام، هولندا

 أوكالند، نيوزيلندا

 باغدوغرا، اهلند 

 البحرين 

 بندر سريي بيغاوان، بروني دار السالم

 د بنغالورو، اهلن

 بيجني، الصني

 بريسبان، أسرتاليا

 بروكسل، بلجيكا

 بوسان، مجهورية كوريا 

 القاهرة، مجهورية مصر العربية 

 شانغشا، الصني 

 شانغدو، الصني 

 شيناي، اهلند 

 الصني، مقاطعة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

 الصني، مقاطعة مكاو اإلدارية اخلاصة

 شيتاغونغ، بنغالديش

 شونغكينغ، الصني 

 كولومبو، سري النكا

 كوبنهاغن، الدامنرك

 داكا، بنغالديش

 دنبازار، إندونيسيا

 الدوحة، قطر

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 فرانكفورت، أملانيا 

 فوكووكا، اليابان 

 فوزهو، الصني 

 جورجتاون، ماليزيا 

 غوانغزهو، الصني 

 غيانغ، الصني 

 غواهاتي، اهلند 

 هايكو، الصني 

 الصني هانغزهو، 

 هانوي، فييت نام

 هاربني، الصني 
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 هلسنكي، فنلندا 

 مدينة هو شي مينه، فييت نام

 هيدرأباد، اهلند 

 إيركوتسك، االحتاد الروسي

 إسالم آباد، باكستان

 استنبول، تركيا

 جاكارتا، إندونيسيا

 جّدة، اململكة العربية السعودية

 جينان، الصني 

 يةكاوسيونغ سييت، مقاطعة تايوان الصين

 كاراشي، باكستان 

 كتموندو، نيبال

 كولكاتا، اهلند 

 كراسنوجارسك، االحتاد الروسي

 كواال ملبور، ماليزيا

 كومنينغ، الصني 

 مدينة الكويت، الكويت 

 كييف، أوكرانيا

 الهور، باكستان

 النزهو، الصني 

 لندن، اململكة املتحدة

 لوانغ برابنغ، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ، إسبانيا مدريد

 مالي، امللديف 

 منداالي، ميامنار

 مانيال، الفلبني 

 مسقط، سلطنة ُعمان 

 ملبورن، أسرتاليا

 ميالنو، إيطاليا 

 ميونو، أملانيا 

 موسكو، االحتاد الروسي

 مومباي، اهلند 

 ناغويا، اليابان 

 نريوبي، كينيا

 نانشانغ، الصني 

 نانينغ، الصني 

 نايبيتاو، ميامنار

 صني نينغبو، ال

 نوفوسيبريسك، االحتاد الروسي

 نيودهلي، اهلند

 أوساكا، اليابان 

 أوسلو، النرويج 

 باريس، فرنسا

 بارو، بوتان

 بريث، أسرتاليا

 بنوم بنه، كمبوديا

 كينغداو، الصني 

 روما، إيطاليا

 سابورو، اليابان 

 ية الشعبيةسافاناخيت، مجهورية الو الدميقراط

 سيول، مجهورية كوريا 

 شانغهاي، الصني 

 شانتو، الصني 

 شينزين، الصني 

 سيام ريب، كمبوديا

 سنغافورة

 استكهومل، السويد 

 سيدني، أسرتاليا

 تاييب، مقاطعة تايوان الصينية

 تايوان سييت، مقاطعة تايوان الصينية

 تاشكنت، أوزبكستان

 اإلسالمية( -طهران، إيران )مجهورية 

 ل أبيب، إسرائيل ت

 تياجنني، الصني 

 طوكيو، اليابان 

 فيينا، النمسا 

 فيينتيان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ووهان، الصني 

 ووكسي، الصني 

 كزيان، الصني 

 كزيامني، الصني 

 كزيننع، الصني 

 ياغون، ميامنار

 زانغزهو، الصني 

زوريو، سويسرا

 
 
 
 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+BKK+a+ROM&nfpr=1&sa=X&ei=DZJQVZWPN46O7Ab2j4H4CQ&ved=0CO4BELEtMAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+BKK+a+ROM&nfpr=1&sa=X&ei=DZJQVZWPN46O7Ab2j4H4CQ&ved=0CO4BELEtMAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+BKK+a+SPK&nfpr=1&sa=X&ei=DZJQVZWPN46O7Ab2j4H4CQ&ved=0CPABELEtMAA
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+BKK+a+SPK&nfpr=1&sa=X&ei=DZJQVZWPN46O7Ab2j4H4CQ&ved=0CPABELEtMAA
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بلدان يشمل ا املكتب اإلقليمي للشرق  9مدينة يف  26 -مدينة  212ت( رحالت مباشرة إىل إستنبول، تركيا )مجيع املطارا

 بلدان يشمل ا املكتب اإلقليمي ألوروبا 9مدينة يف  14األدنى ومشال أفريقيا؛ 

  
 آلبورغ، الدامنرك

 أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة

 أبوجا، نيجرييا

 أكرا، غانا

 أديس أبابا، إثيوبيا

 اإلسالمية( -هواز، إيران )مجهورية األ

 اإلسكندرية، مجهورية مصر العربية

 اجلزائر العاصمة، اجلزائر 

 أملاتي، كازاخستان

 عّمان، األردن

 أمسرتدام، هولندا 

 عنابة، اجلزائر

 العقبة، األردن 

 أكتاو، كازاخستان

 أشغابات، تركمانستان

 أستانا، كازاخستان

 أسرتاخان، االحتاد الروسي

 نا، اليونان أثي

 أترياو، كازاخستان

 بغداد، العراق 

 البحرين

 باكو، أذربيجان

 بانكوك، تايلند

 برشلونة، إسبانيا

 باري، إيطاليا 

 بازيل، سويسرا 

 البصرة، العراق 

 باتومي، جورجيا 

 بايدا، ليبيا 

 بيجني، الصني

 بريوت، لبنان 

 بلغراد، صربيا 

 برلني، أملانيا

 بلباو، إسبانيا 

 ، الدامنركبيلوند

 بريمينغهام، اململكة املتحدة

 بيشكيك، قريغيزستان

 بولونيا، إيطاليا 

 بوردو، فرنسا 

 بوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 برميني، أملانيا

 بروكسل، بلجيكا

 بوخارست، رومانيا 

 بودابست، هنغاريا

 القاهرة، مجهورية مصر العربية

 الدار البيضاء، املغرب 

 ا كتانيا، إيطالي

 شيكاغو، الواليات املتحدة األمريكية

 الصني، مقاطعة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

 شيسيناو، مجهورية مولدوفا

 كولونيا، أملانيا 

 كوبنهاغن، الدامنرك

 كوستانتني، اجلزائر 

 كوستانتا، رومانيا 

 كوتونو، بنن 

 داكا، بنغالديش

 الدمام، اململكة العربية السعودية

 هورية تنزانيا املتحدةدار السالم، مج

 جيبوتي، جيبوتي

 دنيربوبرتوفوسك، أوكرانيا

 الدوحة، قطر 

 دورمتوند، أملانيا 

 دواال، الكامريون

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 دبلن، آيرلندا

 دوشانبه، طاجيكستان

 دوسلدورف، أملانيا

 إيدنربة، اململكة املتحدة

 آيندهوفن، هولندا 

 الروسيإيكاترينربغ، االحتاد 

 إربيل، العراق 

 إركان، قربص 

 فرانكفورت، أملانيا 

 فريدريشافن، أملانيا

 غاجنا، أذربيجان

 القسيم، اململكة العربية السعودية

 جنيف، سويسرا

 جنوة، إيطاليا 

 غوتنربغ، السويد 

 غوانغزهو، الصني 

 هامربغ، أملانيا 

 هانوفر، أملانيا 
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 هلسنكي، فنلندا 

 تحدة األمريكيةهيوسنت، الواليات امل

 هرغادا، مجهورية مصر العربية

 اإلسالمية( -أصفهان، إيران )مجهورية 

 إسالم آباد، باكستان 

 جاكارتا، إندونيسيا

 جّدة، اململكة العربية السعودية

 جوهانسبريغ، جنوب أفريقيا

 كابول، أفغانستان

 كاراتشي، باكستان 

 كتموندو، نيبال 

 كازان، االحتاد الروسي

 اإلسالمية( -، إيران )مجهورية كرمانشاه

 اخلرطوم، السودان 

 خاركيف، أوكرانيا

 خريسون، أوكرانيا

 كيغالي، رواندا  

 كيليمنجارو، مجهورية تنزانيا املتحدة

 كينشاسا، مجهورية الكونغو الدميقراطية

 كراسنودار، االحتاد الروسي

 كواال ملبور، ماليزيا

 مدينة الكويت، الكويت 

 كييف، أوكرانيا

 الغوس، نيجرييا

 الهور، باكستان

 ليبزيج، أملانيا

 لشبونة، الربتغال

 لندن، اململكة املتحدة

 لوس أجنلوس، الواليات املتحدة األمريكية

 ليوبليانا، سلوفينيا 

 لكسمربغ

 لفيف، أوكرانيا

 ليون، فرنسا 

 مدريد، إسبانيا

 ماالغا، إسبانيا 

 مالي، امللديف 

 مالطة

 دةمانشسرت، اململكة املتح

 مانيال، الفلبني 

 مرسيليا، فرنسا 

 مسقط، ُعمان 

 اإلسالمية( -مشهد، إيران )مجهورية 

 مزار شريف، أفغانستان 

 املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية

 ميالنو، إيطاليا

 مينرالنييه فودي، االحتاد الروسي

 مينسك، بيالروس

 مصراتة، ليبيا 

 مونرتيال، كندا

 الروسيموسكو، االحتاد 

 مومباي، اهلند 

 ميونو، أملانيا 

 مونسرت، أملانيا

 جنامينا، تشاد 

 نريوبي، كينيا

 النجف، العراق 

 ناخشيفان، أذربيجان

 نابولي، إيطاليا 

 نيودهلي، اهلند

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 نيامي، النيجر

 نيزنيكمسك، االحتاد الروسي

 نيس، فرنسا 

 نواكشوط، موريتانيا

 نوفوزيربسك، االحتاد الروسي

 نورمربغ، أملانيا 

 أوديسا، أوكرانيا

 وهران، اجلزائر 

 أوش، قريغيزستان

 أوساكا، اليابان

 أوسلو، النرويج

 باريس، فرنسا

 بيزا، إيطاليا

 بودغوريكا، اجلبل األسود 

 بورتو، الربتغال

 براغ، اجلمهورية التشيكية 

 ريغا، التفيا 

 السعودية الرياض، اململكة العربية

 روما، إيطاليا

 روستوف أون دون، االحتاد الروسي

 روتردام، هولندا 

 سانت إتيان، فرنسا 

 سالزبرغ، النمسا 

 سان فرانسيسكو، الواليات املتحدة األمريكية

 سان بطرسربغ، االحتاد الروسي

 ساو باولو، الربازيل 

 ساراييفو، البوسنة واهلرسك

 سيول، مجهورية كوريا 
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 لصني شانغهاي، ا

 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة

 شرم الشيو، مجهورية مصر العربية

 اإلسالمية( -شرياز، إيران )مجهورية 

 فورةسنغا

 سكوبيه، دمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 سوتشي، االحتاد الروسي

 صوفيا، بلغاريا 

 ستافروبول، االحتاد الروسي

 استكهومل، السويد 

 شتوتغارت، أملانيا

 السليمانية، العراق 

 الطائف، اململكة العربية السعودية

 اإلسالمية( -تربيز، إيران )مجهورية 

 وان الصينيةتايبه، مقاطعة تاي

 تالني، إستونيا 

 طشقنت، أوزبكستان

 تبيليسي، جورجيا 

 اإلسالمية( -طهران، إيران )مجهورية 

 تل أبيب، إسرائيل 

 تيسالونيك، اليونان

 تريانا، ألبانيا

 تلمسان، اجلزائر

 طوكيو، اليابان 

 تولوز، فرنسا 

 تورنتو، كندا 

 طرابلس، ليبيا 

 تورينو، إيطاليا

 لروسيأوفا، االحتاد ا

 أورومكي، الصني 

 فالنسيا، إسبانيا 

 فارنا، بلغاريا 

 البندقية، إيطاليا 

 فيينا، النمسا 

 فيلنيوس، ليتوانيا

 وارسو، بولندا 

 واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

 يانبو، اململكة العربية السعودية

 ياوندي، الكامريون

 زغرب، كرواتيا

 زوريو، سويسرا

 
 

 (BUDهنغاريا )بودابست، 

بالنسبة إىل املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، فقط إىل بلدان االحتاد األوروبي  -مدينة  68رحالت مباشرة إىل 

 وجورجيا وأوكرانيا وبيالروس واالحتاد الروسي  

 
 أليكانيت، إسبانيا 

 أمسرتدام، هولندا 

 أثينا، اليونان 

 برشلونة، إسبانيا 

 باري، إيطاليا 

 بازيل، سويسرا

 بيجني، الصني

 بلغراد، صربيا 

 برلني، أملانيا 

 بيلوند، الدامنرك

 برستول، اململكة املتحدة

 بروكسل، بلجيكا 

 بوخارست، رومانيا 

 القاهرة، مجهورية مصر العربية

 كتانيا، إيطاليا 

 كولونيا، أملانيا

 كوبنهاغن، الدامنرك

 الدوحة، قطر

 دورمتوند، أملانيا

 (DWCات العربية املتحدة )دبي، اإلمار

 (DXBدبي، اإلمارات العربية املتحدة )

 دبلن، آيرلندا

 دوسلدورف، أملانيا

 إدمنربة، اململكة املتحدة

 آيندهوفن، هولندا 

 (FRAفرانكفورت، أملانيا )

 (HHNفرانكفورت، أملانيا )

 جنيف، سويسرا

 غوتنبورغ، السويد

 هامبورغ، أملانيا

 هلسنكي، فنلندا 

 ، مجهورية مصر العربيةالغردقة

 استنبول، تركيا

 كوتايسي، جورجيا 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1680&bih=935&q=voli+da+IST+a+SIN&nfpr=1&sa=X&ei=M5JQVZX_POmGywOPmoHwBQ&ved=0CM0DELEtMAA
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 كييف، أوكرانيا

 الرناكا، قربص 

 ليدز، اململكة املتحدة

 لشبونة، الربتغال

 لندن، اململكة املتحدة

 ماسرتخت، هولندا 

 مدريد، إسبانيا 

 ماالغا، إسبانيا 

 ماملو، السويد 

 مالطة

 مانشسرت، اململكة املتحدة

 اميالنو، إيطالي

 مينسك، بيالروس

 ميونو، أملانيا 

 موسكو، االحتاد الروسي

 نابولي، إيطاليا 

 نوتينغهام، اململكة املتحدة

 أوسلو، النرويج 

 باريس، فرنسا

 بيزا، إيطاليا 

 براغ، اجلمهورية التشيكية

 ريغا، 

 روما، إيطاليا

 روتردام، هولندا 

 شتوتغرت، أملانيا 

 استكهومل، السويد 

 متبريي، فنلندا

 تارغو موريس، رومانيا

 تل أبيب، إسرائيل 

 تيسالونيك، اليونان

 البندقية، إيطاليا 

 فيينا، النمسا 

 وارسو، بولندا 

زوريو، سويسرا 

 
 

 

 مدينة  21رحالت مباشرة إىل 

 (POS)من بورت أوف سبني، ترينيداد وتوباغو 

 
 بربادوس

 البوليفارية( –كراكاس، فنزويال )مجهورية 

 و كوراساو، كوراسا

 فورت لوديردال، الواليات املتحدة األمريكية

 (GEOجورج تاون، غيانا )

 (OGLجورج تاون، غيانا )

 غرينادا

 هيوسنت، الواليات املتحدة األمريكية

 كينغستون، جامايكا

 لندن، اململكة املتحدة

 ميامي، الواليات املتحدة األمريكية

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 اليات املتحدة األمريكيةأورلندو، الو

 بنما سييت، بنما 

  بارامريبو، سورينام

 البوليفارية( –بوالمار، فنزويال )مجهورية 

 سانت فنسنت، سانت فنسنت وجزر غرينادين

 (SLUسانت لوسيا، سانت لوسيا )

 (UVFسانت لوسيا، سانت لوسيا )

  توباغو، ترينيداد وتوباغو

 تورنتو، كندا 

 
 

 مدينة  21رحالت مباشرة إىل 

 (BGI)من بربادوس 

 
 أنتيغوا، أنتيغوا وباربودا

 أطلنتا، الواليات املتحدة األمريكية

 شارلوت، الواليات املتحدة األمريكية

 دومينيكا

 فور دي فرانس، مارتينيك

 فرانكفورت، أملانيا 

 جورج تاون، غيانا 

 غرينادا

 كنغستون، جامايكا

 لندن، اململكة املتحدة

 املتحدة منشسرت، اململكة

 ميامي، الواليات املتحدة األمريكية

 نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

 بورت أوف سبني، ترينيداد وتوباغو

 ساو باولو، الربازيل 

 سانت مارتن )القسم اهلولندي( 

 سانت كيتس، سانت كيتس ونيفيس

 سانت فنسنت، سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سانت لوسيا، سانت لوسيا 

 ، ترينيداد وتوباغوتوباغو

 تورنتو، كندا 
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 10امللحق 

 مقّر الوكاالت واملؤسسات األخر  يف مدن خمتارة

 املنظمة املدينة اإلقليم

 فريقيمصرف التنمية األ أبيدجان  أفريقيا 

 املكتب االقليمي الفرعي ألفرقيا الغربية  -برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أبوجا 

 االحتاد األفريقي أديس أبابا 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

 املكتب اإلقليمي  -لعمل الدولي مكتب ا  

 جمموعة دول شرق أفريقيا أروشا 

 اجملموعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بانغي 

 املكتب اإلقليمي  -منظمة الصحة العاملية  برازافيل 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة كاراد 

 قليمي املكتب اإل -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة   

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األغذية العاملي   

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الغربية  -مكتب العمل الدولي   

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الغربية  -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الغربية  -دوق الدولي للتنمية الزراعية الصن  

 اهليئة احلكومية الدولية لتحقيق التنمية جيبوتي 

 اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي غابورون  

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األغذية العاملي  جوهانسبريغ 

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   
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 (نيباد)الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف إفريقيا  ميدراند، جنوب أفريقيا 

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة للبيئة  بريتوريا 

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية واجلنوبية -مكتب العمل الدولي   

 ة لدول وسط أفريقيااجملموعة االقتصادي ليربفيل 

 مصرف التنمية لغرب أفريقيا لومي 

 السوق املشرتكة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا لوساكا 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة  نريوبي 

 مكتب األمم املتحدة يف نريوبي   

 املكتب األفريقي للموارد احليوانية  

 اإلقليمي املكتب  -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 املكتب اإلقليمي  -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة   

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األغذية العاملي   

 املكتب اإلقليمي  -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية واجلنوبية -أة هيئة األمم املتحدة للمر  

 اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل نيامي 

 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واغادوغو 

 شبكة منظمات الفالحني واملنتجني الزراعيني يف غرب أفريقيا  

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الوسطى  -مكتب العمل الدولي  ديياون 

 الربنامج اإلقليمي للبيئة يف احمليط اهلادئ أبيا  آسيا

 املكتب اإلقليمي الفرعي يف احمليط اهلادئ  -برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 هيئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ بانكوك 

 
 

 البحوث الزراعية فى آسيا واحمليط اهلادئ احتاد مؤسسات

 
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
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 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 
 

 املكتب اإلقليمي  -مكتب العمل الدولي 

 
 

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 
 

 املكتب اإلقليمي  -ملتحدة للمرأة هيئة األمم ا

 
 

 املكتب اإلقليمي  -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 
 

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األغذية العاملي 

 
 

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 سيا املكتب اإلقليمي الفرعي لشرق وجنوب شرق آ -مكتب العمل الدولي   

 (مكتب تابع)املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة للبيئة  بيجني 

 رابطة أمم جنوب شرق آسيا جاكارتا 

 رابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب آسيا كتماندو 

 املكتب اإلقليمي  -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة   

 مصرف التنمية اآلسيوي مانيال  

 
 

 مة التعاون يف آسيا الوسطى منظ

 املكتب اإلقليمي لغرب احمليط اهلادئ  -منظمة الصحة العاملية   

 املكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا  -منظمة الصحة العاملية  نيودهلي 

 
 

 املكتب اإلقليمي الفرعي جلنوب آسيا   -مكتب العمل الدولي 

 اإلقليمي الفرعي جلنوب آسيا  املكتب -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 أمانة مجاعة احمليط اهلادئ نوميا، كاليدونيا اجلديدة  

 جلنة نهر امليكونغ بنوم بنه 

 جمموعة رأس احلربة امليالنيزية بورت فيال، فانواتو 

 آسيا واحمليط اهلادئ لبلدانجملس التعاون االقتصادي  سنغافورة 

 ادئمنتدى جزر احمليط اهل سوفا 

 
 

 املكتب اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ  -مكتب العمل الدولي 
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 املكتب اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ  -هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 
 

 املكتب اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ املكتب  -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   

 جلنة نهر امليكونغ فينتيان 

 املكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى  -برنامج األمم املتحدة للبيئة  أملاتي  أوروبا

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 الوسطى والشرقية املكتب اإلقليمي الفرعي ألوروبا -مكتب العمل الدولي  بودابست 

 املكتب اإلقليمي  -منظمة الصحة العاملية  كوبن اغن  

 اللجنة االقتصادية ألوروبا جنيف  

 املكتب اإلقليمي  -مكتب العمل الدولي  ( باستثناء املقر الرئيسي) 

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 املكتب اإلقليمي  -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة   

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  إسطنبول 

 املكتب اإلقليمي  -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 رابطة الدول املستقلة مينسك 

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألوروبا الشرقية وآسيا الوسطى  -مكتب العمل الدولي  موسكو 

 مصرف التجارة والتنمية ملنطقة البحر األسود يسالونيك ت 

 املركز التقين للتعاون الزراعي والريفي املشرتك بني االحتاد األوروبي ودول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واغننغن 

 الكارييب  املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر -هيئة األمم املتحدة للمرأة  بربادوس أمريكا الالتينية

 التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية كراكاس البحر الكارييب 

 منظمة دول شرق الكارييب كسرتيز، سانت لوسيا  

 اجملموعة الكاريبية جورج تاون 

 برملان أمريكا الالتينية غواتيماال سيتى 

 عي ألمريكا الوسطىاملكتب اإلقليمي الفر -الصندوق الدولي للتنمية الزراعية   
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 املكتب اإلقليمي الفرعي للبحر الكارييب  -برنامج األمم املتحدة للبيئة  كنغستون 

 جمموعة األنديز ليما 

 املكتب اإلقليمي  -مكتب العمل الدولي   

 املكتب اإلقليمي الفرعي لبلدان األنديز  -مكتب العمل الدولي   

 (فى أمريكا الالتينية)اجلنوبية السوق املشرتكة  مونتيييديو 

 رابطة التكامل يف أمريكا الالتينية  

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا اجلنوبية  -برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  بنما سييت 

 مي املكتب اإلقلي -برنامج األمم املتحدة للبيئة   

 املكتب اإلقليمي  -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 املكتب اإلقليمي  -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة   

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األغذية العاملي   

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 لكارييبرابطة دول ا بورت أوف سبني، ترينيداد   

 املكتب اإلقليمي الفرعي للكارييب  -مكتب العمل الدولي  وتوباغو  

 جامعة جزر اهلند الغربية   

 املكتب اإلقليمي الفرعي  -معهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة   

 الالتينية أمريكامنظمة الطاقة يف  كيتو  

   

 مريكية للتعاون يف ميدان الزراعةمعهد البلدان األ سان خوسيه 

 اجمللس الزراعي ألمريكا الوسطى  

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى -مكتب العمل الدولي   

 منظومة التكامل ألمريكا الالتينية سان سليادور 

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب سانتياغو 
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 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا اجلنوبية  -مل الدولي مكتب الع  

 مصرف التنمية الكارييب سانت مايكل، بربادوس 

 مصرف التكامل االقتصادي فى أمريكا الوسطى تيغوسيغالبا 

 مي املكتب اإلقلي -( اليونيسف)منظمة األمم املتحدة للطفولة  عمان املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بريوت  

 املكتب اإلقليمي  -مكتب العمل الدولي   

 جامعة الدول العربية القاهرة 

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

 املكتب اإلقليمي  -هيئة األمم املتحدة للمرأة   

 املكتب اإلقليمي  -ملي برنامج األغذية العا  

 املكتب اإلقليمي  -منظمة الصحة العاملية   

 املكتب اإلقليمي  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الشمالية  -مكتب العمل الدولي  القاهرة 

 البنك اإلسالمي للتنمية جدة  

 منظمة التعاون اإلسالمي  

 املكتب اإلقليمي  -برنامج األمم املتحدة للبيئة  نامةامل 

 احتاد املغرب العربي الرباط 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربية الرياض 

 (صاد –سني )جتّمع دول الساحل والصحراء  طرابلس 
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 11املرفق 

 

 التعليقات الواردة من قادة فرق التقييمات اإلقليمية املستقلة اخلمسة

 

 أفريقيا
 

 تعليقات قائد اليريق املعة بتقييم املكاتب امليدانية يف أفريقيا 
 

مدن هدذه الوثيقدة، حددد تقيديم       4كما مت اإلشارة إليده يف القسدم    أثريت يف تقرير التقييم.املسائل املتعلقة بالتغطية اليت 

املكاتب امليدانية يف أفريقيا عددا مدن املسدائل املتعلقدة بالتغطيدة، مبدا يف ذلدك األدوار واملسدؤوليات احملدددة للمكاتدب          

ي املنظمة وجمموعدة مهداراتهم، مبدا يف ذلدك ممثلدي      اإلقليمية واملكاتب اإلقليمية الفرعية واملكاتب القطرية، وعدد موظف

وأكدد التقيديم أهميدة التواجدد علدى املسدتوى       املنظمة ونائبيهم، وكذلك اخلربة ضمن الفرق الفنية ويف املكاتدب القطريدة.   

ب القطريدة  مكن املنظمة من الوفاء بالتزاماتها لتحقيق النتائج، وأوصى بربنامج متضافر لتعزيز استمرارية املكاتد يالقطري ل

من خالل تعبئة املوارد من خارج امليزانية. كما متت اإلشارة أيضا إىل أن املسؤولية األساسية للمكاتب اإلقليميدة الفرعيدة   

وفرقها الفنية تتمثل يف تقديم الدعم على النحو املطلوب من قبل املكاتب القطرية واحلكومات املضيفة. ومت صياغة توصية 

ثلي املنظمة بشكل مباشر يف تقييم أداء الفرق الفنية من خالل إنشداء جمدالس إداريدة إقليميدة     خصيصا لضمان مساهمة مم

مسؤوليته الرمسية كممثدل للمنظمدة بددال مدن االسدتمرار باملمارسدة        فرعية. كما أوصى التقرير بأن ميارس املمثل اإلقليمي

ذلك املساعدة على توضديح أنده مت إنشداء املكاتدب      املكاتب اإلقليمية الفرعية بذلك. ومن شأن واحلالية حيث يقوم منسق

اإلقليمية الفرعية لدعم املكاتب القطرية، وليس كوحدة مشرفة عليها. وبصورة أعدم، خلدص التقيديم إىل أن القددرة علدى      

تيدار  اإلدارة قد تكون أهم عامل يف حتديد جناح املكاتب امليدانية للمنظمة. وإن القددرة علدى اإلدارة هدي معيدار هدام الخ     

 رؤساء املكاتب، وينبغي أن تكون اخلطوات لتحسينها جزءا من التدريب أثناء اخلدمة. 
 

وعندما مت إجراء التقييم، كان هناك أربعة مكاتب إقليمية فرعية يف زميبابوي وإثيوبيا والغابون وغانا، وكان هذا املكتدب  

أشخاص وبالتالي كان هنداك مدزيج مدن     8 املتوسط من األخري يشارك املوقع مع املكتب اإلقليمي. وكانت الفرق مؤلفة يف

، مما قلل بشدكل كدبري مدن    2012عام  يف يف املائة 24املهارات فيها. وكان معدل الشواغر يف الفرق الفنية، يف املتوسط، 

التقيديم باختداذ خطدوات السدتعادة مسدتويات       قدرة الفرع على االستجابة بصورة كافية لالحتياجدات الوطنيدة. وأوصدى   

املؤلدف مدن فدريقني، كوسديلة لزيدادة تندوع املهدارات         2007املوظفني، وبأن يتم إعادة توحيد الفرق لتكوين ما قبل عام 

والتآزر بني التخصصات الفنية. ويشكل هذا التقرير اخلطوة التالية الضرورية ملعاجلة توصيات التقييم بشأن عدد ومواقدع  

 ملكاتب اإلقليمية الفرعية. ا
 

كما الحظ التقييم أنه على الرغم من أهمية الفرق الفنية يف املكاتب اإلقليمية الفرعية، فإنها ليست املصدر الوحيدد للددعم   

الفين للمكاتب القطرية. وغالبا ما فضلت املكاتب القطرية اخلدربات الوطنيدة، ويف بلددان الدربامج الكدبرية، كدان حجدم        

ه مدن  ق الوطنية للمنظمة من نفس حجم الفرق الفنية اإلقليميدة الفرعيدة نفسدها، أو أكدرب منهدا. ويف حدني أند       بعض الفر
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يف مشاريع داخل البلد هي من مسؤوليات اخلرباء الفنيني الوطنيني، أشار التقييم إىل أنده  اخلربة الفنية أن تقديم  الواضح

وا قادرين على إضافة القيمة املثلى لعمدل املنظمدة. وأوصدى التقيديم     مل يتم االعرتاف ئربتهم بشكل فعال، وال أنهم كان

بأن يتم إدراج مجيع اخلربات الفنية للمنظمة يف أفريقيا يف الشبكات الفنية، من أجل زيادة الوعي بشأن عمق اخلدربات  

 ة بكل بلد. املتاحة للدول األعضاء وتنوعها، مع اإلبقاء بالطبع يف االعتبار للمسؤوليات الرئيسية اخلاص
 

. يفرتض هذا التقرير عددا من املعايري املفيدة للنظر فيها عند البدت يف املواقدع   املقرتحات املتعلقة بالتغطية يف هذا التقرير

لة الفعلية للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية، ويف مستوى وجود املنظمة فيها، مبدا يف ذلدك االقتصداد وسدهو    

ا أنده يلحدظ   م، وغريها من تكاليف التشغيل والقرب مع الشركاء اإلقليميني والشركاء من األمم املتحدة. كالسفر والتواصل

أيضا أن العديد من البلدان تتغري بسرعة، وأن املرونة يف التحرك وإعادة توزيع القدرات الفنية والتشدغيلية أمدر ضدروري    

 للتمكن من توفري أقصى قدر من الدعم للدول األعضاء. 
 

وقد أدى هذا النهج العملي إىل عدد من املقرتحات احملددة يف إقلديم أفريقيدا، سدتعمل، بشدكل عدام، علدى تعزيدز أثدر         

املنظمة من خالل ممارسة قدر أكرب من املرونة فيما يتعلق مبوقع عيش وعمل موظفي املنظمة بغض النظر عن الفريق الفين 

االتصاالت يف معظم الدول األفريقية حتى اآلن، كما أنه أمدر مرغدوب فيده    الذي ينتمون إليه. وهذا أمر ممكن نظرا لقدرة 

، ولكنده يتطلدب مهدارة للتواصدل مدع      يارب من عملهم. ويشدكل االنتدداب حتدد   ألنه حيرك ذوي اخلربات إىل أماكن أق

جتداه ممثليدة   الفريق واحلفاظ على متاسكه، والوضوح فيما يتعلق باملسؤوليات الفرديدة لكدل خدبري، وكدذلك مسدؤولياته      

املنظمة املضيفة. وستحتاج املنظمة للتأكد من أن مديري الفرق الفنيدة إمدا يتمتعدون بداخلربة أو أنهدم سديتلقون التددريب        

 املناسب للتمكن من إدارة فرقهم. 
 

املدوظفني   فيما يتعلق باملكتب اإلقليمي، سيساعد مقرتح انتداب ألفريقيا. 6التعليقات بشأن املقرتحات احملددة يف القسم 

الفنيني إىل أديس أبابا ليكونوا على ارتباط وثيق مع مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصدادية ألفريقيدا وغريهدم مدن     

إعادة مواءمة املوارد الفنيدة للمنظمدة   الشركاء يف األمم املتحدة، وإىل أبيدجان لالتصال مع مصرف التنمية األفريقي، على 

الكربى. ويف حالة غرب أفريقيا، من شأنه أيضا أن يزيد من إمكانيدة الوصدول إىل البلددان الديت      ةمع املؤسسات األفريقي

خيدمونها. وميثل اإلبقاء على الوظائف التشغيلية يف أكرا إقدرارا بوجدود صدلة تارخييدة بدني منظمدة األغذيدة والزراعدة         

األساسية املادية بشكل جيد، ويقلدل مدن التعطيدل     واحلكومة يف غانا، ويسمح باستخدام  االستثمارات الكبرية يف البنية

وتكاليف التفكيك. وقد يكون من املمكن أن يشرف نائب املمثل اإلقليمي على هذه العمليات، مبا أن املمثل اإلقليمدي قدد   

 يقضي معظم وقته يف أديس أبابا، أقرب إىل الشركاء اإلقليميني.    
 

اتب اإلقليمية الفرعية احلالية يف الغابون وزميبدابوي، جتربدة مفيددة فيمدا يتعلدق      . قد توفر املكاملكاتب اإلقليمية الفرعية

بنقل الوظائف إىل مواقع أخرى، عندما يعيق مزيج من العوامدل، مثدل التكلفدة والبيئدة املضديفة، عمدل املكتدب بكفداءة         

اقيدة الشدراكة اجلديددة بدني حكومدة      لصاحل اإلقليم الفرعي. ونظرا ألهمية الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، واتف

البلددان األفريقيدة   جنوب أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة، قد يكون من األنسب وضع نواة من املستشارين الفنديني مدن   

يف ميدراند، وانتداب آخرين يف نفدس الوقدت إىل مجيدع أحنداء اإلقلديم الفرعدي. وبإمكدان هدؤالء املدوظفني أن           اجلنوبية
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 7من مكتب شرق وجنوب أفريقيا املوسع يف إثيوبيا. وهناك رحدالت جويدة مباشدرة مدن أديدس أبابدا إىل       يصبحوا جزءا 

 بلدان، أي ليس أكثر بكثري.  9بلدان أفريقية جنوبية، يف حني أن جنوب أفريقيا لديها رحالت إىل 
 

وقد يكون حتويل الفريق الفين ألفريقيا الوسطى إىل تغطية جغرافية أكثر مرونة وتركيزا على املوارد الطبيعيدة، اسدتجابة   

حمددة وعملية من قبل املنظمدة جلددول أعمدال أهدداف التنميدة املسدتدامة، وسديعزز بشدكل كدبري قددرة املنظمدة علدى             

وإن حتديد املوقع عند حتديدد البلددان ذات األولويدة هدو أمدر عملدي.        االستجابة بطريقة متكاملة للبلدان ذات األولوية.

وينبغي حتديد عالقة عمل الفريق مع أديس أبابا وفرق غرب أفريقيا املستقبلية بعناية، لزيادة التدآزر وجتندب التدداخل    

 واالرتباك يف نفس الوقت.   
 

فيه، مفهوم سدليم؛ ومدع ذلدك، قدد      نالبلد الذي يتواجدووإن دمج فرق القدرة على الصمود مع مكتب ممثلية املنظمة يف 

يكددون مددن األفضددل أن يشددرف شددخص يتمتددع مبسددؤولية واسددعة يف إدارة اخلددربات الفنيددة للمنظمددة، علددى وقددتهم     

 ومسؤولياتهم، لضمان أن يتم تعبئة مهاراتهم بشكل فعال بالتنسيق مع الفرق الفنية األخرى.  
 

فقد تبعده توقعات  –إعطائهم مسؤوليات متثيلية بعناية  أيضانتداب املوظفني الفنيني واالقرتاح احملدد ال اختباروجيب 

 زمالئه ممثلي املنظمات األخرى يف البلد بسهولة عن مسؤولياته الفنية. 
 

يص، وتعترب االعتمادات املتعددة ملمثلي املنظمة، وال سيما يف البلدان اليت لديها نسب منخفضة من التنفيذ مقابل التخص

استجابة واقعية للحاالت اليت ترى فيها املنظمة واحلكومة املضيفة مصلحة يف احلفاظ على وجود املنظمة على الرغم مدن  

دائمدا، ومناقشدة الوضدع علدى أسداس سدنوي مدع         1,5نسبة التنفيذ املنخفضة. وقد يتم رصد النسب اليت هي أقل مدن  

تنفيذ/التخصيص، رمبا مدن خدالل تقاسدم التكداليف مدع احلكومدة       احلكومة املضيفة، الستكشاف الوسائل لرفع نسبة ال

 املضيفة أو تعبئة املوارد املشرتكة، من أجل جتنب ضرورة احلد من وجود املنظمة أكثر من ذلك. 
 

التقرير واقعي وحيدد عددا من املعايري العملية الختاذ قرار بشأن التغطية، مدع االعدرتاف بدأن تدوفري      . إناالستنتاجات

أقصى قدر من القيمة على املستوى القطري جيب أن يكون العامل األساسي يف حتديد التغطية. ومتثل املقرتحدات نهجدا   

ن تكون قادرة علدى االسدتجابة ملصددر القلدق األساسدي      أكثر مرونة للوضع الفعلي خلربات املنظمة، مما يدل على وعد بأ

هذا. ويف نفس الوقت، فإنه يزيد من التحديات اإلدارية بشكل كبري، من حيدث اإلشدراف علدى خدرباء فنديني فدرديني       

يعملون يف عدد من املواقع املختلفة، ويف نفس الوقت تنظيم عملهم وتنسيقه كفريدق واحدد. كمدا يتطلدب االنتدداب فهمدا       

ا بني مديري الفرق الفنية وممثليات املنظمة املضديفة فيمدا يتعلدق مبسدؤوليات اخلدرباء الفنديني حيدال كدل منهدا.          واضح

وسيوفر جملدس اإلدارة املقدرتح أصدال يف التقيديم، فرصدة إجدراء اسدتعراض سدنوي للرتتيبدات اجلديددة واالتفداق علدى             

 التعديالت كلما دعت احلاجة إىل ذلك. 
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 والبحر الكارييب أمريكا الالتينية
 

 –( )املشار إلييته فيميتا يليتي بالوثيقيتة(     2015سبتمرب/أيلول  28استعراض تغطية مكاتب منظمة األغذية والزراعة )

التعليقات على أساس تقييم مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية اليرعية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب )املشيتار  

 . 2014مارس/آذار  إلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب(، يف تاريخإليه فيما يلي تقييم املكتب ا
 

دقيتيتة ملخيتيتص مالحظيتيتات تقييتيتيم املكتيتيتب اإلقليميتيتي ألمريكيتيتا الالتينييتيتة والبحيتيتر الكيتيتارييب، والتوصيتيتيات واإلجيتيتراءات 

 املقرتحة.
 

 وصيات صادرة عن التقييمات اإلقليمية.متثل الوثيقة حماولة جدية لتشتمل على ت - 1
 

بشكل كاف املالحظات والتوصيات واإلجراءات املقرتحة من تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا  5 -4يلخص القسم  - 2

الالتينية والبحر الكارييب املتعلقة بتغطيدة مكاتدب املنظمدة يف املسدتقبل. وجتددر اإلشدارة إىل أن تقيديم املكتدب         

، ووحد قاعدة بيانات تغطدي  2012-2008يل على فرتة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب ركز التحل

. وعدالوة علدى ذلدك، يسدلط     2014-2012. ويركز اقرتاح املراجعة على املعلومدات للفدرتة   2012-2004فرتة 

 التقييم الضوء على مسألة فعالية وكفاءة وجود املنظمة وعملياتها يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 
 

ع حتليل سلسلة البيانات املتعلقة بأنشطة املنظمة مؤخرا حبذر، مبدا أن االجتاهدات يف أمريكدا    ينبغي التعامل م - 3

 سنوات(. 3الالتينية والبحر الكارييب تظهر اختالفات هامة قصرية ومتوسطة األجل )بني سنة و
 

 البيانات واملعايري اجلديدة لتغريات حمتملة يف التغطية
 

، جمموعدة واسدعة مدن أندواع مكاتدب      1القائمة الكاملة ملكاتب املنظمة خارج روما، الديت تدرد يف املرفدق     تظهر - 4

مع مثل هذا التنوع يف اهلياكل املركزية حتديا إلدارة املنظمة من حيث حتقيق النتائج. املنظمة. ويشكل التعامل 

لكفاءة. وقدد تنظدر املنظمدة يف عددم التوسدع يف      وجيعل هذا التنوع الواسع من الصعب توحيد النتائج والفعالية وا

 جمموعة أنواع املكاتب. 
 

(. ويدتم حتديدد   2حتدد الوثيقة حجم تنفيذ الربامج كأداة مفيدة لفهم مستوى وتعقيد مسؤولية املكاتدب )املرفدق    - 5

من البلدان وفقا لنطاق التنفيذ. ويتماشى ذلك جيدا مع الدنهج املسدتخدم يف تقيديم املكتدب اإلقليمدي       جمموعات

 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وسيساعد اإلدارة العليا على مراقبة فعالية العمليات وكفاءتها. 
 

 3ئم بامليزانيدة للمشداريع. ويعدرف املرفدق     حتدد الوثيقة التنفيذ على أنه النفقات حيث يكون ممثل املنظمة القا - 6

مبفهوم املدفوعات امليدانية، اليت هي نفقات قد ال يكون ممثل املنظمة القائم بامليزانية فيهدا. وقدد تسداهم هدذه     

التعاريف التعسفية يف االرتباك. وقد حدد تقيديم املكتدب اإلقليمدي ألمريكدا الالتينيدة والبحدر الكدارييب مفهدوم         

مجالي" أو "املدفوعات اإلمجالية" على أنها النفقدات اإلمجاليدة يف بلدد معدني خدالل سدنة معيندة.        "التنفيذ اإل
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 يدة وميكن اإلبقاء على ممثلع صورة أفضل عن التواجد وعبء العمل على املستوى القطري. ويعطي التنفيذ اجملّم

 ة بامليزانية واإلمجاليات الفرعية لألغراض التحليلية.املنظمة كقائم
 

 3مؤشر حتدده نسبة التنفيذ مقابل التخصيص، حبسب البلد، وتدتم مناقشدته يف إطدار القسدم      2ويرد يف املرفق  - 7

من الوثيقة. وُيرحب بهذا التطور من منظور تقييم املكتدب اإلقليمدي ألمريكدا الالتينيدة والبحدر الكدارييب. وقدد        

ومت استخدامها يف تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ومع ذلك،  ُوضعت مؤشرات مماثلة

 أعاله( ألغراض التحليل، واستندت التوصيات إىل ذلك.  6مت اختيار حجم التنفيذ اإلمجالي )أنظر النقطة 
 

وهذه معلومات هامة لتحديد مؤشرات ملوارد البشرية من غري املوظفني. نفقات املوظفني ونفقات ا 3يناقش القسم  - 8

الكفاءة من حيث التكلفة. وقد قدر تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب هذه النفقات ملكتب 

أيضا بيانات تتعلق بأعدداد املدوظفني. وقدد وجدد      3املنظمة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. ويتضمن املرفق 

إلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب أن هذه املعلومات ذات فائدة حتليلية حمدودة. ومل يتم تقييم املكتب ا

ملء أرقام مهمة تتعلق مبناصب املوظفني لفرتات طويلة من الزمن، كما مل يتم اإلبالغ عن وظائف بددوام جزئدي   

معلومدات إدارة الدربامج امليدانيدة يف    النظدام الشدامل إلدارة املدوارد ونظدام      بشكل مناسدب. ورمبدا سداهم تعزيدز    

  احلصول على صورة أفضل هلذه املتغريات. 
 

، بيانات عن عدد املعامالت حبسب املكتب. وهلذا املؤشر أهميدة حمددودة للغايدة،    3، واملرفق 3يتضمن القسم  - 9

 كلفة.  تمن حيث ال الكفاءةوال سيما عند تقدير 
 

تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب أنه من الصعب للغاية تقدير مؤشرات الكفاءة من  وجد - 10

حيث التكلفة. وتفتقر الوثيقة احلالية القرتاح قوي يف هذا الصددد. وتواجده املنظمدة التحددي املتمثدل يف تقددير       

)أو دوالر أمريكي واحد( مدن الددعم الفدين للبلددان     مؤشرات مفيدة بشأن التكاليف اإلدارية لتنفيذ وحدة واحدة 

األعضاء يف إطدار األهدداف االسدرتاتيجية ذات األولويدة. وسديتطلب ذلدك تفصديل للتكاليف/النفقدات، يعكدس          

الوظائف العامة لإلدارة ودعما جوهريا للسياسات العامة، علدى التدوالي، وتقدديرات تقريبيدة لكيفيدة اسدتخدام       

تقييم املكتب اإلقليمدي ألمريكدا الالتينيدة     واملوارد البشرية من غري املوظفني. وقد أجرى الوقت من قبل املوظفني

والبحر الكارييب تقديرا لنسبة اإلنفاق اإلداري/التنفيذ اإلمجدالي، ونفقدات املوظفني/التنفيدذ اإلمجدالي حبسدب      

 وحدة التحليل. 
 

لبلد، وبلدان العجدز الغدذائي ذات الددخل املدنخفض،     ويعد إدماج املعلومات املتعلقة مبستوى الدخل حبسب ا - 11

التغذية، وانتشار التقزم بني األطفدال مدن    يوحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن اجلوع، وعدد ونسبة ناقص

(، تطدورا نوعيدا   7و 6و 5و 4)والدواردة يف املرفقدات    3أجل حتديد البلدان ذات األولوية، كما نوقش يف القسم 

هاما لعمل املنظمة يف املستقبل وتغطية املكاتب. وقد أوصدى تقيديم املكتدب اإلقليمدي ألمريكدا الالتينيدة والبحدر        

الكارييب بشدة باستخدام هذا النهج، واستعان ببيانات نصيب الفرد من إمجالي الدخل القومي وتقديرات الفقر 

 والنقص يف التغذية. 
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من الوثيقة معلومات عن املساعدة اإلمنائية الرمسية الثنائية. وتدوفر املعلومدات عدن املسداعدة      3ويتضمن القسم  - 12

اإلمنائية الرمسية قيمة حمدودة للغاية يف أمريكدا الالتينيدة والبحدر الكدارييب. وقدد كاندت مسدتويات املسداعدة         

% مدن إمجدالي   7هدي حاليدا أقدل مدن     اإلمنائية الرمسية ألمريكا الالتينية والبحر الكدارييب متواضدعة دائمدا، و   

املساعدات اإلمنائية الرمسية، ومتثل نسبة ضئيلة من االستثمار األجدنيب املباشدر يف املنطقدة. وقدد كدان وجدود       

جهات ماحنة ثنائية تقليدية يف املنطقة هامشديا وغدري منتظمدا. وقدد تفضدل املنظمدة أن تقددم املعلومدات بشدأن          

ملاحنة املتعددة األطراف الرئيسية الثالثدة، وهدي مصدرف التنميدة للبلددان      املخصصات/املدفوعات من اجلهات ا

 األمريكية، ومؤسسة األنديز اإلمنائية، والبنك الدولي، من أجل إقامة مقارنة وافية. 
 

(. وهذه املعلومات ذات أهمية حمدودة 9وتناقش وثيقة االستعراض التواصل بني مدن خمتارة يف املنطقة )املرفق  - 13

مريكا الالتينية، اليت لديها مؤشرات جيدة للتواصل بشكل عام. ولكنهدا مهمدة للبحدر الكدارييب. وقدد تنظدر       أل

تغطية مكاتب املنظمة يف التالي: أ( توليد وإدارة املعرفة، مدع الرتكيدز علدى اجملداالت ذات األولويدة بالنسدبة       

نشورات املعرفة، وتسجيل بدراءات االخدرتاع   ترتيب اجلامعات، ومملنظمة األغذية والزراعة والسياسات العامة )

اجلديدة(؛ ب( جودة وشفافية اخلدمات املالية خلدمة الشبكات اإلقليمية؛ ج( نطاق ونشاط التعداون فيمدا بدني    

معلومات مفيدة عن منظمدات أخدرى لألمدم املتحددة، وعدن أجهدزة تكامدل         10بلدان اجلنوب. ويتضمن املرفق 

 إقليمية وإقليمية فرعية. 
 

مناقشة معايري تعديل التغطية. وحيدد هذا القسم حتسني قددرة املنظمدة علدى تنفيدذ برندامج       5ويلخص القسم  - 14

عملها وحتقيق النتائج املطلوبة يف اإلطار االسرتاتيجي بأكثر طريقة فعالدة ممكندة مدن حيدث التكلفدة، بوصدفها       

مريكا الالتينية والبحر الكدارييب علدى التحليدل    اهلدف األعلى القرتاح املراجعة. وركز تقييم املكتب اإلقليمي أل

ارتباطا وثيقدا.  ببعضهما املنظمة وعملياتها يف اإلقليم. ويرتبط النهجان  ةوالتوصيات لتحسني فعالية وكفاءة وجود

ولكن وثيقة املراجعة ليست قوية بشكل كامل عند مناقشدة مؤشدرات الكفداءة مدن حيدث التكلفدة واالعتبدارات        

 األهمية النسبية للمعايري املختلفة.  التمييز بنيال حتاول الوثيقة اخلاصة بها. و
 

 خيارات التغيري يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

لتطور احلالة، فإنه ينبغي تنفيذ اقرتاح مراجعة التغطية بشكل دوري.  خيارات التغيري. ونظرا 6يناقش القسم  - 15

ويتسق إعطاء أهمية خاصة للبلدان اليت لديها مستوى تنفيذ مرتفع والبلدان اليت لديها مستوى تنفيدذ مدنخفض   

قطريدة، يف  مع زيادة الفعالية والكفاءة. وال يبدو أن إعطاء األفضلية ملساعدي ممثلي املنظمدة مدن ذوي اخلدربة ال   

 4البلدان اليت لديها مستوى منخفض من التنفيذ، هو اقدرتاح جددير باالهتمدام ليدتم استكشدافه )أنظدر النقطدة        

أعاله(. وال تبدو حجة إرسال املوظفني الفنيني احلاليني كممثلني للمنظمة بأنها حجدة مقنعدة. ومل يدتم حتديدد     

بشكل واضح. وقدد أوصدى تقيديم املكتدب اإلقليمدي ألمريكدا        االختالفات مع املوظفني الفنيني املنتدبني السابقني

الالتينية والبحر الكارييب بوقف نظام املوظفني الفنيني املنتدبني. وتشكل االعتمدادات املتعدددة، كمدا هدو مدبني      

 ، حاّل أفضل. 23أدناه يف النقطة 

 



105 CL 153/14 

 

هدا  نممثليات املنظمة يف املنطقدة الديت يغطو  يتماشى إعطاء املنسقني اإلقليميني الفرعيني مسؤولية اإلشراف على  - 16

 مع جهود الالمركزية. 
 

تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكدارييب بإعطداء األولويدة لبلددان العجدز الغدذائي ذات       أوصى  - 17

لدان الشرحية الدخل املنخفض، واالعتماد بشكل متزايد على تقاسم تكاليف مكاتب البلدان املرتفعة الدخل أو ب

 . 6العليا من فئة الدخل املتوسط، مبا يتماشى بالكامل مع املناقشة يف القسم 
 

أقاليم فرعيدة متميدزة يف أمريكدا الالتينيدة والبحدر الكدارييب. وتقدرتح         ةوختلص الوثيقة بدقة إىل أن هناك ثالث - 18

ستة بلددان كتقريدب معقدول للبلددان ذات األولويدة األعلدى. وتتماشدى         وثيقة املراجعة جمموعة من مثانية زائد

 توصيات تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب متاما مع هذا االقرتاح. 
 

وتشري املراجعة إىل أنه ينبغي تقديم عناية خاصة للبلددان ذات بدرامج التمويدل الدذاتي الكدبرية. وميكدن دعدم         - 19

ازيل واملكسيك وكولومبيا، من خالل مكاتب شراكة واتصال، مثل األرجنتني، يتم متويلدها بشدكل أساسدي    الرب

من حسابات أمانة. وأوصى تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينيدة والبحدر الكدارييب باختداذ هدذا الندوع مدن        

 البلدان. اإلجراءات وشجع اإلدارة العليا على تكثيف جهود تعبئة املوارد يف هذه 
 

نقدل املدوظفني الفنديني    على أن يتم وتقرتح وثيقة املراجعة االحتفاظ بسانتياغو كقاعدة للمكتب اإلقليمي، ولكن  - 20

تدرجييا إىل املكاتب اإلقليمية الفرعية. ويؤيد التقييم هذا اخليار متاما، ويشدد على ضرورة إعادة النظر يف مزيج 

 ألهداف االسرتاتيجية اجلديدة. مهارات املوظفني الفنيني، وفقا ل
 

واقرتح تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب تعزيز املكتب اإلقليمي الفرعي يف بنما، وزيادة   - 21

وجود املوظفني الفنيني، وتكييف مهاراتهم مع الطلب على الصعيد اإلقليمي الفرعي، وحتويل كوبا واجلمهورية 

ىل إقليمني فرعيني. وتقدم كوبا واجلمهورية الدومنيكية بالفعل تقاريرهدا إىل بنمدا. وال تدوفر الوثيقدة     الدومنيكية إ

 معلومات حمددة بشأن تعزيز املوظفني الفنيني ومزيج مهاراتهم. 
 

سدني  ا أيضدا، مدن أجدل حت   مواقرتح تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب نقل هاييت إىل بن - 22

الفعالية والكفاءة، ولالستفادة من أنشطة مركز األمم املتحدة يف بنمدا مدن حيدث حقدوق اإلنسدان وإدارة املخداطر       

والكوارث. وتلعب أمريكا الالتينية دورا هاما يف عمليات حفظ السالم يف هاييت. وتقرتح وثيقدة املراجعدة اإلبقداء    

 ملنظمة يف هاييت. هاييت مع بربادوس، وإنشاء منصب نائب ملمثل اعلى 
 

وتقرتح وثيقة املراجعة تغطية أوروغواي يف إطار االعتمادات املتعددة من قبل باراغواي. وقد أوصى التقييم بهذا  - 23

اخليار. وعالوة على ذلك، أوصى التقييم بتغطية كوستاريكا ضمن االعتمادات املتعددة من بنمدا. وتقدرتح وثيقدة    

يدعم تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب بديل نقل موظدف فدين    املراجعة هذا البديل. وال

 من املكتب اإلقليمي الفرعي. 
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ناقش اخلصوصيات املتعلقدة  ي ية والبحر الكارييب إىل بريو، وملومل يتطرق تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتين - 24

موظفني فنيني إىل بلدان األنديز، وال سيما بريو، بشكل مقنع. وأوصى  ومل يتم عرض اقرتاح انتداببهذا البلد. 

، فإن حجة إرسدال مدوظفني فنديني    15التقييم بعدم انتداب املوظفني الفنيني. وكما نوقش أعاله يف إطار النقطة 

من حيث التكلفدة خلدمدة بلددان     أكثر فعالية وكفاءةإىل املكاتب القطرية مل يتم إثباتها. وتشكل سانتياغو بديال 

 األنديز اليت لديها مستوى منخفض من التنفيذ. 
 

ومل جيد تقييم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب أي حجة معقولة القرتاح غيانا كموقع اعتماد  - 25

 متعدد. وتبدو ترينيداد وتوباغو بديال أكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة.
 

ويتماشى استعراض مزيج املهارات للبحر الكارييب بشكل جيد مدع توصديات تقيديم املكتدب اإلقليمدي ألمريكدا        - 26

الالتينية والبحر الكارييب. وتقرتح وثيقة املراجعة "منوذجا أكثر توزيعا" بني بربادوس وترينيدداد وتوبداغو. ومل   

دعم هلذا التطور. وعلى املدى القصري، قدد تقلدل هدذه    يتم إثبات هذا االقرتاح بشكل جيد. ومل جيد التقييم أي 

اخلطوة من الفعالية والكفاءة. وقد يكون هذا خيارا معقوال يف ظل فرتة انتقالية. ولكن علدى املنظمدة أن تقدرر مدا     

من ترينيداد وتوباغو. ويبددو أن لددى ترينيدداد     مإذا كانت ستتم إدارة األنشطة اإلقليمية الفرعية من بربادوس أ

توباغو بنية حتتية أقوى لتوليد املعرفة. ومبا أن البلد مرتفع الدخل وقد أبدى اهتماما يف التعاون ما بني بلددان  و

اجلنوب، فبإمكان اإلدارة العليا استكشاف تعزيز وجودها وأنشطتها يف بورت أوف سدباين، مدن خدالل تعبئدة     

 موارد حساب األمانة. 
 

 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا 
 

 تعليقات قائد فريق تقييم املكاتب امليدانية يف الشرق األدنى ومشال أفريقيا
 

 مقدمة

إن البيانات واملعلومات املقدمة يف اجلزء األول من التقرير بشأن خصائص املكاتب امليدانية للمنظمة وكذلك البلدان ومددن  

ن املعايري واملبادئ لرتشيد وتعديل تغطية املكاتدب  املواقع، مفيدة للغاية. ويتم استخدامها حبكمة إلنشاء جمموعة قوية م

 امليدانية ومواقعها اجلغرافية عرب أقاليم املنظمة اخلمسة وخاصة يف الشرق األدنى.

 

 تعليقات حمددة
 

املالحظات والتوصيات واإلجراءات ذات الصدلة، املقرتحدة مدن قبدل التقييمدات       –: ملخص التغطية األساسية 4القسم 

 اإلقليمية اخلمسة 
 

ظات والتوصيات هي عدم التوازن الواضح يف الطريقة اليت يتم بها تلخيص املالح 4إن املالحظة الرئيسية املتعلقة بالقسم 

توصية قابلدة   40توصية اسرتاتيجية و 12الصادرة عن خمتلف التقييمات اإلقليمية يف الوثيقة. ويف حني أنه يتم تلخيص 
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تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا يف نصف صدفحة، يدتم وضدع تلدك الصدادرة عدن       للتنفيذ صادرة عن 

 ا وأفريقيا بطريقة أكثر تفصيال بكثري.تقييمي املكتبني اإلقليميني ألوروب
 

، فديمكن  4وإذا مل يتم وضع عدد من مالحظات وتوصيات تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا يف القسدم  

واقع، مل يقيدد  تفسري ذلك حبقيقة أنه مل يتم اعتبارها ذات صلة مباشرة مبسألة "تغطية منظمة األغذية والزراعة". ويف ال

أوسع هلذا املفهوم من خدالل   املفهوم "تغطية املنظمة" مبوقع جغرايف ملكاتب املنظمة. بل اعتمد تفسري ريق التقييم فهمهف

يف مجيع أحناء اإلقليم، وكذلك سلسلة املسؤوليات على طول الطبقات الثالثدة القائمدة   ( حتليل القدرة املنشورة آنذاك 1)

( التوصية بعدد من اخليدارات مدن أجدل حتسدني كفداءة املنظمدة يف مشدال        2واإلقليمية(، و))القطرية واإلقليمية الفرعية 

لدتعكس علدى حندو أفضدل علدى األقدل        1أكثر دقة، يتم اقرتاح مراجعة الفقرة  4أفريقيا والشرق األدنى. وجلعل القسم 

 نى ومشال أفريقيا. التوصيات االسرتاتيجية التسعة األوىل لتقرير تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األد

 

 : معايري تعديل التغطية5القسم 
 

 إن البيانات واملعلومات املقدمة يف اجلزء األول من تقرير املراجعة مفيدة للغاية إلنشاء جمموعة قوية من املعدايري واملبدادئ  

 لرتشيد وتعديل التغطية اجلغرافية للمنظمة ومواقعها. 
 

ملواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية املقرتحة يف هدذا القسدم متامدا    وتتماشى املعايري واخلصائص احملددة 

. ومع ذلك، قدد تسدتحق بعدض املالحظدات     بها تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا ىمع تلك اليت أوص

اإلقليميدة الفرعيدة ومسدؤولياتها، بعدض     واملقرتحات احملددة الصادرة عن هذا التقييم بشدأن مواقدع املكاتدب اإلقليميدة و    

 االهتمام:
 

       تتعلق األوىل بضرورة جتنب أن يكون هناك أكثر من مكتبني للمنظمة يف نفس البلدد، كمدا هدو احلدال يف الشدرق

واملكتدب القطدري ملصدر     ،اإلقليمي الفرعي للشرق األدنى الشدرقي املكتب و ،املكتب اإلقليمي وجوداألدنى. وإن 

 يف نفس املكان )القاهرة( قد خلق بعض االرتباك وخّفض من الكفاءة والشفافية يف إدارة املكاتب الثالثة.
 

       وتتعلق الثانية بتكوين فرق مزيج املهارات على املستويني اإلقليمي واإلقليمدي الفرعدي. وينبغدي أن يعكدس هدذا

احملددة اليت وضعها إطار الربنامج القطري و إطار الربنامج اإلقليمدي  التكوين، إىل أقصى حد ممكن، األولويات 

 الفرعي لإلقليم الفرعي وكذلك الربنامج اإلقليمي للمنطقة.  
 

      وتتعلق الثالثة بضرورة توطني خربات املنظمة يف أقرب مكان ممكن للبلدان، من الناحيدة املثاليدة علدى املسدتوى

"املصدر األول" ملمثليات املنظمة مدع ضدمان أن تسدتمر هدذه يف احلصدول      اإلقليمي الفرعي الذي جيب أن يصبح 

 على مجيع خربات املنظمة بغض النظر عن مواقعها.
 

       خمطدط املدوظفني الفنديني املنتددبني     وأوصى تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األدندى ومشدال أفريقيدا أيضدا بإلغداء

احملدود الفعالية تدرجييا، مع خفض القدرة الفنية على املستويني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي يف الوقدت نفسده.   

ويبدو أو وثيقة املراجعة قد أيدت هذه التوصية. ومع ذلك، ال يبدو أن اخليار املوضوع يف هذه الوثيقة )الصدفحة  
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والذي يقضي "بإرسال املوظفني الفنيني كممثلني للمنظمة ، ولكنهم سديعملون يف املقدام األول   الفقرة األخرية(  17

كموظفني فنيني مرتبطني بالفريق املتعدد التخصصات اإلقليمدي الفرعدي..." بأنده خمتلدف كدثريا عدن الرتتيدب        

 السابق للموظفني الفنيني املنتدبني. 

 

 : مقرتحات حمددة للشرق األدنى 5-6القسم 
 

العدد الصغري لبلدان إقليم الشرق األدنى وإىل املنطقة الصغرية الديت يغطيهدا، فإنده ال يشدكل حتدديا صدعبا مدن        نظرا إىل 

 حيث تغطية املنظمة. 

      وهلذا السبب فإن التغيري الوحيد من حيث مواقع مكاتب املنظمة الذي اقرتحه تقيديم املكتدب اإلقليمدي للشدرق

وليتيس املغيترب كميتا    املكتب اإلقليمي الفرعي للشرق األدنى الشرقي )أو املشدرق   األدنى ومشال أفريقيا، هو نقل

( من القاهرة إىل بريوت. وقد مت عرض هدذا االقدرتاح تطبيقدا للتوصدية املتعلقدة بضدرورة       ورد يف تقرير املراجعة

الواضدح أن هدذه التوصدية )الديت أقرهدا مدؤمتر        جتنب احلفاظ على ثالثة مكاتب للمنظمة يف نفدس البلدد. ومدن   

 ( ليست قابلة للتنفيذ يف الوقت الراهن.2011اخلرطوم اإلقليمي لعام 
 

ويشري تقرير املراجعة إىل توصية تقييم املكتب اإلقليمي للشرق األدنى ومشال أفريقيا املتعلقة بضرورة تعزيز املكاتب 

)موريتانيا، واليمن، والسودان(. وقد يكون من املستحسن حتديد ما هي التدابري  القطرية يف البلدان األقل منوا يف املنطقة

 اقرتاحها لتنفيذ هذه التوصية. امللموسة )إن وجدت( اليت ينبغي

 


