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مت إعداد هذا التقرير كمتابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف أمريكا  -1

 1الالتينية والبحر الكارييب.

 

املنظمة بشأن التقييمات، يقدم هذا التقرير معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ اإلجراءات  اتمتاشيًا مع سياس -2

لسجل إجراءات اإلدارة على جدول  درجاتاملنصوص عليها يف رّد اإلدارة. وبناًء على طلب مكتب التقييم، يوفّر التقرير 

 وصيات وتنفيذها.من ست نقاط، حبيث قامت إدارة املنظمة بتقييم ذاتي ملستوى اعتماد الت

 

 التقدم العام احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيات املقبولة

 

، اليت مت تقدميها إىل الدورة الرابعة والثالثني 2أيدت الوثيقة املعنونة "الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية" -3

للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، املبادئ واملعايري العامة ملراجعة تغطية منظمة األغذية والزراعة. 

هذه األثناء، . ويف 2016وستعرض توصيات املؤمتر اإلقليمي على جملس املنظمة يف دورته اليت ستعقد يف يونيو/حزيران 

عزز اإلقليم القدرات التقنية يف املكاتب اإلقليمية الفرعية من خالل نقل املوظفني الفنيني، بعد استعراض جمموعة 

مهاراتهم. ويف حالة املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى )بنما(، ضاعفت هذه املمارسة، بشكل أساسي، من قدرة 

 املكتب التقنية.

 

وكما ُطلب يف التقييم، مت توضيح نطاق الالمركزية للموظفني، مبا يف ذلك أدوار ومسؤوليات الطبقات الثالث  -4

)اإلقليمية، ودون اإلقليمية، والقطرية(، وفقًا ملبدأ التفويض. وعالوة على ذلك، تناول دليل دورة املشروعات املراجع 

ت توضيح عملية املوافقة على برامج التعاون التقين والقضاء على والدليل اإلرشادي لربنامج التعاون التقين، متطلبا

 اخلطوات الزائدة عن احلاجة.

 

وهناك العديد من البلدان، يف مجيع األقاليم، اليت دخلت حاليًا يف الدورة الثانية ألطر الربجمة القطرية.  -5

 ًاديثها، لتعكس نهجًا أكثر تنظيمًا ومرتابطولدعم هذه العملية، مت حتسني إرشادات إعداد أطر الربجمة القطرية وحت

 اسرتاتيجيًا.

 

، وافقت اإلدارة على املبدأ، ولكن ليس على االقرتاحات احملددة. ويف حني أن 4وفيما يتعلق بالتوصية  -6

 التخطيط على املستوى اإلقليمي الفرعي متواصل، يساهم العمل بأكمله يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

 

                                                           
 .PC 115/4; PC 115/4 Sup.1 الوثيقة  1
 .LARC/16/6 الوثيقة  2
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وفيما يتعلق بإدارة الربنامج امليداني بكفاءة وفعالية، وافقت اإلدارة بشكل جزئي على التوصية. وعلى وجه  -7

اخلصوص، مل تؤيد اإلدارة إنشاء "صندوق احتياطي"، مبا أن النظام املالي يوفر قدرًا كافيًا من املرونة. وقد مت تطبيق 

 الفين يف اإلقليم.منوذج شفاف لتفويض وتوزيع موارد برنامج التعاون 

 

، وافقت اإلدارة على أن اإلدارة التشغيلية واملالية للربنامج العادي والربنامج امليداني 6وفيما يتعلق بالتوصية  -8

تستحق ايالءها االهتمام املستمر. ويف هذا الصدد، العمل جار للرد على بعض التوصيات. وعلى وجه اخلصوص، وافقت 

. 2016على سياسة جديدة السرتداد التكاليف، سيتم تنفيذها تدرجييًا اعتبارًا من عام  2015األجهزة الرئاسية يف عام 

 طار الربجمة القطري.إومت نقل موظف لتعبئة املوارد إىل املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى، ومت تطوير نظام لرصد 

 

املشاريع امليدانية. وميكن  تقييم صميم وتنفيذنظم املكتب اإلقليمي فرصًا للتدريب وبناء القدرات لتحسني ت -9

 االطالع على مجيع النواتج املعيارية على موقع املنظمة على اإلنرتنت.

 

، مت تعيني موظف إقليمي مسؤول عن قضايا املساواة بني اجلنسني لدعم السلطة يف االستجابة إىل 2014يف عام  -10

تطوير وتنفيذ خطة عمل إلدماج املنظور اجلنساني يف كل من األهداف عدم املساواة بني اجلنسني يف اإلقليم. ومت 

 االسرتاتيجية.
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 أمريكا الالتينية والبحر الكارييبتقرير متابعة تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف  مصفوفة 

تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

اًء فيما كان رد الدول األعضاء بّن

يتعلق بفرصة مراجعة وجود املنظمة 

القطري استنادًا إىل األولويات 

 واالحتياجات الوطنية. 

 

وثيقة "الالمركزية وشبكة املكاتب امليدانية"، اليت ُقدمت يف املؤمتر  ستحدد 4

اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، إطار العمل بالنسبة ملراجعة 

وجود منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم. وقد أيد املؤمتر اإلقليمي املبادئ 

وستعرض توصيات املؤمترات  واملعايري العامة لوثيقة مراجعة تغطية املنظمة.

 .2016اإلقليمية على جملس املنظمة يف يونيو/حزيران 

 

قبلتتتت اإلدارة هتتتذه 

التوصتتتتتية وتؤّيتتتتتد 

العديتتتتتتتد متتتتتتتن  

اإلجراءات امُلقرتحة. 

ومتتع ذلتتك، ففيمتتا   

يتعلتتتتق بتتتتاإلجراء  

، ستتتوف 4املقتتترت  

تكتتون هنتتاك حاجتتة 

إىل توجيهتتتتتتتتتتات 

األجهتتتزة الرئاستتتية 

بشأن املسائل املتعّلقة 

 باحلضور القطري.

ــية  ــا  : 1التوص ــةدارة العلي ــل ل ينبغ

ملنظمــة األغذيــة والزراعــة يف املقــر     

ــل . الرئيســــل ويف املكتــــب اإلقليمــ

ألمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييب    

العمل علـ  تعزيـز وجـود املنظمـة يف     

وللقيـام بـذل ،  ـب تـب       .اإلقليم

مناذج عمل جديدة من أجل التأقلم مع 

الواقع املالل ومتطلبات املنظمة لتقديم 

خـــدمات ةفـــاة وفعالـــة إ  البلـــدا  

األعضاء يف أمريكـا الالتينيـة والبحـر    

 .الكارييب

يف حني أن بعض هذه التحوالت ال 

تزال قيد التنفيذ، فإن زيادة 

اإلقليمي القدرات التقنية يف املكتب 

الفرعي تستجيب الحتياجات 

اإلقليم الفرعي، مما يقرب الفاو من 

ومارس/آذار  2014مت نقل ستة موظفني فنيني إىل بنما، ما بني عام  -2 5

، مما ضاعف عدد املسؤولني الفنيني يف املكتب اإلقليمي الفرعي. 2016

هذه القائمة املوظفني املسؤولني عن اجملاالت التالية: نظم األغذية وتتضمن 

الزراعية، والتغذية، والتعاون بني بلدان اجلنوب، واألمن الغذائي، واملوارد 

 الطبيعية، وموظف مسؤول عن اإلحصاءات. 

إعادة التتوازن يف التوزيتع املكتاني     -2 

للموظفني الفنتيني يف ستانتياغو وشتيلي    

 وبنما. 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

األماكن اليت يسود فيها اجلوع 

 ويقلل من تكاليف السفر.

بالنسبة لإلقليم، هذه هي احلال مع األرجنتني فقط. ومع ذلك، فإن  -3 5 

تعيني املوظفني التقنيني يف البلدان اليت ال يوجد فيها ممثليات للمنظمة، هو 

 حاليًا جزء من التحليل املتعلق بعملية استعراض الالمركزية. 

 

ينبغي إيقتاف ترتيبتات املمثليتات     -3 

 اليت ُيديرها موظفون فّنيون معينون. 

بإمكان البلدان حتديد ما هو االتفاق 

األفضل الذي يناسب احتياجاتها 

 اخلاصة واخليارات املعروضة. 

 

ُعرض موضوع استعراض شبكة الالمركزية القطرية يف املؤمتر اإلقليمي  -4 5

واقرت  املؤمتر اإلقليمي ُنظم االعتماد املتعدد . 2016الذي عقد يف مارس/آذار 

األطراف ومكاتب االتصاالت والشراكات، كخيارات بديلة لتنظر فيها الدول 

 األعضاء.

 

ينبغتتي للمكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا  -4 

الالتينية والبحر الكتارييب أن يفّكتر يف   

إنشتتاء ُنُظتتم اعتمتتاد متعتتدد األطتتراف، 

أكثتر.  بهدف إدارة حافظيت بلتدين أو  

وميكتتن أن ُتطّبتتق هتتذه التوصتتية علتتى  

اجملموعات الثالث التالية من البلدان: 

بلدان البحتر الكتارييب؛ وكوستتاريكا؛    

واألرجنتتتني، وشتتيلي وأوروغتتتواي يف   

 .أمريكا اجلنوبية

يظهر الدليل يف أجل صورة له يف 

أمريكا الوسطى حيث يتواجد أكرب 

جتمع للبلدان ذات األولوية. وقد 

ُنفذت التدابري متشيًا مع النهج املعتمد لتحقيق اإلطار االسرتاتيجي  -5 5

املراجع يف اإلقليم بعد عملية مزج املهارات. وبعد أن متت زيادة عدد 

املوظفني التقنيني يف بنما مؤخرًا، ُأعيد تشكيل الوحدة الفنية لتعزيز الدعم 

ينبغتتتي حتديتتتد الشتتتكل الفتتتين   -5 

اإلمجتتتالي للمتتتوظفني احلتتتاليني متتتن  

املوظفني الفنيني داخل اإلقليم واألقتاليم  
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

حفز تعيني املنسق اإلقليمي الفرعي 

اجلديد اجتاه تركيز املنظمة 

 وإجراءاتها. 

ية تنقل املوظفني يف داخل اإلقليم الفرعي. وباإلضافة إىل ذلك، يف إطار عمل

 املنظمة، مت انتداب ثالثة موظفني إىل اإلقليم الفرعي للبحر الكارييب. 

الفرعيتتتة متتتن أجتتتل إدارة األهتتتداف  

االسرتاتيجية اخلمسة اجلديدة بصتورة  

كمتا  ّتسم بالكفاءة داخل اإلقليم. فعالة ت

أن تعزيتتز املكتتتب اإلقليمتتي الفرعتتي    

ألمريكتتتا الوستتتطي ينبغتتتي أن ُتحتتتدد 

أولوياتتته هتتو ايفختتر يف املتتدى القصتتري. 

وينبغي لتإلدارة العليتا ملنظمتة األغذيتة     

والزراعتتة واملكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا   

الالتينية والبحر الكارييب إعادة هيكلتة  

اخلتدمات الفنيتة،   اخلدمات واألفرقة و

متتتن حيتتتث التخصصتتتات والتوزيتتتع  

اجلغرايف. وينبغي هلذه الفترق أن تفّكتر   

يف اّتباع ترتيبات وهياكل عمل متعتددة  

  التخصصات حقاًّ.

تستجيب هذه الوظائف للحاجة إىل 

الدعم يف حاالت الطوارئ يف أعقاب 

 الكوارث الطبيعية. 

هناك مستشار دولي متخصص يف عمليات إدارة حاالت الطوارئ  -6 6

وخماطر الكوارث يف بنما، وهو يوفر اخلدمات للمكتب اإلقليمي الفرعي 

ألمريكا الوسطى واملكتب اإلقليمي الفرعي ملنطقة البحر الكارييب. وقد عينت 

طر شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل مؤخرًا، منسقًا إلدارة حاالت خما

اإلقليمتي  يوصى بأن يعتزز املكتتب    -6 

ألمريكتتا الالتينيتتة والبحتتر الكتتارييب    

وشعبة الطوارئ وإعادة التأهيتل وجتود   

املتتتوظفني الفنتتتيني إلدارة املختتتاطر يف  
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

 أمريكا الوسطى والبحر الكارييب. الكوارث يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.

الشؤون  يعمل مكتب دعم

الالمركزية بنشاط على حتديث 

االتفاقات املربمة مع البلدان 

 املضيفة.

ستوضح مناقشة وثيقة الالمركزية خالل املؤمتر اإلقليمي، وقرارات  -7 3

املتابعة من اجمللس، األولويات التنظيمية. وسيستمر العمل على حتديث 

االتفاقات املربمة مع البلدان املضيفة أو صياغتها، مبا يف ذلك إنشاء مكاتب 

 لالتصاالت والشراكات، أو نظم لالعتماد املتعدد األطراف. 

ينبغتتي ملكتتتب دعتتم الالمركزيتتة     -7 

مكتتب الشتؤون القانونيتة    بالتعاون مع 

واألخالقية استعراض ترتيبتات االتفتاق   

احلتتالي للبلتتد املضتتيف علتتى املستتتوى 

القطري، وصتياغة خطتة لتحتديثها أو    

التوقيتع علتى اتفاقتات جديتدة حيثمتتا     

 اقتضت الضرورة ويف إطار زمين معقول. 

 ُقبَلت   

 

ــية  ــيم   2التوص ــق التقي ــل فري : يوص

ــ  وجــه   ــة عل ــا يف املنظم اإلدارة العلي

السرعة بتنفيذ عملية شاملة لتوضـي   

نطاق الالمرةزية وذل  بـ  موففيهـا   

مبا يف ذل  األدوار بـ   داخل اإلقليم. 

الطبقات الـالال  املوجـودة يف املكتـب    

اإلقليمــل ألمريكــا الالتينيــة والبحــر 

فرعل الكارييب )اإلقليمل واإلقليمل ال

 والقطري(. واملقر الرئيسل.
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

مت تقاسم وتوزيع الوثيقة على 

املكاتب اإلقليمية الفرعية واملكاتب 

القطرية، وينبغي نشرها ومناقشتها 

 أكثر يف داخل اإلقليم. 

 

، األدوار 2015يوضح كتيب "املكاتب امليدانية"، الذي أعد يف عام  -1 5

 واملسؤوليات على كل مستوى. 

 

تأكيتتد وتوضتتيح أدوار املستتتويات    -1 

الثالثتة للمكاتتب امليدانيتة )اإلقليمتي،     

اإلقليمتتي الفرعتتي والتتوطين( ومعتتايري   

وينبغتتي هلتتذه   .التبعيتتة فيمتتا بينهتتا  

العمليتتتة أن تشتتتمل توضتتتيحًا لتتتدور   

املوظفني الفنيني ُيربز وظيفتهم الرئيسية 

املتمثلتتة يف دعتتم تنفيتتذ بتترامج املنظمتتة 

املشورة على هتذا  داخل البلدان وتقديم 

 املستوى.

مت إدخال حتسينات كبرية يف هذا 

 اجملال خالل العام املاضي.

تتماشى عملية املوافقة متامًا مع دورة املشاريع اجلديدة، وكذلك مع  -2 6

 . 2015دليل برنامج التعاون التقين اجلديد اعتبارًا من عام 

 

توضيح عملية املوافقة على برامج  -2 

التعاون التقين وإزالة اخلطوات الزائدة 

 عن احلاجة. 

مع أن هذه العملية، عملية مستمرة 

مع انضمام أشخاص جدد إىل 

املنظمة ودخول التغيريات حيز 

التنفيذ، فقد مت إحراز تقدم كبري يف 

 هذا اجملال. 

البشرية بشأن التوظيف، مع نقاط ساعدت الدورات التدريبية للموارد  -3 5

وتدريب املسؤولني  ؛كا اجلنوبيةيرلموارد البشرية من مجيع أحناء أماتصال ل

يف املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب على الدورة التعاقدية 

وإنشاء جلنة الختيار املوظفني من فئة اخلدمات العامة  ؛للمستشارين

للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، على حتسني القدرات 

 بشأن الرتتيبات التعاقدية يف اإلقليم.

حتسني التواصل وتعزيز التدريب  -3 

على الرتتيبات التعاقدية املتعلقة 

 باملنظمة يف املكاتب القطرية.
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

ُتعتتّد ُأُطتتر الربجمتتة      

أستتتتتاس القطريتتتتتة 

مجيع أنشطة املنظمة 

علتتتتتتى الصتتتتتتعيد 

القطري. وقد مت بنتاء  

إطتتار نتتتائج املنظمتتة 

حتتول "ختتط واحتتد   

واضح الرؤيتة" يتربط   

بتتتتتني األهتتتتتتداف  

االستتتتتتتتتترتاتيجية 

ُأُطر اخلمستتتتتة بتتتتت 

 .الربجمة القطرية

: ينبغل لةدارة العليا 3التوصية 

ملنظمة األغذية والزراعة يف املقّر 

الرئيسل واملكتب اإلقليمل تعزيز 

استخدام أطر الربجمة القطرية 

بصفتها األداة الرئيسية لوضع 

ترتيبات العمل وأولوياته لدى 

  .البلدا 

سهلت الطبيعة االستشارية 

للعملية، املوضوعة ضمن حدود 

زمنية صارمة، التبادل الغين الذي 

 أدى إىل وضع وثائق أعلى جودة.

للربجمة  ًاإطار 13، يتبع 2015من ديسمرب/كانون األول  اعتبارًا -2 5

، اخلطوط التوجيهية اجلديدة ألطر الربجمة القطرية. 33القطرية، من أصل 

  وال يزال هذا العمل جاريًا.

جيتتتب علتتتى املمتتتثلني الُقطتتتريني  -2 

( تعريتف  1حتديد أولويات ما يلتي: ) 

املؤشتتتترات، واألهتتتتداف واخلطتتتتوط  

( 2تائج املتوقعة؛ )األساسية ملستوى الن

إنشاء آليتات لتقتديم التقتارير املرحليتة     

( إدمتاج نهتج إدارة   3إىل احلكومات؛ )
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

احلافظتتات متتن أجتتل توليتتد تتت زرات   

( تقيتتتتتيم 4وعناصتتتتتر تكميليتتتتتة؛ ) 

االحتياجات متن حيتث حدشتد املتوارد     

 واإلجراءات الالزمة للوفاء به.

أطر الربجمة القطرية  نتائج

واضحة، والتقارير السنوية قيد 

االستعراض والتعديل؛ وتبدو 

النتائج واعدة جدًا، ولكن مل يتم 

تقييمها بشكل كامل، اعتبارًا من 

 وقت إعداد هذا التقرير. 

مت تبسيط كل من أطر الربجمة القطرية والتقارير السنوية، لتعكس نهجًا  -3 5

 ية. ويظل عنصر االتصال جمال عمل مستمر. أكثر تنظيمًا واسرتاتيج

ينبغتتي للممثليتتات الُقطريتتة وضتتع   -3 

خطط قصرية األجل لنشر ُأطر الربجمتة  

الُقطريتتة اخلاصتتة بهتتا بتتني الفريتتق     

الُقطري التابع ملنظومة األمتم املتحتدة،   

وبتتتني اجلهتتتات املاحنتتتة األختتترى    

والوكتتاالت املتعتتددة األطتتراف داختتل   

ع لتتتدى البلتتتد، والقطاعتتتات األوستتت  

 احلكومات املضيفة.

 ُقبلت مبدئيًا   

تّتفق اإلدارة مع رو  

 ، لكنها4التوصية 

ال توافق على 

اإلجراء املقرت  

األول. أما اإلجراء 

لةدارة العليا لدى ينبغل : 4التوصية 

منظمة األغذية والزراعة يف املقر 

الرئيسل ويف املكتب اإلقليمل أ  تدعم 

اجملال اإلقليمل بصفته وسيط 

األولويات ب  املستوى القطري وب  

وضع األولويات والتخطيط عل  
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

املقرت  الثاني فهو ال 

يدخل يف نطاق قرار 

اإلدارة، وهو ميثل 

مسألة ُتطر  على 

األعضاء الستعراضها 

 والبت فيها.

املستوي العاملل، وةذل  اتباع بعض 

تدابري الكفاءة ةجزء من العمليات 

 .اليت يقومو  بها

مكن هذا النهج التدرجيي اعتمادا 

أسهل للتدابري املتغرية، مقارنة 

 بالوضع لو مت تنفيذه يف وقت واحد. 

، مت ختصيص املوارد على املستوى اإلقليمي 2014اعتبارًا من عام  -1 6

الفرعي حبسب األهداف االسرتاتيجية من ناحية الربنامج العادي؛ واعتبارًا 

مجيع اإلجراءات القطرية حبسب الوقت  ، ينبغي ختصيص2016من عام 

واملوارد املخصصة للهدف االسرتاتيجي. وبعبارة أخرى، يف حني أن 

التخطيط على املستوى اإلقليمي مستمر، ينبغي أن يساهم العمل يف نتائج 

 األهداف االسرتاتيجية.

مل جيتتتتد التقيتتتتيم أي متتتتربرات   -1 

للتوصية بأولويتات اجملتاالت واملتوارد    

 وي اإلقليمي الفرعي.على املست

 التغيريات يف املؤمترات اإلقليمية

جارية؛ كانت نتائج املؤمتران 

املاضيان إجيابية جدًا، ونتائج 

املؤمتر القادم متوقعة برتقب. وقد 

أدى هذا الفهم املتزايد إىل زيادة 

مستوى املساءلة بني الدول األعضاء 

، وما 2014غو الذي عقد يف عام اعتبارًا من املؤمتر اإلقليمي يف سانتيا -2 5

تاله من تنفيذ ألطر الربجمة القطرية يف ظل النظام اجلديد، والتدخل املنتظم 

من قبل ممثليات املنظمة يف البلدان، زاد مستوى املعرفة والفهم بالنسبة 

 لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة بشكل كبري. 

ويوصدى بأن ينظر املكتب اإلقليمتي   -2 

تينيتتة والبحتتر الكتتارييب   ألمريكتتا الال

ومكتب دعتم الالمركزيتة يف اخليتارات    

من أجل تنظيم أكثر كفاءة على مستوى 

املتتؤمتر اإلقليمتتي، للمنظمتتة وللبلتتدان   

وفتتى هتتذا الستتياق، ينبغتتي   .األعضتتاء
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

واملنظمة، على املستويات املؤسسية 

 واإلقليمية والقطرية. 

إعطتتتتاء األولويتتتتة لنشتتتتر اإلطتتتتار    

االستتترتاتيجي اجلديتتتد فيمتتتا بتتتني    

حكومات البلدان األعضاء )مبا يف ذلتك  

اعتتتة واهليئتتتات الوزاريتتتة وزارات الزر

 األخرى(.

 ُقبَلت جزئيًا   

توافق اإلدارة على أن 

التتتتربامج امليدانيتتتتة 

جيتتب أن تتتدار بنتتاًء 

على معتايري صتارمة   

للفعاليتتتتة والكفتتتتاءة 

وستتتوف تستتتتمر يف  

تطبيتتتتق وحتستتتتني 

اإلجتتراءات املتعلقتتة  

بذلك. لكتن ال تؤيتد   

اإلدارة االقتتتتتتتترتا  

التتتداعي إىل إنشتتتاء  

"صندوق احتياطي"، 

يوص  بأ  تقوم املنظمة : 5التوصية 

بإدارة الربنامج امليدانل بناًء عل  

 معايري صارمة للفعالية والكفاءة.
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

إذ إّن النظتتام املتتالي  

يوّفر املرونتة الكافيتة   

إلدارة املتتتتتوارد دون 

اللجتتوء إىل "صتتندوق 

احتياطي" متن أجتل   

املكاتتتتب امليدانيتتتة.  

كمتتتتتتا أن اإلدارة ال 

تعتقتتتتد أن هنتتتتاك  

جمتتتاال للتتتتفكري يف  

"عمليتتتة ختصتتتيص  

تلقائيتتتتة مبدئيتتتتة"  

بالنسبة ملوارد برنامج 

التعتتتتتاون التتتتتتقين 

لألنشتتتطة القطريتتتة  

اق ختتتتتارج النطتتتتت 

كمتتا هتتو  اإلقليمتتي، 

وارد يف "اإلجتتتتتتراء 

الثتتتتاني" املقتتتتترت   
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

املتتتتتترتبط بهتتتتتتذه  

 التوصية.

أدت عملية تشاورية للمراجعة، تلت إنشاء فريق اإلدارة يف املكتب  -1 3 

اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وضمت املنسقني اإلقليميني 

الفرعيني الثالثة واملوظفني التقنيني يف املكتب اإلقليمي واملكاتب اإلقليمية 

هناك جمال واسع  الفرعية، إىل زيادة مستوى معرفة املشاركني. وال يزال

 للنمو، ولكن مت إحراز تقدم. 

للمكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا  ينبغتتي -1 

الالتينيتتة والبحتتر الكتتارييب بتتدعم متتن 

شعبة دعم إعتداد السياستات والتربامج    

القيام برصد الربنامج امليداني بناًء على 

معايري صرحية إلدارة احلافظات وبنتاًء  

على معلومات مالية مناستبة وُمحدثثتة.   

وينبغي للربنامج امليداني أن تكون لديه 

، وذلك دون اإلضترار  حساباته اخلاصة

وينبغتي   .باإلدارة املتكاملتة للحافظتات  

للتكتتاليف أن متتتول بشتتكل كامتتل متتن 

الربنتتامج نفستته. وطبقتتًا ملتتا أوصتتى بتته 

العديد من عمليات املراجعة الداخليتة،  

فإن هذا التقييم يتدعم إنشتاء "صتندوق    

احتيتتاطي" لتتتوفري االستتتدامة، وإطتتار  

 زمين منتظم، وقدرة جتديديتة ولتتتودقي  

حاالت نقص التمويتل املؤقتتة بالنستبة    
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

 للتواجد امليداني.

تشري األدلة حتى تارخينا هذا أن 

التغيريات قد قوبلت بالرتحاب، 

وأن العملية شفافة جدًا، والنتائج 

 عالية اجلودة.  

مت تطوير منوذج لتوزيع موارد برنامج التعاون التقين على النحو التالي:  -2 5

يشمل املستوى األول ممثليات املنظمة وفرقهم يف التفاوض على هذه الشراكة 

وصياغتها؛ ويشمل املستوى الثاني استعراضًا حمددا زمنيًا من قبل قادة 

نهائيًا لضمان اجلودة األهداف االسرتاتيجية؛ ويشمل املستوى الثالث تدقيقًا 

من قبل فريق إدارة املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب. وقد 

مت إنشاء هذا النظام منذ بعض الوقت، وقد عمل بشكل جيد، وهو يتماشى 

 متامًا مع اإلطار االسرتاتيجي. 

ويوصي التقييم بأن يضع املكتب  -2 

اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

الكارييب معايري واضحة وشفافة لتوزيع 

املخصصات املالية اإلقليمية يف إطار 

برامج التعاون التقين. وينبغي أن 

خيضع جزء كبري لعملية ختصيص 

تلقائية مبدئية طبقًا للمتغريات املتعلقة 

بعمليات منظمة األغذية والزراعة داخل 

اإلقليم )أي عملية التقييم املتوخاة 

الدخل الوطين لنصيب الفرد من 

اإلمجالي، ومنهجية أطلس ملقارنة 

األحجام النسبية لالقتصادات، 

ومعدالت الفقر امُلدقتع ومعدالت نقص 

 التغذية(.

اإلدارة بوظيفة اجمللس االستشاري لربنامج التعاون  يضطلع فريق -3 6 تعمل بشكل كامل.

التقين. وهو يستعرض بدوره متويل برامج التعاون التقين، وحيدد 

 أولوياتها، ويدعمها، يف مجيع اإلقليم. 

يوصى بأن ُينشئ املكتب اإلقليمي  -3 

ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

جملسًا استشاريًا يتكون من ممثلني 

تابعني للمنظمة إلسداء املشورة  إقليميني
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إجراءات 

 اإلدارة )د( 
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اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

بشأن القضايا ذات الصلة بتخصيص 

املوارد مبوجب برامج التعاون التقين 

 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية.

 ُقبَلت جزئيًا   

توافتتتق اإلدارة علتتتى 

ضرورة إيالء االهتمام 

املستتتتتمر لتحستتتتني 

اإلدارة التشتتتتتتغيلية 

واملاليتتتتتة جلميتتتتتع 

الربامج. ومع ذلتك،  

فال تؤيد اإلجتراءات  

املقرتحتتتتة، وعلتتتتى 

وجتتته اخلصتتتوص،  

تلك املتعلقتة بتوزيتع   

واستتتتخدام املبتتتال   

املسددة ملشروع الدعم 

اإلداري والتشتتغيلي. 

وجيتتري استتتعراض  

ينبغــل ملنظمــة األغذيــة : 6التوصــية 

والزراعة أ  ُتحسن اإلدارة التشغيلية 

واملاليــة للربنــامج العــادي والربنــامج 

 امليدانل يف اإلقليم.
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 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 
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اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

شأن شامل للسياسة ب

تكاليف دعم املشروع 

 2014-2013خالل 

بناء علتى طلتب متن    

يرجى اللجنة املالية )

 الرجوع إىل 

JM 2013.2/3 
( FC 151/8و

ن تتي ال ميكتوبالتال

ع تتتول توزيتتقب

  تتواستخدام املبال

م تتددة للدعتتاملس

اإلداري والتشغيلي 

املقرت  يف اإلجراء 

املقرت  الثاني، وال 

ى ميكن املوافقة عل

استخدامه لتعزيز 

مقرت  "الصندوق 

االحتياطي" )انظر 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 
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اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

 (.1-5التوصية 

ازداد التخطيط للتنسيق بشكل كبري 

جدًا، وقد سهل قدرة اإلقليم على 

حتقيق النتائج املنسقة. ويظل 

الرصد جمااًل ينبغي تعزيزه، كما 

تلعب عملية تطوير أدوات الرصد 

 املؤسسية دورًا هامًا يف هذا اجملال. 

مت إعادة هيكلة وظيفة التخطيط االسرتاتيجي يف وظيفة واحدة، تدمج  -1 4

بني الربامج اإلقليمية، واإلقليمية الفرعية، والقطرية. ويتم تنسيق وظيفة 

 الرصد من قبل اإلقليم، ولكنها ُتطبق على املستويات الفردية. 

 

ينبغتتي للمكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا  -1 

الالتينية والبحر الكتارييب، بتدعم متن    

مكتب االسرتاتيجية والتخطتيط، إدارة  

املتتوارد ومجتتع املعلومتتات املاليتتة ذات  

الصلة من أجل الرصتد اجلتاري لتقتدم    

العمليات وإدارة احلافظات. ومن األمور 

ذات األهميتتتتة احليويتتتتة بالنستتتتبة   

ليتتة وكفتتاءة  للتقييمتتات العاديتتة للفعا 

التكتتاليف للحافظتتات هتتي املعلومتتات  

بشتتأن املصتتروفات )املتتدفوعات( علتتى   

أساس السنة ووحتدة التحليتل ومصتدر    

وقتد بتذل    .األموال واستخدام كل منها

هتتذا التقيتتيم جهتتودًا كتتبرية لتجميتتع   

-2004قاعتتدة البيانتتات األوىل للفتترتة 

ولبلورة عدد قليل من املؤشترات   2012

وكفتتتاءة إدارة لتقتتتدير متتتدى فعاليتتتة  

احلافظات. وميكن للمنظمة أن تستتفيد  
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

من اعتماد مثل هذه اجلهتود واإلضتافة   

إليهتتتا واالستتتتمرار فيهتتتا بتتتل ورفتتتع 

 .مستواها يف األجلني القصري واملتوسط

وافقت األجهزة الرئاسية يف املنظمة على السياسة اجلديدة السرتداد  2 

السرتداد تكاليف  2016، وسيتم تنفيذها يف عام 2015التكاليف يف عام 

 الدعم املباشر وتكاليف التشغيل غري املباشر بطريقة أكثر شفافية. 

 

ينبغتتتي إلدارة املعلومتتتات بشتتتأن   -2 

ختتتدمات التتتدعم اإلداري والتشتتتغيلي  

إعادة هيكلته بصتورة جذريتة يف أسترع    

بأنته   مويوصي هتذا التقيتي  وقت ممكن. 

اإلداري والتشتغيلي التذي   لدعم لينبغي 

يتم احلصول عليه من التدعم التشتغيلي   

امليتتداني أن ُيسدتتجدلد بوضتتو  وشتتفافية  

كجزء من الربنتامج امليتداني، وأن يتتم    

ختصيصتتته عندئتتتذ بستتترعة وبصتتتورة 

منتظمة، وال ينبغتي االحتفتاظ بته ألي    

سبب من األسباب لدى املقر الرئيستي.  

ويوصتى التقييم بأن يتم توزيع ختدمات  

الدعم اإلداري والتشتغيلي علتى النحتو    

يف املائتتتتة للوحتتتتدة  60التتتتتالي: )أ( 

 20املسؤولة عن حشتد التمويتل؛ )ب(   
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 

اإلجراء املتفق عليه  )ج( اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذهاوصف 

 يف رّد اإلدارة )ب(

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

يف املائتتة للمكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا    

يف  20الالتينية والبحر الكارييب؛ )ج( 

املائة للمقر الرئيسي للمنظمتة يف رومتا.   

وينبغتتتتي خلتتتتدمات التتتتدعم اإلداري 

بقتًا للمعتتايري  والتشتغيلي التذي يتوزع ط   

الواردة يف هتذه التوصتية أن يستاعد يف    

دعم "الصندوق االحتياطي"؛ الذي ورد 

 .1-5وصفه يف اإلجراء املقرت  

 تعمل بشكل جيد.

 

يتماشى مع اإلطار االسرتاتيجي، بالتشاور مع شعبة  رصدوضع نظام  -3 5

 تكنولوجيا املعلومات، لإلشراف على أطر الربجمة القطرية. 

يوصى بأن ُينشئ املكتب اإلقليمتي   -3 

ألمريكتتا الالتينيتتة والبحتتر الكتتارييب    

وظيفتتة لرصتتد النتتتائج تكتتون مرتبطتتة  

باألولويتتات اإلقليميتتة وبأولويتتات ُأطتتر 

الربجمة القطرية. واإلقليم هتو املستتوي   

الذي يتناستب إىل أبعتد حتّد متع هتذه      

 الوظيفة.

إن الدعم املقدم لإلقليم جيد، ولكن 

الي املتواصل على مر الزمن الدعم امل

 هو األمر غري املضمون. 

إن دعم النظام العاملي إلدارة املوارد هو من الشروط املؤسسية الضرورية  -4 5

للحفاظ على الدعم اإلداري لإلطار االسرتاتيجي موضع التنفيذ. وقد أنشأ 

املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب فريقًا مؤلفًا من شخصني 

يوصدتتى بتتأن ُتبقتتي املنظمتتة علتتى    -4 

هيكل دعٍم النظام العاملي إلدارة املتوارد  

لدى املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينيتة  
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو 

 التغيريات املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 اإلدارة )د( 

* 
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 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

والبحتتتر الكتتتارييب، وتطتتتوير مجيتتتع  قليم. ملعاجلة قضايا النظام املتكررة يف مجيع أحناء اإل

الوحتتدات املنهجيتتة، وذلتتك بهتتدف   

املستتاعدة يف حتستتني كفتتاءة عمليتتات   

 التشغيل اإلقليمية.

عن تعبئة املوارد من الفئة  ةمسؤول ةموظفقبل بضع سنوات، مت نقل  -5 6 

، من املقّر الرئيسي إىل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية 2-ف الفنية

إىل  ة، مت نقل املوظف2016والبحر الكارييب. واعتبارًا من يناير/كانون الثاني 

املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى، حيث تساعد يف تلبية احتياجات 

 بأكملها. املنطقة 

بالنظر إىل الزيادة املتناميتة ألهميتة    -5 

الربنتتامج امليتتداني يف أمريكتتا الالتينيتتة 

والبحر الكتارييب، وحقيقتة أنته ُيمتوثل     

بصورة متزايدة من املساهمات اليت تترد  

من البلدان داخل هذا اإلقليم، واملكتب 

اإلقليمتتي ألمريكتتا الالتينيتتة والبحتتر    

شتعبة  متن  الكارييب والدعم التذي يترد   

فإنته   دعم وإعداد السياستات والتربامج  

ينبغي وضع اسرتاتيجية لتعبئة املتوارد  

املؤسستتتية تشتتتمل إحلتتتاق متتتوظفني   

خمتصتتتني باالستتترتاتيجية واملشتتتاركة 

الوثيقة من جانتب املمتثلني الُقطتريني.    

تصميم نهج متكامل للدور الذي  وينبغي

تلعبتته املنظمتتة يف التعتتاون بتتني بلتتدان  
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 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

اجلنوب يف هذا السياق. وينبغي حلشد 

املوارد أن ُيدرج كقطتاع استرتاتيجي يف   

ُأطتتر الربجمتتة القطريتتة وفتتى توظيتتف  

املمثلني الُقطريني واملتوظفني الفنتيني يف   

 اإلقليم.

 ُقبَلت   

 

اإلدارة يوص  بـأ  تقـوم   : 7التوصية 

ــذ    ــميم وتنفي ــة بتحســ  تص اإلقليمي

تقيــيم املشــاريع امليدانيــة، وةــذل     

آليــات التنفيــذ لضــما  اســ  إدارة 

ــيت     ــة ال ــات املعياري ــة واملنتج املعرف

 تتولد عن املكاتب امليدانية.

العمل اجلاري مستمر مع نتائج 

 إجيابية.

، ُعقدت حلقة عمل تدريبية إقليمية يف املكتب اإلقليمي 2015يف عام  -1 5

ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، مع نقاط اتصال قطرية، للمساعدة على 

بناء القدرات يف مجيع أحناء اإلقليم. وبعد ذلك بوقت قصري، مت تعيني 

 موظف اتصال يشرف على عملية التنسيق مع األهداف االسرتاتيجية. 

ة إىل املشاريع احملددة التيت  بالنسب -1 

خضعت للتقيتيم، َفُيوصدتى بتأن يكفتل     

رؤستتاء األفرقتتة املتعتتددة التخصصتتات  

واملمثلون الُقطريون وضع تصميم يضتمن  

بصتتورة مؤكتتدة إحتتداث تتتأثري علتتى    

السياستتات علتتى املستتتوي احمللتتي أو  

الوطين. وفيمتا يتعلتق باملشتروع الرائتد     
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 التوصية الصادرة عن التقييم )أ(

الذي جيري تطويره كجزء من اهلتدف  

، فيوصتتىد بتتأن يقتتوم  1ستترتاتيجي اال

املكتتتب اإلقليمتتي ألمريكتتا الالتينيتتة    

والبحر الكتارييب بتإجراء تقيتيم شتامل     

للتصتتميم، وللعمليتتات وللنتتتائج قبتتل   

 تنفيذها على املستوى اإلقليمي.

النظام يعمل بشكل جيد، وهو 

خيدم االحتياجات املطلوبة، ولكن 

 هناك جمال لتحسينه. 

العامني املاضيني، نشر املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر  خالل -2 5

الكارييب هذه املعلومات على مساحة عمل ميكن الوصول إليها عن طريق 

الشبكة احمللية الداخلية. وتسمح هذه الصفحة للمستخدمني باحلصول على 

واملواقع، املعلومات املتعلقة جبميع املنتجات املعيارية )الدالئل والكتيبات، 

وغري ذلك( وحتديثها، وهي معلومات الزمة إلنتاج وتوزيع املنشورات؛ 

ويظل جمال املعلومات اإلحصائية املتعلقة بالتحميل جمااًل ميكن مواصلة 

 تعزيزه. 

فيما يتعلق بإنتاج وتوزيتع النتتائج    -2 

املعياريتتة، فيوصتتى بتتأن ُيركتتز املكتتتب 

اإلقليمتتي ألمريكتتا الالتينيتتة والبحتتر    

كتتارييب املتتادة املتاحتتة علتتى شتتبكة   ال

اإلنرتنتتتت، وأن ُيبلاتتت  املستتتتخدمني   

امُلحتمدلني باملعلومات، وأن ُيدرج عدثادًا 

لعمليات البحث والتحميتل وذلتك متن    

 أجتتتتتتتتل رصتتتتتتتتد االستتتتتتتتتعمال.

كما ينبغي السترتاتيجية املعلومتات أن   

تستخدم اإلعالنتات وامللخصتات التيت    

تستهوي اجلمهور املستهدف مباشترة،  

وينبغي السرتاتيجية االتصال أن ُتحدد 
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اجملموعتتات الستتكانية املستتتهدفة وأن  

 تنّوع القنوات املستخدمة.

نظرا إىل ما كان عليه اإلقليم قبل 

تعيني املوظف املسؤول عن املساواة 

بني اجلنسني، يعد التقدم يف هذا 

 اجملال كبريا للغاية. 

، مت تعيني موظف مسؤول عن املساواة بني اجلنسني من الفئة 2014يف عام  6

لإلقليم، وقد شارك اإلقليم أيضًا يف املؤمتر األول بشأن السياسات  4الفنية 

، واستقالهلا االقتصادي، واحلقوق املتعلقة الريفلتعزيز حقوق املرأة يف 

دماج باملساواة بني اجلنسني. كما قام اإلقليم بوضع وتنفيذ خطة عمل إل

املنظور اجلنساني يف كل من خطط عمل األهداف االسرتاتيجية. وقد كان 

املنظور اجلنساني جماال أساسيا يف عمل مجاعة دول أمريكا الالتينية والبحر 

الكارييب يف مجيع أحناء اإلقليم. وكان العمل يف جمال السياسات املتعلقة 

أهمية على جداول أعمال  باملساواة بني اجلنسني والزراعة من البنود األكثر

 البلدان يف مجيع أحناء اإلقليم. 

 ُقبَلت

 

: ينبغــل ملنظمــة األغذيــة 8التوصــية 

والزراعة بأ  تقوم فورًا بإصدار خطـة  

عمل للقضاء عل  عدم املساواة احلاليـة  

ب  اجلنس ، تشتمل علـ  غايـات،   

ــة   ــر  منيـــــ ــدار، وُأطـــــ وأهـــــ

ــوارد ــل.وم ــادة   وينبغ ــق  ي أ  تتحق

ةــبرية يف عــدد النســاء بــ  املمــالل   

الُقطــري ، وينبغــل للنســاء أيضــًا أ  

َيِصـــل َن إ  ف ـــات املرتبـــات األعلـــ  

ــارات    ــّتعن بامله ــَن يتم ــرأ أ  َيك  )بش

 املطلوبة(.

التوصية متفاوت  يذتتتنفغري ةاٍر:  - 3 تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك ال زالت يف مرحلة أولية جدا؛ خطةسلء:  - 2 ؛يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية ال شلء: مل - 1 :درجات سجل إجراءات اإلدارة   *

براهني  مّثةممتا :  - 6 ؛ية على أثر ذلك على الغاية املستهدفةالتوصية تنفيذًا كاماًل ومّثة براهني أول ُنّفذتجيد:  - 5 ؛أحرز تنفيذ التوصية تقدمًا؛ ما من براهني بعد عن النتائج على الغاية املستهدفة ةاٍر: – 4 ؛ يتتتوجزئ

 مثبتة على أن تنفيذ التوصية أّدى إىل إحراز أثر إجيابي على الغاية املستهدفة.

 


