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ثار علومات عن اطخطوات املتخذة لتسسني أداء املنظمة يف قحقيق النتائج واآآخر املهذه الورقة األعضاء بتزود -  1

. العاملية واإلقليمية والقطريةواملعيارية الربامج  –مجيع جوانب عمل املنظمة من خالل على املستوى القطري املنشودة 

 21121حزيران /يونيوللمجلس يف  الرابعة واألربعني بعد املائة األعضاء يف الدورةالتوجيهات اليت قدمها ىل وهي تستند إ

 . 2هالميدانية وعهيكل شبكة املكاتب امللوثيقة املعنونة استجابة ل

 هاونتائجاملنظمة أنشطة قحسني أداء كل ( 1: )أييف مجيع اجملاالت املتفق عليها، طيب تقدم أحرز وقد -  2

النظر عن مصدر غض ، بفاومجيع جوانب عمل ال يفوزيادة التكامل  ؤتجزالتقليل و( 2)على املستوى القطري؛ آثارها و

، وبني يدانيف املإجراءاتها عرفية العاملية واملعيارية واملنتجات املاملنتجات بني والتمويل، بني املكاتب امليدانية واملقر، 

 ، بالقدرة على الصمود أمام الصعاب املتعلق املنظمةبرنامج يف اتساق كامل مع  والتنميةإعادة التأهيل و أنشطة الطوارئ

من غري الدولية األمم املتسدة والوكاالت وكاالت غريها من إلقليمية، واالوطنية وؤسسات تعزيز الشراكات مع املو( 3)

اجملاالت من هذه جمال كل حظي وقد . ث واجملتمع املدنيوالبسمنظمات األمم املتسدة والقطاع اطخاص واجلامعات و

 .2112 حزيران/املعقودة يف يونيولس دورة اجملمنذ متعمدين رتكيز واهتمام ب

األولويات؛ وضع و قحسني التخطيط( أ: )هي ،جماالت رئيسية ةثالثحول  تتمسورجمللس مقرتحات قر اوأ-  3

اج رمنوذج متكامل لتنفيذ الربامج، مبا يف ذلك إدوضع و( ج)شبكة املكاتب امليدانية،  علىتسسينات الإدخال و( ب)

وقحسني  تقين،وارد برنامج التعاون المل أجنعاستخدام إضافة إىل الطوارئ وإعادة التأهيل، وأنشطة  منائيةنشطة اإلاأل

آخر املعلومات املتعلقة هذه الوثيقة وتعرض . إدارة املوارد البشرية لتعزيز األداء واملساءلة واألثر على املستوى القطري

 .التقدم احملرز يف كل جمال من هذه اجملاالتب
 

 األولوياتوضع حتسني التخطيط و -ألف 
 

القطري ى التخطيط وتعزيز وضع األولويات على املستوعلى األهمية احلامسة لتسسني الضوء األعضاء سلط -  4

اجها يف رإدوأطر الربجمة القطرية بدء ز تقدم جيد يف هذا اجملال، سواء من حيث حرأوقد . املستويات األخرىو

اإلقليمية واإلقليمية املنظمة برز هذا التقدم يف التقييم األخري ملكاتب أو. على مستوى املنظمةعمليات التخطيط األوسع 

 .3أفريقيايف الفرعية 

نظر الاآن يتعني أنه هو ىل حد كبري، ولكن األهم قطرية على حنو ما كان مقررا إلربجمة اللأطر مت وضع و-  5

 111أجنز ، يومحتى الو .ةالربجمو طتخطيالاملتعلق بنهجها راجع واملضوء دورها ضمن اإلطار االسرتاتيجي على  اإليه

العمل مستمر يف حني أن ، وتعتمد أطرا للربجمة القطريةتوقع أن يبلدا  151من أصل من البلدان أطرا للربجمة القطرية 

                                                      
1
 CL 144/REP  الوثيقة من 22-11 الفقرات 

2
 CL 144/15  الوثيقة  

3
 PC 114/2  الوثيقة  



3 JM 2013.2/3 

 

عملية يف بلد الطلق تمل و. صاحلةبلدا ال تزل  25يف القائمة  املتوسطة األجلالوطنية األولويات فإن أطر بلدا،  13يف 

، هو مرغوب فيهعلى حنو ما ، تتيح أطر الربجمة القطريةو. البلدهذا حمددة تتعلق بظروف فسسب نظرا إىل واحد 

األمم ة وأطر يشيا مع اطخطط االسرتاتيجية احلكومالتعاون املنظمة، متبالنسبة لتسديد األولويات القطرية متينا أساسا 

 .األوسع نطاقامنائية املتسدة للمساعدات اإل

وثيقة إىل ذلك شارت أكما و. املراجعدورا رئيسيا يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي  وتؤدي أطر الربجمة القطرية- 6

لمنظمة مرتابطة لال ميكن أن تنجح فعاًل عملية الالمركزية إاّل حني تكون األنشطة امليدانية " السابقة، فإناجمللس 

راجع املاإلطار االسرتاتيجي ويعاجل . 4"فسانارتباطًا كاماًل بسلعها العامة العاملية؛ وهما هدفان يكّمالن بعضهما وال يتنا

تنفيذ اإلطار سيبدأ و. حيصره املسألة بشكل ، هذأطر الربجمة القطرية مناإلسهامات وعملية الربجمة، مبا يف ذلك 

 األهداف االسرتاتيجية اليت تقود عملية التخطيطاملعنية بفرق العمل  رغم أن، 2114يف عام اجلديد املستند إىل النتائج 

من األعلى " خّط مباشر" ،اجمللس هالنتيجة العملية ملا أيديعترب ذا هو. جدا مرحلة متقدمةبلغ قد نتائج الووضع إطار 

مسارات " لتسديد أساسًا املنّقسة االسرتاتيجي التخطيط عملية وتشّكل...[ ] إىل األسفل، ومن األسفل إىل األعلى

 يف امليدانيني املوظفني جانب من العاملي، الصعيد على العامة السلع ترمجة لضمان القطري املستوى على" التأثريات

 .5"على الصعيد القطري تائجإىل ن معها، املتعاونة واملؤسسات املنظمة

ضرورية تعترب على مستوى املنظمة قحدد جمموعة من املخرجات وقد وضع كل هدف اسرتاتيجي خطط عمل - 1

األهداف  خطط عملواستفادت . الرئيسية واملؤشراتالعمل لتسقيق النتائج التنظيمية، جنبا إىل جنب مع جماالت 

 إطار الربجمة القطرية  تائجمت رسم خرائط ن ، حيثه السنةنيسان من هذ/أبريل العملية املضطلع بها يفن م االسرتاتيجية

على مستوى الفاو بعني االعتبار يف صياغة نواتج طالب القطرية املأخذ مبا ضمن إىل اإلطار االسرتاتيجي،  بالنسبة

ة على ألساسيالدراسة االستقصائية ا ، وإنبنشاط يف هذه العمليةالفرعية املكاتب اإلقليمية واإلقليمية واشرتكت . ملنظمةا

 .بلدا 41يف بداية  ةرياجملنظمة، اقياس نتائج ضوئها ، اليت سيتم على مستوى املنظمة

كجزء من عملية التخطيط أطر الربجمة القطرية من إىل إسهامات ، من جهة، اإلطار االسرتاتيجييستند و- 8

يوجه الرتكيز االسرتاتيجي املستمر للمنظمة على املستوى القطري فهو أخرى، جهة على نطاق املنظمة، ومن  األكرب

اليت وهذا يشمل املشاكل . املوارداطخارجيني يف شركاء ديدة مع احلكومات والاجلبادرات امليتم االتفاق على  نظرا إىل أنه

على الصعيد القطري ومواءمة النتائج التنظيمية مع االلتزامات اليت تقدمها من املساعدة  نشودةوالنتائج املتعاجلها الفاو 

الذي بات راسخا ديد، النهج اجلويعاجل . يف قحقيق النتائجاحملرز قياس التقدم  يةوكيف إطار الربجمة القطرية الواردة يف

عمودي ضمن التكامل الياألفقي عرب الشعب واإلدارات الفنية، و للتجزؤوضع حد قضايا طويلة األمد ل يف كل األقاليم،

  .ةوالقطري ةواإلقليمي ةالعامليالربامج بني 

                                                      
 
4
 CL 144/15  من الوثيقة 2 الفقرة 

5
  CL 144/15  الوثيقة من 11 الفقرة  
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 شبكة املكاتب امليدانية علىتسسينات الإدخال - باء

 ممثليات الفاو
 

 2112 كانون الثاني/منذ ينايرف. ممثلي املنظمةوترية تناوب تسارع الرئيسية يف جماالت التغيري ثل أحد مي- 9

 ملديهممثال  36، هممن بين. اتاحلكومموافقات ينتظرون عدة ممثلني لمنظمة، مبا يف ذلك جديدا ل الممث 42هناك  كان

 نيمنسقأو ك الطوارئحلاالت  نيمنسقك، فرعي إقليمييف مكتب إقليمي أو أو املنظمة، إما يف املقر، سابقة يف خربة 

وقع خبربات متميزة و ونالستة الباقبينما يتمتع . ةقطريالكاتب امليف  نيوطني نيأو كموظف يف امليدانالفاو ع يراشمل

دارة اإليف جمال امتسان الكفاءة وكلهم اجتازوا . واالستسقاق اآخرين، على أساس اجلدارةعلى غرار ، االختيار عليهم

عددهن إىل ، ليصل امرأة 12هناك ، ومن بني ممثلي املنظمة اجلدد اإلثين واألربعني. شركة خارجيةالذي تشرف عليه 

 .سنةرنامج تدرييب جديد للمكاتب القطرية قبل نهاية الوسيبدأ تنفيذ ب. أحناء العاملخمتلف يف امرأة  19

 منغوليا ومجهوريةيف ممثل املنظمة ء وظيفتني لنائب إنشا ، مت2112 حزيران/وبعد موافقة اجمللس يف يونيو- 11

لرؤساء كما أنشئت وظائف ، (اإلشراف على عملهميف اممثلية املنظمة يف الصني استمرار مع )الدميقراطية الشعبية  كوريا

 األخرية على  وضع اللمساتقريغيزستان وطاجيكستان، يف انتظار وابوا غينيا اجلديدة بالنسبة إىل بالربامج القطرية 

املنظمة يف  ممثل بينما ينتظر لمنظمة يف جنوب السودان اجلديد لمثل هذا ويوجد امل. اطخاصة بهماتفاقات البلد املضيف 

ممثل املنظمة، ممولة من لنائب كما هو مذكور أدناه، مت إنشاء مخس وظائف ووباإلضافة إىل ذلك، . هغواتيماال تأكيد

وأثبتت هذه . حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل والتنميةعمليات موارد من خارج امليزانية، كجزء من التكامل بني 

خطط توجد و. الربامج واملشاركة يف العمليات املشرتكة بني الوكاالتتنفيذ مفيدة جدا لتعبئة املوارد و هاأن الوظائف فعال

وإضافة إىل . به ويسمح حجم الربنامج يربر تعزيز هيكل املكاتبأن تسعة بلدان أخرى حيث يشمل للتوسيع هذا العدد 

جزر يف وأوزبكستان وأربعة بلدان مولدوفا بالنسبة إىل ( موظفون وطنيون)مساعد ممثل املنظمة ء وظائف ذلك، مت إنشا

 .احمليط اهلادئ

للفاو أقوى  اثات مع البلدان األعضاء اليت طلبت وجودأو من خالل البع املنظمةاتصاالت يف مقر أجريت و- 11

وإما وجود جديد  ممكنةترتيبات متويل جديدة ووأنشطة االتصال، ات األنشطة من خالل املزيد من الشراكنطاق ع يوتوس

؛ (تونغا وفانواتووغينيا االستوائية )اتفاقات جديدة  بلدان وقعت فعال 3( 1): هاومن بين. القائم وجودالنطاق لأو تعديل 

قريغيزستان ومولدوفا وكازاخستان و فيجيوأذربيجان )مشاريع االتفاقات موافقة احلكومة ظر فيها تتنبلدا  12( 2)

اليت بدأت البلدان ( 3) ؛(أوزبكستانوتركيا وطاجيكستان وجنوب أفريقيا وجزر سليمان والروسي االقحاد ونيجرييا و

اهلند والصني واجلزائر )املنظمة بالبلدان اليت اتصلت مبدئيا ( 4) ؛(والكويتإيران وكوريا )شات امؤخرا نقمعها 

 (.إندونيسيا واملكسيك وفنزويالو
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على حنو ألعضاء بلدان ام الاسهإلضمان األجهزة الرئاسية مع طلب  ىماشتوجتدر اإلشارة إىل أن هذه العملية ت- 12

-2114فرتة السنتني األعضاء طوال بلدان هذا اجلهد املشرتك مع الوسيتواصل . املكاتب امليدانيةتعزيز شبكة يف كبري 

2115. 
 

 واالتصال اتالشراك
 

، مت إيالء اهتمام كبري لتعزيز الشراكات 2112 حزيران/اجمللس يف يونيوأقره شيا مع النهج الذي امت -13

اسم اختصاصات و تدلعلى سبيل املثال، ُعف. الفرعي على املستويني اإلقليمي واإلقليميفاو االسرتاتيجية والتنفيذية لل

االقحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا والربامج التابعة مع املنسق اإلقليمي الفرعي لشرق أفريقيا لتشمل االتصال 

وينتظر . ممثل املنظمة يف جيبوتي اآن املسؤول عن االتصال يف اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةكما أصبح . هلا

املعين تصال يف حني أن مسؤول اال. ةالنهائي املوافقة يمنائية للجنوب األفريقاجلماعة اإلاملعين بتصال مسؤول اال

 .يؤدي مهامهماعة البلدان الناطقة بالربتغالية جب
 

 جماربلاو بتاكملاو دراوملا ةرادإ
 

لنظام لتنفيذ الكامل اليف بدء متثل ابتكار رئيسي آخر  حدثهذه التغيريات يف مالك املوظفني، عالوة على و- 14

للفاو للمكاتب القطرية اإلدارية واملالية ملعلومات مل تكن اسابق ففي ال. يف مجيع املكاتب القطرية العاملي إلدارة املوارد

 اعنصراإلدارة احلديثة معلومات وتعترب . بشكل منفصلاملقر واملكاتب القطرية بل كانت تعاجل زءا من نظام معلومات ج

لنظام العاملي ويساعد تعميم ا. من مجيع أجزاء املنظمة ةلدعم العمليات القطري احيوي عنصراني األداء ومن قحس اأساسي

، بغض النظر عن الفاوعدد موظفي بشأن اآن معلومات كاملة، على سبيل املثال، ومثة . ذلكإجناز على  إلدارة املوارد

العادي ولكن كانت هناك صورة املمولني من الربنامج ظفني يف املاضي بالنسبة للموومل يشكل ذلك مشكلة . قودهمأصل ع

اإلجراءات املالية واإلدارية رصد املمكن اآن  بات منو. وعددهم أكرب بكثريع يراوظفي املشمبفيما يتعلق غري كاملة متاما 

إدارة أداء بالنسبة لكامل ، ولمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامللالمتثال ضروري أمر وهو ، جنعأبطريقة للمكاتب 

 .أيضا نظمةامل

كاتب من املباالستعانة مبوظفني من املقر واملكاتب امليدانية ويف بعض احلاالت  نظام العاملي إلدارة املواردونفذ ال- 15

مباشرة  عملية التنفيذ أيضا فرصة للعديد من املتدربني لالطالعأتاحت و. تقدم التدريب أثناء العملاليت خرى األقطرية ال

   .عمل املكاتب القطرية ولفهم مشاكلها وقحدياتها على كيفية

. ، جنبا إىل جنب مع عناصر أخرىسنةمن عملية إدارة األداء احمل اهذه املعلومات اآن جزءوأصبست - 16

لتدابري لنهجي املرصد لضع نظام جديد لري وكجزء من خطة العمل الفورية، جيضطلع به العمل املوباالستفادة من 

من ثالثة موعة يستخدم هذا النظام اجلديد لتقييم األداء جمو. فعالية املنظمة على املستوى القطريلستوى امل الرفيعة
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تها وإدارللمكاتب القطرية واإلدارية شؤون املالية املستمر للمكتب املفتش العام استعراض يف األول يكمن العنصر . عناصر

مع  ،االمتثال واملساءلةاإلدارة ومن مؤشرات موحدة األداء عرب جمموعة  تقييمأساسا متينا لهذه التقارير وتتيح . لربامجل

. املقارنة بني املكاتباسبة القطرية هذه بتقارير احملكما تسمح . الرتكيز على مثانية جماالت رئيسية للرقابة الداخلية

توفر معايري أداء يف خمتلف البلدان، أو قائمة قحليل البيانات الكمية من مصادر أخرى يف العنصر الثاني يتمثل و

نوعي، طابع  فهو ذوالعنصر الثالث أما و. الفاوبرنامج البلد وتعقيد مستوى وحجم باالستناد إىل جمموعات من البلدان 

على و. من عدد من التقييمات اطخارجية األخرية واملنهجيات املستخدمةخلصة لنهج والدروس املستاويعتمد بشدة على 

 تتألف مني وضعته شبكة ذالشبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ل" شرتكاملنهج ال"فإن ، وجه اطخصوص

دراسة استقصائية لتقييم الفعالية التنظيمية للمنظمات املتعددة األطراف اليت متوهلا، يشمل  ةاحنامل نبلدامن ال 11

عددا من هذه املؤشرات واملسائل املتصلة بها، جنبا إىل جنب و الفاستستخدم و. الرئيسية ات األداءمؤشرمن  21تغطي 

 .األخرى خريةاملستخدمة يف التقييمات اطخارجية األاألسئلة مع بعض 

تطور جنبا إىل بشكل متعمد سيهذا عمل قيد التنفيذ فيف خطة العمل الفورية، ما هو منصوص عليه على حنو و- 11

النظام يم تنفيذ وس. املنظمةاطخاصة بد توافر املعلومات ذات الصلة يف نظم اإلبالغ يزاتجنب مع التسول املستمر للمنظمة و

مجيع املكاتب القطرية  يفو 2114واختبارها يف عدد من البلدان خالل اجلزء األول من عام  2113حبلول نهاية عام 

 .2115-2114حبلول نهاية فرتة السنتني 

أن هياكل التوظيف كفالة املهارات لموعة جملالفرعية استعراضات ية املكاتب اإلقليمية واإلقليمت أجروقد - 18

واستمرت الفاو يف العمل  .خطط عمل األهداف االسرتاتيجيةووتتماشى  قاليمأولويات البلدان واألا تتناسب واطخاصة به

الفرعية لضمان تواؤم عدد املوظفني مع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية من أجل تعزيز قدرات  2112الذي بدأ يف عام 

 .   الطلبات الواردة من البلدان، ووافقت على األولويات اإلقليمية واإلطار االسرتاتيجي املراجع وخطط العمل املستجدة

حزيران /اجمللس يف يونيودورة وجاء ذلك عقب االستعراض الالحق للمكاتب امليدانية الذي أجري بعد انعقاد  -19

نذاك، أدخلت جمموعة من التعديالت اليت ال تؤثر يف امليزانية على الوظائف يف مجيع األقاليم، مبا يف ذلك وآ. 2112

تشرين /نوفمربدورته املعقودة يف يف إنشاء الوظائف وإلغاؤها وتغيريات يف االختصاصات، على حنو ما أبلغ به اجمللس 

دورة املؤمتر انعقاد الفرعية بعد املكاتب اإلقليمية واإلقليمية  وأجري استعراض آخر جملموعة املهارات يف. 21126الثاني 

وجتاوز ذلك . وختطيط العمل الالحق الذي اضطلعت به الفرق املعنية باألهداف االسرتاتيجية 2112حزيران /يونيويف 

الفرعية مع األولويات القطرية املكاتب اإلقليمية واإلقليمية يف  االستعراض السابق فيما يتعلق مبواءمة اطخربات الفنية

وتوىل منسقو األهداف االسرتاتيجية والشعب . األهداف االسرتاتيجية من جهة أخرىواإلقليمية من جهة وخطط عمل 

وباستثناء حاالت قليلة فسسب، كان هناك اتفاق بشأن اجملاالت . الفنية يف املقر استعراض مقرتحات املكاتب اإلقليمية

 11وقبلت اإلدارة العليا حوالي . ء الثغرات الفنية أو تقليل القدرات الفنية حيثما يكون الطلب أقلاليت ينبغي فيها مل
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ائف، وتغيري ظرتب الوإعادة قحديد وتغيريا، تشمل كل األقاليم، مبا يف ذلك إنشاء وظائف جديدة، وإلغاء الوظائف، 

 .، وإعادة تركيز اجلانب الفين للوظائفاسم الوظيفة

 وذج متكامل لتنفيذ الربامجمنوضع - جيم
 

برامج الطوارئ وإعادة التأهيل من عن نقل املسؤوليات التنفيذية  2112 كانون الثاني/يف ينايرنظمة املقررت  -21

املمثلني /املساعدالعامة للمدير العام ية املسؤولقحت إىل املكاتب امليدانية  إعادة التأهيلشعبة الطوارئ وقر قحت قيادة امل

نقل تنطوي على الحمدد ذات جدول زمين خطة  7جملس املنظمة يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائةوأقر . نيياإلقليم

يف مجيع  2113 حزيران/حبلول يونيوذلك  اكتملوقد ، إىل املكاتب امليدانية الطوارئحاالت فظة اتدرجيي حلال

 املقريف إدارة العمليات باالحتفاظ مؤقتا حبيث مت سوريا ( 1): تني تتمثالن يفاالستثناء الوحيدوال زالت حالتا . قاليماأل

 .ؤقتا يف املقرتف  بها مطاق اليت حيالواسعة النعمليات مكافسة اجلراد و( 2)؛ لسالة السائدة يف البالدل نظرا

من خالل عملية تشاورية مع املكاتب امليدانية، لضمان انتقال  ،عملية الالمركزية بطريقة تدرجيية طبقتوقد  -21

ملعنية، وال فاو اممثليات ال اتقدرعلى بناء تدرجييا للعمل واختذت إجراءات ملراجعة هيكل املكاتب املستفيدة و. سلس

ل املنظمة يف حجم كبري من عمليات حاالت الطوارئ مبا يف ذلك من خالل إنشاء مناصب نائب ممثتلك اليت هلا سيما 

ممثل لنائب وظيفة  14فتح حتى اآن ويتوقع . غري الرئيسيةاملوارد / بلدان خمتارة باستخدام التمويل من خارج امليزانية

 . طور اإلنشاءيفتسع املتبقية بينما ال تزال ال مخساء وشغل نشإمنها مت املنظمة، 

والشرق األدنى ومشال  ،وآسيا واحمليط اهلادئ ،ريقيامجيع املكاتب اإلقليمية ألفمت تعزيز ويف الوقت نفسه، - 22

 الضروريالدعم قاليم ب األفاو يفممثلي الزويد لت نيإضافيمبوظفني تنفيذيني أفريقيا، وأمريكا الالتينية والبسر الكارييب، 

 .املستقبليف حلاالت الطوارئ احلالية وبشكل مالئم الستجابة الالزمة لوللسفاظ على القدرة 

الطوارئ اليت حاالت شاريع املتعلقة مبلتوزيع تكاليف خدمة املشاريع  مت تنفيذ منوذج مؤقت جديدكما  -23

بناء على طلب اللجنة به ي جيري االضطالع ذبتكاليف دعم املشاريع الاصة للسياسة اطخ شاملاالستعراض اليف تدرج س

 .املالية

شعبة الطوارئ وتتسمل . الصمودبشأن  5تيجي اجلديد تنفيذ اهلدف االسرتابوتتعلق هذه التغيريات أيضا  -24

لتهديدات ل تأهبمساعدة البلدان األعضاء للمن متكني املكاتب امليدانية عن سؤولية يف املنظمة املوإعادة التأهيل 

ورا دالفنية األخرى يف املقر أيضا شعب عدد من اليؤدي و. مواجهتها يف الوقت املناسبية والزراعة وائلغذواألزمات ا

بعد دمج عمليات الطوارئ و. الفرعية مراكز خدمة الدعم اإلداري واملالي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية على غراررئيسيا، 

إلدارة الالمركزية لالنموذج اجلديد لكن و. معا بشكل جيد هذه الوحدات فعالتعمل يف إطار الربجمة املشرتكة، 
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املقبلة  18-12لمكاتب امليدانية على مدى األشهر ل االحتياطيالدعم تقديم الرصد الوثيق ويقتضي ارئ وستجابات الطال

 .قدرات كافية يف مجيع املواقعتتوافر حتى 

وإدخال املزيد من لكن ال يزال يتعني القيام باملزيد و. 2113-2112 الفرتة خاللطيب حرز تقدم أوقد  -25

القطري ى تعزيز ختطيط العمل على املستوسيتيح وعلى وجه اطخصوص، . 2115-2114الفرتة التسسينات خالل 

الفاو تنفيذ سياسة لتوقع أن يكون يوإضافة إىل ذلك، . للموارد فعالية وتعبئة أكثر اسرتاتيجيةالواألثر لتسسني وسيلة 

 .للمنظمةالتابعة أثر إجيابي على عمل املكاتب امليدانية املوظفني تنقل املتعلقة ب

زيد قديم آخر املعلومات عن املإىل توحرز ألتقدم الذي بشأن ااألعضاء صول على تعليقات إىل احلدارة تتطلع اإلو -26

 .سرزذي سيال من التقدم
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