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شكر وتقدير

يوّد مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة التوّجه بالشكر لكل من ساهم يف هذا التقييم، بقيادة السيدة 
خرباء  ستة  من  التقييم  فريق  تألّف  املنظمة.  يف  التقييم  مكتب  من  الله  عبد  ولد  أحمدو  السيد  من  وبدعم  خالد  أروى 
املحاصيل  إنتاج  موضوع  غطّى  والذي  رئييس،  كمستشار   Jonathan Robinson السيد  وهم  مستقلني.  متخصصني  دوليني 
املحاصيل،  حامية  غطّى  الذي  حسن  موالي  والسيد  واإلرشاد،  الريفيّة  التنمية  وغطّى  الشاذيل  صالح  والسيد   تحديداً، 
الرّي،  موضوع  غطى  الذي   Harry W. Denecke والسيد  الحيوانية،  الرثوة  تنمية  غطّى  الذي   Maurizio Dioli  والسيد 
من  كّل  قبل  من  التقرير  مراجعة  متت  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  وغطّى   Venkatesh Salagrama  والسيد 
السيد Olivier Cossee والسيد Bernd Bultemeier من مكتب التقييم. كان الدعم اإلداري الذي قّدمته السيدة سارا جاف 

من مكتب التقييم فعاالً يف نجاح التقييم. 

تم تنفيذ التقييم مبساعدة قيّمة من موظفي منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف املكتب اإلقليمي للرشق األدىن وشامل 
أفريقيا، واملكتب اإلقليمي الفرعي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، ووحدة تنسيق الربنامج يف اململكة العربية 

السعودية. وقد مّكنت األفكار املستخلصة واملعرفة واملشورة والتعليقات التي قدموها من تحقيق هذا التقييم. 

استفاد التقييم من اسهامات العديد من أصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املمثلية الدامئة للمملكة العربية السعودية لدى 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ووزارة البيئة واملياه والزراعة، واملوظفني الحكوميني، ومنظامت املزارعني، وموظفي 
الوكاالت األخرى لألمم املتحدة، ومراكز األبحاث والقطاع الخاص. وقد كانت مساهامتهم حاسمة بالنسبة لعمل الفريق وهي 

محّل تقديٍر عظيم. 
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تقييم التعاون التقني بني حكومة اململكة العربية السعودية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

امللّخص التنفيذي 

مقدمة

ملخص 1:  ميثل هذا التقييم أول تقييم شامل ومستقل للتعاون التقني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( يف 
اململكة العربية السعودية. وقد أجري التقييم بناء عىل طلب من وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية، والتي 
عرفت سابقا باسم وزارة الزراعة، تم هذا التقييم بدعم من مكتب الفاو اإلقليمي ملنطقة الرشق األدىن وشامل 

افريقيا. 

شمل التقييم العرش سنوات املاضية فقط من الربنامج، املرحلة ما بني 2006-2011 وما بني 2012–2016. تم  ملخص 2:  
التقييم  متحور  وقد  الفردية.  املشاريع  تقييم  من خالل  األولوية  ذات  واملجاالت  املواضيع  تقييم  عىل  الرتكيز 
والريفيّة  الزراعية  التنمية  الفاو يف مجال  ملنظمة  التقني  التعاون  برنامج  أحدثه  الذي  الفرق  ما  حول سؤال: 
واألمن الغذايئ يف اململكة العربية السعودية؟ من خالل هذا التساؤل، سعى التقييم لتقدير أهمية الدعم الذي 
تقدمه املنظمة؛ وإذا ما كانت قد لعبت دورها بطريقة اسرتاتيجية أم ال، وإىل أي مدى كان برنامجها متناسباً 
مع االحتياجات القطرية. كام سعى عن كثب لدراسة الروابط بني الدروس املستفادة من الربنامج عىل كل من 
مستوى املرشوع ومستوى االسرتاتيجية والسياسات. وبحث التقييم أيضا يف النتائج املحرزة، والرشاكات املقامة 

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، واىل أي درجة تم تحقيق تنمية القدرات. 

تألف فريق التقييم من مدير التقييم وموظف تقييم معاون وستة استشاريني متخصصني يف املوضوع. وأقيمت  ملخص 3:  
والعال واملدينة  املكرمة  والخرج وجدة ومكة  الرياض والجوف واألحساء  أنحاء  زيارات ملواقع يف جميع  عدة 
املنورة. وأجريت جوالت من املقابالت مع املوظفني الرئيسيني يف التعاون املشرتك بني منظمة الفاو واململكة 
العربية السعودية وغريهم من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك موظفي الفاو التقنيني وموظفي الربنامج ونظرائهم 
من املوظفني اإلقليمني والقطريني يف الرياض. متثّل التحدي الرئييس للتقييم يف عدم وجود نظام إدارة قائم عىل 
النتائج، لتسهيل رصد وتقييم املشاريع. وتعامل الفريق مع هذا التحدي باستخدام طريقة جني النتائج، بناء 
عىل تحديد التغيريات التي حدثت يف مجال معني من العمل أو املنطقة أو املجموعة املستهدفة، ومن ثم تحديد 

مساهمة املنظمة املحددة يف إحداث هذه التغريات. 

النتائج

األهمية االسرتاتيجية: يتامىش برنامج التعاون التقني جيداً مع أولويات اململكة العربية السعودية يف القطاع  ملخص 4:  
أصحاب  وثقة  باحرتام  والزراعة  األغذية  منظمة  تحظى  القطرية.  التنمية  خطط  يف  محدد  هو  كام  الزراعي 
املصلحة القطريني، ويُنظر إليها عىل أنها رشيك تقني قيم. ومع ذلك، فإنه مل يتم بعد تصميم برنامج التعاون 

التقني ليؤثر بشكل مبارش يف سياسات وأولويات األمن الغذايئ يف اململكة العربية السعودية. 

الرشاكة والتنسيق: أولت منظمة األغذية والزراعة اهتامما قليال بالرشاكات االسرتاتيجية عىل املستويات القطرية  ملخص 5:  
واإلقليمية والدولية، وهناك نتائج متباينة عىل مستوى املرشوع فيام يتعلق بالرشاكات طويلة األجل. 

القيم املعيارية: ال متلك منظمة األغذية والزراعة القدرة الكافية إلدماج قضايا التنمية االجتامعية يف اململكة  ملخص 6:  
النوع  قضايا  إلدماج  واضح  نهج  لديها  وليس  االجتامعي(،  واالندماج  الفقر  من  )الحد  السعودية  العربية 

االجتامعي1.

امليزات النسبية ملنظمة األغذية والزراعة يف اململكة العربية السعودية: متتلك منظمة الفاو مزايا نسبية قوية  ملخص 7:  
يف تقديم الدعم التقني يف مجاالت الرثوة الحيوانية ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية، وحامية املحاصيل 
)عىل سبيل املثال: اإلدارة املتكاملة لآلفات(. ومع ذلك، فإن التقصري يكمن يف مجال الرشاكات وتنمية القدرات 

وحوار السياسات. 

تصميم الربنامج: يتامىش تصميم الربنامج مع الرؤية والخطط االسرتاتيجية والتنموية يف اململكة، وتم تصميم  ملخص 8:  
معظم املشاريع لتستجيب ألولويات الحكومة.

 1  يرُتجم مصطلح Gender  لدى منظامت األمم املتحدة إىل أحد املصطلحات التالية: »النوع االجتامعي« و»الجنسانية« و»متايز الجنسني« 

و»نوع الجنس” وقد تم اعتامد مصطلح »النوع االجتامعي« يف هذا التقرير.
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ترتيبات مؤسسية: دعمت وحدة تنسيق الربنامج املشاريع إىل أقىص حد ممكن. ومع ذلك، مل يكن هناك آلية  ملخص 9:  
لإلرشاف عىل التوجه االسرتاتيجي لربنامج التعاون التقني، أو لتوسيع الحوار مع وزارة البيئة واملياه والزراعة 

السعودية فيام يتعلق بتنفيذ املشاريع. 

األمور املالية واإلدارية: أحرز برنامج التعاون التقني تقدما كبريا يف إدارة هذا الربنامج منذ عام 2008 )مراجعة  ملخص 10:  
املرشوع األوىل(. ومع ذلك، ال يزال عدد من القضايا قامئا دون حل، ال سيّام اإليرادات املتأتية من املرشوع، 

وتوحيد العمليات واملهام املالية واإلدارية يف إطار وحدة واحدة. 

العربية  اململكة  القطرية يف  التنمية  واسرتاتيجيات وخطط  رؤية  مع  الربنامج  تصميم  الربنامج: متاىش  أهمية  ملخص 11:  
السعودية، وتم تصميم معظم املشاريع بحيث تستجيب ألولويات الحكومة. 

فاعلية الربنامج: حقق الربنامج نتائج ملحوظة وكانت املشاريع ناجحة إىل حد كبري يف تحقيق نتائج ملموسة  ملخص 12:  
وتحقيق األهداف املوضوعة. ومع ذلك، فإن عدم وجود بيانات عميقة للتقييم والرصد مل يسمح بإجراء تقييم 

شامل ملدى نرش واعتامد نتائج الربنامج. 

استدامة الربنامج: إن االستدامة طويلة األجل للربنامج تبدو محط قلق عام، ال ينحرص فقط فيام يتعلق بتدخالت  ملخص 13:  
منظمة األغذية والزراعة. وعىل الرغم من وجود سياسة تعمل من خالل وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية 

لتعزيز إمكانيات االستدامة، فإن عدم كفاية القدرات يف الوزارة يشّكل عائقاً رئيسياً.

تنمية القدرات: تفتقر تنمية القدرات التي يوفرها برنامج التعاون التقني يف معظم الحاالت إىل اسرتاتيجية  ملخص 14:  
بناء قدرات املوظفني من خالل حلقات عمل تدريبية وجوالت دراسية. تم تحقيق  واضحة، وقد ركزت عىل 
القليل من حيث بناء املؤسسات وإيجاد بيئات متكينيه، ويرجع جّل ذلك إىل اقتصار تركيز التعاون التقني عىل 

املشاريع ومحدودية الكوادر القطرية يف وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية. 

النوع االجتامعي: كانت مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املساواة بني الجنسني2 محدودة واقترصت عىل  ملخص 15:  
مشاريع التنمية الريفية الثالثة. 

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

االستنتاج األول: وجد أن الرتكيز التقني الثنني من برامج التعاون التقني التي تم تقيمهام كان له عالقة وثيقة الصلة وعىل 
الربنامج متاما مع  ينسجم  لكن مل  للحكومة.  التقنية  وبالتطلعات  السعودية  العربية  اململكة  احتياجات  بتلبية  نطاق واسع 

األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  التي حددتها  لألولويات  كبري  إىل حد  التقني  التعاون  برنامج  يزال  وال  استجاب  ملخص 16:  
السعودية. وهذا ليس مستغربا سيّام وأن أنشطة الربنامج ممولة من حكومة اململكة العربية السعودية من 
خالل حساب األمانة أحادي الجانب، وهذا الربنامج جزء ال يتجزأ من الوزارة )وحدة تنسيق الربنامج نفسها، 
ومختلف األنشطة الربامجية للمرشوع(. ينظر غالبا لعمل منظمة األغذية والزراعة محليًا عىل أنه متكامل مع 

عمل الوزارة وهذه نقطة قوة ملحوظة. 

موظفي وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية هم األكرث دراية باحتياجات التنمية يف اململكة، إن االحتياجات  ملخص 17:  
الخاصة والفرص للفئات املستهدفة للمرشوع بحاجة للدراسة بشكل أكرث تنظيام أو التحقق منها بصورة أكرث 

منهجية من خالل تقييم دؤوب لالحتياجات القطرية. 

ينسجم الربنامج بشكل أقل مع أولويات منظمة األغذية والزراعة. عىل الرغم من أن التخفيف من حدة الفقر   ملخص 18:  
هو أولوية رئيسية للمنظمة، حيث تم تناوله بدرجات متفاوتة يف مشاريع إنتاج املحاصيل والري وإدارة املوارد 
الطبيعية، فإن املستفيدين من أنشطة املرشوع يف كثري من الحاالت هم مزارعون أثرياء ومريب ماشية. يُشار ملثل 

هذه الحالة بشكل خاص يف مرشوع تربية الخيول، وهو أيضا سمة ملرشوع تربية األحياء املائية. 

2  يُشار إىل Gender Equality مبصطلح »املساواة بني الجنسني« كمصطلح رسمي ُمعتَمد يف كافة منظامت األمم املتحدة.
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النوع  التكامل املفاهيمي لتحليل  وباملثل، كشفت مراجعة لوثائق الربامج املتعلقة بالنوع االجتامعي انعدام  ملخص 19:  
االجتامعي  النوع  مراعاة  تعميم  إدراج  مجرد  ليس  التقني  التعاون  برنامج  من  املتوقع  الدور  إن  االجتامعي. 
كعبارة يف وثائق املرشوع. بل يجب اطالع وتدريب موظفي التعاون التقني عىل هذا املوضوع بشكل منهجي، 
الرغم من أن املشاريع مل  لتنفيذه. عىل  الالزمة  العمل، وتوفري األدوات  الالزم لهذا  الوقت  من خالل تكريس 
تستفد من موظف النوع االجتامعي يف املكتب اإلقليمي، إال أن مواد منظمة األغذية والزراعة التوجيهية كانت 

متاحة للمشاريع ولوحدة تنسيق الربنامج.

االستنتاج الثاين: إنجازات برنامج التعاون التقني كبرية يف عدد من املجاالت التقنية مثل الصحة الحيوانية ومصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية. ومع ذلك، فإن غياب االنخراط االسرتاتيجي مع حكومة اململكة العربية السعودية لتعزيز السياسات 
واألولويات القطرية لألمن الغذايئ كان سببا لعدم استفادة اململكة من مجموعة كاملة من خدمات منظمة األغذية والزراعة. 

وعىل   .2016-2006 الفرتة  التقنية خالل  املجاالت  من  العديد  يف  مفيدا  تقدما  التقني  التعاون  برنامج  حقق  ملخص 20:  
الرغم من وجود بعض املشاكل فيام يخص التوظيف وتنفيذ األنشطة، فقد كان الربنامج مفيدا للمملكة العربية 
السعودية والسيّام يف مشاريع الرثوة الحيوانية، والتي أظهرت عنرص قوة يف مجال بناء القدرات يف القضايا الهامة 
املتعلقة بالصحة الحيوانية. وسوف يساعد هذا التدريب وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية عىل تحسني 
برامج مكافحة األمراض، والحد من خطر انتقالها وتسهيل االكتشاف املبكر لها واتخاذ اإلجراءات الالزمة. باعتبار 
هذه كله، فإن هذه النشاطات ستساعد عىل ترقية نظام تقديم الخدمات الصحية البيطرية يف اململكة العربية 
السعودية بحيث يتوافق مع املعايري الدولية التي وضعتها املنظمة العاملية للصحة الحيوانية ومنظمة األغذية 

والزراعة. وباملثل، فإن مشاريع إعادة تأهيل البيئة حققت تقدما كبريا.

العمل املنجز يف مرشوع تربية األحياء املائية اتّسم بثالث صفات رئيسية، والتي ميكن أن تؤثر عىل استدامة  ملخص 21:  
املرشوع:

• أوال، العمل املتعلق برتبية األسامك ىف األقفاص، ونظام إعادة تدوير املياه الراجعة، وتقييم اآلثار البيئية 	
السلبية الذي ال يزال يف مراحل مبكرة، ويتطلب املزيد من الوقت وزيادة يف دعم السياسات الستثامرات 

القطاع الخاص للسامح برفع مستوى التكنولوجيا املستخدمة.
• ثانيا، ركزت تدخالت املرشوع بشكل ضيق عىل الجوانب التقنية للتدخالت، دون بذل الكثري من الجهد 	

لوضع التدخالت يف السياقات االجتامعية واالقتصادية والبيئية والتجارية األوسع. وهذا يعني أن اآلثار 
 األوسع للتدخالت )يف شكلها الحايل( ال تزال غري مؤكدة، مع احتاملية وجود انعكاسات سلبية بشأن 

املساواة واالستدامة.
• ثالثا، متحورت أنشطة املرشوع إىل حد كبري حول مجال البحوث فيام تم انتقال جزيئ فقط إىل مرحلة 	

التنمية )من خالل أنشطة مثل منتدى ينبوع لفرص االستثامر يف تربية األحياء املائية يف اململكة العربية 
السعودية(. وسينبغي بذل جهود إضافية وأكرث كثافة لرتويج األنشطة بشكل أوسع، والحصول عىل النتائج 

املتوقعة. 

رغم أن الربنامج ركز بقوة عىل املسائل التقنية عىل حساب املسائل االجتامعية واالقتصادية، ومل يشمل تقديم  ملخص 22:  
البيئة  وزارة  مسؤولية  تبقى  واإلدارة  والحكم  واالقتصادية  االجتامعية  القضايا  فإن  السياسات.  بشأن  املشورة 
واملياه والزراعة السعودية إىل حد كبري. هذا قد يعكس عدم دراية الوزارة بوظيفة منظمة األغذية والزراعة 

االستشارية املتعلقة بالسياسات. 

هدف العديد من مشاريع التعاون التقني إىل زيادة اإلنتاج، ال سيّام بالنسبة للفاكهة واألسامك. هناك حاجة  ملخص 23:  
لتقديم املشورة بشأن سياسات اإلنتاج والري والتسويق. يتمثّل ذلك بشكل خاص، وليس عىل سبيل الحرص، 

بزيادة إنتاج التمور يف األحساء والتي تعتمد عىل طرق ري أكرث كفاءة. 

االستنتاج الثالث: من خالل مرحلتيه اتسم نهج برنامج التعاون التقني بالطرق التقليدية وإىل حد ما توفري الدعم التقني 
بطرق مبسطة. حيث ركّز مكّون تنمية القدرات للتعاون التقني عىل التدريب يف املقام األول.

النموذج الذي اتبع يف برنامج التعاون التقني ليس األحدث، واعتمد بشكل كبري عىل الخرباء التقنيني األجانب.  ملخص 24:  
الذين ميكنهم  الخريجني املؤهلني  تنتج أعدادا كبرية من  الكثري،  الجامعات السعودية، والتي يوجد منها  لكن 
العمل يف العديد من الوظائف التي يشغلها حاليا خرباء دوليني. وعالوة عىل ذلك، فإن املشورة التقنية املقدمة 
ضمن الربنامج مل تراعي بشكل كبري التقدم الهائل يف وسائل اإلنتاج. عىل سبيل املثال، ينبغي استخدام مرافق 
التكنولوجيا الحيوية املتاحة يف األحساء بشكل أكرب، وميكن أيضا استغالل العديد من التطورات التقنية اإلضافية 

يف إنتاج املحاصيل. 
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ملخص 25: بالنسبة لكثري من املشاريع، كانت هناك مسائل متعلقة بالغياب املطول لرؤساء املستشارين التقنيني والتبديل 
املتكرر ملدراء املرشوع القطريني. كام واجهت جميع املشاريع مشاكل بخصوص التنسيق والروابط بني منظمة 
األغذية والزراعة ووزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية. وكانت هناك أيضا قيود تتعلق مبدى التعاون والتنسيق 
مع املؤسسات املحلية واألجنبية والجامعات. مل ينفذ منوذج بحوث التدريب واإلرشاد بكفاءة أو فعالية، وكانت 

هناك مشاكل اتصال رئيسية واضحة بني الرشكاء.

ملخص 26: عالوة عىل ذلك، فإن مذكرة التفاهم قيدت برنامج التعاون التقني فيام يتعلق مبعالجة القضايا الناشئة التي كانت 
خارج نطاق املشاريع املتفق عليها. عىل سبيل املثال، تناولت عدة مشاريع قضايا الري، لكن فقط يف حدود 

تعزيز كفاءة الري أو استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة ألغراض الري. 

كان العيب الرئييس لربنامج التعاون التقني أنه نُّفذ وكأنه سلسلة من املشاريع املستقلة، وبالتايل مل يأخذ بأي  ملخص 27:  
ميزة من مزايا تبادل املعلومات والتعاون بني املوظفني من مختلف املجاالت. يشّكل اإلرشاد بشكل خاص مثاالً 
حيث يفيد بأنه: يف حني تعّد خدمات اإلرشاد القوية تشّكل أساساً من حيث سبل التأثري عىل املرشوعات التي 

متت مراجعتها، مل يكن هناك ما يشري إىل أنه تم مراعاة احتياجات املشاريع األخرى بشأن بخدمات اإلرشاد. 

فيام يتعلق بتنمية القدرات، فإن تصميم معظم املشاريع لبّى جميع املستويات الثالثة لتنمية القدرات الفردية  ملخص 28:  
واملؤسسية وتلك املتعلقة بالسياسات. عىل املستوى التقني، شمل التصميم بناء قدرات املوظفني واملستفيدين 
بيئات متكينية  لخلق  املشاريع خططت  فإن  الوظيفي،  املستوى  من خالل ورش عمل وجوالت دراسية. عىل 
من خالل تقديم توصية بشأن االسرتاتيجيات والسياسات. ومع ذلك، فإن النهج املتبع يف تنمية القدرات خالل 
عملية التنفيذ مل يكن شامال وبقي الرتكيز عىل توفري التدريب. وعالوة عىل ذلك، كانت عملية بناء قدرات املوارد 
البيئة  والزراعة ووزارة  األغذية  تنسيقية وروابطية بني منظمة  املحلية غري مالمئة مع وجود مشاكل  البرشية 
واملياه والزراعة السعودية. ظلت اإلنجازات يف اثنني من الجوانب األخرى لتنمية القدرات متواضعة ألن معظم 

املخرجات )مثل توصيات الدراسات واألطر واالسرتاتيجيات( مل تتم املوافقة عليها أو تبنيها من قبل الوزارة.

برصف النظر عن التحديات التي واجهها الربنامج، فقد تم بذل الجهد لتهيئة بيئة مواتية. وتم جمع مختلف  ملخص 29:  
هذه  بقيت  ولكن  فردية،  مبشاريع  املتعلقة  والربوتوكوالت  التوجيهية  واملبادئ  والسياسات  االسرتاتيجيات 

املساهامت دون موافقة رسمية أو اعتامد يف كثري من األحيان.

التوصيات

يرى فريق التقييم أن املنظمة ميكنها أن تساهم يف التنمية الزراعية يف اململكة يف املستقبل يف حال تم اتباع  ملخص 30:  
التوصيات التالية:

التوصية األوىل: ملنظمة األغذية والزراعة ووزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية 

يجب أن يُدار برنامج التعاون التقني املستقبيل بطريقة أكرث برامجية، مع زيادة الرتكيز عىل القضايا الشاملة املتعلقة بالنوع 
االجتامعي والتنمية الريفيّة والحوكمة. وعالوة عىل ذلك، فإن املرحلة املستقبلية ميكن أن تتخطى الدعم التقني لتعالج قضايا 
عىل مستوى السياسات، وذلك متاشيا مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030 بشأن التنمية املستدامة والخطة العارشة 

للتنمية الوطنية املعتمدتني يف اململكة العربية السعودية.

يف إطار تنفيذ التوصية األوىل، يقرتح فريق التقييم أن املنظمة تحتاج إىل ترتيب االمور التالية:  ملخص 31:  

• لجنة توجيهيه ملناقشة تصميم وتفعيل الربنامج الجديد؛	
• توظيف الرصد والتقييم للربنامج بأكمله داخل وحدة تنسيق الربنامج ووضع جدول زمني واضح إلجراء 	

التقييامت النهائية واملرحلية والنهائية لكل مرشوع من املشاريع فضال عن برنامج التعاون التقني ككل؛
• ينبغي أن يستفيد الربنامج من وجود مسؤول سياسات متفرغ سواء عىل املستوى القطري أو اإلقليمي.	

يقرتح فريق التقييم اعتامد الرتتيبات التالية يف عمليات تنفيذ برنامج التعاون التقني: ملخص 32:  

• أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف إيفاد بعثة لدعم وحدة تنسيق الربنامج يف نقل أصول املشاريع املنتهية 	
تدريجيا إىل وزارة البيئة واملياه والزراعة.

• أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف وضع موظف التنمية االجتامعية يف وحدة تنسيق الربنامج. ميكن أن 	
يشغل موظف التنمية االجتامعية دور املستشار التقني الرئييس ملرشوع معني، ولكن ينبغي أن تشمل 
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املسؤوليات املوكلة إليه بناء القدرات يف مجال التنمية االجتامعية لفريق املنظمة بالكامل يف اململكة 
العربية السعودية وللموظفني املعارين يف وزارة البيئة واملياه والزراعة، وكذلك املساهمة يف تصميم 

املرشوع )دمج قضايا التنمية االجتامعية يف املشاريع التقنية بالدرجة األوىل( وكذلك تجميع االسرتاتيجيات 
ومالحظات السياسات؛

• عىل منظمة األغذية والزراعة يف اململكة العربية السعودية أن ترشح جهة اتصال معنية بقضايا النوع 	
االجتامعي لتسهيل التواصل، واالستفادة من موظف النوع االجتامعي يف املكتب اإلقليمي. 

• يجب أن تستمر وحدة التنمية الريفيّة )وكذلك وحدات أخرى( يف وزارة البيئة واملياه والزراعة يف صياغة 	
االسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية ومذكرات السياسات، وتوجيه أعامل التنمية الريفيّة من خالل الوحدات 
التقنية. وينبغي عىل املنظمة بناء القدرات يف الكيان والعمل مع الوحدات التقنية لضامن التكامل الفعال 

لقضايا التنمية االجتامعية يف تنفيذ التدخالت التقنية.

قد ترغب وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية يف التفكري ملياً فيام ييل:  ملخص 33: 

• يجب أن تضمن معايري تعيني املدراء القطريني للمرشوع واملوظفني القطريني املعارين توفُر القدرة عىل 	
التنمية االجتامعية بالحد األدىن، وإال فإن أهداف املشاريع املتعلقة ببناء القدرات قد تتأثر سلبيا. يف 

املشاريع التقنية، البد أن ميتلك املدراء القطريون للمرشوع الخربة يف هذا املجال وكذلك القدرة عىل إدارة 
املشاريع )مثل املالية واملشرتيات(؛

• رضورة التنسيق والتعاون بني اإلدارات املرتابطة )عىل سبيل املثال، يف حالة الُشعب ذات الصلة مبصايد 	
األسامك وتربية األحياء املائية(؛ 

• ينبغي اجراء دراسة لتقييم إنتاجية املياه املتعلقة باملحاصيل. وبالتايل، ميكن إجراء تقييم اقتصادي لحساب 	
نسبة التكاليف واملنافع عىل أساس النامذج الزراعية السائدة.

التوصية الثانية: ملنظمة األغذية والزراعة

االحتياجات  األساس، وتقييم  التقني، مبا يف ذلك خطوط  التعاون  برنامج  تعزيز عنارص منوذج  املنظمة عىل  تركز  أن  يجب 
وتصميم املرشوع. وينبغي الرتكيز بشكل أكرب عىل أبعاد تنمية القدرات، والتفاعل والرشاكات طويلة األمد مع املؤسسات 

القطرية. 

يقرتح فريق التقييم اإلجراءات التالية لتنفيذ التوصية الثانية بشكل أفضل: ملخص 34: 

• إجراء تحليل ألصحاب املصلحة لتحديد احتياجات املستفيدين املستهدفني وخاصة الفئات األكرث ضعفا، 	
لضامن أن مشاريع التعاون التقني تتصدى لها عىل نحو فعال؛

• تعزيز الروابط والتعاون والتفاعل بني وزارة البيئة واملياه والزراعة والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير 	
وغريها من الجهات الحكومية املعنية، وكذلك الرشكاء القطريني والدوليني الحاليني واملستقبليني،

• التحقق من أن املشاريع تبحث عن رشكاء معنيني من أجل توسيع تأثريها بجانب مجلس الجمعيات 	
التعاونية والجامعات. ميكن للمشاريع أيضا أن تسعى لرشاكات مع وزارة الرتبية والتعليم لبناء قدرات 

املُدرّسات يف نرش رسائل اإلرشاد والتنمية الريفيّة بني النساء يف األرياف. 
• تصميم إطار اسرتاتيجي لتنمية القدرات، من أجل تلبية االحتياجات الفورية واملتوسطة والطويلة األجل من 	

برنامج التعاون التقني يف املستقبل يف اململكة. 

التوصية الثالثة: ملنظمة األغذية والزراعة

ينبغي عىل املنظمة تعزيز الُنهج املبتكرة يف برنامج التعاون التقني والتي ميكن توسيع نطاقها من خالل برامج قطرية ونرشها 
عىل نطاق واسع كمامرسات جيدة. 

تشمل اقرتاحات ألساليب مبتكرة يف التعاون التقني يف مختلف القطاعات ما ييل3: ملخص 35: 

إنتاج املحاصيل والبيئة: 

• إقامة روابط قوية بني إنتاج املحاصيل والبحوث املتعلقة بها.	
• االنتقال من تدخالت ُموّجهة نحو اإلنتاج إىل بحوث املحاصيل يف األرايض الجافة.	

3  تستند هذه االقرتاحات عىل النتائج التي أحرزت يف القطاع وردود الفعل الناتجة عن نظرياتها الوطنية.
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•  االستثامر يف تعزيز خدمات اإلرشاد لضامن اعتامد املامرسات الزراعية الجيدة من قبل املزارعني 	
)وفًقا ملالحظات أدىل بها فريق التقييم، يوجد توصيات بسيطة تتضمن الحاجة لري املحاصيل من الزيتون 

والحمضيات والتمور بشكل صحيح(؛
• مواصلة الدعم إلعادة تأهيل البيئة من خالل البحوث وتطوير التعليم، وزيادة الوعي العام. 	

حامية املحاصيل:

• تعزيز ودعم التقنيات املتكاملة إلدارة اآلفات يف املختربات التي تعمل عىل املستوى املركزي واإلقليمي 	
ملكافحة سوسة النخيل األحمر، وبناء مستويات العتبة االقتصادية لقياس تكاليف إدارة املكافحة املتكاملة 

لآلفات؛
• تعزيز بنك الجينات من خالل دمج األصناف النادرة وتلك التي متتلك صفات فينولوجية وزراعية جيدة.	
• تعزيز برنامج البحوث حول أمراض النخيل والتحسني الورايث للنخيل باستخدام الواسامت الجزيئية وتقنيات 	

تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني، كام هو مطبق بالفعل يف بعض الجامعات القطرية؛
• 	.4)organogenesi( إعادة توجيه زراعة األنسجة نحو تطوير تقنيات

املوارد الحيوانية:

• إنشاء نهج إدارة شامل للرثوة الحيوانية، مبا يف ذلك الصحة الحيوانية واإلنتاج الحيواين.	
• تعزيز القدرة القطرية بخصوص أنظمة الحجر الصحي واإلنذار املبكر باستخدام تكنولوجيات مبتكرة5.	

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية:

• دمج عنارص االدارة الرشيدة ملصايد األسامك )مثل مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد، واملبادئ 	
االحرتازية، ونهج النظام اإليكولوجي يف اإلدارة واإلدارة املشرتكة ملصايد األسامك( من أجل ضامن التنمية 

املستدامة. ينبغي لربنامج مصايد األسامك أن يتضمن عنارص من إدارة تربية األحياء املائية.

الـرّي:

• زيادة استخدام املياه العادمة املعالجة ومياه الرصف الزراعي لتعويض نضوب املياه الجوفية غري املتجددة، 	
والتي تعترب أساسية الستمرارية الزراعة املروية. مل يتم قبول استخدام املياه العادمة املعالجة بالكامل وهذا 

يتطلب املزيد من التوعية.
• استخدام أكرث كفاءة لنظام الري السطحي، مثل أنظمة الري بالتنقيط. 	

التوصية الرابعة: ملنظمة األغذية والزراعة

ينبغي لوحدة تنسيق الربنامج يف اململكة العربية السعودية تطبيق نهج اسرتاتيجي إلدراج خدمات اإلرشاد وصياغة  التدخالت 
وفقاً لذلك.

لتنفيذ هذه التوصية، يجب عىل الربنامج إيالء املزيد من الرتكيز عىل تطوير اسرتاتيجيات ارشاد فعالة للوصول  ملخص 36:  
والباحثني  امليدانيني  واملوظفني  واإلداريني  السياسات  صانعي  )مثل  الفاعلة  األطراف  من  مختلفة  فئات  إىل 

واألكادمييني واملستثمرين يف القطاع الخاص وصغار املنتجني(.

يقرتح فريق التقييم اإلجراءات التالية: ملخص 37:  

• ينبغي أن توفر املنظمة الدعم التقني لوزارة البيئة واملياه والزراعة من أجل ضامن كفاءة وفعالية التشكيل 	
الجديد، والربط بني البحوث واإلرشاد واالستعانة مبصادر خارجية لخدمات اإلرشاد

• ينبغي أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف توظيف املتخصصني ملساعدة رئيس املستشارين الفنيني يف 	
 العمل عىل التنمية الريفيّة واإلرشاد. وينبغي تعزيز توظيف النساء ال سيّام يف مناصب املتخصصني 

 والخرباء املبتدئني.

عملية انشاء أعضاء جديدة.   4

مثل EpiCollect، تطبيق للهاتف املحمول.  5
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1. مقدمة

الهدف من التقييم   1.1

ميثل هذا التقييم أول تقييم شامل ومستقل للتعاون التقني بني حكومة اململكة العربية السعودية ومنظمة األغذية  1
والزراعة لألمم املتحدة. وقد أجري بناء عىل طلب من معايل وزير البيئة واملياه والزراعة، الوزارة معروفة سابقا باسم 

وزارة الزراعة، وبدعم من املكتب اإلقليمي للمنظمة ملنطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا.

املستقبل. كام وقيّم، عىل وجه  2 التعاون يف  أن تخدم  التي ميكن  الدروس  املساءلة وتحديد  توفري  التقييم إىل  هدف 
والتشغيلية  والتقنية  االسرتاتيجية  املستويات  عىل  واململكة  املنظمة  بني  التقني  التعاون  إنجازات  أيضا  الخصوص، 
واإلدارية، وكذلك كيفية توظيف املنظمة ملزاياها النسبية والتوجيهات التي قدمتها مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية 

الفرعية واملقر الرئييس للمنظمة.

املستهدفون الرئيسيون من التقييم، والذين توجه إليهم معظم الدروس والتوصيات، هم: 3

• الحكومة؛	
• وحدة تنسيق الربنامج؛	
• املكتب اإلقليمي واإلقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن؛	
• مقر منظمة األغذية والزراعة.	

بعض املستخدمني املحتملني اإلضافيني للتقييم رشكاء املنظمة ضمن مجتمع التنمية األوسع نطاقا، مبا يف ذلك رشكاء  4
املوارد، منتجي الحكومة الزراعيني وأصحاب املصلحة يف القطاع الخاص ووكاالت األمم املتحدة األخرى، وال سياّم أولئك 

الذين تم تحديد التدخالت االسرتاتيجية معهم. 

النطاق    2.1

واسعة  5 مجموعة  مع  جرت  التي  املناقشات  أساس  عىل  صيغت  التي  االختصاصات  عن  تفصيل  املرفقات  يف  يوجد 
التقييم ليشمل  املتحدة. وقد صمم  الحكوميني ووكاالت األمم  املنظمة واملسؤولني  من الرشكاء، مبا يف ذلك موظفي 
فقط السنوات العرش املاضية من الربنامج، مراحل 2011-2006 ومرحلة 2016-2012. تم الرتكيز عىل تقييم املواضيع 

واملجاالت ذات األولوية من خالل تقييم املشاريع الفردية.

3.1 األهداف

الحكومية ذات األولوية وتوجيه  6 يف ظل عدم وجود إطار برمجة قطري تشغييل )والذي من شأنه تحديد املجاالت 
األساسية.  املرجعية  الوثيقة  التقني  التعاون  اتفاقيات  متثل  الحكومة(،  من  بدعم  والزراعة  األغذية  منظمة  رشاكات 
وتضمنت الوثائق املرجعية األخرى )انظر امللحق 2( لتقييم وثائق املرشوع، تقارير املشاريع الفردية، وتقارير العودة 
إىل املكتب، فضال عن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة واسرتاتيجيات وخطط التنمية القطرية ذات الصلة. وكانت األهداف 

املحددة لهذا التقييم:

• تقييم األهمية االسرتاتيجية واملميزات النسبية لتدخالت املنظمة يف االستجابة الحتياجات وأولويات اململكة 	
العربية السعودية. 

• تقييم مساهامت برنامج التعاون التقني يف املنظمة يف النتائج واألهداف القطرية املحددة يف االتفاقيات يف 	
املجاالت الستة ذات األولوية.

• تقييم االستدامة واالستمرارية لتدخالت برنامج التعاون التقني للمنظمة يف اململكة العربية السعودية.	
• تحديد الدروس املستفادة وأسباب النجاح والفشل.	
• تحديد الثغرات يف الربامج القطرية للمنظمة وتحديد مجاالت العمل املمكنة يف املستقبل.	
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4.1 املنهجية 

الزراعية  7 التنمية  الفاو يف مجال  التقني ملنظمة  التعاون  برنامج  أحدثه  الذي  الفرق  ما  التقييم حول سؤال:  متحور 
والريفّية واألمن الغذايئ يف اململكة العربية السعودية؟ من خالل هذا التساؤل، سعى التقييم لتقدير أهمية الدعم 
الذي تقدمه املنظمة؛ وإذا ما كانت قد لعبت دورها بطريقة اسرتاتيجية أم ال، وإىل أي مدى كان برنامجها متناسبا 
مع االحتياجات القطرية. كام سعى عن كثب لدراسة الروابط بني الدروس املستفادة من الربنامج عىل كل من مستوى 
املرشوع ومستوى االسرتاتيجية والسياسات. وبحث التقييم أيضا يف النتائج املحرزة، والرشاكات املقامة عىل املستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية، واىل أي درجة تم تحقيق تنمية القدرات. 

تضمن السؤال العام للتقييم العنارص التالية: 8

األهمية االسرتاتيجية

• إىل أي مدى كان برنامج التعاون التقني ملنظمة األغذية والزراعة مناسباً ومتامشياً مع أولويات خطة التنمية 	
القطرية؟

• إىل أي مدى تعكس حافظة برنامج التعاون التقني يف املنظمة أولويات التنمية الزراعية القطرية وأولويات 	
األغذية؟

• إىل أي مدى كان برنامج التعاون التقني متامشياً مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة وداعامً له؟	

• ما هي القيمة املضافة للتعاون التقني للمنظمة لدى اململكة العربية السعودية؟	

• إىل أي مدى تم نرش ومشاركة املعرفة الناتجة عن التعاون التقني يف املنظمة مع الرشكاء )مبا يف ذلك قصص 	
النجاح واملامرسات الجيدة(، وهل تم تعزيزها أو تكرارها؟

• كيف تم تصميم برنامج التعاون التقني يف املنظمة لتلبية املستويات التقنية واإلدارية والوظيفية لتنمية 	
القدرات؟

• من هم املستفيدون النهائيون من نتائج التعاون التقني؟	

• اىل أي مدى عكست املشاريع احتياجات املستفيدين؟	

• كيف ينخرط املستفيدون النهائيون يف عملية تحديد وصياغة املشاريع؟	

الرشاكة والتنسيق

• كيف ينخرط برنامج التعاون التقني يف املنظمة يف رشاكات قطرية وإقليمية ودولية، وإىل أي مدى كانت 	
هذه الرشاكات متكاملة ومتآزرة؟

• إىل أي مدى دعم برنامج التعاون التقني للمنظمة تنسيق الجهات العاملة يف قطاع التنمية واألمن الغذايئ 	
يف املناطق الريفيّة؟

• إىل أي مدى أثر برنامج التعاون التقني للمنظمة يف موقف وقرارات الرشكاء فيام يتعلق بالزراعة والتنمية 	
الريفيّة والتغذية واألمن الغذايئ؟

القيم املعيارية

• إىل أي مدى أخذ برنامج التعاون التقني للمنظمة يف تدخالته بعني االعتبار املواضيع املشرتكة، مبا يف ذلك 	
االستدامة البيئية، وأدوار النوع االجتامعي والفئات الضعيفة؟

امليزة النسبية

• إىل أي مدى أخذ برنامج اللتعاون التقني للمنظمة بعني االعتبار واستفاد من امليزة النسبية للمنظمة يف 	
باملقارنة مع الجهات الفاعلة اإلمنائية األخرى )الحكومة الوطنية واملحلية، والقطاع الخاص، ورشكاء التنمية 

الدوليني اآلخرين( عىل املستوى التقني؟

التأثري والفعالية

• ما هي النتائج امللموسة الرئيسية )املخرجات والنتائج( من برنامج التعاون التقني التي تحققت يف املرحلة 	
2006-2016؟

• ما هي التغريات التنموية املستدامة واآلثار عىل املستوى القطاعي التي أحدثها برنامج التعاون التقني يف 	
املنظمة والتي مل يكن لها أن تحدث يف غياب الربنامج؟

•  إىل أي مدى تم بناء القدرات التقنية واإلدارية والوظيفية عىل مستوى األفراد؟	
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5.1 املنهجية واملصادر 

قام الفريق مبراجعة وتحليل وثائق املرشوع ملرحلتي الربنامج بهدف جمع املعلومات، وتم انجاز جزء كبري من ذلك قبل  9
املرحلة التحضريية ومرحلة ارسال بعثات التقييم الرئيسية إىل اململكة العربية السعودية. تم الحصول عىل معلومات 
الحكومة يف مجال  تتعلق بخطط  اإلنرتنت بشأن جوانب  بالتقييم، مبا يف ذلك مصادر عرب شبكة  إضافية ذات صلة 
التنمية واالسرتاتيجيات القطاعية، واسرتاتيجيات املنظمة، ووثائق خلفية عن الربنامج، والبيانات املالية من مستودع 
البيانات، ونظام معلومات إدارة الربامج امليدانية. هذا وقد وضعت سلسلة من أسئلة التقييم التي متثل النهج العام 
يف جمع املعلومات بشأن الجوانب ذات الصلة باالسرتاتيجية، والرشاكات، والتنسيق، والقيم املعيارية، واملزايا النسبية، 
النتائج، والتامسك والتكامل. وجرى تحديد أصحاب املصلحة، بدعم من وحدة تنسيق  والتأثري والفعالية، واستدامة 
الربنامج، لتحديد الجهات املناسبة التي ميكنها الرد عىل كل سؤال. وبالنظر إىل أن التقييم غطى مدة عرش سنوات، فضال 
عن ارتفاع معدل تبديل املوظفني )خمسة موظفني قطريني وأربعة دوليني(، ركز التقييم عىل مقابالت مع أصحاب 

املصلحة ذوي العالقات طويلة األمد مع الربنامج.

أجريت تسع جوالت من املقابالت شبه املنظمة مع املوظفني الرئيسيني يف التعاون املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  10
واململكة العربية السعودية وغريها من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك:

• موظفي املنظمة التقنني وموظفي الربامج يف مقر املنظمة؛	
• موظفي املنظمة يف املكتب اإلقليمي، مبا يف ذلك املدير العام املساعد، نائب املدير العام املساعد، فريق العمليات 	

واإلدارة، وموظف األمن الغذايئ والتغذية، وموظف النوع االجتامعي عىل املستوى اإلقليمي.
• موظفي املنظمة يف وحدة تنسيق الربنامج، مبا يف ذلك منسق برنامج منظمة األغذية والزراعة وكل كبار 	

املستشارين التقنيني يف الرياض؛
• النظراء القطريني يف الوزارة يف الرياض، مبا يف ذلك وزير البيئة واملياه والزراعة )سابقا وزير الزراعة(، ونواب الوزراء 	

األربعة ومديري اإلدارات املعنية يف الوزارة )الرثوة الحيوانية، والزراعة، وتربية األحياء املائية، واإلرشاد والبحوث(؛
• موظفي وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية يف املناطق، مبا يف ذلك مدير هيئة الري والرصف وموظفي مركز 	

أبحاث النخيل الدويل يف األحساء )املنطقة الرشقية(، ومدراء مراكز املوارد السمكية والبحوث السمكية يف جدة، 
ومدير الزراعة يف املدينة املنورة؛

• موظفي صندوق التنمية الزراعية يف الرياض؛	
• ومنسق األمم املتحدة املقيم واملمثل القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،   مدير عمليات البنك الدويل ، واملدير 	

القطري للوكالة األملانية للتعاون الدويل؛

• هل تم بناء قدرات مؤسسية كافية )يف الوزارة أو عىل مستوى القطاع( للتعامل مع قضايا التنمية الزراعية 	
الحالية والناشئة؟

• إىل أي مدى تم إنشاء بيئة متكينية يف مجاالت مثل الرشاكات، والحوكمة، والسياسات واألطر القانونية؟	

استدامة النتائج

• ما هي آفاق استدامة نتائج التعاون التقني للمنظمة بعد االنتهاء من الربنامج؟	

• إىل أي مدى تم توزيع املعرفة الناتجة عن برنامج التعاون التقني يف املنظمة )مبا يف ذلك قصص النجاح 	
واملامرسات الجيدة( عىل الرشكاء ومرشوعات املنظمة والربامج األخرى، وهل تم تعزيزها أو تكرارها؟

التامسك والتكامل

• إىل أي مدى كان هيكل وحدة تنسيق الربنامج والتوظيف كفئاً وفاعالً يف تقديم الدعم املايل واإلداري لتنفيذ 	
الربنامج؟

• هل كانت املوارد البرشية واملالية املخصصة للتعاون التقني تستخدم عىل نحو فعاٍل وكاٍف لتحقيق األهداف 	
والنتائج املتوقعة من برنامج التعاون التقني؟

• ماذا كانت مساهمة املقر الرئييس للمنظمة، واملكتب اإلقليمي واملكتب اإلقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون 	
الخليجي واليمن يف الربنامج، ال سيّام من حيث الدعم التقني والتشغييل؟

• إىل أي مدى تم استخدام قاعدة معرفة املنظمة )املنتجات املعيارية، واملبادئ التوجيهية، واملنشورات، وما إىل 	
ذلك( من قبل برنامج التعاون التقني عىل املستوى القطري؟
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• مجلس الجمعيات التعاونية يف اململكة العربية السعودية، والتعاونية الزراعية يف الهفوف، جمعية »فتاة 	
املستقبل« النسوية يف الهفوف، الجمعية التعاونية النسائية »حرفة« يف املدينة املنورة؛

• تعاونية الصيادين يف ثول وتعاونية الصيادين يف منطقة مكة املكرمة. 	
• جمعيات املنتجني مثل الجمعية السعودية لالستزراع املايئ ومجموعة من رجال األعامل.	

شّكل موظفو املنظمة وكذلك أفراد من وزارة البيئة واملياه والزراعة املبلِّغني األساسيني. شكل تقييم مشاريع التعاون  11
التقني تحدياً يف ظل عدم وجود البيانات األساسية واألهداف الواضحة املعامل واملؤرشات الكمية، وعالج فريق التقييم 
أو  املنطقة  أو  العمل  من  معني  مجال  يف  التي حدثت  التغيريات  تحديد  أساس  عىل  النتائج  جني  نهج  بتبنيه  ذلك 
املجموعة املستهدفة، ومن ثم تحديد مساهمة املنظمة املحددة يف إحداث هذه التغريات. ميكن استخدام نهج جني 

النتائج لرصد النتائج اإليجابية والنتائج السلبية والتغريات غري املتوقعة. 

 6.1 عملية التقييم 

تألف فريق التقييم من مدير التقييم وستة استشاريني متخصصني يف املوضوع. واضطلع أعضاء الفريق مبسؤولية جمع  12
البيانات وتحليل األدلة وبلورة النتائج واالستنتاجات والتوصيات كٌل يف مجال املسؤولية املوكلة إليه.

بدأت املرحلة التحضريية للتقييم من خالل مقابالت مع املوظفني الرئيسيني يف مقر املنظمة. وأعقب ذلك ارسال مهمة  13
إىل اململكة العربية السعودية التي أجريت يف ديسمرب/كانون االول 2015 من قبل اثنني من موظفي مكتب التقييم 
واستشاري التنمية الريفيّة. تم لقاء فريق التقييم بأكمله، باستثناء مستشار أمراض النبات، يف روما الجتامعات دامت 
ملدة خمسة أيام ما بني 11 و 19 يناير/كانون الثاين 2016. أما بعثة التقييم الرئيسية للمملكة، والتي ضمت فريق 

التقييم بأكمله، فقد أُجريت بني 4 و 24 مارس/آذار 2016.

قبل مغادرة بعثة التقييم الرئيسية، جرت الجولة الثانية من املقابالت مع املوظفني الرئيسيني يف املقر الرئييس للمنظمة  14
يف روما واملكتب اإلقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. أما يف اململكة العربية السعودية، فقد تم 
إجراء سلسلة من املقابالت شبه املنظمة مع موظفي الربنامج املهمني، مبا يف ذلك موظفي املنظمة يف وحدة تنسيق 
الربنامج ونظرائهم القطريني. وُعقدت اجتامعات مع منسق الربنامج ومنسق الربنامج القطري خالل املرحلة التحضريية 

وخالل بعثة التقييم الرئيسية عىل حد سواء.

نطاق  15 مقابالت عىل  أجروا  أخرى  التنظيم، ويف حاالت  جيدة  الحاالت، عروضاً  بعض  التقييم، يف  فريق  أعضاء  حرض 
واسع6. تم استخدام نهج تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف بعض األحيان من أجل الحفاظ عىل الردود 
بطريقة صحيحة. اعترب املسح غري عمليا وبالتايل لعب التثليث دورا هاما جدا يف تقييم وضامن أن املالحظات املذكورة 
وأجريت  األفراد.  من  العديد  قبل  من  وأحيانا  مستقل،  بشكل  تأكيدها  تم  ولكن  الفردي،  الرأي  إىل  فقط  تستند  ال 

مقابالت عىل نطاق واسع، شملت املوظفني يف املكتب اإلقليمي.

متت مقابلة موظفي املنظمة يف وحدة تنسيق الربنامج، والنظراء القطريني يف وزارة البيئة واملياه والزراعة يف الرياض  16
)مبا يف ذلك معايل الوزير(، وموظفي الوزارة يف األقاليم، وموظفي صندوق التنمية الزراعية يف الرياض، ومنسق األمم 
املتحدة املقيم واملمثل القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ورئيس العمليات للبنك الدويل، واملدير القطري للوكالة 
األملانية للتعاون الدويل، واملنسق السابق واملوظفني التقنيني السابق )للبستنة ومصايد األسامك وخرباء الري(. وأجريت 
الحكومة واألمم  املنظمة و 40 فردا يعملون مع  بينهم 30 من موظفي  مقابالت مع مجموعة من 70 شخصا، من 

املتحدة واملنظامت األخرى ذات الصلة. وهناك قامئة كاملة لألشخاص الذين متت استشارتهم يف امللحق 1.

ومتت مناقشة االستنتاجات واملالحظات الرئيسية بني أعضاء فريق التقييم خالل جلسات دورية متكررة. وبهذه الطريقة،  17
فإن العديد من اآلراء املعرب عنها والنتائج التي متّخض عنها هذا التقرير مستمدة من نقاش القضايا مع مختلف الخرباء يف 

القطاعات املشمولة يف برنامج التعاون التقني؛ ومل يتم يف أي من الحاالت التعويل عىل رأي خبري واحد.

ذات  18 والنتائج  الربنامج  أنشطة  املحتملة عىل  اآلثار  لقياس  محاولة  وفائدتها يف  للواقع  املغايرة  بالحجج  التقييم  يقر 
 الصلة. واستخدمت هذه الحجج يف هذا التقييم يف عدد من الحاالت، مبا يف ذلك يف القسم الثالث، لطرح هذا السؤال: 
»لو مل يكن هناك رشاكة بني منظمة األغذية والزراعة واململكة العربية السعودية، هل كان من املمكن إحراز تقدم 

وآثار مامثلة يف اململكة العربية السعودية دون دعم من املنظمة أو من خالل رشيك بديل؟«

مقابالت وجها لوجه وكذلك عرب برنامج سكايب.  6
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العال، واملدينة  19 الخرج، جدة، مكة املكرمة،  الجوف، األحساء،  الرياض،  أنحاء  أجريت عدة زيارات ميدانية يف جميع 
املنورة. إال أنه مل يكن من املمكن اجراء زيارة، عىل سبيل املثال، ألنشطة الربنامج عىل الحدود الجنوبية بسبب انعدام 
األمن. كام حال ضيق الوقت دون القيام بزيارات ملواقع رئيسية أخرى، ولكن عندما سنحت الفرصة إلجراء الزيارات 

متت االستفادة القصوى من خالل املالحظة املبارشة.

اتبع التقييم معايري األمم املتحدة، واملبادئ التوجيهية األخالقية. وأقّر برضورة اعتبار الحساسية الثقافية عند تناول  20
قضايا النوع االجتامعي واملساواة.

اجتمع فريق التقييم مبعايل وزير البيئة واملياه والزراعة يف بداية التقييم يف اململكة العربية السعودية. تم عرض النتائج  21
األولية للوزير يف نهاية املهمة، وبعد ذلك تم عرضها عىل املدير العام املساعد يف املكتب اإلقليمي يف القاهرة.

7.1 القيود

ونجران(  22 )جازان  السعودية  العربية  اململكة  من  الغربية  الجنوبية  املنطقة  يف  منطقتني  زيارة  من  التمكن  عدم  إن 
مثّل تحدياً رئيسياً للتقييم، ففي هذه املناطق تركزت ستة من مشاريع التعاون التقني والتي متثل مكونات الربنامج 
الرئيسية7. ينبع تحد آخر من القيود يف تصميم املشاريع، والتي مل متتثل ملتطلبات نظام اإلدارة القامئة عىل النتائج 
قائم عىل  املراقبة والتقييم. مل يكن هناك نظام  لتسهيل  )بيانات خط األساس، أهداف واضحة، عالمات ومؤرشات( 
الفرعي لدول مجلس  الربنامج، املكتب اإلقليمي، املكتب اإلقليمي  البيانات للربنامج يف وحدة تنسيق  النتائج إلدارة 
التعاون الخليجي واليمن واملقر الرئييس. ابتكر فريق التقييم الطرق النوعية املناسبة ملواجهة هذه التحديات، مبا يف 
ذلك املقابالت يف الرياض مع املوظفني القطريني من املناطق التي يصعب الوصول إليها، واالعتامد عىل طريقة جني 
النتائج، والتثليث للتعويض عن القصور يف التصميم وعدم وجود بيانات خط األساس. وتطلب ذلك أن يعتمد التقييم 

عىل تصورات أصحاب املصلحة، واملالحظات وتقارير نشاطات الربنامج.

وباإلضافة إىل ذلك، كانت هناك أيضا قضايا كربى تتعلق باالتصاالت واملسائل اللوجستية، مثل التأخري يف الحصول عىل  23
التأشريات وتحديد مواعيد متفق عليها للبعثات التحضريية8 وبعثات التقييم. تم تأجيل بعثة التقييم من دون سبب 
واضح، كام تم هدر وقت طويل عىل تفصيالت ثانوية للربنامج، وكانت والزيارات امليدانية تحت سيطرة جهة التنسيق 
)وحدة تنسيق الربنامج(. مل يتم عقد أي تلخيص لفريق وحدة تنسيق الربنامج مع البعثة عىل الرغم من طلب فريق 

التقييم لذلك9.

8.1 هيكل التقرير 

يتسق التقرير إىل حد كبري مع القالب املستخدم من قبل مكتب التقييم. وقد تم تعديله بشكل طفيف لألخذ باالعتبار  24
متطلبات تقييم حساب األمانة أحادي الجانب بني منظمة األغذية والزراعة واململكة العربية السعودية، عىل النحو 
املبني يف االختصاصات. معظم أسئلة التقييم املشمولة يف هذا النص هي بغرض التوجيه. يتبع هذه املقدمة للتقييم 
ملحة موجزة عن القطاع الزراعي للمملكة العربية السعودية وبرامج دعم منظمة األغذية والزراعة. يسعى الفصل 
مساهامت  فيستعرض  الرابع  الفصل  أما  للمنظمة.  االسرتاتيجي  باملوقع  املتعلقة  التقييم  أسئلة  عىل  لإلجابة  الثالث 
النتائج  بناء عىل  والتوصيات  االستنتاجات  الخامس مجموعة من  الفصل  التقني، ويشمل  التعاون  نتائج  املنظمة يف 

املقدمة يف الفصلني الثالث والرابع.

هذه املشاريع هي:  7 

UTF/SAU/011/SAU ،UTF/SAU/014/SAU ،UTF/SAU/018/SAU ،UTF/SAU/019/SAU ،UTF/SAU/040/SAU UTF/SAU/047/SAU

تم االشارة إىل بعثة التقييم يف االجتامع املنظم ملنسق الربنامج كام تم ذكره أيضاً يف اختصاصات موظفي مكتب التقييم. ُعّمم التقرير يف البداية ومتت   8

مشاركته مع املدير العام املساعد للمكتب اإلقليمي. 

تم ادراج املرجع إىل هذا امللخص ضمن اجتامع الربنامج الذي متت مشاركته مع جهة االتصال الخاصة بالتقييم يف 20 يناير/ كانون الثاين 2016.  9
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2. السياق القطري

الخلفية واالتجاهات    1.2

تعّد اململكة العربية السعودية واحدة من الدول األرسع منواً سكانياً يف العامل، حيث ازداد عدد السكان من 7.3  مليون  25
نسمة يف عام 1975 إىل 27 مليونا يف عام 2013 مبعدل منو سنوي قدره ثالثة يف املائة. وتشّكل فئة الشباب نسبة كبرية 
من السكان، بواقع 73 باملائة ممن ال يتجاوزون سن 30 سنة و 45 باملائة دون سن الخامسة عرشة. ولهذه امليزات 
الدميوغرافية آثار مبارشة عىل التوقعات االقتصادية واالحتياجات السكنية والعمل والبنية األساسية االجتامعية وتوفري 

املياه وغريها من الخدمات األساسية.

قدمت اسرتاتيجية االقتصاد السعودي طويلة األمد 2004-2024، والتي ُوضعت بدايًة كمنظور طويل األجل للتنمية  26
عام 2025.  منها خمس سنوات حتى  كّل  مّدة  والتي  املتعاقبة  التنمية  لخطط  إطاراً  السعودية،  العربية  اململكة  يف 
وأرست هذه الرؤية مجموعة واسعة من أهداف التنمية القطرية عىل املدى الطويل. وتناولت أبعاداً تتعدى التنمية 
االقتصادية، إمياناً منها بأن التنمية البرشية تشمل أيضا األبعاد االجتامعية والثقافية. إن االلتزام القطري تجاه تعزيز 
التنوع االقتصادي بعيداً عن االعتامد املفرط عىل املوارد الطبيعية، أي النفط والغاز الطبيعي، وتجنب اآلثار السلبية 
عىل البيئة، وخاصة املوارد املائية يعّد عنرصاً هاماً يف هذه الرؤية املستقبلية. وتم الحفاظ عىل هذه األهداف وتوسيعها 
الخطط ذات  إن   10.)2014-2010( التاسعة  التنمية  أكرث يف خطة  )2005-2009( وتوسعت  الثامنة  التنمية  يف خطة 
األهداف القطاعية املفّصلة سعت عموما لتحقيق التنويع االقتصادي وتوسيع التكافؤ يف فرص العمل، وتوفري الخدمات 
الصحية والتعليمية الجيدة يف جميع أنحاء البالد، وبناء مهارات القوى العاملة وحامية التقاليد اإلسالمية والرتاث الثقايف 

يف اململكة العربية السعودية.11 

الحيوانية(،  27 الرثوة  ذلك  يف  )مبا  الزراعة  لقطاعات  املتوخى  من  كان  الثامنة،  التنمية  خطة  غطت  التي  الفرتة  خالل 
والغابات وصيد األسامك الخضوع لنمو سنوي حقيقي من 3.2 يف املائة عن أسعار عام 1999 الثابتة. توقعت الخطة 
أيضا اعتامد اسرتاتيجية متكاملة إلدارة وتطوير وترشيد استخدام املياه يف الزراعة، عىل أساس اعتامد اسرتاتيجيات زراعة 
املحاصيل ذات االحتياجات املائية األقل، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط والدفيئات الزراعية، 
وتطوير موارد مائية جديدة. تهدف الخطة أيضا إىل تعزيز تغيريات كبرية يف تنظيم ودعم السياسات الحكومية املتعلقة 

بالتسعري واإلعانات التي صممت لتحسني اإلنتاجية.

يف إطار خطة التنمية الثامنة، خضع فيها القطاع الزراعي يف املراحل األوىل لعملية إعادة هيكلة جذرية، كان الهدف  28
وضع القطاع عىل طريق التنمية املستدامة، من خالل تكييف التنمية الزراعية يف ظل القيود املتعلقة باملوارد املائية. 
املياه، وتشجيع  التي تتطلب  انتاج ومنع تصدير املحاصيل  الحد من  الرامية إىل  التدابري  الدولة سلسلة من  اتخذت 
االسرتاتيجية  من  االنتهاء  لحني  الراحة  أرايض  توزيع  وتقييد  املياه،  استهالك  لرتشيد  الحديثة  الري  تقنيات  استخدام 
القطرية للمياه. وباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل تعزيز األمن الغذايئ القطري، بدأت الحكومة برنامجاً لدعم االستثامر 
السعودي يف األنشطة الزراعية يف الخارج. كام اتخذت اململكة العربية السعودية عدداً من التدابري الرامية إىل التخفيف 
من آثار ارتفاع أسعار املواد الغذائية. وبالرغم من هذه التطورات، متّكن القطاع الزراعي من النمو خالل فرتة الخطة، 

وإن كان ذلك مبعدل أقل مام كان متوقعا بسبب العوامل املناخية وتداعيات مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور.

يف إطار خطة التنمية التاسعة )2010-2014(، يهدف القطاع الزراعي إىل: 29

• مواصلة عملية إعادة هيكلة القطاع الزراعي لتعزيز دوره يف التنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف البالد، 	
والتوسع يف إنتاج محاصيل عالية الكفاءة يف استخدام املياه؛

• تطوير سوق املنتجات الزراعية وتحسني كفاءتها؛	
• تحسني مستوى الدعم لإلرشاد الزراعي وتحسني فعاليته، وخاصة لصغار املزارعني؛	
• دعم البحث والتطوير الزراعي؛	
• تحسني إدارة املوارد السمكية؛	
• تحقيق اإلدارة املستدامة وتطوير املراعي والغابات؛	
• تشجيع االستثامر يف القطاع الزراعي وكامل سلسلة القيمة املضافة؛ 	
• تشجيع االستثامر القطري يف القطاعات الزراعية الخارجية.	

خطة التنمية الثامنة )2005-2009(، وزارة االقتصاد والتخطيط يف اململكة العربية السعودية.  10

خطة التنمية التاسعة )2009-2014(. ملخص تنفيذي. وزارة االقتصاد والتخطيط، 2009.   11
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متاشيا مع اسرتاتيجية التنويع، توسعت القطاعات غري النفطية بوترية رسيعة، حيث قلّل االقتصاد تدريجياً اعتامده عىل  30
عائدات النفط من خالل التنويع يف الصناعات التصديرية مثل املعادن والبالستيك واملواد الكيميائية. أحرزت اململكة 
العربية السعودية عىل مدى العقد املايض تقدماً كبرياً يف تحسني الخدمات االجتامعية واتخذت خطوات تجاه الحد 

من الفقر.

قامت الحكومة بتوقيع واعتامد جميع االتفاقيات الدولية الرئيسية تقريبا فيام يخص البيئة والتنمية االجتامعية. كام  31
وشاركت يف األهداف األساسية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية والتي تشمل االلتزام للحد من التدهور البيئي. تم 

توثيق التحّسن الكبري الذي طرأ عىل مؤرشات التنمية البرشية يف تقرير التنمية البرشية القطري لعام 2015:

“حسب دليل التنمية البرشية يف اململكة العربية السعودية لعام 2014 فإن قيمة مؤرش التنمية بلغ 0.837  - األمر 
الذي يضع القطر يف فئة عالية جدا يف مجال التنمية البرشية - تحديدا يف الرتتيب 39 من أصل 188 بلدا وإقليام. 
ارتفعت قيمة مؤرش التنمية البرشية يف اململكة العربية السعودية بني عامي 1990 و 2014 من 0.690 إىل 0.837، 

بزيادة قدرها 21.3 يف املائة، وهو ما ميثل زيادة سنوية تبلغ يف املتوسط   نحو 0.81 يف املائة.”

الزراعة يف اململكة العربية السعودية    2.2

اتسمت الزراعة تاريخيا يف شبه الجزيرة العربية بإنتاج التمور والخرضوات عىل نطاق صغري يف املناطق ذات املوارد  32
املائية الكافية. وبالنظر إىل محدودية توافر املياه، اقترص انتاج هذه املساحات الصغرية يف املقام األول عىل ما يكفي 

للمجتمعات املحلية من الغذاء، مع مقايضة أي فائض أو بيعه للقوافل املارّة. 

أخذ القطاع الزراعي يف اململكة العربية السعودية بالتغري يف السبعينيات مع بدء إطالق برامج حكومية واسعة النطاق  33
إلرساء وتعزيز أساليب الزراعة الحديثة. والذي أفىض يف ذلك الوقت الستثامرات مهمة لبناء الطرق الريفيّة وإنشاء 
العربية السعودية ذاتياً من  التدخالت، اكتفت اململكة  لهذه  التصدير. وتبعاً  التخزين ومرافق  شبكات الري ومراكز 
أوائل  الحبوب. وبحلول  بتصدير كميات كبرية من  اململكة  بدأت  بوقت قصري،  بعد ذلك  بحلول عام 1984.  القمح 
التسعينات أصبحت اململكة العربية السعودية مصّدرا رئيسيا للقمح، لتحتل املركز السادس عاملياً. بلغت مساهمة 
 الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 1984 ما نسبته 3.3 يف املائة. وارتفعت إىل ما نسبته 5.1 يف املائة بحلول 
عام 2001، إال أن ذلك االرتفاع كان باألساس بسبب انخفاض عائدات النفط. وبالرغم من هذا، أسفرت جهود الحكومة 
عن زيادة كبرية لإلنتاج الزراعي املحيل، من 990 مليون ريال سعودي )263 مليون دوالر أمرييك( يف عام 1970 إىل 

حوايل 35.08  مليار ريال سعودي )10 مليار دوالر أمرييك( يف عام 2015.

الدخل يف  34 الذايت وتحسني  االكتفاء  الغذايئ من خالل  األمن  الزراعية حول  التنمية  لربنامج  املعلنة  األهداف  متحورت 
واملواد  الهامة  املحاصيل  من  للعديد  املحيل  الناتج  رفع  ناجحا يف  كان  الربنامج  أن  من  الرغم  الريفيّة. عىل  املناطق 
الغذائية من خالل إدخال التقنيات الزراعية الحديثة، اال أنه حقق نتائج متباينة يف رفع الدخل يف املناطق الريفيّة، 

وخاصة بالنسبة للمزارعني التقليديني.

عىل الرغم من فائض اإلنتاج الوزراعي الكبري يف اململكة العربية السعودية، الذي يكفي لتصدير الحبوب، إال أن فرط  35
استغالل املياه الجوفية واسترياد األسمدة واملعدات واأليدي العاملة جعلت البالد أكرث اعتامدا عىل املدخالت الخارجية 

لجلب املواد الغذائية   لألرسة السعودية متوسطة املعيشة.

تحّدد الحكومة القطاع الزراعي باعتباره الركيزة األساسية يف التنمية االقتصادية للقطر. ومع ذلك، فقد أدت الزيادة  36
الكبرية يف األرباح الزراعية الريفيّة الشاملة يف اختالل التوازن اإلقليمي، كام أن املناطق الزراعية التقليدية مل تستفد 
الذي قدمه برنامج  املايل  الدعم  الزراعي عىل نطاق واسع، من خالل  التنمية. تم إنشاء وحدات اإلنتاج  من برنامج 
التنمية، والتي تم تشغيل بعضها من قبل جهات أجنبية ميلكها األفراد األثرياء أو الرشكات الكبرية. ومن وجهة نظر 
للموارد املائية السعودية، من حيث  بيئية فإن تأثري الربنامج كان دون املريُض. ليس فقط ألنه شّكل استنزافاً خطرياً 
استخدام الطبقات الحاملة للمياه الجوفية غري املتجددة بشكل أسايس، ولكنه تطلّب أيضاً استخدام كميات هائلة من 
األسمدة الكياموية لزيادة الغلّة. وبحلول عام 1992 أصبح جلياً أن التوسع يف الزراعة السعودية سيكون مستداماً فقط 
امليزانية والحسابات  املبارش، والذي شكل عبئاً عىل  املبارش وغري  الدعم  الحكومة عىل مستوى عال من  لو حافظت 

الخارجية يف اململكة العربية السعودية.  

مساهمة القطاع يف التوظيف أكرب من مساهمته يف الناتج املحيل اإلجاميل. ووفقا لبيانات وزارة البيئة واملياه والزراعة،  37
بلغ اجاميل العامل الزراعيني 811 458 يف اململكة العربية السعودية يف عام 2012. وهذا يعادل نحو 4.1 يف املائة من 
القوى العاملة الكلية للبالد. تبلغ نسبة املواطنني السعوديني 44.6 يف املائة من هذا املجمل. مع ذلك طرأ انخفاض عىل 

التوظيف يف القطاع يف السنوات األخرية )انظر الجدول 1(.
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الجدول 1: املؤرشات االقتصادية والزراعية الرئيسية للمملكة العربية السعودية 12

000 150 2كم2املساحة الكلية

000 000 27السكان

000 20دوالرالناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد

000 006 1هكتارمجموع املساحة املزروعة

000 329هكتارمساحة محاصيل الحبوب

000 160هكتارمساحة املحاصيل العلفية

000 116هكتارمساحة الخضار )شامل الدفيئات(

000 401هكتارمساحة الفواكه )شامل التمور(

000 251هكتارعدد املزارع

000 148 8القوى العاملة

4.1)%(التوظيف يف الزراعة

عىل الرغم من التقدم الكبري الذي أُحرز خالل السنوات املاضية، اال أن القطاع الزراعي استمر مبواجهة التحديات. تم  38
إنتاج العلف والربسيم والحبوب الغذائية )مبا يف ذلك الشعري وال سيّام القمح( عىل نطاق واسع يف اململكة العربية 
السعودية باستخدام الري دّوار املحوري. وكان لهذا تأثري رسيع عىل نظم الرتبية الرعوية والرثوة الحيوانية. ميكن للري 
أن يؤدي أيضا إىل فقدان األرايض املنتجة بسب امللوحة، عندما ال يُستخدم بشكل أمثل. ويف السنوات األخرية أضحى 
جليا أن مثل هذا اإلنتاج ميثّل استغالالً غري مستداٍم للمياه وهو مكلٌف جداً أيضاً. هنالك توجه نحو إنتاج األعالف يف 
الخارج من خالل عقود اإليجار وهو اآلن األسلوب املفضل لتلبية الطلب الالزم لإلنتاج الحيواين وصناعة األلبان13 عىل 
نطاق واسع. تم اتخاذ قرار بالتخلص من الدعم املقدم إلنتاج القمح والتصدير للخارج. باإلضافة إىل التحديات الحالية 
بسبب اإلنتاج الزراعي املروي، فإن تغريات املناخ املجهولة التي متثل تهديدا حقيقيا للبيئة الطبيعية املتدهورة إىل حد 
كبري، تشّكل تهديدا أيضاً إلنتاج الغذاء العاملي، وبالتايل أسعار املواد الغذائية املستوردة إىل اململكة العربية السعودية.

حققت اململكة تحوالً اسرتاتيجيا مهام يف السنوات األخرية لصالح أنظمة اإلنتاج املستدامة. ويتجىّل ذلك يف خطة  39
املتعددة،  التي بدأت يف أغسطس 2010. ومن بني األهداف  التاسعة لوزارة االقتصاد والتخطيط  التنمية 

اعتمدت الخطة اسرتاتيجية متكاملة إلدارة وتطوير وترشيد املوارد املائية.

إن التحديات التي تواجهها التنمية الزراعية يف اململكة العربية السعودية تتامىش بشكل كبري مع التحديات العاملية  40
الرئيسية الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة عام 2013، ولكن دون أن تقترص عىل ذلك، كام هو 
موضح أدناه. شملت تحديات التنمية التي واجهت التعاون التقني بشكل أسايس التحدي األول والرابع ، وعىل الرغم 
فإن املتفق عليه أن التحديات املتبقية يسبشسيعي عىل األقّل ذات صلة غري مبارشة باململكة العربية السعودية، عىل 
اعتبار أن األنشطة يف نطاق الربنامج كانت مركزة فقط عىل عّدة مكونات مختصة بالتنمية الزراعية والريفيّة املستدامة. 

• التحدي األول: زيادة إنتاج الزراعة والغابات ومصايد األسامك ومساهمتها يف النمو االقتصادي والتنمية، مع ضامن 	
اإلدارة املستدامة للنظام اإليكولوجي واسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته.

• التحدي الثاين: القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ ونقص املواد الغذائية واألغذية غري السليمة يف مواجهة ارتفاع 	
أسعار الغذاء وتقلب األسعار.

• التحدي الثالث: تحسني نوعية وتوازن استهالك الغذاء والتغذية.	
• التحدي الرابع: تحسني سبل معيشة السكان الذين يعيشون يف املناطق الريفيّة، مبا يف ذلك صغار املزارعني 	

والغابات والصيادين )وخاصة النساء(، يف سياق التحرض وتغري الهياكل الزراعية.
• التحدي الخامس: ضامن وجود نظام أكرث شموال للغذاء والزراعة عىل املستويات املحلية والقطرية والدولية.	
• التحدي السادس: زيادة قدرة سبل العيش عىل الصمود أمام التهديدات الزراعية واألمن الغذايئ والصدمات.	
• التحدي السابع: تعزيز آليات الحكم من أجل األغذية والزراعة والغابات ونظم مصايد األسامك عىل املستويات 	

القطرية واإلقليمية والدولية.

املصدر، تقرير اإلحصاء الزراعي 2015.  12

http://saudi-agriculture.com/en-sa/about/about-saudi-arabia  13
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تتمثل هذه التحديات بأربع نقاط يف إطار برنامج املكتب الفرعي اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن  41
الذي يضم اململكة العربية السعودية، كام ييل )أ( اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية الحساسة بيئيا؛ )ب( إتاحة أغذية 
سليمة ومغذية بشكل مستدام )زيادة العرض(؛ )ج( الزراعة كمحرك للتنويع االقتصادي، والتوطني الريفي والحد من 

الفقر واالستقرار االجتامعي؛ و)د( تغري املناخ.

وفيام يتعلق بالزراعة )مبا يف ذلك الرثوة الحيوانية( والبيئة، متثل قضية محدودية توافر املياه ومتطلبات املحاصيل  42
املروية أمراً رئيسياً.

املعتمدة  43 األرايض  استخدام  أشكال  توسيع  إىل  السعي  وكذلك  األرايض  ملكية  ملسألة  التاسعة  التنمية  تطرقت خطة 
األرايض يف  اإلعالن عن  األرايض من خالل  لحيازة  العرفية  النظم  الحكومة رسميا  ألغت  السوق. يف عام 1979،  عىل 
اململكة العربية السعودية باعتبارها ملكية عامة. أدى هذا اإلجراء إىل الرعي الجائر وترتّب عنه آثار سلبية عىل اإلدارة 

املستدامة للمراعي وصونها.

الناشئة  44 الصلة  ذات  االجتامعية  التحديات  من  العديد  هناك  فإن  الزراعي،  لإلنتاج  املادية  التحديات  إىل  وباإلضافة 
عن عدم التوازن اإلقليمي وتغيري الرتكيبة السكانية يف اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك التحرّض. وتشمل هذه 
التحديات تجنيب العدد املتزايد للسكان الفقَر يف املناطق ذات الدخل املنخفض يف اململكة العربية السعودية، وكذلك 
توظيف الشباب من السكان بأغلبية ساحقة )الذكور واإلناث عىل حد سواء(، األمر الذي يتطلب خلق فرص تشغيلية 
والتدريب عىل العمل. وحيث أن الجامعات املختلفة يف اململكة العربية السعودية تخرج أعدادا كبرية من الخريجني 
فإن التحدي يتمثل بإدراجهم يف العاملة املنتجة ومبعرفة ما قدرتهم عىل الحلول محل الخرباء غري السعوديني. وقد تم 

اقرتاح الزراعة كواحدة من هذه الفرص.

3.2 منظمة االغذية والزراعة يف اململكة العربية السعودية  

 انضمت اململكة العربية السعودية كعضو يف منظمة األغذية والزراعة يف عام 1948، وبدأ التعاون التقني بني وزارة  45
البيئة واملياه والزراعة ومنظمة األغذية والزراعة يف عام 1950. وتم ايفاد البعثة األوىل من املنظمة للمملكة العربية 
السعودية يف عام 1952. وبدأ التعاون التقني الكامل مع توقيع االتفاق التقني بني اململكة العربية السعودية ومنظمة 
األغذية والزراعة يف عام 1964، وقد أُرسل فريق ٌاستشاري من املنظمة إىل اململكة العربية السعودية لتقديم املشورة 
والدعم التقني لتطوير قطاع الزراعة. وركزت الجهود األولية عىل الري والتدريب. ويف عام 1981 تم تعزيز التعاون 
التقني14 من خالل إبرام اتفاق حساب األمانة أحادي الجانب، والذي تودع من خالله املمكلة العربية السعودية األموال 
لدى املنظمة. قامت املنظمة باختيار طريقة حساب األمانة أحادي الجانب ألنها تسمح للبلدان ذات الدخل املتوسط   
االستفادة من الخربات التقنية للمنظمة، والتي يتم متويلها بالكامل من قبل البلدان املستفيدة نفسها، سواء من املوارد 
القطرية أو من عائدات القروض واالئتامنات واملنح التي تتيحها املؤسسات املالية الدولية أو من مساهامت املانحني 

عىل املستوى الثنايئ.

منذ أوائل عام 1992 حاولت الحكومة تشجيع املامرسات الزراعية األكرث استدامة، وخاصة فيام يتعلق بالحفاظ عىل  46
املوارد املائية املحدودة للغاية يف البالد. خصصت الحكومة نحو 15 مليار دوالر أمرييك ملشاريع ومبادرات زراعية يف 
عام 2013. يعترب صندوق التنمية الزراعية أحد املؤسسات الكربى العاملة يف القطاع التي تتلقى دعامً من الحكومة.15

تم تنفيذ برنامجني يف مجال التعاون التقني خالل الفرتة التي تناولها التقييم. كام تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم 16  47
قامت  لذلك  ووفقا   ،2006 الثاين  نوفمرب/ترشين   15 يف  والزراعة  واملياه  البيئة  ووزارة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني 
ذلك:  يف  مبا  األولوية،  ذات  املجاالت  من  عدد  يف  الدعم  أشكال  من  وغريها  التقني  والدعم  الخربة  بتقديم   املنظمة 
)أ( اإلدارة املستدامة وتنمية املوارد الطبيعية وصونها )ب( تنمية املناطق الريفيّة الزراعية )ج( زيادة اإلنتاجية واإلنتاج 
والتسويق وتعزيز الكفاءة وتنويع اإلنتاج )د(  االرتقاء باملعايري التقنية والخاصة بالجودة للتعامل مع املتطلبات الدولية 
)ت( التدريب وبناء القدرات املؤسسية. شكلت املجاالت ذات األولوية ثالثة عرش مرشوعا )انظر الجدول 2(. تضمنت 

مذكرة التفاهم أيضا إنشاء وحدة تنسيق الربنامج.

تستخدم الوثائق الرسمية مصطلحات برنامج التعاون التقني واتفاق التعاون التقني بشكل تباديل؛ غري أن هذه االختصاصات تستخدم فقط مصطلح   14

اتفاق التعاون التقني.  

تلّقى صندوق التنمية الزراعية الدعم الحكومي لتطوير الزراعة يف املمكلة.  15

مذكرة تفاهم حول اإلجراءات التشغيلية لربنامج حساب األمانة أحادي الجانب يف اململكة العربية السعودية.  16
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مايو/أيار 2012  48 للفرتة من  تفاهم جديدة  السعودية عىل مذكرة  العربية  األغذية والزراعة واململكة  وقعت منظمة 
وحتى يوليو/متّوز 2016. ويغطي ذلك املرحلة الثانية التي تضم مثانية عرش مرشوعا، مبا يف ذلك تجديد ألحدها وهو 
التالية:  األولوية  ذات  املجاالت   )2016-2011 التقني  التعاون  )برنامج  الثاين  االتفاق  وشمل  الربنامج.  تنسيق   وحدة 
)أ( اإلدارة املستدامة للموارد املائية )ب( اإلنتاج املستدام للمحاصيل واملامرسات الزراعية الجيدة )ج( حامية املحاصيل 
وتنمية املوارد الطبيعية، )د( التنمية املستدامة للموارد الحيوانية. وقد أُدرجت مجاالت مكّملة أيضا، مثل تطوير تربية 

األسامك، والتطوير املؤسيس وبناء القدرات، وتنمية التعاون الدويل )انظر الجدول 3(.

أنشئت وحدة تنسيق الربنامج يف عام 2006 يف الرياض إلدارة ودعم تنفيذ الربنامج. ويرأس وحدة تنسيق الربنامج كبري  49
منسقي الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة، الذي ميثل جهة االتصال الرئيسية مع الحكومة والجهات املعنية األخرى. 
تم إنشاء الوحدة لغرض التنسيق والتنفيذ والرصد الناجح ملختلف خدمات الدعم التقني الذي تقدمه املنظمة يف إطار 
إدارة وتنفيذ جميع مشاريع  املالية واإلدارية يف  الكفاءة  الربنامج  تنسيق  التقني. كام تضمن وحدة  التعاون  برنامج 
الحافظة. تلعب الوحدة دورا حاسام يف توفري الدعم اللوجستي واإلداري الالزم لكل مرشوع. ومن املتوقع أن يقدم 
منسق الربنامج الدور اإلداري املطلوب لإلرشاف عىل تنفيذ املرشوع يف حال عدم وجود رئيس املستشارين الفنيني يف 
بعض املشاريع. وباإلضافة إىل ذلك، يضمن منسق الربنامج إدارة الشؤون املالية واإلدارية وتنفيذ كل مشاريع الحافظة.

تقدم وحدة تنسيق الربنامج تقاريرها إىل املكتب اإلقليمي، الذي يستعرض ويوافق عىل املواصفات التقنية للمشرتيات،  50
اإلقليمي  املكتب  التقني. ويقدم  للتعاون  الدوليني  املوظفني  وأداء  تعيني  املشاريع ويوجه ويشارك يف  تنفيذ  ويرصد 
أيضا الدعم التشغييل لألنشطة التي إما أن تكون خارج تفويض وسلطة وحدة تنسيق الربنامج، أو التي مل يتم تكليف 
وحدة تنسيق الربنامج بها. أما الوحدات التقنية الرائدة يف مقر املكتب اإلقليمي ومقر منظمة األغذية والزراعة فتقدم 
الدعم التقني إىل وحدة تنسيق الربنامج عىل شكل بعثات دورية للدعم التقني، ومراجعة املواصفات التقنية ملواد 
الرشاء واملوافقة التقنية للتقارير ربع السنوية لتنفيذ املرشوع وتقارير مرحلية كل ستة أشهر. تندرج اململكة العربية 
السعودية أيضا تحت املكتب اإلقليمي الفرعي ملنظمة األغذية والزراعة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، عىل 

الرغم من محدودية االتصاالت املؤسسية.

4.2 اتفاقيات مشاريع التعاون التقني 

ساهمت منظمة األغذية والزراعة من خالل اتفاق حساب األمانة أحادي الجانب، يف إنشاء وتطوير العديد من محطات  51
البحوث ومراكز التدريب، وتم استهالل املرحلة األولية مبجموعة مشاريع التالية:

• 	)UTF/SAU/002/SAU( مرشوع التعاون التقني يف مجال التنمية الزراعية
• 	)UTF/SAU/008/SAU( مركز أبحاث تنمية الرثوة الحيوانية واملراعي يف الجوف
• 	)UTF/SAU/006/SAU( املركز الوطني لبحوث البستنة والتنمية يف نجران
• 	)UTF/SAU/010/SAU( مركز تربية األحياء املائية يف جدة
• 	)UTF/SAU/013/SAU( مرشوع التنمية الزراعية يف سهول جازان
• 	)UTF/SAU/002/SAU و UTF/SAU/011/SAU( مركز امللك عبد العزيز للخيول العربية يف ديراب
• 	)UTF/SAU/003/SAU( مركز التدريب يف مجال الصحة الحيوانية واإلنتاج الحيواين يف الهفوف
• 	)UTF/SAU/015/SAU( مسح الرتبة وتصنيف األرايض
• 	 )UTF/SAU/009/SAU( مركز أبحاث النخيل يف األحساء
• 	)UTF/SAU/007/SAU( وحدة تنمية زراعة الزيتون مبنطقة الجوف

ارتفع عدد املشاريع من مرحلة برنامج 2001-2006 للمرحلة 2006-2011، مع زيادة مقابلة يف التمويل من 28 مليون  52
دوالر أمرييك إىل 64 مليون دوالر أمرييك. وكانت األهداف الرئيسية للربنامج تحقيق التنمية الزراعية املستدامة وتنمية 

املوارد البرشية. وتضمن برنامج 2006-2011 ما مجموعه أربعة عرش مرشوعا مدرجة يف الجدول 2.

تألف الربنامج يف مرحلة 2011-2016 من ستة عرش مرشوعا مدرجة يف الجدول رقم 3 مبيزانية تبلغ 63 مليون دوالر  53
أمرييك.
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الجدول 2: حقول العمل التي شملها برنامج التعاون التقني للمنظمة يف اململكة العربية السعودية )2011-2006(

املشاريعاألولويات/ الربامج الفرعية

اإلدارة املستدامة واملحافظة عىل املوارد 
الطبيعية وتنميتها

•  تحسني إدارة مياه الري يف اململكة العربية السعودية 	
)UTF/SAU/011/SAU(

•  التنمية املستدامة للزراعة املروية يف األحساء 	
)UTF/SAU/012/SAU(

•  صون وتحسني الخيول العربية يف مواطنها 	
)UTF/SAU/033/SAU(

• الدعم التقني واملايل لألنشطة املتعلقة باإلدارة املستدامة 	
للمراعي والغابات والرتبة يف إطار وحدة تنسيق الربنامج 

)UTF/SAU/031/SAU(

•تنمية املناطق الريفيّة الزراعية  دعم املؤسسات الريفيّة لفائدة صغار املزارعني يف اململكة	
 )UTF/SAU/014/SAU( العربية السعودية

زيادة اإلنتاجية واإلنتاج والتسويق، وتعزيز 
الكفاءة وتنويع اإلنتاج

•  انشاء مركز أبحاث النخيل يف األحساء، املرحلة الثانية 	
)UTF/ SAU/015 /SAU( 

•  تنمية الفواكه االستوائية وشبه االستوائية يف جازان وسهول تهامة	
)UTF/SAU/ 018/SAU( 

•  دعم مركز تربية األحياء املائية يف جدة 	
)UTF/SAU/017/SAU(

• تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق الزيتون يف اململكة العربية 	
 السعودية، املرحلة الثانية 

 )UTF/SAU/016/SAU(

•  تعزيز املركز الوطني ألبحاث وتنمية البستنة يف نجران 	
)UTF/SAU/019/SAU(

•  مركز تربية وحامية وتحسني اإلبل يف اململكة العربية السعودية	
)UTF/SAU/021/SAU( 

 االرتقاء باملعايري التقنية والخاصة بالجودة 
للتعامل مع املتطلبات الدولية

•  الحجر الصحي للحيوانات ورشوط استريادها 	
)UTF/SAU/023/SAU(

•  بناء القدرات يف اإلدارة املتكاملة لصحة النبات 	
)UTF/SAU/025/SAU(

•التدريب وبناء القدرات املؤسسية  تحسني مراكز التدريب الزراعي يف اململكة العربية السعودية	
)UTF/SAU/027/SAU(
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الجدول 3: حقول العمل التي شملها برنامج التعاون التقني للمنظمة يف اململكة العربية السعودية )2016-2011(

املشاريعاألولويات/ الربامج الفرعية

•اإلدارة املستدامة للموارد املائية  تطوير إدارة مياه الري وتحسني كفاءة استخدام املياه 	
)UTF/SAU/037/SAU(

•  تطوير استغالل املوارد املائية غري التقليدية 	
)UTF/SAU/046/SAU(

 اإلنتاج املستدام للمحاصيل واملامرسات 

الزراعية الجيدة
•  تطوير املركز الدويل ألبحاث النخيل 	

)UTF/SAU/043/SAU(

•  تطوير تقنيات إنتاج وتصنيع الزيتون 	
)UTF/SAU/041/SAU(

•  تطوير نقل التكنولوجيا لقطاع البستنة 	
)SAU/040/UTF/SAU(

•  تعزيز برامج التنمية الريفيّة املستدامة 	
 )UTF/SAU/047/SAU(

•حامية املحاصيل وتنمية املوارد الطبيعية  تنمية اإلرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا 	
)UTF/SAU/050/SAU(

• تعزيز اإلدارة املستدامة للمراعي الطبيعية والغابات يف 	
 اململكة العربية السعودية 

)UTF/SAU/039/SAU(

•  بناء القدرات يف اإلدارة  املتكاملة لصحة النبات 	
 )UTF/SAU/038/SAU(

•التنمية املستدامة للموارد الحيوانية مركز تربية وحامية وتحسني اإلبل يف اململكة العربية السعودية 	

• )UTF/SAU/044/SAU(؛	

•  صون وتحسني الخيول العربية يف مواطنها 	
)UTF/SAU/045/SAU(؛

• تطوير التشخيص البيطري ومختربات إنتاج اللقاحات	

•  )UTF/SAU/035 /SAU(؛	

•  تطوير املسح الوبايئ الحيواين ونظم اإلنذار املبكر 	
  .)UTF/SAU/049/SAU(

املشاريعالربامج الفرعية التكميلية

•تطوير تربية األحياء املائية  تعزيز ودعم املزيد من التطوير يف مجال تربية األحياء 	

 املائية يف اململكة العربية السعودية

.)UTF/SAU/048/SAU (

•التطوير املؤسيس وبناء القدرات  التطوير املؤسيس وتعزيز القدرات البرشية العاملة 	

 يف القطاع الزراعي

)UTF/SAU/042/SAU( 
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تقييم الوضع االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة   .3 
يف اململكة العربية السعودية

األهمية االسرتاتيجية    1.3

يتناول هذا القسم سلسلة من األسئلة املطروحة يف االختصاصات: 54

•  إىل أي مدى كان برنامج التعاون التقني ملنظمة األغذية والزراعة مناسباً ومتامشياً مع 	
أولويات خطة التنمية القطرية؟

•  إىل أي مدى عكست حافظة برنامج التعاون التقني يف املنظمة أولويات التنمية الزراعية القطرية 	
وأولويات األغذية؟

• كيف ساهم برنامج التعاون التقني ملنظمة االغذية والزراعة يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة؟	

النتيجة األوىل: يتوافق برنامج التعاون التقني مع أولويات اململكة العربية السعودية يف القطاع الزراعي كام هو محدد يف 
خطط التنمية القطرية. تحظى منظمة األغذية والزراعة باالحرتام والثقة من قبل أصحاب املصلحة الوطنيني، ويُنظر إليها عىل 
أنها رشيك تقني قيم. ومع ذلك، فإنه مل يتم تصميم التعاون التقني بعد ليؤثر عىل سياسات وأولويات األمن الغذايئ يف اململكة 

العربية السعودية بشكل مبارش. 

أقرت االسرتاتيجية الطويلة األجل للمملكة العربية السعودية بالتأثريات السلبية للتوسع الزراعي غري املستدام عىل  55
 مدى العقود الثالثة املاضية. باإلضافة إىل استنزاف موارد املياه الجوفية. وقد أكّدت االسرتاتيجية الطويلة األجل بأّن:

هنالك فوارق يف النشاط االقتصادي شّجعت عىل الهجرة الداخلية من املناطق الريفيّة إىل املناطق الحرضية. ولهذا 
النشاط  لتحفيز  يدعو  املستدامة،  للتنمية  الكبرية  التحديات  الذي يشكل واحدا من  اإلقليمي،  التوازن  استعادة  فإن 

االقتصادي يف املناطق األقل منواً، مع مراعاة الخصائص الخاصة واملزايا النسبية.

انتاج  56 الزراعة نحو  إعادة توجيه  السعودية عىل رضورة  العربية  للمملكة  الثامنة )2010-2006(  التنمية  أكدت خطة 
املزيد من املحاصيل عالية القيمة، ليتم تحديدها بعناية وفقاً لتوافر املياه والبيئات املناسبة. وقد سلّطت الضوء عىل 
دور الزراعة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، والحاجة إىل تعزيز التنمية الزراعية املستدامة. وعالوة عىل ذلك، فقد 
أعطت الخطّة األولوية للتنمية الريفيّة وتصحيح االختالالت اإلقليمية. وتم إنشاء وحدة للتنمية الريفيّة يف وزارة البيئة 

واملياه والزراعة وصدر مرسوم لدعم منظامت اإلنتاج الزراعي والسميك.

األغذية  57 ملنظمة  التقني  التعاون  تخطيط  عملية  السعودية  العربية  اململكة  يف  حديثاً  املعتمدة  األولويات  وجهت 
والزراعة يف اململكة العربية السعودية يف مرحلة 2006-2011. باإلضافة إىل املشاريع املوضوعية والتقنية السائدة والتي 
تعالج القضايا العلمية والتكنولوجية يف إنتاج وحامية النباتات والحيوانات، فقد تم إيالء االهتامم للتحديات املتعلقة 
بالتنمية الريفية وانعدام التوازن اإلقليمي. وقد تم إدراج مرشوع خاص بتطوير املؤسسات الريفيّة ومنظامت املنتجني 

ضمن إطار برنامج التعاون التقني.

أكدت خطة التنمية التاسعة )2010-2014( عىل املزيد من إعادة هيكلة قطاع الزراعة يف اململكة العربية السعودية.  58
ومن بني األهدافال أخرى، فقد أعطت األولوية لتحسني مستوىات الدعم وفعالية الخدمات اإلرشادية )وخاصة لصغار 
املستدامة  اإلدارة  تحقيق  والعمل عىل  األسامك  إدارة مصايد  الزراعية، وتحسني  والتنمية  األبحاث  املزارعني(، ودعم 

وتنمية املراعي والغابات.

تبنى برنامج التعاون التقني يف مرحلة 2012-2016 بدوره أولويات الخطة التاسعة، ووّسع املشاريع املتعلقة باملؤسسات  59
الريفيّة وإنتاج املحاصيل وحاميتها، ومصايد األسامك و تربية األحياء املائية والرثوة الحيوانية والري. وضعت االتفاقية 
العام  الهدف  ومتثّل   .)050( السعودية  العربية  اململكة  يف  كأولوية  التكنولوجيا  ونقل  اإلرشاد  تطوير  أيضا مرشوع  
من معظم املشاريع يف تحسني مستوى املعيشة للفئات الضعيفة وصغار املزارعني يف اململكة العربية السعودية من 
خالل التنمية الريفيّة املستدامة القئمة عىل املشاركة املجتمعية. وقد ُصممت هذه املشاريع أيضا لتعمل عىل تعزيز 

مؤسسات وزارة البيئة واملياه والزراعة.  
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تناسبت جميع املشاريع يف برنامجي التعاون التقني بشكل جيد يف إطار مجموعة الربامج الفرعية باستثناء مرشوع  60
مرحلة يف  التقني  التعاون  برنامج  من  جزءاً  كان  والذي   ،»17)033( مواطنها  يف  العربية  الخيول  وتحسني   »صون 
 2006-2011. أُدرج املرشوع تحت الربنامج الفرعي »اإلدارة املستدامة وحفظ وتنمية املوارد الطبيعية«. وقد شملت 
املرحلة الثانية من مرشوع التعاون التقني 2012-2016، بعنوان » صون وتحسني الخيول العربية يف مواطنها )045(«، 

والذي أُدرج يف إطار مجال األولوية املتعلق بالتنمية املستدامة للرثوة الحيوانية.

متت صياغة خطة تنمية قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف عام 2011 يف إطار املبادرة السابعة. وقد تم  61
تصميم وثيقة املرشوع رقم 048 يف املرحلة 2012-2016 لتتناسب مع األولويات التي تم تحديدها يف خطة التنمية 
وقد تم تنفيذها من خالل تضافر الجهود والتنسيق مع أصحاب املصلحة اآلخرين يف مجال تربية األحياء املائية التزاماً 
تم متويل هذه  وقد  عام 2016.  املائية يف  األحياء  وتربية  األسامك  تنقيح خطة مصايد  تم  القطرية.  باالسرتاتيجيات 
الخطة ملدة 15 عاما من قبل صندوق التنمية الزراعية بعد دراسة قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وكان 
 من املقرر إنتاج مليون طن سنويا من األسامك البحرية بحلول عام 2030، وهو اآلن قيد املراجعة ليتم تقليصه إىل 
600 ألف طن. وتبلغ تكلفة القطاع العام حوايل 8 مليارات ريال سعودي، مقابل استثامرات القطاع الخاص البالغة 

حوايل 44 مليار ريال سعودي.

ارتبط برنامج التعاون التقني اسرتاتيجياً بأولويات اململكة العربية السعودية، حيث تناسب مع خطط التنمية املتّبعة  62
يف ذلك الوقت. وقد شمل املجاالت التقنية الرئيسية ألنشطة حامية وإنتاج النبات والري وإنتاج وصحة الحيوانات. وقد 
كان من ضمن مجاالت التدخل الهامة األخرى مصايد األسامك وتربية األحياء املائية ، وإدارة املوارد الطبيعية/البيئة 
)تم الرتكيز أكرث عىل املياه واملراعي وبدرجة أقل عىل حيازة األرايض(. وعموما كان مستوى التشتت الجغرايف للربنامج 
عاٍل. ومع ذلك، فمن الصعب ربط أي من أهداف برنامج التعاون التقني مبارشًة مع سياسات وأولويات األمن الغذايئ.

إّن منظمة األغذية والزراعة رشيك للحكومة عىل مدى أكرث من 50 عاما، وبالتايل فإنها تحظى باالحرتام والثقة. ومع  63
ذلك، فإن مذكرة التفاهم مل تشجع رصاحة القضايا الناشئة خارج نطاق املشاريع املتفق عليها يف برنامج التعاون التقني 
)مثل تلك التي تتناول السياسات واالسرتاتيجيات القطرية(. ويؤكد بعض النّقاد أن برنامج التعاون التقني للمنظمة 
فشل يف تقديم املشورة لوزارة البيئة واملياه والزراعة فيام يتعلق باألولويات والسياسات الخاطئة، مثل التوسع يف إنتاج 
القمح، مام كان له آثار ضارة عىل مستويات املياه الجوفية. وقد اقترص التعاون التقني يف الغالب عىل مهام تقنية دون 
األخذ باالعتبار أهمية السياسات الزراعية املتبعة والنتائج اإلجاملية. ومع ذلك، وبالنظر إىل طبيعة الدعم التقني، كان 
عىل منظمة األغذية والزراعة أن تنبّه، أو عىل األقل، أن تعرب عن قلقها بشأن النتائج املرتتبة عىل التوسع يف إنتاج 
القمح وآثاره عىل املياه الجوفية. وقد تناولت عدة مشاريع قضايا الري لتحسني كفاءة واستخدام مياه الرصف الصحي 
املعالجة ومياه الرصف الزراعي ألغراض الري، ولكن مثل هذا التدخل بشأن الرّي مل يُقصد به التطرّق إىل سياسات 

وأولويات األمن الغذايئ للبالد، مبا يف ذلك زراعة القمح.

كانت منظمة األغذية والزراعة رائدة يف مجال تقديم الدعم التقني يف اململكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإنها  64
السعودية  العربية  اململكة  شّكلت   ،2015 عام  قبل  املثال،  سبيل  عىل  الغذايئ.  األمن  مجال  يف  تقريبا  غائبة  كانت 
مجموعة عمل لقطاع األمن الغذايئ برئاسة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. مل تشارك أي من املنظمة أو وحدة تنسيق 
الربنامج بشكٍل فاعل يف فريق العمل. وباملثل يف عام 2014 تعاقدت وزارة البيئة واملياه والزراعة مع رشكة استشارية 

خاصة )Booz Allen( والبنك الدويل من أجل صياغة اسرتاتيجية األمن الغذايئ يف اململكة العربية السعودية.

وعالوة عىل ذلك، فإن الرتكيز الحرصي ملذكرة تفاهم حول املشاريع بنّي أن برنامج التعاون التقني افتقرت إىل منرب  65
للحوار االسرتاتيجي بني منظمة األغذية والزراعة من جهة ووزارة البيئة واملياه والزراعة وغريها من الجهات املعنية 
العربية  اململكة  يف  املائية  املوارد  إدارة  عن  املسؤولة  والكهرباء،  املياه  وزارة  سيّام  -ال  أخرى  ناحية  من  الحكومية 
السعودية )قطاع املياه هو اآلن مسؤولية وزارة البيئة واملياه والزراعة( وهذا الدرس الذي يجب إدراجه يف التعاون 
حوار  يف  االنخراط  السعودية  العربية  واململكة  املنظمة  عىل  يتعني  املشاريع،  تفاصيل  عىل  االتفاق  قبل  املستقبيل. 

يبدو أن مركز الخيول العربية متتع بعالقة طويلة مع املنظمة من خالل وزارة الزراعة. بدأت بعثة منظمة األغذية والزراعة األوىل يف عام 1985 من   17

خالل مرشوع الحفظ الورايث للخيول العربية )UTF/SAU/001(. ويف عام 1992 تم تأسيس مركز الخيول العربية مبوجب اتفاقية حساب األمانة أحادي 

الجانب )002(. وقد ساهمت املنظمة من خالل اتفاق حساب األمانة بينها وبني وزارة الزراعة خالل اتفاقية التعاون التقني من 2001-2006، تحت 

ظل املرشوع اإلطاري لدعم التنمية الزراعية )UTF/SAU/002/SAU(، يف إنشاء وتطوير عدد من مراكز البحوث املتخصصة يف اململكة والتي تشمل: 

أ( مركز امللك عبد العزيز للخيول العربية يف ديراب، ب( مرشوع تعريف الرتبة وتصنيف األرايض، ج( مركز البحوث للتنمية يف الجوف، د( مركز أبحاث 

البستنة مبنطقة نجران، ه( مركز أبحاث تربية األحياء املائية بجدة )منطقة املكرمة(، و( مركز تدريب اإنتاج وصحة الحيوان يف الهفوف. ومازالت هناك 

حاجة ملّحة الستمرارية التعاون مع منظمة األغذية والزراعة إىل مرحلة أخرى ملدة خمس سنوات بعد انتهاء االتفاق الحايل من أجل تحقيق أهداف 

املشاريع الجديدة وعىل املدى الطويل. إن االتفاق املرتقب بني املنظمة وحكومة اململكة العربية السعودية )2006-2011( سيكون خطوة إيجابية ملركز 

امللك عبد العزيز للخيول العربية وملريب الخيول العربية.
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مثل هذا  السعودية. ومن شأن  العربية  للمملكة  الحالية  املحددة  واالحتياجات  األولويات  بشأن جدوى  اسرتاتيجي 
الحوار ضامن تقديم املنظمة املشورة الالزمة بشأن السياسات واالسرتاتيجيات واألولويات، ويف الوقت نفسه تجنب 

تكرار التجربة املاضية من دون متحيص السياسات واألولويات املفرتضة بشكل خاطئ.

الربنامج  66 البيئة واملياه والزراعة باإلضافة إىل وحدة تنسيق  الرئيسني لوزارة  املمثلني  التقييم من قبل  تم اعالم فريق 
بأنه يف عام 2015 تم التواصل مع منظمة األغذية والزراعة لتقديم الدعم يف صياغة عدد من أوراق السياسات بشأن 
األمن الغذايئ يف اململكة العربية السعودية، ولكن املنظمة مل تستجب. وعىل ما يبدو فإن الوحدات التقنية ذات الصلة 
يف املقر الرئييس للمنظمة واملكتب اإلقليمي مل تكن عىل علم بطلب صياغة هذه الوثائق. باستثناء الوحدة التقنية 
الرئيسية ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف املقر الرئييس للمنظمة، حيث يظهر أن وحدة تنسيق الربنامج مل تقم 
بإجراء املشاورات الكافية مع الُشعب أو الوحدات ذات الصلة يف املنظمة. وعالوة عىل ذلك، أعربت الوزارة للبعثة عن 
اهتاممها الكبري يف مناقشة اسرتاتيجيتها يف اململكة العربية السعودية مع املنظمة. األهم من ذلك، أعربت الوزارة عن 

مخاوفها بشأن املشاريع املجزأة للمنظمة.

يبدو أن وحدة تنسيق الربنامج قد حّسنت مكانتها عىل مستوى السياسات اعتبارا من أواخر عام 2015، ويعزى ذلك  67
العامل  الفريق  السعودية تويّل رئاسة  العربية  اململكة  املنظمة يف  الجديد. وقد طُلب من  الربنامج  جزئيا إىل منسق 
املعني باألمن الغذايئ. اعترب هذا التطور من قبل فريق التقييم كبداية جيدة ملنظمة األغذية والزراعة للقيام بدور فاعل 

يف قطاع األمن الغذايئ، وتوفري الدعم التقني للقطاع.

الرشاكة والتنسيق   2.3

• كيف ينخرط برنامج التعاون التقني يف املنظمة يف رشاكات قطرية وإقليمية ودولية، وإىل أي مدى كانت هذه 	
الرشاكات متكاملة ومتآزرة؟

• إىل أي مدى دعم برنامج التعاون التقني يف املنظمة تنسيق الجهات العاملة يف قطاعات الزراعة والرثوة الحيوانية 	
وتربية األحياء املائية والتنمية الريفّية واألمن الغذايئ ؟

• إىل أي مدى أثّر التعاون التقني للمنظمة مبوقف وقرارات الرشكاء فيام يتعلق بقطاعات الزراعة والرثوة الحيوانية 	
وتربية األحياء املائية والتنمية الريفّية واألمن الغذايئ ؟

النتيجة الثانية: أولت املنظمة اهتامماً ملحوظاً للرشاكات االسرتاتيجية عىل املستويات القطرية واإلقليمية والدولية، وهناك 
نتائج متباينة عىل مستوى املرشوع فيام يتعلق بالرشاكات طويلة األجل.

توفّر االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية السعودية إطاراً لربنامج التعاون التقني لغرض العمل التعاوين مع الرشكاء.  68
واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  واملشاركني  الغذايئ  األمن  مجال  يف  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  تحديد  ويُعترب 
والقطرية عنرصاً هاماً من عنارص اسرتاتيجيات املنظمة يضمن دعم عملها. وقد حددت االسرتاتيجيات ستة مجاالت 
واالستخدام  واالتصاالت،  واملشورة  وامليدانية،  التقنية  والربامج  املعياري،  والعمل  السياسات،  حوار  للتعاون:  رئيسية 
التعاون  ركز  والمركزية.  عاملية  الرئيسية هي  التفاعل  مستويات  وكانت  املعرفة.  وتبادل  للموارد وحشدها،  املشرتك 

التقني أساسا عىل جوانب الربنامج التقنية وامليدانية، وساهمت بشكل أقل يف الجوانب األخرى.

مل تتوفر قرائن فورية بخصوص الرشاكات االسرتاتيجية التي أقيمت خالل الفرتة قيد املراجعة. عىل سبيل املثال، كان  69
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ رشيكا خالل الفرتة التأسيسية لحساب األمانة أحادي الجانب ولكن بعد ذلك انحرس الدور 
النشط الذي لعبه. أما الوكالة األملانية للتعاون الدويل فهي ناشطة يف اململكة العربية السعودية ولديها مكاتب مجاورة 
لوحدة تنسيق الربنامج يف وزارة الزراعة، ولكن مل يتم ذكرها باعتبارها رشيكاً يف برنامج التعاون التقني. ويبدو أنه مل 

يتم اعتبار الرشاكات الحقيقية والفّعالة قضية ذات أولوية يف الربنامج.

تؤكد الخطة املتوسطة األجل للمنظمة )2014-2017( عىل رضورة العمل مع منظامت املجتمع املدين، واملعروفة يف  70
اململكة العربية السعودية بالجمعيات والقطاع الخاص18. وعىل الرغم من أن املرشوع رقم 048 لرتبية األحياء املائية 
أنشأ روابط جيدة مع القطاع الخاص )وخاصة املستثمرين عىل نطاق واسع يف مجال تربية األسامك يف األقفاص(، تشري 

األدلة إىل أن العديد من املشاريع غاب عنها فرصة إقامة رشاكات مع القطاع الخاص.

يف منشور لإلنجازات واآلفاق املستقبلية للتعاون التقني بني اململكة العربية السعودية ومنظمة األغذية والزراعة، تم  71
إدراج سلسلة من املؤسسات الرشيكة:

منظمة األغذية والزراعة )2015(، الوثيقة 2015/3 لعام 2015، الخطة املتوسطة األجل للفرتة 2014-2017 )املراجعة( وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة   18

2016-2017 املقّدمان من املدير العام، من الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر الذي ُعقديف الفرتة من 6 إىل 13 يونيو/حزيران 2015، الفقرة 61.
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• جامعة امللك سعود	
• جامعة امللك فيصل	
• امركز أبحاث النخيل يف جامعة امللك فيصل	
• جامعة امللك خالد	
• جامعة القصيم	
• جامعة الجوف	
• جامعة نجران	
• املجموعة الزراعية السعودية	
• رشكة الخالدية	
• رشكة الطيبة	
• الراشد	
• الرشكة الوطنية للتنمية الزراعية	

عىل الرغم من وجود هذه القامئة من الرشكاء، وتوفر تفاصيل عن عدد الخرباء الوطنيني الذين ساهموا يف املرشوع،  72
كانت هناك رشاكة رسمية وحيدة فقط مع جامعة امللك سعود. رمبا ساهم عدم وجود توقعات اسرتاتيجية للربنامج 
يف حقيقة أن االستجابة ملطالب الدعم التقني للمملكة العربية السعودية كانت مبّسطة إىل حد ما. وقد تم التعاقد 
مع منظمة األغذية والزراعة ألداء مهام تقنية معينة، وقد أدتها دون أي حاجة لتحالفات اسرتاتيجية. وباإلضافة إىل 

ذلك، مل تكن املنظمة جاهزة باسرتاتيجيتها الخاصة ولعبت مجرد دور »الرشيك املنفذ للمملكة العربية السعودية«.

ويعود سبب غياب الرشاكات يف جزء منه إىل الصعوبات يف تعيني أعداد كافية من املوظفني الوطنيني الذين رمبا كانوا  73
سيستطيعون تسهيل الرشاكات وخلق التآزر. كام أن مختربات الربنامج املجهزة تجهيزا جيدا كان ميكن أّن تستوعب 
طالب باحثني وطنيني وأجانب، وبالتايل متكني تواصلهم مع الجهود الدولية التي تبحث يف مواضيع مشرتكة مثل نظم 
زراعة األرايض الجافة. بدت مختربات مشاريع )015 و 043( يف العديد من الحاالت وكأنها تقريبا خالية من املوظفني، 
وقد طرح املوظفون الوطنيون وموظفو وحدة تنسيق الربنامج عىل حد سواء هذا القصور. وقد كان الوضع أكرث تعقيداً 
يف حالة نقل وظيفة كبار السعوديني، كام يف حالة املرشوعني املتعلقني بالتنمية الريفيّة، الذين باإلضافة إىل عدم تعيني 

مستشار تقني رئييس، تم تعاقب ثالث مدراء قطريون للمرشوع.

تبني أن بعض الرشاكات الدولية مل تنشأ عن طريق اتصاالت شخصية. عىل سبيل املثال، كان من املقرتح أن التشابه  74
بني مناطق اململكة العربية السعودية األكرث جفافا مع نظريتها يف أسرتاليا قد تخدم يف تكوين رشاكات مع الباحثني 
الزراعيني االسرتاليني ممن لديهم معرفة بتطوير تقنيات لزراعة األرايض الجافة. تم االتفاق عىل ذلك، ولكنه مل يتحقق. 
وإضافة لذلك، كان هناك عىل ما يبدو تعاوناً بني مرشوع الزيتون واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة 
)ICARDA( يف مرحلة ما، ولكن مل يكن هناك تفاصيل عن طبيعته ومداه، ويبدو أن أنشطة املرشوع جرت إىل حد 

كبري يف إطار معزول.

االستشاريني مع  75 للخرباء  الشخصية  االتصاالت  أسايس عىل  املحاصيل بشكل  الرشاكة يف مشاريع حامية  ركزت جهود 
املختربات واملؤسسات خارج اململكة العربية السعودية. وكانت االتصاالت تقترص عىل فرتات من التدريب وجوالت 
دراسية. وقد ُوجدت رشاكات داخلية بني اإلدارات داخل وزارة البيئة واملياه والزراعة عند تنفيذ املشاريع ورصدها، 
عىل سبيل املثال الرشاكة بني مركز أبحاث النخيل وهيئة الري باألحساء. وساهمت رشكات القطاع الخاص يف تطوير 
املكافحة البيولوجية لآلفات واألمراض التي تصيب بعض املحاصيل يف ظل ظروف االحتباس الحراري ووقد تم استهداف 

الرشاكات التجارية يف املكافحة البيولوجية لسوسة النخيل الحمراء.

كانت الرشاكات الرئيسية ملشاريع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية مع مركز أبحاث الرثوة السمكية بجدة وإدارة  76
تربية األحياء املائية يف وزارة البيئة واملياه والزراعة. عملت املشاريع عن كثب مع هذين الرشيكني وجمعتهام عالقة 
جيدة مع كبار املوظفني فيها. وقد كان هناك تبادل مستمر لألفكار، ونظر موظفي دائرة تربية األحياء املائية يف كثري 

من األحيان للتعاون التقني كوسيلة لدعم وترسيع عمليات صنع القرار داخل الوزارة.

املائية مل تبذل جهودا  77 البيئة واملياه والزراعة، فإن مشاريع مصايد األسامك وتربية األحياء  النظر عن وزارة  وبرصف 
الغذايئ والتنمية  األمن  تتعامل مع مجاالت هامة مثل  التي  اإلدارات األخرى  أو  الوزارات  كافية إلقامة رشاكات مع 
الريفية واالستدامة البيئية والتنمية االجتامعية. ومل يسمح تركيز ونطاق املشاريع إال بالقليل مام ميكن مشاركته مع 
هذه املؤسسات، عىل الرغم من أنه كان بإمكان املشاريع محاولة إدماج بعض األولويات يف تصميم املرشوع لتعكس 
الصالت بني عمل املرشوع واألهداف عالية املستوى بشكل أفضل. وعىل سبيل املثال، كان هذا أكرث وضوحاً يف مرشوعي 

الرثوة الحيوانية )049 و 045(.
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أنشأ مرشوع رقم 048 لرتبية األحياء املائية روابط جيدة مع القطاع الخاص، وخاصة املستثمرين الكبار يف مجال تربية  78
أنشطة   ، املايئ  لالستزراع  السعودية  بالجمعية  املمثلني  الخاص،  القطاع  األعامل يف  اعترب رجال  األقفاص.  األسامك يف 
املرشوع ذات مهّمة ومفيدة بشكل كبري. وباملثل، كان للمرشوع بعض االتصاالت مع عدد قليل من تعاونيات الصيادين 
عىل طول ساحل البحر األحمر، مع أن قدرتها عىل دعم مصالحهم يف مجال تربية األسامك يف األقفاص كانت محدودة 
واقترصت عىل إعداد دراسة الجدوى التقنية واالقتصادية التي ُخطط لها من قبل الجمعية ثول التعاونية. الحظ فريق 
التقييم هذا القصور الخاص وذلك بسبب ضعف تصميم املرشوع وعدم وجود تحليل جيد ألصحاب املصلحة. وبذلك، 
فقد انتهى النشاط الوحيد الذي يضم صغار الصيادين بأن تم تنفيذه كإضافة إىل ما ُخطط له يف وثيقة املرشوع، مام 
اعترب فشالً واضحاً يف تصميم املرشوع. وقد لوحظ يف تقرير مصايد األسامك أن جمعية ثول تتقدم يف عملية طلب 
الرتخيص، وتم كذلك اإلشارة إىل االهتامم الذي تبديه التعاونيات األخرى )مثل جمعية مكة املكرمة(. واعتربت كل هذه 
الروابط تحّسناً يف املرشوع رقم 017، والذي كان حضوره قليالً جداً خارج حدود الجمعية السعودية لالستزراع املايئ.  

  وكجزء من تركيز املرشوع والجهود املبذولة لتعزيز الربامج القطرية لبحث وتطوير تربية األحياء املائية، اقرتح املرشوع  79
الكومنولث  وومنظمة  والتكنولوجيا  للعلوم  الله  عبد  امللك  جامعة  مع  بحثي مشرتك  برنامج  أ(  األنشطة:  ًمن  عددا 
للبحوث العلمية و الصناعية يف أسرتاليا. وب( مذكرة تفاهم دولية بني الجمعية السعودية لالستزراع املايئ وجامعة 
بولونيا يف إيطاليا وجامعة أميتي يف الهند. ومع ذلك، فإن فريق التقييم مل يجد دليالً عىل إمتام هذه األنشطة، وال يزال 

غري واضٍح إىل أي مدى ساهمت هذه الرشاكات بتحقيق أهداف برنامج التعاون التقني.

ويف املقابل، فقد ُوجد نوع مختلف من الرشاكة والتعاون القطري يف قطاع الري بشكل واضح، حيث شغل يف أحداها  80
موظفو املرشوع الدوليني ملنظمة األغذية والزراعة دوَر املستشارين للموظفني القطريني. عدا ذلك فقد تم استغالل 
خربات منظمة األغذية والزراعة يف املناصب التي مل يتم شغلها. تعاونت املنظمة مع املنظامت األخرى العاملة يف نفس 
املجال من خالل وكاالت قطرية، تناولت عىل سبيل املثال، البحوث املتعلقة باالحتياجات املائية للمحاصيل وتقييم 

جودة املياه املتعلقة باملياه العادمة املعالجة.

كانت الرشاكات أكرث وضوحا يف مشاريع التعاون التقني الثالثة التي تتناول التنمية الريفية واإلرشاد. اعتمدت املشاريع  81
املعرفة والخربات  الوطنيني من ذوي  املستشاريني  السعودية من خالل استخدام  العربية  اململكة  الجامعات يف  عىل 
املشاريع  من  أي  تُقم  مل  ذلك،  ومع  واالسرتاتيجيات.  الرؤى  تجميع  أو يف  الدراسات  من  العديد  يف  الواسعة  املحلية 
رشاكات رسمية مع أّي من الجامعات أو املؤسسات الدولية التي تم استقطاب املستشاريني الدوليني منها والتي كان 
التقييم أن مرشوع اإلرشاد بدأ مؤخرا مبناقشة مع  أُبلغ فريق  لتبادل املعارف والخربات. وقد  من املمكن أن تؤدي 
املنتدى العاملي للخدمات االستشارية الريفية، إال أن فريق التقييم مل يتمّكن من التحقق من هذا حيث مل تكن هناك 

نتائج واضحة.

التعاونية يف  82 الجمعيات  الثالثة مع مجلس  الريفي  التنمية واإلرشاد  تعاونية ملشاريع  أُهدت فرصة تشكيل رشاكات 
اململكة العربية السعودية. وبرغم تفاعل املشاريع وترويجها لتشكيل الجمعيات التعاونية عىل املستوى املحيل إال أنّه 
مل يكن لديها صالت وثيقة أو أنشطة مشرتكة مع مجلس الجمعيات التعاونية، وهي منظمة قطرية إطارية تضم أكرث 
من 200 جمعية. شارك املجلس يف ورش العمل وغريها من األنشطة التي نظمتها املشاريع، ولكن مل تُسفر مشاركتها 
عن تحقيق رشاكة أو إطالق أنشطة مشرتكة. ويسعى املجلس إىل تعزيز الحركة التعاونية يف اململكة العربية السعودية، 
ويقوم بتنظيم صغار املنتجني يف الجمعيات التعاونية. كام يتعّهد املجلس حالياً بخدمات اإلرشاد الزراعي يف اململكة 
العربية السعودية وفقاً التفاق مع الوزراة يقيض باالستعانة مبصادر خارجية. وباملثل فإنه مل يتم التواصل مع وزارة 

الشؤون االجتامعية، املسؤولة عن تسجيل ودعم الجمعيات التعاونية.

أكدت دراسات وتقارير عديدة من مشاريع التنمية واإلرشاد الريفي الثالثة عىل رضورة التنسيق بني الجهات الفاعلة  83
ورؤية  الريفي  التمويل  ومؤسسات  الريفيّة،  التنمية  واسرتاتيجية  رؤية  املثال  سبيل  )عىل  الريفية  التنمية  قطاع  يف 
واسرتاتيجية اإلرشاد، وتحليل حالة اإلرشاد(. وعىل سبيل املثال، فقد قام مرشوع املؤسسات الريفيّة بجمع الدراسات 
التنمية  البيئة واملياه والزراعة والرعاية االجتامعية وصندوق  للتنسيق بني كّل من وزارة  التي دعت مراراً  والتقارير 
الوزارة وبني مكاتب  للتنسيق داخل  اإلرشاد  الزراعي سابقا(. وباملثل دعا مرشوع  العريب  السعودي  )البنك  الزراعية 

البحوث والتنمية الريفية واإلرشاد.

لتخصيص 84 الزراعة  وزير  دفعت  قد  الريفيّة  املؤسسات  مرشوع  بخصوص  الريفي  التمويل  لزيادة  الدعوة  أن   يبدو 
 50 مليون ريال سعودي لدعم الجمعيات التعاونية. وقد أمُلح لهذا التأثري أيضا من قبل تقرير املوظف التقني الرئييس 
للتعاونيات والتي متت مناقشتها يف ورشة  العامة  املعاينة والتوصيات  )نوفمرب/ترشين األول 2008(، مع اإلشارة إىل 

العمل التي نظمها املرشوع.  
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 وبشكل عام، فإنه يبدو أن الرشاكات بني مشاريع الرثوة الحيوانية كانت أفضل من مشاريع أخرى يف برنامج التعاون  85
التقني. حيث أن مرشوع رقم 023 قام بتنمية التعاون مع العديد من املختربات املحلية: الجنادرية )محطة الحجر 
الصحي للخيول واستريادها، الرياض(، ومرفأ الحديثة الربي  )مع األردن وانتهاًء بسوريا(، ومطار جدة، وميناء جدة 
اإلسالمي، ومحطة الطوال للحجر الصحي )عىل الحدود مع اليمن(، ومخترب جازان، وميناء جازان، ومرفأ البطحاء الربي 
املخترب  )يزود هذا  األحساء  بالرياض، ومخترب  املركزي  واملخترب  بُعامن(؛  وانتهاًء  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  )مع 
األطباء البيطريني العاملني يف وظائف التفتيش عىل الحدود بالتدريب: البطحاء، وسلوى )مع قطر(، والدّمام )البحرين(، 
واثنني عىل الحدود مع الكويت(، ومخترب جدة، ومخترب القريات. نشأ تعاون كبري مع املنظمة العاملية للصحة الحيوانية 
حيث شارك موظفو مرشوع املنظمة يف الدورة السنوية العامة للمنظمة العاملية للصحة الحيوانية الذي ُعقد يف مايو/
أيّار 2008 يف باريس. ومنذ ذلك الوقت استمر التعاون، ويف عام 2016 حرض الفريق املختص باألوبئة اجتامعاً يف ديب 

فيام يتعلق مبرض الحمى القالعية والذي نُظّم من قبل املنظمة العاملية للصحة الحيوانية ومنظمة األغذية والزراعة.

 وقد أنشأ مرشوعي الخيول شبكات رشاكات وطنية وعاملية، حيث أمكن توقّع ذلك نظراً لطبيعة أنشطتهام: تربية  86
خيول السباق، القى اهتامماً من جميع أنحاء العامل. وعىل عكس مشاريع إنتاج اللقاحات كانت الرشاكات والتنسيقات 

محدودة.

أما فيام يتعلق مبشاريع اإلبل فقد قّدم معهد الهندسة الزراعية يف البحر األبيض املتوسط-  مونبلييه، فرنسا، متدرباً يف  87
منطقة الخرج ملدة أربعة أشهر للتحقيق يف قطاع لحوم اإلبل يف اململكة العربية السعودية. كذلك تم إنشاء تعاون 
مع جامعة باري )إيطاليا(، مام قاد إىل نرش مطبوعة بشأن التعرف عىل جني ميوستاتني يف لحم اإلبل ومع قسم اإلنتاج 
بريستول  جامعة  مع  تعاون  أيضا  هناك  وكان  لإلبل.  اآليل  الَحلْب  بشأن  )الرياض(  سعود  امللك  جامعة  يف  الحيواين 

)اململكة املتحدة( ومشاركة مجموعة مخصصة من املكتب الدويل لألوبئة الحيوانية ألمراض اإلبليات.

القاحلة يف مدنني يف تونس، من خالل مرشوع مدعوم من  88  أنشأ مرشوع املنظمة لإلبل تعاوننا مع: معهد املناطق 
بحوث  ومركز  املتوسط«،  األبيض  البحر  اإلبل يف حوض  تربية  نظم  االبتكارات يف  »تشجيع  بعنوان  األورويب  االتحاد 
الجنب.  تصنيع  وتكنولوجيا  اإلبل  لحليب  )فرنسا(  رين  ومخترب  الزراعية.  للبحوث  الوطني  واملعهد  )مرص(،  الصحراء 
شاركت كلية الطب البيطري يف جامعة فيينا )النمسا( يف استخالص الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني من 

اإلبل ضمن املرشوع الدويل للتنميط الورايث لإلبل. 

3.3 القيم املعيارية  

•  يتناول هذا التقيم السؤال التايل:	
إىل أي مدًى أخذت مشاريع التعاون التقني التي قامت بها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بعني االعتبار 

املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف تدخالتها، مبا يف ذلك أدوار النوع االجتامعي والفئات الضعيفة؟

النتيجة الثالثة: ال متتلك منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف اململكة العربية السعودية القدرة الكافية عىل إدماج قضايا 
التنمية االجتامعية )الحد من الفقر واإلدماج االجتامعي(، وليس لديها نهج واضح لتعميم قضايا النوع االجتامعي.

تبني سياسة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف املساواة بني الجنسني: تحقيق أهداف األمن الغذايئ يف الزراعة  89
والتنمية الريفيّة، التي تم تبنيها عام 2013، والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني يف 
جميع األعامل التقنية للمنظمة. وهذا يشري ضمناً بوجوب تعميم اإلنصاف واملساواة بني الجنسني )كحق إنساين( يف 

جميع الربامج.

وعالوة عىل ذلك، فقد ضمن قانون العمل يف اململكة العربية السعودية حق العمل لجميع املواطنني رجاالً ونساًء. وقد  90
ورد نص يعرتف بهذا الحق يف املادة الثالثة من قانون العمل السعودي، والتي تنص عىل أن »العمل حق للمواطن، 

ال يجوز لغريه مامرسته إال بعد توافر الرشوط املنصوص عليها يف هذا النظام، واملواطنون متساوون يف حق العمل«.

وفضالً عن ذلك، فقد دعت االسرتاتيجية الطويلة األجل وخطط التنمية األخرية يف اململكة العربية السعودية للتنمية  91
الريفيّة سعياً للحد من الفقر وضامن اإلدماج االجتامعي يف عمليات النمو االقتصادي. حيث تؤكد االسرتاتيجية الطويلة 

األجل تحت العنوان الفرعي للتنمية اإلقليمية املتوازنة عىل أنه: 

»برصف النظر عن الجهود املوجهة لدعم املبنية التحتية والخدمات العامة لجميع مناطق اململكة العربية السعودية 
من تحقيق التنمية املتوازنة، ال تزال هناك فروقات يف الطاقات بني األقاليم؛ ويرجع ذلك إىل بشكل رئييس إىل التفاوت 
يف اإلمكانيات. وعىل الرغم من الرتاجع التدريجي للهجرة الداخلية من املناطق الريفّية إىل املناطق الحرضية، إال أنها 
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تشكل دليالً عىل مثل هذه الفوارق. وقد أدت هذه الهجرة إىل ضغوط اقتصادية واجتامعية وبيئية هائلة يف املدن، مام 
يتطلب املزيد من املوارد العامة. ومن هنا، فإن تحفيز النشاط االقتصادي يف املناطق األقل منواً مع مراعاة الخصائص 

الخاصة واملزايا النسبية يفرض تحدياً كبرياً يف السنوات املقبلة«.

وهكذا فإن اململكة العربية السعودية تُعطي األولوية لألهداف املتمثلة بالحد من الفقر، واإلدماج االجتامعي واملساواة  92
واملوازنة بني الجنسني. وبناًء عىل ذلك فإنه من املتوقع أن تسعى جميع مشاريع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
إىل املساهمة يف هذه األهداف. حيث تشّكل األهداف ما يُوصف عادًة بالقضايا الشاملة لعدة قطاعات يف املشاريع 
القضية والهدف  الثالثة، فإن األهداف تشّكل  الريفيّة  التوسع والتنمية  التي تكون تقنية غالباً. أما يف حالة مشاريع 

األساسيني.

ويكمن التحدي يف املناطق الريفيّة يف اململكة العربية السعودية يف تنمية ما يُسمى بالقطاع التقليدي، والذي يتخلف  93
فيه املنتجون الصغار يف طرق وتكنولوجيا اإلنتاج. كنتيجة لظروف القطاع التقليدي، متيل مستويات اإلنتاج واإلنتاجية 
لدى صغار املنتجني، باإلضافة إىل دخولهم، إىل االنخفاض. وقد تم أيضاً تعريف هذه الظروف كعامل رئييس يف الهجرة 

الجامعية واملشاكل املصاحبة لها.

سعى برنامج التعاون التقني ملعالجة مشاكل فئة صغار املنتجني التقليديني الذين يتسمون بالفقر والضعف من خالل  94
املشاريع املوجهة للتنمية الريفيّة. إال أن غياب تحليل جيد ألصحاب مصلحة ومعيار استهداف واضح وضع عىل املحّك 
الفقر  بالحد من  املتعلقة  الوطنية  املشاريع  األجل ومدراء  الطويلة  السياسة  ونوايا  التقني  التعاون  أهداف مشاريع 
واإلدماج االجتامعي. ويعود ذلك إىل الغموض الكامن يف مفهوم التنمية الريفيّة، والذي له دالالت مكانية أكرث منها 
اجتامعية. حيث قيّد الغموض املحيط بتعريف االستهداف واملستفيدين مشاريع التوسع والتنمية الريفيّة الثالثة يف 

السعي لتحقيق أهداف التنمية االجتامعية.

ال متتلك منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف اململكة العربية السعودية نهجاً لتعميم النوع االجتامعي. إضافة  95
إىل أن املوظفني غري ملّمني أو مدربني عىل املوضوع بشكل منهجي. فقد الحظ موظفو منظمة األغذية والزراعة لألمم 
الالزمة  للتدريب واألدوات  باإلضافة الفتقارهم  املهم كان محدوداً  العمل  لهذا  املتحدة أن وقت املوظفني املخصص 
موارد  أما  منهجي.  تحليل جنساين  إجراء  القدرة عىل  يف  نقصاً  الربنامج  وثائق  لكافة  مراجعة  أظهرت  وقد  لتنفيذه. 
قدمها  التي  الراجعة  التغذية  وتشري  غالباً.  متوافرة  األدىن وغري  كانت يف حدها  فقد  املجال  لهذا  املخصصة  الربنامج 
موظفو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لفريق التقييم بأن األهداف املحددة لربنامج التعاون التقني يف هذه 

املنطقة غري واضحة. 

وإذ يُعرتف بأن النوع االجتامعي قضية حساسة بشكل خاص يف اململكة العربية السعودية، فإنه يجب وجود تفسري  96
واحد لعدم االهتامم الكايف املوجه إىل املساواة بني الجنسني والذي متت مالحظته وهو أن العديد من أصحاب املصلحة 
الذين متت مقابلتهم ينظرون للمساواة بني الجنسني كمفهوم غريب. وقد يكون مفهوم »تنمية املرأة الريفيّة« يف العمل 

املستقبيل مصطلحاً أفضل وأكرث قبوال لالستخدام.

وقد كانت هنالك حاالت لدورات تدريبية يف قطاع البيانات مصممة بشكل خاص للنساء. وكانت هنالك أيضاً قدرة  97
هائلة يف الربنامج لتدريب وتوظيف خريجي الجامعات، ذكوراً وإناثاً، إال أن برنامج التعاون التقني مل يقم بتوظيف أي 
نساء محليات. وقد تم توظيف امرأة واحدة أجنبية كرئيس للمستشارين الفنيني. ومل يتم تقييم وضع الفئات الضعيفة 
مقابل أنشطة التعاون التقني إال من خالل استفسارات أخصايئ التنمية الريفيّة. أما يف قطاع الري، فقد قامت بعض 
برامج التدريب باستهداف فئات أكرث ضعفاً، ولكن عىل خالف ذلك تنطبق نفس التعليقات كام هو الحال بالنسبة 
للقطاعات األخرى. ويبدو أن هندسة الري مهنة ُمهيمن عليها من الذكور إىل حد أكرب مقارنة ببعض املهن األخرى 

املرتبطة بربنامج التعاون التقني.

مل ترُش وثائق املرشوع عىل مصايد األسامك وتربية األحياء املائية إىل وجود النساء العامالت يف تربية األحياء املائية،  98
حيث أن االعرتاف بهذا أثناء التنفيذ كان من املمكن أن يساعد عىل سد ثغرة هامة يف الفهم الحايل حول دور النساء 
يف القطاع وتعزيز تدابري شاملة لدعم سبل عيشهن. وعىل الرغم من أن الحوكمة والنوع االجتامعي مهمتان للغاية يف 
مجال مصايد األسامك، إال أنها مل تعالج يف التنفيذ. ويعمل مرشوع تربية األحياء املائية عىل التكنولوجيا والتقنيات ذات 
الصلة بكبار املستثمرين فقط، يف حني أن تربية األحياء املائية تحتمل تدخالت من شأنها أن تفيد صغار املنتجني وتحد 
من الفقر. حيث إن وجود عنرص اإلدارة القوية للمرشوع كان من املمكن أن يعزز فعالية تدخالته. فعىل صعيد واحد 
كان ميكن أن يؤثر املرشوع عىل السياسة العامة ألجل اسرتاتيجيات أكرث شمولية وتكامالً. وعىل صعيد آخر كان ميكن 
أن يتناول قضاياً إدارية مهمة يف تربية األحياء املائية سواًء الساحلية أو يف األقفاص البحرية؛ ذات الصلة باالستغالل 

املنصف واملستدام للمشاعات الساحلية والبحرية.
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يقر فريق التقييم بأنه ال يوجد قاعدة ثابتة وراسخة بأن تربية األحياء املائية البحرية تتطلب استثامرات كبرية من أجل 99 
أن تكون مربحة. حيث توجد عدة مناذج يف أنحاء العامل، خاصة يف جنوب وجنوب رشق آسيا تقدم دليالً عىل استدامة 
تربية األسامك يف األقفاص عىل نطاق صغري. وعالوة عىل ذلك، فإنها تبدو أكرث ربحية وأقل إشكالية مقارنة مع تربية 
األسامك يف األقفاص عىل نطاق واسع. لو كانت هنالك أسباب محددة تتعلق بالبحر األحمر )عىل سبيل املثال أسباب 
تتعلق بالتوازن البيئي أو أسباب أوقيانوغرافية أو اقتصادية( تحول دون إمكانية وجود األقفاص عىل نطاق صغري )بغري 
الطريقة الرنويجية(، فإن التقييم مل يجد أي أدلة تثبت أنه قد تم تقييم هذه األسباب واستخدامها كأساس للرتكيز 

حرصاً عىل عمليات واسعة النطاق.

تثري املناقشات السابقة حول مشاريع التعاون التقني من منظمة األغذية والزراعة تساؤالت بشأن القدرات والخربات  100
يف التنمية االجتامعية. وال يبدو أن الخرباء التقنيني ميتلكون القدرات الكافية لتقدير قضايا التنمية االجتامعية، والتي 
كان ميكن أن متّكن املشاريع التقنية من نرش الخربات املطلوبة من داخل املنظمة )املكتب اإلقليمي أو املقر الرئييس( 
أو من خالل التعاقد مع استشاريني خارجيني. فعىل سبيل املثال، كانت اإلدارة التشاركية يف مرشوع الغابات واملراعي 
هدف املرشوع األسايس. وقد اقرتح التقرير املرحيل للفرتة ما بني يناير ويونيو 2014 من املرشوع التعاقد مع رشكات 
خاصة للقيام بأنشطة إعادة التأهيل. وقد أثار املوظف التقني الرئييس أسئلة بخصوص إرشاك القطاع الخاص بدالً من 
املجتمعات، وأوىص بأنه ميكن للمرشوع البحث عن سبل للمجتمعات املحلية لالنخراط يف إدارة الغابات؛ فعىل سبيل 
املحلية والقوانني واإلجراءات  القواعد  التأهيل، وصياغة واعتامد  أو أكرث إلعادة  بتنظيم يوم  املثال، ميكن أن يقوموا 
واملبادئ التوجيهية لحامية وإدارة الغابات. وقد رد رئيس املستشارين التقنيني عىل تساؤالت املوظف التقني الرئييس 
بشأن القضية بالترصيح بأنه ال ميكن للرعاة املشاركة يف إدارة املراعي بسبب التقليد. ويشري هذا الرد إىل عدم وجود 

فهم كاٍف لُنُهج تنمية املجتمع.

أو                            101 الربنامج  تنسيق  وحدة  طريق  )عن  نظمت  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  أن  عىل  دليل  أي  يوجد  ال 
املكتب اإلقليمي( ورش عمل لبناء القدرات يف مجال التنمية االجتامعية - سواء لرؤساء املستشارين الفنيني أو حتى 
أولئك املكلفني بالتنمية الريفيّة واإلرشاد. باإلضافة إىل ذلك، فإن مشاريع تعاون املنظمة مل تستفد من موظف الشؤون 
النوع االجتامعي اإلقليمي يف القاهرة، ومل تأخذ األخرية زمام املبادرة لزيارة املشاريع تحت مسؤوليتها. وقد اتضح يف 
املناقشات يف القاهرة أن وحدة تنسيق الربنامج مل ترشح جهة لتنسيق شؤون النوع االجتامعي، مام أعاق التواصل مع 

موظف شؤون النوع االجتامعي يف املكتب اإلقليمي.

إن توظيف كبري موظفني للتنمية االجتامعية يف وحدة تنسيق الربنامج يُعد أولية ينبغي لخطط التعاون املستقبلية أن  102
تنظر لها بجدية. وينبغي أن تتضمن واجبات موظف التنمية االجتامعية بناء قدرات موظفي املنظمة وفرق املرشوع 
القطرية واملساهمة يف تصميم املرشوع )دمج أبعاد التنمية االجتامعية يف املشاريع التقنية(، وصياغة االسرتاتيجيات 
إنشاء وظيفة  الواجبات  تتطلب هذه  ال  قد  الحكومية.  الجهات غري  االجتامعي مع  والتواصل  السياسات،  ومذكرات 
التنمية  التقنيني املسؤول عن مشاريع  الوظيفي لكبري املستشارين  جديدة، حيث ميكن أن تكون جزءا من الوصف 

الريفية.

 4.3 امليزات النسبية ملنظمة األغذية والزراعة يف 

اململكة العربية السعودية 

يتناول هذا القسم األسئلة املطروحة يف االختصاصات: 103

• إىل أي مدًى أخذ برنامج التعاون التقني للمنظمة يف االعتبار واستفاد من امليزة النسبية للمنظمة تجاه الجهات 	
الفاعلة اإلمنائية األخرى )الحكومة الوطنية واملحلية، والقطاع الخاص، ورشكاء التنمية اآلخرين( عىل املستوى التقني؟

• إىل أي مدًى تم نرش وزيادة و/أو مضاعفة املعرفة الناتجة عن مشاريع التعاون التقني للمنظمة )مبا يف ذلك قصص 	
النجاح واملامرسات الجيدة( للرشكاء واملشاريع والربامج األخرى للمنظمة؟

• مة لتلبية املستويات الفنية واإلدارية والتقنية لتنمية القدرات؟	 كيف كانت مشاريع التعاون التقني مصمُّ
• من هم املستفيدون النهائيون من مخرجات مشاريع التعاون التقني؟	
• إىل أي مدى تعكس مشاريع التعاون التقني احتياجات املستفيدين؟	
• كيف ينخرط املستفيدون النهائيون يف عملية اختيار املشاريع وتصميمها؟	

النتيجة الرابعة: لدى املنظمة مزايا نسبية قوية يف تقديم الدعم التقني يف مجاالت الرثوة الحيوانية ومصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية، وحامية املحاصيل )املكافحة املتكاملة لآلفات عىل سبيل املثال(. ومع ذلك فقد أخفقت فيام يتعلق بالرشاكات 

وتنمية القدرات والحوار حول السياسات.
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تبني املنظمة مزاياها النسبية19 عىل النحو التايل: )أ( السلطة واملكانة كمنظمة حكومية دولية عاملية؛ )ب( دور وسيط  104
نزيه. )ج( مصدر ال مثيل له من املعلومات وذاكرة مؤسسية؛ )د( قدرة واسعة عىل الربط الشبيك مع األعضاء والرشكاء 
اآلخرين. )ه( قدرات لالمركزية؛ )و( موظفني مهنيني متعدد التخصصات. )ز( القدرة عىل االستجابة لالحتياجات غري 

املتوقعة من البلدان األعضاء؛ و )ح( اإلدارة املالية واإلدارية املسؤولة.

استفادت مشاريع إنتاج املحاصيل ومشاريع البيئة خالل برنامج التعاون التقني بني عامي 2006 و2011 من الدعم  105
التقني من خالل الزيارات التي يقوم بها خرباء مخصصون من املقر الرئييس للمنظمة، إال أن املرشوع استفاد بشكل 
التغريات التي حدثت مؤخراً يف مالك  التقني بني عامي 2012 و 2016. ويُعزى ذلك إىل  التعاون  أقل خالل برنامج 
املوظفني يف املنظمة، حيث أن الكثري من الخربة التقنية مل يعد متوفرا يف مقر املنظمة الرئييس. وقد كان املوظف التقني 
الرئييس يف املكتب اإلقليمي إلنتاج النبات قادراً عىل زيارة الربنامج مرة واحدة فقط، ومل يكن قادراً عىل مراقبة مختلف 

املشاريع التي كانت ضمن مجال خربته عىل نحو ُمرٍض.

ويف مشاريع حامية املحاصيل، لوحظت العديد من املزايا النسبية للمنظمة يف اململكة العربية السعودية، والتي تتعلق  106
بشكل رئييس ببناء القدرات يف إدارة صحة النبات املتكاملة، وتوفري بعض الخرباء التقنيني ذوي الشهرة العاملية. وقد 
االسرتاتيجية  بالدراسات  وبدأوا  السعودية  العربية  اململكة  لظروف  التقنيات  تطويع  مبارش يف  بشكل  الخرباء  ساهم 

والتحليالت والتشخيصات يف مجاالت حامية النباتات املتكاملة واالستخدام الرشيد للمبيدات وإدارة املوارد املثىل.

ترسد وثائق مشاريع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية عدداً من املزايا النسبية التي متتعت بها املنظمة يف عالقتها  107
مع اململكة العربية السعودية. وقد شملت عمل املنظمة الطويل والرائد يف مجال مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
يف البلد؛ ودورها يف دعم تنمية املصايد اإلقليمية؛ ومكانتها باعتبارها مركزاً للتميز يف مختلف مجاالت البحث والتطوير 
واإلرشاد يف مجال مصايد األسامك وتربية األحياء املائية؛ وقدرتها عىل توفري الدعم التقني املناسب يف الوقت املناسب. 
ومع ذلك، فإن أهم ميزة متتعت بها املشاريع يف اململكة العربية السعودية هي وجود درجة عالية من املصداقية بني 
كل من الحكومة والجهات الفاعلة غري الحكومية يف مجال مصايد األسامك. ويُعزى وجود هذه املصداقية أساساً إىل 
مساهمة التعاون التقني يف املراحل األوىل من تنمية مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، وجودة العمل املنجز من 
قبل بعض الخرباء الدوليني ومالءمة العمل لتلبية احتياجات الحكومة. وقد شكلت املشاريع أساس وجود عالقة إيجابية 
األغذية  منظمة  وجود  أن  أيضاً  الخاص  القطاع  يف  الفاعلة  الجهات  واعتقدت  والحكومة.  املنظمة  بني  جداً  ومثمرة 

والزراعة لألمم املتحدة قد ساعد التقدم التقني لرتبية األحياء املائية يف البالد عىل امليض بوترية رسيعة.

تربية  108 مجال  الدولية يف  الخربة  ذوي  من  املايئ  لالستزراع  السعودية  الجمعية  يف  الباحثني  من  عدد  هنالك  كان  وقد 
األحياء املائية والتطورات ذات الصلة يف إطار برنامج التعاون التقني. وبحسب التقارير فقد قاد التعرض لهذا الربنامج 
إىل تحسينات كبرية يف مهاراتهم ومعرفتهم. كام أنه كان بإمكان املنظمة االعتامد عىل كادر من االستشاريني الدوليني 
املؤهلني تأهيالً عالياً، وإن كان بدرجة أقل مام اقتضته الرضورة ومل يغط سوى عدد قليل من مجاالت تقنية محددة. 
ومع ذلك، فقد جلب الخرباء ثروة من الخربة العاملية التي متت مشاركتها مع موظفي الجمعية السعودية لالستزراع 

املايئ ووزارة البيئة واملياه والزراعة.

ومع ذلك، مل تكن املزايا النسبية للمنظمة مستغلة كام يجب يف مرحلة إعداد املرشوع. ومل يشمل تصميم املرشوع  109
مشاركة مجموعة اإلدارات الكاملة داخل شعبة مصايد األسامك يف املنظمة – املشاركة التي كان ميكن أن توسع نطاق 
التعاون التقني وتضيف قيمة إىل حافظته الحالية من الخربة الجيدة والدعم املساند. وقد تم تصميم املرشوع من قبل 

املوظف التقني الرئييس، الذي مثّل الوحدة التقنية الرئيسية يف املقر الرئييس للمنظمة.

مع خلفيتها القوية يف الري وسمعتها كوسيط نزيه، كانت املنظمة قادرة عىل تقديم الدعم إىل لربنامج التعاون التقني  110
بطريقة قد ال تكون ممكنة ملنظمة أخرى. ومع ذلك، فإنه ليس من املؤكد من أن املعرفة التي تولدها هذه املشاريع 

)046 و 037( قد استُغلت بشكل كامل بعد مشاريع الري يف إطار برنامجي التعاون التقني.

إن املزايا النسبية الرئيسية للمنظمة التي قد تكون املشاريع الثالثة للتنمية الريفيّة واإلرشاد استفادت منها، باإلضافة  111
واإلرشاد  الريفيّة  التنمية  واضحة وخربات يف مجاالت  بوالية  تتعلق  نزيه،  كوسيط  للمنظمة  بها  املعرتف  املكانة  إىل 
ذلك،  ومع  متعددة.  باختصاصات  املختصني  املوظفني  من  الالمركزي  والهيكل  املعرفية  واملنتجات  البيانات  وقواعد 
التقني  املوظف  فيه  قام  والذي  الريفيّة،  املؤسسات  مرشوع  بدايات  حالة  يف  فقط  ظاهراً  التقني  الدعم  كان  فقد 
الرئييس بزيارتني ميدانيتني وقدم التوصيات ذات الصلة لتحسني عملية التنفيذ. ومل تستفد املشاريع من موظف النوع 
االجتامعي يف املكتب اإلقليمي. وكانت منشورات املنظمة متاحة للمشاريع باإلضافة إىل مجموعة صغرية منها ظلت 

بحوزة وحدة تنسيق الربنامج.

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881E01.pdf  19
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ومل تستفد مشاريع التنمية الريفيّة من أي من املزايا النسبية األساسية للمنظمة أو التغذية. فقد ركزت املشاريع حرصاً  112
عىل تشكيل منظامت املنتجني وزيادة اإلنتاج الزراعي، متجاهلة إىل حد كبري قضايا األغذية والتغذية. ومن الواضح 
أن وزارة البيئة واملياه والزراعة معنية بإنتاج األغذية بدالً من التغذية؛ وعىل هذا النحو، مل تكن أي مشاريع عىل هذا 
املوضوع مدرجة ضمن عمل رئيس املستشارين الفنيني. مع أن ارتفاع نسبة السمنة بني املواطنني واضح، وخاصة بني 
األطفال والشباب، وكان ميكن ملشاريع التنمية الريفيّة أن تشمل دورات التدريبية ودورات توعية يف التدخالت التي 
تستهدف النساء. وقد كانت الخربات يف مجال التغذية متاحة يف املكتب اإلقليمي، وكان ميكن للمرشوع أن يؤثر بشكل 

أقوى عىل سبل العيش الريفيّة لو حاول إرشاك النساء يف التغذية باإلضافة إىل تصنيع التمور.

باإلشارة إىل املرشوع 035 واملوارد الحيوانية، مل يستفد املرشوع من الدعم التقني املستمر من شعبة اإلنتاج الحيواين  113
والصحة الحيوانية. ومع هذا فقد قدم املكتب اإلقليمي الدعم التقني يف مراقبة األمراض ومكافحتها، وتطوير اللقاحات 
والبنية التحتية البيطرية للمنطقة )اليمن ومرص وعامن والعراق والجمهورية العربية السورية واألردن ولبنان(. كذلك 
تشارك دائرة الصحة الحيوانية لدى املنظمة بشكل كبري يف مكافحة األمراض العابرة للحدود واألمراض حيوانية املصدر 
من خالل برنامج نظام الوقاية من طوارئ األمراض العابرة للحدود. ومع هذا، فقد كان هذا الدعم خارج سياق مشاريع 

رئيس املستشارين الفنيني.
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4. نتائج مساهامت الربنامج

1.4 تصميم الربنامج 

التنمية للمملكة العربية السعودية، وتم تصميم  النتيجة الخامسة: متاىش تصميم الربنامج مع رؤية واسرتاتيجية وخطط 
أغلب املشاريع لالستجابة ألولويات الحكومة.

كانت أهداف املرشوع يف برامج التعاون التقني شديدة الصلة بأولويات اململكة العربية السعودية عىل النحو املحدد  114
يف االسرتاتيجية الطويلة األجل وخطط التنمية الثامنة والتاسعة.

للنتائج واملخرجات املطلوبة لتحقيق أهداف املرشوع، وال  115 الهرمي الشامل  التسلسل  مل توفر معظم وثائق املرشوع 
بينت األنشطة والنُّهج الالزمة لتوضيح مفهوم األمن الغذايئ، وبناء األساس التقني لوزارة البيئة واملياه والزراعة والقيام 

باألنشطة املستدامة للتواصل مع والتأثري عىل الجمهور املستهدف، وزارة البيئة واملياه والزراعة.

مل تكن نظرية التغيري معرّبة يف املشاريع، ويف حالة تم اإلعراب عن بعض عنارص نظرية التغيري، مل تتناول وثيقة املرشوع  116
مفهوم األمن الغذايئ.

شملت بعض املشاريع إطاراً اسرتاتيجياً وفّر بدوره التمثيل التخطيطي لتنفيذ املرشوع، من مساهمته يف تحقيق أهداف  117
قامئة مرجعية  النتائج واملخرجات واألنشطة واملؤرشات. وكانت مؤرشات اإلطار االسرتاتيجي أساساً  إبراز  التنمية إىل 
من املنتجات املادية املقرر إنتاجها مثل التقارير واملحارض. ومل يكن هنالك مؤرشات لتقييم جودة املخرجات والنتائج.

تأخريات  118 إىل  بالنظر  أن هذا غري كاف  ثبت  املدة ثالث سنوات. وقد  تكون  أن  ارتُئي  فقد  املشاريع،  لبعض  بالنسبة 
كبرية يف إنتاج العديد من التقارير. ومل تكن موارد الرصد املحددة يف املرشوع كافية وتم التقليل من شأن املساهامت 
العينية من قبل املنظامت املشاركة عىل النحو املنصوص عليه يف وثائق املرشوع يف جميع الحاالت، مبا فيها تلك الخاصة 

مبرشوع 017.

يف كثري من الحاالت، حددت وثيقة املرشوع أصحاب املصلحة عىل نطاق واسع، وفشلت بشمل مجموعة واسعة من  119
الفئات الضعيفة يف القطاع الزراعي. وقد ورد ذكر محدود ألهمية استهداف النساء يف مرشوع تربية األحياء املائية.

الرتتيبات املؤسسية   2.4

النتيجة السادسة: قامت وحدة تنسيق الربنامج بدعم املشاريع إىل أقىص حد ممكن. إال أنه مل يكن هناك آلية لإلرشاف عىل 
التوجه االسرتاتيجي لربنامج التعاون التقني، أو لتوسيع الحوار مع وزارة البيئة واملياه والزراعة فيام يتعلق بتنفيذ املشاريع.

العديد من  120 اقرُتح تشكيل لجنة توجيهية للمرشوع لتكون مبثابة مجلس استشاري. حيث أشارت  يف بعض املشاريع 
وثائق املرشوع إىل صياغة اللجنة التوجيهية للمرشوع. وقد متّكنت بعض املشاريع من تشكيل لجنة توجيهية، ولكن 

فريق التقييم مل يستطع التعرف عىل لجنة نشطة عند بدء بعثات التقييم الرئيسية وأثنائها.

تم إبالغ فريق التقييم بوجود آليات للتشاور الوظيفي يف هذه املشاريع، ولكنها كانت فقط يف بعض األحيان وبشكل  121
أسايس من أجل مراجعة الوثائق. ومل تتحقق األهداف األوسع للجنة التوجيهية للمرشوع.

أكدت  122 فقد  ذلك؛  ومع  للمرشوع؛  القطريني  املدراء  ترشيح  للمرشوع  التوجيهية  للجنة  الهامة  األدوار  أحد  كان  وقد 
املعلومات املستقاة من أصحاب املصلحة الذين قابلهم فريق التقييم أن ترشيحات مدراء قطريني للمرشوع مل تطرح 
للنقاش أو التفاوض مع املنظمة أو وحدة تنسيق الربنامج عىل أي مستوى. وقد تم اختيار املرشحني إلدارة املرشوع 
الوطني من قبل وزراة البيئة واملياه والزراعة، وجاؤوا من جميع الخلفيات األكادميية مع مستويات مختلفة من الخربة 

يف التمويل والزراعة والري واإلرشاد وغريها.
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التمويل واإلدارة   3.4

النتيجة السابعة: حقق برنامج التعاون التقني تقدماً كبرياً يف إدارة هذا الربنامج منذ عام 2008 )استعراض املراجعة األول(. 
ومع ذلك، ال يزال هنالك عدد من القضايا دون حل، وال سيّام اإليرادات املتأتية من املرشوع، واالنضامم للعمليات واملهام 

املالية واإلدارية يف إطار وحدة واحدة.

كام ذكر يف »هيكل املكتب«، تم تكليف وحدة تنسيق الربنامج بإدارة ودعم تنفيذ الربنامج باإلضافة إىل ضامن الكفاءة  123
املالية واإلدارية يف هذه العمليات.

وقد متت مراجعة حساب األمانة أحادي الجانب السعودي يف شهر مارس عام 2008، الذي يغطي الفرتة بني عامي  124
النظم  الربنامج؛ ب(  تنسيق  وحدة  مسؤوليات  أداء  أ(  املراجعة:  تناولت  حيث  التحديد،  وجه  عىل   2008 و   2006
واإلجراءات التشغيلية املتبناة من وحدة تنسيق الربنامج؛ ج( تنفيذ ورصد املشاريع؛ د( استخدام األموال والضوابط 

الداخلية؛ ه( قضايا املوارد البرشية.

الربنامج أدت واجباتها ومسؤولياتها عىل  125 تنسيق  أن »وحدة  الحسابات  العام الستعراض مراجعة  االستنتاج  وقد بني 
نحٍو مرٍض يف تنفيذ 13 مرشوعاً يف إطار الربنامج. وعىل كل حال، فإن هناك فرص للتحسني يف مجاالت تخطيط عمل 
وحدة تنسيق الربنامج ورصد تحقيق األهداف االسرتاتيجية، والدعم التقني من قبل الوحدات الفنية الرئيسية يف املقر. 
حيث إن الربنامج يف مرحلة مبكرة من التنفيذ، وبالتايل فإن هنالك مجال لالستفادة بشكل كبري من خالل تعزيز هذه 
املجاالت20«. وقد قدم التقرير 23 توصية لتحسني كفاءة وفعالية اإلطار االسرتاتيجي والتشغييل والنظم املالية وسياسات 
شؤون املوظفني وإجراءات وحدة تنسيق الربنامج. وتم االتفاق عىل جميع التوصيات التي تم تنفيذ الكثري منها بالفعل.

ويف عام 2013، تم إجراء استعراض مراجعة الحسابات الثانية من أجل تغطية الفرتة بني عامي 2009 و 2013. وقد  126
عاينت املراجعة مجالني اثنني هام: اإلطار التشغييل لوحدة تنسيق الربنامج، وإدارة تنفيذ الربنامج ومامرسات وضوابط 

اإلدارة املالية والتنظيم اإلداري.

التشغييل  127 اإلطار  وكفاءة  فعالية  تحسني  أجل  من  لالمتثال  واقرتاحني  توصية   17 الحسابات  مراجعة  استعراض  قدم 
لوحدة تنسيق الربنامج وإدارتها لتنفيذ الربنامج والرقابة املالية واإلدارية. باإلضافة إىل ذلك، بقيت ثالث توصيات من 
التقارير السابقة ملكتب املفتش العام الذي صدر يف عام 2008 معلقة )اثنان منها تم تحويلها إىل نقاط االمتثال(. كام 
أيد مكتب املفتش العام وشجع مضاعفة الجهود من قبل منسق الربنامج من أجل النهوض بلجنة الربنامج املشرتكة 
وجعلها تعمل عىل النحو املنشود واستعراض الصعوبات يف الوصول إىل 90 يف املائة من التوظيف الوطني السعودي 

يف الربنامج قبل إنهائه.

مقارنة  128 ملحوظ  بشكل  تحسنت  قد  واإلدارية  املالية  الضوابط  أن  أنه يف حني  الحسابات  مراجعة  تقرير  وقد الحظ 
باملراجعة السابقة يف عام 2008، فقد كان ال يزال عدد من التحسينات مطلوباً لضامن االمتثال الكامل لقواعد ولوائح 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، باإلضافة إىل الحد من عدم الكفاءة وضامن الحامية الكافية للموارد، وباألخص: 

• ينبغي االتفاق عىل املبادئ التوجيهية مع الحكومة املتعلقة بالدخل املتأيت من مشاريع الربنامج واملسؤوليات ذات 	
الصلة باملنظمة؛

• ينبغي أال تختلط الدخول املتأتية من غري املنظمة بأموال الربنامج؛	
• ينبغي أن يُستكمل تخطيط الرشاء وإنشاء قوائم املورّدين؛	
• ينبغي مراقبة عملية تنفيذ أوامر الرشاء؛	
• ينبغي شغل األماكن الشاغرة يف وحدة تنسيق املرشوع؛	
• ينبغي أن يستند تعيني املوظفني االختيار التنافيس؛	
• ينبغي أن تقترص مدفوعات العمل اإلضايف عىل املوظفني املؤهلني21.	

الجهود  129 تنسيق  بهدف   2014 عام  يف  املشرتكة  الربنامج  لجنة  اجتمعت   ،2013 عام  يف  الثانية  املراجعة  مهمة  وبعد 
لإلرشاف عىل تنفيذ الربنامج. ومل تظهر أي نتائج مهمة من هذا االجتامع. ويف فرباير 2015، عقد اجتامع ثاٍن يف القاهرة 
ملناقشة القضايا والتحديات التشغيلية التي تؤثر عىل التسليم السلس لربنامج التعاون التقني. وأسفر االجتامع عن 

مكتب املفتّش العام، AUD 2808، حساب األمانة السعودي، سبتمرب/أيلول 2008.   20

.vvv2014 ،حساب األمانة السعودي ،AUD 2xx ،مكتب املفتّش العام  21



31

تقييم التعاون التقني بني حكومة اململكة العربية السعودية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

من  الربنامج  تنسيق  االجتامع، متكنت وحدة  هذا  وعقب  الرسعة22.  وجه  معالجتها عىل  انبغى  نقاط  مثانية  اعتامد 
التوافق مع فصل الدخل املتأيت من غري املنظمة عن أموال الربنامج، وأشارت بأنه تم تطوير آلية وظيفية ملراقبة أوامر 
الرشاء. ومل يتمكن فريق التقييم تحقق من أنه تم االتفاق مع الحكومة عىل املبادئ التوجيهية فيام يتعلق بالدخل 

املتأيت من مشاريع الربنامج باإلضافة إىل مسؤوليات املنظمة ذات الصلة.

ولذلك، فقد وجد هذا التقييم اعتباراً من مايو 2016 23 أن امليزانية اإلجاملية للتعاون التقني للفرتة بني عامي 2006  130
و2011 كانت 862 098 64 دوالراً أمريكياً، بإجاميل مرصوفات فعلية 516 065 58 دوالراً أمريكياً. ومبوجب التعاون 
فعلية بإجاميل مرصوفات  أمريكياً،  دوالراً   63  213  947 اإلجاملية  امليزانية  كانت  و2016،   2011 عامي  بني   التقني 
347 017 48 دوالراً أمريكياً )انظر الجدول 4(. إال أنه كان ال يزال هناك ميزانية كبرية بقيمة 477 729 4 دوالراً أمريكياَ 
تأتت يف إطار التمويل GIT/SAU/009، مام يشري إىل عدم اتخاذ إجراء واضح بعد بشأن قضية الدخل التي أثريت يف 
استعراضات مراجعة الحسابات يف كل من عامي 2008 و 2013. وعالوة عىل ذلك، فإن الفرق كبري بني إجاميل امليزانية 

الوارد يف برنامجي التعاون التقني ومستودع بيانات نظام الرشكات للمنظمة.

الجدول 4: امليزانية اإلجاملية )بالدوالر األمرييك( واملرصوفات الفعلية لربنامج التعاون التقني

إجاميل املرصوفات الفعلية امليزانية اإلجاملية )مستودع البيانات( الربنامج

58 065 516 64 098 862 2011–2006

48 017 347 63 213 947 2016–2011

106 082 863 127 312 809 القيمة اإلجاملية

وكام ذكر يف وقت سابق تحت عنوان »السياق« )القسم القطري 2(، كان دور وحدة تنسيق الربنامج وهيكلها وموظفيها  131
من حيث توفري الدعم املايل واإلداري، غري كاف. عىل اعتبار أن عددا من املشاريع ظل بدون رئيس مستشارين فنيني 
لسنوات عديدة، وال سيّام مشاريع التنمية الريفيّة واإلرشاد ومشاريع اللقاحات، وقد ظلت وحدة تنسيق الربنامج أيضا 
بعيدة إىل حد كبري. ومل تقم الوحدة بتطوير أي نهج مبتكرة أو محاولة لتقديم اإلدارة القامئة عىل النتائج. االهتامم 
الوحيد الذي لوحظ من قبل فريق التقييم كان أن العمليات واإلجراءات اإلدارية واملالية كانت كلها تحت رئيس وحدة 
واحدة. وكان هناك أيضا عدد من التناقضات فيام يتعلق بطول عقود املوظفني العاملني. فعىل سبيل املثال، كانت عقود 
بعض السائقني ملدة شهرين فقط، والبعض اآلخر لفرتات أطول. وقد تم إشعار فريق التقييم من قبل منسق الربنامج 

بالعديد من املشاكل املتعلقة بحفظ األصول.

مالءمة الربنامج   4.4

يعرض هذا الفصل النتائج عىل مالءمة وتأثري وفعالية مساهامت املنظمة يف )أ( إنتاج املحاصيل وحاميتها؛ )ب( الرثوة  132
الحيوانية؛ )ج( مصايد األسامك وتربية األحياء املائية؛ )د( الري. و )ت( التنمية الريفيّة.

النتيجة الثامنة: كان تصميم الربنامج متامشياً مع الرؤية واالسرتاتيجيات وخطط التنمية الوطنية للمملكة العربية السعودية. 
وتم تصميم معظم املشاريع لتلبية أولويات الحكومة.

كشفت مراجعة وثائق املرشوع لرئييس املستشارين الفنيني أن جميع األهداف املحددة كانت مالمئة للغاية ألولويات  133
اململكة العربية السعودية عىل النحو املحدد يف اسرتاتيجية الطويلة األجل وخطط التنمية الثامنة والتاسعة.

واضح  134 وتقييم  االجتامعي(  النوع  ذلك  يف  )مبا  املصلحة  ألصحاب  جيد  تحليل  وجود  عدم  فإن  ذلك،  من  وبالرغم 
لالحتياجات يف مرحلة تصميم املرشوع عرقل تجميع خط األساس الكمي والنوعي لألوضاع عند إطالق املشاريع. مام 
كان ميكن أن يعرض قدرة املشاريع لتلبية احتياجات املستفيدين بطريقة مركزة للخطر. ومع ذلك، فقد استفاد الربنامج 
من املحتوى التقني القوي للعديد من املشاريع، فضال عن املعرفة والخربة لبعض موظفيها. وكان هذا أكرث وضوحاً 
باإلضافة إىل  الزيتون،  املائية والري وإنتاج  األحياء  البيئي ومصايد األسامك وتربية  التأهيل  تتناول  التي  املشاريع  يف 
مرشوعي الرثوة الحيوانية )مرشوعي 049 و045(. ومع ذلك، ستتم مالحظة عدد من املعوقات التي أثرت عىل مالءمة 

الربنامج يف األقسام التالية.

محرض اجتامع لجنة الربنامج املشرتكة 2015.  22

.GINC/SAU/001/SAU كام ورد يف التقرير املايل من مستودع البيانات اإلحصائية ملرشوع  23
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إنتاج املحاصيل والبيئة   1.4.4

املتحدة  135 لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعتها  التي  لألهداف  وفقاً  املشاريع  قبل  من  ثابت  بشكل  العمل  جرى 
واململكة العربية السعودية وكام هو مفصل يف وثائق املرشوع. تم تحقيق األهداف إىل حد كبري، ولكن يف ظل غياب 
لرصد الربامج ونظام التقييم مبا يف ذلك مؤرشات العنارص واملعامل الرئيسية، كان من الصعب قياس مدى نتائج املرشوع. 

حامية املحاصيل   2.4.4

مل يتضمن تصميم املرشوع أهدافاً ونتائج واضحة. ويعزى هذا الضعف إىل عدم وجود برنامج وطني واضح لحامية  136
املحاصيل يف اململكة العربية السعودية، واالسرتاتيجيات الضعيفة نسبياً لضامن اإلدارة املتكاملة للصحة النباتية.

الرثوة الحيوانية   3.4.4

كانت جودة وثائق املشاريع التي أعدت خالل املرحلة األوىل )مشاريع 021 و 023 و 035( ضعيفة وتفتقر إىل نظرية  137
واضحة للتغيري. وكانت األطر املنطقية طموحة بشكل مفرط نظراً لألطر الزمنية، ومثل العثور عىل املوظفني الدوليني 
والوطنيني املناسبني تحدياً. أما الرصد القائم عىل النتائج فقد كان غائباً. وكان هناك القليل من الرتكيز عىل القضايا 

الشاملة لعدة قطاعات مثل مشاركة املرأة والحوكمة.

وكان تركيز مرشوع 021 عىل غرار املرشوع السابق 002، ولكنه افتقر إىل اسرتاتيجية للخروج. فقد طور املرشوع األول  138
تغطيته الوطنية بطريقة تدريجية، بدءا من تحسني اإلبل يف املنطقة الشاملية. ومع ذلك تم انهاء املرشوع قبل االنتقال 
إىل منظور أكرث تحديدا. وقد استهدفت مشاريع الرثوة الحيوانية املؤسسات الرئيسية، ولكنها قدمت أيضاً الدعم لسبل 
معيشة سكان األرياف. حيث ركزت عىل تحسني صحة الحيوان )حامية وتحسني التي يتم مبوجبها إدارة املاشية واإلبل 
والخيل( وهدفت إىل تحسني نظام اإلنتاج أو تغيريه. وعموماً، نجحت املشاريع يف الوصول إىل موظفي الرثوة الحيوانية 
عىل الصعيدين املحيل واملقاطعات، فضالً عن املجتمعات املحلية املستهدفة مبا يف ذلك الفئات الضعيفة. وباستثناء 

مشاريع الخيل ومشاريع واإلبل واللقاحات )مرشوع 035(، كان االستهداف العام جيداً.

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية   4.4.4

االسرتاتيجية  139 األولويات  أغفل  لكنه  كبري،  إىل حد  السعودية  العربية  اململكة  أولويات  بناًء عىل  املشاريع  تصميم  تم 
والتنمية  الضعيفة  والفئات  البيئية  واالستدامة  الغذايئ  واألمن  الفقر  من  الحد  مثل  وقواعدها،  وأهدافها  للمنظمة 

الشاملة. وقد حصل هذا األخري عىل قليل من االهتامم يف سياق مرحلتي تنفيذ املرشوع وإعداد التقارير.

التنمية الريفّية   5.4.4

لبت مشاريع التنمية الريفيّة واإلرشاد الثالثة أولويات اململكة العربية السعودية كام وردت يف االسرتاتيجية الطويلة  140
األجل والخطط الثامنة والتاسعة، كام متاشت أيضاً مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. وقد أُجري تصميم املرشوع من 
قبل خرباء املنظمة يف اململكة العربية السعودية بالتشاور الوثيق مع كبار املسؤولني يف وزارة البيئة واملياه والزراعة. 
ومع ذلك، مل يزوُّد تصميم املشاريع الثالثة مبعلومات من خلفية اجتهادية أو تقييامت اجتامعية أو تحليالت ألصحاب 
املصلحة )مبا يف ذلك النوع االجتامعي(. وقد كان هناك غموض يف بيان الغايات واألهداف، ومل يكن هنالك أي مؤرشات 

كمية لرصد وتقييم األداء.

البيئة واملياه  141 الزراعية يف وزارة  اإلرشاد والخدمات االستشارية  لتعزيز نظام  اإلرشاد )050(  وقد تم تصميم مرشوع 
تحسني  يف  واملساهمة  إنتاجيتهم  وتحسني  املتوسط  اإلنتاج  وذوي  املنتجني  لصغار  االبتكار  دعم  أجل  من  والزراعة، 

مستويات دخل واملعيشة لديهم.

قامت مشاريع التنمية الريفيّة واإلرشاد الثالثة بتعزيز ظروف معيشة صغار املنتجني بشكل مبارش من خالل املجتمع  142
والتنمية الريفيّة املستدامة التشاركية القامئة عىل اإلنتاج. ومل يكن هنالك شك مرتبط باألولويات القطرية )االسرتاتيجية 
وباء،  ألف  للمنظمة24  السابقة  االسرتاتيجية  األهداف  مع  متوافقة  كذلك  وكانت  التنمية(،  وخطط  األجل  الطويلة 
التنمية  النهائيون يف يف مشاريع  بأنهم املستفيدون  املنتجني  باإلضافة إىل األهداف واو وزاي. وقد تم تحديد صغار 
الريفيّة واإلرشاد. ومع ذلك، مل يرافق هذا التعريف تحليل جيد ألصحاب املصلحة من أجل تحديد تكوين وخصائص 

الفئات املختلفة والفرق الفرعية من صغار املنتجني.

األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة 2010-2019 والتي تم مراجعتها وتغيريها يف عام 2013.  24
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وعالوة عىل ذلك، فقد كان ظاهراً بأن املستفيدين النهائيني يف جميع املشاريع الثالثة مل يشاركوا يف العمليات األولية  143
الختيار املشاريع وتصميمها. إال أنه عند البدء يف كل مرشوع، ُدعي مختلف أصحاب املصالح الحكوميون وغري الحكوميني 
إىل حلقة العمل االفتتاحية التي تم فيها رشح أهداف املرشوع وأنشطته. وقد كان من بني املشاركني موظفون من 
الحكومة اإلقليمية واملحلية، فضالً عن ممثلني من الجمعيات التعاونية واملزارعني األفراد. وال ميكن التأكد مام إذا كان 
أي من املشاركني قد مثل يف الواقع الفئات املحتاجة والضعيفة من املزارعني التقليديني، رعاة املاشية أو مجموعات 

الصيادين. فقد كان حلقة العمل االفتتاحية عوضاً عن ذلك من أجل املستفيدين للمشاركة يف تنفيذ املرشوع.

فعالية الربنامج   5.4

النتيجة التاسعة: حقق الربنامج نتائج ملحوظة وكانت املشاريع ناجحة إىل حد كبري يف تحقيق نتائج كبرية وتحقيق أهدافها. 
ومع ذلك، فإن عدم وجود رصد وبيانات تقييم متعمق حال دون تقييم شامل واستيعاب لنتائج الربنامج.

وأثناء عند استعراض تقارير اإلنجاز املتاحة، وافق فريق التقييم أن معظم املشاريع املقيمة حققت نتائجها املستهدفة.  144
ومع ذلك، فإنه كان من الصعب التحقق من مدى التغري املرتتب نظرا لعدم وجود بيانات خط األساس وأنظمة اإلدارة 

القامئة عىل النتائج.

إنتاج املحاصيل والبيئة   1.5.4

تم تحقيق أهداف املرشوع إىل حد كبري بل وتجاوز ذلك؛ ومع ذلك فقد أعيق نرش النتائج واستيعابها من قبل مشاكل  145
تتضمن عدم وجود خدمات اإلرشاد الوظيفي وعدم وجود أعداد كافية من املوظفني التقنيني. وهكذا، مل يكن املزارعون 
يف بعض األحيان عىل قدر كامل من الوعي باملامرسات الزراعية الجيدة واملشورة املفيدة األخرى لتعزيز اإلنتاج الزراعي 

املستدام.

قبل فرتة الالمركزية يف املنظمة، وعندما أصبحت مسؤولية الرصد التقني للربنامج وتوفري االستشاريني من مسؤولية  146
املكتب اإلقليمي، شارك خرباء من املقر الرئييس للمنظمة يف تصميم ورصد املشاريع. وقد كان هذا هو الحال بالنسبة 
بالنسبة  أنه يف اآلونة األخرية، كان يكاد يكون من املستحيل  الفاكهة والزيتون، والذي كان مفيداً جداً. إال  ملشاريع 
لخرباء مقر املنظمة اإلقليمي يف القاهرة زيارة املشاريع )مل يتم إال زيارة قصرية واحدة من قبل موظف اإلنتاج النبايت 

اإلقليمي(، مام انعكس سلباً عىل املشاريع.

تُعد مياه الري، والتي تتوافر بكميات محدودة يف اململكة العربية السعودية، جزءاً ال يتجزأ من إنتاج املحاصيل. وبالتايل  147
فإن االستخدام الفعال للمياه يُعترب الحل الستدامة نظم اإلنتاج. وقد تعرضت استدامة إنتاج الفاكهة للخطر يف جنوب 
البالد بسبب االستغالل املفرط للمياه الجوفية. ويحدث  هذا عند التوسيع غري املنضبط لآلبار من أجل االستفادة من 
سوق الفاكهة الطازجة، وقد كان من املمكن توقع هذا السبب، حيث أنه ال ميكن أن يحدث فجأة. وميكن أن يسبب 
التوسع يف إنتاج الزيتون يف منطقة الجوف مشكلة مامثلة ما مل تتم مراقبة التوسع يف إنتاج الزيتون واستنزاف املياه 

الجوفية بعناية وربطه باحتياجات املياه يف املناطق الحرضية، سواًء اآلن أو يف املستقبل.

ومن املسائل ذات الصلة فقدان األرايض الصالحة للزراعة وتراكم األمالح الذي ينتج عن مامرسات الري الرديئة. وال  148
تُعد هذه املشكلة جديدة ومع هذا فإن هناك القليل من املعلومات املتاحة عن كيفية التصدي لها. مل تعالج مشاريع 
التعاون التقني هذه املسألة عىل نحو كاف. حيث سيكون عىل الرشاكات املتينة مع املؤسسات واألفراد الذين هم عىل 
دراية بهذه املشكلة أن تقطع شوطاً طويالً يف تخفيف اآلثار السلبية والحيلولة دون إهامل األرض، كام الحظ فريق 
التقييم خالل زيارة ميدانية.حيث يكمن الحل الحايل ملشكلة التملح، وبرصف النظر عن التخيل عن األرايض املترضرة 
وفتح مساحات جديدة، هو كشط سطح الرتبة الذي يرتكز فيه امللح. عىل أية حال، فإن تقنيات الري األكرث حكمًة 
وتكيفاً جنبا إىل جنب مع الرصف تحت السطحي، قد تجعل إنتاج املحاصيل أكرث استدامة وتعزز صيانة الرتبة. باإلضافة 

إىل ذلك فإن تطوير الرشاكات الدولية يساعد يف حل املشاكل املرتبطة بإدارة الري لتقليل امللوحة.

وقد تم استنزاف مياه الري بالكامل يف نجران. حيث يتم نقل املياه بالشاحنات من املناطق غري الزراعية من أجل  149
الحفاظ عىل بساتني الفاكهة التي أُنشأت لسنوات عديدة. وسيكون من املهم أن تستمر الجهود املتواصلة يف املحافظة 
عىل املياه من خالل نرش نظم الري والرصف الفعالة يف اململكة العربية السعودية يف املستقبل املنظور، حيث تفتقر 
اململكة العربية السعودية إىل احتياطيات املياه املتجددة. وقد حققت مشاريع التعاون التقني تقدماً كبرياً يف إدخال 
التكنولوجيات والتقنيات، ولكن يجب اعتامدها من قبل املنتجني يف املجال. وهنالك أيضاً مجموعة من تكنولوجيات 
العربية  اململكة  يف  فوراً  تطبيقها  أخرى، حيث ميكن  ملناطق جافة  تطويرها  تم  والتي  لالستخدام،  الجاهزة  التكيف 

السعودية. مرة أخرى، هنالك الكثري مام ميكن تعلمه وتطبيقه من خالل تطوير التعاون الدويل.
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حققت مشاريع التعاون التقني الخاصة بإعادة تأهيل البيئة تقدماً كبرياً، ولكن من غري املرجح أن تسجل آثار هذه  150
املواقف يف هذا املجال.  العام وتغيري  الوعي  القصري، وهناك طريق طويل يجب قطعه يف زيادة  املشاريع يف املدى 
البيئة وإعادة استصالح األرايض هي جوهر هذه  التقليدي والحفاظ عىل  العودة إىل استدامة استخدام األرايض  إن 

املشاريع، إال أن هنالك العديد من التحديات التي يجب تجاوزها، ال سيّام تلك املتعلقة بنظم حيازة األرض.

 2.5.4 حامية املحاصيل

اشتملت مشاريع 025 و 038 عىل العنارص املتعلقة باالستخدام الكفء واملستدام للموارد: )أ( تنفيذ تقنيات املكافحة  151
املتكاملة لآلفات، مبا يف ذلك املكافحة البيولوجية ضد بعض اآلفات املتواجدة )الذبابة البيضاء حرشة حافرة األوراق( 
يف الدفيئات الزجاجية، مام ساهم يف الحد من استخدام املبيدات الخطرة وزيادة إنتاج املحاصيل. )ب( إنشاء اإلنتاج 
الضخم الناجح للطفيليات املفيدة Trichogramma spp، املستخدمة عىل نطاق واسع يف املكافحة الحيوية ملحاصيل 
إنتاج  زيادة  املساهمة يف  أجل  الجيدة من  الزراعية  املامرسات  لتقنيات  األمثل  االستخدام  و)ج(  والطامطم.  النخيل 
بالكامل، وميكن  وتطبيقها  التكنولوجيات  تطوير  بعد  يتم  مل  أنه  إال  للمحاصيل.  النوعية  الجودة  وتحسني  املحاصيل 
البيئة واملياه والزراعة، فضالً عن غريها من املؤسسات  التعاون بني مختلف إدارات وزارة  التقدم من خالل  تحقيق 

الوطنية مبا يف ذلك الجامعات.

يُعد النخيل املحصول االسرتاتيجي يف اململكة العربية السعودية كام تُعترب مرافق مركز أبحاث هامة للتنمية املستقبلية  152
لهذا املحصول. وتتضمن اإلنجازات التي تم تحقيقها يف السيطرة عىل سوسة النخيل األحمر الحد من تأثري هذه اآلفة 
وخفض خسائر املحصول. وإضافة إىل ذلك، فإن تطبيق مزيد من التكنولوجيات املتقدمة بشأن التلقيح والري واملعالجة 
يف املجال سيكون له أثره اإليجايب عىل املدى الطويل، ولكن ينبغي زيادة اإلرشاد والتدريب للموظفني وتحسني تنسيق 
املحليني  الرشكاء  من  وغريها  الوزارة  وبني  جهة،  من  والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  يف  اإلدارات  بني  النشاطات  هذه 

والدوليني املتوافرين من جهة أخرى.

املوارد الحيوانية  3.5.4

 مل تكن وثائق املشاريع التي أعدت خالل املرحلة األوىل، 021، 023 و 035 عىل درجة كافية من الجودة وافتقرت إىل  153
نظرية تغيري واضحة. كام كانت األطر املنطقية واعدة بشكل مفرط نسبة لألطر الزمنية والتحدي املتمثل يف إيجاد 
القوي وتوافر  التقني  للرتكيز  نتيجة  نتائج هامة  املناسبني. ومع ذلك، حققت املشاريع  الدوليني والوطنيني  املوظفني 
الحيوانات  وتصدير  استرياد  السعودية يف  العربية  اململكة  سياسة  النجاح  وتضمن هذا  امللتزمني.  الوطنيني  املوظفني 
الحية وكتيب التعليامت اإلجرائية؛ دعم وزارة البيئة واملياه والزراعة لتحديث قاعدة بيانات األمراض القامئة، والتي 
تم إنشاؤها يف وزارة البيئة واملياه والزراعة؛ إنشاء اتصال أفضل بني املديرية العامة للزراعة ومركز معاينة الحدود؛ 
وتطوير كل من مختربات وزارة البيئة واملياه والزراعة، والحجر الصحي ومركز معاينة الحدود القامئة. ويف وقت الزيارة 
ملوقع املرشوع، غادر تقريباً جميع املوظفني املدربني عىل املرشوع، مام أدى إىل قلة استخدام معدات املخترب الخاصة 

باملرشوع ووقف عمل الحالبة اآللية وتصنيع اللنب وصنع الجنب.

تم إنشاء وحدة لتحليل املخاطر يف شعبة الحجر الصحي يف وزارة البيئة واملياه والزراعة. وقد قام املرشوع أيضاً بتقديم  154
املشورة والدعم التقني لوزارة البيئة واملياه والزراعة يف وضع اللمسات األخرية ملف املكتب الدويل لألوبئة الحيوانية 
كبلد خاٍل من  السعودية  العربية  اململكة  إعالن  تم  البقري. حيث  الطاعون  الخلو من  اعتامد  أجل  بها من  الخاص 
الطاعون البقري يف الدورات العامة للمتب الدويل لألوبئة الحيوانية يف مايو/أيّار 2011. ويف املرحلة الثانية من برنامج 
التقنية يف املرشوعني 045 و 049.  التقني، تحسنت جودة التصميم وأصبح الرتكيز أكرث تركيزاً عىل املسائل  التعاون 
ومع ذلك، فإن عدم وجود بيانات كمية لخط األساس )مثل أعداد املوظفني يف وزارة البيئة واملياه والزراعة املشاركني 
كنسبة مئوية من املجموع والتغطية الجغرافية للمرشوع وعدد الخريجني الذين سيتم تدريبهم( جعل تحديد نتائج 

املرشوع صعباً.

كشفت زيارة ملرشوع اللقاحات عدم تحقق نتائج واضحة، وأن الوحدة كانت تدار من قبل رشكة خاصة وليس من  155
قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. ومن أجل املقارنة، زار فريق التقييم املرشوع اإلبل الثاين )044(، والذي 
انتهى يف يوليو 2016. حيث أكدت زيارة ميدانية إىل موقع املرشوع يف الخرج أن معدات املختربات قد استُخدمت، 
وأن عمليات الَحلب وتصنيع اللنب واملبيعات ال تزال جارية عىل الرغم من غياب رئيس املستشارين الفنيني لعدة أشهر. 
كانت هناك أعداد كبرية من اإلبل مرشوع املترضرين من الجرب25، األمر الذي أثار سؤال حول مدى مساهمة املرشوع 

إىل معرفة املوظفني عىل مبادئ إدارة صحة الحيوان.

مرض جلدي يصيب الثدييات بسبب السوس الطفييل )Sarcoptes spp(، والذي ينتقل يف بعض األحيان إىل البرش. ومن أعراضه الحكة الشديدة،   25

.)Sarcoptes scabiei( وفقدان الشعر، وتشكيل البقع والتسلّخات. ويظهر املرض عىل الِجامل ذات السنام الواحد بسبب السوس الطفييل الساركوبتي
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مع ذلك حاول برنامج التعاون التقني تقديم الدعم للفئات األكرث ضعفاً ومريب اإلبل املحليني. يف الفرتة ما بني سبتمرب/ 156
أيلول  2014  ومايو/أيّار 2015، عىل سبيل املثال، قام املرشوع بإجراء مسوح مختلفة ملزارع اإلبل يف أنحاء الخرج عىل 
الحمى املالطية وإسهال العجول لفهم أسباب حاالت اإلجهاض والوفيات للعجول. جرت كذلك محاولة إلرشاك املرأة 
من خالل تنظيم تدريب عىل كيفية تصنيع لنب اإلبل وصنع الجنب )20 أبريل/نيسان 2014(. باإلضافة إىل ذلك، تم 
إنجاز عمل مشرتك مع مرشوع 043 للتحقيق يف تكملة النظام الغذايئ لإلبل التي ترتاوح أعامرها ما بني عامني من خالل 
القوالب العلفية، بالتعاون مع عدد من الجامعات )عىل املستويني املحيل والخارجي( لنرش مقاالت )منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة/املكتب الدويل لألوبئة الحيوانية/منظمة الصحة العاملية ومركز التعاون الدويل للبحث الزراعي 
العربية  واململكة  والزراعة  األغذية  منظمة  ممثيل  أن  الرئيسية  التحديات  بني  ومن  مونبلييه(.  يف  التنمية  أجل  من 
السعودية قاموا بصياغة وثيقة املرشوع مع رؤية بأن يكون هنالك أعداد كافية من املوظفني يف املركز؛ وقد ثبت أن 

ذلك صعب من حيث االختيار وتوافر املوظفني، مام أثر يف نهاية املطاف عىل استدامة املركز.

املخاوف الناشئة عن التوظيف يف مشاريع اإلبل تشري إىل قلق أكرب بشأن توافر الكوادر الوطنية. وعىل الرغم من أن  157
االستثامر يف اإلبل التي تحتفظ بها املجتمعات الريفيّة يلعب دوراً هاماً يف االقتصاد الوطني، إال أن إيجاد املوظفني 
الوطنيني املناسبني ميثل تحدياً. حيث كان واضحا أن املشاريع مل تلب احتياجات املجتمع أو االحتياجات الوطنية عىل 
نحو كاف، ويبدو أنه تم اعتامد نهج تجريبي الختبار فعالية الحد من املخاطر والوفيات، عىل أمل أن يتم تطوير منوذج 
التباعه من قبل اآلخرين. ومع ذلك، فإن املرشوع مل يقس التغيريات الناتجة عن تدخالته من خالل العمليات الدقيقة 
لحفظ السجالت وتحليل البيانات. وباملثل، مل تُحدد املصادر املحتملة لالستثامر أو تُقيم بشكل جيد، مع اعتبار البنية 
التحتية الالزمة لرفع نطاق النجاحات التي تحققت يف املرشوع التجريبي )ما إذا كان برنامج متابعة لخدمات اإلرشاد 
املمولة من القطاع العام أو من خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص(. وهذا يعني ضمناً التوقع بأن تواصل 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املشاركة يف مثل هذه التدخالت.

وأشارت املناقشات مع أصحاب املصلحة الوطنيني واملستفيدين أنهم راضون بشكل معتدل عن نتائج املرشوعني. إال  158
أن أصحاب املصلحة أصيبوا بخيبة أمل بسبب عدم وجود رئيس املستشارين الفنيني لفرتة طويلة. أما مرشوع 049، 
تعزيز القدرات الوطنية لرتّصد األوبئة واإلنذار املبكر ومكافحة األمراض، فقد دعم بناء فهم لوضع األمراض يف اململكة 
العربية السعودية. وقد أنشأ املرشوع، عىل األقل من حيث املبدأ، رصداً وطنياً وإنذاراً مبكراً ونظام تحكم. عىل الرغم 
من أنه واجه تأخرياً يف تعيني رئيس املستشارين الفنيني، اكتسب املرشوع مصداقية تقنية وقدم العديد من اإلنجازات 
الهامة. وتضمنت هذه األخرية إنشاء وحدة اإلنذار املبكر )وحدة األوبئة(، ومعلومات األوبئة الوطنية ونظام إدارة 

قواعد البيانات يف مديرية الرثوة الحيوانية، إضافة إىل بناء القدرات.

العاملي  159 اإلطار  القالعية تحت  الحمى  لتلبية متطلبات مكافحة مرض  السعودية  العربية  اململكة  كام ساعد املرشوع 
من  السعودية  العربية  اململكة  وضع  ارتقى  فقد  وبالتايل  للحدود.  العابرة  الحيوانية  لألمراض  التدريجية  للمكافحة 
مرحلة 1 )يف حالة استمرارية لفهم علم األوبئة واآلثار االجتامعية االقتصادية ملرض الحمى القالعية( إىل مرحلة 2 
)تنفيذ مقاييس املكافحة القامئة عىل املخاطر مثل أن يتم الحد من تأثري مرض الحمى القالعية يف واحد أو أكرث من 
قطاعات الرثوة الحيوانية و/ أو يف منطقة واحدة أو أكرث(. وتقرتب اململكة العربية السعودية حالياً من تطبيق املرحلة 
يف  للمرض  املسبب  الفريوس  انتشار  عىل  القضاء  يتبعها  القالعية  الحمى  مرض  تفيش  لحاالت  تدريجي  )تخفيض   3
الحيوانات املتأنسة يف منطقة واحدة عىل األقل من البالد(. سيؤدي هذا إىل فتح الباب أمام خيارات اعرتاف وتصديق 
رسمية من املكتب الدويل لألوبئة الحيوانية. وقد أنتج املرشوع أيضا عددا من التقارير املثرية لإلعجاب تصف تركيز 
تدخله، والتي تركت االنطباع لدى أصحاب املصلحة بأنها سليمة من الناحية التقنية ومتامسكة وشفافة وفعالة من 

حيث التكلفة.

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية  4.5.4

كشفت وثائق املرشوع أن األهداف املحددة للمرشوعني كانت واسعة النطاق بشكل كبري، وتغطي العديد من القضايا  160
والتنمية  املستدام  الغذايئ  واألمن  البيئة،  واملحافظة عىل  الطبيعية  للموارد  واملستدام  الفعال  االستخدام  ذلك  مبا يف 
الريفيّة، والقضاء عىل الفقر. ومن الجدير بالذكر أن تصميم اإلطار املنطقي للمرشوع يف كال برنامجي التعاون التقني 
كان ضعيفاً وألزم املشاريع بنتائج مرجوة وواعدة ال ميكن تحقيقها واقعياً. فعىل سبيل املثال، تضمن اإلطار املنطقي 
للمرشوع 017 الكثري من األجندات يف كل نتيجة مرجوة مع عدم وجود توجيهات بشأن كيفية تحقيق هذه األجندات. 
باإلضافة إىل ذلك، مل يتم وضع أي نظام للرصد حيث يجب من أجل متابعة النتائج. مع ذلك، فقد ساهم كال املرشوعني 

يف نتائج ملحوظة عىل مستوى املخرجات.
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الرّي   5.5.4

إن كفاءة استخدام املياه أمر بالغ األهمية يف تطوير النظم الزراعية املستدامة يف اململكة العربية السعودية. وقد قامت  161
مشاريع الري بإدخال الري بالتنقيط املضغوط ليحل محل الري الغمري يف مزارع النخيل وبساتني الفاكهة املتصلة يف 
األحساء. وقد تكلل هذا النظام بالنجاح وال يزال مستمراً، حيث سيكون سبباً يف توفري كميات كبرية من املياه. ومام 
سيساهم بشكل أكرب يف توفري املياه هو االستخدام اإلضايف ملياه الرصف الصحي املعالجة ومياه الرصف الزراعي من أجل 
تكملة املياه املسحوبة من خزانات املياه الجوفية. ويجري إدخال نظم مامثلة إلنتاج الزيتون يف الجوف، إال أن ذلك 

يتطلب قطع شوط قبل أن تصبح هذه املامرسة قياسية.

التنمية الريفّية واإلرشاد   6.5.4

من  162 العديد  يف  مكانها  أخذت  فقد  الثالث.  واإلرشاد  الريفيّة  التنمية  مشاريع  عىل  الريفيّة  التنمية  قضايا  تقترص  ال 
املشاريع التقنية. وقد تم تصميم املرشوع عىل الغابات واملراعي )039( لتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية وتقوية 
توفري خدمات  يتم  أن  املتوقع  من  وكان  الطبيعي.  النبايت  الغطاء  إجارة  املعنيني يف  املصلحة  أصحاب  بني  الرشاكات 
التوعية. وكان  اإلرشاد فيام يتعلق بالغابات واملراعي من خالل تنظيم سلسلة من ورش العمل واللقاءات وحمالت 
مرشوع البستنة )040( عنرصاً هاماً يف مسألة اإلرشاد، ووفّر التدريب والدعم لصغار املزارعني وجمعياتهم التعاونية. 
ويف مشاريع أخرى، شكلت التنمية الريفيّة بعداً هاماً وفوق كل ما يشار إليه عادة باسم القضايا الشاملة لعدة قطاعات 

)الرتكيز عىل الفقر واإلدماج االجتامعي واملساواة بني الجنسني(

لقد تعَذر قياس القيمة املضافة ملشاريع املنظمة للتنمية الريفيّة واإلرشاد وتحديدها بدقة، ويرجع ذلك أساساً إىل أن  163
تصميم املرشوع مل يتضمن نتائج واضحة مع معامل ومؤرشات كمية لتسهيل التقييم. وهكذا أخذ بعض املسؤولني يف 
وزارة البيئة واملياه والزراعة انطباعاً بأن مساهمة املنظمة يف التنمية الريفيّة عىل األرض كانت أقل بكثري من التوقعات. 
إال أن انطباعاتهم مل تكن مرتبطة باألداء يف النتائج املرجوة من تصميم املرشوع، والتي أحرز فيها املرشوع تقدماً جيداً. 
ومع ذلك، ليس هناك شك يف أن املشاريع الثالثة أضافت قيمة بالفعل، عىل الرغم من أن مساهمتها مل تكن مستمرة أو 
متسقة طوال عمر املرشوع. ويعزى ذلك أساسا إىل غياب رئيس املستشارين الفنيني لقيادة التدخالت وفرتات الدوران 
بني مدراء املرشوع الوطنيني. وقد تضمنت اإلنجازات الرئيسية الدراسات حول التمويل الريفي والرؤية واالسرتاتيجية 
نتائج  يوفر قاعدة صلبة لرصد وتقييم  أن  النتائج  القامئة عىل  اعتامد نظام قوي لإلدارة  الريفيّة. ومن شأن  للتنمية 

املرشوع ومؤرشاتها.

الريفيّة  164 التنمية  التقني للمنظمة بتعزيز وحدة  التعاون  الريفيّة )014 و 047(، ساهم  التنمية  ومن خالل مرشوعي 
التي أنشئت حديثا يف وزارة البيئة واملياه والزراعة. وقد شملت القيمة املضافة بناء القدرات للعاملني عىل صعيدي 
عىل  دراسة  أجريت  وقد  الريفيّة.  التنمية  واسرتاتيجيات  رؤى  وتجميع  املحيل،  الصعيد  وعىل  واملقاطعات  الوزارة 
البيئة واملياه والزراعة، الدعوة لتشكيل تعاونيات مبا يف  الريفي. تضمنت املساهمة خارج وزارة  التمويل  مؤسسات 
ذلك تنظيم صغار املنتجني - وبناء قدراتهم اإلدارية- يف داخل الجمعيات التعاونية. وقدمت املشاريع الدعم املادي 
لبعض الجمعيات التعاونية، باإلضافة للمزيد من املساعدة لبعض الجمعيات التعاونية لوضع اللمسات األخرية دراسات 

الجدوى.

عىل الرغم من أن فريق التقييم مل يتمكن من زيارة منطقة جازان، حيث ركز مرشوع املؤسسات الريفيّة تدخالته،  165
تضمن  املتنقلة،  البيطرية  العيادة  حالة  ويف  واملستفيدين.  املقدم  املادي  الدعم  نوع  أوردت  املرشوع  تقارير  أن  إال 
الحرب. وقد ساهم مرشوع متديد  بسبب  اليمن  نزحوا من  أن  بعد  أقاموا يف مخيامت  الذين  الالجئني  املستفيدون 
)050( يف تعزيز مديرية اإلرشاد الريفي ضمن وزارة البيئة واملياه والزراعة ونظرياتها عىل مستوى املقاطعات واملستوى 
املحيل. وباإلضافة إىل بناء القدرات ملوظفي اإلرشاد عىل جميع املستويات، فقد شملت املساهمة: تحليل حالة خدمات 
اإلرشاد يف اململكة العربية السعودية، وصياغة رؤية واسرتاتيجية اإلرشاد، وصياغة إطار اإلرشاد والخدمات االستشارية 
يف اململكة العربية السعودية. وعىل الرغم من أن رئيس املستشارين الفنيني أبلغ فريق التقييم بالعديد من املخرجات 
األخرى، مبا يف ذلك تقييم وإمكانية الزراعة التعاقدية، واسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبعض الكتيبات، 
البيئة  وزارة  قبل  من  عليها  واملوافقة  املنتجات  لهذه  النهائية  الصيغة  وضع  التأكيد عىل  التقييم  فريق  يستطع  ومل 
واملياه والزراعة. وقد أنتجت املشاريع الثالثة بعض املعلومات الهامة التي تم توزيعها عىل مختلف أصحاب املصلحة 
الحكوميني وغري الحكوميني من خالل ورش العمل للتحقق من صحة النتائج والتوصيات ونرشها. فعىل سبيل املثال، تم 
نرش رؤية واسرتاتيجية التنمية الريفيّة التي ُجمعت خالل مرشوع املؤسسات الريفيّة األول من خالل سلسلة من ورش 

العمل يف مناطق مختلفة من اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك الرياض.
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يبدو أن املشاريع التي اتبعت بصورة عمياء تعريفاً رسمياً لصغار املنتجني، عىل أساس مساحة الحقل للمزارعني وأعداد  166
املاشية للرعاة ومريب املاشية وكمية معدات الصيد لصيادي األسامك. وقد أوردت وثائق املرشوع مجموعة من املشاكل 
الحقيقية التي واجهتها فئة صغار املنتجني املحتاجة والضعيفة، مبا يف ذلك: اإلهامل يف الخطط السابقة، وانعدام أمن 
الحيازة، تكنولوجيات اإلنتاج البدايئ واملنخفض واملامرسات التقليدية، وعدم وجود القدرة التنظيمية باإلضافة إىل غياب 
التمويل الريفي. ومع ذلك، فإن التعريف الرسمي املعتمد يف كل من التصميم والتنفيذ مال للتعامل مع صغار املنتجني 

كمجموعة متجانسة إىل حد ما ولديها مشاكل ومصالح وقدرات متشابهة.

إن مسألة اعتامد تعريف رسمي لصغار املنتجني هي احتامل لعملية استهداف غري مركز. ويبدو أن تدخالت املشاريع  167
كانت موجهة إىل أي فرد يناسب التعريف الرسمي. وبدون أدىن شك أفادت التدخالت العديد من صغار املنتجني. ولكن 
هذا التعريف النظري قد استبعد القطاعات الفقرية واألكرث احتياجا من بني صغار املنتجني - وال سيّام أولئك الذين 

يشكل اإلنتاج التقليدي الصغري النطاق املصدر الرئييس )إن مل يكن الوحيد( للدخل.

تدعم الوثائق يف مرشوع املؤسسات الريفيّة بوضوح صحة أن بعض املستفيدين مل يكونوا بالفقريين جداً، ولكن كان  168
تدخالت  استهداف مامثلة يف  قضية  البنوك. وميكن مالحظة  من  الفردية  القروض  الحصول عىل  القدرة عىل  لديهم 
املنظمة للنساء. حيث تفتقر وثائق املرشوع إىل معايري اختيار املستفيدين. إن معايري االختيار لها أهمية خاصة كون فئة 
»النساء« تضم مجموعات غري متجانسة من حيث الدرجة والرثوة والتعليم، فضال عن االختالفات )إن مل يكن النزاعات( 

يف احتياجات وأولويات ومصالح كل منها.

وتشري التجارب الدولية أن الغموض يف استهداف التدخالت، كام يف حاالت »صغار املنتجني« و »املرأة«، غالبا ما يعرض  169
أهمية وفعالية املشاريع التنموية للخطر. وما مل يتم استخدام معايري محددة إضافية الختيار املستفيدين )عىل سبيل 
املشاريع يف  اإلعالة داخل األرسة(، فقد تفشل  نسبة  املنخفض، عدم وجود مصادر دخل أخرى،  الدخل  املثال ذوي 

الوصول إىل الفقراء وصغار املنتجني املحتاجني والنساء.  

استدامة الربنامج  6.4

• ما هي آفاق استدامة نتائج برنامج التعاون التقني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بعد انتهائها؟	

• إىل أي مدًى نرُشت املعرفة املتأتية من برنامج التعاون التقني من املنظمة )مبا يف ذلك قصص النجاح واملامرسات 	
الجيدة( عىل الرشكاء واملشاريع والربامج األخرى للمنظمة، وزادت و/أو تضاعفت؟

• ما هي التغيريات وتأثريات التنمية املستدامة عىل املستوى القطاعي التي أحدثها برنامج التعاون التقني للمنظمة 	
التي مل تكن لتنتج يف حالة غياب الربنامج؟

النتيجة العارشة: تظهر االستدامة الطويلة األجل للربنامج موضع اهتامم عام، وليس فقط فيام يتعلق تدخالت منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة. يف حني أن هناك سياسة تشغيلية من خالل وزارة البيئة واملياه والزراعة لتعزيز إمكانيات االستدامة، 

فإن عدم كفاية القدرات يف وزارة البيئة واملياه والزراعة يشكل عائقاً رئيسياً.

يف تقييم آفاق استدامة عمليات مشاريع التعاون التقني، قام فريق التقييم بتفكيك مفهوم االستدامة إىل أهم مكوناته  170
بعناية – هيكل االستدامة، وعملية االستدامة ومنافعها، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة باالستدامة املالية والبيئية. مع هذا 
املنظور، فإن استدامة الهياكل/الرتاكيب يف معظم مشاريع التعاون التقني، وكام يف حاالت مراكز البحوث القامئة أو 
املدعومة، يتطلب مزيداً من العمل واسرتاتيجيات مخرج واضحة. وقد اعتمدت املشاريع املتعلقة مبراكز البحوث إىل 
حد كبري عىل متويل التعاون التقني؛ حيث أنه يف حال إنهاء املرشوع لن تكون االستدامة املالية لهذه للمراكز مضمونة 
بشكل سهل. وعموماً فإن استدامة العمليات وفوائدها )املنتجات واملكاسب( لديها آفاق أفضل، إال أن هناك تبايناً بني 

املشاريع بشأن إنجازات االستدامة لكل منها.

ومن أوجه القصور الخطرية جداً أنه أثناء الزيارات امليدانية كان من الواضح أن مختربات )مبا يف ذلك مرافق التكنولوجيا  171
الحيوية( ومراكز البحوث تعاين من نقص يف املوظفني وأنه ال توجد أدلة تذكر عىل خدمة نشطة لإلرشاد الزراعي - عىل 
حد قول مدير وطني واحد يف األحساء، »اإلرشاد ميت«. وقد أُشري أيضاُ بأن البحث كان دون املستوى األمثل ومثل 
جزءاً من السبب وراء سوء وضع اإلرشاد، كام أنه كان هناك عدد قليل من نتائج البحوث إلرشادها. وإذا هلك اإلرشاد، 
لن يكون هنالك إمكانية ألي من العمل املُنجز عىل تحسني املادة الوراثية وتطوير التكنولوجيا أن يُنقل بشكل فعال 
من املركز إىل امليدان ويساهم يف التنمية الزراعية والريفيّة املستدامة، مام يجعل الفائدة من أي تدريب مرتبط يصبح 
موضع تساؤل. وعالوة عىل ذلك، يف ظل غياب خدمات اإلرشاد الوظيفي، ميكن أن ترتكب املامرسات الزراعية السيئة 

عىل حساب البيئة، وخاصة فيام يتعلق باالستخدام املستدام الحتياطات املياه الثمينة.
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وقد تركزت تدخالت املرشوع بشكل ضيق يف الجوانب التقنية، دون بذل الكثري من الجهد لوضعها يف السياق االجتامعي  172
واالقتصادي والبيئي والتجاري األوسع. وهذا يعني أنه إذا تم اعتامد هذه التدخالت يف شكلها الحايل، فإن اآلثار األوسع 

للتدخالت ستبقى غري مؤكدة، مع تداعيات سلبية محتملة عىل املساواة واالستدامة.

التنمية  173 إىل مرحلة  انتقاالً جزئياً  امليداين« وأنجزت فقط  وقد بقيت أنشطة املرشوع إىل حد كبري يف مجال »البحث 
)من خالل أنشطة مثل منتدى ينبوع عىل فرص االستثامر يف تربية األحياء املائية يف اململكة العربية السعودية(. حيث 
سيتطلب بذل جهود إضافية وأكرث كثافة لتطوير هذه النشاطات لزيادة التأثري األوسع والحصول عىل النتائج املتوقعة.

املناطق  174 للعمل يف  العثور عىل موظفني وطنيني  التقني فشلت يف  التعاون  فإن معظم مشاريع  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
مدى  كبري عىل  بشكل  السعوديني  غري  والذي وظف   ،048 األسامك  مصايد  ذلك مرشوع  األمثلة عىل  ومن  الريفيّة. 

السنوات ال15 املاضية. وهنالك حالة مامثلة ملشاريع الري يف الهفوف.

إنتاج املحاصيل والبيئة  1.6.4

لدى مشاريع إنتاج املحاصيل آفاق معقولة لتحقيق االستدامة. وقداعتُمدتالفاكهة التي تم إدخالها عىل نطاق واسع من  175
قبل املزارعني، ولكن شعبيتها تهدد استنزاف موارد املياه الجوفية. وعىل الرغم من أن مراكز البحوث ليست مستدامة يف 
شكلها الحايل، إال أنها متتلك إمكانات كبرية إذا تم توسيع الرتكيز ليشمل البحوث التطبيقية والتعاونية يف نظم الزراعة 

يف األرايض الجافة.

الغابات واملراعي تحديات عديدة تؤثر عىل استدامته، وخاصة فيام يتعلق بإدخال نظم إدارة  176 يواجه مرشوع إدارة 
مثبطاً  عامالً  يشكل  والذي  الرسمي،  األرايض  حيازة  نظام  السياق  هذا  يف  التحديات  أكرب  ومن  التشاركية.  املجتمع 

للمجتمعات املحلية للعب دور يف إعادة التأهيل البيئي واالستخدام املستدام للمراعي والغابات.

حامية املحاصيل  2.6.4

لدى فوائد مشاريع حامية املحاصيل آفاق استدامة جيدة، إذ تم اعتامدها من قبل املوظفني الوطنيني وهي تتلقى  177
دعام ماليا كبريا من الحكومة. إال أنها مقيدة حالياً بحدود يف تقديم الخدمات اإلرشادية. وقد ال تكون عنارص البحث 
مستدامة ما مل توليها وزارة البيئة واملياه والزراعة األولوية، وإعادة تأهيل املرافق وإقامة روابط مع املؤسسات البحثية 

األخرى.

املوارد الحيوانية  3.6.4

تبدو نتائج مرشوع الحجر الصحي واالسترياد )023( مستدامة. وقد ساهم عدد من العوامل يف هذه النتيجة، مبا يف ذلك  178
توظيف مستشارين وطنيني من أجل استكامل وتقييم كتيب إجراءات العمل النموذجية للمملكة العربية السعودية 
وفقاً للوائح املوجودة. وقد تم تعيني تقني سعودي محيل يف إدارة قواعد البيانات من أجل تحديث قاعدة البيانات يف 
وزارة البيئة واملياه والزراعة ومن أجل إدارة نظام إدارة قواعد البيانات، ويف وقت الحق إلدارة قواعد البيانات يف قسم 
الحجر الصحي الحيواين والنبايت. وقد ساعدت هذه األنشطة علىالإحداث تحسن تدريجي يف التواصل بني املديريات 

العامة للبالد الزراعة ونقاط التفتيش الحدودية.

وتواجه مشاريع الخيل تحديات كبرية، كام أن قطاع الخيول مقيد يف اململكة العربية السعودية باملعرفة غري الكافية  179
 يف رعاية الخيل وتربيته بني مزارعي القطاع الخاص، والتي تُعد مسؤولة عن معدل وفيات األمهار األعىل من املتوسط 
)40 يف املائة يف اململكة العربية السعودية، مقابل املعدل الدويل الذي يعادل 16 يف املائة(. أما املشكلة األخرى التي 
أثرت عىل استدامة املرشوع فهي املشكلة التي يشكلها ارتفاع درجات الحرارة عىل نحو متزايد يف مرفق املرشوع يف 
الفرتة من مايو إىل سبتمرب، والتي عندما تجتمع مع نظام التربيد القديم يف املركز، فإنها تتسبب مبعاناة العديد من 

الخيول، وال سيّام املهور، من رضبات شمس واضطرابات يف الجهاز الهضمي كنتيجة للجفاف.

اللقاحات يف  180 إنتاج  فإن عنرص  الحالة  ولكن يف هذه  للحكومة،  مملوكة  اللقاحات مبختربات  إنتاج  يرتتبط  ما  وعادة 
املرشوع يُدار من قبل رشكة خاصة، مام يؤدي إىل تعاقد من الباطن للعمل. وعىل الرغم من أن املكاسب واملنتجات 
املرتبطة باللقاحات تظهر مستدامة، إال أن هنالك قلق بشأن استدامة أهداف املرشوع وما إذا كانت مدفوعة من قبل 

الربح بدالً من الصحة الحيوانية.
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الصحة  181 دائرة  من  التقنية  والخربات  الدعم  من  سيستفيد  ألنه  الكاملة  لالستدامة  طريقه  يف  فهو   049 مرشوع  أما 
الحيوانية يف املنظمة يف روما باإلضافة إىل املكتب اإلقليمي واملكتب اإلقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي 
واليمن. ويعمل املرشوع بشكل وثيق مع كليات الطب البيطري يف جامعة امللك فهد يف كل من الرياض والهفوف من 
أجل دعم الخريجني املرتبطني بوحدة األمراض الوبائية يف الوزارة. ويف املقابل، فإن مرشوع اإلبل غري مستدام بسبب 
مغادرة الكادر املدرب عىل املرشوع بأكمله بعد وقت قصري من انتهاء املرشوع. ففي الخرج أصيب العديد من إبل 

املرشوع بالجرب الشديد، مام أثر عىل استدامة العمليات. 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية  4.6.4

مل تُطور قدرة املؤسسات الرشيكة ووزارة البيئة واملياه والزراعة والجمعية السعودية لالستزراع املايئ إىل املستوى الذي  182
ميكنها من تدعيم ومواصلة النتائج بطريقة فعالة بعد انتهاء املرشوع. وما مل يستمر التعاون التقني بالعمل عىل عنرص 
التحتية  )التقنية والفكرية والبنية  القدرات – باستخدام إطار اسرتاتيجي بشكل أكرب، واستخدام أفضل للموارد  بناء 
واملوارد األكادميية( والعمل وفقاً لزمن محدد وموجه صوب النتائج، وخطة عمل يتم رصدها بشكل جيد – فسيكون 
من املشكوك فيه أن ميتلك موظفو املنظمة الرشيكة الوطنية القدرة عىل االستفادة من النتائج يف غياب هذه املوارد.

إن مرافق البنية التحتية يف الجمعية السعودية لالستزراع املائيفي حالة سيئة وتتدهور بشكل رسيع ال ميّكن موظفيها  183
من إجراء بحوث ذات جودة والعمل بنشاط عىل تعزيز نتائج املرشوع عىل نطاق أوسع. وقد قامت وزارة البيئة واملياه 
والزراعة بحسب التقارير بوضع الصيغة النهائية لحزمة الدعم املايل من أجل تحسني مرافق البنية التحتية واألبحاث يف 
الجمعية، مام قد يساعد عىل معالجة هذه املسألة. ومع ذلك، فإنه من املقرتح استمرار وجود التعاون التقني يشكل 
سبباً واحداً يدفع وزارة البيئة واملياه والزراعة لتخصيص ميزانية محدودة للجمعية. حيث قد يصبح مستقبل الجمعية 
أكرث غموضاً يف حال انسحاب برنامج التعاون التقني. وبهذا املعنى، فإنه يبدو أن استمرار وجود التعاون التقني يصبح 
مربراً لرفاهية الجمعية. وال يُعد هذا االقرتاح مستداماً جداً، حيث أنه يجب عىل برنامج التعاون التقني تركيز االهتامم 

عىل تحويل الجمعية السعودية لالستزراع املايئ إىل مؤسسة ذاتية الدعم.

للعمل يف مرشوع تربية األحياء املائية ثالث سامت رئيسية، والتي كان ميكن أن تؤثر عىل استدامته: 184

• أوالً، ما زال العمل املتعلق برتبية األسامك يف األقفاص وتغذية نظام إعادة دوران املياه، وتقييم اآلثار البيئية يف 	
مراحل مبكرة، ويتطلب املزيد من الوقت وبزيادة دعم سياسة استثامرات القطاع الخاص للسامح برفع مستوى 

التكنولوجيات؛
• ثانياً، تركزت تدخالت املرشوع بشكل ضيق عىل الجوانب التقنية منها، من دون بذل الكثري من الجهد لوضع هذه 	

التدخالت يف السياق االجتامعي واالقتصادي والبيئي والتجاري األوسع. وهذا يعني أن اآلثار األوسع للتدخالت )يف 
شكلها الحايل( ال تزال غري مؤكدة، مع احتامل وجود آثار سلبية عىل اإلنصاف واالستدامة؛

• ثالثاً، بقيت أنشطة املرشوع ضمن نظاق البحوث إىل حد كبري وقامت فقط باالنتقال الجزيئ إىل مرحلة التنمية 	
)من خالل أنشطة مثل منتدى ينبوع لفرص االستثامر يف تربية األحياء املائية يف اململكة العربية السعودية(. 

وسوف يتطلب بذل جهود إضافية وأكرث كثافة لزيادة التأثري أوسع، والحصول عىل النتائج املتوقعة.

وقد كان لدى تربية األسامك يف األقفاص عيبني آخرين. أوال، أن املرشوع مل يخترب بشكل كامل النموذج تحت الظروف  185
األمن  جوانب  إىل  )باإلضافة  واملؤسسية  واالقتصادية  والبيئية  والتقنية  البيولوجية  آلثارها  فهم  الكتساب  الطبيعية 
البيولوجي وصحة الحيوان( يف منطقة البحر األحمر. ثانيا، يُعد هذا النموذج بشكله الحايل صالحاً فقط للمستثمرين 
عىل نطاق واسع، مام يحد من نطاق أصحاب املشاريع الصغرية للدخول إليه. وميكن أن يكون ألنشطة تربية األحياء 
املائية بعض اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتامعية املحتملة التي قد تحتاج إىل تقييم يف وقت مبكر، مع اتخاذ تدابري 
الجدوى  بآثار  املتعلقة  القضايا  من  العديد  التقييم  فريق  الحظ  وقد  العواقب.  هذه  مثل  لتجنب  وضعت  وقائية 
واالستدامة واملساواة املرتتبة عىل عمل تربية األسامك يف األقفاص. عالوة عىل ذلك، وكمنظمة تتضمن الدعم التقني، 
املامرسات  بشأن  التوجيه  وتوفري  الوطنية،  التنمية  أجندات  تعزيز  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ملنظمة  ينبغي 
السياق  يف  التنمية  مامرسات  إىل وضع  باإلضافة  املامرسات،  وأفضل  العاملية  الخربة  أساس  عىل  واملنصفة  املستدامة 

املحيل من منظور اجتامعي واقتصادي.

ويقر فريق التقييم أن املرشوع قد رشع يف تخطيط وإدارة القطاع، فضالً عن غريها من األدوات التي تسهم يف عمليات  186
الحوكمة؛ ولكن هذه ال ميكن أن تكون بديالً لنظام الحوكمة نفسه، الذي يضم مجموعة واسعة من القضايا واملامرسات 

والنظم26.

ال علم للتقييم بأي تقارير أو دراسات جدوى أُجريت للمقارنة بني صالحية العملية حسب النموذج الرنويجي صغري النطاق أو منوذج »البلدان الفقرية   26

عىل طريق التنمية«، والذي من شأنه أن ميّكن من اتخاذ قرار بخصوص الَنهج األكرث مالءمة للمملكة العربية السعودية.
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كانت منتجات املرشوع 048 كبرية: 22 نشاطاً تدريبياً )عىل سبيل املثال، ورش عمل، جولة دراسية، املنتدى( شارك  187
فيها أكرث من 500 مشارك. وأنشطة اإلرشاد التي قام بها املرشوع، ومع ذلك، فقد كانت مخصصة ومن دون اسرتاتيجية 
اإلرشاد  مجال  يف  والعاملني  السياسات  )واضعي  املصلحة  أصحاب  من  مختلفة  فئات  إىل  للوصول  بعناية  مدروسة 
والقطاع الخاص(. وقد أنتج املرشوع العديد من املنشورات واملبادئ التوجيهية وكتيبات التدريب، مبا يف ذلك الكتيب 
حول البويل ايثيلني عايل الكثافة؛ ومع ذلك، وباستثناء من األطلس لتحديد املناطق املناسبة لرتبية األسامك يف األقفاص 
يف البحر األحمر، فإنه من غري املؤكد ما إذا كانت أي من املنشورات قد أثرت عىل أنشطة معينة أو عمليات صنع قرار 

عىل أي مستوى.

الـرّي  5.6.4

تُعترب مساهمة مشاريع الري من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي يف إطار التعاون التقني بالغة األهمية ألن جميع القطاع  188
الزراعي يف اململكة العربية السعودية يعتمد فعلياً عىل الري. ولذلك فإنه من املرجح أن تكون مكاسب ومنتجات 
مشاريع الري مستدامة، عىل الرغم من الحاجة إىل مزيد من االهتامم باإلرشاد لنقلها إىل امليدان. مع أن املحاصيل 
املنتجة ال تُستهلك بكميات كبرية من قبل السكان، وال تشمل األغذية األساسية. وبالتايل فإن املساهمة يف تحقيق األمن 

الغذايئ غري مبارشة إىل حد كبري، حيث يتم تحقيقه من خالل توليد الدخل.

املدى  189 االستدامة عىل  يعزز  أن  السعوديني، وهذا من شأنه  املوظفني  تستهدف  قدرات هامة  بناء  الربنامج يف  شارك 
الطويل. وقد كانت املشاريع قادرة فقط عىل نرش املعرفة املتولدة عىل نطاق محدود. حيث أن عدم وجود خدمات 

إرشاد كافية حال دون امتداد نتائج املرشوع عىل نطاق أوسع.

التنمية الريفّية  6.6.4

تم نرش املعرفة التي أنتجتها املشاريع الثالثة إىل مختلف أصحاب املصلحة الحكوميني وغري الحكوميني من خالل ورش  190
العمل، وذلك للتحقق من صحة النتائج والتوصيات ونرشها. فعىل سبيل املثال قامت رؤية واسرتاتيجية التنمية الريفيّة 
التي تم تجميعها خالل أول مرشوع املؤسسات الريفيّة األول بنرش املعلومات من خالل سلسلة من ورش العمل يف 

مختلف مناطق اململكة العربية السعودية، مبا يف ذلك الرياض.

هدف  191 وقد  منه.  املرجوة  والفائدة  وعمله  االستدامة  هيكل  بدعم  القضايا  أهم  تعلقت  الثالثة،  للمشاريع  بالنسبة 
مرشوعا التنمية الريفيّة إىل تعزيز وحدة التنمية الريفيّة يف وزارة البيئة واملياه والزراعة.  ومع ذلك، فإن هذا الهيكل 
مل يعد جزءاً من الوزارة، كونه سيتم تعميم وظائفها ومهامها بني الوحدات التقنية. وقد يكون هنالك منطق سليم يف 
تولية الوحدات التقنية مهام التنمية الريفيّة، وخصوصاً عندما تفتقر وحدة التنمية الريفيّة املنفصلة واملهمشة إىل حد 
ما للعدد الكايف من املوظفني وينقصها النفوذ للتأثري عىل الوحدات التقنية. ومع ذلك، كان من املمكن أيضاً أن يُنظر 

اليها عىل انها مرشوع مشرتك وفشل لوزارة البيئة واملياه والزراعة يف إنشاء وحدة تنمية ريفية أقوى وأكرث وضوحاً.

الجانبني يف  192 الهيكل وفائدته. ومن أجل ضامن هذين  الجانبني اآلخرين، عمل  آفاق جيدة الستدامة كل من  وهناك 
حاجة  هناك  ستكون  جهة،  من  فمن  املقرتحة.  اإلعداد  متطلبات  معالجة  التقني  لتعاون  لربنامج  ينبغي  املستقبل، 
لوحدة أو قسم أصغر )ضمن التخطيط االسرتاتيجي رمبا( من أجل توجيه ودعم عمل اإلدارات التقنية يف مجال التنمية 
الريفيّة. ومن جهة أخرى، لن تكون هناك حاجة أيضاً إىل بناء قدرات املوظفني التقنيني يف قضايا التنمية االجتامعية. 
حيث سيخدم التعاون التقني مصالح وزارة البيئة واملياه والزراعة من خالل إدراج مرشوع لدعم هذه الجهود للتعميم.

يف حالة مرشوع اإلرشاد، سيتم دعم استدامة النتائج من خالل االندماج املخطط له لإلرشاد والبحوث. لكن، مبا أن وزارة  193
البيئة واملياه والزراعة قررت االستعانة مبصادر خارجية لخدمات اإلرشاد، ستكون هناك حاجة إىل القدرة عىل تجميع 
حزم اإلرشاد ورصد وتقييم جودة الخدمة املقدمة من قبل املتعاقدين. ويتطلب الحفاظ عىل الفائدة املرجوة مواصلة 

تعزيز اإلرشاد يف إطار اإلعداد الجديد.

فيام يتعلق بكل من املشاريع الثالثة، تجدر مالحظة أن نجاح بعض األنشطة ال ميكن قياسه إال يف املدى الطويل. حيث  194
أنه ال ميكن توقع تغري املواقف والسلوك خالل عمر املرشوع، وينبغي لربنامج التعاون التقني مواصلة التدخالت لتوليد 
النتائج املرجوة. وبسبب وجود الرتابط بني التنمية الريفيّة واإلرشاد، فإنه بإمكان التعاون التقني صياغة مرشوع واحد 
متعدد املكونات. لكن ذلك يتطلب قراراً من اململكة العربية السعودية فيام إذا كان يجب أن تكون الوحدة الهيكلية 
االسرتاتيجية للتنمية الريفيّة جزءاً من البحث واإلرشاد أو مدرجة يف كيان أعىل داخل وزارة البيئة واملياه والزراعة )أن 

يكون التخطيط االسرتاتيجي ُملحقاً لدى مجلس الوزراء(.
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القضايا الشاملة لعّدة قطاعات  7.4

تنمية القدرات   1.7.4

سؤالني يف االختصاصات تتعلق بتنمية القدرات املؤسسية والبرشية هي:  195

• إىل أي مدًى تم بناء القدرات التقنية واإلدارية والوظيفية عىل املستوى الفردي؟	

• هل تم بناء قدرات مؤسسية كافية )يف الوزارة أو عىل مستوى القطاع( للتعامل مع قضايا التنمية الزراعية الحالية 	
والناشئة؟

النتيجة الحادية عرشة: افتقرت تنمية القدرات يف برنامج التعاون التقني إىل حد كبري السرتاتيجية واضحة، وركزت عىل بناء 
املؤسسات  ببناء  يتعلق  تم تحقيقه فيام  والقليل  الدراسية.  التدريبية والجوالت  العمل  املوظفني من خالل حلقات  قدرات 
التقني عىل املشاريع والعدد  للتعاون  الرتكيز الضيق  الكثري من هذا كان بسبب  الرغم من أن  وإيجاد بيئات متكينية، عىل 

املحدود من الكوادر الوطنية يف وزارة البيئة واملياه والزراعة.

تضمنت جميع مشاريع التعاون التقني عنارص بناء القدرات والتدريب طوال املرحلتني اللتني شملهام هذا التقييم.  196
وشكلت هذه األنشطة ما يقرب من ثلثي موازنة الربنامج. وقد كان هناك اثنني من املشاريع تناوال تنمية القدرات 
املؤسسية والبرشية عىل وجه التحديد: تحسني مراكز التدريب الزراعي يف اململكة العربية السعودية )027( والتطوير 
والتعزيز املؤسيس للقدرات البرشية يف القطاع الزراعي )042(. وكان املرشوع األول أكرث نشاطاً من هذا األخري ألن 
رئيس املستشارين التقنيني كان حارضاً، ولكن املرشوع الثاين عاىن بسبب نقل رئيس املستشارين التقنيني وعدم توظيف 

بديل عنه.

كان تأثري بناء القدرات والتدريب واضحاً عىل صعيدي املسؤول اإلداري واملدير العام يف النظام الوطني، ولكن كان  197
هناك القليل من األدلة عىل ذلك عىل الصعيدين امليداين واملختربي. ويبدو أنه عىل الرغم من الرتكيز خالل مرحلتي 
برنامج التعاون التقني يف مجال بناء القدرات، فقد كانت النتائج مختلطة. هذا ال يعني أن وزارة البيئة واملياه والزراعة 
مل متتلك القدرات املؤسسية إلدارة قضايا التنمية الحالية والناشئة يف إنتاج املحاصيل والبيئة. يف كثري من الحاالت، كان 
هناك كفاءة هائلة عىل املستوى اإلداري. فقد ظهر أن املشكلة كانت أكرث وضوحاً عىل صعيدي العامل التقني وامليداين.

من مؤرشات عدم القدرة املمكنة عىل معالجة قضايا التنمية الزراعية الناشئة عىل الصعيد امليداين كان الوضع الحرج  198
يف نجران فيام يتعلق باملوارد املائية غري الكافية ملواصلة برنامج تعزيز إنتاج أشجار الفاكهة. مل ينشأ هذا الوضع فجأة، 
بل تطور تدريجياً عىل مدى فرتة زمنية طويلة. وكان من املمكن تسليط الضوء عليه قبل عدة سنوات، مام يتيح الوقت 

لتغيري اتجاه املرشوع لو أن برنامج التعاون التقني انخرط يف حوار السياسات مع وزارة البيئة واملياه والزراعة.

إنتاج املحاصيل والبيئة  2.7.4

تركز إنجازات املرشوع 027 عىل تدريب أعداد كبرية من املوظفني الوطنيني حول مجموعة من املواضيع، مبا يف ذلك  199
التخصصات التقنية واإلدارة واالتصال. وقد تم تنظيم بعض الجوالت الدراسية يف الخارج كام متت إعادة تأهيل العديد 

من مراكز التدريب اإلقليمية، مبا يف ذلك املركز الذي متت زيارته يف األحساء.

حامية املحاصيل  3.7.4

تم تقديم مساهامت عديدة لتحسني القدرات املؤسسية والبرشية خالل املرشوعني. وشملت هذه املساهامت الدورات  200
التدريبية والجوالت الدراسية يف الخارج، والدعم ملوظفي املرشوع الوطني للمشاركة يف الندوات وورش العمل الدولية.

وخالل املرحلة الثانية، قام املرشوع مخترب تشخيص رسيري ألمراض النبات ومزرعة متكاملة يف األحساء. وعىل الرغم  201
من توفري املعدات العلمية والتقنية للمخترب والدفيئة الزجاجية، إال أن مخترب التشخيص الرسيري مل ينَب بشكل جيد 
والكثري من أعامل الرتكيب مل يكتمل. وقد أشار املوظفون إىل أن الدورات التدريبية والجوالت الدراسية مل تكن كافية.

جرت أيضاً محاوالت لبناء القدرات لدى الباحثني الوطنيني يف املركز من خالل توفري التدريب يف املوقع ويف البلدان  202
األخرى املنتجة للتمور، مبا يف ذلك الجوالت الدراسية يف املغرب والهند وإيطاليا وماليزيا عىل جوانب التحضري لتنفيذ 
برنامج بحث علمي. وقد نُظّمت جوالت دراسية من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة من أجل تدريب 
املسؤولني يف: )أ( إدارة الري )ب( اإلدارة املتكاملة لآلفات، وخاصة لسوسة النخيل الحمراء )ج( تحديد وإدارة مرض 
البيوض )د( تقنيات زراعة األنسجة النخيل و)ه( التقنيات التحليلية للنباتات والرتبة واملياه. كام كان هناك أيضا ورش 
عمل دورية واأليام الحقلية للمزارعني واملسؤولني الوطنيني يف قطاع نخيل التمر، مبا يف ذلك تدريب النساء يف األحساء 

عىل تقنيات استخدام التمور يف بعض التحضريات الغذائية، وعىل تقنيات أخذ العينات للكشف عن عيوب التمور.
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مصايد األسامك و تربية األحياء املائية  4.7.4

الرشيكة  203 للمنظامت  والوظيفية  واإلدارية  التقنية  القدرات  تعزيز  التقني  التعاون  برنامج  من  الشامل  الهدف  كان 
البالد.  املستدامة يف  املائية  األحياء  تربية  تنمية نظم  الفعالة والكفؤة من أجل  لتقديم خدماتها  الوطنية وموظفيها 
ونتيجة لذلك، كان بناء القدرات من أهم محاور العمل لكل من مشاريع التعاون التقني يف مجال تربية األحياء املائية. 
وكانت الفئات املستهدفة لبناء القدرات موظفي البحوث والتنمية يف مركز تربية األحياء املائية ووزارة البيئة واملياه 

والزراعة، تليها برامج التدريب واإلرشاد األقل تنظيامً إىل حد ما والتي تستهدف القطاع الخاص.

من خالل املالحظات واملقابالت، كان من الواضح عدم قيام أي من املنظامت الرشيكة واألفراد العاملني فيها بتطوير  204
قدرات كافية إلجراء وزيادة توسيع عمل املشاريع من تلقاء نفسها. وقد تم االتفاق عىل نطاق واسع بني فريق إدارة 
املرشوع وموظفي وزارة البيئة واملياه والزراعة، وفريق البحث يف الجمعية السعودية لالستزراع املايئ والقطاع الخاص 
بأنه كان عىل عملية تنمية القدرات قطع طريق طويل قبل أن تستطيع الكوادر الوطنية الظهور يف اململكة العربية 

السعودية إلجراء البحوث والتطوير خدمات اإلرشاد واملراقبة بطريقة ذات معنى.

وال تعني هذه املالحظة أعاله أن وزارة البيئة واملياه والزراعة ال متتلك القدرة املؤسسية للتعامل مع قضايا التنمية  205
الحالية والناشئة يف مجال مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وقد خلص التقييم إىل أن املعرفة واتساع فهم القضايا 
مساهمة  وكانت  كانت جيدة.  املايئ  لالستزراع  السعودية  والجمعية  والزراعة  واملياه  البيئة  لوزارة  العليا  اإلدارة  بني 
املرشوع يف استغالل واالستفادة من هذه البيئة التمكينية يف حدها األدىن، يف حني أثبتت جهود املرشوع الرامية إىل 
تحسني القدرات يف املستويات الدنيا لوزارة البيئة واملياه والزراعة عدم نجاحها. فعىل سبيل املثال، كان العاملون يف 
املشاريع الوطنية الثالثة جميعها من غري السعوديني وعدم وجود أعداد كافية من املتدربني املهتمني ببعض الدورات 

التدريبية التي دعمها مرشوع يربر هذا االستنتاج.

ساهمت ثالث قضايا بحسب التقارير يف االستعياب الضعيف لعنرص بناء القدرات: أ( عدم وجود القدرات الكافية  206
لدى املوظفني الذين تم ترشيحهم للتدريب. فقد كانوا ببساطة غري مؤهلني مبا فيه الكفاية للعمل يف مركز أبحاث مثل 
الجمعية السعودية لالستزراع املايئ، ومل يكونوا يف أي وضع يسمح لهم باالستفادة من بناء القدرات الذي يوفره برنامج 
التعاون التقني. ب( بالنسبة لبعض املوظفني املعينني لدى الجمعية السعودية لالستزراع املايئ، كان هذا فقط ترتيب 
لسد الفجوة وكانوا ينتظرون املغادرة عندما فرص تتاح فرص أكرث مالءمة. وقد تم اإلبالغ عن سوء املرافق يف الجمعية 
السعودية لالستزراع املايئ والرواتب املنخفضة نسبياً والفرص املحدودة ملزيد من النمو يف األبحاث كأسباب وراء عزوف 
معظم املوظفني الوطنيني عن اإلقامة والعمل هناك. ج( حتى أولئك الذين كانوا مؤهلني ومهتمني يف البحوث، غالباً ما 

انتقلوا بشكل روتيني إىل إدارة أخرى داخل أو خارج وزارة البيئة واملياه والزراعة. 

وعموما، تم تقييم مستوى االهتامم يف أوساط املوظفني الوطنيني الكتساب املهارات واملعرفة الجديدة عىل أنه منخفض  207
التقني  التعاون  برنامج  لذلك، اضطر  املايئ. ونتيجة  السعودية لالستزراع  الجمعية  من قبل فريق املرشوع وموظفي 
إىل توظيف عدد من املوظفني األجانب لشغل الوظائف املخصصة للمحرتفني السعوديني. ومع أن بناء القدرات كان 
أولوية التدخل منذ أوائل الثامنينات، وعىل الرغم من املوارد الكبرية والوقت التي ُخصصت من املشاريع املتعاقبة، 
إال أن األهداف مل تتحقق بصورة ُمرضية. ومع ذلك، فإن برنامج التعاون التقني مل يُعد النظر يف اسرتاتيجيته الشاملة.

التي  208 اعتبار لألخطاء  أي  العمل دون إعطاء  القدرات يف خطط  بناء  املتعاقبة قد أدرجت عنرص  املشاريع  أن  ويبدو 
حدثت يف املشاريع السابقة. ومل يقوموا بتقييم ما ينبغي أن يتألف منه عنرص بناء قدرات هذا من أجل أن يكون أكرث 
إنتاجية. باإلضافة إىل أنه مل يكن هناك اسرتاتيجية واضحة لبناء القدرات يف املرشوعني، التي انتهت بإجراء مجموعة من 

الربامج التقليدية -التدريب وورش العمل والجوالت الدراسية - مع نفس النتائج السيئة.

باإلضافة إىل غياب إطار اسرتاتيجي لتنمية القدرات، كانت هناك مخاوف تتعلق بنطاق وعدد ومدة وتركيز الربامج.  209
السياسات،  إىل  والتقنية  البيولوجية  الجوانب  من  أكرث  القدرات  بناء  أهداف  بعض  نطاق  تجاوز  املثال،  سبيل  فعىل 
واألهداف املؤسسية واالقتصادية واإلدارية. ويف املامرسة العملية، ظلت أنشطة بناء القدرات مركزة يف معظمها عىل 
املسائل التقنية، ويرجع جزء من ذلك إىل الطبيعة التقنية للمرشوع، أما الجزء اآلخر فيعود إىل نقص املوارد املناسبة 

داخل برنامج التعاون التقني والالزمة ملعالجة مجموعة أوسع من املسائل.

وقد اقترصت معظم التدريبات عىل 1-3 أيام، يف حني كان عدد املتدربني الذين حرضوا التدريبات األكرث كثافة صغرياً  210
جداً، حيث مل يزد عن 2-3 متدربني يف معظم الحاالت. وقد بقيت آثار استدامة الدورات قصرية املدة والعدد القليل من 
الباحثني املدربني )الذين كانوا ينتقلون أيضاً بشكل مستمر( مسائل إشكالية. ومل يتم إجراء أي تقييم لفعالية التدريب 

عىل أداء موظفي البحث والتطوير املدربني.
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وقد كان أحد أهداف عنرص بناء القدرات تدريب جيل جديد من خريجي الجامعات من أجل تلبية احتياجات التنمية  211
الطويلة األجل يف اململكة العربية السعودية يف تربية األحياء املائية. إال أنه مل تتم متابعة هذا الهدف كام مل تكن هناك 
دورات بدعم من املرشوع يف تربية األحياء املائية لخريجي الجامعات. حتى أنه كان هناك تركيز أقل عىل تدريب 
ممثيل القطاع الخاص عىل املخرجات الجديدة لألبحاث املجراة من قبل برنامج التعاون التقني، مام قلل من نطاق 

امتصاصها بشكل أوسع.

الرّي  5.7.4

كان التدريب يف إطار املشاريع جيداً، ولكن نتائجه وفوائده مل تكن واضحة عىل الفور. وقد كان وال يزال االعتامد غري  212
املربر موجوداً يف استخدام املوظفني غري السعوديني. عىل الرغم من أن هيئة الري يف األحساء وضعت سياسة لَسعودة 
الوظائف واالحتفاظ بهم.  املواطنني املؤهلني يف  ينبغي عمله لوضع  الكثري مام  االعتامد عىل املوظفني، إال أن لديها 
ومثة مشكلة رئيسية تكمن إيصال الرسائل إىل للمزارعني، وهناك أيضاً حاجة إىل دورات تدريبية موجهة بشكل أفضل 

ودورات تنشيطية، حيث تتطور التقنيات املرتبطة بالري برسعة نسبياً.

التنمية الريفّية واإلرشاد  6.7.4 

عىل الرغم من عدم وضوح النتائج املخطط لها، فقد لبى تصميم مشاريع التنمية واإلرشاد الريفي ثالثة مستويات  213
تنمية القدرات الثالثة جميعها. فعىل املستوى التقني، شمل التصميم بناء قدرات املوظفني الوطنيني واملستفيدين من 
خالل ورش العمل والجوالت الدراسية. وقد تم أيضاً إدراج تعزيز املؤسسات يف وزارة البيئة واملياه والزراعة )لوحدة 
أما  التصميم.  التعاونية( يف  )الجمعيات  املنتجني  املستويات( ويف منظامت  اإلرشاد بجميع  الريفيّة ومديرية  التنمية 
باالسرتاتيجيات  توصية  بيئات متكينية من خالل  بإيجاد  لتقوم  للمشاريع  التخطيط  تم  الوظيفي، فقد  املستوى  عىل 

والسياسات )ال سيّام رؤية واسرتاتيجية التنمية الريفيّة ورؤية خدمات اإلرشاد والخدمات االستشارية(.

ويُعد مدير املرشوع الوطني النظري لرئيس املستشارين الفنيني ويُفرتض طوال حياة املرشوع أن يقوم مدير املرشوع  214
الوطني باكتساب القدرات الكافية لتويل الدور الذي يقوم به رئيس املستشارين الفنيني. ولكن هذا مل يتحقق بصورة 
ُمرضية من قبل املشاريع، والسبب الرئييس يف ذلك الفرتات املطولة التي مل يكن فيها لدى املشاريع رئيس مستشارين 

فنيني، باإلضافة إىل التبدل املتكرر للمواطنني يف منصب مدير املرشوع الوطني.

عالوة عىل ذلك، نظمت مشاريع الثالثة عدة ورش عمل لبناء قدرات املوظفني الوطنيني والجمعيات التعاونية. ومع  215
ذلك فإن املوظفني الذين حرضوا ورش العمل مل يكونوا هم نفسهم يف هذه الورش، مام أثر سلباً عىل فعالية جهود بناء 
القدرات. وقد أشارت تقارير املشاريع مراراً إىل عدم كفاية القدرات، وعدم وجود اهتامم من قبل املوظفني الوطنيني. 
ويبدو أن أحد العوامل املثبطة أنه يف نظام الخدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية يتم إدراج الوظائف للباحثني 
واملهندسني، وال توجد وظائف مدرجة ملوظف إرشاد. ولهذا السبب يُّدعى بأن املواطنني غري متحمسني لالنضامم إىل 
مديرية اإلرشاد حيث تأخذ الرتقيات وقتاً أطول بكثري من تلك التي يشغل وظائفها باحثون ومهندسون. وقد طلبت 
تقارير املرشوع مراراً االعرتاف الرسمي بهذه الوظائف. ولكن يف ظل االندماج املتوقع للبحوث واإلرشاد تحت إعادة 

الهيكلة الجارية من لوزراة البيئة واملياه والزراعة، فإنه من املتوقع القضاء عىل هذا الوضع الشاذ.

املوارد الحيوانية  7.7.4

شاركت مشاريع الرثوة الحيوانية يف عدد كبري من الدورات التدريبية، مبا يف ذلك الدورة التدريبية يف مدرسة ليفربول  216
لطب األمراض االستوائية التي حرضها 23 طبيب بيطري من وزارة البيئة واملياه والزراعة، باإلضافة إىل ورش العمل 
بالصحة  املتعلقة  الهامة  القضايا  يف  القدرات  لبناء  قوياً  عنرصاً  املرشوع  تضمن  وقد  الخارج.  يف  الدراسية  والجوالت 
الحيوانية، والذي سيساعد وزارة البيئة واملياه والزراعة عىل تحسني برامج مكافحة األمراض والحد من خطر انتقالها 
وتسهيل االكتشاف املبكر للمرض والعمل عىل عالجه. وستقوم هذه األنشطة بتطوير نظام تقديم الخدمات الصحية 
البيطرية يف اململكة العربية السعودية بحيث يتوافق مع املعايري الدولية التي وضعها كل من املكتب الدويل لألوبئة 

الحيوانية منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

النوع االجتامعي  8.7.4

جدا  محدودة  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مساهمة  كانت  عرشة:  الثانية  النتيجة 
واقترصت عىل مشاريع التنمية الريفيّة الثالثة.
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كام تم التوضيح يف املقدمة، التزم التقييم بقواعد ومعايري األمم املتحدة ومبادئها التوجيهية آلداب املهنة. ومع ذلك،  217
متت مالحظة واالعرتاف بالحاجة للحساسية الثقافية عند تناول قضايا النوع االجتامعي واملساواة. وقد انطوى تقييم 
وتصميم وتنفيذ مشاريع التعاون التقني عىل مراجعة تعميم مراعاة املنظور الجنساين عىل املستوى املؤسيس وعىل 

مستوى النتائج. وكشف التحليل أن اعتبارات النوع االجتامعي مل تؤخذ عموماً بعني االعتبار.

اململكة  218 الجنسني يف  العمل بني  بتقسيم  يتعلق  بشكل خاص فيام  النوع االجتامعي واضحاً  الرتكيز عىل  افتقار  وكان 
العربية السعودية، حيث النساء واألطفال يف املناطق الريفيّة هي املسؤولة عن املجرتات الصغرية. وقد لعبت النساء 
ايضاً دوراً يف الصيد التقليدي. ومع ذلك، فإن مشاريع التعاون التقني عموماً مل تصل للمرأة باألنشطة التي قامت بها 
- متثلت االستثناءات مشاريع التنمية الريفيّة واإلرشاد التي قامت مبحاوالت متواضعة الستهداف النساء يف األنشطة 
التدريبية. إن إغفال قضايا النوع االجتامعي هو العامل الرئييس وراء عدم وجود بيانات مصنفة لها وعدم وجود معايري 

الستهداف النساء املحتاجة مثل األرامل.
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االستنتاجات والتوصيات  .5

االستنتاجات  1.5

قيمت الفصول السابقة وضع املنظمة االسرتاتيجي وإنجازات التعاون التقني يف اململكة العربية السعودية باإلضافة  219
العوامل التي تؤكد األداء. ويستند هذا القسم عىل النتائج التي تم تحديدها يف األقسام السابقة من أجل استخالص 

استنتاجات شاملة، ويحدد عدداً من االعتبارات واالستنتاجات ذات الصلة لصياغة برنامج التعاون التقني املقبل.

االستنتاج األول: وجد أن الرتكيز التقني الثنني من برامج التعاون التقني التي تم تقيمهام كان له عالقة وثيقة الصلة وعىل 
مع  متاما  الربنامج  ينسجم  مل  لكن  للحكومة.  التقنية  وبالتطلعات  السعودية  العربية  اململكة  احتياجات  بتلبية  واسع  نطاق 

األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة.

استجاب واليزال برنامج التعاون التقني إىل حد كبري لألولويات التي حددتها وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية.  220
وهذا ليس مستغربا سيّام وأن أنشطة الربنامج ممولة من حكومة اململكة العربية السعودية من خالل حساب األمانة 
أحادي الجانب، وهذا الربنامج جزء ال يتجزأ من الوزارة )وحدة تنسيق الربنامج نفسها، ومختلف األنشطة الربامجية 
قوة  نقطة  وهذه  الوزارة  عمل  مع  متكامل  أنه  عىل  محليًا  والزراعة  األغذية  منظمة  لعمل  غالبا  ينظر  للمرشوع(. 

ملحوظة. 

موظفي وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية هم األكرث دراية باحتياجات التنمية يف اململكة، إن االحتياجات الخاصة  221
والفرص للفئات املستهدفة للمرشوع بحاجة للدراسة بشكل أكرث تنظيام أو التحقق منها بصورة أكرث منهجية من خالل 

تقييم دؤوب لالحتياجات القطرية. 

 ينسجم الربنامج بشكل أقل مع أولويات منظمة األغذية والزراعة. عىل الرغم من أن التخفيف من حدة الفقر هو  222
أولوية رئيسية للمنظمة، حيث تم تناوله بدرجات متفاوتة يف مشاريع إنتاج املحاصيل والري وإدارة املوارد الطبيعية، 
فإن املستفيدين من أنشطة املرشوع يف كثري من الحاالت هم مزارعون أثرياء ومريب ماشية. يُشار ملثل هذه الحالة 

بشكل خاص يف مرشوع تربية الخيول، وهو أيضا سمة ملرشوع تربية األحياء املائية. 

وباملثل، كشفت مراجعة لوثائق الربامج املتعلقة بالنوع االجتامعي انعدام التكامل املفاهيمي لتحليل النوع االجتامعي.  223
إن الدور املتوقع من التعاون التقني ليس مجرد إدراج تعميم مراعاة النوع االجتامعي كعبارة يف وثائق املرشوع. بل 
يجب اطالع وتدريب موظفي التعاون التقني عىل هذا املوضوع بشكل منهجي، من خالل تكريس الوقت الالزم لهذا 
العمل، وتوفري األدوات الالزمة لتنفيذه. عىل الرغم من أن املشاريع مل تستفد من موظف النوع االجتامعي يف املكتب 

اإلقليمي، إال أن مواد منظمة األغذية والزراعة التوجيهية كانت متاحة للمشاريع ولوحدة تنسيق الربنامج.

االستنتاج الثاين: إنجازات برنامج التعاون التقني كبرية يف عدد من املجاالت التقنية مثل الصحة الحيوانية ومصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية. ومع ذلك، فإن غياب االنخراط االسرتاتيجي مع حكومة اململكة العربية السعودية لتعزيز السياسات 
واألولويات القطرية لألمن الغذايئ كان سببا لعدم استفادة اململكة من مجموعة كاملة من خدمات منظمة األغذية والزراعة. 

حقق برنامج التعاون التقني تقدما مفيدا يف العديد من املجاالت التقنية خالل الفرتة 2006-2016. وعىل الرغم من  224
وجود بعض املشاكل فيام يخص التوظيف وتنفيذ األنشطة، فقد كان الربنامج مفيدا للمملكة العربية السعودية. وهذا 
القضايا  القدرات يف  ياُلحظ بشكل جيل خاصة يف مشاريع الرثوة الحيوانية، والتي أظهرت عنرص قوة يف مجال بناء 
الهامة املتعلقة بالصحة الحيوانية. وسوف يساعد هذا التدريب وزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية عىل تحسني 
برامج مكافحة األمراض، والحد من خطر انتقالها وتسهيل االكتشاف املبكر لها واتخاذ اإلجراءات الالزمة. باعتبار هذه 
كله، فإن هذه النشاطات ستساعد عىل ترقية نظام تقديم الخدمات الصحية البيطرية يف اململكة العربية السعودية 
بحيث يتوافق مع املعايري الدولية التي وضعتها املنظمة العاملية للصحة الحيوانية ومنظمة األغذية والزراعة. وباملثل، 

فإن مشاريع إعادة تأهيل البيئة حققت تقدما كبريا.

رغم أن الربنامج ركز بقوة عىل املسائل التقنية عىل حساب املسائل االجتامعية واالقتصادية، ومل يشمل تقديم املشورة  225
البيئة واملياه والزراعة  القضايا االجتامعية واالقتصادية والحكم واإلدارة تبقى مسؤولية وزارة  السياسات. فإن  بشأن 
املتعلقة  االستشارية  والزراعة  األغذية  منظمة  بوظيفة  الوزارة  دراية  عدم  يعكس  قد  هذا  كبري.  حد  إىل  السعودية 

بالسياسات. 
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هدفت العديد من مشاريع التعاون التقني إىل زيادة اإلنتاج، ال سيّام بالنسبة للفاكهة واألسامك. هناك حاجة لتقديم  226
املشورة بشأن سياسات اإلنتاج والري والتسويق. يتمثّل ذلك بشكل خاص، وليس عىل سبيل الحرص، زيادة إنتاج التمور 

يف األحساء والتي تعتمد عىل طرق ري أكرث كفاءة. 

االستنتاج الثالث: من خالل مرحلتي الربنامج، اتسم نهج برنامج التعاون التقني بالطرق التقليدية وإىل حد ما توفري الدعم 
التقني بطرق مبسطة وغري مبتكرة. حيث ركّز مكّون تنمية القدرات للتعاون التقني عىل التدريب يف املقام األول.

التقنيني األجانب. لكن  227 التقني ليس األحدث، اعتمد بشكل كبري عىل الخرباء  التعاون  النموذج الذي اتبع يف برنامج 
الجامعات السعودية، والتي يوجد منها الكثري، تنتج أعدادا كبرية من الخريجني املؤهلني الذين ميكنهم العمل يف العديد 
من الوظائف التي يشغلها حاليا خرباء دوليني. وعالوة عىل ذلك، فإن املشورة التقنية املقدمة ضمن الربنامج مل تراعي 
بشكل كبري التقدم الهائل يف وسائل اإلنتاج. عىل سبيل املثال، ينبغي استخدام مرافق التكنولوجيا الحيوية املتاحة يف 

األحساء بشكل أكرب، وميكن اأيضا استغالل العديد من التطورات التقنية اإلضافية يف إنتاج املحاصيل.

بالنسبة لكثري من املشاريع، كانت هناك مسائل متعلقة بالغياب املطول لرؤساء املستشارين التقنيني والتبديل املتكرر  228
ملدراء املرشوع القطريني. كام واجهت جميع املشاريع مشاكل بخصوص التنسيق والروابط بني منظمة األغذية والزراعة 
ووزارة البيئة واملياه والزراعة السعودية. وكانت هناك أيضا قيود تتعلق مبدى التعاون والتنسيق مع املؤسسات املحلية 
واألجنبية والجامعات. مل ينفذ منوذج بحوث التدريب واإلرشاد بكفاءة أو فعالية، وكانت هناك مشاكل اتصال رئيسية 

واضحة بني الرشكاء.

عالوة عىل ذلك، فإن مذكرة التفاهم قيدت برنامج التعاون التقني فيام يتعلق مبعالجة القضايا الناشئة التي كانت  229
خارج نطاق املشاريع املتفق عليها. عىل سبيل املثال، تناولت عدة مشاريع قضايا الري، لكن فقط يف حدود تعزيز 

كفاءة الري أو الستخدام مياه الرصف الصحي املعالجة ألغراض الري. 

كان العيب الرئييس لربنامج التعاون التقني أنه نُّفذ وكأنه سلسلة من املشاريع املستقلة، وبالتايل مل يؤخذ بأي ميزة من  230
مزايا تبادل املعلومات والتعاون بني املوظفني من مختلف املجاالت. يشّكل اإلرشاد بشكل خاص مثاالً حيث يفيد بأنه: 
يف حني تعّد خدمات اإلرشاد القوية محوراً من حيث سبل التأثري عىل املرشوعات التي متت مراجعتها، مل يكن هناك ما 

يشري إىل أنه تم مراعاة احتياجات املشاريع األخرى بشأن بخدمات اإلرشاد. 

الفردية  231 القدرات  لتنمية  الثالثة  املستويات  جميع  لبّى  املشاريع  معظم  تصميم  فإن  القدرات،  بتنمية  يتعلق  فيام 
بناء قدرات املوظفني واملستفيدين من  التصميم  التقني، شمل  بالسياسات. عىل املستوى  املتعلقة  واملؤسسية وتلك 
من خالل  متكينية  بيئات  لخلق  املشاريع خططت  فإن  الوظيفي،  املستوى  دراسية. عىل  عمل وجوالت  ورش  خالل 
تقديم توصية بشأن االسرتاتيجيات والسياسات. ومع ذلك، فإن النهج املتبع يف تنمية القدرات خالل عملية التنفيذ 
مل يكن شامال وبقي الرتكيز عىل توفري التدريب. وعالوة عىل ذلك، كان بناء قدرات املوارد البرشية املحلية غري مالئم 
السعودية. ظلت  والزراعة  واملياه  البيئة  ووزارة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  وروابطية  تنسيقية  مع وجود مشاكل 
الدراسات  توصيات  )مثل  املخرجات  متواضعة ألن معظم  القدرات  لتنمية  األخرى  الجوانب  اثنني من  اإلنجازات يف 

واألطر واالسرتاتيجيات( مل تتم املوافقة عليها أو تبنيها من قبل الوزارة.

مختلف  232 جمع  وتم  مواتية.  بيئة  لتهيئة  الجهد  بذل  تم  فقد  الربنامج،  واجهها  التي  التحديات  عن  النظر  برصف 
االسرتاتيجيات والسياسات واملبادئ التوجيهية والربوتوكوالت املتعلقة مبشاريع فردية، ولكن بقيت هذه املساهامت 

دون موافقة رسمية أو اعتامد يف كثري من األحيان.

التوصيات   2.5

التقني املشرتك بني املنظمة واململكة العربية  233 التقييم التطورات اإليجابية التي تجلّت يف إطار التعاون  الحظ فريق 
التعاون  التقييم يدعم متديد  التقنية للربنامج خالل املرحلتني األخريتني، فإن فريق  السعودية. استنادا إىل اإلنجازات 

التقني الذي تقوم به املنظمة.

التوصية األوىل: موجهة لكل من منظمة األغذية والزراعة ووزارة البيئة واملياه والزراعة 
يجب أن يُدار برنامج التعاون التقني املستقبيل بطريقة أكرث برامجية، مع زيادة الرتكيز عىل القضايا الشاملة املتعلقة  234

بالنوع االجتامعي والتنمية الريفيّة والحوكمة. وعالوة عىل ذلك، فإن املرحلة املستقبلية ميكن أن تتخطى الدعم التقني 
لتعالج قضايا عىل مستوى السياسات، وذلك متاشيا مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030 بشأن التنمية املستدامة 

والخطة العارشة للتنمية الوطنية املعتمدتني يف اململكة العربية السعودية.
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يف إطار تنفيذ التوصية األوىل، يقرتح فريق التقييم أن املنظمة تحتاج إىل ما ييل:

• لجنة توجيهية ملناقشة تصميم وتفعيل الربنامج الجديد. ميكن لللجنة التوجيهية املقرتحة ان تتألف من: منسق 	
الربامج؛ املدير العام املساعد للمكتب اإلقليمي؛ وحدة الربنامج يف املكتب اإلقليمي؛ قادة الربامج االسرتاتيجية؛ 

شعبة االنتاج الحيواىن وصحة الحيوان؛ شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات، شعبة األرايض واملياه. املكتب 
اإلقليمي الفرعي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وشعبة التعاون يف ما بني بلدان الجنوب وحشد 

املوارد.
• وظيفة الرصد والتقييم للربنامج بأكمله داخل وحدة تنسيق الربنامج ووضع جدول زمني واضح إلجراء التقييامت 	

النهائية واملرحلية والنهائية ملل مرشوع من املشاريع فضال عن برنامج التعاون التقني ككل؛
• ينبغي أن يستفيد الربنامج من وجود مسؤول سياسات متفرغ سواء عىل املستوى القطري أو اإلقليمي.	

يقرتح فريق التقييم اعتامد الرتتيبات التالية يف عمليات تنفيذ برنامج التعاون التقني يف املستقبل: 235

• أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف إيفاد بعثة ملساعدة وحدة تنسيق الربنامج يف نقل أصول املشاريع تدريجيا 	
إىل وزارة البيئة واملياه والزراعة.

• أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف وضع موظف التنمية االجتامعية يف وحدة تنسيق الربنامج. ميكن أن يشغل 	
موظف التنمية االجتامعية دور املستشار الفني الرئييس ملرشوع معني، ولكن ينبغي أن تشمل املسؤوليات املوكلة 

إليه بناء القدرات يف مجال التنمية االجتامعية لفريق املنظمة بالكامل يف اململكة العربية السعودية وللموظفني 
املعارين يف وزارة البيئة واملياه والزراعة، وكذلك املساهمة يف تصميم املرشوع )دمج قضايا التنمية االجتامعية يف 

املشاريع التقنية بالدرجة األوىل( وكذلك تجميع االسرتاتيجيات ومالحظات السياسات؛
• عىل منظمة األغذية والزراعة يف اململكة العربية السعودية أن ترشح جهة اتصال معنية باملساواة بني الجنسني 	

لتسهيل التواصل، واالستفادة من موظف النوع االجتامعي يف املكتب اإلقليمي. 
• يجب أن تستمر وحدة التنمية الريفيّة )وكذلك وحدات أخرى( يف وزارة البيئة واملياه والزراعة أن تستمر يف 	

صياغة االسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية ومذكرات السياسات، وتوجيه أعامل التنمية الريفيّة من خالل الوحدات 
الفنية. وينبغي عىل املنظمة بناء القدرات يف الكيان والعمل مع الوحدات التقنية لضامن التكامل الفعال لقضايا 

التنمية االجتامعية يف تنفيذ التدخالت التقنية.

قد ترغب وزارة البيئة واملياه والزراعة يف التفكري ملياً فيام ييل: 236

• معايري تعيني املدراء القطريني للمرشوع واملوظفني القطريني املعارين يجب تضمن تَوفُر القدرة عىل التنمية 	
االجتامعية بالحد األدىن، وإال فإن أهداف املشاريع املتعلقة ببناء القدرات من شأنها أن تتأثر سلبيا. يف املشاريع 
التقنية، البد أن ميتلك املدراء القطريون للمرشوع الخربة يف هذا املجال وكذلك القدرة عىل إدارة املشاريع )مثل 

املالية واملشرتيات(؛
• رضورة التنسيق والتعاون بني اإلدارات املرتابطة )عىل سبيل املثال، يف حالة الشعب ذات الصلة مبصايد األسامك 	

وتربية األحياء املائية(؛ 
• ينبغي اجراء دراسة لتقييم إنتاجية املياه املتعلقة باملحاصيل. وبالتايل، ميكن إجراء تقييم اقتصادي لحساب نسبة 	

التكاليف واملنافع عىل أساس النامذج الزراعية السائدة.

التوصية الثانية: موجهة ملنظمة األغذية والزراعة
يجب أن تركز املنظمة عىل تعزيز عنارص منوذج التعاون التقني، مبا يف ذلك خطوط األساس، وتقييم االحتياجات وتصميم 

املرشوع. وينبغي الرتكيز بشكل أكرب عىل أبعاد تنمية القدرات، والتفاعل والرشاكات طويلة األمد مع املؤسسات القطرية. 

يقرتح فريق التقييم اإلجراءات التالية لتنفيذ التوصية الثانية بشكل أفضل: 237

• اجراء تحليل ألصحاب املصلحة لتحديد احتياجات املستفيدين املستهدفني وخاصة الفئات األكرث ضعفا، لضامن أن 	
مشاريع التعاون التقني تتصدى لها عىل نحو فعال؛

• تعزيز الروابط والتعاون والتفاعل بني وزارة البيئة واملياه والزراعة والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير وغريها 	
من الجهات الحكومية املعنية ، وكذلك الرشكاء القطريني والدوليني الحاليني واملستقبليني،

• التحقق من أن املشاريع تبحث عن رشكاء معنيني من أجل توسيع تأثريها بجانب مجلس الجمعيات التعاونية 	
والجامعات. ميكن للمشاريع أيضا أن تسعى لرشاكات مع وزارة الرتبية والتعليم لبناء قدرات املُدرّسات يف نرش 

رسائل اإلرشاد والتنمية الريفيّة بني النساء يف األرياف. 
• تصميم إطار اسرتاتيجي لتنمية القدرات، من أجل تلبية االحتياجات الفورية واملتوسطة والطويلة األجل من 	

برنامج التعاون التقني يف املستقبل يف اململكة. 
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التوصية الثالثة: موجهة ملنظمة األغذية والزراعة
ينبغي عىل املنظمة تعزيز الُنهج املبتكرة يف برنامج التعاون التقني والتي ميكن توسيع نطاقها من خالل برامج قطرية ونرشها 

عىل نطاق واسع كمامرسات جيدة. 

تشمل اقرتاحات الُنهج املبتكرة يف مجال التعاون التقني يف مختلف القطاعات ما ييل27. 238

إنتاج املحاصيل والبيئة: 

• إقامة روابط قوية بني إنتاج املحاصيل والبحوث املتعلقة بها.	
• االنتقال من تدخالت موّجهة نحو اإلنتاج إىل بحوث املحاصيل يف األرايض الجافة.	
• االستثامر يف تعزيز خدمات اإلرشاد لضامن اعتامد املامرسات الزراعية الجيدة من قبل املزارعني )وفًقا ملالحظات 	

أدىل بها فريق التقييم، يوجد توصيات بسيطة تتضمن الحاجة لري املحاصيل من الزيتون والحمضيات والتمور 
بشكل صحيح(؛

• مواصلة الدعم إلعادة تأهيل البيئة من خالل البحوث وتطوير التعليم، وزيادة الوعي العام. 	

حامية املحاصيل:

• تعزيز ودعم التقنيات املتكاملة إلدارة اآلفات يف املختربات التي تعمل عىل املستوى املركزي واإلقليمي ملكافحة 	
سوسة النخيل األحمر، وبناء مستويات العتبة االقتصادية لقياس تكاليف إدارة املكافحة املتكاملة لآلفات؛

• تعزيز بنك الجينات من خالل دمج األصناف النادرة وتلك التي متتلك صفات فينولوجية وزراعية جيدة.	
• تعزيز برنامج البحوث حول أمراض النخيل والتحسني الورايث للنخيل باستخدام الواسامت الجزيئية وتقنيات 	

تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص األكسجني، كام هو مطبق بالفعل يف بعض الجامعات القطرية؛
• 	.28)organogenesi( إعادة توجيه زراعة األنسجة نحو تطوير تقنيات

املوارد الحيوانية:
• إنشاء نهج إدارة شامل للرثوة الحيوانية، مبا يف ذلك الصحة الحيوانية واإلنتاج الحيواين.  	
• تعزيز القدرة القطرية بخصوص أنظمة الحجر الصحي واإلنذار املبكر باستخدام تكنولوجيات مبتكرة29.	

قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية:
دمج عنارص االدارة الرشيدة ملصايد األسامك )مثل مدونة قواعد السلوك بشأن الصيد الرشيد، واملبادئ االحرتازية، ونهج النظام 
اإليكولوجي يف اإلدارة واإلدارة املشرتكة ملصايد األسامك( من أجل ضامن التنمية املستدامة. ينبغي لربنامج مصايد األسامك أن 

يتضمن عنارص من إدارة تربية األحياء املائية.

الـرّي

• زيادة استخدام املياه العادمة املعالجة ومياه الرصف الزراعي لتعويض نضوب املياه الجوفية غري املتجددة، والتي 	
تعترب أساسية الستمرارية الزراعة املروية. مل يتم قبول استخدام املياه العادمة املعالجة بالكامل وهذا يتطلب 

املزيد من التوعية.
• استخدام أكرث كفاءة لنظام الري السطحي، مثل أنظمة الري بالتنقيط. 	

التوصية الرابعة: موجهة ملنظمة األغذية والزراعة
ينبغي لوحدة تنسيق الربنامج يف اململكة العربية السعودية تطبيق نهج اسرتاتيجي إلدراج خدمات اإلرشاد وصياغة التدخالت 

وفقا لذلك.

الربنامج إيالء املزيد من الرتكيز عىل تطوير اسرتاتيجيات ارشاد فعالة للوصول إىل  239 التوصية، يجب عىل  لتنفيذ هذه 
واألكادمييني  والباحثني  امليدانيني  واملوظفني  واإلداريني  السياسات  صانعي  )مثل  الفاعلة  األطراف  من  مختلفة  فئات 

واملستثمرين يف القطاع الخاص وصغار املنتجني(.

27  تستند هذه االقرتاحات عىل النتائج التي أحرزت يف القطاع وردود الفعل الناتجة عن نظرياتها الوطنية.

28  عملية انشاء أعضاء جديدة.

29  مثل EpiCollect، تطبيق للهاتف املحمول.
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يقرتح فريق التقييم اإلجراءات التالية: 240

• ينبغي أن توفر املنظمة الدعم التقني لوزارة البيئة واملياه والزراعة من أجل ضامن كفاءة وفعالية التشكيل 	
الجديد، والربط بني البحوث واإلرشاد واالستعانة مبصادر خارجية لخدمات اإلرشاد.

ينبغي أن تنظر منظمة األغذية والزراعة يف توظيف املتخصصني ملساعدة رئيس املستشارين الفنيني يف العمل عىل  241
التنمية الريفيّة واإلرشاد. وينبغي تعزيز توظيف النساء ال سيّام يف مناصب املتخصصني والخرباء املبتدئني.
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املالحق

امللحق األول: قامئة األشخاص الذين تم استشارتهم

املنظمة املنصب الوظيفي  االسم الرقم

منظمة األغذية والزراعة-وحدة تنسيق املرشوع

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

منسق الربامج ملنظمة األغذية والزراعة السيد أبو بكر محمد 1

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني، مرشوع »اإلدارة 

املستدامة للغابات واملراعي الطبيعية يف اململكة 

العربية السعودية«.

السيد  مصطفى الدرفاوي 2

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »تنمية إدارة 

مياه الري وتحسني كفاءة استخدام املياه«.

السيد بوبكر الصايف 3

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »تنمية 

اإلرشاد ونقل التكنولوجيا يف اململكة العربية 

السعودية«. 

السيد سعيد الشامي 4

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »تنمية ونقل 

التكنولوجيا لقطاع البستنة«. 

السيد حسن عيل دينار 5

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »تحسني 

استخدام املياه يف الزراعة يف األحساء مبا يف ذلك 

املصادر املائية غري التقليدية«. 

السيد طارق رسور 6

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »إنشاء املركز 

العاملي للنخيل والتمور يف اململكة العربية 

السعودية«. 

السيد عبد الله عبد الله 7

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

كبري املستشارين الفنيني، مرشوع »تنمية 

القدرات الوطنية لرصد األوبئة واإلنذار املبكر 

ومكافحة األمراض«. 

السيد أحمد املجايل 8

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

مدير مرشوع، مرشوع »تقوية ودعم املزيد من 

تنمية تربية األحياء املائية يف اململكة العربية 

السعودية«.

 Francesco السيد

Cardia

9

منظمة األغذية والزراعة-وحدة 

تنسيق الربنامج

موظف مايل وإداري السيد عامد يعقوب 10

وزارة البيئة واملياه والزراعة

وزارة البيئة واملياه والزراعة منسق الربامج الوطني، برنامج منظمة األغذية 

والزراعة يف اململكة العربية السعودية

السيد خالد محمد الفهيد 11

وزارة البيئة واملياه والزراعة نائب وزير الشؤون الزراعية السيد فيصل سلطان 

السبيعي

12

وزارة البيئة واملياه والزراعة نائب الوزير لشؤون للرثوة الحيوانية واملدير 

العام للرثوة الحيوانية

السيد حمد عبد العزيز 

البطشان

13

وزارة البيئة واملياه والزراعة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الرثوة السمكية السيد جابر محمد الشهريي 14

وزارة البيئة واملياه والزراعة نائب الوزير ملصادر األرايض واملياه السيد صالح عيل محمد 

اللحيدان

15

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير الزراعة ورئيس وحدة التنمية الريفية السيد محمد الحيدري 16
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وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام اإلرشاد الزراعي السيد سعود حمد العجيل 17

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام مركز األبحاث الوطني ومركز التدريب 

الزراعي

السيد بندر العدياين 18

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور السيد صالح الحميدي 19

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام الزراعة يف األحساء السيد محمود الشعيبي 20

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام شؤون الرثوة الحيوانية السيد إبراهيم أحمد جاسم 

البخاري

21

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تطوير استغالل املوارد 

املائية غري التقليدية يف األحساء )املرحلة 2(«.  

السيد سليامن عبد الرحمن 

الجغيامن

22

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام الحجر الصحي للحيوانات والنباتات السيد عبد الغني يوسف 

محمد الفضل

23

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدارة تربية األحياء املائية السيد أحمد بن صالح 

العيادة

24

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير فرع مصايد األسامك يف جدة السيد رضا عبد الزهراين 25

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير مركز أبحاث الرثوة السمكية يف جدة  السيد محمد سعد الهزاع 26

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدراة شؤون الري السيد عبد الله الخرثان  27

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام املوارد الطبيعية السيد عبد العزيز الهويش 28

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام التطوير املؤسيس واإلداري  السيد حسن يحيى الحاتم 29

هيئة الري والرصف باألحساء  مدير عام هيئة الري والرصف باألحساء  السيد فؤاد أحمد الشيخ 

مبارك

30

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري السابق ملرشوع »تنمية إلرشاد 

الزراعي ونقل التكنولوجيا«.

السيد عبد العزيز العطي  31

صندوق التنمية الزراعية مدير االستثامرت يف صندوق التنمية الزراعية السيد تريك بن موىس 

الجباري 

32

املانحني/الرشكاء

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ   Ashok Nigam السيد 33

البنك الدويل مسؤول أول العمليات السيد عبد الرحمن 

الدريبي
 34

الوكالة األملانية للتعاون الدويل مدير مرشوع / مرشوع الزراعة العضوية    Felix Ruhland السيد 35

الوكالة األملانية للتعاون الدويل املنسق التقني / مرشوع الزراعة العضوية السيد محمد عبد الله 

 Bastin Veigel والسيد

36

التعاونيات

الجمعية التعاونية لصيادي 

األسامك يف مكة 

رئيس الجمعية التعاونية لصيادي األسامك / 

M منطقة

السيد طالل أبو شوشة 37

مجلس الجمعيات التعاونية رئيس وعضو مجلس الجمعيات التعاونية يف 

اململكة العربية السعودية

السيد عبد الله بن محمد 

الوابيل

 38

املكتب اإلقليمي للرشق األدىن وشامل أفريقيا

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

نائب املدير العام املساعد Pasquale Steduto السيد 39

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف عمليات الربامج السيد طوين عتل 40

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف رصد ودعم الربامج امليدانية السيدة منال مربوك 41
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منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

السيدة Malika Martini موظف النوع االجتامعي اإلقليمي 42

املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مسؤول السياسات يف شعبة السياسات 

االجتامعية واملؤسسات الريفية 

السيدة مي هاين 43

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

 مسؤول أول الصحة الحيوانية 

)فريق الهدف االسرتاتيجي الخامس( 

السيد أحمد اإلدرييس 44

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف الربامج يف مكتب دعم الالمركزية  السيدة نادين كياّل  45

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مسؤول أول يف شعبة األرايض واملياه السيد محمد بازا 46

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مسؤول أول للربامج يف شعبة التعاون يف ما بني 

بلدان الجنوب وحشد املوارد

 Rodrgiue Vinet السيد 47

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

نائب رئيس شعبة التعاون يف ما بني بلدان 

الجنوب وحشد املوارد

  Alexander Jones السيد 48

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف الربامج يف شعبة التعاون يف ما بني بلدان 

الجنوب وحشد املوارد

 السيدة 

  Caroline Von Gayl

49

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مستشار العالقات مع الدول املانحة يف شعبة 

التعاون يف ما بني بلدان الجنوب وحشد املوارد

السيدة أريج عطا الله 50

البعثة الرئيسية

املنظمة املنصب الوظيفي اإلسم الرقم

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

منسق الربامج يف منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

السيد أبو بكر محمد 51

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني السيد مصطفى الدرفاوي 52

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني السيد سعيد الشامي  53

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني السيد حسن عيل دينار 54

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني السيد أحمد املجايل 55

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

مدير مرشوع  Francesco السيد

 Cardia

56

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

كبري املستشاريني الفنيني  السيد الهاشمي املاهري 57

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

املوظف اإلداري والعمليات السيد عامد يعقوب  58

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

موظف االتصال السيد مهاب األعور 59

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة-وحدة تنسيق الربنامج

مرتجم السيد محمد الحسني 60
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وزارة البيئة واملياه والزراعة

وزارة البيئة واملياه والزراعة الوزير معايل السيد عبد الرحمن 

بن عبد املحسن الفاضيل

61

وزارة البيئة واملياه والزراعة منسق الربامج القطري السيد خالد محمد 

الفهيدي 

62

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير الزراعة ورئيس وحدة التنمية الريفية السيد محمد الحيدري 63

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إلرشاد الزراعي السيد سعود حمد العجيل 64

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام مركز األبحاث الوطني ومركز التدريب 

الزراعي

السيد بندر العدياين 65

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور  السيد صالح الحميدي 66

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام الزراعة يف األحساء السيد محمود الشعيبي 67

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام شؤون الرثوة الحيوانية السيد إبراهيم أحمد جاسم 

البخاري

68

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تطوير استغالل املوارد 

املائية غري التقليدية يف األحساء )املرحلة 2(«.  

السيد سليامن عبد الرحمن 

الجغيامن

69

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام الحجر الصحي للحيوانات والنباتات السيد عبد الغني يوسف 

محمد الفضل

70

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدارة تربية األحياء املائية السيد أحمد بن صالح 

العيادة

71

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير فرع مصايد األسامك يف جدة السيد رضا عبد الزهراين 72

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير مصادر الرثوة السمكية يف جدة  السيد محمد سعد الهزاع 73

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدراة شؤون الري السيد عبد الله الخرثان  74

هيئة الري والرصف باألحساء  مدير عام هيئة الري والرصف باألحساء  السيد فؤاد أحمد الشيخ 

مبارك

75

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدارة مصايد األسامك السيد حسني حجي 

الناظري

76

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير عام إدارة تربية األحياء املائية والبيئة السيد محمد عزيز 

مصطفى

77

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تطوير مراكز التدريب 

الزراعي«  

السيد غسان الخويلدي 78

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع » تطوير نقل التكنولوجيا 

لقطاع البستنة » املرحلة الثانية

السيد ملهي عوض الرشاري 79

وزارة البيئة واملياه والزراعة األمني العام للجمعية السعودية لالستزراع املايئ السيد محمد الذهيبي 80

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع » تربية وحامية وتحسني 

اإلبل يف اململكة العربية السعودية« املرحلة 

الثانية

السيد باسل محمد الهاليل  81

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع » بناء القدرات يف اإلدارة 

املتكاملة لصحة النبات« 

السيد عبد العزيز عبد الله 

الرشيدي

82

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع » تطوير نقل التكنولوجيا 

لقطاع البستنة«

السيد عيل بن عبد الله 

الجليل

83

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع » صون وتحسني الخيول 

العربية يف مواطنها«

السيد عبد العزيز الغمالس 84
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تقييم التعاون التقني بني حكومة اململكة العربية السعودية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »اإلدارة املستدامة 

للمراعي الطبيعية والغابات يف اململكة العربية 

السعودية«

السيد عبد العزيز بن نارص 

الجمعة
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وزارة البيئة واملياه والزراعة األحياء املائية والتغذية والتأقلم، قسم تربية 

األحياء املائية
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وزارة البيئة واملياه والزراعة مرشف الصيانة السيد إنعام الحق سيد 87

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تأسيس املركز الدويل 

ألبحاث النخيل يف اململكة العربية السعودية«

السيد يوسف بن أحمد 

الفهيد

88

وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تطوير استغالل املوارد 

املائية غري التقليدية يف الحساء-املرحلة الثانية««

السيد سليامن عبد الرحمن 

الجغيامن
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وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير القطري ملرشوع »تطوير التشخيص 

البيطري ومختربات إنتاج اللقاحات«

السيد محمد بليوي 90
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العزيز الهجييل

94

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير الزراعة يف العال السيد جابر سعيد الجهيني 95
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وزارة البيئة واملياه والزراعة املدير العام بالتكليف، املديرية العامة للشؤون 

الزراعية يف الجوف

السيد محمد مرزوق 103

وزارة البيئة واملياه والزراعة مدير مخترب التشخيص البيطري يف الجوف السيد زياد فهد عرويل 104

وزارة البيئة واملياه والزراعة مخترب التشخيص البيطري يف الجوف السيد محمد اكرم 
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وزارة البيئة واملياه والزراعة أخصايئ بكرتيا، مخترب التشخيص البيطري يف 

الرياض

Bالسيد صالح بابكر 111

وزارة البيئة واملياه والزراعة عامل بيولوجيا جزيئية ومختص يف الدراسات 

RVDL االسرتاتيجية

السيد فهد الغزايل 112

التعاونيات

مؤسسة بنات األحساء الخريية، األحساء جمعيات تعاونية رئيس جمعية النساء 

التعاونية، األحساء

113

جمعية املدينة املنورة التعاونية 

الزراعية

جمعية املدينة املنورة التعاونية الزراعية أعضاء مجلس الجمعية 

التعاونية

114

جمعية النساء التعاونية يف 

املدينة املنورة

رئيس جمعية النساء التعاونية يف املدينة املنورة رئيس الجمعية التعاونية 115

الجمعية التعاونية الزراعية يف 

العال

رئيس الجمعية التعاونية الزراعية يف العال رئيس الجمعية التعاونية 116

جمعية مصايد األسامك التعاونية 

يف الثول

عضو مجلس إدارة جمعية مصايد األسامك 

التعاونية يف الثول

السيد عبد املحسن 117

جمعية مصايد األسامك التعاونية 

– منطقة مكة

الرئيس وعدد من أعضاء جمعية مصايد األسامك 

التعاونية – منطقة مكة

السيد طالل أبو شوشة 118

ملجلس التعاوين يف اململكة 

العربية السعودية

الرئيس وعدد من أعضاء املجلس التعاوين يف 

اململكة العربية السعودية

السيد عبد الله بن محمد 

الوابيل

119

املكتب اإلقليمي للرشق األدىن وشامل أفريقيا

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

املدير العام املساعد، املمثل الإلقليمي ملنطقة 

الرشق األدىن وشامل أفريقيا

السيد عبد السالم ولد 

أحمد

120

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مستشار أول السيد نبيل الغانجي 121

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف عمليات الربامج السيد طوين عتل 122

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف رصد ودعم الربامج امليدانية السيدة منال مربوك 123

املقر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف تربية االحياء املائية  Alessandro السيد

Lovatelli

124

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مسؤول أول يف شعبة األرايض واملياه السيد محمد بازا 125

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مسؤول أول للربامج يف شعبة التعاون يف ما بني 

بلدان الجنوب وحشد املوارد

 Rodrgiue Vinet السيد 126

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

نائب رئيس شعبة التعاون يف ما بني بلدان 

الجنوب وحشد املوارد

  Alexander Jones السيد 127

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف الربامج يف شعبة التعاون يف ما بني بلدان 

الجنوب وحشد املوارد

Caroline Von-  السيدة

  Gayl

128

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

موظف الشؤون القانونية Ilja Betlem السيد 129

املكتب اإلقليمي الفرعي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن 

منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة

مصايد األسامك وتربية االحياء املائية David Currie السيد 130
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امللحق الثاين: قامئة الوثائق التي تم الرجوع إليها

برنامج التعاون التقني )2006-2011(: استعرض فريق التقييم: وثائق املرشوع، والتقارير األولية واملرحلية والتقنية والنهائية، 
وكذلك املستندات أو الدراسات املوثقة املتعلقة باملشاريع املدرجة يف إطار هذه املرحلة.

اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/011/SAU( »تحسني إدارة مياه الري يف اململكة   1

العربية السعودية«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/012/SAU( »التنمية املستدامة للزراعة املروية يف   2

األحساء«.
وتسويق  وتصنيع  إنتاج  »تطوير   )UTF /SAU/016/SAU( مرشوع  وثيقة   ،)2011-2006( التقني  التعاون  اتفاقية   3

الزيتون يف اململكة العربية السعودية، املرحلة الثانية«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/017/SAU( »دعم مركز تربية األحياء املائية يف   4

جدة«.
وشبه  االستوائية  الفواكه  »تنمية   )UTF /SAU/018/SAU( مرشوع  وثيقة   ،)2011-2006( التقني  التعاون  اتفاقية   5

االستوائية يف جازان وسهول تهامة«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/019/SAU( »تعزيز املركز الوطني ألبحاث وتنمية   6

البستنة يف نجران«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/021/SAU( »مركز تربية وحامية وتحسني اإلبل يف   7

اململكة العربية السعودي«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/023/SAU( »الحجر الصحي للحيوانات ورشوط   8

استريادها«.
املتكاملة  اإلدارة  القدرات يف  »بناء   )UTF /SAU/025/SAU( وثيقة مرشوع التقني )2011-2006(،  التعاون  اتفاقية   9

لصحة النبات«.
اتفاقية التعاون التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/027/SAU( »تحسني مراكز التدريب الزراعي يف   10

اململكة العربية السعودية«.
لألنشطة  واملايل  التقني  »الدعم   )UTF /SAU/031/SAU( مرشوع  وثيقة   ،)2011-2006( التقني  التعاون  اتفاقية   11

املتعلقة باإلدارة املستدامة للمراعي والغابات والرتبة يف إطار وحدة تنسيق الربنامج«.
العربية يف  التقني )2006-2011(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/033/SAU( »صون وتحسني الخيول  التعاون  اتفاقية   12

مواطنها«.

برنامج التعاون التقني )2012-2016(: استعرض فريق التقييم: وثائق املرشوع، والتقارير األولية واملرحلية والتقنية والنهائية، 
وكذلك املستندات أو الدراسات املوثقة املتعلقة باملشاريع املدرجة يف إطار هذه املرحلة.

اتفاقية التعاون التقني )2012-2016(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/036/SAU( »وحدة تنسيق الربنامج«.  1

الري وتحسني  إدارة مياه  التقني )2012-2016(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/037/SAU( » تطوير  التعاون  اتفاقية   2

كفاءة استخدام املياه«.
املتكاملة  اإلدارة  القدرات يف  »بناء   )UTF /SAU/038/SAU( وثيقة مرشوع التقني )2016-2012(،  التعاون  اتفاقية   3

لصحة النبات«.
للمراعي  املستدامة  اإلدارة  »تعزيز   )UTF /SAU/039/SAU( وثيقة مرشوع ،)التقني )2012-2016 التعاون  اتفاقية   4

الطبيعية والغابات يف اململكة العربية السعودية«.
وتصنيع  إنتاج  تقنيات  »تطوير   )UTF /SAU/041/SAU( مرشوع  وثيقة   ،)2016-2012( التقني  التعاون  اتفاقية   5

الزيتون«.
اتفاقية التعاون التقني )2012-2016(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/042/SAU( »التطوير املؤسيس وتعزيز القدرات   6

البرشية العاملة يف القطاع الزراعي«.
اتفاقية التعاون التقني )2012-2016(، وثيقة مرشوع )UTF /SAU/044/SAU( »مركز تربية وحامية وتحسني اإلبل يف   7
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