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تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة بالزراعة واألغذية

أوال -مقدمة
نشر املعرفة مسؤولية أساسية من مسؤوليات منظمة األغذية الزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) ،إذ تنص املادة
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من النصوص األساسية 1على أن تتوىل املنظمة "مجع املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وحتليلها وتفسريها
ونشرها" .و املنشورات وقواعد البيانات والشبكات واملوارد التعليمية هي الوسيلة الرئيسية للوفاء بهذه املتطلبات .وتنتج
املنظمة املئات من هذه املنتجات واخلدمات املعرفية ،وتدرجها بانتظام يف "برنامج العمل وامليزانية" كناتج رئيسي من
نواتج عملها التقين.
1

يف أكتوبر/تشرين األول  ،2011طلبت الدورة الثامنة بعد املائة من دورات جلنة الربنامج  2أن جيري يف عام
-2
 2014تقييم لدور املنظمة يف نشر املعرفة عن األغذية والزراعة .وكانت التقييمات السابقة ،مبا فيها التقييم اخلارجي
املستقل للمنظمة لعام  32007وتقرير تقييم الربامج لعام  42013قد ركّزت على جوانب خمتلفة من إنتاج ونشر منتجات
وخدمات املعرفة اليت تنتجها وتقدمها املنظمة .وقد استعرضت املنظمة يف عام  2013أهدافها االسرتاتيجية 5ووضعت
أهداف ًا وظيفية جديدة تتعلق باجلودة التقنية وجودة املعرفة واخلدمات (اهلدف االسرتاتيجي  )6والتوعية (اهلدف
االسرتاتيجي  .)8وتبعت ذلك تغيريات يف الرتتيبات املؤسسية لنشر املعرفة ،تضمنت إلغاء مكتب تبادل املعرفة
والبحوث واإلرشاد وانتهاء اسرتاتيجية املعرفة املؤسسية 6يف املنظمة لعام  2011مع انتهاء صالحيتها حبكم الواقع.
واآلن أصبحت األنشطة واملسؤوليات األساسية لضمان امتياز منتجات وخدمات املعرفة ونشرها 7مثبتة كما هو مبني يف
اجلدول أدناه.

اجلدول  :1ضمان امتياز املعرفة اليت توفرها املنظمة وإمكان احلصول عليها :األنشةة األاسااسية والوحدات املسؤولة
()2015-2014

الوحدة (الوحدات) املسؤولة
األنشطة األساسية
نائب املدير العام للموارد الطبيعية ،وإدارة
ضمان امتياز املعرفة التقنية من خالل إنشاء شبكات تقنية)(O6/60101
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
بيانات رفيعة اجلودة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ،وتستطيع البلدان مجيع ًا كبري اإلحصائيني
احلصول عليها(O6/60203) .
توفري املشورة والدعم للفرق املعنية باألهداف االسرتاتيجية بغية تعميم تنمية القدرات يف مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
عمل املنظمة ،مبا يف ذلك التشارك يف املعرفة والتعلم)08/M0103( .
وضع وترويج نهج وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة مكتب االتصاالت املؤسسية
احملسّنة للمعلومات ()08/M0203
املصدر :برنامج العمل وامليزانية .2015-2014
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.http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024e.pdf
.http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc358e.pdf

.ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827e02.pd
.http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392e.pdf
.http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf

.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/KM_Strategy.pdf

تلعب شعبة تكنولوجيا املعلومات دوراً رئيسياً يف توليد ونشر املعرفة بتزويد حلول وخدمات متكّن تطوير املنشورات وقواعد البيانات والشبكات
والتعلم.
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بالبناء على نتائج التقييمات السابقة ومع األخذ باالعتبار التنفيذ املطرد للرتتيبات املؤسسية اجلديدة ،قيّم هذا
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التقييم مساهمات اجملموعة الواسعة من املنشورات وقواعد البيانات والشبكات وموارد التعلم اليت توفرها املنظمة املتصلة
باملعرفة عن األغذية والزراعة ،مع الرتكيز بوجه خاص على جوانب النشر.

ثانياً -املعلومات األاسااسية والسياق
ألف -وصف منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة
استجابت املنظمة لواليتها الدستورية ،اليت تنص على تقديم معلومات عن األغذية والزراعة ،بصورة رئيسية
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من خالل إنتاج ونشر املنشورات ،كما من خالل قواعد البيانات والشبكات وموارد التعلّم.
(أ)

تغطي منشورات املنظمة 8طيفاً واسع ًا من املواضيع املتعلقة باألغذية والزراعة ،كما أن تغطيتها اجلغرافية
واسعة (عاملية وإقليمية ووطنية ودون وطنية) وأغراضها متنوعة (منشورات مشورة ودعوة وتعلم ومنشورات
علمية ومعيارية) .وقد قدر استعراض أخري لنشاط النشر أن املنظمة تنشر كل سنة حوالي  400-300إصدار
باللغة األوىل ،من بينها منشورات "حالة العامل" 9املعروفة جيداً :حالة األغذية والزراعة يف العامل ،وحالة
انعدام األمن الغذائي يف العامل ،وحالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ،وحالة الغابات يف
العامل.

(ب)

تغطي قواعد بيانات 10املنظمة طيفاً واسع ًا من املواضيع املتعلقة باألغذية والزراعة ،كما أن تغطيتها اجلغرافية
واسعة (عاملية وإقليمية ووطنية ودون وطنية) وحمتوياتها متنوعة (إحصائية وحتليلية وجغرافية مكانية
ونصية) .وقد حدد جرد لقواعد بيانات املنظمة جرى كجزء من هذا التقييم  76مركز إيداع أساسياً لإلحصاءات
واخلرائ والنصوص والصور الفوتوغرافية .ويتضمن هذا املخزون قواعد بيانات من برنامج العمل اإلحصائي
للمنظمة ،وقد أنشئ يف أواخر عام  2014بدعم من اإلدارات التقنية 11واملكاتب اإلقليمية.

(ج)

كان التعلّم ،النظامي وغري النظامي ،وال يزال عنصراً رئيسياً يف مكافحة املنظمة للجوع .ويف السنوات األخرية،
وسّعت املنظمة نطاق موارد التعلّم اليت توفرها ،وخاصة على اإلنرتنت .وقد حدد التقييم  78مورداً تعليمياً
رئيسيا ،مبا يف ذلك  57مورداً للتعلّم اإللكرتوني و 13مادة تعلّم و 6دورات تدريب وجهاً لوجه وتدريبني اثنني
خمتلطني .وجرى جتميع هذه القائمة غري احلصرية يف أواخر عام  2014بدعم من مكتب الشراكات والدعوة
وتنمية القدرات واإلدارات التقنية واملكاتب اإلقليمية.

 8دليل منشورات املنظمة الرمسي متاح على.http://www.fao.org/publications :
9
متاحة على(SOFI); http://www.fao.org/publications/sofa/ (SOFA)http://www.fao.org/hunger :
10

.http://www.fao.org/statistics/en/

 11تشمل اإلدارات التقنية :الزراعة ومحاية املستهلك ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومصائد األمساك وتربية األحياء املائية ،والغابات ،وكذلك
شعب األراضي واملياه؛ والبيئة وتغري املناخ ،واحليازة ،والطاقة احليوية يف مكتب نائب املدير العام.
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(د)

الشبكات هي خدمات معارف رئيسية توفرها املنظمة .وكان من شأن قدرة املنظمة على عقد اجتماعات على
املستوى العاملي وقاعدة املعرفة اليت متتلكها أن وفرتا هلا ميزة نسبية كوسي للمعارف ،كما جعلتاها أداة
طبيعية لتمكني التشبيك .وقد دعمت املنظمة خالل فرتة التقييم حوالي  123شبكة عاملية ،مبا يف ذلك 103
من جمموعات النقاش و 14شبكة تقنية و 6شبكات غري رمسية .وجرى جتميع هذه القائمة غري احلصرية يف
أواخر عام  2014بدعم من وحدة نائب املدير العام للموارد الطبيعية ومكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
واإلدارات التقنية واملكاتب اإلقليمية.

األرجح أن عدد منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة أكرب وأن نطاقها أوسع مما ورد أعاله .ففي
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الواقع ،يصدر ،أساساً عن املكاتب امليدانية ،عدد غري معروف من املنشورات واملوارد وشبكات التعلم وينفذ خارج النظم
اليت تشمل املنظمة ككل 12.لكن املوارد املذكورة أعاله هي تلك اليت يعترب املسؤولون يف اإلدارات التقنية ،بوصفهم مالكي
املوارد ،أنها األكثر أهمية واألوسع انتشارا.

باء

غرض ونةاق التقييم

يوفر هذا التقييم تقومياً تكوينياً ملساهمة منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة يف حتقيق األهداف
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اإلمنائية واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة وللبلدان األعضاء .ويؤمل أن تثري نتائج وتوصيات هذا التقييم وضع
السياسات واخلط اليت تستند إليها األهداف الوظيفية اجلديدة املتعلقة باجلودة التقنية وجودة املعرفة واخلدمات
(اهلدف  )6والتوعية (اهلدف .)8
يغطي التقييم منشورات وقواعد بيانات وشبكات وموارد تعلّم صدر معظمها يف الفرتة  .2014-2011وقد
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أصدرتها ونشرتها اإلدارات التقنية واملكاتب امليدانية باستخدام مصادر متويل خمتلفة ،وكان تركيزها اجلغرايف متنوع ًا،
وكذلك كان مجهورها املستهدف .ونظراً لعددها اهلائل والطيف الواسع من املواضيع الذي تغطيه ،مل يستعرض
بالتفصيل كجزء من هذا التقييم غري عينة فق  .ولدى اختيار هذه العينة ،أعطيت األولوية ملنتجات وخدمات املعرفة
الرئيسية اليت مل تتوفر هلا أية أدلة تقييمية حديثة العهد ،كاملنشورات الرائدة البارزة عن "حالة العامل" ،وقاعدة
البيانات اإلحصائية للمنظمة  ،13FAOSTATوكذلك املنتجات واخلدمات اليت اعترب أن حتليل مساهمتها أمر ممكن.
ويف احلاالت اليت كانت فيها املعلومات عن املنتجات واخلدمات اخلاضعة للتقييم غري مكتملة أو غري متوفرةُ ،قدّمت
إيضاحات مناسبة أو تفسريات تضع املسؤولية يف النصاب املناسب.

 12أجرى مكتب املفتش العام مسحاً لتسعة مكاتب قطرية ووجد أن هذه وحدها أصدرت  272مطبوعة خالل الفرتة من يناير/كانون الثاني إىل
يوليو/متوز  ،2013وكلها خارج النظم املؤسسية والرقابة املؤسسية .ويف بلدين مت االتصال بهما لغرض التقييم (بريو وإكوادور) ،أفيد أن املنظمة طورت
أكثر من  90مبادرة تعلم ودعمت  50شبكة .وقدم بلدان آخران (زامبيا وأوغندا) معلومات جزئية .ومل يتمكن كل من باكستان وبابوا غينيا اجلديدة من
توفري أية بيانات.
 13استعرضت املنشورات الرئيسية للمنظمة آخر مرة يف عام ( 2005تقييم االسرتاتيجية الشاملة إلبالغ رسائل املنظمة)؛ يف حني قيّمت قاعدة بيانات
منظمة األغذية والزراعة  FAOSTATيف عام ( 2008تقييم دور املنظمة وعملها يف جمال اإلحصاء) .واالستثناء الوحيد هو تقرير حالة الغابات يف
العامل الذي قيّم عام ( 2013تقييم دور املنظمة وعملها يف جمال الغابات).
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جيم -هدف وأاسئلة التقييم
قيّم التقييم أهمية وكفاءة وفعالية منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة ،مع الرتكيز على العوامل
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التمكينية من مثل ضمان اجلودة وآليات النشر .وبغية التوصل إىل فهم مشرتك للمساهمات احملتملة الرئيسية ملنتجات
وخدمات املعرفة هذه ،وضعت نظرية تغيري لتكون مبثابة "إطار نتائج" للتقييم (انظر امللحق .)1
ميكن التقاط العناصر الرئيسية لنظرية التغيري من أسئلة التقييم الواردة يف اإلطار ا
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اإلطار  :1أاسئلة التقييم
-1

هل تتسق منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة مع أهداف املنظمة ،وهل هي مستندة إىل االحتياجات
اليت عبّرت عنها الدول األعضاء أو إىل تكليفات منها؟
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هل منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة كافية ،بالنظر إىل السياق أو إىل االحتياجات أو املشاكل
اليت تهدف إىل االستجابة هلا؟
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ما مدى ضمان املنظمة لالمتياز التقين ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها وجلودتها؟
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ما مدى كفاءة املنظمة يف استخدامها ملواردها البشرية واملالية يف إنتاج ونشر منتجات وخدمات املعرفة؟
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هل هناك تآزرات أو حاالت ازدواج أو ثغرات يف منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة؟
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هل وصلت منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة إىل املستخدمني املقصودين واالستخدامات املقصودة؟
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ما هي احملصالت اليت حققتها أو ساهمت يف حتقيقها منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة؟

دال-

املنهجية

 -10أجرى التقييم بطريقة استشارية 14باستخدام نُهج قائمة على النظرية (مثل حتليل املساهمات وحتليل مواطن
الضعف والقوة واملخاطر والفرص) .ولتيسري إجراء التقييم ،قسّم إىل أربعة مكونات منفصلة (انظر اإلطار  .)2وتوفر
االختصاصات املرجعية للتقييم (امللحق  )1مزيداً من التفاصيل عن املنهجية.

 14عينت جهات اتصال يف كل وحدة أساسية يف املقر الرئيسي (وحدة نائب املدير العام للموارد الطبيعية ،ومكتب الشراكات والدعوة وتنمية
القدرات ،وشعبة اإلحصاءات ،ومكتب االتصاالت ،ومكتب االسرتاتيجية والتخطي وإدارة املوارد) ويف مجيع املكاتب اإلقليمية لتيسري املشاورات
وتوزيع طلبات املعلومات يف مجيع مراحل عملية التقييم.
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اإلطار  :2تصميم مكونات التقييم
املكون ( :)1جرد ومسح املسؤولني عن منتجات وخدمات املعرفة :لتحديد نطاق أعمال املنظمة يف حقل املعرفة وإرساء
أساس لتقييم النتائج ،أجري جرد تفصيلي ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة بالتعاون مع مكتب املفتش
العام 15ومكتب االتصـاالت ومكتب والشراكات والدعـوة ووحدة نائب املدير العام للموارد الطبيعيـة وإدارة التنمية
االقتصادية واالجتماعية واملكاتب اإلقليمية واإلدارات التقنية .وعلى أساس اجلرد ،أجري مسح لعينة من املوظفني
املسؤولني 16عن املنتجات وقواعد البيانات وموارد التعليم والشبكات جلمع معلومات أولية عن عملية حتديد وتطوير
ونشر منتجات املعرفة واخلدمات ،فضال عن احملصالت اليت تنسب هلا.
املكون ( :)2تقييم التقييمات (استعراض مكتيب) :منذ عام  ،2008أجرى مكتب التقييم حوالي  25تقييم ًا مواضيعي ًا
و 15تقييم ًا قطري ًا و 90تقييم ًا للمشاريع .وقد جرى حتليل عدد من تقارير التقييمات هذه لتحديد النتائج واالستنتاجات
17
والتوصيات املاضية اهلامة للتقييم احلالي .واستعرضت أيضا سياسات وخط املنظمة وموادها اإلرشادية ذات الصلة.
املكون ( :)3التقييمات القطاعية :أجرى التقييم تقييمات مستقلة ملنشورات املنظمة (امللحق  ،)2وقواعد البيانات
(امللحق  )3والشبكات (امللحق  )4وموارد التعلم (امللحق  ،)5مبا يف ذلك دراسات حالة لعينة منتقاة من منتجات
وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة .وقد مشلت اسرتاتيجية أخذ العينات )1( :املنتجات واخلدمات اليت هلا نطاق
عاملي ومل تقيّم مؤخرا؛ ( )2التنوع من حيث أنواع وأغراض املنتجات واخلدمات؛ ( )3إمكان تتبع االستخدام والتأثري؛
( )4املنتجات اليت وضعت كجزء من أنشطة مشرتكة؛ ( )5أمثلة تركز بوجه خاص على نوع اجلنس وحقوق اإلنسان.
وكانت الدراسات املنتقاة هي :قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة  ،FAOSTATوبوابة البيانات لتحديد املناطق
اإليكولوجية الزراعية يف العامل ،وأداة رصد وحتليل أسعار األغذية (قواعد بيانات)؛ وتقارير حالة انعدام األمن الغذائي
يف العامل وحالة األغذية والزراعة وحالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل ،ونشرة التوقعات الزراعية
السنوية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية والزراعة (منشورات)؛ والشبكة
الفنية للغابات ،وحلقة دراسات عن تغري املناخ ،واملنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية (شبكات) .واستخدمت
التقييمات القطاعية استخداماً واسع النطاق عمليات استعراض الوثائق وتقييم التقييمات واجلرد واملسح املذكورة أعاله.
كما أجريت حتليالت القياس السيرباني ( Cybermetricامللحق  )6للمنتجات وخدمات املعرفة املدرجة يف العينة.
املكون ( :)4مسح الدول األعضاء يف املنظمة وزبائن املنظمة :أجريت هذه املسوح جلمع تعليقات راجعة عن أعمال
املنظمة يف حقل املعرفة من مستخدمني رئيسيني على املستوى القطري ،فضالً عن معلومات عن االحتياجات املعرفية
اليت مل تلب .وقد أجري مسح الدول األعضاء على مجيع أعضاء املنظمة وأجاب عليه  36بلدا (امللحق  .)7وأجري مسح
الزبائن على  172مستخدم ًا أساسي ًا يف ثالثة عشر بلدا انتقيت بالتشاور مع مجيع املكاتب اإلقليمية واملكتب القطري
صاحب العالقة/جهة االتصال صاحبة العالقة .وكانت البلدان املنتقاة 18من مجيع املناطق ،واستثنيت البلدان اليت
خضعت يف اآلونة األخرية لتقييم برنامج قطري أو اليت من املخط أن ختضع ملثل هذا التقييم (امللحق . )8

 15مجّع مكتب املفتش العام منشورات املنظمة يف الفرتة  2013-2012بالتعاون مع مكتب االتصاالت واإلدارات التقنية ذات الصلة.
 16ترد قائمة موظفي املنظمة ومستخدمي منتجاتها الذين متت مشاورتهم يف مجيع مراحل عملية التقييم (ما يزيد على  380شخص ًا) يف املرفق .1
 17ترد قائمة الوثائق ،مبا يف ذلك التقييمات ،اليت استعرضت (ما يزيد عن  )280يف املرفق . 2
 18ألبانيا واملفوضية األوروبية (أوروبا) ،وزامبيا وأوغندا (أفريقيا) وبنما وشيلي والواليات املتحدة وكندا (األمريكتان) ،ولبنان (الشرق األدنى)،
واليابان وباكستان وبابوا غينيا اجلديدة (آسيا).
6

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة بالزراعة واألغذية

هاء-

األدوار واملسؤوليات

 -11أجرى التقييم وأداره أحد مسؤولي مكتب التقييم .وجنّد أربعة اختصاصيني للقيام بالتقييمات القطاعية .ودعم
حملال تقييم اثنان ومساعد تقييم من مكتب التقييم مسؤول التقييم واالختصاصيني القطاعيني .وكلّفت بتحليل القياس
السيرباني  Cybermetricشركة متخصصة ذات خربة بهذا النوع من الدراسات .وأجرى مسح الزبائن استشاريون
وطنيون عملوا بتنسيق أداره مقيّم له خربة يف البحث امليداني .وقام مسؤول إدارة املعرفة يف مكتب التقييم بدور
استشاري.
 -12واجه هذا التقييم يف قيامه بتحديد نتائج عامة عدداً من التحديات ،يعود معظمها إىل اتساع نطاق املوضوع قيد
التقييم وتنوعه وقلة توفر البيانات عن النتائج (انظر التقييمات القطاعية ملزيد من التفصيل) .ومع أخذ هذه اإليضاحات
باالعتبار ،أعد هذا التقرير على أساس التحليالت والتقييمات اليت جرى القيام بها (راجع املكونات  4-1أعاله) وسعى
إىل اإلجابة على أسئلة التقييم استناداً إىل البيانات اليت مجعها فريق التقييم .وقد خضع التقرير الستعراض أقران
داخلي لضمان استيفاء معايري اجلودة اليت يتبناها مكتب التقييم ،واستفاد من اقرتاحات وتعليقات من مديري وموظفي
الوحدات املسؤولة عن ضمان امتياز ونشر منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة.
 -13سيقدم هذا التقرير ،إىل جانب رد اإلدارة ،إىل جلنة الربنامج يف نوفمرب/تشرين الثاني  ،2015وينشر على
املوقع الشبكي للمنظمة .وستعد مواد نشر موجزة أخرى للتوزيع املوجه بعدة طرائق ،مبا يف ذلك النشرات اإلخبارية
واملؤمترات واملناسبات .وستعرض إدارة املنظمة على جلنة الربنامج يف نوفمرب/تشرين الثاني  2017تقرير متابعة هلذا
التقييم.

ثالثاً -النتائج
-14

تعرض النتائج الرئيسية للتقييم أدناه ،وهي جممّعة حسب أسئلة التقييم.

 -1هل تتساوق منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة مع أهداف املنظمة ،وهل هي
مستندة إىل االحتياجات اليت عبّرت عنها الدول األعضاء أو إىل تكليفات منها؟
النتيجة  -1تتسق منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة إىل حد كبري مع والية املنظمة .غري أن هناك يف
مرحلة التصميم مشاركة حمدودة فحسب من املستخدمني والشركاء احملتملني ،وخاصة من اجملموعات املستهدفة
الرئيسية مثل احلكومات الوطنية .وستعزز املشاركة املنتظمة من مثل هؤالء املستخدمني والشركاء أهمية منتجات
وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة.
 -15وجد التقييم أن معظم قواعد البيانات واملنشورات والشبكات واملوارد التعليمية مربوطة (أو جيري ربطها) ربط ًا
صرحياً باملخرجات التنظيمية للمؤسسة ،مبا يف ذلك اهلدف  196وبعضها ،مثل املنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي
 19جتري مواءمة األنشطة املتصلة ببيانات املنظمة ،أو جيري تدرجييا التخطي لتتسق مع األهداف االسرتاتيجية املؤسسية (اهلدف االسرتاتيجي
إىل اهلدف االسرتاتيجي  )5و/أو مع اهلدف االسرتاتيجي  .6وتفيد التقارير أن عملية التخطي للعام  2016-2015مبوجب اهلدف االسرتاتيجي 06
تشدد على تعزيز هذه الرواب ..
1
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والتغذية ،مدرج بالفعل يف "إطار النتائج" للمنظمة 20.مع ذلك ،ال يزال هناك جمال لتعزيز هذه الرواب  .فمثالً ،يعترب
بعض موظفي املنظمة أن اهلدف الرئيسي لشبكاتهم وقواعد بياناتهم هو أن تكون مبثابة منابر لتبادل املعلومات
والبيانات ،وهم يواجهون صعوبات يف ربطها بالنتائج املؤسسية .وباإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن املنشورات وبعض موارد
التعلّم على املستوى امليداني ترتب على األغلب باحتياجات فورية (للمشاريع) ،وليس من السهل دائماً جعلها تتماشى
مع األهداف التنظيمية.
 -16يُفاد أن معظم خدمات ومنتجات املعرفة يقوم على طلب أو حاجة تعبّر عنهما الدول األعضاء .ويف بعض
احلاالت ،مثل التدريب األساسـي للسياسـات العامـة "،21"Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas
يكون املورد التعليمي استجابة لطلب من احلكومات الوطنية وموظفي املنظمة على حد سواء (اإلطار  .)3غري أن عددًا
كبريًا (أي حوالي الثلث) من القائمني على الشبكات وقواعد البيانات وموارد التعلم واملنشورات الذين مشلهم التقييم
أشاروا إىل أن منتجاتهم وخدماتهم تصمم دون استشارة املستخدمني وانها بدالً من ذلك تنشأ عن مبادرة من املنظمة.
اإلطار  :3التدريب األاسااسي للسيااسات العامة "Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas

أنشئ التدريب األساسي للسياسات العامة " Núcleo de Capacitación de Políticas Públicasعام
نتيجة ملشروع تعاون تقين إقليمي لبناء القدرات يف االقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية يف أمريكا الالتينية.
وتتخصص هذه الوحدة يف التعلم عن بعد وتستمد قيمتها املضافة من قدرتها على إدماج املعرفة واخلربات الواسعة
النامجة عن برامج املنظمة امليدانية مع حلول تعلّم مبتكرة مفصّلة خصيصاً لتالئم احتياجات ومتطلبات بلدان املنطقة.
واجلمهور املستهدف هو اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ السياسات العامة يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد
األمساك ،مبا يف ذلك اخلرباء التقنيون أو الفنيون من القطاع العام واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ومنظمات
اجملتمع املدني ،وأيضاً موظفو املنظمــة .وقد دربت الوحدة منذ إنشائهــا ما يزيد على  10 000شخص من خــالل
 154دورة أجريت يف مجيع بلدان املنطقة.
2008

املصدر :تقييم موارد التعلم يف منظمة األغذية

والزراعة.2015 ،

 -17ترى الدول األعضاء أن بوسع املنظمة أن جتعل منتجاتها وخدماتها املعرفية أكثر صلة بالواقع عن طريق
حتسني حتديد واشتمال احتياجات املستخدمني واملتعلمني (الشكل .)1

 20مبوجب الناتج " 10103حتسني قدرات احلكومات وأصحاب املصلحة على تنمية املوارد البشرية والتطوير التنظيمي يف جمال األمن الغذائي
والتغذية" ،سيعمد املنتدى العاملي حول األمن الغذائي والتغذية "إىل تيسري االنتفاع باملعرفة املتعلقة بالسياسات للتغذية والرواب بني الزراعة والتغذية"
وعلى وجه التحديد يف غرب أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب وأمريكا الالتينية وآسيا الوسطى وأوروبا.
.http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/resumen/es/ 21
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الشكل  :1أولويات جلعل منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة أفيّد وأكثر صلة بالواقع
6

تحديد أفضل وإدراج أفضل الحتياجات المستخدمين/المتعلمين

10
4

تحسين تهديف الخدمات والمنتجات المعرفية

9
5

مشاركة أعلى من المستخدمين/المتعلمين في مرحلة التصميم

6
6

استخدام أعلى للشراكات في التصميم والتنفيذ

4
4

تعزيز النوعية

3
5
4

1

إجراء مسوح للمستخدمين/تقييمات لألثر

1

اجتناب التداخل مع الموارد الموجودة

3
1 2
1 1
20

15

10

5

زيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني واإلنصاف وقضايا حقوق اإلنسان
استخدام لغة أكثر وضوحا/أنسب
اختبار أكثر تواترا/أدق

0
األولوية الثانية

املصدر :مسح الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة،

األولوية األولى

2015

 -2هل منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة كافية ،بالنظر إىل السياق أو إىل االحتياجات
أو املشاكل اليت تهدف إىل االاستجابة هلا؟
النتيجة  –2يُطلّع على معظم منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة وتقرأ مراراً ،لكن هناك أحيان ًا جما ًال
لزيادة إبراز بعض املنتجات وحتسني إمكان احلصول عليها ،خاصة من حيث التغطية اللغوية والنفاذ إليها عن طريق
اإلنرتنت .وعالوة على ذلك ،ميكن أن يستفيد بعض خدمات ومنتجات املعرفة من زيادة سهولة االستخدام.
 -18مجع التقييم تعليقات إجيابية للغاية على فائدة قواعد بيانات ومنشورات وشبكات املنظمة اليت استعرضت
بالتفصيل ،22ما يؤكد مالءمتها وأهميتها لعمل العديد من الفئات املستهدفة ،وخاصة من املؤسسات األكادميية والبحثية
واملنظمات الدولية .ويظهر هذا الطلب عليها أيضاً من عدد الزيارات لبعض املنتجات :فقد حظيت قاعدة البيانات
اإلحصائية للمنظمة  FAOSTATبأكثر من  1 000 000زيارة يف عام  2014وحده ،ويف كثري من األحيان حتظى
املنشورات الرئيسية للمنظمة بأكثر من  200 000زيارة يف السنة .غري أن بعض منتجات وخدمات املعرفة ميكن أن
23
يستفيد من قدر أكرب من االستهداف والتبسي  .وقد أشارت تقييمات سابقة إىل أن بعض املنشورات واملوارد التعليمية
مل تكن كافية متاماً لألغراض والفئات املقصودة .ويف بعض احلاالت ،تكون املنتجات الثانوية اخلالية من املصطلحات
املبهمة واملكيفة عن قصد كجزء من مبادرات تنمية القدرات شرط ًا ال غنى عنه لتمكني االستخدام (انظر اإلطار .)4
 22أنظر تقارير التقييم املواضيعية.
 23مثالً ،يف تقييم عمل املنظمة ودورها يف الغابات" ،انتقد العديد من أصحاب املصلحة غالبية أدلة التدريب ألنها مل تكتب جلمهور متلقً واضح يف
البال".
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اإلطار  :4اخلةوط التوجيهية اخلاصة بتحليل خماطر مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغذية
اعتمدت الدورة الرابعة والثالثون هليئة الدستور الغذائي يف عام  2011اخلطوط التوجيهية اخلاصة بتحليل خماطر
مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغذية .وتوفر اخلطوط التوجيهية للحكومات توجيه ًا قائم ًا على العلم بشأن
عمليات ومنهجية حتليل املخاطر وتطبيقها على مقاومة مضادات امليكروبات اليت حتملها األغذية املتعلقة باالستخدام
غري البشري ملضادات اجلراثيم .وقد كانت املشاريع التجريبية مبثابة قناة لنشر هذه اخلطوط التوجيهية على املستوى
الوطين ،مبا يف ذلك من خالل األنشطة املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة يف كينيا وكمبوديا
وفيت نام واهلند ونيجرييا .ففي كينيا ،على وجه التحديد ،مشلت أنشطة النشر الرجوع إىل اخلطوط التوجيهية يف
االجتماعات وحلقات العمل اإلقليمية واجتماعات أصحاب املصلحة املتعلقة بالسياسات الوطنية .كذلك صدرت نواتج
املشاريع كالكتيبات أو النشرات أو امللصقات أو أشرطة الفيديو حاملة رسائل بسيطة تستهدف أصحاب املصلحة
الرئيسيني يف سلسلة اإلنتاج الغذائي .وقد أفيد أن ترمجة اخلطوط التوجيهية التقنية إىل وثائق ورسائل سهلة االستخدام
لينفذها املزارعون والوزارات وغريهم من املستخدمني كانت وسائل فعّالة جداً للتوعية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات
اليت حتملها األغذية .لكن األولويات املنافسة أدت إىل تأثري معتدل فق على السياسات واملمارسات على الصعيد
الوطين .وقد يستفيد تطبيـق وتنفيذ اخلطـوط التوجيهية من اسرتاتيجيـات نشر وتعميم ،باإلضافة إىل استخدام أدوات
االتصال املعروفة ،ومن دمج مبادرات تعبئة املوارد وتنمية القدرات واجلهود املبذولة لتعميم حتليل خماطر مقاومة
مضادات امليكروبات اليت حتملها األغذية يف الربامج الوطنية.
املصدر :تقييم منشورات منظمة األغذية والزراعة2015 ،
 -19يف مسوحات دراسة احلالة 24 ،تلقت سهولة استخدام البوابة اإللكرتونية والتغطية اللغوية ودعم املستخدم
واملشاركة درجات أقل إجيابية من معايري سهولة االستخدام األخرى املذكورة .ووفقا للزبائن والدول األعضاء ،على
املنظمة أن تبذل املزيد من اجلهد لتحسني النفاذ إىل املواد على اإلنرتنت ،وأيضاً ،كما أشري بالفعل يف الشكل ،1
لتحسني االستهداف وإشراك املستخدمني النهائيني والشركاء يف مرحلة التصميم.

 -3ما مدى ضمان املنظمة لالمتياز التقين ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها وجلودتها؟
النتيجة  -3هناك اعرتاف واسع النطاق باالمتياز التقين ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة .وتوفر املنظمة
توجيه ًا وآلية لضمان جودة احملتوى التقين .ولدى املستخدمني النهائيني واخلرباء رأي إجيابي يف جودة قواعد بيانات
املنظمة ومنشوراتها (وتوقعات عالية يف هذا الصدد) .وينبغي أن يكون ذلك حافزًا لتعزيز آليات ضمان جودة كافة
خدمات ومنتجات املعرفة وتطبيق هذه اآلليات بثبات.
 -20وافقت الدول األعضاء اليت استجابت الستبيان التقييم بشدة على أن منتجات وخدمات املعرفة اليت تقدمها
املنظمة تتحلى بامتياز تقين (الشكل  .)2وقد بينت التقييمات ودراسات احلالة السابقة أن املستخدمني يقدرون جودة
منشورات وقواعد بيانات املنظمة تقديراً عالياً (وتوقعاتهم منها مرتفعة أيضا) .فلدى أكثر من  75يف املائة من مستخدمي
قاعدة البيانات الذين مشلهم املسح رأي حمبذ جداً يف كل معيار من معايري اجلودة املقرتحة (أي االلتزام باملواعيد
 24على وجه اخلصوص ،وُجد أن دعم املستخدمني ضعيف باملقارنة مع املنظمات الدولية األخرى (مثل البنك الدولي) .وتقف اللغة عائقا أمام
االستفادة ،مثالً يف أمريكا الالتينية من قواعد البيانات اليت ال تتوفر حتى اآلن باإلسبانية (كقاعدة بيانات رصد أسعار األغذية وحتليلها وقاعدة
بيانات مؤشر أسعار األغذية).
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والتقديم يف الوقت املناسب واملوثوقية والدقة) ،بينما أعطت تقديرات اخلرباء لعينة من
( 4.3من  )6للجودة التقنية للمنشورات (اجلدول .)1
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مطبوعة درجة مرضية

 -21رغم أن منظمة األغذية والزراعة وضعت عدة أدلة وآليات لضمان جودة احملتوى التقين ،ال تزال هناك بعض
25
الثغرات ،خاصة على مستوى التنفيذ .فمثالً ،وُضع يف عام  2013إطار متني لضمان اجلودة اإلحصائية يف املنظمة
يشمل من بني مجلة أمور ( )1التقييم الذاتي ألنشطة مجع ونشر البيانات املوجودة؛ ( )2املراجعة اخلارجية لألنشطة
اإلحصائية الرئيسية؛ ( )3تقييمات الحتياجات األنشطة اإلحصائية اجلديدة .غري أن هذا اإلطار مل ينفذ بعد بسبب
القيود املالية .وعالوة على ذلك ،فإنه يركز فق على تلك األنشطة اليت تقع ضمن مسؤولية املنظمة دون معاجلة اجلودة
لدى املصدر (أي حتسني البيانات الرمسية).
 -22وفقاً لسياسة املنظمة يف جمال النشر" 26،ينبغي أن ختضع منتجات املعلومات ملراجعة تقنية سليمة ،مبا يف
ذلك استعراض من نظراء خارجيني [...و] أن تتلقى ضمان ًا جلودتها من جمموعة استعراض تابعة للشعب/لإلدارات".
وقد ذكر  93يف املائة من اجمليبني على مسح املوظفني أن منشوراتهم ختضع الستعراض أقران أو ألشكال أخرى من
ضمان اجلودة .ولوحظ أيضا أنه بينما كان استعراض األقران الداخلي مناسب ًا لطبيعة ونطاق املنتجات ،اقرتح بعض
الشركاء االستعانة باستعراض خارجي يف بعض احلاالت بغية تعزيز مصداقية منتجات املعرفة الرئيسية لدى واضعي
السياسات والشركاء يف التنمية ووسائل اإلعالم املتخصصة.
 -23أخرياً ،ركزت املنظمة إىل حد كبري على ضمان جودة احملتوى التقين .وقد اقرتح بعض اجمليبني تدابري ترمي
إىل تعزيز مصداقية ومشولية تدابري ضمان اجلودة تشمل إنشاء جمموعات استشارية أو فرق خرباء مستقلة (خاصة
ملنشورات "حالة العامل" الرائدة البارزة) ومواصلة تعزيز ورصد تطبيق السياسات واخلطوط التوجيهية ذات الصلة يف
28
املنظمة 27من خالل الفرق املشرتكة بني اإلدارات القائمة أو من خالل الشبكات التقنية املنشأة حديثا.

 25منظمة األغذية والزراعة .2014 .إطار ضمان اجلودة اإلحصائية يف املنظمة.
 26منظمة األغذية والزراعة .2013 .سياسة النشر.،روما.
 27على غرار معايري الفاو لإلدارة البيئية واالجتماعية املتاحة على العنوان  http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf؛ وسياسة الفاو بشأن املساواة
بني اجلنسني املتاحة على العنوان  http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf؛ وسياسة الفاو بشأن الشعوب األصلية والقبائل
املتاحة على العنوان  http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdf؛ وسوى ذلك.
 28أصبحت الشبكة التقنية للغابات بالفعل حيزاً للنقاشات حول جودة العمل
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الشكل  :2تقييم الدول األعضاء ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة ( :1ال أوافق بشدة –  :8أوافق
بشدة).
لم يكن بلد ليست يع تحقي النتا نفسها دون منتجات وخدمات منظمة األ ذية والزراعة المعرفية
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 -4ما مدى كفاءة املنظمة يف ااستخدامها ملواردها البشرية واملالية يف إنتاج ونشر منتجات وخدمات
املعرفة؟
النتيجة  -4ت ُنتج منتجات وخدمات املعرفة بطريقة المركزية ،وتعمل عموماً يف إطار القيود املفروضة على امليزانية.
وعلى وجه اخلصوص ،ميكن أن يكرس املزيد ألنشطة التوزيع بغية توسيع قاعدة املستخدمني اجلدد احملتملني .وعلى
الرغم من أن التعاون مع شركاء خارجيني قد ساعد على تعزيز املوارد ،ينبغي أن يكون هناك تعاون أكرب بني القائمني
على التأليف واملكاتب امليدانية ،وبني اخلرباء التقنيني وخرباء االتصال ،وفيما بني املشغلني .ومن شأن التوجه األكرب
حنو املستخدمني وكذلك التعاون والتنسيق الداخليني أن يعززا ال الكفاءة فق ولكن أيض ًا النشر والتوعية.
 -24إنتاج ونشر منتجات وخدمات املعرفة يف املنظمة عملية المركزية إىل حد بعيد 29.ويلعب املوظفون من اإلدارات
التقنية دوراً قياديا يف عملية التطوير ،بتنسيق أو استعراض من اللجان ذات الصلة (مثالً ،املنشورات) أو جمموعات عمل
مشرتكـة بني اإلدارات (مثالً ،قواعـد البيـانات والشبكات ومـوارد التعلم) .غري أنه ليـس هناك لكل قاعـدة بيانـات أو
مطبوعة أو شبكة أو مورد تعلّم خ ميزانية حمدد لتغطية التطوير أو التكاليف التشغيلية .وعدا عن بعض
االستثناءات 30،يدار معظم منتجات وخدمات املنظمة ضمن قيود امليزانية ،وقد أشار أكثر من نصف القيمني على قواعد
البيانات واملنشورات والشبكات وموارد التعلم إىل ميزانيات تقل عن عشرة آالف دوالر أمريكي يف السنة .ونتيجة لذلك،
ليس الكثريون منهم راضني عن املوارد املوضوعة بتصرفهم  .وعالوة على ذلك ،ال ميلك حوالي ثلث القيّمني اسرتاتيجية
للتوعية 31ويكرس معظم املديرين أقل من  10يف املائة من وقتهم لتعزيز منتجات وخدمات املعرفة.
 -25يعمل بعض املديرين يف املنظمة مع أصحاب مصلحة داخليني وخارجيني لتجميع املوارد لتطوير ونشر منتجات
وخدمات املعرفة ذات الفائدة املشرتكة .فمثالً ،تعمل املنظمة مع املعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية بشأن املناطق
اإليكولوجية الزراعية يف العامل ،ومع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن التوقعات الزراعية ،كما تعمل
اإلدارات التقنية مع املكاتب امليدانية (والعكس بالعكس) إلنشاء مدارس املزارعني امليدانية (انظر اإلطار .)5
اإلطار  :5مدارس املزارعني امليدانية
بدأت مدارس املزارعني امليدانية يف أواخر الثمانينات من خالل برنامج املنظمة يف إندونيسيا بهدف إدخال نهج جديدة
لإلدارة املتكاملة لآلفات بني جمموعات من مزارعي األرز .ومن هذه البدايات وطوال السنوات الـ  25التالية ،أدخل
نهج مدارس املزارعني امليدانية يف مجيع البلدان النامية تقريباً ووسع ليشمل جوانب خمتلفة من الزراعة والرعي وتربية
املاشية وتغري املناخ والتسويق الزراعي واملهارات احلياتية .وميكن بسهولة تعديل نهج مدارس املزارعني امليدانية
وتكييفها ملواضيع كثرية متنوعة ،شريطة أن متزج الرتكيز التقين مع تطوير قدرات املزارعني على التعلم من خالل
مشاهداتهم اخلاصة والتفاعل مع أقرانهم وتطوير املهارات الشخصية اليت تساعدهم يف أن يصبحوا أكثر متكنا .وبالنظر
 29هذا يعين أن لدى اإلدارات التقنية واملكاتب امليدانية حرية إىل حد كبري يف تطوير منتجات وخدمات املعرفة واتباع التوجيه املتضمن يف سياسات
املنظمة ،من مثل سياسة النشر املؤسسية يف املنظمة لعام  ،2013ويف اخلطوط التوجيهية ،من مثل ممارسات التعلّم اجليدة يف جمال التنمية الفعّالة
للقدرات لعام .2012
 30ليست هناك ميزانيات خمصصة إال فق للمنشورات الرئيسية اليت تصنّف على أنها ضمن "جماالت تقنية مؤسسية وقواعد البيانات األساسية
يف إطار اهلدف االسرتاتيجي  6والشبكات التقنية .أما باقي املنشورات فيمول من املشاريع أو يُشمل يف اهلدف االسرتاتيجي ذي الصلة.
 31لوحظ أيضا يف تقييم دور املنظمة وعملها املتعلقني باملياه.
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إىل احلاجة إىل اخلربة التقنية ،فضالً عن اخلربة املنهجية يف تعليم الكبار ،تطورت مدارس املزارعني امليدانية من خالل
تعاون داخلي بني الشُعب واملكاتب املختلفة .وقد أتاح ذلك االعرتاف الواسع باملنظمة كمورد دراية فيما يتعلق بالبحوث
الريفية واإلرشاد الريفي .ومدارس املزارعني امليدانية هي أحد النُهج األطول أمداً واألكثر تكيفاً على نطاق واسع لتعزيز
التعلم بني املزارعني ،ويعود ذلك أساسا إىل أسلوب تعلم الكبار التشاركي بقيادة املزارعني أنفسهم.
املصدر :تقييم موارد التعلم يف املنظمة،

2015

 -26رغم أن التعاون ازداد يف بعض النواحي ،يبني استعراض أكثر تفصيالً أن هناك عموماً مستويات متفاوتة من
التعاون ،خاصة يف املنظمة ومع الشركاء احملليني .فمثالً ،يُشرك أقل من نصف قواعد البيانات املكاتب امليدانية يف
أنشطة النشر والرتويج .كما يبدو أن هناك تعاون ًا حمدودًا بني املوظفني التقنيني وأخصائيي إدارة االتصاالت/املعرفة،
الذين ميكن أن يساعدوا الفرق التقنية يف اسرتاتيجيات التوعية والنشر .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن أن يوحّد مديرو
الشبكات وقواعد البيانات املوارد بغية خفض التكاليف واالستفادة من التآزرات.
 -27أوصت التقييمات السابقة أنه ينبغي أن تكون املنظمة "أكثر انتقائية وتعطي أولوية للنوعية عوضاً عن الكمية يف
التخطي [ملنتجات املعرفة] و[املنتجات املعيارية]" 32.ويف الوقت احلاضر ،تعمل منظمة األغذية والزراعة على "توحيد
وحتسني النفاذ إىل مركز إيداع الوثائق وحتديد أولويات التوزيع اإللكرتوني" 33كوسيلة لتبسي إصدار املنشورات ،وتنظر
يف تدابري حلماية تطوير الشبكات وقواعد البيانات املوجهة حنو النتائج  .ومن الواضح أنه تنبغي معاجلة احلالة
الراهنة ،ذلك أن بعض منتجات وخدمات املعرفة ال يستويف معايري اجلودة وال يليب توقعات املستخدمني وال يزال غري
معروف إىل حد كبري من املستخدمني املستهدفني .وميكن حتسني كفاءة منتجات وخدمات املعرفة بزيادة مشاركة
الشركاء واملستخدمني املستهدفني (مثل احلكومات الوطنية واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص) وتعزيز آليات
التخطي  ،مبا يف ذلك الفريق العامل املشرتك بني اإلدارات املعين باالحصاءات.

 -5هل هناك تآزرات أو حاالت ازدواج أو ثغرات يف منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها
املنظمة؟
النتيجة  -5رغم أنه ال يبدو هناك غري القليل من االزدواجية ،إالّ أن هناك ثغرات يف املعرفة يف بعض اجملاالت
املواضيعية ،خاصة تلك اليت تعاجل مواضيع متخصصة .ويف كثري من األحيان ،تنشر بيانات وحتليالت وموارد التعلم
اليت توفرها املنظمة من خالل قنوات ومنابر ال عالقة هلا.
 -28هناك مراحل عديدة ميكن أن تتحقق فيها تآزرات يف إنتاج ونشر منتجات وخدمات املعرفة .وكما حبثنا يف
القسم السابق ،ميكن أن تتحقق التآزرات عندما يتعاون القائمون على العمليات مع سائر وحدات املنظمة أو الشركاء
اخلارجيني لالستفادة من املزايا النسبية لكل منهم ،أو نتيجة التسليم أو النشر املشرتك للمنتجات واخلدمات ،كما
حدث يف تقرير حالة األغذية والزراعة للفرتة  2013-2011وتقرير التوقعات الزراعية الذي صدر عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة .ويشكل ذلك جماالً ميكن أن تقوم فيه املنظمة مبزيد من العمل
.http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392e.pdf 32
.http://intranet.fao.org/fileadmin/filemanager/docs/CORPORATE_COMMUNICATION_STRATEGY_en.pd f 33
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لزيادة قيمة ما تعرض وختطي "نهج الصومعة" 34املتمثل بتقديم بيانات وحتليالت وموارد تعلم على منصات ال عالقة
هلا ،مثالً ،عن طريق استخدام تكنولوجيات جديدة لتيسري إمكانية اكتشاف منتجات وخدمات املنظمة ومزج منتجات
وخدمات املعرفة مع مبادرات تنمية القدرات.
 -29رغم أن التقييمات املواضيعية مل جتد تداخالت رئيسية ،إال أنها سلطت الضوء على بعض التناقضات بني
قواعد بيانات املنظمة (مثل بيانات األسعار يف قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة  ،FAOSTATوقاعدة بيانات رصد
أسعار األغذية وحتليلها ،وقاعدة بيانات مؤشر أسعار األغذية) ،ومع مصادر خارجية (مثالً ،بني قاعدة البيانات
اإلحصائية للمنظمة  FAOSTATوموفري البيانات اخلارجية/الوطنية) .أما من حيث الثغرات ،فيبدو أن منتجات
وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة تغطي اجملاالت املواضيعية مجيعها اليت تقع ضمن إطار مسؤولية املنظمة .فمثالً،
تعاجل معظم منشورات املنظمة وقواعد بياناتها القضايا ذات الصلة باألمن الغذائي وإنتاج األغذية وتغري املناخ .أما تغطية
املواضيع األكثر ختصصاً ،مثل احلماية االجتماعية وصحة احليوان وصحة النبات والرتبة ،فهي أقل تواترا .وقد قدّم
املستخدمون والزبائن الذين مشلهم املسح قائمة طويلة من املواضيع اليت تنبغي معاجلتها ،مبا يف ذلك الثغرات املعرفية
وقابلية منتجات وخدمات املنظمة املعرفية لالكتشاف من املستخدمني احملتملني.
-6

هل وصلت منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة إىل املستخدمني املقصودين

واالاستخدامات املقصودة؟
النتيجة  -6خيتلف مدى وصول منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة ومدى استخدامها استخداماً فعا ًال
باختالف جمموعات املستخدمني .وتستفيد املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية واألوساط البحثية واألكادميية أكثر من
غريها من البيانات واملعلومات اليت توفرها املنظمة .ويواجه املستخدمون على املستوى القطري ،وخاصة من مناطق نامية
شبكة اإلنرتنت و/أو التغطية اللغوية فيها ضعيفة مشاكل أكرب يف احلصول على بيانات وحتليالت وموارد املنظمة ،كما
أنهم يطالبون خبدمات ومنتجات معرفية ذات صلة بالسياق.
 -30خيتلف مدى وصول منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة باختالف املستخدمني املستهدفني،
وخاصة يف البلدان النامية .ويبدو على أساس املعلومات اليت مجعت 35أن موظفي احلكومة والباحثني والشركاء يف
التنمية واالستشاريني واملدونني ووسائ اإلعالم هم األكثر استخداماً للبيانات واملعلومات اليت توفرها املنظمة .وقد وصل
بعض برامج التعلم ،من مثل مناهج التعلم اإللكرتوني بشأن األمن الغذائي ،إىل أكثر من  165 000متعلم عرب اإلنرتنت
يف مجيع أحناء العامل (أنظر اإلطار  .)6مع ذلك ،يف كثري من األحيان ،مل يكن حوالي ثلث الزبائن على املستوى
القطري الذين مشلهم املسح ألغراض هذا التقييم على دراية مبنتجات وخدمات املعرفة ذات الصلة بالرغم من اعتبارهم
مستخدمني أساسيني .كذلك مل يستطع حوالي ربع موظفي املنظمة الذين مشلهم املسح حتديد املستخدمني احملددين
36
ملنتجات وخدمات املعرفة اليت يقدمونها.
 34كما أشري يف برنامج العمل اإلحصائي للفرتة " ،2015-2014االزدواجية [الداخلية] نامجة عن أن بيانات املنظمة تبنى كصوامع مستقلة كل منها
ف ذاتيا.
مكت ٍ
 35مثالً دراسات حالة ،ومسوح الزبائن و حتليل املقياس السيرباني.
36

كان ذلك أكثر وضوحاً يف حالة قواعد البيانات واملنشورات اليت ال تتطلب تسجيالً مسبقا.
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اإلطار  -6مناهج التعلم اإللكرتوني عن األمن الغذائي
منذ عام  ،2006دعم االحتاد األوروبي املنظمة يف وضع منهج تعلم إلكرتوني شامل عن األمن الغذائي .ومن خالل
برنامج مشرتك بني املنظمة واالحتاد األوروبي ،هو برنامج "حتسني احلوكمة العاملية ألغراض احلد من اجلوع" ،وضع
ما يزيد على  23دورة جمانية على اإلنرتنت يف  11جماالً مواضيعي ًا وبلغات ثالث .وقد كانت دورات التعلم اإللكرتوني
اليت وضعت بالتعاون مع عدة شركاء مبثابة األساس جملموعة واسعة من أنشطة تنمية القدرات املتعلقة باألمن الغذائي.
وتستخدم الدورات التدريبية يف األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية لتنمية قدرات املوظفني ،كما تستخدم ألنشطة
التدريب اخلارجي للمنظمة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي واتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ .كما تستخدم الدورات ألغراض تنمية القدرات مؤسسات أخرى ،مثل معهد البلدان األمريكية
للتعاون يف ميدان الزراعة واالحتاد الدولي جلمعيات الصليب األمحر.
ويف أغسطس/آب  ،2015كان منهاج التعلم عن األمن الغذائي قد وصل إىل أكثر من  165 000متعلم عرب اإلنرتنت يف
مجيع أحناء العامل ،وكان  76يف املائة من املتعلمني من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا .وثبت أن التعاون مع شركاء يف
التنمية آخرين لنشر منهاج التعلم اإللكرتوني كان عامالً رئيسياً يف اتساع انتشار الربنامج .وباإلضافة إىل توفر دورات
التعلم اإللكرتوني يف مركز التعلم اإللكرتوني يف املنظمة ،تُنشر دورات التعلم اإللكرتوني أيضاً من خالل شبكة االحتاد
األوروبي  ،Learn4devوشبكة املعونة األوروبية العملياتية لألمن الغذائي ،ومن خالل احتادات اجلامعات ،اليت تتيح
للجامعات األعضاء استخدام دورات التعلم اإللكرتوني يف املناهج املوجودة أو اجلديدة .وباإلضافة إىل ذلك ،حيصل أكثر
من  80منظمة غري حكومية دولية عاملة يف جمال التنمية واإلغاثة اإلنسانية والصحة والعدالة االجتماعية على دورات
تعلم إلكرتوني من خالل التعلم يف منصة التعلم للمنظمات غري احلكومية .ويبني مثال منهاج التعلم اإللكرتوني هذا املدى
الذي ميكن أن تصله دورات املنظمة للتعلم اإللكرتوني إذا ما صممت باتباع تقييمات حلاجات التعلم شاملة وباستخدام
37
معايري اجلودة ودفق أعمال جيد.
املصدر :تقييم موارد التعلم يف منظمة األغذية والزراعة.2015 ،
 -31من الصعب تقييم مدى االستخدام الفعال للمجموعة الواسعة من منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة.
وتستخدم بيانات املنظمة على نطاق واسع للبحوث والتحليالت .مثالً ،هناك ما يزيد على  44 400استشهاد بقاعدة
البيانات اإلحصائيـة  FAOSTATفـي باحث جوجل سكوالر ()Google Scholar؛ وذلك حوالـي ضعف كميـة
االستشهادات ببوابيت بيانات البنك الدولي وبيانات األمم املتحدة (أنظر اجلدول أدناه).

37

منهجيات التعلم اإللكرتوني :دليل لتصميم وتطوير دورات التعلم اإللكرتوني.
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اجلدول  :3االاستشهادات واإلشارات على شبكة اإلنرتنت لقواعد بيانات خمتارة

املنتج املعريف

قاعدة البيانات اإلحصائية
للمنظمة FAOSTAT

املالكون

منظمة األغذية والزراعة

البنك الدولي
data.worldbank.org
األمم املتحدة
data.un.org
املصدر :تقييم قواعد بيانات منظمة األغذية والزراعة لعام .2015

اإلشارات على شبكة
اإلنرتنت
العدد
العدد
التقديري
التقديري
ملرات نقر ملرات نقر
املوقع
الراب

عدد االستشهادات
جوجل
سكوالر

قاعدة
بيانات
سكوبس

3 612

1 377

44 400

12 967

353

191

21 400

4 752

861

445

2 720

585

 -32تستخدم منشورات املنظمة العاملية كثرياً على املستوى القطري ،ويف بعض األحيان أكثر مما تستخدم املنشورات
القطرية أو تلك احملددة ببلد معني ،ويتفوق انتشار املنشورات املتعلقة بالدعوة (حالة األغذية والزراعة يف العامل،
املوجزات السياساتية) تفوقاً طفيفاً على الورقات االستشارية العلمية (اخلطوط التوجيهية واملقاالت والبحوث) .ولكن ،يف
بعض األحيان ،تستخدم املنشورات اليت تصدرها منظمات دولية أخرى أكثر من منشورات املنظمة 38.وقد قدّم
املستخدمون من البلدان النامية بشكل عام تقييماً ملنشورات املنظمة الرائدة البارزة أكثر إجيابية من تقييم املستخدمني من
البلدان املتقدمة النمو .ويف بعض احلاالت ،كتقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل ،هناك استخدام
قوي يف أحناء العامل املتقدم النمو والعامل النامي .غري أن االفتقار إىل الشراكات واملوارد املالية يقيّد يف كثري من األحيان
تبين الرسائل الرئيسية.
 -33من بني أنواع موارد التعلم املختلفة والشبكات اليت تديرها املنظمة ،الطلب األكرب هو على تلك اليت يكون
حمتواها ذو صلة بالسياق .وكما لوحظ يف بعض دراسات احلالة (الشبكة التقنية للغابات ،املنتدى العاملي املعين باألمن
الغذائي والتغذية) ،ويف تقييمات سابقة ويف استقصاءات آراء البلدان والزبائن ،كانت دورات التعلم وجها لوجه
واملباحثات على اإلنرتنت 39منصات فعالة لتقاسم املعرفة.

 38أحد أفضل التقارير أداء هو تقرير حالة األغذية والزراعة " 2012-2011املرأة يف الزراعة" ،الذي تبني قاعدة بيانات سكوبس أنه استشهد به
مرة .أما املنشورات املشابهة فقد بلغت االستشهادات بها ثالثة إىل ستة أضعاف (تقرير عن التنمية يف العامل  2012بشأن املساواة بني اجلنسني
والتنمية الذي استشهد به  134مرة ،وتقرير الفقر يف الريف الذي أصدره الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي استشهد به  65مرة).
 39كانت املباحثات اليت جرت عرب اإلنرتنت ووجها لوجه عوامل رئيسية وراء منو بعض الشبكات اليت تدعمها املنظمة .ففي حالة الزراعة
اإللكرتونية ،ارتفعت العضوية من  3 640عضو يف عام  2008إىل  12,100يف عام  .2014ويف حالة شبكة تغري املناخ ،وإىل حد أقل شبكة التعاون
التقين يف جمال التكنولوجيا األحيائية النباتية ،تضاعفت العضوية خالل السنوات اخلمس املاضية.
20

17

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة بالزراعة واألغذية

 -7ما هي احملصالت اليت حققتها أو اساهمت يف حتقيقها منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها
املنظمة؟
النتيجة  -7ساهمت منتجات وخدمات املعارف يف تعزيز املعرفة والتحليالت التقنية وتقوية قاعدة األدلة للسياسات
والربامج .وال جتمع التعليقات من املستخدمني بصورة منتظمة ،ونادراً ما يسجل تأثري ونتائج منتجات وخدمات املعرفة
اليت توفرها املنظمة ،خاصة على املستوى التنظيمي وعلى مستوى السياسات.
 -34كما تبني من التقييمات السابقة ،تستخدم بيانات ومعلومات املنظمة ومواردها التعليمية يف طيف من الربامج
والتحليالت والدراسـات املتعلقـة باألغذية والزراعة .ووفقاً الستطالعــات آراء موظفي املنظمـة والدول األعضاء (أنظر
الشكل  ،)2تستخدم منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة أساساً يف تعزيز املعرفة التقنية .غري أنه ال يفهم
جيداً يف كثري من األحيان كيف ترتجم زيادة املعرفة (يف األجل املتوس ) إىل حتليالت أفضل وإىل قاعدة أدلة حمسّنة
للسياسات أو الربامج أو كيف تغيّرت مواقف وممارسات املستخدمني املستهدفني .وجيمع عدد قليل جداً من موظفي
املنظمة (ربع من أجابوا على املسوح) بانتظام تعليقات راجعة من املستخدمني أو املتدربني السابقني ،وال يقوم غري عدد
أقل بتوثيق العمليات أو العوامل اليت تؤثر على النتائج على املستويني التنظيمي والسياساتي (على املدى الطويل).
ويشكل ذلك فرصة ضائعة لتعظيم القيمة املؤسسية للمعرفة والدراية اللذين متتاز بهما املنظمة (أنظر اإلطار .)6

اإلطار  -6رمسلة اخلربة يف املنظمة
وفقا للمنظمة " 40رمسلة اخلربة...عملية تكرارية تُحدد من خالهلا جتربة معينة (بنجاحاتها وإخفاقاتها) وتقيّم وتوثق يف
وسائ متعددة ...وبفضل أعمال التوثيق واالستفادة من املمارسات اجليدة ،ميكن للمنظمة املعنية أن تستجيب بسرعة
وفعالية أكرب لألنواع املختلفة من األزمات والتغيريات اليت ميكن أن تنشأ" .واجلهود الرامية إىل تعزيز رمسلة اخلربات
يف املنظمة حديثة العهد نسبيا؛ فقد بدأت رمسياً يف عام  2011بقيادة مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات 41.كما
قام بعض املكاتب امليدانية ،مثل املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،مببادرات لتوثيق جتارب
التدخالت السياساتية وامليدانية الناجحة 42.وكان عدد من نظراء املنظمة الذين اجتمعوا مع الفريق يف ثالثة بلدان يف
أمريكا الالتينية (شيلي وبريو وبنما) ملمني باجلهود التنظيمية اليت يبذهلا املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب 43يف إطار املبادرة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة وإسبانيا (خاصة الربنامج اخلاص لألمن الغذائي
يف أمريكا الوسطى . )44وقد أفيد أن املشاريع املرتبطة مبثل هذه املبادرة (مثل املشروع االسرتاتيجي لألمن الغذائي يف
أمريكا الوسطى) استفادت من "الدراية" اليت مجعت من خالل توثيق اخلربات امليدانية .ورغم أنه يتوقع من برامج

40

FAO, 2013. Good Practices at FAO: Experience capitalization for continuous learning. External concept note.
.http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf

 41وضع مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات وحدات تعلم ،ودعم حتديد ونشر وتطبيق "املمارسات اجليدة" على املستويني القطري واإلقليمي،
.
فضالً عن عقد "معارض مشاركة" يف املقر الرئيسي ويف مواقع ميدانية
42
43

.http://www.fao.org/in-action/programa-espana-fao/lineas-de-trabajo/conocimiento-comunicacion/en/

مثل ،كولومبياHuertas familiares: Experiencia de Seguridad Alimentaria en el marco de la política pública ،؛ وهندوراس،

.Apoyo a la mejora de los ingresos familiares a través de Huertos Urbanos municipal
.http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/es/ 44
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املنظمة ومشاريعها أن تدمج يف تصاميمها "دروساً مستفادة من األعمال السابقة ذات الصلة" 45،ليس هناك تطبيق متسق
ملنهجيات رمسلة اخلربة لالستحواذ على مثل هذه املعرفة؛ 46وليست هناك مراكز إيداع يسهل الوصول إليها خلزن مثل
هذه املعلومات و/أو الرجوع إليها .وينبغي على املنظمة أن تستفيد من معرفتها املؤسسية ،خاصة يف املشورة بشأن قضايا
احلوكمة والقضايا السياساتية.

رابع ًا  -االاستنتاجات والتوصيات
 -35تفحص التحليل يف األقسام السابقة عدداً من جوانب الدعم الذي تقدمه املنظمة لألهداف اإلمنائية للبلدان
األعضاء من خالل إنتاج ونشر منتجات وخدمات معرفية .وبناءاً على هذه النتائج ،يعرض هذا الفصل استنتاجات
رئيسيــة وتوصيـات هلا صلـة خاصـة بعمـل املنظمـة فـي إطـار اهلـدف ( 6اجلـودة التقنيـة واملعرفـة واخلدمـات)
واهلدف ( 8التوعية).

ألف -االاستنتاجات
االاستنتاج  -1تنتج املنظمة جمموعة واسعة من منتجات وخدمات املعرفة اليت تستجيب إىل حد كبري لوالية املنظمة
وطلبات الدول األعضاء .والعديد منها يلقى االحرتام والتقدير على نطاق واسع ،كقواعد البيانات اإلحصائية ،مثال .غري
أن بعضها ميكن تفصيله خصيصاً على حنو أفضل لالحتياجات احملددة للجمهور املستهدف .كذلك ال جيري بذل ما
يكفي من اجلهد لضمان سهولة حصول املستخدمني على منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة أو للتوعية بها
أو ضمان الرضا عنها أو لتوثيق التجارب الناجحة واالستفادة منها.
 -36جتري باطراد مواءمة منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة لتساهم يف األهداف االسرتاتيجية
للمنظمة 47.غري أن املستخدمني والشركاء ال يشاركون باستمرار وانتظام يف عملية التطوير وال يوفر هلم الدعم الكايف.
ويؤدي ذلك إىل صعوبة يف العثور على بعض املنتجات واخلدمات واستخدامها ،فتظل غري معروفة للمستخدمني
احملتملني الرئيسيني .وهناك عدد من الفجوات يف املعرفة واحتياجات للمستخدمني مل تلبّ ،فضال عن تزايد الطلب
على منتجات وخدمات املعرفة احملددة بالسياق ،وخاصة ملعاجلة قضايا تنمية القدرات وقضايا احلوكمة/القضايا
السياساتية.
 -37يف الوقت نفسه ،كان هناك انفجار يف مصادر البيانات واملعلومات يف السنوات القليلة املاضية ،ما أدى إىل
زيادة اخليارات املتاحة للمستخدمني احملتملني واملتعلمني .وعلى الرغم من أن املنظمة ال تزال حتتل مكاناً متميزاً كمزود
للمعرفة املتعلقة باألغذية والزراعة (وخاصة يف البلدان النامية) ،إال أنها ميكن أن تفقد مكانتها كمركز مرجعي ما مل

45

.http://www.fao.org/docrep/016/ap105e/ap105e.pdf

 46أظهر استعراض الثين عشر مشروعاً يف بلدان نامية اختريت الستطالع رأي الزبائن (وكذلك يف بريو وإكوادور) أن ربع املشاريع فق أدرجت يف
تصميمها دراية مؤسسية من مشاريع سابقة ،ووفرت جماالً يتيح تبادل الدروس املستفادة وتوثيقها.
 47يفتح ختطي عمل املنظمة للفرتة  ،2017-2016الذي بدأ على املستوى القطري بتحديد النتائج القطرية اليت تعرب عن األولويات القطرية،
اجملال ملعاجلة احتياجات قطرية ملموسة أثناء تصميم منتجات وخدمات املعرفة اجلديدة .
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تتبع نهج ًا أكثر اسرتاتيجية لتوليد ونشر املعرفة .وحالياً ،يطور معظم منتجات وخدمات املعرفة مبيزانيات حمدودة
وهي تعاني من نقص التمويل فيما يتعلق بنشر ودعم املستخدمني وآليات رمسلة اخلربات.
االاستنتاج  -2تستخدم بيانات ومعلومات املنظمة لتحسني أهمية البحوث والتحليالت ودعم صنع القرار القائم على
األدلة يف احلكومات واملنظمات الدولية .غري أن إجراءات ضمان اجلودة ال تطبق باتساق.
 -38يزور مواقع العديد من منتجات املنظمة ،مثل قاعدة البيانات اإلحصائية  FAOSTATوالكثري من منشوراتها
الرائدة البارزة ،ماليني الزوار سنوياً ،ويستشهد بها ويشار هلا على نطاق واسع يف املنشورات األكادميية ومواقع
اإلنرتنت ووسائل اإلعالم .ويلجأ الزبائن والشركاء يف مجيع أحناء العامل إىل املنظمة للحصول على مشورة متخصصة
وعالية اجلودة .غري أن هناك افتقارًا إىل االتساق يف تطبيق معايري اجلودة.
 -39لتيسري تطبيق معايري اجلودة ،ينبغي أن تفصل هذه املعايري خصيصاً حسب احتياجات وخصائص أنواع
وأغراض منتجات وخدمات املعرفة املختلفة اليت توفرها املنظمة .فمثالً ،تكمن قيمة قواعد البيانات يف دقتها وتوحيدها
منهجيا .أما املنشورات فتعتمد بدالً من ذلك على البيانات القوية وعلى العرض الواضح املنظم جيدا ،واألهم من ذلك
على مصداقية التحليل وتفسري احلقائق ،وهذا ما يتطلب قدرات فكرية وتفكريًا ابتكاريا .ومن هنا أهمية االستعراضات
اخلارجية والفرق االستشارية وأشكال التفاعل اإلنسانية األخرى لضمان االمتياز يف العمل التقين والتحليالت األخرى.

باء .التوصيات
التوصية  -1بوسع املنظمة أن تولي اهتمام ًا أكرب الحتياجات املستخدمني واملتعلمني ،وكذلك إلمكانات حتسني سهولة
استخدام مجهور أوسع للموارد وتوسيع نفوذها.
 -40حتسني تقدير احتياجات املستخدمني واملتعلمني :تنتج املنظمة جمموعة واسعة من منتجات وخدمات املعرفة.
وينتج بعضها استجابة لاللتزامات واملتطلبات العاملية ،مثل قواعد البيانات اإلحصائية واملنشورات الرائدة البارزة ،بينما
يوجه غريها (وخباصة على املستوى القطري) حنو االحتياجات املعرفية الناشئة أو املباشرة .ويتميز تنوع أهداف
وقدرات ووسائل املتلقني احملتملني ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة بأنه واسع جدا .ويف الوقت احلاضر،
ال تبذل جهود كافية لتقييم احتياجات املستخدمني واملتعلمني ،وذلك عامل مقيد الستخدام هذه املنتجات واخلدمات.
 -41حتسني جتربة املستخدم :يبحث بعض املستخدمني عن جمموعات خمتلفة من البيانات واملعلومات ،ويتوقع
هؤالء أن جيدوها باحلد األدنى من اجلهد .وهناك آخرون ممن ليس لديهم وقت للبحث أو أنهم ال يدركون ما ميكن أن
تقدمه املنظمة؛ وحتى عندما يكونون على دراية ،فإنهم حيتاجون دعم ًا إضافي ًا لرتمجة املعارف املكتسبة إىل إجراءات
ملموسة .وقد تود املنظمة أن تنظر يف تركيز جهود النشر مستقبالً على اإلنرتنت على قاعدة البيانات اإلحصائية
 ،FAOSTATإحدى منابرها األكثر جناحا ،وتعظيم إمكانية اكتشاف واستخدام منتجات وخدمات املعرفة بتوفري قدر
أكرب من الدعم للمستخدمني و"مزج" أنشطة النشر مع مبادرات تنمية القدرات ورمسلة اخلربات.
 -42وضع رؤية مؤسسية خلدمات ومنتجات املعرفة اليت توفرها املنظمة :يف عصر احلمل الزائد من البيانات
واملعلومات ،على منظمة األغذية والزراعة أن تنظر يف وضع رؤية مؤسسية حتدد كيف تعتزم أن تتخذ لنفسها موقعاً
20
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يضمن أن تفي باستمرار باحتياجات وتوقعات املستخدمني الناشئة املتغرية ،وتيسري إمكانية العثور على خمتلف
املنتجات واخلدمات والوصول إليها .وينبغي لرؤية كهذه أن تبني كيف ستدعم الوكالة قدرات ومهارات املستخدمني
لتمكينهم من االستفادة القصوى من بيانات وحتليالت املنظمة وتضمن استفادة املنتجات واخلدمات اليت توفرها املنظمة
من املعرفة املؤسسية.
التوصية  – 2على املنظمة أن تستمر يف تقوية اآلليات والتدابري املوجودة لضمان االمتياز التقين ملنتجات وخدمات
املعرفة اليت توفرها.
 -43حتسني معايري اجلودة :بالبناء على السياسات واخلطوط التوجيهية املوجودة بالفعل لقواعد البيانات وموارد
التعلم ،ينبغي على املنظمة أن تضع توجيهات مصممة لضمان جودة املنشورات .وينبغي أن تأخذ هذه اخلطوط
التوجيهية باالعتبار خمتلف أنواع ونطاقات منتجات املعرفة ،وليس النظر فق يف جودة وسالمة احملتوى التقين ،بل
أيضا يف العوامل األخرى اليت تؤثر على امتياز املعرفة اليت توفرها املنظمة ،مثل اعتبارها ملسائل املعايري البيئية
واالجتماعية واإلنصاف والقضايا احمللية/قضايا السكان األصليني.
 -44تعزيز تنفيذ نظم ضمان اجلودة :ينبغي على املنظمة أن تقوي اآلليات القائمة لضمان االمتياز التقين .وعلى
وجه اخلصوص ،تنبغي متابعة تنفيذ إطار ضمان اجلودة املوجود بالفعل لقواعد البيانات واالستفادة بشكل أفضل من
دور كبري اإلحصائيني لتمكني التطبيق الفعّال هلذا اإلطار .وباملثل ،ينبغي على املنظمة تعزيز جهودها الرامية إىل
تشجيع تطبيق التعلم اجليد وممارسات النشر اجليدة يف مجيع أحناء املنظمة .وميكن أن تدعم الشبكات التقنية املنشأة
حديثا الوعي وااللتزام بتشجيع اعتماد السياسات واملعايري ذات الصلة .وهناك حاجة إىل التوجيه بشأن أفضل الطرق
اليت متكن شبكات املنظمة من أداء هذا الدور.
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التقرير الكامل واملرفقات هلذا التقييم متاحة على املوقع اإللكرتوني ملكتب التقييم:
http://www.fao.org/evaluation

قائمة املرفقات
املرفق  -1نظرية التغيري
املرفق  -2قائمة األشخاص الذين استشريوا
املرفق  -3قائمة الوثائق والتقييمات اليت استعرضت
قائمة املالحق
امللحق  -1االختصاصات
امللحق  -2تقييم منشورات املنظمة مبا يف ذلك دراسات احلالة بشأن:
حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل
حالة األغذية والزراعة يف العامل
حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل
التوقعات الزراعية السنوية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
امللحق  - 3تقييم قواعد بيانات املنظمة ،مبا يف ذلك دراسات احلالة بشأن:
قاعدة البيانات اإلحصائية
بوابة البيانات لتحديد املناطق الزراعية اإليكولوجية يف العامل
أداة حتليل ورصد أسعار األغذية
FAOSTAT

امللحق  :4تقييم شبكات املنظمة ،مبا يف ذلك دراسات احلالة بشأن:
الشبكة الفنية للغابات
حلقة دراسات عن تغري املناخ.
املنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية
امللحق  :5تقييم موارد التعلم يف املنظمة
امللحق  :6حتليالت القياس السيرباني
امللحق  :7مسح الدول األعضاء يف املنظمة
امللحق  :8مسح الزبائن
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