
October 2015  PC 118/2  

 

 

  
 ؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QR باستخدام رمز االستجابة السريعة ميكن االطالع على هذه الوثيقة

  وميكن االطالع على وثائق أخرى للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
 www.fao.org على موقع املنظمة

 

A 

 جلنة الربنامج
 

 عشرة بعد املائة الثامنة ةالدور

 2015 تشرين الثاني/نوفمرب 6-2روما، 

  والزراعة املتعلقة باألغذية املعرفة يف راعةقييم مساهمة منظمة األغذية والزت

 موجز تنفيذي

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

  Masahiro Igarashi  السيد

 مدير مكتب التقييم

 3903 065705 39+ : اهلاتف

 

  

http://www.fao.org/


 مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة بالزراعة واألغذية تقييم

2 

 مقدمة -أوال

 1تنص املادة ، إذ الزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(مسؤولية أساسية من مسؤوليات منظمة األغذية  املعرفة نشر -1

 وتفسريها وحتليلها والزراعة واألغذية بالتغذية املتعلقة املعلومات "مجع أن تتوىل املنظمةعلى  1من النصوص األساسية

تنتج واملنشورات وقواعد البيانات والشبكات واملوارد التعليمية هي الوسيلة الرئيسية للوفاء بهذه املتطلبات. و ونشرها".

من كناتج رئيسي  "امليزانيةبرنامج العمل و"بانتظام يف  ا، وتدرجهاملعرفيةواخلدمات ئات من هذه املنتجات املاملنظمة 

 .التقينعملها نواتج 

يف عام أن جيري  2 جلنة الربنامجدورات من الدورة الثامنة بعد املائة طلبت ، 2011 األول تشرين/يف أكتوبر -2

 اخلارجي التقييممبا فيها  ،التقييمات السابقةوكانت  .األغذية والزراعة عن املعرفةدور املنظمة يف نشر لتقييم  2014

2007 لعام للمنظمة املستقل
2013تقرير تقييم الربامج لعام و 3

إنتاج ونشر منتجات من على جوانب خمتلفة قد رّكزت  4

وضعت و 5أهدافها االسرتاتيجية 2013نظمة يف عام املاستعرضت قد و .نظمةملاليت تنتجها وتقدمها ا ةاملعرفوخدمات 

 اهلدف) والتوعية (6 االسرتاتيجي )اهلدف واخلدمات املعرفةباجلودة التقنية وجودة تتعلق وظيفية جديدة  ًاأهداف

تبادل املعرفة ، تضمنت إلغاء مكتب املعرفةذلك تغيريات يف الرتتيبات املؤسسية لنشر  تتبعو(. 8 االسرتاتيجي

. الواقع حبكم مع انتهاء صالحيتها 2011لعام  يف املنظمة 6املؤسسية املعرفة اسرتاتيجية وانتهاء والبحوث واإلرشاد

كما هو مبني يف مثبتة  7هانشرو املعرفة خدماتومنتجات امتياز ضمان ساسية لاألسؤوليات املنشطة وأصبحت األاآلن و

 .اجلدول أدناه

والوحدات املسؤولة  اسااسيةاأل نشةةوإمكان احلصول عليها: األنظمة امل توفرها اليت املعرفة امتيازضمان  :1 اجلدول

(2014-2015) 

 الوحدة )الوحدات( املسؤولة   األنشطة األساسية

إدارة الطبيعية، و للموارد العام املدير نائب (O6/60101) املعرفة التقنية من خالل إنشاء شبكات تقنيةامتياز ضمان 

  .واالجتماعيةالتنمية االقتصادية 

وتستطيع البلدان مجيعًا  الدولي، الصعيد على للمقارنة وقابلة اجلودة رفيعة بيانات

 (O6/60203) .احلصول عليها

 كبري اإلحصائيني

 يف القدرات بغية تعميم تنمية االسرتاتيجية باألهداف املعنية للفرق والدعم املشورة توفري  

 (M0103/08) .املعرفة والتعلم املنظمة، مبا يف ذلك التشارك يف عمل

 القدرات وتنمية والدعوة الشراكات مكتب

نهج وأدوات ومنهجيات على مستوى املنظمة يف جمال نشر املعرفة واإلدارة ترويج وضع و

 (M0203/08ومات )احملّسنة للمعل

 املؤسسية االتصاالت مكتب

 .2015-2014 املصدر: برنامج العمل وامليزانية
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   http://www.fao.org/docrep/meeting/022/k8024e.pdf. 

2
   http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc358e.pdf. 

3
   ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827e02.pd. 

4
   http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392e.pdf. 

5
   http://www.fao.org/docrep/meeting/027/mg015e.pdf.  

6
   http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/KM_Strategy.pdf. 
 

7
لشبكات تلعب شعبة تكنولوجيا املعلومات دورًا رئيسيًا يف توليد ونشر املعرفة بتزويد حلول وخدمات متّكن تطوير املنشورات وقواعد البيانات وا  

 والتعلم.

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
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هذا قّيم للرتتيبات املؤسسية اجلديدة، املطرد التنفيذ األخذ باالعتبار السابقة ومع  اتعلى نتائج التقييمبناء بال -3

املتصلة املنظمة اليت توفرها نشورات وقواعد البيانات والشبكات وموارد التعلم ملاواسعة من الموعة اجملالتقييم مساهمات 

 .نشرالجه خاص على جوانب األغذية والزراعة، مع الرتكيز بو عن املعرفةب

 املعلومات األاسااسية والسياق -ثانيًا

 املنظمة توفرها اليت املعرفةوصف منتجات وخدمات  -ألف

 ، بصورة رئيسيةتقديم معلومات عن األغذية والزراعةاليت تنص على  ،الدستورية اواليتهل نظمةاملاستجابت  -4

 .متعّلالشبكات وموارد البيانات والقواعد ، كما من خالل نشوراتاملمن خالل إنتاج ونشر 

 اجلغرافيةتها تغطيكما أن  والزراعة، باألغذية املتعلقة املواضيع من ًاواسعيفًا ط 8املنظمةمنشورات  تغطي )أ(

منشورات و وتعلم ودعوة مشورةمنشورات ) وأغراضها متنوعة( ةوطني دونو وطنيةو إقليميةو عاملية) واسعة

إصدار  400-300 سنة حوالي كلتنشر  نظمةأن امل النشر لنشاط أخرياستعراض  قدروقد (. ومعيارية علمية

 حالةاألغذية والزراعة يف العامل، و حالة: املعروفة جيدًا 9"العامل حالة"ها منشورات بين من، األوىلباللغة 

 يف الغابات وحالة، العاملمصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف ، وحالة العامل يف الغذائي األمن انعدام

 .العامل

 اجلغرافية تهاتغطيكما أن  والزراعة، باألغذيةاملتعلقة  املواضيع من ًاواسعيفًا ط نظمةامل 10بيانات قواعدتغطي  )ب(

إحصائية وحتليلية وجغرافية مكانية ) حمتوياتها متنوعةو( وطنية ودون ووطنية وإقليمية عاملية)واسعة 

مركز إيداع أساسيًا لإلحصاءات  76 التقييم هذا من كجزءجرى  نظمةامل بيانات لقواعد جردقد حدد و (.نصيةو

 اإلحصائي العمل برنامج من بيانات قواعد املخزون هذاويتضمن . فوتوغرافيةال صورالو نصوصالو رائ اخلو

 .اإلقليمية واملكاتب 11التقنية اإلدارات من بدعم 2014 عام أواخر يفأنشئ  وقد ،للمنظمة

 األخرية، السنوات يفو. للجوع ملنظمةا مكافحة يف رئيسيًا عنصرًاالنظامي وغري النظامي، وال يزال  تعّلم،كان ال )ج(

 موردًا تعليميًا 78 التقييم حدد وقد. اإلنرتنت على ةخاصها، ووفرت اليت مالتعّل موارد نطاق املنظمة ّسعتو

لوجه وتدريبني اثنني  وجهًا تدريبدورات  6و مادة تعّلم 13وموردًا للتعّلم اإللكرتوني  57 ذلك يف مبا ،رئيسيا

 والدعوة الشراكات مكتببدعم من  2014 عام أواخر يف صريةاحل غري القائمة هذه عيمجتجرى و. لطنيتخم

 .اإلقليمية واملكاتب التقنية اإلداراتوالقدرات  وتنمية

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

10
   http://www.fao.org/statistics/en/. 

11
وكذلك  والغابات، املائية، األحياء وتربية األمساك ، ومصائدوالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومحاية املستهلكتشمل اإلدارات التقنية: الزراعة  

 العام. املدير نائب والبيئة وتغري املناخ، واحليازة، والطاقة احليوية يف مكتب ؛شعب األراضي واملياه

http://www.fao.org/publications
http://www.fao.org/hunger
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http://www.fao.org/statistics/en/
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. وكان من شأن قدرة املنظمة على عقد اجتماعات على املنظمةتوفرها  رئيسية معارف خدماتهي  الشبكات )د(

أداة  اهاجعلت، كما لمعارفكوسي  لميزة نسبية ة املعرفة اليت متتلكها أن وفرتا هلا قاعداملستوى العاملي و

 103، مبا يف ذلك ة عامليةشبك 123نظمة خالل فرتة التقييم حوالي املدعمت وقد  لتمكني التشبيك. طبيعية

 يف صريةاحل غري القائمة هذه عيمجتجرى و .غري رمسيةشبكات  6تقنية و ةشبك 14و النقاشات جمموعمن 

 القدرات وتنمية والدعوة الشراكات مكتبو الطبيعية للموارد العام املدير نائبوحدة  بدعم من 2014 عام أواخر

 .اإلدارات التقنية واملكاتب اإلقليميةو

في فأعاله. ا ورد نطاقها أوسع ممأن املنظمة أكرب واليت توفرها  املعرفةاألرجح أن عدد منتجات وخدمات  -5

نظم الواملوارد وشبكات التعلم وينفذ خارج نشورات عدد غري معروف من امل ،عن املكاتب امليدانية أساسًا ،يصدر ،الواقع

، بوصفهم مالكي اليت يعترب املسؤولون يف اإلدارات التقنيةتلك هي  املوارد املذكورة أعالهلكن  12.ككل املنظمةاليت تشمل 

 .أهمية واألوسع انتشارااألكثر املوارد، أنها 

 غرض ونةاق التقييم باء 

األهداف حتقيق  يفاملنظمة  اليت توفرها املعرفةوخدمات ملساهمة منتجات  تكوينيًا ميًاوالتقييم تقهذا يوفر  -6

وضع  التقييمهذا وتوصيات تثري نتائج ويؤمل أن  لبلدان األعضاء.لاالسرتاتيجية للمنظمة واإلمنائية واألهداف 

واخلدمات  املعرفةوجودة ودة التقنية باجلاملتعلقة ديدة اجلوظيفية الهداف األالسياسات واخلط  اليت تستند إليها 

 (.8)اهلدف  والتوعية (6 )اهلدف

. وقد 2014-2011يف الفرتة تعّلم صدر معظمها وارد موشبكات و غطي التقييم منشورات وقواعد بياناتي -7

 ،ًامتنوعغرايف وكان تركيزها اجل ،خمتلفة باستخدام مصادر متويلها اإلدارات التقنية واملكاتب امليدانية تأصدرتها ونشر

ستعرض مل ي، الذي تغطيه الواسع من املواضيعطيف لعددها اهلائل والنظرًا و ستهدف.امل هامجهوركان كذلك و

 املعرفةنتجات وخدمات العينة، أعطيت األولوية ملهذه اختيار لدى و .عينة فق غري  بالتفصيل كجزء من هذا التقييم

 قاعدةو"حالة العامل"،  عن ائدة البارزةالر نشوراتملكا، ة حديثة العهدتقييمي ةدلأ ةتوفر هلا أيتمل الرئيسية اليت 

FAOSTAT  للمنظمة اإلحصائية البيانات
. أمر ممكنحتليل مساهمتها أن اعترب اليت نتجات واخلدمات ملا، وكذلك 13

ُقّدمت  متوفرة، غري أو مكتملة غري للتقييم اخلاضعة واخلدمات املنتجات عن املعلومات فيهاكانت  اليت احلاالت يفو

 .تفسريات تضع املسؤولية يف النصاب املناسب أوناسبة م حاتاضإي
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 إىل يناير/كانون الثاني من مطبوعة خالل الفرتة 272أجرى مكتب املفتش العام مسحًا لتسعة مكاتب قطرية ووجد أن هذه وحدها أصدرت   

أفيد أن املنظمة طورت  ،(وإكوادور بريو)مت االتصال بهما لغرض التقييم  بلدين ويف. املؤسسية والرقابة املؤسسية النظم خارج وكلها ،2013 يوليو/متوز

من  اجلديدة غينيا وبابوا ومل يتمكن كل من باكستان. جزئية معلومات( وأوغندا زامبيا) آخران بلدان وقدم. شبكة 50 ودعمت مبادرة تعلم 90 من أكثر

 .بيانات توفري أية
13

 بيانات قّيمت قاعدة حني يف ؛(رسائل املنظمة إلبالغ الشاملة تقييم االسرتاتيجية) 2005 عام يف مرة املنشورات الرئيسية للمنظمة آخر استعرضت  

 يف الغابات تقرير حالة هو الوحيد واالستثناء(. اإلحصاء جمال يف وعملها املنظمة دور تقييم) 2008 عام يف FAOSTAT   والزراعة األغذية منظمة

 (.يف جمال الغابات وعملها املنظمة دور تقييم) 2013العامل الذي قّيم عام 
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 التقييم هدف وأاسئلة -جيم

عوامل الرتكيز على ال، مع نظمةامل اليت توفرها املعرفةوخدمات وكفاءة وفعالية منتجات  أهميةتقييم الم قّي -8

مساهمات احملتملة الرئيسية ملنتجات للبغية التوصل إىل فهم مشرتك . ومثل ضمان اجلودة وآليات النشرمن  يةتمكينال

 .(1امللحق للتقييم )انظر  ائج"إطار نت"غيري لتكون مبثابة نظرية ت وضعت ،هذه املعرفةوخدمات 

 الواردة يف اإلطار ا أسئلة التقييم  منالعناصر الرئيسية لنظرية التغيري ميكن التقاط  -9

 تقييم ال: أاسئلة 1اإلطار 

االحتياجات إىل  ةستندهل هي مو ،أهداف املنظمة املنظمة معاليت توفرها  املعرفةمنتجات وخدمات  تتسقهل  -1

 ؟هاتكليفات منإىل أو  الدول األعضاءاليت عّبرت عنها 

حتياجات أو املشاكل االإىل سياق أو البالنظر إىل  فية،كا املنظمةاليت توفرها  املعرفةمنتجات وخدمات  هل -2

 ؟اهل اليت تهدف إىل االستجابة

 ؟اودتهجلواليت توفرها  املعرفةخدمات نتجات وملالتقين لالمتياز نظمة املضمان ما مدى  -3

 ؟املعرفةوخدمات  منتجات ونشر إنتاج يف واملالية البشرية واردهامل هامايف استخد ملنظمةا فاءةمدى كما  -4

 ؟ةنظمملاتوفرها اليت  املعرفةخدمات وازدواج أو ثغرات يف منتجات حاالت أو  اتتآزرهل هناك  -5

 ؟املقصودة واالستخدامات املقصودين إىل املستخدمنياملنظمة اليت توفرها  املعرفة وخدماتمنتجات هل وصلت  -6

 نظمة؟املاليت توفرها  املعرفةوخدمات  تجاتمن حتقيقها يف ساهمت أواليت حققتها  احملصالتما هي  -7

 املنهجية  -دال

 مواطن وحتليل اتحتليل املساهممثل ) هج قائمة على النظريةباستخدام ُن 14أجرى التقييم بطريقة استشارية -10

توفر و .(2م إىل أربعة مكونات منفصلة )انظر اإلطار قّس ،إجراء التقييمتيسري ول .والفرص( واملخاطر والقوة الضعف

 .املنهجية عنمن التفاصيل  ( مزيدًا1 امللحق) لتقييماملرجعية لختصاصات اال
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 وتنمية والدعوة الشراكات ومكتب الطبيعية، للموارد العام وحدة نائب املدير) الرئيسي املقر يف أساسية وحدة كل جهات اتصال يف عينت  

 لتيسري املشاورات اإلقليمية املكاتب مجيع ويف( املوارد وإدارة والتخطي  االسرتاتيجيةاالتصاالت، ومكتب  ومكتب ،شعبة اإلحصاءاتالقدرات، و

 التقييم. عملية مراحل مجيع يف املعلومات وتوزيع طلبات
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 : تصميم مكونات التقييم2اإلطار 

وإرساء  املعرفةيف حقل ملنظمة اأعمال نطاق تحديد : لاملعرفة وخدمات نتجاتمعن  نياملسؤولجرد ومسح (: 1) املكون

ملنظمة بالتعاون مع مكتب املفتش االيت توفرها  املعرفةنتجات وخدمات مل يليفصت جردتقييم النتائج، أجري أساس ل

 التنمية وإدارة ةـالطبيعي للموارد العام املدير نائبووحدة  وةـوالدع والشراكات ومكتب االتـاالتص ومكتب 15مالعا

عينة من املوظفني لأجري مسح  اجلرد، أساس وعلى تقنية.إلدارات الوااملكاتب اإلقليمية واالجتماعية و االقتصادية

حتديد وتطوير ة مع معلومات أولية عن عمليجل والشبكاتوموارد التعليم عن املنتجات وقواعد البيانات  16املسؤولني

 .اليت تنسب هلااحملصالت ونشر منتجات املعرفة واخلدمات، فضال عن 

 ًامواضيعي ًاتقييم 25أجرى مكتب التقييم حوالي  ،2008 عام منذ :(كتيب)استعراض م تقييم التقييمات(: 2) املكون

تحديد النتائج واالستنتاجات ل ات هذهمن تقارير التقييمعدد حتليل جرى وقد  .للمشاريع ًاتقييم 90و ًاقطري ًاتقييم 15و

  17.واستعرضت أيضا سياسات وخط  املنظمة وموادها اإلرشادية ذات الصلةي. لتقييم احلالاهلامة لاملاضية  توالتوصيا

 نات(، وقواعد البيا2 امللحق) ظمةاملن نشوراتأجرى التقييم تقييمات مستقلة مل (: التقييمات القطاعية:3)املكون 

(، مبا يف ذلك دراسات حالة لعينة منتقاة من منتجات 5 امللحق) علم( وموارد الت4 امللحق) كات( والشب3 امللحق)

( املنتجات واخلدمات اليت هلا نطاق 1)مشلت اسرتاتيجية أخذ العينات: وقد  ملنظمة.اليت توفرها ا املعرفةوخدمات 

والتأثري؛ تتبع االستخدام إمكان ( 3) املنتجات واخلدمات؛ض اغرأتنوع من حيث أنواع وال( 2م مؤخرا؛ )عاملي ومل تقّي

( أمثلة تركز بوجه خاص على نوع اجلنس وحقوق اإلنسان. 5) ( املنتجات اليت وضعت كجزء من أنشطة مشرتكة؛4)

 املناطق لتحديد البيانات بوابةو، FAOSTAT  البيانات اإلحصائية للمنظمة : قاعدةهي الدراسات املنتقاةوكانت 

حالة انعدام األمن الغذائي تقارير و أسعار األغذية )قواعد بيانات(؛ وحتليل رصد أداةو ،العامل يف الزراعية اإليكولوجية

شرة التوقعات الزراعية ، ونحالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العاملو حالة األغذية والزراعةو يف العامل

الشبكة و (؛نشورات)م والتنمية يف امليدان االقتصادي مع منظمة األغذية والزراعة السنوية الصادرة عن منظمة التعاون

استخدمت و .)شبكات( املنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية، وخدراسات عن تغري املناوحلقة  ،الفنية للغابات

 .أعاله املذكورةواجلرد واملسح  التقييماتعمليات استعراض الوثائق وتقييم القطاعية استخدامًا واسع النطاق التقييمات 

 .املدرجة يف العينة املعرفةلمنتجات وخدمات ل( 6)امللحق  Cybermetric سيربانيالقياس الت حتليالت ريكما أج

مع تعليقات راجعة عن أعمال جلأجريت هذه املسوح : زبائن املنظمةيف املنظمة و الدول األعضاء(: مسح 4املكون )

 ةياملعرفحتياجات اال عنمن مستخدمني رئيسيني على املستوى القطري، فضاًل عن معلومات  املعرفةيف حقل املنظمة 

وأجري مسح  .(7بلدا )امللحق  36على مجيع أعضاء املنظمة وأجاب عليه  الدول األعضاءأجري مسح وقد . اليت مل تلب

يف ثالثة عشر بلدا انتقيت بالتشاور مع مجيع املكاتب اإلقليمية واملكتب القطري  ًاأساسي ًامستخدم 172على  الزبائن

اليت البلدان ثنيت من مجيع املناطق، واست 18كانت البلدان املنتقاة. وصاحبة العالقةجهة االتصال /صاحب العالقة

  .(8)امللحق  ملثل هذا التقييم أن ختضعخط  اليت من املخضعت يف اآلونة األخرية لتقييم برنامج قطري أو 
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 بالتعاون مع مكتب االتصاالت واإلدارات التقنية ذات الصلة. 2013-2012مّجع مكتب املفتش العام منشورات املنظمة يف الفرتة   
16
 .1( يف املرفق ًاشخص 380التقييم )ما يزيد على  عملية مراحل مجيع ترد قائمة موظفي املنظمة ومستخدمي منتجاتها الذين متت مشاورتهم يف  
17
 . 2( يف املرفق 280ترد قائمة الوثائق، مبا يف ذلك التقييمات، اليت استعرضت )ما يزيد عن   
18

 ،(األدنى الشرق) ولبنان ،(األمريكتان) وكندا املتحدة والواليات وشيلي وبنما( أفريقيا) وأوغندا وزامبيا ،(أوروبا) األوروبية واملفوضية ألبانيا  

 آسيا(.) اجلديدة غينيا اوباكستان وبابو واليابان
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 األدوار واملسؤوليات  -هاء

دعم . وبالتقييمات القطاعيةقيام اختصاصيني لل ةأربعجّند و .مكتب التقييمأحد مسؤولي أجرى التقييم وأداره  -11

 قياسالني. وكّلفت بتحليل القطاعياالختصاصيني تقييم والمسؤول حملال تقييم اثنان ومساعد تقييم من مكتب التقييم 

استشاريون  الزبائن مسح ىأجرو ات.هذا النوع من الدراسبشركة متخصصة ذات خربة  Cybermetric السيرباني

دور يف مكتب التقييم ب املعرفةإدارة مسؤول وقام  .امليداني خربة يف البحثله م مقّيأداره بتنسيق  اوطنيون عملو

 .استشاري

قيد املوضوع إىل اتساع نطاق  امعظمهيعود ، ًا من التحدياتددع تحديد نتائج عامةقيامه بيف  هذا التقييم واجه -12

اإليضاحات هذه أخذ مع و. وقلة توفر البيانات عن النتائج )انظر التقييمات القطاعية ملزيد من التفصيل(وتنوعه  التقييم

 أعاله( وسعى 4-1املكونات )راجع  جرى القيام بهااليت تقييمات التحليالت وعلى أساس الاالعتبار، أعد هذا التقرير ب

التقرير الستعراض أقران خضع وقد  .البيانات اليت مجعها فريق التقييماستنادًا إىل على أسئلة التقييم إلجابة ا إىل

ي وموظفي ، واستفاد من اقرتاحات وتعليقات من مديرالتقييممكتب اليت يتبناها ضمان استيفاء معايري اجلودة لداخلي 

 .ملنظمةاليت توفرها ا املعرفةوخدمات ونشر منتجات امتياز الوحدات املسؤولة عن ضمان 

على ينشر ، و2015 /تشرين الثانينوفمرب جلنة الربنامج يف إىل ،إىل جانب رد اإلدارة ،هذا التقريرقدم يس -13

خبارية اإلنشرات الطرائق، مبا يف ذلك بعدة وجه امللتوزيع لة أخرى عد مواد نشر موجزتس. ولمنظمةلاملوقع الشبكي 

هلذا  متابعة تقرير 2017 الثاني تشرين/يف نوفمرب جلنة الربنامجعلى املنظمة إدارة . وستعرض املناسباتؤمترات واملو

 .التقييم

 النتائج -ثالثًا

 .التقييمئلة سأالنتائج الرئيسية للتقييم أدناه، وهي جمّمعة حسب  تعرض -14

 هي وهل املنظمة، أهداف مع املنظمة توفرها اليت املعرفة وخدمات منتجات تتساوق هل  -1 

 منها؟ تكليفات إىل أو الدول األعضاء عنها عّبرت اليت االحتياجات إىل مستندة

هناك يف غري أن  .إىل حد كبري مع والية املنظمة املنظمة توفرها اليت املعرفة وخدمات تتسق منتجات  -1 النتيجة

ستهدفة املموعات اجملخاصة من و، ن املستخدمني والشركاء احملتملنيمفحسب مرحلة التصميم مشاركة حمدودة 

منتجات أهمية املستخدمني والشركاء املنتظمة من مثل هؤالء شاركة املوستعزز  رئيسية مثل احلكومات الوطنية.ال

 .املنظمة توفرها اليتاملعرفة وخدمات 

 ربطًا (أو جيري ربطها)مربوطة  التعليمية واملوارد والشبكات واملنشورات البيانات قواعد معظم أن التقييم وجد -15

6اهلدف  ذلك يف مبا للمؤسسة، التنظيمية باملخرجات صرحيًا
 الغذائي باألمن املعين العاملي مثل املنتدى وبعضها، 19
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 1 مع األهداف االسرتاتيجية املؤسسية )اهلدف االسرتاتيجي لتتسقنظمة، أو جيري تدرجييا التخطي  األنشطة املتصلة ببيانات امل مواءمةجتري   

 06مبوجب اهلدف االسرتاتيجي  2016-2015. وتفيد التقارير أن عملية التخطي  للعام 6( و/أو مع اهلدف االسرتاتيجي 5إىل اهلدف االسرتاتيجي 

 تشدد على تعزيز هذه الرواب ..



 مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة بالزراعة واألغذية تقييم

8 

 يعترب فمثاًل، .الرواب  هذه لتعزيز جمال هناك يزال ال ذلك، مع 20.للمنظمة" النتائج إطار" يف بالفعل مدرج والتغذية،

 املعلومات لتبادل منابر مبثابة تكون أن هو بياناتهم وقواعد لشبكاتهم الرئيسي اهلدف أن املنظمة موظفي بعض

 موارد وبعض نشوراتامل أن يبدو ذلك، إىل وباإلضافة .املؤسسية نتائجالب ربطها يف صعوباتون واجهي ، وهموالبيانات

 تتماشى جعلها دائمًا السهل من وليس ،(عيرامشلل) فورية باحتياجات األغلب على ترتب  امليداني املستوى على التعّلم

 .التنظيمية األهداف مع

يف بعض و. الدول األعضاءتعّبر عنهما على طلب أو حاجة يقوم  املعرفةفاد أن معظم خدمات ومنتجات ُي -16

، Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas"21ة "ـالعام اتـللسياس يـاألساس التدريباحلاالت، مثل 

 ًاعددغري أن  (.3)اإلطار  على حد سواء ن احلكومات الوطنية وموظفي املنظمةملطلب ابة ستجاالتعليمي رد ويكون امل

الذين مشلهم التقييم  نشوراتوموارد التعلم واملاعد البيانات ووقات )أي حوالي الثلث( من القائمني على الشبك ًاكبري

 املنظمة.من مبادرة عن تنشأ انها بداًل من ذلك و نيأن منتجاتهم وخدماتهم تصمم دون استشارة املستخدمإىل  واأشار

 Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas" العامة للسيااسات األاسااسي التدريب: 3اإلطار 

 2008 عام Núcleo de Capacitación de Políticas Públicas" العامة للسياسات األساسي التدريب ئأنش

السياسات الزراعية والتنمية الريفية يف أمريكا الالتينية. واالقتصاد بناء القدرات يف لنتيجة ملشروع تعاون تقين إقليمي 

واخلربات الواسعة  املعرفةعلى إدماج  ااملضافة من قدرته االوحدة يف التعلم عن بعد وتستمد قيمته هذه تتخصصو

 .حلول تعّلم مبتكرة مفّصلة خصيصًا لتالئم احتياجات ومتطلبات بلدان املنطقةمع يدانية اململنظمة االنامجة عن برامج 

والغابات ومصايد اجلهات الفاعلة املشاركة يف تنفيذ السياسات العامة يف قطاعات الزراعة هو مهور املستهدف واجل

ن من القطاع العام واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ومنظمات ون أو الفنيواألمساك، مبا يف ذلك اخلرباء التقني

الل ــشخص من خ 10 000 ا ما يزيد علىــمنذ إنشائه الوحدة قد دربتو. ةــاملنظمو موظفأيضًا اجملتمع املدني، و

 .املنطقةيف مجيع بلدان دورة أجريت  154

 .2015 والزراعة، األغذية منظمةيف  التعلم موارد تقييم: املصدر

أكثر صلة بالواقع عن طريق  ةياملعرف هاوخدمات هامنتجاتأن جتعل املنظمة أن بوسع األعضاء  الدولترى  -17

 .(1)الشكل  تعلمنياملوحتسني حتديد واشتمال احتياجات املستخدمني 
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 الغذائي األمن جمال يف التنظيمي والتطوير البشرية املوارد تنمية على املصلحة وأصحاب احلكومات قدرات حتسني" 10103مبوجب الناتج   

" الزراعة والتغذية بني للتغذية والرواب  بالسياسات املتعلقة باملعرفة االنتفاع إىل تيسري" والتغذية الغذائي األمن حول العاملي سيعمد املنتدى والتغذية"،

 وأوروبا. الوسطى وآسيا الالتينية وأمريكا الكارييب البحر ومنطقة يقياأفر غرب يف التحديد وجه وعلى
21

  http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/resumen/es/. 

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/resumen/es/
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  بالواقع أكثر صلةد وأفّي املنظمةرفة اليت توفرها عاملأولويات جلعل منتجات وخدمات : 1الشكل 

 

 2015يف منظمة األغذية والزراعة،  الدول األعضاءاملصدر: مسح 

 االحتياجات إىل أو السياق إىل بالنظر كافية، املنظمة توفرها اليت املعرفة وخدمات منتجات هل  -2

 هلا؟ االاستجابة إىل تهدف اليت املشاكل أو

 جمااًل ًالكن هناك أحياناملنظمة وتقرأ مرارًا،  توفرها اليت املعرفةطّلع على معظم منتجات وخدمات ُي  –2 النتيجة

يها عن طريق والنفاذ إل ، خاصة من حيث التغطية اللغويةيهااحلصول عل إمكانحتسني و بعض املنتجاتإبراز لزيادة 

 .االستخدامسهولة زيادة من  املعرفةعالوة على ذلك، ميكن أن يستفيد بعض خدمات ومنتجات . واإلنرتنت
 

 تستعرضاليت ااملنظمة شبكات و منشوراتومجع التقييم تعليقات إجيابية للغاية على فائدة قواعد بيانات   -18

وخاصة من املؤسسات األكادميية والبحثية ملستهدفة، افئات عمل العديد من الأهميتها لمتها وءمالما يؤكد ، 22بالتفصيل

البيانات  فقد حظيت قاعدة :عدد الزيارات لبعض املنتجات منأيضًا عليها هذا الطلب  يظهرو واملنظمات الدولية.

وحده، ويف كثري من األحيان حتظى  2014زيارة يف عام  1 000 000بأكثر من  FAOSTAT    اإلحصائية للمنظمة

ميكن أن  املعرفةبعض منتجات وخدمات غري أن  السنة.زيارة يف  200 000الرئيسية للمنظمة بأكثر من  نشوراتامل

  23واملوارد التعليمية نشوراتأن بعض املإىل أشارت تقييمات سابقة وقد تبسي . وال االستهدافيستفيد من قدر أكرب من 

 املصطلحاتاملنتجات الثانوية اخلالية من تكون يف بعض احلاالت، واملقصودة. فئات لألغراض وال مل تكن كافية متامًا

 .(4ال غنى عنه لتمكني االستخدام )انظر اإلطار  ًاواملكيفة عن قصد كجزء من مبادرات تنمية القدرات شرطاملبهمة 
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 .املواضيعيةأنظر تقارير التقييم   
23

ألنها مل تكتب جلمهور متلًق واضح يف  التدريب أدلة غالبية املصلحة أصحاب من انتقد العديد" الغابات، يف ودورها املنظمة عمل تقييم مثاًل، يف  

  البال".
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 ليت حتملها األغذيةاالتوجيهية اخلاصة بتحليل خماطر مقاومة مضادات امليكروبات  اخلةوط :4اإلطار 

 خماطر بتحليل اخلاصة التوجيهية اخلطوط 2011ن هليئة الدستور الغذائي يف عام والدورة الرابعة والثالثاعتمدت 

على العلم بشأن  ًاقائم ًافر اخلطوط التوجيهية للحكومات توجيهوتو .األغذية حتملها ليتا امليكروبات مضادات مقاومة

باالستخدام  ةاألغذية املتعلق حتملها ليتا امليكروبات مضادات عمليات ومنهجية حتليل املخاطر وتطبيقها على مقاومة

اخلطوط التوجيهية على املستوى هذه قد كانت املشاريع التجريبية مبثابة قناة لنشر و .غري البشري ملضادات اجلراثيم

األنشطة املشرتكة ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة يف كينيا وكمبوديا  الوطين، مبا يف ذلك من خالل

على وجه التحديد، مشلت أنشطة النشر الرجوع إىل اخلطوط التوجيهية يف  ،كينيا ففي وفيت نام واهلند ونيجرييا.

صدرت نواتج ذلك اسات الوطنية. كعمل اإلقليمية واجتماعات أصحاب املصلحة املتعلقة بالسيالاالجتماعات وحلقات 

صلحة املرسائل بسيطة تستهدف أصحاب حاملة فيديو اللصقات أو أشرطة املنشرات أو الكتيبات أو كالشاريع امل

ترمجة اخلطوط التوجيهية التقنية إىل وثائق ورسائل سهلة االستخدام قد أفيد أن و .رئيسيني يف سلسلة اإلنتاج الغذائيال

 امليكروبات مضادات مقاومة بشأنكانت وسائل فّعالة جدًا للتوعية  والوزارات وغريهم من املستخدمني لينفذها املزارعون

إىل تأثري معتدل فق  على السياسات واملمارسات على الصعيد  أدت لكن األولويات املنافسة األغذية. حتملها ليتا

باإلضافة إىل استخدام أدوات  وتعميم، ات نشرـيجيوط التوجيهية من اسرتاتـق وتنفيذ اخلطـوقد يستفيد تطبي .الوطين

 مقاومة خماطر دمج مبادرات تعبئة املوارد وتنمية القدرات واجلهود املبذولة لتعميم حتليلمن وعروفة، االتصال امل

 .األغذية يف الربامج الوطنية حتملها اليت امليكروبات مضادات

 2015منظمة األغذية والزراعة،  منشورات املصدر: تقييم

سهولة استخدام البوابة اإللكرتونية والتغطية اللغوية ودعم املستخدم  تلقت  24،دراسة احلالة اتيف مسوح -19

على  ،األعضاء والدول زبائنووفقا لل االستخدام األخرى املذكورة. سهولةأقل إجيابية من معايري  درجاتواملشاركة 

 ،1كما أشري بالفعل يف الشكل أيضًا، و ،اإلنرتنتاملواد على لتحسني النفاذ إىل من اجلهد املزيد تبذل املنظمة أن 

 .تحسني االستهداف وإشراك املستخدمني النهائيني والشركاء يف مرحلة التصميمل

 ما مدى ضمان املنظمة لالمتياز التقين ملنتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها وجلودتها؟  -3

وتوفر املنظمة  اليت توفرها املنظمة. املعرفةوخدمات  النطاق باالمتياز التقين ملنتجاتهناك اعرتاف واسع   -3 النتيجة

جودة قواعد بيانات  يف املستخدمني النهائيني واخلرباء رأي إجيابي. ولدى لضمان جودة احملتوى التقينة وآلي ًاتوجيه

كافة جودة آليات ضمان لتعزيز  ًاحافز. وينبغي أن يكون ذلك (يف هذا الصدد )وتوقعات عالية امنشوراتهنظمة وامل

 .هذه اآلليات بثبات وتطبيق مات ومنتجات املعرفةخد

 

 اليت تقدمهاعرفة املاليت استجابت الستبيان التقييم بشدة على أن منتجات وخدمات  الدول األعضاءوافقت  -20

يقدرون جودة أن املستخدمني السابقة قد بينت التقييمات ودراسات احلالة و(. 2تقين )الشكل  امتيازتحلى بتملنظمة ا

يف املائة من مستخدمي  75أكثر من فلدى (. منها مرتفعة أيضا همتقديرًا عاليًا )وتوقعات وقواعد بيانات املنظمة منشورات

كل معيار من معايري اجلودة املقرتحة )أي االلتزام باملواعيد يف جدًا حمبذ قاعدة البيانات الذين مشلهم املسح رأي 

                                                           
24

 أمام عائقا وتقف اللغة(. الدولي البنك مثل)األخرى  الدولية املنظمات مع باملقارنة ضعيف املستخدمني ُوجد أن دعم اخلصوص، وجه على   

وحتليلها وقاعدة  األغذية أسعار كقاعدة بيانات رصد) باإلسبانية اآلن حتى تتوفر ال اليت البيانات من قواعد الالتينية أمريكا يف مثاًل االستفادة،

 (.بيانات مؤشر أسعار األغذية

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn24
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مطبوعة درجة مرضية  236والتقديم يف الوقت املناسب واملوثوقية والدقة(، بينما أعطت تقديرات اخلرباء لعينة من 

 .(1)اجلدول  منشورات( للجودة التقنية لل6من  4.3)

رغم أن منظمة األغذية والزراعة وضعت عدة أدلة وآليات لضمان جودة احملتوى التقين، ال تزال هناك بعض  -21

  25 املنظمة يف اإلحصائية اجلودةمتني لضمان إطار  2013يف عام ضع ُو ،فمثاًل .الثغرات، خاصة على مستوى التنفيذ

لألنشطة املراجعة اخلارجية ( 2) ؛املوجودة البياناتونشر نشطة مجع ألذاتي التقييم ال( 1يشمل من بني مجلة أمور )

نفذ بعد بسبب يمل طار غري أن هذا اإل .ألنشطة اإلحصائية اجلديدةتقييمات الحتياجات ا( 3) اإلحصائية الرئيسية؛

جلودة معاجلة انظمة دون املمسؤولية اليت تقع ضمن تلك األنشطة على يركز فق  فإنه وعالوة على ذلك،  .القيود املالية

 (.حتسني البيانات الرمسيةاملصدر )أي لدى 

26،يف جمال النشرنظمة املسياسة وفقًا ل -22
مبا يف ملراجعة تقنية سليمة، نتجات املعلومات ينبغي أن ختضع م" 

. لإلدارات"للشعب/ ةتابعاستعراض  جمموعةمن تها جلود ًاضمانى تلقأن ت]و[  ...نظراء خارجينيمن ذلك استعراض 

من شكال أخرى ألختضع الستعراض أقران أو هم منشوراتملوظفني أن مسح ااجمليبني على يف املائة من  93ذكر قد و

بعض اقرتح لطبيعة ونطاق املنتجات،  ًااستعراض األقران الداخلي مناسبكان ولوحظ أيضا أنه بينما  .ضمان اجلودة

واضعي لدى  عرفة الرئيسيةمنتجات املالستعانة باستعراض خارجي يف بعض احلاالت بغية تعزيز مصداقية االشركاء 

 املتخصصة. السياسات والشركاء يف التنمية ووسائل اإلعالم 

اقرتح بعض اجمليبني تدابري ترمي قد و .أخريًا، ركزت املنظمة إىل حد كبري على ضمان جودة احملتوى التقين -23

أو فرق خرباء مستقلة )خاصة تشمل إنشاء جمموعات استشارية اجلودة إىل تعزيز مصداقية ومشولية تدابري ضمان 

يف  ومواصلة تعزيز ورصد تطبيق السياسات واخلطوط التوجيهية ذات الصلة (الرائدة البارزة "حالة العامل" نشوراتمل

  28الشبكات التقنية املنشأة حديثا.من خالل من خالل الفرق املشرتكة بني اإلدارات القائمة أو  27املنظمة

  

                                                           
25

 .املنظمة يف اإلحصائية اجلودة ضمان . إطار2014منظمة األغذية والزراعة.    

 
26

 .سياسة النشر،.روما. 2013 منظمة األغذية والزراعة.  
27

املساواة  الفاو بشأنوسياسة ؛  i4413e.pdf-http://www.fao.org/3/a على غرار معايري الفاو لإلدارة البيئية واالجتماعية املتاحة على العنوان  

وسياسة الفاو بشأن الشعوب األصلية والقبائل ؛  http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf بني اجلنسني املتاحة على العنوان

 .وسوى ذلك؛  fhttp://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pd املتاحة على العنوان
28

  بالفعل حيزًا للنقاشات حول جودة العمل للغاباتتقنية الشبكة الأصبحت   

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn25
http://www.fao.org/3/a-i4413e.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.pdf
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 أوافق :8 – بشدة أوافق : ال1ملنظمة )اليت توفرها ا ملنتجات وخدمات املعرفة األعضاءالدول تقييم  :2الشكل 
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منتجات وخدمات منظمة األ ذية والزراعة المعرفية أثرت في القضايا الجنسانية وقضايا حقوق اإلنسان ت ثيرا  إيجابيا في بلد 

لم يكن بلد  ليست يع تحقي  النتا   نفسها دون منتجات وخدمات منظمة األ ذية والزراعة المعرفية

 .2015، يف املنظمة الدول األعضاءمسح  املصدر:

 : ممتازة(6 ،: اسيئة جدًا1مةبوعة ) 236ات غري املرجحة يف التقييمات املاضية لـ درجالمتواسط : 2اجلدول 
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إدارة تصدرها أخرى  منشورات)

 مصائد األمساك( 
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املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية 
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 وخدمات منتجات ونشر إنتاج يف واملالية البشرية ملواردها ااستخدامها يف املنظمة كفاءة مدى ما  -4 

 املعرفة؟

. امليزانية على املفروضة القيود إطار يف عمومًا وتعمل المركزية، بطريقة املعرفة وخدمات منتجات نتجُ ت -4 النتيجة

توسيع قاعدة املستخدمني اجلدد احملتملني. وعلى بغية  ميكن أن يكرس املزيد ألنشطة التوزيع اخلصوص، وجه وعلى

القائمني  بني أكرب تعاون هناك يكون أن ينبغي املوارد، تعزيز على ساعد قد خارجيني شركاء مع التعاون أن الرغم من

 األكرب التوجه شأن ومن. املشغلني بني وفيما وخرباء االتصال، التقنيني اخلرباء وبني امليدانية، واملكاتب التأليفعلى 

 التعاون والتنسيق الداخليني أن يعززا ال الكفاءة فق  ولكن أيضًا النشر والتوعية. وكذلك املستخدمني حنو

يلعب املوظفون من اإلدارات و 29ونشر منتجات وخدمات املعرفة يف املنظمة عملية المركزية إىل حد بعيد. إنتاج -24

( أو جمموعات عمل نشوراتامل ،اللجان ذات الصلة )مثاًلمن تنسيق أو استعراض بالتقنية دورًا قياديا يف عملية التطوير، 

ات أو ـدة بيانـلكل قاعهناك س ـليغري أنه وارد التعلم(. ـانات والشبكات ومـد البيـقواع ،ة بني اإلدارات )مثاًلـمشرتك

بعض وعدا عن ر أو التكاليف التشغيلية. يتطوالحمدد لتغطية  ميزانيةتعّلم خ   وردأو شبكة أو ممطبوعة 

اعد وق على أشار أكثر من نصف القيمنيقد ، وامليزانيةيدار معظم منتجات وخدمات املنظمة ضمن قيود  30،االستثناءات

 ،تقل عن عشرة آالف دوالر أمريكي يف السنة. ونتيجة لذلك ميزانياتوالشبكات وموارد التعلم إىل  نشوراتالبيانات وامل

اسرتاتيجية  منيتصرفهم . وعالوة على ذلك، ال ميلك حوالي ثلث القّيوضوعة بعن املوارد امل منهم راضنيكثريون الليس 

 .يف املائة من وقتهم لتعزيز منتجات وخدمات املعرفة 10ويكرس معظم املديرين أقل من   31للتوعية

يعمل بعض املديرين يف املنظمة مع أصحاب مصلحة داخليني وخارجيني لتجميع املوارد لتطوير ونشر منتجات  -25

 التطبيقية بشأن املناطق النظم املعهد الدولي لتحليلمثاًل، تعمل املنظمة مع ف .وخدمات املعرفة ذات الفائدة املشرتكة

تعمل ، كما االقتصادي بشأن التوقعات الزراعية ومع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ،العامل يف الزراعية اإليكولوجية

 .(5اإلدارات التقنية مع املكاتب امليدانية )والعكس بالعكس( إلنشاء مدارس املزارعني امليدانية )انظر اإلطار 

 امليدانية املزارعني مدارس : 5 اإلطار

 جديدة نهج إدخالبهدف  إندونيسيا يف املنظمة برنامج خالل من الثمانينات أواخر يف امليدانية املزارعني مدارس بدأت

 أدخلالتالية،  25 الـ لسنواتطوال اوالبدايات  هذه منو. األرز مزارعيمن  جمموعات بني لآلفات املتكاملة لإلدارة

 وتربية والرعي لزراعةمن ا خمتلفة جوانب ليشمل ووسع تقريبًا النامية البلدان مجيع يف امليدانية املزارعني مدارس نهج

 امليدانية املزارعني مدارس نهج تعديل بسهولة وميكن. احلياتية واملهارات الزراعي والتسويق املناخ وتغري املاشية

 خالل من لتعلمعلى ا املزارعني قدرات تطوير مع التقين الرتكيز متزج أن شريطة ،تنوعةم كثرية ملواضيع وتكييفها

 وبالنظر .متكنا أكثر يصبحوا أن يف تساعدهم اليت الشخصية املهارات وتطوير أقرانهم معفاعل والت اخلاصة مشاهداتهم

                                                           
29

املتضمن يف سياسات  املعرفة واتباع التوجيه وخدمات منتجات تطوير يف كبري حد إىللدى اإلدارات التقنية واملكاتب امليدانية حرية  أن يعين هذا   

ارسات التعّلم اجليدة يف جمال التنمية الفّعالة ، ويف اخلطوط التوجيهية، من مثل مم2013املؤسسية يف املنظمة لعام  املنظمة، من مثل سياسة النشر

  .2012لعام للقدرات 
30

خمصصة إال فق  للمنشورات الرئيسية اليت تصّنف على أنها ضمن "جماالت تقنية مؤسسية وقواعد البيانات األساسية  ميزانياتليست هناك     

 والشبكات التقنية. أما باقي املنشورات فيمول من املشاريع أو ُيشمل يف اهلدف االسرتاتيجي ذي الصلة. 6يف إطار اهلدف االسرتاتيجي 
31

 .باملياه املتعلقني وعملها املنظمة دور تقييم يف أيضا لوحظ   

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.125%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn31
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 خالل من امليدانية املزارعني مدارس تطورت الكبار، تعليم يف املنهجية اخلربة عن فضاًل التقنية، اخلربة إىل احلاجة إىل

 بالبحوث يتعلق فيما دراية وردكم باملنظمةالواسع االعرتاف  ذلك أتاح وقد. املختلفة واملكاتب الُشعب بني داخلي تعاون

 لتعزيز واسع نطاق على تكيفًا واألكثر أمدًا األطول هجالُن أحد هي امليدانية املزارعني مدارسو. الريفي واإلرشاد الريفية

 أنفسهم. املزارعني بقيادة التشاركي الكبار تعلم أسلوب إىل أساسا ذلك ويعود املزارعني، بني التعلم

 2015 املنظمة، يف التعلم موارد تقييم: املصدر

 من متفاوتة مستوياتعمومًا  هناك أن تفصياًل أكثر استعراض يبني النواحي، بعض يف ازداد التعاون أن رغم -26

 يف امليدانية املكاتب البيانات قواعد نصف من أقل شركُي مثاًل،ف. احملليني الشركاء ومع املنظمة يف خاصة التعاون،

 املعرفة،/االتصاالت إدارة وأخصائيي التقنيني املوظفني بني ًاحمدود ًاتعاون هناك أن يبدو كما. والرتويج النشر أنشطة

 مديرووّحد ي أن ميكن ذلك، إىل باإلضافةو .والنشر التوعية اسرتاتيجياتيف  التقنية الفرق يساعدوا أن ميكن الذين

 .اتالتآزر من واالستفادة التكاليف خفض بغية املوارد البيانات وقواعد الشبكات

 يف الكمية عن عوضًا للنوعية أولوية وتعطي انتقائية أكثر" املنظمة تكون أن ينبغي أنه السابقة التقييمات أوصت -27

 توحيد" على والزراعة األغذية منظمة تعمل احلاضر، الوقت ويف 32".[املعيارية املنتجات]و [عرفةململنتجات ا] التخطي 

 وتنظر ،نشوراتامل إصدار لتبسي كوسيلة  33"اإللكرتوني التوزيع أولويات وحتديد وثائقمركز إيداع ال إىل النفاذ وحتسني

 احلالة معاجلة نبغيت أنه الواضح منو.  النتائج حنو املوجهة البيانات وقواعد الشبكات تطوير حلماية تدابري يف

 غري زالي وال نياملستخدم توقعات ليبيال و اجلودة معايري ستويفيال  املعرفة وخدمات منتجات بعض أن ذلك ،الراهنة

 مشاركة بزيادة املعرفة وخدمات منتجات كفاءة حتسني وميكن .املستهدفني املستخدمني من كبري حد إىل معروف

 آليات وتعزيز( اخلاص والقطاع األكادميية واملؤسسات الوطنية احلكومات مثل) املستهدفني واملستخدمني الشركاء

 .باالحصاءات املعين اإلدارات بني املشرتك العامل الفريق ذلك يف مبا التخطي ،

 توفرها اليت املعرفة وخدمات منتجات يف ثغرات أو ازدواج حاالت أو تآزرات هناك هل  -5

 املنظمة؟

 اجملاالت بعض يف املعرفة يف ثغرات هناك أن إاّل ،االزدواجية من قليلهناك غري ال يبدو ال أنه رغم  -5 النتيجة

 التعلموارد وم وحتليالت بيانات تنشر ،األحيان من كثري يفو. متخصصة مواضيع تعاجل اليت تلك خاصة املواضيعية،

 .اهل عالقة ال ومنابر قنوات خالل من املنظمةاليت توفرها 

 يف حبثنا وكما. املعرفة وخدمات منتجات ونشر إنتاج يف تآزرات فيها تتحقق أن ميكن عديدة مراحل هناك -28

 الشركاء أو املنظمة وحدات سائر مع العمليات على القائمون يتعاون عندما اتالتآزر تحققت أن ميكن السابق، القسم

 كما واخلدمات، للمنتجات املشرتك النشر أو التسليم نتيجة أو منهم، لكل النسبية املزايا من لالستفادة اخلارجيني

 التعاون منظمةي صدر عن ذال الزراعية التوقعاتتقرير و 2013-2011 للفرتة والزراعة األغذية حالة تقرير يفحدث 

 العمل من مبزيد املنظمة فيه تقوم أن ميكن جمااًل ذلك ويشكل. والزراعة األغذية ومنظمة االقتصادي امليدان يف والتنمية

                                                           
32

  http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392e.pdf. 
33  fhttp://intranet.fao.org/fileadmin/filemanager/docs/CORPORATE_COMMUNICATION_STRATEGY_en.pd. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg392e.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/filemanager/docs/CORPORATE_COMMUNICATION_STRATEGY_en.pdf
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ال عالقة  منصات على تعلموارد وم وحتليالت بيانات تقديماملتمثل ب 34"الصومعة نهج" وختطي عرضما ت قيمة لزيادة

 منتجات ومزج املنظمة وخدمات منتجات اكتشاف إمكانية لتيسري جديدة تكنولوجيات استخدام طريق عن، مثاًل ،هلا

 .القدرات تنمية مبادرات مع املعرفة وخدمات

 بني التناقضات بعض على الضوء تسلطإال أنها  رئيسية، تداخالت جتد مل املواضيعية التقييمات أن رغم -29

 رصدقاعدة بيانات و ،FAOSTAT للمنظمة اإلحصائية البيانات قاعدة يف األسعار بيانات مثل) املنظمة بيانات قواعد

 البيانات قاعدة بني مثاًل،) خارجية مصادرمع و ،(األغذية أسعار مؤشرقاعدة بيانات و وحتليلها، األغذية أسعار

 منتجات أن فيبدو ،الثغرات حيث من أما .(الوطنية/اخلارجية البيانات وموفري FAOSTAT للمنظمة اإلحصائية

 ،مثاًلف. املنظمة مسؤولية إطاراليت تقع ضمن  مجيعها املواضيعية اجملاالت تغطي ملنظمةاليت توفرها ا املعرفة وخدمات

 تغطية أما .املناخ وتغري األغذية وإنتاج الغذائي باألمن الصلة ذات القضايا بياناتها وقواعد املنظمة منشورات معظم تعاجل

 قّدموقد . تواترا أقل فهي ،والرتبة النبات وصحة احليوان وصحة االجتماعية احلماية مثل ختصصًا، األكثر املواضيع

 ةياملعرف الثغرات ذلك يف مبا معاجلتها، تنبغي اليت املواضيع من طويلة قائمة املسح مشلهم الذين زبائنوال املستخدمون

 .من املستخدمني احملتملني كتشافلال ةياملعرف املنظمة وخدمات منتجات قابليةو

 املقصودين املستخدمني إىل املنظمة توفرها اليت املعرفة وخدمات منتجات وصلت هل  -6

 املقصودة؟ واالاستخدامات

 فعااًلاستخدامًا  استخدامها ومدى ملنظمةاليت توفرها ا املعرفة وخدمات منتجات وصول مدى خيتلف  -6النتيجة 

 من أكثر واألكادميية البحثية واألوساط الوطنية واحلكومات الدولية املنظمات تستفيدو. املستخدمني جمموعات باختالف

 نامية مناطق من خاصةو القطري، املستوى على املستخدمون يواجهو. املنظمةاليت توفرها  علوماتاملو بياناتال من غريها

 كما ،املنظمة وموارد وحتليالت بيانات على احلصول يف ربأك مشاكل ضعيفة فيها اللغوية التغطية أو/و اإلنرتنت شبكة

 .بالسياق صلة ذات ةيمعرف ومنتجات دماتخب لبونايطأنهم 
 

 ني،ستهدفامل نيستخدمباختالف اململنظمة اليت توفرها اخيتلف مدى وصول منتجات وخدمات املعرفة   -30

أن موظفي احلكومة والباحثني والشركاء يف  35املعلومات اليت مجعتعلى أساس بدو ي. وخاصة يف البلدان الناميةو

قد وصل و .املنظمةاليت توفرها علومات امللبيانات ولاألكثر استخدامًا هم التنمية واالستشاريني واملدونني ووسائ  اإلعالم 

متعلم عرب اإلنرتنت  165 000 إىل أكثر من ،األمن الغذائيبشأن من مثل مناهج التعلم اإللكرتوني  ،بعض برامج التعلم

على املستوى زبائن حوالي ثلث ال، مل يكن  كثري من األحيانيف ،. مع ذلك(6يف مجيع أحناء العامل )أنظر اإلطار 

 اعتبارهم التقييم على دراية مبنتجات وخدمات املعرفة ذات الصلة بالرغم من هذا غراض ألالقطري الذين مشلهم املسح 

املستخدمني احملددين حتديد الذين مشلهم املسح  ةحوالي ربع موظفي املنظمذلك مل يستطع ك .مستخدمني أساسيني

 36.ملنتجات وخدمات املعرفة اليت يقدمونها

                                                           
34

امع مستقلة كل منها نامجة عن أن بيانات املنظمة تبنى كصو [الداخلية]، "االزدواجية 2015-2014 برنامج العمل اإلحصائي للفرتةكما أشري يف   

 مكتٍف ذاتيا.
35
   .دراسات حالة، ومسوح الزبائن و حتليل املقياس السيربانيمثاًل   
36
  كان ذلك أكثر وضوحًا يف حالة قواعد البيانات واملنشورات اليت ال تتطلب تسجياًل مسبقا.  
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 األمن الغذائيعن مناهج التعلم اإللكرتوني  -6اإلطار 

من خالل و األمن الغذائي.  عناالحتاد األوروبي املنظمة يف وضع منهج تعلم إلكرتوني شامل ، دعم 2006عام  منذ

وضع  ،ع"حتسني احلوكمة العاملية ألغراض احلد من اجلو"هو برنامج  ،برنامج مشرتك بني املنظمة واالحتاد األوروبي

دورات التعلم اإللكرتوني قد كانت . وثالث لغاتبو ًامواضيعي جمااًل 11يف اإلنرتنت لى جمانية ع ةدور 23ما يزيد على 

 اليت وضعت بالتعاون مع عدة شركاء مبثابة األساس جملموعة واسعة من أنشطة تنمية القدرات املتعلقة باألمن الغذائي.

نشطة أل، كما تستخدم لتنمية قدرات املوظفني األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدوليةيف تستخدم الدورات التدريبية و

مفوضية األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( و املتحدة األمم التدريب اخلارجي للمنظمة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة

 املتحدة األمم اتفاقيةالدولي وومنظمة العمل الدولية والبنك  عهد األمم املتحدة للتدريب والبحثوم لشؤون الالجئني

البلدان األمريكية مثل معهد  ،مؤسسات أخرىتستخدم الدورات ألغراض تنمية القدرات كما . املناخ تغري بشأن اإلطارية

 .الحتاد الدولي جلمعيات الصليب األمحراو للتعاون يف ميدان الزراعة

متعلم عرب اإلنرتنت يف  165 000 أكثر منإىل وصل قد األمن الغذائي عن التعلم هاج منكان ، 2015 آب/أغسطسويف 

يف التعاون مع شركاء  . وثبت أن املتعلمني من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيايف املائة من  76وكان مجيع أحناء العامل، 

توفر دورات وباإلضافة إىل لربنامج. ر ااشتناع اساتيف  عاماًل رئيسيًااإللكرتوني كان ج التعلم االتنمية آخرين لنشر منه

االحتاد  من خالل شبكةُتنشر دورات التعلم اإللكرتوني أيضًا  ،يف مركز التعلم اإللكرتوني يف املنظمةالتعلم اإللكرتوني 

ات، اليت تتيح ألمن الغذائي، ومن خالل احتادات اجلامعالعملياتية لملعونة األوروبية اشبكة و،  Learn4devاألوروبي

أكثر حيصل وباإلضافة إىل ذلك،  .م اإللكرتوني يف املناهج املوجودة أو اجلديدةألعضاء استخدام دورات التعلللجامعات ا

والعدالة االجتماعية على دورات  غري حكومية دولية عاملة يف جمال التنمية واإلغاثة اإلنسانية والصحةة منظم 80من 

املدى هذا ج التعلم اإللكرتوني اال منهويبني مثية. مالتعلم للمنظمات غري احلكوتعلم إلكرتوني من خالل التعلم يف منصة 

استخدام بو ةاجات التعلم شاملحلللتعلم اإللكرتوني إذا ما صممت باتباع تقييمات نظمة دورات املالذي ميكن أن تصله 

 37.جيدأعمال دفق ودة واجلمعايري 

 .2015منظمة األغذية والزراعة، موارد التعلم يف املصدر: تقييم 

ملنظمة. اليت توفرها المجموعة الواسعة من منتجات وخدمات املعرفة الفعال لستخدام االمن الصعب تقييم مدى  -31

قاعدة باستشهاد  44 400ما يزيد على هناك مثاًل،  تستخدم بيانات املنظمة على نطاق واسع للبحوث والتحليالت.و

ة ـي ضعف كميـوذلك حوال (؛Google Scholar)سكوالر جوجل باحث ي ـف FAOSTATة ـالبيانات اإلحصائي

 .األمم املتحدة )أنظر اجلدول أدناه(بيانات بيانات البنك الدولي و بوابيتباالستشهادات 

                                                           
37

  .اإللكرتوني التعلم دورات وتطوير لتصميم دليل: اإللكرتوني منهجيات التعلم   
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 لقواعد بيانات خمتارة  اإلنرتنت شبكة اإلشارات علىاالاستشهادات و : 3اجلدول 

 الكونامل عريفاملنتج امل

شبكة  على اإلشارات

 اإلنرتنت
 عدد االستشهادات

العدد 

 التقديري

نقر ملرات 

 الراب 

العدد 

 التقديري

نقر ملرات 

 املوقع

جوجل 

 سكوالر

قاعدة 

 بيانات

 سكوبس

البيانات اإلحصائية  قاعدة

 FAOSTATللمنظمة 
 967 12 400 44 377 1 612 3 منظمة األغذية والزراعة

data.worldbank.org 752 4 400 21 191 353 البنك الدولي 

data.un.org 585 720 2 445 861 األمم املتحدة 

 .2015املصدر: تقييم قواعد بيانات منظمة األغذية والزراعة لعام 

 
املنشورات ا تستخدم مم أكثر األحيان بعض يفو القطري، املستوى على كثريًااملنظمة العاملية نشورات تستخدم م -32

حالة األغذية والزراعة يف العامل، )املتعلقة بالدعوة يتفوق انتشار املنشورات ددة ببلد معني، وتلك احملأو  ةالقطري

يف  ،ولكن(. بحوثالو قاالتاملو توجيهيةالطوط اخل) العلمية االستشارية الورقات علىتفوقًا طفيفًا ( يةلسياساتاوجزات امل

قّدم وقد  38املنظمة.منشورات من  أكثر أخرى دولية منظماتيت تصدرها الاملنشورات تستخدم  ،بعض األحيان

 منمن تقييم املستخدمني  إجيابية أكثرالرائدة البارزة نظمة اململنشورات ًا تقييم عام بشكل النامية البلدان من نواملستخدم

استخدام  هناك ،حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العاملتقرير ك احلاالت، بعض ويف. النمو املتقدمة البلدان

يقّيد يف كثري من األحيان  املالية املواردو الشراكات إىل االفتقارغري أن . الناميالعامل والنمو  املتقدميف أحناء العامل  يقو

 .رئيسيةال رسائلتبين ال

يكون تلك اليت الطلب األكرب هو على  نظمة،امل تديرها اليت لشبكاتاملختلفة وا التعلم موارد أنواع بني من -33

املنتدى العاملي املعين باألمن ، للغابات تقنيةالشبكة ال)احلالة  دراسات بعض يف لوحظ كماوصلة بالسياق.  وذاها حمتو

 لوجه وجها التعلم، كانت دورات زبائناستقصاءات آراء البلدان واليف وسابقة  تقييمات ويف (،الغذائي والتغذية

 .املعرفة لتقاسم فعالة منصات 39اإلنرتنت علىباحثات وامل

                                                           
38

 20به  الذي تبني قاعدة بيانات سكوبس أنه استشهد ،"الزراعة يف املرأة" 2012-2011 حالة األغذية والزراعةالتقارير أداء هو تقرير  أفضل حدأ  

 اجلنسني بني املساواة بشأن 2012 العامل يف التنمية عن تقرير) أضعاف ستة إىل املشابهة فقد بلغت االستشهادات بها ثالثة أما املنشورات. مرة

 (.مرة 65والذي استشهد به  الزراعية للتنمية الدولي الذي أصدره الصندوق يف الريف الفقر تقريرو مرة، 134به  الذي استشهد والتنمية
39

 الزراعة حالة ففي. املنظمة اليت تدعمها الشبكات بعض منو وراء رئيسية عوامل لوجه ووجها اإلنرتنت اليت جرت عرب املباحثات كانت  

شبكة التعاون  أقل حد وإىل املناخ، تغري شبكة حالة ويف. 2014 عام يف 12,100 إىل 2008 عام عضو يف 3 640 من ارتفعت العضوية اإللكرتونية،

 املاضية. اخلمس السنوات خالل العضوية تضاعفت ،التقين يف جمال التكنولوجيا األحيائية النباتية
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اليت توفرها  ةما هي احملصالت اليت حققتها أو اساهمت يف حتقيقها منتجات وخدمات املعرف  -7

 املنظمة؟

 للسياسات األدلة قاعدةتقوية و ةالتقني تاملعارف يف تعزيز املعرفة والتحليال خدماتو منتجاتساهمت   -7النتيجة  

 ةمنتجات وخدمات املعرف ونتائج تأثرينادرًا ما يسجل و منتظمة، بصورةال جتمع التعليقات من املستخدمني و. والربامج

 مستوى السياسات.على خاصة على املستوى التنظيمي و ،اليت توفرها املنظمة

 الربامج منطيف  يف التعليمية هاوموارداملنظمة  ومعلومات بيانات تستخدم السابقة، لتقييماتكما تبني من ا -34

 نظرأ) الدول األعضاءو ةـنظمامل موظفيات آراء ــالستطالع ووفقًا. والزراعة باألغذية ةـاملتعلق اتـوالدراس والتحليالت

ال يفهم غري أنه . التقنية املعرفة تعزيزأساسًا يف اليت توفرها املنظمة  ةاملعرف وخدمات منتجات ستخدمت ،(2 الشكل

حمّسنة  أدلة قاعدةإىل و أفضل حتليالت إىل( املتوس  األجل يف) املعرفة زيادة رتجمت كيفجيدًا يف كثري من األحيان 

 موظفيجيمع عدد قليل جدًا من و. املستهدفني املستخدمني وممارسات مواقفتغّيرت  كيف أو الربامج أو للسياسات

يقوم غري عدد ال و سابقني،ال تدربنيامل أو املستخدمنيتعليقات راجعة من  بانتظام( املسوح علىأجابوا من  ربع) نظمةامل

(. الطويل املدى على) يوالسياسات التنظيمييني املستو على النتائج على تؤثر اليت العوامل أو العملياتأقل بتوثيق 

 (.6 اإلطار نظرأ)اللذين متتاز بهما املنظمة والدراية  عرفةماملؤسسية لل قيمةال لتعظيميشكل ذلك فرصة ضائعة و

 رمسلة اخلربة يف املنظمة  -6 اإلطار

 يفتوثق وتقّيم و( هاوإخفاقات هانجاحاتب)معينة  جتربة خالهلا نُتحدد م تكرارية عملية...رمسلة اخلربة" 40للمنظمة  وفقا

 بسرعةة أن تستجيب يعنامل منظمةللميكن  اجليدة، املمارسات من واالستفادة توثيقال أعمال وبفضل... سائ  متعددةو

 رباتاخل رمسلة تعزيز إىل الرامية اجلهودو". تنشأ أن ميكن اليت والتغيريات األزمات من ختلفةامل ألنواعل أكرب وفعالية

41.مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات قيادةب 2011 عام يف رمسيًا بدأتقد ف نسبيا؛ العهد حديثة نظمةامل يف
كما  

 جتارب لتوثيق مببادرات ،الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب مثل ،يدانيةامل املكاتب بعضقام 

يف  بلدانثالثة  يف فريقوا مع الاجتمعالذين  املنظمة نظراءد من عدكان و 42.الناجحة وامليدانيةاتية السياس التدخالت

 ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتبباجلهود التنظيمية اليت يبذهلا  ملمني( وبنما وبريو شيلي)نية الالتي أمريكا

خاصة الربنامج اخلاص لألمن الغذائي ) إسبانياو والزراعةاملشرتكة بني منظمة األغذية  بادرةامل إطار يف 43الكارييب البحر

 يف االسرتاتيجي لألمن الغذائي. وقد أفيد أن املشاريع املرتبطة مبثل هذه املبادرة )مثل املشروع (44يف أمريكا الوسطى

برامج أنه يتوقع من استفادت من "الدراية" اليت مجعت من خالل توثيق اخلربات امليدانية. ورغم  (الوسطى أمريكا

                                                           
40

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

41
 واإلقليمي، القطري املستويني على" اجليدة املمارسات" وتطبيق ونشر حتديد ودعم تعلم، وحدات مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات وضع  

 .ميدانية ويف مواقع الرئيسي املقر مشاركة" يفمعارض " عقد عن فضاًل
42

   http://www.fao.org/in-action/programa-espana-fao/lineas-de-trabajo/conocimiento-comunicacion/en/. 
43

، ؛ وهندوراسHuertas familiares: Experiencia de Seguridad Alimentaria en el marco de la política pública، مثل، كولومبيا  

municipal Apoyo a la mejora de los ingresos familiares a través de Huertos Urbanos. 
44

   http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/es/. 

http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf
http://www.fao.org/in-action/programa-espana-fao/lineas-de-trabajo/conocimiento-comunicacion/en/
http://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/es/
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ليس هناك تطبيق متسق  45الصلة"،ذات األعمال السابقة "دروسًا مستفادة من يف تصاميمها املنظمة ومشاريعها أن تدمج 

ثل ميسهل الوصول إليها خلزن مراكز إيداع هناك  توليس 46؛عرفةملنهجيات رمسلة اخلربة لالستحواذ على مثل هذه امل

ملشورة بشأن قضايا يف اينبغي على املنظمة أن تستفيد من معرفتها املؤسسية، خاصة و. إليها و/أو الرجوعهذه املعلومات 

 احلوكمة والقضايا السياساتية. 

 

 االاستنتاجات والتوصيات    -رابعًا 

لدعم الذي تقدمه املنظمة لألهداف اإلمنائية للبلدان اجوانب حص التحليل يف األقسام السابقة عددًا من تف -35

ة. وبناءًا على هذه النتائج، يعرض هذا الفصل استنتاجات ياألعضاء من خالل إنتاج ونشر منتجات وخدمات معرف

ات( ـة واخلدمـة واملعرفـودة التقنيـ)اجل 6دف ـار اهلـي إطـة فـل املنظمـة بعمـة خاصـات هلا صلـة وتوصيــرئيسي

 )التوعية(. 8هلدف او

 االاستنتاجات    -ألف

تنتج املنظمة جمموعة واسعة من منتجات وخدمات املعرفة اليت تستجيب إىل حد كبري لوالية املنظمة   -1استنتاج اال

غري  .، مثالقواعد البيانات اإلحصائيةكعلى نطاق واسع،  يلقى االحرتام والتقديرالعديد منها و .الدول األعضاءوطلبات 

ال جيري بذل ما كذلك  لجمهور املستهدف.احملددة لالحتياجات على حنو أفضل لخصيصًا  هميكن تفصيل ابعضهأن 

لتوعية بها لنظمة أو وخدمات املعرفة اليت توفرها املمنتجات على املستخدمني حصول لضمان سهولة يكفي من اجلهد 

 ها.االستفادة منو التجارب الناجحةتوثيق لالرضا عنها أو ضمان  أو

منتجات وخدمات املعرفة اليت توفرها املنظمة لتساهم يف األهداف االسرتاتيجية جتري باطراد مواءمة   -36

التطوير وال يوفر هلم الدعم الكايف. يف عملية وانتظام باستمرار ال يشاركون والشركاء  نياملستخدمغري أن  47للمنظمة.

خدمني للمستة غري معروفواستخدامها، فتظل واخلدمات بعض املنتجات يف العثور على صعوبة إىل ويؤدي ذلك 

الطلب تزايد فضال عن  ،ني مل تلّبمللمستخدواحتياجات املعرفة من الفجوات يف عدد وهناك  .حملتملني الرئيسينيا

القضايا قضايا احلوكمة/القدرات و ملعاجلة قضايا تنميةخاصة والسياق، بفة احملددة املعروخدمات على منتجات 

 السياساتية.

مصادر البيانات واملعلومات يف السنوات القليلة املاضية، ما أدى إىل يف يف الوقت نفسه، كان هناك انفجار  -37

 زودمكانًا متميزًا كمحتتل زال تنظمة ال املعلى الرغم من أن . وزيادة اخليارات املتاحة للمستخدمني احملتملني واملتعلمني

ما مل  ميكن أن تفقد مكانتها كمركز مرجعيإال أنها يف البلدان النامية(، خاصة وباألغذية والزراعة )املتعلقة للمعرفة 

                                                           

 
45

   http://www.fao.org/docrep/016/ap105e/ap105e.pdf.  
46

 يف أدرجت ربع املشاريع فق  أن( وإكوادور بريو يف وكذلك)اختريت الستطالع رأي الزبائن  نامية بلدان مشروعًا يف عشر الثين استعراض أظهر  

 املستفادة وتوثيقها.   ووفرت جمااًل يتيح تبادل الدروس سابقة، مشاريع دراية مؤسسية من تصميمها
47

القطرية،  األولويات عن تعرب اليت القطرية النتائج بتحديد القطري املستوى الذي بدأ على ،2017-2016للفرتة  املنظمة عمل يفتح ختطي   

 . اجلديدة املعرفة وخدمات منتجات أثناء تصميم ملموسة قطرية اجملال ملعاجلة احتياجات

http://www.fao.org/docrep/016/ap105e/ap105e.pdf
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حمدودة  مبيزانياتاملعرفة وخدمات معظم منتجات يطور ، حاليًاو .ونشر املعرفةتوليد أكثر اسرتاتيجية ل ًانهجتتبع 

 .آليات رمسلة اخلرباتو نيتعاني من نقص التمويل فيما يتعلق بنشر ودعم املستخدمهي و

تستخدم بيانات ومعلومات املنظمة لتحسني أهمية البحوث والتحليالت ودعم صنع القرار القائم على  -2استنتاج اال

 .باتساقال تطبق إجراءات ضمان اجلودة . غري أن األدلة يف احلكومات واملنظمات الدولية

نشوراتها والكثري من م FAOSTATمنتجات املنظمة، مثل قاعدة البيانات اإلحصائية العديد من مواقع يزور  -38

األكادميية ومواقع نشورات هلا على نطاق واسع يف امل ماليني الزوار سنويًا، ويستشهد بها ويشار الرائدة البارزة،

والشركاء يف مجيع أحناء العامل إىل املنظمة للحصول على مشورة متخصصة زبائن يلجأ الو .اإلعالم اإلنرتنت ووسائل

 تساق يف تطبيق معايري اجلودة.إىل اال ًاافتقارهناك . غري أن وعالية اجلودة

خصيصًا حسب احتياجات وخصائص أنواع هذه املعايري ينبغي أن تفصل  ،لتيسري تطبيق معايري اجلودة  -39

قيمة قواعد البيانات يف دقتها وتوحيدها  كمناليت توفرها املنظمة. فمثاًل، ت ةختلفاملوأغراض منتجات وخدمات املعرفة 

نظم جيدا، واألهم من ذلك املواضح العرض على القوية والبيانات التعتمد بداًل من ذلك على نشورات فاملأما  .امنهجي

االستعراضات ومن هنا أهمية  .اابتكاري ًايتطلب قدرات فكرية وتفكري، وهذا ما داقية التحليل وتفسري احلقائقعلى مص

 .يف العمل التقين والتحليالت األخرىاالمتياز اخلارجية والفرق االستشارية وأشكال التفاعل اإلنسانية األخرى لضمان 

 التوصيات. باء

مكانات حتسني سهولة ، وكذلك إلملستخدمني واملتعلمنيا حتياجاتالأكرب  ًااهتمامأن تولي املنظمة بوسع   -1 التوصية

 .هاوتوسيع نفوذلموارد ل أوسع مجهوراستخدام 

وخدمات املعرفة. نظمة جمموعة واسعة من منتجات تنتج املاملتعلمني: املستخدمني واحتياجات تقدير حتسني  -40

بينما ، نشورات الرائدة البارزةوامل، مثل قواعد البيانات اإلحصائية واملتطلبات العامليةاستجابة لاللتزامات  هابعضنتج وي

تنوع أهداف يتميز و .لناشئة أو املباشرةة ايحتياجات املعرفاال)وخباصة على املستوى القطري( حنو غريها يوجه 

يف الوقت احلاضر، جدا. وواسع بأنه نظمة اليت توفرها املاملعرفة وخدمات وقدرات ووسائل املتلقني احملتملني ملنتجات 

 .واخلدماتملنتجات ذه اه مقيد الستخدام ذلك عاملال تبذل جهود كافية لتقييم احتياجات املستخدمني واملتعلمني، و

 يتوقعمن البيانات واملعلومات، وخمتلفة بعض املستخدمني عن جمموعات يبحث حتسني جتربة املستخدم:  -41

ال يدركون ما ميكن أن أنهم ليس لديهم وقت للبحث أو ممن . وهناك آخرون من اجلهددنى احلد األجيدوها ب أن هؤالء

لرتمجة املعارف املكتسبة إىل إجراءات  ًاإضافي ًادعم ونتاجهم حيإنف ،درايةوحتى عندما يكونون على  نظمة؛امل هتقدم

 قاعدة البيانات اإلحصائيةعلى على اإلنرتنت  مستقباًلالنشر جهود كيز يف ترتنظر أن املنظمة تود قد و .ملموسة

FAOSTAT ، املعرفة بتوفري قدر وخدمات  كتشاف واستخدام منتجاتإمكانية اتعظيم األكثر جناحا، و هامنابرإحدى

 .رمسلة اخلرباتالقدرات ومبادرات تنمية نشر مع الأنشطة  "مزج"و نيلمستخدملأكرب من الدعم 

لبيانات من انظمة: يف عصر احلمل الزائد اليت توفرها املعرفة املخلدمات ومنتجات  مؤسسيةوضع رؤية  -42

أن تتخذ لنفسها موقعًا عتزم تحتدد كيف مؤسسية نظر يف وضع رؤية أن تمنظمة األغذية والزراعة على واملعلومات، 
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خمتلف العثور على املتغرية، وتيسري إمكانية الناشئة  نياملستخدموتوقعات احتياجات بضمن أن تفي باستمرار ي

املستخدمني قدرات ومهارات أن تبني كيف ستدعم الوكالة كهذه رؤية ل ينبغي إليها. والوصول و املنتجات واخلدمات

املنظمة وفرها املنتجات واخلدمات اليت تاستفادة تضمن نظمة واملمن االستفادة القصوى من بيانات وحتليالت  ملتمكينه

 .املعرفة املؤسسيةمن 

التقين ملنتجات وخدمات متياز على املنظمة أن تستمر يف تقوية اآلليات والتدابري املوجودة لضمان اال – 2 التوصية

 .اليت توفرها املعرفة

لتوجيهية املوجودة بالفعل لقواعد البيانات وموارد طوط االسياسات واخلبالبناء على سني معايري اجلودة: حت  -43

هذه اخلطوط نبغي أن تأخذ نشورات. وياملنظمة أن تضع توجيهات مصممة لضمان جودة ينبغي على املالتعلم، 

بل وسالمة احملتوى التقين، جودة فق  يف ليس النظر و ،عرفةاملالعتبار خمتلف أنواع ونطاقات منتجات التوجيهية با

املعايري البيئية اعتبارها ملسائل مثل ظمة، املناليت توفرها رفة عامتياز املعلى العوامل األخرى اليت تؤثر يف أيضا 

 األصليني.السكان /قضايا واالجتماعية واإلنصاف والقضايا احمللية

على و .قينالتاالمتياز اآلليات القائمة لضمان قوي تأن نظمة ينبغي على املتعزيز تنفيذ نظم ضمان اجلودة:  -44

من أفضل االستفادة بشكل وجود بالفعل لقواعد البيانات واملتنفيذ إطار ضمان اجلودة متابعة تنبغي  وجه اخلصوص،

تعزيز جهودها الرامية إىل على املنظمة وباملثل، ينبغي  .إلطارذا اال هلدور كبري اإلحصائيني لتمكني التطبيق الفّع

الشبكات التقنية املنشأة أن تدعم وميكن  .يف مجيع أحناء املنظمةالنشر اجليدة تشجيع تطبيق التعلم اجليد وممارسات 

الطرق توجيه بشأن أفضل إىل ال. وهناك حاجة حديثا الوعي وااللتزام بتشجيع اعتماد السياسات واملعايري ذات الصلة

 .من أداء هذا الدورشبكات املنظمة  كناليت مت
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 :التقييم متاحة على املوقع اإللكرتوني ملكتب التقييمالتقرير الكامل واملرفقات هلذا 

http://www.fao.org/evaluation 
  

 املرفقاتقائمة 
  

 التغيري نظرية  -1 املرفق
  

 قائمة األشخاص الذين استشريوا  -2 املرفق
  

 والتقييمات اليت استعرضت الوثائق قائمة -3 املرفق

  

 املالحققائمة 
  

 االختصاصات  -1 امللحق
  

 بشأن: احلالة دراسات ذلك يف مبا املنظمة منشورات تقييم  -2 امللحق

  
 حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل

 يف العاملحالة األغذية والزراعة 

 حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل

  والزراعة األغذية ومنظمة االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمةالسنوية الصادرة عن  الزراعية توقعاتال
 

 بشأن: احلالة دراسات ذلك يف مبا، نظمةامل بيانات قواعد تقييم - 3امللحق 
 
 FAOSTATقاعدة البيانات اإلحصائية   

 يف العاملاملناطق الزراعية اإليكولوجية لتحديد بيانات الوابة ب

 األغذيةأداة حتليل ورصد أسعار 

  

 بشأن: مبا يف ذلك دراسات احلالة ،تقييم شبكات املنظمة: 4 امللحق
 
 لشبكة الفنية للغاباتا

  .تغري املناخعن  اتدراس حلقة

 املعين باألمن الغذائي والتغذية املنتدى العاملي
 

  : تقييم موارد التعلم يف املنظمة5 امللحق

 : حتليالت القياس السيرباني 6امللحق 

 نظمة امليف  الدول األعضاء : مسح7امللحق 

 : مسح الزبائن8مللحق ا

  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fevaluation%250d
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fevaluation%250d

