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جلنة الربنامج
الدورة الثامنة عشرة بعد املائة
روما 6-2 ،نوفمرب/تشرين الثاني 2015

تقييم مساهمة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة بشأن األغذية والزراعة

ردّ اإلدارة
متاشياً مع توصيات الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربناام (الققارة ( 24ب) مان الوثيقاة )CL 145/6
بشأن أساليب حتقيق وفورات يف التكاليف مع احلرص على االطاالع بصاورة مالئماة علاى املعلوماات الاواردة يف تقاارير
التقييم ،تُعرض الوثيقة  PC 115/5على شكل موجز تنقيذي شامل مرتجم إىل لاات املنظمة ،يف ح ن أن تقرير التقيايم
منشور بالكامل على الصقحة اإللكرتونية اخلاصة بالتقييم يف القاو بلاته األصلية.
التوجيهات املطلوبة من جلنة الربنامج
قد ترغب جلنة الربنام يف إبداء وجهات نظرها وتوجيهاتها حول املسائل الرئيسية اليت تناوهلا تقرير التقيايم
وحول ردّ اإلدارة على التوصيات وإجراءات املتابعة املقرتحة.
ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة Maria Helena Semedo

نائب املدير العام (منسقة لشؤون املوارد الطبيعية)
اهلاتف+39 065705 3903:
السيد
نائب املدير العام (العمليات)
اهلاتف+39 06570 56320 :
Daniel Gustafson

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من
منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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ترحب إدارة املنظمة بالنتائ والتوصيات الواردة يف "تقييم مساهمة املنظمة يف املعرفة بشأن األغذية والزراعاة".
-1
كما تعرب عن تقديرها إزاء املنهجية املتبعة اليت جتمع ب ن أربعاة مكوناات منقصالة ،أي ( )1جارد ماالكي املنتجاات
واخلدمات املعرفية والقيام مبسح بشأنهم؛ ( )2القيام بتقييم فاوقي ( )3إجاراء تقييماات مواعايعية؛ ( )4القياام مبساح
للبلدان األعضاء يف املنظمة وعمالئها.
وتعرب اإلدارة عن تقديرها إزاء النتائ اإلجيابية املتعلّقة بأهمية منتجات القاو وخدماتها املعرفية ومسعتها وما
-2
حتظى به من تقدير يف صقوف البلدان األعضاء وغريهم من اجلهات املعنية (املؤسسات األكادميية والبااحثون واتتماع
املدني والقطاع اخلاص وغريها من اجلهات) .ويتبيّن من خالل التقييم أنه يتم اإلقرار على حنو واسع بامتياز منتجاات
القاو وخدماتها املعرفية من الناحية القنية .غري أنه بهدف محاية مسعة املنظمة ومواصلة حتسينها ،يتعيّن اختاذ بعا
التدابري املؤسسية االسرتاتيجية.
وتوافق إدارة القاو على االستنتاجات األولية للتقييم بأنه قد يتعيّن حتس ن تقصيل منتجات املنظماة وخادماتها
-3
املعرفية علاى قيااا االحتياجاات اخلاصاة للجهاات املساتهدفة ،وتيساري الوصاول إليهاا ،ورصادها مان حياع وعاي
املستخدم ن وشعورهم بالرعى إزائها ،وتوثيقها وتعزيزها بالتجارب الناجحة .وباإلعافة إىل ذلا ،،توافاق اإلدارة أيضا ًا
على االستنتاج الثاني الذي يقيد بضرورة إما وعع إجراءات لضمان اجلودة أو تنقيذها (إن وجدت) بطريقة متساقة علاى
مستوى املنظمة ككل.
ويقدم التقرير توصيت ن رئيسيت ن قد نالتا قبول اإلدارة املصحوب بتعليقات داعماة .وستساتنري عملياات وعاع
-4
السياسات واخلطط اليت تُقاا وفقااً لألهاداف اخلاصاة بااجلودة واملعرفاة واخلادمات القنياة (اهلادف  )1-6واإلرشااد
(اهلدف التشايلي  ،)2-8بالتقييم وتوصياته.
وتدعم اإلدارة التوصية  1وتوافق على عرورة إيالء املزيد من االهتماام الحتياجاات املساتخدم ن واملاتعلّم ن إىل
-5
جانب حتس ن خربات املستخدم ن  .وسوف يتم وعع مناوذج جدياد لألعماال التجارياة مان شاأنه تيساري الوصاول إىل
منتجات القاو وخدماتها املعرفية املكمّلة خبطو توجيهية وأدوات للرصد ،وإمكانية العثور عليها.
كما تؤيد اإلدارة التوصية  2وتوافق على تعزيز اآللياات والتادابري القائماة لضامان امتيااز منتجاتهاا وخادماتها
-6
املعرفية من الناحية القنية ،من خالل حتس ن معايري اجلاودة وتعزياز تنقياذ نظام عامان اجلاودة .غاري أن اإلدارة تاو ّد
التأكيد على أنّ منتجات املنظمة وخدماتها املعرفية تُنت يف مجيع الوحدات املؤسسية واملواقاع اجلارافياة .وكماا ورد يف
تقرير التقييم ،تتقاسم عدة وحدات تنظيمية املساؤوليات اخلاصاة بضامان امتيااز منتجاات املنظماة وخادماتها املعرفياة
ونشرها .وبناء على تقييم أكثر مشوالً للخطو التوجيهية وآليات عمان اجلودة القائمة يف القاو ،قد ياتم النظار يف تعزياز
مركزية عمليات رصد منتجات القاو وخدماتها املعرفياة وعامان جودتهاا مماا يضام أغلبياة واساعة مان منتجاات القااو
وخدماتها املعرفية يف املكاتب امليدانية غري املشمولة يف هذا التقييم.
-7

ويرد املزيد من املعلومات يف املصقوفة.
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خطة اإلدارة

ردّ اإلدارة (ب)
توصية التقييم (أ)

التوصية :1
ميكاان للمنظمااة إيااالء اهتمااام أكاارب
الحتياجات املستخدم ن واملاتعلّم ن،
باإلعافة إىل إمكانات حتس ن سهولة
اساااتخدام املاااوارد وتوسااايع نطاااا
تأثريها على مجهور أكرب.

التوصية :2
ينباي أن تواصل القاو تعزيز اآلليات
والتااادابري القائماااة لضااامان امتيااااز
منتجاتهااا وخاادماتها املعرفيااة ماان
الناحية القنية.

قبلت ،أو قبلت
جزئياً ،أو رفضت
والتعليقات على
التوصية
قبلت

قبلت

اإلطار
اإلجراءات اليت ينبغي اختاذها (ج)

الوحدة املسؤولة (د)

سوف يتم إنشااء مموعاة عمال مبشااركة شاعبة نائب املدير العام (العمليات)
تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتصاالت يف املنظمة
وكبري اإلحصائي ن وغريهم للنظر يف منااذج بديلاة
مبا يف ذل ،تطبيق تكنولوجيات جديدة حملركاات
البحع.
وسيسهّل منوذج األعمال التجارية اجلديد الوصول
بشكل أكرب إىل منتجات القااو وخادماتها املعرفياة
وإمكانية العثور عليها كما سيتيح مجع املعلوماات
بشأن احتياجاات املساتخدم ن واملاتعلّم ن بصاورة
أفضل.
سيتم استعراض اخلطو التوجيهية وآليات عمان نائب املدير العام (منساقة شاؤون املاوارد
الطبيعية) (الوحدة املسؤولة)
اجلودة القائمة.
كما سيجري وعع آلية مؤسساية لضامان اجلاودة إدارة التنمية االقتصاادية واالجتماعياة،
بهدف تطبيقها على مجيع املنتجاات واخلادمات مكتاااب الشاااراكات والااادعوة وتنمياااة
القاااادرات ،ومكتااااب االتصاااااالت يف
املعرفية عرب مجيع الوحدات واملواقع.
املنظمة ،وكبري اإلحصائي ن.
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