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املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف  "تقييم يف إثارتها مّتت املسائل اليت ما زالت - 1

ذات أولوية كبرية بالنسبة إىل اإلدارة. وقد حّلت حمل بعض املسائل ، 2013-2012 الذي ُأجري خالل الفرتة، 1"أفريقيا

واخلطة  لمنظمةل راجعالواردة يف املصفوفة أدناه تطورات أخرى. وهي تتضمن التجربة يف تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي امل

تعزيز ختطيط العمل، والرصد وتنفيذ ، والتدابري اآليلة إىل 2015-2014خالل الفرتة  2017-2014 املتوسطة األجل للفرتة

بني املقر  وتهدف هذه التدابري إىل ضمان تكامل أوثق لعمل املنظمة 2016.2-2016 الربنامج واليت جيري وضعها للفرتة

إضافيًا، يف إطار املبادرات  حمّفزًاالرئيسي، واملكتب اإلقليمي واملكاتب القطرية. كذلك، تلحظ الرتتيبات اجلديدة متوياًل 

اإلقليمية، للعمل يف بعض املكاتب القطرية. وجتري مناقشة جوانب أخرى مبزيد من التفاصيل يف االستعراض املستقل 

على هذا التقييم، إضافًة إىل االستعراضات اإلقليمية األربعة األخرى. والعمل ، اليت تبين 3للفاولشبكة املكاتب امليدانية 

املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، ومثة حاجة إىل مزيد من العمل لتوطيد القدرات جاٍر لتعزيز مزيج املهارات يف 

  التشغيلية واإلدارية يف املكتب اإلقليمي.
 

                                                      
1
 PC 114/12 Sup.1 الوثيقة ، PC 114/12 الوثيقة  

2
 52-17 الفقرات، 153/3 الوثيقة  

3
 153/14  الوثيقة  
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4مصفوفة سجل إجراءات اإلدارة
  

 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

)إىل ممثليات املنظمة بدعم من  1-1التوصية  

التعاون الفين ومكتب دعم الالمركزية(: كمسألة 

ذات أولوية، يقوم كل مكتب قطري باستعراض 

داخلي لتحديد أية اسرتاتيجية من 

االسرتاتيجيتني املوصوفتني أعاله هي األنسب 

للسياق احملدد للمكتب القطري؛ وباالستناد إىل 

ل فورية من هذا االستعراض،  وضع خطة عم

 . أجل تعزيز تأثري املنظمة

أن ممثليات املنظمة  ، اليت تشري فيها اإلدارة لدى قبوهلا إىل1-1التوصية  اسُتبدلت. ُقبلت

( خطط عمل 3( خطط حشد املوارد القطرية، و)2( أطر الربامج القطرية و)1سوف تنجز )

تتوفر يف مجيع القطرية، ال املكاتب القطرية. ويف حني توجد يف كل البلدان أطر للربامج 

البلدان خطط حلشد املوارد القطرية، منفصلة عن أطر الربامج القطرية؛ ويف حني جرت 

مناقشة مسألة خطط عمل املكاتب القطرية يف املقر الرئيسي ضمن اإلطار االسرتاتيجي 

جرى قدر كبري من التخطيط ضمن اإلطار القديم منذ سنتني أو ثالث سنوات، 

جي املراجع. وبصورة خاصة، فإن إطار النتائج املشرتك، واملؤشرات، واإلبالغ االسرتاتي

ترتبط أيضًا على حنو ووالرصد هي عوامل تنطبق بصورة متساوية على املكاتب القطرية، 

صريح باألهداف على املستوى القطري. تتبنى هذه العملية اجلديدة روح ما مّت اقرتاحه يف 

  . 1-1التوصية 

 متوفرغري  4

)إىل مكتب دعم الالمركزية(: دعما  2-1التوصية  

للنهج الذي اقرتحه كل من املكاتب القطرية، ومع 

األخذ بعني االعتبار تقييم القدرات الذي أجري 

يف إقليم أفريقيا، وضع  2012و 2011يف عامي 

وسوف تنطوي عناصر   . برنامج مؤسسي للتدريب

اسُتبدلت. اضطلع مكتب دعم الالمركزية بدور ميّسر منذ أن أصبح التدريب مركزيًا عام  ُقبلت

د باتت حاجات التدريب اآلن . وقلتنمية قدرات املوظفني، باستخدام موارد 2013

. ويقدم املكتب اإلقليمي ألفريقيا خطة ل مناقشات حول نظم إدارة األدا حمددة من خال

لتوفري متويل مؤسسي كل عام جيري استعراضها  املوظفنيلتنمية قدرات  إقليمية واحدة

، ُوضع برنامج تدريب خاص جلميع 2015-2014إضافًة إىل ذلك، وخالل الفرتة  هلا.

التدريب موّجه من الطلب  4

ويستند على حاجات املكاتب 

ليس موجهًا من  وهو القطرية؛

 األقاليم.

                                                      
4
نفيذ التوصية تقدمًا؛ ما من براهني بعد عن النتائج اخلاصة بالغاية املستهدفة؛  كاٍف:عرفت – 4وجزئي  متفاوت التوصية غريكاٍف: تنفيذ - 3أولية  جد مرحلة يف مازالت التوصية تنفيذ إىل الرامية واإلجرا ات سيئ: اخلطط - 2التوصية  لتنفيذ إجرا ات تتخذ اليوجد: مل  

 ممتاز: مّثة براهني مثبتة على أن تنفيذ التوصية أّدى إىل إحراز أثر إجيابي على الغاية املستهدفة. - 6اية املستهدفة؛ جيد: ُنّفذت التوصية بشكل كامل ومّثة براهني أولية على أثرها يف ما خيّص الغ - 5
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 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

حشد املوارد وصياغة املشاريع  هذا التدريب على

وامليزانية، واالتصال، واإلدارة والتمويل والرصد 

  . على أساس النتائج

لربامج ا اإلقليمية من أجل بنا  قدرات املكاتب امليدانية يف جمال إعداد ورصد أطر املكاتب

أدناه(. ويهدف برنامج املنظمة لبنا  القدرات  2.3نظر االقطرية وصياغة ورصد املشاريع )

إىل تعزيز القدرات التشغيلية يف املكاتب اإلقليمية، واإلقليمية الفرعية والقطرية من خالل 

تابعة أثنا  العمل، وأدوات التعلم االلكرتوني. امل دعم أربعة أسابيع من، وحلقات عمل

املكتب ويتضمن اجلدول حلقات عمل مع املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية )مع 

، ويف املكتب اإلقليمي 2015ل اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الغربية( يف أكتوبر/تشرين األو

 .2015/تشرين الثاني مربالوسطى( يف نوف اإلقليمي الفرعي ألفريقيااملكتب  ألفريقيا )مع

 كما جتري حلقات مماثلة يف أقاليم/أقاليم فرعية أخرى.
)إىل مكتب دعم الالمركزية ومكتب  3-1التوصية  

التخطيط االسرتاتيجي(: زيادة اإلتاحة الفورية 

للتمويل احملفز لدعم املكتب القطري للحكومة 

 ومن أجل تنفيذ الربنامج.

 .ُقبلت جزئيًا 

توافق اإلدارة على مبدأ 

تعزيز استخدام متويل 

ين لدعم تقبرنامج التعاون ال

تنفيذ إطار الربجمة 

كنها ال توافق القطرية، ول

على اإلجرا ات املقرتحة 

ذلك، وبداًل من  لتحقيق

ذلك تشري إىل املقرتحات 

 اليت قدمت يف الوثيقة

 JM 2013.2/2 . 

، تلّقت بلدان 1املبادرة اإلقليمية ويف إطار متابعة املؤمتر الدولي الثاني للتغذية وتنفيذ 

عديدة )سيشيل، وناميبيا، ومدغشقر، وبننب، وأنغوال، والنيجر( أموااًل حمفزة لدعم 

، نون اإلقليميون /املمثلون املساعدواملدرا  العاممكاتب املنظمة يف تنفيذ براجمها. ويستمر 

موظفي مبتابعة من املكاتب اإلقليمية الفرعية، بدعم البلدان بناً  على طلبهم. وإن تعيني 

يف املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية، ويف املكتب اإلقليمي  4-تغذية من فئة ف

سوف يزيد  الفرعي ألفريقيا الوسطى )وقريبًا يف املكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا الشرقية(

ة . ومن شأن حلقاملنظمةتوفري املساعدة ملكاتب  علىمن قدرة املكتب اإلقليمي ألفريقيا 

موظف  33ي للتغذية حضرها نما بعد املؤمتر الدولي الثا حولعمل استشارية 

أن تزيد من قدرات مكاتب  يف أكرا، 2015املنظمة، ُعقدت يف يوليو/متوز  ةتغذية/ممثلي

يشمل للمرة األوىل  2016/2017املنظمة يف حشد املوارد. كما أن ختطيط العمل للفرتة 

 مجيع مكاتب املنظمة. 

 

شأن تنفيذ األهداف من  3

 املبادرات اإلقليميةاالسرتاتيجية و

أن حيسن التخطيط وحشد املوارد 

 على الصعيد القطري
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 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

(:  إىل مكتب دعم الالمركزية) 4-1ية التوص 

متكني وتشجيع قيادة املنظمة املخصصة على 

املستوى القطري من خالل مكافأة األدا  املمتاز 

 ملمثليات املنظمة.

 .ُقبلت جزئيًا 

توافق اإلدارة متامًا على أن   

ضمان قيادة قوية للمنظمة 

على الصعيد القطري ال يزال 

  يشكل أولوية.

وال توافق على أحد 

اإلجرا ات املقرتحة املتعلقة 

بزيادة الدرجات ملمثليات 

 املنظمة.
 

يف اإلشراف بصورة  نون اإلقليميون /املمثلون املساعدواملدرا  العامُنّفذت جزئيًا. يستمر 

املمثلني  وابنو املنسقون اإلقليميون الفرعيونعامة على ممثليات املنظمة، يساعدهم 

يف حالة الفريق املعين بأفريقيا الغربية. وقد ُبذلت جهود لتعزيز فريق اإلدارة  اإلقليميني

أربعة إىل من  نواب املمثلني الدائمنيالعليا بطرق خمتلفة. على سبيل املثال، ارتفع عدد 

شاد، ومالي، ومجهورية الكونغو الدميوقراطية، ومدغشقر، تبوركينا فاصو، ومثانية )

وجنوب السودان، وإثيوبيا، وأوغندا(. ويف بعض البلدان، لقد عّزز وجود موظفي عمليات 

(، قدرات اإلدارة يف املكاتب. ورغم 4وف 3سابقني من فئة ف ئ)وال سيما موظفي طوار

لقد ُبذلت جهود مشرتكة من خالل برامج التدريب لتعزيز آت مل يوضع، ان نظام املكاف

قدرات القيادة واإلدارة يف ممثليات املنظمة. ويعكس مدى تنفيذ الربنامج مثاًل الروابط 

 القوية اليت تقيمها اإلدارة بني أدا  ممثليات املنظمة ومستوى مسؤولياتها.

3  

(: ينبغي ينتقالتعاون الإدارة )إىل  5-1التوصية  

للمكاتب القطرية املشاركة يف الصياغة وحتمل 

املسؤولية املباشرة عن املكونات القطرية للربامج 

اإلقليمية الفرعية واإلقليمية والعاملية سوا  

باستخدام السلطة املفوضة من صاحب امليزانية، أم 

بأسلوب املشروع "الصغري" يف إطار وحدة مركزية 

سيق، من أجل تعزيز أنشطة املنظمة يف البلد للتن

وخلق التآزرات بني العناصر اليت كثريا ما تكون 

 . متباينة يف الوقت الراهن

 

)نشرة املدير  2014ُوضعت سياسات وأدوار ومسؤوليات جديدة يف ديسمرب/كانون األول  ُقبلت

اإلطار االسرتاتيجي، مبا يف ( للموا مة بني حشد املوارد ودورة املشروع يف 53/2014العام 

 ذلك الدور املباشر الذي تؤديه ممثليات املنظمة يف صياغة املشاريع.

وتوّفر قيادة البلدان لعملية حتديد األهداف والتخطيط لفرتة السنتني األساس للعمل مع 

وعلى مستوى املقر مجيع املكونات )على املستويات اإلقليمية الفرعية، واإلقليمية 

  يف املشاريع والربامج على الصعيد القطري. يسي(ئرال
 

صياغة املشاريع حبيث تسهم  2

على حنو مباشر أكثر يف 

األولويات القطرية واألهداف 

 لفاو.االسرتاتيجية ل
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 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

 -إىل مساعدي املدرا  العامني) 1-2التوصية  

تركيز العمل الفين املوضوعي  (:املمثلني اإلقليميني

( تنسيق العمل املعياري 1للمكتب اإلقليمي على )

( قيادة البعد اإلقليمي 2وأبعاده السياسية و)

  للشبكات الفنية للمنظمة

 ُقبلت جزئيًا.  

تتفق اإلدارة مع روح 

التوصية، ولكنها تعتقد أنه 

ينبغي للموظفني التقنيني يف 

املكتب اإلقليمي ألفريقيا، 

واصلة دعم الربامج م

واملشاريع على املستوى 

 القطري.

معظم أنشطة املكتب اإلقليمي ألفريقيا موّجهة إىل دعم أولويات البلدان الشريكة يف أطر 

براجمها القطرية، وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وإعالنات االحتاد األفريقي 

ومجاعات اقتصادية إقليمية. وتوفر املبادرات اإلقليمية اليت صادق عليها املؤمتر اإلقليمي 

طريقة لتنسيق العمل التقين وتركيزه على األبعاد السياساتية يف األولويات  2014لعام 

 اإلقليمية.

4  

 -)إىل مساعدي املدرا  العامني 2-2التوصية  

املمثلني اإلقليميني(: إعادة صياغة اإلختصاصات 

املطلوبة خلمس من الوظائف الفنية احلالية يف 

قدرة على املكتب اإلقليمي ألفريقيا من أجل بنا  ال

توفري جمموعة أوسع من اخلدمات للمكاتب 

القطرية واألجهزة الرئاسية والدستورية اليت توجد 

 . مقارها يف أفريقيا

 ُقبلت جزئيًا 

توافق اإلدارة على أن املهام 

املذكورة يف التوصية هي 

أساسية، ولكن ليس على 

حساب إلغا  أدوار فنية 

 أخرى للمكتب اإلقليمي.

 

يستجيب املكتب اإلقليمي ألفريقيا بصورة  فعالة إىل حاجات املكاتب القطرية واألجهزة 

، مع الرتكيز على اإلطار االسرتاتيجي  والدستورية اليت توجد مقارها يف أفريقياالرئاسية 

ج. وقد لفاو واإلدارة املستندة إىل النتائج يف املبادرات اإلقليمية، واملشاريع والرباملاملراجع 

 جرى حتديد وبنا  قدرات جهات اتصال من بني املوظفني الفنيني املهنيني.

3  

)إىل إدارة املوارد البشرية والشؤون  3-2التوصية  

املالية( التكليف بإجرا  حتليل لتنظيم العمل 

ولألدا  يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا من أجل 

حتسني القدرات املوجودة يف شعب اإلدارة 

 . ات خلدمة أكثر كفا ة وفعاليةوالعملي

، أرسلت إدارة التعاون التقين بعثة إىل إدارة املوارد البشرية والشؤون املاليةبالتعاون مع  .ُقبلت

ملساعدته يف إعادة تنظيم وظائف  2015املكتب اإلقليمي ألفريقيا يف سبتمرب/أيلول 

ليات يف املكتب؛ وعلى ضو  الربنامج املتكامل وامليزانية، مشل ذلك املساهمات املقررة مالع

والتنمية.  الطوارئوالطوعية على السوا ، وخباصة دمج عمليات الربنامج السابق حلاالت 

ا يف ذلك الدور وُتعترب هذه اخلطوة ضرورية بالتوازي مع تنفيذ تغيريات أخرى، مب

3  
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 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

ف أخرى متصلة ئااجلديد الذي يؤديه منسقو املبادرات اإلقليمية وإعادة صياغة وظ 

 بالعمليات واإلدارة,

)إىل مكتب دعم الالمركزية(: زيادة  1-3التوصية  

حجم الفرق الفنية اإلقليمية الفرعية ومزيج 

 . مهاراتها

 ُقبلت 

على الرغم من أن اإلجرا  

الدعم التقين  املقرتح لدمج

يف فريقني إقليميني فرعيني 

يتطلب املزيد من املناقشة 

 والتحليل.

على ومزيج املهارات لديها ق الفنية اإلقليمية الفرعية الفرحجم حتى اآلن لقد تعزز 

تنظر اإلدارة العليا حاليًا يف إمكانية اعتماد تدخالت أكثر تنظيمًا  بينما ،أساس متخصص

 لفنية يف املكاتب امليدانية.من أجل تعزيز القدرات ا

  

 -العامني  إىل مساعدي املدرا ) 2-3التوصية 

تعزيز ترتيبات إدارة الفريق  املمثلني اإلقليميني(

 . الفين

تعمل الفرق املتعددة التخصصات، يف املكتب اإلقليمي ألفريقيا ويف املكاتب اإلقليمية  ُقبلت

واملبادرات اإلقليمية اليت تساهم  ةالفرعية على السوا ، مبا يتماشى مع أطر الربامج القطري

 يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية.

4  

)إىل املوظفني الفنيني اإلقليميني  3-3التوصية  

( إنشا  الفرق الفنية اإلقليمية الفرعيةوأعضا  

شبكات فنية أوسع تشمل مجيع اخلربات الفنية 

 . للمنظمة يف اإلقليم وتوسع نطاق استخدامها

بلدًا يف أفريقيا الغربية. وينبغي  15يف ممثليات املنظمة يف  رسم خرائط اخلرباتُأجنز  ُقبلت

 القيام بتمارين مماثلة يف أقاليم فرعية أخرى.
 غري متوفر 3

)إىل مكتب دعم الالمركزية وإدارة  1-4التوصية  

التعاون التقين وإدارة اخلدمات املؤسسية واملوارد 

البشرية والشؤون املالية(: استعراض وتبسيط 

 . إجرا ات دورة الربنامج

 53/2014خضع دليل دورة املشروع إىل مراجعة وحتديث متشيًا مع نشرتي املدير العام  ُقبلت

يف  التعاون. وقد تناولت مالحق منفصلة املتطلبات احملددة ملصادر التمويل )08/2015و

، وبرنامج تليفود، ومرفق البيئة العاملي، تقينما بني بلدان اجلنوب، وبرنامج التعاون ال

 14خطوطًا توجيهية تشغيلية و 14(. إضافًة إىل ذلك، ُوضعت ة األحادينوحساب األما

 باالستناد إىل األولويات اليت حّددتها املكاتب امليدانية.مادة للتعّلم عن بعد 

4  
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 التقييمصادرة عن التوصيات ال

  (أ)

اإلجراء املتفق عليه يف رّد  

 )ب( اإلدارة

 )ج( وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها 

 

 

درجات سجل  

إجراءات اإلدارة 

 )د(

تأثري اإلجراءات املتخذة أو  

 )هـ( التغيريات املرتتبة عليها

إىل مكتب دعم الالمركزية ومكتب ) 2-4التوصية  

تبسيط  (:االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

  . عمليات حتديد األولويات والتخطيط

جرت مراجعة عمليات حتديد األولويات والتخطيط على حنو ملحوظ يف إعداد برنامج  ُقبلت

، وخطط العمل املتصلة بها، متشيًا مع تعزيز 2017-2016العمل وامليزانية للفرتة 

. ويتم تنفيذ األولويات اإلقليمية اليت للمنظمةترتيبات التنفيذ يف اإلطار االسرتاتيجي 

بوصفها مبادرات إقليمية، مبا يساعد يف تركيز  2014إلقليمي عام صادق عليها املؤمتر ا

 الفاو على النتائجعمل 

4  

 إىل وإدارة اخلدمات املؤسسية) 3-4التوصية  

واملوارد البشرية والشؤون املالية على مستوى 

المركزية ورئيس موظفي املنظمة ومكتب دعم ال

تقديم حمطة موحدة لإلرشادات على  (:املعلومات

شبكة اإلنرتنت تتناول آخر السياسات 

واإلجرا ات واملسؤوليات والصالحيات الراهنة 

اليت ختص املكاتب امليدانية وعمليات الربنامج 

 . امليداني

  4 بات كتيب املنظمة املتاح إلكرتونيًا يوّفر اآلن هذه املعلومات. ُقبلت

 -مساعدي املدرا  العامني إىل ) 4-4التوصية  

ية املمثلني اإلقليميني، ومكتب دعم الالمركز

من خالل حتسني  (:وشعبة إدارة املوارد البشرية

التخطيط للتعاقب وتقديم سياسة للتنقل وإلغا  

إدارة الشواغر كاسرتاتيجية للميزانية، السعي إىل 

معاجلة مسألة مزيج املهارات واحلد من الشواغر 

اإلقليم اليت تقّوض قدرة املكاتب املزمنة يف 

 . امليدانية

تنفيذ جزئي. مّت تقديم سياسة للتنقل، حيث انتقل عدد من املوظفني يف املقر الرئيسي إىل  ُقبلت

ومل تعد إدارة الشواغر يف املكاتب مكاتب إقليمية، مبا يف ذلك املكتب اإلقليمي ألفريقيا. 

ألفريقيا، ومل تعد ُتطّبق كإجرا  خلفض التكاليف. تتمركز يف املكتب اإلقليمي  القطرية

وُيعطي هذا املكتب اإلذن بالتوظيف على وجه السرعة حاملا يقدم املكتب اإلقليمي طلبًا 

 .نظمةاملبهذا اخلصوص إىل شبكة ممثليات 

عدد أقل من الشواغر يف املكاتب  3

ينبغي تقليص املدة  كماالقطرية. 

)أي  الالزمة للتوظيف الفعلي

الفرتة الزمنية بني اإلعالن عن 

 الشواغر وتاريخ بد  اخلدمة(

 


