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ُأعّد هذا التقرير كمتابعة لتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعةة يف سسةيا واحملةي      -1

 1اهلادئ.

 

يةذ اإلرةراتات   متاشيًا مع سياسة املنظمة بشأن التقييمات، يقدم هذا التقرير معلومات مسةتكملة عةن حالةة تنف    -2

املنصوص عليها يف رّد اإلدارة. وبناًت على طلب مكتب التقييم، يوفّر التقرير عالمة لسجل إرةراتات اإلدارة علةى رةدو     

 من ست نقاط، قامت إدارة املنظمة فيه بتقييم ذاتي ملستوى اعتماد التوصيات وتنفيذها. 

 

توصيات من أصةل تسةع توصةيات. وعلةى ورةه ا صةوص،       كما هو مبني يف رّد اإلدارة، قبلت اإلدارة سبع و -3

 9( والتوصةية  املكتةب اإلقليمةي  )حو  خطوط رفع التقارير ا اصة مبوظف املوارد البشرية يف  8التوصية  كل من ُرفضت

مةع النمةوذا املتبةع يف  يةع      ياا ال تتماشة مة مبةا أنه  الدوليني( االستشاريني ا ربات تعيني بشأن السلطة تفويض )حو 

، قةد  2013ومبا أن ا طوط التوريهية اجلديدة للسياسةات، الةيت صةدرت يف نهايةة عةام      (، 8كاتب اإلقليمية )رقم امل

    حلت حمل مضمونها. 

 

 التقدم العام احملرز يف تنفيذ  يع التوصيات املقبولة

 

ىل الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ، اليت مت تقدميها إ2أيدت الوثيقة املعنونة "شبكة املكاتب امليدانية" -4

آلسيا واحملي  اهلادئ، املبادئ واملعايري العامة ا اصة مبرارعة تغطية منظمة األغذيةة والزراعةة. وسةُتعرو توصةيات     

 .2016املؤمتر اإلقليمي على جملس املنظمة خال  دورته اليت سُتعقد يف يونيو/حزيران 

 

حو  عملية حتديد هيكل تراتيب لنتائج اإلطار االسرتاتيجي وأطر الربجمةة القطريةة،    1وفيما يتعلق بالتوصية  -5

، إلشةرا  البلةدان إشةراكًا أوثةق والرتكيةز علةى متطلباتهةا        2017-2016ُوضعت ترتيبات حمسنة لتنفيذ الربامج لفرتة 

مبكةرة، تبةاد  املعلومةات بةني     ، يف مرحلةة  ونتائجها. وتسهل التوريهات اجلديدة بشأن صياغة أطر الربجمة القطريةة 

 خمتلف مستويات التخطي  والتنفيذ، وبالتالي تعزز الشمولية والتفاعل بني املكاتب القطرية وفرق الربنامج االسرتاتيجي. 

 

الراهنة، وافقت األرهةزة الرئاسةية علةى     خدمات الدعم اإلداري والتشغيليحو  سلية  2وفيما يتعلق بالتوصية  -6

. وقةد ُكثفةت اجلهةود    2016، سيتم تنفيذها تدرجييًا اعتبارًا مةن عةام   2015رتداد التكاليف يف عام سياسة رديدة الس

 لتوضيح طرائق اسرتداد التكاليف، وال سيما بني املكاتب امليدانية. 
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 املكتةب مه املكتب اإلقليمةي. وباإلضةافة إىل ذلةا، اضةطلع     مت تعزيز تعبئة املوارد من خال  برنامج تدرييب نّظ -7

بعدد من مبادرات االتصاالت لزيادة تسلي  الضوت على أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف اإلقليم، وبالتالي دعم  اإلقليمي

 عملية تعبئة املوارد. 

 

املعةار   لتبةاد    مناسةبة لتهيئةة بيئةة    الشةبكات الفنيةة   2014، أنشئت املنظمةة يف عةام   4وملعاجلة التوصية  -8

 يف تلبية الطلب على ا دمات التقنية.  ردواهددة. وقد أثبت هذا اإلررات واألفكار يف جماالت حم

 

، كخطةوة  2014يف يوليو/متةوز   الكتةب اإلقليمةي  املوظف املعين بقضايا املساواة بني اجلنسني يف ُشغل منصب  -9

يف  نسةانية ص باالعتبةارات اجل ا اأوىل لزيادة تنمية القدرات اجلنسانية والريفية/االرتماعية يف اإلقليم. وقد تأثر العمل 

 اإلقليم بشكل إجيابي بهذا اإلررات.

 

، حتسن الوضع كثريًا، كما هو مبني يف املصفوفة. ومت تدريب  يع املستخدمني علةى  7وفيما يتعلق بالتوصية  -10

 الفةائقني مةن أرةل    ما ُوضع نظام للمستخدمنياستخدام النظام العاملي إلدارة املوارد، ويتوفر الدعم من مصادر خمتلفة. ك

 تقديم الدعم يف حا  الضرورة. 
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 آسيا واحمليط اهلادئتقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة يف تقرير متابعة  مصفوفة
 

تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 عمليــة مشوليــة حــو  إىل املنظمــة، : 1التوصــية     

ــد التقيــيم ــائج هيكــل لتحدي  اإلطــار تــراتل لنت

 القطرية الربجمة وأطر االسرتاتيجي
 
 خمتلةةف يف والكفةةاتات القياديةةة لةةودوار تقةةديرا 

 التقييم يوصي األولويات، حتديد لعملية املستويات

 :يلي مبا
 

 تعكس أهدا  النواتج متطلبات البالد. 

 

)أ( الدروس املستفادة موثقةة يف اسةتعراو منتصةف املةدة لعةام       5

عملية تعزيز ختطةي  الةربامج   ، ويتم استخدامها لتوريه 2014

  .2017-2016وترتيبات تنفيذها املوضوعة لفرتة 

 

املؤسسةةية رصةةد بةةرامج ال)أ( سيضةةمن جملةةس 

لمنظمةةة، بةةدعم مةةن مكتةةب االسةةرتاتيجية    ل

والتخطي  وإدارة املوارد، أن الدروس املستفادة 

من العمليات اجلديدة للتخطةي  املؤسسةي، يف   

ما يتعلق باملشاركة الفعالة للمكاتةب اإلقليميةة   

واإلقليميةةة الفرعيةةة والقطريةةة، سةةتوره دورة  

 .2017-2016التخطي  املقبلة لفرتة 
 

 النشةطة  املشاركة لضمان حمددة سليات تنشأ أن( أ) 

 للمنظمةة،  امليدانيةة  املكاتب  يع لرؤسات واملنظمة

 اإلقليميةة  واملكاتةب  اإلقليميةة  املكاتةب  ذلا يف مبا

 هيكةل  ووضع حتديد يف القطرية، واملكاتب الفرعية

 النتائج؛ على قائم االسرتاتيجي لإلطار تراتيب

آلسةةيا واحملةةي    املكتةةب اإلقليمةةي بةةدأ 

اهلادئ بالتشاور مع املقر الرئيسي إلعداد 

إطار برجمة قطري رديةد جلمهوريةة الو   

 الدميقراطية الشعبية. 

)ب( صدرت خطوط توريهية رديدة ألطر الربجمة القطريةة يف   5

 رهات االتصا ، تسمح من خال  تنسيق 2015يونيو/حزيران 

بإشرا  الفةرق املعنيةة باألهةدا     املعنية بأطر الربجمة القطرية 

االسرتاتيجية والشعب الفنية يف املقّر الرئيسي يف عملية صةياغة  

  أطر الربجمة القطرية منذ بدايتها. 
 

)ب( عملية مرارعة ا طوط التوريهيةة ألطةر   

مسةةتمرة، إلدراا تةةةدابري  الربجمةةة القطريةةة   

إلشرا  الفرق املعنية باألهةدا  االسةرتاتيجية   

والشةةعب الفنيةةة يف املقةةّر الرئيسةةي يف عمليةةة   

 صياغة أطر الربجمة القطرية يف مرحلة مبكرة.  

 الربجمةةة إطةةار صةةياغة عمليةةة تشةةمل وأن( ب) 

 بةني  املعّمةق  التشةاور  من ردا مبكرة خطوة القطرية

 املتعةةددة اإلقليميةةة املكاتةةب وفةةرق القطةةري املمثةةل

 األهةةةدا  فةةةرق عةةةن وممةةةثلني التخصصةةةات،

 الرئيسةةي، املقةةر يف الفنيةةة والُشةةعب االسةةرتاتيجية

 حبية   العمةل  وتوّرةه  الرئيسةية  اجملةاالت  بشأن
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

دورة للتدريب األساسي حةو  أطةر الربجمةة     وتنظيممت تصميم 

على مستوى األقاليم، مةن خةال     2015القطرية يف أواخر عام 

على مستوى املكاتب ات املعرفة الالزمة نهج لتدريب املدربني لبن

املسؤولني عن الرصةد  على مستوى اإلقليمية واإلقليمية الفرعية و

والتقييم، للحفاظ على القدرة على صياغة أطر الربجمة القطرية 

ومواتمتها على املةدى املتوسة . وقةد سةلطت الةدورة التدريبيةة       

ئيسةي،  الضوت على ضةرورة إشةرا  الشةعب الفنيةة يف املقةر الر     

واملكاتةةب اإلقليميةةة، واملمةةثلني عةةن الفةةرق املعنيةةة باألهةةدا   

االسةةرتاتيجية، وغريهةةم مةةن أصةةحاب املصةةلحة، يف عمليةةة    

الصياغة. وسيتم إطالق دورة تدريبية على شبكة اإلنرتنت حو  

 .2016خال  عام  أطر الربجمة القطرية

 بلةةد أي يف نسةةبية مبيةةزة التمتةةع للمنظمةةة يتسةةّنى

  .بعينه

خدمات الدعم  آلية حو  املنظمة، إىل: 2 التوصية     

  الراهنة اإلداري والتشغيلي
  

 واإلرةراتات  القواعد مرارعة تتم بأن التقييم يوصي

خةةدمات الةةدعم اإلداري  وتوزيةةع حلسةةاب املنظمةةة

 :التالي النحو على والتشغيلي
 

 الةةدعم خةةدماتتنبةةؤ أكثةةر دقةةة بتسةةديد 

اإلداري والتشةةةغيلي مةةةن قبةةةل رؤسةةةات  

 امليزانيات.

 

)أ( مت تنسةةيق املعلومةةات املتاحةةة علةةى نظةةام معلومةةات إدارة   5

الربامج امليدانية، وشبكة معلومات املكاتةب القطريةة، والنظةام    

 العاملي إلدارة املوارد. 

 

)أ( سيسةةرع كةةل مةةن مكتةةب االسةةرتاتيجية    

تكنولوريةةا  وشةةعبةوالتخطةةي  وإدارة املةةوارد  

املعلومات ومكتةب دعةم الالمركزيةة، اجلهةود     

دمات الةةدعم ق املعلومةةات املتعلقةةة  ةة لتنسةةي

يف  يةةع أنظمةةة الفةةاو،   اإلداري والتشةةغيلي

خةدمات   حةو   املتاحة املعلومات تنسيق ينبغي( أ) 

 األنظمةةة خمتلةةف عةةرب الةةدعم اإلداري والتشةةغيلي

 املؤسسية؛
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

وحتليةةل أورةةه التبةةاين، واقةةرتاا التغةةيريات 

 وتنفيذها. 

 

كانةةت ردود الفعةةل، الةةيت وردت مةةن    

ممثلةةي املنظمةةة اجلةةدد، حةةو  برنةةامج   

 اإلعالم إجيابية. 

الفرص لتوضةيح سياسةة وطرائةق املنظمةة       يع)ب( اغُتنمت  4

السرتداد التكاليف للمكاتب امليدانية. وعلى ورةه ا صةوص،   

عةةزز مكتةةب دعةةم الالمركزيةةة برنةةامج اإلعةةالم القةةائم يف املقةةّر  

 حديثا.  نياملنظمة املعين يمثلالرئيسي مل
 

وستعاجل الةدورة التدريبيةة املقبلةة ا اصةة بالربنةامج العةادي       

أهميةةة التخطةةي  للةةدعم اإلداري     كةةذلا  ملسةةؤولي امليزانيةةة 

والتشغيلي للمشةاريع. وسةتكون دورة التعلةيم اإللكرتونيةة هةذه      

 إلزامية جلميع املسؤولني عن امليزانيات.
 

 ومكتةب  الالمركزيةة  دعةم  مكتب )ب( سيعمل

 لضةمان  املةوارد  وإدارة والتخطي  االسرتاتيجية

خةةدمات الةةدعم اإلداري   طةةُرق عةةن اإلبةةال 

 قبةةل مةةن وفهمهةةا فعةةا ، بشةةكل والتشةةغيلي

 .امليدانية املكاتب  يع

 تكةاليف  سياسات إبال  عملية حتسني ينبغي( ب) 

 خةدمات الةدعم اإلداري والتشةغيلي   و املشاريع دعم

 يف للمسةاعدة  مكتب إنشات وينبغي ةالقطري للمكاتب

 الشأن؛ هذا يف املساعدة لتقديم الرئيسي املقر

أثبت موظفي شةبكة ممثليةات املنظمةة يف    

املكاتةةب اإلقليميةةة فهمةةا ريةةدا لسياسةةة  

خةال    وطرائق املنظمة السرتداد التكاليف

املؤمترات الفصلية عن طريةق الفيةديو ويف   

 االتصاالت معهم. 

دعم الالمركزيةة مةؤمترات فصةلية عةن طريةق      )ا( يعقد مكتب  5

الفيديو مةع مةوظفي شةبكة ممثليةات املنظمةة ملناقشةة القضةايا        

 املالية مبا يف ذلا اسرتداد التكاليف.

)ا( سيعمل مكتةب دعةم الالمركزيةة ومكتةب     

االسرتاتيجية والتخطي  وإدارة املةوارد لضةمان   

اإلداري  الةدعم  خةدمات تسةديد  وضوا توقيت 

اإلبال  عنها بشكل فعا  وفهمها والتشغيلي، و

  من قبل  يع املكاتب امليدانية. 
 

خدمات الدعم اإلداري  إتاحة/ختصيص جيب( ا) 

 متةاا  زمةين  جلةدو   وفقةا  للمستخدمني والتشغيلي

 للجمهور؛

سيبدأ تنفيذ السياسة اجلديةدة السةرتداد   

الثةاني مةن عةام     الفصةل التكاليف خال  

2016. 

)د( وافةةق اجمللةةس واللجنةةة املاليةةة علةةى السياسةةة اجلديةةدة    4

، وسيتم تنفيذها على مراحةل  2015السرتداد التكاليف يف عام 

 .2016يف عام 

)د( يتم إررات استعراو شامل للسياسة العامة 

املتعلقة بتكاليف دعم املشروع بنات علةى طلةب   

 JM 2013.2/3مةةن اللجنةةة املاليةةة )املررةةع 

(. ويف غضةةون ذلةةا، مت تنفيةةذ  FC 151/8و

منوذا مؤقت لتوزيع تكةاليف خدمةة املشةروع    

 تسةةديد يةةتم أن تضةةمن سليةةة إنشةةات ينبغةةي( د) 

 املكاتةةب مةةن املقدمةةة والعينيةةة املاليةةة املسةةاهمات

 والعامليةة،  اإلقليمية املشاريع وتنفيذ إلدارة امليدانية

 .منصفة بصورة
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

ملشاريع الطةوارئ بعةد دمةج أنشةطة الطةوارئ      

  والتنمية يف املنظمة.

آلسيا واحملي   املكتب اإلقليمي كل من طوريس   

اهلةةةادئ واملكاتةةةب امليدانيةةةة اسةةةرتاتيجية   

الزمةةة لةةدعم تعبئةةة  مةةواداتصةةاالت وخططةةا و

 املوارد
 

 واحملـيط  آلسـيا  املكتب اإلقليمـي  إىل: 3 التوصية 

 احملـيط  جلـزر  الفرعـي  اإلقليمي واملكتب اهلادئ

 واالتصاالت املوارد تعبئة حو  اهلادئ،

تنفيذ اسرتاتيجيات  نرى دالئل علىبدأنا 

 املكاتب امليدانية لتعبئة املوارد. 

 املكتةب اإلقليمةي  احملوريةة يف   رهةات االتصةا   )أ( ارتمعت  5

تضةمنت   حلقة عمةل آلسيا واحملي  اهلادئ يف بانكو  حلضور 

. ألو ، يف ديسمرب/كانون ارلسة حو  الشراكات وتعبئة املوارد

وال يزا  العمل مستمرا ويرد املزيد من التفاصيل يف إطار النقطة 

 ا( أدناه. )
 

)أ( سيتم تسليم برنامج تدرييب يف إطار تعزيةز  

برنامج تدريب ممثليات املنظمة، مبةا يف ذلةا   

 مكونا حمددا بشأن تعبئة املوارد. 

 لوضةع  اإلقلةيم  يف امليدانية املكاتب وخدمة دعم( أ) 

 بها؛ ا اصة املوارد لتعبئة اسرتاتيجيات وتنفيذ

شار  يف الدورة االفرتاضةية مةا جمموعةه    

مةةن مةةوظفي املنظمةةة، مبةةا يف ذلةةا    67

ن عةن  ون عن امليزانيات، واملسؤولواملسؤول

 13ممثلي املنظمة مةن   والربامج، ومساعد

 مكتبا ميدانيا. 

لتعبئةةة املةةوارد حةةو  "مرارعةةة  ُعقةةدت دورة افرتاضةةية  )ب( 

امليزانية ألسعار الصر  وعمليات التحقق منها ملشاريع االحتاد 

للمنظمةةةة، يف  املكتةةةب اإلقليمةةةياألوروبةةةي"، مبةةةا يف ذلةةةا 

ديسةةمرب/كانون األو . وجيةةري حاليةةا إعةةداد نةةدوات علةةى     

 اإلنرتنت بشأن تعبئة املوارد.
 

ف رديد لتعبئة املةوارد يف  )ب( مت تعيني موظ

وضع جمموعةة  املكتب اإلقليمي، سيتوىل قيادة 

  من املمارسات.

 داخةل  املوارد لتعبئة ممارسات جمموعة وضع( ب) 

 تأثريها؛ جماالت

نظةةرا إىل التفاعةةل املنةةتظم بةةني املكاتةةب و

آلسيا واحملةي    املكتب اإلقليميوامليدانية 

الغةين  اهلادئ، ومع اإلشةارة إىل النقةا    

حةةو  هةةذه املسةةألة خةةال  االرتماعةةات  

 ا.األخرية، كان األثر إجيابي

، متت إتاحةة املةوارد الالزمةة للبةدت بةإبراز      2015)ا( يف عام  6

املشاريع والربامج احلالية اليت متوهلا اجلهات املاحنة يف سسيا 

توىل مسؤو  االتصا  اإلقليمي قيادة هةذه  قد واحملي  اهلادئ. و

الرابةةع، وبالتشةةاور والتعةةاون مةةع  الفصةةلويف أوائةةل  املبةةادرة.

، حةدد مسةؤو  االتصةا     رهات االتصةا  يف املكتةب القطةري   

آلسةيا واحملةي     املكتب اإلقليمةي ضع يس)ا( 

اهلادئ مع مكاتب ميدانية أخرى اسرتاتيجية 

مةواد الزمةة لةدعم تعبئةة     لالتصاالت وخططا و

 . املكتب اإلقليمي إقليماملوارد يف 

 خطةةةة وضةةةع يف امليدانيةةةة املكاتةةةب دعةةةم( ا) 

 التنفيةذ،  أثنات اجلودة كفالة توفري مع لالتصاالت،

 املةوارد،  حلشةد  اإلعالميةة  املواد إلنتاا ذلا يف مبا

 .الوعي بإثارة متعلقة أعم أغراو عن فضال
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

اإلقليمي عددا مةن املشةاريع الةيت ميكةن دراسةتها عةن كثةب        

لتسلي  الضوت على العمل اجليد الةذي تضةطلع بةه املنظمةة يف     

جما  مساعدة البلدان األعضات على حتقيق أهدافها. وانتشةرت  

هذه، اليت يتمتةع معظمهةا  لفيةة صةحفية،      رهات االتصا 

جلمع قصةص مقنعةة مةن ورهةة نظةر املسةتفيد النهةائي، أي        

املةةزارعني والصةةيادين والعةةاملني يف جمةةا  املةةوارد الطبيعيةةة    

جمموعة مةن خمتلةف القصةص     رهات االتصا وأسرهم. وتعد 

اإلنسانية عن كيةف تغةريت حيةاة النةاس إىل األفضةل بسةبب       

تنا املشةةرتكة. وقةةد كانةةت التقةةارير اإلخباريةةة يف طةةور  تةةدخال

 .2015التحرير النهائي يف أواخر عام 
 

جتةارب  خطة  انتقلتويف نوفمرب/تشرين الثاني من ذلا العام، 

إىل ا طوة التالية مةع شةري  فيةديو مصةور      اجلهات املستفيدة

يوثةق هةذه القصةص وقصصةا أخةرى مماثلةة يف سةت دو  مةن         

لةةة واحةةدة علةةى األقةةل، كةةان أحةةد املةةاحنني  اإلقلةةيم. ويف حا

)االحتاد األوروبي( على استعداد للمشاركة يف الفيلم، وعلى أن 

رضةا اجلهةة    مةدى  املشروع وعلةى  عمل يشهد على مدى أهمية

 املاحنة عنه. 
 

وقد ُبذلت رهود متواصةلة إلشةرا  املكاتةب امليدانيةة وتعزيةز      

إدارة مواردهةةا، وال سةةيما الرتكيةةز علةةى  هةةود الةةدعم هلةةا وجل

 التدريب وبنات القدرات فيها. 
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 حـو   ،املكتب اإلقليمـي و املنظمة إىل: 4 التوصية     

  الفنية اخلربة
 

املكتةب  و املنظمةة  مةن  كةل  تقةوم  بأن التقييم يوصي 

 :يلي مبا اإلقليمي
 

 لةق بيئةة مواتيةة     2014يف عةام   الشبكات الفنية)أ( أنشئت  4 

شةبكة   17لتباد  األفكار واملعار  يف جماالت حمددة. وهنةا   

 2600، كان فيهةا حةوالي   2016حاليًا. ويف فرباير/شباط  فنية

مةنهم يعملةون يف املكاتةب امليدانيةة. وقةد       يف املائةة  46عضةو،  

بنجةةاا مةةن املعرفةةة التقنيةةة لةةدى   الشةةبكات الفنيةةةحسةةنت 

أعضائها. وسيكون الرتكيز يف املستقبل على تعزيز العالقات مع 

ع، مبا يف ذلا املكاتب امليدانية، من أرل مواصةلة   يع املواق

 الزراعة.املعرفة املنتجة يف منظمة األغذية وكل تباد  والتقاط 
 

)أ( دعم مزيد من التعريةف للشةبكات التقنيةة    

املؤسسية وتنفيذها، مما جيمةع بةني اإلدارات   

الفنية يف املقر الرئيسي والفرق امليدانية املتعددة 

 (PC 114/2 Sup.1 انظرالتخصصات )

 مةن  فادةلالسةت  ومرونةة  مشةوال  أكثر نظام وضع( أ) 

 السةتكما   واإلقلةيم  املنظمةة  داخل الفنية ا ربات

 تلبيةة  أرل من اإلقليمية، للممثلية القائمة القدرات

 الفنية؛ ا دمات على أعضائها لطلب فعالية أكثر

أيضةا يف   )ب( إن فعالية دليل دورة املشةروعات اجلديةد املنفةذ    5 

  هي قيد االستعراو حاليًا. 2014/53نشرة املدير العام 

)ب( سرتصةةةد اإلدارة أدات املكاتةةةب الفنيةةةة   

الرائةةدة وفعاليةةة ا طةةوط التوريهيةةة لةةدورة   

املشروعات اجلديدة على حةد سةوات. وهةي ال    

تعتقد أن نظم تسجيل الوقت تشكل أداة فعالة 

 ملراقبة األدات.

 يف الرائةدة  الفنيةة  املكاتب ألدات بعناية الرصد( ب) 

 نظم خال  من اجلديد، املشروعات دورة دليل إطار

 ردود أمةام  مفتوحةا  اجملةا   وتر  الوقت، تسجيل

 بشةةأن الرئيسةةيني الفةةاعلني بةةني والنقةةا  الفعةةل

 قدما؛ للمضي املمكنة والسبل النظامية املعوقات
 

، وزيةةادة 2015برنةةامج لبنةةات القةةدرات يف عةةام  تنظةةيممت )ا(  5 

، واملكاتةب  آلسةيا واحملةي  اهلةادئ    املكتةب اإلقليمةي  قدرات 

، بشةأن دورة  يف اإلقلةيم  اإلقليمية الفرعيةة، واملكاتةب القطريةة   

( واإلرةراتات املتعلقةة   الثالثةة  املشروعات )مبا يف ذلا املرحلةة 

لبةدت   الةدعم  مكتةب دعةم الالمركزيةة    قدم)ا( 

مةن دورة املشةروعات لضةمان     3تنفيذ املرحلة 

تلبيةةة املشةةاريع للمعةةايري املطلوبةةة يف عمليةةة   

 استعراو ضمان اجلودة يف املنظمة. 

 تستويف وبراجمها املنظمة مشاريع أن من التأكد( ا) 

 .والصياغة للتصميم اجلودة معايري
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

  بأدوات نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية.

 حـو   ،املكتب اإلقليمـي و املنظمة إىل: 5 التوصية     

  اإلقليمية الربامج
 

مبمارسة االتصا  باملكاتةب القطريةة    املكتب اإلقليمي)أ( استمر  6 تشار  املكاتب القطرية بالكامل.

 عند التخطي  األولي ألية مبادرة تشمل البلد املعين.

 

 ويف الرئيسي املقر يف الفنيون املنظمة موظفو يقوم( أ)  

 القطري املكتب مع الدائم باالتصا  املكتب اإلقليمي

 مبةادرة  أيةة  عنةد  أو األولةي  التخطةي   عند املعين،

 املعين؛ البلد فيها يشار 
 

يتم االستعانة بعمل اهليئات الفنية، على 

 سبيل املثا  للغابات.  

موافقتةه علةى مشةاريع برنةامج      املكتةب اإلقليمةي  واصل ي)ب(  6

التعاون التقين املرتبطة باألولويات اليت عربت عنهةا اهليئةات   

 اإلقليمية الفنية.

 الةةربامج وصةةياغة حتديةةد عمليتةةا تسةةتفيد( ب)  

 املمولةة  واملشةاريع  التقين التعاون برنامج اإلقليمية،

 من احملددة العمل أولويات من امليزانية، خارا من

 الفنية؛ اإلقليمية اهليئات قبل
 

الةةدعوة إىل تبةةاد  املةةذكرات    املكتةةب اإلقليمةةي  واصةةل)ا(  6 كان هلذه املبادرة اجلديدة نتائج إجيابية. 

واملشاركة فيها استجابة للدعوات إىل تقديم مقرتحةات لتمويةل   

برنامج التعاون التقين اإلقليمي لضمان مشةاركة ممثلةي املنظمةة    

 بالكامل. 

 حتديةد  عمليةة  يف القطةري  املمثةل  إشرا  ويتم( ا)  

 اإلقليمةي  التقين التعاون برنامج مشروعات واختيار

 اليت العملية وهي أخرى، وعاملية إقليمية ومشاريع

  .املكتب اإلقليمي قودهاي

 
 قــدرات حــو  املكتــب اإلقليمــي إىل: 6 التوصــية     

  االجتماعية واحلماية اجلنساني التحليل
 

تأثر العمل املتعلق بالشؤون اجلنسةانية يف  

 املنطقة إجيابًا. 

مت شةةغل منصةةب مسةةؤو  الشةةؤون اجلنسةةانية يف يوليو/متةةوز    6

2014. 

 

اإلرراتات مللت املنصب ستسرع ممثلية املنظمة 

 الشاغر ملسؤو  الشؤون اجلنسانية.

 خطةوات  املكتب اإلقليمةي  تخذي بأن التقييم يوصي

 بةةني املسةةاواة جمةةالي يف القةةدرات لزيةةادة فوريةةة

 املمثليات يف واالرتماعية الريفية والتنمية اجلنسني
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

 شةةؤون يف خةةبري إىل اللجةةوت طريةةق عةةن اإلقليميةةة

 قضةايا  يف قويةة   ربة يتمتع اجلنسني بني املساواة

 واالرتماعيةة  الريفية والتنمية اجلنسني بني املساواة

 اإلقليميةة  االتصةا   رهةات  شةبكات  دعم أرل من

 واملكاتةةب اجلنسةةني بةةني املسةةاواة بقضةةايا املعنيةةة

 بةني  واملسةاواة  اجلنسةاني  التحليل ودمج القطرية،

 واالرتماعيةة  الريفيةة  التنميةة  ومنظورات اجلنسني

 النتةةائج مسةةتوى علةةى القطريةةة الربجمةةة أطةةر يف

 املعياريةة  املنتجةات  ويف سةوات،  حةد  علةى  والنواتج

 بةني  املسةاواة  لسياسةات  الكامل والتنفيذ واملعرفية،

 شةغل  يف املةررح  الطويةل  للتأخري ونظرا .اجلنسني

 تكفةل  أن أيضةا  اإلقليميةة  للممثلية ينبغي الوظيفة،

  األرل قصري أساس على خربة

 للنظـام  إضـايف  دعم حو  املنظمة، إىل: 7 التوصية     

 املوارد إلدارة العاملي
 

 لتنفيةذ  دعمهةا  املنظمةة  تواصةل  بةأن  التقييم يوصي 

 اإلرةةراتات وتةةأتي .املةةوارد إلدارة العةةاملي النظةةام

 :يلي كما الالزمة
 

)أ( أنشئ برنةامج إلصةدار الشةهادات بشةأن الفةواتري وجيةري        5 

حاليةةًا حتةةدي  برنةةامج التةةدريب علةةى اإلنرتنةةت. ومت إرةةرات 

عةةن طريةةق البعثةةات، ودورات  املكتةةب اإلقليمةةيالتةةدريب يف 

أ( وضعت املكاتب اإلقليمية خططها للنصف األو  ) 

. كما سيتم وضع خطة  الةدعم علةى    2014من عام 

املةةدى الطويةةل مةةن خةةال  اجمللةةس التنفيةةذي      



PC 119/6 12 

 

تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

برنامج سكايب، والتةدريب االفرتاضةي. وباإلضةافة إىل ذلةا،     

، تضةمنت دورة  2015إقليمية يف أواخر عام  حلقة عملعقدت 

تدريبية تنشةيطية بشةأن النظةام العةاملي إلدارة املةوارد، لسةتة       

مكاتب يف اإلقليم. ومت اختيةار املكاتةب املشةاركة علةى أسةاس      

مستوى الدعم املطلوب و/أو حجم املشروع الكلي. وتوىل موظةف  

، 2016اط يف فرباير/شب املكتب اإلقليميمالي منتدب مهامه يف 

 لتدريب املستقبلية. عم مساعي اوسيقوم بد
 

 للربنامج.

سةةتخدمني )ب( جتةةري مرارعةةة التكةةوين احلةةالي لنفةةاذ امل    5 

إىل مركةةز ا ةةدمات املشةةرتكة يف    الفةةائقني، وسةةيتم إحالتةةه  

بودابست عندما يتم توفري التدريب املناسب، املتوقةع حصةوله   

. ويتمتع فريق مركةز ا ةدمات   2016يف النصف األو  من عام 

املشةةرتكة بةةاملوارد الكافيةةة لتةةوفري وظةةائف دعةةم املسةةتخدمني   

الفائقني يف الوقت املناسب ولتحسني الةدعم للمكاتةب امليدانيةة    

 يات. وللعمل
 

للنفةةةاذ  ةاحلاليةةة الرتكيبةةةةب( سةةةتتم مرارعةةةة ) 

وملسؤوليات املستخدمني الفائقني يف النصف الثةاني  

 ، لدى تثبيت النظام بشكل كامل. 2014من عام 

)ا( باإلضةةافة إىل تقةةارير نظةةام املعلومةةات اإلداريةةة املتكامةةل    5 

هةةي متاحةةة جلميةةع العاديةةة يف عةةدد مةةن اجملةةاالت، والةةيت 

املنظمة، ُوضعت عدة وظائف ولوحة لإلبةال  للمكاتةب   مكاتب 

 القطرية واملكاتب اإلقليمية يف اجملاالت التالية:
 

  املالية والنقد واألصو الشؤون 

 املشرتيات 

 الدولي على املستوى السفر 

هنةةا  لوحةةة إبةةال  للمكاتةةب امليدانيةةة وعةةدة ا( ) 

 تقارير رصد متاحة، ولكن ينبغي نشرها بالكامل.
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

   متاحةةة حاليةةا يف املكتةةب    –املةةوارد البشةةرية

تاحتها يف املكاتب القطريةة  إاإلقليمي ولكن سيتم 

 2016يف عام 
 

أساسيا من التةدريب   التدريب على استخدام اللوحة رزت وكان

 التنشيطي على استخدام النظام العاملي إلدارة املوارد.
 

ويف  املوافقةاهليكل الرتاتيب لعمليات )د( جتري إعادة النظر يف  5 

عمليةة حتةو  مركةز ا ةدمات املشةرتكة.      تبسيطها كجزت مةن  

عمليات املوافقةة وسةيتم   وعلى الرغم من أنه سيتم تبسي  بعض 

ظل يف ي، فةإن عةددا مةن الضةواب  سة     اعتماد إدارة االستثناتات

مكانه لضمان احملافظة على الفصل بةني املسةؤوليات. وتةرتب     

  هذه النقطة بالنقطة )ب( أعاله. 

 الفقرة )ب( أعاله. انظر)د( 

 

اهليكل الرتاتةيب لةبعض    يف النظر إعادة ينبغي( د) 

 ؛(والتوظيف السفر مثل) عمليات املوافقة

الفقةرة )ب( أعةاله. ينبغةي إعةادة      انظةر )هة(    

النظر يف النموذا التشغيلي الكلي الكةامن ورات  

النظام العاملي إلدارة املوارد، بغية خلةق مزيةد   

من التآزر بةني الوظةائف اإلداريةة والتشةغيلية     

 ووظائف الربنامج. 

 

 بالنظةةام املنوطةة  املسةؤوليات  توضةيح  ضةرورة ( هةة ) 

 الوقت يف التنفيذ مانض بغية املوارد، إلدارة العاملي

 .للعمليات الداعمة للمعامالت والفعا  املناسب

 ُرفضت     
 

خة  رفةع    وهة  املكتةب اإلقليمةي  مالحظة: إن 

التقارير األولي جلميع موظفي املةوارد البشةرية   

يف املكاتب اإلقليمية. ويكون خ  رفع التقةارير  

 رفــ  خطــو  حــو  املنظمــة، إىل: 8 التوصــية 

 البشرية املوارد مبوظف اخلاصة التقارير
 
 للمةوارد  املؤسسةية  للسياسةة  املتسق التطبيق لضمان 

 موظةف  منصةب  يكون بأن التقييم يوصي البشرية،
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

الثانوي مةدير مكتةب املةوارد البشةرية. وتةرى      

اإلدارة أنه من املهم احلفةاظ علةى االتسةاق يف    

  يع األقاليم. 
 

سةةرتاقب اإلدارة الوضةةع لضةةمان االتسةةاق يف   

تطبيةةق السياسةةة املؤسسةةية ا اصةةة بةةاملوارد  

 البشرية يف  يع األقاليم. 

 

 موفةدا  اإلقليميةة  املكاتةب   يةع  يف البشرية املوارد

 عليةه  هةو  مةا  غرار على البشرية، املوارد مكتب من

 مةةن لغريهةةم بالنسةةبة الةةراهن الوقةةت يف احلةةا 

 .املوظفني

 ُرفضت     

مالحظةةة: ُوزعةةت خطةةوط توريهيةةة رديةةدة  

لسياسات املوارد البشرية بشأن توظيف املوارد 

. 2013البشرية لغري املوظفني، يف أواخةر عةام   

وتشةةمل هةةذه ا طةةوط التوريهيةةة توظيةةف    

كمةةا يةةتم تضةةمني بعةةض استشةةاريني دولةةيني. 

الصةةةالحيات اإلضةةةافية املخولةةةة للمكاتةةةب  

اإلقليميةةة، ولكةةن ال يةةزا  مركةةز ا ةةدمات    

 املشرتكة يتوىل  يع التعيينات. 
 

 وتةةرى اإلدارة أن هةةذه ا طةةوط التوريهيةةة   

حتل حمل هةذه التوصةية. وسيضةمن     اجلديدة

مكتب املوارد البشرية وموظفي املوارد البشةرية  

يف املكاتةةب امليدانيةةة، أن املعلومةةات املتعلقةةة  

بشةأن توظيةف    اجلديةدة  با طوط التوريهيةة 

 السـلطة  تفـوي   و حـ  املنظمـة،  إىل: 9 التوصية 

 الدوليني االستشاريني اخلرباء تعيني بشأن
 
 إىل السلطات تفويض من املزيد بإيالت التقييم يوصي 

 ا ةةةربات لتوظيةةةف امليزانيةةةة علةةةى املشةةةرفني

 كافيةةة قةةدرة تتةةوفر حيةة  الةةدوليني االستشةةاريني

 .امليدانية املكاتب داخل
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تأثري اإلجراءات املتخذة أو التغيريات 

 املرتتبة عليها )هـ(

درجات سجل 

إجراءات 

 * اإلدارة )د( 

 التوصية الصادرة عن التقييم )أ( عليه يف رّد اإلدارة )ب( اإلجراء املتفق وصف اإلجراءات املتخذة أو أسباب عدم اختاذها )ج(

املوارد البشرية لغري املوظفني متاحةة ومفهومةة   

 من قبل  يع املكاتب امليدانية. 
 

 التوصةية  تنفيةذ  أحةرز  :كـافٍ  – 4 ؛ورزئةي  متفةاوت  التوصةية  تنفيذ :كاٍف غري - 3 ردا؛ أولية مرحلة يف زالت ال لذلا املتخذة واإلرراتات التوصية تنفيذ خطة :ئسي - 2 ؛التوصية لتنفيذ إررات أي يتخذ مل :شيء ال - 1 *

 أثةر  إحةراز  إىل أّدى التوصةية  تنفيذ أن على مثبتة براهني مّثة :ممتاز - 6 ؛املستهدفة الغاية على ذلا أثر على أولية براهني ومّثة كاماًل تنفيذًا التوصية ُنّفذت :جيد - 5 ؛املستهدفة الغاية على النتائج عن بعد براهني من ما تقدمًا؛

 .املستهدفة الغاية على إجيابي


