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متابعة تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املياه
معلومات أساسية
رُفعت الوثيقة بعنوان تقييم دور املنظمة وأعماهلا املتعلقة باملياه 1إىل جلنة الربنامج يف دورتها الثالثة بعد املائة
-1
( 11-11أبريل/نيسان  .)1212وقدّم التقييم  53توصية.
ويف ردّ اإلدارة ،2رحّبت األمانة بالتقييم وأعطت موافقتها التامة على  15توصية ،وموافقتها اجلزئية على
-1
توصية ،ورفضت توصية واحدة .ومن بني التوصيات األربع والثالثني اليت وافقت عليها بصورة تامة أو جزئية ،اعتربت
اإلدارة أن  11توصية حتتاج إىل مزيد من التمويل فيما ميكن تنفيذ  11منها من دون متويل إضايف.
11

املسائل الرئيسية
يعكس تقرير املتابعة هذا اجلهود اليت تبذهلا املنظمة يف تنفيذ التوصيات ،وحييط علماً بالتقدم احملرَز على
-5
صعيد تنفيذها مجيع ًا ما عدا ثالث منها .والعوامل الرئيسية اليت ساهمت يف حتقيق هذا التقدّم تشمل اتساق خطط العمل
للفرتة  1211-1212حبيث تستهدف التوصيات الواردة يف التقييم ،وتعبئة موارد إضافية من خارج امليزانية ،وتعزيز
التعاون بني وحدات املنظمة العاملة يف جمال املياه.
 1الوثيقة .PC 103/9
 2الوثيقة ).PC 103/9 a

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلدّ من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة املندوبني
واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان
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ومتثل االستنتاج الرئيسي الذي توصّل إليه التقييم يف احلاجة إىل إنشاء منهاج املياه يف املنظمة ،يتبعه وضع
-4
رؤية اسرتاتيجية للمياه يف املنظمة ،كالركيزتني األساسيّتني إلجناز التنسيق الداخلي وزيادة اخلربة يف املنظمة ،ولعكس
أهمية وأهداف املياه يف والية املنظمة .ولذا ،فإن اخلطوة األوىل اليت اتّخذتها املنظمة كانت املباشرة بإنشاء املنهاج يف
منتصف عام  ،1212كما هو مفصَّل يف اإلجراءات املتّخذَة يف التوصية األوىل والتوصيات  51إىل  53يف اجلدول أدناه.
وهذا تطلّب مشاورات وحوارات داخلية طويلة ومكثّفة ،وقد بدأ املنهاج بتعزيز التنسيق فبات األداة التنفيذية للعملية
برمّتها ،وبتناول ما أمكن من التوصيات األخرى يف الوقت ذاته.
وخالل الفرتة  ،1211-1212حظي منهاج املياه بدعمٍ عرب إعادة ختصيص موارد الربنامج العادي يف شعبة
-3
األراضي واملياه .وهذا أتاح للمنهاج حتديد عدة نشاطات وتنفيذها كما هو مفصَّل يف هذا التقرير .وقد ض ّم برنامج العمل
وامليزانية للفرتة  1215-1211موارد لتزويد أمانة املنهاج مبوظف فين كبري متفرّغ ،ومبوظّف دعم واحد .وأمّا موارد
غري املوظّفني املخصّصة لتغطية التكاليف األخرى من قبيل السفر ،ومتطلّبات االجتماعات ،واالتصاالت ،ونشر
املنتجات ،وغريها .فهي تلقى الدعم من نشاطات قائمة يف إطار منهاج املياه.
ويف الوقت احلاضر ،باتت مجيع النشاطات املتصلة باملياه مبسّطة من خالل منهاج املياه يف املنظمة ،ومشرتكة
-1
مع الوحدات املعنية ملزيد من االندماج .وكانت آخر هذه النشاطات التنظيم املشرتك لليوم العاملي للمياه عام ،1211
حتت عنوان "املياه واألمن الغذائي" نيابة عن جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية؛ واإلعداد "أليام املياه يف
املنظمة" ،اليت من املزمع االحتفال بها يف مايو/أيار 1211؛ وتنظيم األسبوع العاملي للمياه عام  1211حتت عنوان
"املياه واألمن الغذائي" يف ستوكهومل ،السويد .ويسلّط اجلدول أدناه الضوء على نشاطات مشرتكة أخرى يف جمال املياه،
مبا يف ذلك العمل املشرتك ضمن إطار املشروعات امليدانية.
وعلى الرغم من القضايا والظروف املُشار إليها تالياً ،متكنت املنظمة من إيالء العناية الواجبة إىل مجيع
-7
التوصيات تقريباً ،كما هو وارد بالتفصيل يف اجلدول أدناه .ونظراً للتعقيدات يف إجراءات التنسيق بشأن جمموعة واسعة
من التوصيات ،واليت قد تتقاطع بني عدة وحدات ،ينبغي النظر إىل هذا التقرير كمرحلة مؤقتة يف عملية التنفيذ.
وتوفّر اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  1215-1211أساساً براجمياً لتجميع أعمال منظمة األغذية والزراعة يف
-8
القضايا املتعلقة باملياه .ويف هذا الصدد ،إن عمل املنظمة ملساعدة البلدان على مواجهة ندرة املياه يف الزراعة ،وتعزيز
قدراتها على حتسني إنتاجية املياه يف النظم الزراعية على املستوى الوطين ومستوى أحواض األنهار ،مبا يف ذلك نظم
املياه العابرة للحدود ،يشكّل موضوع برامج وموارد يف مجيع وحدات املنظمة ،يف النتيجة التنظيمية واو .1-إمنا يف
غياب اسرتاتيجية مُتَّفَق عليها لعمل املنظمة يف جمال املياه ،تراجع مستوى موارد الربنامج العادي للنتيجة التنظيمية
واو 1-بنسبة  1.4يف املائة بني الفرتة  1211-1212والفرتة  1215-1211استناداً إىل خمصصات الوحدات املتعاونة
(شعبة األراضي واملياه ،وإدارة الزراعة ومحاية املستهلك ،وإدارة التعاون الفين ،واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية).
وكذلك ،إن عمل املنظمة يف جمال إدارة املياه املتصلة بالغابات يشكّل موضوع برامج وموارد يف إطار النتيجة التنظيمية
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واو ،1-يف حني أن العمل املتصل باملياه يف مصايد األمساك يشكّل موضوع برامج يف إطار اهلدف االسرتاتيجي "جيم"
املعين باستدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
وكانت تعبئة املوارد من خارج امليزانية ،مبا يف ذلك مشاريع الطوارىء ،جوهرية يف تعويض جزء من قيود
-9
امليزانية ،وتناولت ،بصورة جزئية أو تامة ،التوصيات اليت تدخل يف نطاق هذه املشروعات واليت ال يستعيدها هذا
التقرير على حنو منتظم .إمنا مل تتجسّد تعبئة املوارد اإلضافية الواردة من جمال الرتكيز املؤثر ندرة األراضي واملياه،
الذي وُضع مقرتح بشأنه.

 -12ويف ما خيصّ املوارد البشرية ،شدّد التقييم على " أن املنظمة وصلت إىل ما دون الكتلة احلرجة للموظفني
بالنسبة للربامج املعيارية وامليدانية املتعلقة باملياه" ،وقدّم توصيات بشأن زيادة عدد املوظفني وخمصصاتهم .إمنا على

الصعيد العملي ،إن عدد املوظفني العاملني الذين اضطلعوا مباشرة بعمل املنظمة يف جمال املياه خالل الفرتة -1212
 1211كان دون مستواه يف فرتة السنتني السابقتني .وقد أفضى تقاعد بعض املوظفني وحركيّتهم ،إضافة إىل فرتات
تأخري طويلة يف التوظيف ،إىل ما جمموعه أكثر من عشر وظائف شاغرة لوقت طويل يف شعبة األراضي واملياه ،وأفريقيا
(مجيع الوظائف ما عدا وظيفتني اثنتني) ،والشرق األدنى ،ويف آسيا واحمليط اهلادىء ،وآسيا الوسطى .ومتّت مؤخراً
معاجلة هذه املسألة ،اليت أثرت على تنفيذ برنامج العمل اخلاص باملياه ومتابعة توصيات التقييم على السواء ،من
خالل توظيف أخصائيني يف جمال األراضي واملياه يف مكاتب ميدانية .ويف أفريقيا ،وإقليم الشرق األدنى وآسيا ،حيث
متثل ندرة املياه مشكلة ،ازداد اآلن عدد الوظائف يف جمال األراضي واملياه (أربع وظائف يف الشرق األدنى ،وست
وظائف يف أفريقيا دون الصحراء ،وأربع وظائف يف آسيا) .وبات حالياً العدد اإلمجالي للوظائف يف جمال األراضي
واملياه يف املكاتب امليدانية أكرب ممّا هو عليه يف املقر الرئيسي.
 -11وأعدّت األمانة ردّ اإلدارة على التقييم ،فيما نظرت فيه األجهزة الرئاسية بعد أن بدأ تنفيذ برنامج العمل
وامليزانية للفرتة  .1211-1212وقامت الوحدات املعنية بالتوصيات مبراجعة خطط عملها بهدف تأمني اتساقها مع
التوصيات ،مع األخذ يف االعتبار االلتزامات الواردة أصالً يف برنامج العمل وامليزانية ،وتستمر هذه املراجعة يف الفرتة
.1215-1211
وأُفيد عن إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد تنفيذ العديد من التوصيات الواردة يف التقييم ،على الرغم من اإلقرار
- 11
بأنه ما زال من الضروري بذل الكثري من اجلهود لكي يستجيب دور املنظمة وعملها يف جمال املياه حلاجات بلدانها
األعضاء وشركائها .وميكن إجراء املزيد من املناقشات ضمن إطار عملية التفكري االسرتاتيجي اجلارية واستعراض اإلطار
االسرتاتيجي ،وإعداد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  ،1217-1214يوفّر فرصة لتنفيذ التوصيات على حنو أكرب.

التوجيهات املطلوبة
-15

يُرفع تقرير املتابعة إىل اللجنة للعلم.
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التوصيات
 -1ينبغي للمنظمة حتديد بيان رسالتها عن
أعماهلا املتعلقة باملياه واألراضي ،واليت تركز على
األمن الغذائي .وينبغي صياغة هذا البيان ليشمل
املفاهيم التالية" :األمن الغذائي هو اهلدف

الرئيسي يف عمل املنظمة .ولتحقيق هذا اهلدف،
ينبغي للمنظمة تعزيز جهودها لضمان أن تكون
سياساتها وإدارتها ،واستخدام موارد املياه
واألراضي متسقة بالقدر الالزم والفعال .وجيب أن
يكون الغرض هو حتسني واستقرار اإلنتاجية عند
استخدام هذه املوارد من منظور طويل األجل ،أي
لتلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب على األغذية
والسلع واخلدمات األخرى من القطاع الزراعي.
وال ميكن أن يتحقق ذلك إال عن طريق أخذ
القدرات املختلفة للرجال والنساء والشباب يف
االعتبار .وجيب توجيه اهتمام خاص إىل إدماج
الفقراء واجلماعات الضعيفة .وينبغي أن ميثل هذا
النهج األساس لوضع ترتيبات تقنية ومالية
ومؤسسية".
 -1ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" أن يدعو إىل
وضع ترتيبات مؤسسية يف البلدان األعضاء تشرك
مجيع الوزارات ذات الصلة بصورة منهجية

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليققق :يُنظررر إىل احلاجررة إىل اسررتعراض بيرران
مهمة املنظمة عن أعماهلا املتعلقة باملياه على أنهرا
احلاجررة إىل تنسرريق وتعررديل الرتتيبررات التقنيررة
واملاليررة واملؤسسررية .ويتطلررب وضررع بيرران مهمررة
املنظمة عن أعماهلا املتعلقة باملياه مشراركة مجيرع
اإلدارات واملكاتب امليدانية.
اإلجراء :سيتواصل استعراض رؤية املنظمة
واسرتاتيجيتها يف جمال املياه من خالل منهاج
املياه.
التوقيت :خالل فرتة السنتني

1211-1212

الوحدة املسؤولة :اإلدارة املعنية بإدارة املوارد
الطبيعية والبيئة توجّه العملية

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليق :هذا ما جيرري بالفعرل كجرزء مرن دعرم

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
لقد أُنشىء منهاج املياه اخلاص باملنظمة وبات معموالً به .وبدأت عملية إنشائه يف
الفرتة  ،1211-1212ومشلت سلسلة من التفاعالت مع املكاتب امليدانية
واالجتماعات يف املقر الرئيسي ،وإعداد وثيقة داخلية تتناول أهداف املنهاج،
واختصاصاته ،وبرنامج عمله ،وحوكمته ،وتنفيذه .وكان الرتكيز األساسي على سدّ
الفجوة بني الربامج املعيارية والربامج امليدانية ،وعلى حتسني التنسيق واإلجراءات
التشغيلية بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية .وانطلق إعداد الرؤية االسرتاتيجية
للمنظمة يف جمال املياه عام  ،1211ومن املتوقّع أن تصبح جاهزة يف نهاية عام
.1211
أُطلق املنشور األول للمنظمة بشأن الوضع العاملي لألراضي واملوارد املائية ،وضع
األراضي واملياه ( ،)SOLAWيف أواخر عام .1211
بدأ أيضاً عام  1211إعداد دراسة حبثية تهدف إىل حتديد دراسات استشرافية
ذات أولوية للموارد الطبيعية ،بهدف تقدميها إىل األجهزة الرئاسية .وسوف تشكّل
نتائج هذه الدراسة أحد أسس الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة يف جمال املياه.

استمرت املنظمة يف تعزيز وتشجيع التعاون فيما بني القطاعات يف جمال املوارد
املائية على الصعيد الوطين ،يف الفعاليات اليت نظّمتها أو اليت شاركت فيها
(املنتدى العاملي للمياه 1211؛ وأيام املياه يف املنظمة 1211؛ واليوم العاملي للمياه
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التوصيات

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

(الزراعة ،والري وموارد املياه ،والبيئة ،والتنمية
احلضرية ،والقوى ،وغريها) يف املسائل املتعلقة
بإدارة موارد املياه ألغراض الزراعة واألمن
الغذائي. .

سياسات املنظمة إلدارة امليراه الزراعيرة يف البلردان
الرريت يهمهررا األمررر .ويُع ردّ تررأثري املنظمررة يف هررذا
الصدد حمردودا يف إطرار صرلتها املؤسسرية بروزارة
الزراعررة املعنيررة .ومررن شررأن اتبرراع نهررج متعرردد
التخصصررات يف املنظمررة أن يشررجع التعرراون بررني
املؤسسات الوطنية.

 ،1211ستوكهومل؛ واألسبوع العاملي للمياه  1211و1211؛ واملنتدى اإلقليمي
لتغيّر املناخ يف الشرق األدنى  1229و ،1211وغريها) ،ويف إعداد أطر األمم املتحدة
للمساعدات اإلمنائية ،واألطر القطرية ذات األولوية ،واالسرتاتيجيات املتكاملة
للموارد املائية.
تشكّل الدعوة إىل تعزيز التعاون يف جمال املياه ،والتشجيع عليها ،جمال تركيز أوّل
يف منهاج املياه يف املنظمة .وميثل هذا التعاون املبدأ األساسي يف اإلدارة املتكاملة
ملوارد املياه ،ولصياغة اسرتاتيجيات وطنية ملوارد املياه .وهو يتعدّى حدود
املؤسسات العامة ليشمل أصحاب الشأن اآلخرين من قبيل منظمات غري حكومية،
ومنظمات اجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص ،وغريها.
وإن تعاون املنظمة مع املنظمات الشقيقة األخرى الفاعلة يف جمال موارد املياه
(املعهد الدولي إلدارة املياه ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونسكو ،واملنظمة
العاملية لألرصاد اجلوية ،وغريها) ،مبا يف ذلك ضمن إطار جلنة األمم املتحدة املعنية
مبوارد املياه اليت ترأستها املنظمة خالل السنوات الثالث األخرية ،أثبت فعاليّته يف
تعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنية .ويف بعض البلدان ،متكنت املنظمة من إقامة
شراكات مع قطاعات غري قطاع الزراعة ،ما اتضح أيضاً مالئماً لدفع التعاون بني
القطاعات قدماً.

اإلجققراء :سرريتم مررن خررالل املناسرربات العامليررة
واإلقليميرررة وعلرررى املسرررتوى الررروطين يف إطرررار
اخلدمات االستشارية للسياسات .وستسعى املنظمة
لتقديم أمثلة عن التعاون املؤسسي عن طريق النهج
املتعددة التخصصات.
التوقيت :خالل فرتة السنتني

1211-1212

الوحدة املسؤولة :إدارة التعاون التقين بالتعاون
مع مجيع األقسام الفنية األخرى ،واملكاتب
امليدانية.
 -5ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" ختصيص
موارد لألعمال املتعلقة باملياه وسياسات الري
لتلبية الطلب املتزايد من البلدان األعضاء ،من
خالل برنامج التعاون التقين أو طرائق التمويل
األخرى.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :تدعو التوصرية إىل العمرل يف املقرام األول
على مستوى السياسات واملستوى القطاعي بدال من
املشررروعات امليدانيررة .غررري أنرره قررد تكررون لرردى

أُحيلت مهمة تقديم املشورة لرتتيب أولويات جوانب السياسات يف عملية دعم
برنامج التعاون التقين إىل املكاتب امليدانية .وبات اليوم الطلب على وضع سياسات
خاصة باملياه يأتي عرب طلبات مقدّمة من ممثليات املنظمة ،كما جرى حتى اآلن يف
اهلند وآسيا الوسطى مثالً.
وقد وفّر إعداد أطر العمل ذات األولوية على املستوى اإلقليمي ،واإلقليمي الفرعي،
والقطري فرصة أخرى للرتكيز على حنو أكرب على اعتبارات السياسات اخلاصة
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التوصيات

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
البلرردان أولويررات خمتلفررة وهلررا احلريررة يف طلررب
الدعم للمشروعات امليدانية .وقرد أصربحت أمروال
برنامج التعاون التقين اآلن المركزية وتعطي سلطة
أوسع ملمثليات املنظمة للبت يف ختصيصها.

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
باملياه ،وخباصة يف املناطق اليت تعاني ندرة يف املياه.

اإلجراء :تقديم املشورة ملمثليات املنظمة بشأن
استخدام أموال برنامج التعاون التقن ،وبشأن قدرة
برنامج املياه يف املنظمة على تلبية الطلبات.
التوقيت :خالل فرتة السنتني

1211-1212

الوحدة املسؤولة :منهاج املياه ،وشرعبة األراضري
واملياه ،واملكاتب امليدانية.
 -4ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" تطوير منتج
معياري جديد يستفيد من اخلربة والدروس
املستفادة ،ويبيّن اخلطوات والعمليات اليت ميكن
أن تسهل عمليات وضع السياسات الوطنية.
وينبغي هلذا املنتج أيضا وضع معايري وشروط
واضحة تصبح املنظمة عن طريقها يف وضع يسمح
هلا بتقديم مساعدات مفيدة يف جمال السياسات.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليققق :هررذه توصررية هامررة ،تؤيرردها شررعبة
األراضي واملياه بالكامل ،وقد نفذت جزئيا بالفعل
مرن جانرب شرعبة املسراعدة يف جمرال السياسرات
وتعبئررة املرروارد .وسررتهيا املسرررح لررنهج متكامررل
جديد بدءا من السياسات إىل العمل .ويعد االقرتاح
اخلاص باستخدام اإلطرار جيردا ولكنره قرد يكرون
ضيقا للغاية .وينبغي أن تقوم العملية بدرجة أكررب
على تقدير دقيق للموقف على الطبيعة .فالسياسرة

بيّن منهاج املياه يف املنظمة إىل احلاجة إىل منتجات جديدة ذات الصلة باملياه على
املستوى امليداني ،مبا يف ذلك يف جوانب السياسات.
تواصلت يف فرتة السنتني  1211-1212عملية وضع منتجات ذات أولوية متّصلة
باملياه وحتديث املنتجات القائمة ،وسوف حتظى هذه العملية برتكيز أكرب يف الفرتة
 ،1215-1211بقدر ما تسمح به املوارد املتاحة .وهذ العملية طويلة يف طبيعتها،
وتتطلّب موارد مالية.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

ليست "شكال واحدا مناسبا للجميع".
اإلجراء :يعتمد تطوير املنتج على االسرتاتيجية.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :اللجنة الفنية/شعبة األراضي
واملياه
 -3ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" ،عند إعداد
التدخالت امليدانية ،إيالء اهتمام متزايد إىل
الشواغل البيئية ،مبا يف ذلك خصوبة الرتبة،
واستنفاد طبقات املياه اجلوفية وآثار استهالك
املياه احمللية عند املصب.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :نعم
التعليق :التفاعالت برني الزراعرة وامليراه والبيئرة
معروفررة جيرردا يف املنظمررة ويتناوهلررا الكررثري مررن
النواتج املعيارية .وتشري التوصرية إىل مشركلة عردم
استخدام املعرفة املتاحة يف املنظمة بصورة كافية يف
أغلررب األحيرران يف عمليررة تصررميم املشررروعات
امليدانية ودعمها .وأسباب املشكلة هي عدم وضوح
املسؤوليات والقيود املفروضة على القدرة.
اإلجراء :توجيه مزيرد مرن االهتمرام إىل التصرميم
اجليرررد ودعرررم املشرررروعات امليدانيرررة .وتوضررريح
املسرؤوليات ،واسرتعراض طرائررق التنفيرذ بالنسرربة
جلميع املشرروعات امليدانيرة الريت تتضرمن مكونراً
خاصاً باملياه.
التوقيت :مستمر

قبل املوافقة على أي مشروع ميداني ،جتري تلقائياً استشارة مجيع الوحدات
املعنية يف املنظمة إلبداء الرأي واملوافقة ،مبا يف ذلك بشأن اعتبارات بيئية .وتُطبّق
اليوم هذه القاعدة بصورة منتظمة على املشروعات اليت تتضمن مكوّناً متصالً باملياه،
مبا يف ذلك املشروعات ذات الطبيعة الطارئة .وأمّا املشروعات اليت هلا تبعات
بيئية ،فتخضع لتقييم اآلثار البيئية ،لضمان أن يشمل التنفيذ التدابري الضرورية
للتخفيف من هذه اآلثار.
وجيري يف الوقت احلاضر استعراض الطرائق التشغيلية للمشاريع امليدانية،
وحتديثها ،مع اإلشارة بوضوح إىل املسؤوليات ومراقبة اجلودة على امتداد دورة
املشروع ،وذلك بالتشاور مع منهاج املياه يف املنظمة ،مبا يتّسق مع التطورات
اجلديدة يف املنظمة ،وخباصة الالمركزية.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
الوحدة املسؤولة :اللجنرة الفنيرة/شرعبة األراضري
واملياه /إدارة الزراعة ومحايرة املسرتهلك ،ومنهراج
املياه

 -1ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" ،أثناء عمله
لوضع اسرتاتيجيات لألراضي واملياه ،أن يقوم
دائما مبا يلي( :أ) حبث نطاق اخليارات
اخلاصة باألراضي واملياه بدءاً من الري عن طريق
األمطار إىل الري الكامل؛ (ب) والتصدي صراحة
لألبعاد املتعلقة مبراعاة االعتبارات اجلنسانية
واالندماج االجتماعي.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليق :اجلزء (أ) مرن التوصرية :مقبرول ولكنره
غري ضروري .وتتميز شعبة األراضي واملياه باجلمع
بني اخلربة يف األراضي واملياه يف شعبة واحدة.
وأمرا العمرل املتعلررق بإنتاجيرة امليرراه فإنره يتنرراول
بشركل واضررح اسررتمرار الزراعرة البعليررة والزراعررة
املروية.
اجلزء (ب) من التوصية :أصدرت شعبة األراضري
واملياه عرددا مرن أوراق الردعوة الريت القرت قبروال
حسنا (املياه وفقراء الريف) .أما األسئلة عمن يربح
ومررن خيسررر فإنهررا تتعلررق بررأي عمررل يف جمررال
السياسات وسيتم التصدي هلا .وينبغي جتنرب أال
يُنظررر إىل املنظمررة علررى أنهررا مناصرررة لقرررارات
سياساتية معينة يف عملها القطري.
اإلجراء :ال شيء

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
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سُبل املعيشة الريفية.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :ستُنفَّذ التوصية عن طريق زيادة االهتمام
بعمل املنظمة يف نهج "االستخدامات املتعددة"
إلدارة املياه.
اإلجراء :ستتم مواصلة املبادرات اخلاصة بشبكة
االستخدامات املتعددة للمياه.
التوقيت :خالل فرتة السنتني

1211-1212

الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه وإدارة
التعاون التقين
 -8ينبغرري توسرريع جمررال املطبوعررات املتوقعررة
لشعبة األراضي وامليراه عرن حصراد ميراه األمطرار
لتشررمل أداة داعمررة للقرررارات تسررتند إىل بيانررات
سقوط األمطار لتقدير الغالت ،وضرمان اإلمردادات
واالقتصرررادات علرررى مسرررتوى األسرررر املعيشرررية
والوحدات اإلدارية .وينبغي استكماهلا وإصردارها
ونشرها على سبيل االستعجال.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :املطبوعات قدمية وستحتاج إىل إعادة
كتابتها بالكامل .ويعد االقرتاح اخلاص بإدراج
أداة لدعم القرار اقرتاحاً مفيداً .وهناك قيود
مفروضة على القدرة يف الوقت احلاضر.
اإلجراء :سيتم ذلك عند شغل الوظيفة الشاغرة يف
املكتب اإلقليمي ألفريقيا.
التوقيت :نهاية

عام2011

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
خالل الفرتة  ،1211-1212طبّقت املنظمة منهجية  MASSMUSيف ست مناطق
ريّ يف الصني ،حيث قامت يف حالتني بتدريب املهندسني ،ويف حالة واحدة
بتدريب مهندسي الريّ يف اهلند .وكذلك ،عملت على إدراج املسائل اجلنسانية يف
منهجية  ،MASSMUSواختربتها ميدانياً يف اهلند ،بالتعاون مع وحدة القضايا
اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية.
وكذلك ،متّ تنفيذ مشروع يف جمال تقنيات حصاد املياه على مساحات صغرية ،يف
بوركينا فاسو وتونس ،بالتعاون مع عدة وحدات يف املنظمة.
وشاركت املنظمة أيضاً يف إطار املنتدى العاملي السادس للمياه ،يف املوضوع ذي
األولوية "حتقيق التوازن بني استعماالت عديدة من خالل اإلدارة املتكاملة ملوارد
املياه" ،كعضو يف جمموعة رئيسية تتألف من عدد كبري من البلدان واملنظمات.

1211-1212

ال شيء خالل الفرتة
كان من املفرتض أن يُتَّخَذ إجراء يف نهاية عام  1211لدى ملء الوظيفة الشاغرة يف
املكتب اإلقليمي ألفريقيا .وباتت هذه املهمة تندرج اليوم يف خطة عمل املكتب
اإلقليمي ألفريقيا ،وإدارة املوارد الطبيعية والبيئة للفرتة .1215-1211
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التوصيات

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

الوحدة املسؤولة :املكتب اإلقليمي ألفريقيا
 -9ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" وضع مفهوم
مؤسسي عن حساب املياه ،وإجياد ثقافة عن
"االقتصاد يف املياه وإنتاجية املياه" لنشرها يف كل
أعماله.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :نعم
التعليق :يدخل العمرل املتعلرق حبسراب امليراه يف
برنامج ندرة املياه التابع لشعبة األراضي وامليراه يف
الفرتة املالية  1211-1212ويأخذ شركالً حمردداً.
وستُنشر النرواتج داخرل املنظمرة وسريجري تعزيرز
التبادل بني اإلدارات.
اإلجققراء :حلقررات دراسررية يف املقررر الرئيسررري
واملكاتب امليدانية عن حساب امليراه واالقتصراد يف
املياه.
التوقيت :مستمر

أُجنز عام  1211إطار عمل برنامج ندرة املياه الذي يولي االعتبار الواجب إىل
حساب املياه وإنتاجيتها .وقد وُضع هذا اإلطار لصياغة عمليات تدقيق وطنية يف
جمال املياه لنهر أواش ،مع احلكومة األثيوبية ،وعند نهر أوكافنكو ،مع جلنة
أحواض األنهار.
ولعبت املنظمة دوراً قيادياً أيضاً يف اقرتاح مبادرة إلنشاء جمموعة عمل معنية بكفاءة
استخدام املياه وإنتاجيتها يف الزراعة يف إطرار جلنرة األمرم املتحردة املعنيرة براملوارد
املائية .وأُنشئت هرذه اجملموعرة يف سرتوكهومل ،يف أغسرطس/آب  ،1211وضرمّت
املنظمة ،والصرندوق الردولي للتنميرة الزراعيرة ،واهليئرة الدوليرة للرريّ والصررف،
واجملموعررة االستشررارية للبحرروث الزراعيررة الدوليررة/املعهررد الرردولي إلدارة امليرراه،
واالتفاقية الدولية ملكافحة التصحّر ،والبنك الدولي ،وبرنامج بناء القدرات يف جلنرة
األمم املتحدة املعنية مبوارد املياه (الذي استضافته جامعة األمم املتحدة يف بون).

الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه
 -12ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" ،وهو
يسهم يف سياسات واسرتاتيجيات املياه اخلاصة
بالبلدان األعضاء ،أن يوجّه اهتماما خاصا إىل
إمكانية ري احليازات الصغرية ومتطلباتها لتقديم
الدعم التقين والقانوني واإلرشادي اخلاص.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :نعم
التعليق :أصردرت شرعبة األراضري وامليراه نرواتج
معيارية كثرية وورقات خاصة بالدعوة عرن زراعرة
احليازات الصغرية وتقديم خدمات خاصة برالري.
وعلى املستوى التنظيمي ،توجد متطلبرات خاصرة

مشل مشروع حلول املياه الزراعية (املموَّل من مؤسسة بيل غايتس) مسألة الريّ يف
احليازات الصغرية ومتطلباتها ،ومتّ إعداد ورقة مواضيعية عن املياه اجلوفية يف إطار
مشروع للمياه اجلوفية .وقد وضعت املنظمة هذين املشروعني ونفّذتهما خالل الفرتة
املالية .1211-1212
وجرى تنفيذ مشروع إدارة املياه الزراعية (حلول املياه الزراعية) يف بوركينا فاسو،
وإثيوبيا ،وغانا ،وتانزانيا ،وزامبيا يف الفرتة املالية .1211-1212
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

إلدراج اجلوانررب االجتماعيررة كجررزء مررن عمليررة
املوافقة من جانب برنامج التعراون الرتقين .وفيمرا
يتعلق بالعمل يف جمال السياسات ،ينبغي للمنظمة
احملافظة على حيادهرا ،وأالّ حترابي نظرم إنتراج
معينة.
اإلجراء :ال شيء
 -11ينبغرري لربنررامج "امليرراه يف املنظمررة" تعزيررز
املفهوم املتكامل عن املياه الالزمة السرتدامة إنتراج
األغذية القائمة على احملاصريل املائيرة والربيرة،
لضمان أقصى منفعة للفقراء واحملرومني.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :مل تبحث هرذه التوصرية ضررورة إدمراج
مصايد األمساك الطبيعية الداخليرة يف خطرط إدارة
املياه.
اإلجراء :وضع خطوط توجيهية ومشاريع عن
نهج النظم اإليكولوجية جتاه مصايد األمساك
الطبيعية الداخلية.
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

نظّمت إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية سلسلة من احللقات العلمية
الدراسية ،ودورة خاصة خالل املؤمتر العاملي ملصايد األمساك عام  1211حول
كيفية حتسني مواصفات املصايد الداخلية يف جمال إدارة املياه .وقد وضعت إدارة
مصايد األمساك وتربية األحياء املائية خطوطاً توجيهية متعلقة مبصايد األمساك
الرتفيهية .وعملت اإلدارة على تعزيز املفهوم املتكامل للمياه يف منتديات عدّة من
قبيل اتفاقية التنوّع البيولوجي ،واتفاقية رامسار ،وهيئة األرزّ الدولية ،وغريها،
وساهمت يف بنود جدول األعمال والوثائق ذات الصلة.
واستُخدمت التدفقات البيئية يف مشروع أوكفانكو ملرفق البيئة العاملي ،ومشروع
تدقيق املياه الذي تاله ،وقد جرى تنفيذ هذين املشروعني عام .1211

الوحدة املسؤولة :إدارة مصايد األمساك وتربية
األحياء املائية
 -11ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" ،بقيادة
دائرة إدارة تربية األحياء املائية وصونها ،تعزيز
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية وتربية األحياء

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية

كما يف األعلى مع اإلضافات التالية :وُضع النهج اإليكولوجي للخطوط التوجيهية
لرتبية األحياء املائية عام  .1212وتنظر هذه اخلطوط التوجيهية يف إمكانية
مستجمعات املياه ،وتدمج تربية األحياء املائية مع استخدامات أخرى ملوارد
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

املائية يف نظم الري والتفاعل بني األراضي الرطبة
والزراعة.

التعليق :تنفذ جزئيا .وفى حني أنه ميكن
تشجيع النقطتني األوليني "اإلدارة املتكاملة
للموارد املائية" و "تربية األحياء املائية يف نظم
الري" حتت إشراف دائرة إدارة تربية األحياء
املائية وصونها ،ال تنطبق هذه احلال على
"التفاعالت بني األراضي الرطبة والزراعة" اليت
ينبغي أن تكون حتت إشراف اإلدارة املعنية
بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة أو إدارة الزراعة.

مشرتكة فيما حتقق احلدّ األقصى من املنافع وتقلّل من اآلثار إىل احلدّ األدنى،
وخباصة اآلثار على موارد املياه.
جيري تنفيذ مشاريع ميدانية تدمج الريّ وتربية األحياء املائية يف غرب أفريقيا ،يف
إطار قيادة مشرتكة إلدارة مصايد األمساك وإدارة الزراعة ومحاية املستهلك ،
ومبشاركة وحدات أخرى يف املنظمة.

اإلجراء :تطوير املشروع ووضع خطروط توجيهيرة
لنهج النظم األيكولوجية ملصرايد األمسراك وتربيرة
األحياء املائية.
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحدة املسؤولة :قسم املوارد السمكية
 -15ينبغي لشعبة األراضي واملياه القيام مبا
يلي:
(أ) حتديث نواجتها املعيارية اليت تتصل ببعض
جهود التحديث يف خمتلف البلدان ،خاصة
مشروعات الضخ يف أفريقيا.
(ب) ووضع مفهوم للتصميم من أجل اإلدارة
واملساعدة على تطبيقه لتحسني إمكانية إدارة
مشروعات الري من جانب املنظمات املستخدمة.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :تُعتَرب التوصية قصرية النظر .فقرد أُجنرز
قدر كبري من العمل املعياري يف كرل مرن املواضريع
املررذكورة .وتشررري التوصررية إىل ضرررورة تشررجيع
اسررتخدام العمررل املعيرراري يف التطبيررق العملرري.
وميكن أن يتم ذلك بصورة أفضرل يف إطرار برنرامج
للمياه.

تشري هذه التوصية إىل اإلجراءات اليت اتُخذَت أصالً ،كما هو وارد يف ر ّد اإلدارة.
وتواصل العمل املعياري لتحديث الريّ استناداً إىل نهج  MASSCOTEطوال الفرتة
املالية  ،1211-1212كما يرد تفسريه يف فقرات أخرى من هذا التقرير.
ويشكل تشجيع العمل املعياري من خالل إجراءات متعدّدة التخصصات اهلدف
الرئيسي ملنهاج املياه يف املنظمة .وقد حظي باالعتبار الواجب لدى إنشاء املنهاج،
كما أنه يشكّل إحدى الركائز الرئيسية يف خارطة طريقها للفرتة املالية احلالية وما
بعدها.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

(ج) وحتديث قواعد ومعايري املعدات وبارامرتات
التصميم اليت تالئم األوضاع الزراعية واالجتماعية
واأليكولوجية حسب االقتضاء.
(د) ووضع خطوط توجيهية للتطبيق من جانب
الوكاالت احمللية (العامة و/أو اخلاصة ،حسب
االقتضاء) لتقييم نظم الري.

(أ) أصرردر قسررم تنميررة األراضرري وامليرراه عرردة
مطبوعات عن املضرخات والرري بالضرخ ،وهري ال
تزال صاحلة وميكن استخدامها يف معظم احلاالت.
(ب) يُعَد التصميم ألغراض اإلدارة مفهومراً وثيرق
الصلة ومتت تغطيته جزئيا بالفعل .وسيكون القيام
مبزيد من العمل أمرا مرغوبا فيه.
(ج) كان الربنامج الدولي للتكنولوجيرا والبحروث
يف جمال الري والصرف يعتزم العمل بشأن إصردار
شهادات ملعدات الرري واملصرممني .ولألسرف فرإن
هذا العمل مل يبدأ.
(د) أجنررزت شررعبة األراضرري وامليرراه ،والربنررامج
الرردولي للتكنولوجيررا والبحرروث يف جمررال الررري
والصرف قدرًا كبريًا من العمل يف جمال تقييم الري
وقياسرره املعيرراري .وميكررن للوكرراالت احملليررة
االستفادة من العمل املنجز.
اإلجراء :تشجيع استخدام العمل املعياري عن
طريق العمل امليداني املتعدد التخصصات.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه ،وشعبة
مركز االستثمار

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
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 -14إذا توفر دعم خارجي كبري متعدد السنوات
ويُعوَّل عليه ،ينبغي لشعبة األراضي واملياه
مواصلة استضافة الربنامج الدولي للتكنولوجيا
والبحوث يف جمال الري والصرف ضمن إطار
للتعاون حمدد بوضوح ،مع مشاركة نشطة
للربنامج يف املستقبل يف منهاج املنظمة املقرتح
املتعلق باملياه .وإال فإنه ينبغي لشعبة األراضي
واملياه التكفّل جبوانب من مهمة الربنامج الدولي
للتكنولوجيا والبحوث يف جمال الري والصرف،
ودوره يف ما يتعلق بتنمية القدرات يف إطار برنامج
العمل وامليزانية.

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليق :نظمت شعبة األراضري وامليراه منرذ عرام
مضى مؤمترا للماحنني من أجرل الربنرامج الردولي
للتكنولوجيا والبحروث يف جمرال الرري والصررف.
وقد أبدى املاحنون اهتمامهم يف بادئ األمر ،ولكن
األزمة املالية العاملية أثرت على ختصيص املروارد.
وإذا مل تررد مروارد خارجرة عرن امليزانيرة حبلررول
يونيو/حزيران  ،1212فإن شعبة األراضري وامليراه
سررتغلق الربنررامج .وسرريتم إدمرراج بعررض جوانررب
العمررل اخلرراص بشررأن تكنولوجيررا الررري الصررغري
النطاق يف برنامج شعبة األراضي واملياه .ويُعدّ بنراء
القدرات موضروعا شرامال بالنسربة جلميرع أعمرال
شعبة األراضي واملياه.
اإلجقققراء :احتمرررال إغرررالق الربنرررامج الررردولي
للتكنولوجيا والبحروث يف جمرال الرري والصررف.
بيررد أن برنررامج امليرراه التررابع للمنظمررة سيضررطلع
مباشررررة باألنشرررطة الررريت كررران املركرررز الررردولي
للتكنولوجيا والبحوث يقروم بهرا يف جمرال تطروير
القدرات وتبادل التكنولوجيا.
التوقيت :يونيو /حزيران ( 2010إلغالق الربنامج
الرردولي للتكنولوجيررا والبحرروث يف جمررال الررري

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
أُغلِق الربنامج الدولي للتكنولوجيا والبحوث يف جمال الري والصرف وتولّى نشاطاته
منهاج املياه يف املنظمة ،يف جمال تطوير القدرات وتبادل التكنولوجيا .وُنظّمت
بصورة خاصة سلسلة من مخس حلقات دراسية عملية إقليمية حول تطوّر القدرات
السرتاتيجيات إدارة احليازات الزراعية ،بالتشارك بني جلنة األمم املتحدة املعنية
باملوارد املائية و DPCملا جمموعه  141مشارك ًا من أقاليم خمتلفة يف املنظمة.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
والصرررف) .خررالل الفرررتة املاليررة
(للباقي).

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

1211-1212

الوحدة املسؤولة :منهاج املياه
 - -13ينبغرري لربنررامج "امليرراه يف املنظمررة" أن
يشارك يف مشروع فوتاجالون جلعله مثاال لإلجنراز
التنظيمرري عررن طريررق التعرراون املوسررع فيمررا بررني
اإلدارات يف املقر ويف الوحدات امليدانية.

مزيد من التموبل :كال
املوافقة :نعم
التعليق :هذا حيدث بالفعل .ومشروع فوتاجالون
يعمل منذ  1يوليو/متوز  1229وقد بدأ التعاون
بدرجة كبرية على نطاق اإلدارات (مبا يف ذلك
املكاتب امليدانية أيضاً).

تكثّف تنفيذ مشروع فوتاجالون خالل السنة األخرية عرب تعاون أكرب بني إدارة
الغابات ،وشعبة األراضي واملياه ،واملكتب اإلقليمي ألفريقيا ،واملكتب اإلقليمي
الفرعي لغرب أفريقيا ،واملؤمتر الوزاري الذي انعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني 1211
يف فريتاون.

اإلجراء :سيستمر تكثيف التعاون.
التوقيت :مستمر طوال فرتة املشروع
الوحدة املسؤولة :إدارة الغابات
 -11ينبغرري لرردائرة صررون الغابررات املسرراهمة يف
برنامج "املياه يف املنظمة" عن طريق:
(أ) ختفرريض االلتزامررات املؤسسررية القائمررة عررن
طريق املوازنة بني املوارد واألطر الزمنية الواقعية؛
(ب) وإيالء اهتمام خاص "إلمكانيرة التوسرع" يف
التررردخالت عنرررد وضرررع مفررراهيم للمشرررروعات

مزيد مقن التمويقل :نعرم (أ ،ج ،د)؛ كرال (ب،
هر)
املوافقة :نعم (ب ،ج ،د ،هر) ،جزئية (أ)
التعليق( :أ) :كثري من االلتزامات املؤسسرية هلرا
تاريخ طويل وهري مدفوعرة مرن اخلرارج .ويرتعني
على املنظمة حتقيق التوقعات.
(ب) :هذا التحدي ليس جبديرد وال يقتصرر علرى
عمل دائرة صون الغابات.

(أ) بُذلت اجلهود يف هذا االجتاه يف وضع برنامج العمل وامليزانية للفرتة -1211
 .1215إمنا جتدر اإلشارة إىل أنه نظراً لعدد الطلبات اخلارجية والتوقعات
ومستواها ،وللموارد البشرية النادرة جداً من غري املوظفني ،يتعذّر مطابقة املوارد
لفرتات زمنية واقعية.
(ب) هذا جزء ال يتجزأ من املشروعات امليدانية اجلارية ،إمنا حيظى برعاية خاصة
يف مشروع فوتاجالون حيث يتسم مستوى التدخالت النموذجية بأهمية قصوى.
(ج) هذه اخلطوة جارية ،وخباصة يف ما يتعلّق بضمان إدراج املسائل املتصلة بإدارة
مستجمعات املياه واجلبال يف عملية ريو ،12+واالحتفال باليوم العاملي للجبال كل
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وتصميمها مبا يف ذلك املبادرات التجريبية؛
(ج) وتنشرريط الرردعوة ومسرراهمة السياسررات عررن
طريق برامج األمم املتحدة؛
(د) والسرررعي إىل فررررص للشرررراكات الفعالرررة
وتطويرها؛
(ﻫ) وتطوير نواتج معيارية تتصرل مرن الناحيرة
التشغيلية بإدارة مستجمعات املياه.

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

(ج) :هذا جيري بالفعل منذ سنوات كثرية مثرل:
التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن التنروع
البيولروجي يف اجلبررال؛ والعمررل مررع جلنررة األمررم
املتحدة االقتصادية ألوروبرا بشرأن اتفاقيرة امليراه،
واملساهمة يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة الذي
يصدر كل سنتني عن تنمية اجلبال ،ودور القيرادة
الرائرردة بالنسرربة ليرروم اجلبررال العرراملي ،وإصرردار
كتاب رئيسري عرن الفيضرانات يف برنغالدي مرع
جامعررة األمررم املتحرردة ،واملشرراركة يف املررؤمترات
الدولية وغري ذلك.
(د) :جارٍ.
(ﻫ) :هذا جيري طوال الفرتة اليت يشملها التقييم
(مثل إصدار الورقتني  132و 133عن الغابات).
وعلى أساس هذه النواتج املعيارية ،من املتوقع
إعداد دراسات حالة جديدة وتطوير أدوات
تدريب عن طريق برنامج العمل.

عام يف  11ديسمرب/كانون األول.
(د) هذه خطوة جارية كجزء ال يتجزأ من برنامج عمل دائرة صون الغابات .ويف
الواقع ،ال ميكن تنفيذ برنامج العمل من دون إقامة شراكات وتعزيزها.
(هر) كان عنوان املنتج املعياري األحدث عهداً ،والذي أُطلق يف ديسمرب/كانون األول
" ،1211ملَ االستثمار يف التنمية املستدامة للجبال؟"

اإلجراء :العمل جار بشأن هذه التوصيات.
التوقيت:
الوحدة املسؤولة :إدارة الغابات
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التوصيات
 -17حثّ برنامج "املياه يف املنظمة" بقوة الختاذ
إجراء فوري من أجل استمرار عملية اخلطوط
التوجيهية عن التفاعل بني الزراعة واألراضي
الرطبة ،عن طريق آلية جمال العمل املواضيعي
التفاقية رامسار ،والتماس التمويل هلذا النشاط.

17

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليقق :ال ميكرن متابعررة هرذا النشراط مررن دون
متويل إضايف يسمح بإنشاء وظيفة واحردة .وكانرت
هذه الوظيفة موجودة منذ مغرادرة شراغلها يف عرام
 .1221وقد بُذلت جهود ،ويُرجى احلصول علرى
متويل من برنامج املشاركة املتعدد املاحنني والتابع
للمنظمررة ،ولكررن يبرردو حتررى اآلن أن إنشرراء هررذا
الربنامج ال يسري بصورة جيدة.
اإلجراء :متابعة مع جامعة واجننجن لتعبئة
املوارد.
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحدة املسؤولة :إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
مل يتوفّر التمويل املتوقّع هلذا النشاط من برنامج املشاركة املتعدد املاحنني والتابع
للمنظمة .إمنا ،وبفضل رسالة دعم من املنظمة ،متكنت جامعة واجننجن من تلقي
متويلٍ من احلكومة اهلولندية وهي تعمل على اخلطوط التوجيهية.
ويف حال مل تكن األموال املوفّرة من احلكومة اهلولندية كافية إلعداد اخلطوط
التوجيهية عن التفاعل بني الزراعة واألراضي الرطبة ،سوف تسعى املنظمة إىل
إجياد موارد إضافية من خارج امليزانية إلمتام هذه العملية.
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التوصيات
 -18ينبغررري لشرررعبة األراضررري وامليررراه إعرررداد
اسرتاتيجية رباعية السنوات للمطبوعرات تهردف
إىل اختصار النواتج لتقتصرر علرى مطبوعرات أقرل
ومعاجلررررة الثغرررررات يف األولويررررات .وينبغرررري
للمطبوعرات املقرتحررة اجلديرردة حتديررد اجلمهررور
املستهدف مسبقا وخطة النشر املقرتحة.

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :كال

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
سوف يتم إعداد اسرتاتيجية النشر حني تصبح الرؤية للمياه جاهزة .غري أن عدد
املنشورات للفرتة املالية  1215-1211قُلّص إىل  1منشورات.

املوافقة :جزئية
التعليق :جيب أن تسري اسرتاتيجية املطبوعات
طبقا لألولويات اليت حددتها الوحدة ،وليس
كعملية منفصلة.
اإلجراء :سيجري العمل وفقا لالسرتاتيجية
واألولوية احملددة.
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه
 -19ينبغرري لربنررامج "امليرراه يف املنظمررة" وضررع
اسرررتاتيجية لتوزيررع ونشررر مطبوعاترره ونواجترره
املعيارية لتسهيل احلصول على املعرفة من جانب
احلكومات واألوساط األكادميية وأصرحاب الشرأن
اآلخرين خارج نطاق املوقع الشبكي للمنظمة.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليق :يتسم التوازن اجليد بني توزيع الوسائل
اإلعالمية اإللكرتونية واملطبوعة باألهمية .كذلك
ينبغي النظر يف اسرتاتيجية التوزيع يف بداية كل
مشروع ألنها ستختلف بالنسبة لكل بلد وكل
جمموعة من العمالء.
اإلجراء :ستُغطى يف اسرتاتيجية املياه.
التوقيت :خالل الفرتة املالية
الوحدة املسؤولة :منهاج املياه

1211-1212

يشكّل توزيع املطبوعات واملنتجات املعيارية املتصلة باملياه ،ونشرها ،جزءاً من رؤية
املنظمة للمياه ،واليت هي قيد اإلعداد.
إمنا متثل اآلثار على الكلفة املتأتية عن إنتاج نسخ ورقية جلميع املنتجات
واملنشورات وتوزيعها مصدر قلق فعلي .وسوف تستمر املنظمة يف االعتماد ،قدر
اإلمكان ،على الوسائل اإللكرتونية لنشر منتجاتها ،ويف إنتاج احلدّ األدنى من
النسخ الورقية بهدف تقليص هذه التكاليف.
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التوصيات

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

 -12ينبغرري لشررعبة األراضرري وامليرراه ختصرريص
مرروارد إلقلرريم أفريقيررا ،بالتعرراون مررع الربنررامج
الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا من أجل

مزيد من التمويل :نعم (الفقرتان الفرعيتان أ،
وج)؛ كال (الفقرة الفرعية ب)

اإلجراء اتُخذ بالفعل كما هو مشار إليه يف ر ّد اإلدارة
عالوة على ذلك ،دعمت شعبة األراضي واملياه تشغيل العملية الوطنية للشراكة
اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا-الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا ،يف زامبيا ،وكينيا ،ومصر خالل
الفرتة املالية .1211-1212
وُضعت أدوات تشخيص وطُبِّقت يف البلدان الثالثة ،وسوف يستمر تطبيقها يف بلدان
أخرى من خالل الشراكة من أجل املياه املستخدمة يف الزراعة وأمانتها اليت
يستضيفها املكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة يف شرق أفريقيا يف أديس أبابا ،إثيوبيا
للفرتة .1215-1211

(أ) إدخال دورات تدريبية عملية تقوم على دليرل
تصرررميم الرررري يف املنررراهج الدراسرررية ملؤسسرررات
التدريب اإلقليمية من أجل حتسني القدرة املتوقعة
الرئيسية لتنمية الري؛
(ب) توسيع مضمون دليل تصرميم الرري ليشرمل
قواعد ومعايري عن تصرميم معردات الرري ،مبرا يف
ذلك نهج وتقنيات حصاد مياه األمطرار مرن أجرل
خيارات تطوير املراقبرة غرري الرمسيرة أو الفرديرة
للمياه بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية؛
(ج) تطرروير اجلوانررب اهلندسررية للررري غررري
الرمسرري للحيرازات الصررغرية وإدراجرره يف منرراهج
مهندسي الري واملهن املتعلقة بالري.
( -11أ) ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" أن
يطور أدوات لدعم البلدان األعضاء عند إعداد
سياسات زراعية ومائية تراعي االعتبارات
اجلنسانية واالندماج االجتماعي؛
(ب) ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" أن

املوافقة :جزئية
التعليق( :الفقرتان الفرعيتان أ ،وج) يوجرد
يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 1211-1212
(ب) تتاح دورة تدريبية منفصلة تتناول فقط
حصاد املياه على قرص مُدمج (رقم  .)11ويوجد
بالفعل أيضاً قرص مُدمج آخر يتناول التدريب
التشاركي واإلرشاد الزراعي يف إدارة املياه،
ويتضمن خيارات لتطوير الرقابة غري الرمسية
والفردية على املياه (رقم .)14
UR

اإلجراء :الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ج) :اتُخذ
بالفعل؛ الفقرة الفرعية (ب) :ال شيء
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه.
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :هذه التوصرية عامرة للغايرة وخلريط مرن
عدة توصيات أخررى .واملبرادئ الترى تعررب عنهرا

كما يشري إليه ردّ اإلدارة ،تشكلّ املبادىء املعلنة جزءاً من نهج املنظمة .وتُعنى
السياسات املتصلة باملياه باملعارف التقليدية ،وتُدمَج بصورة تلقائية لتحقيق التوازن
بني اجلنسني واإلنصاف االجتماعي.
استمر تنفيذ مشروع النظم الزراعية املوروثة ذات األهمية العاملية الذي يهدف إىل
صون ودعم النظم الزراعية املوروثة يف العامل ،خالل الفرتة  1211-1212يف
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التوصيات

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

يعرتف يف كل أعماله ،املعيارية والتنفيذية ،بأن
الزراعة مشروع من مشروعات األسرة املعيشية،
وغالبا ما تنتقل من جيل إىل جيل وتستفيد من
املعرفة التقليدية ،وتقوم على العمل بروح الفريق،
حيث تكون املهام مكملة لبعضها البعض
وتنافسية؛
(ج) ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" حتديث
املطبوعات املعيارية "القدمية" بصورة تدرجيية،
مع إدخال مواد جديدة ،وحتسني صلتها
مبختلف األسر الزراعية ،وإدماج الشواغل
اجلنسانية.

تشكل بالفعل جزءًا من نهج املنظمة .ومن الصرعب
استخالص إجراءات حمددة.

اجلزائر ،والصني ،وتونس ،وبريو ،والفلبني ،واهلند ،واليابان ،وتنزانيا ،وكينيا،
وسري النكا ،وتركيا ،وأذربيدجان بصفتها بلدان مشاركة يف املشروع (بالتشارك مع
مصادر متويل أخرى).

 -11ينبغي ألي آلية تقييم ملشروعات وبرامج
املنظمة يف املستقبل ،تقوم بدور جلنة استعراض
املشروعات والربامج ،ضمان تعزيز تصميم
املشروعات من أجل مراعاة املساواة بني اجلنسني
واالندماج االجتماعي والنهج املتكاملة اليت تبحث
القيود األوسع اليت تواجه املشروعات واألسر
املعيشية الزراعية.

اإلجقققراء :سيسرررتمر حبثهرررا يف عمليرررة وضرررع
اسرتاتيجية املياه.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :منهاج املياه

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليق :ليست واضرحة .وعامرة جردا .واملبرادئ
اليت تعررب عنهرا تشركل بالفعرل جرزءًا مرن نهرج
املنظمة.
اإلجقققراء :سيسرررتمر حبثهرررا يف عمليرررة وضرررع
اسرتاتيجية املياه.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :منهاج املياه

يتمّ إدماج مجيع املشروعات وخطط العمل لتشمل املفهوم اجلنساني واملفهوم
االجتماعي ،من خالل مشاركة وحدات ذات الصلة يف جلان استعراض/جلان إدارة
من قبيل جلنة استعراض املشروعات والربامج.
جيري توحيد هيكلية جلنة استعراض املشروعات والربامج ،وإجراءات املوافقة
ضرورية أخرى ضمن عملية موحّدة من التقييم واملوافقة ،وبالتشاور مع منهاج املياه
يف املنظمة .وسيبقى املفهوم اجلنساني واملفهوم االجتماعي من العناصر امللزمة يف
عمليات التقييم للموافقة على مشروع.
والبحث األوسع للقيود اليت تواجه املشروعات واألسر الزراعية يتوقف على طبيعة
املشروعات وأهدافها ،وال ميكن تطبيقه بصورة منتظمة.
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التوصيات
 -15ينبغي لربنامج "املياه يف املنظمة" حتديد
وتكثيف عناصر التكامل اخلاصة مع وكاالت األمم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى .وينبغي أن
تكون جماالت الشراكة احملددة كما يلي:
(أ) املياه يف سالمة األغذية واملياه املستعملة ،مع
منظمة الصحة العاملية؛
(ب) الثروة احليوانية ،مع املعهد الدولي لبحوث
الثروة احليوانية؛
(ج) التلوث الزراعي ،مع برنامج األمم املتحدة
للبيئة؛
(د) التفاعل بني الزراعة واألراضي الرطبة مع
اتفاقية رامسار وغريها؛
(ﻫ) حبوث املياه واألغذية ،مع نظام اجلماعة
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،وخاصة
مع املعهد الدولي إلدارة املياه.
 -14ينبغي أن يكون استخدام أسلوب برنامج
التعاون التقين يف قطاع املياه أساسا لدعم
العمليات الوطنية لصياغة السياسات
واالسرتاتيجيات وتنمية القدرات.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :كال
التعليق :هذه التوصرية ليسرت مطلوبرة نظررا ألن
هذه الشراكات قد أقيمت بالفعل .وتتعراون شرعبة
األراضي واملياه وإدارة الزراعرة ومحايرة املسرتهلك
بصورة وثيقة بالفعل مع منظمرة الصرحة العامليرة،
واملعهد الدولي لبحوث الثروة احليوانية ،وبرنرامج
األمم املتحدة للبيئة ،واملعهد الدولي إلدارة املياه.
ومت بالفعل حتديد وبلرورة عناصرر التكامرل وفقرا
للربامج واملشروعات اليت وُضعت ونُفِّذت .وتالحظ
إدارة الزراعة ومحاية املسرتهلك أنره ميكرن تعزيرز
التعاون مع منظمة الصحة العاملية لتغطيرة خمراطر
اسررتخدام احليررازات الصررغرية مليرراه الررري .وهررذا
سرريتوقف علررى وجررود مرروارد إضررافية وحتديررد
لألولوليات.
اإلجراء :ال شيء
مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليق :هرذه هري الطريقرة الريت تُخصَّرص بهرا
معظم موارد برنرامج التعراون الرتقين ولكرن هنراك
إجراء يتعلرق باملشرروعات اإلقليميرة حيرث تريرد

تُخصَّص أموال برنامج التعاون التقين لألطر القطرية ذات األولوية ،مبا يف ذلك
صياغة السياسات واالسرتاتيجيات ،إمنا ال تقتصر عليها .ويف غياب أطر قطرية
ذات األولوية ،تُعطى األولوية إىل طلبات البلد ،وإىل مشاركة املصاحل الفنية املعنية.
ولكن يف احلالتني ،جيب أن يندرج برنامج التعاون التقين يف اإلطار االسرتاتيجي
للمنظمة.
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البلدان مواصلة جهرود اإلدارة املشررتكة يف تنظريم
املوارد الطبيعية.
وفضال عرن هرذا ،ونظررا لعامليرة برنرامج التعراون
التقين وطبيعته املدفوعة بالطلرب ،سريظل العمرل
علررى املسررتوى امليررداني عنصرررا هامررا يف برررامج
التعاون التقين يف جمال املياه.
أصرربحت أمرروال برنررامج التعرراون الررتقين اآلن ال
مركزية ولردى البلردان مزيرد مرن النفروذ للبرت يف
استخدامها .وهذا قد يتصدى للرتكيز املقصود على
العمل القطاعي والعمل يف جمال السياسات.

وينصّ دليل برنامج التعاون التقين (إدارة برنامج التعاون التقين الالمركزي) ،من
عام  ،1229على ما يلي:

"ميكن استخدام برنامج التعاون التقين يف مجيع جماالت العمل اليت تتصل مبهمة
املنظمة واختصاصها ،واليت يشملها اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة" .وأحد اجملاالت
األحد عشر املذكورين حيمل عنوان "صياغة السياسات واالسرتاتيجيات".

اإلجراء :سريكون لرربامج التعراون الرتقين أوسرع
نطرراق ممكررن لكررن مبررا يتماشررى ،دائمرراً ،مررع
العمليات والطلبات الوطنية
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :إدارة التعاون التقين
 -13ينبغي لوثائق مشروعات املنظمة اخلاصة
بالتدخالت يف قطاع املياه أن تبني بوضوح
متطلبات امليزانية من املوارد البشرية على املدى
الطويل والقصري ،مبا يف ذلك الدعم التقين
واملوافقات ،وكذلك ضمان جداول زمنية معقولة.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليق :املشكلة األساسية هي أنه كثريا مرا يرتم
البدء مبهام كبرية ومسرتهلكة للوقرت مبروارد غرري
كافية .ويلزم التصدي لرذلك عرن طريرق التخطريط

نُشرت اخلطوط التوجيهية اجلديدة لدورة املشروع يف مسودة أخرية ملراحل
التحديد ،والصياغة ،والتقييم ،واملوافقة يف يوليو/متوز .1212
وهي تنطبق على مجيع مشاريع حساب األمانة ،مع مسار سريع ملشاريع الر ّد
الطارىء.
يركّز جانب الصياغة على النتائج وخمصصات امليزانية ذات الصلة ،وعلى احلاجة
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الصررحيح .وجتديررد املرروارد البشرررية علررى املرردى
الطويل ليس منتظما دائما وهذا يتوقف على درجة
تعقد املشروع ومدته.

إىل وضع خطة عمل لدى املباشرة بالتنفيذ.
وأمّا اخلطوط التوجيهية للمراحل الثالث الباقية (رصد التنفيذ ورفع التقارير عنه،
واإلغالق ،والتقييم) فسوف تُنشَر بنهاية عام .1211
وختضع صياغة املشروعات من جانب إدارة التعاون التقين إىل خطوط توجيهية
مقيِّدة اتفق عليها البنك الدولي مع مؤسسات متويل أخرى شريكة للمنظمة .وحني
توضع هذه املشروعات لتنفّذها املنظمة ،فهي تشمل تكاليف التنفيذ كاملة .وتنطبق
احلالة ذاتها على مشاريع إدارة التعاون التقين اليت لديها خطوط توجيهية خاصة
بها.
وحتظى مشروعات الطوارئ ،اليت مل توفر أحياناً الدعم للتكاليف ،باعتبار أكرب يف
هذه احلدود .وكذلك ،تشمل مشروعات دائرة الدعم املتكامل لألمن الغذائي تكاليف
الدعم (مثل مشروع الربنامج القطري لألمن الغذائي الذي متوّله إسبانيا) ،مبا يف
ذلك الدعم الفين ،واخلربة يف األجل الطويل ،والتوجيهات.

مزيد من التمويل :نعم

ختضع حالياً هيكلية وإجراءات فريق املهام التابع للمشروع للمراجعة ،بالتشاور مه
منهاج املياه يف املنظمة.
يتشكّل فريق املهام التابع للمشروع يف بداية دورة املشروع ،خالل مرحلة حتديد
املشروع ،لصياغة مذكرة مفاهمية .وسوف يؤدي فريق املهام التابع للمشروع دوراً
أكرب من خالل دعم املشروع ،ومساعدة األشخاص الذي صاغوه ووضعوا ميزانيّته
على توفري الدعم الفين ،والتشغيلي ،واإلداري الكامل عرب دورة املشروع ،مبا فيه
خالل مرحلة تنفيذ املشروع ورصده.
سوف يتمّ اإلقرار بعمل فريق املهام التابع للمشروع ومسؤولياته يف نظام تقييم األداء
اخلاص باملوظفني الفنيّني املعنيني.

اإلجقققراء :سررريُبحث عنرررد إعرررداد وختطررريط
املشروعات.
التوقيت :مستمر
الوحققدة املسققؤولة :إدارة التعرراون الررتقين وإدارة
الزراعة ومحايرة املسرتهلك واإلدارة املعنيرة برإدارة
املوارد الطبيعية والبيئة

 -11ينبغي تطبيق آلية فريق املهام التابع
للمشروع بصورة منهجية وعلى امتداد العمر
الكامل جلميع املشروعات ،مبا يف ذلك التدخالت
يف حاالت الطوارئ ،خاصة عندما تكون
املشروعات متعددة التخصصات .وينبغي أن يكون
رصد تنفيذ املشروع جزءا من مسؤوليات فريق
املهام.

املوافقة :جزئية
التعليققق :ينبغرري رصررد تكرراليف فريررق املهررام يف
امليزانية وإضافتها إىل تكاليف املشروع ،أو متويلها
من إيراد تكاليف خدمات املشروعات .وفيما يتعلق
باحلاجررة إىل اإلشررراف علررى فريررق املهررام التررابع
للمشروع يف مجيع مراحل دورة املشروع ،فإن هرذا
يُنفَّذ بالفعل من وجهة النظر الرمسية وفقرا للجنرة
الررربامج امليدانيررة .1227/وحتررذر شررعبة مركررز
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االسررتثمار مررن أن االسررتخدام العررام لفريررق املهررام
سيزيد من تكاليف املشروع وقرد ال يكرون ضرروريا
يف مشروعات الطوارئ القصرية .واحلل البديل هرو
استخدام فريق املهام القطري.
اإلجراء :تعزيز اسرتخدام فريرق املهرام أو إجيراد
آلية أنسب إذا اقتضت الضرورة.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :إدارة التعاون التقين
 -17ينبغي للمنظمة تنقيح آلياتها اخلاصة
بالتسويق الداخلي ومعدالته لضمان أال تعمل
كمثبط للتعاون بني املشروعات والوحدات
التشغيلية واإلدارات الفنية ،وأال متنع نشر
واختبار املفاهيم املعيارية.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليق :حتمّل املنظمة التكلفة الكاملة للمروظفني
املعررارين للعمررل يف مشررروعات احلسرراب اخلرراص
واملؤسسات املاليرة الدوليرة علرى ترتيبرات تقاسرم
التكرراليف (باسررتثناء البنررك الرردولي) .ويسررتخدم
معدل سداد أقرل لإلعرارة الداخليرة ،واألمرر ذاتره
يسري على الربنامج العرادي يف مرا يتعلرق بوقرت
املوظفني املكلفني من شعبة مركز االسرتثمار مبهرام
تتعلق بالبنك الدولي .وميثل املعدل الداخلي حافزا
لشعبة مركز االستثمار كي تستخدم موظفي املنظمة
بدال من التكلفة املنخفضة للخرباء االستشراريني يف

يف الفرتة املالية  ،1211-1212جرى تنقيح معدّالت اإلعارة اخلاصة بشعبة مركز
االستثمار ،ومعدالت اإلعارة الداخلية يف املنظمة.
وطُبّقرررت املعررردالت اجلديررردة اخلاصرررة بشرررعبة مركرررز االسرررتثمار علرررى مجيرررع
املشروعات/امليزانيرات ذات الصرلة خبردمات تزويرد الشربكة املفتوحرة و/أو املوافَرق
عليها ،بدءًا من أبريل/نيسان  1212وصاعداً.
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البعثات املتعلقة بالبنك الدولي ،وبرذلك تسرهم يف
نشر املفاهيم املعيارية واختبارهرا .وجيرري تعرديل
املعرردل الررداخلي كررل فرررتة سررنتني ليعرررب عررن
الزيادات يف التكلفة.
اإلجراء :حتديث معدل اإلعارة الداخلية واملعدل
اخلاص بشعبة مركز االستثمار واملؤسسات املالية
الدولية لتكاليف الفرتة املالية .1211-1212
التوقيت :أبريل/نيسان

1212

الوحققدة املسققؤولة :مكتررب خرردمات املشررروعات
وإدارة التعاون التقين
 -18ينبغي للمنظمة اختاذ إجراءات على وجه
السرعة من أجل التنفيذ الوطين للمشروعات
وتطوير أدوات تتسم بالكفاءة والفعالية لإلشراف
الفين على املوضوعات ورصدها بعد التنفيذ املالي.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :نعم
التعليققق :إدارة التعرراون الررتقين :تعرررتف بعرردم
وجود أدوات التنفيرذ الروطين .وتالحرظ أن إنشراء
مجاعة عمرل مشررتكة برني اإلدارات مرن جانرب
مساعدي املدير العام إلدارة املوارد البشرية واملاليرة
واملادية وإدارة التعاون التقين يسري قُردما بالنسربة
هلذا املوضوع .وقد أعرد مشرروع خطروط توجيهيرة
وعُمم إلبداء التعليقات عليه.
شعبة عمليرات الطروارئ وإعرادة التأهيرل :توافرق

وُضعت اخلطوط التوجيهية اخلاصة بالنهج املنسق للتحويالت النقدية ،وأُقرّت عام
 ،1212وجيري جتريب النهج املنسق للتحويالت النقدية يف  4بلدان.
متّ توقيع االتفاق الرائد األوّل بشأن أدوات التنفيذ الوطين يف املنظمة (الوثيقة
 )GCP/ECU/080/GFFخالل عام  ،1211وجيري حالي ًا تنفيذه.
واستناداً إىل اإلجنازات الرئيسية اآلنفة الذكر ،بدأت صياغة اخلطوط التوجيهية
اخلاصة بأدوات التنفيذ الوطين يف املنظمة عام  ،1211بدعم من مجاعة العمل
املشرتكة بني اإلدارات حول "الطرائق التشغيلية اجلديدة للربنامج امليداني".
وأمّا املشروعات اإلطارية  NPFSNفتُنفَّذ على الصعيد الوطين ،فيما تؤدي املنظمة
دور امليسّر وتوفر الدعم التفين عند احلاجة.
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بقوة .وتشري إىل أن طريقة التنفيذ الوطين أصبحت
يف حالة تشغيل وميكن توسيع جمرال اسرتخدامها
لتشمل املؤسسات غري احلكوميرة .وهنراك حاجرة
ملحة إىل املزيد من األدوات للعمل مع الشرركاء يف
امليدان.
شعبة مركز االستثمار :توافق .وباإلضافة إىل ذلك،
جيب أن يشمل وضع مثرل هرذه اإلجرراءات بنراء
القدرة يف البلد (وليس يف اخلارج) ،ويلرزم حتديرد
ذلك بالتفصيل (دورات ،وتدريب يف مكان العمل،
وزيارات للمواقع) .وينبغي أن يكون لكرل مشرروع
مكون خاص ببناء القدرة ميثرل  12يف املائرة علرى
األقل من تكاليف املشروع.
اإلجققراء :شررعب إدارة التعرراون الررتقين تنرراق
املوضوع وتوضحه.
التوقيت :مستمر
الوحدة املسؤولة :إدارة التعاون التقين
 -19يوصى مبا يلي:
(أ) ينبغررري وجرررود خررررباء لرررديهم ختصصرررات
وكفاءات عالية يف املسائل االسرتاتيجية العامرة يف
مقر املنظمرة؛ وينبغري إتاحرة الردعم مرن جانرب

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليققق :يتوقررف التنفيررذ علررى التررزام البلرردان
األعضاء وحتديد األولويات .هناك اعررتاف بقردرة

إتسق توظيف أخصائيني يف جمالي األراضي واملياه يف املكاتب اإلقليمية الفرعية يف
أواخر عام  1211وبداية عام  1211مع األولويات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية .ويف
أفريقيا ،وإقليم الشرق األدنى ،وآسيا ،حيث متثل ندرة املياه مشكلة كبرية ،إرتفع
عدد الوظائف يف جمال األراضي واملياه على حنو ملحوظ (أربع وظائف يف الشرق
األدنى ،وست وظائف يف أفريقيا جنوب الصحراء ،وأربع وظائف يف آسيا).
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هؤالء اخلرباء للمستويات األخرى عند الطلب؛
(ب) ينبغي وجود خرباء لرديهم خرربة هندسرية
وميدانية عالية وقردرة كربرية علرى التنفيرذ وحرل
املشررراكل علرررى املسرررتويني اإلقليمررري واإلقليمررري
الفرعي؛
(ج) ينبغرري أن تكررون الكفرراءات علررى مسررتوى
االحتياجات اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية ،بدال من
املعيار احلالي املوضوع للكفاءات على نطاق مجيع
األقاليم الفرعية؛
(د) ينبغرري تعرريني مرروظَّفَني إثررنني علررى األقررل
جملال امليراه ،واحرد أو أكثرر لكرل ختصرص ،يف
املكاتب امليدانية للمنظمرة حيرث تعطرى األولويرة
للمسائل املتعلقة بامليراه واألراضري ،للتعامرل مرع
إدارة موارد املياه واألراضري علرى النحرو املالئرم،
بصورة مشررتكة ومنفصرلة ،لترأمني آليرات التر زر
والدعم؛
(هر) ينبغي ملمثليرات املنظمرة تعريني أخصرائيني
تقنيني وطنيني على املستوى القطرري ،خاصرة يف
البلرردان الكرربرية ،مثررل الصررني واهلنررد ،وحيررث
تتوافر الدراية الفنية املتخصصة.

املوظفني الوطنيني وجيري استخدامهم بالفعل على
نطاق واسع كخرباء استشاريني.

وإن العدد اإلمجالي يف الوظائف يف جمال األراضي واملياه يف املكاتب امليدانية هو
حالي ًا أكرب مما هو عليه يف املقر.
وبات املوظّفون الوطنيون يتواجدون اآلن يف مجيع املكاتب اإلقليمية الفرعية .كذلك،
تلجأ املشروعات املتصلة باملياه إىل مستشارين وخرباء دوليني فقط حني تكون
الكفاءات الضرورية غري متاحة على الصعيد احمللي.

اإلجراء :يُلفَت انتباه جلنة الربنامج إليه .كُفلرت
زيررادة التواجررد امليررداني خلرررباء امليرراه التررابعني
للمنظمرررة عرررن طريرررق إنشررراء أفرقرررة متعرررددة
التخصصررات؛ ولكررل إقلرريم أو إقلرريم فرعرري اآلن
وظيفة واحدة على األقل خمصصة لقضايا املياه.
التوقيت :أبريل/نيسان

1212

الوحدة املسؤولة :أمانة املنظمة
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 -52ينبغي للمنظمة أن تكفل القدرة طول الوقت
يف اجملاالت واملواقع التالية:
(أ) قدرة هندسة الري على املستوى اإلقليمي
الفرعي يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وغرب
أفريقيا ويف الشرق األدنى/مشال أفريقيا؛
(ب) تعزيز القدرة على إدارة املياه لدعم إدارة
التعاون التقين يف عملها ،مع وجود موظفي شعبة
األراضي واملياه يف أنسب املواقع؛
(ج) إنشاء وظيفة خلبري يف التنمية االجتماعية
واملساواة بني اجلنسني ولديه خربة خاصة بإدارة
املياه واألراضي الزراعية على املستوى
املتوسط/األقدم (ف /4-ف )3-يف شعبة األراضي
واملياه باملقر؛
(د) تعزيز قدرة شعبة األراضي واملياه على مستوى
املقر يف اجملاالت التاليرة :إدارة امليراه اجلوفيرة؛
وحصررراد امليررراه؛ وإحصرررائيات امليررراه ،ونظرررم
املعلومات؛
(هر) تعزيز القدرة على إدارة املياه املستعملة
واملوضوعات ذات الصلة يف أمريكا الالتينية،
وآسيا واحمليط اهلادئ ،والشرق األدنى؛
(و) تعزيز القدرة يف جمال سياسات املياه على

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :جزئية
التعليق :مسألة معقدة.
يتوقف التنفيذ على التزام البلدان األعضاء وحتديد
األولويات.
هناك اعرتاف بقردرة املروظفني الروطنيني وجيرري
اسررتخدامهم بالفعررل علررى نطرراق واسررع كخرررباء
استشاريني.
اإلجراء :يُلفت انتباه جلنة الربنامج إليه.
التوقيت :أبريل/نيسان

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

انظر اإلجراء يف التوصية السابقة .ويقرّ أصحاب الشأن يف منهاج املياه يف املنظمة
بعدم التوازن بني عدد املوظفني وعبء العمل يف جمال املوارد املائية ،كما تبيّنه هذه
التوصية.
وفّر منهاج املياه يف املنظمة الدعم إىل )1( :دائرة الدعم املتكامل لألمن الغذائي يف
إعداد تكنولوجيات مراقبة املياه؛ ( )1قسم عمليات الطوارىء لتنفيذ برنامج
الطوارىء يف املنظمة؛ ( )5شعبة القضايا اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق
الريفية يف إعداد "جواز السفر لدمج املساواة بني اجلنسني يف برامج املياه؛ الذي
وُضع للموظفني امليدانيني ،والفنيني ،والعاملني يف الريّ احمللي واخلدمات
اإلرشادية ،واملنظمات غري احلكومية ،وموظفي احلكومة احمللية؛ و( )4مرفق
األغذية يف االحتاد األوروبي.

1212

الوحدة املسؤولة :أمانة املنظمة

وأطلق املنهاج أيضاً برناجماً تدريبياً ملوظفي املنظمة لتعريفهم إىل املنتجات واألدوات
املعيارية الرئيسية ،اليت هي ذات صلة بالتطبيق امليداني.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

املستوى اإلقليمي ،لتلبية الطلبات الواردة من
البلدان األعضاء؛
(ز) تعزيز القدرة يف جمال :املسائل املتعلقة
باملياه يف دائرة جودة األغذية ومواصفاتها،
والتلوث الزراعي يف دائرة وقاية النباتات؛
(ح) إنشاء قدرة يف جمال إدارة الغابات واملياه
ومستجمعات املياه يف آسيا الوسطى؛
(ط) احلفاظ على مصداقية وأداء دائرة قوانني
التنمية عن طريق تعزيز مواردها البشرية يف قطاع
املياه.
 -51ينبغي لشعبة األراضي وامليراه العمرل علرى
وجه السرعة من أجل:
(أ) وضع رؤيرة واسررتاتيجية مشررتكة للشرعبة،
عن طريق إشراك املوظفني على مجيرع املسرتويات
واملواقع؛
(ب) حتسررني العمررل بررروح الفريررق ،والتعرراون،
والتنسرريق ،واملشرراركة داخررل الشررعبة يف مجيررع
املستويات واملواقع ،مبا يف ذلرك عرن طريرق عقرد
اجتماعات سنوية جلميع املروظفني ،واجتماعرات
عملية منتظمة ومتكررة ،وتنظيم زيارات يقوم بهرا
كبار املديرين إىل املكاتب امليدانية وغري ذلك.

مزيد من التمويل :كال
املوافقة :جزئية
التعليققق( :أ) ينبغرري أال تكررون الرؤيررة لشررعبة
األراضي واملياه فقط ولكن رؤية على نطراق املنظمرة
بشرأن امليرراه يف املنظمررة .وينبغرري أن تكررون هنرراك
رؤية عن املياه.
(ب) معظررم التوصرريات اخلاصررة بالعمررل بررروح
الفريررق يف شررعبة األراضرري وامليرراه وثيقررة الصررلة
باملوضوع.
اإلجققراء( :أ) سرريتم تناوهلررا عنررد وضررع منهرراج
املياه.

كما هو مشار إليه يف التوصية  ،1إنطلق إعداد مسودّة الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة
يف جمال املياه يف أواخر عام  ،1211ومن املتوقع إمتامها واالتفاق عليها بنهاية عام
.1211
لقد تعزّزت االتصاالت واملشاورات يف املسائل املتصلة باملياه داخل املقر ،وبني املقر
واملكاتب امليدانية ،على حنو ملحوظ منذ إنشاء املنهاج .ويف الوقت ذاته ،إزداد
عدد الزيارات اليت قام بها املسؤولون واملوظفون يف اإلدارة إىل املكاتب امليدانية،
وخباصة للمشاركة يف تنظيم فرتات عزلة ودورات تدريبية.
وشاركت أكثر من  12وحدة من املقر واملكاتب امليدانية بصورة ناشطة عن طريق
االتصاالت عن بعد ،وساهمت يف اإلعداد لليوم العاملي للمياه عام  ،1211الذي
ينسّقه املنهاج .ويُنظَّم هذا احلدث باسم جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية
حتت عنوان :املياه واألمن الغذائي".
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

(ب) حتسرني االتصرراالت عرن طريررق زيرادة عرردد
االجتماعات املعقودة عن طريق االتصاالت عن بُعد
وحيدد الزيارات إىل املكاتب امليدانية

وكذلك ،ينسّق املنهاج تنظيم أيام األراضي واملياه للمنظمة ،للمرة األوىل هذا العام
(مايو/أيار  ،)1211بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األغذية
العاملي .وسوف يوفّر هذا احلدث فرصة للموظفني يف جمال املياه أن يشاركوا يف
نشاطات أخرى تليب حاجاتهم ،كأحداث جانبية ،وأن يستفيدوا منها.

التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحققدة املسققؤولة( :أ) مجيررع الشررعب واملكاتررب
امليدانية املعنية؛ (ب) شعبة األراضي واملياه
 -51ينبغي لشعبة األراضي واملياه إعطاء األولوية
لتنظيم مناسبات خاصة بتنمية القدرات ملوظفي
املياه التابعني للمنظمة من مجيع املواقع ومجيع
الوحدات املعنية ،وخاصة شعبة مركز االستثمار،
وعن مجيع نواجتها اجلديدة ،وينبغي لربنامج
"املياه يف املنظمة" استيعاب هذه اجلهود وإتاحة
املوظفني للتدريب .وميثل الربنامج احلاسوبي
لتخطيط الري وإدارته ونظام رسم اخلرائط
واخلدمات لتقنيات تشغيل القنوات جمالني
للعمل العاجل.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليقققق :اسررتُهل بالفعرررل بالنسررربة للمكاترررب
اإلقليمية الفرعية يف غرب ويف جنروب أفريقيرا ويف
املقر مع شعبة البيئة وتغيّر املناخ والطاقة احليوية.
وينبغي أن يكون جرزءا مرن عمليرة تنفيرذ منهراج
امليرراه .كمررا سرريتم تعزيررز تنميررة قرردرات مرروظفي
املنظمة يف جمال املياه.
اإلجراء :سيتم اختاذ ترتيبات مرع شرعبة مركرز
االسررتثمار والوحرردات األخرررى يف املقررر واملكاتررب
امليدانية لتنظيم حلقات عمل تدريبية خمصصة عن
الربنرامج احلاسروبي لتخطرريط الرري ،ونظرم رسررم
اخلرائط وخدمات لتقنيات تشغيل القنوات ملوظفي
املنظمة العاملني يف جمال املياه.
التوقيققت :خررالل الفرررتة املاليررة ،1211-1212

تواصل تدريب املندوبني القطريني واملوظفني امليدانيني يف املنظمة على نظم رسم
اخلرائط وخدمات لتقنيات تشغيل القنوات ،وعلى الربنامج احلاسوبي لتخطيط
الري ،وعلى التخطيط إلدارة اجلفاف يف الفرتة  ،1211-1212واستفاد منه عدد
كبري من األشخاص .ومن املزمع تنظيم دورات تدريبية أخرى خالل الفرتة املالية
 1215-1211يف إطار جدول أعمال منهاج املياه ،مبا يف ذلك خالل تنظيم األيام
العاملية للمياه يف املنظمة يف املقر للمنظمة يف مايو/أيار .1211
ووفّرت شعبة الراضي واملياه دعماً فنياً جمللس املياه العربي خالل املنتدى العربي
الثاني للمياه ،الذي انعقد يف نوفمرب/تشرين الثاني  1211حتت عنوان "التعاي
مع ندرة املياه" .وتأجلت حلقة علمية إقليمية كان مزمع عقدها عام  1211عن نظم
رسم اخلرائط وخدمات لتقنيات تشغيل القنوات لصانعي القرارات ،وملوظفني
ميدانيني آخرين يف إقليم الشرق األدنى ،وذلك بسبب االضطرابات يف املنطقة.
وسوف تُعقد هذه احللقة العلمية يف فرباير/شباط  1211يف باري ،إيطاليا.
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
والفرتة املالية

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

1215-1211

الوحدة املسؤولة :شعبة األراضي واملياه
 -55ينبغي للمدير العرام املسراعد لشرؤون املروارد
الطبيعية ،بالتعاون مع املدير العام املساعد املعرين
يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية ،وضرع اسررتاتيجية
للمياه يف املنظمة .وينبغي هلرذه االسررتاتيجية أن
حترردد آليررة رمسيررة للتنسرريق الررداخلي ،تسررمى
منهاج املنظمة املتعلق باملياه ،وتعكس أهمية امليراه
يف مهمة املنظمة وكذلك أهرداف املنظمرة يف قطراع
املياه.

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليق :لعل هرذه هري أهرم توصرية يف التقيريم.
وهي حتظرى بتأييرد واسرع النطراق علرى مسرتوى
املنظمة شريطة أن يكون منهاج املياه فعاال يف وضع
ومتكني النهج املتعددة التخصصات .وترد تعليقات
إضافية علرى الوثيقرة يف الررد العرام .ومرن األمرور
امللحررة اآلن االنتقررال مررن التحليررل إىل العمررل.
وينبغرري نقررل الفكرررة إىل هيكررل املنظمررة وآليررات
التنسيق.
اإلجراء :إنشاء مجاعة عمل مشرتكة بني املصراحل
أو فريق مهام لصياغة اختصاصات منهاج املياه مبا
يتناول تشكيلته ،ودوره ،ووظائفه ،ومسؤوليته.
حتديررررد اإلدارة ،وخطررررة العمررررل املؤقتررررة،
واالحتياجات من املوارد وتأثريها بالنسبة لتشرغيل
منهاج املياه.
تصررميم اسرررتاتيجية خاصررة بامليرراه يف املنظمررة

وفقاً للتقييم ،كان من املفرتض إعداد اسرتاتيجية املنظمة املعنية باملياه حني يبدأ
العمل بشكل تام باملنهاج ،بهدف إشراك مجيع الوحدات املعنية يف العملية .وإثر
إنشاء املنهاج ،اتُخذت اإلجراءات لوضع مواصفاته ،مبا يشمل تشكيلته ،ودوره،
ووظائفه ،ومسؤولياته ،إضافة إىل إجراءات احلوكمة واإلجراءات التشغيلية .و ّمت
عرض النموذج ومناقشته خالل اجتماع عُقد يف يناير/كانون الثاني  ،1212وحضرته
مجيع الوحدات املعنية .وكذلك ،أعدّ املنهاج خطط عمله للفرتة ،121-1212
والفرتة .1215-1211
وبدأ العمل على إعداد مسودّة وثيقة عمل السرتاتيجية املياه يف املنظمة يف أواخر عام
 .1211ومن املتوقّع أن تُنجَز العملية التشاورية إلجنازها وإقرارها ،من جانب
األجهزة الرئاسية ذات الصلة ،قبل نهاية عام  .1211ويف هذه األثناء ،متّ إعداد
مذكرة معلومات حتيط علماً بالتقدّم املُحرَز على صعيد إنشاء املنهاج والعمل به
لعرضها على جلنة الزراعة يف دورتها يف مايو/أيار .1211
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

بالتشاور مرع املكاترب امليدانيرة والشرعبة املعنيرة،
والتوصل إىل توافق يف اآلراء وموافقة.
التوقيت :خالل الفرتة املالية

1211-1212

الوحققدة املسققؤولة :اإلدارة املعنيررة بررإدارة املرروارد
الطبيعيررة والبيئررة ،بالتشرراور مررع إدارة الزراعررة
ومحاية املستهلك ،وإدارة مصايد األمساك وتربيرة
األحيرراء املائيررة ،وإدارة الغابررات ،وإدارة التعرراون
التقين واملكاتب امليدانية.
 -54ينبغي أن يصبح منهاج املنظمة املتعلق باملياه
اآللية التنظيمية اليت تربط العمل املتعلق باملياه
باألهداف االسرتاتيجية .والعناصر الرئيسية
هليكلها ودورها هي على النحو التالي:
(أ) ينبغي أن تكون رئاستها على مستوى املدير
العام املساعد لشؤون املوارد الطبيعية وينبغي أن
يقدم الرئيس تقريرا إىل نائيب املدير العام للمنظمة
عن التقدم والقيود اخلاصة ب لية املنهاج؛
(ب) ينبغي أن يضع املنهاج برناجما رباعي
السنوات بشأن جماالت الرتكيز املؤثرة عن ندرة

مزيد من التمويل :نعم
املوافقة :نعم
التعليق :تغطى التوصية القضرايا الرئيسرية ولكرن
بعض اإلدارات تعتربهرا وصرفية للغايرة .وخيضرع
برنامج العمرل ملوافقرة األجهرزة الرئاسرية وينبغري
وضررعه ضرررمن اإلطرررار االسررررتاتيجي واألهرررداف
االسرتاتيجية احلالية.
اإلجراء :صياغة برنامج من  4سنوات عن جمرال
الرتكيررز املررؤثر وبرنررامج العمررل وامليزانيررة للفرررتة
.1215-1211
التوقيققت :خررالل الفرررتة املاليررة ،1211-1212
والفرتة املالية .1215-1211

(أ) (ب) أُنشا املنهاج وفقاً للتوصيات .كما وضع هذا املنهاج برنامج العمل
وامليزانية للفرتة  ،1215-1211ونسّق اإلعداد املشرتك جملال الرتكيز املؤثر -
 .WALSوقد برزت جماالت تركيز أخرى لعمل املنظمة يف جمال املياه من تقييم
املنتجات املتصلة باملياه ،والذي أجراه منهاج املياه .وسوف يشكّل هذا التقييم
أساساً لعمل تقوم به الوحدات املعنية يف املستقبل.
(ج) وحتدّد مسودة اخلطوط التوجيهية ملنهاج املياه ،من بني جوانب أخرى،
الوحدات املعنية وعملية صنع القرار يف املنهاج .وقد أجرى املنهاج تقييماً للمنتجات
الرئيسية يف املنظمة املتصلة باملياه ،وذلك بالتشاور الوثيق مع الوحدات املعنية يف
املقر واملكاتب امليدانية بهدف اتساق الربنامج املعياري مع حاجات التطبيق يف
امليدان .ومن بني النواتج الرئيسية هلذه املمارسة ،وضع قاعدة بيانات حمدّثة عن
منتجات املنظمة املتصلة باملياه ،مبا فيها تلك اليت تنتجها املكاتب امليدانية،
وتقييم جدوى وسهولة استعمال هذه املنتجات يف التطبيقات امليدانية ،على أن
جيري تقييم احلاجات للمنتجات اجلديدة الواجب تطويرها بدءاً من عام .1211
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اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات

املياه واألراضي ويتصل بالعمل املتعلق باملياه؛
وينبغي أن يتضمن الربنامج أولويات ومسؤوليات
وجماالت للمشاركة واملوارد البشرية املطلوبة
لتنفيذه؛
(ج) ينبغي أن يعمل املنهاج عن طريق
اجتماعات عادية لصنع القرار بني مديري
وحدات املنظمة وكبار املوظفني اإلقليميني مع
إسناد مسؤوليات قوية عن العمل يف جمال املياه،
مبا يف ذلك شعبة األراضي واملياه ،ووحدة القضايا
اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية،
ودائرة إدارة تربية األحياء املائية وصونها ،ودائرة
صون الغابات ،وإدارة التعاون التقين وغريها
حسب االقتضاء.

الوحدة املسؤولة :منهاج املياه

ومن بني الفجوات الرئيسية اليت متّ حتديدها احلاجة إىل أن يولي العمل يف
املستقبل االعتبار الواجب لألولويات اإلقليمية ،وكون غالبية املنتجات اجلديدة
ذات طبيعة متعددة التخصصات ،وتتطلّب عمالً مشرتكاً بني وحدتني أو أكثر.
وتُدرَج اخلطوات التالية لسدّ هذه الفجوات يف خطة عمل املنهاج للفرتة املالية
.1215-1211

 -53ينبغي ملنهاج املنظمة املتعلق باملياه أن يكفل
ما يلي:
(أ) الوضوح فيما يتعلق بسياق ومبادئ التعاون
بني شعبة األراضي واملياه ووحدة القضايا
اجلنسانية والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية،
ودائرة إدارة تربية األحياء املائية وصونها ،ودائرة
صون الغابات ،ووحدات يف إدارة التعاون التقين
لتحديد املسؤوليات واألدوار ،وإجراءات ختصيص

مزيد من التمويل :نعم

أُعدَّت مسودة اخلطوط التوجيهية الداخلية بشأن آليات التعاون واإلجراءات
التشغيلية للمنهاج ،وفقاً للتوصيات .وسوف تناق الوحدات املعنية اخلطوط
التوجيهية يف اجتماع مقبل مزمع عقده يف النصف األول من عام .1211

املوافقة :نعم
التعليق :تتعلق التوصية بوظائف وترتيبات عمرل
املنهاج .والتوصيات مفيدة ،وسوف تُبحث خرالل
العملية .ويُخشى أن يصبح منهاج املياه جمرد آلية
تنسيق بال موارد وبال تفويض لطلرب املروارد علرى
نطرراق املنظمررة مررن أجررل العمررل بررني خمتلررف
التخصصات .وينبغي رصرد هرذا اجلانرب بصرورة

وتُرشَّد حالياً مجيع النشاطات املتصلة باملياه من خالل منهاج املياه يف املنظمة،
وجتري بالتشارك مع الوحدات املعنية توخياً ملزيد من االندماج والت زر .وكانت آخر
هذه النشاطات تنظيم اليوم العاملي للمياه عام  ،1211حتت عنوان "املياه واألمن
الغذائي" ،باسم جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية ،والعديد من النشاطات
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التوصيات
املوارد وتقامسها ،واالمتثال للمتطلبات التقنية
للمشروعات واملبادرات؛
(ب) التنسيق الوثيق بني مجيع أعضاء منهاج
املياه يف مجيع خطوات إعداد املشروع ،بدءا من
املناقشات مع اجلهات املاحنة إىل اعتماد
املشروع ،والتخطيط املالئم للموارد الالزمة للدعم
واملوافقات التقنية؛
(ج) صالت متبادلة حمسنة بني املوظفني
التقنيني واخلرباء االستشاريني الذين يعملون مع
مجيع أعضاء منهاج املياه ،كمصادر للمعلومات
ووسائل لنشر األفكار.

اإلجراءات املوافَق عليها يف ردّ اإلدارة
(أبريل/نيسان )0202
وثيقة ،وتصحيحه إذا اقتضى األمر.
اإلجراء :سيتم تناوهلا أثناء عمليرة وضرع منهراج
املياه
التوقيققت :خررالل الفرررتة املاليررة ،1211-1212
والفرتة املالية .1215-1211
الوحققدة املسققؤولة :اإلدارة املعنيررة بررإدارة املرروارد
الطبيعيرررة والبيئرررة ،وإدارة الزراعرررة ومحايرررة
املستهلك ،وإدارة مصايد األمساك وتربيرة األحيراء
املائية ،وإدارة الغابرات ،وإدارة التعراون الرتقين،
واملكاتب امليدانية والشعب املعنية.

اإلجراء املتّخذ ،التعليقات والشروحات
املشرتكة األخرى ،اليت متّت استشارة مجيع الوحدات املعنية واملكاتب امليدانية
بشأنها وتساهم فيها.

