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االفرصبببببببببببببببة املتبباحببة لتقببد  معلومببات عترحببب اإلدارة ببب -1 يف تنفيببذ من تقببد م  2017-2016خالل الفرتة أحرز  مبب 
لذي ا تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف املعرفة املتعلقة باألغذية والزراعةاإلجراءات املوافق عليها يف رد اإلدارة على 

2015نظرت فيه جلنة الربنامج يف نوفمرب/تشرين الثاين 
1. 

 
راءات الواردة املعلومات عن تنفيذ اإلجم هذا التقرير آخر ا مع سياسة املنظمة بشأن عمليات التقييم، يقد  ومتاشي   -2

ت إجراءات اإلدارة على سببببلم من سبببب سببببجالتليف رد اإلدارة. وبناء على طلب مكتب التقييم، يتضببببمن التقرير درجات 
 نقاط، قامت إدارة املنظمة من خالله بتقييم ذايت ملستوى اعتماد التوصيات وتنفيذها.

 
 ت املقبولةالتقدم العام احملرز يف تنفيذ مجيع التوصيا

 
ونتائجه وتوصببياته ليله يف حتالتقييم عرب رح بت إدارة املنظمة بالنتائج والتوصببيات الخ خلإ إليها التقييم. وقد أ -3

لمنظمة يف زيادة تنقيح النهج الذي تعتمده يف جمال إدارة املعرفة، مبا يكفل اسبببببببببببببتخداما أكثر فعالية ملا تقد مه عن تأييده ل
 رفية عرب خمتلف إدارات املنظمة وأعضائها واجلهات األخرى.من منتجات وخدمات مع

 
وأبرز التقييم أن "املنتجات املعرفية للمنظمة وخدماهتا )املطبوعات وقواعد البيانات والشببببكات واملوارد التعليمية(  -4

تغذية واألغذية والزراعة لقة بالهي عناصببر أسبباسببية للوفاء باملهمة امللقاة على عاتق املنظمة واملتمثلة يف مجع املعلومات املتع
اءهتا وفعاليتها، مبا يف للمنظمة وكفالخ توفرها كما قي م جدوى املنتجات واخلدمات املعرفية .وحتليلها وتفسببببببببببهها وتوزيعها"

رد تذلك العمليات اخلاصبببة بالنشبببر وجلبببمان اجلودة. واسبببتنادا إىل نتائج التقييم، قند مت توصبببيتان، حظيتا بقبول املنظمة. و 
 التوصيتني.هاتني م احملرز يف تنفيذ أدناه معلومات عن التقد  

 
إىل املنظمة "إيالء اهتمام أكرب الحتياجات املستخدمني واملتعل مني، باإلجلافة إىل إمكانات  1التوصية طلبت لقد  -5

 توصية.شأن هذه الم كاف بقد أحرز تقد  و  .حتسني سهولة استخدام املوارد وتوسيع نطاق تأثهها على مجهور أكرب"
 
، اختذت املنظمة إجراءات ملموسببببة 2مع تزايد عدد املطبوعات الخ تصببببدر كل سببببنة أكثر من أي وقت مضببببىو  -6

خ عملية الال. وهتدف هذه االسبببرتاتيجية إىل تبسبببي  20173من خالل إصبببدار اسبببرتاتيجية جديدة للنشبببر يف يونيو/حزيران 
خالل إصببببببدار  تحقيق األهداف االسببببببرتاتيجية للمنظمة منلتتبعها املنظمة يف جمال املطبوعات وحتسببببببني فعالية مطبوعاهتا 

. وتشبمل معايه اآلخذة يف التطور جلمهور املسبتهدفاحتياجات اونشبر مطبوعات عالية اجلودة يف الوقت املناسبب لتلبية 
بوعات: اجلودة والسبببببالمة الفنية، واجلمهور املسبببببتهدف )من الفنيني والسبببببياسبببببيني والعامة(، التقييم الرئيسبببببية اخلاصبببببة باملط

                                                      
 .PC 118/2 Sup.1و PC 118/2الوثيقتان   1
السنة  مليون عملية تنزيل يف 24.1كتيبات. وسج لت   910كتابا و  658مطبوعا، مبا يف ذلك  1568وحده، أصدرت املنظمة ما جمموعه  2016يف عام   2

 ماليني زيارة للموقع اإللكرتوين للمنظمة. 9بالنسبة إىل املطبوعات الرئيسية وحنو 
  Strategy and Guidance –Publishing at FAO. 2017حزيران منظمة األغذية والزراعة، يونيو/  3
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التوحيد، والنشبببببرل وااللتزام، والعالمات التجارية، واألثر، والنفاذ. واري حاليا اعتماد عملية السبببببتعراب النظراء بالنسببببببة و 
  ق حاليا على مجيع مطبوعات املنظمة.طب  إىل مجيع املطبوعات الرئيسية. كما أن االسرتاتيجية اجلديدة تن 

 
لعمل اة ختطي  نصبببببببب تركيز عمليامني على حنو أفضبببببببل، ويف ما يتعلق بتحديد احتياجات املسبببببببتخدمني واملتعل   -7
، على مجيع املكاتب القطرية واإلقليمية واجلماهه ذات الصبببببببببلة. وهذا يشبببببببببكل 2019-2018نطلقة من القاعدة للفرتة امل

األمام لضبببمان متاشبببي املنتجات املعرفية للمنظمة مع االحتياجات واخلصبببوصبببيات القطرية واإلقليمية، مع خطوة كربى حنو 
 املسامهة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

 
 لكرتونية لتعقيبات املسببتخدمني بالنسبببة إىل املطبوعات ا،امة، ال سببيما املطبوعاتإواعتمدت املنظمة أيضببا آلية  -8

بة منهجي، خاصببة بالنسبببشببكل  هاوتقييم ، سببتبذل جهود بشببأن رصببد احتياجات املسببتخدمني2018ة. ويف عام الرئيسببي
 إىل السلع العامة العاملية.

 
واقرتح التقييم أيضبببببببا تعزيز دور كبه اإلحصبببببببائيني للتمك ن من تطبيق إطار جلبببببببمان جودة اإلحصببببببباءات تطبيقا  -9

على اقرتاح ، 20165واخلمسبببببببببني بعد املائة املعقودة يف ديسبببببببببمرب/كانون األول . ووافق اجمللس، يف دورته اخلامسبببببببببة 4فعاال
املنظمة املتعلق بالفصبببببببل بني ويائف مدير شبببببببعبة اإلحصببببببباء عن ويائف كبه اإلحصبببببببائيني. وقد  ح ذلك ،ذا األخه 
بالرتكيز بشببببكل أفضببببل على اإلشببببراف على وجلببببع املعايه واملنهجيات اإلحصببببائية وتنفيذها عرب املنظمة، وجلببببمان أفضببببل 

ألهداف التنمية املستدامة الخ  21ببببببببببببببببا يف ذلك تلك املتعلقة باملؤشرات الجودة لعمليات املنظمة اخلاصة باإلحصاءات، مب
 ترعاها املنظمة.

 
املسببببببببتخدمني واخلدمات اإللكرتونية، أحرزت املنظمة من خالل شببببببببعبة تكنولوجيا  نفاذويف ما يتعلق بتحسببببببببني  -10

 :اجملاالت التاليةما يف املعلومات تقد  
 

ات احلوسبببببببببببببببة مة خلدمللمنظمة من خالل نقل مركز بياناهتا تدرايا إىل جهة مقد  توافر املوقع اإللكرتوين  )أ(
يف املائة يف خمتلف أحناء العامل. ويف الوقت ذاته، تعاد هيكلة بنية  99.99السبببحابية، مبا يوفر حيزا بنسببببة 

 املوقع من أجل حتسني التوافر ووقت االستجابةل
طة إمكانيات الوصول التقليدية إىل شبكة اإلنرتنت والوصول بواسوحتسني قنوات الوصول إىل املوقع عرب  )ب(

 ا،واتف النقالة وآليات التشغيل البيين )خدمات الويب( حيثما أمكن ذلكل
ن عرب البيانات والبحن  )ج( وحتسببببببني سببببببهولة البحن وعرب البيانات من خالل اسببببببتخدام أداة سببببببتحسبببببب 

ن أيوالتفاعل على شبببكة اإلنرتنت ائق ضببا التفاعل مع املسببتخدمني الذين يصببلون إىل وث. وهو ما سببيحسبب 
 املنظمة وبياناهتا.

 
                                                      

 )إطار املنظمة اخلاص بضمان جودة اإلحصاءات(. روما The FAO Statistics Quality Assurance Framework. 2014منظمة األغذية والزراعة.   4
5  ms339e.pdf-ttp://www.fao.org/3/ah 

http://www.fao.org/3/a-ms339e.pdf
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من املنظمة أن "تواصبببببببببببل تعزيز اآلليات والتدابه القائمة لضبببببببببببمان امتياز منتجاهتا  2التوصيييييييييية تطلب يف حني  -11
 م كاف بشأن هذه التوصية.قد أحرز تقد  و  .وخدماهتا املعرفية من الناحية الفنية"

 
 إعدادوحده شببببببهد  2016إىل أن عام الذي أجري مؤخرا  6التقييم املسببببببتقل للقدرات الفنية للمنظمةخلإ لقد  -12
من صكوك وجلع املعايه. وبني  التقييم أن املنظمة قد حس نت إىل حد  كبه تقدميها للمنتجات واخلدمات  106حتدين  أو

ن جلببببببببمان امتياز مجيع املنتجات واخلدمات املعرفية  . إال أ2016و 2012الرئيسببببببببية الخ وج هت عملها املعياري بني عامي 
ا للغاية نظرا إىل كثرة عدد هذه املنتجات واخلدمات املعرفية وتنوعها. واري حاليا اتباع هنج تدراي لتقييم تلك كان صعب  

خصبببببصبببببات تاملنتجات واخلدمات املعرفية، بإشبببببراك الشببببببكات الفنية للمنظمة باعتبارها آلية قي مة لالسبببببتعراب  سبببببب ال
، سببببببيتم توحيد النتائج يف آلية واحدة للمنظمة خاصببببببة بضببببببمان اجلودة، 2018واملواجلببببببيع الشبببببباملة واملواقع. وخالل عام 

 ستعزز بدورها أيضا اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة باملطبوعات.
 

اءات د إحصيف ما يتعلق بضمان جودة قواعد البيانات، يهدف إطار جلمان جودة اإلحصاءات إىل كفالة إعداو  -13
( تعريف جودة 1عالية اجلودة وتوزيعها على املسبببتخدمني اخلارجيني والداخليني. ويتألف هذا اإلطار من ثالثة مكونات: )

( ووجلع جمموعة من املبادئ واخلطوط التوجيهية بالنسبة إىل املنتجات اإلحصائية للمنظمة وإىل هتيئة بيئة 2اإلحصاءاتل )
، أجري 2016لضببمان امتثال عمليات املنظمة املتعلقة باإلحصبباءات ل طار نفسببه. ويف عام ( وآلية 3مؤسببسببية متكينيةل )

ألول مرة تقييم كامل للعمليات اإلحصائية للمنظمة من خالل الدراسة االستقصائية لضمان اجلودة والتخطي . وكشفت 
ه حاليا بيانات ونشببرها، اري معاجلتهذه الدراسبة عن عدد من أوجه الضببعف والقصببور يف أنشبطة املنظمة اخلاصببة  مع ال

 باإلحصاءات. من قبل مكتب كبه اإلحصائيني، بالتعاون مع الوحدات الفنية وجمموعة العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية
 

  وترد يف املصفوفة معلومات عن التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات. -14

                                                      
 .C 2017/26 Sup.1و C 2017/26الوثيقتان   6



PC 122/4 5 

 

 
 توصيات التقييم المقبولة

 )أ(
 عليها في رد اإلدارة اإلجراءات الموافق

 )ب(
درجة سجل  )ج(وصف اإلجراءات المتخذة فعليا أو أسباب عدم اتخاذها 

إجراءات 
 اإلدارة

 7)د(

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات 
 الناشئة عنها

 )ه(

ية  ميكن للمنظمبة إيالء  :1التوصييييييييييي
اهبببببببتبببببببمببببببببام أكبببببببرب الحبببببببتبببببببيبببببببباجببببببببات 
املسببببببببتخدمني واملتعل مني، باإلجلببببببببافة 
إىل إمكببببانببببات حتسبببببببببببببببني سبببببببببببببببهولببببة 
اسبببببببببببببببتخدام املوارد وتوسبببببببببببببببيع نطاق 

 تأثهها على مجهور أكرب.

سببببببيتم إنشبببببباء جمموعة عمل مبشبببببباركة شببببببعبة 
تكنولوجيا املعلومات ومكتب االتصببببببببببببببباالت 

خرى أ يف املنظمة وكبه اإلحصائيني وأطراف
للنظر يف منببباذج ببببديلبببة، مببببا يف ذلبببك تطبيق 

 تكنولوجيات جديدة حملركات البحن.
 

  2017إطالق اسرتاتيجية املنظمة املتعلقة بالنشر يف يونيو/حزيران مت . 
  2019-2018استعراب عملية ختطي  العمل املنطلقة من القاعدة للفرتة مت. 
 

4   تبسبببببببببببببببي  العمليببببببببة اخلبببببببباصببببببببببببببببببببببة
يببة فعببالببباملطبوعببات مع حتسبببببببببببببببني 
 مطبوعات املنظمة وجودهتا.

  زيبببادة عبببدد عمليبببات التنزيبببل عرب
 املسببتخدمني واملواجلببيع ويف خمتلف

 مجيع اللغات الر ية للمنظمة.
 

سبببببببببببيسبببببببببببه ل منوذج األعمال التجارية اجلديد  
الوصببببببول بشببببببكل أكرب إىل منتجات املنظمة 
وخدماهتا املعرفية وإمكانية العثور عليها كما 
سببببببببببببيتيح مجع املعلومات بشببببببببببببأن احتياجات 

 املستخدمني واملتعل مني بصورة أفضل. 

  تطبيق آلية إلكرتونية لتعقيبات املسببببببببببببتخدمني على املطبوعات يف الفصببببببببببببل مت
 .2017ثالن من عام ال
  حتسبببببببببببببببني نفاذ املسبببببببببببببببتخدمني واخلدمات اإللكرتونية )شبببببببببببببببعبة تكنولوجيا مت

 املعلومات(.

   وجلبببببببببببببببع عالمبببة فريبببدة ملطبوعبببات
املنظمة وإيصبببببببببببا،ا إىل املسبببببببببببتويني 
اإلقبببببلبببببيبببببمبببببي والبببببقبببببطبببببري )مبببببثبببببال: 
االستعراجلات اإلقليمية عن األمن 

 الغذائي والتغذية(
    العمل بشأن حتسني عرب البيانات والبحن ، ستواصل املنظمة 2018يف عام

 والتفاعل على اإلنرتنت ووجلع اسرتاتيجية للتسويق الرقمي.
  سبببببتقوم املنظمة بتوسبببببيع نطاق اسبببببتخدام التحليل بالقياسبببببات 2018يف عام ،

الشبببببببببببببببكية اإللكرتونية لتتبع أنواع املنظمات الخ تشببببببببببببببه إىل الوثائق، وتوزيعها 
 اجلغرايف، والطريقة الخ تشه هبا إىل منتجات املنظمة املعرفية.

   زيببببببببادة تبببوافبببر املبببوقبببع اإللبببكبببرتوين
 للمنظمة.

  جتببمببيببع املببعببلببومببببببببات عببن الببتببببببببأثببه
 والنتائج احملققة بشكل منهجي.

     

                                                      
 درجة سجل إجراءات اإلدارة  7

من  أحرز تنفيذ التوصية تقدما ل ولكن ما كاٍف:  – 4تنفيذ التوصية متفاوت وجزئيل  غير كاٍف: - 3خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك يف مرحلة أولية جدال  سيء: - 2مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصيةل  ال شيء: - 1
 مث ة أدلة دامغة على أن التوصية أثرت بشكل إاايب على الغاية املستهدفة. ممتاز: - 6نبنف ذت التوصية تنفيذا  كامال  ومث ة بعض األدلة األولية على أثرها على الغاية املستهدفةل  جيد: - 5أدلة عن نتائجها على الغاية املستهدفةل 
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 توصيات التقييم المقبولة
 )أ(

 عليها في رد اإلدارة اإلجراءات الموافق
 )ب(

درجة سجل  )ج(وصف اإلجراءات المتخذة فعليا أو أسباب عدم اتخاذها 
إجراءات 

 اإلدارة
 7)د(

أثر اإلجراءات المتخذة أو التغييرات 
 الناشئة عنها

 )ه(

 :2التوصية 
ينبغي أن تواصببببببببببببببببببببل املنظمببببببة تعزيز 
اآلليبات والتبدابه القبائمبة لضبببببببببببببببمبان 
امتياز منتجاهتا وخدماهتا املعرفية من 

 الفنية.الناحية 

سببببببيتم اسببببببتعراب اخلطوط التوجيهية وآليات 
 جلمان اجلودة القائمة.

 
  كما سبببببببيجري وجلبببببببع آلية للمنظمة خاصبببببببة

بضبببببببببببببببمان اجلودة هبدف تطبيقها على مجيع 
املنتجبببببات واخلبببببدمبببببات املعرفيبببببة عرب خمتلف 

 الوحدات واملواقع. 

 :مت االجلبببببببببببطالع بأول تقييم كامل  اإلحصيييييييياءات/ البيانات / بواعد البيانات
لألنشطة/العمليات اإلحصائية للمنظمة من خالل الدراسة االستقصائية املتعلقة 

وإن أوجه القصبببببببور الرئيسبببببببية الخ تشبببببببوب أنشبببببببطة بضبببببببمان اجلودة والتخطي . 
املنظمة املتعلقة  مع البيانات ونشبببببببببببببببرها قد حدد ت، وتعا  عن طريق جمموعة 

إلدارات املعنية باإلحصبببببببببباءات ونظام العمل اإلحصببببببببببائي العمل املشببببببببببرتكة بني ا
 .اجلديد للمنظمة الذي يعتمده عدد متزايد من الوحدات اإلحصائية

4  .زيادة كفاءة أنشطة مجع البيانات 
 

  :مان الجودة اري حبباليببا اعتمبباد هنج تببدراي لتقييم املنتجبات  آليات ضييييييييييي
واخلدمات املعرفية، بإشبببببببببببببببراك الشببببببببببببببببكات الفنية للمنظمة باعتبارها آلية قي مة 

واملواجلبببببيع الشببببباملة واملواقع. وخالل عام لالسبببببتعراب  سبببببب التخصبببببصبببببات 
، سببببيتم توحيد النتائج يف آلية واحدة للمنظمة خاصببببة بضببببمان اجلودة، 2018

 أيضا اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة باملطبوعات. ستعزز بدورها

 

     
 


