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 شكر وتقدير
 

 ا التقييم.ذيود مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة أن يشكر كل من ساهم يف ه

 ،مكتب التقييمرئيس فريق  ،Aurelie Larmoyerو ،املســــتقل الرئيســــي، املســــتشــــار S.V. Divvaakarالســــيد التقرير أعّد 
 Federicaوالســـــيدة  ،املســـــتشـــــارين املســـــتقلني ،Angela Besterوالســـــيدة  Paul Balogunمبســـــامهات كبرية من الســـــيد 

Cocciaالتوجيه العام واملراجعة الســـيد وتوىل . ، املســـتشـــارة يف مكتب التقييمCarlos Tarazona،  مســـؤول تقييم أول وهو
  .متدرب يف مكتب التقييم وهو، Gyuree Leeالسيد  يف مجع البيا�تعد وسا يف مكتب التقييم.

املتحدة ملكتب األمم املدير التنفيذي الســــــــــابق  ،Jan Mattssonاملراجعة املهنية اليت قام هبا الســــــــــيد واســــــــــتفاد التقييم من 
 اجتماعية.ة مؤسسإدارة يف جملس  ملنظمات دولية وعضوٌ  مستشاراآلن هو و  ،خلدمات املشاريع

وقدموا رؤى ومواد  ،تهموقتهم ومعرفاملقّيمني شـــــــــاطرة الذين تكرموا مب منظمة األغذية والزراعةيشـــــــــكر موظفي أن  ويود الفريق
 الواثئق.مراجعات ة من ااملستق األدلةة لتكملة قيم

 Maria Helenaوالســـــــــيدة  ،، وفريقه�ئب املدير العام للربامج ،Daniel Gustafsonالســـــــــيد جه بشـــــــــكر خاص إىل ونتو 

Semedoوفريقها، والســـــــــــــيد  ،، �ئب املدير العام لشـــــــــــــؤون املناخ واملوارد الطبيعيةLaurent Thomas ئب املدير العام� ،
 .قييمطوال عملية الت دودحبال  اً دعماملدروسة م اهتتوجيهو االسرتاتيجية  قدمت رؤاهمفقد . وفريقه ،للعمليات

الســــــــــــــرتاتيجية الربامج االســــــــــــــرتاتيجية ومكتب اإدارة يعرب عن تقديره العميق ملوظفي فريق أن اً ويود فريق التقييم أيضــــــــــــــ
بعض احلاالت  يفحىت أ�م  – همالذين قدموا بســــــخاء وقت اإلقليميةاملكاتب  فرقو  نظمةاملاملوارد وممثلي إدارة والتخطيط و 

 ذا التقييم.هلة أساسية أدلعدة قادموا هبا تقمني. ووفرت اآلراء والتجارب والبيا�ت اليت لاللتقاء ابملقيّ  -وافر اس

الدولية  مبن فيهم املوظفون احلكوميون واملنظمات ،من مسامهات العديد من أصحاب املصلحة اآلخريناً واستفاد التقييم أيض
التقييم  ومراكز البحوث والقطاع اخلاص. وفريق يف املنظمة ألخرى واملمثلون الدائمون للجنة الرب�مجووكاالت األمم املتحدة ا

 .هلم مجيعا ممنت للغاية
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 موجز

األمم املتحدة منظمة إىل وضع  ،2013عام م مّ الذي صُ  ،)أ2013 ،منظمة األغذية والزراعةاالسرتاتيجي (طار يهدف اإل -1
 ىعلددت حُ ة ة للمنظمرباجميال األنشــــــطةواقع أن ة معاجل إىلو  ،أكثر اســــــرتاتيجيةموضــــــع  يف )نظمةاملوالزراعة ( غذيةلأل

 ىال تتماشـــنظمة املاجلهود اليت تبذهلا وأن  املنعزلة بعضـــها عن بعض معاشـــبه الصـــو ي ما يفتخصـــصـــات الوضـــع أســـاس 
اً يجي مناســــباالســــرتاتطار يمي لإلان األســــاس املفاهكتفق عليها مع األعضــــاء. و املبوضــــوح مع أولو�ت الربامج القطرية 

ال اتريخ) اليت ب ،والزراعة غذيةاألمنظمة ســـــــــــــرتاتيجية (االهداف األة قيم األخريةوتؤكد التقييمات . هلذه األهدافاً متام
املرتابطة. ســـــــــتدامة التنمية امللتحقيق أهداف و القطري  ســـــــــتوىاملعلى اخنراطها للمنظمة لدفع ميز الفين تســـــــــتفيد من الت

ف مع املشــــــــهد لتكيّ على ااً عام 70ها ثقافة عمر مســــــــاعدة االســــــــرتاتيجي يف  أمهية اإلطارهذا التقييم من جديد ويؤكد 
 وفعاليته. اإلطار هذا أمهية تدعيمقدم توصيات ليو  ،التحد�ت الناشئةة اخلارجي الدينامي ومعاجل

شــــــــــــــهد ه ملاً لعدادإهليكلها التنظيمي ة وهريحتويل جة عمليدارة جديرة ابلثناء إلاً جهودوما تزال تبذل نظمة املبذلت  -2
كثري مما كانت بأكثر  اســــرتاتيجي توجهذات أكثر المركزية و منظمة اآلن نظمة املقد حتقق الكثري وأصــــبحت و �شــــئ. 

ت إجراءاهتا �ج "التعلم ابملمارسة" وصقلنظمة املاعتمدت فقد لقد كانت الرحلة مضطربة. و عليه قبل مثاين سنوات. 
ليت أدخلت ابلرتادف مع ا التشــــــغيليةو بنيوية التطورات غري املتوقعة. وقد عززت التغيريات اليف ضــــــوء ربة و يف ضــــــوء اخل

ما زالت و  ،املقر مســــــــــتوىعلى و نية فاالســــــــــرتاتيجي املزيد من العمل املتعدد التخصــــــــــصــــــــــات عرب اإلدارات الطار اإل
جمال  حدودضـــمن ري يالتغ هبذاالقيام د لتعقُ اً نظر  ،جار�ً  يف امليدان عمالً  اإلجنازيف  ة املنظمةمســـامهتها يف حتويل فعالي

طــار األســـــــــــــــاس املنطقي املفــاهيمي لإل، و اً مفيــدمــا أجنز ومــازال كــان   ،عمومعلى وجــه ال. و اثبتــة وارد مــاليــةق مبطوّ مُ 
 2030 خطةتطلبه الذي تل التايل من التحوّ  مستوىاملنظمة لل عدادإلحباجة إىل التطوير لكنه  ،ااالسرتاتيجي صحيح

 إصالح األمم املتحدة.خطة و 

نمية يف العديد مع تطور وتقدم الت للتالؤمها إجناز  وتكييف منوذجالتموضــــــع إىل اً أيضــــــوالزراعة منظمة األغذية حتتاج و  -3
اً يضــوز�دة القدرات الوطنية. وقد تطورت أأعلى  ىإىل مســتو البلدان املنخفضــة الدخل انتقال وال ســيما  ،من البلدان

. ةنيفو ة معرفيمة منظكنظمة  املتقدمه  ما يفالتفكري ة عادحقاً إما يســـــــــتدعي  ،فينوالدعم ال اإلمنائيةملســـــــــاعدة اطبيعة 
لقضـــــــا� فرصـــــــة لتســـــــريع حتوهلا ابلتصـــــــدي حبزم لاملنظمة  فإن أمامإذ تتوىل اآلن الزمام يف قمة املنظمة قيادة جديدة، و 

على تركز ســــــــــــــرتاتيجي اذات منحى  ة جديدةثقافة تنظيمينظمة ملتبين الاملعلقة احملددة يف هذا التقرير ومتهيد الطريق 
 .على التنفيذ الرشيقو القائم على اخلربة االخنراط 

 
 إصالح األمم املتحدةخطة و  2030 هوزية خلطةاجل

اه يرعل الثقايف الذي . وكان التحوّ 2030 خطةإدخال خاصـــــــة مع  ،لتنمية العامليةاوبيئة بنية ت تغري ، 2013عام منذ  -4
تســـــــتند إىل  منائيةإعن اســـــــرتاتيجية على حنو مشـــــــابه  عتماد �ج يعّرب النظمة عداد املإيف اً االســـــــرتاتيجي مفيدطار اإل

 قطاعات.عابرة للأهداف مرتابطة 

ا هيكل املنظمة وعملياهتعلى إصـــــــــالح األمم املتحدة إدخال تعديالت التنمية املســـــــــتدامة وخطة أهداف ســـــــــتدعي ت -5
مكاتب القطرية يف لتحسني دعمها لحتديد اسرتاتيجيتها لة عاداملنظمة على وعي لضرورة إال. و الفعّ اخنراطها لضمان 
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قة منسّــ ج �ُ  علىدليل أي اً حالييس هناك ولكن ل ،التنمية املســتدامة يف جمالإطار عمل األمم املتحدة للتعاون ضــوء 
 .يدانيةامل كاتباملو فنية الُشعب الربامج و الفرق شمل ينطاق املنظمة على أو توجيه منسق 

 يفدعم البلدان عمل لة االســـــــــتجابة هلذه املتطلبات ابســـــــــرتاتيجية وخطعلى ة تكون قادر أن  إىلنظمة املحتتاج  -6
يف كي تنخرط الدعم  ى علهتا اتنظيم قدر إبعادة يف الوقت نفسه بينما تقوم  ،املستدامةنمية هداف التيتعلق أب ما

اً فهمة عاجلة بســــــرعتضــــــع نظمة أن ملعلى ا . وينبغيالتنمية املســـــتدامة اليف جمإطار عمل األمم املتحدة للتعاون 
رامج بملباشـرة يف سـهاماهتا اإلهداف التنمية املسـتدامة و لبلوغ أتنفيذ خططها على البلدان مسـاعدة لدورها يف اً مشـرتك

 ينبغي. و 2030ام عإىل  عرب الســنواتوقياس هذه اإلســهامات  كيف ســتســعى إىل حتقيقلو  املختلفة التنمية املســتدامة
 .منظمةللاالسرتاتيجي طار املستدامة يف اإلتنمية املواءمة) ألهداف الجمرد يتخطى (إدماج  يكون هناكأن 

 النتائجإطار مالءمة 

 صـــــتقلّ كان أن تف. املعنيني ابلتنمية جلميع أصـــــحاب املصـــــلحةة لغة مشـــــرتكأيضـــــاً  جلبت أهداف التنمية املســـــتدامة -7
ورة اعتمادها هلذه ضـــــر بفعل ابملنظمة أهداف اســـــرتاتيجية خاصـــــة عتماد اة قائمة على براجمينية منفعة ببعض الشـــــيء 

لى اليت تشدد ع ،إصالح األمم املتحدةخطة زادت . و ارجينياخلاورين احمللتيسري االتصال مع املشرتكة ة رباجمياملراجع ال
يف هذا و  ،االســـــــــرتاتيجيطار فقري لإلعمود كاملســـــــــتدامة  التنمية دمج أهداف أمهية  ،ضـــــــــرورة العمل بشـــــــــكل تعاوين

يف ة طو خالتنمية املســـتدامة ف اهدمقاصـــد أالنتائج مع إطار  مواءمةإىل  الراميةاحلديثة العهد اجلهود تشـــّكل  ،الصـــدد
 .ه الصحيحاالجتا

اليت حتتاج ائج ع النتيجتمهلا . وقد أاتح ذلك مخســــة أهداف اســــرتاتيجيةحول اخلاص هبا النتائج إطار نظمة املمت نظّ  -8
النتائج أطر غرار  على. و أجهزهتا الرائســـــــــــيةطلبه ملا تاً وفق ،عن إجنازاهتاتقارير لوضـــــــــــع الاملنظمة  مســـــــــــتوىإليها على 

مقايضـــــــات ق عرب البلدان واملناطجمّمعة احلاجة إىل تقارير تســـــــتدعي  ،كبرية معنية ابلتنميةات  منظمي املؤســـــــســـــــية أل
 القطري. ستوىاملعلى املخصوصة النتائج مقابل 

الت السببية بني الصعن يف مسار واضح أو نظرية تغيري واضحة لكل هدف  ابلتفصيل جيداً عّرب ، مل يُ من ذلكاألهم  -9
النتائج. إطار ة يف العالية غري امللموسة الواردواتج النبني و  نظمةاليت أجنزهتا املامللموسة تائج الناملخرجات على مستوى 

ســـامهات الرئيســـية املليســـت حمددة بوضـــوح  ،هائوشـــركانظمة مل انيبة ســـؤوليات مشـــرتكمواتج النن أبســـّلم يُ  حني فيف
أفضــل ائج إطار النتليس هكذا، واحلكومات واجلهات املاحنة. منظمة للوتســلســل اجلهود واملســاءلة املتبادلة  مســتوىو 

 ،مستوىى هداف أعلألأو تغيري معياري أو مؤسسي أي سياسة أو ة أييف فردة عن املسامهات املتقارير وضع لأساس 
 املستدامة.تنمية مبا يف ذلك أهداف ال

ائج لتحديد أهداف النتإطار يوصـــــــــــي التقييم بتحديث نظرية التغيري اليت يقوم عليها  ،هذه التحد�تة ملواجهو  -10
املعياري املنظمة  عمللنتائج العن ســـــالســـــل بتفصـــــيل والتعبري قائمة على القضـــــا� ملموســـــة بقدر أكرب ة براجمي

أصــحاب  شــطةأننظمة املل هبا إجراءات كمّ توضــيح الكيفية اليت تُ من شــأن و  التنمية.الســلع العامة وأهداف شــأن ب
وتعبئة املوارد دارة النتائج ألغراض اإلإطار  فائدةاً يعزز أيضــــأن  ســــتوىرفيعة املآاثر  املصــــلحة اآلخرين يف املســــامهة يف

كل من مســـــــــامهات   تُعّني أن النتائج و على  النتائجإطار م يف لتقدّ مؤشـــــــــرات قياس اترتكز أن  وينبغي التقارير.وضـــــــــع و 
 املتوائمة مع أهداف التنمية املستدامة.ية و التنم النواتجيف ها ئها ونظرائوشركانظمة امل
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 داريةالرتتيبات اإلة فعالي

بسبب  ه،لكن ،بوجه عاماً حنو البلدان مناسباً كان النموذج اإلداري الذي وضع جلعل املنظمة أكثر اسرتاتيجية وتوجه -11
عابر فكري اللتعزيز التاً مناســــــــــــــب ةأهدافه ابلكامل. وكان هيكل املصــــــــــــــفوف حيققمل  ،الرب�مج إجنازأوجه القصــــــــــــــور يف 

على املتوقعة  جيابيةاإللتأثريات كن له اتمل  ولكنإىل مزيد من العمل املتعدد التخصصات يف املقر.  ىفضأقطاعات و لل
كانت قد  فالمركزية. اإلجناز ال مســـــــــــتو�تإىل تنســـــــــــحب نزوًال ن املصـــــــــــفوفة مل أو خاصـــــــــــة  ،منظمةللربامج القطرية ال

ســـة اتيجي مكرّ بر�مج اســـرت  فرقمع إنشـــاء  ،اإلقليمي ســـتوىاملقر واملمســـتوى على يف املقام األول  داريةالتعديالت اإل
إىل درجة مل اً دودحم اإلقليمياملكتب  مســـــــتوىعلى االســـــــرتاتيجية كان االســـــــتثمار يف الربامج و . رباجميلتعزيز العمل ال

ه مل أن ومبا ،دوديةحملا ههذنظراً إىل . و جنازإلا ة املنشـــــــــــودة ودورها التوجيهي ودعمرباجميقيادهتا العلى متكنها من الرتكيز 
ريقة الطهامشــــياً  ســــوىاالســــرتاتيجي طار اإلمل يغري  ،جنازاإلبنية والقطرية دور حمدد يف  اإلقليميةلمكاتب دون يكن ل

هذا على  اً قاس أســــاســــيُ نظمة املأداء أن إذ  ،أمر يســــتدعي القلقالقطري. وهذا ســــتوى املعلى نظمة املاليت تعمل هبا 
 رقا.افأثراً االسرتاتيجي طار دث فيه اإلحيُ أن  الذي كان من املفرتض اجملالهو  ذلكو  ستوىامل

عمل على ي االســــــــــرتاتيجطار اإل أثرمن ابلنتيجة، الربامج االســــــــــرتاتيجية، و  أتثريمن د ّ آخر حيرئيســــــــــي امل عهناك و  -12
 ،العادية الربامج يفإالّ  االسرتاتيجي قولٌ  الرب�مجليس لفرق ف. أتمني األموال هلااملفككة ملصدري دارة اإلهو ، نظمةامل

زء األكرب جلاب يســــتأثرالذي  من حســــاب األمانةل بر�مج املنظمة املموّ على من الســــيطرة اً جد ضــــئيالً اً ما مينحها قدر 
ية أدى إىل األهداف االسرتاتيجمع (الربامج االسرتاتيجية)  هيكل الرب�مجطابقة مفإن  ،ذلكعلى من املوارد. وعالوة 

ط خلابرامج  ةابقمطعلى الرب�مج االســرتاتيجي  فرقزت ركّ إذ  صــعودا، حنو املســاءلة ضــمين احنرافإىل حتد�ت و بروز 
تحديد بملكاتب القطرية اقيام الذي يقضـــــــــــــي بإىل أعلى  لأســـــــــــــفمن  منطقمع ض ناقيف ت ،النتائجإطار مع األمامي 

 .ككل  املنظمة مستوىاجلهد على 

النحو الذي على  ،طري املنحىإىل منوذج قُ تؤكدان على احلاجة  2030 خطةإصــــــــــــــالح األمم املتحدة و خطة أن  مباو  -13
رامج ب إجنازب القطرية يف صـــــميم هيكل التقييم بوضـــــع املكاتيوصـــــي  ،2013لعام  االســـــــرتاتيجيطار له اإلرّوج 

الفرق تقريب ب يقرتح التقييم تنظيم الدعم للمكاتب القطرية ،املوارد دوديةًا حملنظر و  ،هلذه الغاية املنظمة. وحتقيقاً 
حاور مكمج و للربا أويلكدعم   اإلقليميةابســــتخدام املكاتب دون  ،القطري ســــتوىاملإىل  املتعددة التخصــــصــــات

هيئات تقدم ملقر بدور االفرق اليت يف مع قيام  ،التشــــــــــــــغيليةللجوانب ًا دعم اإلقليميةتوفر اهلياكل  أن وينبغي ة.فني
أن  ومن الضـــروري ة.عيمواضـــيفنية إىل توفري قيادة  ابإلضـــافة ،امليدانيةاملتعددة التخصـــصـــات مج �فرق الرب إىل  املشـــورة

همة امليف امهة كما أن املســــــــــــــ  ،يف املقراليت الفنية الفرق و امليدانية  الفنيةلفرق ا مباشــــــــــــــر بنياخنراط خط  يكون هناك
ألمم املتحدة برامج إطار عمل اإىل الفنية املدخالت تقدمي أرفع  نظمةاملتضــــــمن أن كفالة ل ةلمنظمة ضــــــرورياملعيارية ل
مع مهماهتا ية ار املعياملنظمة  مهماتدمج اً ســـــــيتيح ذلك أيضـــــــو والربامج القطرية. التنمية املســـــــتدامة  يف جمالللتعاون 
 االسرتاتيجي.طار لإل األصليةمع الرؤية ، مبا يتماشى التنموية

 املوارد البشريةختصصات مزيج كفاية 

تعــددة هج املوالنُ  رباجميمن املهــارات لــدعم التفكري ال جــديــدةجمموعــات جع ااملر  االســــــــــــــرتاتيجيطــار اإل يســــــــــــــتــدعي -14
 ،داخليف مع متطلبات اإلصــــــــالح التكيّ ال وارد البشــــــــريةاملعلى إدارة  تعّني ا ولذالتخصــــــــصــــــــات وتعبئة االســــــــتثمار. 
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على من احلفاظ ظمة ناملنت متكّ  ة،اثبتة ميزانية . ويف مواجهتطور ابســـــــــــتمرارتاليت البلدان  إىل احتياجات ضـــــــــــافةابإل
منظمة أن للي. وينبغي االســرتاتيجطار احتياجات اإلة لتلبي الوظيفية واقعاملختصــيص بعض ة عادإالعامة و لفنية قدرهتا ا

 املتغرية. ألولو�تلمهاراهتا جمموعة تكييف تستمر يف وأن  ستوىالرفيعة امللفنية تواصل تقدمي اخلربة ا

احملددة لتوصــــــــــيفات لإىل حتليل منهجي نظمة املاليت وضــــــــــعتها املوظفني تعيني (إعادة تعيني) مل تســــــــــتند اســــــــــرتاتيجية  -15
ة ملعرفنظمة ملاإىل االســـــــــــــتثمار يف تقييم قدرات ة هناك حاجو يجي. ها االســـــــــــــرتاتإطار الالزمة لتنفيذ قع اواملو للوظائف 

شــــــــى مع التوجه امبا يتم حركية املوظفنييف حني ينبغي تنظيم  ،تلفةللوظائف املخ املوظفني الذين ينبغي ختصــــــــيصــــــــهم
من اخلربة  املطلوبةالكتلة احلرجة  اإلقليميةلك معظم املكاتب دون ميال  ،وجه اخلصــــــــــــــوصعلى واإلداري. و  رباجميال
ي مثل صــــــياغة املقرتحات ودعم الســــــياســــــات) لتقدمي دعم قطر الضــــــرورية (تفتقر إىل بعض املهارات ا ، كما أ�فنيةال
 ة.رباجميواللفنية اتركيز القدرات على هي األقدر  ،األقرب إىل املكاتب القطريةلكو�ا  اإلقليمية،ال. واملكاتب دون فعّ 

على  مع احلاجاتختصــــصــــات موظفيها ليات لضــــمان تطابق آإنشــــاء مة نظعلى امل ،للغرض املالئمةلضــــمان و  -16
القيام  شأنمن  ،قصريالعلى املدى و طلبات املتغرية. تتكييف قدرات املوظفني مع امل ومواصلةمجيعها  املستو�ت

مكانة  ترفعوأن ع وموقوظيفة اخلاصة بكل املطلوبة حتدد املهارات أن لتخصصات ملزيج اشاملة تشكيل ة عادإة عمليب
 .التنمية املستدامةيف جمال إطار عمل األمم املتحدة للتعاون وفعالية مشاركتها يف عمليات نظمة امل

 ةرباجميالنهج الة فعالي

خطط والزراعة يف  ةغذيألمركزية اترســـــــــيخ يف نظمة أثر املمتتني االســـــــــرتاتيجي طار لإل رباجميكان اهلدف من التوجه ال -17
. نشــــودةقوية املالة رباجميالركائز بعد التصــــبح لكنها مل  ،ذا الغرضالربامج االســــرتاتيجية هلالتنمية القطرية. وقد أنشــــئت 

ر و  امليداين الكبري  الرب�مجعلى احملدود ثري هذه الربامج مبا يف ذلك أت ،متعددة عناصــــــــــــربعض التفســــــــــــري ذلك تفســــــــــــّ
 ماالنفصــــاو  منحى من أعلى إىل أســــفل ةعلى مســــتوى املنظمنظم التخطيط اختاذ أو  ،عن امليداناالنقطاع و منظمة لل

يف وظائف الفنية للوغري الكايف الرتســـــيم غري الواضـــــح إىل اً أيضـــــذلك يعود . و يةامليداناألولو�ت النتائج و إطار بني ما 
�مج فنيــــة يف فرق الرب  ةخرب ذوي توظيف عــــاملني مــــا  إىل حــــدٍّ  الــــذي يفــــاقمــــه ،والرب�مج االســــــــــــــرتاتيجيملنظمــــة ا

اتن القو ومها  ،واحلكوماتواقع أن اجلهات املاحنة . و إىل وظائف أخرىتحول الإىل هذه الفرق دفع يما  ،االســــرتاتيجي
املاحنني  دعمالواقع أن . و معاجلتهو إدراكه ينبغي  اً قيديشـــــــــــــكّل اً براجمياً منطقتتبع ال ، نظمةاملالســـــــــــــتثمارات الدافعتان 

م منه ةملقدمااألموال كذلك ة إىل درجة غري مشـــــجعة كما كانت  كان متدنياً يف الســـــنوات القليلة املاضـــــية  براجميلنهج 
 . اهدون قيود شديدة على ختصيص

 وغياباسبة غري متنتكاليف معامالت على املشاريع ينطوي على منوذج قائم على أساس إجناز مهام نظمة امل واصلت -18
 اً هناك افتقار إالّ أن  ،واســـرتاتيجيةة اجميبر تصـــبح أكثر أن  إىلة حباج نظمةالتســـليم أبن امل الرغم منعلى . و ملموس أثر

مل يكن لعملية. و ة يف املمارســــــــة ارباجميهج الحتديد وصــــــــياغة وتعبئة املوارد الالزمة للنُ  كيفيةما يتعلق ب يفإىل الوضــــــــوح 
ل لعمل املموّ انهج تصــــــــميم تعلق بما ي يفقليلة  توجيهاتمل تتلق غري و قليل  أتثريلفرق الرب�مج االســــــــرتاتيجي ســــــــوى 

إنشـــــــاء فريق  يدلنية. و فاملكاتب القطرية والوحدات الاً ابلكامل تقريبالذي تقوده وهو العمل وتعبئة املوارد له،  طوعياً 
على ة قـائمـ حمـددةحتـديـد جمـاالت عمـل ضــــــــــــــرورة ابلفعـل بأقّرت املنظمـة قـد أن حلـافظـة لتنميـة األعمـال  تعبئـة املوارد

 مة للمشاركة اخلارجية.ءمالأكثر للتسويق و ة القضا� تكون أكثر قابلي
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وضــــــع و  هيط عملختط املعياري يف نظم فيناالســــــرتاتيجي اإلدماج التدرجيي لألولو�ت القطرية والعمل الطار شــــــهد اإل -19
أســــفل إىل خطيط من التىل يف التوجه إ طرأتالرغم من التحســــينات الكبرية اليت على . و على مســــتوى املنظمة هتقارير 
امليزانية من ات خصــــصــــحتديد املحنو مبالغ به بشــــكل ينحو زال ختطيط العمل ما  ،ت البلدانإىل أولو�اً اســـتناد أعلى

ولة بكفاية غري مشــــــــــمامليزانية من خارج وارد املدعوم مباملعياري /لفينمن العمل اة أجزاء هامما زالت  يف حني ،العادية
 ،طريســــــــــــــتوى القامللى ع جنازاإلعظم األموال ملتكفل أتمني موارد من خارج امليزانية مبا أن و . التقاريريف التخطيط و 

يزداد يف عامل امليزانية. و املوارد من خارج و  العاديةبني املوارد ما تخطيط متكامل للعمل جيمع القيام بإىل ة هناك حاج
خنراط مع االوارد و أكرب من الدعم لتعبئة امل اً قدر ة املكاتب القطرية اليت لديها موارد ضــــــئيلتتطلب  ،ابســــــتمرارتنافســــــية 

 .املاحنةهات اجل

ابلعالقة اسرتاتيجي توجه  ة وتوفريرباجميلتعزيز النهج النظمة املالربامج يف مقر إدارة يوصي التقييم بتعزيز وظيفة و  -20
ة عـادإعمليـات  وتعترب بعضإصـــــــــــالح األمم املتحدة. خطة و  2030خطة طرحها تالتحد�ت اجلديدة اليت مع 

مبا يف ذلك  ،�مجوظيفة الرب  فعاليةعلى اليت تؤثر  األســـــــــــاســـــــــــيةالعناصـــــــــــر وتوطيد  لتوحيدالداخلية ضـــــــــــرورية  التنظيم
 م.لتعلّ ة لاملعرفإدارة الشراكات وتعبئة املوارد و إدارة التخطيط االسرتاتيجي و 

 مالرصد والتعلّ ة فعالي

 دعم التقييمو لرب�مج ا إجنـازعن تقـارير ال وإعـداد ينظـام التخطيط الرباجم -للرصــــــــــــــد وإعـداد التقـاريرنظم املنظمـة إن  -21
(PIRES) ، ة امليدانينظام معلومات إدارة الربامج و(FPMIS)، وشـــبكة معلومات املكاتب الُقطرية COIN) (-  أة.جمز 
ــ يــةلكنهــا ال متلــك وظــائف ،من املعلومــات هــائالً ًا قــدر  ة،جمتمعــ ،دوهي تولّــ  لربامج أو للتعلم ا حــافظــةلتحليــل ة حتليلي

م وتعزز التعلّ  متكن من التقييم النوعي المبا فيه الكفاية يف وظيفة رصـــــــد مؤســـــــســـــــي فعّ مة نظاملاإلداري. ومل تســـــــتثمر 
اســـــــرتاتيجي صـــــــد لر  أقوىإىل هياكل وعمليات ة لتعزيز أداء الربامج وفعالية النتائج. ومثة حاجمعلومات راجعة وتقدم 

 .اإلمنائيةواستعراض األداء التنظيمي واملسامهات ونوعي للربامج 

 ةلمعرفل يوعنحتليل إجراء ضـــــــــمن لبنية ت هناك ضـــــــــرورة ،للمنظمة رباجميمع احلاجة إىل تعزيز التوجه الاً اتســــــــــــاقو  -22
راجعة ميف الصــــقل املســــتمر للربامج. ويوصــــي التقييم إبنشــــاء وظيفة رصــــد و ها واســــتخدام املتولدة عن الربامج

ة الالزمة املوارد البشـــــــري وختصـــــــيصاملنظمة  مســـــــتوىعلى الرصـــــــد تأخذ على عاتقها لمج االســـــــرتاتيجي �الرب 
لذلك. اً نظمة وفقملعلى مستوى ااملعلومات إدارة تصميم نظم ة عادإنبغي ت. و امليدانية لدعم هذه الوظيفةللمكاتب 

ركز ر تإعداد تقارياملؤشرات تشجع أن  النتائج لضمانطار مراجعات إليف هذا الصدد إلجراء هناك ضرورة ستكون و 
نظمة املة مسامهرح شو  ،ت أو االستثماراتيف السياسااستخدام العمل املعياري والتغيريات مثًال، قياس النتائج (على 

 يف هذه النتائج).

 التغيريإدارة كفاية مدى  

لدى القيام ف كيّ لتفكري والتلاملناســـــــــــــبة  اتمن الضـــــــــــــروري تزويد املنظمة ككل ابلقدر  ،ةرباجميلوظيفة الما يتعلق اب يف -23
 اً رتاتيجية تغيري النتائج االســـــــــــــطار لم يكن األخذ إبفاالســـــــــــــرتاتيجي. طار ه اإل الذي ولدّ ريغيالتك  ،الغور تغيريات عميقةب

. ومل يكن االهتمام الذي لنتائجتقدمي حساب ابا املنظمة الوفاء مبهمتها و هبالطريقة اليت تعتزم  يفاً كبري  بل حتوالً  ،هامشياً 
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اً ة". وهذا يعين أيضنهج "التعلم ابملمارسلأفسح اجملال ، ما لذي وقعامع حجم وتعقيد التغيري اً التغيري متناسبدارة إل أويل
 دعم التغيري. يدها لصراحة نوع الثقافة التنظيمية اليت تر تبّني مل  نظمةاملأن 

على ا ولذ نظمة،امل للتغيري يفة فعالإدارة  املنهجيةصــــالحات اإل األخرية منالقيادة واجلولة التغيري يف ســــيتطلب  -24
يف  املوظفني اءر آتلتمس بوجه خاص وأن  ،جيدة تغيريإدارة ممارســات ملأســســة ذ اســرتاتيجية وتنفّ ضــع تأن  ملنظمةا

 .نظر فيهاتل القرارات والعمليات

 داريةالبيئة اإلة فعالي

 إىلنظمة املحتتاج  ،لوالشـــريك املفضّـــ من نوعها تكون املنظمة األفضـــل أبن  والتزامهاوتطلعاهتا  األســـاســـيةمها يَ للوفاء بقِ  -25
 اإلداريةاءات اإلجر أن  ابســــــــــتخدام املعايري املرجعية ذات الصــــــــــلة. ويف حنيوذلك  ،للغرض مالئمةاإلدارية جعل بيئتها 

ثت حبُ ا ولذ ،ثبيطهمتكني التنفيذ املالئم أو ت يف أسـاسـيتقوم بدور إالّ أ�ا  ،االسـرتاتيجيطار ابإلة مباشـر ة ليسـت هلا صـل
هبدف  داريةت اإلحدث عدد من اإلجراءااســــــتُ  ،اثبتة العاديةامليزانية ليت يفرضــــــها كون اقيود الإطار التقييم. ويف هذا يف 

 دوالر من الوفور. مليون  150أسفرت يف الواقع عن أكثر من  ،حتقيق حتسينات يف الكفاءة

فرض  أدى إىلما  ،الوظائف اإلداريةمن  لعديدما يتعلق اب يف صنع القراريف ركزية املكان هناك اجتاه عام حنو   ،مع ذلكو  -26
 ،رت�تدام اخلرباء االســتشــاريني والســفر واملشــخإجراءات اســتأن  شــار ابســتمرار إىل. ويُ جنازاإل فعاليةعلى ة قيود شــديد

 اســتجابةعلى  قعٌ و الســلبية هلذه اإلجراءات التأثريات كان هلذه ونوعيتها. و  الربامجإجناز على تؤثر  ،وجه اخلصــوصعلى 
كومات بني املســــــــــــتفيدين والشــــــــــــركاء واحل نظمةملا مسعةعلى خماطر ابلنتيجة إىل أدى ما  ،اميةاألماخلطوط على  نظمةامل
 . اجلهات املاحنةو 

 ،لقطريةاملنظمة يف االســتجابة لالحتياجات اســرعة لز�دة  داريةاإلجراءات اإلة يوصــي التقييم بتحســني كفاءو  -27
دارة املســــــــاءلة املناســــــــبة لضــــــــمان اإلآليات  مع حتديد ،امليدانيةز�دة تفويض الســــــــلطة إىل املكاتب وذلك ب

 .السليمة للمخاطر
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 ةقدمامل -1
رتاتيجية إلطار النتائج االســـــــــــتقييم  إجراءإىل يف املنظمة مج �الرب للجنة ئة ااخلامســـــــــــة والعشـــــــــــرون بعد املدعت الدورة  -1

ج عمل املنظمة ابعتباره تائج لرب�متقييم كفاءة إطار النتائج؛ وتقييم فعاليته يف دعم اإلدارة القائمة على الن"للمنظمة ل
أداة للمســاءلة؛ وحتديد الدروس اليت ميكن االســرتشــاد هبا يف صــياغة إطار النتائج االســرتاتيجية املقبل للمنظمة يف عام 

قالت  ،2019آذار مارس/). ويف الدورة التالية اليت عقدت يف 10الفقرة  ،أ2018 ،منظمة األغذية والزراعة( "2020
 يدرس اجلوانب التالية:أن  التقييم ينبغيأن  �مجالرب ة جلن
 
 مصفوفة. على شكل دارة اإلهيكل  كفاية •
 والتشغيلية داريةواإل املؤسسيةاإلجراءات ة فعالي •
 التخطيط والرصد ورفع التقارير  نظممالءمة  •
 النتائج إطارجودة  •
 الكفاءة اإلمنائية. التقاط  مؤشراتمالءمة  •
 تج. واتقييم الن منهجيةمالءمة  •

واســـــتكمل  2018و 2016عامي  بنياألهداف االســـــرتاتيجية من هدف  قّيم كل: ةهذا التقييم هو األخري يف ســـــلســـــل -2
). أ2019 ؛ج2018؛ ب2018؛ ب2017؛ أ2017؛ 2016منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة (ة توليفيـــراجعـــة مبًا مؤخر ذلـــك 

من نظمة املن كّ ماإلطار االســــــرتاتيجي املراجع ن أوالتقرير التوليفي  ةف االســــــرتاتيجياهداأل تقييماتوجدت  ،عموماً و 
اً جدثت �ُ اســــــــــــــتحاألهداف االســــــــــــــرتاتيجية ن أو  ،ائيةاإلمنتج وانالعلى ز بقدر أكرب للعمل تركّ  ة جديدةاعتماد طريق

 .وإجيايب كبري  لعمل املنظمة، وذلك حتولمتعددة التخصصات 

يف تقييمات اليت أثريت  من املسائلاً م ابلتفصيل عدديقيّ أن من التقرير التوليفي، بسبب النطاق احملدد له، تمكن مل ي -3
ة ت وتطورات هامجماالبل عن  ،نفســه ةاالســرتاتيجيالنتائج إطار تصــميم تنشــأ عن  أل�ا مل ،ةاالســرتاتيجياألهداف 

التقشف  وتدابري ،كزيةالمر وتطبيق البسبب نظام املصفوفة  منظمةللاهليكل التنظيمي على تعديالت الأبرزها  ،أخرى
 ،ذلكعلى  . وبناءً فيها االســـــــــرتاتيجيطار اإلينّفذ أن  والبيئة التمكينية اليت يتعني ،والضـــــــــوابط الداخلية ،يف امليزانية
منظمة الرب�مج ( ةتلك املذكورة يف تقرير اجتماع جلناً وحتديد ،مســـــــــــائل التشـــــــــــغيلعلى تركيز هذا التقييم  ينصـــــــــــبّ 

 1).أ2018 ،األغذية والزراعة
 

 غرض من التقييم ونطاقه وأهدافهال 1-1

بفعالية  ،مجيعاً  االسرتاتيجيةاف األهدتتقاطع مع اليت اإلدارية التشغيلية و رتتيبات الا هباليت دعمت كيفية الحبث التقييم  -4
ما على نظر إىل املاضــــــــــــي فقد ). أ2013 ،منظمة األغذية والزراعة( 2013عام  يفاليت عرضــــــــــــت تنفيذ الرؤية ة وكفاء

                                                
"اإلطار االسرتاتيجي" قابالن للتبادل ميكن استخدام أحدمها بدالً من اآلخر. "إطار النتائج" هو إطار  مصطلحا "إطار النتائج االسرتاتيجية" و 1

إلطار االسرتاتيجي الرامية إىل ل التشغيليةالنتائج املؤسسية، وهو وثيقة املساءلة الرئيسية على مستوى املنظمة. ويتعلق طلب جلنة الرب�مج ابلرتتيبات 
 املبينة يف إطار النتائج. التوصل إىل النتائج
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ى م مدقيّ لي ،املقر مســــتوى إىلالقطري  ســــتوىاملمن  ،املنظمةإجنازات على مركزاً  جنازاإلت ســــنوات من ســــيقرب من 
 .ةركز املة اجميرب الولو�ت األللمنظمة مقابل  اإلمنائيةاملعيارية و املهام  إلجنازاالسرتاتيجي طار مالءمة ترتيبات اإل

األخذ ع م، ز إجناز املنظمة ملهامهايتعز  اشــــــــــــــأ� من اســــــــــــــتخالص الدروس اليتإىل هدف التقييم  ،يف �اية املطاف -5
عام  منذ ةالعاملي التنميةجدول أعمال على  طرأتاليت الكبرية الفرص والتحد�ت اليت تشـــــــــــكلها التغريات ابحلســـــــــــبان 

اً سـاسأسـية رائأجهزهتا الاملنظمة و دارة ذا التحليل التارخيي إليقّدم ه ،اسـرتاتيجي جديدإطار صـياغة إذ جتري . و 2013
 .مليا للتفكري

هدف التقييم منظمة لاألجهزة الرائســـية لالطلبات اليت قدمتها األخذ ابحلســـبان ومع  ،التقييمات الســـابقةابلبناء على و  -6
 2:ثالث مسائلة معاجلإىل 

 
 يفاملنظمة  وإعداد التقارير عن نتائجالرب�مج  إجنازو  للتخطيطاً مناسب النتائج هيكالً إطار ل يشكّ ى مدأي إىل  •

 املتحدة؟األمم ة منظوم إصالحخطة و  2030خطة سياق 
لرؤيــة ا ة إلجنــازمالئمــتشــــــــــــــكــل بنيــة وهيكلهــا التنظيمي ونظــامهــا الــداعم نظمــة املبر�مج أن ثبــت  أبي طرقٍ  •

 ة؟للمنظماالسرتاتيجية 
مل ااملتكـاإلجنـاز  هـاشــــــــــــــؤون املوظفني فيإدارة و للمنظمـة  اإلداريـة اإلجراءاتدعم ة وكفـاءة فعـاليـ ىمـا مـد •

 ؟ت املنظمةملهما
 

 املنهجية 1-2

؛ ب2018؛ ب2017؛ أ2017؛ أ2016منظمــة األغــذيــة والزراعــة ( ةف االســــــــــــــرتاتيجيــاهــداأل تقييمــاتأقرت  ،عمومــاً  -7
طــــار ة اليت يقوم عليهــــا اإلرباجميــــال الرؤيــــةمــــة ءالمب) أ2019منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة (والتقرير التوليفي  )ج2018

قد يل وضـــعه موضـــع التشـــغ تقييم ما إذا كانل ،جنازج اإلمنوذ على ز هذا التقييم ركّ نا يمن هو  ،2013لعام  االســـرتاتيجي
للعناصــــــــر بصــــــــري  وهو متثيل ،"إجنازالتقييم "نظرية طور ذلك. وقد كان   وكيفة الدعم حتويل هذه الرؤية إىل نتائج فعّ 

ر ذلكي. وقد جنازاإل فعاليةعلى املختلفة اليت تؤثر  على م وســـــاعد حاب املصـــــلحة يف التقييبادل األفكار مع أصـــــت ســـــّ
 ذه العناصر.هلالتقييم ستقصاءات وضع أطر ال

املقصـــد مع ة قارنملابة غري مقصـــودنواتج أي و  التنفيذ من حيثمنظمة للاالســـرتاتيجي طار إجنازات اإلعلى ز التقييم ركّ  -8
اً عتمد أســاســا ،وهكذالدينامي. فهم مســارات التحول اعلى كما   ،ةاألولياالســرتاتيجية ف اهدواألاالســرتاتيجي األويل 

التقييم يف املقام األول إىل االستفادة من الكمية الكبرية من املعلومات ذات الصلة اليت ى املعلومات النوعية. وسععلى 
احلســـاابت والتقييمات واالســـتعراضـــات الداخلية والدراســـات ة من خالل عمليات مراجع 2019عام قبل ويف أُنتجت 

شبكة تقييم ) (2018–2017شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ستعراض الذي قامت به االاخلارجية (مثل 
على ) وما مياثلها من اســــــتعراضــــــات األمم املتحدة. وقد ســــــاعد هذا التحليل 2019، أداء املنظمات املتعددة األطراف

يف بناء مشــــــــاوراهتم مع أصــــــــحاب املصــــــــلحة يف امليدان ويف املقر. ومجعت إليها  املقيموناســــــــتند ة أولية تكوين فرضــــــــي
لة جراء حماداثت منفصــــــــــــــإتســــــــــــــتدعي  دواريقومون أبنظمة املعلومات من خالل مقابالت مع موظفني خمتارين من امل

                                                
 ) مزيداً من التفاصيل خبصوص أسئلة التقييم.1ق لحتوفر االختصاصات املرجعية للتقييم (امل 2
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جلمع  ةالصـــــعد اإلقليميعلى  تيف حلقات عمل ركز ة ومناقشـــــات مجاعي ريةأو نظشـــــريكة ومقابالت مع مؤســـــســـــات 
 .اإلقليميةأو  اإلقليميةات نظر من املكاتب القطرية أو دون هوج

صلحة الذين كان أصحاب امل آراءجلمع نظمة املجلميع املمثليات يف اً التقييم مسحى جر أ ،للتحقيق النوعي استكماالً و  -9
ق التقييمي لتوســــيع نطاق التحقية فرصــــهذا املســــح . وكان أن يعزز عملهم بشــــكل مباشــــر االســــرتاتيجيطار إللينبغي 

الســـتفادة لقييم و خمتلف العناصـــر اليت درســـها الت شـــأنبئهم رااإلدالء آباملمثلني القطريني الذين يرغبون يف كافة ليشـــمل  
 .النوعيةاملعلومات  ) جبمع معلومات كمية تكملاملائةيف  63(رتفع من خرباهتم العملية. وقد مسح معدل االستجابة امل

وفروا ف ة،ري م خرباء اســـــــتشـــــــاريون مســـــــتقلون مســـــــامهات كبوقدّ  ،التقييموقيادة منظمة إدارة مكتب التقييم التابع لل توىل -10
ضــاء الفريق ددت يف البداية. وشــارك مجيع أعاليت حُ االســتقصــاء التحليل يف جماالت قادوا مدخالت لتصــميم التقييم و 

 يف تقرير التقييم.ة يف االجتماعات واملناقشات ذات الصلة وقدموا مسامهات خطي

تبادل املعلومات لو  ،التقييم وتركيزه لتحديد نطاق -من مراحل التقييمة يف كل مرحل نظمةاملإدارة اســــــــــتشــــــــــريت وقد  -11
 نظمةاملاب املصــلحة يف من أصــحاً كبري اً  . واســتشــار فريق التقييم عدداألوليةالنتائج على تقدمي تعليقات لو  ،والواثئق

من حيث  مأدوارهعلى ة هؤالء مشــــــاركى . وتوقف مدرهم فيهوتبصــّــــ  االســــــرتاتيجيطار لدورهم يف اإلاً اختريوا عمد
من املوظفني  اً خمتار  اً وعددنظمة امل) كبار مديري 1أصحاب املصلحة: (وتضّمن واضيع الرئيسية للتقييم. ارتباطها ابمل

 املقر؛و يف أ اإلقليميةأو  اإلقليمية) يف املكاتب القطرية أو دون ةصــــــــــــــلهم لتقدمي معلومات ذات أدوار ممن تؤهلهم (
من جمال منظمة ) املؤســــســــات الشــــريكة لل3و ( الرب�مج؛ة يف جلنمنظمة لجهزة الرائســــية ل لألني الدائمني) املمثل2(

 التنمية والقطاعني العام واخلاص.
 

 لقيودا 1-3

يف الوقت  احلاجة إىل تقدمي معلوماتأملته  قصــــــــــــــريجلدول زمين اً وضــــــــــــــع التقييم وفقبناًء على طلب جلنة الرب�مج،  -12
النهج واألساليب  مت تكييف ،تخب حديثا. ونتيجة لذلكهذا املوضوع االسرتاتيجي إىل املدير العام املن شأنباملناسب 

 إجراءمن  حلقات العمل بدالً يف ة بتنظيم مناقشــــــــــــــات مجاعي مثالً  ،الزمنيةاملســــــــــــــتخدمة جلمع املعلومات مع القيود 
شــــعور موظفي  خطريف طياته االســــرتاتيجي حيمل طار إللن كان األخري) إآخر (و اً تقييمألن اً وإدراك ة.مقابالت فردي

ما ميكن أساس لى عملشاركة مع موظفني من فرص اة كل فرصانتهاز  فقد نظر فريق التقييم بعناية يف  ،املنظمة ابإلرهاق
 ة.قيمأن تضيفه من 
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 النتائج -2

منظمة األغذية والزراعة (تقييمات األهداف االسرتاتيجية اخلمسة ابلتحديد و  - يقّر التقييم نتائج التقييمات العديدة السابقة -13
، والتقييم الذي قامت به شـــــــــــــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف ج)2018؛ ب2018؛ ب2017؛ أ2017؛ أ2016
واالســـــــتعراض التوليفي لألهداف االســـــــرتاتيجية ) 2019، شـــــــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف( 2017-2018

ى تغيريات ة تنطوي علأمهية اإلطار االســـرتاتيجي كمبادرة حتويليويعيد أتكيدها بشـــأن  - )أ2019، منظمة األغذية والزراعة(
ســــــــــنة ملواءمتها مع مشــــــــــهد خارجي دينامي  70تغيري ثقافة عمرها على واهلياكل والعمليات التنظيمية و التوجه رئيســــــــــية يف 

 ومعاجلة التحد�ت الناشئة.

 للســالمة املفاهيمية لإلطار االســرتاتيجي، وخاصــة من تقييمات األهداف االســرتاتيجية ناكان هناك قبول وأتييد عام -14
اســــــــــــــتحــدث اإلطــار وقــد . 2018-2017والتقييم الــذي قــامــت بــه شــــــــــــــبكــة تقييم أداء املنظمــات املتعــددة األطراف 

ـــــــــــــمثل تتاالسرتاتيجي طريقة جديدة للعمل يف املنظمة،  ـــــــــــــبـ عابرة صصات متعددة التخ اً ُ�جيتضمن : إطار مفاهيمي ـ
والبيئة  التغذية وســـــــــــــبل العيش والقدرة على الصـــــــــــــموداملتعلقة ابألمن الغذائي و املرتابطة قطاعات ملواجهة التحد�ت لل
ية؛ ومنوذج بني إجناز الربامج واخلربة الفنبتداخل مصــــــــفوفة يربط على شــــــــكل اســــــــتدامة املوارد الطبيعية؛ وهيكل إدارة و 

املخرجات ت �ألعمال ثالثي املستو�ت (عاملي وإقليمي وقطري)؛ وإطار نتائج أبهداف ومؤشرات على مستو إجناز ل
 لنواتج واألهداف.وا

 ات القطرية وخدمتهابنية جديدة لفهم االحتياجبوضع تدرجيياً القيام إىل أيضاً دفع إطار النتائج االسرتاتيجية املنظمة و  -15
عاملي إبطار املســـتو�ت الوطين واإلقليمي والعلى تربط عمل املنظمة ثالثة ، آبلية لإلجناز من مســـتو�ت بشـــكل أفضـــل

 كانت املنظمة اليت املخرجات، بتقدمي تقارير كل ســنتني عن ئهامســاءلة املنظمة أمام أعضــاضــاً أينتائج متكامل. وعزز 
 اليت سامهت فيها املنظمة وشركاؤها. وأدى اإلطار االسرتاتيجي كذلك إىل توسيعاملؤسسية مسؤولة عنها متاماً والنواتج 

 ت رئيسية.نطاق االخنراط مع وزارات جديدة وز�دة شراكات املنظمة يف جماال

طة يف ضـــــمان املكانة املركزية لألغذية والزراعة يف خبدور فعال املداوالت اليت جرت حول اإلطار االســـــرتاتيجي  قامت -16
 .رتبطة بهوأهداف التنمية املستدامة امل 2وساعدت يف صياغة هدف التنمية املستدامة  2030

اليت تعتزم هبا املنظمة  بل حتوالً كبرياً يف الطريقةهامشـــــــياً، اً يف الوقت نفســـــــه، مل يكن إطار النتائج االســـــــرتاتيجية تغيري و  -17
يود اليت ويقّر التقييم ابلتحول املعقد الذي تنطوي عليه عملية اإلصـــــالح، والق الوفاء مبهمتها وتقدمي حســـــاب ابلنتائج.

إقامة توازن املتأصــلة يف ت حد�فرتات الســنتني األربع املاضــية، والتطوال اثبتة اليت كانت تفرضــها موارد امليزانية العادية 
تزام املنظمة ابإلطار قد ظل الو مســــامهات يف النتائج اإلمنائية على املســــتوى القطري. تقدمي بني الدور املعياري العاملي و 

ن اتطور اقمه والذي فعملية التغيري، الذي حتدثه صــــــــارماً رغم حتد�ت التشــــــــغيل واالضــــــــطراب وما زال االســــــــرتاتيجي 
التقشــــــف املايل لقدرات الفنية) و لمها: تطبيق الالمركزية (اليت شــــــهدت إعادة توزيع رافقا هذه العملية ن ان آخر ارئيســــــي

 لسنوات الثماين املاضية).ا طوالثابتة (امليزانية العادية ال
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هد، شــــــــن كان ال بد من القيام ابملزيد لتحســــــــني إعداد املنظمة للتغريات الرئيســــــــية يف املإأحرز قدر كبري من التقدم، و  -18
وأهداف التنمية املســــتدامة واتفاق ابريس بشــــأن تغري املناخ وإعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة  2030وخاصــــة خطة 

اإلمنــائيــة. ومع تقــدم التنميــة يف العــديــد من البلــدان (اخلروج التــدرجيي من وضــــــــــــــع الــدخــل املنخفض وز�دة القــدرات 
قدمه املنظمة  ما ت يفإعادة التفكري ما يســـــــــــــتدعي ة والدعم الفين، الوطنية)، تطورت أيضـــــــــــــاً طبيعة املســـــــــــــاعدة اإلمنائي

 .كمنظمة معرفية وفنية

ضا� املعلقة فرصة لتسريع حتوهلا ابلتصدي حبزم للقاملنظمة  املنظمة قيادة جديدة، فإن أماميف قمة إذ تتوىل اآلن الزمام  -19
على اخلربة وعلى  ركز على االخنراط القـائمًا يرتاتيجيـتوجهـاً اســــــــــــــاملنظمـة لتعتمـد احملـددة يف هـذا التقرير ومتهيـد الطريق 

 .كثقافة تنظيمية جديدة هلا  التنفيذ الرشيق

ه تمع اإلقرار العام والتأييد املذكورين أعاله لألســـــــــــاس املنطقي املفاهيمي لإلطار االســـــــــــرتاتيجي والتقدم التحويلي وأمهي -20
معاجلة عوجلت  نن، إّل واملسائل املعلقة اليت ميكاليت مل حتُ للمستقبل، ينصب تركيز هذا التقرير أساساً على التحد�ت 

أبي حال من قاص االنتالصــــــــــــــارم على هذه القيود التقرير رتكيز قصــــــــــــــد بال يُ ل فعالية نتائج املنظمة. و ، أن تعجّ يةواف
 ل من التأثريات اإلجيابية العامة لإلطار االسرتاتيجي للمنظمة.ااألحو 

اخنراط ذ ابحلســبان اليت وضــعت لتنفيذ الرؤية اجلديدة، مع األخ التشــغيليةتقييماً للرتتيبات من التقرير م هذا القســم يقدّ  -21
 األمم املتحدة.منظومة  اتوإصالح 2030املنظمة يف خطة 

 الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة جنازة والتنظيمية إلرباجميالوالنظم مالءمة اهلياكل  2-1
عتبار اخنراط املنظمة يف مع األخذ اباللتنفيذ الرؤية اجلديدة،  التشــــــــغيليةتيبات للرت اً تقييمالقســــــــم من التقرير يقدم هذا  -22

 وإصالحات منظومة األمم املتحدة. 2030خطة 

تقييمات  ت به على وجه اخلصــوصكان هناك قبول وأتييد عامني للســالمة املفاهيمية لإلطار االســرتاتيجي، الذي أقرّ  -23
وتضــمن . 2018-2017امت به شــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف األهداف االســرتاتيجية والتقييم الذي ق

فائدة اإلطار االســـــــــــرتاتيجي: "أعادت املنظمة تركيز اســـــــــــرتاتيجيتها بشـــــــــــكل كبري على األخري مالحظات إجيابية هذا 
بلدان لمخســـــــــــة حتد�ت معقدة طموحة متعددة التخصـــــــــــصـــــــــــات تواجهها اابجتاه ين إىل حد كبري فابلتحول من تركيز 

قد كان و زة تبشـــــر ابخلري للمســـــتقبل [...] الشـــــريكة [...] وقد وضـــــعت املنظمة رؤية اســـــرتاتيجية واضـــــحة مقنعة مركّ 
لطريقة اليت تعمل إىل تغيري كبري يف ايدفع املنظمة وهو صـــــوغ يف ال وما زال يقوم بدور فعّ اإلطار االســـــرتاتيجي املراجع 

 .)8-7: 2019ف، م أداء املنظمات املتعددة األطراشبكة تقيي(ا املنظمة" هب

بنية اإلطار االســــرتاتيجي إىل إنشــــاء هيكل لإلجناز على شــــكل مصــــفوفة، حيث يقوم قادة الربامج االســــرتاتيجية  أدت -24
بتنسيق تنفيذ األهداف االسرتاتيجية اخلاصة هبم واإلجناز الفعلي للمهام واألنشطة املوكلة إىل الُشعب املختلفة. وعّينت 

إلقليمية ودون اإلقليمية ملســـــــــــاعدة املكاتب القطرية على فهم جهات اتصـــــــــــال لألهداف االســـــــــــرتاتيجية يف املكاتب ا
. ومتت مواءمة ةمقارنابلة للقالبنية اجلديدة، ويف �اية املطاف، وضـــــــــــــع تقارير ابلنتائج بطريقة جتميعية وتكييف وتنفيذ 

د تقارير عن النتائج إعدا (يتوقع منها املبادرات اإلقليمية والربامج القطرية تدرجيياً مع األهداف االســــــــــــــرتاتيجية اجلديدة
، اليت أخذت ابحلسبان التطورات اخلارجية 2021-2018. ومل تؤد اخلطة املتوسطة األجل للفرتة مقابل هذه األهداف)
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(من مثل أهداف التنمية املســــــــــتدامة) والدروس املســــــــــتفادة، إىل تغيريات كبرية يف بنية اإلطار االســــــــــرتاتيجي. (منظمة 
 .)ج2017، والزراعةاألغذية 

ة املنظمة إىل أن تضــــــــع تدرجيياً بنية جديدة لتحســــــــني فهم االحتياجات القطريأيضــــــــاً دفع إطار النتائج االســــــــرتاتيجية  -25
طار نتائج املســتو�ت الوطين واإلقليمي والعاملي إبعلى وخدمتها، آبلية لإلجناز من ثالثة مســتو�ت تربط عمل املنظمة 

كانت املنظمة   اليتاملخرجات ، بتقدمي تقارير كل سنتني عن ئهامة أمام أعضامساءلة املنظأيضاً اإلطار متكامل. وعزز 
 .االيت سامهت فيها املنظمة وشركاؤهاملؤسسية مسؤولة عنها متاماً والنواتج 

 فعالية اهليكل اإلداري

تغيريات فذت نقد كان هيكل اإلدارة على شــكل مصــفوفة مناســباً لتعزيز اتباع �ج متعدد التخصــصــات. و  :1النتيجة 
ل املصـــــــفوفة مل لموظفني. غري أن هيكالعدد الكلي لبنيوية رئيســـــــية يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية، دون أي إضـــــــافة إىل 

ى مســـــــــــتوى علمع الربامج مل يعزز مواءمة الربامج القطرية  اىل مســـــــــــتوى املكاتب دون اإلقليمية والقطرية، ولذيرشـــــــــــح إ
ددة تولت جهات االتصــــال للربامج االســــرتاتيجية يف املكاتب اإلقليمية مســــؤوليات متع ،اثبتةيزانية ملا كانت املاملنظمة. و 

رتاتيجي على ضـــــــعف أثر اإلطار االســـــــألم تســـــــتطع القيام أبدوارها التنســـــــيقية االســـــــرتاتيجية، ما هائلة فوتغطية جغرافية 
لفين على املالذ األول للدعم اأ�ا  املســــــــــتوى امليداين. ومل يكن للمكاتب دون اإلقليمية دور يف هيكل املصــــــــــفوفة، رغم

املقر  ة املركزية لفرق الربامج االســـــــــــرتاتيجية يفيدوار اإلدار الكايف لألالوضـــــــــــوح االفتقار إىل املســـــــــــتوى القطري. وفاقم 
 دانية.ملكاتب امليوتلك اخلاصة ابة ياالتساق بني مستو�ت اإلجناز املؤسسمشكلة ضعف واملكاتب اإلقليمية 

ة والزراعة، (منظمة األغذييُذكر صـــــــــــــراحة يف اخلطوط التوجيهية لتنفيذ اإلطار االســـــــــــــرتاتيجي للمنظمة مل مع أن ذلك  -26
وال�ت لة املنّظمة حســـــب التخصـــــصـــــات املتعلقة ابرباجميالالتوجهات عن لالبتعاد صـــــمم هيكل املصـــــفوفة  ،)ب2019

ســـــــني النواتج ة ومتعددة التخصـــــــصـــــــات حتبراجميج القصـــــــد النهائي من اتباع �ُ كان اإلدارات الفنية املعنية. و املوكلة إىل 
ءم بوضوح مع التت يف املنظمة، من خالل برامج قطريةاملتوفرة اخلربة الفنية كنز بتسخري  اإلمنائية على املستوى القطري، 

 األعضاء.البلدان احتياجات 

 : ما اإلدارة على شكل مصفوفة؟1اإلطار 

 الة. ويففعّ دارة إى حتقيق توازن بني أهداف متنافسة وإدارة أنشطة مرتابطة تعتمد املنظمات نظم املصفوفة للمساعدة عل
تاج من جهة (حيالشــــــــــركاء االســــــــــتجابة الحتياجات حتقيق قدر أكرب من املنظمة، هذه األهداف املتنافســــــــــة هي حالة 

الذين  لحةالشــــــريك القطري إىل حتقيق مقاصــــــد أهداف التنمية املســــــتدامة اخلاصــــــة به أو احتياجات أصــــــحاب املصــــــ
على الدور املعياري للمنظمة) والتمّيز الفين يف العمليات والعمل التحليلي واملشــــــــــــــورة من جهة أخرى. وهذه يعتمدون 

عاليتها بنية على هيئة مصـــفوفة �جحة ابســـتمرار فاملنظمات املاألهداف مذكورة بوضـــوح يف واثئق املنظمة. وتســـتعرض 
يجية الداخلية حســــب الضــــرورة لتعزيز قدرهتا على حتقيق أهدافها االســــرتات اتضــــبط اختالالت الســــلطتعيد التنظيمية و 

 .)Galbraith ،2009و Gottlieb ،2007 (ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على
 

هم أيضــــاً وخيضــــعون وجة ة مزديمســــؤولن يلمدير لكون فيها تإدارية ت تتســــم املنظمات املبنية على هيئة مصــــفوفة برتتيبا -27
 تبــادل املعلومــات على حنو أفضـــــــــــــــل عربتوفري إمكــانيــة هــذا هو ترتيــب كثنني. والغرض من امــديرين  منللمســـــــــــــــاءلــة 
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دات كون ملديري الوحتالتخصــــــــصــــــــات أو اإلدارات وحتســــــــني املواءمة بني اخلدمات واحتياجات العمالء. وينبغي أن 
 ير املوظفني.املعنية مسؤولية مشرتكة عن حتديد األهداف واإلشراف على العمل والتقييم وتطو 

املتمثلة  ألهداف املزدوجة للمنظمةالتآزرية لمعاجلة لاإلدارة أن �ج املصــــفوفة كان طريقة ســــليمة لعلم أشــــارت أدبيات  -28
اء من خالل على املستوى العاملي، واالستجابة ملطالب األعضبصورة أساسية ز يف تقدمي املشورة الفنية، و ضمان التميّ ب

لتعــاون بني فعــاليــة ابشـــــــــــــــأن نوعــًا يف وجهــات النظر تبّينــت ن املقــابالت مع إدارة املنظمــة ورغم أ ة.برامج قطريــة مرّكز 
عب وبني الربامج االســرتاتيجية،  دا وجهة نظر عامة تذهب إىل أن إطار النتائج وهيكل املصــفوفة ولّ ت دأكّ إال أ�ا الشــُ

ات تصــــــال بني وحدات الربامج والوحدتعدد التخصــــــصــــــات. وأدى ذلك بدوره إىل حتســــــني االاملز�دة يف كمية العمل 
أمهية التحول  قد عرض التقرير التوليفيو الفنية وتعزيز العمل املتعدد التخصــــــــصــــــــات ضــــــــمن الوحدات الفنية يف املقر. 

 . )أ2019(منظمة األغذية والزراعة، الثقايف العام ضمن املنظمة الذي حّفزه اإلطار االسرتاتيجي 

ا زال هيكل مالعمل الفين يظل يف الغالب قطاعياً، ويعود ذلك جزئياً إىل الشكل الذي "أن التقرير التوليفي كما أشار  -29
وقد أشار البعض إىل أن الصوامع املنعزلة ما زالت ابقية يف بعض اجملاالت، يف حني سلط آخرون الضوء  .عليه املنظمة

. )42 : الفقرةأ2019والزراعة،  (منظمة األغذية"على أن بعض الربامج االســـــــــرتاتيجية أصـــــــــبح صـــــــــوامع منعزلة جديدة
على  5و 3ني جياالســـــرتاتي الرب�جمنيمن مثل عمل  - وكانت هناك أمثلة جيدة على التعاون عرب الربامج االســـــرتاتيجية

احلماية االجتماعية املراعية على  1و 3الرب�جمني االســــــــــــــرتاتيجيني احلماية االجتماعية والقدرة على الصــــــــــــــمود وعمل 
ا اهتهيجية أن توجأفادت فرق إدارة الربامج االســرتاتيكذلك أن الرتابط عرب الربامج االســرتاتيجية واقعي.  تبني  -للتغذية 

االفتقار  اعوقهيأحيا�ً االختالفات يف املنظور أو  اتعوقه تإىل الوحدات الفنية يف مرحلة التخطيط كان ةاالســــــــــــرتاتيجي
 األساسي. هاعن غرض هبااحنرف على حنو سرتاتيجية بتنفيذ الربامج الربامج االقيام إىل اخلربة الضرورية، ما أدى إىل 

املسؤوليات وترتيبات العمل  ةددحم، أساساً  رّكزت الرتتيبات البنيوية والتشغيلية لتنفيذ منوذج املصفوفة على مستوى املقر -30
)، ومع بعض ةدماخلتقدمي (من خالل اتفاقات على مســـــتوى  الفنيةبني فرق إدارة الربامج االســـــرتاتيجية والوحدات ما 

االختالفات، على املســـــتوى اإلقليمي (من خالل جهات االتصـــــال اخلاصـــــة ابلربامج االســـــرتاتيجية ومديري املبادرات 
لى املســــــــــتوى عىل هياكل املكاتب دون اإلقليمية والقطرية، ومل تتجســــــــــد إإعادة اهليكلة ترشــــــــــح اإلقليمية). هكذا، مل 
فعـاليـة هيكـل املصــــــــــــــفوفـة يف اجلمع بني اجملـاالت الفنيـة املختلفـة يف �ج متعـددة  الوضــــــــــــــوحمن القطري ابلقـدر ذاتـه 

 يف املقر.كما حدث التخصصات  

دور فرق إدارة الربامج االســـرتاتيجية القائمة يف املقر أن إىل  3مع موظفي املنظمة من املكاتب امليدانيةاملباحثات  تومئو  -31
من التفاعل  ،اً أو ال شــــــيء إطالق ،قدر قليلقليمية اليت مل تبّلغ ســــــوى عن املكاتب القطرية ودون اإلمل يُفهم جيداً من 

أن تعاو�ا مع  5غري أن املكاتب القطرية أشــــــــــارت يف املســــــــــح الذي أجري هلذا التقييم 4املتوقع مبوجب مبدأ التفويض.

                                                
 .يشري املصطلح هنا إىل مجيع املستو�ت، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية3 
 ة للمكاتب القطرية يتوجب أن تكون أوالً عن طريق املكاتب دون اإلقليمية وأال ُتصـــــــــــــــّعد إىليعين مبدأ التفويض ضـــــــــــــــمناً أن تلبية االحتياجات الفني 4

اإلقليمي غري   باملكاتب اإلقليمية إال إذا مل تكن القدرات على املســــــــــــتوى دون اإلقليمي كافية، ومن مث أال ُتصــــــــــــّعد إىل املقر إال إذا كانت قدرات املكت
يه، ال يُتوقع من وحدات املقر أن تتواصــــل مباشــــرة مع املكاتب القطرية (إال بشــــأن برامج عاملية حمددة) وينبغي أن كافية أو غري موجودة. وعلى حنو شــــب

 تعمل من خالل بنية املكاتب اإلقليمية واملكاتب دون اإلقليمية.
 .8و 6، وخاصة نتائج املسح للسؤالني 1املرفق  5
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قييمات ناك أيضـــــــــــــاً أدلة من تله أتثريات إجيابية على إجناز الربامج. وه تخرى يف املنظمة قد ازداد، وكاناألوحدات ال
والتقرير التوليفي ) ج2018؛ ب2018؛ ب2017؛ أ2017؛ أ2016منظمة األغذية والزراعة (األهداف االســــــــــــــرتاتيجية 

أن توجيهات فرق الربامج االســــــــــــــرتاتيجية رعت يف على ) 74و 48-44: الفقرات أ2019، منظمة األغذية والزراعة(
 حتسني االستجاابت الحتياجات البلدان.املتعدد التخصصات و  عدة العمل حاالت

اهلامة لألهداف والربامج االســــــــرتاتيجية دون أن يديل التقييم ببيا�ت عامة عن الربامج الســــــــمات املميزة يف حني حتول  -32
جنحت  عملياتبفريق  5مزاوجة الرب�مج االســــــــــرتاتيجي أبن  العاماالقتناع  االســــــــــرتاتيجية، فإن ما متكن مالحظته هو

دانية. وهناك إىل دعم فّعال للربامج امليفضـــي إىل توليد قدرات ميكن اســـتغالهلا الختاذ إجراءات ملموســـة تؤدية ممتاماً، 
يم اخلاصـــــــــة يف تقارير التقيبعضـــــــــها رض عُ  -الربامج االســـــــــرتاتيجية طورهتا ممارســـــــــات إدارية �جحة على أمثلة أخرى 

 لتقييم.لكن هذه خارجة عن نطاق هذا ا -ابألهداف االسرتاتيجية 

خيص ما  يف وضوح األدوار اليت سبق ذكرها يف التقرير التوليفياملتعلقة ب سائلاملض هذا التقييم اغر أكدت املشاورات أل -33
. وتشــــــــــــــري تلك )77-76 نات: الفقر أ2019، منظمة األغذية والزراعة(تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد وختصــــــــــــــيص املوارد 

عرب بلدان حتســـــني بصـــــمة املنظمة وموقعها يف الوهي إدارة الرب�مج االســـــرتاتيجي، أن الوظيفة املركزية لفرق املشـــــاورات 
مهام يف بشكل مبالغ فيه ت ر صاحنتعزيز اتساق الربامج، مل تؤكد مبا فيه الكفاية. وتبني التجربة أن الربامج االسرتاتيجية 

رتاتيجية، أن فرق إدارة الربامج االســــن الواضــــح مإدارة برامج خاصــــة هبا. و احنرفت جانباً إىل التحقق من التنفيذ أو أ�ا 
 يف فرق إدارة الربامج استخدام خرباء فنينيإال أن للربامج، حتتاج إىل مسامهة املوظفني الفنيني، ة رئيسيبوصفها اإلدارة ال

لواضـــح بني الوظائف التمييز الرمبا كان اســـتخداماً غري كفؤ ملهاراهتم. و كان يف الواقع االســـرتاتيجية ألداء مهام غري فنية  
 فعالية فرق الربامج االسرتاتيجية.سيؤدي إىل تعزيز اإلدارية والفنية والتشغيلية 

اإلقليمية يف  أصــــــــبحت املكاتبوقد . تبع عملية المركزية حازمةتاملنظمة كانت موازاة تنفيذ اإلطار االســــــــرتاتيجي،  يف  -34
املكاتب القطرية.  ق املســـــاعدة الفنية والتنفيذية إىليتنســـــقوم بتالبنية اجملددة مهزة وصـــــل بني املنظمة واملكاتب القطرية، 

تنســـيق فريق ب الذي يقومون قادة الربامج اإلقليميةمواقع مأســـســـة على هيكل املصـــفوفة انطوى ويف املكاتب اإلقليمية، 
مج االسرتاتيجية يف ارئيسية بني املكاتب القطرية وفرق الرب الور ابوصفهم احملمن جهات االتصال للربامج االسرتاتيجية، 

املقر ومدراء تنفيذ املبادرات. وتؤكد الردود يف املســــــوح اليت أجريت أن فرق الربامج االســــــرتاتيجية يف املكاتب اإلقليمية 
 6أكثر فعالية بني املكاتب القطرية واملقر. اً اخنراطابلفعل يّسرت 

اء محل غري معقول، مل تســــــــــــتطع جهات مواجهة أعبيف مســــــــــــؤوليات أخرى. و إىل هذه األدوار  انضــــــــــــافتمع ذلك،  -35
والتنســــــــيقي  اجميرب االتصــــــــال للربامج االســــــــرتاتيجية تكريس الوقت املتوخى يف هيكل املصــــــــفوفة ألدوارها يف التوجيه ال

قــد  رمبــا كــانــت يف بعض املواقع). ويربز رأي هــام من املكــاتــب القطريــة يــذهــب إىل أن املبــادرات اإلقليميــة 2(اإلطــار 
لقيـام يـة لاملوارد الكـافاالفتقـار إىل عـدم كفـايـة القـدرات و يف ظـل لمكـاتـب اإلقليميـة. و األخرى لف وظـائالعلى ت طغـ

فصـــم  ،نيكثري النظر  يفموافقة إضـــافية. و  مرتبةا جمرد إىل املكاتب اإلقليمية على أ�ظر بدعم الربامج القطرية بفعالية، نُ 
انت قدرات املكاتب كاإلجناز بينما  ن أن يضــــــيف إىل فعالية مبدأ التفويض صــــــلة البلدان ابلوحدات الفنية يف املقر دو 

 دون اإلقليمية حمدودة.
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د ، تكملة املكاتب اإلقليمية كجهات أســـاســـية لتزويعدة كان الغرض من املكاتب دون اإلقليمية، املتواجدة يف مناطق -36
القطرية. ورغم أمهية  تنّفذ يف املكاتب العديد من املشــــــــــــــاريع اليتتدعم الربامج القطرية ابخلربة الفنية، وهي حبكم الواقع 

 مل ينعكس يف بنية اإلطار االســــــــــــرتاتيجي املتعلقة ابإلجناز وال يف ذلك كداعم فين للمكاتب القطرية، إال أنهذا  دورها 
ى التباين الكبري يف قدرات املكاتب دون اإلقليمية مدحّدد املنظمة. ويف الوقت نفســـــــــه، على مســـــــــتوى عمل الخطط 

 ي أجري مؤخراً ظهر التقييم الـذأيف املكـاتـب القطريـة. وقـد الوقع ربامج ذات الى القيـام بـدور مفيـد يف دعم قـدرهتـا عل
ماً املكتب دون اإلقليمي قّدم دعماً فنياً فعاالً وقيهذا للمكتب دون اإلقليمي ألمريكا الوســـــــطي، الذي مقره بنما، أن 

 ىواضـــحة تتماشـــ ةبراجميلقدرات األســـاســـية ومســـرتشـــداً بتوجهات من ا اً للغاية للمكاتب القطرية، بفضـــل امتالكه مزجي
مع األولو�ت احملددة على املســــــــــــــتوى اإلقليمي. وتقدم منطقة أمريكا الالتينية مثاًال قيماً على األدوار التكميلية اليت 

 ناسب.هبا املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية، إذا ما توفرت هلا القيادة املناسبة واإلعداد امل متقو 

للربط بني منهجياً أو  كامالً اســـــــــتغالالً  مل ُتســـــــــتغل البىن اإلقليمية إىل حدٍّ كبري، على الرغم من بعض األمثلة اإلجيابية،  -37
ط ببر عيــد ب ة اجلــديــدة. وتقوم املكــاتــب القطريــة إىل حــدٍّ رباجميــاملكــاتــب القطريــة ودعمهــا يف التخطيط وفقــًا للخطوط ال

. ى الكلي للمنظمةعلى املســـتو  للوفاء مبتطلبات إعداد التقاريربعض الشـــيء عشـــوائياً أنشـــطتها ابإلطار االســـرتاتيجي 
توضيح أدوارها ن ال بد ملمكاتب القطرية، لاإلطار االسرتاتيجي  بلورةولتمكني املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية من 

 وسلطاهتا ومسؤولياهتا.

 جي يف مكتب إقليميمن جهة اتصال لرب�مج اسرتاتي وجهات نظر: 2اإلطار 

 الوظائف 

 مليون دوالر 25شاريع مبيزانية مشرتكة تبلغ ن املمد على امليزانية لعدالقيام  •
 املنطقة سرتاتيجي يفاالرب�مج لاب ةتعلقاملع ير اشكافة امللفاهيمية ات املذكر امل على ةوافقامل/ةعمراجِ  •
ير التنفيذ وإعداد تقار  رباجميالتخطيط ال الرصــــــــد على مســــــــتوى املنظمة، أي تغذية نظامإىل دخالت امل تنســــــــيق •

 ببيا�ت النتائج القطرية ودعم التقييم 
 املسائل املتعلقة ابلربامج االسرتاتيجية يف املنطقةلكافة توفري حتديثات موحدة  •
 املتعلقة ابلربامج االسرتاتيجيةلكافة املشاريع الرئيسي الفين الدعم القيام بدور مسؤول  •
) إلنســـانيةاوالشـــركاء املعنيني (بر�مج األغذية العاملي، مكتب تنســـيق الشـــؤون املعنية املاحنة اجلهات مع صـــل واالت •

 وحضور حلقات العمل/االجتماعات ذات الصلة.
 اإلجراءات املبكرة  -إلنذار املبكرلتصال االجهة القيام بدور  •
واجتماعات  اجلدد يف ذلك توجيه املوظفني من الُقطر/املنطقة/املقر، مبايومياً الطارئة ؤقتة املطلبات االســـــتجابة لل •

 دورة املشاريع، وما إىل ذلك.ذات العالقة بسائل املاجلهات املاحنة والتقييمات و 
حاالت طوارئ خالل أربعة أشـــــــــهر يف الســـــــــنة الســـــــــابقة) واألحداث ذات  10تقدمي الدعم لعمليات الطوارئ ( •

 الصلة، حسب احلاجة. 

 سرتاتيجي االرب�مج القيام بوظائف المقابل  طاغيةبريوقراطية إدارية 
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ســـــــــــــواء كانت هام إدارية. مبللقيام املكتب جمرباً على البقاء يف يف أحيان كثرية يكون �دراً ما يكون يف امليدان، مبا أنه 
. هــل هــذا ال ختتلفــان العمــل الورقيكميــة الوقــت و فــإن مــدة ماليني دوالر  10أم دوالر ألف  100شـــــــــــــروع املتكلفــة 
وينبغي  ،ســـيطةمذكرة مفاهيمية بتكفي للمشـــاريع الصـــغرية فع؟ و املشـــر تالئم اإلجراءات جعل ليس مبقدور� أ؟ براغمايت

 يزانيات الصغرية. ملمع امتطلب غري متناسب فوضع مصفوفة نتائج كاملة أما االتفاق على �تج رئيسي واحد فقط؛ 

 رض الواقعأعلى املسؤوليات واالحتياجات و املوارد البشرية بني تطابق العدم 

التوظيف يف الربامج االسرتاتيجية يف املقر أفضل، بينما على املستوى اإلقليمي، يقوم جبميع األعمال حجم يبدو أن 
 هذه ليســــــــــــــت طريقة فّعالة لتنفيذ دور�و اخلربة الفنية الواســــــــــــــعة: أن يكتمل توفر شــــــــــــــخص واحد أو اثنان، دون 

ما ميكنه من ليس لديه ) شــــــــــــــخصــــــــــــــاً  1.5لقدرات احلالية للموظفني (اب ،االســــــــــــــرتاتيجي. فاملكتب اإلقليمي، مثالً 
 من املقر. اً كبري   اً حيتاج دعم احاالت الطوارئ اإلقليمية، ولذللطيف الكامل من االستجابة بفعالية 

 
تحقيق ب علقما يت يفالرائدة دور املنظمة وواليتها كإحدى وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة من شــأن ، األثناءيف  -38

شــــــــــــــورة من امل هتقدمرفع درجة ما تســــــــــــــتدعي منها متطلبات جديدة على املكاتب امليدانية أن يفرض  2030خطة 
تنمية القدرات على املســـــتوى الوطين، مبا يف ذلك رصـــــد التقدم حنو حتقيق أهداف على العمل يف جمال الســـــياســـــاتية و 

 مســـــــتو�ت أكرب من التفويض، إذ أن الالمركزية، ابملعينســـــــيتطلب ذلك و . ذلك التنمية املســـــــتدامة وإعداد تقارير عن
يف مما هود أكرب جنقل املوظفني يف التقليدي، تتضــــــــــــــمن نقل األموال والوظائف واملوظفني. ويف حالة املنظمة، ُبذلت 

ان، دأبنه مل يكن هناك أي تفويض ذي مغزى للســـلطة إىل امليمجيعاً شـــعور يف املناطق يســـود نقل األموال والوظائف. و 
منظمة (أتكيد ذلك املراجعة الداخلية األخرية للهياكل اإلقليمية للمنظمة ادت . وقد أعالتشــــغيليةوخاصــــة يف املســــائل 

 ،اليت أشارت أن املكاتب امليدانية مل تتمكن من الوفاء بوالية املنظمة إال جزئيا. وأشارت ، )ج2019، األغذية والزراعة
واملوارد البشـــــــــــــرية  امليزانيةات صـــــــــــــنع قرار  المركزية، كان هناك اجتاه حنو إعادة املركزة يفأنه منذ املراحل األوىل لتطبيق ال

هذه املسائل مبزيد بحث تُ تنفيذ املشاريع. و يف استجابة املنظمة للطلبات القطرية و يف  اتتأخري بواملشرت�ت، ما تسبب 
 املتعلق ابلعمليات اإلدارية.من هذه الوثيقة من التفصيل يف القسم 

 
 األساس املنطقي وإمكانية التأثري-املبادرات اإلقليمية

ية. ويف حني  النتائج القطر ة هذه املبادرات يف ملبادرات اإلقليمية ومســـــــامهمن االقيمة متغايرة إضـــــــافة تبدو  :2النتيجة 
ألولوية  اء قويإرســــــ وأواضــــــح  براجميهيكل غياب كان أداء بعض املبادرات اإلقليمية جيدًا، فإن عددَا أكرب منها عاىن 

 ات مؤسسية لتعبئة املوارد واالرتقاء هبا.آليإقليمية مجاعية أو 

ألهداف االســـــرتاتيجية وأولوية أو مشـــــكلة ذات صـــــلة على ا مواضـــــيعمن  ارئيســـــي اتتناول املبادرات اإلقليمية موضـــــوع -39
. وتنص )21: د2019، عــةمنظمــة األغــذيــة والزرا(العــاملي واإلقليمي و/أو القطري يف إطــار زمين حمــدد �ت املســــــــــــــتو 

أن هذه املبادرات  أن املقصــــــــــــــود من )أ2014، منظمة األغذية والزراعة(التوجيهات املتعلقة بتنفيذ املبادرات اإلقليمية 
االسرتاتيجية يف   ألهدافيف اال لعمل املنظمة وأثره على املسامهات ذات األولوية تكون مبثابة آلية لضمان اإلجناز الفعّ 

اتيجية مدير تنفيذ، وتضـــــــم فرق برامج اســـــــرت كل منها   ، يرأسمكّرســـــــة ذ املبادرات اإلقليمية فرق إجنازكل منطقة. وتنفّ 
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ومل تقّيم املبادرات اإلقليمية تقييماً شـــــــــامًال حىت  7وموظفني فنيني مالئمني من املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية واملقر.
لبناء كن امياملنظمة املتنوعة يف هذا الصـــــــدد منظورات مفيدة ســـــــة لتجارب اآلن، وميكن أن توفر مراجعة شـــــــاملة ومكرّ 

 ضمن املناطق. يعليها لالخنراط املستقبل

تعددة التخصـــصـــات امل املســـامهاتالحظ التقرير التوليفي أن املبادرات اإلقليمية كانت مبثابة نقاط دخول مكّملة لبدء  -40
ة متوســــطة راجميبتفتقر إىل ُ�ج ، كما كانت صــــغرية هاأثر  جم وبصــــماتاحلكانت حمدودة إال أ�ا  واختبارها يف امليدان، 

أن احلايل ). ويؤكد التقييم 7: النتيجة أ2019، منظمة األغذية والزراعة(األجل، مبا يف ذلك اســـرتاتيجيات لتعبئة املوارد 
أن كما أنه الحظ ة،  يقيمة وفائدة املبادرات اإلقليميف اإلقليمية من املكاتب املكاتب القطرية أكثر تشــــككاً بوجه عام 

االخنراط مع اهليئات  التغطية ومســــتو�ت ديناميةيف ســــعة  اتختالفاالعرب املبادرات اإلقليمية بســــبب  اً كبري   اً هناك تباين
 اإلقليمية ذات الصلة وخصوصيات املكاتب اإلقليمية.

تج متوسطة األجل واضحة ونواتغيري ة ذات نظر�ت براجميهياكل  ،بوصفها آلية إجناز ،ملبادرات اإلقليميةدى ال كنتمل  -41
 ة املقصـــــــــودةرباجميالتغطية الكانت و  ةحمدوديت تغطيها ت األموال الملا كانواســـــــــرتاتيجيات لتعبئة املوارد ورصـــــــــد فّعال. و 

ى ، ومن هنا رأرادىف مسامهتها احملتملة على مستوى البلدانتقّلصت ، تقّلص بشكل كبري بروز هذه املبادرات و واسعة
ملا كانت غري. و صــلتأمني األموال على نطاق ل مصــدر مكمّ تكن غري مل ا اجمليبني على املســتوى القطري أب� العديد من

رفة واملمارســــات اجليدة لتبادل املع املنهجييف الدعم متثلت الفرصــــة الرئيســــية األخرى لتعزيز قيمتها فإن وارد حمدودة، امل
ابلعمل املعياري، مل  ز الصــالتيعز جرى فيها تبعض االســتثناءات اليت ما عدا  ولكن يفبني املكاتب القطرية واألقاليم. 

تتطور املبادرات اإلقليمية إىل برامج رئيســـــــية حقيقية ترّكز على تكرار أو توســـــــيع نطاق احللول املبتكرة عرب األقاليم من 
 خالل مشاريع على املستوى القطري. 

 يفنه ميكن اســــــــــتخالص دروس من تلك التجارب أو  اً كان �جح  أشــــــــــار فريق التقييم إىل أن بعض املبادرات اإلقليمية -42
القضاء التام على لى عيف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أسفر العمل السياسايت مثًال، وضع �ج منوذجي. ف

 إذ نّظم االســتثمار،حشــد عن نتائج جيدة من حيث وضــع الســياســات و  1اجلوع الذي رّوج له إطار املبادرة اإلقليمية 
اخنراطاً اســــرتاتيجياً متســــقاً من املســــتوى اإلقليمي إىل القطري، كما ورد يف التقييم األخري للمكتب دون املنظمة  اخنراط

 . )د2018، منظمة األغذية والزراعة(اإلقليمي ألمريكا الوسطى 

لبلدان وتكملة رئيســــــــــــــية للعديد من الرتكيز على أولوية ابيف الشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا، متكنت مبادرة ندرة املياه،  -43
دى إىل العديد من املســــتثمرين والشــــركاء، ما أاســــتقطب زخم توليد عمليات ســــياســــاتية رئيســــية جارية يف املنطقة، من 

تعبئة إقليمية قوية حول هذه املســـالة بقيادة املنظمة. وتبني هذه األمثلة أنه عندما تســـتخدم املبادرات اإلقليمية كآليات 
توليد اســتثمارات و  ة، ميكنها بناء شــراكات فّعالمتعارف عليهاهود املنظمة ضــمن اإلقليم حنو أولو�ت حمددة لتوجيه ج

إىل  كن االســـــــــتفادة من جناح جتارب املبادرات اإلقليمية اســـــــــتناداً متاســـــــــرتاتيجية، ويف �اية املطاف ز�دة أثر املنظمة. و 
لتفكري يف دور إعــادة ايف  تليب احتيــاجــات مشــــــــــــــرتكــة يف املنطقــةقوي حنو جمموعــة من األولو�ت اليت  براجميتوجيــه 

 �ج املنظمة االسرتاتيجي يف خدمة احتياجات البلدان.تدفع إقليمية كقاطرات املكاتب اإلقليمية  

                                                
الرتكيز تبعاً ملدى احتمال االستفادة من عمل جاٍر وممارسات جيدة والشراكات وآفاق حتقيق نتائج رئيسية على املدى القصري (سنة ُحددت بلدان  7

 واحدة) واملدى املتوسط (سنتان).



 النتائج

12 

 تقارير عن النتائجاد الدمج أطر الربجمة القطرية يف التخطيط على مستوى املنظمة وإعد

فق مع إطار النتائج تواالالرتكيز على ضــــمان غري أن القطرية تدرجيياً يف إطار النتائج.  : انعكســــت نتائج الربامج3النتيجة 
ليت اسرتاتيجي مع احلكومات واجلهات املاحنة ملعاجلة التحد�ت اإلمنائية ا براجميلية بدًال من رعاية حوار اآلواءمة شّجع امل

 تواجه حتقيق أغذية وزراعة مستدامتني.

تحدة اإلدارة القائمة على النتائج يف منظومة األمم املعن وحدة التفتيش املشـــــرتكة  تهصـــــدر أهد الحظ تقرير حديث الع -44
رائســية" النتائج إىل األجهزة العلى دلة األتقارير عن وضــع ل ل هيكري" توفإىل اً أســاســأدى هذا الصــنف من اإلدارة أن 

مم لتمكني جتميع وال يشـــّكل إطار النتائج الذي وضـــ .)2017 ،وحدة التفتيش املشـــرتكة( عته املنظمة اســـتثناًء؛ فقد صـــُ
ر التنفيذ ودعم التقييم وإعداد تقاري رباجميفإن النظام املّتبع على مســــــــتوى املنظمة للتخطيط ال االنتائج عرب البلدان. ولذ

ازات الربامج جنليعكس أولو�ت وجهود وإاً ليس مناســباً متامفإنه ، االتقارير. ولذوضــع يف املقام األول أيضــاً حنو موجه 
ات ركز اخنراط املكاتب اإلقليمية والقطرية يف عملية التخطيط لفرت ي. ومن هنا، هابســــــــــــــياقحمددة اإلقليمية أو القطرية 

تفكري وضــــع  مما على أكثر الســــنتني على ضــــمان توافق األهداف على املســــتوى القطري مع بنية اإلطار االســــرتاتيجي
 تعزيز الربامج القطرية.ددة سعياً إىل يف السياقات احملاإلطار االسرتاتيجي 

أطر الربجمة القطرية مدفوعة أســـــاســـــاً أبولو�ت البلدان، إىل جانب املســـــامهات الطوعية فإن أكد املســـــح،  ماحبســـــب و  -45
املتوفرة جملاالت مواضــــــيعية خمتلفة. وعلى الرغم من القبول الواســــــع ملنطق اإلطار االســــــرتاتيجي، كان من الصــــــعب، يف 

التقارير على  لوضع اً عمللنواتج د امليكانيكيالتوسيم إال عرب العملية، تضمني الربجمة القطرية يف إطار النتائج، املمارسة 
، مل تنعكس عناصــــــر الربامج القطرية مبا فيه الكفاية يف خطط عمل 2017إىل عام  2014مســــــتوى املنظمة. ومن عام 

عمليـات ختطيط أعمـال املنظمـة. ويعكس التقييم الـذي أجرتـه املنظمـة وأبعـدت املكـاتـب القطريـة ودون اإلقليميـة عن 
قيمة غري نتائج طار اليبدو أنه ليس إل شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف وجهات النظر هذه يف مالحظته "

توضــح  أن من  إطار النتائج املنظمةميكن ، ككل  ما يتعلق ابملنظمة إدارية حمدودة للمديرين على املســتوى القطري. ويف
غري  اإلطار يفاملتضــمنة للنواتج ه ليســت خططت ووجهت جهودها حنو األهداف االســرتاتيجية. ولكن يبدو أنكيف 

 .)33: 2019ف، م أداء املنظمات املتعددة األطراشبكة تقيي( قيمة إدارية ضئيلة"

نت تدرجيو  -46 . املاضــــــية تني الثالثةعلى مدى فرتات الســــــن ياً يالحظ فريق التقييم أن عملية التخطيط لفرتة الســــــنتني حتســــــّ
ق من أســـــــــفل إىل أعلى،  2019-2018دخل يف دورة ن االبتكار الرئيســـــــــي الذي أُ وكا إذ خطوة حنو التخطيط املنســـــــــّ

نتائجها وطلبات الدعم الفين ذات الصــــــــلة يف نظام التخطيط على ها و أتيحت للمكاتب القطرية فرصــــــــة عكس أهداف
الروابط بني ّنت مت القطرية وطلبات الدعم و ز األولو�و مســــــتوى املنظمة. وقد ســــــاعد هذا التغيري اهلام على حتســــــني بر 

مســــــــح  أكدت نتائجقد لالســــــــتجابة. و وجعل البىن جاهزة املســــــــتوى القطري على عمل املنظمة على مســــــــتوى املقر و 
 .املتصورملكاتب القطرية هذا التحسن ا

عل دعم املنظمة ت ابلفيف إطار عملية التخطيط قد عزز اليت ُقطعت لتزامات االمن الصعب تقييم ما إذا كانت غري أن  -47
يف كما إلدارات الفنية،  ابني مت التعهد هبا بني فرق إدارة الرب�مج االســــــــــــــرتاتيجي و اليت لتزامات فاالللمكاتب القطرية. 

مي أو تُرصــــــد يف الوقت احلقيقي على املســــــتوى اإلقليال تُرى وال  على مســــــتوى املقر ةتفاقات على مســــــتوى اخلدماال
املكاتب اإلقليمية والقطرية على الدعم الفين على أساس مؤقت وخمصص، ويف أحيان كثرية  حتصلالقطري. و املستوى 
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 منطق من أســــفل إىل وجود ندرةإىل من خالل آليات رمسية. ويشــــري ذلك ة، أكثر مما شــــخصــــيمن خالل العالقات ال
ر الرئيســـــي للدعم اين أن املصـــــدمع املوظفني على املســـــتوى امليداحملاداثت . وتشـــــري املواردأعلى يف ختطيط اســـــتثمارات 

يف خطط ظهر يأن يكون املكاتب دون اإلقليمية، لكن مستوى اخنراطها ال منطقياً املوضوعي للمكاتب القطرية ينبغي 
 السنتني.  اتعمل فرت 

مهات ادماج برامج العمل املمولّة من املســـــــــــــإبنه رغم نوا� اعتماد �ج الرب�مج الواحد أمن املالحظات اهلامة األخرى و  -48
املقررة والطوعية، فإن األهداف االســــــــــــــرتاتيجية ال تنطبق إال على الرب�مج العادي. ومن الناحية العملية، يعكس نظام 

ت  املخرجاتالتخطيط على مســـتوى املنظمة  واألنشـــطة اليت تســـاهم مباشـــرة يف األهداف االســـرتاتيجية. وبذلك مهشـــّ
ملســــــــــــــتوى على االعمل اليت متثل اجلزء األكرب من و ملســــــــــــــامهات الطوعية، القدر الكبري من أعمال املنظمة املمّولة من ا

 يف نظم اً ، مل تنعكس عنــاصــــــــــــــر هــامــة من برامج املنظمــة املــدعومــة من موارد من خــارج امليزانيــة جيــدهكــذاالقطري. 
من املســــــــــــــامهات  ةالتخطيط ورفع التقارير على مســــــــــــــتوى املنظمة. وقد أدى االفتقار إىل إدماج الربامج امليدانية املمّول

 بصورة أساسية من أتثري اإلطار االسرتاتيجي على املستوى امليداين. الطوعية يف خطط املنظمة إىل احلدّ 

 ةرباجميمالءمة التخطيط والنظم على مستوى املنظمة للنهج ال

يســــتلزم و كبرية، لاربامج ال مما إىلصــــغرية الشــــاريع يف املنظمة إىل املمييل منوذج اإلجناز القائم على املشــــاريع  :4النتيجة 
 . وبينما يدعم مديرو املنظمة فكرة أنأن يكون للمنظمة أثر ملموستكاليف معامالت غري متناســـــــــــبة وحيد من إمكانية 

كافية للتخطيط   م يفتقرون إىل توجيه واضــح وأدواتإ�الربامج القطرية ينبغي أن تصــبح أوســع نطاقاً وأكثر اســرتاتيجية، ف
 .ابراجميواإلدارة 

يتطلب كل من األهداف االســــــــــــــرتاتيجية وأهداف التنمية املســــــــــــــتدامة حلوًال معقدة من قطاعات متعددة وشــــــــــــــركاء  -49
ذ إمتعددين، ما يشـــــري إىل أن املنظمة حباجة إىل حتديد أهم املســـــامهات اليت ميكن أن تقدمها على املســـــتوى القطري، 

يف لعاملة اي ذلك مزيداً من االتســـــــاق بني مشـــــــاريع املنظمة أ�ا حتتاج إىل حتديد أولو�ت ملواردها احملدودة. ويســـــــتدع
 من الشركاء يف التنمية.هم النظراء القطريني وغري كما مع مبادرات احليز نفسه،  

دورة املشاريع لالعهد  ةاحلديثت املراجعة أشار قد املشاريع هي وحدة اإلجناز للمنظمة، وخاصة على املستوى القطري. و  -50
 اً مشروع �شط 1300أكثر من كان إذ  جمزأة بشكل كبري، املشاريع  حافظةأن إىل  )ه2019، اعةمنظمة األغذية والزر (

من إمجايل  املائةيف  15ثل أقل من ميمن مجيع املشـــــــــــاريع اجلديدة  املائةيف  75أكثر من كان و  2018-2016يف الفرتة 
) مجيع برامج التعاون الفين اليت املائةيف  47(وكان لدى ما يقرب من نصف  8مليار دوالر. 5.1ميزانية احلافظة البالغة 

يف  44دوالر. وعلى حنو مشــــــــــابه، كانت ميزانية أكثر من ألف  100شــــــــــرُع فيها خالل هذه الفرتة ميزانيات تقل عن 
من اجملموع. ونتيجة  املائةيف  5دوالر ومل متثل سوى ألف  500من املشاريع املمولة من مسامهات طوعية أقل من  املائة

امليزانية لتفت إىل تفيذ العديد من املشــاريع الصــغرية هي ارتفاع تكاليف املعامالت املتعلقة ابملتطلبات اإلدارية اليت ال تن
 واليت تزيد من عبء عمل املوظفني الفنيني واملديرين القطريني. 

                                                
 ر أمريكي.دوال 319 500، كان نصفها مبيزانية تقل عن 2018و 2016مشروعاً جديداً اعتمدهتا املنظمة بني عامي  1 736من بني  8
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 توفرها املنظمة اليت ةلفنيااملســـــــاعدة دعم فيها تقد تكون املشـــــــاريع الصـــــــغرية احلجم صـــــــاحلة يف احلاالت اليت ميكن أن  -51
مة األغذية منظ(احتياجات حمددة للبلد العضــو. مع ذلك، وكما أشــارت املراجعة الداخلية للهياكل اإلقليمية للمنظمة 

  براجميىل �ج إاملفرد هناك ضـــرورة للتعجيل بتحول املنظمة عن النهج الســـائد القائم على املشـــروع  ،)و2019، والزراعة
) يدمج موارد 2؛ (التشغيليةساعدة امل، فضالً عن معيار� ) يشمل سياسات وعمالً 1: (ثالثة ز بعناصرمييتكامل متاماً 

) لديه هيكل إدارة موحد لدورة الرب�مج مع التغيريات املطلوبة للنموذج احلايل 3خارجة عن امليزانية؛ و(أخرى أساسية و 
 االسرتاتيجية. إدارة دورة املشروع لتحسني الصلة مع الربامجالقائم على 

تعددة صـــــــــــعوابت يف إنشـــــــــــاء برامج كبرية موما تزال ة، واجهت املنظمة براجميج اتباع �ُ ضـــــــــــرورة رغم احلجج املقنعة لو  -52
في اإلطار االســـــــرتاتيجي. وكما أشـــــــري يف التقرير التولياملتضـــــــمن يف القطاعات كوســـــــائل لإلجناز، متشـــــــياً مع القصـــــــد 

يدة على دون قيود شــــــــد املتعددة الســــــــنواتأتمني األموال ثلة على اتفاقات هناك بعض األم ،لألهداف االســــــــرتاتيجية
"معلومات من أجل التغذية واألمن الغذائي والقدرة بر�مج مثل من ، يف حني تشـــــــــــّكل برامج هذه األموال ختصـــــــــــيص

اع �ج أكثر خطوات إجيابية حنو اتب "2و1"التهديدات الوابئية املســـــــتجدة بر�مج على الصـــــــمود لصـــــــنع القرارات" أو 
ثل متحبيث ال ومتباعدة  هذه األنواع من االتفاقات قليلة جداً مع ذلك،  .)أ2019، منظمة األغذية والزراعة( ةبراجمي

ظل غرض حمدد لالذي ميكن التنبؤ به وغري املخصــــــــــــص أتمني األموال لتجزئة، ويشــــــــــــري التقرير أن "ال تنفي االقاعدة و 
 اســـتفتيتيت أشـــارت فرق الربامج االســـرتاتيجية الوقد  .االســـرتاتيجي واســـتثمارها فيهعصـــّيا، رغم التزام املنظمة ابإلطار 

هلذا التوليف أن األهداف االسرتاتيجية مل متنح الربامج االسرتاتيجية جاذبية كافية كطرائق لتعبئة املوارد. واعترب أصحاب 
يف جماالت  ر منه بيان نوا� عن اخنراط املنظمةاملصــلحة اخلارجيون اإلطار االســرتاتيجي مبثابة إطار تنظيمي داخلي أكث

على ذلك، مل  بناءً  ).88و 84 نات: الفقر أ2019، منظمة األغذية والزراعة("تشــــــــــــــّكل أولوية للجهات املاحنة والبلدان
 قطرية.الربامج للوارد مل يةلافعكثر أكرب أو أُيرتجم هيكل اإلطار االسرتاتيجي إىل تعبئة 

ة جزئياً من املســــائل الســــالفة الذكر، مثل وضــــوح األدوار، إذ أن دور فرق الربامج االســــرتاتيجية جميرباالنهج القصــــور ينبع  -53
اتباع �ج جهت وامتســــق عرب املشــــاريع. لكن هذا التقييم يشــــري إىل حتد�ت أخرى  براجمياحملدد كان اســــتحداث منطق 

من موماً تطلب ا. فاحلكومات عبراجميتبع منطقاً ال تكثرية . ومن الصــعوابت الرئيســية أن حكومات وجهات ماحنة  براجمي
 ).اهل واصل متويل املنظمة للقيام مبشاريع (معظمها خمصصتدعماً فنياً حمدداً حمدود النطاق، واجلهات املاحنة املنظمة 

جي: اتيطار االســـــــرت اإلشـــــــاريع و املدورة "تعّرف وثيقة بينما إلضـــــــافة إىل ذلك، ما زال مصـــــــطلح "بر�مج" غري حمدد، اب -54
ة إلنشاء ضروريالددة زمنياً احمل"مشروع" على أنه "جمموعة من اإلجراءات الـــــــــــــــ  :املبادئ األساسية واخلطوط التوجيهية

ظمـة األغـذيـة من( "جمموعـة فريـدة من املنتجـات واخلـدمـات والنتـائج، وأداة الختـاذ قرارات متعلقـة بتخصــــــــــــــيص امليزانيـة
جمال  إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يفو ملييت إطار الربجمة القطرية . وتنبغي معاجلة ذلك يف ع)ب2014، والزراعة

 على هذه املسالة ابلتحديد. ن يركزانياللذالتنمية املستدامة 
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 لتحسني األداء والنتائجتعّلم الرصد وال

لكفاية إجراء حتليل ا صــــممة لتلبية احتياجات متعددة ال تدعم مبا فيهامل ملنظمةيف انظم املعلومات املتعددة  :5النتيجة 
ســتوى املعلى لنواتج اقد اســتثمرت املنظمة يف تقييمات و . راجعة تقدمي مالحظاتلنوعي ألداء الربامج وتفتقر إىل آليات 

 عزز األداء وفعالية النتائج.ت أفكارلتوليد مؤسسية فعالة م ، لكنها مل تستثمر مبا فيه الكفاية يف وظيفة رصد وتعلّ املؤسسي

كاتب الُقطرية، : شــبكة معلومات املثالثة اإلطار االســرتاتيجي (ختطيط العمل والرصــد ورفع التقارير) نُظم عمليةتدعم  -55
توى مســـــــتودع املعلومات على مســـــــو إلعداد تقارير عن عمل املكاتب القطرية؛ ونظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، 

على مســــــتوى نتائج الودعم التقييم، الذي يســــــتضــــــيف لوحة  وإعداد تقارير التنفيذ رباجميالاملشــــــروع؛ ونظام التخطيط 
اإلقليمية والقطرية اليت تصـــــــــــــدر كل ســـــــــــــنتني. ومن بني هذه النظم يركز نظام التخطيط الرباجمي النتائج و ككل املنظمة  

يف  نظم إدارة املعلوماتتكون هكذا، اإلجناز مقابل األهداف االســـــــــــرتاتيجية. على مباشـــــــــــرة على إدارة إطار النتائج و 
إىل حــد كبري عــبء تســــــــــــــجيــل البيــا�ت على الفرق اليت يتعني عليهــا إدخــال زيــد املنظمــة جمزأة عرب نظم خمتلفــة، مــا ي

كما أن الكمية الكبرية من املعلومات اليت جتمع ال تســـــــــــتخدم على النحو األمثل، خاصـــــــــــة ،  بيا�ت يف نظم متعددةال
ة أو ة أو األهـــداف االســــــــــــــرتاتيجيـــرباجميـــداء احلـــافظـــات الأل ةتبصــــــــــــــر مت ونظرات عنـــدمـــا يتعلق األمر بتوليـــد حتليال

 البلدان/املناطق.

مشـــــاريع.  دارة حافظةإل اً نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية، املصـــــمم كمســـــتودع واثئق جلميع املشـــــاريع، نظامليس  -56
هكذا، و ة العمل. التقدم يف خطهو يفتقر إىل الســـمات الرئيســـية الالزمة إلدارة خماطر املشـــاريع بفعالية ورصـــد ومراقبة ف

تخطى خيفق يف تقدمي مالحظات راجعة جمّمعة تمن اجلدير ابملالحظة أنه فائدة هذا النظام للمديرين حمدودة. و تكون 
 فردة. مستوى املشاريع امل

ذكر و  دورة املشـــاريع عدداً من نقاط الضـــعف يف إدارة دورة املشـــاريع يف املنظمة،ت مراجعة ابإلضـــافة إىل ذلك، حدد -57
ويؤكد املوظفون القائمون على  9.)14 :ه9201، منظمة األغذية والزراعة(إلجراءات املتعلقة بتنفيذها املرهقة لطبيعة ال

يها على يف التنفيذ. وقد اطلع فريق التقييم على حالة تعني فغري معقولة العمليات أن هذه اإلجراءات توّلد أتخريات 
 مثل هذهأن  للتشغيل. ويُفاد اً ، جملرد جعله جاهز Oracleأوراكل ليحصل على رمز  مشروع االنتظار مدة شهرين تقريباً 
اٍر جاملتعددة أمر اعتيادي. وتدرك اإلدارة العليا أوجه القصــور هذه والبحث  التخويلالتأخريات النامجة عن مســتو�ت 

 عن حلول هلا.

تقارير عن  لدعم ختطيط العمل وإعداد اً صـــــمم أســـــاســـــاملوإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم  رباجميالنظام التخطيط  -58
لى مستوى عاليت تساهم مباشرة يف خمرجات حمددة املخرجات غري يعكس ويرصد ال املنظمة، على مستوى نتائج ال

عدداً كبرياً من  ،حبكم التصـــــــميم. ويســـــــتبعد ذلك، مرتفعة احتمال أن تتحقق يف فرتة الســـــــنتنيتكون درجة املنظمة 
مّولة من املســـــــــامهات الطوعية) اليت جيري تنفيذها، لكنها ليســـــــــت على وشـــــــــك املشـــــــــاريع املاصـــــــــة خو املشـــــــــاريع (

االستكمال. وتشري املكاتب امليدانية أن ذلك يشوه صورة ختصيص املوارد واإلجناز على املستوى القطري. وواقع أن 

                                                
�ت امن بني نقاط الضعف، عدم وجود أدوات ووظائف يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية للقيام بتشخيص احلافظة من الكم اهلائل من البي 9

 الرصد املنهجي وإىل االفتقار إىلاملوجودة فيه؛ وغياب املمارسات واملعايري السليمة إلدارة املشاريع؛ واآلليات الضعيفة والقليلة املوارد لضمان اجلودة؛ و 
 توثيق الدروس املستفادة من تنفيذ املشاريع.
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كــاتــب كن أن يعوق إمكــانيــة نفــاذ املاملعلومــات يف الوقــت احلقيقي وأن ثقــل بيــا�تــه ميأحــدث يقــّدم  نظــام الهــذا ال
فيه هناك ول إن القيدل أيضــــــــــــــاً أنه غري جمهز لرصــــــــــــــد وإدارة الربامج اجلارية، رغم إليه القطرية املنتظم عرب اإلنرتنت 

 "رصد". ةوحد

املمول العمل  ال يعكس بشــكل وافاألخرى أنه وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم  رباجميالنظام التخطيط  قيودمن و  -59
 يمانســبة كبرية من العمل على املســتوى القطري. وعالوة على ذلك، فإن فصــل نظيشــكل  همع أنمن خارج امليزانية، 

ذ ودعم التقييم وإعداد تقارير التنفي رباجميالنظام التخطيط  -رئيســـــــيني ميزانية املنظمة ال خطيّ املعلومات على أســـــــاس 
يؤدي  ال – ة الربامج امليدانية للربامج امليدانية املمولة من مســـــامهات طوعيةلرب�مج العمل العادي ونظام معلومات إدار 

امجة عن ابالعتبار التحد�ت الن تأخذوإذا ما ملنظمة. امنوذج أعمال يف إال إىل تضـــــخيم أتثريات هذا القيد املتأصـــــل 
مني األموال أتخط رف النظر عن االفتقار إىل إمكانية التنبؤ ابملســــــامهات الطوعية، ميكن لنظام يُدمج األنشــــــطة، بصــــــ

تكاملة.  امل اهاملنظمة ابتباعه منذ اعتمادها خطة عملالتزمت أفضــــــــــــــل �ج الرب�مج الواحد الذي تعزيزاً ، أن يعزز هلا
وسع اإلدارة املتكاملة للميزانيتني أتثري اإلطار االسرتاتيجي، الذي يقتصر حالياً على الرب�مج العادي تميكن أن كذلك 
 األصغر.

قد ال يكون نظام شــــــــــامل وحيد يليب متطلبات التخطيط والرصــــــــــد وإعداد التقارير عملياً، نظراً لالحتياجات املتعددة  -60
ابملعلومات والتحليل على مســــــــــــــتو�ت خمتلفة من التجميع  ميتعني تزويدهذين وأصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة املتعددين ال

الحتياجات تحليل نوعي خاص اببمن أدوات خمتلفة ىن جتُ واخلصــــوصــــية. وهذا يؤكد احلاجة إىل تكملة املعلومات اليت 
ية والتخطيط مكتب االسرتاتيجإليها قد اطلع التقييم على إجراءات ابدر و للتعلم واملساءلة على حد سواء.  - اإلدارية

 أمهية حتسني تكامل الُنظم.دركت فعًال أُ  هكذامتكامل. و وإدارة املوارد لوضع نظام رصد للنتائج منّسق 

من  الكبريةها تاالســـــــــتثمار مبا فيه الكفاية يف نظام حتليل نوعي مناســـــــــب لرصـــــــــد نتائج حافظيف خفقت املنظمة لقد أ -61
 دورة مشاريع املنظمة رمسياً "التنفيذ والرصد"، مل توضع من الناحية العملية سوى متطلباتتتضمن . ويف حني املشاريع
) أن 7اإلجراء املتفق عليه ، 23: ه2019، غذية والزراعةمنظمة األ(دورة املشــــــــاريع ت مراجعة وجدقد فقليلة. رصــــــــد 

 املائةيف  27 عدألديها ترتيبات رصد موصوفة جيداً، يف حني  تفقط من املشاريع اليت أخذت كعينة كان املائةيف  23
وجود  إىل عدم املراجعةو أشــــــــري مرارا يف عمليات التقييم قد . و املشــــــــروع فقط خطة رصــــــــد وتقييم يف مرحلة بدايةمنها 

ني واصـــــــل تنفيذ مشـــــــاريع دون خطط أو موظفيترتيبات ســـــــليمة لرصـــــــد املشـــــــاريع، لكن العديد من املكاتب القطرية 
و برامج لتنمية أية خطوط توجيهية واضـــحة أالعثور على من املراجعة تمكن تمتفرغني أو ميزانيات للرصـــد والتقييم. ومل 

  10ة.هاميشكل حاجة القدرات للرصد، وذكر املوظفون أنه 

جهود فريق و همل تشــــــــهد أطر الربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية عملياً أي اســــــــتثمار يف الرصــــــــد، ابســــــــتثناء ملحوظ  -62
شــــكل خذ �تقدمي دعم إىل املكاتب امليدانية بلبناء القدرات يف جمال الرصــــد والتقييم والتعّلم،  5الرب�مج االســــرتاتيجي 

طار خلص توليف إطار الربجمة القطرية إىل أنه "بعد صــــــــــياغة إقد عم فين. و خطوط توجيهية وحلقات عمل تدريبية ود
ناد الربجمة القطرية، يُفتقر يف الكثري من األحيان إىل آلية رقابة فّعالة على املســـتوى القطري لتوجيه عملية التنفيذ ابالســـت

                                                
ئة من مجيع موظفي املشاريع الذين مشلهم املسح الذي أجري للمراجعة أ�م حباجة إىل مزيد من التدريب على الرصد والتقييم، وهو ايف امل 52أفاد  10

ئة من املسؤولني الفنيني الرئيسيني أنه ميكن حتسني معرفتهم وفهمهم لدورهم يف الرصد من ايف امل 46اجملال الذي حيدده أكثر طلبات التدريب. وأفاد 
 خالل سياسات وإجراءات وخطوط توجيهية أوضح.
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أحد اجملاالت اليت  قييم يف املكاتب امليدانيةإىل األداء والنتائج اليت مت حتقيقها". وكان االفتقار إىل قدرات الرصـــــــــــــد والت
 55اتن الفقر  :ب2016، منظمة األغذية والزراعة(أعرب فيها املوظفون عن قلقهم يف مســـح أجراه مكتب املفتش العام 

الرصــــد والتقييم جزءاً من البىن الالمركزية على مســــتوى املكاتب القطرية أو دون اإلقليمية مناصــــب ). وال تشــــّكل 92و
هيكل وظيفة الرصــــــد والتقييم مؤقت وخمصــــــص، وعادة يليب احتياجات إعداد التقارير بدًال من ا فإن اإلقليمية، ولذأو 

 ستخدم إلثراء حتسينات الربامج.أن يُ 

وختطيط  ة الرصــــدفعاليعدم كفاية الرصــــد إىل االفتقار إىل عن الوضــــع الراهن رغم التقارير املتســــقة اســــتمرار ال يشــــري و  -63
من  إىل ثقافة ال يُعطى فيها الرصـــد املســـتوى املناســـب من األمهية والرتكيز. وليس درات فحســـب، بل أيضـــاً التقييم والق

ات احلوكمة، من مثل جملس رصــد برامج املنظمة وجملس تنفيذ الربامج ورصــدها، أكدت على آليالواضــح ما إذا كانت 
حدة ضــــــمان و مزيج قدرات أيضــــــاً إىل أن املراجعة ت أشــــــار قد . و رباجميما يتعلق ابلرصــــــد االســــــرتاتيجي وال القيادة يف

. مع أمهية دورها بوصــــــــفها آلية الرقابة الداخلية املعنية بتنفيذ الربامجال تتناســــــــب اجلودة والرصــــــــد وســــــــلطتها ومواردها 
واحد)  منصـــب دائمأدىن (اآلن ال يوجد ســـوى  لدعم فريق أســـاســـي حبدٍّ  ةاألســـاســـيمن امليزانية أتمني األموال وغياب 

 ضمان جودة إجناز الربامج ميثل خماطرة مفرطة على وظيفة رئيسية من حيث األداء التنظيمي.ل

ائج التشــــــغيلية أن "لوحة النتمن يعكس التقييم ما توصــــــلت إليه نتائج شــــــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف و  -64
منظمة األغذية (وليس على نوعية النتائج"  تفحص النتائج/النواتج وتركز يف الغالب على العمليات وإجناز النواتج ال

النظم القائمة احتياجات إعداد التقارير عن النتائج، فإ�ا ال تليب احتياجات تليب ويف حني  .)137: أ2019، والزراعة
مديري الربامج وال تدعم التحليل النوعي القوي الذي تتطلبه اإلدارة العليا (جملس تنفيذ الربامج ورصــــــــــــــدها، الربامج 

 مسائل رئيسية من مثل: لتناولاالسرتاتيجية، املديرون العامون املساعدون) 

 ؟اً ة اليت تعمل فيها املنظمة جيدرباجميواجملاالت ال اجلغرافيةما املناطق  •
على حنو مســــــــتدام يف حتســــــــني إمكانية حصــــــــول املرأة الريفية على فيها املنظمة ســــــــامهت اليت  البلدانعدد كم  •

 ؟ك، وكيف كان ذلاملوارد
ها يف حالة اجلوع وســــــوء التغذية والفقر واســــــتدامة املوارد الطبيعية وقدرة النظم الغذائية ئوشــــــركا املنظمةما أدوار  •

 ؟ي مسامهاهتم الرئيسيةهوما  العيشوسبل على الصمود 
نملاذا ال  • ف ؟ كيمرةاملســــت ابلكامل؟ أين الفجواتخمرجاهتا هامة، رغم أن املنظمة تنجز  نواتجمؤشــــرات  تتحســــّ

 ؟اهلى ميكن للحكومات أن تتصد
 تفسر جناح املنظمة أو إخفاقها على املستوى القطري؟ اليتما العوامل  •
كبرية من مشـــــــــاريع املنظمة من أتخريات ومتديدات؟ ما العناصـــــــــر الرئيســـــــــية اليت تعرقل تنفيذ   نســـــــــبةملاذا تعاين  •

 مشاريع املنظمة يف الوقت املناسب وبفعالية؟
ما يتعلق أبهداف التنمية املســــــــتدامة، وحتديداً من حيث صــــــــياغة  املنظمة إىل البلدان يفه ما الدعم الذي تقدم •

 وتعبئة االستثمار والقدرات على ترقية التقدم ورصده مقارنة ابملؤشرات؟ ابلسياساتنظر�ت التغيري واألخذ 

 جلمع البيا�ت عن ري كل ســــــنتنيعلى مســــــتوى املنظمة اليت جتالنواتج  اتيف تقييم اً كبري اســــــتثماراً  اســــــتثمرت املنظمة  -65
اإلطار االســـــرتاتيجي لرصـــــد أثر املنظمة على املســـــتوى القطري، وحتديد التغيريات  النواتج يفاملؤشـــــرات على مســـــتوى 
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ومدى ما قامت به  ،وهي مســـــــــــــائل ميكن أن تعرقل التقدم 11والتحد�ت يف البيئة التمكينية على املســـــــــــــتوى القطري،
مة، مل تســـتثمر للمنظ القدرات املطلوبة لتحقيق األهداف االســـرتاتيجية. ووفقاً اء نشـــإو  إصـــالحات ضـــروريةمن البلدان 

لربط  النواتجليات رصــــــد قائمة على آاســــــتثمرت املنظمة يف وضــــــع قدر ما أي وكالة أخرى من وكاالت األمم املتحدة 
 حدود مساءلة الوكاالت ابلتأثريات يف البيئة التمكينية.

لى مستوى املنظمة تقييمات النواتج عاملوارد تدرجييا: مشل مسح  ةكثيفعلى مستوى املنظمة  تقييمات النواتج  تأصبح -66
بلداً مشلها املســــــــــــــح  55ابملقارنة مع مشــــــــــــــارك)،  3 000(وأكثر من  96 من البلدان 2017-2016األخري يف الفرتة 

درجة لتقييمات مل تســــــــــــــتخدم إال بقق الغرض املرجو ابلكامل، إذ إن نتائج هذه احتالســــــــــــــابق. غري أن هذه العملية مل 
أشــــــــــــــار هذا التقييم إىل وجود عدد من الثغرات من منظور التعّلم اإلداري، وأيضــــــــــــــاً إىل أن تقارير تنفيذ قد حمدودة. و 

مع جتيف حني  ،مج أو اجمللس قبل املصــــــــادقة عليها. وأيضــــــــاً �مداوالت جادة يف جلنة الرب تُثر الربامج لفرتة الســــــــنتني مل 
كفاية من جانب ه المبا فيلومات هذه املعكمية كبرية من املعلومات، مل تستخدم واتج على مستوى املنظمة  تقييمات الن

 مديري الربامج. 

رد. وقد مكتب االســــــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوايف مســــــــؤوليات التخطيط والرصــــــــد وإعداد التقارير تتالقى حالياً،  -67
حلاجة إليها لتكملة اليت تشتد اككل ملنظمة  على مستوى االتقييم النوعي  يكون هذا هو املكان املناسب لتنسيق وظيفة

ة األخرى ملكتب وظيفالهذا الدور بوضوح عن شريطة أن ُميّيز وحتليل املعلومات الناشئة عن نظم رصد نتائج املنظمة، 
 .ملنظمةإعداد التقارير على مستوى اظيفة و هي ، و االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد األخرى

 املواءمة مع الالمركزية واملشهد الناشئ -تعبئة املوارد واالستثمار

رات تعبئة لربامج االســـــرتاتيجية. لكن قدل أتمني األموالاحنة بشـــــأن املهات اجلاملنظمة تدرجيياً مع  تتواصـــــل :6النتيجة 
زايد على نائية جيري اختاذها على حنو متالثأتمني األموال أن قرارات مع املوارد يف املكاتب امليدانية ما تزال ضـــــــــــعيفة، 

مار للربامج االســــتثاجتذاب ترّكز على جديدة مناذج ألعمال بعد املنظمة مل تضــــع املســــتوى القطري. وعالوة على ذلك، 
 الوطنية، ابإلضافة إىل برامج من األموال الطوعية، كوسيلة لز�دة أثرها على التنمية القطرية.

ريق مهام جديد في املقر، يعكس إنشاء ففوارد ابطراد على مدى السنوات القليلة املاضية. لقد تطورت وظيفة تعبئة امل -68
إىل �ج  متلقٍ -معين بتطوير األعمال لتنســــيق اإلجراءات واالســــرتاتيجيات اجلديدة لتعبئة املوارد انتقاًال من عالقة مانح

�ت نتيجة  ألهداف االسرتاتيجية، اليت واجهت حتدل لاألموااملنظمة الكثري من مل جتتذب الشراكة يف املوارد. ويف حني 
لة عن استباقي ملحوظ من جانب الوحدة املسؤو  تواصلكو�ا واسعة النطاق وغري قابلة للتسويق بسهولة، هناك اآلن 

عب الفنية من خالل آلية فريق املهام املعين بتطوير األعمال. و  جرى د قتعبئة املوارد مع الربامج االســــــــــــــرتاتيجية والشــــــــــــــُ
اركة فرق الربامج تزايد مشـــــتمع أهداف التنمية املســـــتدامة. كما  ةً عشـــــر جماالً للرتكيز متوائم اثينلتطوير األعمال حتديد 

 مع الشركاء يف املوارد، ال سيما يف مناسبات "احلوار االسرتاتيجي".للتواصل االسرتاتيجية يف بعثات مشرتكة 

                                                
كما هو موضــــــح يف القســــــم "مســــــح خط األســــــاس املؤســــــســــــي: العمل يداً بيد مع املنظمة من أجل عامل أفضــــــل" على موقع املنظمة (منظمة األغذية   11
  survey/ar-baseline-planning/corporate-http://www.fao.org/about/strategic) ز2019لزراعة، وا

http://www.fao.org/about/strategic-planning/corporate-baseline-survey/ar
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 جمــال القــدرات الفنيــة (من املقر إىل املكــاتــب اإلقليميــة ودون اإلقليميــة)، مع ذلــك، رغم التطبيق الكبري لالمركزيــة يف -69
تطبيق الالمركزية يف إىل اه جتاال. وال يتناغم ذلك مع مفّصلة بوضوح اتم وظيفة تعبئة املوارد يف املكاتب امليدانيةتكن  مل

هامة، إذ أن احلصــــة األكرب من املوارد ولذلك تداعيات  12صــــنع قرارات اجلهات املاحنة الثنائية على املســــتوى القطري.
ومل تكن هناك خطط عمل رمسية لتعبئة املوارد على  13لعمل على املســــــــــــــتوى القطري.إىل امن خارج امليزانية موجهة 

وكشــــــــــف التقرير التوليفي  14املســــــــــتوى اإلقليمي، وال مؤشــــــــــرات لتعبئة املوارد لتحديد املســــــــــاءلة يف املكاتب امليدانية.
هذا اليت جنمت عن املشــــــــــاورات اإلقليمية كما كشــــــــــفت   )أ2019، منظمة األغذية والزراعة(اتيجية لألهداف االســــــــــرت 

التقييم احلاجة إىل ز�دة القدرات والدعم على املســــــــــتوى امليداين يف حتديد اجلهات املاحنة واالســــــــــتخبارات التنافســــــــــية 
 ية.تقدمي العروض" التنافس ات"طلب ـعدد االستجاابت لالز�دة يف جملاهبة ووضع املقرتحات وتقدمي الدعم 

إىل املســــــــتقبل، مع ضــــــــخامة املوارد الالزمة لتمويل أهداف التنمية املســــــــتدامة، أخذت املباحثات حول تطلعنا ما إذا و  -70
البلدان اليت ىل إالتمويل اإلمنائي التحّول من أتمني األموال إىل التمويل، خاصة مع اخنفاض تدفقات املساعدة اإلمنائية 

يف جي املقبل يف اإلطار االســـرتاتيمنوا. ويســـتدعي ذلك إعادة التفكري األقل البلدان وضـــع أو خترج تدرجيياً من  خرجت
 إطار ســـــــيكون من املفيد إدراج تعبئة االســـــــتثمارات كمقياس يفو تعبئة املوارد واالســـــــتثمار. لالنهج الذي تتبعه املنظمة 

. ويف الســـــنوات عهاابالرتباط مســـــتدامة اليت قبلتها البلدان ابلفعل أو النتائج، اســـــتناداً إىل مؤشـــــرات أهداف التنمية امل
امة أو املصلحة ما يتعلق ابالستد األمهية سواء يف ةاستثمارات القطاع اخلاص ابلغن أب األخرية، كان هناك قبول متزايد

 اخلاص. العامة األكرب لنظام األغذية. ويتطلب ذلك مزيداً من الرتكيز على الشراكات مع القطاع

إىل أمهية شــــــعبة مركز االســــــتثمار يف  )أ2019، منظمة األغذية والزراعة(لألهداف االســــــرتاتيجية تطرق التقرير التوليفي  -71
العاملية وموارد  اقوم به األهداف االسرتاتيجية مجيعها، وتشكل بصمتهتدعم تعبئة االستثمارات. ويشمل العمل الذي 

تفعيل لالكبرية من عمليات االســتثمار للمؤســســات الدولية نقاط دخول هامة  اهوفرها وحافظتتاخلربة املتخصــصــة اليت 
نظمة حضـــــــورها اإلقليمي، هي األقدر على توجيه املأيضـــــــاً شـــــــعبة، اليت زادت الخربة املنظمة وُ�جها االســـــــرتاتيجية. و 

ية  لأدوات مادد و االخنراط مع أصـــــحاب مصـــــلحة جســـــتدعي خالل التحّول من أتمني األموال إىل التمويل، الذي ســـــي
منظمة (التمويل املختلط وسندات التنمية املستدامة واالستثمارات ذات األثر من القطاع اخلاص، وما إىل ذلك كمثل 

هامة يف تكملة االســــتثمارات من خالل املعرفة  الشــــعب األخرى أدوار ل. غري أن )95 : الفقرةأ2019، األغذية والزراعة
 ث والشراكات. احبواحلوار واأل

 ظمة املنملهمات فعالية وكفاءة السياسات واإلجراءات اإلدارية يف دعم اإلجناز املتكامل  2-2

 الالمركزي مع اإلجناز تواؤم توازن وتوزيع القدرات الفنية لل

                                                
بلّ  12

ُ
ئة من املســامهات الطوعية (لكل تقرير ايف امل 79غ عنها، وهي أن حوايل ال حتدد نظم املنظمة أين جتري تعبئة املوارد، ولذا اســتخدم التقييم احلصــة امل

 ، كبديل لتوضيح هذا االجتاه.2017-2016) وجه إىل العمليات امليدانية يف الفرتة 2017من تقارير تنفيذ الربامج لعام 
 ئة للربامج القطرية.ايف امل 60ئة للمبادرات اإلقليمية وايف امل 20و ئة للمنتجات/الربامج العاملية،ايف امل 20التوزيع التقرييب حلصص إجناز الربامج هو  13
) مســــــــؤوليات تعبئة موارد أكثر تفصــــــــيالً ملمثليات 1) أبربعة إجراءات رئيســــــــية هي: (ج2016أوصــــــــت مراجعة تعبئة املوارد (منظمة األغذية والزراعة،  14

) حتســني جودة البيا�ت وإدارة املشــاريع الوشــيكة للحصــول على صــورة 2مل وتقييم األداء؛ (املنظمة وقادة الربامج االســرتاتيجية وربط املســاءلة خبطط الع
دعم التعاون بني بلدان اجلنوب وشــــــــعبة تعبئة و ) 4) على مدراء تنفيذ املبادرات اإلقليمية وضــــــــع خطط رمسية لتعبئة املوارد اإلقليمية ؛ (3واقعية للموارد؛ (

 .انية لسد الفجوات يف القدرات يف املكاتب اإلقليميةاملوارد ومكتب دعم املكاتب امليد
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درهتا ختصــــيص املوارد البشــــرية وزادت قاملنظمة المركزية، أعادت وال يف ســــياق تنفيذ اإلطار االســــرتاتيجي :7النتيجة 
لى النحو املناســــــــب بني ع الفنية. ومن التحد�ت املســــــــتمرة توزيع القدرات اثبتةميزانية  العمل يف بيئةالعامة، رغم ة الفني

 .تلبية االحتياجات القطريةل يف الوقت املناسبعليها صول املناطق وضمان احل

جي املراجع، فيذ اإلطار االســرتاتيحتويل املوارد البشــرية للمنظمة لدعم تنرئيســي إىل ع ا دفان، كان هناك 2012منذ عام  -72
قطاعات وُ�ج لل اً عابر متعدد التخصصات و  اً وتصميم رباجميجمموعات مهارات جديدة لدعم التفكري العى استدالذي 

احلماية ثل من م، . وأصــــبحت جماالت خربة جديدة هامة أيضــــاً إدارة قائمة على النتائج وموظفني ذوي توجه فين عالٍ 
الدافع إىل رئيســـــيا  حتد�ً الريفية الالئقة وســـــالســـــل القيمة وتغري املناخ. ويف الوقت نفســـــه، شـــــّكل  االجتماعية والعمالة

اليت تخطيط الرات دو من حتقيق قدر أكرب من الكفاءة والوفور يف مواجهة موارد امليزانية العادية الثابتة على مدى أربع 
 سنتني.تستغرق كل منها 

إلضافة إىل عن تطبيق الالمركزية وعمليات التنقل، اباليت جنمت املوظفني و صب مناأدت التعديالت اليت أدخلت على  -73
. مع ذلك، خســـارة متصـــورة يف القدرات الفنيةإىل إنشـــاء فرق إدارة الربامج االســـرتاتيجية من الوحدات الفنية يف املقر، 

) والتقييم املســــــــــــــتقل 2015زراعة، األدلة من مكتب االســــــــــــــرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد (منظمة األغذية والتدعم 
املنظمــة متكنــت من احلفــاظ على أبن  ) االدعــاءاتCleaver, Golan and Sood, 2017لمنظمــة (ل للقــدرات الفنيــة

م املســــــــــتقل أن االســــــــــتخدام . والحظ التقييتقريبا قدراهتا الفنية يف مواجهة ارتفاع تكاليف املوظفني وميزانية إمسية اثبتة
أدى إىل ز�دة  - اســـــتشـــــاريون ومشـــــرتكون يف اتفاقات اخلدمة الشـــــخصـــــية -البشـــــرية من غري املوظفنياملتزايد للموارد 

ســاب الضــوء على التحول يف الوظائف الفنية املمولة من احلاملســتقل التقييم القدرات الفنية. وعالوة على ذلك، ســلط 
  15قصد اإلطار االسرتاتيجي.مالعام يف اجملاالت الفنية املختلفة والوظائف التمكينية، متشياً مع 

متوفرة أو الفنية قدرات أن الابلضـــــرورة  ةطفيفز�دًة املنظمة من احلفاظ على قدراهتا الفنية العامة وز�دهتا متّكن ال يعين  -74
خلص التقييم إىل أن املنظمة ال تســــــــــــتخدم قدراهتا العامة على قد . و اميكن احلصــــــــــــول عليها حيثما كانت حاجة إليه

املطلوبة يف كل رات زيج القدق مبلما يتع الفتقار إىل الوضــــــوح يفاآليات ختصــــــيص املوظفني و لقصــــــور  راً أكفأ وجه، نظ
 وظيفة وموقع.

اخلاصــــــة ة ســــــياســــــالتنقل املوظفني لتكييف القدرات، على النحو الذي أقره إدخال حركية هناك حاجة إىل درجة من و  -75
ملزيج  منهجيما يبدو إىل حتليل  اب املوظفني ال تســــــــــــــتند يف. غري أن جتربة املوظفني تشــــــــــــــري إىل أن إعادة انتدبذلك

املطلوب يف مواقع املكاتب املختلفة. ويف حني قد تكون هناك حاجة إىل خربة متخصــــــــــــصــــــــــــة يف املقر لتلبية القدرات 
االحتياجات على املســــــــــــــتوى العاملي، فإن املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية ســــــــــــــتســــــــــــــتفيد ابألحرى من خرباء ذوي 

فتقار إىل اكل مكتب. وابإلضافة إىل ذلك، هناك يف  نظراً لعدد الوظائف الفنية احملدودة  ،صات فنية أوسع نطاقاً ختص
ليم تحليل وتعديل مزيج املهارات املطلوبة لتلبية األولو�ت املختلفة لكل إقابنتظام بالقيام آليات مؤســــــــســــــــية لضــــــــمان 

كما أفيد يف   بذلك، تاملكتب دون اإلقليمي ألمريكا الوســطى، قامودون إقليم. وتبني األدلة أن بعض املكاتب، مثل 
ظمة (مناملكتب على االســــــــــــــتجابة لالحتياجات القطرية هذا ما يتعلق بقدرات  حقق نواتج إجيابية يفما تقييم عمله، 

، 2019-2018كجزء من األعمال التحضــــــــــــــريية لرب�مج عمل املنظمة وميزانيتها للفرتة و . )د2018األغذية والزراعة، 
                                                

) على وظائف يف السنوات 21) واالقتصاد (21)، وإدارة املعلومات واملعرفة (26)، واإلدارة الفنية (35على سبيل املثال، حصل كل من التعاون الفين ( 15
 يوانية وحيازة األراضي أبربع.األخرية، بينما اخنفض عدد الوظائف يف إدارة األراضي واملياه والثروة احل
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ية واهلدف املتطلبات الفنية للربامج االســـــــــــــرتاتيجالقدرات الفنية للمنظمة مع مالءمة هدفها قامت اإلدارة العليا بعملية 
بعض الوظائف الفنية يف املقر واملكاتب لاملطلوب مزيج القدرات أدى ذلك إىل إعادة تشــــــــــــــكيل ف. 6االســــــــــــــرتاتيجي 

 . أفضل اتيجياسرت ذات منحى ة و براجميأكثر من برامج قطرية لرعاية ف اإلقليمية مبا يتماشى مع متطلبات التوظي

 دعم فوري وســــــــــياقي. القدرات قريبة لتوفريينبغي أن تكون اخلارجية،  الفنيةمبا أن املكاتب القطرية تعتمد على اخلربة و  -76
أن ، الفنيةن اخلربة حرجة م ، لدى توفر كتلةيف أمريكا الوســـــــطي أنه ميكن للمكاتب دون اإلقليميةظمة املنوتبني جتربة 

 الفنيةمع ذلك، يالحظ التقييم أن القدرات ). د2018(منظمة األغذية والزراعة، ختدم االحتياجات القطرية بفعالية 
 إىل املسحمن اجمليبني على  املائةيف  42أشار قد مع االحتياجات. و  يف املكاتب دون اإلقليمية مل تكن متناسبة عموماً 

ة يف القدرات يف مكاتبهم دون اإلقليمية. وعلى وجه اخلصــــوص، ذكر الكثريون أن دعم الســــياســــات وجود ثغرات كبري 
 اسية.لز�دة األثر احملتمل للمنظمة يف جماالت عملها األس من االستثمار جماالت خربة تتطلب مزيداً هي واالستثمارات 

ن الوقت الذي عباء مهام تشـــــــــغيلية تقلل مأب ثقلونمُ هناك مالحظة أخرى هي أن اخلرباء الفنيني يف املكاتب امليدانية و  -77
وظائف إدارة الوظائف الفنية و ه ال يُنظر إىل أن�جم عن ميكنهم تكريســــــه ألعمال املشــــــورة الفنية والدعم الفين. وذلك 

يم، حســــب اإلقل للخرباتالصــــارم أن التقســــيم  الربامج على أ�ا تتطلب خربات أو مواهب خمتلفة. وأخرياً، يبدو أيضــــاً 
خدام لدعم مكاتب قطرية يف أقاليم أخرى، يتعارض مع االســـتيف إقليم ال ميكن مبوجبه اســـتخدام خمزون اخلربات ذي ال

 للموارد البشرية ويستدعي مزيداً من املرونة. ؤالكف

 مكاسب الكفاءة مقابل فعالية اإلجناز

إال ني، اإلدارية إىل وفور يف الكفاءة على مر الســـناملتعلقة ابلســـياســـات احلديثة العهد القرارات يف حني أدت  :8النتيجة 
 ها.فعالية وكفاءة التنفيذ تشّكل خطراً على مسعة املنظمة بني شركائها ونظرائعلى  هامةعنها عواقب غري مقصودة  متجنأنه 

االلتزام القويني، رغم التصور املفاهيمي و  ،أشار التقرير التوليفي لألهداف االسرتاتيجية، واجه اإلطار االسرتاتيجيكما  -78
وعلى ). أ2019راعة، (منظمة األغذية والز بعض التحد�ت املتعلقة ابلتنفيذ وأتثر بوجه خاص جبوانب تشغيلية وإدارية 

. ويســـلط التقييم ازهإجن�ا أثرت على إال أالرغم من أن العمليات التشـــغيلية واإلدارية مل تنبثق عن اإلطار االســـرتاتيجي، 
نبغي أال يفســر يف املكاتب امليدانية. وي ض املســائل اليت أفيد أ�ا أثرت على نوعية اإلجناز، خاصــةً على بعأد�ه الضــوء 

 البيئة التمكينية. رضه تفقيد بل إىل عيب يف اإلطار االسرتاتيجي نفسه، يشري إىل التحليل يف هذا القسم على أنه 

دة مثاين ســــنوات. وقد اثبتة مكانت مع قيود ميزانية عادية    على املنظمة التعاملأثناء تنفيذ اإلطار االســــرتاتيجي، تعّني  -79
حتققت و ســـني الكفاءة. تحلضـــوابط وإجراءات إدارية خمتلفة لتحقيق ختفيضـــات يف التكاليف و على مر الســـنني اتبعت 

 املناصـــــــــــبوذلك عن طريق خفض  ،مليون دوالر 150 تفوقخالل الســـــــــــنوات الثمانية وفور على مســـــــــــتوى املنظمة 
 امليزانية والتكاليف املرتبطة هبا وحتديث وتبســــــــــــــيط اهلياكل اإلدارية والعمليات التشــــــــــــــغيلية. وجاءت الوفور املدرجة يف

يف  املائةيف  33يف عدد الوظائف و املائةيف  32خفض قدره  – وامليزانيات التشـــــــغيليةاملناصـــــــب الرئيســـــــية من خفض 
لمكاتب علومات وقدرات املوارد البشــــــــرية وتوفري متويل للتحســــــــني نظم تكنولوجيا امل األموالامليزانية. وأعيد ختصــــــــيص 

 16يف امليزانيات. املائةيف  18املدرجة يف امليزانية و املناصـــــــــبيف عدد  املائةيف  13امليدانية، ما أســـــــــفر عن ز�دة قدرها 
ضـــافة مكاتب إب فتوســـيع حضـــور املنظمة امليداين دون ز�دة مقابلة يف التكالي ابملالحظةومن اجلهود األخرى اجلديرة 

                                                
 قّدمت املعلومات يف مناقشات مع �ئب املدير العام للعمليات  16
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دون إقليمية ومكاتب اتصــال وشــراكات متّول من مســامهات البلدان املضــيفة. وقد لفتت التدابري التقشــفية اليت اختذهتا 
أنه "منذ فرتة  الذي أشـــــــــار إىلو تقييم الذي أجرته شـــــــــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف، الاملنظمة االنتباه يف 

 تمبلغ مليار دوالر لكل ســـــــنتني وحققت وفوراعلى اثبتة امسية ضـــــــمن ميزانية عادية  ، عملت املنظمة2012-2013
ــــــــــــــ مستدامة خالل الفرتة قدرهتا املنظمة ب : 2019ف، م أداء املنظمات املتعددة األطراشبكة تقيي)(مليون دوالر"  140ـ

39.(  

لغ احلفاظ على معدل شــغور يبك،  ة عمليةإىل وضــع اســرتاتيجيات تكييفي 17دفعت ضــغوط العمل مبيزانية أســاســية اثبتة -80
قييم أداء شــــــــــــــبكة تاليت قامت هبا راجعة امللدعم الربامج. وقد أعربت املناصــــــــــــــب واســــــــــــــتخدام الوفور يف  املائة يف 15

رمبا يكون قد ســــــــــــــاهم يف حتقيق وفور يف  عن قلقها من أن ذلك " 2019-2018املنظمات املتعددة األطراف للفرتة 
نظمات املتعددة م أداء املشــــبكة تقيياملنظمة" ( عدم احلفاظ على قدرات أســــاســــية مســــتقرة يفاطر بلكنه خي ،التكاليف

 ).40: 2019ف، األطرا

كان هلا أثر   ،لســـفر واملشـــرت�تابدام اســـتشـــاريني و ختتعلق أســـاســـاً ابســـت ،إجراءات إداريةعدة على وجد التقييم أمثلة  -81
 األجليف نتائج لاقصـــــــري وفعالية اليف األجل كفاءات المقايضـــــــات كبرية بني انطوت على ســـــــليب على نوعية اإلجناز و 

هذه العمليات على كفاءة اإلجناز وجودته، فضــــــــــالً عن مسعة املنظمة لدى احلكومات والوكاالت تراكم ؤثر ي. و الطويل
 الشريكة واجلهات املاحنة.

  النتائج املرتتبة على ذلك حدوث أتخريات يف املشــــــــــــــاريع. ويف حني مل توفر بيا�ت على نطاق املنظمةى حدإكانت و  -82
ـــــــــــــــ  املائةيف  67لق: شــهد اجتاه مقاألقاليم عن أحد بيا�ت من تكشــفت ، ككل ذة من عام املنفّ  681من املشــاريع الـ

منها إىل  املائةيف  12 ، بينما أدىكلفةدون تهذه التأخريات  من املائةيف  54أتخريات، وكان  2019إىل عام  2016
فقط  لٍ ليق عددٍ  غريال ميكن أن يعزى املعلومات، هبذه أدلوا وفقاً للموظفني الذين و  .)1ز�دات يف التكاليف (اجلدول 

داخلية كان الســــــبب الرئيســــــي هو العمليات الاء، بينما  نظر املوافقات من الإىل من هذه التأخريات إىل اجلهات املاحنة و 
 .أكثر ما ينبغيإىل جداول زمنية طموحة  ، يف بعض احلاالت،املرهقة، ابإلضافة

 يف مشاريع املنظمةاملنتشر للتأخري إيضاح : 1اجلدول 
 

 طريقة أتمني األموال

 ياتريخ االنتهاء الفعل مل يؤجل
 دةو دون ز�أ ةد�(بز 

 )يف امليزانية

 اتريخ االنتهاء الفعليُأجل 
 

ز�دة يف امليزانية دون  بز�دة يف امليزانية 

 29 224 125 فينبرامج التعاون ال
 8% 59% 33% فينبرامج التعاون المن مجيع  %

 56 144 103 من خارج امليزانية
 18% 48% 34% من مجيع املشاريع من خارج امليزانية  %

 85 368 228 مجيع املشاريع
 12% 54% 33% من مجيع املشاريع  %

                                                
 ئة لربامج التعاون الفينايف امل 14ئة منها خمصص ألجور املوظفني وايف امل 70أكثر من  17
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 2019إىل عام  2016 إقليم واحد من عام مشروعاً نفّذت يف 681 إىل استناًدا: مالحظة
 والزراعة األغذية ملنظمة اإلقليمي املكتب موظفو: املصدر

 ستشاريناملو  وظّفنياملتوظيف 

أدخلت املنظمة بعض التحســــينات على كفاءة عمليات توظيف موظفيها، لكنها ما زالت تواجه صــــعوابت  :9النتيجة 
ثل متطلبات اللغة لدى مكحســنة النية،   تدابريٌ  ظيفَ التو  يف توظيف اخلرباء االســتشــاريني يف الوقت املناســب. وقد أعاقت

 ويض مناسب الختاذ القرارات املتعلقة ابملوارد البشرية.املستشارين، إىل جانب االفتقار إىل تف

أدخلت املنظمة تدابري لتحســــــــني كفاءة تعيني املوظفني. وخلصــــــــت "مراجعة تعيني املوظفني من الفئة الفنية وشــــــــغلهم  -83
إىل أن املنظمــة اتبعــت ممــارســـــــــــــــات جيــدة  2018للوظــائف" اليت أجراهــا مكتــب املفتش العــام وخــدمــات الرقــابــة عــام 

. ومشلت )ه2018(منظمة األغذية والزراعة،  2011لت عدة حتســـــــينات على التعيني منذ املراجعة الســـــــابقة عام وأدخ
التحســــــــينات إدخال مواصــــــــفات عامة للوظائف، واســــــــتخدام التكنولوجيا للتعجيل ابلتعيني واجتذاب جمموعة متنوعة 

. ومع عة من املرشــــحني لشــــغل الوظائف الشــــاغرةمو جملاملســــبق لتأهيل لجغرافياً من مقدمي الطلبات، واســــتخدام قوائم 
يوما، أاثرت املراجعة خماوف من أن تتّبع التقدم يف   120ســـــــــــتغرقه التعيني إىل ياإلقرار ابلتقدم يف تقليص الوقت الذي 

كل خطوة من خطوات عملية التعيني مل يكن مفصـــالً مبا فيه الكفاية لتحديد االختناقات. وكشـــف مســـح ألصـــحاب 
قار إىل تعلق بطول عملية التعيني واالفتقار إىل الشــــفافية واإلنصــــاف واالفتتكتب شــــواغل املداخليني أجراه املصــــلحة ال

 .)ه2018(منظمة األغذية والزراعة،  معلومات حول العملية

من اجمليبني أ�م غري قادرين على تعيني  املائةيف  47أفاد  -مشــــــــــــــاهبة خالل هذا املســــــــــــــح التقييميدواعي قلق برزت  -84
أن إجراءات تعيني املوارد البشــــــرية من غري من اجمليبني أيضــــــاً  املائةيف  47 أفادظفني مناســــــبني يف الوقت املناســــــب و مو 

يف صـــدًى هلا لتعيني يف ا اتاملتعلقة ابلتأخري دواعي القلق ووجدت اخلرباء االســـتشـــاريني) يصـــعب فهمها. كاملوظفني (
 االجتماعات اإلقليمية أيضا.

ع موظفني متفرغني، اعتمــدت املنظمــة بتزايــد على االســــــــــــــتعــانــة خبربات خــارجيــة من خالل عقود مع جتميــد تعيني مو  -85
ض التأخري يف اســـــتقدام االســـــتشـــــاريني اإلجناز للخطر. وعالوة على ذلك، وّلد يعرّ  ااســـــتشـــــاريني قصـــــرية األجل، ولذ

 قواعد ثت التغيريات العديدة يفالتوظيف ردوداً ســــــلبية أكثر من أي جمال آخر مشله مســــــح ممثليات املنظمة. وقد أحد
ســــــــــــف األمن اجمليبني عن  املائةيف  47وإجراءات التوظيف ارتباكاً إضــــــــــــافياً للمديرين املكلفني ابلتوظيف: فقد أعرب 

 ما يتعلق ابملوارد البشرية من غري املوظفني. لتعقيد إجراءات التوظيف يف

وعة خطر اســــــــتنزاف املواهب من جممفاقمت و  مقصــــــــودة غريعواقب على اإلجناز ية الناحلســــــــنة لبعض التدابري  تكان -86
 غري موات للمنظمة يف ســــــوق شــــــديدةنه من الواضــــــح أوذلك وضــــــع  -اخلربات الفنية اليت تراكمت على مدى طويل

 ما يتعلق ابخلربات الفنية.  التنافسية يف

بلغتني حلد األدىن ابمتطلبات املنظمة من حيث اللغة على أن يكون لدى املوظفني واخلرباء االســـتشـــاريني إملام تنص  -87
تعدد اللغات يف ذلك يف حني يعزز و  .تثبت ذلك وأن يقدموا شــــــــــــــهادات رمسية 18من لغات األمم املتحدة الرمسية

                                                
معرفة حمدودة  نية ومعرفة حمدودة إبحدى اللغتني األخريني أوليزية أو الفرنســـية أو اإلســـباكســـتشـــاري معرفة عملية ابللغة اإلنمطلوب يف حالة العقد اال 18

 ابللغة العربية أو الصينية أو الروسية، بينما تتطلب العقود من نوع اتفاق اخلدمة الشخصية معرفة عملية أبٍي من هذه اللغات.
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من ني مؤهلني دام موظفني واســـتشـــاريني دوليخيف اســـتصـــعوابت لألقاليم يثري املنظمة بوصـــفها منظمة دولية، إالّ أنه 
ثات إىل مناطق ابلقيام ببععندما يتعلق األمر إتقان لغات رمسية متعددة ميزة قد يكون ن. و و توفر من يأفضــــــــــــــل بني 

إتقان لغة واحدة  حمددة تتطلب ما يتعلق بعقود قائمة على التكليف مبهمة مته مشـــــــكوك فيه يفءمالإال أن خمتلفة، 
). ففي مثل هذه احلاالت، شــــرط إتقان لغتني غري مالئم، وال ينبغي أن يكون عامالً حامساً معينة موعة لغاتجمأو (

 توفر معرفة عملية ابللغات املطلوبة للعمل أو التكليف احملدد، على النحو الذيعندئذ واألكثر عملية ، يف األهلية
 التوظيف.اليت تنوي وحدة الحتدده 

 شرط غيابعلى ترتتب ية آاثر سلبأية على التدليل تطلبات اجلديدة أفضل اخلرباء املتوفرين دون استبعد تطبيق هذه امل -88
اســـــتنزاف  هناك أيضـــــا خطرإال أن لتعّلم واحلصـــــول على شـــــهادة لغة، البعض لطلب جهود تهذا املوقد يعزز . تنياللغ

كافة يس لدى  شهادة مزيداً من التعقيد، إذ لعلى اجلميع. وقد أضاف شرط الله التطبيق الصارم فعل اخلربات الكبرية ب
 شهادات تؤكد كفاءهتم اللغوية. ،االستشاريني، وخاصة اخلرباء الفنيني اخلارجيني رفيعي املستوى

 سبقة وتفويض السلطةاملالضوابط 

ة احملدودة يف واملرونالضــــوابط املســــبقة : أثر كل من االفتقار إىل التفويض املناســــب، واالعتماد الشــــديد على 10النتيجة 
 متّلك املديرين لإلطار االسرتاتيجي.كثريًا مما أثبط   ،تطبيق السياسات اإلدارية على كفاءة املنظمة

الصــادرة ، 2016/35لســياســات املوارد البشــرية، تطلبت نشــرة املدير العام  ةماصــر كثر أالتوظيف وتنفيذ ضــبط لضــمان  -89
قرارات املوارد البشــــــــــــــريــة املقرتحــة املتعلقــة ابلتعيينــات كــافــة قــّدم  أن تُ  )د2016(منظمــة األغــذيــة والزراعــة،  2016عــام 

والرتقيــات والتنقــل وتغيري مركز عمــل مجيع املوظفني من الفئــة الفنيــة وفئــة اخلــدمــات العــامــة، بغض النظر عن الرتبــة أو 
تقدمي فُرض اريني، اء االستشأو املدة، إىل مدير مكتب املوارد البشرية قبل التنفيذ. ويف حالة اخلرب  مصدر أتمني األموال

موافقة املدير ل على للحصــو مجيع العقود املمولة من امليزانية العادية لفرتة تتجاوز ســتة أشــهر إىل مكتب الشــؤون املالية 
اعي دما يتعلق بقرارات التوظيف  ). ويشــــكل االفتقار إىل تفويض الســــلطة يفو2018العام (منظمة األغذية والزراعة، 

) اجمليبني على املائةيف  53أكثر من نصــــــــــــف (د أفاد األقاليم ويف املكاتب ويف اإلدارات يف املقر. وقرب عرئيســــــــــــياً قلق 
دد ية. كما حُ يف املســــــــائل املتعلقة ابملوارد البشــــــــر  �م يفتقرون إىل تفويض كافٍ أاملســــــــح الذي أجري ملمثليات املنظمة 

 :حكما يتضح من أحد الردود على املس  كسبب للتأخري يف التعيني،  االفتقار إىل التفويض الكايف

النظراء لدى مسعتنا لى ينعكس سلباً عالقطري، ما ستوى على امللمنظمة لأكثر من سواها امسة احللة أساملدوليني الستشاريني االرباء اخل تعينيأصبح "
على قدرتنا على تعبئة  أيضــــاً ذلك املشــــاريع. ويؤثر مباشــــرة على قدرتنا على تنفيذ ويف الوقت نفســــه يؤثر الشــــركاء على حد ســــواء، لدى احلكوميني و 

 ةر احلامسو األممن شــاريني. و خرباء اســتطلوب لتعيني تقليل الوقت املمتكننا من نظمة وســيلة املمقر املراتب العليا يف د جتاملوارد. ومن األمهية مبكان أن 
 )ليات املنظمةمسح ممثليل من اخلرباء يف العامل ". (جميب على استعادة بعض املرونة يف القطاعات اليت ال يتوفر فيها سوى عدد ق أيضاً 

اً مة اعتبار في حالة الســفر، أدخلت املنظفمشــكلة يف جمايل الســفر والشــراء.  أيضــاً يشــكل عدم كفاية تفويض الســلطة  -90
ل ية قبتشرتي اإلدارات رحالت جو أبن  متطلباً يقضي 19،)ز8201(منظمة األغذية والزراعة،  2019من فرباير/شباط 

يوماً على األقل للحصــــــول على قيمة أفضــــــل مقابل املال، على النحو الذي أوصــــــت به وحدة التفتيش املشــــــرتكة  15

                                                
 .ول ختطيط السفرح 2018ديسمرب/كانون األول  13، 8/2018التعميم اإلداري  19
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 15ورغم أن شـــــراء الرحالت اجلوية الدولية قبل  20ومتشـــــياً مع املمارســـــة اليت يتبعها العديد من وكاالت األمم املتحدة.
القدرة على ل و ان تطبيقه الصارم يشكل خطراً على اإلجناز الفعّ إال أسفر، إلدارة تكاليف ال اً سليم اً يوماً قد يبدو �ج

 على االستجابة يف غضون مهلة قصرية.

يف احلاالت اليت يُطلب فيها من املوظفني حضور اجتماعات هامة على  ،مثالً  ،أثر معيقاً يوم 15يكون لقاعدة الـــ قد  -91
ملنظمة لم فريق التقييم حبالة واحدة من هذا القبيل مل تتمكن اعقد عقد يف غضـــــــون مهلة قصـــــــرية. و املســـــــتوى القطري تُ 

من إيفاد كبار املوظفني إلجراء مشاورات تتعلق خبطة إصالح األمم املتحدة. ويف تلك املناسبة، حضرت وكاالت فيها 
كتب احمللي إىل ملممثل مســـاعد واحد من اأن توفد غري مل تتمكن املنظمة من بينما ، الرمسينيمن كبار بفرق أخرى ممثلة 
 فعالية الرب�مج.على ولوية للقاعدة على حساب القيمة تكلفة ابهظة األعطاء كون إليقد االجتماع. و 

دارة التنمية إؤول عن املســــــــــــــ املدير العام أو املدير العام املســــــــــــــاعد�ئب أن يوافق �ئب املدير العام املعين، أو يتوجب  -92
ح مبوجبها ُمتن اليتاحليثيات ان على االســـــتثناءات أو اإلعفاءات، ولكن مل حتدد أو مدير الديو االقتصـــــادية واالجتماعية 

االســتثناءات. ويطلب من الفريق املعين ابالســتجابة للطوارئ والقدرة على الصــمود التقدم بطلب للحصــول على إعفاء 
 اإلضافية تضيف إىلاإلدارة قة طب إال أن، دائماً عليها يوافق  هذه اإلعفاءاتمع أن ، و 3حلاالت الطوارئ من املستوى 

 الكفاءة. قصور يفعبء العمل، ما يؤدي إىل 

طلب د جيتنبون قويري التقييم أن كبار املديرين  ،اشرتاط احلصول على إعفاءات من أعلى مستوى يف املنظمة مثبطإن  -93
ـــــ قاعدة نه قد يكون لديهم سبب مشروع لعدم االمتثال لأإعفاءات، رغم  ن لذلك أثر سليب على يكو قد يوما. و  15الـ

مر املديرين ســــــــــــــلطة تقديرية عندما يتعلق األاألخرى ألمم املتحدة ت اوكاالإحدى متنح و اإلجناز وعلى مسعة املنظمة. 
لســـفر. وجيري رصـــد لابحليد عن قاعدة الشـــراء املســـبق وتشـــرتط إدخال ســـبب احليد يف نظام ختطيط املوارد اإللكرتوين 

هذا كنظام مســـاءلة أبثر رجعي  جيعل قد لضـــمان عدم إســـاءة اســـتعمال هذه الســـياســـة. و تواتر حاالت احليد وأســـباهبا 
 عن القرارات املتخذة.خاضعاً للمساءلة املدير املعين جيعل السياسة أكثر مرونة و 

(منظمة الســفر ها يف قضــاءعلى عدد األ�م اليت جيوز فيها لفئات معينة من املوظفني اً قيود أيضــاً تضــع ســياســة الســفر  -94
غاء السفر السفر وإلتقليل . وتدعم وحدة التفتيش املشرتك استخدام حدود أل�م السفر، ل)ب2013ألغذية والزراعة، ا

ت املخاطر املتصـــلة ابلســـفر. وتشـــري املالحظات الواردة من االجتماعاختفيف غري الضـــروري والنفقات غري الضـــرورية و 
ذين ق ابحلد األقصى لعدد أ�م السفر، خاصة للموظفني الفنيني الما يتعل إبداء مرونة يف حاجة إىلأن هناك اإلقليمية 

ياق الذي جيري فيه العمل قد يكون خمتلفًا اختالف كون تقد كبريا. و ًا  يدعمون عدة مكاتب قطرية، ذلك أن الســــــــــــــ
عملي ال منال يكون ف ،داً جمتفاوتة للموظفني الفنيني يف أقاليم خمتلفة، أو حىت ضــــمن اإلقليم نفســــه، متطلبات ســــفر 

 احلدود العليا نفسها على اجلميع.فرض 

سـلع صـول على الاحليف جمال املشـرت�ت، أبلغت اإلدارات واملكاتب امليدانية، على وجه اخلصـوص، عن صـعوابت يف و  -95
، مع ما يرتتب على ذلك من آاثر ســــــــــــــلبية على فعالية وكفاءة برامج املنظمة. وكثرياً املناســــــــــــــبدمات يف الوقت اخلو 

 االت طوارئ، ما قد يؤدي إىل عواقب مباشـــــرة علىة حلابالســـــتجاباألمر يتعلق عندما ، حىت ناك أتخرياتهتكون  ما

                                                
 14منها أن حتدث عملية الشراء قبل  19وكالة واليت تطبق سياسات الشراء املسبق للسفر، تطلب  21الت األمم املتحدة البالغ عددها من بني وكا 20

 .)2017يوماً أو أكثر من املغادرة (وحدة التفتيش املشرتكة. 
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االت مسعة املنظمة كشــــريك يف االســــتجاابت حلكما على األمن الغذائي للمجتمعات احمللية األكثر تعرضــــاً للمخاطر،  
من اجمليبني على املســــــح.   املائةيف  39ى ، كما ير الطوارئ. وقد تتعلق حاالت التأخري ابلقيود املفروضــــــة على التفويض

من اجمليبني على أن  املائةيف  38مل يوافق إذ قد حيدث التأخري أيضــــــــــــــاً بســــــــــــــبب االفتقار إىل فهم اإلجراءات؛ كما 
 متابعتها.تسهل يسهل فهمها و االستحصال إجراءات 

يوم عمل إلجناز عملية  70-64لصــــمود أن ختصــــيص الفريق املعين ابالســــتجابة للطوارئ والقدرة على اه حتليل قادبّني  -96
توزيع البذور يف مة تســـبب مثًال يف أتخر املنظقد ي، ما ةد ذاته يف أتخريات كبري حبتســـبب ياالعتيادية قد  االســـتحصـــال

ملوســــــــــم الزراعة. وخلص حتليل فريق التقييم أيضــــــــــاً إىل أن خطر التأخر يف التوزيع مرتفع، بســــــــــبب الفرتات الزمنية اليت 
تفرضــها اخلطوات والتصــاريح اإلدارية، فضــالً عن العقبات اليت تعرتض الشــروع يف اختاذ إجراءات (التوظيف أو الشــراء 

ملعين ذلك نتائج تقييمات خمتلفة أخرى. وقدم الفريق ا . وقد أكدّ لألموالأو خطاابت االتفاق) قبل االســــــتالم الفعلي 
حات لتحســــني التوقيت، مبا يف ذلك إصــــدار دعوات إلبداء االهتمام ابالســــتجابة للطوارئ والقدرة على الصــــمود اقرتا

 اقام هبة اليت ألوليا ةالداخليت املراجعة إىل مقدمي اخلدمات احملتملني وتقييم املقرتحات قبل اســــــــــتالم امليزانية. وأشــــــــــار 
و أحد أســباب عدم هاالســتحصــال مكتب املفتش العام إىل أن عدم وضــوح دور املوظفني الفنيني الرئيســيني يف عملية 

 .عمليات االستحصالسوء ختطيط �مجة عن  أيضاً  اتكون التأخري تاالمتثال. وقد 

واألشــــــــــغال توريد الســــــــــلع بمن دليل التعليمات اإلدارية املتعلق  502تســــــــــتجيب التغيريات املقرتح إدخاهلا على القســــــــــم  -97
لتفويض وســـتســـتتبع ز�دة يف عتبات ا توريدالاليت أاثرها مســـتخدمو خدمات  دواعي القلق) لبعض MS 502واخلدمات (

هناك فهتمام. من اال اً للمكاتب القطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية. وهي خطوة إجيابية، لكن هناك جوانب حتتاج مزيد
لمكاتب امليدانية كون ليينبغي أن إذ ، متمايزة للبنود املنخفضـــــــــة التكلفة واملنخفضـــــــــة املخاطر توريدحاجة إىل إجراءات 

  وإذا كانت هذه القدرات غري ،التوريدمن القدرة على أداء وظائف  املكاتب القطرية، على وجه اخلصـــــــــــــوص، حد أدىنو 
أ من دورة إدارة املشــاريع،  جزءاً ال يتجز  توريدللكافية يف الوقت الراهن، ينبغي تعزيزها. وينبغي أن يكون التخطيط الســليم 

 نظمة.يف امل التوريدعمليات ام يف اجلهود العامة الرامية إىل حتسني ينبغي إيالء املسألة مزيداً من االهتمكما 

عمليات أبن  دانيةتصوراً واسع النطاق يف املكاتب املي التوريدو األثر املشرتك لإلجراءات املتعلقة ابلتوظيف والسفر وّلد  -98
ت للخطر ال ني شـــركائها. فرص ومسعة املنظمة بالرقابة واإلجراءات الرامية إىل حتســـني الكفاءة أثرت على اإلجناز وعرضـــّ

إىل الثقة يف فرق  اً ار افتقأبن هناك هة حنو الرقابة أوجدت تصــــــــــوراً األكثر من ذلك أن ثقافة البيئة اإلدارية املركزية واملوجّ 
ّعال والكفؤ لألداء الفاً أســـــــاســـــــيوفر اخلطوط األمامية. ويســـــــاعد تفويض الســـــــلطة على هتيئة مناخ من الثقة والتمكني 

قرارات الني ابختاذ لنتائج، لكنهم غري خموّ الما يتعلق بتحقيق  نظمات. وخيضـــــــــــع املديرون يف املنظمة للمســـــــــــاءلة يفللم
لشـــائع أبن املنظمة ال تثق النتائج. والتصـــور اهذه ابلتوظيف واختيار املوارد البشـــرية اليت حيتاجون إليها لتحقيق  ةتعلقامل
ءلة عن قبول اإلطار االسرتاتيجي واالستعداد للمساتشجيع جيدة ال يؤدي إىل اختاذ قرارات قادرون على املديرين ن أب

ات ليآاملخاطر احملتملة اليت تصـــــــــاحب ز�دة التفويض بتدابري مســـــــــاءلة قوية، تدعمها وينبغي ابلفعل أن تدار النتائج. 
 ى.مناسبة للتحقق الالحق، على النحو الذي تشيع ممارسته يف منظمات األمم املتحدة األخر 

ســــــــــياق  تقارير عنها يفالنتائج املنظمة وإعداد ز وإجنامالءمة إطار النتائج كهيكل لتخطيط  2-3
 وخطة إصالح األمم املتحدة 2030خطة 
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 إلعداد تقارير عن املسامهات اإلمنائيةالكفاية البنيوية  – إطار النتائج

ر  :11النتيجة  ر هبا املســــتوى اإلمجايل حتليل نوعية النتائج أو التركيز إطار النتائج على إعداد التقارير على ال ييســــّ تبصــــّ
ت املنظمة نحافظة الربامج. وال تعكس التقارير مبا فيه الكفاية كيف وأين حســــــّ على مســــــتوى على املســــــتوى القطري أو 

اك أيضــاً نالنظم الغذائية أو ســبل العيش أو القدرة على الصــمود أو اســتدامة املوارد وتفتقر إىل "وجه إنســاين". وليســت ه
واتج ن انبثاقىل إاملنظمة إىل اعتماد الســـياســـات واالســـتثمارات والربامج أو خمرجات التقدم التدرجيي من لتبيان معامل ابرزة 

 منائية على الصعيد القطري.إ

ئج لنتالأحدث اإلطار االســـــرتاتيجي حتســـــناً كبرياً من حيث إدماج العمل العاملي واإلقليمي والقطري للمنظمة يف إطار  -99
ن و خمرجات تتحمل املنظمة املســـــؤولية الكاملة عنها ونواتج تتقاســـــم املنظمة وأصـــــحاب املصـــــلحة اآلخر يعرض واحد، 

وى كأداة للمســاءلة عن تقارير النتائج على مســت  هالغرض األســاســي منمع ذلك، يعين . ةاملســؤولية عنها بصــورة مجاعي
ات الربامج واملناطق اجلغرافية والســــياقات تنطوي على مقايضــــأن عملية التجميع عرب جمموعة متنوعة من ككل املنظمة  

إىل  ةاجحهناك نوعية النتائج و للتقدمي رؤى اثقبة  اً يإطار النتائج، كما هو مصــــــــــــــمم، كافليس ضــــــــــــــمنية. من هنا، 
 .أخرى ستكماله أبشكال من الرصد والتحليل النوعيا

داف واضـــــــــحة تربط ســـــــــببياً خمرجات املنظمة ابلنواتج واألهاحملدودية الرئيســـــــــية إلطار النتائج هي غياب روابط ومعامل  -100
جم وموارد حبني املطلوب من املتمثل مبخرجات املنظمة و  اجلهداملدرجة. كما أن الربط ضــــــــــعيف بني مدة ومســــــــــتوى 

ســــــتهدفة. ومع مرور الوقت، ســــــعى اســــــتخدام حمددات ملؤشــــــرات النواتج واملخرجات إىل املنواتج الوأفق زمين لتحقيق 
م اإلقرار ابملســـــؤولية هم من ذلك، أنه برغ. واألمنهجيةقياســـــها بطريقة  جيراملعامل الرئيســـــية للتغيري، إال أن تلك مل  تبيان

، إّال أن مســؤوليات املنظمة على مســتوى النواتج مل حتدد. كما أن إطار النتائج النواتجاملشــرتكة للمنظمة وشــركائها عن 
ة وتســلســل اجلهود واملســاءلة املتبادلة بني املنظمة وشــركائها الرئيســيني، وخاصــال حيدد املســامهات الرئيســية ومســتو�ت 

بيا�ت اعتربت ، 4تقييم اهلدف االســـــــرتاتيجي إبجياز يف  ورداحلكومات واجلهات املاحنة، يف حتقيق هذه النواتج. وكما 
 ).45-44 ناتالفقر  :ب2017(منظمة األغذية والزراعة،  جمردة أكثر مما ينبغي ةف االسرتاتيجياهدنتائج األ

قدم التغيري واآلاثر تالتبصـــــر ب"وجه إنســـــاين"، وال يقّدم ســـــوى القليل من إىل فتقر إطار النتائج أيضـــــاً إىل بعد زمين و يو  -101
إضـــــــــــــافية  تقييماتمثل هذا التبصـــــــــــــر تطلب وياألطول أجًال لعمل املنظمة من حيث ســـــــــــــبل العيش والنظم الغذائية. 

نظام التخطيط  ليس لدىكذلك عدد قليل.  غري منها حيدث ىل تقييمات األثر اليت مل مبنهجيات مناســـــبة، ابإلضـــــافة إ
على متعددة نتني التقدم على مدى فرتات ســــــــــــــقدرة مبنية فيه على تبيان الرباجمي وإعداد تقارير التنفيذ ودعم التقييم 

الذي جلديد ادارية املتكامل مســــتوى البلد أو اهلدف االســــرتاتيجي. وميكن تصــــحيح ذلك بواســــطة نظام املعلومات اإل
 فرتة السنتني املقبلة.خالل املنظمة لتصميمه البحث فيه يف ري جي

أداء  عاســـــتخدام مؤشـــــرات جتمشـــــائعة لدى احملدودية مسة من مسات أطر النتائج املؤســـــســـــية بوجه عام وحمدودية هذه  -102
نقطة ضـــــعف يف بل  ،املنظمةهبا دية تتفرد حمدو ليســـــت هكذا فإ�ا . تنوعاً هائاليف ســـــياقات متنوعة املعنية املؤســـــســـــة 
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كثرية   رامج قطريةبحتدثها بصـــــمة كبرية ومتنوعة عن إىل إعداد تقارير على مســـــتوى املؤســـــســـــة  ىمجيع األطر اليت تســـــع
 21.خمتلفة

الحظ التقييم الذي أجرته شـــــــــبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف أن املنظمة عززت عملييت التخطيط وإعداد و  -103
)، لكنه أشـــــــــــار أيضـــــــــــاً إىل أن إطار النتائج على 15: 2019ف، م أداء املنظمات املتعددة األطراشـــــــــــبكة تقييلتقارير (ا

منهجي تقييم ياب غحمدودة للمديرين على املستوى القطري، بسبب ة قيمغري يبدو ليست له على ما مستوى املنظمة 
فرادى ع والربامج املشاريللنتائج من حافظة الربامج امليدانية للمنظمة حسب البلد أو نوع االخنراط، مع أن التقارير عن 

ركز تجزء أســاســي من ترتيبات احلوكمة مع املمولني. وعلى مســتوى النواتج، املؤشــرات معقدة يصــعب تفســريها، بينما 
الوة على ذلك، على التأثريات/النتائج. وعالرتكيز على مستوى املخرجات تركيزاً شديداً على النشاط/العملية بدال من 

ييز جتعــل من املســــــــــــــتحيــل تقريبــًا مت رىعن املســــــــــــــتو�ت األخل انفصـــــــــــــــابلكــل مســــــــــــــتوى ج فــإن طريقــة جتميع النتــائ
إطار النتائج  قيمة إدارية قليلة للنواتج الواردة يفغري الصـــــــالت/الســـــــببية بني مســـــــتو�ت النتائج. ويبدو أنه ليس هناك 

االســـــــــرتاتيجية. وما  يادات الربامجوتشـــــــــدد التقييمات على النواتج اليت جتري مراجعتها بتواتر أكثر وهي أكثر فائدة لق
زال ينظر إىل أهداف املخرجات، رغم التحســـــــــينات، على أ�ا أكثر داللة على االخنراط املتوخى من املنظمة، بدًال مما 

 على املطلوب لـ "حتريك اإلبرة" على مستوى النواتج.

 ز العمل املعياريو بر 

. لنواتجايف إطار النتائج، ويرجع ذلك جزئياً إىل صـــــــــــياغة بيا�ت  فٍ العمل املعياري والفين بقدر كاال يرد  :12النتيجة 
درات وســياســات مرتبطة إىل ق هاوحتويل ااســتيعاهبعرب وتفيد املؤشــرات أكثر عن إنتاج املعرفة مما عن االســتفادة من املعرفة 

 بنواتج إمنائية.

القلق بعض اإلدارية صـــــــــفوفة املبنية ترتيبات كما أاثرت أاثر تركيز إطار النتائج على تعزيز الفعالية على املســـــــــتوى امليداين   -104
 القلقهذا واعي دعمل املنظمة املعياري التقليدي. وتتعلق التعامل مع  بشأنويف هياكل احلوكمة على حد سواء)  (داخلياً 
يتعلق  ما لية يففقدان الوحدات الفنية االســـــــــــــتقالبامليزانية العادية و للعمل الفين يف ) املناصـــــــــــــبقدرات (الوارد و املخبفض 

 إطار النتائج. العمل املعياري يفدى بروز خمتلفة ومبمؤسسية  آلياتن النامجة عابألنشطة الفنية على مستوى املنظمة 

غري الكايف الربوز " إىل 2018-2017تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف للفرتة  شــــــــبكةالتقييم الذي أجرته أشــــــــار  -105
نقطة ذلك  التقييم اعتربو ملنظمة'' يف إطار النتائج على مســـتوى املنظمة، مهية الذي تقوم به ااحلاســـم األللعمل املعياري 

ف، ملتعددة األطرام أداء املنظمات اشبكة تقيي( ملعرفة "جهة توفر اضعف رئيسية "ال تنصف الدور الرئيسي للمنظمة ك
2019 :9 .( 

 اليت تؤكد أنه "ليس هناك تقدمة اإلدارة إىل جلنة الرب�مج، ،للمنظمة 3التقييم علماً ابملذكرة اإلعالمية رقم هذا أحاط  -106
ذا العمل املخصــــصــــة هلحوفظ على املوارد قد وضــــع املعايري. و  عملنطاق وموارد انتقاص من يف اإلطار االســــرتاتيجي 

 الرئيســي  املقرعلى القدرات الفنية للوحدات يفجيري احلفاظ املنظمة على املســتو�ت نفســها، و  يفبوصــفه أنشــطة فنية 
                                                

) غري حمـددائي، بر�مج األمم املتحـدة اإلمنـ( األمم املتحـدة اإلمنـائي يبّني التمعن يف اإلطـار املتكـامـل إلعـداد التقـارير عن النتـائج الـذي يعتمـده بر�مج 21
ات اإلدارية القائمة التعلم من التقييمات واملراجع" االقتصـــادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمةمسات مشـــاهبة، كما تبدو مسات مشـــاهبة أيضـــاً يف وثيقة 

 .(OECD, 2018: 13) 2018" اليت صدرت عام على النتائج
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أن جماالت ت املذكرة ). وأوضــــــح2015(منظمة األغذية والزراعة،  ري تعزيزها يف املســــــتقبل"ســــــيجو يدانية املواملكاتب 
املوارد إىل  ترؤســـاء الوحدات التنظيمية وأشـــار مباشـــرة يديرها من صـــلب والية املنظمة العمل الفنية هي جماالت عمل 

أنشـــــــطة احلوار على  د واملعايري الفنيةللقواع خصـــــــصـــــــتها قيادات الربامج االســـــــرتاتيجية للتطبيق العملياليت اإلضـــــــافية 
 ).(مثًال، دعم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعيةيف اجملال الفين السياسايت وتنمية القدرات واملشورة والدعم 

قادة و  تصف املذكرة أيضاً تدابري اختذت لتعزيز احلوار بني املديرين الفنيني املسؤولني عن العمل املعياري ووضع املعايريو  -107
اهني والبنــاء على االجتــيف واردة الالحظــات املامج االســــــــــــــرتاتيجيــة واملــديرين يف املكــاتــب امليــدانيــة لتيســــــــــــــري تقــدمي الرب 

ب عمًال متعدد العابرة للحدود واليت تتطل ابلقضـــا�االحتياجات ذات األولوية للبلدان واألقاليم، وخاصـــة تلك املتعلقة 
 ). 2015التخصصات (منظمة األغذية والزراعة، 

الواحد  على أنمنظمة لل رباجميالالعمل يتفق التقييم مع هذا النهج، مشــــــــــــــرياً إىل أنه ال ينبغي النظر إىل العمل الفين و  -108
مل أيضــــاً أن مؤشــــرات املشــــورة الســــياســــاتية والعيالحظ يكمله. لكن هذا التقييم على أنه ، بل اآلخريســــتبعد منهما 

واســـــتثمارات  إىل قدرات وســـــياســـــات وترمجتهاخذ ابملعرفة املعيارية موجهة بشـــــكل كاف حنو تقييم األليســـــت املعياري 
اجلهود املبذولة ني ببني اجلودة العالية للمنتجات املعرفية للمنظمة و م ما . وهناك انفصــــــــــــــاإمنائيةحتويلية مرتبطة بنواتج 

ملعرفة. كما أن طبيق ااملســـتخدمني ورصـــد تتحفيز اخنراط موجه وأســـاليب لإعالم لالســـتفادة من هذه املعرفة من خالل 
التدابري  ال توضـــــع رمسياً تقارير عنكما   ،ما عندما يتعلق األمر ابلقياس والرصـــــدنوعاً مؤشـــــرات النواتج الفنية غامضـــــة 

 ).3اإلطار (املقرتحة لقياس نوعية القيادة الفنية 

 جودة عمل املنظمة الفين واملعياري ونزاهته -1-6: النتيجة 3اإلطار 

 لقيادة الفنية املؤشر: جودة ا

يقاس بواســطة: منهجية اســتقصــاء لتقييم تعقيبات أصــحاب املصــلحة بشــأن عناصــر القيادة الفنية من قبيل: ضــمان 
امتياز املعرفة الفنية واالمتثال للسياسات الفنية والنزاهة الفنية والقدرة على االستجابة للقضا� الناشئة والنهوض بفهم 

 يف التخصصات الرئيسية عن طريق اللجان الفنية أساسي للتحد�ت وإجياد خيارات 

 املخرجات

القيادة الفنية  ضــــمان امتياز املعرفة الفنية الالزمة لتحقيق األهداف االســــرتاتيجية ودعم تنفيذها عن طريق: 6-1-1
ىل الربامج إ الرئيســــــــــــية للمديرين العامني املســــــــــــاعدين يف اإلدارات الفنية؛ وإقامة شــــــــــــبكات فنية وتقدمي اخلربة الفنية

 االسرتاتيجية واألنشطة الفنية يف املنظمة.

 االمتثال للسياسات الفنية والنزاهة الفنية واتساق تدخالت املنظمة عرب احلدود اجلغرافية.ضمان : 6-1-2

تكييف احللول لتوفري القدرة على االســتجابة للقضــا� الناشــئة، ودعم اســتكشــاف ابتكارات وُ�ج جديدة  :6-1-3
تعاونية ابســـــــــــــتخدام الصـــــــــــــندوق املتعدد  البيئة املتغرية واإلســـــــــــــهام يف مواجهة التحد�ت عن طريق بذل جهود مع

 التخصصات. 

اللجان الفنية  النهوض بفهم أســـاســـي للتحد�ت، وإجياد خيارات يف التخصـــصـــات األســـاســـية عن طريق: 6-1-4
 السلع). غاابت، وجلنة الزراعة، وجلنة مشكالت(جلنة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وجلنة ال
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األمساك وتربية  ضـــــــــمان إعداد املطبوعات الرئيســـــــــية عن "حالة" انعدام األمن الغذائي والزارعة ومصـــــــــايد :6-1-5
 األحياء املائية والغاابت.

 ريق التمثيلعن طدعم وتشــــــجيع احلوار الفين ويف جمال الســــــياســــــات على املســــــتويني العاملي واإلقليمي  : 6-1-6

 .املؤسسي من جانب اإلدارات الفنية وكبري اإلحصائيني

 )ج2017: منظمة األغذية والزراعة (املصدر
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 إدارة التغيري

 لتعلم ابملمارسةامل يكن اإلطار االسرتاتيجي، حبجمه وتعقيده الكبريين، تغيرياً هامشيا. وقد اتبع التنفيذ �ج  :13النتيجة 
 .الواجبة خاطروإدارة امل تقبلهم لهاملوظفني و لتمّلك شمل تقييمات ت منهجيةتغيري إدارة دون عملية ، إىل حد كبري

دة. ويف ن إدخال تغيريات كبرية ومعقضخماً تضمّ مشروعاً كان اإلطار االسرتاتيجي على مدى السنوات الست املاضية،   -109
للنســخة الســابقة من اإلطار االســرتاتيجي اســرتاتيجية ، وضــعت املنظمة 2011هذا الصــدد، أشــار التقييم إىل أنه يف عام 

وخطة عمل لتغيري الثقافة لدعم وإدامة التغيري الثقايف على النحو الوارد يف إطارها االســـــــــــــرتاتيجي. وقد اســـــــــــــرتشــــــــــــــدت 
نظرهم  والتمســـــت وجهات ،االســـــرتاتيجية مبســـــح شـــــامل جلميع املوظفني، بصـــــرف النظر عن نوع العقد أو مكان العمل

هذا  غري أن. يةاإلعالمئة العمل والعالقات واملواقف جتاه املنظمة وفهمهم ودعمهم لعملية اإلصــالح واحتياجاهتم حول بي
 إلدارة التغيري.منهجي �ج لإلطار االسرتاتيجي املراجع فلم يكن هناك يبدو، على ما  ستمراألمر مل ي

غيريات يف التاإلعالم عن  ىنشـــــوئها. وقد جر  لدى كان النهج الذي اتبعته املنظمة إدخال التغيري وإصـــــالح املشـــــاكل -110
ملقابالت اليت اكشفت أحادي االجتاه. وقد  يف الغالب وكان  ،اإللكرتويناملقام األول من خالل التعاميم ورسائل الربيد 

ب القطرية تاالفتقار إىل االهتمام إبدارة التغيري نقطة ضـــــــعف يف املنظمة. وأفادت املكاأن أجريت يف املقر ويف األقاليم 
كن لديها أي مشــــــــــــــاركة تذكر يف وضــــــــــــــع مفاهيم التغيريات ومل تتلق توجيهات كافية إلقامة صــــــــــــــلة جمدية بني تأنه مل 

ألدوار ما يتعلق اب يفلتوجيهات إىل ااألهداف االســرتاتيجية واملشــاريع على املســتوى القطري. وكان هناك أيضــاً افتقار 
 يجية واملبادرات اإلقليمية.اجلديدة لفريق إدارة الربامج االسرتات

شــــاملة عن منتظمة  تفتقر إىل بيا�تا فإ�ا املوظفني، ولذالرأي لدى ناخ ملمســــحاً دور�ً يف الســــنوات األخرية مل جتر املنظمة  -111
داة اتصــــــــــال بني أملناخ الرأي لدى املوظفني املســــــــــوح و تصــــــــــورات املوظفني لبيئة العمل وأثر التغيريات على أدائهم ورفاههم. 

. وهي تكتســـــي أمهية خاصـــــة يف املنظمات العاملية الكربى إلعطاء املوظفني فرصـــــة يف االجتاهني صـــــحاب العمل واملوظفنيأ
الحظات لتغيري التنظيمي. وتوفر هذه املســـــوح أيضـــــاً لإلدارة ماســـــتجاابهتم لتعبري عن آرائهم دون خوف أو حماابة ولقياس ال

 .من أداء مهامهم بفعالية، كي حتقق املنظمة أهدافها املوظفنيلتمكني  نتحسأن يما ينبغي حول واردة حول ما ينجح و 

غياب اسـرتاتيجية بشـأن دواعي قلق  2018أاثر التقييم الذي أجرته شـبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف لعام  -112
خطر  يربزشــــاملة، يري تغة الذي أدخلته املنظمة: "ففي غياب اســــرتاتيجي نهجيتغيري شــــاملة إلدارة التحول البنيوي وامل

 تبعد أن تصـــــــبح إشـــــــكالية. فمثًال، خلصـــــــإال امة اهل هاعناصـــــــر ال تُعاجل دون ختطيط إمكان إدخال ابتكارات مؤقتة 
للمنظمة مؤخراً إىل أن تنفيذ اإلطار االســـــرتاتيجي يف املكاتب امليدانية ما زال يف مرحلة غري �ضـــــجة  ةالداخلياملراجعة 

م أداء قييشــــــــــــــبكة ت( لتحد�ت التنســــــــــــــيق واالختالفات يف القدرات عرب املكاتب" تمام كافٍ اهدون إيالء نســــــــــــــبياً، 
 ).21: 2019ف، املنظمات املتعددة األطرا



 النتائج

32 

وتعتزم  22إلدارة التغيري التنظيمي على نطاق املنظومة 2018شاركت املنظمة يف استعراض وحدة التفتيش املشرتكة لعام  -113
قبل. ويقود العملية مكتب مبوافقة املدير العام امل فرتة السنتني املقبلة، رهناً  يفوضع خطتها اخلاصة إلدارة التغيري، لتنّفذ 

 أشار أنه سيعتمد ابستفاضة على عمل وحدة التفتيش املشرتكة.الذي املوارد البشرية 

 إدماج أهداف التنمية املستدامة يف إطار النتائج

ت واضــحة ســتدامة، مبســامهاأهداف التنمية امل جتاهاجلهود اليت بذلت مؤخراً إلعادة تعريف جماالت العمل  :14النتيجة 
، جديرة ابلتنويه، وخاصـــــة مواءمة إطار النتائج مع مقاصـــــد أهداف التنمية املســـــتدامة. وال بد من تعزيز يف هذه األهداف

 إدماج أهداف التنمية املستدامة يف اإلطار االسرتاتيجي املقبل.املزيد من اجلهود من خالل 

هبدف إدراج مؤشـــــــرات أهداف التنمية  2021-2018املتوســـــــطة األجل أدخلت املنظمة تغيريات رئيســـــــية على اخلطة  -114
أهداف التنمية و ل املنظمة اعمجرت املقابلة بني أ). و ج2017والزراعة،  األغذيةاملســــــــــــــتدامة يف إطار النتائج (منظمة 

ــــــــــــ لذلك أن فبّني  ،املستدامة مجيعها ألهداف مؤشرا. وقد استبدلت مؤشرات ا 53هدفاً من خالل  40لمنظمة صلة بـ
ـــــــــــــــــبالغ عددها  مبقاصــــد ومؤشــــرات  42من مقاصــــد ومؤشــــرات النواتج البالغ عددها  24مجيعها و 38االســــرتاتيجية الـ
ـــــــــــال 2مقاصد اهلدف فكافة ؛ 15و 2و 1أهداف التنمية املستدامة يف هذا الصدد أهداف التنمية املستدامة. وتربز   8 ـ

أفادت كما جزء من مصـــفوفة النتائج.   15اصـــد اهلدف مجيعها ابســـتثناء مقصـــد واحد ونصـــف مق 1ومقاصـــد اهلدف 
ر إىل حد كبري إدماج أهداف التنمية املســــــــــتدامة يف  املكاتب القطرية يف مســــــــــح ممثليات املنظمة أن إطار النتائج يســــــــــّ

 ختطيط أطر الربجمة القطرية ونظم إعداد التقارير.

ديد األدوار حتهو ، األهم ويقودها املســــــــــتوى الوطينعلى املســــــــــتوى الوطين متمّلكة مبا أن أهداف التنمية املســــــــــتدامة  -115
 واحلكومات والشركاء اآلخرين واجلهات املاحنة واملؤسسات املالية، فضالً  للمنظمةواملسؤوليات وأوجه املساءلة املتبادلة 

 عن مســــتوى اجلهد املطلوب لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة. ومن الضــــروري أن يكون ذلك حىت أكثر وضــــوحاً يف
يق اجلديد، الذي ســُريصــد أســاســاً من خالل التقدم يف حتقإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســتدامة 

وى اشــــرتاط أن تســــتند واثئق الربامج القطرية مجيعها على مســــتوابلنظر إىل . خمتارة مقاصــــد ألهداف التنمية املســــتدامة
طر الربجمة ، ســــيتعني على اجلوالت املقبلة ألاون يف جمال التنمية املســــتدامةإطار عمل األمم املتحدة للتعالوكاالت على 

القطرية أن توضـــــح الرتتيبات واملســـــؤوليات وأوجه املســـــاءلة املتبادلة بني املنظمة ونظرائها القطريني وشـــــركائها يف املوارد، 
 واتج.بوصفهم أصحاب أتثري رئيسيني، مع حتديد ما ينبغي أن ينجزه كل منهم لتحقيق ن

من نواتج املنظمة إىل  ،دممعامل ابرزة للتقحتديد كي يكون إطار النتائج قابالً للتنفيذ وميكن قياســه، فإنه يتطلب أيضــاً و  -116
ملعين األخذ ابلســـياســـات واالســـتثمارات والربامج، فضـــالً عن الرصـــد لتقييم التأثري على تقدم هدف التنمية املســـتدامة ا

 .للمعامل املمكنةتوضيحاً مبسطاً يف رسم بياين  1كل على املستوى القطري. ويقدم الش

                                                
ة استعراضاً على نطاق املنظومة إلدارة التغيري التنظيمي لفهم عوامل جناحها وتعّلم الدروس للمستقبل. وجيري وضع أجرت وحدة التفتيش املشرتك 22

 .2019الصيغة النهائية للتقرير وسيتاح قبل �اية عام 
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توسطة الرتكيز الرئيسي للربجمة القطرية، سيكون من املفيد أن تتضمن اخلطة املبؤرة املستدامة التنمية أهداف إذ تصبح  -117
املســتدامة مية لتنار املنظمة أهداف تفسّــ كيف لية قدم ســردياملســتدامة التنمية  وأهدافاملنظمة املدى التالية فصــالً عن 

 . ها األساسيةوظائفة اليت ُعهد هبا إليها و واليالمن خالل 

متنوعة ) مواد توجيهية 142 : الفقرة،أ2019والزراعة،  األغذية(منظمة ألهداف االســـــــرتاتيجية ليدرج التقرير التوليفي و  -118
هداف أ -ســـــــــــــرد�ت عدة وي حتتهذه املواد غري أن كيفية إدماج أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة يف عمل املنظمة، حول  

املرتابطة، وجماالت الرتكيز  20واإلجراءات الـــ  5، واألهداف االسرتاتيجية اخلمسة، واملبادئ الـــ 17التنمية املستدامة الـــ 
ـــــــــ  على  تؤدي إىل أوجه غموض بشأن ما يتعنيمع ذلك بعض، إال أ�ا مع ال تتناقض بعضها  -(لتعبئة املوارد)  12الـ

هذه االطالع على ن أفريق التقييم مع موظفي املنظمة ثات بّينت مباحا القيام به. وعالوة على ذلك، املنظمة وشركائه
عن اجلهة اليت وضـعتها وعما إذا كانت هناك مشـاورات واسـعة النطاق وعما أاثر تسـاؤالت  ضـئيل، مااملواد التوجيهية 

 .اإذا كانت قد نشرت وعممت جيد

 سنوات 10منظور مدته  -2030خطة مقصد : تطور االستثمارات حنو 1الشكل 

   
تحقيق أهداف لاعة مثل "حتويل األغذية والزر كيشـــــــــــري التقييم إىل الفائدة احملتملة لبعض املنتجات التوجيهية للمنظمة،   -119

)، اليت تنســـــــــــــج معاً ح2018األغذية والزراعة، منظمة إجراًء مرتابطاً لتوجيه صـــــــــــــّناع القرار" ( 20التنمية املســـــــــــــتدامة: 
مع املواضــــــــــــــيع اإلمنائية الوطنية الواســــــــــــــعة املرتبطة مبقاصــــــــــــــد أهداف التنمية العديدة طاعات الزراعة والتنمية الريفية ق

  223.املستدامة. ويرد توضيح هلذا اإلطار يف الشكل 

 التقييم املزا� التالية الستخدام "إطار إجراءات مرتابطة": يالحظحمدد، ما دون الرتويج لنهج  -120
 
امج لغة األهداف االســـــرتاتيجية/الرب ، ال املصـــــلحة الشـــــركاء اخلارجيون وأصـــــحاببديهياً يفهمها لغة  يســـــتخدم •

 الداخلية للمنظمة. االسرتاتيجية

                                                
 .11ق رفيرد منظور آخر يف امل 23
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  .امةستداملتنمية متعددة من أهداف الأهداف يف اإلجراءات املرتابطة وكيف يساهم كل إجراء  مبدأيعزز  •
اجية، لدعم املنظمة على املســـتوى القطري: اإلنتمؤهلة كبرية ة  براجميجماالت  ةعلى حتديد أربعة أو مخســـ يســـاعد •

 واإلنصاف، والقدرة على الصمود، ومسائل احلوكمة يف األغذية والزراعة.االشتمال املوارد، و  واستدامة
ضــــــالً عن اإلجراءات، فكي تنجح حتديد اجلهات الفاعلة الرئيســــــية األخرى اليت ينبغي إشــــــراكها   على يســــــاعد •

 يسية وحجم مسامهتها نسبة للمنظمة.أدوارها الرئ
ميكن أن  امجتميع الربامج واملشاريع القطرية حول اإلجراءات وأنواع التغيري اليت تساهم هبا مباشرة،  على يساعد •

 يُرشد حتليل احلافظة.

إجياد ي تدعسهي تو  ،ما يتعلق بنموذج إجناز املنظمة على املستوى القطري تداعيات يف 2030طة خليشري التقييم أن و  -121
ســيتعني و . ةبراجميا إىل نتائج ماإلنتاج املعريف، وتوجيهظيفة  األســاســيتني، الوظيفة الفنية وو يفتنيوظالتوازن مناســب بني 

إطار التعاون لألمم اه جتعلى املستوى القطري والتزاماهتا ابلعملية املكثفة  املستجدةعلى قيادة املنظمة أن تزن الطلبات 
الوقت نفســه، يعتقد  الفنية واملعيارية. ويفيفتيها األســاســيتني، دون التضــحية بوظ ،على االخنراط املتحدة مقابل قدراهتا

مينحها دوراً قياد�ً يف ترسيخ مركزية األغذية والزراعة يف حتقيق أهداف التنمية  2030التقييم أن اخنراط املنظمة يف خطة 
 ر أهداف التنمية املســــتدامة لغة مشــــرتكة لرصــــد التقدم احملرز.حتديد اإلجراءات املناســــبة واســــتخدام إطايف املســــتدامة و 

ناســـب واســـتخدام امل ســـياقاليف يف حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة عمل املنظمة ودورها بوضـــع التقييم يوصـــي هكذا 
 منظم غذائية وســــــــــبل عيش ونظســــــــــعياً إىل املنظمة هبا تقوم أن وصــــــــــى  ييتالإلجراءات الرصــــــــــد  اً هذه األهداف إطار 

 إيكولوجية مستدامة وقادرة على الصمود. 

ـــــــــــــــ إلجراءات اة املرتبطة أبهداف التنمية املســـــتدامة، على النحو املقرتح يف رباجمي: متثيل للحافظات ال2الشـــــكل   20الـ
 اليت صاغتها املنظمة  ةً رتابطامل
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 طة إصالح األمم املتحدةاجلهوزية خل

تحدة وتطور هيكل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية واالســـتجابة على نطاق تداعيات خطة إصـــالح األمم امل :15النتيجة 
يســــــي إىل يف املقر. ويفتقر هذا التطور الرئوال  للمكاتب امليدانيةال غري واضــــــحة  املســــــتدامةاملنظومة ألهداف التنمية 
 التوجيه املؤسسي الرمسي.

إن رغم من أن عملية إصــــــــــــــالح األمم املتحدة قد بدأت، فالتقييم يف تفاعالته مع املكاتب امليدانية أنه على الالحظ  -122
 بفعالية بســــــــبب االفتقار إىل الوضــــــــوح وحمدودية قدراتفيها لالخنراط هناك ما يشــــــــري إىل أن املنظمة ليســــــــت جاهزة 

ة يفية تفســـــــري دور املنظمكبشـــــــأن  كايف التوجيه ال�م يفتقرون إىل أاملوظفون القطريون يفيد موظفي املكاتب القطرية. و 
. ويف بلد ابلنســـــــــــبة هلا ةولوياأل دة اليت هلاداحملابملؤشـــــــــــرات ما يتعلق  (مبا يف ذلك كوكالة راعية) وكيفية دعم البلدان يف

طار عمل األمم إاملتعلقة إبطار الربجمة القطرية اجلديد و املباحثات واحد على األقل يف آســـــــــــــيا، من املقرر أن تبدأ قريباً 
ة بشأن حتديد مع الشركاء أو احلكومة املعنيتباحث ر حىت اآلن جي، ولكن مل نمية املستدامةاملتحدة للتعاون يف جمال الت

أي توجيه من املكتب اإلقليمي أو املقر. وعلى النقيض من ذلك، يف بلد أســــــــــــــيوي ليس هناك حىت اآلن األولو�ت و 
يف  إطار عمل األمم املتحدة للتعاون مع أن تطوير، ودعم هلا هداف التنمية املســــــــــتدامةأبآخر، هناك التزام وطين قوي 

 مع احلكومة.إال ابحلدود الدنيا تشاور دومنا جيري جمال التنمية املستدامة 

 2030نفيذ خطة هوزية املنظمة لتجلإليها مراجعة مكتب املفتش العام  توصـــــــــــــلتتؤكد مالحظات التقييم النتائج اليت و  -123
افتقاراً إىل االتســــــــــــــاق يف الفهم  ت الحظيتال ،)ط2018زراعة، (منظمة األغذية وال) 2018 متوز /يف يوليو تجريأ(

توقع من إدارات املكاتب املوافتقاراً إىل الوضـــــــــوح بشـــــــــأن  2030اجلماعي ألدوار املنظمة الرئيســـــــــية ابلعالقة مع خطة 
تمل أن حيإىل الوضـــوح بشـــأن أتثري اإلصـــالح الوشـــيك لألمم املتحدة على دور املنظمة وتكوينها، الذي ، كما القطرية

 يغري مسامهتها يف أهداف التنمية املستدامة. 

قطرية أهداف التنمية املســـــــتدامة يف ختطيط أطر الربجمة التضـــــــمني مســـــــح ممثليات املنظمة أن إطار النتائج ييســـــــر بّني  -124
ركني شاد من املهداف وإعداد تقارير عنها مل تكن واضحة. وأشار عدهذه األوإعداد التقارير عنها، لكن عملية رصد 
هداف التنمية لق أبما يتع يفدعم إىل ما يتعلق خبطة إصــالح األمم املتحدة و  يف املســح إىل احلاجة إىل توجيه عاجل يف

اف ما يتعلق أبهد معني من الدعم يف مســـــتوىمن املشـــــاركني احلاجة إىل  املائةيف  90املســـــتدامة. وقد حدد أكثر من 
وتشـــمل جماالت  .ار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـتدامةإطالتنمية املســـتدامة واملشـــاركة يف عمليات 

 ما يلي:ُحّددت اليت الدعم 

ينبغي اليت  هي: دعم حتليلي لتحقيق فهم أفضــــــــــل ملعرفة أي أهداف التنمية املســــــــــتدامة األولو�توضــــــــع  •
ســــــــــــــتدامة يف هداف التنمية املتعميم أ بشــــــــــــــأناالخنراط؛ وتوجيه متطلبات الرتكيز عليها ابلنظر إىل املوارد و 

 اخلطط القطاعية ودعم وزارات التخطيط والوزارات التنفيذية؛
القطرية واإلقليمية حول كيفية إســـهام األغذية والزراعة  ملكاتباموجهة إىل  ةواضـــح �ت: ســـردالدعم الفين •

لى املنابر ارســــــــــــات عيف أهداف التنمية املســــــــــــتدامة؛ وجتريب االخنراط يف عدد قليل من البلدان وتبادل املم
 اإلقليمية؛



 النتائج

36 

راكات حول ملؤشــرات، وقياس أثر االســتثمار؛ وتنفيذ الشــيتعلق اب ما يف: تنمية القدرات التشــغيليالتوجيه  •
 أهداف التنمية املستدامة؛ ودعم عمليات إعداد التقارير الوطنية الطوعية.

تظهر أي توجيهات شـــــــــاملة من املقر ملســـــــــاعدة ، مل 2017منذ  2030رغم الوترية الســـــــــريعة للتطورات املرتبطة خبطة و  -125
ال يوضــــــــــح كيف  2021-2020مشــــــــــروع بر�مج العمل لفرتة الســــــــــنتني أن  ، حىتممثليات املنظمة على التعامل معها

تعزيز قــدراهتــا على دعم البلــدان يف عمليــاهتــا إزاء أهــداف التنميــة املســــــــــــــتــدامــة. ورغم أن مكتــب دعم لاملنظمــة ختطط 
إطار عمل األمم  بشــأنتوجيهية جديدة  اً مكتب االســرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد عّمما خطوطو املكاتب امليدانية 

ل شـــــــــــامل ملحق )، ســـــــــــيكون من املفيد إدراج UNSDG, 2019(املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـــــــــتدامة  يفصـــــــــــّ
ظمة الت ذات الصــــــلة بوالية املناســــــرتاتيجية املنظمة لدعم البلدان األعضــــــاء يف صــــــياغة خطط عملها اخلاصــــــة للمجا

 .وحتديد أولو�ت هذه اخلطط وتنفيذها وخربهتا

جمال  إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يفســــــــــــــرتاتيجية الألهداف التنمية املســــــــــــــتدامة و  اهلائليتطلب التعقيد كذلك  -126
الشــــــراكات على  مة اخنراطها يفاملنظن أن حتســــــّ للربجمة املشــــــرتكة بني القطاعات واملتعددة الوكاالت التنمية املســــــتدامة 

أشــــــارت املكاتب امليدانية أنه كان قد مع القطاع اخلاص. و كما املســــــتوى القطري مع وكاالت األمم املتحدة األخرى،  
إجراءات املنظمة املتعلقة ابملشــــــرت�ت وحتويل األموال إىل الشــــــركاء املنفذين ألن  من الصــــــعب تنفيذ الشــــــراكات، نظراً 

 الوكــاالت األخرى. ومن الصــــــــــــــعــب جــدًا على املنظمــة أن تعطي أمواًال لوكــاالت األمم املتحــدة بكثري منهــا يفعقــد أ
 ر.مبادرات الشراكة الرمسية جناحاً يذكقد ال حتقق واءم العمليات بني الوكاالت، أن تُبّسط و/أو تُ إىل األخرى. و 

ن إطار عمل األمم املتحدة للتعاو كان   التقييم أيضــاً وجود درجة من التشــكك يف بعض األوســاط بشــأن ما إذاالحظ و  -127
قّبل تابلفعل ومىت. ومن غري الواضــــــح أيضــــــاً مدى ينطلق ســــــوخطة إصــــــالح األمم املتحدة يف جمال التنمية املســــــتدامة 

ويف  .طار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـــــتدامةاجلهات املاحنة واحتمال جتميع مســـــــامهات إلاخنراط و 
(وخاصــــــــة املكاتب القطرية) بشــــــــكل  املنظمةاألمور مائعة إىل حد ما، هناك خطر يف أنه إذا مل تشــــــــارك ل ما تزاحني 

يف  إطار عمل األمم املتحدة للتعاوناســـــتباقي يف املراحل املبكرة، ســـــيكون وضـــــع األغذية والزراعة على جدول أعمال 
 أصعب بكثري.جمال التنمية املستدامة 

يف ثًال مإىل بعض األمثلة على مشــــــــــاركة املنظمة يف عمليات أهداف التنمية املســــــــــتدامة. ف، متكن اإلشــــــــــارة األثناء يف -128
دة صــــــــندوق األمم املتحمن املنظمة  تفادفيها هذه العمليات، اســــــــت بدأتالســــــــودان، وهو أحد البلدان الســــــــتة اليت 

لوضــــــع مقرتحات  ةجيدفادة اســــــت 24املشــــــرتك ألهداف التنمية املســــــتدامة الذي اســــــتحدثه األمني العام لألمم املتحدة
مشرتكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى وتلقت دعماً كبرياً من املقر (من شعبة السياسات االجتماعية واملؤسسات 
الريفية ومكتب كبري اإلحصــــــــــــــائيني) ملســــــــــــــاعدة احلكومة على بناء القدرة على حتديد األولو�ت والرصــــــــــــــد والتقييم 

 واملراجعات الوطنية الطوعية.

                                                
 التنمية املستدامة لتستخدمه وكاالت األمم املتحدة يف وضع مقرتحات لدعمأنشأ األمني العام لألمم املتحدة صندوق األمم املتحدة املشرتك ألهداف  24

 .)UNSDG, n.dالبلدان يف التخطيط ألهداف التنمية املستدامة وترتيبات التنفيذ (
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على ) خطة 1دة: (حمدثالثة ع أخذ هذه اجلوانب ابالعتبار، يشـــــري التقييم إىل أن املنظمة حباجة إىل النظر يف إجراءات م -129
) آلية دعم 2( 25ما يتعلق أبهداف التنمية املســتدامة، يصــادق عليها اجلهاز الرائســي؛ لدعم األعضــاء يفمســتوى املنظمة 

لة م  املراحل احلامسة فّعال يفالخنراط من االاخلطوط األمامية (ممثليات املنظمة)  بوضـــوح ومزودة مبوارد مناســـبة لتمكنيفصـــّ
لضـــــــمان الوضـــــــع الصـــــــحيح لألغذية والزراعة يف التنمية املســـــــتدامة  جمالإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف من إعداد 

  26مة.اخنراط املنظسيري ر، لتوحدة تنسيق مكّرسة ألهداف التنمية املستدامة يف املقو ) 3جدول أعمال االستجابة؛ (

اســــــــتناداً إىل مواردها الثابتة، واالســــــــتفادة من معرفتها  2030كما ذكر، حتتاج املنظمة إىل معايرة مشــــــــاركتها يف خطة و  -130
ما يتعلق ابألغذية والزراعة املســــــــــتدامتني، والتعويض عن هياكلها الضــــــــــعيفة على املســــــــــتوى القطري  الفنية وقيادهتا يف
من ذا، لمع الوكاالت اليت يف وضع أفضل لتعبئة وإدارة الربامج على املستوى امليداين يف عدة بلدان. و  بشراكات فّعالة

تخصــــــصــــــات، نظمة يف فرق متعددة الاملة رباجمياألدىن من القدرات الفنية والا متتلك احلّد التأكد من أ�للمنظمة األهم 
حدة للمســــــــــاعدة اإلمنائية وأطر الربجمة القطرية اليت تنشــــــــــئ صــــــــــياغة إطار عمل األمم املتتســــــــــيري ) 1ا يلي: (للقيام مب

) 2املســــــارات واإلجراءات الرئيســــــية الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة ذات الصــــــلة بوالية املنظمة وخربهتا؛ و(
 لتكيف معل األخطاءوإصــــالح تعبئة االســــتثمار والرصــــد واســــتكشــــاف  علىمســــاعدة الشــــركاء احلكوميني الرئيســــيني 

 ما يتخطى يفو حتد�ت التنفيذ، وتوفري اخلربة الفنية يف اجملاالت احلامسة اليت حتتاج االهتمام لتحقيق األهداف املعلنة. 
تمويل لااخنراط املنظمة يف التنفيذ على قدرهتا على تعبئة املســـــــــتو�ت الصـــــــــحيحة من اخلربة امليدانية و عتمد ذلك، ســـــــــي

 تنفيذ الربامج. من حيث أفضل  الوكاالت اليت حتتل موقعاً  لربامج وإقامة الشراكات املناسبة معل

                                                
  ة.، قد يلزم اختاذ بعض التدابري االستثنائي2020ما يتعلق بعام  يف 25
نظمة دون لدعم مزيد من املداوالت من جانب إدارة امل املرفقاتالفقرة مبزيد من التفصيل يف ُيستكشف بعض اإلجراءات اليت أشري إليها يف هذه  26

 الوقوع يف التقريرية.
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 االستنتاجات والتوصيات -3

 االستنتاجات 3-1

 مالئمة هيكل اإلجناز

كانت اهلياكل اإلدارية اليت اســــتحدثت مع اإلطار االســــرتاتيجي مناســــبة لتعزيز �ج الربامج االســــرتاتيجية   -1االســــتنتاج 
تعدد امل عملاملزيد من الدت يف الواقع مســـــــــــامهات على املســـــــــــتوى القطري. وقد ولّ  لرتمجة العمل الفين للمنظمة إىل

، ر الزمين املعيناإلطاضـــــــيق إجناز ملحوظ ابلنظر إىل تعقد التغيري و ذلك و  -اإلدارات الفنية يف املقرعرب التخصـــــــصـــــــات 
س أســـــاســـــاً على ن أداء املنظمة يقاإذ أق، كانت أقل فعالية يف حتويل إجنازات املنظمة يف امليدان، وهو أمر يثري القللكنها  

 هذا املستوى.

املســـــؤوليات وترتيبات ة ددحمركزت الرتتيبات اهليكلية والتشـــــغيلية لتنفيذ منوذج املصـــــفوفة أســـــاســـــاً على مســـــتوى املقر،  -131
ة يف املقر ّرســــبرامج اســــرتاتيجية مكفرق العمل بني فرق إدارة الرب�مج االســــرتاتيجي والوحدات الفنية. وقد عزز إنشــــاء 

جيمع ي الذ التخصـــــــــصـــــــــاتاملتداخل العمل (مســـــــــتمدة من املوارد احلالية للوحدات الفنية) حتقيق مســـــــــتوى أكرب من 
 بر�مج اسرتاتيجي.بنية جماالت فنية يف املقر يف �ج متعددة التخصصات يف 

ســــــرتاتيجي أن اإلطار االع مملســــــتو�ت امليدانية. و إىل ا هيكل املصــــــفوفة بقدر كافٍ رشــــــح خبالف مســــــتوى املقر، مل ي -132
هدف إىل تعزيز النتائج على املســــــــــــــتوى القطري، تركت املكاتب القطرية ودون اإلقليمية إىل حد كبري خارج هيكل 

لربامج الربامج االســــــــــرتاتيجية. ومل تســــــــــتطع فرق اابلعالقة مع  حمددمل يكن للمكاتب دون اإلقليمية دور و املصــــــــــفوفة. 
قار إىل قليمية القيام أبدوارها التنســــــيقية االســــــرتاتيجية بســــــبب مســــــؤولياهتا املتعددة واالفتاالســــــرتاتيجية يف املكاتب اإل

ســــبب دورها الذي يركز ب ،ال تســــتطيع املكاتب اإلقليميةو . اليت تغطيهاملناطق اجلغرافية ابلتناســــب مع ســــعة االقدرات 
 الة بني املقر واملكاتب القطرية. عمل كنقاط حمورية فعّ الإىل حد كبري على تنفيذ املبادرات اإلقليمية، 

لربامج القطرية ابني كانت هناك تباينات بني خطط العمل على مســـــــــتوى املنظمة املتوائمة مع اإلطار االســـــــــرتاتيجي و و  -133
الرامية إىل التقاط األولو�ت الوطنية، وهو انفكاك متأصل يف أطر النتائج املؤسسية اليت تركز دائماّ على نتائج أساسية 

اتيجية تركيز الربامج االســـــرت يؤد شـــــاملة عن كل ما حتقق. ومل ة صـــــور تقدم ة ابملنظمة ككل وال يقصـــــد هبا أن ذات صـــــل
ة رباجميــالنهج ال تــدعيمعلى ضــــــــــــــمــان مواءمــة أهــداف التخطيط القطريــة واإلقليميــة رمسيــاً مع إطــار النتــائج، بــدًال من 

 تكامل الرأسي للربامج.التعزيز إىل للمنظمة والبناء على التمّيز الفين للمنظمة، 

قطة مرجعية كنمنفعتها  فرق الربامج االســــــــــــــرتاتيجية ال تغطي كل ما هو خمطط على املســــــــــــــتوى القطري من كون حّد   -134
رئيســـــــية ملســـــــتو�ت اإلجناز املختلفة. ومل تنعكس حصـــــــة إجناز الربامج القطرية الكبرية املمّولة من املســـــــامهات الطوعية 

 ير على مستوى املنظمة وما تزال تُنفذ خارج نطاق أتثري الربامج االسرتاتيجية.بصورة كاملة يف اخلطط والتقار 

لقيادة على األخذ بزمام اقدرهتا أعاق االفتقار إىل وضـــــوح أدوار ومســـــؤوليات فرق الربامج االســـــرتاتيجية  -2االســـــتنتاج 
ائج على مســــــتوى عطاة ملواءمة الربامج مع النتاجلديد يف أحناء املنظمة. واألســــــبقية امل رباجميما يتعلق ابلنهج ال يف ةالكامل

املنظمة تتعارض مع قصـــد أن ختدم الربامج االســـرتاتيجية الربامج القطرية. وعلى املســـتوى امليداين، حالت املوارد البشـــرية 
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وعية التنفيذ ن واملالية الضــــــيقة واملســــــؤوليات املتعددة دون حتّول الربامج االســــــرتاتيجية إىل ركائز قوية إلدارة الربامج تعزز
أن تكون املبادرات اإلقليمية وســــــــــائل مفيدة لرتمجة الرؤية االســــــــــرتاتيجية على مكان ابإلعلى املســــــــــتوى القطري. وكان 

مع فضــفاضــة  تاآتزر ليس هلا غري نظر إليها عموماً على أ�ا أدوات مســتقلة بدالً من ذلك، يُ ولكن، ، املســتوى اإلقليمي
 لربامج القطرية.ا

تفتقر املكاتب  موارد املنظمة،لى عب الوطين املتزايد واألكثر تعقيداً من أي وقت مضـى، بسـبب القيود يف خضـم الطل -135
حجم أن يتماشــــــــــى  ميكنكي اإلقليمية ودون اإلقليمية إىل الكتلة احلرجة من اخلربة الفنية واملهارات املناســــــــــبة املطلوبة  

الــلتحقيق نتــائإ�ــا جتهــد ، فــلــذا. و اخلــاصـــــــــــــــة هبــالنطــاق اجلغرايف لألقــاليم امع  هــاعير اوتكوين حــافظــات مشـــــــــــــــ . ةج فعــّ
هات املاحنة، ما يرتك اجلمن  أتمني األموالتتناســـب قدرات تعبئة املوارد يف املكاتب امليدانية مع درجة الالمركزية يف  وال

عم اإلدارة يات لدلآغياب تضــــــــــــــخيم هذا الضــــــــــــــعف  إىلثغرات يف فعالية تعبئة املوارد اليت تقوم هبا املنظمة. ويؤدي 
 اإلقليمية واملقر.املكاتب املكاتب دون اإلقليمية و �ت املتماسكة والفعاّلة للقدرات على مستو 

 ما عدا يفلمبادرات اإلقليمية يف حتقيق النتائج القطرية. و ل ةتميز واملســــامهة املاآلراء منقســــمة حول القيمة املضــــافة تظل  -136
فاضة عموماً على أ�ا أدوات مستقلة ذات قيمة آتزريه فضاملبادرات   هذه، يُنظر إىلاملناطقبعض االستثناءات وبعض 

كما إىل قوي   ة واضـــــــــحة وأســـــــــاس منطقي إقليميبراجميللربامج القطرية. ويفتقر العديد من املبادرات اإلقليمية إىل بنية 
 .أبنشطتهاآليات تعبئة املوارد الضرورية لالرتقاء 

قليمي اإلبعد ات الذعمل كآليات للدعوة إىل التعبئة وتعزيزها حول األولو�ت قيمة عندما ت اإلقليميةتضــــيف املبادرات  -137
األنشـطة على املسـتوى القطري. وقد يشـمل األسـاس املنطقي للمبادرات اإلقليمية النموذجية الذي يتناغم مع واضـح ال

 لخصائص اإلقليمية:تبعاً لمزجياً من العناصر التالية، مع تعديالت حسب االقتضاء 

 من خالل خربة ُجمّمعة مشرتكة: معاجلة قضية اءة وقابلية التوسعالكف •
 عابرة للحدود تعاونتقدمي آليات  االستجابة عرب احلدود: •
 ةإقليمي مؤسسة: دعم والية إقليميةحوكمة والية  •
 عندما تقيم قدرات الدعم يف مركز امتياز إقليمي موقع اخلربة: •

 

 مدى مالءمة نظم إدارة الربامج

وفر اإلطار االســـــــــرتاتيجي هيكًال إلدارة الربامج القطرية للمنظمة يف إطار نتائج موحد. وعلى الرغم من - 3االســـــــــتنتاج 
بني الرتكيز  متأصـــــــلة مقايضـــــــاتوجود انعكاس تدرجيي لألولو�ت القطرية يف خطط عمل املنظمة وتقاريرها، إال أن هناك 

يكن هناك اســتثمار   م. ومللتعلّ بقصــد املديري الربامج راجعة ات على إعداد التقارير على املســتوى اإلمجايل وتوليد مالحظ
اإلجناز،  نوعي لإلجناز واألداء على املستوى القطري. ومل يتطور منوذجالتحليل الفّعال و الرصد لكاف يف املوظفني والنظم ل

 ة.براجميأكثر لإلدارة إلاتحة اتباع �ج يكفي املشاريع، مبا القائم على 

حافظاهتا رب عمة متاماً بعد من اعتماد منوذج إجناز يالئم الربامج املتعددة القطاعات اليت تعزز االتســــــــاق مل تتمكن املنظ -138
اعتماد  يغذيو الكبرية القائمة على املشــــــاريع واليت تســــــتفيد من شــــــراكاهتا القوية مع احلكومات والشــــــركاء يف التنمية. 
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شـاريع عبئة املوارد واخنراط اجلهات املاحنة �جاً قائماً على املتكل من املنظمة الشـديد على املسـامهات الطوعية وتشـتت  
 ليل منقالكبرية، ما يؤدي إىل تكاليف غري متناســــبة للمعامالت وإىل  الربامجحنو املشــــاريع الصــــغرية بدًال من ينحرف 

رية أكثر امج القطلموســـــــة. وعلى الرغم من أن كبار مديري املنظمة يعتقدون أن من الضـــــــروري أن تصـــــــبح الرب املاثر اآل
ا. وهناك راجميبة واســــــــرتاتيجية، فإن نظم املعلومات املســــــــتخدمة يف ختطيط العمل ال توفر أدوات كافية للتخطيط براجمي

أيضــا افتقار إىل الوضــوح بشــأن كيفية حتديد هذه النهج ووضــعها موضــع تنفيذ. ويتعني على فرق الربامج االســرتاتيجية 
 ةاجميرب ه على حنو أفضل تصميم برامج املنظمة وتعبئة مواردها مبا يتماشى مع أولو�هتا العلى املستو�ت مجيعها أن توج

تقدم حوافز كي تتحول املكاتب القطرية من اســــــرتاتيجيات قائمة على مشــــــاريع صــــــغرية إىل اســــــرتاتيجيات لتعبئة وأن 
 املوارد. 

قليمي نظمة على مســتوى املقر واملســتويني اإللقد حتســنت نظم ختطيط العمل وإعداد التقارير من حيث إدماج عمل امل -139
نتائج على العن نّظمة مإعداد تقارير ما زال على والقطري. غري أن الرتكيز الرئيسي لعملية ختطيط العمل لفرتة السنتني 

ة نســــبة كبري ول متخمصــــصــــات امليزانية العادية، بينما إىل مســــتوى خمرجات املنظمة. والتخطيط موجه على حنو مبالغ به 
ال تنعكس  هــذهومــا تزال  ،من األعمــال والربامج الفنيــة/املعيــاريــة اليت تقوم هبــا املنظمــة من موارد خــارجــة عن امليزانيــة

 بصورة جيدة يف عمليات التخطيط وإعداد التقارير.

د قدراً هائًال تولّ  جمتمعة، ،لموارد. وهياإللكرتوين للتخطيط لنظم إدارة املعلومات يف املنظمة متجزأة عرب نظم متنوعة  -140
ســــــتخدم دون املســــــتوى األمثل لتوثيق الدروس املســــــتفادة من التنفيذ وحتســــــني التصــــــميم ه تهذمع أن من املعلومات، 

ن فرق والتنفيذ الرباجميني. ولتوفري تبصــر وتعّلم، ينبغي إجراء حتليل نوعي للبيا�ت اليت ُجتمع عن نتائج الربامج، بدعم م
وعي ة مبا فيه الكفاية يف وظيفة رصــــــد فّعالة على مســــــتوى املنظمة متّكن من القيام بتقييم نالربامج. ومل تســــــتثمر املنظم

ملناســـــب من األمهية االقدر وتعزز التعّلم وتقدم مالحظات راجعة لتعزيز أداء الربامج وفعالية النتائج. وال يُعطي الرصـــــد 
س تنفيذ جمل"ثل "جملس رصـــد برامج املنظمة" ووالتشـــديد. ومن غري الواضـــح إىل أي مدى تقوم آليات احلوكمة، من م

مراجعة منتظمة وتعديل  من إجراءمبا ميّكن بتقييم نوعي لتنفيذ اإلطار االســرتاتيجي ولفعالية التنمية  ،الربامج ورصــدها"
 منتظم للتوجه االسرتاتيجي للمنظمة.

النواتج  اتيممستوى النواتج من خالل تقي الكبرية يف مجع البيا�ت عن نتائج املنظمة علىاملنظمة استثمارات مع أن و  -141
، إذ إن ابلكاملها غرضـــ، إال أ�ا مل حتقق حىت اآلن خطوة إجيابية بشـــكل ملحوظ املنظمة لفرتة الســـنتني ىعلى مســـتو 

رّكز على تتســـــتخدم إال على نطاق حمدود. ونظراً ألن تقييمات النواتج على مســـــتوى املنظمة ال نتائج هذه التقييمات 
ات أهداف التنمية املســتدامة على املســتوى القطري، فإ�ا ميكن أن توفر يف �اية املطاف معلومات مفيدة رصــد مؤشــر 

لتعاون يف ثات بشــأن إطار عمل األمم املتحدة لملباحللعمليات التحضــريية (التقييمات القطرية املوحدة لألمم املتحدة) 
 .جمال التنمية املستدامة

ات إلدارة املشــــــاريع لتتبع وإدارة حافظة مشــــــاريعها الكبرية واجملزأة. وهي حتتاج إىل إنشــــــاء تفتقر املنظمة إىل نظم وأدو و  -142
يف الوقت املناســـــب وإدارة خماطر اإلجناز. كما أن األدوات واملوظفني الثابتني  التدخلحلقات مالحظات راجعة لدعم 

 ليست موجودة.ة، ، وكلها أمور احلاجة إليها ماسّ لدعم إدارة الربامجاملصّدقة والقدرات 
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 والتشغيليةفعالية اإلجراءات اإلدارية 

دارية اإلبيئة ال وتتناقضمهمة املنظمة. جناز إفرضت نظم املنظمة وإجراءاهتا اإلدارية قيوداً كبرية على فعالية  -4االستنتاج 
أبن إىل انطباع  تؤديو  ة ومتجاوبةمنظمة ال مركزية وفّعالاليت حتبذ رؤية التعكس ثقافة مركزية وموجهة حنو الرقابة مع اليت 

 كبح املبادرة واالبتكار.تالثقة يف اخلطوط األمامية و هناك افتقارًا إىل 

أدت القرارات الســــــياســــــاتية األخرية إىل خفض التكاليف وحتســــــني الكفاءة على مر الســــــنني. مع ذلك، وكنتيجة غري  -143
تب ااز املكإجنســــرعة  لى فعالية اإلجناز، ما أثر علىاجلديدة أيضــــاً قيوداً ع واملتطلباتمقصــــودة، وضــــعت املمارســــات 

ذ أصــــــــــبح يُنظر إليها إتولد خطر كبري على مسعة املنظمة بني شــــــــــركائها ونظرائها، هكذا، يف األقاليم املختلفة.  ةالقطري
رت�ت شــدام خلرباء اســتشــاريني وســفر ومخعمليات اســتلى أ�ا منظمة ُمرهقة وبطيئة. وهناك العديد من األمثلة ععلى 

صـيغت  اللوائح التنظيمية اإلدارية الرامية إىل تعزيز الضـوابط املسـبقة، واليتكان من أثر عرقلت إجناز الربامج ونوعيتها. و 
اً تقار افأبن هناك تصــور أن أّدت إىل نشــوء  ،على مدى كو�ا عمليةراجعة مالحظات دون و  دون تشــاور مســبق كافٍ 

يد من احلاالت، يفتقر املديرون إىل ســــــــــــــلطة اختاذ قرارات، يف حني أن إرســــــــــــــاء لثقة يف اخلط األمامي. ويف العدإىل ا
 ن املزيد من التفويض إىل اخلط األمامي ويعزز الكفاءة.ميكّ بوضوح املساءلة 

وخطة إصــــالح األمم املتحدة.  2030خلطة مؤهلة املنظمة  ما إذا كانتحول  تســــاؤالتتثري النظم واإلجراءات احلالية  -144
ذلك أمر حاســـــــــــم الخنراط املنظمة الفّعال. وهناك حاجة إىل إجراء مراجعة فاخلط األمامي وتفويضـــــــــــه،  ينبغي متكنيو 

ب الكفاءة بني مكاســــــــ قايضــــــــاتللمكما إىل تقييم مســــــــبقة متعددة،   اتشــــــــاملة جلميع العمليات اليت تتطلب موافق
ارســة ســلطتهم للمديرين ممذلك تيح يلوفقدان الفعالية. ومن الضــروري أن يكون هناك بعض التفويض للخط األمامي، 

 واجبني.الساءلة املتربير و الالتقديرية مع 

 إدارة التغيري

ملنظمة الوفاء بل حتوالً كبريًا يف الطريقة اليت تعتزم هبا امل يكن إدخال اإلطار االســـــرتاتيجي تغيريًا هامشـــــياً،  -5االســـــتنتاج 
 .الذي وقع ي أويل إلدارة التغيري متناسباً مع حجم وتعقيد التغيريومل يكن االهتمام الذ. مبهمتها وتقدمي حساب ابلنتائج

لى مدى ست عالذي قامت به صالح الواسع النطاق اإلمل تضع املنظمة عملية إدارة تغيري على نطاق املنظمة ملواكبة  -145
عة والتعّلم ر املنظمة املرونة إلحداث تغيريات بســــــــــــمنح ذلك بينما اعتمدت �ج "التعلم ابملمارســــــــــــة". و بل ســــــــــــنوات، 

ة حالياً لوضــع يف املنظمة. وتشــّكل العملية اجلارياجلميع الكايف من التقبل والتحســني، إالّ أنه خاطر أيضــاً بعدم أتمني 
 اثرها.آيريات و العديد من التغيتعلق ابملوارد البشرية لموارد البشرية بداية جيدة، إذ لاسرتاتيجية إلدارة التغيري 

ون دمناخ املوظفني املنظمة من فرصـــــــــة احلصـــــــــول على مالحظات راجعة من املوظفني  حرم غياب مســـــــــوح دورية عن -146
ط ريات بدرجات نّفّذت التغيو ما الذي كان �جحاً وما الذي كان ينبغي حتســــــــــينه أو تغيريه.  - حول التغيريات توســــــــــّ

لتغيري لملية إدارة عملية اإلصـــــالح الشـــــاملة. كما أن غياب ععلى متفاوتة من االتســـــاق وإبشـــــراف صـــــريح غري كاٍف 
أو البناء  تبّني صـــــراحة نوع الثقافة التنظيمية اليت تريدها لدعم التغيريعىن أيضـــــاً أن املنظمة مل ككل على نطاق املنظمة  

 على االسرتاتيجية السابقة اليت وضعت لتغيري الثقافة.
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 إطار النتائج  بنية ومؤشرات صحة

خمرجات  مســارات املســامهات واملعامل الوســيطة اليت ترتجمحتديدًا كافياً احلايل ال حيدد إطار النتائج بشــكله  -6االســتنتاج 
، بينما تركز كفايةب . وال تعكس النواتج التجريدية الرفيعة املســـــتوى املســـــامهات املعياريةامجاعيمتمّلكة املنظمة إىل نواتج 

كد أو حتدد تائج تركز على خمرجات املنظمة وال تؤ النتظل املؤشــــــــــرات على اإلنتاج بدالً من الرتكيز على األخذ ابملعرفة. و 
مبا فيه الكفاية املســـامهات أو املســـتو�ت الرئيســـية للجهد املطلوب واملســـاءلة املطلوبة من املنظمة وشـــركائها الرئيســـيني، 

 وخاصة احلكومات واجلهات املاحنة، لتحقيق النواتج الوطنية.

قارنة ملابعلى مستوى عاٍل جداً مصممة واتج الربامج االسرتاتيجية األساسية هي أن بيا�ت نالتصميم سائل مإحدى  -147
اخنراط املنظمة. وقد أعاق ذلك التوفيق بني النتائج امللموســــــــــــــة على أرض الواقع والنواتج يف مرحلة إعداد مع ماهية 

ثرية، وكان من الصــعب ج كتقارير نتائتشــمل الاملنظمة على تقدمي تقارير وافية عن نتائجها. ومل ة التقارير، ما عرقل قدر 
ر هذه النواتج وال يزال  عن داد تقارير رفيعة املســــــــــــتوى إعالإجياد أدلة تثبت النواتج اســــــــــــتناداً إىل املخرجات. ومل تيســــــــــــّ

) أو الدســــــــتور الغذائي ح2019ضــــــــادات امليكروابت (منظمة األغذية والزراعة، ملقاومة املمثل  ة،إجنازات معيارية حمدد
إعداد تقارير عنها معها درجة ال ميكن إىل )، أل�ا حمددة 2019، العامليةلزراعة ومنظمة الصــــــــــــــحة (منظمة األغذية وا

 اتج.و على مستوى الن

الصـــــلة ضـــــعيفة بني مدة ومســـــتوى اجلهد املبذول املتمثل يف خمرجات املنظمة واحلجم واملوارد والوقت املطلوب لتحقيق  -148
مسؤوليات يست لملنظمة وشركائها، بني اّر أن النواتج مسؤوليات مشرتكة هم من ذلك، بينما يُقستهدفة. واألاملنواتج ال

زراعية ها يف متويل النظم الغذائية والؤ اليت تقدمها املنظمة وشـــــــــــركا واملســـــــــــامهات. ةاتج حمددو املنظمة على مســـــــــــتوى الن
  ن املؤشرات.غائبة عاملستدامة واالستثمار فيها 

لتقدم يف التغيري اب رال يقدم ســـــــوى القليل من التبصـــــــّ فر اإلمجالية إىل بعد نوعي، يفتقر تركيز إطار النتائج على التقاريو  -149
طويلة األجل لعمل املنظمة من حيث ســـــبل العيش والنظم الغذائية. وال تروي النتائج قصـــــة كيف وأين قامت الواآلاثر 

 النظام ققت فرقاً ذا مغزى يفاملنظمة بتحســـــني النظم الغذائية وســـــبل العيش والقدرة على الصـــــمود واالســـــتدامة، أو ح
 اإليكولوجي أو الصحة البيئية.

يارية للمحافظة على موارد امليزانية العادية لألنشــــــــطة الفنية واملعاجلهد الواجب  االســــــــرتاتيجييف حني بذل يف اإلطار و  -150
يجية اخلمســــة. ســــرتات، فإن العمل املعياري ال يظهر بقوة كافية يف األهداف االومحاية هذه املوارد على مســــتوى املنظمة

بني اجلودة العالية للمنتجات املعرفية للمنظمة واجلهود املبذولة لالســتفادة من املعرفة. ومؤشــرات النتائج م وهناك انفصــا
بدرجة أكرب حنو إنتاج املنتجات املعرفية بدالً من األخذ هبا وترمجتها إىل قدرات وســـياســـات واســـتثمارات حتويلية تتجه 

 منائية حتّسن النظم الغذائية وسبل العيش.مرتبطة بنواتج إ

اتج. و لقد استثمرت املنظمة يف تقييمات النواتج على مستوى املنظمة لتتبع النتائج وإعداد تقارير عنها على مستوى الن -151
عدم كفاية اســــــــــــــتخدام املعلومات للتحليل وحتســــــــــــــني الربامج لغري أن اإلمكا�ت الكاملة هلذه التقييمات مل تتحقق 

 .اإلمنائيةلية فعاالو 



 تقييم إطار النتائج االسرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة

43 

يف إطار  مة النواتج مع مؤشـــرات أهداف التنمية املســـتدامةءوموا 2030مع تزايد قيام البلدان مبواءمة نتائجها مع خطة  -152
دد من الضروري العمل على بلورة هذه الرتتيبات. ويتعني على املنظمة أيضاً أن حت أصبح، النتائج الذي تعتمده املنظمة

 إىل حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتأثرة مبخرجات املنظمة وشركائها.معامل مناسبة على املسار 

ن على مدى فرتات الســـنتني املتعاقبة، مبا يف ذلك من خالل اعتماد مقاصـــد أهداف التنمية  -153 قل إطار النتائج وُحســـّ صـــُ
ور التدرجيي للعناصــــر التطتبّني  ية. مع ذلك، ليســــت هناك نظرية للتغيري أو ســــردللتغيرياملســــتدامة ومؤشــــراهتا كمقياس 

. وحيتاج إطار 2030الرئيســـــــــية للتغيري املطلوب لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــتدامة على مدى الفرتة وصـــــــــوًال إىل عام 
رصـــد لالســـياســـات واالســـتثمارات والربامج، مع ابالنتائج إىل معامل إلظهار هذا التقدم، من خمرجات املنظمة إىل األخذ 

 أهداف التنمية املستدامة على املستوى القطري.حنو تقدم النظمة على لتقييم أتثري امل

ملنظمة ا أهداف التنمية املســـــتدامة ومســـــامهاتابجتاه جماالت عمل املنظمة تعريف اجلهود اليت بذلت مؤخراً إلعادة إن  -154
وضــــــــــح املســــــــــتهدفة. ويهداف التنمية مع أإطار النتائج  مواءمة، وخاصــــــــــة ةظجديرة ابملالح هذه األهداف املتميزة يف

ــــــــــــــــــــــ عن ديث العهد احلمنشـــــــــور املنظمة  املقرتحة (منظمة األغذية  20أهداف التنمية املســـــــــتدامة وإجراءات الرتابط الـ
مسائل شأن بهذا النهج تفكرياً جديداً يتبىن ) كيف ميكن أن يتطور حتديد املنظمة جملاالت عملها. و ح2018والزراعة، 

 -فريق تعبئة املواردا إليهأبهداف التنمية املســــــتدامة. كما أن اجلهود األخرى اليت ابدر  ةً حااملتعلقة صــــــر املرتابطة التنمية 
قائمة لموسة معلى أن املنظمة قد أقّرت بضرورة حتديد جماالت عمل  تدلّ  -تحديد إنشاء حافظة لتنمية األعمال وابل

 على قضا� تكون أكثر قابلية للتسويق.

 تحدةاجلهوزية خلطة إصالح األمم امل

رتكز مبادرة إطار النتائج االســــرتاتيجية إىل حد كبري على املســــتوى الداخلي. لكنها ليســــت يف ت اآلن، إىل -7االســــتنتاج 
وخطة إصــــــالح األمم املتحدة.  2030يف األفق: خطة اللذين يلوحان وضــــــع ميكنها من التكّيف مع التغيريين الرئيســــــيني 

 يز العمليات واهلياكل لتيسري اخنراط املنظمة الفّعال.زيد من التعديالت وتعز هذان املوسيقتضي 

اآلاثر املرتتبة على خطة إصــــــــــــالح األمم املتحدة، فضــــــــــــًال عن اهليكل املتطور ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية ليســــــــــــت  -155
رفة هبذا علمقر. واملوال لللمكاتب امليدانية ال واالســــــــتجابة ألهداف التنمية املســــــــتدامة على نطاق املنظومة، واضــــــــحة 

 . كلك  طور لتصبح توجيهاً رمسياً على مستوى املنظمةعدد قليل من األفراد ومل تُ ترتكز يف املوضوع 

لتعاون يف جمال إطار عمل األمم املتحدة لاسرتاتيجيتها يف املكاتب القطرية يف ضوء  تعريفاملنظمة ضرورة إعادة تعي و  -156
فرق شــمل تأو توجيهات يف هذا الصــدد  اً تضــافر م اً �جأن هناك على ، ولكن ال يوجد حالياً ما يدل مةالتنمية املســتدا

والقدرات لســـرعة اواملكاتب امليدانية. وعلى وجه اخلصـــوص، تفتقر املنظمة إىل  الفنيةالشـــعب  وأالربامج االســـرتاتيجية 
درهتا على قبقصـــــــر ختاطر هي ، و آخذة ابلظهور على املســـــــتوى القطري، حيث االحتياجات العمل الفعّ لل ةالضـــــــروري

وضعهما العمل على و  حتقيق أهداف التنمية املستدامةيف ني ألغذية والزراعة املستداماملركزية لية األمهالتعبري بفعالية عن 
 .ناسب كو�ما كذلكتيف مصاف 

ذ لدورها ومســامهتها يف مســاعدة البلدان على تنفيككل فهم مشــرتك على نطاق املنظمة  إىل تطوير هناك حاجة ملحة  -157
ظمة يف ســــــــــــاهم اخلربة الفنية للمنتكيف ل امتعارف عليه يةســــــــــــردأي  – املســــــــــــتدامةأبهداف التنمية  ةتعلقاملها خطط
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قياس توخى تاملنظمة إىل حتقيق النجاح هلا وألعضـــــــــــائها، وكيف  ىأهداف التنمية املســـــــــــتدامة املختلفة، وكيف تســـــــــــع
 .2030مسامهاهتا طوال الفرتة إىل عام 

ن يكون هناك توجيه واضح ومقنع للخط األمامي بشأن كيفية ضمان مركزية األغذية والزراعة بناًء على ذلك، ينبغي أو  -158
من  )يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــتدامة وآلية دعم واضـــــــــــحة ومزودة ابملوارد لتمكني اخلط األمامي (ممثليات املنظمة

 .لكومساندته يف ذ نمية املستدامةإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التاملشاركة الفعالة يف صياغة 

 التوصيات 3-2
 

 حلاح (سنوات)اإل األثر معايري التصنيف
 2-1 1-0.5 0.5 > منخفض متوسط مرتفع التوصية

 وخطة إصالح 2030االخنراط مع خطة  -1
  األمم املتحدة

      

       ظمةملنالذي تعتمده ا حتديث إطار النتائج -2

       مة هياكل املنظمةءموا -3

       تعديل قدرات املنظمة -4

       تعزيز إدارة الربامج -5

       إنشاء الرصد والتعلم -6

       حتسني الدعم اإلداري -7

       إدارة التغيري -8

 
النسخة شأن باستناداً إىل االستنتاجات السابقة، يقّدم فريق التقييم التوصيات املرتابطة التالية إلرشاد مداوالت املنظمة  -159

. ووفقاً لطلب جلنة 2030مع خطة التنمية املســــــــــــتدامة ليتوافق  2030-2020إلطار االســــــــــــرتاتيجي للفرتة من ااملقبلة 
ّثل رمز ميهكذا أخضـــــــر لتصـــــــنيف أمهيتها النســـــــبية وإحلاحها. و -كهرماين-محرأالرب�مج، خيصـــــــص لكل توصـــــــية رمز 

حلاحاً وأمهية. وتقدم األكثر إالتوصيات اللون األمحر ميثل  حبيث، مهيةواألاإلحلاح  التصنيف مقياساً قائماً على معياري
 مهية.ألها طبقاً لمنطقي يتواءم مع نتائج التقييم واستنتاجاته، بدًال من ترتيب لالتوصيات بتسلس

يح التوصـــــيات ضـــــ، اقرتح التقييم عدداً من االقرتاحات احملددة يف امللحقات لتكملة أو تو العليابناًء على طلب اإلدارة و  -160
التالية. وينبغي أن تُفهم اإلجراءات املقرتحة على أ�ا حلول عملية ممكنة لتنفيذ التوصـــيات، لتســـتعرض وتناقش ضـــمن 

 . تقريريةحبال ليست أي أ�ا األمانة؛ 

وخطة إصـــــالح األمم املتحدة.  2030وضـــــع اســـــرتاتيجية واضـــــحة وخطة عمل الخنراط املنظمة يف خطة  -1التوصـــــية 
لتعاون يف جمال إطار عمل األمم املتحدة لعلى املستوى القطري يف األشهر املقبلة للتأثري على واسع النطاق م بذل جهد سيلز و 

. وينبغي أن تكون املنظمة قادرة على االســتجابة هلذه املتطلبات، مع األخذ ابالعتبار موارد املنظمة احملدودة. التنمية املســتدامة
 اءات التالية:ويقرتح فريق التقييم اإلجر 
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وخطة إصالح  2030اخنراط املنظمة يف خطة بتفصيل نشر اسرتاتيجية وخطة عمل على نطاق املنظمة توضح و إعداد  أ)(
 :لـفهم مشرتك متّلك األمم املتحدة. وينبغي أن يهدف هذا األمر إىل ضمان 

 
 خربة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املختلفة تساهمكيف وأين  •
 دور املنظمة وكيف تدعم البلدان يف تنفيذ خططها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة هو ما  •
 إىل التمويل األموال كيف تعتزم املنظمة تعديل تركيزها من أتمني  •
 النجاح هلا وألعضائها ريف إىل تعاملنظمة  ىكيف تسع •
 2030ًال إىل عام املنظمة إىل قياس مسامهاهتا على مدى السنوات العشر وصو  ىكيف تسع •
 واملقايضات بني أهداف التنمية املستدامة اتالتآزر  •

إنشــــــــاء وحدة تنســــــــيق ألهداف التنمية املســــــــتدامة حتت إدارة �ئب املدير العام للربامج، تكون مكّلفة بضــــــــمان توفري  ب)(
 حتقيق أهداف زراعة يفكيفية ضـــــمان مركزية األغذية والبشـــــأن  التوجيه والدعم الســـــريعني والشـــــاملني للمكاتب القطرية 

أعد ن مللضـــمان الدعم القطري املناســـب، وخاصـــة  ةفوري اتالتنمية املســـتدامة. وينبغي على هذه الوحدة تنســـيق إجراء
دعم. ما يتعلق مبؤشــرات تقود فيها املنظمة ال يفخلف منهم من األعضــاء ومن هو متهداف التنمية املســتدامة أل اً خطط

 اإلجراءات: ههذوقد تشمل 
 

ســـنوات تســـرتشـــد  10ج لوضـــع خرائط طرق مدهتا دار توجيهات إىل املكاتب القطرية، مبا يف ذلك حول �ُ إصـــ •
عمل الولو�ت وخطط لتسيري األن اسنتكل منها مبقاصد أهداف التنمية املستدامة، فضالً عن معامل تدرجيية فرتة  

 قاصد على مستوى املخرجات؛املوارد و املو 
ذ أهداف التنمية املستدامة على أساس االحتياجات، لتوجيه االخنراط القطري، دعم قطري لتنفي قدراتتشكيل  •

  27؛طار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامةوخاصة يف املراحل التحضريية األولية إل
 املالئمة، حسب االقتضاء.ؤهالت لتحديد مزيج امللقدرات ل تنميةصياغة خطة و  •

رتاتيجية) ســابقاً لفرق الربامج االســة متاح ت كانيتاملتعدد التخصــصــات ال الصــندوقصــصــة (مثل موارد أتمني موارد خمو ج)(
 لدعم أهداف التنمية املستدامة حتت إدارة وحدة تنسيق أهداف التنمية املستدامة.

وضـــــــــــع أهداف ب لتوجيه اخنراط املنظمة على املســـــــــــتوى القطري براجميتعزيز مالءمة إطار النتائج كهيكل   -2التوصية 
دامة.  تتعلق بقضـــا� التنمية تبني املســـامهات الرئيســـية للمنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املســـتربأكبقدر ة ملموســـة براجمي

وينبغي أن توضـــح هذه العملية ســـلســـلة نتائج عمل املنظمة املعياري املتعلق ابملنافع العامة العاملية واألهداف اإلمنائية وأن 
التنمية ؤشــــرات مالئمة حلفز إدارة الربامج املوجهة حنو حتقيق النتائج ورصــــد مســــامهات املنظمة مقابل حتدد املؤشــــرات امل

 خرين يف جمال التنمية.اآلرئيسيني الصلحة املأصحاب مؤشرات املستدامة، إىل جانب 

كل بر�مج  يف هيربأكبقدر ينبغي أن يتجاوز إطار النتائج جمرد املواءمة مع أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة وأن يدجمها  -161
إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال ضــــــــمن املنظمة يف خطط االســــــــتجابة  برامجاملنظمة، وذلك لتيســــــــري إدماج 

 .ألموالاأتمني لتحسني فرص إقامة شراكات فّعالة وتعبئة و املتفق عليها مع البلدان  التنمية املستدامة
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لمبادرات لادة املنظمة على قيمعتمدة مسارات التغيري، ابلتفصيل اجلديد  اإلطار االسرتاتيجي يةوضح سردتينبغي أن و  -162
املتعلقة ابلنظم الغذائية وســـــبل العيش والنظم اإليكولوجية املســـــتدامة والقادرة على الصـــــمود. ومن شـــــأن هذه أن توفر 

قاً لنموذج إطار ت األولوية، وفنتائج املنظمة، استناداً إىل قضا� التنمية ذا إطارأساساّ لوضع نواتج وسيطة جديدة يف 
لالخنراط على املســــــــتوى القطري ويعمل على جعل العمل عريضــــــــاً  اً اإلجراءات املرتابطة. وميكن أن يكون ذلك منوذج

 املعياري للمنظمة أكثر بروزا. 

امة لتتبع تطور دابســـــــتثناء اجملاالت املعيارية لعمل املنظمة، ينبغي أن يســـــــتخدم إطار النتائج أطر أهداف التنمية املســـــــت -163
ارد ة وأولو�ت املو رباجميفيد لتوجيه األولو�ت الوســـــيكون من امل). 2030-2020ســـــنوات ( 10النتائج على مدى فرتة 

مة إىل التقدم من خمرجات املنظتبيان تدرجة لمتشـــــــــكيل خارطة طريق ذات معامل على وضـــــــــع أهداف فرتة الســـــــــنتني و 
 تعبئة االستثمارات وتنفيذ الربامج. إىل ة و السياسات الوطنياملخرجات يف هبذه األخذ 

ينبغي أن حيدد إطار النتائج بوضـــــــوح مســـــــامهات ومســـــــتو�ت اجلهود املتوقعة من املنظمة واحلكومات واجلهات املاحنة  -164
لســـــرد�ت أيضــــاً ســـــرتشـــــد هذه او مســـــؤوليتها مجاعياً.  هذه األطراف تحملتحتقيق النتائج اليت يف  املاليةواملؤســـــســـــات 

ســــــــتقيس كما   ،ويف ختطيط مســــــــامهاهتاإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــتدامة ملنظمة يف اخنراط ا
 نتائجها استناداً إىل فهم واقعي للسياق.

ضــــــــخامة املوارد الالزمة لتمويل أهداف التنمية املســــــــتدامة، من املهم أيضــــــــاً أن تكون تعبئة االســــــــتثمارات ابلنظر إىل  -165
ت ؤشــــــــــرااملار النتائج. ومن شــــــــــأن ذلك أن يكون مؤشــــــــــراً أكثر داللة على أداء املكاتب القطرية من مقياســــــــــاً يف إط

 النتائج.حتقيق من أجل  إلدارةثقافة لرتويج املستخدمة حىت اآلن ووسيلة 

ا على الصــــــــــعيد نظمة وأتثريهاملقياس وحتليل مســــــــــامهة  علىتقييمات النواتج على مســــــــــتوى املنظمة  عملتينبغي أن و  -166
رتقاء ابملمارســات واالات االســتثمار/امليزانيعلى اثر واآلالســياســات والتغيريات املؤســســية على ثر األلقطري من �حية ا

ستثمارات يف تقييمات االوطنيا. وتنبغي تكملة لكة تاملستدامة املم التنميةاجليدة اليت تسهم يف حتقيق مقاصد أهداف 
ل اليت رح ترمجة املخرجات اليت تنجزها املنظمة إىل نواتج وحتديد العوامبتحليل نوعي لشـــــالنواتج على مســـــتوى املنظمة 

ر الربجمة القطرية  ابســــتخدام أط ،هاعبء املســــؤولية عنمن يقع لى عحتقيقها و تســــاهم يف إجناز املعامل الرئيســــية أو تعوق 
 كأطر مساءلة متبادلة حتدد املساءالت املتبادلة.

مستو�ت كافة راك  إشبه عادة التفكري يف إطار النتائج ومؤشرات األداء ذات الصلة إىل إ املؤديةينبغي على العمليات و  -167
 ة والفنية والتشغيلية الرئيسية.رباجميملنظمة وممثلني عن الوظائف الاإلجناز يف اسلسلة 

عل املنظمة صــــــــاحلة للغرض على املســــــــتوى جتو  أعلى-إىل-أســــــــفل منعتمد منطق تتطوير هياكل إجناز  -3التوصــــــــية 
 .2030طة خلقطري، مبا يف ذلك ال

نتائج وجد معظم املســــــــــــــاءلة عن اليالتزامات املنظمة على املســــــــــــــتوى القطري، حيث متطلبات خدمة ينبغي أن تدفع  -168
ليت تقع اواملوارد اخلارجة عن امليزانية، أولو�ت التخطيط على مســتوى املنظمة، ابســتثناء جماالت العمل العاملية/املعيارية 

 على ذلك، يقرتح التقييم تعزيز فعالية هيكل املصـــــفوفة لدعم العمل على املســـــتوى القطري ظمة. وبناءً املنضـــــمن والية 
 من خالل اإلجراءات التالية:
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ربط ترأســـية أقوى على أســـاس اخلطوط الوظيفية (الربامج والفنية والتشـــغيلية)، راط واخناتصـــال إنشـــاء خطوط  (أ)
تقارير لالقطرية ودون اإلقليمية واإلقليمية واملقر) لتعزيز الدعم وإعداد (املكاتب ابنية املنظمة مجيع مســــــــتو�ت 

الرأسي  ا االخنراطذهل الرئيسي التوجهعلى كل مستوى. ويف حني أن اليت يتوجب القيام هبا املهام الرئيسية عن 
ح ا تيُ ن أ تعزيز التوجه حنو التخطيط من أســـفل إىل أعلى والدعم من أعلى إىل أســـفل، ينبغي أيضـــاً يســـتهدف 

قر وغريها التأثري على تفكري وفهم الفرق القائمة يف امل ، ابالســــــــــــتفادة من التجارب القطرية،للمكاتب القطرية
 من الفرق بشأن كيفية حتقيق مركزية األغذية والزراعة.

األمامي  طتعددة التخصـصـات يف املكاتب دون اإلقليمية وتكليفها بدعم اخلاملإنشـاء و/أو تعزيز فرق الربامج  (ب)
اشــر الطلب. وينبغي أن يكون هلذه الفرق خط اتصــال مبلدى بتخطيط الربامج ورصــدها وتقدمي الدعم الفين 

 اً مباشر  اً تنفيذلربامج اتستلزم ال واخنراط مع الفرق الفنية القائمة يف املقر للحصول على الدعم. وينبغي عموماً أ
ميكن  تجات واخلدمات العاملية الرئيســــــــــية واملعيارية احملددة اليتســــــــــتثناء املنرمبا ابمن وحدات املقر، يف امليدان 

 فضل من املقر. األنحو التقدميها على 

األهداف وجب مباحملددة ســائل إنشــاء فرق برامج متعددة التخصــصــات يف املقر لقيادة الربامج القائمة على امل (ج)
يني ابلربامج ديري الربامج واخلرباء الفنيني املعناالســــــرتاتيجية. وينبغي أن تضــــــم هذه الربامج عدداً صــــــغرياً من م

ة املوجودة (فرق الربامج االســـــــــرتاتيجية). وينبغي للوحدات رباجميمن وحدات فنية ذات صـــــــــلة ومن القدرات ال
واصــل تكريس قدر كبري أن ت ،ةرباجمياليت تكّرس جزءاً صــغرياً نســبياً من قدراهتا هلذه الفرق ال ،يف املنظمة الفنية

إقليمية. هلذه األخرية يف برامج قطرية و  رباجميتيســــــــــــــر اإلدماج البينما راهتا للمهمة املعيارية للمنظمة، من قد
ي توىل مديرو الربامج يف فرق الربامج املتعددة التخصصات قيادة األفكار والتوجيه والتنسيق األفقيفرتض أن يو 

مــا يتعلق بتعبئــة املوارد  م ذات الصــــــــــــــلــة يفلــدعم الربامج القطريــة والتنســــــــــــــيق مع وحــدات الــدع ة كلهــاالالزمــ
  قطاعات.العابرة للما بني بلدان اجلنوب وغري ذلك من الوظائف  والشراكات والتعاون يف

يمي واضح ذ الربامج اإلقليمية على أساس أولو�ت هلا بعد إقليوتنفإدارة م وفرقهلقادة الربامج اإلقليمية ينبغي  (د)
تنســيق تبادل أفضــل املمارســات يف اإلقليم بني فرق الربامج املتعددة التخصــصــات. دوراً أســاســياً يف وا ؤديوأن 

يسية عن الدعم حتتفظ املكاتب اإلقليمية ابملسؤولية الرئيفرتض أن ويف هيكل دعم اإلجناز يف الربامج القطرية، 
امج اإلقليمية ت والرب التشــــــغيلي واإلداري، ابلتعاون الوثيق مع الوحدات ذات الصــــــلة يف املقر. وميكن للمبادرا

ي ة على املستوى دون اإلقليمي وأن تعمل على تعزيز املوقع االسرتاتيجرباجميالناجحة أن تلهم صياغة األطر ال
 اجلهات املاحنة والشريكة.بتقّبل ما يتعلق  ته يفالرب�مج املنظمة وإمكاني

ســـــــــــتوى لقطرية، ينبغي إنشـــــــــــاء مرفق دعم على املابلنظر إىل حمدودية املوارد من املوظفني املتاحة يف املكاتب ا (ه)
 ة.اجميرب دون اإلقليمي أو اإلقليمي لتعبئة املوارد واإلشراف على الشراكات بتعاون وثيق مع الوحدات ال

الفين  األويل، إما من بر�مج التعاونأتمني األموال منح املكاتب القطرية فرصــــاً أكثر مباشــــرة للحصــــول على و  (و)
ملستوى على ااملنظمة ما توفره لتيسري إدماج وذلك ، ة لغرض حمددغري املخصصلألموال ى أو من مصادر أخر 

 فرق الربامج املتعددة التخصصات.اجملددة لياكل اهلمن  ىيف أعماهلا واالستفادة املثل رباجميال

   أكثر توجهاً حنو البلدان.إجناز أعاله لدعم هيكل  اهباملوصى  البنية 3يبني الشكل  -169
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 أكثر توجهاً حنو البلدان يف املنظمة إجناز لدعم هيكل  ةاملقرتحالبنية : 3الشكل 

 

 
ة ملوظفيها على الوظيفي التوصــيفاتلضــمان املالئمة للغرض، حتتاج املنظمة إىل إنشــاء آليات لضــمان تطابق  -4التوصــية 

. وتُقرتح اإلجراءات لطلبات املتغريةومواصلة تطوير قدرات املوظفني على التكّيف مع امع االحتياجات املستو�ت مجيعها 
 التالية يف هذا الصدد:

 
إجراء اســــــــــتعراض شــــــــــامل ملزيج املهارات واحتياجات تنمية القدرات يف املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية، وتوضــــــــــيح  (أ)

إلمنائية للبلدان ا الالزمة لتعزيز فعالية اخنراط املنظمة على املســــــــــتوى القطري والتكّيف مع املالمح ظفنيتوصــــــــــيفات املو 
لســياســات القدرات الالزمة لدعم وضــع اهناك املضــيفة وقدراهتا. ومن األمثلة على املهارات اليت قد حتتاج إىل اســتثمار 

 أو للتأثري على االستثمار.

ة، ينبغي أن لاخلربة املطلوبة. وبعد املراجعة الشامفيها ضمان أن تكون قيادة املكاتب القطرية مالئمة للغرض وأن تتوفر  (ب)
يز بوضــوح بني يمتأن تقوم على وجه اخلصــوص ابلحتدد املنظمة املواهب املختلفة اليت تتطلبها وحتدد املهام وفقاً لذلك و 

الفنية واإلدارية والقيادية. وتشـــــــــــــمل املهام اهلامة اليت يتعني تعزيزها على املســـــــــــــتو�ت امليدانية التخطيط اإلقليمي املهام 
إدارة حافظة الربامج والرصـــــــــد والتقييم وإدارة املعرفة واالتصـــــــــاالت والدعوة والشـــــــــراكات وتعبئة املوارد. للنتائج واملوارد و 

املمثلني اختيار هذه املناصــــــــب و وتنبغي مراجعة توصــــــــيفات موظفي ممثليات املنظمة واملكاتب القطرية وتقييم شــــــــاغلي 
 اجلدد وفقاً هلذه املعايري اجلديدة.

 تنفيذانفذ ي ماند. ويســـاعد تنقل املوظفني، عكزيةوســـياســـة تطبيق الالمر  مة يف جمال التنقل امليداينجتديد ســـياســـة املنظو  (ج)
ل منهجي املوظفني إىل حتليمناقالت ســـــــــــتند ت، على ضـــــــــــمان حصـــــــــــول املنظمة على اخلربة الفنية. وينبغي أن اً ســـــــــــليم
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ة ولويإعطاء األثًال، خذ التوظيف ابحلســــــــبان، ماملطلوبة يف مواقع املكاتب املختلفة. وينبغي أن �املوظفني لتوصــــــــيفات 
منــاقلــة هود . ولتكملــة ج)دون اإلقليميــةأو ألولو�ت اإلقليميــة (لاخلربات تكييف لخربة املتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة يف املقر أو ل

اليت ) ةواإلدارية الفني املناصباملكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية (يف يف املقر و املناصب ، على املنظمة أن حتدد املوظفني
ظلت شاغرة فرتات طويلة، اليت ، أو 3مل تعد هناك حاجة إليها، مثًال، يف ضوء إعادة اهليكلة املقرتحة يف إطار التوصية 

فرق الربامج املتعددة التخصـــصـــات يف املكاتب دون اإلقليمية و/أو ز�دة ختصـــيص املوارد غري يف لتعزيز القدرات وذلك 
 28ىل املكاتب القطرية.إية) املتعلقة ابملوظفني (األموال األول

 .ةاجميرب النهج الرعاية سرتاتيجي و االتوجه التعزيز وظيفة إدارة الربامج يف مقر املنظمة لتقدمي  -5التوصية 

أفضــــــــل املنظمة وخطة إصــــــــالح األمم املتحدة، ولكي تكون  2030ها خطة تيف ضــــــــوء التحد�ت اجلديدة اليت فرضــــــــ -170
 تواصــــــــل توطيد وظيفتها املتعلقة إبدارة الربامج بدمج مجيعأن يد، يوصــــــــى جد اســــــــرتاتيجيلصــــــــياغة إطار  اســــــــتعداداً 

لربامج الربامج االســــــــــــــرتاتيجية وغريها من وظائف دعم اوهي ابلتحديد الوظائف اليت تؤثر على نوعية برامج املنظمة، 
 ها:هلامة، مناملوحدة إىل عدد من املهام ا ةرباجميستؤدي هذه الوظيفة الو والتخطيط االسرتاتيجي والرصد. 

 
شــــاور دور املنظمة يف دعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة، ابلتالتفصــــيلية لصــــياغة التنســــيق وتوجيه  )1(

 الوثيق مع الفرق الفنية والتشغيلية؛
يف ية رئيســـحلافظة الربامج اســـتناداً إىل مســـامهات املنظمة ال ةجديدبنية  تطوير تنســـيقابلتشـــاور مع الفرق الفنية،  )2(

  ارجيني؛اخل، إلهلام الربامج القطرية وز�دة املقروئية للمحاورين 2030خطة 
مباشـــــــــــــر عن جوانب إدارة ؤولية مســـــــــــــمع خط  ةتب امليدانيااملكتطبيق المركزية اإلشـــــــــــــراف على مهام بر�مج  )3(

ج والقيام بتقييمات النتائمبا يف ذلك توفري التوجيه والدعم للمكاتب امليدانية يف بناء الربامج ورصــــــد  29الرب�مج،
 أداء الربامج، مبا يف ذلك اجلوانب النوعية؛

فرق المع  مصادر أتمني األموال والتمويل بتنسيق وثيق كافةاإلشراف على التخطيط االسرتاتيجي املتكامل عرب   )4(
 التشغيلية؛

ء قدرات املنظمة ، كمسـامهة يف بناةلتعاون فعاوترتيبات تعزيز ورصـد اإلدماج املالئم لربامج املنظمة يف شـراكات  )5(
على توجيه اســــــرتاتيجيات االســــــتثمار. ويشــــــمل ذلك النظر يف الشــــــراكات املمكنة مع القطاع اخلاص لتيســــــري 

 ملنظمة.اليت توفرها اإىل القيمة الفنية  التحول من "أتمني األموال إىل التمويل"، استناداً 

 على مستوى املنظمة.إنشاء وظائف رصد نوعي وتعلم إداري  6التوصية 

ما كاملؤسسي والتعلم اإلداري، حتتاج املنظمة مستو�ت حتليل نوعي جديدة وتكميلية،   الرصدجلسر الثغرات احلالية يف  -171
 2030 ل خطةخالمن  اً عاير مُ  مطابقة تدعم القياس وإعداد التقارير لتحســــني األداء على مســــتوى املنظمة اً نظمحتتاج 

 ح اإلجراءات التالية:قرت املدفوعة خارجياً. وتُ 
 

                                                
 .12ق رفُحبثت اآلاثر املرتتبة على هذه التوصيات يف امل 28
 .�ئب املدير العام للربامج لضمان التنسيق الرأسي املناسب لتوجهات الرب�مجيعين ذلك أن قادة الرب�مج اإلقليميني سيقدمون تقارير إىل  29
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الرصــــد إبدارة  تقومإنشــــاء وظيفة رصــــد ومراجعة للرب�مج االســــرتاتيجي حتت إدارة �ئب املدير العام للربامج،  (أ)
م طبيعة عملياتية بقدر أكرب تقو تكون ذات فرقة عمل على مســــــــــــــتوى املنظمة واإلشــــــــــــــراف عليه، بدعم من 

اليت ية املنظمة مع وال اصــــفات مرجعية وبر�مج عمل. ومتشــــياً مو وتوضــــع هلا تنســــيق التحليل و نوعي ابلرصــــد ال
ملعرفة ضـــع اأن ختلضـــمان  هيكلمن الضـــروري أن يكون هناك توجه حنو اإلدارة الفّعالة للربامج، ت تقضـــي أبن

  30نتائج طويلة األجل. إىل سعياً يف التحسني املستمر للربامج  أن تستخدمو لتحليل لنوعي املتولدة عن الربامج 
حلد األدىن أمني اتينبغي إدراج االســـــــتثمارات الالزمة يف امليزانية يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية/دون اإلقليمية ل )(ب

يام مبراجعات لقوا ،املطلوب من املوارد البشـــــــــــــرية واملهارات املعتمدة لدعم الرصـــــــــــــد والتحليل النوعيني للربامج
ر قّيم وتوفري تبصــــــّ  ،الراجعة املالحظات قنواتو عزيز التعلم تو اســــــرتاتيجية دورية للحافظات واالســــــرتاتيجيات، 

 .اإلجنازلإلدارة العليا لتعزيز فعالية 
تنقيح نظم املعلومات اإلدارية للمنظمة يف جمموعة جديدة مالئمة للغرض، لتلبية احتياجات مديري الربامج  (ج)

يط املوارد يف اجملموعة املتكاملة لنظم ختط نكّ ما يتعلق ابلتخطيط والرصــــــــــــــد وإعداد التقارير. وينبغي أن متُ  يف
زانية من املي مأنشــطة املنظمة، ســواء كانت ممولة من مصــادر من خارج امليزانية أ كافة) ختطيط  1املنظمة من: (

) إعداد التقارير 3وحتليل األنشــــــــــــــطة، مبا يف ذلك التحليل النوعي، لتعزيز الربامج؛ و( ) رصــــــــــــــد2العادية؛ (
 ألغراض املساءلة.

مع التحســــينات املقرتح إدخاهلا على إطار النتائج، يوصــــي التقييم أيضــــاً بتحســــني املؤشــــرات العددية  متشــــياً و  (د)
 حتليل يليب احتياجات مديري الربامج. رعايةملنظمة، إبدخال أبعاد نوعية أيضاً، لاملعتمدة يف ا

 الستجابة لالحتياجات القطرية.املنظمة يف اسرعة حتسني كفاءة اإلجراءات اإلدارية لز�دة  7التوصية 

إىل حتتاج املنظمة  ،تكون املنظمة األفضـــل يف فئتها والشـــريك املفضـــل أبنللوفاء بقيمها األســـاســـية وتطلعاهتا والتزامها  -172
، ابســــــــــــــتخدام معايري مالئمة. وينبغي للســــــــــــــياســــــــــــــات اإلدارية أن تدير للغرضجعل بيئتها اإلدارية التمكينية مالئمة 

 النظر يف اإلجراءات التالية: ، على وجه اخلصوص،كما جيدركفاءة والفعالية.  املقايضات بني ال
 

قرارات لاتنقيح الســـياســـات اإلدارية لز�دة ســـلطة املديرين يف صـــنع ، بتعزيز تفويض الســـلطة إىل اخلط األمامي (أ)
 اك قدر أكربهنينبغي أن يكون ، اً مبسـائل التوظيف أو السـفر أو الشـراء، كما هو مناسـب. وخصـوصـ ةتعلقامل

جناز اإلمن ملمثلني القطريني إىل حد ما) يف جماالت رئيسية تتضاملمثلني اإلقليميني (و إىل امن تفويض السلطة 
يداين، خاصــــــــة عندما يتعلق األمر بتعيني خرباء اســــــــتشــــــــاريني ووضــــــــع ســــــــقوف للمشــــــــرت�ت وتعبئة املوارد امل

  31والشراكات.
 ينبغي وضــع تدابري مناســبة لضــمان مســاءلة املديرين املفوضــني ، إذاملخاطروضــع تدابري مســاءلة مناظرة إلدارة  (ب)

جعل و  ،عن قراراهتم، ابســـــتخدام الضـــــوابط الالحقة إلدارة خطر االحنراف املفرط عن املمارســـــات املوصـــــى هبا
البشــــرية ملوارد وتكليف مكتب ا ،املديرين مســــؤولني عن ضــــمان التوازن اجلنســــاين واجلغرايف يف قراراهتم اإلدارية

 ساءة.اإلبرصد االجتاهات وتقدمي التقارير إىل رئيس إدارة العمليات للتدخل يف حاالت 

                                                
 .رسم بياين يوضح كيف ميكن تنظيم ذلك 5ق رفيرد يف امل 30
 قائمة ابإلجراءات الفورية احملددة اليت قد تزيد بسرعة سرعة املنظمة. 4يرد يف املرفق  31
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 .املمارسات اجليدة إلدارة التغيري يف املنظمةأسسة ينبغي للمنظمة أن تضع وتنفذ اسرتاتيجية مل 8التوصية 

واصـــــــل القيام ســـــــتو  اتتغيري تزال حتدث وال منظومة األمم املتحدة، منظمات مجيع مثل يف ذلك مثلها ، نظمةاملكانت  -173
ى . ويوصــــعالةف إدارة للتغيرياملنهجية صــــالحات اإلواجلولة األخرية من اجلديدة  القيادةســــيتطلب االنتقال إىل و بذلك. 

 نظمة ممارسات إدارة التغيري، مبا يتماشى مع املمارسات والنماذج اجليدة.املمتأسس ن أب

 دارة التغيري إلســـداء املشـــورة إىل املدير العام وتوجيه وضـــع اســـرتاتيجية وخطةإنشـــاء فرقة عمل صـــغرية معنية إب (أ)
حمدداً ون يك قد، الذي ممارســـــــــــات إدارة التغيري يف املنظمة. ومبا أنه ال يوجد خمطط إلدارة التغيريملأســـــــــــســـــــــــة 

كة وتلتمس رت وحدة التفتيش املشـــــــــقريباً أن تتبع التوجيه الذي ســـــــــتنشـــــــــره للمنظمة ســـــــــياق، ميكن الو ة نظمابمل
املستفادة  . وميكن للدروسخمترب األمم املتحدة للمعارف والتغيري املؤسسياملساعدة من خرباء خارجيني و/أو 

لى ع، أن تســاعد مثالً  اخلدمات املشــرتكةيف لمنظمة، لاخلربة الســابقة كما من من ممارســات منظمات أخرى،  
  .ككل  وضع بر�مج إلدارة التغيري على نطاق املنظمة

عالية هي مســــــــؤولية إدارة التغيري بف دور رئيســــــــي يف إدارة التغيري،باملوارد البشــــــــرية  مكتبيقوم توقع أن بينما ي )(ب
لتمس ملية وان تُ يف هذه العمجيعاً يف املنظمة العاملون ينخرط أن مبكان . ومن األمهية كافة  يف املنظمة ينر ياملد
ة الســــــــــــــنتني العاملي املقبل لفرت املســــــــــــــح تيح يالعمليات. و دمج يف القرارات و وتُ دواعي قلقهم ات نظرهم و هوج
اخلدمات اإلدارية فحســــــب، بل بشــــــأن  يسللتماس آراء املوظفني، ) فرصــــــة ال2019عام طلق يف ذي ســــــي(ال

 نظمة.املاملتعلقة بثقافة سائل امليف خرباهتم يف املنظمة و بشأن  أيضاً 
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