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 الرّد اإلجمالي على التقييم
 
تشــيد اإلدارة بفريق التقييم على االســتعراض الشــامل إلطار النتائج االســرتاتيجية ملنظمة األغذية والزراعة وترّحب  -1

الذي إلطار االســــرتاتيجي لاملنظمة  اســــتعراضالســــرتشــــاد هبا يف اليت ســــيتم ابالتوصــــيات الثمانية اليت يتضــــّمنها واملعروضــــة 
 .2021سيعرض على املؤمتر يف 

 
لتوصــــيات عدًدا من أهم التحديات اليت تواجهها املنظمة على صــــعيد اإلدارة. وترّحب اإلدارة بالتحليل وتتناول ا -2

واالقرتاحات املتعلقة بتحســــــــني كفاءة املنظمة وفعاليتها بقدر أكرب وتعزيز عملية حتقيق النتائج، مع الرتكيز بشــــــــكل خاص 
 على املستوى القطري. 

 
يأيت هذا التقييم يف التوقيت ، لتوصــــــــــيات يف مرحلة مبكرة من والية املدير العامإتاحة االســــــــــتنتاجات وا يف ظلّ و  -3

املناســــــــــــــب حيث أّن اإلدارة العليا منكّبة حالًيا على النظر يف أولويات املنظمة وكيفية حتســــــــــــــني التنفيذ يف جماالت العمل 
ا بالنسـبة إىل االقرتاحات األكثر تفصـيًال املختلفة هذه. وسـيتطّلب األمر مزيًدا من الوقت للتشـاور بشـأن سـبل املضـي قدمً 

 املتعلقة باهليكل العام والتحوالت املقابلة لذلك على صعيد ختصيص املوارد. 
 
وتثّمن اإلدارة تســـــليط التقييم الضـــــوء على دور الربامج االســـــرتاتيجية يف ترمجة العمل الفين للمنظمة على شـــــكل  -4

ر بأّن إطار النتائج واهليكل املصفويف قد أفضيا إىل مزيد من التعاون املشرتك بني نتائج ملموسة على النطاق القطري واإلقرا
االختصــــــاصــــــات عرب خمتلف املســــــتويات يف املنظمة، العاملية واإلقليمية واإلقليمية الفرعية والوطنية، وذلك من خالل خلق 

ات حول ما هو مطلوب على املســتوى القطري لغة ورؤية مشــرتكتني للمنظمة. وتثّمن اإلدارة ما يتضــمنه التقييم من توجيه
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وتنفيذ خطة  إعادة تنظيمللتعاون بشــكل أكرب مع الشــركاء الرئيســيني من أجل إجناح عملية 

 . 2030 عام
 
وإّن اإلدارة ملتزمة مبعاجلة املســــــــــــــائل املطروحة يف كّل من التوصــــــــــــــيات الثماين. وســــــــــــــيجري النظر يف اقرتاحات  -5

التعديالت املفصــــــــــــــلة اليت تضــــــــــــــّمنها التقييم على أكمل وجه. غري أّن اإلدارة تود التأكيد على أّن العمل بالنســــــــــــــبة إىل 
اهليكل احلايل وأّن أيًا من هذه التغيريات ســــيتعني بالضــــرورة  ســــيتطلب إمكانية إجراء تغيريات يف 6و 5و 3و 1التوصــــيات 
  األجهزة الرئاسية.عرضه على 

 
ا بــالتوصــــــــــــــيــة  -6 وبــأمهيــة إبراز العمــل املعيــاري الــذي تقوم بــه املنظمــة ضــــــــــــــمن إطــار النتــائج  2وتــأخــذ اإلدارة علمــً

ا باحلاجة إىل مواءمة إطار النتائج على حنو أفضـــــــل مع أهداف التنمية املســـــــتدامة وبلورة  االســـــــرتاتيجية. وتقّر اإلدارة أيضـــــــً
اسـتعراض اإلطار ه التوصـية لدى القسـم السـردي مبا يشـمل مسـارات تغيري ملموسـة. وسـوف تويل اإلدارة عناية خاصـة هلذ

واليت ســــــــتعرض نتائجها على  2020خالل ســــــــنة  2025-2022صــــــــياغة اخلطة املتوســــــــطة األجل للفرتة االســــــــرتاتيجي و 
 .2021األعضاء خالل مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران 
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املزج بني املهارات وتنمية  املتعلقة بإدارة املوارد البشـــــــرية (ال ســـــــيما عملية 8و 7و 4وترّحب اإلدارة بالتوصـــــــيات  -7
القدرات على املســــــــــــــتوى اإلقليمي) وإجياد حّل للمســــــــــــــائل املتعلقة باإلجراءات اإلدارية اليت حالت دون التنفيذ. وتعمل 
األمانة حالًيا على اســــــــــتعراض هذه املســــــــــائل وقد جرى بالفعل اختاذ بعض اإلجراءات وســــــــــتصــــــــــدر قرارات أخرى نتيجة 

 حلالية. استعراض أمشل للسياسات ا
 
وإّن إدارة املنظمة ملتزمة بالتعاطي مع مجيع التوصــــــــــــيات بالتشــــــــــــاور الوثيق مع مجيع الوحدات الفنية املختصــــــــــــة  -8

والربامج االسرتاتيجية واملكاتب امليدانية وتعترب أّن التقييم سوف يساهم إىل حد كبري يف نقل املنظمة حنو �ج براجمي بقدر 
 املنشودة.أكرب بغية حتقيق النتائج 
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 مصفوفة رّد اإلدارة
 النتائج االستراتيجيةرّد اإلدارة على تقييم إطار 

 
 التاريخ

 رّد اإلدارة توصية التقييم
 أو مقبولة جزئًيا مقبولة

 مرفوضة أو

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجـــب اتخـــاذهـــا و/أو التعليقـــات 

 بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحــــــاجــــــة إلى مزيــــــد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة

 التمويل (نعم أو ال)

 القسم، إن ُوجدتحديد عنوان 
 1التوصية 

وضع استراتيجية واضحة وخطة عمل النخراط 
وخطة إصالح األمم  2030المنظمة في خطة 

المتحدة. وسيلزم بذل جهد واسع النطاق على 
المستوى القطري في األشهر المقبلة للتأثير على 

إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال 
التنمية المستدامة. وينبغي أن تكون المنظمة 
قادرة على االستجابة لهذه المتطلبات، مع 

 حدودة.األخذ باالعتبار موارد المنظمة الم

 مقبولة (أ)
 
 
 مقبولة جزئيا )ب(
 
 
 

 مقبولة جزئيا (ج)

(أ) توافق على أمهية إعداد اسرتاتيجية وخطة عمل 
تراعيان مشاركة املنظمة يف عملية إصالح األمم 

 املتحدة.
ستجري مناقشة مسألة استحداث وحدة (ب) 

معنية بأهداف التنمية املستدامة واإلجراءات 
املقرتحة هبذا الصدد وبلورهتا مبزيد من التفصيل، 
 وكذلك إمكانية إعادة هيكلة وحدات أخرى. 

(ج) توافق على أمهية املوارد املرصودة لكّن التنفيذ 
 سيجري ضمن حدود املوارد املتاحة.

العام نائب املدير 
، نائب املدير (الربامج)

العام (العمليات)، نائب 
املدير العام (املناخ 
واملوارد الطبيعية)، 

مكتب االسرتاتيجية 
والتخطيط وإدارة املوارد، 
إدارة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية، الربامج 
 االسرتاتيجية واألقاليم

 نعم 2021- 2020

 2التوصية 
كهيكل برامجي لتوجيه   تعزيز مالءمة إطار النتائج

انخراط المنظمة على المستوى القطري من 
خالل وضع أهداف برامجية ملموسة بقدر أكبر 
تتعلق بقضايا التنمية وتبّين المساهمات الرئيسية 
للمنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وينبغي أن توضح هذه العملية سلسلة نتائج عمل 
المنافع العامة المنظمة المعياري المتعلق ب

التوصية أساسية وشاملة حيث سيتم تعترب هذه  مقبولة
االسرتشاد هبا يف تنفيذ عدد من التوصيات 

 األخرى. وسيجري تناول العناصر الرئيسية لدى
خالل سنة استعراض إطار النتائج االسرتاتيجية 

وسوف يستعان هبا يف إعداد اخلطة  2020
. وستعرض 2025-2022 املتوسطة األجل للفرتة

لبلدان األعضاء نتائج هذا االستعراض على ا

مكتب االسرتاتيجية 
والتخطيط وإدارة املوارد 

نائب املدير العام  -
(الربامج) / الربامج 

، نائب االسرتاتيجية
املدير العام (املناخ 
واملوارد الطبيعية)، 
 املكاتب اإلقليمية

 ال   2021يرانيونيو/حز 
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 النتائج االستراتيجيةرّد اإلدارة على تقييم إطار 
 

 التاريخ

 رّد اإلدارة توصية التقييم
 أو مقبولة جزئًيا مقبولة

 مرفوضة أو

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجـــب اتخـــاذهـــا و/أو التعليقـــات 

 بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحــــــاجــــــة إلى مزيــــــد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة

 التمويل (نعم أو ال)

 القسم، إن ُوجدتحديد عنوان 
العالمية واألهداف اإلنمائية وأن تحدد 

المؤشرات المالئمة لحفز إدارة البرامج الموجهة 
نحو تحقيق النتائج ورصد مساهمات المنظمة 
مقابل مؤشرات التنمية المستدامة، إلى جانب 

مؤشرات أصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين 
 في مجال التنمية.

للمصادقة عليها خالل مؤمتر املنظمة املزمع عقده 
 . 2021يف شهر يونيو/حزيران 

 3التوصية 
-أسفل-تطوير هياكل إنجاز تعتمد منطق من

أعلى وتجعل المنظمة صالحة للغرض على -إلى
المستوى القطري، بما في ذلك لخطة عام 

2030. 

ستكون هذه التوصية يف صميم إعداد النسخة  مقبولة جزئًيا
اجلديدة من اخلطة املتوسطة األجل / برنامج 
العمل وامليزانية والتغيري اهليكلي املقابل الالزم 

لتنفيذمها. وليست اإلدارة حالًيا يف موقع خيّوهلا 
اإلجراءات احملددة املقرتحة مبا يف املوافقة على 

ة دمتعدة جديدفرق براجمية تشكيل ذلك 
ملا  ختصاصات على املستوى اإلقليمي الفرعياال

تداعيات على صعيد املوارد بالنسبة إىل لذلك من 
املنظمة، مبا يف ذلك توزيع املوارد يف ما بني املقر 

وسوف ُيسرتشد يف الرئيسي واملكاتب امليدانية. 
عملية إدماج االشرتاكات املقررة هذا النقاش أيًضا ب

بقدر أكرب يف امليزانية واملسامهات الطوعية 
  اإلمجالية.

نائب املدير العام 
(الربامج) ونائب املدير 

ونائب العام (العمليات) 
املدير العام (املناخ 
واملوارد الطبيعية) 

مكتب االسرتاتيجية و 
 والتخطيط وإدارة املوارد

 واملكاتب اإلقليمية

 نعم  2021يونيو/حزيران 
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 النتائج االستراتيجيةرّد اإلدارة على تقييم إطار 
 

 التاريخ

 رّد اإلدارة توصية التقييم
 أو مقبولة جزئًيا مقبولة

 مرفوضة أو

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجـــب اتخـــاذهـــا و/أو التعليقـــات 

 بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحــــــاجــــــة إلى مزيــــــد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة

 التمويل (نعم أو ال)

 القسم، إن ُوجدتحديد عنوان 
 4التوصية 

تحتاج المنظمة إلى  لضمان المالئمة للغرض،
إنشاء آليات تكفل تطابق التوصيفات الوظيفية 

لموظفيها على المستويات جميعها مع 
االحتياجات ومواصلة تطوير قدرات الموظفين 

 على التكّيف مع الطلبات المتغيرة.

تقبل اإلدارة هذه التوصية وسيجري تنفيذها من  مقبولة
خالل عملية متزج بني مهارات متعددة وحتليل 

الثغرات من حيث املواصفات، مما يتطّلب مزيًدا 
 من الوقت والتشاور. 

مكتب املوارد البشرية 
ونائب املدير العام 

ونائب املدير (الربامج) 
العام (املناخ واملوارد 

ومكتب الطبيعية) 
اتيجية والتخطيط االسرت 

 وإدارة املوارد 
 

 ديسمرب/كانون األول
2020 

 نعم

 5التوصية 
تعزيز وظيفة إدارة البرامج في المقر الرئيسي 
للمنظمة لتقديم التوجه االستراتيجي ورعاية 

 الُنهج البرامجية.

توافق اإلدارة على أمهية وظيفة إدارة الربنامج. ومن  جزئًيا مقبولة
الضروري إجراء مزيد من النقاش والتحليل بشأن 

 . وظيفة براجمية وموقعهاإنشاء 

نائب املدير العام 
(الربامج) واملكاتب 
اإلقليمية ومكتب 

االسرتاتيجية والتخطيط 
 وإدارة املوارد

 

 نعم  2020أبريل/نيسان 

 6التوصية 
وظائف رصد نوعي وتعلم إداري على إنشاء 

 مستوى المنظمة.

توافق اإلدارة على إنشاء وظيفة تعّلم نوعي يف  مقبولة جزئًيا 
جمايل الرصد واإلدارة غري أّن تعيني موقع هذه 

 الوظيفة حيتاج إىل مزيد من التحليل. 

نائب املدير العام 
مكتب و (الربامج) 

االسرتاتيجية والتخطيط 
 وإدارة املوارد

 

 نعم  2021يونيو/حزيران 
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 النتائج االستراتيجيةرّد اإلدارة على تقييم إطار 
 

 التاريخ

 رّد اإلدارة توصية التقييم
 أو مقبولة جزئًيا مقبولة

 مرفوضة أو

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجـــب اتخـــاذهـــا و/أو التعليقـــات 

 بشأن القبول الجزئي أو الرفض
الحــــــاجــــــة إلى مزيــــــد من  اإلطار الزمني الوحدة المسؤولة

 التمويل (نعم أو ال)

 القسم، إن ُوجدتحديد عنوان 
 7التوصية 

تحسين كفاءة اإلجراءات اإلدارية لزيادة سرعة 
 المنظمة في االستجابة لالحتياجات القطرية.

 

إّن اإلدارة ملتزمة بتعزيز تفويض السلطات وكذلك  مقبولة
اختاذ تدابري للمساءلة. والعمل جاٍر حالًيا على 
 استعراض السياسات احلالية واحللول املقرتحة. 

نائب املدير العام 
، مكتب (العمليات)

 املوارد البشرية

 ال  2020أبريل/نيسان 

 8التوصية 
إلضفاء  ينبغي للمنظمة أن تضع وتنفذ استراتيجية

طابع مؤسسي على الممارسات الجيدة إلدارة 
 التغيير في المنظمة.

 

توافق اإلدارة على أن تطلب املنظمة وجود إدارة  مقبولة
فعالة لنظام التغيري غري أّن االقرتاحات املفصلة 

 للتقييم سوف تستوجب مزيًدا من النقاش. 

مكتب املوارد البشرية 
 ومكتب املدير العام 

أكتوبر/تشرين األول 
2020  

 نعم

 
 


