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2011

ميثل التصدي لحاالت الطوارئ الهدف االسرتاتيجي طاء للمنظمة، أال وهو »زيادة القدرة عىل 

التأهب لحاالت الطوارئ والتهديدات الغذائية والزراعية واالستجابة لها عىل نحو فعال«. وتستهلك 

عمليات الطوارئ يف الوقت الحايل أكرث من ربع مجموع نفقات املنظمة، وهي متوَّل برمتها تقريباً 

تقييم  إجراء  املنظمة  يونيو/حزيران عام 2007، طلب مجلس  امليزانية. ويف  من موارد من خارج 

ملسار العمل بغية تحليل العوائق اإلدارية والتنظيمية والتشغيلية التي تعرتض طريق املنظمة عند 

تنفيذها لعمليات الطوارئ. وعىل نقيض الغالبية العظمى من عمليات التقييم يف املنظمة التي تركز 

عىل الفائدة، والفعالية، واألثر، فإن هذا التقييم يتناول املسارات التشغيلية وكفاءتها، وهو يعترب 

دراسة لإلدارة مبقدار ما هو عملية للتقييم.

من املمكن التنبؤ بعمليات الطوارئ بقدر أكرب مام هو مفرتض يف العادة، كام أنها قد تستمر 

ق تنسيقاً  الطوارئ سينسَّ برنامج  اقتىض األمر فإن  يزيد. وحيثام  أو  لفرتات مطولة تصل إىل عقد 

األجل،  املتوسطة  القطرية  األولويات  إطار  ضمن  املنظمة  وبرنامج  اإلمنائية  األولويات  مع  وثيقاً 

ولهذا فإن من الرضوري أن تعمل شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل وممثل املنظمة بطريقة 

متكاملة فيام يتعلق بالتخطيط وتعبئة املوارد. كام يتطلب األمر تصميم عملية الطوارئ ككل بحيث 

تقود بشكل طبيعي إىل إعادة التأهيل والتنمية مع القيام الحقاً بنقل املسؤوليات التشغيلية إىل 

ممثل املنظمة. ومن الواجب إخضاع عمليات الطوارئ الستعراض دوري، وإعادة برمجتها، ودعمها 

باسرتاتيجية أنشطة شاملة لكل فئة من فئات الطوارئ.

القطري عقبة كأداء، والسيام  التخطيط واإلعداد عىل املستوى  الالزم ألنشطة  التمويل  وميثل 

األموال  واستخدام  توافر  يف  ملموسة  زيادة  إىل  حاجة  ومثة  الجديدة.  الطوارئ  لعمليات  بالنسبة 

الطوارئ  لحاالت  الخاص  الصندوق  يف  القطري  املستوى  عىل  التحضريية  األعامل  ن  مكوِّ ظل  يف 

الصندوق  يقدمها هذا  التي  التمويل  نطاق سلف  توسيع  الواجب  التأهيل. ومن  إعادة  وأنشطة 

ليتجاوز املرشوعات الفردية، بحيث يكون باملستطاع تقديم سلفة فورية للربنامج ككل عند وقوع 

حالة طوارئ واسعة ُينتظر أن تجتذب متوياًل ضخاًم من الجهات املانحة. وينبغي تقسيم الصندوق 

ن من املكونات الثالثة القامئة: صندوق متجدد لتوفري سلف  املذكور إىل صناديق منفصلة لكل مكوِّ

ومن  الربامج.  ومتويل  الطوارئ؛  تنسيق  ووحدات  التقدير  لبعثات  ومتويل  للمرشوعات؛  التمويل 

الواجب فتح صناديق فرعية ضمن الصندوق الخاص لحاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل )أي 

صناديق األمانة املنفردة للجهات املانحة متعددة األطراف( بقسط من املرونة يفوق ما هو متوافر 

حالياً وذلك بالنسبة لكل عمليات الطوارئ الكربى لتشجيع تقديم الجهات املانحة للتمويل املشرتك/

الربامجي وتيسري اإلدارة.

تقييم القدرة التشغيلية للمنظمة في 
حاالت الطوارئ

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

القدرات التشغيلية يف حاالت الطوارئ

النتائج واالستنتاجات والتوصيات
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18ملخص التقييم 

التوريد،  وأنشطة  البرشية،  للموارد  املشرتك  التمويل  تطوير  ويتعني 

وما إىل ذلك، للنهوض باإلدارة الربامجية، مبا يف هذا إدارة املوارد البرشية 

والتوريد. وهذا النوع من التمويل يتيح التوحيد، واالستمرار، واالستخدام 

الكفوء واملرن للموارد. وعىل سبيل املثال فإن الصندوق املشرتك )الصناديق 

املشرتكة( يف ميدان املوارد البرشية سيتيح التعاقد مع املوظفني، كام أنه 

ن املرشوعات املختلفة من التعاقد عىل خدمات العاملني باالعتامد  سيمكِّ

عىل الصندوق. وينبغي تخصيص نسبة صغرية من تكاليف الدعم اإلداري 

وظائف  ذلك  يف  مبا  املشرتكة،  للصناديق  الرئييس  للتمويل  والتشغييل 

التخطيط وسلف التمويل يف الصندوق الخاص لحاالت الطوارئ وأنشطة 

إعادة التأهيل.

التقني مبوارد من  والدعم  والتشغييل  اإلداري  الدعم  ومتوَّل خدمات 

خارج امليزانية، وينبغي إدارتها كصناديق أمانة أو إنشاء آلية للرتحيل بني 

الفرتات املالية اعتباراً من فرتة السنتني 2012-2013. وسيتيح ذلك تيسري 

املبدأ.  حيث  من  بالفعل  املالية  لجنة  عليه  وافقت  ما  وهو  العمليات، 

التقني  الدعم  إىل سياسة واضحة عىل مستوى خدمات  املنظمة  وتحتاج 

لتمويل مرشوعات الطوارئ التي تحظى مبوافقة الجهات املانحة.

للنظم  الداخلية  الحوكمة  عىل  تعديالت  إدخال  األمر  ويقتيض 

املعلومات  لتكنولوجيا  املصاحب  والدعم  واملالية  واإلدارية،  التشغيلية، 

أن  وميكن  وشاملة.  متكاملة  بصورة  وإدارتها  النظم  هذه  تطوير  لضامن 

حوكمة  يف  املنتظرة  التغريات  وكذلك  األعامل  تحسني  وحدة  ذلك  ُتساند 

تكنولوجيا املعلومات.

وتدعو الحاجة إىل أن تضفي شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل 

قسطاً أوىف بكثري من الالمركزية عىل عملياتها. ومن الواجب اعتامد منوذج 

مرن يراعي الحجم اإلجاميل لعمليات املنظمة يف القطر املعني، ال عمليات 

إىل  العمليات  موظفي  إيفاد  إىل  األولوية  منح  وينبغي  الطوارئ وحدها. 

حافظة  من  املائة  يف   60 نسبة  تشكل  التي  الرئيسية  الطوارئ  عمليات 

الشعبة. ويف البلدان التي تتوافر فيها قدرة كافية، فإن عىل ممثل املنظمة 

عمليات  متييز  الواجب  ومن  الصغرية.  الطوارئ  عمليات  إدارة  يتوىل  أن 

تفويض الصالحيات عىل أساس القدرات، وباملستطاع أن توكل الصالحيات 

إىل منسق الطوارئ أو موظف العمليات إىل جانب ممثل املنظمة.

وينبغي أن تتحول وجهة الدعم التقني واملوافقات بشكل أكرب نحو 

التدابري  عن  وبعيداً  واالستعراض،  والتخطيط  للربمجة  الشاملة  األنشطة 

املنفردة املتعلقة بإقرار املرشوعات الصغرية، واملوافقة عىل عمليات التوريد 

أدوات  من  وافية  مجموعة  استحداث  الواجب  ومن  البرشية.  واملوارد 

التوسع يف استخدام  القرارات. كام أن من الرضوري  اتخاذ  دعم عمليات 

الخرباء التقنيني يف شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل )امليدان واملقر 

إىل  التقني  بعملهم  املتعلقة  تقاريرهم  الخرباء  يرفع هؤالء  وأن  الرئييس( 

الوحدات التقنية املعنية.

العام،  للقطاع  الدولية  املحاسبية  للمعايري  الحايل  املرشوع  ضوء  ويف 

نظام  إىل  والحاجة  الطوارئ،  عمليات  عىل  لالمركزية  الجاري  والتطبيق 

إدارة متكامل متعدد األغراض ومستند إىل النتائج الستخدامه يف الربنامج 

امليداين، فإن من الرضوري تحليل االحتياجات والنظر يف البنيان النظمي 

عمليات  وبرامج  خطط  بإدارة  النهوض  أولوية  ذلك  يف  مبا  اآلن،  الشامل 

حل  استحداث  يتعني  ذلك  أساس  وعىل  امليدان.  يف  والقدرات  الطوارئ 

متكامل متوسط األجل.

الحالية  الربمجيات  منصات  يف  النظم  تحسني  مواصلة  الواجب  ومن 

الحفاظ  املقبلة. واُتخذت توصيات تدعو إىل ذلك وإىل  القليلة  للسنوات 

تؤدي  أال  يكفل  نحو  عىل  قدماً  للميض  النظم  تصميم  يف  املرونة  عىل 

املرشوعات الرئيسية الراهنة إىل إفشال التحسينات املقبلة.

وعىل املنظمة تكوين مجموعة أساسية من موظفي الطوارئ بالتعاون 

مع متعاقد مرن وتنافيس للموارد البرشية، مع تفادي بناء التزامات مالية، 

أو قانونية، أو أخالقية تتجاوز هذه املجموعة. وينبغي إخضاع مجموعة 

املوظفني األساسية لنظام التناوب يف امليدان.

العائق املنفرد األعظم الذي  لعل  التمويل املشرتك للموارد البرشية: 

يعرتض طريق إدارة املوارد البرشية يف عمليات الطوارئ هو أن متويل هذه 

من  هذا  ويجعل  الفردية.  املرشوعات  من  عموماً  يتم  امليدان  يف  املوارد 

الربامج وخفض  لصالح  بها  واالحتفاظ  البرشية  للموارد  التخطيط  العسري 

التكاليف الناجمة عن تعدد املعامالت. ومن الواجب إنشاء صندوق أمانة 

مشرتك.

بالنسبة  والسيام  األولويات  عداد  يف  البرشية  املوارد  تنمية  وتندرج 

التدريب  توفري  الراهنة  امللحة  املتطلبات  بني  ومن  األساسيني.  للموظفني 

عىل التخطيط، وفيام يتصل بإمكانيات اإلدارة املدعمة والكفوءة للربامج، 

املعلومات  تكنولوجيا  ونظم  العمل  مسارات  عرب  املتاحة  والعمليات 

فيها  تنفذ  التي  البلدان  يف  األساسيني  غري  املوظفون  ويحتاج  املنظمة.  يف 

التشغيلية،  واجباتهم  ألداء  رئييس  تدريب  إىل  مطولة  طوارئ  عمليات 
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والسيام التدريب عىل إجراءات ونظم املنظمة بالنسبة للفنيني، والتدريب 

عىل سياسات املنظمة. وينبغي أن يتمتع ممثلو املنظمة يف البلدان املعرضة 

ملخاطر طوارئ ضخمة بكفاءة جلية يف عمليات الطوارئ.

يف  الطوارئ  مرصوفات  من  املائة  يف   57 نسبة  املشرتيات  وشكلت 

االستعداد  تدابري  فإن  األرجح  وعىل   .2007-2004 الفرتة  خالل  املنظمة 

التسليم املرضوبة هي أعظم مجال منفرد متاح  للرشاء وااللتزام مبواعيد 

للتحسني. وبالنسبة لكل عملية طوارئ ضخمة فإن من الواجب توافر خطة 

هذه  تشمل  أن  وينبغي  سنويا.  تحديثها  مع  الكيل،  للربنامج  أولية  رشاء 

الخطة بحوثاً سوقية تتعلق بالبائعني املحليني املحتملني. وبالنسبة لحاالت 

الطوارئ الواسعة يتعني إرشاك خرباء املشرتيات يف التخطيط األويل والجاري 

عىل حد سواء. كام أن عىل املنظمة أن تتجنب االنخراط يف عمليات الرشاء 

ملواكبة املوسم الزراعي التايل إذا كان ذلك هدفاً غري واقعي، وهو ما أكدت 

عليه العديد من عمليات التقييم. ومن الرضوري أن تويل دائرة املشرتيات 

الدعم فيام يتصل بالخطط والعمليات عىل حد  أكرب إىل وظيفة  اهتامماً 

تدابري  تتسم  أن  الواجب  الصالحيات. ومن  املزيد من  تفويض  سواء، مع 

الحال اآلن. وينبغي ضبط  التاميز عام هو عليه  التفويض بقدر أكرب من 

التوازن يف معايري القيمة مقابل املال يف املشرتيات، بحيث يتم التخفيف 

لحاالت  الخاصة  السامت  اعتبارات  ومراعاة  األسعار،  عىل  التشديد  من 

الطوارئ.

إىل  الرشاء  عمليات  تنفيذ  مع  القطرية  التنمية  تعزيز  سبل  وتحتاج 

عمل معياري عاجل. ومن الواجب استحداث أداة يف املنظمة تغطي الرشاء 

واملتوسط  الصغري  الوطني  الخاص  القطاع  من  والبضائع  للخدمات  املرن 

عىل أن يتضمن ذلك هدفاً فرعياً لبناء القدرات مبا يسهم يف إرساء خدمات 

مستدامة للمزارعني وصيادي األسامك. وتحتاج املنظمة أيضاً إىل ضامن أال 

تؤدي عمليات الرشاء التي تقوم بها إىل اإلخالل دون داع باألسواق املحلية 

الوليدة.
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استجابة اإلدارة للتقييم

استنتاجات األجهزة الرياسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج ولجنة املالية(

التقييم  من  العملية  هذه  واستفادت  وتوقيته.  ومنهجيته،  التقييم،  بعملية  املنظمة  إدارة  رحبت 

الخارجي املستقل، ومن نتائج االستعراض املفصل، كام أنها تزامنت مع إعداد اإلطار االسرتاتيجي الجديد 

للمنظمة. وستحظى معظم التوصيات املتعلقة بتعزيز التخطيط والربمجة، من الزاويتني التقنية واإلدارية، 

يف  املنظمة  أعامل  تنفيذ  وتنسيق  دعم  سيتوىل  الذي  طاء،  االسرتاتيجي  للهدف  املشكل  الفريق  بعناية 

حاالت الطوارئ مبا يغطي تدابري االستعداد، واالستجابة، واالنتقال من مرحلة الطوارئ إىل مرحلة التنمية. 

وأعلنت اإلدارة قبولها )الكامل أو الجزيئ( مبعظم التوصيات، علاًم بأن الحاجة تدعو إىل قدر كبري من 

التوصيات ألنها تتعارض مع قرارات  الجهود واملوارد لضامن النجاح يف تنفيذها. ورفضت اإلدارة بعض 

حديثة أخرى تتعلق بالسياسات.

عن  واملالية  الربنامج  لجنتا  أعربت 

تقديرهام للتقييم وحثتا عىل أن ُتنفذ دون 

إبطاء تلك التوصيات التي ال تتضمن تبعات 

العمل  خطة  متويل  يغطيها  التي  أو  مالية 

بعض  أن  عىل  اللجنتان  ووافقت  الفورية. 

أنواع الكوارث قابلة للتوقع عموماً يف عدد من البلدان وأن هناك حاجة إىل تعزيز قدرة االستجابة يف 

املنظمة والسيام عىل الصعيد القطري. ويف هذا الصدد فإن األمر يتطلب متوياًل مستقراً وقاباًل للتكهن من 

الجهات املانحة مبا يتيح استجابة أرسع. ورحبت اللجنتان بتعزيز آلية الصندوق الخاص لحاالت الطوارئ 

وأنشطة إعادة التأهيل وفكرة التمويل املشرتك للموارد البرشية، غري أنهام أكدتا رضورة دراسة التبعات 

التكاليفية. كام رحبت اللجنتان مبقرتحات تعزيز الالمركزية يف تنفيذ أنشطة الطوارئ والتأهيل، مع اإلقرار 

بأن بناء قدرات املوظفني يف املكاتب اإلقليمية، واإلقليمية الفرعية، والقطرية للتعامل مع حاالت الطوارئ، 

وتحسني توصيلية االتصاالت والقدرة اإلدارية عموماً، هام من الرشوط األساسية الرضورية لضامن فعالية 

التضافر وعالقات  أوجه  إرساء  اإلدارة عىل مواصلة  أيضاً  اللجنتان  الالمركزية. وحثت  الطوارئ  عمليات 

الرشاكة بني املنظمة والوكاالت األخرى )مثل برنامج األغذية العاملي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، 

ومنظمة الصحة العاملية( يف حاالت الطوارئ، مبا يهدف، ضمن جملة أمور، إىل تدعيم اتساق اإلجراءات 

التشغيلية والخدمات املشرتكة. وفضاًل عن ذلك أقرت اللجنتان بأن باملستطاع تحقيق مكاسب يف الكفاءة 

التشغيلية إذا ما تعزز االتساق بني الجهات املانحة التي ميتلك الكثري منها قواعد وإجراءات إبالغ متاميزة.



2011

العاملي  القمة  الجفاف واملجاعة عىل مدار عقد كامل، خلص مؤمتر  بعد سلسلة من حاالت 

وكاالت  أعدت  وقد  كافية.  تكن  مل  القامئة  واملعلومات  الرصد  نظم  أن  إىل   1974 لعام  لألغذية 

املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي  النظام  منها  الغذايئ،  األمن  ملعلومات  جديدة  نظام  مختلفة 

لألغذية والزراعة الذي أنشأته املنظمة. ونتيجة للحاجة املتكررة إىل املساعدة الغذائية العاجلة يف 

الثامنينات والتسعينات من القرن املايض، حث مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام 1996 املنظمة 

عىل قيادة عملية مشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة إلعداد نظم معلومات أكرث فعالية لتتبع حالة 

انعدام األمن الغذايئ وهشاشة األوضاع. واستجابة لذلك، ُأطلقت مبادرة نظم املعلومات عن انعدام 

األمن الغذايئ والتعرض لنقص األغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وبعد ثالثة عرش عاما، ال يزال 

والتوسع  املناخ،  كتغري  تعقيدا،  تزداد  لتهديدات  يخضع  رئيسيا  شاغال  ميثل  الغذايئ  األمن  انعدام 

الحرضي الرسيع، واألمراض الوبائية، وتقلب أسعار األغذية العاملية. ولقد خلق كل ذلك تحديات 

غري مسبوقة – مع استمرار الحاجة إىل نظم أكرث قوة ملعلومات األمن الغذايئ.

ويف الوقت الذي أجريت فيه عدة تقييامت ملشاريع وبرامج محددة عىل مر السنني، فإن مجال 

نظم معلومات األمن الغذايئ مل يخضع للتقييم قباًل كموضوع اسرتاتيجي رئييس. ومن ثم، رشعت 

املنظمة ومبوافقة  الربنامج يف  لجنة  بناء عىل طلب  عام 2008،  العاملي  األغذية  وبرنامج  املنظمة 

لنظم  والربنامج  املنظمة  تقييم مشرتك مستقل ملسألة دعم  إجراء  للربنامج، يف  التنفيذي  املجلس 

معلومات األمن الغذايئ.

األهمية. ميثل دعم املنظمة والربنامج،عموما، لنظم معلومات األمن الغذايئ عنرصا مهام فيام 

الوطنية، واملانحني،  للحكومات  الغذايئ  األمن  لتوفري معلومات  النظم  بالحاجة إىل تحسني  يتعلق 

واملنظمة، والربنامج، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، واملنظامت غري الحكومية الدولية – عىل الرغم 

من استمرار التفاوت يف معرفة هذه النظم وفهمها. وكان اضطالع املنظمة والربنامج بالقيادة الدولية 

للتطوير املفاهيمي، والتوجيه التقني، والدعم العام لتطوير وتشغيل نظم معلومات األمن الغذايئ 

بالغ األهمية لنمط نظم معلومات األمن الغذايئ ووجودها بشكل عام، سواء كانت هذه النظم نظاًم 

ذات وظيفة وحيدة، أو هياكل محدودة التغطية، أو نظاًم عاملية متكاملة ملعلومات األمن الغذايئ.

كفاءة  يف  كبريا  تأثريا  منهام  كل  ووالية  والربنامج  للمنظمة  التنظيمية  الهياكل  تؤثر  الكفاءة. 

دعمهام لنظم معلومات األمن الغذايئ. فمن خالل منهجه ذي الرتكيز الداخيل عىل تحليل هشاشة 

األوضاع ورسم خرائطها دعام لرسالته فيام يتعلق بتقديم املساعدات الغذائية، أوجد الربنامج نظاما 

تقييم مشترك بين منظمة األغذية 
والزراعة وبرنامج األغذية العالمي 

للدعم المقدم إلى نظم المعلومات عن 
األمن الغذائي

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

نظم املعلومات عن األمن الغذايئ يف املنظمة 

وبرنامج األغذية العاملي 2008-2002 
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مؤسسيا وحيدا يتسم بالكفاءة ملعلومات األمن الغذايئ. وقدمت املنظمة، 

بواليتها األكرث شموال ووظيفتها املزدوجة املتمثلة يف توفري معلومات عن 

يف  القطرية/اإلقليمية  القدرات  وبناء  العاملي  الصعيد  عىل  الغذايئ  األمن 

النظم.  لهذه  بكثري  تفرقا  أكرث  الغذايئ، دعام  األمن  مجال نظم معلومات 

تزال  ال  الغذايئ،  األمن  معلومات  لنظم  املختلفة  األنشطة  جملة  ومن 

االتصاالت تشكل أعظم التحديات، والسبب الرئييس يف ذلك هو االفتقار 

ينبغي أن  التي  القرار  إىل نهج اسرتاتيجي وإىل فهم كاف لعمليات صنع 

تنريها نظم معلومات األمن الغذايئ.

املنظمة  يف  الغذايئ  األمن  معلومات  نظم  منتجات  تتسم  الفعالية. 

وسهولة  التحليلية،  الناحية  من  وبسالمتها  التوقيت،  بحسن  والربنامج 

املايض.  يف  تتضمنه  كانت  عام  تزيد  لعنارص  وشمولها  إليها،  الوصول 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه النظم تقوم أكرث فأكرث عىل الرشاكات وتوافق 

اآلراء. غري أنه ال تزال هناك بعض الشواغل التي تتعلق بأبعاد مهمة لألمن 

الغذايئ ال تعالجها نظم معلومات األمن الغذايئ بالدرجة الكافية، وبخاصة 

مسائل التغذية، والتاميز بني الجنسني، واملراكز الحرضية.

التأثري. يؤكد التقييم النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة كثرية 

بأن منتجات نظم معلومات األمن الغذايئ املدعومة من املنظمة والربنامج 

الطوارئ  حاالت  يف  القرار  صنع  عمليات  يف  واسع  نطاق  عىل  ُتستخدم 

والحاالت اإلنسانية. ومثة صعوبة أكرب يف تتبع العالقة السببية بني منتجات 

نظم معلومات األمن الغذايئ والقرارات املتعلقة بالسياسات أو األنشطة 

اإلمنائية، عىل الرغم من تواتر اإلشارة إىل العديد من هذه املنتجات لتربير 

قرارات تتخذ بشأن االستثامر يف مجال التنمية. وبشكل عام، فإن االفتقار 

إىل فهم كاف يف معظم نظم معلومات األمن الغذايئ لعمليات صنع القرار 

األمن  معلومات  نظم  منتجات  أن  يعني  املصلحة  أصحاب  ينفذها  التي 

الغذايئ ال تستعمل بكامل طاقتها، وبخاصة يف مجال العمل اإلمنايئ.

ملعلومات  الوطنية  النظم  من  نظام  أي  التقييم  يجد  مل  االستدامة. 

الخارجي.  التمويل  انتهاء  بعد  كاملة  بصورة  يعمل  استمر  غذايئ  األمن 

وخلص التقييم من ذلك إىل أنه عندما تصمم نظم معلومات األمن الغذايئ 

لخدمة احتياجات املانحني واالحتياجات القطرية يف آن معاً، فإنها ال متثل 

يف أحيان كثرية أولوية يف التمويل لدى الحكومات الوطنية للبلدان ذات 

األمن  معلومات  نظم  استدامة  إىل  النظر  ينبغي  وال  املنخفض.  الدخل 

الغذايئ باعتبارها مجرد مسألة تتعلق مبلكية وطنية وميزانية وطنية. بل 

إن املانحني، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظامت غري الحكومية الدولية لها 

كلها مصلحة أصيلة يف استمرار النظم الوطنية ملعلومات األمن الغذايئ يف 

العمل بصورة جيدة.

التكامل والتعاون. استنتج التقييم أن املنظمة والربنامج يتعاونان يف 

عدد من املسائل املتصلة بنظم معلومات األمن الغذايئ، األمر الذي يدحض 

التصور الشائع بأنهام مييالن إىل التنافس ال إىل التعاون. ومع ذلك، فثمة 

األمن  معلومات  نظم  دعم  مجال  يف  والتعاون  التكامل  لتعزيز  إمكانية 

الغذايئ.

املنظمة  بني  املشرتكة  السياسات  ورقة  استنتاجات  التقييم  ويؤيد 

والربنامج والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملعنونة »اتجاهات التعاون 

بني الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها« بشأن أهمية التعاون يف إعداد 

معلومات األمن الغذايئ واملزايا النسبية للرشكاء.

هت التوصيات املتعلقة بالتقييم إىل اإلدارة العليا يف املنظمة   وقد وجِّ

هذه  بعض  تنفيذ  عىل  ويرتتب  فيهام.  الرئاسية  األجهزة  وإىل  والربنامج 

تتطلب تحديداً  باملوارد، ومن ثم فسوف  يتعلق  تأثريات فيام  التوصيات 

لألولويات من جانب كلتا الوكالتني.

النتائج واالستنتاجات



اسرتاتيجيات  � بوضع  والربنامج  املنظمة  من  كل  تقوم  أن  ينبغي 

مؤسسية لنظم معلومات األمن الغذايئ لنطاق عملهام يف مجال 

الوطنية واإلقليمية  املستويات  الغذايئ عىل  نظم معلومات األمن 

والعاملية تستند إىل أهداف شاملة محددة بصورة مشرتكة وتشمل 

بوضوح  االسرتاتيجيات  متيز  أن  ويتعني  التنفيذ.  وخطط  وسائل 

النامذج  إعداد  مثل   – الغذايئ  األمن  معلومات  نظم  دعم  بني 

 – التقنية  املشورة  وإسداء  املهارات  وتنمية  واألدوات،  والطرائق 

لألجهزة  وينبغي  الغذايئ.  األمن  معلومات  لنظم  املبارش  والتنفيذ 

الرئاسية يف كلتا الوكالتني أن تضطلع مبسؤولية كفالة إعداد وتنفيذ 

االسرتاتيجيات وخطط األعامل املتعلقة بالنظم املؤسسية ملعلومات 

األمن الغذايئ.

لنظام  � مشرتكة  اسرتاتيجية  يضعا  أن  والربنامج  للمنظمة  وينبغي 

مزايا  من  مالهام  إىل  مستندين  املنظمتني  بني  مشرتك  معلومات 

لالسرتاتيجيات  استكامالً  االسرتاتيجية  هذه  وستشكل  نسبية. 

املؤسسية لنظم معلومات األمن الغذايئ، وينبغي أن تتضمن خططاً 

تشغيلية للدعم التكمييل واملشرتك لنظم معلومات األمن الغذايئ. 

ومن الواجب أن تخضع عملية إعداد االسرتاتيجية املشرتكة هذه 

للرصد املبارش من جانب األجهزة الرئاسية يف الوكالتني التي يتعني 

االعرتاف بدورها كأصحاب مصلحة بالغي األهمية يف نظم معلومات 

األمن الغذايئ. وينبغي أن تتضمن اسرتاتيجية نظم معلومات األمن 

الغذايئ املشرتكة بني املنظمة والربنامج ما ييل:أنشطة لزيادة الوعي 

التشخيصية  لألدوات  االستثامرات  لحشد  واسرتاتيجية  والدعوة؛ 

املشرتكة لألمن الغذايئ من أجل تعزيز القدرات الوطنية والعاملية 

عمل  إلدماج  توجيهية  وخطوط  الغذايئ؛  األمن  معلومات  لنظم 

ونظم  والربنامج  للمنظمة  التابعة  الغذايئ  األمن  معلومات  نظم 

معلومات األمن الغذايئ بصورة عامة ضمن أطر التنسيق واملواءمة.

لنظم  � قيادتهام  يف  معاً  يستمرا  أن  والربنامج  للمنظمة  وينبغي 

يف  معاً  يستثمرا  أن  وعليهام  وتعزيزها.  الغذايئ  األمن  معلومات 

األمن  معلومات  نظم  وتنفيذ  لوضع  قيادتهام  وتعزيز  استمرار 

الغذايئ – ويف استعادة تلك القيادة بدرجة كبرية يف حالة منظمة 

األغذية والزراعة – استناداً إىل تحليل للمزايا املقارنة وما يتخذ من 

قرارات تتعلق بالسياسات أثناء وضع اسرتاتيجيات نظم معلومات 

تشرتك  أن  املجال  هذا  يف  األولويات  بني  ومن  الغذايئ.  األمن 

غري  جامعة  تنظيم  يف  ممكن  وقت  أرسع  يف  والربنامج  املنظمة 

رسمية متعددة البلدان وإقليمية، تركز عىل البناء املؤسيس لنظم 

عىل  ذلك  يتم  أن  وينبغي  املستقبل.  يف  الغذايئ  األمن  معلومات 

نسق نظم املعلومات األصلية عن انعدام األمن الغذايئ والتعرض 

القيادة  تحت  ولكن  الصلة،  ذات  الخرائط  ورسم  األغذية  لنقص 

تصميمها  يعاد  وأن  والربنامج،  والزراعة  األغذية  ملنظمة  املشرتكة 

وتسميتها.

الغذايئ  � األمن  معلومات  نظم  تعزيز  والربنامج  للمنظمة  وينبغي 

نظم  تزويد  يكفل  مبا  محددة،  الحتياجات  تستجيب  التي 

ليك  التقنية  بالقدرات  كافة  مبستوياتها  الغذايئ  األمن  معلومات 

توفر ما يحتاجه متخذو القرارات من أنواع املعلومات والتحليالت 

واملستقبل.  الحارض  يف  الغذايئ  األمن  لتحديات  للتصدي  الالزمة 

تحليالت  إجراء  والربنامج  املنظمة  عىل  فإن  بذلك  القيام  وبغية 

اسرتاتيجية منتظمة )ومن األفضل أن تكون مشرتكة( لالحتياجات 

من معلومات األمن الغذايئ لصانعي القرارات املستهدفني الفعليني 

لألمن  املحتملة  للتهديدات  خاص  اهتامم  إيالء  مع  واملحتملني، 

الغذايئ يف املستقبل؛ وأن يقوما معاً بالدعوة إىل إبرام اتفاق بشأن 

مجموعة أساسية من املؤرشات املتعلقة بقياسات متكاملة لألمن 

الغذايئ، مبا يف ذلك التغذية. 

أنوينبغي أن يؤدي دعم نظم معلومات األمن الغذايئ إىل تعزيز  �

الرشاكات الوطنية الطويلة األجل بني أصحاب املصلحة املتعددين 

لتحقيق  السعي  ويف  الغذايئ.  األمن  معلومات  نظم  مجال  يف 

»استدامة« النظم الوطنية ملعلومات األمن الغذايئ ينبغي لكل من 

املمولني  الرشكاء  الضغط عىل  والربنامج  والزراعة  األغذية  منظمة 

إلعادة النظر يف التعريف العميل املعتاد لالستدامة، الذي يفرتض 

استمرار الفوائد يف ظل اإلطار الحرصي للتمويل واإلدارة الوطنيني. 

املانحون  يكون  الوطنية،  الغذايئ  األمن  معلومات  نظم  حالة  ويف 

وغريهم من الرشكاء مستعملني وداعمني، وينبغي أن يعاد تعريف 

والرشاكة  التمويل  إطار  يف  الفوائد  »استمرار  لتعني  االستدامة 

الطوييل األجل ألصحاب املصلحة املتعددين«.

االتصاالت  � أن يعززا تطبيق اسرتاتيجيات  املنظمة والربنامج  وعىل 

لعمليات  فهم سليم  إىل  املستندة  الغذايئ  األمن  معلومات  لنظم 

منهام  كل  عىل  ويتعني  الغذايئ.  باألمن  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 

أن يكفال استمرار تركيز أنشطتهام يف مجال نظم معلومات األمن 

إدراج  وينبغي  القرارات.  ملتخذي  املعلومات  توفري  عىل  الغذايئ 

آليات للتغذية املرتدة باملعلومات بصورة منتظمة.

وينبغي للمنظمة والربنامج أن يعمال معاً لوضع اسرتاتيجية مشرتكة  �

لالتصاالت والدعوة يف مجال نظم معلومات األمن الغذايئ. ويجب 

بذل كل جهد ممكن يف العمل املتعلق بالدعوة من أجل تحسني 

التي توفر  التكميلية  الوعي بفائدة نظم معلومات األمن الغذايئ 

التغذية،  تشمل  الغذايئ  األمن  عن  شاملة  معلومات  من  يلزم  ما 

واملناطق الحرضية، والجوانب الجنسانية يف جملة عنارص أخرى. 

وينبغي بذل جهد خاص للتعريف بفائدة نظم املعلومات ألغراض 

التنمية )إىل جانب األغراض اإلنسانية(.

التوصيات
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استجابة اإلدارة للتقييم

استنتاجات األجهزة الرياسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج ولجنة املالية(

أعدت املنظمة والربنامج استجابة مشرتكة لإلدارة عىل التقييم، وتم عرضها عىل األجهزة الرئاسية يف 

كلتا الوكالتني. وقد ُقبلت كل التوصيات واقرُتحت خطة مفصلة للتنفيذ. وأقرت الوكالتان كلتاهام بأهمية 

الطابع املتعدد الوكاالت ال للتقرير فحسب بل وللتوصيات أيضاً، مبا يضع ضغطاً شديداً عىل الوكاالت 

للعمل بصورة وثيقة معاً يف املستقبل يف ميدان نظم معلومات األمن الغذايئ.

أثنت اللجنة عىل جودة تقرير التقييم، 

والحظت أنه أول تقييم ُينفذ بصورة مشرتكة 

بني املنظمة والربنامج. وأعربت عن تقديرها 

للعدد الوجيز من التوصيات يف التقييم التي 

معامل  رسم  يف  والفائدة  بالرتكيز  اتسمت 

والحظت  فيها.  املقرتح  الشامل  النهج  عىل  ووافقت  اإلدارة  باستجابة  اللجنة  ورحبت  املقبلة.  الوجهة 

اللجنة أهمية معلومات األمن الغذايئ للجنة األمن الغذايئ املْصَلحة وحضت عىل التعاون الوثيق معها 

بشأن تنفيذ توصيات التقييم. وأيدت اللجنة مبدأ استمرار العمل املشرتك بني املنظمة والربنامج بشأن 

معلومات األمن الغذايئ وأكدت أهمية النظم املناسبة لتقدير األمن الغذايئ ال يف حاالت الطوارئ فحسب 

بل وكذلك يف السياقات اإلمنائية.

النظم عرب  الواجب تطوير ملكية  اللجنة عىل أن من  وتعترب االستدامة مسألة مهمة. وقد شددت 

إرشاك كل أصحاب املصلحة املعنيني،والسيام الحكومات الوطنية؛ وأن من املحبذ توفري التمويل طويل 

األجل الذي تحتاجه أنشطة الدعوة يف صفوف الجهات املانحة؛ وأن الحاجة تدعو إىل رسم اسرتاتيجيات 

واضحة لإلنهاء عند تصميم األنشطة.

وأخرياً  الغذايئ.  األمن  معلومات  نظم  تطوير  يف  الفعالة  االتصاالت  أهمية  عىل  التأكيد  جرى  كام 

الحظت اللجنة أن مسائل الجنسانية، والتغذية، واألمن الغذايئ الحرضي مل تلق االهتامم الكايف يف معظم 

نظم معلومات األمن الغذايئ، وأشارت إىل أن هذه االعتبارات يجب أن تحظى بقسط أوسع من االهتامم 

يف الجهود املقبلة.



2011

ناقشت األجهزة الرئاسية للمنظمة عىل امتداد العقد املايض بصورة متكررة املسائل املتعلقة 

املنظمة  املائة » أعامل  الربنامج يف دورتها  البالغة. وأقرت لجنة  الزراعة، نظرا ألهميتها  باملياه يف 

املتعلقة باملياه، حيث إن ذلك كان من بني املوضوعات التي خضعت لنقاش واسع يف لجنة املجلس 

املعنية بالتقييم الخارجي املستقل«.

وترتكز أعامل املنظمة املتعلقة باملياه عىل وحدة تنمية املياه وإدارتها التي تشكل جزًءا من 

شعبة األرايض واملياه يف إدارة املوارد الطبيعية باملنظمة. وباإلضافة إىل هذا تشكل »املياه« جانبا 

املنظمة  أعامل  تقدير  التقييم  وتوىل  املنظمة.  يف  األخرى  الوحدات  من  العديد  أعامل  من  هاما 

ذت بني عامي 2004 و2009. املتعلقة باملياه التي ُنفِّ

أكد التحليل أن املياه تعد جانبا هاما من جوانب الكثري من أنشطة املنظمة، مبا يف ذلك ما 

يتصل منها بتحسني األمن الغذايئ عىل مستوى األرسة وعىل املستوى العاملي؛ و بالغابات ومصايد 

االستثامر؛  ألغراض  والتصميم  وبالتخطيط  املياه؛  لسالمة  دولية  ومعايري  قواعد  وبوضع  األسامك؛ 

وبعمليات الطوارئ التي تعترب استعادة خدمات املياه أحد أولوياتها. وحتى عندما ال تكون هناك 

عالقة مبارشة وواضحة باملياه، وذلك مثال عند تحسني سلسلة األنشطة بدءا من حقل امُلزارع إىل 

املنتجات املسوقة للمستهلك، فإن هناك دالالت هامة للفائدة اإلنتاجية التي تعود عىل املجتمع 

من استخدام املياه يف الزراعة.

وعىل املستوى العاملي، قامت املنظمة بدور قوي يف النقاش حول »ندرة املياه« وسط املوضوعات 

املتعلقة بتغري املناخ وزيادة االحتياجات العاملية من األغذية. وللمنظمة تواجد واضح يف املؤمترات 

الدولية، واملنتديات اإلقليمية والوطنية املتعلقة باملياه كام أن املنظمة تحظى باالعرتاف والتقدير 

من جانب املنظامت الدولية النظرية. وهناك تقدير أيضا للتعاون بشأن املطبوعات الرئيسية وكذلك 

يف العمل عىل املستوى القطري والذي يتميز بنوعية تقنية جيدة. ومام ال شك فيه أن رئاسة املنظمة 

للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية قد عززت مصداقيتها وحسنت صورتها فيام بني املنظامت 

النظرية.

وقدمت املنظمة مساهمة كبرية ملساعدة املخططني واملديرين عىل املستوى القطري، فوفرت 

وينبغي  باالعرتاف  حظي  والذي  للحدود،  العابرة  الدولية  القضايا  يف  القانونية  للجوانب  الدعم 

املياه،  وإنتاجية  الري،  نظم  وإدارة  لتحديث  والتنفيذي  املعياري  عملها  فإن  وباملثل،  استمراره. 

كان  واملياه،  األرايض  وإدارة  األمطار  مياه  جمع  إىل  الجوفية  املياه  من  بدءا  املياه،  موارد  وإدارة 

وثيق الصلة بالواقع إىل حد كبري وفعاال بصورة طيبة. وقد تحققت نتائج إيجابية، معظمها عىل 

تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة 
بالمياه

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

دور املنظمة وأعاملها املتعلقة باملياه

النتائج واالستنتاجات
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املستوى املعياري، يف مجاالت نوعية املياه، والتفاعل بني إدارة املياه العذبة 

وتربية األحياء املائية، وإدارة مستجمعات املياه، وهناك إمكانيات ميكن أن 

تتحقق إذا ُأتيحت املوارد وُأقيمت الرشاكات املالمئة، من العمل املتعلق 

بالتفاعل بني الزراعة واألرايض الرطبة، وتلوث املياه من الزراعة.

دعمها  أن  كام  واملعرفة  للمعلومات  وسيط  بأنها  معروفة  واملنظمة 

لتنمية القدرات يلقى طلبا متزايدا. ويتميز الكثري من مطبوعاتها بنوعية 

جيدة. ويعد النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة )أكواستات( 

قاعدة البيانات الحالية الوحيدة عن موارد املياه، وهي معروفة وتستخدم 

عىل نطاق واسع. غري أن ضعف املعلومات املرتدة من التجارب امليدانية 

عىل  للحصول  االسرتاتيجي  التخطيط  إىل  واالفتقار  الجديدة،  النواتج  إىل 

النواتج املعيارية لوحدة تنمية املياه وإدارتها، وعدم االهتامم بالقيود التي 

تواجه البلدان األعضاء للحصول عىل منتجات املنظمة، كل هذا ميكن أن 

بنواتجها  املنظمة  به  تقوم  أن  ميكن  الذي  الهام  الدور  زعزعة  يف  يسهم 

ومعرفتها.

تفويض  لها  التي  الوحيدة  املؤسسة  هي  املنظمة  أن  التقييم  ووجد 

بالتواصل بني  يتعلق  العاملي والقطري فيام  املستويني  للعمل عىل  واضح 

املؤسسية  معرفتها  استغالل  للمنظمة  وينبغي  واملياه.  والزراعة  األغذية 

ومشاركتها امليدانية الستخالص مجموعة من الرسائل والٌنهج التي ستشكل 

»نهج املنظمة« تجاه املياه بالنسبة للقضايا امللحة املتعلقة باملياه يف إطار 

القيود واألولويات  إزاء تحديد  نهج متسق  اتباع  تفويضها. وهذا سيعني 

يف قطاع املياه، واستغالل مساهامت املنظمة يف املؤمترات املتعلقة باملياه 

الواسع  واملجال  املقر،  يف  املعلومات  عىل  والقامئة  التحليلية  ودرايتها 

لعملياتها امليدانية.

ومبثل هذا التنوع يف الجهات الفاعلة واألنشطة داخل املنظمة، تبدو 

الحاجة واضحة إىل التنسيق. ومع أن هذا يأيت عادة عىل حساب الوقت 

إصالحات  وتتيح  قوية.  مضافة  قيمة  طياته  يف  يحمل  أنه  إال  واملوارد، 

املنظمة الجارية فرصا للتحسني، ولكن هذا قد ال يكفي يف حد ذاته. ويرى 

والرتكيز  االهتامم  كبري يف  تحول  عاجلة إلحداث  أن هناك حاجة  التقييم 

وحاجة أيضا آللية داعمة رسمية - منهاج للمياه خاص باملنظمة - يعزز 

تشجيع الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة عن املياه والفعالية التشغيلية األكرب.

النتائج واالستنتاجات



كآلية رسمية  � منهاج املنظمة املتعلق باملياه  التقرير إنشاء  يقرتح 

للتنسيق الداخيل ويوفر التوجيه بشأن تركيبها ووظيفتها. ويويص 

التقرير باعتامد بيان للرسالة املتجددة يكون مبثابة لبنة للمنهاج 

املذكور. كام ينبغي وضع اسرتاتيجية للمياه، تحت إرشاف املدير 

العام املساعد للموارد الطبيعية، ُيحدد فيها منهاج املنظمة املتعلق 

باملياه وأهدافها يف هذا القطاع.

كافية  � ليست  املوارد  أن  وهو  التقييم  هذا  طاغ يف  موضوع  ومثة 

لتلبية الطلب، وهو يويص بزيادة املوارد البرشية للمنظمة يف هذا 

امليدان. ويربز التقرير ميادين العمل، واملبادرات، واملرشوعات التي 

تتطلب اهتامماً إضافيا. ومبقدور الرشاكات أن توفر العون، ويويص 

التقرير بالسعي إلرسائها، ويرى التقرير أن النهوض بالتكاملية بني 

املياه  العاملة يف قطاع  املختلفة  التنظيمية  الوحدات واملستويات 

يتسم بأهمية بالغة لتحسني أثر املنظمة عىل املستويات املحلية 

واإلقليمية والعاملية لألمن الغذايئ.

ويف ميدان النواتج املعيارية تقدم التقييم بسلسلة من التوصيات.  �

فمن الواجب وضع اسرتاتيجية لتوزيع ونرش املطبوعات والنواتج 

األرايض  شعبة  عىل  أن  كام  والنفاذ.  املعرفة  لتسهيل  املعيارية 

واملياه إعداد اسرتاتيجية رباعية السنوات للمطبوعات تهدف إىل 

الثغرات  ومعالجة  أقل  مطبوعات  عىل  لتقترص  النواتج  اختصار 

يف األولويات. وأبرز التقييم املجاالت التي تدعو الحاجة فيها إىل 

املزيد من التوجيه )وضع السياسات، جمع مياه األمطار، وما إليها( 

وكذلك املوضوعات التي تتطلب التعاون مع جهات فاعلة أخرى 

داخلياً وخارجيا.

املياه  � قطاع  يف  واالسرتاتيجيات  السياسات  صياغة  مجال  ويحتاج 

إىل تركيز إضايف لتلبية الطلب املتصاعد من البلدان األعضاء. وعىل 

املنظمة الدعوة إىل اعتامد ترتيبات مؤسسية ترشك جميع الوزارات 

اهتامم  توجيه  الواجب  ومن  القطري.  املستوى  عىل  الصلة  ذات 

خاص إىل إمكانيات الري يف قطاع أصحاب الحيازات الصغرية وما 

يحتاجه من دعم تقني، وقانوين، وإرشادي مخصوص.

برنامج  � أسلوب  باستخدام  التقييم  أوىص  املياه  قطاع  ويف 

السياسات  لصياغة  الوطنية  العمليات  دعم  يف  التقني  التعاون 

واالسرتاتيجيات وتنمية القدرات.

املنظمة  � إىل  املوجهة  التوصيات  من  عدداً  أيضاً  التقييم  واتخذ 

هذه  وتشمل  املياه.  قطاع  نطاق  تتجاوز  التي  اإلجراءات  بشأن 

وبرامج  مرشوعات  تقييم  آلية  تكفل  أن  إىل  الدعوة  التوصيات 

بني  املساواة  مراعاة  أجل  من  املرشوعات  تصميم  تعزيز  املنظمة 

الجنسني واالندماج االجتامعي؛ واستخدام آلية فريق املهام التابع 

لجميع  الكامل  العمر  امتداد  وعىل  منهجية  بصورة  للمرشوع 

املرشوعات، خاصة عندما تكون املرشوعات متعددة التخصصات؛ 

و تنقيح آليات التسويق الداخيل ومعدالته لخلق حوافز للتعاون؛ 

واستحداث إجراءات من أجل التنفيذ الوطني للمرشوعات وتطوير 

أدوات تتسم بالكفاءة والفعالية لإلرشاف عىل املرشوعات ورصدها 

بعد التسليم املايل.

التوصيات
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استجابة اإلدارة للتقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(

وافقت اإلدارة بصورة كلية أو جزئية عىل 34 توصية من التوصيات ورفضت واحدة منها ألنها كانت 

قيد التنفيذ بالفعل. وبصورة إجاملية فقد أشارت إىل أن التقييم قد أبرز عمق ونطاق عمل املنظمة فيام 

يتعلق باألمن الغذايئ وإدارة املياه الزراعية يف مختلف اإلدارات، مبا يؤكد أهمية املياه لألغذية والزراعة. 

كام أن التقييم أقر بالدور الفريد الذي تضطلع به املنظمة يف إدارة املياه الزراعية، داخل منظومة األمم 

املتحدة ويف صفوف املنظامت الدولية األخرى عىل حد سواء. وتنظر اإلدارة إىل املنهاج املتعلق باملياه عىل 

أنه آلية مهمة للتنسيق، وأن من املتوقع أن تعزز من الفعالية التشغيلية يف االستجابة الحتياجات البلدان 

األعضاء، وتدعم إرساء رؤية مؤسسية للمياه وتوفر التامسك واالتساق يف طريقة عمل املنظمة يف ميدان 

املياه بني اإلدارات واملقر الرئييس واملكاتب الالمركزية.

بأن  وأقرت  بالتقرير  اللجنة  رحبت 

أنها الحظت  بالتعقيد، غري  يتسم  املوضوع 

التقييم  عمليات  تكفل  أن  الواجب  من  أن 

وأن  اإلقليمية  التغطية  بني  التوازن  املقبلة 

تضع ترتيباً واضحاً للتوصيات.

وأيدت اللجنة إقامة منهاج للمياه وأشارت إىل البدء عىل الفور بإرسائه يف املقر الرئييس ويف املكاتب 

الالمركزية عىل حد سواء. ورأت اللجنة أن من بني املهام الرئيسية للمنهاج وضع اسرتاتيجية مياه للمنظمة، 

وهو أمر يعترب ملحاً لتقدير املتطلبات من املوارد لربنامج العمل وامليزانية للفرتة 2012-2013. وتشمل 

مهام املنهاج أيضاً ضامن الصالت بني املرشوعات املعيارية وامليدانية يف أعامل املنظمة املتعلقة بتلبية 

احتياجات املياه وتوفري الدعم التقني. ومن الواجب كذلك أن ُيعزز التعاون مع الرشكاء الخارجيني عرب 

منهاج املياه، وأن تشكل أنشطة التعاون التقني جزءاً أصياًل من عمل املنهاج. وأعربت اللجنة عن رغبتها 

يف إعادة النظر يف عمل املنظمة يف ميدان املياه بعد استحداث املنهاج املذكور.

وتتطلب مسائل مثل البيئة والجنسانية دراسة أوىف، كام أن مسائل املياه العابرة للحدود يجب أن 

تحظى بالتشديد نظراً إىل أثرها املحتمل عىل األمن الغذايئ. ويف قطاع املياه فإن أنشطة التعاون التقني 

ينبغي أن تركز عىل وضع السياسات أو بناء القدرات.



2011

بدأت الربمجة القطرية األخرية يف املنظمة رسمياً عام 2006 عندما صدرت الخطوط التوجيهية 

الجاري،  اإلصالح  إطار  يف  املنظمة،  ووضعت  األجل.  املتوسطة  القطرية  األولويات  بإطار  الخاصة 

منوذجا لإلدارة القامئة عىل النتائج، وأعدت إطارا اسرتاتيجيا جديدا للفرتة 2010-2020، وما يرتبط 

بذلك من وثائق )الخطة املتوسطة األجل وبرنامج العمل وامليزانية(. ونصت خطة العمل الفورية 

إحدى  ميثل  األجل  املتوسطة  القطرية  األولويات  إطار  أن  عىل  املستقل  الخارجي  التقييم  لتنفيذ 

الربمجة  أهداف  تحتاج  الجديد،  السياق  هذا  ويف  االسرتاتيجي.  اإلطار  الرئيسية يف وضع  األدوات 

أداتها  بوصفها  األجل  املتوسطة  القطرية  األولويات  إطار  وآلية  عامة،  بصفة  املنظمة  يف  القطرية 

الرئيسية، إىل إعادة فحص.

وسعى هذا التقييم إىل استخالص الدروس من النتائج املتباينة للغاية للمجموعة املبكرة من 

أطر األولويات القطرية املتوسطة األجل، وجمعها مع دراسة شاملة آلثار تدابري اإلصالح، والسيام 

التطوير والنرش  للتخطيط والربمجة، وتقديم توصيات بشأن   الجديد  الالمركزية، وللنظام  تطبيق 

املقبلني للربمجة القطرية الفعالة يف املنظمة.

وضع هذا التقييم يف وقت كانت فيه املنظمة تخضع لتغيريات مؤسسية عميقة تؤثر بصورة 

مبارشة يف الحاجة إىل الربمجة القطرية واملسؤوليات واألدوار التي ينبغي أن تضطلع بها كل وحدة 

تنظيمية، والخصائص املنشودة لهذا اإلعداد. ولذا فإن التقييم كان عملية استرشافية، وتعلق بالدرجة 

األوىل بالطريقة التي ينبغي أن تنفذ بها أنشطة الربمجة القطرية يف بيئة املنظمة »بعد اإلصالح« 

والتي تتسم بقدر كبري من تطبيق الالمركزية ونظام مؤسيس جديد للتخطيط والربمجة واملساءلة.

ويعتقد موظفو املنظمة واملسؤولون الحكوميون أن إطار األولويات القطرية املتوسطة األجل 

فإنه ميثل  للمنظمة. وعالوة عىل ذلك،  امليداين  الربنامج  فعالية  لزيادة  أداة رضورية ومفيدة  هو 

عنرصا رئيسيا يف نظام املنظمة الجديد املعني بالتخطيط والربمجة واملساءلة بجانب العنارص األخرى 

للربمجة القطرية.

وتشري القرائن أيضا إىل أن نوعية وتأثري أطر األولويات القطرية املتوسطة األجل التي وضعت 

وقد  املنشودة.  املستويات  تحقق  الحاالت  كثري من  تكن يف  مل  أنها  التباين، كام  قبل شديدة  من 

أصبحت الحاجة إىل معالجة جانب الضعف هذا تكتيس أهمية بالغة اآلن بعد أن أصبحت الربمجة 

القطرية جزءا من نظام الربمجة الجديد لدى املنظمة، ويتوقع أن توفر االستنارة للنسخ القادمة من 

الخطة املتوسطة األجل واإلطار االسرتاتيجي حيث تقدم مجاالت العمل ذات األولوية التي اتفقت 

عليها البلدان مع املنظمة عىل املستوى القطري.

التقييم االستراتيجي للبرمجة القطرية 
في المنظمة

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

الربمجة القطرية يف املنظمة

النتائج واالستنتاجات
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ويتعني أيضا تعزيز الربمجة القطرية ومواءمتها ملراعاة عملية اإلصالح 

باريس  إعالين  عن  الناجمة  والتغيريات  املتحدة  األمم  يف  برسعة  الناشئة 

وأكرا بشأن فعالية املعونة. وعىل ذلك ينبغي اعتبار املرونة والقدرة عىل 

املواءمة صفات هامة لنظام الربمجة.

يتعلق  فيام  املنظمة  لدى  الحالية  املؤسسية  القدرات  أن  والواقع 

يتم تعزيز  للتخطيط والربمجة ليست قوية، وإىل أن  بتنفيذ نظام منظم 

الربمجة  نظام  اآلن  يضعها  التي  الطلبات  تظل  أن  ينبغي  القدرات،  هذه 

التي  املفرطة  فاألعباء  معقول.  مستوى  عند  ككل  املؤسسة  عىل  الجديد 

تنفيذ  الحالية سوف تعرض للخطر نجاح  القدرات املؤسسية  توضع عىل 

مبا  كبرية،  تنظيمية  تغيريات  التنفيذ  يتطلب هذا  الجديد. وسوف  النظام 

زيادة كبرية يف قدرات عدد  املسؤوليات، وتحقيق  تحديد  إعادة  يف ذلك 

من الوحدات التنظيمية املتصلة بصورة مبارشة بأنشطة الربمجة القطرية، 

فضال عن الفرص الناشئة لتعبئة املوارد.

يكون شامال  يكاد  ارتباطا  اآلن  ترتبط حتى  القطرية  الربمجة  وكانت 

سياق  اآلن يف  وينبغي  األجل.  املتوسطة  القطرية  األولويات   أطر  بوضع 

نظام الربمجة املؤسيس الجديد االعرتاف بالربمجة القطرية بوصفها عملية 

وضع  )أ(  التالية:  الثالثة  الرئيسية  املكونات  من  تتكون  األبعاد  متعددة 

املنظمة  يف  القطرية  الربمجة  إطار  )ب(  القطرية؛  لألولويات  الحكومات 

الذي وضع بصورة مشرتكة مع الحكومة )إطار األولويات القطرية املتوسطة 

األجل يف الوقت الحارض(؛ )ج( خطة العمل القطرية للمنظمة التي تبدأ 

واملشاريع  القطرية،  الوحدة  نتائج  ستتضمن  والتي   2012 من  اعتبارا 

واألنشطة التي تسهم يف تحقيق نتائج الوحدة هذه.

ويجتاز نظام املنظمة املؤسيس املعني بالربمجة واملساءلة اآلن املراحل 

النهائية لوضعه ونرشه تحت إرشاف مكتب اإلسرتاتيجية والتخطيط وإدارة 

املوارد. ومتثل الربمجة القطرية مكونا هاما يف هذا النظام الشامل ويجب 

أن تدمج فيه بالكامل. وينبغي للخطوط التوجيهية التي يجري إعدادها 

بصورة متزامنة تقريبا لتغطي مختلف أجزاء الربمجة القطرية أن تعرتف 

بصورة كاملة بهذا الوضع الجديد. كام ينبغي تعديل العمليات املؤسسية 

األخرى حتى تصبح الربمجة القطرية عنرصا أساسيا يف العملية التي تحدد 

مبقتضاها األهداف اإلسرتاتيجية والخطة املتوسطة األجل.

الكاملة يف عمليات  الرئاسية املشاركة  وتؤيد إدارة املنظمة واألجهزة 

التنسيق يف األمم املتحدة وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 

ويتعني أن تتكيف الربمجة القطرية مع الطابع الناشئ لعمليات الربمجة 

يف األمم املتحدة وتنظيم مشاركتها وتعاونها يف إطار أرسة منظامت األمم 

املؤسيس  النظام  ضمن  القطرية  الربمجة  ألهمية  نظرا  أنه  غري  املتحدة. 

العملية  هذه  تظل  أن  ينبغي  املنظمة،  لدى  واملساءلة  للربمجة  الشامل 

قامئة بذاتها ضمن العملية املؤسسية للمنظمة.

السائدة  النظر  وجهات  ملختلف  دقيقا  تحليال  التقييم  فريق  وأجرى 

ورغم وجود  املنظمة.  القطرية يف  الربمجة  محتوى  و  بطابع  يتعلق  فيام 

حاجة إىل املرونة للتكيف مع الظروف الخاصة لكل بلد، فإن مثة مبادئ 

عامة توجه عمليات ومحتوى الوثيقتني الرئيسيتني اللتني يتعني إعدادهام 

القطرية  األولويات  )إطار  القطرية  الربمجة  إطار  وهام  العملية  هذه  يف 

ذلك،  عىل  وعالوة  القطرية.  العمل  وخطة  املنظمة  يف  األجل(  املتوسطة 

القطرية  األولويات  إطار  أساسها  عىل  يوضع  التي  للعمليات  ينبغي 

املتوسطة األجل ويتفق عليه مع الحكومة أن تتبع دورة حسنة التخطيط 

تكون  أن  الرضوري  من  أن  أيضا  ذلك  ويعني  شاملة.  كانت  وإن  ومرنة 

برمجة أنشطة الطوارئ جزءا أساسيا من الربمجة القطرية.

الجديد  املؤسيس  النظام  يف  أساسيا  عنرصا  القطرية  الربمجة  وتشكل 

للربمجة يف املنظمة. وسيتعني، يف هذا السياق الجديد، تحديد املسؤوليات 

املؤسسية الجديدة واملختلفة. وعالوة عىل ذلك، فإن املتطلبات الجديدة 

املتعلقة بالتوقيت والجودة والتوحيد سوف تتطلب موارد برشية ومالية 

إضافية وأكرث مرونة لوضع وتنفيذ الربامج القطرية.

عىل  املوارد  لتعبئة  رئيسية  وسيلة  القطرية  الربمجة  أنشطة  ومتثل 

املستوى القطري وخاصة بوصفها آلية منظمة  للحوار وإقامة الرشاكات 

مع املؤسسات الحكومية. وعالوة عىل ذلك ميكن أن تصبح عنارص هامة يف 

وضع االسرتاتيجيات اإلقليمية واملؤسسية لتعبئة املوارد. وينبغي أن يسند 

للمكاتب اإلقليمية دور رئييس يف هذه العملية.

النتائج واالستنتاجات



ينبغي تنظيم العمل الحايل لتحديد خطوط توجيهية جديدة تشري  �

تكون  أن  لضامن  القطرية،  الربمجة  أنشطة  مكونات  مختلف  إىل 

النتيجة وثيقة واحدة هي »خطوط توجيهية للربمجة القطرية«. 

ويقتيض أن تحصل هذه الخطوط عىل مصادقة رسمية من جهاز 

رئايس للمنظمة، مبا يوفر القوة الالزمة للمكتب اإلقليمي واملكاتب 

من  الكاملة  الربمجة  عملية  وتنفيذ  لتنظيم  املختلفة  القطرية 

الرئاسية  األجهزة  عىل  ويتعني  العمل.  خطة  وحتى  اإلسرتاتيجية 

للمنظمة، بغية تيسري أن تصب الربمجة القطرية بفعالية يف العمل 

املؤسيس لوضع األولويات، أن تقوم مبشاركة اإلدارة، بتحليل الدورة 

الحايل  التوقيت  كان  إذا  ما  لتحديد  اإلقليمية  للمؤمترات  الزمنية 

هو األنسب ليك تصبح القرارات التي تتخذ عىل املستوى اإلقليمي 

)والتي تتضمن شواغل وطنية( مدخالت يف عملية صنع القرار يف 

املؤمتر العاملي.

وينبغي للمنظمة بذل كل جهد ممكن لالندماج بالكامل يف عملية  �

الربمجة القطرية لألمم املتحدة. عىل أنه نظرا ألن مكون الربمجة 

القطرية يف إطار األولويات القطرية املتوسطة األجل يحقق العديد 

املستوى  عىل  العمل  تتجاوز  للمنظمة  الرئيسية  األغراض  من 

الخاصة  إجراءاتها  عىل  تحافظ  أن  املنظمة  عىل  فإن  القطري، 

بالربمجة القطرية املستقلة وتعززها مع إبقائها يف توافق مع تطور 

ويتعني  لها.  ومستجيبة  املتحدة  لألمم  القطرية  الربمجة  عمليات 

املتوسطة األجل مع  القطرية  مواءمة دورة إعداد أطر األولويات 

دورة التخطيط يف البلد املضيف، ومن ثم أيضاً مع دورة إطار عمل 

األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية الجديد.

التقنية  � املساعدات  وأنشطة  مشاريع  جميع  تتوافق  أن  وينبغي 

األولوية  مجاالت  مع  القطرية  العمل  خطة  يف  املدرجة  القطرية 

التي اختريت يف إطار األولويات القطرية املتوسطة األجل. غري أنه 

يجوز أن تتضمن خطة العمل القطرية »نافذة« الستيعاب األنشطة 

التي تستويف املعايري التالية: )أ( األولويات الناشئة يف املجاالت التي 

يكون للمنظمة فيها دور دعاوة قوي؛ )ب( األنشطة التي تسهم يف 

املنتجات املؤسسية التي تشكل جزءا من الخطة املتوسطة األجل 

املنظمة  بتنفيذ والية  الخاصة  األنشطة  و)ج(  اإلحصاءات(؛  )مثل 

عىل الصعيد العاملي )مثل رصد املعاهدات واالتفاقيات(. وينبغي 

مع  القطرية  العمل  خطة  يف  املدرجة  األنشطة  جميع  مناقشة 

املمثلني القطريني و أن تحظى مبوافقتهم، وأن يتم التنفيذ تحت 

مسؤولياتهم التنسيقية.

ومن الواجب أن تتضمن أطر األولويات القطرية املتوسطة األجل  �

تشمل  وأال  التفاصيل،  من  ممكن  قدر  بأكرب  املتوقعة  املخرجات 

النتائج. وينبغي يف املستقبل إدراج أرقام إشارية عن االحتياجات 

من املوارد لتحقيق النتائج املتوقعة، وكذلك التزامات محددة من 

امليزانية التي تكون املنظمة والبلد املضيف عىل استعداد لتقدميها 

إلعداد األنشطة يف مجاالت األولوية املختارة خالل العامني التاليني. 

ألغراض  التجريبية  الحاالت  من  قليل  عدد  تجهيز  الواجب  ومن 

التعلم واالختبار يف الفرتة 2013-2012.

الفرعية  � اإلقليمية  اإلقليمية/املكاتب  للمكاتب  تسند  أن  وينبغي 

الجودة  وضامن  والرصد  املؤازرة  تنظيم  عن  الرئيسية  املسؤولية 

األمر  فإن  لذلك  وتحقيقاً  القطرية.  الربمجة  بأنشطة  يتعلق  فيام 

يقتيض أن تكون حافظة ميزانية التشغيل واملوارد البرشية يف هذه 

املكاتب كافية لالضطالع بهذه املسؤوليات الجديدة اضطالعاً وافيا.

يف  � املستخدم  النوعية  القواعد  نظام  أن  يبدو  أنه  للتقييم  وتبني 

الجديد  املؤسيس  السياق  يف  غري رضوري  التقني  التعاون  برنامج 

األموال  إدارة  إىل  التقييم  ويدعو  املؤسسية.   للربمجة  الخاص 

للربنامج  أخرى  أموال  وأي  التقني  التعاون  برنامج  يف  املوجودة 

العادي متاحة لألنشطة عىل املستوى القطري، من خالل القواعد 

واإلجراءات املنشأة يف نظام الربمجة املؤسيس.

املوارد.  � لتعبئة  مؤسسية  إسرتاتيجية  تضع  أن  للمنظمة  وينبغي 

اإلسرتاتيجية  لهذه  الرئييس  االتجاه  يتمثل  أن  الواجب  ومن 

»العمل  عىل  تركز  التي  الربامج  لتنفيذ  األموال  عىل  الحصول  يف 

املعياري الذي تقوده البلدان«، أي األعامل املعيارية التي تستجيب 

اإلقليمية  املكاتب  القطرية. وعىل  الربمجة  الناشئة من  لألولويات 

وضع إسرتاتيجية جريئة لتعبئة املوارد لألنشطة اإلقليمية، عىل أال 

تتأثر عملية وضع أطر األولويات القطرية املتوسطة األجل بصورة 

املانحة يف كل  مفرطة باالهتاممات واألولويات املحتملة للجهات 

بلد من البلدان.

التوصيات
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رد اإلدارة عىل التقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(

جزئية  بصورة  توصيتني  عىل  ووافقت  العرشين  التوصيات  من  توصية   16 بالكامل  اإلدارة  قبلت 

ورفضت توصية واحدة واقرتحت إرجاء توصية أخرى. وعىل وجه الخصوص، وافقت اإلدارة عىل الطابع 

املتكامل لعملية الربمجة القطرية مبكوناتها الثالثة املقرتحة.

إىل  هت  وجِّ  )5 )التوصية  اإلقليمية  املؤمترات  انعقاد  توقيت  عىل  التعديالت  أن  اإلدارة  رد  والحظ 

األعضاء. واقرتح الرد إرجاء اإلجراءات بشأن التوصية 5 إىل أن ينتهي تقييم أعامل إصالحات الحوكمة يف 

غضون الفرتتني املاليتني القادمتني. ومل تقبل اإلدارة التوصية بشأن إلغاء معايري برنامج التعاون التقني 

وتخصيص هذه املوارد من خالل الربمجة القطرية ألنها ترى أن توفري دعم الربنامج العادي ألطر األولويات 

القطرية املتوسطة األجل يتم يف ظل املعايري القامئة لربنامج التعاون التقني.

تقديرها  عن  الربنامج  لجنة  أعربت 

الخطوط  عن  ورقة  إعداد  وطلبت  للتقييم 

عىل  تركز  القطرية  للربمجة  التوجيهية 

بالربمجة  املتعلقة  واملبادئ  السياسات 

أكتوبر/ يف  دورتها  إىل  وتقدميها  القطرية 

ترشين األول عام 2011، كام أوصت بأن ُتدرس الصالت بني مرشوع خطة العمل الفورية بشأن الالمركزية، 

إعداد  عند  متأنية  دراسة  والقطرية،  الفرعية،  واإلقليمية  اإلقليمية،  املكاتب  وتشغيل  أدوار  والسيام 

الخطوط التوجيهية للربمجة القطرية. وطلبت اللجنة توفري توضيحات عن كيفية مراعاة املغلف املايل 

يف إطار الربمجة القطرية وتحديد الخطوط املقبلة إلدماج أنشطة الطوارئ ضمن إطار الربمجة القطرية. 

وأشارت اللجنة كذلك إىل أن عىل األجهزة الرئاسية أن تواصل دراسة توقيت املؤمترات اإلقليمية والعودة 

إىل األمر يف املستقبل بعد اكتساب بعض الخربة من الجدول الزمني الجديد لدورات هذه األجهزة. وأخرياً 

أوصت اللجنة باعتامد نهج تدريجي يف إدماج برنامج التعاون التقني ضمن إطار شامل للربمجة القطرية، 

واغتنام فرصة املؤمترات اإلقليمية لبحث هذه املسألة وتوفري التوصيات الالزمة عام 2012.



2011

الرئيسية  املعوقات  أحد  تعد  املحدودة  القدرة  بأن  أكرا  عمل  وبرنامج  باريس  إعالن  اعرتف 

أمام التنمية يف أفريقيا، وأكدا عىل الحاجة إىل أن تكون املساعدة اإلمنائية منسقة عىل نحو أفضل، 

وأن يتوىل األفريقيون زمامها. وهذا يتطلب تغيريا يف النهج تجاه التنمية ويؤكد عىل أهمية تنمية 

القدرات يف أفريقيا بشكل خاص.

عمل   2008 األول  أكتوبر/ترشين  يف  دورتها  خالل  املنظمة  يف  الربنامج  لجنة  اختارت  وقد 

وقد  األولوية.  ذات  التقييم  مجاالت  من  كمجال  يف«أفريقيا«  القدرات  تنمية  مجال  يف  املنظمة 

أجري التقييم يف الفرتة من يونيو/حزيران إىل ديسمرب/كانون األول 2009، باستخدام مجموعة من 

األدوات الستخالص األدلة. وأجرى التقييم تحليال متعمقا لعمل املنظمة يف مجال تنمية القدرات 

يف ستة بلدان شملتها دراسات الحالة وهي: بوركينا فاسو، وغانا، وكينيا، ومالوي، وتنزانيا، وأوغندا. 

بلدا يف  الُقطري، والذي يشمل 48  املستوى  القدرات عىل  تنمية  أنشطة  التقييم حرص  واستكمل 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 

تعد تنمية القدرات جزءا من التفويض األسايس للمنظمة، كام ورد رصاحة يف اإلطار االسرتاتيجي 

للفرتة 2010-2019. ومتشيا مع تفويض املنظمة، فإنها تركز أنشطتها يف مجال تنمية القدرات عىل 

األمن الغذايئ، وتخفيض الفقر يف الريف، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. وقد نشطت املنظمة 

يف مجال تنمية القدرات من خالل إداراتها وشعبها. غري أن تفسري تنمية القدرات واالعرتاف بدورها 

يتفاوت عىل نطاق املنظمة، حيث ينظر الكثريون إىل تنمية القدرات عىل أنها تدريب لألفراد ملرة 

واحدة. وتعد تنمية القدرات عملية تتطلب تحسني أسلوب عمل األفراد واملنظامت. وليك تكون 

تنمية القدرات فّعالة، فإنها بحاجة أيضا ألن تتصدى للبيئة التمكينية )السياسات، والقواعد، والقيم، 

والترشيعات( لضامن وجود حوافز لتحسني القدرة عىل التصدي لهذه القضايا والتكيف مع الظروف 

املتغرية.

وكان أداء املنظمة متباينا يف مجال تنمية القدرات يف أفريقيا. فمعظم التدخالت كانت وثيقة 

إىل  التقييم  وأشار  يكن مستداما.  مل  منها  قليال  ولكن  فّعالة،  كثرية  تدخالت  وكانت هناك  الصلة، 

عدد من قصص النجاح، خاصة حيثام كانت املنظمة تعمل بصورة مستمرة عىل مدى الزمن، وعرب 

األبعاد الثالثة جميعها، والسيام يف مجال وقاية النباتات، واإلحصاءات، وعىل نحو متزايد يف مجال 

األمراض الحيوانية العابرة للحدود. وقد أدى هذا العمل املستمر عىل مدى فرتة طويلة، من خالل 

األبعاد الثالثة، إىل بناء كتلة حرجة من املهارات، والذاكرة املؤسسية، والسياسات، والقواعد، والقيم، 

والهياكل لدعم العمل يف هذه املجاالت. وحققت املنظمة أيضا نجاحا حظي باعرتاف عىل نطاق 

تقييم أنشطة المنظمة في مجال تنمية 
القدرات في أفريقيا

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

أنشطة املنظمة يف مجال تنمية القدرات يف 

أفريقيا

النتائج واالستنتاجات
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واسع يف إدماج تنمية القدرات يف مرشوعات تجريبية الختبار تكنولوجيات 

الحقلية.  املزارعني  مدارس  مثل  القدرات  لتنمية  نهج  باستخدام  جديدة 

وكانت هناك أيضا بعض األمثلة الجيدة عن املساعدة يف مجال السياسات 

التي عملت بصورة فّعالة ومستدامة عىل تعزيز تحليل السياسات والقدرة 

عىل التنفيذ يف بوركينا فاسو، وموزامبيق، وزمبابوي ضمن بلدان أخرى.

تقييم  وهي:  الفّعالية  هذه  تحقيق  يف  عوامل  عدة  ساهمت  وقد 

التخطيط التشاريك املالئم واالحتياجات والسياق؛ واستعراض مالئم للبيئة 

الطويل  الروابط والتحديات املؤسسية؛ والتخطيط  التمكينية، مبا يف ذلك 

استشاريني  خرباء  واستخدام  للمتابعة؛  مالمئة  عملية  يف  واملشاركة  األجل 

وطنيني مع دعم قوي من املنظمة؛ واملشاركة عىل مدى الزمن يف مرشوعات 

متالحقة.

غري أنه عىل الرغم من الكثري من التدخالت الفّعالة ذات الصلة، وجد 

التقييم أن أنشطة املنظمة الخاصة بتنمية القدرات أنشطة غري مستدامة 

يف معظمها. فقد ُوجه اهتامم ضئيل للغاية إىل االستدامة وُوجه اهتامم أكرب 

إىل النتائج واملخرجات الفورية. ويتضح هذا من األطر الزمنية للمرشوعات 

بالنسبة  العملية  هذه  ألهمية  املنظمة  موظفي  فهم  وعدم  وطرائقها؛ 

لتنمية القدرات؛ وعدم الرتكيز عىل الطابع املؤسيس ألنشطة بناء القدرات 

وبناء اإلرادة السياسية ملواصلتها؛ وكذلك الحوافز املحدودة وفرص املتابعة 

والرصد والتقييم من جانب موظفي املنظمة.

وتدخل أنشطة تنمية القدرات التي تبذلها املنظمة يف جميع ما تقوم 

به من أعامل تقريبا. ومثة إقرار بأن املنظمة تعد مصدرا هاما للمعرفة، 

الطوارئ(  برامج  ذلك  يف  )مبا  امليدانية  املرشوعات  نصف  حوايل  وتضمن 

التي اضطلعت بها املنظمة يف الفرتة 2000-2008 عنرصا هاما من عنارص 

تنمية القدرات.

وتركز عمل املنظمة بدرجة أكرب عىل األفراد، وعىل نقل املهارات التقنية 

يف املقام األول. وقد استهدفت بعض املرشوعات عىل وجه التحديد القدرة 

التنظيمية أو البيئة التمكينية. ويجري االعتامد عىل املنظمة بشكل متزايد 

ملساعدة البلدان عىل وضع برامج للزراعة، ومصايد األسامك، والغابات، ويف 

االتصال بالجهات املانحة. وقد ساعدت املنظمة الحكومات بدرجة كبرية 

يف وضع سياسات األغذية، ومواءمة الترشيعات والسياسات الخاصة بوقاية 

ومصايد  للحدود،  العابرة  الحيوانية  واألمراض  األغذية،  وسالمة  النباتات، 

ضئيلة  حاالت  ويف  الدولية.  واالتفاقيات  القواعد  مع  والغابات،  األسامك، 

للغاية فحسب، حيث كان للمنظمة دور ثابت ومستمر عىل مدى الزمن، 

تصدت تدخالت املنظمة لجميع األبعاد الثالثة لتنمية القدرات.

إىل  بحاجة  الفرعية  واإلقليمية  اإلقليمية  املكاتب  أن  التقييم  ووجد 

تعزيز قدراتها، وإىل املزيد من املوارد والوصول بشكل أفضل إىل الدراية 

أفريقيا. وعىل  القدرات يف  تنمية  الرئييس من أجل قيادة  املقر  الفنية يف 

املستوى الُقطري، تفتقر املنظمة إىل القدرة عىل القيام بدورها املتوقع يف 

الكثري من اللجان التي أنشئت لتحديد األولويات، وتنسيق نشاط الجهات 

املانحة ومع أصحاب  الحكومة والجهات  التفاعالت بني  املانحة، وتسهيل 

الشأن اآلخرين. ويرى التقييم أن املنظمة ستفقد كال من الصالحية والفرص 

ما مل تتمكن من تعزيز قدرتها الفّعالة يف أفريقيا بدرجة كبرية.

وانطالقا من روح برنامج عمل أكرا، وللمساعدة عىل التصدي ملعوقات 

القدرات يف تنفيذ املرشوعات وتلبية االحتياجات الناشئة لنظم الالمركزية، 

ينبغي للمنظمة تعزيز القدرة املحلية، وتشجيعها عىل الدخول يف رشاكات 

أكرث فّعالية. فتحديد أولويات لتنمية القدرات ضمن إطار اسرتاتيجي مثل 

أطر األولويات الُقطرية املتوسطة األجل، ينبغي أن يضع يف اعتباره سياق 

البلد، وامليزة النسبية الخاصة باملنظمة لتلبية االحتياجات الوطنية، والقدرة 

عىل الدخول يف رشاكات مع وكاالت محلية وإقليمية ودولية خاصة، مبا يف 

ذلك الجامعات ومعاهد البحوث.

النتائج واالستنتاجات



املنظمة  � الحاجة إىل إجراء تحول كبري يف نهج  التقرير إىل  يخلص 

تجاه تنمية القدرات لتوجيه مزيد من االهتامم إىل هذه العملية، 

بعض  التقييم  ويقدم  بيئة متكينية.  وتهيئة  والدخول يف رشاكات، 

التوصيات لتعزيز هذا التغيري.

اإلدارات  � بني  املشرتكة  العمل  جامعة  تتخذ  بأن  التقرير  وأوىص 

املنظمة  موظفي  حصول  تكفل  خطوات  القدرات  ببناء  واملعنية 

والرشكاء عىل فهم مشرتك لتنمية القدرات ودور املنظمة فيها.

اإلدارة  � عىل  اإلدارات:  بني  املشرتكة  العمل  العليا وجامعة  اإلدارة 

العليا، بتوجيه من جامعة العمل املشرتكة بني اإلدارات، أن تدرج 

واألوصاف  العمل،  وبرامج  التفويضات،  ضمن  القدرات  تنمية 

أن  عليها  أن  كام  الصلة.  ذوي  الربمجة  موظفي  لجميع  الوظيفية 

تستعرض، وتنقح، حسب الرضورة، نظم املنظمة لتحسني فّعالية 

واستدامة مبادرات تنمية القدرات. وينبغي لجامعة العمل املشرتكة 

بني اإلدارات واإلدارة العليا أن تضعا خطوطا توجيهية للمرشوعات 

القدرات، مثل  لتنمية  الفّعالة  التي تركز عىل املامرسات  والربامج 

النهج التشاركية التي تعزز امللكية واالستدامة والرشاكات.

ويتعني عىل اإلدارة العليا للمنظمة أن تكفل قيام املوظفني، وخاصة  �

أولئك العاملون يف املكاتب امليدانية وممثلو املنظمة، بتوجيه مزيد 

يف أنشطتهم الخاصة بتنمية القدرات  الرشاكات  من االهتامم إىل 

يف أفريقيا.

الواجب أن يوجه موظفو املنظمة، وخاصة ممثلو املنظمة،  � ومن 

مزيدا من االهتامم إىل تسهيل تنمية القدرة الوطنية عىل تحليل 

ونرش  لتوثيق  األولوية  إعطاء  وينبغي  وتنفيذها.  السياسات 

بتنمية  الخاصة  املعيارية  والنواتج  واألساليب  الناجحة  املبادرات 

القدرات، والعمل عىل تحسينها.

لتحسني  � فورية  خطوات  تتخذ  أن  للمنظمة  العليا  اإلدارة  وعىل 

يف  القدرات  تنمية  أجل  من  املنظمة  نواتج  واستخدام  توزيع 

أفريقيا.

امليدانية  � مكاتبها  قدرة  يف  املزيد  املنظمة  تستثمر  بأن  ويوىص 

القدرات يف مجاالت  تنمية  بدرجة كبرية يف  للمشاركة  أفريقيا  يف 

يف  الناشئة  املطالب  وتلبية  األسامك،  ومصايد  والغابات،  الزراعة، 

البلدان األعضاء األفريقية.

التوصيات
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رد اإلدارة عىل التقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية يف املنظمة 

)لجنة الربنامج(

بالكامل عىل ست  التقييم ومنهجيتها. ووافقت اإلدارة  املنظمة عن تقديرها لعملية  إدارة  أعربت 

توصيات من أصل التوصيات التسع، يف حني قبلت ثالثا منها قبوالً جزئياً. وسلَّمت اإلدارة بأنه سيتعني 

رصد املوارد الالزمة أو إعادة توجيهها من أجل ضامن تنفيذ التوصيات كاّفًة، وأن األمر يتطلب اعتامد 

نهج مرحيل عىل مدى السنوات املقبلة. وستويل اإلدارة األولوية لألنشطة التي ميكن معالجتها برسعة يف 

حني ستخصص املزيد من الوقت للتوصيات التي تتطلب قسطاً أكرب من التحليل أو التطبيق عىل مراحل. 

أّما اآلثار املحتملة املرتتبة عىل املوارد فستقيم من أجل وضعها يف الحسبان لدى تحضري برنامج العمل 

وامليزانية للفرتة 2013-2012.

تقديرها  عن  الربنامج  لجنة  أعربت 

الواجب  ومن  اإلدارة.  ورد  التقييم  لتقرير 

أن تعزز املنظمة من أنشطة تنمية القدرات 

يف أفريقيا من حيث الفعالية والكفاءة عىل 

حد سواء. وكجزء من االسرتاتيجية الشاملة 

لتنمية القدرات فإن عىل املنظمة: ضامن االستدامة وتنفيذ أنشطة متابعة فعالة؛ وكفالة مراعاة املسائل 

حثيثة؛  بصورة  الجنوب  بلدان  بني  والتعاون  الرشاكات  والتامس  القدرات؛  تنمية  أنشطة  يف  الجنسانية 

وتعزيز قدرات منظامت املنتجني.

ومن الواجب تحديد أفضل الطرق الفعالة إلنتاج وتوزيع املعلومات التقنية يف أفريقيا. كام يجب 

دراسة تنمية القدرات يف املكاتب امليدانية يف أفريقيا بشكل متأن كجزء من عملية تطبيق الالمركزية. 

ويتعني توجيه اهتامم خاص إىل األنشطة ذات األثر طويل األجل والهادفة إىل تدعيم قدرات املؤسسات 

يف أفريقيا، مبا يف ذلك إنتاج وتوزيع املعلومات التقنية. 

وينبغي إعادة النظر يف دور برنامج التعاون التقني يف مجال تنمية القدرات، واستخدام هذا الربنامج 

بصورة أوسع عىل املستوى االسرتاتيجي يف أنشطة املتابعة ضمن جملة أمور، بالنظر إىل أن بناء القدرات 

يف أفريقيا قد يحتاج إىل دعم طويل األجل وموارد من خارج امليزانية.



2011

الشديدة  الطيور  أنفلونزا  ملكافحة  العاملي  )املنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  برنامج  بدأ 

اإلمراض عام 2004 يف أعقاب تقارير عن تفيش فريوس H5N1 يف جنوب رشق آسيا. وبعد موجة 

العامل، طرأ انخفاض تدريجي  أقاليم  العديد من  انتشار أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض يف  من 

عىل عدد البلدان املترضرة. إال أن املرض مستمر بال هوادة يف بعض املناطق يف آسيا وأفريقيا. ومنذ 

الذي أجري عام 2007، ظهرت تهديدات جديدة لفريوس األنفلونزا )خصوصاً  التقييم اآلين األول 

تدابري  اتخاذ  االستمرار يف  لجدوى وكفاءة  تقييم  إجراء  الرضوري  بات من  ولذا   .)H1N1 فريوس

التأهب واالستجابة عىل ضوء هذه التغريات، وذلك من خالل تقييم آين ثاٍن لعمل املنظمة بشأن 

أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض ركز عىل املساعدة عىل املستوى القطري.

تحضريية  مرحلة  املراحل  هذه  وتضمنت  مراحل.  ثالث  عىل  الثاين  اآلين  التقييم  أجري  وقد 

انطوت عىل جمع املعلومات األساسية والتوليف بينها عىل املستويات القطرية والربنامجية، وتقييام 

مستقال ألكرب مبادرات املنظمة املتعلقة بأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض )الربنامج التشاريك ملراقبة 

املرض واالستجابة له يف إندونيسيا(، وإجراء سلسلة من البعثات إىل مقر املنظمة والبلدان األعضاء 

واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية(. وأجريت هذه البعثات عىل مرحلتني، أوال يف أفريقيا ثم يف 

آسيا، وشملت تنظيم حلقات عمل إقليمية ألصحاب املصلحة يف نهاية كل بعثة إقليمية.

وقد وضع فريق التقييم اآلين الثاين يف التقرير األويل إطاراً للتقييم وقدم تفاصيل عن معايري 

تقييم جدوى مساهمة املنظمة يف الربامج الوطنية للتأهب واالستجابة وكفاءتها وفعاليتها. ويتكون 

ـُعترب محورية ألي  هذا اإلطار، الذي شهد توسعاً نتيجة لتدخالت الفريق يف امليدان، من ست ركائز ت

برنامج للتأهب واالستجابة:

 

وضع السياسات وتنسيق الربنامج؛ )أ( 

آليات مراقبة املرض؛ )ب( 

تشخيص املرض والتشخيص املتاميز وتوصيف العدوى؛ )ج( 

مكافحة املرض والقضاء عليه؛ )د( 

توليف البيانات الوبائية وتحليلها وعرضها واستخدامها؛ )هـ( 

الوقاية من املرض )و( 

اإلنجاز  معامل  من حيث  القطرية  املنظمة  برامج  إنجازات  تقييم  إىل  ذلك  بعد  الفريق  وبادر 

املحددة يف االسرتاتيجية العاملية للمنظمة، وناقش اآلثار األعم لتدابري التأهب واالستجابة عىل القدرة 

األوسع عىل مراقبة املرض وعىل التأهب لالنتشار الوبايئ. وأخرياً، نظر الفريق يف اآلثار املرتتبة عىل 

قطاع الزراعة األوسع والرثوة الحيوانية وتطلعات الحد من الفقر يف البلدان التي شملتها الدراسة.

 التقييم اآلني الثاني لعمل 
 منظمة األغذية والزراعة بشأن 

أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن أنفلونزا 

الطيور الشديدة اإلمراض

املنھج

23
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خلص التقييم اآلين إىل أن قدراً كبرياً من التقدم قد تحقق يف آليات 

اإلمراض عىل  الشديدة  الطيور  أنفلونزا  نحو  املوجهة  التأهب واالستجابة 

تحسن  تشمل  مستويات  عدة  عىل  ذلك  حدث  وقد  القطري.  املستوى 

الرشكاء  بني  والتعاون  االتصاالت  وتحسن  السياسات،  ووضع  التخطيط 

املعنية  السلطات  خدمات  مجال  يف  القدرة  وزيادة  والدوليني،  الوطنيني 

الخدمات  مصداقية  وزيادة  املختربات،  قدرات  وتعزيز  البيطري،  بالطب 

الوطنية الخاصة بالرثوة الحيوانية. واقرتنت هذه التحسينات يف كثري من 

الحاالت بتخفيض يف عدد حاالت انتشار أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض 

يف الدواجن وعدد حاالت اإلصابة البرشية. 

قيمة  إلضافة  فرصة  إضاعة  يف  الرئيسية  الضعف  نقطة  ومتثلت 

اسرتاتيجية فنية أكرب لكثري من ُنُهج التأهب والتدخل التي ساندتها املنظمة 

يف فرادى البلدان. وقد كان بوسع املنظمة استغالل ميزتها النسبية بشكل 

أفضل باعتبارها جهازا دوليا واسع الخربة ومعرتفا به يعمل يف مجال مكافحة 

أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض يف بيئات مختلفة يتوفر فيها مجموعة 

مختلفة من الخربة. وعالوة عىل ذلك، لوحظ أن املنظمة اتبعت يف بلدان 

الطيور.  أنفلونزا  االستجابة لحاالت  إزاء  التخصص  نهجاً ضيقا وحيد  عدة 

وإن آليات االستجابة الدولية للمرض، مبا يف ذلك مبادرة »عامل واحد، صحة 

واحدة« تتطلب عىل نحو متزايد األخذ بُنُهج متعددة التخصصات واسعة 

النطاق، وتتوفر لدى املنظمة قدرٌة متأصلة عىل تنفيذها.

ـّلت عىل أنها  وخلص فريق التقييم اآلين الثاين إىل أن املنظمة قد دل

تتمتع بالقدرة عىل توفري القيادة القوية يف دعم البلدان يف مجايل التأهب 

واالستجابة ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، وأن عليها مواصلة العمل 

يف هذا املضامر لضامن تعزيز ما تحقق حتى اآلن من مكاسب هامة. فهذه 

املكاسب ينبغي أن تكون جزءا من جهود متواصلة للتمكن من السيطرة 

عىل أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض ولتوسيع نطاق فوائد االستثامرات 

يف املجاالت األوسع املتمثلة يف تحسني الصحة الحيوانية ورفاه اإلنسان.

النتائج واالستنتاجات



وثالث  � النطاق  واسعة  توصيات  خمس  اآلين  التقييم  فريق  وضع 

التوصيات  أدناه  وترد  للمنظمة.  بالنسبة  محددة  توصية  وثالثني 

الخمس واسعة النطاق:

املستوى  � برامج  إزاء  تكاماًل  أكرث  التخصصات  متعدد  نهج  وضع   

عىل  املنظمة  تعتمد  بأن  يوىص  والقطري:  واإلقليمي  الدويل 

املستويات املركزية واإلقليمية والقطرية نهجاً متعدد التخصصات 

الطيور  ألنفلونزا  االستجابة  إزاء  بكثري  متاسكاً  وأشد  وضوحاً  أكرث 

الشديدة اإلمراض، بل ولجميع أنشطة الطوارئ املتعلقة باألمراض 

الحيوانية العابرة للحدود. وينبغي لهذا النهج أن يستند إىل الثقة 

يف  املتمثلة  املتعددة  التخصصات  ومشاركة  املتبادلني  واالعرتاف 

واالتصاالت،  املختربات  وعلوم  األوبئة  وعلم  الزراعي  االقتصاد 

وغريها. فهذا يشكل جزءاً من املساهامت املالمئة ملنظمة رائدة من 

)من  أقوى ملموسة  تفاعالت  إىل  املتحدة ويؤدي  األمم  منظامت 

قبيل املشاريع أو املنشورات أو املناسبات املشرتكة( مع الوحدات 

املعنية يف املنظمة.

وتلك  � اإلمنائية  االستجابات  بني  ومتامسكة  واضحة  عالقة  إقامة 

اإلمراض:  الشديدة  الطيور  ألنفلونزا  الطوارئ  بحاالت  الخاصة 

يوىص بأن تعزز املنظمة العالقة بني االستجابات يف حاالت الطوارئ 

فعال  تنسيق  لضامن  القطري،  املستوى  عىل  اإلمنائية  والربامج 

لالستجابات الخاصة بالطوارئ ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض 

بقطاع  يتعلق  فيام  للحكومات  أجاًل  األطول  اإلمنائية  والتطلعات 

الصحة الحيوانية.

اإلمراض  � الشديدة  الطيور  أنفلونزا  مكافحة  عىل  القدرة  استغالل 

نطاقا  ملكافحة  األوسع  التأهب واالستجابة  برامج  املبنية لخدمة 

أمراض حيوانية أخرى ذات األولية: يوىص بأن تسعى املنظمة عىل 

وجه االستعجال إىل توسيع نطاق آثار ما تحقق مؤخراً من تنمية 

املجال  تشمل  بحيث  الطيور  أنفلونزا  مواجهة  مجال  القدرات يف 

األوسع املتعلق باألمراض الحيوانية األُخرى ذات األولوية يف كل بلد 

من البلدان. وسيتطلب ذلك مشاركة املنظمة مع البلدان األعضاء 

بطريقة  للعمل  مختلف  مستوى  عىل  اإلمنائيني  الرشكاء  ومع 

مشرتكة عىل استكشاف املنافع املستدامة التي ميكن تحقيقها من 

خالل هذا النهج.

ـُُهج والربوتوكوالت عىل أساس  � التحديث املنتظم لالسرتاتيجيات والن

التعلم  تركيزها عىل  املنظمة من  تزيد  بأن  واآلثار: يوىص  النتائج 

التأهب  مجايل  املاضية يف  الخمس  السنوات  مشاركتها خالل  من 

واالستجابة ألنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وعىل استخدام هذا 

ملا  االقتضاء،  حسب  املنتظمني،  واالستعراض  التحديث  يف  التعلم 

املستوى  عىل  تشغيلية  وإجراءات  ـُُهج  ون اسرتاتيجيات  من  لديها 

القطري. وينبغي القيام بذلك بإيالء قدر أكرب بكثري من االهتامم 

بغية  للتحديد،  القابلة  واملنجزات  النواتج  تحقيق  مدى  إىل 

واإلقليمية.  العاملية  االسرتاتيجيات  يف  التعلم  هذا  من  االستفادة 

املشاركة النشطة مع قطاعات صناعة الدواجن الخاصة يف البلدان 

املتأثرة: يوىص بأن تضطلع املنظمة بدور استباقي أقوى بكثري يف 

الدواجن  قطاعات صناعة  مع  املشاركة  الحكومات عىل  مساعدة 

الخاصة عىل مختلف املستويات لتحسني فعالية ومصداقية برامج 

ويوىص  اإلمراض.  الشديدة  الطيور  ألنفلونزا  واالستجابة  التأهب 

التقنية  القاعدة  بتعزيز  املنظمة  قيام  )أ(  ييل:  مبا  خاص  بشكل 

تخدم  التي  للحدود  العابرة  الحيوانية  األمراض  طوارئ  لوحدات 

البلدان التي ينترش فيها املرض، بتوفري الخرباء االستشاريني الدوليني 

الذين يتمتعون مبعرفة قوية وخربة شخصية واسعة يف املؤسسات 

التجارية إلنتاج الدواجن، إلسداء املشورة والتوجيه بشأن تصميم 

مبادرات التأهب واالستجابة وتنفيذها؛ )ب( تقديم املنظمة الدعم 

لبدء تنظيم متثيل صغار ومتوسطي منتجي الدواجن ومسوقيها أو 

لتعزيز هذا التمثيل، بغية تدعيم صوت صغار ومتوسطي مؤسيس 

بينهم  أقوى  صالت  قيام  ولتيسري  الدواجن،  قطاع  يف  املرشوعات 

وتعترب  الصناعي.  الطابع  ذات  األكرب  واملؤسسات  الحكومة  وبني 

أن  ترغب يف  املنظمة  كانت  إذا  أساسية  الطموحة  التوصية  هذه 

تستغل بشكل كامل دورها كوسيط نزيه وأن تؤدي مسؤوليتها عن 

تحسني فعالية مكافحة أنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض وأن تفي 

مبا تحتاج إليه من تقديم الدعم ملنشآت الدواجن باعتبارها أدوات 

لتحقيق النمو واألمن الغذايئ املستدامني والشاملني للجميع.

التوصيات 
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رد اإلدارة عىل التقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(

تقبل اإلدارة بصورة كاملة 29 توصية، وتقبل بصورة جزئية أربع توصيات. وعالوة عىل ذلك، اقرتحت 

عىل  العمل  ملساندة  أخرى  جهود  بذل  مع   ،2015 عام  بحلول  ستنفذ  إجراًء   91 من  مجموعة  اإلدارة 

املستويني اإلقليمي والقطري، متاشيا مع الهدفني االسرتاتيجيني باء وطاء ومصنفة تحت إطار ست ركائز 

حددها فريق التقييم عىل أنها اإلطار التحلييل للتقييم. 

تقديرها  عن  الربنامج  لجنة  أعربت 

اإلدارة من  ورد  التقييم  تقرير  به  اتسم  ملا 

إعداد  وطلبت  مهني.  وطابع  جيدة  نوعية 

خطة متسلسلة وذات أولوية للفرتة 2011-

2015 لعرضها عىل اللجنة يف دورتها املقبلة 

)مارس/آذار 2011(.  وتهدف الخطة إىل إيالء اهتامم خاص ملقرتحات للفرتة الفورية مبا يف ذلك املعلومات، 

باتباع النظام الثاليث الركائز للميزانية املتكاملة، بشأن التمويل الحايل واحتياجات التمويل يف املستقبل 

العابرة  األخطار  بشأن  املؤثر  الرتكيز  مجال  تعزيز  يشمل  مبا  التمويل،  عىل  للحصول  املمكنة  والبدائل 

للحدود التي تهدد اإلنتاج والصحة والبيئة. كام ينبغي للخطة أن تشدد عىل امليزة النسبية للمنظمة، وأن 

تعتمد نهجا متعدد التخصصات وواسع النطاق، باالستفادة من العمل املضطلع به بشأن أنفلونزا الطيور 

الشديدة اإلمراض. ومثة اعتبارات أخرى يتيعن إدراجها يف الخطة وهي: )1( قضايا االستدامة؛ )2( امللكية 

القطرية واملنظورات اإلقليمية؛ )3( إرشاك القطاع الخاص؛ مبا يف ذلك دور »الوسيط النزيه« الذي ميكن 

أن تؤديه املنظمة؛ )4( نهج قائم عىل املخاطر؛ )5( االنتقال من عمل حالة الطوارئ إىل العمل اإلمنايئ؛ 

)6( فرص الرشاكات، مبا يف ذلك التعاون مع الحكومات الوطنية واملنظامت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، 

واملصارف اإلمنائية.



2011

كان هذا التقرير ملخصا لثالث عمليات تقييم يف بلدان متر مبرحلة ما بعد األزمات ومبرحلة 

منظمة  فعالية  تقييم  بهدف  التأهيل  وإعادة  للطوارئ  لحاالت  كبرية  برامج  فيها  وتنفذ  انتقالية 

األغذية والزراعة )املنظمة( عىل املستوى القطري يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وطاجيكستان 

والسودان.

اآلثار  يف  الثالثة  البلدان  هذه  لجميع  الحديث  التاريخ  يف  املشرتكة  املالمح  إحدى  ومتثلت   

املدمرة لسنواٍت من النزاعات األهلية عىل التنمية، مع بعض االختالفات امللموسة بني حالتي ما 

بعد األزمات واملرحلة االنتقالية يف طاجيكستان، واألوضاع الهشة وغري املستقرة التي ال تزال سائدة 

يف بعض أنحاء جمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان.

بوجه عام، َتبنينَّ أن تدخالت املنظمة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية وطاجيكستان والسودان 

كانت ترتبط باحتياجات هذه البلدان واحتياجات سكانها. ولكن عمليات التقييم حددت عددا من 

الثغرات، بعضها شائع بالنسبة لعمل املنظمة عىل املستوى القطري والبعض اآلخر خاص بالسياقات 

القطرية لهذه البلدان.

كان التوزيع الطارئ للبذور واألدوات، مبا يف ذلك يف طاجيكستان حيث تم التشكيك يف استمرار 

أهميتها، يطبق بشكل موحد جدا. وكان يفتقر يف كثري من األحيان إىل استدامة التدخالت، وإن كان 

هناك اعرتاف بأن العديد من التدخالت ال تهدف إىل االستدامة ألنها تستجيب الحتياجات طارئة 

قصرية األجل.

الدويل  املجتمع  بني  مكثفة  وجهود  بحوار  الثالثة  البلدان  جميع  يف  التقييم  فرتة  واتسمت 

والحكومات وبني الجهات الفاعلة املحلية يف رسم معامل عمليات االنتعاش وإعادة اإلعامر، السيام 

غري  الصدد  هذا  املنظمة يف  قدمته  الذي  الدعم  وكان  والسياسية.  الترشيعية  باألطر  يتعلق  فيام 

منتظم يف جميع البلدان، ويعتمد اعتامدا كبريا عىل مدى توافر خرباء املنظمة يف البلد وعىل وجود 

ممثل املنظمة ومنسق الطوارئ ومكانتهام. 

ويف املجاالت الحاسمة املتمثلة يف اإلصالح الزراعي وحوكمة األرايض وإدارة املوارد الطبيعية 

واالسرتاتيجيات  السياسات  لرسم  الفرص  اغتنام  إىل  كاف  بشكل  تسع  مل  املنظمة  فإن  والغابات، 

التزام  إىل  األحيان  بعض  يف  لالفتقار  نظرا  فحسب،  للمنظمة  يعزى  ال  هذا  كان  وإن  للمستقبل. 

الجهات املانحة والبلدان املستفيدة، فإنه ينبغي لها أن تصبح أكرث فعالية يف تعزيز هذه املجاالت 

التي تتمتع فيها مبيزة نسبية واضحة.

فعالية منظمة األغذية والزراعة على 
المستوى القطري: ملخص عن عمليات 

التقييم 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

يف مرحلة ما بعد األزمات ويف البلدان التي 

متر مبرحلة انتقالية )جمهورية الكونغو 

الدميقراطية وطاجيكستان والسودان(

االستنتاجات والخالصات

24
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ومل يكن هناك أي تصور منسق وموحد لعمل املنظمة عىل املستوى 

األجل  طويل  األبعاد  متعدد  تصور  اعتامد  إىل  املنظمة  وتحتاج  القطري. 

ويغطي  والتنمية(،  التأهيل  وإعادة  )اإلغاثة  باالستمرارية  يسمى  ما  يربز 

واألكرث  املستضعفني  للسكان  األجل  القصرية  الفورية  الحادة  االحتياجات 

معاناة من انعدام األمن الغذايئ واحتياجات إعادة اإلعامر املتوسطة األجل 

باإلضافة إىل األهداف اإلمنائية الطويلة األجل من أجل الحصول عىل أكرب 

قدر من الفعالية والتأثري عىل املستوى القطري.

الوقت  ففي  تحدياً.  الظروف  هذه  ظل  يف  القدرات  تنمية  ومثلت 

الذي بذلت فيه بعض الجهود يف جميع البلدان الثالثة، فإن أهم برنامج 

يوجد يف السودان حيث كان هناك مرشوعان كبريان لبناء القدرات، ميثالن 

ثلث مجموع حافظة املنظمة. وكانت الجهود املبذولة مؤخراً لبناء قدرات 

املؤسسات، وعىل األخص عىل مستوى الدولة يف ما يتعلق بتوفري الخدمات 

الحكومية، كبرية وإن كان من السابق لألوان تقديرها. 

تبادل املعارف  أمثلة طيبة عىل  الثالثة، مثة  البلدان  بلد من  ويف كل 

ونرش املامرسات الجيدة. ولكن يسود اعرتاف بأن هذا املجال هو مجال 

له  واملرتاكمة  املستفادة  للمعارف  املناسب  النرش  فعدم  للتحسني.  مهم 

املشاريع  مستوى  من  التدخل  حاالت  من  االنتقال  عىل  سلبية  عواقب 

فعله  يتعني  مام  الكثري  وهناك  والسياسات.  الربامج  مستوى  إىل  الفردية 

من أجل إتاحة الخدمات واملنتجات املعيارية التي لها أهميتها وفائدتها 

للبلدان التي ليست مجهزة تجهيزاً جيداً و/أو ال متلك القدرات املتعلقة 

بالخرباء للحصول عىل هذه املعلومات وتكييفها. 

ويشمل دور املنظمة االتصال واستقطاب تأييد الحكومات واملجتمع 

املدين فيام يتعلق بالقضايا التي تتصل بواليتها. وتتوقف مصداقية املنظمة 

الخاصة باملعارف  عىل قدرتها عىل االتصال بشكل فعال، ونرش املنتجات 

تعبئة  يف  املنظمة  فعالية  تتوقف  كام  الوعي.  وإثارة  الفنية،  واملعلومات 

املوارد عىل عوامل خارجية، منها إرادة الحكومات وثقة الجهات املانحة. 

معالجة  يف  للزراعة  املحوري  الدور  يحظى  الثالثة،  البلدان  جميع  ففي 

مشاكل انعدام األمن الغذايئ والنمو االقتصادي باعرتاف الجميع.

التنسيق  مجال  يف  نشطة  تكون  أن  عىل  املنظمة  قدرة  وتتوقف 

التي  البيئة  عىل  ما،  حد  القطري،إىل  الصعيد  عىل  رشاكات  يف  والدخول 

تعمل فيها، مبا يف ذلك التالحم بني وكاالت األمم املتحدة، وقيادة املنسق 

املقيم/منسق الشؤون اإلنسانية، وبشكل أعم عىل قدرة الرشكاء املحتملني 

التجميعي  التقرير  يف  جاء  وكام  ولكن،  أيضاً.  الرشاكة  يف  االستثامر  عىل 

السابق للتقييامت القطرية، فإن للممثليات القطرية للمنظمة نفس القدر 

من األهمية، حيث أن تلك املكاتب تكاد تكون مسؤولة متاماً عن إقامة 

الرشاكات. ففي أوضاع إعادة اإلعامر يف أعقاب النـزاعات، يتزايد الطلب 

ودور  العامة  السياسات  أطر  تحديد  أجل  من  والرشاكات  التنسيق  عىل 

عىل  كبري  بشكل  يضغط  الذي  األمر  للمعونة،  املقدمة  الجهات  مجتمع 

املوارد البرشية للمنظمة، وبالتايل عىل تحديد األولويات. كام يتطلب األمر 

استمرارية الجهة املشاركة. ويف جميع البلدان الثالثة، مّثل التنسيق وإقامة 

الرشاكات تحدياً، السيام يف الفرتات التي كانت فيها وظيفة ممثل املنظمة 

شاغرة أو كان هناك تغيري رسيع يف وظيفة منسق الطوارئ كام كان الحال 

يف طاجيكستان.

ومل تكن قدرات املنظمة عىل املستوى القطري يف جمهورية الكونغو 

فالغياب  الوقت.  طوال  منتظمة  وطاجيكستان  والسودان  الدميقراطية 

الطويل ملمثيل املنظمة ساهم يف عدم وجود إرشاف، وتصور واسرتاتيجية 

واضحني عىل مستوى املنظمة. وباإلضافة إىل ذلك، ونظرا لضخامة حوافظ 

حاالت الطوارئ، كان هناك عدم استمرارية يف أغلب األحيان ألن جزءا كبريا 

من املوظفني رهني بتمويل املشاريع. وارتبطت مشاكل التوزيع– ال سيام 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والسودان – مبسائل التوريد، وإن حدث 

بعض التحسن امللموس فيام بعد.

االستنتاجات والخالصات



مشرتكة  � قضايا  عن  تنبثق  توصيات  أربع  التوليفي  التقرير  صاغ 

محددة يف عمليات التقييم الثالث: 

القطرية  � لألولويات  املنظمة  إطار  استعراض  و/أو  استكامل 

لألولويات  املنظمة  إطار  يعكس  أن  ينبغي  األجل:  املتوسطة 

مستمر  منوذج  باستخدام  عاما،  تناسقا  األجل  املتوسطة  القطرية 

»زيادة  وهو:  املنظمة،  يف  طاء  االسرتاتيجي  الهدف  مع  يتامىش 

الغذائية  والتهديدات  الطوارئ  لحاالت  التأهب  عىل  القدرة 

والزراعية واالستجابة لها عىل نحو فعال«. كام ينبغي لهذا اإلطار 

وإعادة  الطوارئ  حاالت  أنشطة  بني  االستمرارية  بعض  يظهر  أن 

التأهيل والتنمية، بتحسني استهداف الفئات واملناطق التي ينبغي 

فيها االستمرار يف تنفيذ تدخالت حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل، 

الستقطاب  أنشطة  وإعداد  األنشطة  مختلف  بني  التآزر  وبزيادة 

التأييد ملرحلة االنتقال. ومن بني العنارص األخرى التي ينبغي النظر 

فيها، امليزة النسبية للمنظمة يف ما يتعلق بدعم املسائل الترشيعية 

والسياساتية، وكذلك تحليل املعلومات عن األمن الغذايئ ونرشها. 

وينبغي أن يكون هذا اإلطار واقعيا إزاء القدرة التنفيذية للمنظمة، 

وأن يأخذ يف االعتبار اسرتاتيجيات الحكومة وخططها.

 تعزيز وجود املنظمة عىل املستوى القطري: سعيا إىل تعزيز الدور  �

االسرتاتيجي للمنظمة وتحسني قدراتها عىل إدارة حافظة املشاريع، 

الحوكمة  مستويات  عىل  املنظمة  حضور  عىل  الحفاظ   يتعني 

كام  املحافظة(.  أو  الوالية  مستوى  أو  الوطني  )املستوى  املناسبة 

طويلة  لفرتات  شاغرة  املنظمة  ممثل  وظائف  تبقى  أال  ينبغي 

البلد، ال سيام يف  للمنظمة يف  وينبغي ضامن وجود ميداين دائم 

البلدان التي بها حافظة كبرية ممولة من خارج امليزانية.

قدرة  � تحسني  بغية  املنظمة:  إدارات  بني  فيام  الداخيل  التنسيق 

عىل  يجب  والفني،  التشغييل  املستويني  عىل  وفعاليتها  املنظمة 

موظفي املنظمة التنسيق والتعاون بصورة أكرث فعالية عىل جميع 

املستويات، أوال عىل املستوى القطري بني موظفي حاالت الطوارئ 

املقر.  وموظفي  القطريني  املوظفني  وبني  املمثليات،  وموظفي 

الجهات  إىل  امليدانية  واملكاتب  املقر  من  الدعم  يصل  أن  ويجب 

التي تطلبه يف الوقت املحدد.

تستفيد  � أن  للمنظمة  ينبغي  والقانونية:  السياسية  املساعدات 

صياغة  يف  وتدعمها  الحكومات  توجه  ليك  النسبية  ميزتها  من 

بعد  ما  ظروف  ويف  والترشيعات.  والسياسات  االسرتاتيجيات 

تفويت  عدم  ينبغي  الخصوص،  عىل  االنتقال  ومراحل  النزاعات 

فرص املساهمة يف رسم السياسات الوطنية يف مجاالت مثل حيازة 

الحيوانية،  والصحة  الطبيعية  املوارد  وإدارة  والحراجة  األرايض 

وغريها.  ونظرا لعدم إمكانية التنبؤ بدعم الجهات املانحة، يتيعن 

عىل املنظمة االضطالع بدور نشط يف تشجيع تقديم املساعدة يف 

هذه املجاالت.

التوصيات 
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رد اإلدارة عىل التقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية يف املنظمة 

)لجنة الربنامج(

من  الكثري  أن  إىل  وأشارت  األربع  التوصيات  وقبلت  التوليفي  التقرير  بهذا  املنظمة  إدارة  رحبت 

اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها تشمل عدة وحدات يف املنظمة، وهو ما يربز »تواصل« اإلجراءات التي 

ينبغي القيام بها يف وقت واحد عىل جبهات حاالت الطوارئ/إعادة التأهيل والتنمية. كام أن هناك روابط 

واضحة بإجراءات متابعة التوصيات الواردة يف تقييم القدرة التشغيلية للمنظمة يف حاالت الطوارئ. 

وتسلم اإلدارة بأن مثة حاجة ملحة إىل استعراض ليس املخاطر التشغيلية فحسب، بل املخاطر املالية 

أيضا التي تواجه املنظمة عند العمل يف بيئات معقدة، وإىل ضامن أن تكون سياساتها وإجراءاتها مناسبة 

وتعالج بالفعل هذه املخاطر. وباإلضافة إىل ذلك، ساد إقرار بأهمية ربط اإلغاثة وإعادة التأهيل والتنمية 

واتخاذ إالجراءات الالزمة لتنويع النهج التقنية والتشغيلية يف تدخالت اإلغاثة وبالتحديات املرتبطة بذلك.

ورد  الوثيقة  يف  الربنامج  لجنة  نظرت 

لذلك.  تقديرها  عن  وأعربت  عليها  اإلدارة 

وأوصت بالتنفيذ الفوري للتوصيات الواردة 

يف التقرير التوليفي الهادفة إىل ضامن ربط 

يف  مبا  والتنمية،  التأهيل  إعادة  بني  سلس 

من  وغريها  املنظمة  بني  الجيد  والتنسيق  القطري،  املستوى  عىل  للمنظمة  قويان  ووجود  قيادة  ذلك: 

الجهات الفاعلة، وتعزيز الظروف املالمئة الستدامة التدخالت، والنظر يف الجوانب املتعلقة باملساواة بني 

الجنسني. ويف ما يخص هذه املناقشة، وافقت اللجنة عىل التوصيات املقدمة يف تقرير حالة انعدام األمن 

الغذايئ يف العامل »التصدي النعدام األمن الغذايئ يف ظل األزمات املمتدة« )2010(، نظرا إىل أن لجنة األمن 

الغذايئ العاملي أقرتها يف دورتها السادسة والثالثني.



2011

ناقشت لجنة الربنامج يف منظمة األغذية والزراعة، خالل دورتها يف أكتوبر/ترشين األول 2008، 

اإلقليمية  املنظمة  ملكاتب  تقييم  إلجراء  »تأييدها  عن  وأعربت  التقييم  ألعامل  املتوالية  الخطة 

واإلقليمية الفرعية يف الرشق األدىن« باعتبار ذلك مسألة تحظى باألولوية يف الفرتة 2009- 2010.

يف  األدىن  للرشق  اإلقليمي  املكتب  بخدمة  أساساً  اإلقليم  يف  والزراعة  األغذية  قطاع  ويحظى 

إقليمي فرعي  تونس. ونظرا إلنشاء مكتب  أفريقيا يف  الفرعي لشامل  اإلقليمي  القاهرة واملكتب 

من  الرشقي  للجزء  التخصصات  متعدد  فريق  وإنشاء  ظبي،  أبو  يف  واليمن  الخليج  لبلدان  جديد 

الرشق األدىن يف القاهرة فضال عن املوافقة عىل خطة العمل الفورية وتنفيذها الجاري، ُعدل نطاق 

التقييم لزيادة االهتامم بتأثري اإلصالح الجاري بدرجة أوسع عىل مستوى املكاتب امليدانية مبا يف 

ذلك املكاتب القطرية للمنظمة.

نشأت خمس نتائج جامعة عن الزيارات القطرية لفريق لتقييم وتحليالته.

ووجد فريق التقييم أن خربات املنظمة التقنية )من املقر الرئييس واملكتب اإلقليمي للرشق 

األدىن واملكتب اإلقليمي الفرعي لشامل أفريقيا( تحظى باالعرتاف واسع النطاق، وينظر إليها عموما 

للمنظمة بأعىل  التقني  التعاون  الجيدة. وحظيت نوعية  النوعية  أنها توفر سمة من سامت  عىل 

قدر من التقدير يف البلدان التي لديها بالفعل قدرات عىل تخطيط وتنفيذ اسرتاتيجياتها وبرامجها 

الخاصة. غري أن هناك توافقا عاما يف اآلراء عىل أن املنظمة قد فقدت ميزتها النسبية يف العديد من 

املجاالت املواضيعية، وكوكالة منفذة يف اإلقليم.

أي  عن  االستعراض  قيد  الفرتة  خالل  والربمجة  األولويات  لوضع  املنظمة  عمليات  تسفر  ومل 

ترتيب واضح لألولويات واألنشطة يف إقليم الرشق األدىن أو عن تقسيم واضح للمهام عىل املستويني 

الفرعي  اإلقليمي  واملكتب  األدىن  للرشق  اإلقليمي  املكتب  ركز  وقد  الفرعي.  واإلقليمي  اإلقليمي 

عامة  معينة  صغرية  مشاريع  وتنفيذ  وضع  عىل  كبري  حد  إىل  القطرية  واملكاتب  أفريقيا  لشامل 

)معظمها لربنامج التعاون التقني( يف طائفة عريضة من املجاالت املواضيعية وليس عىل األولويات 

املتفق عليها أو عىل القضايا املتعلقة باسرتاتيجيات وسياسات القطاع الزراعي والتي كان الطلب 

عليها مرتفعا بدرجة كبرية يف عموم اإلقليم.

خالل  املوارد  يف  قيود خطرية  من  يعانيان  الفرعي  اإلقليمي  واملكتب  اإلقليمي  املكتب  وكان 

الفرتة قيد االستعراض. ويف حني أن هذا الوضع قد عولج جزئيا يف الفرتة املالية 2010-2011 مع 

التدفق  القطرية من هذا  الفرعية، مل تستفد املكاتب  تخصيص موارد إضافية للمكاتب اإلقليمية 

للموارد. وتعاين املكاتب القطرية بدرجة خطرية من نقص املوارد.

تقييم مكاتب المنظمة اإلقليمية 
واإلقليمية الفرعية للشرق األدنى

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

ملخص التقييم 

مكاتب املنظمة اإلقليمية واإلقليمية 

الفرعية للرشق األدىن

النتائج واالستنتاجات

25



25ملخص التقييم 

املكون  األدىن  يف الرشق  الجديد  التنظيمي  الهيكل  ومل تحظ مربرات 

من ثالث طبقات بفهم جيد دامئا داخل املنظمة وخارجها. وخلص فريق 

التقييم إىل أن الهيكل الجديد يستند إىل أساس سليم إال أنه يف حاجة إىل 

التنفيذ الجيد وتغيري اإلدارة، ويف بعض الحاالت، إىل زيادة التنقيح.

وتبني أن وجود املنظمة يف اإلقليم يف حاجة إىل تبسيط. فوجود ثالثة 

إدارة  يف  والشفافية  الكفاءة  من  حد  )القاهرة(  املكان  نفس  يف  مكاتب 

يف  ومتباينة  متعددة  مهام  بأداء  املوظفني  قيام  وأدى  امليدانية.  املكاتب 

وقت واحد إىل أعباء ثقيلة واضطراب ويف بعض األحيان تضارب مصالح. 

التقنيني واإلداريني عىل املستوى  ومل تكن ظروف العمل وحالة املوظفني 

القطري تؤدي إىل ارتفاع مستوى األداء وخاصة لدى مقارنته بوكاالت األمم 

املتحدة األخرى.

عىل  السلبية  االنعكاسات  من  عدد  أعاله  املوجزة  والنتائج  وللقضايا 

الرشق  يف  ومصداقيتها  املنظمة  مكانة  أن  التقييم  لفريق  وتبني  املنظمة. 

مزايا  من  الكثري  األخرى  التنمية  وكاالت  تولت  فقد  تقلصت.  قد  األدىن 

املنظمة النسبية التاريخية يف بعض املجاالت مثل األمن الغذايئ والتنمية 

الدعاوة  يف  املنظمة  دور  وأصبح  السياسات.  مجال  يف  واملشورة  الزراعية 

وتعبئة املوارد لدعم قطاع األغذية والزراعة اآلن أقل تنافسا بكثري )ومن 

ثم أقل نجاحا( عام كان يف السابق.

الوضع  تغيري  مواصلة  إىل  عاجلة  حاجة  مثة  أن  إىل  التقييم  وخلص 

اإلصالح  بتنفيذ  النهوض  ذلك  يف  مبا  األدىن  الرشق  يف  للمنظمة  املؤسيس 

الجاري. وعىل الرغم من أن خطوط رفع التقارير الجديدة قد شجعت عىل 

زيادة التكامل داخل اإلقليم، فإن الكثري مازال ينبغي عمله لتمكني املكتب 

الطبقات  قيادي يف ضامن عمل  األدىن من مامرسة دور  اإلقليمي للرشق 

األدوار  بتحديد  النهوض  اإلقليم كوحدة واحدة. ويشمل ذلك،  الثالث يف 

لألولويات  )وفقا  املسؤوليات  تقسيم  وتحسني  طبقة،  كل  يف  والوظائف 

اإلقليمية الشاملة، واإلقليمية الفرعية، والقطرية( وتعزيز التآزر والتنسيق 

فيام بني الطبقات الثالث ومع املقر الرئييس. وينطوي ذلك أيضا عىل تغيري 

امليدانية يف  املكاتب  بها مع  يتعامل  الرئييس  املقر  كان  التي  الطريقة  يف 

الرشق األدىن، وبذل جهد إضايف كبري لتعبئة الدعم ألنشطة تغيري اإلدارة 

املتعلقة باإلقليم من آلية اإلصالح يف خطة العمل الفورية. 

النتائج واالستنتاجات



قدم فريق التقييم اثنتي عرشة توصية اسرتاتيجية واقرتح أربعني  �

اسرتاتيجية  توصيات  ثالث  وتركز  العاجل.  للتنفيذ  عملية  توصية 

من  لتمكينها  للمنظمة  القطرية  املكاتب  قدرات  تحسني  عىل 

القضايا  توصيات ملعالجة  وأربع  اختصاصات،  بها من  املناط  أداء 

وأداء  باختصاصات  الصلة  ذات  واإلقليمية  الفرعية  اإلقليمية 

الخمس  التوصيات  وتوجه  واإلقليمية،  الفرعية  اإلقليمية  املكاتب 

املتبقية إىل قضايا عامة وشاملة تؤثر يف معظم أو جميع طبقات 

املكاتب يف اإلقليم. ويرد أدناه موجز بالتوصيات املتخذة.

الوسائل  � املنظمة  منح ممثيل  ينبغي  للمنظمة:  القطرية  املكاتب 

واملوارد الالزمة ليك يصبحوا واجهة املنظمة عىل املستوى القطري، 

وتعزيز وظيفة املمثل القطري باعتباره رئيس موظفي املنظمة ألي 

نشاط يضطلع به يف البلد، وترشيد الحضور امليداين للمنظمة.

املكتب اإلقليمي للرشق األدىن واملكاتب اإلقليمية الفرعية: ينبغي  �

عىل  للحصول  توجه  »أول  الفرعية  اإلقليمية  املكاتب  تصبح  أن 

كمركز  دقيقة  بصورة  تعمل  وأن  القطرية  للمكاتب   « املساعدة 

ليك  الفرعية،  اإلقليمية  املكاتب  تصبح  أن  الواجب  ومن  تقني. 

تقوم باملهام املشار إليها أعاله، أفرقة تقنية متعددة التخصصات 

يف اإلقليم الفرعي دون أي وظائف إدارية إزاء املكاتب القطرية. 

ليعكس  األدىن  للرشق  اإلقليمي  املكتب  دور  يتطور  أن  ويتعني 

اإلقليمي  املكتب  يخضع  أن  وينبغي  أعاله.  إليه  املشار  التوجيه 

للرشق األدىن لعملية إعادة تنظيم كجزء من عملية تغيري الوضع 

املؤسيس للمنظمة يف اإلقليم.

وأوىص التقييم بتوضيح نطاق تغطية وتسميات املكاتب امليدانية  �

املالية  املوارد  وإدارة  تنظيم  عمليات  وتحسني  األدىن،  الرشق  يف 

عمل  ترشيد  الواجب  ومن  والبرشية يف كافة أنحاء اإلقليم. 

املنظمة التقني يف اإلقليم وزيادة الرتكيز عىل األولويات اإلقليمية 

واإلقليمية الفرعية والقطرية التي وافقت عليها البلدان األعضاء. 

وينبغي عىل وجه الرسعة معالجة القضايا الهيكلية التي تؤثر يف 

كفاءة وفعالية العمل التقني. كام يجب إنشاء حساب أمانة إقليمي 

يف  للمنظمة  املؤسيس  الوضع  تغيري  إعادة  عملية  لدعم  مخصص 

الرشق األدىن.

التوصيات 



25ملخص التقييم 

رد اإلدارة عىل التقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(

رحبت اإلدارة بالتقييم وقبلت 9 توصيات من أصل 12 توصية، ووافقت بشكل جزيئ عىل توصية 

تتيح  التقييم  املنظمة. ورأت اإلدارة أن توصيات  واحدة، ورأت أن هناك توصيتني موجهتني إىل أعضاء 

أساسا جيدا لتحديد برنامج توافقي للتغيري لعمل املنظمة يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا.

تقديرها  عن  الربنامج  لجنة  أعربت 

لجودة تقرير التقييم ورأت أنه مفيد ومهم. 

وأثنت اللجنة عىل عملية املشاورات الواسعة 

مع الجهات صاحبة املصلحة التي كانت جزءاً 

اللجنة  وحثت  التقييم.  منهجية  من  أصياًل 

إدارة املنظمة عىل العناية كأمر ذي أولوية بتلك التوصيات التي ميكن أن تنفذ دون حاجة إىل مزيد من 

التشاور.

وأكدت اللجنة أيضاً أهمية اعتامد سياسة مناسبة للتعيني، وسياسة فعالة لتناوب املوظفني، وتوفري 

التدريب الكايف واملزيج املناسب من املهارات للموظفني يف اإلقليم، والسيام ممثيل املنظمة نظراً للدور 

األسايس الذي يضطلعون به يف عمل املنظمة. وأيدت اللجنة فكرة إنشاء حساب أمانة إقليمي لألغراض 

املرتبطة بالربامج، إال أنها أشارت إىل أن األنشطة األساسية يجب أن متوَّل من االعتامدات الصافية. وحثت 

اللجنة عىل إقامة حوار مع الجهات القطرية صاحبة الشأن ووكاالت األمم املتحدة األخرى بشأن سبل 

النهوض بأداء املنظمة عىل املستوى القطري، وتعزيز امللكية القطرية، وتدعيم سمعة املنظمة.

والحظت اللجنة أن خطة العمل سُتعرض عىل املؤمتر اإلقليمي للرشق األدىن وأوصت بطرح ورقة 

بشأن املواءمة بني هذا املؤمتر واملكتب اإلقليمي للرشق األدىن أمام املؤمتر املقبل. ومن الواجب مراعاة 

نتائج التقييم عند تنفيذ برنامج العمل وامليزانية ورؤية الالمركزية.

اللجنة بإجراء عمليات تقييم مامثلة يف األقاليم األخرى، وبالطريقة التشاورية ذاتها. كام  وأوصت 

أوصت اللجنة بزيادة االهتامم باإلبالغ عن أنشطة متابعة عمليات التقييم، مبا يف ذلك تعليقات مكتب 

التقييم عىل تقارير املتابعة املرفوعة إىل لجنة الربنامج.
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