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تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياهالتدقيق في تقرير متابعة   
 

 املقدمة- 1

 

 تقّيم الردود، هذه ويف. اإلدارة من ردًا التقييم عمليات مجيع تلقى أن الالزم ومن ،6002 عام منذ- 1

 اإلدارة ترّبر أن وينبغي. رفضها أو هلا اجلزئي قبوهلا أو توصية لكل قبوهلا عن وتعلن التقييم تقرير العليا اإلدارة

 الزمين واجلدول املنفذة اجلهة دحتد أن هلا فينبغي التوصية قبلت إذا أما جزئيًا قبوهلا أو التوصية رفض

 .للتنفيذ

 

 سنتان) اإلدارة رد استكمال على عام انقضاء بعد متابعة تقرير إعداد على التقييم سياسة وتنّص- 6

. املقبولة التوصيات تنفيذ وضع اإلدارة فيه تفسر ،(الربنامج جلنة إىل املقدمة اإلسرتاتيجية/املواضيعية للتقييمات

 التقارير أن من ويتحقق إعدادها إىل ويدعو املتابعة، تقارير إلعداد النهائية باملواعيد االلتزام ييمالتق مكتب ويتابع

 احملتوى من يتحّقق مل التقييم مكتب أّن غري. والفحوى الشكل حيث من األساسية اجلودة معايري حترتم

 .تارخيه حتى املتابعة لتقارير املوضوعي

 

 التقييم يف الواردة التوصيات آثار أيضًا املتابعة تقارير تتضّمن أن الربنامج جلنة طلبت  ،6010 عام ويف- 3

 إىل التقييم من املرتدة التغذية حول املعلومات من املزيد لتوفري وذلك وإجراءاتها، املنظمة سياسات على واملنّفذة

 .تابعةامل تقارير إعداد تعليمات إىل املعلومات هذه مثل توفري وأضيف. التنفيذ/التصميم

 

 مساهمة التوصيات، آثار عن اإلبالغ وطلب املتابعة وتقرير اإلدارة، رّد أي الكاملة، اآللية عّززت وقد- 4

 لتحسني متاحًا يزال ال اجملال أن التجربة تبّين أخرى، جهة من. التعلم وعملّية املنّظمة مساءلة يف التقييم عملّية

 تعزيز حيث من أم التقارير يف الواردة املعلومات ودقة الشفافية تعزيز ثحي من سواء املتابعة، تقارير إعداد طريقة

 .التقييم وظيفة فعالية

 

 من طلبت املقبولة، التقييم لتوصيات الفعال التنفيذ على الربنامج جلنة تعلقها اليت األهمية إىل ونظرًا- 5

 تنفيذ يف احملرز التقدم عن اناتالبي بصحة للتدقيق منهجية اقرتاح 6011 نيسان/أبريل يف التقييم مكتب

 يف اختبارها وقرر تدقيق منهجية التقييم مكتب طّور وبالتالي،. اإلدارة لرد املتابعة تقارير وفق املقبولة التوصيات

 عرضه املقرر من كان الذي باملياه، املتعلقة وأعماهلا املنظمة دور تقييم على اإلدارة رد متابعة تقرير إعداد إطار

 . 6016 شباط/فرباير يف التدقيق عملية وأجريت. 6016 أيار/مايو يف ستعقد اليت دورتها يف الربنامج جلنة على

 



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 بشكل املنهجية هذه التقييم مكتب سيطبق الربنامج، جلنة لتوجيهات ووفقًا االختبار، هذا أساس وعلى -2

 .ضروريًا ذلك كان كلما ويعدهلا املتابعة، تقارير سائر على منتظم

 

 واملبادئ التدقيق عملية من هلدفا- 2

 

 املتعلقة وأعماهلا املنظمة دور تقييم على اإلدارة رد متابعة تقرير يف املستقلة التدقيق عملية من اهلدف- 7

 يف كامل بشكل املنظمة إدارة مشاركة ضمان مع املنظمة، وأداء املؤسسي التعّلم يف التقييم مساهمة تعزيز هو باملياه

 .تابعةامل تقرير إعداد

 

 :هما مستقلتني تقييم عملييت من التدقيق عملية وتتألف- 8

 املقبولة؛ التقييم توصيات تنفيذ يف احملرز التقدم تقييم  (أ)

 .اليت أعاقت تنفيذ التوصيات وأسبابها القيود تقييم (ب)

 

 املنهجية -3

 

 . 1التدقيق عملية ،يذ التوصياتمل يشارك يف عملية التقييم أو يف تنف املنظمة، خارج من مستشار أجرى -9

 :العملّية اخلطوات التالية وتضمنت

 اليتوتقرير املتابعة وغريها من األدلة على التقدم والقيود  دارةاإل ورّد التقييم، تقرير استعراض (أ)

 تنفيذ التوصيات؛ تعوق

رز يف تنفيذها؛ احمل التقدم حيث من تقييمها يف التعّمقالتوصيات الرئيسية اليت ينبغي  حتديد  (ب)

 املنظمة على آثار هلا كان حال يف االعتبار يف التشغيلية اجلوانب بشأن التوصيات وتؤخذ

 ككل؛

 داخل من أخرى معنية جهات مع اهلاتف عرب ومقابالت املنظمة، مقر يف املقابالت من جولة  (ج)

 ؛(1 امللحقأنظر ) خارجها أو املنظمة

 .عليه األخرية اللمسات ووضع للتعليق املعنية اجلهات على وتعميمه تقرير، مشروع إعداد  (د)

 

                                                 
1
 .Dr Frank van Steenbergen املستشار  
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، مشروع 6016كانون الثاني /األراضي واملياه يف يناير شعبة وضعتووفقًا لسياسة التقييم يف املنظمة،  -10

 ذات الوثائق وكل املتابعة تقرير تبادل وجرى. املقبولة التوصيات من توصية كل متابعة يتضمنتقرير متابعة 

 .2املستشار مع لةالص

 

 ويف. إليها الفريق واملناقشات الالحقة توّصل اليت النتائج أساس على توصية، 35 التقييم عقب وصدر- 11

. ورفضت توصية واحدة. اإلدارة قبول بثالث عشرة توصية قبواًل تامًا وإحدى وعشرين توصية قبواًل جزئيًا رّد

، وكان من السهل نسبيًا 6011-6010العمل لفرتة السنتني بعض التوصيات األنشطة املرتبطة خبطة  وتناول

 .متابعة هذه التوصيات

 

وكانت هذه التوصيات . على تسع توصيات بشكل خاص املستشاروبالتشاور مع مكتب التقييم، رّكز   -16

ما تلك املرتبطة املنظمة للمياه، أو فنّية بطبيعتها، ال سي منهاجاسرتاتيجية إىل حد كبري بطبيعتها، وأهمها إنشاء 

 .احلالي لوضعها وتقييم املستشار اختارها اليت التوصيات أدناه 1 اإلطار ويف. املتداخلة املواضيعب

 

. املستشار اختارها اليتتوصية من التوصيات  بكليف هذا التقرير التدقيق املفّصل  6امللحق  ويتضّمن- 13

احملرز يف الوقت احلالي، واألدلة الداعمة  وللتقدم لية،احلا التوصية لصالحيةويتألف التدقيق من تقييم قصري 

 . للتقدم ومالحظات عامة

  

                                                 
2
 .املتابعة تقرير من األخرية النسخة مع مواءمته فبهد التدقيق، تقرير من األخرية النسخة مراجعة على التقييم مكتب عمل  



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 فيها وتقييم وضعها احلالي للتدقيق املستشاراختارها  اليت التوصيات- 1 اإلطار

 التفسري احلالي اإلجناز (ملخص) اإلدارة رد التوصية رقم

 تعزيز اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وتربية 16

األحياء املائية يف أنظمة الري والتفاعل بني 

 األراضي الرطبة والزراعة

جرى إعداد عدد من املنتجات املعيارية وأعدت  منفذة بالكامل

 مشاريع ميدانية جديدة وأطلقت

االخنراط يف مشروع فوتاجالون ليصري مثااًل  15

التعاون  القائمة علىعن إجنازات املنظمة 

 املكثف بني األقسام

مياه عابرة  اتمستجمع تنفيذ مشرتك ملشروع نفذة بالكاملم

 فعال  فريق عمل من خاللللحدود 

وضع اختاذ إجراءات فورية لدعم عملية  17

لتكامل بني الزراعة لاخلطوط التوجيهية 

 واألراضي الرطبة

متابعة حمدودة يف مالوي واهلند يف إطار متويل  متابعة حمدودة

 يتوّفرمتوقع مل  من خارج املنظمة، وكما هو

 املنظمة من تمويلال

ة يياه الزراعاملتطوير أدوات لسياسات  61

املراعية للفوارق بني اجلنسني والشاملة 

اجتماعيًا، واالعرتاف بالنشاط الزراعي على 

مستوى األسرة واملرأة يف العمل التشغيلي 

مبا يف ذلك حتديث املطبوعات )واملعياري 

 (الرئيسية

إعداد خطوط توجيهية خمتصرة عن االختالف  منفذة بالكامل

يف إدارة املياه واألنشطة الزراعية  بني اجلنسني

النظم  على مستوى األسرة يف برنامج صون

 الزراعية املوروثة ذات األهمية العاملية

ضمان قدرات موظفني بدوام كامل يف تسع  30

 مناطق وجماالت موضوعية

بسبب القيود يف دة مل تتحقق التعيينات اجلدي ال متابعة

 امليزانية والتوظيف

وضع رؤية واسعة للمنظمة يف جمال املياه  31

وتعزيز التعاون يف قضايا املياه يف شعبة 

 األراضي واملياه والشعب األخرى

تكليف مستشارين إلعداد مشروع الوثيقة األول  التنفيذ جاٍر

 للمناقشة

ات املدير العام املساعد، إعداد صالحي بإدارة 33

لمياه ووضع اسرتاتيجية لاملنظمة  منهاج

 املكاتب امليدانية املنظمة للمياه بالتشاور مع 

واألقسام املعنية فرتفع للموافقة عليها من 

   املعنّية األجهزة الرئاسيةقبل 

ستطّبق . تعميم املسودة صفر والتعليق عليها التنفيذ جاٍر

 نهاجمبمقاربة تدرجيية لبناء الدعم وااللتزام 

 لمياه يف خمتلف أقسام املنظمةلاملنظمة 

للمياه ملدة أربع سنوات  منهاجوضع  34

رنامج العمل بجملاالت الرتكيز املؤثرة و

 ملياها نهاجمل 6013-6016وامليزانية للفرتة 

 يعمل مستشار على وثيقة اسرتاتيجية للمناقشة متابعة حمدودة

 املياه وترتيبات عمله، منهاجمهام توضيح  35

شكل خاص دور األقسام املختلفة، والعالقة ب

 من خارج املنظمة املستشارينمع 

 نصبم وإنشاءاملنظمة للمياه  منهاجتعيني أمني  التنفيذ جاٍر

املسؤولني عن ملوظف دعم، وحتديد األشخاص 

 النظام الداخلي، وإعداد مسودة التنسيق
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 العامة النتائج  -4

 

 :يات يف اإلطار التاليمتابعة التوص يف النظرينبغي  - 14

 

أشهر على  ثالثة تقعأي  ،6010نيسان /جلنة الربنامج املعقودة يف أبريل لدورة اإلدارة رّد أعد ( أ)

ومل يكن من املمكن تعيني موظفني جدد أو رصد . 6011-6010األقل ضمن فرتة السنتني 

زانية اعتبارًا من عام خمصصات من امليزانية على أساس التوصيات إال ضمن برنامج العمل واملي

6016. 

. إضافية منها موظفني فنيني يف مكاتب ميدانية موارد لتخصيص متينًا أساسًا التقييم شكل  (ب)

 إىل املنظمة تعمد مل ،6016/13لكن يف فرتة السنتني احلالية . وقبلت التوصية قبواًل جزئيًا

 على امليزانية يف إنقاص من عانى أنه يبدو الذي املياه، قطاع لصاحل موارد ختصيص إعادة

 اليت املنظمة أقسام خمتلف على مماثل بشكل ذلك وينطبق. املواضيعية اجملاالت سائر غرار

 مر على قلياًل خفضت قد واملياه األراضي شعبة ميزانية أّن حتى. املياه إدارة إطار يف تعمل

 .السنني

مليون دوالر أمريكي للموظفني يف  5.05 فرتة السنتني اجلديدة، من املقرر ختصيص مبلغ يف (ج)

املائة من االعتمادات الصافية من برنامج  يف 0.5 شعبة األراضي واملياه، أي ما يساوي أقل من

دوالر أمريكي، جيري تقامسها  مليون 1.01 وتبلغ املوارد من غري املوظفني. العمل وامليزانية

 بفرتة مقارنةانية غري املوظفني ال سيما وقّلصت ميز. األراضي يف شعبة األراضي واملياه قسممع 

 - أيار/مايو حتى 6016كانون الثاني /يناير 1من  التوظيف، توّقفكما .  السنتني السابقة

على  تأثريوصار بالتالي من الصعب متابعة التوصيات اليت هلا . 6016حزيران /يونيو

ملرتبطة باملياه، وقد قدرت يف موارد كثرية من خارج امليزانية يف األنشطة ا ومّثة. امليزانية

املوارد مشاريع تعاون فين  هذه وتتضّمن. املنظمة جمموع من املائة يف 60التقييم بنسبة 

 األقسام لعملبالضرورة مرتبطة أو داعمة  ليست هيومشاريع طارئة ومشاريع إعادة تأهيل و

 .على املشاريع ومواردها البشرية املقتصر غري الفنية

 املكاتب تتمّتعفعلى سبيل املثال . األنشطة من أكرب عدد يف الالمركزية اعتمدتم، التقيي منذ (د)

 وعلى. الفين التعاون برامج وتطوير املوظفني لوقت التخطيط حيث من باالستقاللية اإلقليمية

تطرح حتديات جديدة يف وجه تطوير  فهي الالمركزية، من الناجتة الواضحة املزايا من الرغم

ويف هذه العملية، صارت بعض الوحدات يف املقر . رئيسيةتوصية  هيو ،منّسقمياه  منهاج

املوظفني إىل املناطق، والقيود املفروضة على  إرسالموظفيها بسبب  عدد حيث منحمدودة 



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 املوارد يف تراجع من يعاني األقسام بعضونتيجة لذلك، صار . امليزانية علىاملناصب الشاغرة و

 .للتنسيق تاحامل الوقت ويف البشرية

 

شعبة األراضي  عن الصادرالتقييم النهائي يف تقرير املتابعة  التدقيقهذه القيود، تدعم عملّية  ظّل ويف  -15

يف تنفيذ العديد من التوصيات الواردة يف التقييم، مع التسليم بأنه  ملحوظتقّدم  مّثة": يلي ما خاص وبوجهواملياه 

املنظمة وأعماهلا يف جمال املياه متوافقة مع احتياجات البلدان األعضاء إجناز الكثري بعد ليصري دور  يلزم

 ."الشريكة واجلهات

 

 عن عامة حملة يوّفر وهو املنظمة يف املعنية اجلهات خمتلف من مساهمات مثرة املتابعة تقرير ويأتي- 12

 .التوصيات تنفيذ تعوق اليت القيود وبعض احملرز التقدم

 

 املوارد من املزيد توفري إىل الداعيةغري أّن التوصية الرئيسية . من التوصيات املقبولةتنفيذ عدد  وجيري- 17

إىل  ،6016/6013املياه يف املنظمة مل تدرجها املنظمة يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  لقطاع املخصصة

 .املياه منهاجوموظف دعم إلنشاء أمانة  متفّرغجانب تعيني موظف كبري فين 

 

 املستشار اختارها اليتالتوصيات  حول املالحظات- 5

 

 35و ،34و ،33و ،31حول التوصيات االسرتاتيجية  املالحظات 5-1

 

حتديد  ومنها الداعمة واألنشطةاملنظمة للمياه،  منهاجالتوصية االسرتاتيجية األهم بإنشاء  تتعلق- 18

 أن اخلطوات هذه شأن ومن. األولوية ذات ملواضيعيةا اجملاالت وحتديد اسرتاتيجية رؤية ووضع املسؤوليات،

 القيود عن الناجم التأّخر وبعد. املياه قطاع يف اهلامة والتشغيلية الفكرية املنظمة أصول من االستفادة تعزز

 عّين وقد. متسارعة تطوير لعملية حاليًا خيضعاملياه  منهاجاملفروضة على الوقت واملوارد املذكورة سابقًا، فإّن 

 املختلفة اضيعيةيف األقسام املو التنسيق عن املسؤولوناملوظفون  وعّين ،6011أيلول /يف سبتمرب املنهاج أمني

بعد، ووثيقة الرؤية االسرتاتيجية قيد  يناقشالداخلي املقرتح، غري أنه مل  النظام ووضع. امليدانية واملكاتب

 . حاليًا اإلعداد

 

مرحلة تطوير  هي واحلاليةواملرحلة األوىل . ظمة للمياه بشكل تدرجيياملن منهاج بإنشاءاخلطة  وتقضي  -19

 املعياري العمل حتديث إىل احلاجة وحتديدالروابط، ومن التدابري يف هذا اإلطار تنظيم عدد من األحداث القادمة 

مسي وحتديد وذي طابع ر تنظيمًا أكثر تفاعل تطوير ذلك ويلي. التطبيق على أرض الواقع الحتياجات لالستجابة
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قريبًا، وذلك لرتسيخ  املنهاج إطار يف برناجمية أنشطة صياغةمن املهم كذلك . األولويات االسرتاتيجية املشرتكة

 وقد. فّعال للمياه منهاجوالتوافق واسع حول جدوى . مكانته وقيمته املضافة بالنسبة إىل خمتلف أقسام املنظمة

. اهلادئ واحمليط آسيا شرق يف املياه سياسات دعم حول راالستثما ُشعبة مركز معأنشطة تعاونية واعدة  حّددت

ليات الطوارئ وإعادة التأهيل، عم وشعبة االستثمار مركز شعبة مع وثيق ترابط تطوير يشكل عام، وبشكل

يف  يرتكز نظرًا إىل أّن القدر األهم من حجم التطبيقات التشغيلية والتواصل للمنهاج،واملكاتب امليدانية حتديًا هامًا 

 عن مسؤولني موظفنيوتشكل العالقات أحد العوامل اليت تتسم بقدر أكرب من التنظيم بفضل تعيني . األقسام هذه

 .التنسيق

 

   22و 11و 15و 12التوصيات الفنية  حول املالحظات 5-2

 

وقد مّت ذلك . قييمبها يف الت ييف جمال املياه اليت أوص املتداخلةمتابعة عدد من األنشطة املقرتحة  جرت -60

استكمل  فوتاجالون، مشروع مثل احلاالت، بعض ويف. عقبات شديدة من حيث التمويل ووقت املوظفني ظّليف 

هو العمل  الرئيسيواالستثناء . املشروع على الرغم من كل العقبات ومنها أّن وقت املوظفني مل يقابله أي تعويض

عملية التدقيق، انبثق العديد من األفكار  وخالل. متوّقف حاليًا هوو والزراعة ةعلى التفاعل بني األراضي الرطب

يف جمال املياه، ويف هذا دليل على أهمية إيالء أهمية أكرب هلذا املوضوع يف وضع الربامج  متداخلةحول أنشطة 

 .املياه ألنشطةاملستقبلية 

 

 التقييم  حول املالحظات  -6

 

 تنظيم طريقة حول سيما ال املفّصلة، التوصيات من طويلة قائمة نهع وجنمت النطاق واسع التقييم كان  -61

 حيث من أكثر حمدودًا تأثريه وكان. تيجيالفين واالسرتا واملستويني اإلجراءات، مستوى على املنظمة، يف العمل

م العديد من ومع ذلك يوفر تقرير التقيي. تقييم أثر أو فعالية برامج املياه ألنشطة املنظمة بسبب قضايا اإلسناد

بداًل من إعادة )أكرب من املوارد  قدرتوفري  ضرورة( 35أصل  من 66)ويتضمن معظم التوصيات . األفكار القّيمة

وقد جرى تنفيذ عدد من عمليات مجع التربعات، لكن . ، غري أّن اجملال للتقدم يف هذا اجملال حمدود(التوزيع

 .بعد النجاح اجلهود هذه تلَقمل 

 

  



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 التدقيق عملية خالل التقت اليت املعنية باجلهات قائمة  – 1 امللحق

 

مصلحة إدارة املوارد الطبيعية 

 والبيئة

Alexander Mueller, Fred Snijders 

شعبة  /املنظمة للمياه منهاج أمني

 األراضي واملياه

 بزة حممد

 ,Parviz Koohafkan, Pasquale Steduto, Jean-Marc Faures شعبة األراضي واملياه

Robina Wahaj, Jacob Burke, Jippe Hoogeveen, Maher 

Salman 

وحدة إعادة التأهيل والسياسات 

      اإلنسانية 

Jeff Tschirley  

 Garry Smith, Klaus Urban, Robert Rout االستثمار مركز شعبة

 Devin Bartley دائرة تربية األحياء املائية

 Thomas Hofer صون الغابات وإحيائها قسم

 التقييم مكتب
Robert Moore, Tullia Aiazzi 

 واجننجنجامعة 

   (Wageningen) 

Gerardo van Halsema  (عرب اهلاتف)  

 التقييم فريق
Andy Bullock  (عرب اهلاتف)  
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 املستشار اختارها اليتعلى التوصيات  اإلدارة برّد املفصل التدقيق  - 2 امللحق

 

 :مالحظة

 .املستقل التدقيق هو السفلي والسطر املنظمة أعدته الذي التقييم تقرير من األول سطرال توصية، لكل

 



تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياهالتدقيق في تقرير متابعة   
 

التوصيات من تقييم أعمال املنظمة 

 املتعلقة باملياه

 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات

 (2212ر آذا/تقرير املتابعة مارس) 

12-   

، "املياه يف املنظمة"ينبغي لربنامج 

األمساك  مصايدبقيادة شعبة إدارة 

وتربية األحياء املائية، تعزيز اإلدارة 

املتكاملة للموارد املائية وتربية األحياء 

املائية يف نظم الري والتفاعل بني 

 األراضي الرطبة والزراعة

 

 

 نعم: مطلوب املزيد من التمويل

 جزئية: ةاملوافق

وفى حني أنه ميكن تشجيع . تنفذ جزئيًا : التعليق

و " اإلدارة املتكاملة للموارد املائية"النقطتني األوليني 

حتت إشراف دائرة " تربية األحياء املائية يف نظم الري"

إدارة تربية األحياء املائية وصونها، فإن هذا ليس هو 

" ة والزراعةللتفاعالت بني األراضي الرطب"احلال بالنسبة 

اليت ينبغي أن تكون حتت إشراف اإلدارة املعنية بإدارة 

 املوارد الطبيعية والبيئة أو إدارة الزراعة ومحاية املستهلك

تطوير املشروع ووضع خطوط توجيهية لنهج  : اإلجراء

األمساك وتربية األحياء  مصايديكولوجية جتاه النظم اإل

 املائية

 6011-6010لية خالل الفرتة املا :التوقيت  

 قسم املوارد السمكية: الوحدة املسؤولة  

1.1.1.1.1.1 .1.1  

يف تربية  ةاخلطوط التوجيهية لنهج النظم اإليكولوجي وضعت: مع اإلضافات التالية كما ورد سابقًا

مستجمعات املياه وتدمج تربية األحياء  االعتبار هذه اخلطوط يف وتأخذ. 6010األحياء املائية يف عام 

رى مستخدمة للموارد املشرتكة مع تعظيم الفوائد وتقليل اآلثار ال سيما على املائية مع جهات أخ

 .املوارد املائية

 

جيري تنفيذ املشاريع امليدانية اليت تدمج الرّي وتربية األحياء املائية يف غرب أفريقيا، حتت قيادة 

اركة أقسام أخرى يف ومصلحة الزراعة ومشاألمساك وتربية األحياء املائية  مصايدارة مشرتكة بني إد

 .املنظمة

 برّد اإلدارة بالقياساإلجنازات  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

ال . ال تزال التوصية ذات صلة كبرية

يوجد حتى اآلن سوى عمل فعلي 

 مصايدحمدود على التكامل بني 

 "يف  ةم اإليكولوجيهج النظاخلطوط التوجيهية لن

كجزء من  6010نشرت يف عام  "تربية األحياء املائية

عات وهي تعتمد نهجًا ملستجم. سلسلة الصيد الرشيد

 نهج . 4 رقم تطوير تربية األحياء املائية

 يف تربية األحياء املائية يكولوجيةالنظم اإل

 للمنظمة بشأن هية التقنية ياخلطوط التوج

  ينبغي وضع اإلجنازات يف ظل القيود على

دائرة إدارة تربية  املوارد البشرية، مثل

اليت ال تشمل سوى ، اء املائية وصونهااألحي
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األمساك الداخلية، وتربية األحياء 

ية، والزراعة املروية، والتدفقات املائ

ومنظمة األغذية والزراعة من . البيئية

املنظمات القليلة اليت متلك اخلربة 

 .إلقامة هذه الروابط

 املياه والنظم اإليكولوجية وال تتضمن بوضوح الري

 يف الصني من  زراعة األرز إىل جانب تربية األمساك

 مشروع نظم الرتاث الزراعينظم الرتاث املختارة يف 

 وسيجري توثيقها

  دماج تربية األمساك يف إل برنامج التعاون التقينأعّد

املتوقع ( TCP/MLI/3304)زراعة األرز يف مالي 

 6011 متوز/ن يبدأ يف يوليوأ

 األمساك الداخلية الصغرية  صايدتوجيهية ملالطوط اخل

األمساك الداخلية ال تزال تشكل  مصايد)احلجم 

هي قيد ( املصدر الرئيسي ألمساك املياه العذبة

 اإلعداد، وهي ستتطرق كذلك إىل إدارة املياه

  كتاب أبيض حول الربط بني الطاقة املائية وإدارة

 مصايداحلفاظ على ، مبا يف ذلك املساهمة يف املياه

 األمساك الداخلية

 العمل ب على أرض الواقعاألمساك املرتبطة  مصايد

 على التدفقات البيئية، كما يف أوكافانغو مثاًل

 4امللحق  5رقم الصيد الرشيد 

 ربنامج التعاون التقينوثيقة التخطيط ل ،

شر نظم تربية األمساك املدجمة التدقيق ون

املدارس -خالل احلقوليف زراعة األرز من 

 للمنتجني يف مالي

 املوارد قسم: تقرير ورشة عمل التخطيط 

تقرير ورشة ( 6011) املنظمة يف السمكية

   األنشطة يف مشروع عمل ختطيط 

TCP/MLI/3304   لتدقيق ونشر نظم ا

تربية األمساك املدجمة يف زراعة األرز من 

 -املدارس للمنتجني يف مالي-خالل احلقول

تشرين /نوفمرب 11و 10و 09سيجو، يف 

 6011الثاني 

األمساك  مصايديف  جمال ن فقط يخبري

يقّلل و. ني شاغرنيالداخلية يف املقر ومنصب

الوقت املتاح للتنسيق والتفاعل  هذا الواقع

 واملشاريع املشرتكة

  يشكل تقرير الوضع احلالي لألراضي واملياه

خطوة إىل األمام إذ يرّكز على موارد املياه 

وميكن أن .  من استخدام هذه املواردبداًل

يصبح تدرجييًا نقطة مركزية هامة يف وضع 

وحاليًا، هو ال يدمج بشكل . برامج املياه

وميكن أن . األمساك يف التحليل مصايدكامل 

خيصص هلذا الدمج مكان يف الطبعات 

  املقبلة



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

املتوافق عليها يف رّد اإلدارة اإلجراءات  التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

15-   

أن يشارك يف مشروع " املياه يف املنظمة" نهاجينبغي مل

لإلجناز التنظيمي عن طريق التعاون  فوتاجالون جلعله مثااًل

 .دارات يف املقر ويف الوحدات امليدانيةاملوسع فيما بني اإل

 ال: مطلوب املزيد من التمويل

 نعم: املوافقة

ومشروع فوتاجالون . هذا حيدث بالفعل  :التعليق

وقد بدأ التعاون  6009متوز /يوليو 1يعمل منذ 

مبا يف ذلك )بدرجة كبرية على نطاق اإلدارات 

 (املكاتب امليدانية أيضًا

 التعاونسيستمر تكثيف  :اإلجراء

 مستمر يف فرتة املشروع :التوقيت

 إدارة الغابات: الوحدة املسؤولة

مشروع فوتاجالون على مدى العام األخري من خالل زيادة التعاون بني إدارة تكثف تنفيذ 

املكتب اإلقليمي و املكتب اإلقليمي ألفريقيا، وإدارة املوارد الطبيعية والبيئةو الغابات

يف  6011تشرين الثاني /ملؤمتر الوزاري الذي عقد يف نوفمربوا الفرعي لغرب أفريقيا

 ونافريت

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

  هذا مشروع تعاوني يف إطار متويل مرفق البيئة العاملية

 ة حتت رعاية االحتاد األفريقي يف إدارة هضب

فوتاجالون، بالتشارك بني مثانية بلدان يف غرب 

من اجلهود، بدأ املشروع يف  قدر كبريوبعد . أفريقيا

90عام  0 وهو يهدف إىل وضع اتفاقية إقليمية . 2

 92 من خاللللمنطقة املشرتكة، واألنشطة امليدانية، 

وميكن، . وبناء القدرات واالرتقاء بها ،نشاطًا جتريبيًا

ّكل األساس جليل جديد من مشاريع يف املبدأ أن يش

  شعبة إدارة فرقة عمل مشرتكة جتمع بني

شعبة البيئة اه وسم األراضي وامليت وقالغابا

قسم إنتاج و وتغّير املناخ والطاقة احليوية

ومكتب الشؤون  احملاصيل وإدارتها وصونها

تنّسق  - اتب اإلقليميةواملكالقانونية 

املدخالت من أقسام خمتلفة يف مشروع 

 فوتاجالون

  بدأ التنفيذ املشرتك، واإلجناز الرئيسي هو

  حماضر اجتماع فريق عمل يف

 مشروع 

EP/INT/503/GEF 

فعات يف فوتاجالون اإلدارة تاملر

املتكاملة للموارد الطبيعية 

(FDH-INRM) ( آخر

 (1/16/6011حمضر يف 

  مشروع تقرير من Veerle 

  ال )التعاون يف إطار هذا املشروع املشرتك

العمل على توزيع  فرقةفتعمل . فريد( يزال

ومساهمة . العمل بداًل من إبداء املالحظات

ففي ظل  فريدة أيضًاخمتلف الشعب 

وع مرفق البيئة مشر( اجليل السابق من)

. خدمات املوظفني العاملية ال جيري تعويض

فوتاجالون، وقت املوظفني  مشروع يف حالةو

هو مساهمة عينية يف مشروع مرفق البيئة 



بالمياه المتعلقة وأعمالها المنظمة دور تقييم متابعة تقرير في التدقيق  
 

15 

  

مستجمعات املياه حيث يتم تناول القضايا املؤسسية 

 .واالقتصادية ودمج إدارة األراضي واملياه

 تشكل املياه أحد العناصر الرئيسية هلذا املشروع .

باستخدام )تطوير مرصد للمياه  يف املياه وينعكس وضع

، ودراسة عن االجتاهات (االستشعار عن بعد

. ودراسة عن التكّيف( جتفيف الربيع)يدرولوجية اهل

 .ويقدم املساهمات خرباء من أقسام خمتلفة

 

 حتديد األنشطة التجريبية

 خرباء وطنيني  3أفرقة من  7: ومشل هذا

شطة نوجرى حتديد األ(. يف بلدان خمتلفة)

النموذجية، والتنفيذ على األرض /التجريبية

نظمات غري احلكومية احمللية من خالل امل

ويف املرحلة . وتوجيه العمل املفاهيمي من املقر

ء حمطات مراقبة الثانية، سيجري إنشا

 .بيانات مرصد املياهللتحقق من صدق 

 

Verschoren  حول

االجتاهات اهليدرولوجية يف 

منفذ حتت )فوتاجالون 

 Jean اإلشراف املباشر للسيد 

Marc Faures  شعبة  من 

 ( األراضي واملياه

  تقرير من Elisa 

DiStefano  حول تغّير املناخ

فوتاجالون /يف غرب أفريقيا

إلشراف املباشر منفذ حتت ا)

 Claudia Hiepe للسيدة 

شعبة البيئة وتغّير املناخ  من 

 (.والطاقة احليوية

ن والعاملية، مع أّن املوظفني املعنيني ملتزم

 .التزامًا كبريًا بأنشطة أخرى

  نظرًا إىل طبيعة هذا املشروع األقاليمية، ال

 .ق يف املقر الرئيسييزال التنسي



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

التوصيات من تقييم أعمال املنظمة 

 املتعلقة باملياه

 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة 

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

11-   

بقوة " املياه يف املنظمة"حث برنامج 
جراء فوري من أجل استمرار الختاذ إ

تفاعل بني للعملية اخلطوط التوجيهية 
الزراعة واألراضي الرطبة، عن طريق 
آلية جمال العمل املواضيعي التفاقية 
 رامسار، والتماس التمويل هلذا النشاط

 نعم :مطلوب املزيد من التمويل

 جزئية :املوافقة

إضلايف  ال ميكن متابعة هذا النشاط بدون متويلل    :التعليق

وكانت هذه الوظيفلة موجلودة   . يسمح بإنشاء وظيفة واحدة
وقلد بلذلت جهلود،    . 6002منذ مغادرة شلاغلها يف علام   

الشلراكة املتعلددة   ويرجى احلصول على متويل من برنلامج  
، ولكن يبدو حتى اآلن األطراف يف منظمة األغذية والزراعة

 أن إنشاء هذا الربنامج ال يسري بصورة جيدة

 

 متابعة مع جامعة واجننجن لتعبئة املوارد  :اإلجراء

 2011-2010خالل الفرتة املالية  : التوقيت  

 

 إدارة الزراعة ومحاية املستهلك: الوحدة املسؤولة

. يتوّفرالتمويل املتوقع هلذا النشاط من برنامج الشراكة املتعددة األطراف يف منظمة األغذية والزراعة مل 

من احلصول على التمويل من واجننجن   م من املنظمة، متكنت جامعةومع ذلك، من خالل رسالة دع

 تعمل على إعداد اخلطوط التوجيهيةحكومة هولندا وهي 

 

اخلطوط التوجيهية للتفاعل بني الزراعة  يف حال مل تكن األموال من حكومة هولندا كافية إلعداد 

ارد إضافية من خارج امليزانية الستكمال ، ستسعى املنظمة إىل تأمني مووموارد املياهواألراضي الرطبة 

 .العملية

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

مع . مل تفقد هذه التوصية صالحيتها

تكثيف الزراعة يف أفريقيا، ال تزال 

أهمّية حتقيق التوازن بني إدارة 

لرطبة والزراعة هامة بداًل من األراضي ا

وبشكل . استبدال العملية األوىل بالثانية

وإدارة نظام سبل العيش عام، تطوير 

 املوضوع يف تقرير املياه رقم  عن امة تقريرنشرت املنظ

 6008يف عام  33

  مت احلصول على التمويل من شراكة املياه يف هولندا

للمتابعة، وإعداد اخلطوط واجننجن من قبل جامعة 

التوجيهية، إمنا كان على املنظمة تأمني متويل 

 داخلي 

 حتديد نطاق : 33ر املياه رقم لتقري

: التفاعل بني الزراعة واألراضي الرطبة

ات متعددة مستدامة، من لو استجابلحن

A. Wood وG. Halsema . 

  تقريرAdrian Wood / العمل على

اخلطوط  حتليل  (6011)األراضي الرطبة 

ال يزال هذا املوضوع هامًا جدًا، لكن ليس له دعم 

ويف قائمة القضايا ذات األولوية . داخلي قوي

ال يزال من املنظمة للمياه،  منهاجووضع برامج 

وظيفة خلق املمكن النظر فيه ويف متويله أو ميكن 

 من وظائف املوظفني الفنيني املزاملني
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القائمة على الزراعة املستندة إىل 

خرى الفيضانات يف أفريقيا ويف مناطق أ

سباب احلجم أمر فائق األهمّية، ومن األ

 .اهلائل هلذه النظم اإليكولوجية املنتجة

 برنامج الشراكة املتعددة  املقّدم إىل مل يقبل االقرتاح

 طرافاأل

  اخلطوط التوجيهية على املستوى وبداًل من نشر

اخلطوط التوجيهية  ، جرى اعتماد نهج العاملي

 للتفاعل بني الزراعة واألراضي الرطبة وموارد املياه

 و Wetland Actionيف اهلند ومالوي من قبل 

Wetland  International  واجننجنوجامعة .

وجرى إعداد ورشات عمل لعرض املوضوع مع 

 املنظمة الوطين بتسهيالت مكت

 يف الوقت احلالي، ليس من أنشطة متابعة خمطط هلا 

التوجيهية للتفاعل بني الزراعة واألراضي 

لألراضي الرطبة  الرطبة وموارد املياه

حنو استخدام متعدد : املومسية يف مالوي

 .مستدام



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة  التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تابعة مارستقرير امل)

21-   

أن يطور أدوات لدعم " املياه يف املنظمة"ينبغي لربنامج (  أ)

البلدان األعضاء عند إعداد سياسات زراعية ومائية تراعي 

 االعتبارات اجلنسانية واالندماج االجتماعي؛ 

أن يعرتف يف كل " املياه يف املنظمة"ينبغي لربنامج (  ب)

والتنفيذية، بأن الزراعة مشروع من أعماله، املعيارية 

مشروعات األسرة املعيشية، وغالبا ما تنتقل من جيل إىل 

جيل وتستفيد من املعرفة التقليدية، وتقوم على العمل بروح 

الفريق، حيث تكون املهام مكملة لبعضها اآلخر وغري 

 تنافسية؛ 

حتديث املطبوعات " املياه يف املنظمة"ينبغي لربنامج (  ج)

بصورة تدرجيية، مع إدخال مواد " القدمية"عيارية امل

راعية، وإدماج جديدة، وحتسني صلتها مبختلف األسر الز

 (.انظر القائمة. )الشواغل اجلنسانية

 

 نعم :مطلوب املزيد من التمويل

 جزئية: قةاملواف

. هذه التوصية عامة للغاية وخليط من عدة توصيات أخرى  :التعليق

ومن . عنها تشكل بالفعل جزًءا من نهج املنظمةواملبادئ التى تعرب 

 . الصعب استخالص إجراءات حمددة

 سيستمر حبثها يف عملية وضع اسرتاتيجية املياه : اإلجراء

  مستمر : التوقيت

 منهاج املياه : الوحدة املسؤولة

جزءًا من اليت تعرب عنها تشكل بالفعل املبادئ فإن كما هو مبّين يف رد اإلدارة، 

السياسات املائية تليب املعارف التقليدية وهي موضوعة تلقائيًا و. ملنظمةنهج ا

 .لتحقيق املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية

 

الذي يهدف إىل  صون النظم الزراعية املوروثة ذات األهمية العاملية مشروع 

 محاية نظم الرتاث الزراعي يف العامل ودعمها، يستمر تنفيذه خالل الفرتة

يف اجلزائر والصني، وشيلي، وتونس، وبريو، والفلبني وكذلك  6010-6011

يف اهلند واليابان، وتنزانيا، وكينيا، وسريالنكا، وتركيا، وأذربيجان كبلدان 

 (.باالشرتاك مع مصادر متويل أخرى)مشاركة 

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212 كانون الثاني/يناير)

 املالحظات األدلة

تتكون هذه التوصية من ثالث جمموعات فرعية خمتلفة من 

كلها  طاألنشطة املعيارية وذات الصلة بالسياسات وهي تسل

املياه يف املنظمة على  منهاجيرّكز احلاجة إىل أن على الضوء 

 .الزراعة على مستوى األسر ودعم مشاركة املرأة يف الزراعة

 :أ 12

 جيب بالتنسيق مع احتاد النوع االجتماعي واملياه ومع  وضع كتّيب

للموظفني امليدانيني  رنامج التحليل االجتماعي االقتصادي واجلنسانيب

املشاركني يف وضع مشاريع إدارة املياه لإلنتاج الزراعي وتنفيذها، 

كانون /وضع النص يف صيغته النهائية يف ديسمرب. صيانتهاوتشغيلها، و

 Esther de Jongو ،Juan 

Antonio Sagardoyو ، Ilaria 

Sisto (املنظمة وGEWAMED ،

السبيل لتعميم منظور : GWAو

األسئلة : اجلنسني يف برامج املياه
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90األول   . تزال الطباعة معّلقةال. 22

 :ب 12

صون النظم الزراعية  وقد بدأ برنامج. التوصية اخلاصة غري حمددة

وحدد عددًا . يف االرتقاء باملعرفة التقليدية املوروثة ذات األهمية العاملية

 .من نظم الزراعة على مستوى األسرة يف إطار الرتاث العاملي

 :ج 12

مطبوعات املنظمة على  سيم فهراملياه، مت تعم نهاجكنشاط أولي مل

. واملكاتب اإلقليمية مع طلب بتحديد األولويات وأفكار التحديث الشعب

كما ساهم يف جعل العمل يف . وجذب ذلك استجابة من كل املناطق

جماالت خمتلفة يف ظل اهتمام جمموعة كبرية من الزبائن الداخليني 

 .احملتملني

 الرئيسية للتدخل يف القطاع الزراعي

 " استعراض للمنتجات واألدوات

 "املتصلة باملياه



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

  رّد اإلدارة اإلجراءات املتوافق عليها يف التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

32-   

ينبغي للمنظمة أن تكفل القدرة طول الوقت يف اجملاالت 

 :واملواقع التالية

قدرة هندسة الري على املستوى اإلقليمي الفرعي يف شرق (  أ)

اإلفريقي وغرب أفريقيا ويف الشرق  أفريقيا؛ واجلنوب

 مشال أفريقيا؛/األدنى

تعزيز القدرة على إدارة املياه لدعم إدارة التعاون التقين ( ب)

يف عملها، مع وجود موظفي شعبة األراضي واملياه يف أنسب 

 املواقع؛

إنشاء وظيفة خلبري يف التنمية االجتماعية واملساواة بني ( ج)

ة بإدارة املياه واألراضي الزراعية اجلنسني ولديه خربة خاص

يف شعبة ( 5-ف/ 4 –ف)األقدم /على املستوى املتوسط

 األراضي واملياه باملقر؛

تعزيز قدرة شعبة األراضي واملياه، إدارة املوارد الطبيعية ( د)

إدارة املياه اجلوفية؛ : على مستوى املقر يف اجملاالت التالية

 نظم املعلومات؛ومجع املياه؛ وإحصائيات املياه، و

تعزيز القدرة على إدارة املياه املستعملة واملوضوعات ذات ( هل)

الصلة يف أمريكا الالتينية، وآسيا واحمليط اهلادئ، والشرق 

 األدنى؛

تعزيز القدرة يف جمال سياسات املياه على املستوى ( و)

 اإلقليمي، لتلبية الطلبات الواردة من البلدان األعضاء؛

املسائل املتعلقة باملياه يف دائرة : قدرة يف جمالتعزيز ال(  ز)

جودة ومواصفات األغذية، والتلوث الزراعي يف دائرة وقاية 

 النباتات؛

 نعم: مطلوب املزيد من التمويل

 جزئية :ةاملوافق

 .مسألة معقدة  :التعليق

يتوقللف التنفيللذ علللى التللزام البلللدان األعضللاء وحتديللد    
 .األولويات

هناك اعرتاف بقدرة املوظفني الوطنيني وجيري استخدامهم 

  مستشارينكبالفعل على نطاق واسع 

 .تمام جلنة الربنامجيسرتعى اه: اإلجراء

 2010 نيسان/ أبريل: التوقيت

 أمانة املنظمة: الوحدة املسؤولة

املنظمة للمياه  نهاجأيدت اجلهات املعنية مب. انظر العمل بالتوصية السابقة

مسألة عدم التوازن بني املوظفني وحجم العمل يف جمال املوارد املائية على 

 .النحو املبّين يف هذه التوصية

يف إعداد  دائرة الدعم املتكامل لألمن الغذائي (1): ديم الدعم إىلوجرى تق

لتنفيذ  شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل (6) ؛تقنيات التحكم باملياه

شعبة القضايا اجلنسانية والتكافؤ  (3) ؛برنامج املنظمة يف حاالت الطوارئ

 Passport to "يف إعداد منشور  والعمالة يف املناطق الريفية

Mainstreaming Gender in Water Programmes " املوضوع

، والفنيني ووكالء خدمات الرّي واإلرشاد الزراعي للموظفني امليدانيني

( 4)احملليني، واملنظمات غري احلكومية، واملوظفني احلكوميني احملليني، 

 مرفق الغذاء يف االحتاد األوروبي

 

ملوظفي املنظمة إلطالعهم على املنتجات  اتدريبي اأيضًا برناجم نهاجكما أطلق امل

 واألدوات املعيارية الرئيسية املرتبطة بشكل خاص بالتطبيق امليداني



بالمياه المتعلقة وأعمالها المنظمة دور تقييم متابعة تقرير في التدقيق  
 

21 

  

إنشاء قدرة يف جمال إدارة الغابات واملياه ومستجمعات (  ح)

 املياه يف آسيا الوسطى؛

احلفاظ على مصداقية وأداء قوانني التنمية عن طريق (  ي)

 .ا البشرية يف قطاع املياهتعزيز موارده

 

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

يف  قشات اليت دارتاتستند القائمة إىل ردود الفعل من املن

وخطر فقدان الكتلة اهلامة، بصرف النظر عن . وقت التقييم

وقد ورد على سبيل املثال يف  اخلربة احملددة، ال يزال قائمًا

 تقرير املتابعة

وذلك  ،مل يتم ملء أي من املناصب اجلديدة املقرتحة

 :لسببني

 (1 ) القيود على امليزانية يف الفرتة اليت تلت عام

لق مناصب خلدة مما ترك فرصة حمدو 6010

من املناصب القليلة  نهاجومنصب منسق امل. جديدة

 ؛اليت أنشئت

 (6 ) ،العملية املعقدة مللء املناصب الشاغرة يف املنظمة

عشر يف جمموعة  ثينإلاحتى يف جمموعة املناصب 

املياه اليت بقيت متاحة لفرتات طويلة من الوقت 

 .6011-6010خالل فرتة السنتني 

 املقابالت

 املوظفني قائمة

متابعة هذه التوصية يف إطار  يفينبغي النظر 

واختيار . سياسة التوظيف يف املنظمة

املرشحني ال يقتصر على اعتبارات الكفاءة 

املهنية بل يأخذ أيضًا يف االعتبار حصص 

. التمثيل القطري وغريها من االعتبارات

حماولة العثور على  ونتيجة لذلك صارت

وهي ترّبر عقدة الشخص املناسب عملية م

كما أّن القيود على . شاغرةالاملناصب  سبب

امليزانية بشكل عام وجتميد التعيينات 

من العوامل اليت ( 1/1/6016منذ )اجلديدة 

 .على متابعة هذه التوصية أّثرت



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة  التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /ريلأب)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

31-   

ينبغي لشعبة األراضي واملياه العمل على وجه 

 : السرعة من أجل

وضع رؤية واسرتاتيجية مشرتكة للشعبة، عن (  أ)

طريق إشراك املوظفني على مجيع املستويات 

 واملواقع؛ 

ني العمل بروح الفريق، والتعاون، حتس( ب)

والتنسيق، واملشاركة داخل الشعبة يف مجيع 

املستويات واملواقع، مبا يف ذلك عن طريق عقد 

اجتماعات سنوية جلميع املوظفني، واجتماعات 

عملية منتظمة ومتكررة، وتنظيم زيارات يقوم بها 

 .كبار املديرين إىل املكاتب امليدانية وغري ذلك

 

 ال: زيد من التمويلمطلوب امل

 جزئية :املوافقة

ينبغي أال تكون الرؤيلة لشلعبة األراضلي وامليلاه فقلط      ( أ): التعليق

وينبغلي أن  . ولكن رؤية على نطاق املنظملة بشلأن امليلاه يف املنظملة    
 . تكون هناك رؤية عن املياه

معظم التوصيات اخلاصة بالعمل بروح الفريق يف شعبة  (ب)

 .قة الصلة باملوضوعاألراضي واملياه وثي

 .سيتم تناوهلا عند وضع منهاج املياه (أ): اإلجراء
حتسني االتصاالت عن طريق زيادة عدد االجتماعات املعقلودة  ( ب)

 عن طريق االتصاالت عن ُبعد وحيدد الزيارات إىل املكاتب امليدانية

 

 6011-6010خالل الفرتة املالية : التوقيت   

 

 ؛ع الشعب واملكاتب امليدانية املعنيةمجي (أ: )الوحدة املسؤولة
 .شعبة األراضي واملياه( ب)

 

للمياه ، أطلق إعداد مشروع الرؤية االسرتاتيجية 1كما هو مشار يف إطار التوصية 

 .6016ملوافقة عليه يف نهاية عام وا ويتوقع استكماله 6011أواخر عام  يف

 

ياه يف املقر وبني املقر التواصل والتشاور بشأن املسائل ذات الصلة بامل حتّسن

ويف الوقت عينه، زاد عدد  .نهاجواملكاتب امليدانية بشكل كبري منذ إنشاء امل

الزيارات بني اإلدارة واملوظفني يف املقر واملكاتب امليدانية، ال سيما للمشاركة يف 

 .خلوات التخطيط وتنظيم الدورات التدريبية

 

يف إعداد اليوم العاملي وب امليدانية عمليًا وحدة من املقر واملكات 60وشارك أكثر من 

جلنة وجرى تنظيم هذا احلدث نيابة عن . نهاج، الذي نسقه امل6016للمياه 

 ."املياه واألمن الغذائي"حتت عنوان  األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية

 

أيار /مايو)تنظيم يومي األرض واملياه، للمرة األوىل هذا العام  نهاجوباملثل، ينسق امل

. العاملي األغذيةوبرنامج  الدولي للتنمية الزراعية صندوقال، بالتعاون مع (6016

من  ااحلدث الفرصة ليشارك العاملون يف جمال املياه ويستفيدو هذاتيح يوس

 .األنشطة األخرى املصممة لتلبية احتياجاتهم كأحداث جانبية

 رّد اإلدارة اإلجنازات بالقياس ب الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

ىل يف املقام األول إختصاصات تهدف اال املوقعة  ستشاراملاختصاصات إلعداد الوثيقة األوىل كمدخل لرؤية اسرتاتيجية  مستشارمت تكليف يشكل وضع رؤية للمياه يف املنظمة مرتبطة بتطوير 
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الربامج، خطوة قوية ملواءمة مجيع األطراف يف 

 .املياه منهاج

ومن املفرتض أن . املتأثرة للمياه، وهي تشمل مناقشة حول املناطق

 .شباط/ستكمل هذا التقرير حبلول فربايري

 :تشمل

حتديد نقاط االرتكاز  -

الرئيسية االسرتاتيجية 

 واملوضوعية

بعد ل ةخاص أهمّيةإيالء  -

النوع االجتماعي والبعد 

 االجتماعي املرتبطني باملياه

وضع تقرير من دون التشاور كثريًا مع 

ومن املفهوم أن . اجلهات احمللية

أواًل يف إطالق  يساهمالتقرير سوف 

 .مناقشة على نطاق أوسع داخل املنظمة

  يف جدول أعمال يومي األرض واملياه

 .املياه ومناقشته منهاجسيجري عرض 



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 إلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة ا التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

33-   

ينبغي للمدير العام املساعد لشؤون املوارد 

الطبيعية، بالتعاون مع املدير العام املساعد املعين 

ليمية، وضع اسرتاتيجية يف املقر ويف املكاتب اإلق

وينبغي هلذه االسرتاتيجية أن . للمياه يف املنظمة

حتدد آلية رمسية للتنسيق الداخلي، تسمى منهاج 

املنظمة املتعلق باملياه، وتعكس أهمية املياه يف 

تفويض املنظمة وكذلك أهداف املنظمة يف قطاع 

 .املياه

 نعم: مطلوب املزيد من التمويل

 نعم: املوافقة

وهي حتظى بتأييد . لعل هذه هي أهم توصية يف التقييم :عليقالت

واسع النطاق على مستوى املنظمة شريطة أن يكون منهاج املياه 

وترد تعليقات . فعاال يف وضع ومتكني النهج املتعددة التخصصات

ومن األمور امللحة اآلن االنتقال . إضافية على الوثيقة يف الرد العام

وينبغي نقل الفكرة إىل هيكل املنظمة . من التحليل إىل العمل

 .وآليات التنسيق

إنشاء مجاعة عمل متعددة التخصصات وأفرقة مهام  :اإلجراء
لصياغة اختصاصات منهاج املياه وتتناول التشكيل والدور 

 .والوظائف واملسؤولية
حتديد اإلدارة، وخطة العمل املؤقتة، واالحتياجات من املوارد 

تصميم اسرتاتيجية خاصة .شغيل منهاج املياهوتأثريها بالنسبة لت
باملياه يف املنظمة بالتشاور مع املكاتب امليدانية والشعبة املعنية، 

 .والتوصل إىل توافق يف اآلراء وموافقة
رتاتيجية املياه لألجهزة ديم وثيقة عن منهاج املياه وعن استق

 .الرئاسية ذات الصلة إلقرارها

 

 2011-2010ملالية خالل الفرتة ا: التوقيت   

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة،  :الوحدة املسؤولة

بالتشاور مع إدارة الزراعة ومحاية املستهلك، وإدارة مصايد 

األمساك وتربية األحياء املائية، وإدارة الغابات، وإدارة التعاون 

صري ض إعداد اسرتاتيجية املنظمة للمياه عندما يوفقًا للتقييم، كان من املفرت

 جل إشراك كل الوحدات املعنّية بالعمليةفعااًل بالكامل من أ نهاجامل

 

، اختذت اإلجراءات لصياغة املالمح، وتشكيل التغطية، نهاجامل إنشاءوبعد 

وعرضت . والدور، والوظائف،  واملسؤولية إىل جانب إجراءات اإلدارة والتشغيل

وحضرته كل  6010كانون الثاني /ح ونوقشت خالل اجتماع عقد يف ينايراملالم

 6011-6010أيضًا خطط عمله للفرتتني  نهاجوأعّد امل. الوحدات املعنّية

 .6013-6016و

 

وبدأ إعداد مشروع وثيقة عمل لوضع اسرتاتيجية املنظمة للمياه يف أواخر عام 

من قبل اهليئات املختصة قبل  ويتوقع استكمال عملية التشاور واعتمادها. 6011

الضوء  طويف غضون ذلك، جرى إعداد مذكرة توضيحية تسل. 6016نهاية عام 

أيار /يف مايو جلنة الزراعةوتشغيله لدورة  نهاجعلى التقدم احملرز يف إنشاء امل

6016. 
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 التقين واملكاتب امليدانية

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

منظمة األغذية ف. ال تزال التوصية صاحلة للغاية

والزراعة فريدة من حيث قدرة العاملني فيها يف 

إدارة املياه الزراعية، )اجملال الرئيسي إلدارة املياه 

( األمساك، والغابات، واملوارد الطبيعية مصايدو

وميكنها التنفيذ من خالل الربامج اإلقليمية كما 

 علوماتاملمن  لقدر كبرياملصدر ذات السلطة  تعد

وميكن حتديد عدد كبري من . املياه العاملية حول

يع اهلامة املشرتكة بني جماالت مواضيعية اضاملو

خمتلفة تساهم يف العمل املعياري وفعالية األنشطة 

ومّثة إمكانات كبرية غري مستخدمة بعد . امليدانية

اش ووضع الربامج لنقلدافعة  ةيف دور املنظمة كقو

 .يف إطار املياه

على األمر  6010وأكد الرد على الوثيقة صفر لعام 

فعال  منهاجنفسه وسلط الضوء على احلاجة إىل 

يف الرد  توتشمل النقاط األساسية اليت ورد. للمياه

 ("بني القوسني عدد الردود)

 (6)الرتكيز على العمل الشامل القائم  -

مليدانية تعزيز الرابط بني الربامج ا -

واملنتجات املعيارية، مبا يف ذلك جعل 

  االختصاصاتالوثيقة صفر تتضمن اقرتاحات بشأن ،

املنظمة للمياه  نهاجمج العمل ملواإلجراءات الداخلية وبرنا

 9/6010 يف عليه الذي عمم للتعليق

 ثالثة مكاتب ميدانية  قبل الرد على مشروع الوثيقة صفر من

 ومخسة أقسام يف املقر

  املتفرغني للعمل  وظفنياملمتابعة ثم تباطؤ بسبب النقص يف

 6011أيلول /يف سبتمرب كاملياه، وتغّير ذل منهاجعلى 

 اختذ عدد من اخلطوات 6011تشرين األول /من أكتوبر ،

 :املنظمة للمياه يف نظام املنظمة منهاجإلطالق 

جرد طلب منتجات املعرفة بهدف حتديد األولويات من  -

كاتب حيث حتديث املنتجات املعيارية، مبساهمة ستة م

 (ج61أنظر أيضًا التوصية )إقليمية 

 (6016آذار /مارس)التنظيم املشرتك لليوم العاملي للمياه  -

 (6016 أيار/مايو)تنظيم يومي األرض واملياه  -

 

  كخطوة تالية من املتوقع إعداد النظام الداخلي واالسرتاتيجية

إعداد االسرتاتيجية  بعد ذلكومن املتوقع . وبرنامج األنشطة

 .ة مبا يف ذلك مجع األموالاخلارجي

 "املنظمة للمياه،  منهاج

 عّممه، "املشروع األول

 املدير العام املساعد

 " التعليقات على الوثيقة

 "صفر

 " تقييم االحتياجات من

حيث املنتجات املرتبطة 

 "النتائج :باملياه

 " مشروع كراس ليوم املياه

، واملراسالت ذات "العاملي

 الصلة

 " مشروع برنامج يومي

 "ألرض واملياها

  املياه  منهاجاملدير العام املساعد وأمني

، نهاجيعتمدان نهجًا تدرجييًا إلنشاء امل

ويقدمان تدرجييًا الرؤى املشرتكة، 

 والربجمة، والعمليات اخلارجية

  مّثة عدد من القضايا اهليكلية العامة

 ماليت ميكن أن تطرح حتديات أما

اج قد حتتواملياه  منهاجالتنسيق وتشغيل 

 :إىل املناقشة

يف املكاتب  نهاجالتخطيط ألنشطة امل -

امليدانية واملقر مستقلة نسبيًا يف 

وميكن النظر يف آلية . املبدأ

لربامج املكاتب  ةاستعراض مشرتك

 اإلقليمية واملقر

 حتدي تشارك املوارد البشرية بني  -

واملقر، وطاملا هو  التعاون التقين

 مستمر، سيظل املوظفون مقّيدين

ى الرغم من النوايا احلسنة من عل -

جهات عديدة، مل يبدأ العديد من 

برامج املياه الشاملة لعدة قطاعات 



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

  

 (4)جات املعيارية أسهل استخدامًا تاملن

املياه على أنه أكثر  منهاجحتديد جوهر  -

 (4) "إدارة املياه الزراعية"من 

اقرتاحات حمددة لألولويات املواضيعية  -

(8) 

 (3)حتسني إجراءات تنفيذ املشروع  -

ن وضمان أال تكو نهاجتوضيح إدارة امل -

 (3)معقدة جدًا 

وميكن النظر يف حوافز . منذ التقييم

خاصة إلنشاء برامج شاملة لعدة 

 .قطاعات
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 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة  التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

34-  

ينبغي أن يصبح منهاج املنظمة املتعلق باملياه اآللية 

التنظيمية اليت تربط العمل املتعلق باملياه باألهداف 

والعناصر الرئيسية هليكلها ودورها . االسرتاتيجية

 : لنحو التاليهي على ا

ينبغي أن تكون رئاستها على مستوى املدير ( أ)

العام املساعد لشؤون املوارد الطبيعية وينبغي أن 

يقدم الرئيس تقريرا إىل نائيب املدير العام للمنظمة 

 عن التقدم والقيود اخلاصة بآلية املنهاج؛

ينبغي أن يضع املنهاج برناجما رباعي (  ب)

رتكيز املؤثرة عن ندرة السنوات بشأن جماالت ال

املياه واألراضي ويتصل بالعمل املتعلق باملياه؛ 

وينبغي أن يتضمن الربنامج أولويات ومسؤوليات 

وجماالت للمشاركة واملوارد البشرية املطلوبة 

 لتنفيذه؛ 

ينبغي أن يعمل املنهاج عن طريق اجتماعات (  ج)

عادية لصنع القرار بني مديري وحدات املنظمة 

املوظفني اإلقليميني مع إسناد مسؤوليات وكبار 

قوية عن العمل يف جمال املياه، مبا يف ذلك شعبة 

األراضي واملياه، ووحدة القضايا اجلنسانية 

والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية، وشعبة إدارة 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وشعبة 

ارة إدارة الغابات، دائرة صون الغابات، وإد

 نعم: مطلوب املزيد من التمويل

 

 نعم: املوافقة

 
تغطى التوصلية القضلايا الرئيسلية ولكلن بعلض اإلدارات       :التعليق

 .تعتربها وصفية للغاية

خيضع برنامج العمل ملوافقة األجهزة الرئاسية ويلزم وضعه ضمن 

 اتيجية احلاليةاإلطار االسرتاتيجي واألهداف االسرت

سنوات عن جمال الرتكيز املؤثر  4صياغة برنامج من  : اإلجراء

 .6013-6016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 2013-2012و 2011-2010 خالل الفرتة املالية: التوقيت  

 

 املياه منهاج: الوحدة املسؤولة  

 

العمل وامليزانية للفرتة  برنامج نهاجوطّور امل. وفقًا للتوصية نهاجأنشئ امل( أ، ب)

ندرة املياه  –ال الرتكيز املؤثر ، ونّسق إعداد املنظمة جمل6016-6013

وتأتت جماالت تركيز أخرى يف عمل املنظمة يف جمال املياه من تقييم . واألراضي

املياه وهو سيشّكل أساس العمل يف  منهاجاملنتجات املرتبطة باملياه الذي أجراه 

 .املعنّيةاملستقبل للوحدات 

، من بني جوانب أخرى، منهاجالتوجيهية األولّية لل طد اخلطوحتّد( ج)

 .منهاجالوحدات املعنّية وعملية اختاذ القرار لل

 

ملنتجات املنظمة الرئيسية املرتبطة باملياه، بالتشاور  االعمل تقييم منهاجأجرى 

ك بهدف التوفيق بني الوثيق مع الوحدات املعنّية يف املقر واملكاتب امليدانية، وذل

ومن املخرجات الرئيسية هلذا . الربنامج املعياري واحتياجات التطبيق على األرض

التمرين قاعدة بيانات حمّدثة ملنتجات املنظمة املرتبطة باملياه، مبا يف ذلك تلك 

يف املنتجة يف املكاتب امليدانية، وتقييم فعالية سهولة استخدام هذه املنتجات 

األرض، وتقييم احلاجة إىل منتجات جديدة يبدأ تطويرها يف عام التطبيق على 

ومن الثغرات الرئيسية احملددة احلاجة إىل العمل يف املستقبل بهدف . 6016

ألولويات اإلقليمية وواقع أّن معظم املنتجات اجلديدة يف لإيالء االعتبار الواجب 

. وحدتني أو أكثرطبيعتها متعددة التخصصات مما يتطلب عماًل مشرتكًا بني 

اخلطوات التالية  6013-6016وتتضّمن خطة عمل الربنامج لفرتة السنتني 

 .ملواجهة هذه الثغرات



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 .التعاون التقين وغريها حسب االقتضاء

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات األدلة

سران ملاذا فمّثة سببان على وجه اخلصوص ي

من حيث ( 1: )ال ضروريًا للغايةال يز نهاجامل

املضمون، أهمّية العديد من املسائل املتداخلة يف 

على مستوى املنظمة، أهمّية ( 6)جمال املياه، 

 .وجود برنامج متماسك لتحقيق الالمركزية

  املياه منهاجتعيني أمني ( مستوىP5 )أيلول /يف سبتمرب

املائة  يف 70من خالل التنقل الداخلي، يكرس بفعالية  6011

 نهاجمن وقته ألنشطة امل

  ألمانة لدعم توفري( مستوىG4 ) وامليزانية منهاج املياه يف

، حتى اآلن مل تتحقق عملية 6013-6016لفرتة السنتني 

 التوظيف بسبب جتميد التعيينات اجلديدة

 وال بد من تأمني . منهاجال ميزانية لغري املوظفني خمصصة لل

 .املصادر من أنشطة أخرى

  يف اجملموع،  60) املسؤولون عن التنسيقاألشخاص حدد

ومن . وعّينوا يف األقسام املختلفة( يف املكاتب اإلقليمية 7منهم 

 نهاجيف املائة من وقتهم مل 10املتوقع أن يكرس هؤالء املوظفون 

 .املياه

  وهو يصف من (35أنظر أيضًا )أعد مشروع النظام الداخلي ،

 :بني ما يصف ما يلي

 املنظمة مّرة يف السنة منهاج لسجم اجتماع -

 التنسيق عن املسؤولون األشخاص -

 دفريق دعم كبار املوظفني واملساع -

  جمال  أجريت أنشطة مجع التربعات من خالل اقرتاح

، وهو يتكون من  ندرة موارد املياه واألراضي –الرتكيز املؤثر 

 مقابالت ومراسالت 

 " ختطيط العمل للفرتة

زء للج) 6016-6013

 ن النتيجة التنظيميةلم

FO 1 )" 

  املياه،  منهاجتعيني منّسق

األراضي  شعبة يف

غري أنه يرفع  واملياه

التقارير إىل املدير العام 

 املساعد

 "ة باألشخاص قائم

 "املسؤولني عن التنسيق

 " جمال الرتكيز اقرتاح

ندرة موارد املياه  –املؤثر 

، التكّيف مع واألراضي

وارد األرض ندرة املياه وم

 "(6011شباط /فرباير)

املنظمة للمياه هام  نهاجوضع برنامج أنشطة مل

 :اآلن كخطوة تالية

 لتحديد جماالت عمل حمددة -

لوضع برنامج أنشطة األشخاص  -

 املسؤولني عن التنسيق

املياه واألقسام  منهاجلتوضيح دور  -

 املنتظمة

 

دور يف عكس  منهاجيف املستقبل، قد يكون لل

 .ظمة اخلارجية يف قطاع املياهاملن مالمح
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نظام لإلنذار املبكر بشأن املياه واألمن الغذائي، والشراكة 

الربنامج الشامل للتنمية  عاملية من أجل الرتبة، ودعم ال

 وبرنامج حوض نهر يف جنوب شرق آسيا الزراعية يف أفريقيا

. وبرنامج حوض نهر في جنوب شرق آسيا لزراعية في أفريقياا

 .واالقتراح، الذي لم يكن شامالً جداً، لم يكن ناجحاً 



 التدقيق في تقرير متابعة تقييم دور المنظمة وأعمالها المتعلقة بالمياه
 

 اإلجراءات املتوافق عليها يف رّد اإلدارة  التوصيات من تقييم أعمال املنظمة املتعلقة باملياه

 (2212نيسان /أبريل)

 اإلجراءات املتخذة، واملالحظات والتفسريات 

 (2212آذار /تقرير املتابعة مارس)

35-  

 : ه أن يكفل ما يليينبغي ملنهاج املنظمة املتعلق بامليا

الوضوح فيما يتعلق بسياق ومبادئ التعاون بني (  أ)

شعبة األراضي واملياه ووحدة القضايا اجلنسانية 

والتكافؤ والعمالة يف املناطق الريفية، وشعبة إدارة 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، وشعبة إدارة 

الغابات، دائرة صون الغابات، ووحدات يف إدارة 

التعاون التقين لتحديد املسؤوليات واألدوار، 

وإجراءات ختصيص املوارد وتقامسها، واالمتثال 

 للمتطلبات التقنية للمشروعات واملبادرات؛

التنسيق الوثيق بني مجيع أعضاء منهاج املياه ( ب)

يف مجيع خطوات إعداد املشروع، بدءا من املناقشات 

، والتخطيط مع اجلهات املاحنة إىل اعتماد املشروع

 املالئم للموارد الالزمة للدعم واملوافقات التقنية؛

صالت متبادلة حمسنة بني املوظفني التقنيني ( ج)

الذين يعملون مع مجيع أعضاء منهاج  ينستشاروامل

 املياه، كمصادر للمعلومات ووسائل لنشر األفكار

 نعم: مطلوب املزيد من التمويل

 نعم: املوافقة

والتوصيات . توصية بوظائف وترتيبات عمل املنهاجتتعلق ال: التعليق

وخيشى أن يصبح منهاج املياه . مفيدة وسوف تبحث خالل العملية

جمرد آلية تنسيق بال موارد وبال تفويض لطلب املوارد على نطاق 

ويلزم رصد هذا اجلانب . املنظمة من أجل العمل املتعدد التخصصات

 بصورة وثيقة وتصحيحه إذا اقتضى األمر

 سيتم تناوهلا أثناء عملية وضع منهاج املياه: اإلجراء

 املالية خالل الفرتة : التوقيت  
 2012-2013 و 2011-2010

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة، وإدارة : الوحدة املسؤولة

الزراعة ومحاية املستهلك، وإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء 

الغابات، وإدارة التعاون التقين، واملكاتب امليدانية املائية، وإدارة 

 والشعب املعنية

أعد مشروع اخلطوط التوجيهية حول آليات التعاون واإلجراءات التنفيذية 

تناقش الوحدات املعنّية اخلطوط التوجيهية  فوسو. وفقًا للتوصية منهاجلل

 .6016يف اجتماع مقبل سيعقد يف الربع األول من عام 

 

املنظمة للمياه  منهاجاليًا كل األنشطة املرتبطة باملياه من خالل تعمم ح

. ويصار إىل تقامسها مع الوحدات املعنّية لتحقيق املزيد من التكامل والتآزر

، وموضوعه 6016وأحدث هذه األنشطة تنظيم اليوم العاملي للمياه يف عام 

عنّية باملوارد ، نيابة عن جلنة األمم املتحدة امل"املياه واألمن الغذائي"

 املائية، إضافة إىل العديد من األنشطة املشرتكة األخرى، اليت جرى التشاور 

يدانية وهي مع خمتلف الوحدات املعنية يف املقر ويف املكاتب املبشأنها 

  .تساهم فيها

 اإلجنازات بالقياس برّد اإلدارة  الصالحية احلالية للتوصية

 (2212كانون الثاني /يناير)

 املالحظات لةاألد

 تذكر التوصية بوضوح الرابط مع املكاتب ال

كان املوظفون يف هذه  6009امليدانية، ففي عام 

ويف . املكاتب ال يزالون مرتبطني باألقسام الفنّية

 أعد مشروع النظام الداخلي، غري أنه مل يناقش بعد 

  على النحو  املشرتكةوضع الربامج ب البدءال يزال من الالزم

وجمال عمل  جديدةحتديد أنشطة مشرتكة : املتوخى يف رد اإلدارة

 " وضع اخلطوط

التوجيهية الداخلية 

لعمل املنظمة املرتبط 

  أكثر  جمااًليشكل التفاعل املوضوعي

مّثة عدد من املبادرات . يف املنظمة مشواًل

اليت ( املوارد اجلينية، وتغّير املناخ)
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 عملية الالمركزية يف املنظمة حققتغضون ذلك، 

وقد أضاف ذلك بعدًا آخر وأكثر إحلاحًا . تقدمًا

 .ضمان االتساق بني األنشطةاملياه كوسيلة ل نهاجمل

 تتخطى التنسيق واالتصاالت (مقابل األقسام املنتظمة)املياه  منهاج

 يةالداخل

   (. 15و 16أنظر التوصيتني )ومثة أنشطة مشرتكة متعددة جارية

ووضع برنامج جديد للتعاون بني شعبة مركز االستثمار، واملكتب 

اإلقليمي يف آسيا واحمليط اهلادئ وقسم األراضي واملياه دعمًا 

لربنامج املياه العاملي للبنك العاملي ومرفق البيئة العاملي يف شرق 

وميكن أن يلقى ذلك الدعم من احلكومة . ئدهلاآسيا واحمليط ا

ل عناصر مثل وضع خرائط إلنتاجية املياه، ماألسرتالية وهو يش

تنام، ت يف الصني، وفي ديث الري، وإدارة املياه اجلوفيةوحت

 .والفلبني، وإندونيسيا

 "باملياه

 "اقرتاح التعاون بني 

البنك الدولي 

يف شرق )واملنظمة 

آسيا واحمليط 

 ("اهلادئ

تسعى إىل حتديد الدروس اليت ميكن أن 

 .املنظمة للمياه منهاجيستفيد منها 

 املياه هو  جنهاالتحدي الرئيسي مل

التنسيق الوظيفي مع مصلحة التعاون 

ها نظرًا إىل أنب امليدانية تالتقين واملكا

الكتلة األهم وهي القدر األكرب من حتوي 

 . لتوعيةالواجهة األوسع ل


