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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . خهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نس
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 جلنة الربنامج

 بعد املائة الثانية عشرةالدورة 

 1021 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5 روما،

 والزراعة األغذية منظمة يف التقييم لوظيفة األقران استعراض

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 :مضمون هذه الوثيقة إىل بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 

 فيما يتعلق بتقرير استعراض األقران

 ير مكتب التقييممد، Robert Moore السيد

 +93 53903-570 (06) :اهلاتف

 
 فيما يتعلق مبالحظات اإلدارة

 ،Boyd Haight السيد

 املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب مدير
Tel. +39 (06) 570-55324 
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 مكتب ميثاق مع متاشيًا (الفاو) والزراعة األغذية منظمة يف التقييم لوظيفة األقران استعراضبإجراء  مت التكليف  -1

كل  1"واملعايري املمارسات أفضل مع التقييم عمل توافق عن"استعراض لألقران إجراء بضي ذي يقال نظمة،تقييم يف املال

 املقّيمني من فريقعلى يد  2112 حزيران/يونيوو الثاني كانون/يناير بنيخالل الفرتة  االستعراض يأجر قدو. سنتني

 التقييمجمموعة عتمده ت الذي املتحدة األمم منظمات يف التقييم وظيفةلستعراضات املهنية اال إطارمع  متاشيًا املهنيني

 .املتحدة لألمم ةالتابع

  

  (PC 112/6)الفاو يف التقييم لوظيفة األقران الستعراض الرئيسية للقضايا ملخصًاهذه الغالف  صفحةوتقدم   -2

 .دم توجيهات بشأنهاوتق الربنامج جلنةلكي تنظر فيها ( PC 112/6 Sup.1) اإلدارة ومالحظات

 

 . 2جهزة الرئاسية املعنية وفقا للميثاقواأل العام املدير ىعل التقريرويعرض هذا   -9

 

 الفاو يف التقييم لوظيفة األقران ستعراضال الرئيسية القضايا

 
 خربة مع ناضجة تقييم وظيفة املتحدة، األمم وكاالت من العديدإىل  قياسًا الفاو  لديها، أن إىل التقرير خيلص- 4

 يف تنياملاضيسنينت ال مدى علىالذي أحرز  كبريال قدمسلط التقرير الضوء على التوي. 1391 عام يف هاإنشاءتربز  كبرية،

يف الفاو،  التقييم مكتب أن إىل التقرير يشري ذلك، على عالوةو. بالتقييم الصلة ذاتخطة العمل الفورية  توصيات تنفيذ

 ،يف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التقييم ومكتب اإلمنائي املتحدة األمم برنامجم يف مكتب التقيي مع جنب إىل جنبًا

 .املتحدة األمم أسرة يف ةوظيفيمن الناحية ال املكاتب استقالاًل أكثريعترب 

 

 الثالثة الرئيسية اجلوانباليت مت التوصل إليها بشأن  النتائج األقران الستعراض التنفيذي امللخصويربز - 5

 ثالثو ،مكتب التقييم إىل موجهة منها ثالث توصيات، تسعويتقدم ب. يتهستقاللاو تهمصداقيو جدواه: الفاو يف للتقييم

ات التوصيويف حني تتعلق . كافة الثالثة األطرافإىل  ةواحدو الربنامج، جلنة ىلاثنتان إو ،تقييمال ومكتب العام املدير إىل

 تتعلق 3 التوصيةفإن  التقييم، مكتب ميثاق على التعديالتب 1و 7لتوصيتان وا واملصداقية، باجلدوى 9إىل  1من 

 .اإلدارية القواعد بتطبيق

 

 مع التشاوراالفتقار إىل  يتمثل يف القيودأهم  أن إىل األقران، الستعراض املعتمد النهج ضمن ،التقريرويشري - 9

اليت توجد  احلكومية غري املنظماتن من ركاء املتعاونوالشو احلكومةوال سيما  الرئيسيني، اخلارجيني املصلحة أصحاب

 االستعراض وركز. التقييمات منبشكل مباشر أثرين املت املنظمة موظفي من واسعة وجمموعة الشريكة البلدان يفمقارها 

 القطرية يماتتقي؛ لكن الهاواستخدام هاوتنفيذ بالنسبة لألجهزة الرئاسية التقييمات لتحديدالنهج املعتمدة و نظمال على

  .التفصيل من كبري بقدرمل ختضع لدراسة تتسم  يعرااملش اتوتقييم

                                                      
1
 .91، خامسا، الفقرة ميثاق مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة  

2
 .91، خامسا، الفقرة ميثاق مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة  
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 وظيفةل قادم تقييم يف أدقيتم تغطيتها بشكل  قد األقران الستعراض الرئيسية والقضايا القيود أنيرى التقرير و- 7

كما . التوالي علىمن التقرير  2-1 و 4-2 نيالقسم إطار يف بالتفصيل والقضايا القيود هذهجيري تناول و. فاوال يف التقييم

 .مستقل تقييم من وعمقا مشوال أقلكان  ا، فقدرمسي اتقييم يكن مل أن التقييم التقرير يربز

 

 اإلدارة الحظاتمل الرئيسية القضايا

 
 ةعملي يفولكن ُينص على ذلك . األقران استعراضعلى  إلدارةالتقييم يف الفاو على رد ل مكتب ميثاقال ينص - 1

 .املالحظات هذهاملتاحة لتقديم  لفرصةبا دارةترحب اإلو األقران استعراض إعداد

 
 األقران استعراض ونطاق املستخدمة املنهجيةذات الصلة ب لقيوداألجهزة الرئاسية إىل ا انتباه دارةتلفت اإل- 3

 وبأنه ،معمقةو شاملة عملية ليس أنهب حقوعن  جهة، من ،يصف نفسه األقران استعراض أنإىل  نظرًا مهم هذاو. ذاته

مكتب التقييم واألجهزة الرئاسية إىل اختاذ إجراءات و اإلدارة دعوي أخرى، جهة من ،بأنهو" ةخفيف" عملية إىل ستندي

 .واسعة النطاق التوصيات من عددبشأن 

 
فيما  ال سيماو ،فاوال يف التقييم وظيفةل أساسية مساتأغفل  قدرمبا  األقران استعراض ألن القلق دارةويساور اإل- 11

 .األخرى القرار صنع وآليات الرقابة وظائف مجيع مع عالقتهخيص 

 

 بني االنفصالب األمانة، داخل شعور، إىل ،هاة كّلمجمتع الرقابة، هياكل جلميع العادي التشغيلوقد أدى - 11

 قدرةو جهة، من ،الفاو" لحتلي يف اإلفراط"و والتوصيات التقاريرعلى إعداد  الرقابة وآليات هياكل مجيع قدرة

 التوصيات وتنفيذ استعراض على ،منها االنتهاءعند و اجلارية، املبادرات دعمعلى  ملنظمةفنية يف اوالاإلدارية  اخلدمات

 يبدوو. التوصيات هذه تنفيذ ملتابعة آلياتهذه  الرقابةوظائف  أنشأت وقد. جهة أخرى من ،عملياتال تلك عن الناشئة

 األمانة قبل من االسرتاتيجياستخدامه  معال ينسجم  ذاته، حد يف ،التوصيات من كبريال عددال أن تقادعمن املعقول اال

 التقييم، تقاريريف  للنظر املكرسة ضافيةاإل دوراتال الربنامج، جلنة حالة يف ،من رغمعلى ال نفسها،جهزة الرئاسية واأل

 حتديدعملية  يفمدرجة بشكل فعال  التوصيات تكان إذا ما اضحالو غري ومن. التوصياتمتابعة  ووثائق اإلدارة، ردودو

 حتديد الرئاسية واألجهزة اإلدارةأال يكون مبقدور  خطر هناك يكونقد و ،النتائجستندة إىل امل واإلدارة األولويات

 .للتبادلقابلة ومرتادفة  املطاف نهاية يف تصبح أن ميكن اليت التوصيات بني التفريقو لوياتاألو

 

 ميعجل املستقبلمعمق يف و شامل تقييمجراء إلبداية  نقطة األقران استعراضأن  جانبها، من ،اإلدارة ترىو - 12

 بضع قبلألجهزة الرئاسية ا اختذتها اليت القرارات عنانبثقت  اليت التقييم، وظيفة ذلك يف مبا الرقابة، وظائف

حني إىل  األقران استعراضإىل د استنباالإجراء  أياختاذ  عن ،األعضاءو اإلدارة من كل ،متتنع أن يقرتح لذلك. سنوات

 .أوفى تقييماالضطالع ب
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 القرار صنعول تعلملل مفيدة الرقابة هياكلانت ك إذا ما لتحديد لتقييمشامل ل هدفأن يكون هناك  وينبغي- 19

االضطالع  ينبغي أنه أيضًا اإلدارة تعتربو. بشكل أفضل األهداف هذهلتحقيق  موجهة توصياتوضع  مع لمساءلة،لو

 إشراك يف فائدة هناك تكون قدو. واإلدارةمن األجهزة الرئاسية  كاًل مناسبة، بطريقة شمل،ي سياق يف العملية هذهب

هذه  يف يتم،أن  فيه املرغوب من سيكون ،من ثمو. التكلفة كفاءة لزيادةيف هذه العملية  أخرى رقابةووظائف  وحدات

. اجملال هذا يف هامة سوولياتمب سنوات مدى علىاضطلعت  اليت املالية وجلنة أخرى رقابة وظائفإشراك  ،العملية

 إلدارةحتى يتسنى ل التقييمات، عدد ختفيض يف لنظرا اإلمكان، قدر املفيد، من يكون قدالعملية،  ههذوإىل حني إجناز 

 .الوضع تقييم إلعادة مشرتكة جهود تكريس الرئاسية واألجهزة

 

 وبةالتوجيهات املطل

 

 :ربنامجال جلنةيرجى من - 14
 

 اإلدارة؛ ومالحظات األقران استعراضب علمًاأن تأخذ  (أ)

 األخرى الرقابةووظائف  وحدات جبميع يتعلق ما يف التقييم، وظيفةل املقرتح شاملال تقييمال أن تقر (ب)

األجهزة  شملمبا ي شاملة، بطريقة ممكن وقت أقرب يف به االضطالع يتعني يذال املنظمة، داخل

 .املنظمة يف املعنية الرقابةوظائف  ذلك يف مبا اإلدارة،الرئاسية و

 

 وظائف مجيع سياق يف التقييم لوظيفة املقرتح الشامل التقييم نتائج على مسبقًا احلكم دون ،دارةترى اإل- 15

 يف فائدة هناك تكون قد أنه نامج،الرب جلنة آراءب ورهنًا ممكن، وقت أقرب يفاستهالله  ينبغي يذال يف الفاو، الرقابة

. 2119 أيلول/سبتمرب 1 من أربع سنوات اعتبارًا منفرتة واليته  ستبدأ الذي للتقييم اجلديد املدير توظيف عمليةعليق ت

 يف عليها املنصوص وظيفةال حيكم الذي احلالي اإلطار يف ظل يعمل موقت مدير تعيني يف النظر ميكن ،قتضاءاال عندو

 .املسألة هذه بشأن املشورةإسداء  الربنامج جلنةمن  رجىيو. امليثاق


