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 الربنامج جلنة

 الدورة الثانية عشرة بعد املائة

 2102 تشرين الثاني/نوفمرب 9-5 روما،

  استعراض األقران لوظيفة التقييم يف منظمة األغذية والزراعة

 مالحظات اإلدارة

 

 املقدمة

 

تستررا  اقأررا  لظيففة التقففم  ي منظةة الفرصة لتقديم مالحظاتها على التقرير النهائي الترّحب اإلدارة بهذه - 1

بالنسةةة إىل أماةةة املنظةةة واقأةهةزة      املهّةةة رق إىل جمةظعة من املسائل ط، ال تسفةا وأ  هذا املظضظع يتاقأغذية والزراعة

 .1الرئاتسفة

 

 ي تقرير اتستررا  اقأررا  وتظد أ  ترّكز، كةا رد رّكز فريق االتستررا  بنفسة،، علةى أّ     النظراإلدارة  أمرنت- 2

دارة أّ  وبشكل عام، تةر  اإل . تس، الفريق هلامن القدر الذي ميكن أ  يكّرأكرب هةفة تطلب ردرًا من اقأتالرةلفة مبجةلها 

ةا هي رائةة وفاعلة  ي الظرت احلاضر، ينةغةي أ   ةهزة الرئاتسفة، وهي اجلهات اليت حددت هذه الظيففة كاالماةة واقأ

ختل  مهام بربطها مبتقففم شامل ومرّةق لظيففة التقففم، ةرا  تأخذ علةًا بالتظصفات وتستخدم التقرير كنقطة اةطالق إل

اقأماةة هًة إىل مع اقأخذ  ي االعتةار باملطالب اليت تصدر عن هذه الظيائ  مظّة اتها املختلفة،الررابة  ي املنظةة،  ي تسفار

 . واقأعضا 

 

                                                      
1 

، وال مفثةاق مكتةب التقفةفم  ي املنظةةة، الةذي      ة الرةل الفظرية لتجديد املنظةة ي خط" التقففم" بالنسةة إىلتالحظ اإلدارة أ  ال مصفظفة اإلةرا ات  

غةري أ  هةذا   . إىل ضرورة وةةظد رد لةادارة علةى اتسةتررا  اقأرةرا       يشريا اعتةده اجمللس واملدرج  ي النصظص اقأتساتسفة ملنظةة اقأغذية والزراعة، 

 .اإلةرا  رد اتفق علف،  ي عةلفة اإلعداد التستررا  اقأررا 
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 عراض األقران، مبا يف ذلك املنهجية والنطاقمالحظات عامة عن است- ألف
 

بأّ  االتستررا  مل يكن عةارة عن عةلفة شاملة، كظةة، مل يغةّ  جمةظعةة     ،وحبق ،يقر تقرير اتستررا  اقأررا - 3

 املةارتسةة حقفقةة أ    تطةظرات مكثفةة إىل   وبالتةالي يكةّرا التقريةر   . واتسرة من اجلظاةب اقأتساتسفة املرتةطة مبهةة التقففم

ورات مةع اجلهةات املرنّفةة    وهةظ يشةري إىل أّ  املشةا   (. 11راةع الفقةرة  " )عةلّفة خفففة التستررا  اقأررا "إىل  تاتستند

اخلارةفة الرئفسفة، مبا  ي ذلك جمةظعة واتسرة من املةظيف  املرنةف ، كاةةت دةدودة بطريقةة أو بةأخر ، وينةغةي        

 .عةلّفة تقففم أكثر مشظاًلإىل املظضظع إحالة 

 

خارج  تلةجاالت اليت بقفلالردد الكةري إىل اتستررا  اقأررا   يتطرقو ي رسم عام آخر حظل رضايا املنهجّفة، - 4

مةا ال يقةل عةن تسةةرة     ويسرد االتسةتررا   . وهذه اجملاالت مهةة وترتة  بتفاعل الظيففة مع املنظةة  ي اجملةل. ةطار،

 .ها وينةغي أ  تندرج  ي تقففم كامل للظيففةجماالت مل يغط

 

لةفس علةى    نولكة " التقفةفم  أدا  مكتب"على  فريق أةر  عةلفة ركزت بشكل رئفسير االتستررا  بأ  الويذكِّ- 5

مةا إذا كاةةت اجلهةات    ومل يغ  (. 183أةظر الفقرة )أدوار ومسؤولفات اجلهات اقأخر  ذات الصلة واجلهات املؤتسسفة 

 وجلنة التقففم ،واملدير الرام ،وجلنة الربةامج ،ومنها اجمللس - خر  املذكظرة  ي املفثاق، رد اضطلرت بدورها وكف اقأ

ويشةري الفريةق إىل أ  هةذا    . أدائها لترزز رفةة التقففم ملراجلة حاةات اإلدارة واقأعضةا  من   تغّفر و إذا كا  ميكن أأ -

االتستررا  جماالت أخر  مثةل التقفةفم    ومل يغّ ". رفةة مضافة"إذا كا  للظيففة  يرا ج ما املظضظع مل يدرا برةق، وال

وال عا ج تداعفات الالمركزية على الظيففة، أو عالرتهةا مةع    ،(184أةظر الفقرة )ىل النتائج إ املستندةكرنصر من اإلدارة 

ويرةل عدد كةري من املظيف   ي املكاتةب   ،املنظةة مسات الالمركزية،  ي ح  أ  الالمركزية هي حالفًا مسة أتساتسفة من

و ي السةفاق ةفسة،، مل يرةا ج االتسةتررا  إىل أي مةد  يةدعم       (. 181 ةأةظر الفقر)رد الترلم ومل يرا ج كذلك ُب. املفداةفة

أةظةر الفقةرة   )ومل يرا ج القضايا املرتةطة بضةا  اجلظدة واملصةدارفة  (. 188و 181أةظر الفقرت  )التقففم املسا لة ويرززها 

وتالحةظ اإلدارة أ  هةذه   (. 191أةظةر الفقةرة   )، أو القضايا املرتةطة باالتستقاللفة السلظكفة والفنفةة ملكتةب التقفةفم    (191

ومتفل إىل احلفاي على رأيها بأ  مسألة ما إذا كاةت ويففة التقففم، مبرةزل عةن أي    ،اجملاالت الفنّفة الظاتسرة مل ترا ج

واملرايري املرتةدة  ي أي شةكة مهنفة غري رمسفة أرل أهةفة من  "وفقًا للقفاتسات الدولفة"عالرات متداخلة، ترةل داخلفًا 

وهةظ مففةد  ي تسةفاق دينةامي مةن صةنع القةرارات مةن رةةل اإلدارة           ،ا إذا كا  التقففم خيدم الغر  املةراد منة،  مسألة م

 .واقأةهزة الرئاتسفة على حد تسظا 

 

 ،و ي السفاق ةفس،، تالحظ اإلدارة أ  االتستررا  مل يتفاعل تسظ  مع عةدد دةدود مةن املسةؤول   ي املنظةةة     - 1

 من مكتب التقففم، كةا يتض  من الئةة اقأشخاص الذين متت مقةابلتهم، ومل يقابةل   وكا  أتساتسًا على اتصال مبسؤول 

وباإلضافة إىل ذلك، يشار إىل أ  الفريق رابل رئفس جلنة الربةامج وثالثة أعضةا   . عّفنة متّثل املسؤول  املرنف  بالظيففة
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، ال تسفةا بالنظر إىل عضظية املنظةة املكّظةة مةن  وهذه املشاورات احملدودة مع اقأعضا  تةدو غري مرضفة. 2من هذه اللجنة

 . عضظًا 193

 

 وهذا مهم بشكل خاص قأ . هذه القفظد املترلقة بنطاق االتستررا  ومنهجفت، تسّل  الضظ  علىتظد اإلدارة أ  و- 1

يدعظ ، ومن ةهة أخر  "خفففة"غري شامل وغري عةفق، واةركاا لرةلفة  بأة، من ةهة يص  ةفس، وحبقاالتستررا  

 .اإلدارة ومكتب التقففم واقأةهزة اإلدارية للرةل بنا  على عدد من التظصفات الةرفدة املد 

 

اةطالق لتقففم شامل ومرةق لظيففة التقففم، تشةل عالرتها بةاري  ةومن ةهتها، ترترب اإلدارة االتستررا  ةقط- 8

وينةغةي  . دارة واقأماةة على حد السةظا  ويائ  الررابة  ي املنظةة والطلةات اليت تصدر عن هذه الظيائ  واملظةهة إىل اإل

 .أ  متتنع اإلدارة واقأعضا  عن أي عةل يستند إىل اتستررا  اقأررا  حتى إةرا  تقففم أكةل

 

 يف إطار املالحظات حول الوضع احلالي وعمل وظيفة التقييم   -باء

 ليات الرقابة يف املنظمةآلاجملموعة األمشل 

 

خر   ي املنظةة، وبالتالي ينةغي أ  ينظر إلفهةا  ي هةذا اإلرةار    اقأررابة المن ويائ  هي واحدة ويففة التقففم - 9

وتشةةل  . ن هذه الظيةائ  إىل اقأماةةة واقأعضةا    عاقأمشل، مبا  ي ذلك الرتاب  ب  هذه الظيائ ، والطلةات اليت تصدر 

مراةع احلسابات ( 5)وحدة التفتفش املشرتكة؛ ( 4)التقففم؛ ( 3)التةقفق؛ ( 2)؛ التدرفق الداخلي( 1: )هذه الظيائ 

( 8)ويضةاف إلفهةا   . ويففة أم  املظامل( 1)ويففة املةادئ اقأخالرفة، اليت ميكن أ  يضاف إلفها رريةًا ( 1)اخلارةي؛ 

وحةدة أمةن مهةةة تضةطلع  ي برة       ( 9)وإ  مل تكن ويففة ررابة حبد ذاتها، مثة . شويففة التةقفق  ي حاالت التةّر

 .3احلاالت مبسؤولفات تقصي احلقائق

 

حتت إشراف جلا  أخةر ، مثةل جلنةة    ( أو اجلظاةب املرتةطة هلا)و ي بر  احلاالت، ترةل ويائ  الررابة - 11

وباإلضافة إىل ذلةك، ترفةع هةذه الظيةائ  أو الظحةدات أو       . التدرفق، وجلنة املةادئ اقأخالرفة، وجلنة التقففم الداخلي

 ا رةد ال تكظةة   اللةت  مع إشارة خاصة إىل جلنيت الربةامج واملالفة  ،اهلفئات املختلفة تقاريرها إىل أةهزة رئاتسفة متةفزة

اقأةهةزة   ،باإلضةافة إىل ويةائ  الررابةة الراديةة     ،وتضةطلع بظيةائ  الررابةة هةذه    . دائةًا على علم بأةشطة كل منهةةا 

 .الرئاتسفة كل وفق أحكامها القاةظةفة احملددة
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 ،اهلفكلفةة احلالفةة ورريقةة عةةل الظيففةة  ي املنظةةة       ل من املةثل  الثالثة الذين متت مقابلتهم دور مةاشةر  ي إدخةال  باتستثنا  رئفس اللجنة، لك  

 .ظضظع الذي جيري اتسترراض،وبالتالي هم مرنفظ  مةاشرة بامل

3
ملفةظ  دوالر أمريكةي تقريةةًا     1998( 1)إىل ( 1) قاط منيةلغ جمةظع مفزاةفة الربةامج الرادي لفرتة السنت  لظيائ  الررابة  ي املنظةة املذكظرة  ي الن  

 .2113-2112 املالفة فرتةلل
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ورد يركس ذلك وضةرًا تتلفةًا وعالرةة تتلفةة مةع اإلدارة      . ومّثة تداخل دتةل أو فرلي ب  ويائ  الررابة- 11

يرّفن اجمللس مراةرًا خارةفًا للةسابات يرفةع  كةا . واقأعضا ، كةا هي احلال مع ويائ  التدرفق الداخلي واخلارةي

أ  "للةراةع اخلةارةي للةسةابات    ،من الالئةة املالفة 4-12ة ومبظةب املاد. تقريره إىل جلنة املالفة واجمللس واملؤمتر

يةدي مالحظات، بصدد اإلةرا ات املالفة، وةظام احلسابات واملرارةة املالفة الداخلفة، وكل مةا يتصةل بةاإلدارة والتنظةفم     

درج  ي اجلةز  املطةظل   الذي ية  "القفةة مقابل املال"ويقظم املراةع اخلارةي مبا يررف باتستررا  . " ي املنظةة بظة، عام

أ  تطلب إىل املراةع اخلارةي القفةام مبهةام    ،من الالئةة املالفة 1-12كةا ميكن للجنة املالفة، وفقًا للةادة . من تقريره

والرديد من اجملاالت اليت يغطفها التقففم، إ  مل تكةن كلةها، تقةع  ي إرةار     . خاصة وتقديم تقارير منفصلة عن ةتائجها

وإليةراد مثةل علةى ذلةك،     . والظثفق لظيائ  التدرفق الداخلفة واخلارةفة، كةا يةّفن الرديةد مةن اقأمثلةة    التدرفق املنتظم

كةاةظ   /ينةاير  1  الكشظف املالفة للةنظةة للفرتة املالفة مةن  أيشري اجلز  املطظل من التقرير اقأخري للةراةع اخلارةي بش

رد ةظر  ي عةل مكتب التقففم ورفع عةددًا مةن    اخلارةي املراةعإىل أ   2111كاةظ  اقأول /ديسةرب 31إىل  2111الثاةي 

 (.211إىل  242أةظر الفقرات )التظصفات املترلقة بتقففم املشروع 

 

إىل حةد مةا، داخةل    أدت ة، إذا اختذت مرةًا، رةد   بالررا هفاكلالرةل الرادي لكل  وميكن أ  تكظ  ممارتسات- 12

واآللفات املرنفة بالررابة على رفع تقارير وتظصفات وإفراط  ي حتلفةل   اهلفاكلاقأماةة، إىل اةفصال ب ، من ةهة، ردرة 

املنظةة، ومن ةهة أخر ، ردرة إدارة املنظةة واخلدمات الفنفة على دعم املةادرات اجلارية، ومتى اكتةلت، اتستررا  

متنةهةا  " مفزاةفات دةفةة "بة و ي بر  احلاالت، يكظ  لظحدات الررا. التظصفات الصادرة عن هذه الرةلفات وتنففذها

ويةدو أ  النظر أكثةر فةأكثر إىل الةداخل جيرةل عةةل      . "القدرة على التسلفم رد تكظ  غري رابلة للةقارةة مع ردرة اقأماةة

ورةد وضةرت   . ورد أد  هذا الظضةع إىل تةدفق مسةتةر للتظصةفات     .4"املنظةة أكثر صرظبة بداًل من أ  جيرل، أكثر فرالفة

ورد يكظ  مثة تسةب العتةةار أ  الرةدد الكةةري ةةدًا مةن التظصةفات       . لفات ملتابرة تنففذ هذه التظصفاتة آبويائ  الررا

الناجتة غري متسق مع اتستخدامها االتسرتاتفجي من رةل اقأماةة واقأةهزة الرئاتسفة ةفسها، على الرغم من أةة،  ي حالةة   

ومةن غةري   . دود اإلدارة، ووثةائق متابرةة التظصةفات   جلنة الربةامج، كرتست دورات إضاففة لدراتسةة تقةارير التقفةفم، ور   

ورةد ال تقةدر    ،النتةائج  املسةتندة إىل الظاض  ما إذا كاةت التظصفات مدجمة بشةكل فرةال  ي حتديةد اقأولظيةات واإلدارة     

ية ولظيات، والتفريق ب  التظصفات اليت رةد تصةري  ي ةهايةة املطةاف متسةاو     الرئاتسفة على حتديد اقأ اقأةهزةو اإلدارة أ

 .ورابلة للتةادل

 

و ي . إىل درةة صارت ةظعًا ما ويففة خارةفةة  تهاهفكلفتها وعةلها ومفزاةف ثإ  ويففة التقففم مستقلة من حف- 13

مستقلة ويفففةًا، ال تتظافةق خطةة التقفةفم  ي منظةةة اقأغذيةة        هفاكلح  أ  التطظر  ي منظظمة اقأمم املتةدة يتج، حنظ 

صةندوق الةدولي   الوالزراعة، املستظحاة مةاشرة من خط  التقففم  ي املؤتسسات املالفة الدولفة مع اإلشارة بشكل خةاص إىل  

 هفاكةل ت املالفة الدولفة وهذه املسألة مهةة، قأ  للةؤتسسا. مم املتةدةللتنةفة الزراعفة، مع النةظذج السائد  ي منظظمة اقأ

 .ماةة ختتل  عن الرالرات  ي منظةات منظظمة االمم املتةدةواقأ اهلفاكلية والرالرة ب  هذه إدار

 

                                                      
4 

 .2111كاةظ  اقأول /ديسةرب 2 –تشرين الثاةي /ربةظفة 28خب أمام الدورة الثالثة واقأربر  برد املائة للةجلس، تاملدير الرام املن بفا  
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وبالتةالي  . غةري مرضةفة ال بةد مةن مراجلتهةا      أ  منظذج املنظةة يتضةن مساٍتإىل ورد خلص اتستررا  اقأررا  - 14

تقففم املنظةة مستقلة عن مكتب التقففم  ي حد ذات،، بقدر اتستقاللفة فرق التقففم عةن املكتةب وحتةلةها املسةؤولفة      ةويفف

من املفثةاق، أي تسةفطرة علةى احملتةظ  الفرلةي هلةذه        24ولفس ملكتب التقففم، وفقًا للفقرة . الكاملة عن دتظ  عةلها

 .الذين يرّفنهم املكتب يتةةلظ  املسؤولفة الكاملة عن عةلهم "تقل اخلارةف  املس االتستشاري "التقارير، راملا أ  

 

ورهنةًا مبةا رةد    . ملةادرات تهدف إىل تصةف  الرظارب غةري املتظررةة للةالةة الراهنةة     ًامربروتر  اإلدارة عةظمًا - 15

لتةقفق وفظرات  ي الكفا ة  ي هةذا اجملةال وأ  مسةؤولفة     أ  اجملال تساة دارة اإل تر ةدي، اقأعضا  من وةهات ةظر، ي

 .واإلدارة 5اختاذ اإلةرا ات التصةفةفة واةب على اقأعضا 

 

عةن   رةدٍ ظارةع وغفةاا الةظعي وبُ   عةن ال  الرزلةة أ  يةؤدي الظضةع احلةالي إىل ةةظع مةن      من واإلدارة رلقة كذلك - 11

تظصفات الصةادرة عةن   الملكّفة ّس ورد ال تشرر اقأماةة حب. ظميالرةل الف  يالتةديات والصرظبات اليت تظاةهها اإلدارة 

وعةالوة علةى ذلةك،    . 6عةلفات التقففم، كظةها ويففة غريةة خارةفة رد ال تكظ  متظافقة مع اتسةتخدامها االتسةرتاتفجي  

 . رميكن أ  يرترب ذلك من الناحفة املالفة ترفًا مكلفًا بالكاد تستطفع املنظةة أ  تتةةل،  ي الظرت احلاض

 

ولذلك، تقر اإلدارة بأة، على الرغم من أ  ويففة التقففم هي ةتفجة القرارات اليت اختذتها اقأةهةزة الرئاتسةفة   - 11

ووحةدات   هفاكةل رةل بضع تسنظات، رد يكظ  من املففد إعادة تقففم وضرها احلالي ورريقةة عةلةها،  ي تسةفاق جمةةظع     

ارات واملسا لة، روينةغي أ  يكظ  اهلدف الرئفسي للتقففم حتديد ما إذا كاةت الرةلفات مففدة للترّلم واختاذ الق. الررابة

ينةغةي إةةرا  هةذه املةارتسةة  ي تسةفاق       ،كةةا تةر  اإلدارة أةة   . افدتظصفات مظّةهة حنظ حتقفق أفضل هلذه اقأهرفع و

خةذ  ي االعتةةار، حسةب    وينةغي أ  تؤ. 7ة واإلدارة، مبا  ي ذلك مكتب التقففميشةل، بشكل مناتسب، اقأةهزة الرئاتسف

ورةد يكةظ  مةن املففةد أ  تنطةظي عةلفةات التقفةفم علةى         . االرتضا ، كل وحدات الررابة وذلك لترزيز فرالفة التكةالف  

 ،بظيةائ  ررابةة مهّةةة   اليت رامةت علةى مةر السةنظات      ،وينةغي أ  تكظ  جلنة املالفة. ويائ  ررابة أخر   ي املنظةة

وباةتظار هذه الرةلفة، رد يكظ  من املففد، ردر اإلمكا ، النظر  ي احلد مةن ختفةف  عةدد عةلفةات     . مشرتكة  ي الرةلفة

 .التقففم، لكي تتةّكن اإلدارة واقأةهزة الرئاتسفة من تكريس اجلهظد املشرتكة إلعادة تقففم الظضع

 

                                                      
5
ةهةج التسةتررا  تقةارير وحةدة     "، حتةت بنةد   2112أيةار  /ظ اإلدارة أّ  جلنة املالفة،  ي دورتها الثالثة واقأربر  برد املائة املنرقةدة  ي مةايظ  حتال  

شةراففة الةيت   باملرلظمات اليت تقدمها اقأماةة إىل عدٍد من اقأةهزة اإل"حارت اللجنة أو. اختذت مةادرة كفففة مراجلة هذه التقارير" التفتفش املشرتكة
ووافقت اللجنة علةى اتسةتررا  هةذه     .تلتزم اقأماةة بتزويدها مبرلظماٍت وإةابات وأعةال متابرة، وما إذا كاةت هناك فرص إلدخال حتسفنات علفها

 ."املسألة  ي دورة رادمة
6
ترةديالت علةى   إدخةال  اليت تشةةل التظصةفة ب  ، 243بر  هذه املخاوف ترد بظضظح  ي اجلز  املطظل من تقرير املراةع اخلارةي اقأخري، الفقرة   

 .املفثاق، حتى وإ  بدت مترّلقة فق  بتقففم املشروع
7
 .خارةف  لديهم مصاحل جتارية  ي الظيففة اتستشاري مثة تارر  ي إتسناد ويففة من هذا النظع إىل   
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 راض األقراناستعيف توصيات حمددة مالحظات حول - جيم

 

 ي ضظ  االعتةارات املذكظرة أعاله، ال تر  اإلدارة أة، من املناتسةب الترلفةق ةهائفةًا علةى التظصةفات احملةددة       - 18

ورأي اإلدارة  ي الرةةةظم أةةة، ةظةةرًا إىل النطةةاق احملةةدود، ميكةةن إعةةادة النظةةر  ي  . الةةظاردة  ي تقريةةر اتسةةتررا  اقأرةةرا 

 .اقأررا  من خالل عةلفة مستقةلفة أكثر عةقًا ومشظاًلاخلالصات والتظصفات  ي اتستررا  

 

ومن دو  احلكم مسةقًا على ةتائج تقففم أكثر مشةظاًل، تةر  اإلدارة أ  مثةة تظافةق  ي اآلرا  حةظل احلاةةة إىل       - 19

(. 2و 1التظصةفتا   )لألةهةزة الرئاتسةفة وعلةى املسةتظ  القطةري      مففد اتستخدام أكثر اتسرتاتفجفة وفرالفة لرةلفات تقففم 

ترةل لظحدها  ي فراغ،  ي غفاا رلب مستدام وحقفقي من   ويففة التقففم ينةغي أال تكظ  أو وتر  اإلدارة  ي اجملةل أ

 .تتل  اجلهات املؤتسسفة اقأخر ، بل جيب أ  تستجفب هلدف خارج ويففة التقففم حبد ذاتها

 

ومل ترا ج هذه اجملاالت حقفقة  ي اتستررا  اقأرةرا ، كةةا مل ينظةر االتسةتررا   ي الشةروط الةيت جيةب أ         - 21

وهي . اإلدارة هذه اقأهداف الرامة تؤيدومع ذلك،  ي ضظ  التةفظ الرام املذكظر تسابقًا، ميكن أ  . تتظفر لتةقفق اقأهداف

طظل من تقرير املراةع اخلارةي يرفع أيضةًا تظصةفات مشةابهة    تالحظ،  ي هذا الصدد، أ  النسخة اقأخرية من اجلز  امل

راةع املرةةع السةابق، الفقةرات    )ارات ربشأ  تقففم املشاريع بهدف ترزيز مرارةة اجلظدة، والفائدة واقأهةفة الختاذ الق

242-211.) 

 

ودور مكتةب التقفةفم وةظةام    راب  أفضل ب  ويففة التقففم توتتفق اإلدارة مع التظصفة بأة، ينةغي أ  يكظ  مّثة - 21

وتالحظ اإلدارة بأة،، كةا يرد  ي تقريةر اتسةتررا  اقأرةرا ، مل ترةا ج هةذه      . 3النتائج وفقًا للتظصفة  املستندة إىلاإلدارة 

 .املسألة بالتفصفل من رةل الفريق، غري أةها مع ذلك، تتفق مع اهلدف الرام

 

تترلق بضةا  ةظدة أكثر فرالفةة مةن حفةث دور مكتةب     ( 1 إىل 4من )ويرفع اتستررا  اقأررا  ثالث تظصفات - 22

 ،بةأ  الظضةع احلةالي    3وهنا أيضًا، تؤيد اإلدارة هذه التظصفات وبظة، خاص، تالحظ  ي ما يترلةق بالتظصةفة    .التقففم

وتستشةةل  . أبةداً  غةري مةر     ،حفث مكتب التقففم غري مسؤول وخاضع للةسا لة بالنسةةة إىل دتةظ  عةلفةات التقفةفم    

مثة حاةةة إىل املزيةد مةن     كةا تر  اإلدارة أ . مفثاق مكتب التقففم علىالتظصفة،  ي الظرت املناتسب، إدخال ترديالت 

وتتظرع أ  تتخذ كل الظيةائ   ( التدرفق، والتفتفش، والتقففم)التلخفص لنتائج كل عةلفات الررابة الداخلفة واخلارةفة 

ومع مالحظة أ  هذا اقأمر، إىل حد كةري، هظ من شأ  الظحدات املرنّفة، ترتةرب  .  هذا الصدداملرنّفة اخلطظات الالزمة  ي

 ،عةلةي  بشةكل اتسةة، ولةفس بشةكل جمةرد بةل      راإلدارة أ  اقأهداف الرامة اليت حددتها التظصفات تسظف حتتاج إىل د

 .بالنظر إىل الظروف الفرلفة اليت ينةغي تظافرها للتنففذ

 

 .، كةا هظ مظض  أدةاه9إىل  1من التظصفات  علىرة اإلدا تظافقال و- 23
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وتر  . ، ال يفسر االتستررا  اقأتساا املنطقي لزيادة االتستقاللفة الظيفففة ملكتب التقففم1ففةا يترلق بالتظصفة - 24

ريقةة شةاملة   اإلدارة أ  هذه التظصفة وأي تغّفرات أخر   ي املفثاق ينةغي أ  تكظ  ةتفجة تقففم شامل للظيففة املنفذة بط

 .من رةل كل اجلهات املرنّفة، مبا  ي ذلك مكتب التقففم، واقأةهزة الرئاتسفة واإلدارة

 

و ي هذا الصدد، تالحظ اإلدارة أ  االتستررا  يررتف بأ  ويففة تقففم املنظةة هةي  ي اقأغلةب ويففةة التقفةفم     - 25

. بالنسةة إىل املنظةةة " خارةفة"إىل حد صارت ( 49الفقرة  راةع)ستقلة هفكلفًا  ي منظظمة اقأمم املتةدة املاقأكثر فرالفة و

ولفس .  وميكن أ  تنشأ حالة حفث الظيففة رد ترةل بشكل من أشكال الفراغ، ورد يؤثر ذلك على فرالفتها ومصدارفتها

وفقةًا ملفثةاق   وباإلضافة إىل ذلك، فإ  ِفةرق التقفةفم مسةتقلة بصةظرة كاملةة عةن املكتةب ذاتة،،         من ةظام ملسا لة املكتب، 

، تقع ويففة التقففم عادة داخل املنظةات، على الرغم مةن  (باتستثنا  املؤتسسات املالفة)و ي منظظمة اقأمم املتةدة . املكتب

ى مسةؤواًل  قوية ،وكقاعدة عامة، يرّفن رئفس التقففم من رةل رئفس الظكالة. خطظط اإلبالغ الناشئة مع اقأةهزة الرئاتسفة

وبشكل عام، لفس من رظاعد صةارمة حةظل حفةازة شةاغل الظيففةة الةذي يةقةى        . ق اإلدارة الرلفاأمام، وهظ ةز  من فري

واملنظةة اقأخةر  الظحفةدة الةيت ميكةن أ  تكةظ  الظيففةة ففهةا إىل حةد مةا          . مسؤواًل أمام املنظةة الذي هظ مظي  ففها

غري أ  مدير الربةامج يضةطلع برةدد مةن    . ائيمشابهة للظيففة  ي منظةة اقأغذية والزراعة هي برةامج اقأمم املتةدة اإلمن

مةدير مكتةب التقفةفم     ينهي خةدمات أو /ففرّفن املدير ويرفد ترف  و. الظيائ  اليت ال يضطلع بها املدير الرام  ي املنظةة

دير ويرفةع مة  . 8من خالل مدير الربةامج يويتم إبالغ مدير املكتب إىل اجمللس التنففذ. اجمللس التنففذي" بالتشاور مع"

 .9الربةامج تقريرًا تسنظيًا حظل أدا  مدير مكتب التقففم إىل مكتب اجمللس التنففذي ويظّفر املظارد الالزمة لرةل املكتب

 

وترجةز  . يسة  عدد من السةات  ي املفثاق ملكتب التقففم بالرةل بشكل مستقل، مبرزل عةن اهتةامةات أخةر    - 21

، خارةة عن املةارتسات السائدة ومنةاذج التقفةفم  ي منظظمةة اقأمةم املتةةدة      اإلدارة عن رؤية احلاةة إىل تغّفرات إضاففة

ظر  ي القضايا عقب تقفةفم شةامل   نواإلدارة مستردة إلعادة ال. وميكن أال تؤدي إال إىل تفارم اقأوة، السلةفة للظضع الراهن

ظةفةة لرةدم مةن  االتسةتقاللفة     مّثةة أتسةةاا رظيةة وأتسةس راة    "، كةا أشار اتسةتررا  اقأرةرا ،   ،للظيففة، مع مالحظة أة

أكثةر مةن منظةةة    )ويففة تقففم أخر  ضةن اقأمم املتةدة تتةتةع باتسةتقاللفة هفكلفةة أكةرب      مناهلفكلفة الكاملة، ولفس 

قففم أدا  تو ي السفاق عفن،، وكةا يشري االتستررا ، لفست الرتتفةات احلالفة ل(. 141راةع الفقرة ) "(اقأغذية والزراعة

 .وينةغي مراجلة هذه املسائل عقب تقففم شامل للظيففة. مرضفةمدير املكتب 

 

، بشأ  التغّفرات على اجلدول الزمين للتقففم، ال يةدو أ  ذلك يتال م مةع أي حاةةة   8ففةا يترّلق بالتظصفة و- 21

 .نركس  ي الظرت املناتسب  ي املفثاقتغري أ  ةتائج تقففم مستقةلي للظيففة ميكن أ  . فظرّية

 

                                                      
8
 .با  ، الفقرةاإلمنائيوالية برةامج اقأمم املتةدة   

9
إرار الظيففة كةا هي رائةة  ي برةةامج االمةم املتةةدة اإلمنةائي ومنظةةات أخةر   ي        كةرية  يوإ  اتستفاد من تسهفالت تةقى الظيففة  ي الربةامج،   

احلةال  ي منظةةة    ولفس هذا هظ. يرهد إىل رئفس املنظةة أو الظكالة مسؤولفة ضةا  االتستقاللفة الظيفففة للتقففم أ  منظظمة اقأمم املتةدة، من الطةفري

 .اقأغذية والزراعة
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إبرام اتفاق ب  اإلدارة ومكتب التقففم حيدد كف  ميكن تطةفق السفاتسات اإلدارية واقأةظةةة   9ح التظصفة تقرت- 28

من املهم التشديد على أ  الرديد من هذه السفاتسات واقأةظةة . املترلقة باملشرتيات واملظارد الةشرية وإدارة املفزاةفة والسفر

وترترب أ  مكتةب التقفةفم، علةى غةرار تسةائر وحةدات        9ارة على التظصفة وال تظافق اإلد. رد صةةت للةد من التكالف 

ةة، ال تسفةا  ي ضةظ   ئاملنظةة، مبا  ي ذلك الظحدات اليت تضطلع بدور الررابة، ينةغي أ  متتثل للسفاتسات واقأةظةة القا

من و .لف  املتكةدة  ي هذا الصدد، إضافة إىل التكااملرتة  بذلكاملرفن  من رةل املكتب والسفر  لالتستشاري الردد الكةري 

غري املناتسب أ  ترفى وحدة عهد إلفها بظيففة الررابة من اقأةظةة اليت تنطةق على مجفع وحدات املنظةة، مبا  ي ذلةك  

 .وحدات الررابة

 

 التظةفهات املطلظبة من جلنة الربةامج

 

 :يرةى من اللجنة- 29

 

 اإلدارة؛اإلحارة علةًا باتستررا  اقأررا  ومالحظات - أ

 ي  يتأيفد التقففم الشامل املقرتح لظيففة التقففم، املرتة  بكل وحدات الررابة اقأخر   ي املنظةة، لفجر- ا

، مبةا  ي ذلةك ويةائ  الررابةة     واإلدارةأررا ورت ممكن بشكل متكامل، ويشةةل اقأةهةزة الرئاتسةفة،    

 .املرنّفة  ي املنظةة

 

قففم الشامل املقرتح لظيففة التقففم  ي إرار كل ويائ  الررابةة  ي املنظةةة،   من دو  احلكم مسةقًا على ةتائج الت- 31

أةة، رةد يكةظ  مثةة فائةدة  ي تأةفةل       بالذي ينةغي إرالر،  ي أررا ورت ممكن، ورهنًا بآرا  جلنة الربةامج، تقّر اإلدارة 

عنةد الضةرورة،   و. 2113أيلةظل  /ةربتسةةت  1عةلفة تظيف  املدير اجلديد للتقففم، الذي تةدأ فرتة عةل، قأربةع تسةنظات  ي   

وجلنةة  . ميكن النظر  ي ترف  مدير مؤرت، يرةل ضةن اإلرار القةائم الةذي حيكةم الظيففةة املنصةظص علفهةا  ي املفثةاق       

 .الربةامج مدعظة إىل تقديم املشظرة بشأ  هذه املسألة


