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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 . بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم 

 www.fao.org : على العنوان التالي
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 جلنة الربنامج
 بعد املائة الدورة الثانية عشرة 

 2102تشرين الثاني /نوفمرب 9-5 روما،

 متابعة تقييم أنشطة منظمة األغذية والزراعة املتعلقة

 بتنمية القدرات يف أفريقيا

 

 

 

 

 

 

 

 :بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل ميكن توجيه أّي استفسارات

 Xiangjun Yao ةالسيد

  مكتب تبادل املعرفة، والبحوث واإلرشاد ةمدير

 (تقرير املتابعة)

 57053579 (06) 39+: اهلاتف

 

  Rober Mooreالسيد 

 مدير، مكتب التقييم

 (تقرير املصادقة)

 57053903(0)39+: اهلاتف
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تقييم أنشطة ، نظرت اللجنة يف 0212تشرين األول /خالل الدورة الرابعة بعد املائة اليت ُعقدت يف أكتوبر -1
ووفقًا لإلجراءات املعمول . 1على التقييم رّد اإلدارةيف واملتعلقة بتنمية القدرات يف أفريقيا  (الفاو) األغذية والزراعة منظمة

ارة الذي أعدته إد فريقياأيف بناء القدرات يف  الفاوتقييم أنشطة  تقرير بشأن متابعةال ،بعد سنتني ،بها، ُيرفع إىل اللجنة

خالل الدورة العاشرة بعد املائة للجنة يف ما خيص متابعة  باإلضافة إىل ذلك، وبعد التجربة األوىل اليت سّجلت. املنظمة

. دقة بشأن تقرير املتابعة يعده مكتب التقييماملياه، تتلقى اللجنة كذلك تقرير مصاحول تقييم دور املنظمة وعملها 

 .ير املتابعة واملصادقة املرفقنيرحول تق وتنطوي صفحة الغالف هذه على املسائل الرئيسية للعلم
 

 مسائل املتابعة الرئيسية
 
 لقد مت اإلبالغ عن إحراز تقدم ملحوظ يف تنفيذ الكثري من توصيات التقييم متاشيًا مع رد اإلدارة، السيما -0

ة اخلطوات اليت مت اختاذها ملواجهة التغيريات اليت طرأت على برجمة بناء القدرات، واعتماد أدوات وممارسات جديد

؛ والنظر يف بناء القدرات يف الدول األعضاء خالل عملية الربجمة القطرية؛ والتقدم الذي أحرزه يف جمال بناء القدرات

 .الوطنية لوضع السياساتاملكتب اإلقليمي إلفريقيا يف بناء القدرات 

 
. اتساع نطاقهاوقد متكنت املنظمة من إيالء االهتمام جبميع توصيات التقييم تقريبًا على الرغم من تعقيدها و -3

فرصًا  1120-0212 ، واخلطة املتوسطة األجلإعداد اإلطار االسرتاتيجي املراجع ، توفر عمليةويف املستقبل املنظور

 .أكربلألخذ بهذه التوصيات بشكل 
  

 نتائج املصادقة
 
مشلت عملية املصادقة، إىل جانب النظر يف الوثيقة، احلصول على مالحظات املوظفني اليت ركزت على التعلم  -2

على وقد متحورت نتائج تقرير املصادقة . فريقيالقدرات اليت تقوم بها املنظمة يف أوالفهم اللذين كسباهما من أنشطة بناء ا

نقاش إسرتاتيجي  )0(و جزء يركز على مصادقة التقدم الذي ُأحرز  كما جاء يف تقرير املتابعة، )1( :أساسيني جزأين

 .خالل عملية املصادقة جيز حول التحديات مبجملها كما ظهرو

 
ذ مت وضع التقييم، ُبذلت جهود حثيثة على نوم. مبجمله ويوافق تقرير املصادقة على حتليل تنفيذ رد اإلدارة -5

وقد أشار معظم املوظفني . صعيد اإلمداد من خالل وضع اإلسرتاتيجيات، واخلطوط التوجيهية، وتوفري مواد التدريب

باإلضافة إىل ضرورة الذين سئلوا عن ذلك إىل احلاجة لدعم هذه اجلهود من خالل توفري املوارد املالية والبشرية الكافية 

كما أشاروا إىل احلاجة إىل تعزيز جهود الرصد لتعقب التقدم الذي يتم إحرازه، ولتحسني اكتساب . تزام كبار املوظفنيال

 معظم املوظفني الذين جرت مقابلتهم على أّنه ينبغي النظر إىل بناء وقد وافق. ميدة والدرو  وتقاهمهااملمارسات احل
يف اإلطار اإلسرتاتيجي  يؤخذ بذلك أن على أّنه ال بد منألجل الطويل، والقدرات باعتباره أحد أهداف املنظمة على ا

 .املراجع، ويف أولويات املنظمة
 التوجيهات املطلوبة

 
ترغب جلنة الربنامج يف االطالع على التقدم الذي ُأحرز يف متابعة تدابري اإلدارة، واملالحظات اليت وردت قد  -6

 . يف تقرير املصادقة
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