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 الدورة التاسعة والثالثون
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 تقرير توليفي عن عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية والزراعة

    

 موجز

على أهمية تقديم تقرير توليفي استشرايف عن عمليات التقييم  ،يف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة ،"شدد اجمللس

 عن طريق اجمللس".   2015اخلمس للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، على أن يرفع إىل املؤمتر عام 

 العنوان التالي:  طالع على التقرير املفصل علىالاملوجز يف هذه الوثيقة، وميكن ا ويرد
http://www.fao.org/evaluation/oed-home/en/ 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية، واجمللس واملؤمتر 
 

 يراه ت حسب ما تعليقاانب رأي اإلدارة، وإبداء اليرجى من االجتماع املشرتك أن يستعرض هذا التقرير، إىل ج

 مناسبًا.

 حسب ما يراه مناسبًا، ال ة، وتقديم التوجيهات والتعليقات يرجى من اجمللس أن يستعرض التقرير ورأي اإلدار

 سيما بشأن التوصيات الثالث الواردة يف التقرير.

  ناسبة.اليت يراها مويرجى من املؤمتر اإلحاطة علمًا بالتقرير ورأي اإلدارة وتقرير اجمللس، وتوفري التوجيهات  

 ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل: 
 

  Masahiro Igarashi  السيد

 مدير مكتب التقييم 

 3903 065705 39+اهلاتف: 

 املعلومات األساسية واملنهجية
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الل الفرتة خيتضمن هذا التقرير التوليفي مخس عمليات تقييم للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية اليت أجريت  -1

بناء على طلب تقدمت به جلنة الربنامج خالل دورتها املنعقدة  2014مكتب التقييم يف أواخر عام  . وقد أعّده2009-2013

االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية واجمللس يف مارس/آذار  يناقشه . ومن املقرر أن2012يف نوفمرب/تشرين الثاني 

 .2015، لريفع إىل املؤمتر يف يونيو /حزيران 2015

 

ولكي تكون هذه الوثيقة استشرافيًة، ونظرًا إىل طريقة استخدامها، رّكزت على األسئلة الثالثة التالية ذات األهمية  -2

 :االسرتاتيجية بالنسبة إىل األعضاء واإلدارة
 

 ت القطرية من حيث التغطية القطرية؟ هل أدت عملية الالمركزية إىل حتسني االستجابة لالحتياجا )أ(

 هل تتكّيف آليات حتديد األولويات وإعداد الربامج والتنفيذ مع احلاجة إىل تعزيز الالمركزية يف الفاو؟ )ب(

 هل حتّسنت قدرة املكاتب امليدانية على تلبية احتياجات األعضاء من خالل العمليات امليدانية؟ )ج(

 

في يف املبدأ على املعلومات والنتائج الواردة يف عمليات التقييم اخلمس للمكاتب اإلقليمية ارتكز هذا التقرير التولي -3

، مت حتديث بعض 2013عام إىل  2009واإلقليمية الفرعية. وبفعل تنفيذ عمليات التقييم هذه يف أوقات خمتلفة من عام 

مت تسريع الالمركزية فيها وإدخال عدد من السياسات املعلومات ألغراض املقارنة فيما بني األقاليم. وحصل ذلك خالل فرتة 

والتغيريات اهليكلية، مما أبطل بعض النتائج الواردة يف عمليات التقييم اخلمس. وهلذا السبب، ُأجريت جولة جديدة من 

 ديثها.  عمليات استعراض الوثائق، إىل جانب مقابالت ومسح ألصحاب املصلحة الداخليني، بهدف التحقق من النتائج أو حت

 

 االستنتاجات والتوصيات

 

مع مرور الوقت لبلوغ منوذج إداري أكثر مشولية وانسجامًا على مستوى  تقرير عمومًا أنه مت إحراز تقدموجد ال -4

املنظمة برمتها، من املقر الرئيسي إىل املكاتب القطرية. وتتمثل التحديات املتبقية يف ما يلي: إجياد التوازن املالئم بني 

معارف وتقع على عاتقهم واليات هم مساهمون يف منظمة و ،197االحتياجات العاملية واحمللية وتوقعات األعضاء الـ 

 معيارية وتشغيلية يف جمموعة واسعة من القطاعات الفنية يف عامل ال ينفك يتغّير.  
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 هل أدت عملية الالمركزية إىل حتسني االستجابة لالحتياجات القطرية من حيث التغطية القطرية؟ )أ(

 

يف تلبية احتياجات البلدان بشكل عام، ويف بعض بلدان آسيا الوسطى  ليات التقييم أنه مت إحراز تقدموجدت عم -5

وأمريكا الوسطى بشكل خاص. وانعكس هذا التقدم يف شكل زيادة تنفيذ الربامج امليدانية وتقدير النظراء احلكوميني والشركاء 

ما يلي: التوسع يف شبكة املكاتب  إزاء منتجات الفاو وخدماتها وزيادة طلبهم عليها. وتتضمن العوامل اليت أسهمت يف ذلك

الفاو، واملوظفني  امليدانية مع امتداد رقعة وجودها إىل عدد أكرب من البلدان؛ وحتويل املراسلني الوطنيني إىل مساعدين ملمثلي

 الفاو إىل ممثلني ذوي الصالحيات الكاملة؛ وحتسني عملية اختيار ممثلي الفاو.  الفنيني/ممثلي

 

اهليكل العام للشبكة، مل يتم حتديد مواقع فريدة أو فضلى إلنشاء املكاتب اإلقليمية واإلقليمية وفيما يتعلق ب -6

الفرعية. وعلى الرغم من ذلك، تبني أنه يف بعض احلاالت سادت األسباب التارخيية اليت أدت إىل انعدام الكفاءة يف السفر 

على مستويي التنسيق والتعاون مع الشركاء. وتوّفر هيئة األمم  إىل البلدان اليت جرى فيها معظم العمل، وانعدام الفعالية

 املتحدة للمرأة مثااًل عن النهج املنهجي الختاذ قرار بشأن مواقع املكاتب.

 

ويف الوقت نفسه، تتغّير توقعات واحتياجات األعضاء بشكل سريع. وينبغي أن يؤخذ ذلك يف احلسبان على  -7

التخطيط إلجياد موقع للمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. ويف هذا السياق، أثريت تساؤالت املديني املتوسط والطويل وعند 

 بشأن وظائف املمثليات يف البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا.

 

سني اخلدمات املقدمة إىل البلدان إىل حت 2010: أّدى تعزيز شبكة املكاتب امليدانية للمنظمة منذ عام 1االستنتاج 

هناك تساؤالت حول موقع بعض املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وكذلك حول مدى مالءمة تبقى األعضاء فيها. و

الرتتيبات اليت تتخذها البلدان املضيفة يف كل من البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية 

 العليا. 

 

 : إىل البلدان األعضاء واإلدارة يف الفاو1التوصية 

يتعّين على اإلدارة والبلدان األعضاء يف الفاو أن ينظروا يف استعراض أنواع التمثيل ومدى تغطيته يف البلدان إىل جانب 

مناقشة جمموعة من مواقع املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. وإذا ما متت املوافقة على املضي قدمًا، يتعّين عليهم 

 املعايري لتوجيه العملية. 
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 هل تتكّيف آليات حتديد األولويات وإعداد الربامج والتنفيذ مع احلاجة إىل تعزيز الالمركزية يف الفاو؟ (ب)

 

بدأت بعض التحسينات احلديثة يف العملية اجلارية ومبادرات اإلصالح على مستوى املنظمة غري املرتبطة دائمًا  -8

ومباشرة بعملية الالمركزية، بالتأثري بصورة إجيابية على االتساق بني الربامج العاملية واإلقليمية والقطرية. وتضطلع 

ديد األولويات املؤسسية. وقد ازداد وجود املمثلني اإلقليميني يف عمليات صنع املؤمترات اإلقليمية اآلن بدور هام يف جمال حت

القرار املؤسسي. وعلى مستوى فين بصورة أكرب، شاركت جهات االتصال يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية منذ أوائل 

هلا. ومسحت مثل هذه املشاركة حتسني  يف عملية صياغة خطط العمل اخلاصة باألهداف االسرتاتيجية والتخطيط 2013عام 

فهم املفاهيم اجلديدة الواردة يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع، وتقديم توجيه أمنت على املستوى اإلقليمي، من خالل 

املبادرات اإلقليمية على سبيل املثال. ويف الوقت نفسه، مت حتديد بعض الفرص الضائعة لزيادة مشاركة املكاتب القطرية يف 

 عملية حتديد األولويات، مما يوحي بأن العملية مل تعكس بشكل كامل األولويات الوطنية. 

 

وعلى املستوى القطري، ُأحرز تقدم ملحوظ يف جمال حتسني اتساق الربامج القطرية من خالل اعتماد أطر الربجمة  -9

ل املنظمة وفعاليته، مع حتديد أوجه التآزر ، فرصة تعزيز جدوى عم2012القطرية. ووفر التعميم املنهجي ابتداًء من عام 

وإقامة الشراكات مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يتماشى مع األولويات اإلقليمية والعاملية. وتدرجييًا، بدأ 

عراضات العمل بضمان مواءمة أطر الربجمة القطرية مع اإلطار االسرتاتيجي املراجع اجلديد، السيما خالل فرتة إجراء االست

السنوية أو ملنتصف املدة أُلطر الربجمة القطرية. وينبغي تشجيع ذلك ألنه يشكل أمرًا أساسيًا لضمان استدامة االتساق بني 

 األهداف املؤسسية والربامج القطرية وجدواها بالنسبة إىل خطط التنمية يف البلدان نفسها.

 

أن جودة أطر الربجمة القطرية متباينة يف بعض اجلوانب على غرار: حتليل األوضاع، وإطار النتائج، وتعميم  وُوجد -10

لتزام ابئة املوارد. وستدعو احلاجة إىل املساواة بني اجلنسني، وتقدير االحتياجات من املوارد وما يرافقه من خطط عمل لتع

 ية على مستوى املنظمة بهدف تعزيزها.ودعم أقوى وأبكر من العديد من املستويات الفن

 

: يف حني أن مواءمة األولويات على املستويات املؤسسية واإلقليمية والقطرية ال تزال تشكل حتديًا، عززت 2االستنتاج 

التحسينات يف العملية اجلارية ومبادرات اإلصالح االتساق القائم بني هذه األولويات. وال يزال هناك جمال لتحسني 

 أطر الربجمة القطرية واتساق األولويات الوطنية واملؤسسية من خالل أطر الربجمة القطرية.جودة 

 

 : إىل إدارة املنظمة2التوصية 

ينبغي إلدارة املنظمة اختاذ مزيد من التدابري لتحسني نوعية أطر الربجمة القطرية وفعاليتها، فضاًل عن اتساقها مع 

 لتزام ودعم أقوى وأبكر من مستويات عديدة يف املنظمة.اهلذا السبب، مثة حاجة إىل دان. وأولويات املنظمة يف مجيع البل
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 هل حتّسنت قدرة املكاتب امليدانية على تلبية احتياجات األعضاء من خالل العمليات امليدانية؟ (ج)

 

وإىل املسؤول الفين األساسي يف الفرتة املالية  2010مت نقل املسؤوليات التشغيلية إىل املكاتب امليدانية منذ عام  -11

وازدادت املوارد األساسية والوظائف الفنية يف املكاتب امليدانية خالل جعل الفاو أقرب إىل عمالئها.  ، مما2012-2013

ت والتدابري، إىل العقد األخري خلدمة املكاتب اجلديدة واملعززة بعد نقل املسؤوليات اإلدارية إليها. وقد عززت هذه االجتاها

جانب حتسني عملية اختيار ممثلي الفاو،  قدرات العديد من املكاتب امليدانية على توفري املساعدة األنسب يف توقيت 

 أفضل. 

 

وعلى الرغم من ذلك، تعين الالمركزية حتمًا تفتيت املوارد يف مجيع أحناء العامل. وما زال هناك قلق بشأن  -12

ب امليدانية. ومل توّفر املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية دائمًا الدعم واملساندة الفنيني للربامج امليدانية القدرات الفنية للمكات

يف البلدان، غالبًا بسبب قضايا متعّلقة بقدراتها على ذلك. وال ينطبق هذا من الناحية الكمية فحسب. فما زال بلوغ مستوى 

ناسب للمهارات حتديًا بالنسبة إىل املكاتب امليدانية. ويتطّلب حتديد املالمح األنسب رفيع من اخلربات الفنية واملزيج امل

للموظفني الفنيني يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والتخطيط االسرتاتيجي هلا، فهمًا أفضل لألدوار املتعّلقة بالدعم 

 فرعية. الفين بني املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية واإلقليمية ال

 

وتوّفر الوظائف الشاغرة واستخدام عبارة "املوارد البشرية من غري املوظفني" املرونة الالزمة لتكييف مزيج املهارات  -13

أثناء عملية الالمركزية ويف ظل عدم القدرة على التنبؤ باألوضاع املالية. وهلذا السبب جيب أن ُتدار الوظائف الشاغرة بصورة 

ة يف العملية كما تبّين يف بعض احلاالت. وتعتمد املكاتب امليدانية اعتمادًا كبريًا على ءتأتي نتيجة انعدام الكفاية وأال استباق

املوارد البشرية من غري املوظفني. وُوجد أن املنظمة ال تشّكل دائمًا جهة توظيف جذابة يف هذه الفئة بالنسبة إىل املوظفني 

لية، مما جيعل من الصعب استقطاب املوارد البشرية ذات املهارات العالية واحلفاظ ذوي املهارات العالية يف السوق احمل

عليها. وجيب متكني املكاتب امليدانية بشكل أكرب لتقوم بإدارة مستويات ومزيج مهارات املوظفني يف السياق احمللي، ال 

 سيما أولئك ذوي العقود غري الثابتة. 

 

صة بالربامج امليدانية تشّكل حتديًا بالنسبة إىل املكاتب امليدانية، وخاصًة يف بعض وما زالت تعبئة املوارد اخلا -14

األقاليم. وقد تدعو احلاجة إىل تقديم املزيد من الدعم إىل املكاتب امليدانية، من خالل مثاًل تعزيز شبكات املعلومات اخلاصة 

 بفرص تعبئة املوارد، واملبادرات التعليمية عن تعبئة املوارد.

 

وأصبحت الفاو يف اآلونة األخرية أكثر نشاطًا يف اغتنام الفرص اليت يتيحها النمو يف عدد من احلكومات املعنية  -15

والراغبة يف التعاون مع الفاو مبواردها املالية اخلاصة أو من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب. ونظرًا إىل أن التعاون بني 
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بلدان اجلنوب يشمل أكثر من بلد واحد، سيكون توفري الدعم االستباقي واملنسق من املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية أمرًا 

 مفيدًا.

 

: ازدادت القدرة الفنية واملالية يف املكاتب امليدانية مع الوقت، وساعدت على توفري املساعدة األنسب يف 3االستنتاج 

لتقدم متساويًا بني األقاليم، وما زالت هناك حتديات يف جمال حتقيق املستويات واملزيج املنشود مل يكن ا توقيت أفضل.  و

          من املهارات، وتعبئة املوارد.

 

 : إىل إدارة املنظمة3التوصية   

ت واملزيج املنشود من يتعّين على إدارة املنظمة أن تتخذ تدابري ملواصلة تيسري املكاتب امليدانية ومتكينها لتحقيق املستويا

 املهارات لدى املوارد البشرية، مع مراعاة السياقات احمللية، ومواصلة تيسري جهود تعبئة املوارد ودعمها. 

 


