
February 2014 C 2015/10 Sup.1 

 

 

( يف هذه الصفحة؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق 

 www.fao.orgأخرى على موقع املنظمة 

 
 

A 

 املؤمتر

 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015 يونيو/حزيران 13-6روما، 

تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  عن عمليات يتوليفتقرير 

 ملنظمة األغذية والزراعة 

 اإلدارة آراء

 

 

 

 

 

 

 

 أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه 

 Daniel Gustafson  السيد

 نائب املدير العام )العمليات( 

 (39+) 06570-56320اهلاتف: 

 



C 2015/10 Sup.1 2 

عمليات تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة األغذية  توليفي عنالتقرير بالترّحب إدارة الفاو  -1

يف  جلنة الربنامج كما دعت إليه ،بشأن املسائل اليت مت حتديدهاإزاء فرصة توفري آرائها  تقديرهاوتعرب عن  والزراعة

 مل هذه املكاتبواتساق ع ،. وستساهم الوثيقة يف استمرار الفاو بتعزيز مكاتبها امليدانية1دورتها اخلامسة عشرة بعد املائة

 مع األولويات املؤسسية والوطنية وأثرها على مستوى حتقيق النتائج.

 

وهي فرتة حافلة  2013إىل  2009عمليات التقييم اخلمس اليت أجريت من  ًا عنيتوليفتقريرًا الوثيقة  وتشّكل -2

ها أدوارها، وتقدرااملكاتب امليدانية و هيكلاليت مت الرتكيز خالهلا على  باألحداث والتغريات الواسعة النطاق

املواضيع الواردة يف التقرير وقد  ،ها املتغّيرة. ويعاجل العديد من العناصر البارزة اخلاصة بالتغيري التحويليمسؤولياتو

  اجملاالت كما هو مبّين يف التقرير.ُأحرز تقدم ملحوظ يف هذه 

 

الذي ينطوي  التحليل االستشرايفنظرًا إىل الوقت الذي انقضى، ُترّحب اإلدارة باملعلومات احملّدثة إىل جانب و -3

هل أدت عملية الالمركزية إىل  ( 1على ثالث مسائل رئيسية: ) ، بشكل مناسب وفق اإلدارة،ذلكويرّكز التقرير.  عليه

هل تتكّيف آليات حتديد األولويات وإعداد الربامج والتنفيذ مع ( 2؛ )االستجابة لالحتياجات القطريةحتسني 

ُسّلط وقد ؟ من خالل الالمركزية اتاخلدم على توفري ّسنت قدرة املكاتب امليدانيةحتهل ( 3االحتياجات احلالية؛ )

 يات اإلدارة. أولو تتوافق معما زالت  عمليات التقييم السابقة، وهيبشأن  اقشاتناملالضوء على هذه املسائل خالل 

 

وتدعم اإلدارة على نطاق واسع االستنتاجات الواردة يف كل من هذه اجملاالت وترى أنها تتماشى مع النهج  -4

. وتوافق اإلدارة للتحسني، وتعكس املبادرات اجلارية اجلاري الرامي إىل تعزيز أثر النتائج اليت حتققها الفاو يف امليدان

 أيضًا على أن عملية التحسني ما زالت جارية وترّحب بالنتائج والدروس املستفادة الواردة يف التقرير. 

 

وتوافق اإلدارة على التوصيات الثالث مع اإلقرار بأنها تنطوي على مسائل تنفيذية معّقدة ستتطلب مزيدًا من  -5

 املناقشات.

 

تب اإلقليمية مواقع املكاو قطريةال ةتغطيالينظروا يف استعراض دارة واألعضاء إىل أن "اإل وتدعو التوصية األوىل -6

وتشري اإلدارة إىل أن اجلهود املبذولة  ."، مناقشة جمموعة من املعايري لتوجيه العمليةاملوافقةيف حال و واإلقليمية الفرعية

 يف السابق للقبول مبعايري من هذا النوع مل تكن ناجحة، ولكنها تشري إىل فرصة استعراض تغطية املكاتب ومواقعها مع

 قّدمه األعضاء.األخذ يف االعتبار أي توجيه قد ي

 

قد ن اتساقها مع األولويات املؤسسية، ووتدعو التوصية الثانية إىل حتسني جودة أطر الربجمة القطرية وضما -7

2014وكما هو مبّين يف استعراض منتصف املدة لعام خذ عدد من اخلطوات يف هذا الصدد. اُت
تتضمن هذه اخلطوات ، 2
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مجيع مستويات  ضّم، مع قائمة على األدلة بشأنها تقاريرللربامج وتنفيذها ورصدها ورفع  وضع نهج متكامل للتخطيط

املنظمة مبا يف ذلك املستوى القطري، ومراجعة اإلجراءات اخلاصة بالربجمة القطرية ودورة املشاريع لتعزيز الرتكيز 

إىل ذلك، ويف حني تبقى مسؤولية توفري الدعم املباشر إىل املكاتب  . وباإلضافةاملعامالتمن تكاليف االسرتاتيجي واحلد 

القطرية على عاتق املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، ُنقلت املسؤولية املؤسسية املتعّلقة  القطرية لوضع أطر الربجمة

مكتب االسرتاتيجية والتخطيط باإلشراف على العملية اخلاصة بأطر الربجمة القطرية من مكتب دعم الالمركزية إىل 

 ويات املؤسسية. األول سيضمن، حبسب اإلدارة، اتساقًا أفضل مع مما، وإدارة املوارد

 

امليدانية ومتكينها لتحقيق املستويات املكاتب  عمل وتشري التوصية الثالثة إىل احلاجة إىل مواصلة تيسري -8

اإلدارة على ذلك يف  توافق. وخطط باختاذ عدد من التدابريوُي .ةمتنّوع مهاراتما لديها من املنشودة من املوارد البشرية و

2017 -2016حني يعزز برنامج العمل وامليزانية املقرتح للفرتة 
قدرة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية على دعم   3

والصحة احليوانية،  ،ومحايتهااحملاصيل وإنتاج  ،وتتضمن هذه اجملاالت التغذيةالبلدان يف جماالت فنية رئيسية. 

أخرى. ويسّلط التقرير الضوء على مسألة تطرح من مجلة جماالت  ،واإلحصاءات، واجلوانب القانونية ووضع الربامج

 )بشكل رئيسي  املمولنياحلاجة إىل حتسني الظروف التعاقدية للموظفني الوطنيني للفاو يات وهي داملزيد من التح

ل يلعاملني مبوجب عقود طويلة األجل. وتنشأ املشاكل جزئيًا من توقيت متوعن طريق املشاريع وغري ا ال حصري(

للربامج على سبيل املثال(. وتنوي اإلدارة القيام باستعراض بشأن هذه  جلاملشاريع ومّدتها )مقابل التمويل الطويل األ

رية والتغيريات يف اإلجراءات املسائل، مع توفري التوضيح والتدريب للموظفني بشأن السياسة احملّدثة للموارد البش

  والنظر يف سبل معاجلة املشاكل الكامنة.
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