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األمانة ورئيس جلنة  إىل كّل من الفنية ملنظمة األغذية والزراعةتقرير التقييم املستقلّ للقدرات أرسللل االسللتشللاريو   -1
 . وقللللللامللللللم األمللللللانللللللة بتعميملللللل  على األع لللللللللللللللللللا    اليوم نفسللللللللللللللللللل  .2017 آذار/مللللللار  24الربنللللللامب ونللللللائبلللللل    

ة   إىل امل  ر مشللللفوعوا بو نات نظر الدورة السللللادسللللة وائمسلللل  بعد املائضللللمن وثيقة من وثائق امل  روسللللياات التقرير  
مبا   ذلك الدراسلللللللة اله سلللللللتجرينا جلنتا الربنامب واملالية للتقرير   ا تماعنما  2017للمجلس   شلللللللنر أبريل/نيسلللللللا  

  . 2017املشرتك خالت شنر مار /آذار 
 
 تقرير االسلللللللللتشلللللللللاري   خا لللللللللة األغذية والزراعة )املنظمة( علىوتت لللللللللمن هذه املذكرة مالحظات إدارة منظمة  -2

 املقرتحة.  املقبلة  ما يتعلق بالنتائب اله تو لوا إلينا وبائطوات 
 
وإّ  إدارة املنظمة تتطّلع إىل متابعة التقرير للمساعدة   حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وتلبية احتيا ات  -3

 األع ا  وأولوياهتم. 
 

 المالحظات على النتائج الرئيسية -أّولا 
 
نتائب رئيسللللللية  ربعأالفنية للمنظمة. وتسللللللّلة إدارة املنظمة ال للللللو  على للقدرات  اكميًّا مفيدو يقّدم التقرير تقييماو   -4

 هي: 
 

ظللائ   الو ا ع اإلمجللايف   عللدد بتللة والرتّ   ظللّل امليزانيللة الثللاّ  2016و 2012ب  عللامي ازدادت القللدرات الفنيللة  )أ(
لوظائ    ا اشلللللئة عن تبسلللللية العمليات اإلداريةمن خالت إعادة اسلللللتثمار الو ورات الن وذلك بشلللللكل رئيسلللللي

وتشري اإلدارة إىل أّ  الو ورات الناشئة عن خفض عدد الوظائ  اإلدارية هي نتيجة العناية الوثيقة واملوارد الفنية. 
 البريوقراطية.اله حظي هبا تبسية اإل را ات اإلدارية وإلغا  

ازدادت القدرات الفنية   كّل من املقّر الرئيسللللللللللللللي واملكاتن امليدانية وكانم متوائمة بشللللللللللللللكل عام مع اإلطار  (ب)
 ّ  التاوتإو االسللللللللللللللرتاتيجي للمنظملللة  حيللل  أتلللاحلللم املوارد من غري املوظف  املرونلللة الالزملللة لتلبيلللة الطللللن. 

  االسللرتاتيجي  ّ و واإلدارات الفنية ناشللع عن تزامن التغيري   التّ الذي شللندت  املوارد البشللرية ب  االختصللا للات 
 ارد البشللللللللللللللرية)املو  الّتنفيذ)اإلطار االسللللللللللللللرتاتيجي املرا ع( واملقار )املقر الرئيسللللللللللللللي واملكاتن امليدانية( وسللللللللللللللبل 

 وما يسلللّنل التاوالت االسلللرتاتيجية هي القدرة .2012وغري البشلللرية ومصلللادر التمويل( الذي حصلللل منذ سلللنة 
 علللللللللللللللللللى تلللللللللكللللللللليللللللللليللللللللل  وسللللللللللللللللللللللائلللللللللل إشللللللللللللللللللللللراك اللللللللللقلللللللللدرات اللللللللللفلللللللللنللللللللليلللللللللة )أي امللللللللللوارد اللللللللللبشللللللللللللللللللللللريلللللللللة
 من املوظف  ومن غري املوظف ( من أ ل تلبية االحتيا ات الفنية املتغرية بسللللللللللللللرعة  كما هو مبّ    التقرير.

 وقد و ّرت هبذا الصلللدد سلللياسلللة امفاو على مسلللتويات دنيا من الوظائ  الشلللاغرة على مسلللتوى املنظمة ككلّ 
 ونة الالزمة لالسللللللللللللتعانة مبوارد بشللللللللللللرية من غري املوظف . وقد أمكن من خالت االسللللللللللللتعانة باملوارد البشللللللللللللريةاملر 

ة   ن يتم التعاقد معنم حسلللللن اما من ذوي الكفا ات العالية الذي االسلللللتشلللللاري ال سللللليما  من غري املوظف  
 يللة؛ وبنللا  القللدرات   ا للاالت الفنعلى القللدرة الفنيللة طوات  رتة زمنيللة مسللللللللللللللتللدامللة كفللالللة مللا يلي: ا للا ظللة

 اله أ للللللللللللللبالللم من األولويلللات؛ وتو ري نقطلللة دخوت عمليلللة للخربا  الفني  للو للللللللللللللوت إىل  موعلللة املوظف 

و  ظلّل الرتابة القلائم   علاملنلا اليوم مع و ود قوة علامللة متنقللة  ال بلد للمالا ظلة على املعلارف    املنظملة.
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متزايد على أدوات املعلومات امديثة وعلى الشللراكات امل سللسللية عوم االعتماد من االعتماد بشللكل  امل سللسللية
وهبذا الصللللللدد  يشللللللكل اسللللللتخدام الشللللللراكات والتعاو  ب  بلدا  اجلنوب  اللذا  ال  تال    قة على األ راد.

 مكانة بارزة   التقرير   ر ة للمنظمة لكي تعزز قدراهتا الفنية.

 ناو  وكذلك تو ري املنتجات وائدمات الرئيسللللللللليةودة املوظف  وخربهتم حتسلللللللللّ شلللللللللندت معظم امل شلللللللللرات عن   (ج)
ن   ح  يعطي التقرير قرائن عو اله يقوم علينللا العمللل املعيللاري وبر للات برنللامب العمللل وامليزانيللة.  لى حتسلللللللللللللّ

 القدرات الفنية.ب    إّ  حمدودية البيانات قد حالم رمبا دو  التو لللل إىل حتليل أقوى لكيفية ارتبال ذلكالّتنفيذ
وإّ  األمانة تقّر باما ة إىل موا للللللللللة العمل على رطية القدرات الفنية ور لللللللللدها وتكييفنا على  و أ  لللللللللل 

 بغرم تو ري املنتجات وائدمات املعيارية والربا ية.

أدا   قييمتاله أ راها م خراو مكتن التقييم   املنظمة وشللللللللللللللبكة  عمليات التقييمتتماشللللللللللللللى هذه النتائب مع  (د)
ورسللللللللللللللم خرائة املنظملات املتعلددة األطراف املعنيلة بلالتنميلة اللذي قلاملم بل  وزارة املنظملات املتعلددة األطراف 

 ةة الدوليّ واالسللللللللتعرام املتعدد األطراف للتنمية التابع لوزارة التنميالتعاو  االقتصللللللللادي والتنمية االحتادية األملانية 

   اململكة املتادة. 
 

 اإلدارة على الخطنات المقبلة المقترحة ردّ  -ثانياا 
 
 بواسللطةاربة اإلدارة تقبل وهي: موا لللة حتسلل  مقسللثة ينبغي أ  حتظى بالعناية   امليشللري التقرير إىل  االت ثال -5

الت سللللللللللوا ؛ وحتسلللللللللل  عملية رطية ور للللللللللد املدخ املصللللللللللفو ات من أ ل تعزيز تنفيذ الربامب والقدرات الفنية على حد  
الفنية املتاحة السلللللتخدامنا من قبل املديرين؛ وانتناز الفر لللللة لالسلللللتفادة من ائربات الفنية للمنظمة   عمل  واملخر ات 

 كّل من برنامب األغذية العاملي والصندوق الدويف للتنمية الزراعية.
 
ا بنّ  هذا التقييم هو تقييم كمّ  -6 سلتقبل من خالت ملي ويو لي بإضلفا  الطابع امل سلسلي علي    اويقّر التقرير أي لو

ا نوعّيا.   إعطائ  بعدو
 
 وتوا ق إدارة املنظمة على ائطوات املقبلة اله يقرتحنا التقرير.  -7
 
إّ  االقرتاحات بشلللن  موا للللة إيال  العناية لتنفيذ اإلدارة بواسلللطة املصلللفو ات وتعزيز الشلللبكات والفر  الفنية و  -8

 . لّتنفيذالتوطيد التعاو  هي اقرتاحات مرحن هبا وسيكو  من املفيد أ  تتجّذر بقوة أكرب   حتليل املوارد البشرية و 
 
 وكلللانلللم األملللانلللة قلللد أتلللاحلللم لالسللللللللللللللتشلللللللللللللللللاري  مجيع البيلللانلللات املتوا رة للللدينلللا بشلللللللللللللللللن  املوارد البشللللللللللللللريلللة -9

  التاليل غرات   البيانات املتاحة وكيّ وتو ري املنتجات/ائدمات. وقد أ للللللللاب التقرير عندما أشللللللللار إىل و ود بعض الثّ 
سللتقبلية. ملسللاعدة اإلدارة   عمليات التقييم امل على هذا األسللا  واقرتحت حتسللينات   ر للد املدخالت واملخر ات الفنية

وهذا من شلللنن  أ  يسلللاعد األمانة  على سلللبيل املثات    تنقيمل لوحات املتابعة اله يسلللتخدمنا املديرو  لر لللد العمليات 
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 عناية ب عن رطية القوة العاملة. غري أنّ  سلللللللللليتعّ  قيا  تكالي  نظام تسللللللللللجيل وقم املوظف  و وائده والنتائب    للللللللللالو 

 كي ال ي دي ذلك إىل عن  بيوروقراطي إضا . 
 
 جز على هذا النوع من التقييم مرحن هبا كداخليًّا والنتيجة املتعلقة باما ة إىل إضلللللللللللللفا  الطابع امل سلللللللللللللسلللللللللللللي  -10

 ل أ)مزيب املنارات وإعادة تو لللللي  الوظائ ( لبنا  القدرات الفنية على  و أ  لللللل من  العاملةمن عملية رطية القوة 
عاجلة ومن شلللن  عملية إضلللفا  الطابع امل سلللسلللي هذه   املسلللتقبل أ  تتيمل الفر لللة مل مواكبة االحتيا ات الربا ية املتغرية.

 . فق علينا لعملية التقييم اماليةق ايا تقع خارج النطاق واالختصا ات املت
 
ي  أن  قد يكو  من املفيد   املسللللللللللتقبل توسلللللللللليع نطاق عمليات التقييم حعلى علي    إّ  إدارة املنظمة توا ق و  -11

تشمل موظفي ائدمات العامة ضمن البعد ائا  باملوارد البشرية؛ وتفصيل أكرب للبيانات الكمّية؛ وأي وا عمليات حتليل 
سللللللللللقة تات متّ لالرتكاز إىل إثباسللللللللللوف يتطّلن هذا النوع من عمليات التقييم مشللللللللللاركة مكتن التقييم نوعية أكثر دقّة. و 

ومسلللتقلة نظرا ملا ملكتن التقييم من خربة واسلللعة ومننجيات  دية    لللال عن التزام  بالقواعد واملعايري الدولية  باإلضلللا ة 
 املنظمة.  إىل ر ع تقاريره إىل  نت  اثنت  مها املدير العام وأع ا 

 
 


