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 السادة من ويرجى. املناخ على التأثري عدم يف واملساهمة البيئة على املنظمة عمليات تأثريات من احلّد أجل من الوثيقة هذه من حمدود عدد ُطبع

 اإلنرتنت على متاحة املنظمة اجتماعات وثائق ومعظم. منها إضافية نسخ طلب وعدم االجتماعات إىل معهم نسخهم بإحضار التكّرم واملراقبني املندوبني

 www.fao.org :التالي العنوان على
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 يف أفريقيا والزراعة األغذية تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة
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 :ميكن توجيه االستفسارات بشأن احملتوى املوضوعي هلذه الوثيقة إىل

  
 Daniel Gustafson السيد

 (العمليات)نائب املدير العام 
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6503أيلول /سبتمبر  

املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة التقييم مكتب  

  يف أفريقيا والزراعة األغذية تقييم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمة

  موجز – النهائي التقييم تقرير



 

 

 املتحدة ممنظمة األغذية والزراعة لألم

  

 تقييمالمكتب 

  
 http://www.fao.org/evaluation: على العنوان التالي ةهذا التقرير متاح بصيغة إلكرتوني

  

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم  إن

يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها  (املنظمة) املتحدة

كانت مرخصة أم أعرب اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني، سواء وال ت .أو بتعيني حدودها وختومها

 .ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره

 
، وال تعكس بأي حال وجهات (لفنياملؤ)متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف و

 .نظمةاملنظر 

  
FAO 2013 © 

 
وميكن نسخ  .إعادة إنتاج ونشر النصوص، واملنتجات اإلعالمية، والبيانات املتوفرة عليهاستخدام وعلى  نظمةتشجع املو

احملتوى، وطبعه، وحتميله بغرض الدراسات اخلاصة، واألحباث، واألهداف التعليمية، واالستخدام يف منتجات أو 

نظمة هي املصدر، واحرتام حقو  املخدمات غري جتارية إاّل يف حال متت اإلشارة إىل خالف ذلك، وشرط اإلشارة إىل أّن 

 .آراء املستخدمني، وعلى املنتجات، أو اخلدمات بأي شكل من األشكالعلى  نظمةالنشر، وعدم افرتاض موافقة امل

 
ينبغي توجيه طلبات الرتمجة وحقو  التصرف وإعادة البيع واالستخدامات التجارية األخرى إىل العنوان و

  copyright@fao.org :التالي

 

 :على العنوان التاليللمزيد من املعلومات بشأن هذا التقرير يرجى االتصال 

 لتقييممدير مكتب ا
Viale delle Terme di Caracalla 1, 00153 

  روما، إيطاليا

 evaluation@fao.org: الربيد اإللكرتوني
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 األفكار التطلعية الرئيسية

  
 املنظمةهي املفتاح لنجاح  املكاتب القطرية 

  تتمتع بقوة أكرب وقائمة أكثر على الطلب فرق فنية متعددة التخصصاتوجود 

 واإلشراف على املكاتب القطريةالدعم اإلداري والتشغيلي على املستوى اإلقليمي  تكثيف 

  التمويل من خارج امليزانية  إلمكاناتالتسخري الكامل 

 احلوار املرّكز بشأن السياسات   

  للمؤسسات األفريقيةتعزيز الدعم 

  
 معلومات أساسية -1

  
الالمركزية بهدف تعظيم أثر املنظمة  طبيقت عمليةعلى مر العقدين املاضيني تقريبا، شرعت املنظمة يف  -0م

مع تعزيز املكاتب اإلقليمية وإنشاء مكاتب إقليمية فرعية  0991وقد بدأت املرحلة األوىل يف عام . املستوى القطري على

فقد تضمنت  6550أما املرحلة الثانية اليت انطلقت يف عام . جديدة حول العامل تضمنت مكتبا اقليميا فرعيا يف زمبابوي

ويف . كاتب امليدانيةالتدرجيي لعدد من املهام واملسؤوليات إىل امل النتقالاملكاتب اإلقليمية الفرعية وكذلك ا عدد زيادة

 اهليكل جعلما  ،6557أفريقيا مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية فرعية إضافية يف كل من الغابون وغانا وإثيوبيا يف عام 

لمهام ل التدرجيي االنتقالكما جرى . مكاتب إقليمية فرعية ومكتب إقليمي واحد 1 يف متمثالالرمسي يف اإلقليم 

صعيد حتديد األولويات؛ وختطيط املوارد البشرية وختصيصها؛ وإدارة املوارد البشرية  واملسؤوليات اإلضافية على

 معظم حدوث، مع 6506و 6552بني عامي  ،والدعم الفين وحشد املوارد ةواملكاتب؛ وعمليات الربنامج امليداني

 .6505التغيريات يف عام 

  
تقييم  بشأن تقريرال 6500نيسان /يف أبريلمنظمة يف دورتها السادسة بعد املائة لجلنة الربنامج ل سلمتت -6م

نامج على جودة وقد أثنت جلنة الرب .رد اإلدارة عليهو دنىاملكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية للمنظمة يف الشر  األ

جلنة  تطلب ،وبناء عليه. قاليممشابهة له يف سائر األ قييماتأنه مهم وأوصت بوجوب إجراء ت اعتربتالتقرير و

 ياكلوتشمل اهل .6506امليدانية للمنظمة يف أفريقيا ابتداء من عام  هياكلن مكتب التقييم إجراء تقييم للالربنامج م

وأيضا تلك اليت ( املكاتب اإلقليمية الفرعيةاملكاتب اإلقليمية وك)امليدانية يف أفريقيا تلك اليت تركز على أنشطة التنمية 

 (.مكاتب الطوارئ اإلقليمية الفرعية)الطوارئ  يف حاالت نشطةاأل ز علىركت

  
واإلدارة العليا يف املنظمة بتقييم مستقل  الرئاسيةاهلدف الرئيسي من هذا التقييم هو تزويد األجهزة إن  -3م

 قدميهات من حيثواإلقليمي الفرعي يف أفريقيا  امليدانية على املستويني اإلقليمي ياكلقدرة اهللعلى األدلة وقائم 

تلك  قوم بهاواألعمال اليت ت هاممن خالل حتليل لألدوار واملوذلك  ،وفعالية إىل البلدان األعضاء لخدمات بكفاءةل

ومركز  رئيسياملقر ال)األعلى  على املستوى اهلياكل يفبالضرورة على النظر  التقييم وقد انطوى ذلك .امليدانية اهلياكل
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روابط المبا أنها تشكل ( املكاتب القطرية) ألدنىاملستويات ا على وعلى وجه اخلصوص اهلياكل( اخلدمات املشرتكة

 فإن التقييم متواصلةمركزية يف املنظمة ال تزال الال عملية تطبيقأن  ومبا .ساسية لتقديم اخلدمات إىل البلدان األعضاءاأل

والنصف األول من عام  6506وعلى الرغم من اختاذ عدد من القرارات خالل عام  .ياتقوميأن يكون تطلعيا و سعى إىل قد

يف الوقت املناسب من أجل  أن تصدر توصيات التقييمفيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات امليدانية، من املتوقع  6503

دة املكاتب امليدانية على حتسني عاالالمركزية ومس تطبيق حول شؤون الرئاسيةاملساهمة يف عملية صنع قرارات األجهزة 

 .أدائها

  
 عملية التقييم -4

  
 نواتجتحديد الل دعما ،مؤسسيةجرى تطويره على أساس وثائق نظرية ا قائما على اعتمد التقييم نهج -1م

 قد التقييميف حني أن و (.من هذه الوثيقة 0ة التغيري يف امللحق يرنظ ترد)الالمركزية  تطبيق واحملصالت املتوقعة من

 :للتقييم سئلة الرئيسية التاليةاأللمنظمة، إال أنه ركز على معاجلة لالالمركزية  تطبيق درس العديد من جوانب
 

   هل اختذت املنظمة اخلطوات الالزمة لتنفيذ سياسة الالمركزية بشكل فعال؟ -0

املنظمة وقدرتها على تقديم اخلدمات للبلدان األعضاء مباشرة  أهمية يفات يريالتغ أثرت تلكهل  -6

 ومن خالل الشراكات؟ 

 ؟ امالئم لمنظمةل الالمركزية منوذجيعترب حتى اآلن، هل يف ضوء اخلربة املكتسبة  -3

  
 .التقييم كي ينفذوال 6506ة خرباء يف أواخر عام من ستمؤلف  فريق مستقلبتشكيل  مكتب التقييم قام -0م

نفذت املرحلة امليدانية للتقييم بدءا من قد و .ل التقييم استعراضا موسعا وحتليال للوثائق وللبيانات الثانويةوقد مش

لمنظمة واملكتب ل الرئيسي قراملمشلت زيارات إىل قد ، و6503آذار عام /وحتى مارس 6506كانون األول /ديسمرب

 .وعشرة بلدان خمتارة يف اإلقليم مكاتب الطوارئ اإلقليمية الفرعيةاإلقليمي ألفريقيا ومجيع املكاتب اإلقليمية الفرعية و

أدىل  مت استكماهلا بواسطة ردود يف أفريقيا كائهاملنظمة وشرا يوظفممقابلة مع  055 أكثر من أجرت البعثةوبشكل عام، 

 .للرأي اتعلى استطالع فرديا موظفا 322 بها

  
 يق التقييم عددا من التحليالت وعقد عدة اجتماعاتويف أعقاب مرحلة مجع البيانات، أجرى فر -2م

مبا يف ذلك التقييم،  يت نشأت عناإلقليم بشأن القضايا ال يف ي املنظمة وممثلني عن حكوماتللمتابعة مع موظف

تشرين /نوفمربيف ) للجنة الربنامج حول التقييم ضعرتقديم تمت املشاورات بواخُت .األولية والتوصياتاالستنتاجات 

( 6503كانون األول /ديسمرب)ظمة اجتماع فريق اإلدارة اإلقليمي للمنإىل  أخرى ومن املقرر تقديم عروض .(6503 الثاني

 (.6501آذار /تونس، مارس)ملؤمتر اإلقليمي ألفريقيا إىل او

  
 النتائج الرئيسية -3

  
 للمنظمة الالمركزيةتنفيذ خطة  3-1
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من ستة أنواع من التدابري اليت اختذتها املنظمة  بيانفريق التقييم إىل ت نتهجهانظرية التغيري اليت ا تأّد -7م

( 0: )هيتلك التدابري و .زيادة تأثريها على املستوى القطريمن أجل مكاتبها امليدانية  لدى أكرب قدرة تكوينأجل 

املوظفني ومزيج  عدادأ التوفيق بني( 3)؛ يادة املسؤولية وتفويض الصالحياتز( 6) ؛اهليكل التنظيمي ات يفريالتغي

املوارد املالية  التوفيق بني( 0)؛ املتاحة تعددة التخصصاتاملة الفنية اخلرب( 1)الزيادة يف املسؤوليات؛  وبنياملهارات 

تغيريات أساسية يف اهليكل  حدوثالتقييم  اكتشفوقد  .ليات ونظم الدعم القويةاآل( 2) ؛املسؤوليات اجلديدةو

عام وتفويض الصالحيات وال سيما منذ املسؤوليات  منح زيادةفرعية يف اإلقليم و مكاتب إقليمية 3التنظيمي مع إنشاء 

قائمة يف ما مضى بني  اليت كانت "األمر واملراقبة" أجواءنقل على التفويضات  اقتصرت ،ولكن يف حاالت كثرية. 6505

 .نا ضمن اإلقليميبدال من خلق بيئة أكثر متك ،إىل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ر الرئيسيواملق يدانيةاملكاتب امل

ووجد التقييم أيضا أن األدوار اجلديدة واملسؤوليات املنقولة مل تكن حمددة بوضوح بني املكاتب امليدانية، وأن هناك 

 .ازدواجية يف املسؤوليات يف بعض احلاالت

  
 إليها املوارد املقدمةبني جد التقييم أيضا عدم تطابق بني املسؤوليات املفوضة إىل املكاتب امليدانية ووو -2م

على  وهي موزعةيف املائة  06اخنفض عدد الوظائف الفنية بنسبة فقد من حيث املوظفني، أما . مارسة تلك املسؤولياتمل

وقد زاد  (.املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكاتب اإلقليمية الفرعية األربعة)مخسة مكاتب خمتلفة مسؤولة عن الدعم الفين 

من مستوى  ،ة واإلدارية العلياالفنياء القرار برتقية الوظائف ة يف املكاتب القطرية جّرالفنيعدد املوظفني يف الفئات 

تعكس  احلاالت كانت تلك املستويات اجلديدة للوظائف كثري منمع أنه يف  ،فينالاخلدمات العامة إىل املستوى 

لمكاتب ل املخصصة صايف االعتماداتلأن املبلغ اإلمجالي  يف حنيو .حبد ذاته القدرات القائمة أكثر مما هي تعزيزا

إمجالي من كنسبة و .فعليةة صافية ادزيكونه ارتفاع التكاليف بدال من  نه ناتج عيدانية األفريقية قد ازداد، يبدو أنامل

ويف الوقت  .يف املائة فقط خالل هذه الفرتة 6زادت خمصصات املكاتب امليدانية األفريقية بنسبة  ،صايف االعتمادات

 من واردامليبدو أن قابلية التبادل بني ف .املوارد من املوظفني واملوارد من غري املوظفنيالنسبة بني  حصلت زيادة يف نفسه،

الوظائف " إدارة"قد دفعت باملكاتب إىل  ،غري املوظفني من وارداملوتدني إتاحة  ،غري املوظفنيمن وارد املاملوظفني و

ويربز ذلك يف  .غري املوظفني من أجل تغطية التكاليف األخرى للمكاتبمن املوارد اإلضافية  تستخدماة حبيث الشاغر

واملكاتب اإلقليمية الفرعية على امتداد فرتة التقييم  املكتب اإلقليمي ألفريقيايف املائة يف  65معدل شغور الوظائف البالغ 

يف  ة اليت حلظتها خطة العمل الفوريةالنظم املؤسسي اعتمادوقد مت  .6506يف املائة سنة  67الذي بلغ ذروته مع 

 ترب  واعداعاملي إلدارة املوارد يعلنظام المع أن ا يذكر حتى اآلن،ب عنها أي تأثري ولكن مل يرتت ،املكاتب امليدانية

غري أن الدورات التدريبية  ،التدريب بشكل ملفت يف السنوات األخرية وقد ازداد .إلنفاذه الدعم املناسب توفريحبال مت 

يف كافة جوانب عمل  املتواصلة الكفاءةبدال من ضمان  ديثةالتكنولوجيات والعمليات احل باعتمادمتيل إىل االرتباط 

الرصد  كمبا يف ذل وإنفاذها الربامج مثل صياغة ،املهام األساسيةوعلى وجه اخلصوص اتسم التدريب على  .ةاملنظم

ملكاتب امليدانية على اومع تطبيق المركزية االستجابة حلاالت الطوارئ  .عدم كفايتهالتصال وحشد املوارد، بوالتقييم وا

خطوات حمدودة سوى توجد حتى اآلن ال ولكن  ،بناء القدرات هلذه الغاية احتياجات مت حتديديف نهاية فرتة التقييم، 

 .تلبية تلك االحتياجاتل
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 تأثري الالمركزية على عمل املنظمة يف اإلقليم 3-4

  
تنفيذها  ما إذا كانت التغيريات اليت مت لتقديرل املنظمة يف أفريقيا جملاالت الرئيسية لعماالتقييم  حلل -9م

ويرد فيما يلي ملخص عن النتائج  .تقديم اخلدمات للبلدان األعضاء علىقدرة املنظمة  قد أثرت يفلية الالمركزية يف عم

 .كل من اجملاالتبالنسبة إىل إليها  مت التوصلاليت 

  
 حتديد األولويات والتخطيط 3-6-0

  
حتديد األولويات وختطيط الربامج من حيث ية إىل زيادة املسؤولية والسلطة الالمركز تطبيق أدت عملية -05م

رساء يف إأطر الربجمة القطرية خطوة إجيابية  شكلتعلى الصعيد القطري، و .على كافة مستويات املكاتب امليدانية

ربجمة الفاعلة يف  وقد كانت املنظمة شريكًة .س لعمل املنظمة على املستوى القطري ضمن إطار قائم على النتائجاألس

وقد أقامت يف معظم البلدان  ،طار األمم املتحدة للمساعدات االمنائيةإمن خالل  ،ألمم املتحدة القطريةفرقة الخطيط التو

 الكثري من الوقت يف ظفو املكتب القطري للمنظمةمو استثمروقد . إطار الربجمة القطريةمع اإلطار و هذا رابطا فعليا مع

إىل أن االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع  وأشار فريق التقييم .صياغة كل من اإلطارين املذكورين

تكاليف املعامالت املرتبطة بعمليات يف تخفيض القد حض على املزيد من  ةاملتحد ألممسنوات من قبل اجلمعية العامة ل

تكون هذه قد و .من الوكاالت يف الوقت عينهسسية لكل مع ضمان استيفاء االشرتاطات املؤ ،حتديد األولويات والتخطيط

 .فرصة لتعزيز املكاسب على مستوى الكفاءة بالنسبة للمنظمة

  
رمسية بأداء مهام إقليمية على الصعيد اإلقليمي اللتزامات الا ذاتقليمية الفرعية اإلكاتب املإنشاء  أدى -00م

وقد وجد فريق . جمةطبقة جديدة من املكاتب امليدانية يف أفريقيا من أجل حتديد األولويات والرب إىل تكوينالفرعي 

 ذات طابع عمومي هي ،بدون اإلشارة إىل شريك حمدد اليت ختص إقليما فرعيا ما د األولوياتحتديالتقييم أن أعمال 

ري وقد حتسنت عملية حتديد األولويات اإلقليمية بشكل كب. فة أيضاكلٌِّم كما أنها، ف الكثري إىل عمل املنظمةيتض وال

متر اإلقليمي ألفريقيا يف هيكل حوكمة دماج املؤإأما . حتديد األولويات اإلقليمية كمسؤول عن مع تعيني املمثل اإلقليمي

مهما  تدىفقد شكل من ،استعراض األولويات اإلقليمية للمنظمة ونقل مقرراتها بشأنها إىل اجمللس ةسؤوليمملنظمة مع ا

، فإن املمثل السرتاتيجي اجلديدالقطرية واإلطار اطر الربجمة أبعد إنشاء  ،واآلن .بناء التوافقلللحوار اإلقليمي و

بني األولويات " الصلة الواضحة"يف وضع جيد لتيسري أصبح  ،املكتب اإلقليمي ألفريقيابدعم من موظفي  ،اإلقليمي

مر الذي ، األلمزيد من الوضوح والكفاءة يف حتديد األولويات والتخطيط يف املنظمةلوهذه فرصة . القطرية واألهداف العاملية

 .حاليا قائمةتدابري الالمركزية ال لوالما كان ممكنا 

  
 الربنامج امليداني للمنظمة يف أفريقيا 3-6-6

  
لقدرات، اية ومشورة بشأن السياسات وتنمية شكل مشورة فن علىنظمة املساعدة للبلدان األعضاء تقدم امل -06م

ملمولة واملشاريع ا( برامج التعاون الفين)من الربنامج العادي  وذلك إىل حد كبري من خالل جمموعة من املشاريع املمولة

مليار دوالر  6، قدمت املنظمة أكثر من 6506و 6550 يبني عامو (.الطوعية)التربعات  بواسطةمن خارج امليزانية 
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املكاتب القطرية واإلقليمية  امشروع تديره 6 055أمريكي كمساعدات للبلدان يف اإلقليم األفريقي من خالل أكثر من 

 مرات 2املوارد املالية اليت مت حشدها من خالل التربعات فيضاهي  بلغأما م .واإلقليمية الفرعية وإدارات املقر الرئيسي

  .6505/6500يف فرتة السنتني  2على  0بلغ نسبة قاربت قد و يف تزايد وهو ابأفريقي ملنظمة اخلاصةاعتمادات ا صايف

يف نهاية  مرات تقريبا بثالث خماطر الكوارث حجم برنامج التنميةإدارة /من خماطر الكوارث برنامج احلد  فاويف حني 

يف املائة تقريبا يف حالة برنامج االستجابة حلاالت  025بنسبة  وذلك ج،الربام قد منا هذان النوعان منفرتة التقييم، ف

 .يةيف املائة يف حالة برنامج التنم 39الطوارئ وبنسبة 

  
إىل  رصدهاو هاإنفاذو الربامج صياغةب املتعلقة لياتوسؤامل انتقالزاد فقد  ،بالنسبة إىل برنامج التنميةأما  -03م

 ما صياغة مشروعة صالحي لكونمي ةيدانياملتب اكامل ؤساءر كان حبلول نهاية فرتة التقييم،و .املكاتب امليدانية يف أفريقيا

وقد . امليزانيةأصحاب  ماملوافقة عليه وتوجيه عملية اإلنفاذ بصفته ،نيله التصريحولدى  ،وإرشاده عرب عملية التقييم

 املقر الرئيسييف  وإمايف املكتب امليداني إما الدعم الفين من صالحيات املوظف الفين الرئيسي الذي يكون موجودا  بقي

بالنسبة  "املالذ األول" مبثابة عتربيالذي و ،املشروعدورة للمنظمة وسياساتها خالل  لفنيةعن تطبيق املعايري ا واملسؤول

وقد . داد دورة املشروعالرقابة الفنية العامة على امت ملمارسةمت تعيني وحدة فنية رئيسية كما  .الدعم الفين للمشروعإىل 

غري أن  .كثر فعاليةمستويات شراء السلع واخلدمات يف املكاتب امليدانية مبثابة حتسني كبري أتاح إنفاذا أ ارتفاع كان

 منالفين واملشاريع املمولة  ص برامج التعاونخيالتقييم قد وجد عددا من أوجه عدم الكفاءة يف دورة الربنامج فيما 

 .منح التصاريح الفنيةاإلجرائي و املوجزلمنظمة يف كل من كة عدة مكاتب ووحدات خمتلفة لمشارنتيجة التربعات وذلك 

وميكن هلذه املدة أن  بالنسبة إىل مشاريع التعاون الفين تقريبا أشهر 2و 1بني  ماملوافقة عليه يم املشروع واتقي ستغر يو

ويعترب شركاء املنظمة أن العملية . أما املشاريع املمولة من خارج امليزانية فتستغر  هذه املدة على أقل تقدير .تكون أطول

عدى النصف مشاريع التعاون الفين ال تتقيمة ف)ملشروع ا حجمصغر  متكافئة مع والتأخريات الناجتة عنها غرياملعقدة 

وللمزيد من تفويض  هناك جمال للتبسيطو (.يف أحيان كثرية بكثري املبلغ هذا عنقل تال بل  أمريكي مليون دوالر

البلدان طلبات املنظمة على االستجابة فورا ل عمليات تصميم املشاريع وتقييمها من أجل زيادة قدرةيف املسؤوليات 

تعددة املالفر   صياغة املشاريع وتقييمها لدى كل من املوظفني الفنيني يفمهارات  يفولكن هناك ثغرة  .األعضاء

معاجلتها لزيادة جودة وثائق املشروع قبل دخوهلا  تستوجب، والتخصصات يف اإلقليم والعاملني يف املكاتب القطرية

 .عملية التقييم

  
 منائيةالدعم الفين للمشاريع اإل

  
 اخلرباء الفنيني ، تتمثل يف وضعالالمركزية منذ بدايتها تطبيق لعملية األساسيةالسمات  كانت إحدى -01م

مية الفرعية يف املكاتب اإلقلي وقد مت تعيني .كررجل تقديم دعم عالي اجلودة ومتمن البلدان األعضاء من أ ةعلى مقرب

 ،6505ومنذ عام  .6557للمساهمة الفنية لصاحل املكاتب القطرية منذ تأسيسها يف عام " املالذ األول" صفتهاأفريقيا ب

رئيسية وموظفني فنيني  فنيةمبمارسة دور متزايد كوحدات ببطء  ليمية الفرعية واملوظفون الفنيونبدأت املكاتب اإلق

بزيارة أو  فقط متعددة التخصصات يف تلك املكاتب تقومأن الفر   لتقييم اكتشف يف كثري من احلاالتولكن ا .رئيسيني

 :ين، وذلك لألسباب التاليةلدعم الفغايات ال يف السنة زيارتني
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-6506ففي الفرتة : كل مكتب إقليمي فرعييف د قليل نسبيا من الوظائف الفنية هناك عد (0)

بني  توزعت األربعة، وظيفة فنية مكتبية يف املكاتب اإلقليمية الفرعية 30هناك كانت  6503

فرعي ألفريقيا الوسطى، وتسع وظائف يف كل من املكاتب اللمكتب اإلقليمي لست وظائف 

نسبة شغور جراء تفاقم هذا الرقم املتدني نسبيا قد و .يمية الفرعية لشر  وجنوب أفريقيااإلقل

 تهاذرو إىل ووصلتيف املائة يف املكاتب اإلقليمية الفرعية خالل فرتة التقييم  09 تبلغمتوسطة 

 .6506يف املائة يف عام  36نسبة مع 

ما مع الفر  الفنية يف املكاتب اإلقليمية الفرعية ال تتطابق دائ لدى هاراتاملإن جمموعة  (6)

ضمن  قدراتالأم من حيث  فنيةال ربةجماالت اخل ذلك من حيث أكانسواء احتياجات البلد 

ومل جيد التقييم أي  .مستويات اهلياكل العلياتعلقة بالسياسات على أعمال م لتنفيذ الاجمل

 دليل على استشارة املستخدمني األولني للدعم الفين، أي ممثلي املنظمة، بشأن املهارات

 .على أي أساس آخر بناء تعديل مزيج املهاراتري جي أنه الكما  ،الواجب توافرها لدى الفر 

 .املساءلة ضمن شبكة املكاتب امليدانيةب فيما يتعلقطرية وقد وجد الفريق أن هذه ثغرة خ

وجد فريق التقييم أدلة على أن الدعم فقد : على وقت الفريق املتعدد التخصصات اتالطلب كثرة (3)

 ازداديف حني  6506و 6552يف املائة بني عامي  15تراجع بنسبة  املقدم للمشاريع القطرية قد

 .امج اإلقليمية الفرعيةاملقدم للربحلقات العمل والدعم حضور 

يف  شاركةة للمنسق اإلقليمي الفرعي واملإن املسؤوليات اإلدارية ودعم املسؤوليات التمثيلي (1)

تعددة املمن الوقت املتاح للفر   د خفضتمهام ق كلها ،التخطيط على املستوى اإلقليمي الفرعي

   .م الدعم الفين على املستوى القطرييتقدلالتخصصات 

  
تلك املكاتب الصغرية للدعم الفين وأيضا قلة فعالية يف  احلفاظ على يفانعدام كفاءة فريق التقييم وجد قد و -00م

شاريع القطرية ولكن ذلك مل إىل امل ةفنيال ساندةامل املوظفون الفنيون اإلقليميونوقد قّدم . تقديم الدعم الفين للربامج القطرية

 .على العمل املعياري م أنه قد حال دون تركيزهغري "ساندةثغرة امل"يف معاجلة  ملحوظإىل فر   ؤدي

  
تعدد املقدرة الفريق  ةالفني ساندةاحلاجة إىل امل ه من املرجح جدا أن تتخطىيضا أنويدرك فريق التقييم أ -02م

من اخلرباء  اولكن هناك عدد. لو كان املوظفون أكثر تفرغاحتى و الوظائف الفنيةكل  مت إشغالولو  ىالتخصصات حت

مة يف اإلقليم والذين يتمتعون مبؤهالت جيدة ميلكون عقودا قصرية األجل مع املنظ نيني والدوليني الذينالفنيني الوط

وقد اكتشفت التقييمات  .إما يف بلدان إقامتهم وإما يف أماكن أخرى ةالفني مساندةمهام قصرية املدة للأداء ب واملهتمني

يبدو أن هناك و .يذكر على هذا الصعيد تقدم مع أنه مل ُيحرز ستفادة منه بصورة أكرباملورد وأوصت باال السابقة هذا

السماح باستخدام يف  رداشريك املوعدم رغبة  :أال وهي استخدام هؤالء األفراد بشكل أفضلثالثة عوائق حتول دون 

بالعمل خارج  املتعاقدين ملدة قصرية طنينيللموظفني الور بأن عقود املنظمة ال تسمح الطريقة؛ والتصّو هذهب وظفنيامل

العمل التعاوني عرب خمتلف  ماملمولني من امليزانية اليت شكلت عقبة أما الدائمنياملوظفني  دهم؛ ومواقف وممارساتبل

 .ومع ذلك يعترب فريق التقييم أنه بالوسع ختطي تلك املعوقات .اجلنسيات واألوضاع التعاقدية
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 مشاريع التنمية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية 

  
ها املكاتب اإلقليمية هناك أعداد كبرية ومتزايدة من املشاريع اإلقليمية الفرعية واإلقليمية اليت تقوم ب -07م

اإلقليمي املكتب ديرها يأكثر من نصف املشاريع اليت أما  .عب يف املقر الرئيسيوالُش املكتب اإلقليمي ألفريقياالفرعية و

برة للحدود اأو معاجلة املشاكل الع/على دعم العمل يف جمال السياسات وقد ركزت فواملكاتب اإلقليمية الفرعية  ألفريقيا

مثل االحتاد األفريقي واجلماعة  -اإلقليمية الفرعية /أو تقديم املساعدة الفنية للجماعات االقتصادية اإلقليمية/و

واجلماعة االمنائية للجنوب األفريقي واللجنة  ،اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةاالقتصادية لدول غرب أفريقيا و

اعات االقتصادية مممثلون عن اجل د أعربوق. مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل الدائمة املشرتكة بني الدول املعنية

ئج احملرزة من خالل تلك للنتا الكبري قديرهمن تعاإلقليمية الذين اجتمع بهم فريق التقييم خالل زياراته ضمن اإلقليم 

وال سيما فيما يتعلق بقضايا  مبواصلة الشراكة مع املنظمة موأعربوا عن متنياته .املشورة بشأن السياسات جلهة املشاريع

 .التكامل مثل سياسات التجارة الزراعية وإدارة املوارد الطبيعية

  
من  جمموعة بنياإلقليمية الفرعية الذي يتناول مسائل مشرتكة /ميةوهناك نوع ثان من املشاريع اإلقلي -02م

ويف حني أن هناك منافع  .مثل إدارة املصايد أو التجارة عرب احلدود أو اآلفات واألمراض العابرة للحدود ،البلدان

املشاريع من قبل  ألهمية هذه" الفاتر" ديرفإن التق ،البلدان املعنيةمن معاجلة هذه القضايا يف جمموعة واضحة من 

وجودة املشاريع املبني  الثغرة القائمة هوهذ .املكاتب القطرية يشري إىل أنها ال تفي حتديدا باالحتياجات املعينة للبلدان

اليت تتسم بها املشاريع اليت تدار  زآز من امل ، تعتربال تليب فعال االحتياجات الوطنية احملددة اليتو يف جمال معني

 لحظاليت تالفرعية ية اإلقليم/ تنفيذ هذا النوع من املشاريع اإلقليميةوقد تبني أن طرائق  .بأكملها ما فو  املستوى الوطين

 ،ةعن املكونات الوطني داخل البلدالرقابة والدعم الفين والتنسيق من قبل وحدة مركزية إىل جانب املسؤولية  نم امزجي

موظفي املنظمة القطريني  من قبلألكرب واملعرفة األفضل للمشروع من خالل االلتزام ا وذلك - نتائج أكثر فعالية إىل تؤدي

 .والتزآزرات الناجتة عن ذلك مع املشاريع الوطنية األخرى

  
 ايف أفريقي عمل املنظمة للحد من خماطر الكوارث وإدارة خماطر الكوارث

  
نسبة قطاع الزراعة  وقد تلقىالعامل،  يف اخلاصة بالشأن اإلنساني تللتمويال أكرب متلقتعترب أفريقيا  -09م

برجمة اإلغاثة واإلنعاش يف حاالت  كانتوخالل فرتة التقييم،  .متزايدة من هذا التمويل على مر السنوات العشر املاضية

التدخالت ب ، فيما يتعلقالطوارئ وإعادة التأهيل يف روما ياتعمل شعبة إدارةإىل  بنسبة كبرية ختضع الطوارئ للمنظمة

أما  .الرامية إىل التخفيف من التداعيات احلادة واملتوسطة األجل للنزاعات وموجات اجلفاف والفيضانات واألمراض

 ت الطوارئ يفقيد النظر منذ تقييم عمليات املنظمة يف حاالفبرنامج االستجابة حلاالت الطوارئ  تطبيق الالمركزية على

املسؤولية من شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل إىل  نقلمن أجل  6506جدول زمين عام  وضعمت وقد . 6559 عام

كما جيب تعزيز املكتب اإلقليمي ليدعم املكاتب  .6و 0عمليات االستجابة من املستوى بالنسبة إىل ممثليات املنظمة 

جدا  يف مرحلة متأخرة االستجابة للطوارئ قد حصلعلى المركزية ال تطبيق حني أنويف  .القطرية يف هذا الدور اجلديد

فيما يتعلق بهذه و .املنظمة يف اإلقليم يف السنوات املقبلة على حضور تداعيات مهمة ستكون لهف، من فرتة التقييم
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ق القطرية اليت زارها الفري من املكاتب الكثريقام وقد  .العمليات، وجد فريق التقييم فرصا وحتديات على حد سواء

  من امليزانية حتت قيادة ممثلاملمولني دائمنيواملوظفني ال اخلاصة بالطوارئ الكبرية شاريعاملباإلدماج الناجح ملوظفي 

عن صياغة الربامج وحشد املوارد  األقدم املسؤولف املنظمة، مع اضطالع املنسق السابق لالستجابات للطوارئ بدور املوظ

تقوم تلك  ،من الفريقني يف كلالربنامج باملوظفني واخلربة  ىباالعتماد على نقاط القوة لدو .املنظمة ف ممثلإشراحتت 

وذلك من خالل تعزيز قدرة  وبني وضع الربنامج ردم اهلوة بني االستجابة للكارثةاملكاتب القطرية بتطوير برامج مصممة ل

اليت من شأنها ختفيف أثر الصدمات املناخية يف  ام األراضيونظم استخد على التكيف مع الكوارث اجملتمعات احمللية

هج وطريقة العمل يف الُن الختالفاتامع بروز مت عملية التكامل بتحديات كبرية ولكن يف بعض البلدان اصطد .املستقبل

 .والوضع التعاقدي ومستوى األجور

  
هي قد ا على صعيد املعلومات والتحليل والدعوة، وتؤدي مكاتب الطوارئ اإلقليمية الفرعية دورا هام -65م

من األمم املتحدة ومن غري األمم املتحدة مبا يف  األخرى يف اجملال اإلنساني اجلهات الفاعلة أقامت شراكات متينة مع

 كاملل بالمتّو" االستشعارية"أن تلك املكاتب ب يعرتف فريق التقييم غري أّن .اإلقليمية اجلماعات االقتصاديةذلك 

احلد من مهارات  النظر يف كيفية مأسسة دعو إىلي األمر الذي –ال تدوم قد  بأنهامشاريع من خارج امليزانية و بواسطة

 .التشكيلة العامة للمالكاملدى القصري واملتوسط، ضمن  على ،لكوارث وإدارة خماطرة الكوارثخماطر ا

   
 عارفالعمل املعياري وإدارة امل 3-6-3

  
وأن هناك  من قبل شركائها يف اإلقليم كبريالتقدير ال يلقىمل املعياري للمنظمة ال يزال التقييم أن العوجد  -60م

معظم العمل أما . املنظمة واليةب املشمولة االتاجملامليدانية يف خمتلف املكاتب  جزهتنعلى عمل معياري  أمثلة عدة

اختيارهم للمنتجات  كونن يالذي لمسؤولني الفنينيلدية مبادرة فر مثرةهو فاملكاتب امليدانية  ؤديهاملعياري الذي ت

كن ال يبدو أن ول. صيةالشخ تهمجال خربمباملوارد املتاحة من خارج امليزانية وببالدرجة األوىل مرهونا  هاتطوير واجبال

 املنظمة ريأثتمن  قلليمر الذي األ ،ضمن شبكة املكاتب امليدانية يف أفريقيا لتطوير املعياري للمنتجاتل اعام اهناك تنسيق

 .اميف هذا اجملال اهل

  
ضرورية  املنظمة كافًةمستويات احلر لألفكار بني الزمالء على التدفق  تيحاليت ت ارفشبكات املعتعترب  -66م

 م االتكالهلذه املسؤولية املهمة إذ يت زيما يكفي من الرتك حتى اآلن مل يتم إيالءو .تقدماملعرفة وللدعم الفين امل لتوليد

ة األصغر لعديد من موظفي املنظمل ، األمر الذي يشكل عثرةة من أجل تبادل املعارفعلى جهات االتصال غري الرمسي

 .يتعيينهم يف املقر الرئيسالذين مل يتم  لموظفني الوطنينيلسنا و

  
 واالتصاالت اجلنسانيةالشؤون : القطاعاتالقضايا املشرتكة بني  3-6-1

  
 اجلنساني يف اجملال على العمل ةالمركزيل اإلجيابي تأثريال بشأنأدلة واضحة  إىل التقييم لصمل خي -63م

كانون /شاغرا منذ يناير املكتب اإلقليمي ألفريقياالقضايا اجلنسانية يف عن  سؤولمنصب املوظف امل ال يزالف. قليمضمن اإل

قد و .العمل يف مجيع أحناء اإلقليم لتوجيهنصب يف أقرب وقت ممكن هذا امل إشغالاملهم  يف حني من، 6506الثاني 
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وليس فقط جهات  ،يف تطوير الربامج ساهمنيمجيع املوظفني امل أن يشمل التدريبوجد التقييم أن هناك حاجة إىل 

ولكن  اجلنساني المليدانية يف اجملقبل املكاتب ا هناك جمال واسع لالبتكار منو. االتصال املعنية بالشأن اجلنساني

 .زمام املبادرة يتولواأن  املنظمة على وجه اخلصوص على ممثلي

 

زيادة متواضعة يف نسبة النساء مقارنة  سّجلتفقد  يف املكاتب امليدانية التوازن بني اجلنسني بالنسبة إىل- 61م

يف  33إىل  66من  إذ ارتفعت املكاتب اإلقليمية الفرعية،يف و املكتب اإلقليمي ألفريقياة يف الفنيبالرجال يف الوظائف 

 أما ،نساء 0كانت هناك  6550ففي عام : ولكن مل تسجل أية زيادة ملحوظة يف عدد اإلناث يف املكاتب القطرية  .املائة

 (.32من أصل ) 2أصبح عددهن فقد  6506يف عام 

  
 أن على الرغم من يف اإلقليم االتصال وإنفاذهتخطيط ب فيما يتعلقللتحسني  التقييم جماال واسعاجد قد وو -60م

ال  اجزءيعترب املوارد  حشد ومبا أن. يف هذا اجملال القدرات نحّسجابة للطوارئ يف بعض البلدان قد وجود فر  االست

أعمال  متثلالكفيلة بأن  دواملوا فإن كال من مهارات التواصل الشخصية يدانيةاملكاتب امل ضمنيتجزأ من عمل املنظمة 

 .دعم أفضل يف جمال االتصالإىل وهناك حاجة . ن ذات أهمية حيويةستكو ،بالصورة املناسبة املنظمة

  
 دارةاإل 3-6-0

  
لبشرية إدارة املوارد اك)مهام املكاتب امليدانية  جمموعةعلى أنها هذا التقييم  مبوجبإلدارة اعّرف ُت -62م

ربنامج عمل ل الناجح تنفيذلل اتيةؤاليت ختلق بيئة م( ائجاملوارد، واإلدارة القائمة على النت حشدواملالية واإلدارة، و

 :التاليكمن هذه اجملاالت  كل جماللنتائج التقييم وكانت . املكاتب تلكاملنظمة من قبل 

  
 إدارة املوارد البشرية

  
ة على ممارسة األدوار قدرة املكاتب امليداني قد عرقل املرتفعة معدالت الشغور إن استمرار :التوظيف- 67م

استخدام  شاغرا من أجلئف الوظا د إبقاء بعضتعّم بعض األدلة تفيدو .للمنظمةمنوذج الالمركزية  املتوقعة منها يف

الربنامج  اليت يلحظها املوظفني ما يوحي بأن املوارد من غريتغطية تكاليف غري املوظفني، لها ب اصةاألموال اخل

ملوظفني با املتعلقةلمنظمة ل التوظيف جراءاتإل من ناحية أخرى، ميكنو. ليست كافية لتلبية االحتياجات ،ديالعا

عندما  متفرغا هلا للوظيفة املرشح مل يعد فيها على حاالتالتقييم  قد وقع فريقف. أن تستغر  الكثري من الوقتالدوليني 

 .لتعرض عليه الوظيفةاستكملت املنظمة عملية تقييمه وأصبحت مستعدة 

  
يف وكاالت  ممن نظرائه درجات أقلب ألقاليميف ا ن موظفو املنظمة الوطنيونما يعّي عادًة :ظروف العمل- 62م

من بني أدنى  املتوسط هي يف مناصبهم مستويات فإن: مثلي املنظمةمب تتعلقحالة موازية  مثةو .األمم املتحدة األخرى

 .تلك الرتبةممثلي املنظمة إىل  تتم ترقيةال  ،أعلى ما يوجد منصب برتبةحتى عندو ،يف منظومة األمم املتحدة املستويات

 كما تتسم املكاتب امليدانية للمنظمة .ودوافعهمظفني على معنويات املو ةسلبي اتتأثري وقد تكون لتلك املمارسات

 .منها وال سيما املكاتب القطرية ية،رئيسال الوظائف من أجل أداءني لبشرية من غري املوظفالكبري على املوارد ا هااعتمادب
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يف  املوظفنيالعديد من  حبيث يستمر  خمصصة الطابع،غري املوظفني ات التعاقدية للموارد البشرية منالرتتيبوتكون 

ذوي املوظفني  أولئك عدد أن على الرغم منو .أشهر 3ترتاوح مدتها بني شهر واحد وعقود  العمل لسنوات مبوجب

ليس فدمات حيوية للمنظمة على أساس منتظم، يقدمون خامليزانية العادية وموظفي  يفو  عدد العقود القصرية األجل

 .التدريب/املهينفرص التطوير فيما يتعلق ب موغالبا ما يتم التغاضي عنه ئهمأدالتقييم  على مستوى املنظمة هناك نظام

  
لتمثيل ة ولفرعيال ةقليمياإل اتبكامل ةتعددة إلداراملسؤوليات املب االضطالع إن :ادةمسؤوليات املوظفني والقي- 69م

 .وظفني األكثر اماسة الذين يقومون بدور املنسقني على مستوى اإلقليم الفرعيامل لدى فو  القدرة املعقولة حتىي القطري

تقييم الرحب وي. واملكاتب اإلقليمية الفرعية املكتب اإلقليمي ألفريقيا منكل أداء ضعف  األمر من عواملوقد كان هذا 

ات اإلدارية والقيادية، القدرباملنظمة، ال سيما فيما يتعلق  ممثلي لوظيفةاملرشحني  النتقاء اختذت اليتطوات اخلب

وانه تقييم جناح هذا ألالسابق  يف حني أنه ال يزال منو .ةهمامل من املؤهالت ةاملنظم عملالسابقة يف اخلربة  العتبارو

 مهمة وقد مت تفويض. املنظمة حتسن نوعية ممثلي اىل غري الرمسيةنهج اجلديد القائم على الكفاءة، تشري األدلة ال

األمر غري  هذا أن يعترب تقييمال غري أّن ،األقاليم الفرعية منسقي إىلاملكاتب القطرية  من ،ممثلي املنظمة اإلشراف على

املمثل اإلشراف املباشر من قبل  إما .اخلاصة خربتهمأداء ممثلي املنظمة ومستوى بزئية اجل ة املنسقنيمعرفإىل نظرا  جائز

أنواع الدعم اليت حيتاجون إليها من ب وزيادة املعرفة إشراف أكثر مشوال كفيل بتمكنيفاملوظفني  من دعمباإلقليمي 

 .عمل املنظمةبالنسبة إىل وظيفة ممثل املنظمة ل األهمية احملوريةل أفض عكس على حنويكما املكتب اإلقليمي ألفريقيا، 

  
زيد من امل إيالء يتوجبس أفضلنتائج أكثر و القطرية لكي حتقق املكاتب :همتدريبتطوير املوظفني و- 35م

 جرىيف حني و .على حد سواء ملوظفني الدوليني والوطنينيا لدى هاراتامل طويروإدارة األداء وت إىل التوظيفهمية األ

 وهذا. جم بعد إىل برنامج تدرييب ملموسيرت مل فهو مليدانية يف أفريقياملكاتب ادى اتقييم شامل لالحتياجات التدريبية ل

التمويل من  اليت يقدمهاملباشر وغري املباشر تكاليف الدعم ا كامل وميكن استخدام. على أداء املنظمة سلبا يؤثر األمر

 .برنامج املنظمة طبيقب على تتعزيز قدرة املكاتمن أجل  انيةخارج امليز

  
 اطالعهم على بفضلاملوظفني هؤالء يز قدرات تعزلتنقل املوظفني مهم بالنسبة للمنظمة إن  :التنقل- 30م

لسوء احلظ، كان تنقل كن لو .قدرة املنظمة بشكل عام بدوره يعزز األمر الذية، الفنيجمموعة متنوعة من اخلربات 

 بتسريع كفيلة التنقل خبصوص سياسةوضع هناك حاجة إىل لذا  .جدا قليال وضمن حدوده اإلقليم حنوموظفي املنظمة 

 .تناوب داخل املنظمةال

  
 احملددة اهلامة من العواملاملكاتب امليدانية ثقافة العمل يف  تعترب :معنويات املوظفني وتغيري الثقافة- 36م

تغيري الثقافة قد ساءت بشكل  إىلالعاملني  نظرةقييم أن وجد فريق التقد و .الالمركزية  برياتد من يالناجح أل نفاذلإل

بناء فر  العمل والتمكني لزيد من االهتمام إيالء املهناك حاجة إىل لذا . عام أو بقيت على حاهلا خالل السنوات األخرية

 .التنميةبرامج برامج الطوارئ و بني تدمج اليتيف املكاتب  ،يف هذا الوقت احلرج  سيمااملكاتب، وال فر يف إطار 

  
 املالية واإلدارة واملشرتيات
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 عززتت مل( باستثناء املشرتيات)واإلدارة  اليةفريق التقييم أن القدرات يف جمال امل وجد، بصورة عامة- 33م

قادرة على حتمل مسؤوليات جديدة وضمان الرقابة  جيعلها مباات املالية األربع املاضية بشكل كاف خالل الفرت

مبن فيهم مساعد اإلداري عادة من ثالثة موظفني وطنيني  ف املالكيتأّلعلى الصعيد القطري، و .نيكافيالواإلشراف 

 .من موارد خارج امليزانية ونممول وظفونما كان ذلك ممكنا محيث يضاف إليهمإداريني،  كاتبنيو املنظمة يةممثل إلدارة

للدخل بالنسبة املكاتب امليدانية، ولكنها تستخدم بشكل  اضروري اليتكمي امصدر أرباح الدعم اإلداري والتشغيليوتعترب 

 الدعم اإلداري أرباح تعذر جتميعنه يوألية، بطريقة معقدة للغا عرضاملبلغ املتاح ي والسبب الرئيسي هو أن غري فعال

مع عقود  حتىاستخدامها ب ا األمر يضرهذو .نى يف إطارهذي جتملشروع الا على فرتةأكرب متتد  عمالألوالتشغيلي 

 .تغطية التكاليف غري املباشرةمن أجل لعمليات املكاتب األخرى  الدعم الكبريأشكال املوظفني املتوسطة األجل أو 

  
 اآلن العديد من املسؤوليات اهلامة املفوضةاملكتب اإلقليمي ميلك  :دور املكتب اإلقليمي يف اإلدارة واملالية- 31م

وقد خلص التقييم إىل أن أداء  .لإلشراف والدعم يف مجيع اجلوانب الربناجمية واإلدارية لعمل املنظمة يف اإلقليم إليه

النظام العاملي إلدارة ) تأثري أدوات النظم اجلديدةفإن . األدوار اجلديدة كان خمتلطاتلك يف  املكتب اإلقليمي ألفريقيا

االت املسؤوليات لعمليات إعادة التأهيل يف ح بتطبيق الالمركزية علىواملسؤوليات والقدرات اإلضافية املرتبطة ( املوارد

ه ال ولكن املؤسسي متزايد يف توفري التدريب على حنو املكتب اإلقليمي ألفريقيا يشاركو. الطوارئ ليست واضحة بعد

دعم درة على توفري الالق الديهفاملنشأة حديثا وحدة اإلدارة القائمة على النتائج  أما. ة يف هذا اجملالدقدرات حمد ميلك

ما جيعل  ،املشاريعمن خالل ل متّو املكتب اإلقليمي ألفريقياإىل املكاتب القطرية ولكن القدرات املوجودة ضمن  املنشود

 الرئاسيةدعوة األجهزة الفنية وب ةالدعم اإلداري املرتبط مهامإىل و هذه الوظائفبالنسبة إىل و .غري مؤكد امستقبله

بكفاءة املكتب اإلقليمي  يعمل من األهمية مبكان أنف .وظائف حمددة هناك حاجة إىلوجد التقييم أن  اإلقليمية،

 .أن حيذو حذوه اإلقليمملنظمة يف ا من مكاتب كل مكتبميكن لحبيث  فعاليةبو

  
خربة لكن ، وحشد املواردعن  مسؤولًةمجيع املكاتب امليدانية أصبحت ، 6505منذ عام  :املوارد حشد- 30م

يف  املوارد حشدقدرات  تنحصر كامليف الوقت احلاضر، و .حمدودة املوارد حشدتتبع ودعم جهود يف املكاتب امليدانية 

ني من شعبة عملية الطوارئ وإعادة املمول ااملرتبطني به املوظفنيبحلاالت الطوارئ ويف برامج االستجابة  أفريقيا تقريبا

املمثل  دالغذائي نتيجة جلهولألمن  فريقياأل ماناتء حساب األإنشافكان  6506يف عام  اماهل جنازاإل أما. التأهيل

ماليني دوالر  05بدفع  الغابونو ،مليون دوالر أمريكي 35بدفع مبلغ  غينيا االستوائية تعهدت وحتى اآلن. اإلقليمي

 إلدارة املنظمة احلساب خيضعسوف و. حسابتخصيص موارد للب لدان أفريقية أخرىأنغوال وبكما وعدت  أمريكي

من أجل  ،للتنمية الزراعية يف أفريقيا مثل الربنامج الشامل وتشرف عليهاأفريقيا  ودهااليت تق املبادرات دعميوف وس

وهناك  .للتمويل خالل فرتة التقييممصدرا متواضعا  بيئة العامليةكان مرفق القد و. قليمتعزيز اإلنتاجية الزراعية يف اإل

اضي واملياه والغابات املستدامة لألر اإلدارة منالنسبية للمنظمة  ميكن فعلها نظرا إىل املزايا الكثري من األمور األخرى اليت

أن املنظمة تواجه غري . تغري املناخ والتكيف معه وطأةمن  التخفيف وإدارة د األمساك، وإدارة خماطر الكوارثيومصا

إجراء على  مركز االستثمار بنّية شعبةيم تقيب الوقد رّح. على االستفادة من هذه الفرصةقدرتها  صعوبات من حيث

 .ملرفقا املنظمة والقدرة على تعزيز الشراكة بنيدعم مرفق البيئة العاملية يف املنظمة وتقديم مقرتحات ل استعراض حلوكمة
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 اإلدارة القائمة على النتائج

  
 النتائجإطار بيف هذه املرحلة ال ترتبط بالضرورة  فهذه األخرية ،لنتائجلأطر  على شاريعامليف حني حتتوي - 32م

املكاتب اإلقليمية  من عداد تقارير التنفيذ ودعم التقييمإو يالتخطيط الرباجم نظام يستوجبو .الربجمة القطرية أطر ضمن

م استخداولكن من الصعب جدا  ،منظمةيف اإلطار االسرتاتيجي لل ل مساهماتهاأن تفّص الفرعية واملكتب اإلقليمي ألفريقيا

سيكون من  6509-6505ومع اعتماد اإلطار االسرتاتيجي املنقح للفرتة . تقييم األداء التقارير الناجتة عن ذلك لغايات

قائمة على النتائج إلدارة اللتأسيس بنية قوية ولكن خفيفة من أجل اإلدارة القائمة على النتائج  ترشيداملهم حماولة 

 .الرصد واإلبالغ من استخدامها لكل ميكنولد معلومات تسهلة االستخدام و حبيث تكون ،للمنظمة

  
 تقديم الدعم إىل اهليئات الرئاسية للمنظمة 3-6-2

  
منظمة ال يتجزأ من اهليكل اإلداري لل جزءك إن اعتبار املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا :ألفريقيااملؤمتر اإلقليمي  -37م

قد أعربت البلدان األعضاء عن و .العلى حنو فّع قاألمر الذي حتّق ،من الالمركزية زيدامل حنواملنظمة  توجههو نتيجة 

مفيدة ملناقشة القضايا  االجتماعات اعتربتأمانة، وك بدورهاملؤمتر  بدعم املكتب اإلقليمي ألفريقياها لقيام تقدير

 تهم ملناقشة البنود اليت جماال أكرب تيحمتر ميكن أن تاملؤ دوراتووجد التقييم أن . الرئيسية الربناجمية والسياسية

  .الرفيعة املستوىذلك قضايا السياسة ، مبا يف يف الوقت الراهن أفريقيا

  
ة األفريقية لإلحصاءات اللجن: التالية األجهزة الدستورية فريقياأل اإلقليم يف تنشط :األجهزة الدستورية -32م

 جلنةو ؛بية األحياء املائية يف أفريقياجلنة املصايد الداخلية وترو؛ ربيةفريقية للغابات واحلياة الواللجنة األ ؛الزراعية

دعم األمانة  أن يف حنيو .ألمساكصايد املنة جنوب غرب احمليط اهلندي جلو ؛مصايد أمساك شر  وسط األطلسي

يف حالة )واملكتب اإلقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية  املكتب اإلقليمي ألفريقيا من مسؤوليةهلذه اهليئات هو  الرمسي

العاملية ذات الصلة  ألجهزةا وبني امعالقة قوية بينه هناك أيضا (صايد األمساكملنة جنوب غرب احمليط اهلندي جل

اإلقليمية  باخلربةحلفاظ على الروابط من أجل ا داج حمّبذة هذه العالقةو .فرعية جمللس املنظمةهيئات  تعترباليت 

 إلقليميةا األجهزة بني عالقةالحاجة إىل توضيح  ولكن هناك. املستويني كل من على جتميع املعلومات العامليةإتاحة و

األجهزة قدمت دعما جيدا إىل قد وجد التقييم أن املنظمة  قدو. بنية املؤسسية اإلقليميةمن أجل تعزيز الاملؤمتر و

املكتب اإلقليمي الفرعي و املكتب اإلقليمي ألفريقيااملوظفني الفنيني يف وعلى . من خالل موظفيها الفنيني الدستورية

العمل ال ينتقص من أن هذا الحظ األجهزة الدستورية، ولكن التقييم  صلتهم الفنية بتلكحلفاظ على ا ألفريقيا اجلنوبية

 .تنظيم االجتماعاتاخلدمات اللوجستية و مثل -الفين  همختصصويتضمن وظائف خارج  واجباتهم الفنية األخرى،

يت  تلك احلاالت اليفو. ا من حيث الوقتكبريالتزاما  ذلك ميكن أن يتطلب ،اإلقليمي ألفريقيا واملؤمتراحلال  يكما هو

أن و انةلألم مؤقتة ر ترتيباتتوفأن من املهم للمنظمة  ،باجلهاز الدستوري شاغرة صلةالالفنية ذات  تكون فيها الوظيفة

 .وظيفة يف أقرب وقت ممكنالذ اخلطوات الالزمة لشغل تخت

 

 يف أفريقيا الشراكات 3-6-7
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يف  هات الفاعلةاجل عدد يتزايد فيهايتها يف بيئة سريعة التطور وال أن متارسلمنظمة لالشراكات تتيح  -39م

 واخلربة الفنية داخل البيئة احمللية كانةوامل ملعرفةمن حيث ازايا النسبية احملددة جماالت عمل املنظمة، مع امل

من خالل  قاتها مع شركائها الرئيسينينجاح املنظمة يف تعزيز عالل ويرد فيما يلي وصف .املواردوالوصول إىل 

 .الالمركزية

  
ز التعاون رّك اإلقليمي ألفريقيا املؤمترشيا مع توصيات االسنوات األخرية، ومتخالل  .االحتاد األفريقي -15م

لالقتصاد  فريقيالدعم املباشر ملديرية االحتاد األعلى االحتاد االفريقي يف املقام األول على تعزيز القدرات وو بني املنظمة

الربنامج الشامل للتنمية /ن أجل التنمية يف أفريقياوكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة مو الريفي والزراعة

ة جملموعة الدول مشارك ةرئيسو ةمنسقبصفتها و ،إلقليميالعمل يف إطار آلية التنسيق اومن خالل . الزراعية يف أفريقيا

ومبا  .الشامل الربنامج جلدول أعمالالدعم  مزيدا منحشدت املنظمة  ،والتنمية الريفية ألمن الغذائيوا املعنية بالزراعة

سوف كثري من البلدان، دى المرحلة التنفيذ ل تسري حاليا حنو للتنمية الزراعية يف أفريقيا مبادرة الربنامج الشامل أن

على  ةخطوات لزيادة القدر ذلكتطلب يقد و. وجودها على املستوى القطري فضلأكثر أهمية تكون مشاركة املنظمة 

ومن املرجح أيضا أن . تخطيط االستثمارل حتليل السياسات وتقديم الدعم ل جمايف وشبه اإلقليمي املستويني القطري

اد االحتبعن االتصال  وجعله مسؤوالأديس أبابا فرعي يف القليمي اإلكتب امل يف رفيع املستوىموظف تعيني  يؤدي

 .، وهو أمر يرّحب به التقييمةلمنظمل أكثر تنظيما استجابة إىل ،األفريقي

  
 االقتصادية اإلقليمية على ا املتعلق باجلماعاتركزت املنظمة عمله :اجلماعات االقتصادية اإلقليمية -10م

 تلك اجلماعاتو .لتكامل االقتصادي يف القارةل رئيسيةبوصفها عناصر فريقي اد األاملعرتف بها من قبل االحت اجلماعات

كة لشر  وجنوب والسو  املشرت ،ائية للجنوب األفريقياإلمن، واجلماعة تصادية لدول غرب أفريقيااجلماعة االق: هي

تعزيز املكتب اإلقليمي  أما .واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، االقتصادية لدول وسط أفريقيا ، واجلماعةأفريقيا

 قد أمثرف ،الالمركزية تطبيق ثيوبيا كجزء من عمليةإرعية اجلديدة يف غانا والغابون وألفريقيا وإنشاء املكاتب اإلقليمية الف

وكذلك مع االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية  قليميةإلااجلماعات االقتصادية اكات مع نتائج إجيابية يف تعزيز الشر

اجلماعات االقتصادية من جانب  ا عالياقديرت ها امليدانيةمناقشات جدت بعثة التقييم يفوقد و .لألمم املتحدة ألفريقيا

 .لدعم الذي تقدمه املنظمة من خالل برامج التعاون الفين واملشاريع املمولة من خارج امليزانيةلالدول األعضاء  أوة اإلقليمي

معظم  فإّن والتأخريات املعتادة يف مرحلة االنطال ،طولة املعلى الرغم من إجراءات املوافقة  أنهبوقد مت االعرتاف 

إطارا اسرتاتيجيا  مل تضع املنظمةغري أّن . مساهمات مفيدة متقد قّد ملنظمةاأن أهدافها املرجوة، و قد حققت املشاريع

لموارد ذات الصلة وخطط عمل ل اتفظمع أهداف حمددة بوضوح وحم اإلقليميةاجلماعات االقتصادية لشراكاتها مع 

فإّن اإلقليمية،  االقتصاديةاجلماعات يف حني مت التوقيع على مذكرات تفاهم جديدة للشراكة مع عدد من و .لتنفيذها

على يف الوقت احلاضر  التعاونوجيري . مكنةشكال التعاون املألو للمجاالتت تقتصر على تعريف واسع هذه االتفاقا

االهتمام على ويف املكاتب اإلقليمية الفرعية أساس خمصص وتعتمد األنشطة إىل حد كبري على اخلربات املتاحة 

 .الشخصي للموظفني الفنيني
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فرعي القليمي اإلكتب املمن خالل  ال سيماتعمل املنظمة،  .الشراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى -16م

لفنية، فضال عن التعاون بشكل وثيق مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف عدد من اجملاالت ا ،لشر  أفريقيا يف أديس أبابا

آلية يف املنظمة عضو و .للتنمية الزراعية يف أفريقيا الربنامج الشامل/الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا حول

الذي يشرف على وفريق اإلدارة اإلقليمي لألمم املتحدة  اللجنة االقتصادية ألفريقيا دعت إليها يتال ةالتنسيق اإلقليمي

يف الفرعي يضا على الصعيد اإلقليمي اون أالتع ريجيو .عملية الفريق القطريواإلدارة الشاملة ل يف اإلقليم املنسقني املقيمني

واللجنة  املشرتكة بني األمم املتحدة األخرى تالالوكاة الفرعية واإلنسانية بني مكاتب الطوارئ اإلقليمياملساعدات  مراكز

 .االتصال أنشطةتحليل ووالاألمن الغذائي رصد فيما يتعلق ب الدائمة املشرتكة بني الوكاالت

  
من خالل مشاركة املنظمة  على املستوى الوطين هومم املتحدة ألا تلتعاون وكاال املستوى األوليغري أن  -13م

ساهم بشكل وت القطري يف الفريق مقّي عضو على أنها بشكل شبه عمومياملنظمة إىل نظر وُي .يف فريق األمم املتحدة القطري

أسرة األمم  ضمنليس فقط  أو الزراعة،/الغذائي و اجملموعات املواضيعية حول األمن هامة، مثل قيادة طر بجوهري 

املنظمة هو  احلاالت اليت يكون فيها ممثل ذا الواقع هياالستثناء هلو .التنمية شركاءتحدة ولكن أيضا يف جمموعات امل

عندما ال يكونون متاحني يف أحيان كثرية من أجل العمل على املستوى  كما ذكر أعاله املنسق اإلقليمي الفرعيأيضا 

نظرا ألهمية األمن الغذائي واإلنتاج  موارد املنظمة عن أسفها حملدوديةألمم املتحدة ل كثرية وكاالتت أعربقد و. القطري

سألة مستغرقة للوقت مملتحدة مم ايف إطار عمل األ فقد اعتربت املشاركة املنظمة، من جانبأما . الزراعي يف أفريقيا

إىل برامج ن يف بعض األحيا أدت اليتأسرة األمم املتحدة  ضمنالشراكات يزة بسبب زيادة عموما م ها تشكلولكن

 ". توحيد األداء"دعم مفهوم تمشرتكة 

  
قادرة  فهي للمنظمةبالنسبة  امهم شريكا منظمات اجملتمع املدنيتعترب  :الشراكات مع اجملتمع املدني -11م

وجهات  عرض علىي األمن الغذائي والزراعة، ولدعم يف نواحا إىل حاجةاألشد  األطراف على اجلمع بني العديد من

عمل طوال  قد بالشراكات معيناملكتب اإلقليمي ألفريقيا موظف ولدى  .يف احلوار الوطين واإلقليمي تلك األطراف نظر

املنظمة مع منظمات  غري أن عمل. ستوى اإلقليمي واإلقليمي الفرعياجلامعة على امل دعم املنظماتيف فرتة التقييم 

 العالقة فيها تبقىاملعرفة وحاالت أخرى  يف شراكات عن أمثلة فهناكدني خيتلف من بلد إىل بلد، اجملتمع امل

 .د اخلدمةأو على مستوى مزّو خمصصًة

  
اليت  بلداناليف  املقابالت اليت أجراها بنفسهيف  ،جد فريق التقييمو :الشراكات مع القطاع اخلاص -10م

شارك للربح يف نيجرييا، حيث  املتوخية مع كيانات القطاع اخلاص عاملالت عن ا فقطواحد مثاال ،احلالة ةدراس مشلتها

 على معرفة جيدةومنظمات املزارعني . إىل جانب احلكومة اإلغاثةيف تنسيق استجابة  شكل فاعلالقطاع اخلاص ب

ة إىل اآلليات املناسبة حملاورتها حول القضايا يف عدد كبري من البلدان األفريقية، ولكنها تفيد عن افتقار املنظممة باملنظ

 .أيضا يف عداد العوائق فقد اعترب ،أما عجز املنظمة عن تقديم التمويل إال مبوافقة صرحية من احلكومة. اليت تهمها

  
يف  املنظمة ركزية على شراكاتتطبيق الالم تداعياتب فيما يتعلق :الدولي اجملتمع اإلمنائيالشراكات مع  -12م

 تعزيز لاعمأمتويل إىل بدأت من الدعم يف حاالت الطوارئ  كانت قد عملية االنتقال الواعدة اليتُذكرت جمال املوارد، 
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 بنسبةوقد كان هذا ممكنا  .يف أفريقيا الغذائي نعدام األمنال ملعاجلة بعض األسباب الكامنة ،توسطة األجلاملرونة امل

الرغم من أن برنامج على و .الشركاء احملليني يف املوارد املنظمة وممثلي موظفيالشراكات اليت أنشئت بني  فضلب كبرية

 املعنيونن واملوظف اليت بذهلااملوارد  حشدجهود  فإنمن فرتة التقييم،  نسبة كبريةخالل  كان مركزيا الطوارئ نفسه

لتشكيل توسيع النجاح يف هذا السيا   أما .لنجاح الربنامج رئيسيال عنصرال تشكل هي اليتالت الطوارئ يف البلدان احب

 الربامجير تطو من أجل باملرونة واحلوافز لديها موظفي التنميةبتزويد املنظمة  قيام فسيكون رهنلمنظمة ل منائيةإحمفظة 

هم يلإمفوضة  ميدانيةأيضا سلطة  والذين لديهم نمية الذين يقيمون يف البلديف التمع موظفي شركائها  والتفاوض بشأنها

  .من مقرهم الرئيسي

  
 للمنظمة الالمركزية منوذج مالءمة  3-3

 
املنظمة،  عملية بالتزامن معالالمركزية  قد شرعت يف عمليات لتطبيقظم وكاالت األمم املتحدة مع مبا أن -17م

 والتوازن مت تفويضهاهام اليت وأنواع امل مكاتبهامم املتحدة من حيث هيكل التقييم مقارنة موجزة بني وكاالت األ ىجرأ

الوكاالت األخرى يف  تكوين فكرة عن النهج الذي اتبعته لئيسي واملكاتب امليدانية من أجاملقر الربني  العام للموظفني

يف جمال  شاركةامل الكربى املنظمات الست أما .نفسهمنوذج املنظمة  تقييمتطبيق العملية وذلك على سبيل املساهمة يف 

 ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ،وبرنامج األغذية العاملي ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ي، أالتنمية والعمل اإلنساني

املكاتب شبكة  خضعت للمقارنة جلهةفقد ومنظمة العمل الدولية،  ،ومنظمة األغذية والزراعة ،حة العامليةومنظمة الص

باستثناء منظمة العمل  ،وشأنها شأن سائر الوكاالت .واألقاليم الرئيسي لموظفني بني املقرلواملوقع النسيب امليدانية 

 17)مكتبا يف أفريقيا  06موعه األمر الذي أدى إىل ما جمللبلد الواحد  املمثل الواحد املنظمة نهجاتبعت فقد  الدولية،

عدد  بسبب بدرجة طفيفة الوكاالت األخرى يفو  ما (ومكتب إقليمي واحدمكاتب إقليمية فرعية  1و اقطري اتبمك

املنظمة يف أفريقيا  موظفي يعترب عدد امليدانيةب اتكامل من على الرغم من شبكة واسعةو. املكاتب الفرعية اإلقليمية

يبلغ جمموع موظفي املنظمة ) الرئيسي قراملنسبيا يف  قليلال مالكهايف املائة من  26 بـاحتفظت  أنها مبا امنخفض

 (.أشخاص 3 059الدائمني املمولني من امليزانية العادية 

  
طوال  ي بهأوص حبسب ما قطرية،تب الامكللبديلة النماذج ال حول ياراجل نقاشالفريق التقييم يدرك  -12م

فوائد فإن  .نفسهاالدول األعضاء  متنع يتمثل يف سببالوجزء من  –التوصل إىل نتيجة حامسة  عدم، وة التقييمفرت

 مهمة على املستوى القطري لوطنيني والدوليني املقيمنيتنوعة من الشركاء ااملموعة اجملاملتكرر مع و التعاطي االعتيادي

للبلد  املمثل الواحدمنوذج للحفاظ على  ةجاهد تسعىينبغي للمنظمة أن  أنه فريق التقييم اعتربوقد . املنظمةبالنسبة إىل 

 .الواحد قدر اإلمكان نظرا إىل املنافع الناجتة عنه

  
ج األمم املتحدة اإلمنائي ربنامل فإن كال من املمثل القطرياملكاتب القطرية،  ضمن العمل طر  بالنسبة إىل -19م

القطرية  الربامجضمن  قرارهاوإ مجيع الربامجصياغة  بصالحية انيتمتع ملنظمة األمم املتحدة للطفولةاملمثل القطري و

 املوارد وتتعدى تفو فنية  إىل مساهمات حتتاج شاريعامل ترتكان القرار بشأن ما إذا كانت نيتوكالال كما أن .وافق عليهاامل

 ى ذلك الدعماحلصول عل مثل حريةمتكون للضايف، إدعم اجة إىل احل دعتيف حال و. حمليا إىل رئيس املكتب ةتاحامل
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صحي وهذا أمر  للمكتب، الفريق الفين إزاءنافسة امل عامل هذا الوضع يثريو .األفضل الذي يعتربه املصدر املصدر من

مزيج  وزيادة عددها لتعزيز الفر  الفنية خفض عدد كشفت املقارنة أن وكاالت أخرى قد اختارت وأخريا،. سليمو

على كبرية وقابلة للتطبيق  أن تلك املنافعفريق التقييم ويرى . اإلدارة وتسهيل تزآزر بني موظفيها الفنينياملهارات وال

 اخلرباء الفنينيقع اعلى مو هحتفظمع  مالئما للمنظمة المركزيةال منوذج يعتربوعموما، فإن فريق التقييم . ضااملنظمة أي

املكتب يف  فنيوظعدد كبري جدا من امل وجود مع اخلربة الفنية توازن أن هناك خلال يف يرى الفريقف .داخل اإلقليم

يقيا اخلربات الفنية عرب املكتب اإلقليمي ألفرانتشار  وأن - تعددة التخصصاتاملالفر  ب مقارنة اإلقليمي ألفريقيا

 . املوارد املوجودة إىلبالنظر  جداواسع  واملكاتب اإلقليمية الفرعية

  
 االستنتاجات والتوصيات -2

  
مت إحراز تقدم مشجع للغاية يف ثالثة جماالت  فقد ،األقسام السابقة من هذا التقرير يف سبق ووردكما  -05م

االت اجململ يكن النجاح يف و. املوارد حشدحتديد األولويات والتخطيط االسرتاتيجي، وتنمية الشراكات، و: هي

 الربامج تصميمأي  –ل املنظمة العناصر الرئيسية لعمب ما يتعلقاصة فيوخب، اعمل املنظمة يف اإلقليم واضحل خرىاأل

 . والدعم الفين وإنفاذها

  
م أنه قد أجنز تدابري الالمركزية، وجد التقيي إنفاذحتى اآلن يف  القائمة من أوجه القصورعلى الرغم و -00م

ت حلاالبرامج االستجابة  زخمإىل كان السبب يعود يف بعض احلاالت و. كثري من املكاتب القطريةاليف  عمل جيد جدا

 منها املتاحة يف فر  الطوارئ اليت تستفيد الكبرية مع التنمية، واملوارد واخلربات دجمهاالطوارئ اليت جيري اآلن 

قادرين  ني للمنظمةديناميكي ممثلني التقييم وجديف عدد من املكاتب الصغرية و. عمليات القطرية للمنظمة ككلال حاليا

 .اأيضا جتربة ميكن البناء عليه مجناحه ويشكل. ليلةحتى مع املوارد القعلى إحداث تأثري 

  
لتعزيز  إذ جيدر القيام باملزيد :الالمركزية اليت اختذت حتى اآلن مل تكن كافية تدابريالتقييم أن  عتربوي -06م

ر يدعم أحدها اآلخبينها حبيث فيما أيضا لتوضيح وتعزيز الروابط و ةيدانياملتب اكاملالقدرات داخل كل نوع من 

ينبغي أن تكون أهداف كل مكتب ميداني و. يف أفريقيا امتماسك ابرناجم تقدم، الرئيسي املقرتوجيه ودعم  مع، وبفعالية

 :على النحو التالي
 

 على أساس شراكات قوية ،قطرية متماسكة ومركزوضع وتنفيذ برامج : املكتب القطري 

 . تهادة من امليزة النسبية للمنظمة وخربواالستفا

 قوي مع ال باالشرتاك اإلقليم عرب أحناء القضايا يف تعزيز تأثري املنظمة: اإلقليمي املكتب

 التشغيليالدعم و سن التوقيتالشامل احل والدعم اإلداري توفري اإلشرافو. املنظمات اإلقليمية

 . للمكاتب امليدانية يف أفريقيا

 مع احتياجات الدول األعضاء  يتماشىمبا تقديم الدعم الفين الفعال : فرعيةاملكاتب اإلقليمية ال

 . اإلقليميةاجلماعات االقتصادية و
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 املبسط واضحة والتوجيه الابة توفري الرق: دعم املكاتب امليدانيةبفيما يتعلق  الرئيسي املقر

 . تفويض السلطة والرصد الالحقمبادئ  والعمليات القائمة على

  
ختلف مل الرمسية القائمة سؤولياتاملجذريا عن األدوار و اختالفا ال خيتلفأعاله  ما ورد يف حني أنو -03م

وزيادة  التنفيذ قدراتتنمية دعم نطوي على زيادة كبرية يف يسوف  عمليا حتقيق هذه األهداففإن  مة،طبقات املنظ

تغيري يف البينها، وفيما  ييز األوضحوالتم اإلقليمية الفرعيةإلقليمية واملكاتب العمل الذي تقوم به ا كيزبرت االهتمام

إىل إدارة قوية املكاتب امليدانية حتتاج وأخريا،  .األول يف املقام الصعيد القطري على ضع الدعمتاليت الثقافة التنظيمية 

 .بشكل منتج واعمليأن  لألشخاص فيها ميكنخللق بيئات  قيادةإىل و

  
 ألمرعقلية ا عن بتعدالالمركزية الفعالة اليت تاس أس ماشأن املسؤولية والقدرة السليمة هالوضوح بإن  -01م

يها واملسؤوليات شجع االبتكار واملبادرة يف إطار األهداف التنظيمية املتفق علت اليت ذهنيةال وتتجه حنووالسيطرة 

ضر جراء قت احلاالو مقيدة بقوة يفنشاطا يف اإلقليم فوديناميكية التواجد بطريقة أكثر  على املنظمة أما قدرات. املفوضة

 املنظمة كانت إذاو. بروزهااغتنام الفرص عند بالسماح للمكاتب امليدانية  عدمو عن هذه السيطرة عدم الرغبة يف التخلي

إطار  ضمن االستجابةدة ولكن بطيئة وقادرة على جّي منظمةمسعتها ك أن تغّير فعليهازيادة تأثريها يف أفريقيا،  تريد

وقادرة  ئهادعم شركال فرصتستجيب سريعا لل –ة كيديناميأحسن األحوال، إىل منظمة شهر يف أ 2و 1يرتاوح بني  زمين

 .على حشد خربتها فورا

  
 وكان. كرباألتأثري الاملفتاح لتحقيق اهلدف املتمثل يف  هي املكاتب القطريةتعترب  ،بني املكاتب امليدانية -00م

إىل قليل من الدعم اجلديد  تقديم مع اإلقليمية الفرعيةاملكاتب اإلقليمية و على مييل إىل الرتكيز الالمركزيةتطبيق 

مع تنفيذ املشاريع وغريها من األنشطة على الصعيدين اإلقليمي  الداخل حنوية، وغالبا ما تركز هذا العمل املكاتب القطر

بشكل  ضعيف تأثري إىللمنظمة ولدودة املوارد احمل نشرإىل  ذلكوقد أدى . ستوى القطريقليمي بدال من دعم املودون اإل

من أجل حتقيق أقصى املكاتب امليدانية فريق التقييم عددا من التوصيات احملددة إلعادة توجيه عمل  وقد وضع .عام

 .احلرجة الفرعية اإلقليميةت تعزيز الشراكات اإلقليمية ويف نفس الوقوقدر من الدعم للعمل على املستوى القطري، 

امليزانية  توصيات التقييم على زيادات كبرية يف مواردال تنطوي على املنظمة،  املفروضة قيود املواردل ا منهاإدراكو

 .العادية للمنظمة

  
 ومركزة متماسكة قطرية لربامج  -املكاتب القطرية  2-1

  
 :أكربتأثري من أجل  للمنظمة القطرية كاتباملوقد حدد التقييم اخليارين التاليني لتعزيز  -02م
 

 ألقاليم، من وا الرئيسي واردها بني املقرملا الرئاسية عن التوازن النسيب إجراء حوار مع أجهزته

ميكن تقدميها بطريقة أكثر فعالية على مستويات املكاتب  املعينة اليتأجل حتديد اخلدمات 

 .باإلضافة إىل اخلدمات امليدانية أصالامليدانية 
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  تعزيز القدرة التشغيلية على ( أ)العمل ضمن خمصصات امليزانية العادية احلالية ألفريقيا، ولكن

ربنامج لتأثري أكرب يف الاملوارد من خارج امليزانية لزيادة حجم  حشداملستوى القطري من خالل 

إلقليمي، واملكتب ا اإلقليمية الفرعيةالفر  الفنية إجياد دعم أقوى من ( ب)البلدان األعضاء، 

حتت  للقدرات املوجودة حاليا أفضل استخدام من أجل صالحياتالتفويض اإلمعان يف ( ج)و

 .تصرف املنظمة

  
يعتقد أن اخليار  هواألول من قبل اإلدارة العليا، فخطط ملتابعة اخليار  ةبأيفريق التقييم  يرحبيف حني و -07م

 بشكل عام املنظمة وقدرتها على االستجابةوة قزيادة لإمكانية  لديهكما أن . ى على املدى القصريالثاني هو أكثر جدو

 . على املدى الطويل

  
 فقد ى القطري ختتلف داخل اإلقليم،حتياجات وإمكانات املوارد على املستوالأن ا التقييم دركيوإذ  -02م

 :انية العاديةحدود املوارد املتاحة يف امليز ضمنلتعزيز املكاتب القطرية  نيخمتلف منوذجني حدد

  
 اممكن امصدرالتربعات  تشكل حيث تنميةإعادة التأهيل وال كثريا إىل اليت حتتاج البلدان: 0السيا   -09م

برامج  عنأفريقيا رأى بعض األمثلة الواعدة جدا  ملمثليات املنظمة يف ة فريق التقييمخالل زيار .برامج التنميةلدعم 

بناء  جمال بارعون يف وظفونيعمل يف هذه الربامج مو. ساهمات الطوعيةعن طريق امل يتّم متويلها ،تأثري كبري نشيطة ذات

على دعم وعلى الكوادر الفنية القطرية،  ويعتمدون ،املوارد، وتطوير الربامج والتفاوض حشدو الشراكات واالتصال

اليت تتمتع ببناء  يف عدد من البلدان ميلك املزيد من القدراتويرى التقييم أن هذا النموذج  .تشغيلي متجاوب وحمفز

 .مناسب للقدرات

  
 جمال يف الدعم إىل حتتاج اليتولكن  الطوعية املساهماتإمكانية  فيها تقل اليتالبلدان : 6السيا   -25م

 يقرتحهااالسرتاتيجية الثانية اليت إن  .االسرتاتيجية الفنية التدخالت وإىل املعيارية املقاييس تكييف وإىل السياسات

 الرفيعة املستوى تقوم على االستخدام املكثف للخرباتهي قائمة و أمثلة قطريةمبنية هي أيضا على فريق التقييم 

كاتب القطرية الصغرية يف دعم املوظفني يف البلد يف املمن أجل ويف الفر  الفنية امليدانية  يف املقر الرئيسيلمنظمة ل

يف صياغة  لربنامج التعاون الفين امليزانية العادية ردتخدام مواهذا النهج على اسويستند  .األساسية للمنظمة االتاجمل

ي يف اجملاالت اليت تشكل مع خرباء من الطراز العامل تواصلوار محل إرساء األساس من أجل وإجراءت موافقة مبسطة

على قضاء  ونقادر يقدمه خرباء أنو اكون مرنيهذا الدعم جيب أن و .بالنسبة للبلدان األعضاء يف هذا الوقت ةأولوي

الوطنيني  والشركاء خرباتهم اإلقليمية والدولية من أجل العمل مع املوظفني وتسخري ت الكايف يف البلدان لفهمها جيداالوق

ليست  سرتاتيجيةهذه االتنفيذ ل املوارد املطلوبةيف حني أن و. هج اليت تعمل بشكل جيد يف السيا  احملليلتحديد الٌن

بوصفها وكالة متخصصة تابعة  للمنظمة نسبيةاليزة نطا  املمتاما ضمن  تقعاحلاجة ملثل هذا العمل فإن كبرية بالضرورة، 

 .اممكن صبحقد ي هاتواضعة لتعزيزاملوارد امل حشدفإن مة قدرتها على تقديم هذا الدعم، ت املنظثبتعندما و. لألمم املتحدة

  
ملستوى وفقا  تصنيفهااليت مت أعاله، وضع التقييم التوصيات التالية  تنييجيتني املبيناالسرتاتبفيما يتعلق  -20م

 . للمنظمة امللموسقيقي واحلتأثري اليف زيادة  ةاحملوريمكانتها للتأكيد على املكاتب القطرية ب البدءوقد اخرتنا  .إدارتها
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يقوم  ية،وولكمسألة ذات أ –املنظمة بدعم من التعاون الفين ومكتب دعم الالمركزية  ممثلياتإىل  :1-1 التوصية

هي األنسب  1من االسرتاتيجيتني املوصوفتني أعالهاسرتاتيجية كل مكتب قطري مبراجعة داخلية لتحديد أية 

 .للسياق احملدد للمكتب القطري ووضع خطة عمل فورية من أجل تعزيز تأثري املنظمة

  
 :هي التالية ن العناصر احملددة هلذه اخلطةوستكو

 

يف البلد بناء على أطر الربجمة القطرية احلديثة  العليا ولويةجماالت الربنامج ذات األ حتديد (أ)

 .الصياغة

يف  ذات األولوية جملاالتاملوارد هلذه ا شدحلاملوارد وصياغة خطة  حشدتقييم القدرة على  (ب)

 .الربنامج

الفر  الفنية و املكتب اإلقليمي ألفريقيامن  املوافق عليهاوحتديد املدخالت  الفينلدعم لخطة  (ج)

يف  وليةاخلطط األ وجيب أن تستخدم .سب الضرورةحب الرئيسي ، واملقراإلقليمية الفرعية

ل اعمأعالم ختطيط إلو (6-3نظر التوصية أ) دارةاإلجمللس  اإلقليمي الفرعي األول الجتماعا

 . إعادة النظر فيها وتنقيحها سنويا يف اجتماعات الحقةكما جتب  الفريق الفين،

إىل التدريب، لزيادة قدرة  املكتب القطريضمان وصول فريق ، وواإلعالم تطوير مواد االتصال (د)

 .لمنظمة ضمن البلدالرتويج لعلى املكاتب 

من ي ملمثليات املنظمة تشكل جزءا من التقرير السنو ما تقدم أنلكل لنتائج املتوقعة لينبغي  (هـ)

 .ستمرة داخل منظومة الرقابةاملتابعة أجل امل

  
بعني  األخذمع دعما للنهج الذي اقرتحه كل من املكاتب القطرية، و: مكتب دعم الالمركزية إىل :4-1التوصية 

. للتدريب مؤسسي أفريقيا، وضع برنامج إقليميف  4114و 4111 عامي يف ي أجريذاالعتبار تقييم القدرات ال

، واإلدارة امليزانية، واالتصالو املشاريع صياغةاملوارد و حشد علىعناصر هذا النوع من التدريب  وف تنطويوس

 .والتمويل والرصد على أساس النتائج

 

 الفورية اإلتاحة زيادة – مكتب االسرتاتيجية والتخطيط ودعم املواردإىل مكتب دعم الالمركزية و: 3-1 التوصية

 .الربامج تنفيذأجل  ومن للحكومة القطري املكتب لدعم احملفز للتمويل

  
 

                                                 
ر االسرتاتيجية األوىل املقرتحة يف السياقات اليت يكون فيها التمويل الطوعي متاحا على البناء املقصود للفر  التشغيلية والفنية األكثتنطوي  1

السياقات  أما االسرتاتيجية الثانية يف. استقاللية على املستوى القطري اليت تتمتع مبهارات يف صياغة الربامج وعقد الشراكات واالتصال وحشد املوارد

ويف الفر  املتعددة  احملدودة املوارد فتتضمن استخداما أكثر كثافة واستجابة ملوارد برنامج التعاون الفين وخربة عالية املستوى للمنظمة يف املقر الرئيسي

 .التخصصات من أجل دعم املكاتب القطرية الصغرية يف اجملاالت األساسية لعمل املنظمة
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 :اإلجراءات املقرتحة

 

 يفالقطري  للمكتب املرفق تاحن ُيوأ  مسبقابرنامج التعاون الفينمرفق  تتم املوافقة علىينبغي أن  (أ)

معايري مرفق ممثل املنظمة أن يطبق وعلى  .فرتة السنتنيليزانية من املتخصيص ك الوقت نفسه

 ينبغيو. استخدام هذا املورد لدىالتوجيهية القائمة،  للخطوطبرنامج التعاون الفين، وفقا 

 . برنامج التعاون الفيناستخدام  أن تطبق من أجل رصد إلجراءات التقييم الالحقة

للمكتب  خصصةالدعم اإلداري والتشغيلي امل من الدخل نسبةل احلرص على العرض الواضح (ب)

 وفيما بينها املالية اتالفرت ضمنلى املستوى القطري ع( وترحيلها)استخدامها  إمكانالقطري و

وعدم حتويل املوارد ملشاريع اجلارية لتكاليف غري املباشرة املتعلقة بال التغطية الكاملة لضمان

 .عن العمل اإلمنائي االبتكاري

  
متكني وتشجيع قيادة  - نياإلقليمي نياملمثل -ين املساعد نيالعام اءردوامل إىل مكتب دعم الالمركزية: 2-1التوصية 

 .ملمثل املنظمة متازامل الل مكافأة األداءخصصة على املستوى القطري من خاملاملنظمة 

  
 :اإلجراءات املقرتحة

 

 .املنظمة نشود لدى ممثليكمؤهل م يف العمل لدى املنظمة السابقة اخلربة اعتبار (أ)

هذا  ونوا قد بلغوايف عملهم، وإذا مل يك س املبادرة الناجححب يتميزونالذين  مثلنيبامل االعرتاف (ب)

 .ترقية هؤالء املمثلني إىل رتبتهم الوظيفيةاملستوى، 

حيثما كان  تعدد التفويضاتبدوام كامل، وجتنب  املنظمة بوضوح كمهن تعيني وظائف ممثلي (ج)

 .ذلك ممكنا

دعم لممثل اإلقليمي مع اللاإلشراف املباشر  إعادةاملنظمة،  للممثلني لدى همةاملنظرا للمكانة  (د)

 .مكتبها/ضمن مكتبهاملناسب 

بإضافة  القطري لإلدارة العلياالفريق عزيز ت بذلك، وارد املتاحة من خارج امليزانيةعندما تسمح امل (ـه)

 ائبكبرية جدا، على مستوى نالربامج يف الممثل املنظمة أو،  مساعد رتبةموظف رابع يف نفس 

 .املنظمة ممثل

  
عن صياغة وحتمل املسؤولية املباشرة الينبغي للمكاتب القطرية املشاركة يف  - إىل التعاون الفين: 1-1التوصية 

من صاحب  فوضةباستخدام السلطة املواإلقليمية والعاملية سواء  الفرعية اإلقليميةلربامج ل القطريةكونات امل

 البلديف إطار وحدة مركزية للتنسيق، من أجل تعزيز أنشطة املنظمة يف  "الصغري"أسلوب املشروع ب مأ امليزانية،

 .يف الوقت الراهن متباينةاليت كثريا ما تكون بني العناصر  اتوخلق التآزر
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 لشراكات إقليمية قوية ودعم املكاتب القطرية يف الوقت املناسب -املكتب اإلقليمي   2-4

  
املوضوعي للمكتب اإلقليمي  عمل الفينالتركيز  - نياإلقليمي نياملمثل -نيالعام اءراملد يإىل مساعد: 1-4التوصية 

 .شبكات الفنية للمنظمةلقيادة البعد اإلقليمي ل( 4)و يةسياسال هالعمل املعياري وأبعادتنسيق  (1)على 

  
 :اإلجراءات املقرتحة

 

ضمن تتناول قضية سياسية هامة  اتالسياس ة يف جمالرائدستقلة إجراء دراسة مبتكليف ال  ( أ)

املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا واحلوار  على سبيل املساهمة يف نقاشوذلك ني، كل سنت والية املنظمة

 .مع الشركاء اإلقليميني اآلخرين

كما تنبغي إعادة صياغة  .نائب املمثل اإلقليمي ،األقليمي ملوظف الفينافريق ينبغي أن يرأس  ( ب)

املتقدم على صعيد  لى إجراء العمل املعيارياخلصائص املطلوبة للوظائف من أجل الرتكيز ع

بني املكاتب امليدانية، لضمان أن فيما يف اإلقليم، وتنسيق مجيع األعمال املعيارية  السياسات

ئمة بقوة تكون صياغتها قا وأنيتم اختيار اجملاالت ذات األولوية لتطوير املنتجات املعيارية، 

أن يهتموا أيضا بأداء دور صلة الوصل لموظفني الفنيني اإلقليميني ل وينبغي. على خربة ميدانية

 . والشبكات الفنية اإلقليمية وعملياتها يف اإلقليم الرئيسي بني املقر

األخرى على  يميةوينبغي أن تستند اسرتاتيجيات الشراكة مع االحتاد األفريقي واملنظمات اإلقل ( ج)

من  مبحفظة وأن تتمتع، فاوبني املنظمة املعنية وال ةولويات املتبادلاألخطط حمددة تركز على 

أولوية كافية للحكومات الوطنية حبيث يكون من املرجح ذات وأن تكون واقعية، الاملوارد 

 .استخدام العمل أو اعتماده يف املستقبل املنظور

  
من  مسخل صياغة اخلصائص املطلوبةدة إعا -املمثلني اإلقليميني -املدراء العامني مساعدي إىل : 4-4 التوصية

من اخلدمات  أوسعاء القدرة على توفري جمموعة بنمن أجل  املكتب اإلقليمي ألفريقياة احلالية يف الفني الوظائف

 .أفريقيا رها يفاوجد مقتيت ال دستوريةوال الرئاسيةواألجهزة رية للمكاتب القط

  
 :اليت أعيدت صياغة خصائصها اقرتاحات للوظائف

 

يوصي فريق  .وتصميم وتنفيذ الربامج احتياجات بناء القدرات تقييممنسق التدريب، لضمان    ( أ)

وتصميم  املوارد، واالتصاالت حشد: تالية من التدريبال للمجاالت إيالء األولوية األعلىالتقييم 

بأن خيضع وعلى املنسق أيضا أن يضمن  .مبا يف ذلك الرصد والتقييم -املشاريع وتنفيذها 

ن جلدول الدورات التدريبية املؤسسية بناء على اإلجراءات والسياسات املوظفون اجلدد واحلاليو
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يف  00 الـ منجزئي وميكن متويل التدريب بشكل . املقررة للمنظمة بصورة منتظمة عرب اإلقليم

 .احملجوزة حاليا كاحتياطي إقليمي والتشغيلية اإلداري دعمتكاليف اللاملائة 

شعبة والقيام بدور همزة الوصل مع  شد املوارداخلطط القطرية حلاملوارد، لدعم  حشدموظف  (ب)

وعلى  .قرتحات املعدةامل من أجلاملوارد  حشديف روما بشأن دعم إعداد السياسات والربامج 

املشاريع  حتديدضمن كي يل مل أيضا مع مرفق البيئة العامليةعأن ياملوارد  شدحب املعين املوظف

 .عداد املقرتحاتوإعاملية الئمة لتمويل مرفق البيئة الامل

 .منتجات وخطط االتصال للمكتب القطري لدعم املوظف املعين باالتصاالت واملعلومات العامة،  (ج)

من طرية تكامل يف مجيع أحناء املكاتب القاملهد اجل، لرئاسة النتائجموظف اإلدارة القائمة على  ( د)

رصد واإلبالغ عن النتائج اليت توفر معلومات مفيدة على الصعد لوضع نظام موحد ل أجل

 .الرئيسي القطرية واإلقليمية، فضال عن تلبية متطلبات اإلبالغ إىل املقر

واألجهزة  املؤمترتنظيم اجتماعات  ات الرامية إىلفعالي، إلدارة الالفعاليات/راتمنسق املؤمت (ـه)

الذي ميضيه املوظفون الفنيون الرفيعو املستوى على تلك للحد من الوقت وذلك دستورية ال

 .األمور

 

 التكليف بإجراء حتليل لتنظيم العمل ولألداء يف املكتب - ليةإدارة املوارد البشرية والشؤون املاإىل : 3-4التوصية 

 .العمليات خلدمة أكثر كفاءة وفعاليةو دارةاإل شعب أجل حتسني القدرات املوجودة يف منألفريقيا  اإلقليمي

  
 :اإلجراءات املقرتحة

   
 ؛املفوضة حديثاتلك وليات القائمة واملسؤب املتعلقة اتيف القدرالثغرات املعينة حتديد   ( أ)

 ،العمل واملهارات املطلوبة على كمية( إلدارة املواردالنظام العاملي )تقييم أثر النظم اجلديدة    ( ب)

 ؛وعلى هذا األساس

 .وضع خطة عمل للتحسني (ج)

  
لمكاتب القطرية ل السريع الدعم على القدرة أجل من –الفرق الفنية واملكاتب اإلقليمية الفرعية  2-3 

 واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

  
 .ومزيج مهاراتها الفرعية الفرق الفنية اإلقليمية زيادة حجم -الالمركزية مكتب دعم إىل  :1-3التوصية 

  
 :اإلجراءات املقرتحة
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لعمل املعياري املختصة بالمكتب اإلقليمي ألفريقيا للوظائف الفنية إعادة ضبط التوازن بني ا (أ)

على  إقليميةوظائف فنية  نقل أربع عرب املعنية بالدعم السياسي والفين الفرعية اإلقليمية فر الو

 .السياسة اإلقليمية الفرعية/الفر  الفنيةإىل  األقل

األمر الذي  ،نيفني ضمن فريقنيكاتب اإلقليمية الفرعية األربعة امل لدىاخلربة الفنية  وحيدت (ب)

 .يسمح مبستوى معني من اخلصوصية اجلغرافية واللغوية

جنوب يف غرب ووسط وشر  و ين الفريقني الفنينيذاملوقع األمثل هل دراسة عن التكليف بإجراء (ج)

ظروف العمل والسفر، والقرب من وكتب، املتكلفة إنشاء : بناء على العوامل التاليةأفريقيا، 

األمم و اإلقليميةاجلماعات االقتصادية مبا يف ذلك  -املنظمة بالنسبة إىل األولوية  ذوي الشركاء

املوقع  لكي تستعرض هذا قد ميثل أيضا فرصة لإلدارةو .املتحدة وشركاء التنمية اآلخرين

 .األنسب للمكتب اإلقليمي

 يقنيضمن الفر ، من الناحية اهليكلية والوظيفية،مكاتب الطوارئ اإلقليمية الفرعية مالكدمج  (د)

كما  .رونةاملقضايا إىل املكاتب القطرية بشأن  ةالفني ساندةاملتقديم  تكليفهم مبسؤوليةو نيالفني

 وخدمات الدعم الفينالدعم اإلداري والتشغيلي الدخل الناتج عن ستكون هناك حاجة إىل 

 الناتج عنهذا الدخل  ينبغي ملثل، ويقنيالطوارئ اإلقليمية الفرعية والفرللحفاظ على مكاتب 

خيصص للمكتب  أن( مشاريع التنميةبالنسبة إىل كما ) اإلقليمية الفرعيةريع الطوارئ مشا

 . مي الفرعي ومكتب الطوارئ اإلقليمي الفرعياإلقلي

  
 .تعزيز ترتيبات إدارة الفريق الفين - نياإلقليمي نياملمثل -ني العام راءاملد يإىل مساعد: 4-3التوصية 

  
 :اإلجراءات املقرتحة

 

تغيري تسمية املنسقني و املنظمة متثيلمن مسؤوليات  إعفاء املنسقني اإلقليميني الفرعيني (أ)

 األساسية؛ مفر  وظيفتهالإدارة  على أن تكونإىل قادة الفريق الفين،  اإلقليميني الفرعيني

بالدرجة األوىل ممثلو املنظمة  يرأسه ويشّكلهأن على ، ةالفر  الفني من إنشاء جملس إدارة لكل (ب)

 .2يف مناطق عملهم اجلغرافية

 

                                                 
: التالية للغايات اجمللس وجيتمع. األمني بدور الفين الفريق رئيس قيام مع زمالئه، من منتخب للمنظمة ممثل هذا اإلدارة جملس يرأس أن جيب 2

 اإلقليم ضمن املطلوب املهارات مزيج بشأن اجمللس يقرر ،اجلديدة القطرية الربجمة أطر إعداد يتم أن وما القطرية، الربجمة إلطار اجلديدة الدورة قبل

 يف تغيريات بأي ويوصي املنصرمة السنة يف الفين الفريق أداء اجمللس يقّيم سنة كل مطلع يف وبالتالي،. تنفيذها الواجب الربامج ضوء يف الفرعي

 الواردة الوطنية باألولويات املهارات مزيج صلة ضمان يف فعاال اجمللس يكون ولكي. املقبلة للسنة الفريق عمل خطة على ويوافق وخيطط الفريق تركيبة

 وميكن. املنظمة احتياجات حبسب االنتقال وعلى التنقل على بالقدرة يتحلوا أن جيب الفنية املناصب تلك أصحاب فإن القطرية الربجمة أطر يف

 .مراقبني بصفة وآخرين اإلقليمي املمثل مبشاركة السماح أجل من الفرعي اإلقليمي اإلدارة لفريق السنوي االجتماع فرتة خالل يلتئم أن للمجلس
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إنشاء شبكات فنية أوسع  - اإلقليمية الفرعيةالفنية  وأعضاء الفرق نياإلقليمي إىل املوظفني الفنيني :3-3التوصية 

 .ع نطاق استخدامهاالفنية للمنظمة يف اإلقليم وتوس تشمل مجيع اخلربات

  
 
 

 :اإلجراءات املقرتحة

 

غري /املوظفني) أن تضع وتستخدم قوائم بكافة املوظفني الفنيني للمنظمةلفر  الفنية لينبغي  (أ)

من أجل املهام القصرية املدة داخل اإلقليم الفرعي ( املشاريعيف الربنامج العادي واملوظفني يف 

 ضمن ،فضلاألاالستخدام  يسرتأن القائمة  من شأن .اق استخدامهتنسأن و –وإعادة االنتشار 

اصة أولئك الذين يعملون على املستوى خبيف املكاتب امليدانية، و نياملتاح للخرباء ،شبكاتال

يف و املكتب اإلقليمي ألفريقيالخربات املتاحة يف ل مكمال مهما يشكل املوظفون هؤالءو. قطريال

 . تعددة التخصصاتاملفر  ال

على املكاتب القطرية اليت حتتاج إىل الدعم  لكي يركز هذا األخري ينالفحترير وقت الفريق  (ب)

التصريح الفين على أجل نى مستوى ممكن من الفين، وتأهيل الكوادر الفنية يف أد

التوصية )مع تبسيط العملية املوصى به أدناه  النواتج املتعلقة باملشاريع مبا يتماشى/املدخالت

1-0.) 

والربط مشاركة يف تبادل املعرفة املكاتب امليدانية للمستويات  كافة على العقباتالتغلب على  (ج)

مؤسسية  دم وجود آليات وإجراءاتعيف و السلوك الرتاتيبتلك املتمثلة يف ال سيما  الشبكي

 .شبكات املعرفةاملشاركة يف بلالعرتاف واإلقرار  مناسبة

  
واضحة بشأن العمليات التوجيهات النظام املكاتب امليدانية و علىلإلشراف الفعال  -قر الرئيسي امل  2-2

 املؤسسية

  
وتبسيط  استعراض - إدارة التعاون الفينومكتب دعم الالمركزية و املوارد البشرية واملالية دارةإىل إ :1-2التوصية 

 .إجراءات دورة الربنامج

  
 :اإلجراءات املقرتحة

 

 .للحد من التصاريح الفنية والتشغيلية بشكل عام برنامج التعاون الفينعمليات تبسيط  ( أ)

 لتبسيط حتديد السبل إىلالسعي  ،دارة دورة املشاريع اجلديدةإل مع تقديم اخلطوط التوجيهية ( ب)

موعات اجمل إلزالةي اختاذ خطوات حمددة ينبغ( 0: )يف هذا الصددو .ات واإلجراءاتالعملي

جيب  (6)و ؛توجيهية لصياغة املشاريع وتقييم خمتلف مصادر التمويلال طوطنفصلة من اخلامل
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من  ة التأهيلي طورته شعبة عمليات الطوارئ وإعادعمال الذنموذج األل إجراء استعراض حمدد

أجل صياغة وتنفيذ املشاريع املمولة من خارج امليزانية يف جمال احلد من خماطر الكوارث 

 .وإدارة خماطر الكوارث، بهدف اعتماده للمشاريع اإلمنائية

  
حتديد  عمليات تبسيط – كتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املواردمومكتب دعم الالمركزية إىل : 4-2التوصية 

 .التخطيطاألولويات و

  
 :اإلجراءات املقرتحة

 

مل األمم إعداد إطار عوبني  ةالربجمة القطريطار إلالتخطيط  دورة/عمليةالدمج الوثيق بني  (أ)

لتخطيط واإلبالغ داخل اإلطار ص اخيفيما  مع استيفاء االشرتاطات املؤسسيةاملتحدة، 

 .االسرتاتيجي للمنظمة

 ارسة حتديدمم اآلن يف مجيع أحناء اإلقليم، ينبغي وقف موجودة الربجمة القطريةر طأ مبا أن (ب)

املتعلقة بالتعاون  الربامج وثائقب االستعانة ينبغيو .األولويات واالسرتاتيجيات اإلقليمية الفرعية

 . كأساس للعمل املشرتك ةحتديد األولويات املتبادل من أجلاإلقليمية  اجلماعات االقتصاديةمع 

  
رئيس موظفي و مكتب دعم الالمركزيةوإدارة املوارد البشرية واملالية على مستوى املنظمة إىل  :3-2التوصية 

تقديم حمطة موحدة لإلرشادات على شبكة اإلنرتنت تتناول آخر السياسات واإلجراءات واملسؤوليات  – املعلومات

 .الربنامج امليدانيملكاتب امليدانية وعمليات ا والصالحيات الراهنة اليت ختص

  
 :العمل املقرتح

 

املكاتب  بأدوار ومسؤوليات وصالحياتالسياسات واإلجراءات املتعلقة  وثائقتوحيد مجيع  (أ)

بطريقة سهلة االستخدام، من أجل تيسري  يدانية يف موقع موحد متاحة على اإلنرتنت ومنظمامل

 .الوصول إليها

  
وشعبة إدارة املوارد مكتب دعم الالمركزية و، نياإلقليمي نياملمثل -ني العام اءراملد يإىل مساعد: 2-2 التوصية

لميزانية، للغاء إدارة الشواغر كاسرتاتيجية لتنقل وإلسياسة  تعاقب وتقديمللتخطيط المن خالل حتسني  - البشرية

 .امليدانيةض قدرة املكاتب قّواغر املزمنة يف اإلقليم اليت تإىل معاجلة مسألة مزيج املهارات واحلد من الشو السعي

  
 املكاتبو الرئيسي املقر التوازن بني لتقديم توصية عامة بشأن ا بعدمناسب ليسأن الوقت  معووأخريا،  -26م

ل املنظمة يف عم اتتقييمسلسلة  يف النظركجزء من  ،التقييم يقرتح العادية وموارد املوظفني،من حيث امليزانية  امليدانية



 مستفيضوجز م –يف أفريقيا  والزراعة األغذية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ملنظمةتقييم املكاتب 

62 

ملكاتب ا حنو أكثر املوارد توازن نقل يف إمكانيةبعناية  بالتفكري، الرئاسيةاألجهزة  إىل جانباإلدارة بأن تقوم  ألقاليما

 .على املستوى القطري لنتائجمن ا تقديم املزيدباخلاصة  مطاحمهاامليدانية يف ضوء 
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 ها التقييمنظرية التغيري اليت اعتمد: 1رفق امل
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