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 ا	����: ا	��� ا�ول

 

1 -  ����� �	
��
م ر������2009
م ������ ����� ا��� : ه  	� أر��� أ

 

�79 8
�6�7(	 �  � 	5 ا���آ�3 012 ا/.
��- ا�-ا��,+رات ا�&(�(ة '  	&
ل ا������       )أ(:;	  

ب  ا/<=��77 وا�3را�772 @77Aرآ� أ
77B	 ��77�@�� �77نBت   و؛ ا�
�77A+�  77' �77:;ن ا�
977E

�� 2 و؛ا������
FGا��1 ا/ H.ل+I ر
JK2 ؛ �ا��9(ا )��Lا�9;:�9 012 ا� M9 


�M ا������؛' ا���
ون 	5 	;:+	� ا/	� ا��9@(ة  )ب(�	  

7
	� ا�  )ج(����;��7(م ي ا�77=ا�9;:�79، و '��7���  77   �779�
�  7�
 � ا������77 0712 	77(ى '�7�ة ا��77;���  �
 �1؛������� ��T�ة ا��;��� ا��9وM92 �,S ا�����9
ت ا 2008-2009

77
ت	 )د(L61  ��77����ت ا�
 إ�077 ا/3778Fة  ��(	77ا�V77S 9ل '�77�ة ا��77;��� و  ا�9;&377ة ا�����779

ت 	+3F 2� رّد9و��د '  ه=Y ا�   . 
.���ا��L61 دارةGت �&;� 012 ا ا
F
������ وا.�;�

 [77�T� ��77إ�077 ا���� �'
77EG
� �	
77��77
[ت 	��77��FآM77 و77F�ى ر�77\ . ا�I^� 3F+77	 077إ� 

�aا�;�` ا�_
	�1 	� ا�J+ 012 5 ا��+9
� .������ا�G_��و�  ا�6
ص 

 

 ا	����� �� ا	�����: ا	��� ا	����

 

 

 

2 - �B;�ُ. "_�- ا������	" �ا�� '��ة ا��;��)�
 �6,� ا��M9 وو، 2011-2010 ا�&(�( 	5 �'
.  '  دور�] ا�6
	�� وا��JVf��2	9�e� 	;:�9 ا/<=�� وا�3راا��  أ��ه
 ا�T+ر�� ��&(�( ا�9;:�9 

	�eو��� ��ا��� ، ه�_M أ	
�� ا�9;:�9 داMS  	� ا�;
��I ا��M���9��1�gBا�9_�-، و.�_+ن �1
F3دو	ر��

	�ا� إ�0 ا�9(�� ا��
م وإ�0 - � ��'5 ا�����و��+�5 أن ُ�(رج .  h1&9	� VSل �&;� ا�

8
 ا��
ق، .�
.� ا������ ا��  ��f�	  ' �9:;9Fُأدر jد
 ا��+S  ' ��8�F,� ا��M9 ا�T+ر�� �]	

	�و�:�ت. ��&(�( ا�9;:�9��
ق  '   �&;� ا�f�	 وع�B	اور'  د 
8���
 ا�9
�� وا/و�0 ��( ا�9

��( ا�9
�� ا��   ���
fرتوا�
lأ
8�VS . ق
f�9ا�1&;� إ�0 أن ا� � ���
��(+�g�A  ' 5E] ا�;8  �����

رآ] ا�9�@�m ���;0 �ا�9(�� ا�&(�( ������1 B���19ا�� Y=.  '  ه �ا�9(�� ا�&(�( ������1 و�� ����


را 	� 9�ا/ول 	�ا�2�
	� '   أن ا��9+�5و	� . 2009 أ�1+ل/ .��	B�وع �;:� �&;� ا�
 

ق '  دور�8f�9ا�� 
��( ا�9
��، 012 أن ُ�@
ل ��(ه �f�
fا� h1&919+ا'�� �12]�(را.�] وا�. 
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ا�2 �9:;9 012 jE�2ُ �9�e9� �q1 ا��  ا��� ���g� ا���19
ت ا/.
.�� FG�اء ا������ '   - 3
  '� �	
��
ر�� ����� ا���  	
�M_B 	�3ا�( jا.�6(	�_ّ� أدوات ����� 	�ّ�;� . 2007 و�2005 

 . ا��;:�0129 ا���9+ى �@�� آ�داة ��@��a آ&3ء 	� ا�&8+د ا�&
ر�� ��3
دة '
�(ة ا������ 

 

 
 


�A وأه��9و�_��  و�T�t ا���e9 . �1ّ.�  ا�S  ����� �:;ا� 
8�' ��9L� MIا�	5�9 F  ' ��
;��

���.  و�;Y=�Tا�������T�
�
ب ا�_
	;� وراء�&- أن �@:0 ، و�_  ���� ا������ 
�] وا/.�A+�Y  �8T�
 )�ّF. ��=ص ا�
6l/ا M� �	[�+�
ور 	5  ]ه=ا ��;  أ�و. �,Bب ا��&- ا��
@Aنأ�B 


ب ا� حأن ��
 ا������ ���9L 2;(و�;g  . ������ا�;�
ط ا� �L6+ص@A/ �A�Tن ا��B ن
9w�

در [���اح  و.�1H ا��  ��و�8
 	�T(ة ا/x�حL	� ���� =Se� أن  g
ت وا/د�� ا��  �;	+1�91


ر '  ��192 ا������
ور '  ه=Y ا��1I�9 ا�9_�ة وُ���� ا�. ا[�2B�
9.
I ا�	ء ا� أ
;� ��f 5	

ب ا�@Aن وآ�- ا�����( أ�B19���  �
��
�و�_+ن . ����1 	;] '  �8
�� ا�9,
فا ������ ا������، و

ب ا�@Aن أ�Bر)L	ا	

ء ��192 ا������ �1�91+	
ت
 ه;Jس  . أ

 ا��9wأ�  g
ب و�;@Aراء أK

ء;Jن أ�Bا�	وع ا إ2(اد �B������Y)��M أن  و�8
� ا� ]L(ر '  l_�1، أي ; . 

 

M���9 	� ا��9��9� ا�a��T ا����� ا������ 012 2
�a ا�e�9و��� ا�;8
��� 2� 	@�+ى �و��5  - 5

�ا�=�� �
ت�+ل ا��
	� �� �@�����9+ن �
�
ب ا�ا�@Aأ �	 �	ن وا}راء ا��9(�Bw'أو ر 
و	8 . 5

g  أن �eدي ;� ،qور ذ�
Bع ��192 ا��

ت، 2
دة إ�0 ا�@( �(ر ا���9,'V�S]ا Y=ه �	ا إ�0 �:�

�M�T 'أ�] .�_+ن �(ى ا/x�اف �� )�F �8}�8
 ا�w��8
ت �:� F+.  

 

9
 M_ّl ا - 6�

ب ا�و�,@A5 أ	ور 
B�� ن�B ;8&�� ا������	 �	3ءا F 
	;:�9 ا��  ���9(ه
G  اء�F9تا�����

ر��. ������� اB�.ت ا
2+9&	 j1_lُ 
�I  M_B+ل ����� أ�B,� 	9+�� و2
دة 	

 .

ت ا/	
�� 2� a��x أ.�
�Iو  �ّwا�� �2 ��1f9	1(ان
	� ا�=ي �� ا�9
�@� ا������� �1

ب ا��Bن �&�ي ����9]، وا�1(ان ا��T��9(ة و	�1�6 @Aا�. 9;:�9ا�'  أ j19�lت وا
ا��  ����9

1_B�
8��B� j2+9&	 ت
،  0129��� ����K��  ��;Jا�9;:�9 ا M9ل��
&	  ' ���
 أ�1T+�3ا ا�,�+ر 2

ون اG	�اض و����� ����xا�(��9�ا +g�+_89+ر�� ا�F  ' �9:;9ر�9&9+�2وا�. ا�
B�.]ه   � ا
 M92 �2+9&	 
8�' ��+w@(ودة�_+ن ا��	هو.   �F�@ت ا�
� 	� ��192 ��(ي ا�B9+رة '  ا/و

 qذ�  ' 
9�
ت: �L6+ص ا/	+ر ا��
���ا������، A
L�S]ا

 ا��  .��� ����89�
wا�� 
 ؛، و[ .�9
M�_Bا������؛ و� a��' دارة 012 وGوع ا������ وا�;:� '  رد ا�B	ا� ������  �
وره;
 . �����1ا�;8

�
ر��&�59 ا�9&�2+9 �+�5 أن �,+ل ا����19، B�.]ث �اVJ 5  أو� .	�ات VSل ��192 ا������أر

 


	� .�و2� 	_�- ا������ 2�ب وأ - 7gا� Yا�ر [���� 

ر�� 9B�.]ت ا
2+9&9� 

وب و�9&� �	

تI���	 �	 ة��S/ا Y=ه [� j	),�1ّ] إ�0 ، و��� �8أ2�ب 2�
,� 5�.+�
M�9_� و.  '  ا����9


�� ���3�3 ��192 +&99ه=Y ا�أن �_+ن �' ���K ت

ء2w2/1(ان ا.  2� ا������ر'5 ا���
ر�� إ�0 ا�
�
د '  و�j و. )a�

M2 	@(ود ' .T�-�@ ن�B�
ء w2/1(ان اا�����9
ت، أي 2;(	
 	�:�  	5 ا�

 
8I���� 

	� و2;(	��	� �lن و.  �12] اGدارةرّد ا������ ا�;8
�  و�����ض ه=Y ا/�S�ة�&;� ا�
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ر����K ��+م 012 	&2+9
ت B�.إ�0 ا �ا ��;�
���3ز �( ه=Y ا�T&+ة وأن ������9
ت ا������� 
 . I 012( .+اءا��9
ء�� وا����1 �&5�9 ا/x�اف

 

 
 


	أ��B ا�9 - 8:� -�_

ر�� 2� رد إ2(اد ����- 
 ر.�9�����
'  �I� �� و.  اGدارة وا��9

ر�� 2� رد و��5E;+ات 2(�(ة �� ���
9����1
ت� اGدارة وا��9، ،�	
��8=ا �� ' �(	j إ�0 �&;� ا�

 ��;�
� 
ا�;:
م ا�&(�( 5�9F 012 ؛ و�(أ �,�a  ا�T�د��
ت2و�����9
ت ا�B9��_� ا�@
ل دا�9

رًا ا�����9
ت ا�9;&3ة 9
ن إ2(اد '�
��  وآ
�j ��192 ا����-. 2008 2
م 	�ا�2E  ' ��إ�I 0( آ


�9;:�����1�9 ا�6
ص �ا�G_��و�  �9+�5 ا�� M_B	 012 �:�;�B�ه
 وVز	� ا���
ر�� ا�، -�
F 0إ� 

ر�� ا�������� . ،qوة 012 ذ�V2رد و �ر�� 2
�� jT�E012 أ m@��� إ�0 و�T�t ا�
اGدارة وا��9

 . ا�9+�5 ا�G_��و� 

 

9 -   ' ���

	� وF(ت إ[ أّن": 2007  ��
م����� ����� ا��ا	�ووردت ا�IV9:� ا���� �&;� ا�

ء '��ة ا��;�;Jدارة أGا �	أن 2(ة ردود �	�� 
@�E+� j1xا�&+دة و ���
�	  '+��� ] �� ." 
آ9


ع  "][�I ا������ أ�;��
ت إ�I 0( آ�� 012 	(ى ا�A+ت وا��
F
�;�.V�  1�Tا[.�6(ام ا� ��+��
=�T;5 ا��E+	 
8�+�w� �J �	ت و
�A+ت وا��
F

ه� ا[.�;�F+�". 	�1�6 ا�B�آ
ء '  ا������ 

 ،-
ب ا�_�- ا���������3م 	�8=ا ا��@A5 أ	 a�Jو M_B� M9ن ا���B 38ةF/ا qذ�  ' 
9� ،
�192
ت ا�������ا��  ' ��fء ا�
;� MFأ �	 ،��.

 أّنو�(رك 	_�- ا������ . wة أ�)�ّF ور ردود)A 
�B�و�x إ�0 	اGدارة 2�  
	 )I�
ت ا������ ود�A+� ح+E+

 012 ا. �8wأ� �] �����إ[ أ �9(����


�[ �+ا'�+ن '�8
 012 '  ا�@
[ت ا��  و�����  012 ا��A+ا������ و� ��
 و�;g  أن �_+ن ردود .]��
� و. ه=Y اFG�اءاتو�;�T;� =ٍ�);2  g=  .��6=ه
اFG�اءات ا��  ��Bن 	@(دة اGدارة L� ،ه_=ا

 اGدارة ردود��� �@	���� 	_�- ا������ و.���g��� . 5w� واVAGح واE@'  ا	
ت ا������ 
.8إ
[�
 . '  '��ة ا��;��� ا��9A  '�1(ارة أو�+�
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10 -  �,B�أ �J012 ا���آ�3 ا��+ي 012 أ ����E

'� 	_�- ا������ VSل '��ة ا��;��� ا�9I
أAو. ا�9;:�9 012 ا���L( ا��9(ا�  � qر�� ذ�
 ا��  �����9
ت ا��,���	� .9
ت ا.�9 	��



ل;:m�I ،�9 �9ا �&��8&	 �J/ض ����� ا�g� د)@� 
8�' )F+�  ا�� M9ت ا��]
&	 �	 �fأو أآ 

ت ه=Y ا�(را.
ت، 	5 و��+�0 	_�- ا������ �M9� . ��9L آ�� 	� ا�آّ�	
�Tt+9� 	� ا�إ.8

�;x+ا��وا�(و��� ��1	

ط ا��9; �� ا��B;ل ا�
�3&2
دة  +ن��6(	وه� �.  '  	&	
 -��
 	� ا/.

ت 2� ا/.�1H ا������� ا��  �� ا�_��9 وا�;�
Fإ�0 إ MA+�1� ��2+ 
8I�x �1I�	 لVS لV8�.ا


طB;أّن . ا� 
9� 012 	��+ى ا/J� ا��9��- 2�	�1+	
ت ���0 إ�0 ا�@L+ل 012 ا�(را.� و

��ا/.
��- ا�6��9(	� '^ّن ا�39ار�2� أو ا�9;�&��، �' ���
L��.ت ا

.�6(ام  (�M9B درا.�

2 ���1@	 ��9�
��Vت ) 01 ا���(اد

'� إ�0 . �&��8
 	&9+�2 ا���آ�3و	�EG
�59F ا�1�9+	
ت و
1g ،����� j�ض ا��F ت
9�����J/ا�ا �	ا��39(   �ر�
B��9 ���;x+��192 ا������، وإ�0 ا� j�1,Eا
� ' ��;x+ل(ور '  ��3�3 ا��(رات ا�
 أ�A- أI(����� ا/J� وُ���� . �] أدوات ا������ و	;8&� 	&


 012 �;:�� �(وات 	_�- �;_-و�=�q، . �- ا������F+اً��
I ;�:�9 ا������	8&�� ;	  ��
L�
���� �]�Tt+9ا�
M درا.
ت ا/J� ا/�S�ة و��(� ا��� 

ت ��@��� ���(م ا�، �@�m �9_� هIا���


9�9L�
8
 و�@(�( ا�8�T1_� }TSا و ��ِM9ه=ا ا�� �	 
8AV6�.ا �9_�  ��. 

 

 

 


ورات 	5  - 11B9أت ا�)���ار ا�h1&9إدارة 	;= ����� 	(�� ا������،  =�T;��  ;ون ا���
 1ا���

E ا�� �
ء B�^ ��

ب أ	�I�B	 ت2و������

�M�T .  ا���
ون ا���;  	� أMF ا��;��9� �B�أ )�ه=ا و

ت �����20079'  2
م @�
ب ا�  �,B�أ Mدة ا���ه�

[ت ا�,+ارئ وإ2I �9:;9ا� 
	� وا��  �;T=ه

 5E5 ا��9�ر و	ور 
B��
�
	� .;+ي �9����1
ت ���
ب ا��Bن @Aا��9;�أ�� Y=�T;و�  �	 ���3ا�	
��

ب ا/	�I . M�+9� �� ،ا�9=آ+ر ��

ب ا/	�I ء
B�;= إ	تو

[ت ا�,+ارئ  آ�ى����9I  ' 

 �	qذ�  ' 
9���� أ	+ر أS�ى،VSل ه=Y ا}���  �	 ،9���� 
��K ن

ل ��M9 ا�9;:�9 ن&	  ' 

[ت ا�9;:�9 '  وM92 أ�1T+�3ا ا�,�+ر 2
��� اG	�اض؛ I ��,;	  ' Mدة ا���ه�
ا�,+ارئ وإ2

�� وا���ن ا/'���  

	 /	+اج ا�9;:�9 ا�ا.�&�+��. 

 


ت و�9_��  - 12�
�Iا ��

�� ا�9;:�9 ا/	�	 ��ّg� �8F+ا	 �	'. ������ �(ى ا���(�	01 �
 ،���E

 زادا�9ً�
د ���f 	� ا�;+ع ا����1(ي ������ ، وة�gL�ا�ا��9(ا��� ا�B9�و2
ت 2(د  ��Tإّن إ�

 Mf	 Y=ت�اه

��� 	� m�I ا� ا/آf�  ا�,���� ��B9h�و2�' �T1_�a1��� 
	  ' �. �9+اردا
.�6(ام 

 �=�q، �@ّ+و�
ر ا�9&2+9
ت ا�9+ا����E وا�����9
ت
ت2و����� ا�B9�إ�0 ل ا���آ�3 �xإ  '  


��� 	� m�I ا��_�T1، آ+ن ه=Y ا�2  �g�L� Vًw'و. ا��,����' �f8  أآ' ���������� ا[V,Eع 
� ��� �J��I]و��(��  ����,=�T;� ء
;J9_;� أ	 j�

 و���� .  ا�B9�وع�9
 آwت ا�أ�
����� 	B�و2

	 
ِ�� ا�ا.�V6ص��B9�1�6 ا�	 �	ت2و 
 ��V�9  ودرا.� ا���
� ��� 2ا���9��� ا�;�
�� ا��

رج ا�3�9ا��� ا�9+ز�2 ا/	+ال S �	دي �91;:�9و

	� ا���� . ا�

 

                                                      
1     ،h1&9د ا�)l   [دور�  ' ��
��( ا�9 ��JVfوا� ���
f+ ا�9;��(ة '  ا����3�ان /�+I2007 ،      M79��  7&8;9012 أه�7�9 ا������7 ا�


ت     
رج ا�3�9ا���، وأ�ّ� ا�����S �	 �9:;9ا�      ���رج ا�3�9ا
S �	 ا�=ي �&�ي M9ا�� ������ ���
إدراج �;( ا9�2
د " 	� أMF  ا��
7
رج ا�3�9ا���7 و'7F a7(ول 	�71�             S �7	 �7�+99ر�5 ا�
7B95�9 ا�F  ' �����1�  	.  2;7] إ�3ا     ��7�9ّ&	 ���
7�I ء
7B�و.�7&�ي إ


ر�5 إ2
دة ا���ه�M وا}S� : /	+ال ا/	
�� �8=ا ا�g�ضB	1,+ارئ و� 
9
���ون ا���;  	� أMF ا��1
�أI(ه9�Gر�5 ا
B9�." 
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ب ا/	
��.� 	� ا�;
��I ا����19،و - 13�I 9+�ل�B9ت ا�

ت2و 	� 	�
ه9
ت ا������ 	� 	�3ا�� 

رج ا�3�9ا��� ا��  ا�B9�و2
ت ا�99+��  	�:�، أي ���� � M_B	MLT;ا��  �� S �	 M�����ا�3�9ا 


8� �LL69ا��_ 4  2��	دو[ر أ ���V	 2. 

 


 j 1ّ8ا.ُ�و - 14w_�- ا������ أ�	 �ت ��9_�
B�

م �M_B ����ض 	� أن �ا�9;_I8&  أ;	

ت ا�B9�ا�I���	 5�9F  ' ت2و�����
�;��	 ��)�� ��9
�&� 	���� وذ�q  ، ا��  ��&
وز �2�

�B9� ��+H9ا� �
ض ا�;�T6�ت2وا
  ��

ب ا/	�Iي �����89ا��&�  
ه+ 	
 �+�I '  ����� ، و
�
م ������ ا��� �	

ت '  ����� و.ُ�. 2007B�

	� '  ��'5 ��ض ��
�� ه=Y ا�9;��إ�0 �&;� ا�
 
��( ا�9
�� ا��  .���(دور�8 �f�
fا�M���
ن / '  أ���2010 . 

 

ة �� ���ل ا	�����:ا	��	�ا	��� �  ا	�"�ون �  ������ ا��� ا	��

 


�- ا������ '  ا 2009-2008 '��ة ا��;���  ا�VS �9:;9لا.�9�ت - 15_	 5	 a�Jو M_B� M9��
������
�آ9
 واj1A . ا/S�ى '  	;:+	� ا/	� ا��9@(ة 	� VSل '��a ا/	� ا��9@(ة ا��9;  
  �
��Gا M9ل ا��
�91
ء�� وا/داء '  	&�  �
&�Gا����1 ا �_l  ' 

رآ�8B	&�59  ��ا	ّ� � ��9

 �1�6	 �	Gت ا]
 . _+	��ا�@ <�� ا�@_+	�� و��
���ا�+آ

 


������ إ�I 0( آ�� 	� VSل '�ق x M92+�2و - 16���Bن ���a��' M9 ا/	� ا��9@(ة ا��9;   
8
8(ف �B� أ.
��- ا������ وأ'Mw ا�99
ر.
ت و	+اء	�ا�9+ا5�E ذات ا[ه�9
م ا��B9�ك � '   
	


ءw2/ت ا]
9
2] ا��
م . ��� ا�+آ�Fا  ' a��Tم ا�
���;��� و ��S/د"ا��;+ي ا
 ا��M9 ئ	
8
؛ و" يا���زر�Eن و

ا��  آًwأ� a'وا
 012 ه�_�w� M ر���ً�

 و�ً ��I  ' h���1� � MAا+

�5 �	_�- ا������ 
9
�  ا���Gا��9@(ة ا �	ا/ �	
��
.�wا'���
 .  ا/	

 

17 - 51,Eوا ������
�
 ��ة ا��;��� VSل '�F \B(ًا�(ور  '��a ا/	� ا��9@(ة ا��9;  	  ' 
a1��� ����� ��1�
�� 8� )�I+� 1(ان ا/داء '  ا��9
����ا�(ةا�f1- . 3 ا�xو M	
Bا[.���اض ا�


ت.
 	� ه=Y ا�1(ان إF�اء ����� ذا�  و����� 	���M؛ 2007  ��
م�&�ى آVJ Mث .;+اتا�=ي  ���1
 a��' 5Eوو ������
�M � ًا
ر إx'  ا}و�� ا/�S�ةا/	� ا��9@(ة ا��9;  ������1 ].�6(ا	[ 	� 


رآ� '  ��19
ت (�2 ه=Y ا��ا�1(ان ا��ا<� '  إF�اء �192
ت ����� ذا�  و.+ف B9ل ا�VS �	
9
ن ا�&+دةE a��' . ًاو.�_+ن+w2 �2;:�9 ا/<=�� وا�3را	ه=ا  '  a��Tا� . 

 


رك  - 18B_�- و�	5 ��
�M_B 9;:�9 ا/<=�� وا�3را�2 ا������ ا��F  ' \B� M92 -�ا+F 5�9
�Tt+	 j�
������ 	� VSل و�9;:�9 وأ.j98 ا�.  ا�9
���Y و	+ارد]'��a ا/	� ا��9@(ة ا��9;  


إً	

درات ا��
��� آ��ًا.8 : 012 وF] ا�L6+ص '  ا�9

 


رآ� '     )أ(B9ا������     ا.���اضا� �T�t+� ا�;:�اء    
8���7      ا��  �;8{ 
�
ت ا��	)7S -7�_	
�5 ��	� ا

���B� ا������ '  �(  و؛��9@(ةا�(ا��1S ا��;�/  �
fن ا�+�
 ؛2009آ


رآ� '  ا�1&;� ا��+�7�8�F      )ب(B9�798  ا�	��2  وV,�7.ق      ا
7� ���7���1 ا��,7�ي  0712�7,�;�
�
ا���7
ون ��7�   7F(وى   	7(ى   '   ه=ا ا������   و�( �:�   : &;+ب أ'����
 	;:�9 ا/	� ا��9@(ة �   

                                                      
2  ����� �9��� )� �B9ا� }��
ت2و  
8� �L6�  ت ا��
8�9
 2�	�3ا���� M�� 4  _��	دو[ر أ ���V	 MLT;	 M_B�إذا ، 

� j�
x q�= وع�B91� �A
- ا�,��� ا�6��
ل 	B�(ا�&8
ت ا�9
�@� أو f9ا� M�
ت2و012 . ����&�  
8�VS �	 �_9�
V6�.ا ����	@(دة ص 2,�M8
 '  ا����9.( 


م  3� j��'وأورو<+اي و 

آ��
ن وروا�(ا و�;3ا���
 وا��أس ا/wS� و	+زا	�a و��
 .أ�
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777] '����777
 و	;:+	�777 ا/	�777 ا��9@777(ة   أF;777+ب ���
� �ا���
.777 ا�9777E )7771� أو�+�777
ت و'�
 ؛2009 أ�
ر/����� '  	
�+و�( A(ر ا�. 	��+�
ت�JVJ 012 ا[.��ا��&�� 


رآ� '     )ج(B9�7 ��7داء          ا�;:7�اء  ا.���اضا��� �a7'�9 ا���7H   ا��7
م  	7� أM7F ا�(را.�7 ا��ا
 ا��
���9؛


رآ� '   و )د(B9ا� �	م'�ق ا��(�( 
��a7��T� �7 ا/	�7 ا��9@7(ة ا��9;7      ا�89
�7 ا��    
79� ،������

 q7    ؛   ا��,�ي ا������: '  ذ�� �A

دل ا�99
ر.
ت ا�6و�@��7� �+�7�2 ا������7؛       ،
������و�


ن و��Gق ا+�Iو�ا�&;�� ��� .  و����� ا/J�؛ا��9
واة 

 


 � ' و - 19	� a1�� ت]

ون ا��B9�ك ��� ا�+آ���

[ت ا�,+ارئ، أ.�8 '   
ت����FG9�اء I

@���ا�9_�- '  �T9ا� -��

ر ،ه�� وا/.xإ �9E �A
S  �	 Mّري آ
B�.]ا a��T5ا��
_� � ا��B


�  و��Gا M9ل ا��
�91
ء�� وا/داء '  	&�  �
&�Gا����1 ا  �
��Gا �J/ا ����� ���@��ا��9;  

������ ا}� �
دة و'��a ا�1L9@� ا��B9�ك ��� ا�+آ
[ت ا��9;  ��� 	_�- �;��a ا�eBون 

���
��Gا .l 
وا��  �B9�آ� ��� ا�+آ
[ت ا�����9
ت ا�9&2+9
ت ا��+��8�F ��(د 	� ا�
رك '  آ9
&�
2j  ' ��9:;ا� 
�
wل  ا��
&	)2

���اتا��9��Gا . 

 

 	������� ا����� #$���% ا	: ا	$ا# ا	��� 

 

 

 

5�9 ��
ر�� ا������ واVxGع 012 �9_�  - 20Fدارة  ردودGا ���
8
 ا�;8�g�L��5 ا�012 +9

�9;:�9 ا�G_��و�  ��: 012 ا��;+ان ا��
� �����1 ا�6
ص 

HTML.INDEX/EN/PBEE/PBE/ORG.FAO.WWW://HTTP 

 

، 2009-�2008�ة ا��;��� VSل ': ا	������ت ا	�"$و.� -', ا�+&*ة ا	$(�)�� 	'��$ ��&� - 21

	��jE�2 ا�����9
ت ا������� ا��
��� 012 ا/38Fة ا����و�9_� ا[Vxع . 
.�� 	� VSل �&;� ا�

 �2 M	
�����1 ا�6
ص ا�9+�5 ا�G_��و�  �	� ه=Y ا�����9
ت 012 ����� آM 012 ا������ ا�_

ً;F ،�9:;9�
� -;F 05 رد إ�	دارة G012 ا اM�' وردود �������	
�� : �&;� ا�

 

77
[ت '77  ا�77�9
2(ات �����77 )أ(I دة ا�,77+ارئ
8
 ا��77  ا���ه�M77 وإ772�	77(� ا/<=� �77	�779:; 
 ؛)13ا������ 	�61  (ا�_�ى ا/'���  ا���ن 	;,�� '  وا�3را�2

�77 ��77�19
ت  :  	;:�779 ا/<=��77 وا�3را�772 07712 ا��77�9+ى ا��,77�ي   '�
���77 )ب(�	
F �77AVS
 ؛)14ا������ 	�61 ( ا������

 ؛)15ا������ 	�61 ('  	&
ل ا�L_+ك ا�(و��� ا/<=�� وا�3راM92 ����� �2 	;:�9  )ج(

7
ء         ا/<=��7 وا�3را�72     ا������ ا�M���9 �(ور 	;:�79       )د(LIGل ا
7&	  7' 
	�761  (و78192
 .)16ا������ 

 

F(ول ��61 ��د 9E� ا�a@19 ا/ول : و#$���% ا	1$اآ�ا	�1$و-�ت ا���0(�� �����  - 22
8
 اj�1,E ا�T�د�� ا��  �و2
ت �����B9 ا��
ت f��9
ت و .2009-2008  ا��T�ة	���VS �1ل����

�B9وا� �	ا�
l� ه  آ ������ ا�و2
تا�	 M_B�
رك '�8
 	+Tt+ دا��ة ا������ l  1 9ا��� 
: 

 


ق ا���7
ون   )أ(T&7   ا�	ا�، 7�T1�  2005-2007�ة 	;:�79 ا/<=��7 وا�3را�72 وا�;7�و��    ��7�    ا�
 ؛K 2008ب/ ,hأ<�'  أ�&3 
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ت2و �777JVJ	777B� )ب( 
777�;x777=ة وT;	 �+9�777� M �777	 )777;8ه+�;777(ا '777  ا�)(GCP/IND/174-175-

176/NET&3، أ�ت�� ؛B� 2008��� ا/ول/ '  أآ�+

77777
	� ا�x+77777;  ا�777776
ص ��	77777� ا�77777g=ا�  '77777  ��&���77777
،     )ج(�� 77777�T1�  2002-2006�ةا�
)UTF/NIR/047/NIR(�� ؛B� 2008��� ا/ول/، أ�&3 '  أآ�+


���77 �د77B �772�وع 	 )د(�77
ء '77   1&77�اد ا�77L@�اوي ا�9_
'@�77 ا�+w2577 دول أ�ه��77H '77  أر
  �77���g77@�اوي '77  ا�9;,��77 ا�L�77 ا�&77�اد ا�@'

� �77	77� 77x+ارئ ا}'77
ت  -	_�77
م ا�+:� 

��ة �1@(ود      

��� ا�� أ�7
ر /، أ�&3 '7  	7
�+    )GCP/INT/958/AFB(وا/	�اض ا�@�+ا��� وا�;
 ؛2009

77
ت ا/	77� : 	;:�779 ا/<=��77 وا�3را�772 � ا/ورو���77 و��77� ا�&9
 ��77���772	�77B�ك  )ـه(	1+�	
   M779ا�� �	
77��77
	� ا/	77� ا�77g=ا�   و) GCP/GLO/162/EC(ا�77g=ا�  ����  ��77� ا��77B9�ك 
، أ�&GCP/INT/952/EC(  7777' 37777(	;:�77779 ا/<=��7777 وا�3را�77772  ا�&9
�77772 ا/ورو���7777 و

M��� ؛2009���
ن /أ


A   )و(S �	ا�� ��9S�   &ا� �7	9+��7 	ا�  =gا� �	��       
�+رآ�;7  �7 '7�9
ه����7 ا������7 ا��1
777
د و	777
�  وا�;�&777� وا��777+دان   B777+ و�.
')GCP/BKF/042/LIBو ،GCP/CHD/026/LIB ،

 أ�7777
ر/ '7777  	7777
�+ت، أ�&GCP/SUD/051(37777و، GCP/MLI/024/LIB GCP/NER/040/LIBو
2009. 

 :ا	;�ارئ وإ-�دة ا	�6ه��3�4ت  - 23

 

7
ش ا�9_7�            )أ(��Gا M7Fأ �7	2(ة 

ر ا    ��(�� ا��9g7A 07و 2ر3ا79 �إ� ��      M7Fأ �7	2(ة 
ا�7�9

ش ا�9_� إ�07     ��G7�اء       ا�T��7 ا�l
7
ن         	��7  ا�9;ا�7w�9�ر�� 	7� ا�@7�ب 'F  7;7+ب �

)OSRO/LEB/701/UNJ وOSRO/LEB/702/UNJ(   3&�ن  ، أ
آ
�+ن ا/ول /د��9�'   ا�B9�و2
 ؛2008

� ا/	�اض وا��L(ي �78
 	7� إ72(اد       )ب(�
رآ� �9�اB9012 ا� ��
� �	
���	;:�79 ا/<=��7   
 ؛ 2009 �9+ز/، أ�&3 '  �+��+)
ت2و2(ة 	B�(�(و����
 إوا�3را�2 '  

777
[ت ا�,777+ارئ '777  ا��777�اق       )ج(I  777' تVS)777� �777�9S)OSRO/IRQ/402-403-404-406-

407/UDG(�ُ 3، 012 أن&;�� ؛ B� 2009��� ا/ول/ '  أآ�+

8
 ا�    )د(� j	
�
ر ا�L;(وق ا�9�آ37ي �9+اVS)�       78Fت xا�,7+ارئ، 0712 أن      9;:�9 '  إ �
 .K 2010ذار/ '  	
رس;&3ُ�

 

 ]M92 ا�9;:�9 و��
�&F(وى ه=Y ا�����9
ت �@M1 : <���� �"�	�� ا	����� �� �$ادى ا	>'ان - 24

رJKو �
9Fإ M_B� Y  ' ت ا�,+ارئ]
I  ' qذ�  ' 
9�.�M_B و. 1(ان2(د 	�6
ر 	� ا�، 

�61 �192
ت ا������ '  ا�1(ان ا��  	 �
�� �	  ���

[ت x+ارئ x+��1 ا/	( 3Fءا 	� ����� '�I
5 2
م � ، 012 أنا�9;:�9 012 ا���9+ى ا��,�ي��
	� '  ر�� :�2010(م إ�0 �&;� ا�

 

 '77  أ�&377 (2007-2003  '77  ا�77�T�ة89F  77' �779:;9+ر��77 ا�_+�77g+ ا�(��9�ا�77�xا���77
ون  )أ(
 ؛)�3I2008�ان /�+��+

 ؛ )K 2009ذار/ '  	
رسأ�&3 (2008-2003 ة '  ا��T�9;:�9 '  ا�8;(ا���
ون  )ب(


ن    ا�أ�B,�   )ج(��_�F
x  ' �9:;9 ة  '  ا��T�2004-2009)     �� �7B��� ا/ول  /أ�&3 '7  أآ�7+
 ؛)2009

 ).2009 آ
�+ن ا/ول/ '  د��9�إ�&
زY	� ا��9�ر (9;:�9 '  ا��+دان ا�أ�B,� و )د(
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 2010-2011 

 


'� إ�0 : ���ر@$ ا	�"$و.� -', 	��� ا	>$���% 	?� <��$ ��&� ا	 - 25EG
� ��رة����9
ت ا�9ا�
��ار ��Bن إF�اء ا�أد�
Y، .+ف  =6�� ' �	
��
ور 	5 �&;� ا�Bا�� )�� ا�(ورة �39( 	� ا�����9
ت 


ن/أ���M'   ا��  .���(ه���2010 : 

 

7
	�       �7E اا������ ا�9+  )أ(���ا�1�9+	7
ت  ا/<=��7 ا��7
�9  �7;:�    �  ا��7B9�ك ��7� ا�9;:�79 و
 ��@��a ا/	� ا�g=ا� ؛


[ت ا�,+ارئ؛ا��(رة ا��; )ب(I  ' �9:;91� ��=�T 

9
��� ����� ا��(رات  )ج(�G؛ا
 '  أ'����

8
����� دور ا�9;:�9 و192 )د( a1��� 
�9
Y؛'  	�
�  

 �9+.,� ا/MF؛ا�+x;�� ا������ أx� ا/و�+�
ت  )ـه(

���9�1 �9;:�9 ا����� 	_
�-  )و(G��9�1وا�G��2ا�T0؛ ا��ق ا/د�Bا� ��,;	  '  

 . '  M92 ا�9;:�9ا�&;�
�������� ا�&+ا�-  )ز(

 


ت �����9	
 [ ��2 M� �9JJVJ : ا	�;$@�ا	������ت   - 26 qذ�  ' 
9�'   VSل '��ة ا��;���، 
 ��

 وه��+�Jص �،إ
S م

[ت �M9 1 	5 إ�Vء اه�9I  '
	9+�� 	� وه  دة ا���ه�M، ا�,+ارئ وإ2
��

ب ا/	�I�  ت ا�,+ارئ�����]
I. 

 

  ا	������ت ا	$(��C�-  ا	�����ات��+*: ا	A��Bا	��� 

 


[ت '  ا��9
2(ات �����: 14  ا�������61	I دة ا�,+ارئ
8
 ا��  ا���ه�M وإ2�	)� ا/<=�� 	;:�9 
 )2007-2004 (ا�_�ى ا/'���  ا���ن 	;,�� '  وا�3را�2

 


��� 	;:�9 ا/<=�� وا�3را�2 012 ا���9+ى ا��,�ي: 15  ا�������61	�' : ��	
F �AVS
�19
ت ا�������� 

 


ل ا�L_+ك ا�(و��� ا/<=�� وا�3راM92 ����� �2 	;:�9 : 16  ا�������61	&	  ' 

 


ءا/<=�� وا�3را�2 ا������ ا�M���9 �(ور 	;:�9 : 17  ا�������61	LIGل ا
&	  ' 
 و8192



2009

عند إجراء التقييم، كانت منطقة القرن األفريقي الكربى إحدى أشد أقاليم العامل معاناًة من 

انعدام األمن الغذايئ. وشهدت املنطقة منذ عام 1974 ارتفاعاً يف عدد سكانها إىل أكرث من الضعف، 

وهو ما أفىض إىل مزيد من الضغط عىل املوارد. ويضاف إىل ذلك أن انتشار انعدام األمن عىل نطاق 

واسع يف الصومال وجنويب السودان وشاميل أوغندا خالل العقدين األخريين أدى إىل ترشيد عدد 

املامرسات  تقويض  والخدمات، فضاًل عن  األرايض  الحصول عىل  السكان، وحرمانهم من  كبري من 

واملؤسسات العرفية.

والزراعة  األغذية  منظمة  نفذته  الذي  التأهيل  وإعادة  الطوارئ  برنامج  التقييم  واستعرض 

)املنظمة( بالتعاون مع الحكومات األعضاء والرشكاء يف إثيوبيا وكينيا والصومال وجنويب السودان 

وشاميل أوغندا خالل الفرتة من 2004 إىل 2007. وقد اتسع الربنامج خالل الفرتة املذكورة مبقدار 

ثالثة أمثال ما كان عليه، حتى بلغت قيمته 240 مليون دوالر أمرييك بني عامي 2004 و2006. 

استجابة الربنامج: عززت املنظمة بدرجة كبرية من وجودها وتنويع استجابتها يف مجايل مواجهة 

البذور  توزيع  عمليات  عىل  السابق  يف  يقترص  كان  برنامج  من  انطالقاً  التأهيل  وإعادة  الطوارئ 

د التقييم عدداً من املكونات، أال وهي: المشاريع الخاصة بالمعارف، مبا يف ذلك نظم  واألدوات. وحدَّ

املعلومات املتعلقة باإلنذار املبكر واألمن الغذايئ، واملساعدة الفنية يف مجال حيازة األرايض وإدارة 

توزيع  عىل  أسايس  بشكل  تنطوي  التي  الزراعية  والمشاريع  واملياه؛  باألرايض  املتصلة  املعلومات 

البذور واألدوات، عالوة عىل نرش الكسافا، واإلدارة املتكاملة لآلفات، وإعادة تأهيل املوارد املائية 

وتطوير نظم الري؛ والمشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، والتي وإن كانت تهيمن 

عليها األنشطة املتعلقة بصحة الحيوان، إال أنها تشمل أيضاً تدريب العاملني يف مجال صحة الحيوان 

عىل صعيد املجتمعات املحلية والوقاية من األمراض العابرة للحدود ومكافحتها ودعم تربية األحياء 

المتضررة من  الأسر  سبل عيش  الصغرية؛ ودعم  املجرتات  توزيع  األسامك وإعادة  املائية ومصايد 

فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة ومرض الإيدز؛ ودور التنسيق املنوط باملنظمة داخل قطاع 

الزراعة واألمن الغذايئ يف حاالت الطوارئ اإلنسانية.

القرن  مبنطقة  الخاصة  العمل  خطة  خالل  من  أسايس  بشكل  االسرتاتيجي  التخطيط  تحقق 

األفريقي الكربى والرامية إىل استكامل عملية إصدار النداءات اإلنسانية. ويوفر التخطيط االسرتاتيجي 

والتنمية،  الطوارئ  حاالت  يف  املساعدات  بني  »الرتابط«  إىل  يدعو  الغذايئ  لألمن  اسرتاتيجياً  إطاراً 

ويتصّدى للحكمة املعهودة من ِقبل الجهات املانحة وسائر الوكاالت الدولية واملتمثلة يف تخصيص 

املوارد بصورة منفصلة لكٍل من »حاالت الطوارئ« و«االنتعاش/املرحلة االنتقالية« و«التنمية«. ومثة 

خطط عمل وطنية كانت موضع استعراض يف إثيوبيا والصومال وأوغندا.

موقع التقييم يف املنظمة:

www.fao.org/pbe/pbee/en/index.html

تقييم المساعدات في حاالت الطوارئ 
وإعادة التأهيل التي قدمتها منظمة 

األغذية والزراعة في منطقة القرن 
األفريقي الكبرى )2007-2004(

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

الملخص رقم
إدارة الـتـقـيـيـم

عمل منظمة األغذية والزراعة يف منطقة 

القرن األفريقي الكربى )2007-2004(

النتائج واالستنتاجات
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مل يتم تعزيز الهيكل التنظيمي للمنظمة وقدراتها التشغيلية، مبا يف ذلك القدرة التقنية، عىل نحو 

الرغم  وعىل  امليداين.  املستوى  عىل  سيام  وال  املنطقة،  يف  وتنوعها  املشاريع  حجم  يف  والزيادة  يتامىش 

من أن العالقات بني ممثليات املنظمة ووحدات تنسيق الطوارئ عىل املستوى القطري اتسمت بصفة 

عامة بالفعالية، إال أّن وجود اختالف يف املسؤوليات الرتاتبية لرفع التقارير أفىض إىل بعض الصعوبات 

والتوترات. وأدى االعتامد عىل الدعم القصري األجل من خارج امليزانية لتمويل وحدات تنسيق الطوارئ 

ل  تبدُّ ارتفاع معدل  إىل  أيضاً  وأّدى هذا  التشغيلية:  القدرات  لتنمية  األجل  نهج طويل  أي  تقويض  إىل 

املوظفني، األمر الذي انعكس سلباً عىل نوعية التدخالت. ومتثلت أهم التطورات املؤسسية اإلقليمية يف 

الفرعي ألفريقيا الرشقية« يف  اإلقليمي  اإلقليمي ألفريقيا« يف نريويب و«املكتب  الطوارئ  إنشاء »مكتب 

أديس أبابا. وانتهى التقييم إىل أن األدوار التي يضطلع بها كّل من املكتبني ميكن أن يكّمل بعضها البعض، 

أخرى عىل  أحياناً  الكفاءة وال يشجع  ما يؤدي إىل عدم  للمنظمة كثرياً  املركزي والرأيس  الطابع  أن  بيد 

تشاطر املعلومات وأفضل املامرسات.  

الرشاكات: عملت املنظمة بصورة مبارشة مع أكرث من 50 منظمة غري حكومية دولية ومحلية مختلفة، 

وذلك بالدرجة األوىل من أجل توزيع املدخالت فضاًل عن وضع اسرتاتيجيات قطاعية. ومتثَّل أحد العوائق 

الرئيسية أمام عمليات التعاون تلك يف استخدام »خطابات املوافقة«، وهي أداة تعاقدية ال تعكس نوع 

الرشاكة يف ما بني األنداد كام تتوقعه بعض الجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية. وبوسع املنظمة 

أن تربط عىل نحو أفضل بني عمليات الطوارئ والخدمات الحكومية عىل املستوى امليداين، إضافة إىل 

االستفادة من مراكز البحوث اإلقليمية.  

الجدوى والفعالية والتأثريات: وجد التقييم أن برنامج الطوارئ يف املنطقة رّكز، يف ما عدا استثناءات 

طفيفة وبدرجة مفرطة، عىل العواقب املبارشة لضعف الحال عوضاً عن معالجة األسباب طويلة األجل 

وعميقة الجذور النعدام األمن الغذايئ وضعف الحال. وكان استحداث »التصنيف املتكامل ملرحلة األمن 

اإلنساين والغذايئ« من ِقَبل وحدة تحليل األمن الغذايئ يف الصومال إنجازاً يستحق التنويه: وقد اعتمدت 

ما ال يفيض اإلنذار املبكر إىل استجابة مبكرة،  املنظمة بعد ذلك هذا التصنيف يف بلدان أخرى. وكثرياً 

ويرجع ذلك يف جزء منه إىل عدم وجود خطط طوارئ وطنية والتمويل املخصص للمتابعة. وكان عدم 

مالءمة التوقيت نقطة ضعف رئيسية يف القطاع الزراعي، وهو ما ُيعزى بالدرجة األوىل إىل عدم كفاية 

املواسم  نداءات قلام كانت متزامنة مع  االعتامد عىل  امليدان وإىل  والتشغيلية يف  اللوجستية  القدرات 

الزراعية. وبوجه عام، أسفر تقديم املعونة عىل شكل بذور عن زيادة إنتاج األغذية والدخل الزراعي. 

وكانت التدخالت يف مجال صحة الحيوان مفيدة للغاية مع وجود بعض أوجه القصور يف مجال اتساق 

املساعدات التقنية. كام أن شبكات دعم العاملني يف مجال صحة الحيوان عىل صعيد املجتمعات املحلية 

اتسمت بالفعالية يف ما يتعلق مبريب املاشية الرحل، وإن مالت إىل أن تكون ضعيفة الصلة بالنظم الوطنية 

لصحة الحيوان. ولعّل أحد أشد أنشطة املنظمة فعالية قد متثَّل يف إسهامها يف رفع الحظر عىل تصدير 

املاشية املفروض من شبه الجزيرة العربية.  

املساواة بني الجنسني واإلنصاف: جرى تحديد عدد من األنشطة أو الفرص الستهداف النساء واألرس 

التي ُتِعيلها نساء. بيد أنه مل ُتبذل أي محاولة منهجية ملراعاة املساواة بني الجنسني عىل امتداد دورات 

املشاريع. ومن الصعب للغاية توجيه املدخالت بصورة فعالة يف القرن األفريقي. وقد اعرتف التقييم بأن 

عملية االستهداف قد تسفر عن توترات تحاول املجتمعات املحلية تجنبها، واعتربها مفيدة فقط عند 

توزيع البنود الباهظة التكلفة.



إىل  � السعي  ينبغي  باملعارف:  الخاصة  واملشاريع  املعلومات  نظم 

باألمن  املتعلقة  املعلومات  نظم  يف  املؤسيس  التجانس  تحقيق 

تقوية  إىل  باإلضافة  التنمية،  الطوارئ وألغراض  الغذايئ يف حاالت 

باملاشية.  املتعلقة  املعلومات  ونظم  الغذايئ  األمن  بني  الصالت 

وينبغي تقديم املزيد من الدعم لنظم املعلومات املفيدة يف حاالت 

لنظم  ينبغي  كام  السواء.  عىل  التنموي  الفهم  وألغراض  الطوارئ 

اإلنذار املبكر واملعلومات أن تستعني بقدر أكرب باملعارف املحلية 

املحيل.  املستوى  عىل  القرار  صنع  لعملية  فائدة  أكرث  تصبح  ليك 

األمن  لتقييم  منهجيات  الستحداث  حاجة  مثة  ذلك،  إىل  وإضافة 

الغذايئ وتطويرها لضامن حسن توقيتها وجودتها وجدواها.

أكرب  � نسبة  توجيه  إىل  الدعوة  يف  االستمرار  ينبغي  املوارد:  تعبئة 

من التمويل املخصص لألنشطة اإلنسانية للتدخالت املتعلقة بسبل 

العيش. ويوىص باملشاركة بنشاط يف وضع اسرتاتيجيات متوسطة 

املزمن.  الغذايئ  األمن  النعدام  للتصدي  األولويات  تحدد  األجل 

ويتعني االستمرار يف تعبئة املوارد عىل املستوى اإلقليمي وتنسيقها. 

تتعرض  التي  لألزمات  االستجابات  توقيت  حسن  ضامن  أّن  كام 

لتحليالت  الرتويج  يقتيض  ومالءمتها  املنطقة  يف  العيش  سبل  لها 

الطوارئ، وآلليات  التأهب لحاالت  لالستجابات املنسقة، ولخطط 

للتمويل غري املنظور واالحتياطيات االسرتاتيجية.

بغية  � اإلنتاج  لنظم  واٍف  تحليل  إجراء  ينبغي  الربنامج:  استجابة 

يف  الغذايئ  األمن  النعدام  األجل  طويلة  الجذرية  األسباب  دراسة 

منطقة القرن األفريقي، وتعزيز استخدام املعلومات املتعلقة بسبل 

تدخالت  تصميم  يستند  أن  ويجب  الربنامج.  استجابة  يف  العيش 

املنظمة وغريها من الوكاالت إىل إجراء تقييامت شاملة لالحتياجات 

وليس فقط تقييامت لالحتياجات من البذور. وينبغي أيضاً توزيع 

ويتعني  بالفعل،  رضورياً  ذلك  يكون  حينام  الزراعية  املدخالت 

توفريها يف وقت أبكر ومن خالل عمليات توزيع أكرث كفاءة. وإذا 

كان توزيع املدخالت الزراعية يتّم بانتظام، ينبغي إجراء املشرتيات 

محلياً من أجل دعم االقتصاد املحيل. كام يتعني توسيع التدخالت 

املتعلقة باملياه. ومثة حاجة إىل إجراء استعراض ملختلف شبكات 

التوصيات

العاملني يف مجال صحة الحيوان بغية تعزيز الشبكات القامئة من 

لصحة  الوطنية  النظم  يف  أفضل  بصورة  واإلدماج  التدريب  خالل 

الحيوان.

أكرب،  � بقدر  اسرتاتيجية  رشاكات  إقامة  ينبغي  والتنسيق:  الرشاكة 

الكفاءة  ذات  الرشيكة  الحكومية  الجهات  مع  الخصوص  وبوجه 

التقنية، والتي تستطيع املنظمة تقويتها أو االعتامد عليها. وينبغي 

الصعيد  عىل  التقنية  القدرات  دعم  مجال  يف  التعاون  توطيد 

اإلقليمي. وينبغي التفاقات الرشاكة مع املنظامت غري الحكومية 

كام  وااللتزامات.  اإلسهامات  مختلف  أدق  نحو  عىل  تعكس  أن 

عرب  للمنظمة  الرئييس  التنسيقي  الدور  من  االستفادة  ينبغي 

التشجيع عىل زيادة تبادل التحليالت السليمة واملامرسات الجيدة 

يف ما بني البلدان والعنارص الفاعلة يف املنطقة. 

الطويل  � األجل  يف  حاجة  مثة  املؤسسية:  واألولويات  القدرات 

تنسيق  لوحدات  الرئيسية  للوظائف  املنتظم  التمويل  ضامن  إىل 

الفرعي  اإلقليمي  املكتب  تكليف  ويجب  »املستقلة«.  الطوارئ 

ألفريقيا الرشقية بتقديم الدعم التقني للعمليات امليدانية وتأمني 

موظفيه  تشكيل  يراعي  أن  ينبغي  كام  لها،  الالزمة  التصاريح 

اإلقليمي  الطوارئ  مكتب  يدعم  أن  ويتعني  املنطقة.  خصائص 

ألفريقيا وحدات تنسيق الطوارئ، كام ينبغي استعراض دور هذا 

املكتب وتكوينه سنوياً من جانب شعبة عمليات الطوارئ وإعادة 

التأهيل، ومنسقي الطوارئ، وممثيل املنظمة، واملكاتب امليدانية. 

املنظمة  تحتاجها  التي  البرشية  للموارد  استعراض  إجراء  ويجب 

يف كل بلد مبا يراعي األولويات الوطنية، وذلك بغية وضع قاعدة 

أكرث تنوعاً للمهارات وموّزعة عىل الجنسني داخل وحدات تنسيق 

ل املوظفون الوطنيون جزءاً من اإلدارة  الطوارئ. كام ينبغي أن يشكِّ

وأن يضطلعوا بدور يف صنع القرار ويف التنسيق أكرب مام هو عليه 

الحال يف الوقت الحارض. ويتعني تطبيق خطوط توجيهية داخلية 

ومواد تدريبية وأفضل املامرسات من أجل ضامن مساهمة تحليل 

الجنسني وبفريوس  العيش وباملساواة بني  املرتبطة بسبل  القضايا 

نقص املناعة البرشية املكتسبة يف تصميم جميع تدخالت الربنامج. 
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استجابة اإلدارة للتقييم

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(

قبلت اإلدارة مع بعض الحذر معظم توصيات التقييم، ورَسها أن تالحظ أنه قد بدأ بالفعل تنفيذ 

بعض تلك التوصيات.

واتفقت اإلدارة بدرجة كبرية مع االستنتاجات وشددت عىل رضورة مواصلة بذل الجهود لالمتثال 

لكثري من التوصيات وأشارت إىل أّن الجهات املانحة ما زالت تفضل، يف استجابتها لحاالت الطوارئ، متويل 

اإلجراءات التي تحقق أثراً فورياً، مثل توفري البذور واألدوات.

تقديرها  عن  الربنامج  لجنة  أعربت 

بصعوبة  وأقرّت  ووضوحه،  التقييم  لجودة 

وبأهمية  النزاع  بعد  ما  مرحلة  يف  العمل 

عند  والعميل  السيايس  البعدين  مراعاة 

تحليل تعقيد األوضاع والدور املعقول الذي 

تستطيع املنظمة االضطالع به. ورأت اللجنة أن بعض التوصيات ليست واقعية متاماً، وال سيام أن الكثري 

منها ترتتب عليه آثار مالية ليست املنظمة يف وضع يتيح لها تحّملها. وينبغي للرتتيبات املؤسسية األطول 

أجاًل الرامية إىل تعزيز هذا املجال من مجاالت العمل أن تأخذ يف االعتبار مناذج التمويل الطوعي، إذ 

أن أعامل الطوارئ وإعادة التأهيل التي تضطلع بها املنظمة جميعها تقريباً ممول من خارج امليزانية.

وأحيط علاًم أيضاً بأن املنظمة أدخلت تحسينات جدّية عىل أنشطتها يف القرن األفريقي، كان من 

بينها اّتباع نهج اسرتاتيجي بقدر أكرب من خالل وضع خطط العمل، وإيفاد املنسقني يف حاالت الطوارئ 

إىل امليدان بشكل منتظم، وإقامة رشاكات نشطة مع املنظامت غري الحكومية، وااللتزام مبعالجة القضايا 

العابرة للحدود. وفيام ينحو بعض البلدان صوب إعادة التأهيل والتنمية، ينبغي الرتكيز بصورة أكرب عىل 

تدعيم النتائج املحرزة وتأمني استدامتها، وعىل التأهب واآلليات التي توفر شبكات أمان بغية مواجهة 

الفقر وضعف الحال املزمنني. وال بّد من وجود الخربات الالزمة يف املنطقة إذا ما أريد تنويع وتوسيع عمل 

املنظمة وتوفري الدعم التقني يف الوقت املناسب.

الـمـراجـع

تقييم مساعدات الطوارئ وإعادة التأهيل التي قدمتها املنظمة يف منطقة القرن األفريقي الكربى )2004-2007(. التقرير النهايئ

http://www.fao.org/pbe/pbee/common/ecg/363/en/HoAEvaluationReport.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

)a 3/PC 99 التقرير املوجز للجنة الربنامج. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/k2131a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

a( Sup. 1 3/PC 99 استجابة اإلدارة. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/k2366a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

4/CL 135 تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الربنامج. روما، 28-30 مايو/أيار 2008. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k2757a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت
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املنظمة  فعالية  تقييم  عملية  )املنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  يف  الربنامج  لجنة  أدرجت 

عىل املستوى القطري يف صدارة األولويات ضمن خطة العمل اإلشارية املتجددة لعمليات التقييم 

اإلسرتاتيجية والربامجية للفرتة 2006 - 2009 خالل دورتها الثالثة والتسعني املنعقدة يف شهر مايو/

أيار 2005.

يف  تنظر  أنها  ذلك  املنظمة  إىل  بالنسبة  جديداً  بعداً  القطرية  التقييم  عمليات  شّكلت  وقد 

البلدان يف  ُمجمل عمل املنظمة عىل املستوى القطري، مبا يف ذلك املرشوعات الوطنية ومشاركة 

املمثلية  وأداء  املعيارية  املنتجات  من  الوطنية  املنظامت  وإفادة  والعاملية  اإلقليمية  املرشوعات 

القطرية للمنظمة. وتتناول االعتبارات األساسية يف هذا املجال مدى استفادة البلد العضو من  عمل 

املنظمة ومدى اعتامد هذا عىل املزايا النسبية للمنظمة.

إليها  تقرير  رفع  اقرُتح   ،)2007 )مايو/أيار  الربنامج  للجنة  والتسعني  السابعة  الدورة  وخالل 

يعرض خالصة جامعة لعمليات التقييم القطرية التي أجريت حتى تاريخه، ال سيام عمليات التقييم 

)سبتمرب/ وكمبوديا   ،)2007 )فرباير/شباط  وسرياليون   ،)2006 )مارس/آذار  موزامبيق  طالت  التي 

أيلول 2007(، وهندوراس )نوفمرب/ترشين الثاين 2007( إىل جانب التقييَمني اللذين ُرفعا سابقاً إىل 

اللجنة يف دورتها الثانية والتسعني يف سبتمرب/أيلول 2004.

تّم اختيار البلدان التي ستخضع لتقييم عرب استخدام مجموعة من املعايري جرى االتفاق عليها 

عىل مستوى املنظمة. ومن بني تلك املعايري أنه يتعنّي أن تكون البلدان التي يقع عليها االختيار من 

بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض وأن ُيسّجل فيها معدل مرتفع نسبياً وعدد مطلق كبري 

من األشخاص الذين يعانون نقص/سوء التغذية؛ وأن تكون حافظة املنظمة )باستثناء املساعدة يف 

حاالت الطوارئ( ذات حجم معقول؛ وأن يتوّفر خليط فني جّيد من مدخالت املنظمة.

وأُجريت عمليات التقييم القطرية األربع عرب اعتامد عملية تشاركية بصورة كبرية عىل ثالث 

وعىل  اإلقليمية  واملكاتب  الرئييس  املقّر  مستوى  عىل  البيانات  جمع  عموماً:  ومتشابهة  مراحل 

املستوى القطري؛ إجراء دراسات للتأثري؛ وبعثة تقييم كاملة نهائية.

وشّكل تأمني تغطية كاملة لعمل املنظمة عىل املستوى القطري أحد التحديات، ال سيام أنه ال 

ميكن النفاذ بسهولة إىل معلومات عن أنشطة املرشوعات العاملية واإلقليمية. وقد شّكلت دراسات 

مشاريع  مساهمة  حول  لالهتامم  مثرية  تقييم  عمليات  إىل  وأّدت  العملية  من  هاماً  جزءاً  التأثري 

املنظمة يف مجال األمن الغذايئ ودخول املنتفعني وسبل عيشهم مقارنًة بغري املشاركني. 

ممثليات املنظمة: ُيعترب املكتب القطري للمنظمة نقطة محورية للتفاعل بني املنظمة وغالبية 

البلدان ويشّكل عمله عنرصاً أساسياً ألداء املنظمة عىل املستوى الوطني. وقد درست كل عمليات 

التنمية  التقييم القطرية فعالية املكتب وكفاءته وتفاعالته مع الحكومات وغريها من الرشكاء يف 

موقع التقييم يف املنظمة:

www.fao.org/pbe/pbee/en/index.html

فعالية منظمة األغذية والزراعة على 
المستوى القطري: خالصة جامعة 

لعمليات التقييم

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

الملخص رقم
إدارة الـتـقـيـيـم

املنهجية
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عىل ملستوى القطري



14امللخص رقم

كام تطرّقت إىل األدوار التي تضطلع بها كل من املكاتب اإلقليمية واإلقليمية 

الفرعية واملقّر الرئييس للمنظمة لجهة تقديم الخدمات.

ممّثلو املنظمة: أثبتت عمليات التقييم القطرية أّن ممثل املنظمة هو 

وأّن  املعني،  البلد  املنظمة يف  تأثري عىل صورة  لها  التي  الرئيسة  الشخصية 

دوره يف هذا اإلطار يتخطى دور املقّر الرئييس أو املكاتب اإلقليمية. غري أن 

املقّر الرئييس للمنظمة ينظر يف بعض األحيان إىل ممثلية املنظمة عىل أنها 

مجرد مركز لتوفري الخدمات، ما يؤدي إىل إبقاء منصب ممّثل املنظمة شاغراً. 

واعترب التقييم أنه يتعنّي أن يتمّتع ممثلو املنظمة بالخلفية والخربة والقدرات 

الالزمة للمشاركة الكاملة يف املحافل التمثيلية، فضاًل عن امتالكهم املعرفة 

املنظمة  واملوجودة داخل  املطلوبة  الخربة  استغالل مصادر  لهم  تتيح  التي 

والقدرة عىل دفع عجلة تطوير أنشطة املنظمة يف البلد املعني. وباإلضافة 

إىل ذلك، يتعنّي منح ممثيل املنظمة إمكانية النفاذ إىل الدعم الفني املناسب 

العمل. ويف  قدرتهم عىل  تعيق  ال  تشغيلية  بيئة  وتهيئة  مهامهم،  ليامرسوا 

التقييم أن املنظمة ُتعترب  التي كانت تستويف هذه الرشوط، وجد  الحاالت 

عضواً محرتماً من أعضاء أرسة األمم املتحدة ورشيكاً موثوقاً به للحكومات.

املوارد والتوظيف يف املكاتب: ارتفع كّم العمل املطلوب من ممثليات 

املنظمة بشكل كبري منذ العام 2001 عندما أصبح ممّثلو املنظمة مسؤولني 

عن ميزانية املرشوعات الوطنية كافًة. ومل يحَظ هذا العبء الجديد الناشئ 

عن املهام اإلدارية والتشغيلية بالتمويل الكايف يف املقابل. وباإلضافة إىل ذلك، 

انخفض عدد املستشارين الفنيني املقيمني يف البلدان، ما أدى إىل زيادة عبء 

العمل. ومن جهة أخرى، هناك قيود شديدة لجهة املوارد تؤثر عىل القدرة 

عىل تأدية بعض املهام. وغالباً ما يكون مستوى املرتبات أدىن مام هو عليه 

العاملني  الكفاءة  ذوي  من  املوظفني  عدد  من  يحّد  ما  أخرى،  منظامت  يف 

الخدمات  التفاقات  وفقاً  باملوظفني  االستعانة  فأكرث  أكرث  وتتّم  املنظمة.  يف 

الشخصية، املخّصصة عادًة للتعيينات القصرية األمد، خاصة يف البلدان التي 

يوجد فيها عدد كبري من املرشوعات؛ فهي أقّل كلفة بالنسبة إىل املنظمة غري 

أنها غري مواتية للموظفني وتؤثر بالتايل سلباً عىل معنوياتهم. 

املرشوعات  إدارة  عن  مسؤوالً  املنظمة  ممثل  ُيعترب  الربامج:  إدارة 

املكاتب  عىل  اإلقليمية  املرشوعات  مسؤولية  ترتّتب  حني  يف  الوطنية 

مبسؤولية  الرئييس  املقّر  يضطلع  فيام  الفرعية،  واإلقليمية  اإلقليمية 

املنظمة  ممثل  يتمّتع  ال  وبالتايل،  واألقاليمية.  العاملية  املرشوعات  إدارة 

رِصف، وطني  نطاق  وال  توّجه  لها  ليس  التي  األنشطة  عىل  سلطة   بأي 

ما يؤدي غالباً إىل تنفيذ أنشطة وإيفاد بعثات من دون معرفة ممثل املنظمة.

اإلجراءات واإلدارة الداخلية: اعتربت كل البلدان التي جرى تقييمها أن 

مسائل اإلدارة الداخلية تشّكل مصدر قلق بالنسبة إليها، ال سيام تلك التي 

يوجد فيها عدد كبري من املرشوعات. وبصفة عامة، وجدت عمليات التقييم 

 2001 العام  منذ  التشغيلية  املسؤوليات  عىل  الالمركزية  إضفاء  عملية  أن 

التشغيلية  العمليات  التفويض الرضوري للسلطة ومع ترشيد  مل ترتافق مع 

واإلدارية واملالية. ويتّم تخصيص الكثري من الوقت  داخل ممثليات املنظمة 

مبمثيل  وُتناط  اإلجراءات.  تحسني  إىل  الحاجة  يثبت  ما  اإلدارية،  للمسائل 

املنظمة سلطات أقّل من السلطات امُلناطة بالعديد من نظرائهم داخل البلد، 

األمر الذي ُيضعف موقعهم أثناء املفاوضات.

املتعّلقة  املسائل  من  عدداً  التقييم  عمليات  الفنية: حّددت  املساعدة 

بكمية املساعدة الفنية وتوقيتها واملسؤوليات عن توجيه هذا الدعم. وعىل 

ما  غالباً  الداخلية  البريوقراطية  أّن  إال  الخدمات،  بجودة  اإلقرار  من  الرغم 

أّثرت سلباً عىل حسن توقيتها. وتختلف قدرة ممثليات املنظمة عىل تأمني 

عىل  كبري  حّد  إىل  تعتمد  وهي  املرشوعات  إطار  خارج  الفنية  املساعدة 

من  أنه  ومع  كفوئني.  وطنيني  مستشارين  الستخدام  الالزمة  األموال  توافر 

غري املتوّقع أن تضّم ممثليات املنظمة كل الخربات الالزمة داخل البلد، غري 

الخربات.  توافر هذه  البلدان بفضل  يتمّيز عن سواه من  البلدان  أّن بعض 

أكرب  هي  اإلقليمية  املكاتب  تقدمها  التي  الفنية  املساعدة  أن  اتضح  ولقد 

القطرية  الزيارات  هدف  أن  العلم  مع  اإلقليمية،  املرشوعات  إىل  بالنسبة 

بأولويات  أكرث مام هو مرتبط  اإلقليمي  باملرشوع  الخاصة  باملشاغل  يرتبط 

البلد املعني.

النتائج واالستنتاجات



أطر األولويات: يف عمليَتي تقييم من أصل أربع، مل يخّصص ممثلو  �

املنظمة إال القليل من الوقت للتخطيط وتطوير الربامج. وقد بدأ 

املتوسطة  القطرية  األولويات  أطر  إعداد  يتغرّي عىل ضوء  الوضع 

األجل. لكن يالحظ يف األطر التي جرت صياغتها أّن املجاالت ذات 

األولوية غالباً ما كانت واسعة النطاق وعدد التدّخالت فاق بشكل 

كبري إمكانيات املنظمة. وليك تكون هذه األطر فّعالة، يجب إعادة 

النظر فيها ومراجعتها كل سنتني. 

املرشوعات  � من  مختلفة  أنواع  تتوّفر  اإلقليمية:  املرشوعات   

وترتبط  الوطنية.  املشاركة  مستويات  فيها  ترتاوح  التي  اإلقليمية 

نوعية هذه األمناط وفائدتها بشكل كبري بكل حالة عىل حدة. وكان 

من الصعب مبكان التعميم بشأن هذه املرشوعات نظراً إىل تباينها 

من حيث أهميتها وتأثرياتها.

التعاون  � لربنامج  اإلجاميل  التقدير  تراوح  التقني:  التعاون  برنامج 

التقني بني تقدير إيجايب جداً وتقدير ضعيف. ويف الحاالت التي 

عىل  املرشوعات  باختيار  اإلشادة  مّتت  إيجابياً،  التقدير  فيها  جاء 

إما  كانت  التقني  التعاون  برنامج  مرشوعات  غالبية  أّن  اعتبار 

مرتبطة بشكل واضح مببادرات أخرى قامئة أو أنها شّكلت خطوة 

مقلقاً  اتجاهاً  أن هناك  املعامل. غري  إطار عملية محددة  أولية يف 

العام  يف  التقني  التعاون  برنامج  استعراض  يف  إليه  وأشري  سبق 

التعاون  برامج  مرشوعات  استخدام  وهو  قامئاً،  زال  وما   ،2005

التقني ملرشوعات إمنائية متى مل تتوّفر مصادر متويل أخرى، بغّض 

أنواع املرشوعات. ويف  يناسب بعض  اإلطار ال  أن هذا  النظر عن 

أقّل البلدان منواً، حيث تكون موارد الحكومات محدودة، تعتمد 

املتابعة الفّعالة لربامج التعاون التقني عىل مشاركة جهات مانحة 

خارجية أخرى. وتتعّزز آفاق املتابعة إىل حد كبري يف حال تم تحديد 

الجهة املانحة املحتملة ويف حال أبدت هذه األخرية اهتاممها منذ 

البداية. 

كان  � عندما  قّياًم  برنامجاً  اعُترب  الغذايئ:  لألمن  الخاص  الربنامج 

يعمل مع عّينة متثيلية من املزارعني من مختلف املستويات وكان 

النتائج واالستنتاجات

يتمّتع مبستوى جيد من الدعم الفني ويعتمد اسرتاتيجية مناسبة 

لتوسيع نطاق تنفيذه. وقد اعُترب توّفر آلية لالئتامن واالدخار عاماًل 

هاماً من عوامل النجاح. 

تلك  � لألزمات  املنظمة  استجابات  أفضل  الطوارئ: شّكلت  حاالت 

التي اندرجت يف إطار مقاربة شاملة تّم فيها اعتامد منظور تنموي 

لبحث األسباب الكامنة وراء انعدام األمن والُضعف أمام الكوارث 

وللعمل مع أشّد الفئات السكانية ترضراً.

إىل  � بالنسبة  محدودة  املعارف  كانت  املعياري:  املنظمة  دور 

مخرجات املنظمة املعيارية يف البلدان التي تّم تقييمها، يف ما خال 

عدد قليل من الربامج املعروفة. وعىل الرغم من اعتبار عدم كفاية 

إىل  النفاذ  عىل  قدرتها  وعدم  للمنظمة  املحلية  املكاتب  قدرات 

املعلومات وامتالكها معارف محدودة من العوائق، إال أن النتائج 

املعيارية  املنتجات  فائدة  عىل  أكرث  الرتكيز  إىل  الحاجة  إىل  تشري 

بالنسبة إىل البلدان األعضاء. 

ُتنّفذ إىل  � برنامج تليفود: اّتضح يف غالبية الحاالت أن املرشوعات 

تستفيد من  وأنها ال  البعض  بعضها  كبري بشكل منفصل عن  حد 

الدوليني  وبالرشكاء  األخرى  املنظمة  بربامج  االسرتاتيجية  الصالت 

برنامج  تقييم  نتائج  التقييم  أّكد  وقد  بالحكومات.  أو  التنمية  يف 

يتعنّي  أنه  أي  عنه،  الصادرة  والتوصيات  باملنظمة  الخاص  تليفود 

وللنفاذ بشكل  أكرث جدوى  لتكون  بأنشطة أخرى  املبادرات  ربط 

أفضل إىل أشكال مختلفة من املشورة الفنية. 

املنظمة تؤدي  � تبنّي أن  الجنسني: بشكل عام،  قضايا املساواة بني 

دوراً ناشطاً يف تعزيز دور املرأة ومكانتها داخل مجتمعاتها املحلية. 

ولكن ما زال هناك إمكانية لتحسني الدعم املؤسيس ونرش نتائج 

الطوارئ  بحاالت  الخاصة  األعامل  يف  سيام  ال  اإليجابية،  التجارب 

وإعادة التأهيل.
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استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج( 
أعربت لجنة الربنامج عن تقديرها لنوعية 

تضّم  الوثيقة  أن  ووجدت  الجامعة  الخالصة 

نتائج  تعّزز  التي  الجيدة  الدروس  من  عدداً 

التقييم الخارجي املستقّل وتوصياته. واعتربت 

الجامعة  الخالصة  بإمكان  كان  أنه  اللجنة 

لهذه  اإلدارة”  “استجابة  ومن  القطرية  التقييم  عمليات  من  املستقاة  العامة  التوصيات  من  االستفادة 

التوصيات. 

وتّم الرتكيز عىل الدور املهّم ملمّثيل املنظمة، مع اإلشارة إىل شغر عدد كبري من املناصب. وأشارت 

اللجنة أيضاً إىل رضورة أن تتوافر ملمثليات املنظمة املوارد الكافية واملستوى املناسب من الدعم الفني. 

وال بّد من بذل الجهود لتوفري معرفة أكرب باملنتجات املعيارية عىل املستوى القطري، مبا يف ذلك توفريها 

باللغات املحلية. واتفقت اللجنة عىل أّنه يتعنّي عىل املنظمة تحديد أهدافها عىل املستوى القطري بشكل 

أن أخذت  املجال. وبعد  تكون مفيدة يف هذا  قد  األجل  املتوسطة  القطرية  األولويات  أطر  وأّن  أفضل 

اللجنة علاًم بأوجه القصور، أعادت التأكيد عىل قرارها الصادر يف سبتمرب/أيلول 2007 ومفاده أنه ينبغي 

إيالء األولوية إلجراء تقييم للعملية من أجل دراسة الخطط التي تّم وضعها حتى الساعة. 

املنظمة، مع  املنتظمة يف  التقييم  أنشطة  القطرية كنشاط من  التقييم  ويجب أن تستمّر عمليات 

الرتكيز يف املستقبل عىل بلدان بلغت مستويات مختلفة من التنمية. ويجب رفع تقارير جامعة كل سنتني 

أو ثالث سنوات، عىل أن ُتراعى فيها مالحظات اللجنة. 

الـمـراجـع

)b 3/PC 99 فعالية منظمة األغذية والزراعة عىل املستوى القطري: خالصة جامعة لعمليات التقييم. الوثيقة

 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/k2177a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

4/CL 135 تقرير الدورة التاسعة والتسعني للجنة الربنامج. روما، 20-28 مايو/أيار 2008. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k2757a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت
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والزراعة  لألغذية  التنظيمية  واألطر  للسياسات  »الرتويج  إىل  باء-1  االسرتاتيجي  الهدف  يدعو 

والزراعة  باألغذية  دولية خاصة  ]بواسطة[ صكوك  وتعزيزها  والغابات ووضعها  األسامك  ومصايد 

والسلع السمكية والحرجية«. وهو يتناول أيضاً عنارص الهدف االسرتاتيجي باء-2 املرتبطة ارتباطاً 

مبارشاَ بتطبيق »السياسات الوطنية والصكوك القانونية واآلليات املساندة التي تلبي االحتياجات 

املحلية وتكون متسقة مع أطر السياسات واألطر التنظيمية الدولية«. وإّن مجموعة من األعامل 

عىل غرار »الصكوك الدولية« تضم طائفة واسعة من األدوات تتدرج من الوثائق التي ُيعرتف عموماَ 

بأنها اتفاقيات واتفاقات دولية وصكوك ملزمة أخرى وصكوك غري ملزمة ُوضعت واعتمدت جميعها 

عىل مستويات وبطرق مختلفة 

باعتبارها  األقل،  ملزم  عىل  غري  وخمسة عرش صكاً  ملزماً  أكرث من خمسني صكاً  ُحّدد  ولقد 

صكوكاً مدرجة ضمن الهدف االسرتاتيجي باء-1 وهي تغطي طائفة واسعة من املواضيع والقطاعات 

األساسية، التي يستخدم كّل منها هذه الصكوك بطرق مختلفة. فضاًل عن ذلك، تنجز نسبة مئوية 

هائلة من عمل املنظمة بشأن هذا الهدف االسرتاتيجي من خالل أجهزة متخصصة ُأنشئت وتحكم 

من خالل عمليات ميكن وصفها يف بعض األحيان بأنها »صكوك دولية« 

الرؤية االسرتاتيجية: ال متلك منظمة األغذية والزراعة عملية إلعداد سياسة اسرتاتيجية تتعلق 

تحليل هذه  أو  متسق،  أساس  إىل  باالستناد  ككّل  املنظمة  نطاق  باء-1 عىل  االسرتاتيجي  بالهدف 

السياسة أو اتخاذ القرارات بشأنها. كام أن عمل املنظمة ال يجري تنسيقه مع مواقفها وسياساتها 

ومفاهيمها يف ما يتعلق بالصكوك املنفردة 

االلتزامات املالية: ال ميكن لصّك دويل ، أكان ملزماً أو غري ملزم ، عاملياً أو إقليمياً أو إقليمياً فرعياً، 

أن يحقق هدفه إال إذا حظي بالتمويل الكايف. ويبدو ظاهرياً أّن أياً من الصكوك موضع البحث مل 

باالحتياجات  مقارنة  كاف  غري  الصك  متويل  أن  بدا  األحوال،  من  كثري  ويف  بالكامل؛  مموالً  يكن 

والتوقعات. وعالوة عىل ذلك، تتكبد املنظمة وكل بلد من البلدان األعضاء مصاريف إضافية كبرية 

عن كل صك دويل فضاًل عن مساهمتها يف تكاليف األمانة والتكاليف اإلدارية األخرى.

التحديات  من  عدداً  وحّدد  والحوكمة  العملية  مسائل  عىل  التقييم  ّركز  والحوكمة:  العملية 

والقضايا الشائعة يف عمل املنظمة بشأن معظم الصكوك الدولية أو جميعها.

• املبادرة إىل وضع صكوك ومقرتحات جديدة: إّن تأثري التصورات القامئة بشأن قيمة الصكوك 	

امللزمة وغري امللزمة غالباً ما يشوه الحقيقة وُيعترب مصدراً للقلق. فقد كانت للمنظمة تجارب مثمرة 

إجامالً بشأن كل من الصكوك امللزمة وغري امللزمة. وقد تبني أن النجاح يعتمد عىل طبيعة وكثافة 

التنفيذ والنرش من قبل األمانة أكرث من اعتامده عىل نوع الصك. كام أن هناك قضية أخرى تتعلق 

موقع التقييم يف املنظمة:

www.fao.org/pbe/pbee/en/index.html

تقييم عمل منظمة األغذية والزراعة في 
مجال الصكوك الدولية

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

الملخص رقم
إدارة الـتـقـيـيـم

النتائج واالستنتاجات
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عمل املنظمة بشأن الصكوك 

الدولية
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بهيكل العالقة بني املنظمة وكل صك عىل حدة وهي عالقة غالباً ما تكون 

معقدة. وخُلص التقييم إىل وجود مناذج مختلفة تنطبق عىل مواقف مختلفة 

أنه إىل  وأشار  التمهيدية.  املرحلة  يف  باكراً  عالقتها  طبيعة  توضيح   ينبغي 

وتحديد  االمتثال  لتشجيع  رسمية  آليات  إنشاء  إىل  يبدو  ما  ال رضورة عىل 

املسؤولية والتمكني من تسوية النزاعات.

• الدخول حيز التنفيذ: إن التصديق والدخول حيز التنفيذ يشكالن 	

التصديق  تؤخر  التي  العوامل  أن  الصك يف حني  أساسياً” يف عمر  تاريخا   “

التزامات  تفرض  التي  الصكوك  فمعظم  األهمية.  غاية  يف  هي  القطري 

ترشيعية وطنية كثرياً ما تتعلق مبسألة القدرة التي تشكل عائقاً مينع البلد 

من أن يبارش بثقة عملية التصديق السياسية املفصلة 

• التشغيل والتعديل: حّدد هذا التقييم شواغل مشرتكة كثرية بشأن 	

التشغيل الدويل لصك ملزم ، مبا يشمل دور جهات االتصال القطرية والوفود 

لدى األجهزة الرئاسية وغري ذلك من العمليات؛ وطرق صنع القرارات؛ والعالقة 

التقارير القطرية  التقنية؛ وجمع وتبادل  بني تلك العمليات وأجهزة الدعم 

وغريها من املعلومات. كام أخذ بعني االعتبار طريقة تشغيل عمليات وضع 

املعايري يف املنظمة، فربزت قضيتان أساسيتان هام: عدم قدرة بلدان نامية 

معايري  وانتشار  املحلية،  والقضايا  الواردات  عىل  املعايري  تطبيق  عىل  كثرية 

منفصلة معتمدة عىل املستوى الوطني.

• يستطع 	 مل  التقييم  أن  من  بالرغم  الوطني:  املستوى  عىل  التنفيذ 

تكوين صورة شاملة للتوقعات والتنفيذ عىل املستوى الوطني، غري أنه أشار 

إىل أهمية أن تدرك الوكاالت الوطنية املنفذة ارتباط منافع الصكوك الدولية 

يف  النظر،  ويتزايد  ببعض.  بعضها  املنظمة  تقدمها  التي  واملنافع  للمنظمة 

بعض القطاعات، إىل الصكوك الدولية عىل أنها تشجع عىل تحقيق أهداف 

إقليمية وعاملية منشودة إىل حّد كبري. ويف ما يتعلق بالتنفيذ عىل املستوى 

الوطني،  يتّم االضطالع بعدد كبري ومتنوع من املشاريع بقصد تعزيز تطوير 

السياسات والترشيعات واإلدارات، لكن القضايا السياسية وضعف القدرة قد 

أّن هناك  القطاعات  يؤثران عىل فعاليتها يف بعض األحيان. وتبنّي يف بعض 

تنسيقاً وثيقاً لعملية التنفيذ مع الصكوك الدولية والجهات املعنية بإدارتها 

يف حني انه غاب عن قطاعات أخرى.

• الفّعال 	 للتطبيق  خاصة  بأهمية  تتسامن  مشرتكتان  قضيتان  مّثة 

للهدف االسرتاتيجي باء-1 وتتعلقان بجميع جوانب العملية والحوكمة وهام: 

)1( تحديات املشاركة يف العمليات الخاصة بالصكوك الدولية مبا فيها قدرة 

الوفود القطرية التي تضم خرباء فنيني عىل حضور االجتامعات ذات الصلة، 

حيث يبدو أن التمويل هو العامل امُلقّيد األول؛ )2( وعىل النطاق اإلقليمي، 

أشري إىل املساهمة الهامة التي متثلها إجراءات كثرية تتخذها األجهزة اإلقليمية 

واملكاتب اإلقليمية للمنظمة وغريها من املنظامت اإلقليمية.

بحث التقييم أيضا يف مساهمة املنظمة يف »اإلطار التنظيمي الدويل«. 

ورأى أّن العمل يف مجال الصكوك الدولية يعتمد بشكل متزايد عىل التنسيق 

التنسيق يف  التقييم حاجة إىل مزيد من  القطاعات. وقد وجد  والدعم بني 

حاالت عدة: يف ما بني القطاعات والوحدات داخل املنظمة؛ ومن خالل دمج 

املتعلقة  قطاعات ووكاالت خارجية ومراقبني خارجيني يف عمليات املنظمة 

بتطوير الصكوك الدولية وتشغيلها، ومن خالل التوصل إىل »موقف ]موّحد[ 

العمليات  بواسطة  أخرى  منتديات  واملشاركة يف  الدعوة  بهدف  للمنظمة« 

الداخلية يف املنظمة.

باء- االسرتاتيجي  الهدف  إطار  يف  املنظمة  لعمل  عام  وكتقييم 

منتدى  بتوفري  املتعلق  دورها  يف  املنظمة  أداء  حسن  إىل  التقييم  أشار   ،1

أدوات  واسُتعملت  الدولية.  الصكوك  ولخدمة  السياسات  بشأن  للنقاش 

أّن هذه  من  الرغم  باء-1، عىل  االسرتاتيجي  الهدف  لدعم  مختلفة  مناسبة 

والفعال، النزيه  بالتعاون  يتعلق  ما  يف  كبرية  تحديات  تواجه  قد   الصكوك 

أيضاً  ويتعنّي  الوطني.  املستوى  عىل  والتطبيق  املشاركة  شأن  يف  سيام  ال 

الدولية  املعايري  مجال  يف  مؤخراً  ظهرت  التي  األخرى  التحديات  مواجهة 

واالحتياجات الخاصة املتعلقة بإدماج الصكوك والعمليات الدولية الخاصة 

باملنظمة مع تلك املتعلقة باملنتديات األخرى واستمرار الحاجة إىل بناء قدرة 

البلد العضو املعني عىل املشاركة بفعالية أكرب.

النتائج واالستنتاجات



ما  � يف  عام  بوجه  األداء  تحسني  أجل  من  املنظمة،  عىل  ينبغي   

يتعلق بالهدف االسرتاتيجي باء-1، أن تستحدث عملية اسرتاتيجية 

مستمرة لضامن بقاء اسرتاتيجية املنظمة ومنهجها حديثني ومحللني 

تحلياًل جيداً. وينبغي عىل أي صك جديد يجري التفاوض بشأنه أن 

يحدد ما إذا كان دور املنظمة سيتمثل يف تشجيع التنسيق وتوافق 

اآلراء يف ما بني القطاعات أو يف توفري أقوى موقف للدعوة لصالح 

قطاعاتها األساسية. كام وأنه ينبغي إطالق عملية لتحديد مواقف 

معتمدة يف مجايل الدعوة والخربة لعرضها يف منتديات أخرى غري 

املنظمة.

ويجب أن توضع كل من الصكوك الجديدة والقامئة عىل أسس  �  

مالية متينة تضمن إمكانية تشغيلها بنزاهة وفعالية. وينبغي عىل 

بعني  تأخذ  أن  جديدة،  صكوك  بإنشاء  الخاصة  املالية  التحاليل 

لتشغيل  األمد  الطويلة  والتكاليف  اإلجاملية  التكاليف  االعتبار 

الصكوك والتوعية عىل التزام املنظمة التام واملستمر تجاه الصكوك 

الدولية 

من  � والصكوك  املنظمة  بني  العالقة  توضيح  وينبغي   

املستقبل.  يف  االلتباس  لتفادي  جديد  صك  أي  نّص   خالل 

الخاصة باالمتثال أولوية إمنا يجب أن  الرسمية  ُتعترب اآلليات  وال 

الناجحة  األمثلة  ُتثبت  عندما  أو  فقط  الحاجة  عند  كذلك  تصبح 

فعاليتها ويتّم تبّنيها يف صكوك أخرى.

التوصيات

وينبغي أن يركز أعضاء املنظمة وأمانتها عىل متكني البلدان من  �  

بإزالة  وذلك  الفعالة  املشاركة  عىل  قدرتهم  يف  بالثقة  الشعور 

الحواجز أمام القدرة وزيادة الوعي بقيمة الصك. وينبغي إعادة 

القطرية  التنسيق  مراكز  عىل  املفروض  الطلب  مستوى  يف  النظر 

الرضوري  بالتطوير  تعنى  التي  باألنظمة  خاص  بشكل  واالهتامم 

لعملية تبادل املعلومات والربامج الداعمة للعمليات ذات الصلة.

وعالوة عىل ذلك، يتعنّي أن تتابع املنظمة تطوير آليات من أجل  �  

تشجيع ودعم مشاركة املراقبني، ال سيام املراقبني من املنظامت غري 

الحكومية ومنظامت املجتمع املدين التابعة للدول النامية. ويوىص 

أيضاً بالتعاون مع الهيئات واملنظامت اإلقليمية التي لديها صكوك 

دولية.
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استجابة اإلدارة للتقييم
رّحبت اإلدارة بهذا التقييم ووافقت عىل كل التوصيات عىل اعتبار أنها موجهة إىل اإلدارة واملنظمة. 

الذايت  االستقالل  بني  املتبادلة  العالقات  بشأن  جازمة  توجيهات  يوفر  مل  التقييم  ألن  اإلدارة  وأسفت 

للمعاهدات ووظيفة اإلرشاف  التي تضطلع بها املنظمة. وأثنت عىل األهمية التي أُعطيت للصكوك غري 

امللزمة. ووافقت عىل أن أنشطة املنظمة املتعلقة بالعدد الكبري من الصكوك الدولية هي أنشطة غري 

مرتابطة، وأشارت إىل أّن غياب االتساق هذا قد ينشأ عن عدم تعيني وحدة تنسيق واحدة لإلرشاف عىل 

أنشطة املنظمة. واقرتحت اإلدارة أن ُيسند إىل مكتب الشؤون القانونية دور قيادي يف كفالة االضطالع 

بهذه الوظيفة األساسية بطريقة منسقة عىل نطاق املنظمة ككّل.

أشادت لجنة الربنامج بنوعية 

املتكامل  اإلدارة  وبرّد  التقييم 

صعوبة  إىل  أشارت  كام  عليه. 

ال  االسرتاتيجي  الهدف  تقييم 

العمل  هذا  أثر  تحديد  يف  سيام 

اللجنة عن  أعربت  املتفرع. كام 

قلقها يف ما يتعلق بتمثيل َعّينة البلدان املختارة ورأت أنه يجب، عند وضع التقييامت يف املستقبل، إعطاء 

أهمية أكرب للتمثيل الجغرايف واالجتامعي واالقتصادي يف مجايل اختيار عينة البلدان والخرباء من خارج 

املنظمة.

بالصكوك  التزامها  خاللها  من  تحدد  اسرتاتيجية  لرؤية  بحاجة  املنظمة  أن  عىل  اللجنة  ووافقت 

القانونية ذات الصلة بعملها وتوّطد التنسيق بني مختلف الصكوك بهدف تسهيل تطبيقها. ورغم اإلقرار 

باقرتاح اإلدارة املتعلق بدور مكتب الشؤون القانونية، أشري إىل الحاجة إىل التنسيق وإىل إرشاك اإلدارة 

العليا واإلدارات املختصة إرشاكاً كاماًل. واعُترب من املهم معالجة قضايا متويل الصكوك الدولية واألخذ بعني 

االعتبار القضايا املالية لدى التفاوض عىل صك جديد 

وجرى التشديد عىل الحاجة إىل معالجة قضية املشاركة الضعيفة للبلدان النامية ال سيام البلدان األقل 

منواً منها يف االجتامعات الخاصة بالصكوك الدولية. غري أّن اللجنة وافقت اإلدارة الرأي عىل أّن القضية 

معقدة وتعتمد إىل حد كبري عىل مشاركة البلدان النامية الفعالة يف املفاوضات والنقاش. وجرى التشديد 

عىل تعزيز دور املؤسسات القطرية للبلدان النامية يف هذه العملية. ويف الختام، أشادت اللجنة بالتشديد 

املساهامت  عىل  أساساً  تعتمد  الدولية  الصكوك  أّن  إىل  وأشارت  النامية  البلدان  يف  القدرات  بناء  عىل 

الطوعية التي غالباً ما ال ُترصد لها املوارد كافية. وجرت املطالبة أيضاً بزيادة التنسيق والتمويل للجهود 

الرامية إىل بناء قدرات مختلف وحدات املنظمة.

الـمـراجـع

)a 5/PC101 تقييم عمل املنظمة بشأن الصكوك الدولية الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/016/k4601a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

a( Sup. 1 5/PC101 استجابة اإلدارة الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/016/k4700a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

CL 136/9 تقرير الدورة األوىل بعد املائة للجنة الربنامج. روما 11-15 مايو/أيار 2009. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/016/k4879a.pdf  :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(



2009

عن  اإلحصائية  املعلومات  بجمع  املتعلق  )املنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  عمل  يشكل 

األغذية والزراعة ونرشها عنرصاً أساسياً من املهمة املنوطة بها. وكان الهدف من هذا الدور الحفاظ 

عىل أفضل القدرات املمكنة بغية معالجة البيانات الواردة واملصادقة عليها ومجانستها وتحليلها ثم 

إصدار معلومات دقيقة يف الوقت املناسب. ومن بني األولويات الهامة يف هذا املجال، برزت رضورة 

تحسني جودة البيانات اإلحصائية للمنظمة وشفافيتها ونطاق تغطيتها، باإلضافة إىل تيسري االطالع 

عليها. ومتثلت أولوية أخرى يف تعزيز قدرات حكومات الدول عىل تطوير نظم إحصاء خاصة بها 

واستخدامها. وعىل الرغم من وجود العديد من املنظامت التي توفر بيانات عن الزراعة والغابات 

ومصايد األسامك، فال يغطي أي منها النطاق الواسع من املجاالت التي تغطيها املنظمة. ويتم بشكل 

دائم اقتباس اإلحصاءات العاملية للمنظمة واالستعانة بها من قبل الجامعيني ومؤسسات البحوث 

والحكومات والقطاع الخاص يف الدراسات التحليلية الخارجية عىل املستوى العاملي. 

بيانات  توفري  ملسألة  أعىل  أولوية  بإيالء  أوىص  قد  للمنظمة  املستقل  الخارجي  التقييم  وكان 

وإحصاءات أساسية ورضورية »إلعادة تفكري معمق« يف أنشطة اإلحصاء بحيث يكون للمستخدمني 

أكرب فيها. وقد استفاد هذا التقييم، الذي جرى بناء عىل طلب لجنة الربنامج، طوال عملية  دوراً 

التقييم، من وجود فريق خرباء أعّد »نظام إحصاء مثايل للمنظمة للقرن الحادي والعرشين« اسُتخدم 

كإطار تحلييل تم تقييم عمل املنظمة اإلحصايئ مقارنة به. 

النظام اإلحصايئ الخاص مبنظمة األغذية والزراعة: يشمل جمع املعلومات اإلحصائية ونرشها 

جميع القطاعات تقريباً من الزراعة إىل الرثوة الحيوانية والغابات ومصايد األسامك واألرايض واملياه. 

وأبرز الهيئات التي تصدر معلومات إحصائية هي شعبة اإلحصاء، املقسمة إىل دائرة اإلحصاءات 

املعلومات  ودائرة  الحرجية،  واملعلومات  التقييم  ودائرة  القطرية،  اإلحصاءات  ودائرة  العاملية  

األرايض  حيازة  وحدة  أقّل،  وبنسبة  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  الخاصة  واإلحصاءات 

وإدارتها ووحدة تنمية املياه وإدارتها. وتضطلع شعبة اإلحصاء بدور »تجميع البيانات«، ومبسؤولية 

جمع اإلحصاءات الخاصة باملحاصيل والرثوة الحيوانية، بينام تضطلع دوائر أخرى بدور مامثل كل 

والواردة ضمن  إصدارها  يتم  التي  الرئيسية  اإلحصائية  السالسل  تنحرص  وال  اختصاصها.  قطاع  يف 

بيانات املنظمة اإلحصائية )FAOSTAT( يف الوحدات املذكورة دون  األنشطة اإلحصائية لقاعدة 

سواها، إذ أن العديد من الوحدات ميتلك قواعد بيانات متخصصة وخاصة بها تغطي املجاالت الفنية 

املحددة التي تهمها. ونظراً لهذه الطبيعة املجزأة، كان ميكن توقع وجود آليات تنسيق، لكن التقييم 

مل يرصد أي دليل عىل وجود أي آلية يف املنظمة تتيح تنسيق نظام اإلحصاء أو مراقبته.

العامل، إن كانوا من  أصحاب الشأن املعنيون بربنامج املنظمة اإلحصايئ يف شتى أنحاء  يوجد 

برنامج  ويبدي مستخدمو  الفنية.  إىل عمالء دوائرها  إضافة  أو من مستخدميها،  البيانات  موفري 

املنظمة اإلحصايئ قسطاً هاماً من الثقة به لكونه جهازاً غري متحيز يوفر إحصاءات عاملية موثوقة 

بها إلنجاز عملهم والتخاذ  املنظمة ويستعينون  بيانات  ومفيدة. ويثمن املستخدمون بشكل عام 

موقع التقييم يف املنظمة:

www.fao.org/pbe/pbee/en/index.html
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17امللخص رقم

قراراتهم. هذا وتستجيب املنظمة عامة الحتياجات البلدان األعضاء يف مجال اإلحصاءات وقد ساهمت يف 

تعزيز القدرات اإلحصائية الدامئة. لكن هذه النظرة اإليجابية يناقضها التدهور الرسيع الذي تشهده البيئة 

اإلحصائية. 

تشهد قدرات الدول يف مجال اإلحصاءات تراجعاً، خاصة تلك املتعلقة باإلحصاءات الزراعية نظراً لتدين 

اهتامم املانحني يف بناء القدرات ونتيجة لرتاجع تصدر اإلحصاءات األولوية عىل املستوى الوطني وانخفاض 

املوارد املخصصة لها. وهذه هي حال القارة األفريقية عىل وجه التحديد، حيث ال توفر سوى دولة واحدة من 

كل أربع دول بيانات أساسية حول املحاصيل. وقد يكون هذا التوجه مرتبطاً ارتباطاً مبارشاً بتدين القدرات 

التابع للمنظمة. وقد خُلص  املؤسساتية التي ترتتب عليها حكاًم تداعيات تؤثر عىل نظام اإلحصاء العاملي 

فريق التقييم إىل أنه ميكن إيعاز ذلك إىل عدد من الظروف املرتابطة ومن بينها: عدم قدرة البلد عىل جمع 

البيانات الزراعية األساسية عقب فرتة من التدهور الشامل للقدرات اإلحصائية الوطنية؛ عدم إيالء املنظمة 

األولوية للعمل عىل كمية البيانات التي تقدمها البلدان وجودتها؛ وتواجد محدود للمنظمة يف امليدان إضافة 

إىل ضعف شبكات التواصل مع البلدان األعضاء والرشكاء. ونتيجة لذلك، يستند قسم كبري من البيانات إىل 

التقديرات وهو أمر له تداعيات حتمية عىل الجودة. 

الجودة: خلص التقييم إىل أن برنامج اإلحصاء يف املنظمة يعاين من مشاكل جمة تتعلق بالجودة. وترتاوح 

بني جودة طرق جمع البيانات وجودة البيانات اآلتية من مصادر وطنية وصوالً إىل جودة سبل وصول البيانات 

إىل املستخدم. 

املوارد: إن القدرة عىل تطوير طرق وتقنيات جديدة تستخدم يف نظم اإلحصاء الوطنية وتوّفر الدعم 

املانحني  البرشية واملالية. وقد ظهر بشكل جيل توجه  املوارد  التي تعاين من نقص حاد يف  للدول األعضاء 

املنظمة يف  األساسية، يف حني تسري  املوارد واألولويات يف مجال جمع اإلحصاءات  والحكومات نحو خفض 

االتجاه نفسه. فلم يكن هناك انخفاض يف االعتامدات املخصصة لإلحصاءات يف ميزانية املنظمة املتضائلة 

أصاًل فحسب، بل أخذت أيضا االعتامدات املخصصة للعمل اإلحصايئ الفني تتضائل شيئاً فشيئاً. وإن عدداً من 

األنشطة الرئيسية يف برنامج اإلحصاء يف املنظمة مهدد باالنهيار يف حال مل تتم إعادة توجيه ملموس للموارد. 

النتائج واالستنتاجات 



األكرث  � القلق  مصدر  اإلحصاء  مجال  يف  الوطنية  القدرات  تشكل 

برنامج  تؤثر عىل  التي  الجودة  املشاكل عىل صعيد  إلحاحا وأبرز 

تحسني  مسألة  تشهد  أن  الرضوري  ومن  املنظمة.  يف  اإلحصاء 

إعادة  القطرية  البيانات  ونرش  جمع  عىل  األعضاء  الدول  قدرات 

توجيه للموارد. كام ينبغي تحسني سبل تقديم الدول للبيانات عرب 

الوطنية.  اإلحصاء  مكاتب  مع  والحوار  والتدريب  التواصل  تعزيز 

تراعي  بيانات  تطوير  عىل  الدول  مساعدة  كذلك  الجدير  ومن 

للمنظور الجنساين. 

القطرية  � اإلحصاءات  نظام  أّن  اعُترب  القطرية:  اإلحصاءات  نظام 

اإلحصاءات  لجمع  واإلقليمية  الوطنية  القدرات  رفع  عىل  قادر 

الخاصة باألغذية والزراعة وتحليلها ونرشها، مبوازاة تعزيز امتالك 

الدول لهذه البيانات. وسيؤدي ذلك إىل متكني الدول من اكتساب 

الغذايئ،  باألمن  املرتبطة  وللمسائل  الزراعي  لقطاعها  أفضل  فهم 

لربنامج  املحتمل  »االستدامة«  عنرص  توفري  شأنه  من  الذي  األمر 

املنظمة الجديد املتعلق ببناء القدرات اإلحصائية.

بروز املنظمة ودورها القيادي: تحافظ املنظمة عىل مكانة بارزة  �

مستوى  عىل  وخاصة  باإلحصاء  املعنية  الدولية  األوساط  داخل 

أوجه  حول  األخرى  املنظامت  مع  رشاكات  ُتقيم  حيث  العمل 

محددة من جمع البيانات ونرشها. لكن مثة فراغاً ملحوظاً يف قيادة 

اإلحصاءات املتعلقة بالزراعة عىل املستوى الدويل، مام يفرض عىل 

خطة  ولوضع  العاملي  القيادي  دورها  الستعادة  التحرك  املنظمة 

القدرات يف  بناء  بغية  املانحة  أبرز رشكائها والجهات  مشرتكة مع 

مجال اإلحصاء. 

إىل  � املنظمة  تفتقر  األولويات:  وتحديد  االسرتاتيجي  التخطيط 

مجموعة من مبادئ املامرسات الحسنة يف مجال جمع اإلحصاءات 

إطار  صياغة  السبب،  لهذا  ويتعني،  ونرشها.  ومعالجتها  الدولية 

و«أفضل  املعايري  من  مجموعة  يتضمن  باملنظمة  خاص  للجودة 

خاصة  آلية  إىل  أيضاً  حاجة  ومثة  اإلحصاء.  مجال  يف  املامرسات« 

الرقابة  وتوفري  للمنظمة  اإلحصايئ  النظام  لتنسيق  املنظمة  يف 

املنظمة  لدى  اإلحصائيني«  استحداث وظيفة »كبري  ويتعنّي  عليه. 

الحادي  للقرن  اإلحصايئ  املنظمة  نظام  كل  إدارة  مكلفاً  يكون 

اسرتاتيجي  تخطيط  عملية  يف  الرشوع  كذلك  ويجدر  والعرشين. 

التوصيات

باإلحصاء  برنامج عمل خاص  املنظمة ووضع  اإلحصاء يف  لربنامج 

مدته عامني. كام ينبغي، بغية عكس هذا التحديد لألولويات عىل 

املستويني اإلقليمي والقطري، ملء وظائف اإلحصائيني اإلقليميني 

لزيادة  الفرصة  إتاحة  املداورة مع شعبة اإلحصاء مع  عىل أساس 

للمنظمة  القطرية  املكاتب  وإرشاك  وأفريقيا  آسيا  يف  الوظائف 

بشكل مبارش. 

النظم  � لدمج  املستخدمني  نحو  موجهة  اسرتاتيجية  مقاربة 

اإلحصائية: يتعني عىل املنظمة إعداد اسرتاتيجية خاصة بدمج النظم 

للمستخدمني  مراٍع  منظور  عىل  أسايس  بشكل  تقوم  اإلحصائية، 

بياناتها  جميع  إىل  ومجانياًً  تاماً  ولوجاً  وتوفر  متطلباتهم  وتحدد 

وإحصاءاتها. 

الحاجة إىل التدريب وتعزيز املهارات داخل املنظمة: سوف تحتاج  �

يتناول  العاملة داخل املنظمة إىل برنامج تدريب متواصل  الفرق 

املناهج اإلحصائية واإلحصاءات التطبيقية للمحافظة عىل املعرفة 

النظرية واالرتقاء مبستوى املهارات، مام يتيح لتلك الفرق أن تكون 

فعالة يف أداء مهمتها املزدوجة املتمثلة يف بناء القدرات ومساعدة 

الدول يف جمع البيانات. 

بها  � املوىص  لإلجراءات  ميكن  ال  املقرتحة:  السيناريوهات 

تجانسه  وتأمني  املنظمة  يف  اإلحصايئ  النظام  لتحسني 

للموارد.  توجيه  إعادة  واكبتها  إذا  إال  فّعالة  تكون   أن 

وقد تم رسم ثالثة سيناريوهات هي: 

موارد  ال  أنه  السيناريو  هذا  يفرتض  الراهن.  الوضع  استمرار  أوال- 

إضافية ستخصص لإلحصاءات يف الفرتة 2009/2008؛

املوارد  السيناريو زيادة  التدهور: يفرتض هذا  تدارك  ثانيا- 
بنسبة 33 يف املائة عرب تخصيص اعتامدات إضافية للموظفني 
بالحاجة إىل  الفريق  إقرار  الرغم من  املوظفني. وعىل  وغري 
املزيد من املوارد إلنجاز نظام إحصايئ متكامل للمنظمة يف 
القرن الحادي والعرشين، أوىص بهذا السيناريو كخيار قابل 
وطرفاً  رشيكاً  تكون  أن  املنظمة  متكني  شأنه  من  للتطبيق 

فاعاًل ذي مصداقية. 
املوارد  زيادة  السيناريو  هذا  يفرتض  للتدهور:  جزيئ  تدارك  ثالثا- 

بنسبة أقل من تلك املقرتحة يف السيناريو الثاين. 



17امللخص رقم

رد إدارة املنظمة عىل التقييم 
حظيت جميع التوصيات بقبوٍل وموافقة واسعة من قبل إدارة املنظمة التي تبنت بالكامل النتيجة 

القطرية عىل جمع ونرش  األعضاء  الدول  قدرات  إىل تحسني  الحاجة  تحديد  املتمثلة يف  للتقييم  األبرز 

الحاجة »الناشئة« األكرث إلحاحاً، والتي هي يف حقيقة األمر حاجة »ناشئة  باعتبارها  القطرية  البيانات 

مجدداً«. وأّيدت اإلدارة السيناريو الثاين »تدارك التدهور« الذي سيتيح للمنظمة استعادة دورها باعتبارها 

الهيئة العاملية الرائدة يف مجال اإلحصاءات الزراعية. 

جودة  عىل  الربنامج  لجنة  أثنت 
من  ومناسباً  مفيداً  واعتربته  التقييم 
اإلحصاءات  تصنيف  يف  التوقيت  حيث 
املنظمة  مهام  من  رئيسية  كمهمة 
وكمجال تركيز مؤثر ضمن اإلطار الجديد 

باملنظمة  اسرتاتيجية خاصة  إىل وجود  الحاجة  التشديد عىل  تم  كام  النتائج.  إىل  املستند 
تهدف إىل تحديد أولويات العمل اإلحصايئ ووافقت اللجنة عىل رضورة أن تقوم املنظمة، 
وذلك  األولوية  ذي  املجاالت  يف  املوارد  زيادة  سبل  عن  بالبحث  التقييم،  بتوصيات  عماًل 
االسرتاتيجية  مع  متاشياً  اإلحصاءات  دائرة  داخل  املوارد  تخصيص  إعادة   )1( بثالث طرق: 
الجديدة؛ )2( زيادة املخصصات داخل امليزانية العادية و)3( التمويل من خارج امليزانية أي 
عرب اللجوء إىل مجال من مجاالت الرتكيز املؤثرة. وتم التعبري عن القلق لعدم وجود دعم 
كاٍف من خارج امليزانية. وأبدت اللجنة دعمها الكامل لتوصية التقييم بالرتكيز بشكل أولوي 
عىل زيادة الدعم داخل الدول عرب بناء القدرات وتعزيز سبل التواصل. هذا وبالنظر إىل 
حجم املهمة التي تنتظر املنظمة، تّم التشديد عىل عدم قدرة املنظمة عىل العمل منفردة 
وعىل رضورة أن تسعى إىل إقامة رشاكات، خاصة مع الحكومات واملؤسسات ذات الصلة 
واملنظامت املتعددة األطراف. كام حظيت التوصيات املتعلقة بالرتتيبات التنظيمية لتحسني 

التنسيق داخل املنظمة واستحداث وظيفة »كبري اإلحصائيني« بدعم األجهزة الرئاسية.

الـمـراجـع

)3a/PC 100 التقييم املستقل لدور منظمة األغذية والزراعة يف مجال اإلحصاءات. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k2921a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

a( Sup. 1 3/PC 100 رد اإلدارة. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3042a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

5/CL 135 تقرير الدورة املائة للجنة الربنامج. روما، 6-10 أكتوبر/ترشين األول 2008. الوثيقة

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3498a.pdf :الوثيقة متوفرة عىل املوقع التايل عىل شبكة اإلنرتنت

استنتاجات األجهزة الرئاسية للمنظمة 

)لجنة الربنامج(
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�� ��رج ا����ا��� ��ل ا����ة �����ت: 1ا�����  ������� 2009-2008 ا�#�ا�" وا��!�و��ت ا

 

�� ��رج ا����ا��� ��ل ا����ة �����ت �������  2009-2008 ا�#�ا�" وا��!�و��ت ا

  وا+*����)ا�(���) 
 

 EP/GLO/201/GEF Reduction of environmental impact from tropical shrimp 

trawling, through the introduction of by-catch reduction 

technologies and change of management 

 EP/GLO/502/GEF Land degradation assessment in dry lands (LADA) 

 GCP /GLO/162/EC  EC/FAO Food Security Programme  

 GCP/INT/945/ITA Information products for decisions on water policy and water 

resources management in the Nile Basin - Follow-up to 

GCP/INT/752/ITA 

 GCP/INT/952/EC EC/FAO Food Security Programme (Phase II) - Account 3 

EC/FAO Food Security Main Programme 

 GCP/INT/958/AFB Projet d’appui à la lutte préventive contre le criquet pèlerin 

dans quatre états membres de la CLCPRO- EMPRES 

 GCP /INT/959/NET  Africa Stockpiles Programme - Netherlands contribution 

   

 �� أ-�,
  

 إ�����
GCP/RAF/388/GER Protecting and improving food and nutrition security of 

orphans and HIV/AIDS affected children (Phase I: Lesotho 

and Malawi) 

�رآ�	� 
���� 

GCP/BKF/042/LIB Programme spécial de sécurité alimentaire au Burkina Faso - 

Phase I 

�� GCP/ETH/071/EC Support to food security information system in Ethiopia إ���

 ���د
GCP/CHD/026/LIB Programme spécial de sécurité alimentaire au Tchad - Phase I 

���� 
GCP/MLI/024/LIB  Programme spécial de sécurité alimentaire au Mali - Phase I 

 ���وي
GCPS/MLW/030/NOR  Enhancing food security and developing sustainable rural 

livelihoods 

 �	���ا
GCP/NER/040/LIB Programme spécial de sécurité alimentaire Phase I au Niger 

������� 
UTF/NIR/047/NIR The National Special Food Security Programme, Nigeria 

 ا���دان
GCP/SUD/051/LIB Special Programme for Food Security Phase I in Sudan 

 ا���دان
OSRO/SUD/620/MUL Sudan Institutional Capacity Programme: Food security 

information for action (SIFSIA) in Northern Sudan 
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 ي23�� وا����1 ا�0�د
 

 إ�����
GCP/RAS/209/NOR The FAO Inter-Country Programme for the development and 

application of integrated pest management (IPM) in vegetable 

growing in South and Southeast Asia, Phase II 

 إ�����
GTFS/RAS/198/ITA Support to the regional programme for food security in the 

Pacific Island countries 

 أ�!��� �ن
GCP/AFG/039/GER Supporting the improvement of household food security, 

nutrition and livelihoods in Afghanistan 

 ا�$	#
GCP/IND/176/NET Andhra Pradesh water management project 

 ا�$	#
GCP/IND/175/NET Andhra Pradesh farmer-managed groundwater systems 

 ا�$	#
GCP/IND/174/NET Promoting livelihood improvements in dryland farming on the 

Deccan Plateau 

����� ا�#و
OSRO/INS/601/ARC Rehabilitation and sustainable development of fisheries and 

aquaculture affected by the tsunami in Aceh Province, 

Indonesia 

���ر��� 
GCP/MYA/009/EC Support for sustainable agriculture and rural livelihoods in 

Northern Rakhine State of Myanmar 

 ا�'�&�%
GCP/PHI/050/ITA Environmental animal health to redress emerging insect-borne 

and other disease constraints to smallholders’ livestock 

production 

��م )��� 
GCP/VIE/029/ITA Integrated management of lagoon activities in Thua Thien and 

Hue Provinces 

   

 #��ا�أ��,6� ا����5�� و 
 ا�6�ر,#)

 

 �ا�����*
GCP/GUA/012/SPA    Restauración de activos de las familias vulnerables pobres 

afectadas por la tormenta Stan en las cuencas del lago de 

Atitlán y río Naranjo 

 �ا�����*
OSRO/GUA/601/SWE Restauración de activos de las familias vulnerables pobres 

afectadas por la tormenta Stan en la cuenca del río Coatán y la 

parte alta de la cuenca del río Suchiate 

 
  

 
  ا�!�ق ا+د�7

 ا�,�اق
OSRO/IRQ/402/UDG  Improvement of drainage conditions in major agricultural 

areas - Hilla-Hashimia Main Drain 

 ا�,�اق
OSRO/IRQ/404/UDG  Assessment and emergency maintenance and rehabilitation 

community irrigation schemes 

 ا�,�اق
OSRO/IRQ/406/UDG  Restoration of veterinary services in Iraq 

 ا�,�اق
OSRO/IRQ/407/UDG  Restoration and development of essential livestock services in 

Iraq 

 ا�,�اق
OSRO/IRQ/602/UDG Community livelihoods and micro-industry support project in 

rural and urban areas of North Iraq 

 �&	�ن
OSRO/LEB/701/UNJ  Early recovery assistance for the agriculture smallholder 

 �&	�ن
OSRO/LEB/702/UNJ Early recovery assistance to war-affected, resource-poor 

livestock keepers in Southern Lebanon 
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 ا�.���ل
OSRO/SOM/604/EC  Support to the Food Security Analysis Unit - Understanding 

livelihoods in Somalia - FSAU Phase V 

 ا�.���ل
OSRO/SOM/702/USA Nutrition information project, Food Security Analysis Unit, 

Somalia (Year 2007) 

 ا�.���ل
OSRO/SOM/510/EC ARDOPIS -Agricultural rehabilitation and diversification of 

high-potential irrigation schemes in Southern Somalia in 

Lower Juba and Shabelle River Basin (Jamama, Agfoi and 

Balad Districts) 

 ا�.���ل
OSRO/SOM/511/EC Agricultural rehabilitation and diversification of high-

potential irrigation schemes in Southern Somalia (ARDOPIS) 

in Merka and Qoryooley districts (Somalia - Lower Shabelle) 

 ا�.���ل
OSRO/SOM/608/EC Support to pastoral livelihood development 
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