
  

 

 

 2017-2016التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  CL 153/3 الوثيقة
 

 2015نوفمرب/تشرين الثاني  – 2مذكرة إعالمية رقم 
 

 القدرة الفنية للمنظمة
 

 مقدمة –أواًل 

 

أثار العديد من األعضاء أسئلة، خالل دورات جلنيت الربنامج واملالية اليت عقدت يف نوفمرب/تشرين الثاني  -1

، تتعلق باخنفاض حمتمل يف القدرة الفنية للمنظمة من خالل التحول يف الوظائف و/أو نقل املوظفني من األقسام 2015

 وظائف أخر  ي ر فنية  ويتعلق لل  بالتثث ر اتحمتمل لسياسة الفنية يف املقّر الرئيسي إىل املكاتب امليدانية أو إىل

وتطبيق الالمركزية على وظائف يف املقّر الرئيسي مل يتم  ،األهداف االسرتاتيجيةبرامج وإنشاء فرق إلدارة  ،التنقل

لقدرة الفنية للمنظمة وتهدف املذكرة اإلعالمية هذه إىل طمثنة األعضاء بثن ااإلعالن عنها بعد، وأثر الوظائف الشايرة  

يتم احلفاظ عليها، وتقديم التفاصيل عن التغي رات اليت حصلت أو من املتوقع أن حتصل، وشرح السبب وراء اعتقاد 

 التغي رات مهمة لتحقيق النتائج  اإلدارة بثن هذه

 

لرئيسي واملكاتب امليدانية وقبل االنتقال إىل التفاصيل، من املهم أن ندرك أن مجيع املوظفني الفنيني يف املقّر ا -2

يؤدون وظائف مماثلة، ويتم ضمان جودة ومعاي ر العمل من خالل الشبكات الفنية  ويعمل املوظفون الفنيون يف املكاتب 

خارج روما على منتجات املعرفة للمنظمة بنفس الطريقة اليت يعمل عليها موظفو املقر الرئيسي  وعلى سبيل املثال، تنتج 

القتصاديني وموظفي األمن الغذائي يف املكاتب اإلقليمية اإلصدارات اإلقليمية لتقارير حالة انعدام األمن ا اخلرباء فرق

ويف مثال آخر،  الغذائي يف العامل، واعتبارا من هذا العام، االستعراضات اإلقليمية بشثن حالة الزراعة واألمن الغذائي 

يكتسي عمل املوظفني يف املكاتب امليدانية املعنية باألمراض احليوانية العابرة للحدود نفس األهمية الفنية ونفس جودة 

عمل نظرائهم يف املقّر الرئيسي  ويف الواقع، فيما يتعلق باملسائل لات األهمية العاملية اليت ينبغي إدراج اجلوانب 

عرفة من دون هذا املزيج اإلقليمي/العاملي  امليف املنظمة د أي وسيلة أخر  لضمان جودة مساهمات اإلقليمية فيها، ال يوج

  3لل  يف املذكرة اإلعالمية رقم وترد أمثلة أخر  على 

 

ويضيف موظفي املشاريع خربتهم إىل اخلربة الالمركزية، ويتواجد معظمهم يف املكاتب القطرية وهم أيضا جزء  -3

ومن وظيفة فنية  611موظف من موظفي املشاريع الفنيني هؤالء، باإلضافة إىل  260لفنية  وهناك حنو من الشبكات ا

 يف املكاتب امليدانية مت إدراجها يف برنامج العمل وامليزانية  الفئات العليا 

 

وباملثل، من املهم أن نتذكر أن سياسة التنقل والتحركات األخر  للموظفني من وإىل املقّر الرئيسي، أو بني  -4

مراكز العمل األخر ، تتعلق باملوظفني وليس بالوظائف  وال يتم حتري  أي وظيفة من خالل سياسة التنقل، بل األفراد 
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أو من خالل إعالنات الوظائف الشايرة  وينطبق نفس الشيء  فقط، الذين يتم استبداهلم إما من خالل عمليات النقل

للمنظمة  وال تعني أي من عمليات النقل  كممثلني املعيننيعلى املوظفني الفنيني من املقّر الرئيسي أو من املكاتب امليدانية 

 ئف من مركز عمل ما إىل مركز آخر هذه حبد لاتها أن هناك عملية نقل يف الوظا

 

 الوظائف يف برامج العمل وامليزانية األخرية والتعديالت احلالية تطور -ثانيًا

 

تضمنت مجيع وثائق برنامج العمل وامليزانية منذ بعض الوقت جدول بشثن تطور الوظائف املدرجة يف امليزانية  -5

أي تغي ر يف املقّر الرئيسي أو  2017-2016لفرتة لحبسب املوقع والفئة  وال تظهر تعديالت برنامج العمل وامليزانية 

  وقد (CL153/3الوثيقة يف  1اجلدول أو فئة اخلدمات العامة ) والفئات العليا بالفئة الفنيةفيما يتعلق  امليدانيةاملكاتب 

من  الفنيةفئة ال( فقدان موظفني من C 2015/3 يف الوثيقة 3اجلدول ) 2017-2016 للفرتة أظهر برنامج العمل وامليزانية

موظف من فئة اخلدمات العامة من املقر الرئيسي  30منهم يف املكاتب امليدانية، يقابله فقدان  35املقر الرئيسي وكسب 

وكان املوظفان وثالثة وظائف من نفس الفئة يف املكاتب امليدانية )مما مل يؤد إىل أي تغي ر يف العدد اإلمجالي للوظائف(  

مت تعيينهما يف املكتبني اإلقليميني الفرعيني ألفريقيا والبحر  اإلحصاءموظفي من ئيسي الفنيان الذين يادرا املقر الر

الكارييب  وتتماشى هذه التغي رات مع السياسة العامة الستيعاب الزيادة يف التكاليف من خالل ختفيض عدد الوظائف 

 نا "ي ر الفنية"، مع زيادة عدد الوظائف الفنية حيثما كان لل  ممك الفنيةمن فئة اخلدمات العامة والوظائف من الفئة 

 

 ، 2003-2002فرتة الوقد كان هناك اخنفاض مطرد يف العدد اإلمجالي للوظائف املدرجة يف امليزانية منذ  -6

، مع اخنفاض يف الوظائف يف املقر الرئيسي من تقريبا يف املائة 10وظيفة، أي اخنفاض قدره  2945إىل  3268من 

  1471إىل  1346، من امليدانية( وزيادة يف وظائف املكاتب يف املائة 23 )أي اخنفاض قدره 1474إىل  1922

 (  وقد اخنفض عدد وظائف فئة اخلدمات العامة بشكل مطرد خالل هذه الفرتة، يف املائة 9)أي زيادة قدرها 

كاتب يف حني أنه مل يكن هناك سو  اخنفاض طفيف يف وظائف اخلدمات العامة يف امل ف،وظائ 606إىل  989من 

 وظيفة  860إىل  897امليدانية، من 

 

 ، ازداد عددها بشكل عام الفنية والفئات العليافئة الوفيما يتعلق بعدد الوظائف املدرجة يف امليزانية من  -7

 ،  املائةيف 36وظيفة  وقد منت هذه الفئة يف املكاتب امليدانية بنسبة  1479إىل  1382، من يف املائة 7بنسبة 

ويف  وظيفة  868إىل  933من  يف املائة 7يف حني أنها اخنفضت يف املقر الرئيسي بنسبة  وظيفة، 611إىل  449من 

رنة باملكاتب امليدانية، وقد وما فوق يف املقر الرئيسي مقا الفنيةالفرتات األوىل، كان هناك ضعف عدد املوظفني من الفئة 

املقر الرئيسي  يوجد يف، حيث 2017-2016فرتة الاخنفضت هذه النسبة بشكل مطرد مع مرور الوقت وصوال إىل أعداد 

 مقارنة باملكاتب امليدانية يف املائة  42بنسبة ظائف ذه الوه عدد أكرب من

 

، أكثر أهمية بالنسبة لسياق 2012ورمبا تكون الفرتة يف إدارة املدير العام احلالي، أي اعتبارا من عام  -8

 مبقدارخالل هذه الفرتة التغي رات اليت تتم مناقشتها يف املذكرة اإلعالمية هذه  وقد اخنفض العدد اإلمجالي للوظائف 
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وظيفة يف سياق العملية التحولية ومت إنشاء  235مت إلغاء   ويعكس لل  حقيقة أنه 2945 إىل 3117وظيفة، من  172

 ما وافقت عليه األجهزة الرئاسية وظيفة يف ممثليات املنظمة، حبسب  15وظيفة فنية جديدة، مبا يف لل   63

 

 
 

 والتنقل املنتدبون املوظفون   -ثالثًا

 

 املقر من ًامنتدب ًاموظف 36 هناك وحاليًا،  املنتدبني املوظفني عدد إىل أيضا وامليزانية العمل برنامج وثائق وتش ر -9

 بني ومن  2017-2016 لفرتةل وامليزانية العمل برنامج على التعديالت وثيقة من 1 اجلدول يف حتديدهم ويتم الرئيسي،

 بتعيينات إضافيني موظفني 9 وهناك  االستثمار موظفي من وظيفة 22و فنية، ي ر وظيفة 12 هناك الوظائف، هذه

 بعمل مباشرة صلة لات جماالت ويف حمدودة لفرتة عملة مركز خارج املوظف يعمل حيث أقل، أو سنتني ملدة مؤقتة

 املكتب يف يعمل هراري يف الفرعي اإلقليمي املكتب من األمساك مصايد موظفي كبار من موظف وهناك  األساسية وحدته

 اإلقليم يف أخر  بلدان دعم يف يستمر أنه حني يف األمساك، ملصايد النطاق واسع برنامج تطوير على موزامبيق يف القطري

  حاليا الرئيسي املقر يف ألفريقيا اإلقليمي املكتب من واملعلومات املعرفة إدارة يف موظف يعمل أخر ، حالة ويف  الفرعي

 السودان جنوب يف مؤقتا ويتواجدون امليدانية املكاتب يف يعملون الرئيسي املقر من موظفني فهم اآلخرين السبعة وأما

 سبيل على كينيا ففي اآلن؛ جتربتها يتم جديدة آلية وهذه  وتوبايو وترينيداد وبنما وباكستان، ويانا وكينيا وتونس

 أكرب جهد من كجزء أفريقيا، شرق يف نظرائه مع احليوانية الوراثية باملوارد املعين الفريق موظفي أحد يعمل املثال،

  الرئيسي املقر من تنسيقه جيري

 

 مراكز إىل الرئيسي املقر من ،2014 عام يف التنقل برنامج إطار يف موظفني مخسة نقل مت بالتنقل، يتعلق وفيما -10

 خارج املاضي العام جرت وامليزانية العمل برنامج لوظائف جغرافية تعيني إعادة عملية 49 إىل باإلضافة أخر ، عمل
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 املدرجة يف امليزانية، حبسب املوقعالفنية تطور الوظائف 

 المقر الرئيسي

 المكاتب الميدانية

 مجموع الفئة الفنية
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 املقر إىل امليدانية املكاتب من 10و امليدانية، املكاتب بني شخصا 16 انتقل التعيينات، هذه بني ومن  التنقل سياسة

 بل للوظائف، نقل على التنقالت هذه من أيا تنطو مل أعاله، لكر وكما  الرئيسي املقر خارج إىل 23 وانتقل الرئيسي

  للموظفني فقط

 

 ومن  أخر  عمل مراكز إىل شخصا 40 تعيني إعادة مع 2015 عام يف بكث ر جناحا أكثر التنقل برنامج وكان -11

 إىل الرئيسي املقر من منهم 25 وانتقل الرئيسي، املقر إىل وتسعة امليدانية، املكاتب بني أشخاص ستة تنقل هؤالء، بني

 بني 12: التنقل برنامج خارج وامليزانية العمل برنامج من ًاموظف 24 انتقل لل ، إىل وباإلضافة  أخر  عمل مراكز

 الفرتة خالل التنقالت هلذه الصافية النتيجة وكانت  الرئيسي املقر من 9و الرئيسي املقر إىل 3و امليدانية، املكاتب

 الرئيسي، املقر إىل امليدانية املكاتب من 22 وانتقل امليدانية، املكاتب بني موظفا 34 انتداب مت أنه 2014-2015

 من التنقالت قلة رئيسي بشكل تناول قد التنقل برنامج أن إىل ونظرا  أخر  عمل مراكز إىل الرئيسي املقر من 62 وانتقل

 من نسبيا صغ رة كانت وإن النتائج، هذه أن فيبدو روما، يف عديدة سنوات أمضوا الذين الرئيسي املقر موظفي قبل

  اجلديدة للسياسة عليها املتفق األهداف مع نسبيا تتماشى العدد، ناحية

 

 أكرب دوران هناك كان وقد  املنظمة مبمثلي أوسع، بشكل الفنية، والقدرة التنقالت من آخر جانب ويتعلق -12

 جمموعة بني ومن  القطرية للمكاتب والفنية اإلدارية القدرات تعزيز هو منه واهلدف ،2012 عام منذ املنظمة ملمثلي

 املكاتب من 10و الرئيسي، املقر موظفي من 28 اختيار مت ،2012 عام منذ تعيينهم مت الذين احلاليني، املنظمة ممثلي

 كان قطري مكتب من وواحد ،االتصال مكتب من وواحد املنظمة، مشاريع من 9و الفرعية، اإلقليمية وأ اإلقليمية

 النحو علىو لل ، على وعالوة  الفنية القدرات من كب را حجما واألربعون التسعة هؤالء وميثل  املنظمة ملمثل ًامساعد

 صغ رة برامج لديها اليت البلدان بعض يف فيه النظر ميكن خيار يتمثل ،CL 153/14 الوثيقة يف 50 الفقرة يف املبني

 مرتبطني فنيني كموظفني األول املقام يف سيعملون ولكنهم للمنظمة كممثلني احلاليني الفنيني املوظفني إرسال" يف نسبيا،

 " القطري الربنامج سيبنون بثنهم األمل مع التخصصات، املتعدد الفرعي اإلقليمي بالفريق

 

 ةاالسرتاتيجي األهداف أفرقة تكوين   -رابعًا

 

 2017-2016 للفرتة وامليزانية العمل برنامج يف التعديالت إطار يف املعززة الداخلية اإلدارة ترتيبات تشمل -13

  مصّغر إداري فريق منهم ولكل االسرتاتيجية األهداف لربامج قادة مخسة استحداث( CL 153/3 الوثيقة يف 2 الفقرة)

 الفنية اإلدارات مع بالتعاون والتصميم التخطيط للربامج؛ املفاهيمي التصميم: عن مسؤولني فرقهم جانب إىل وسيكونون

   رفيع مستو  على الربامج ورصد املطلوبة؛ الفنية املدخالت تنظيم املنشودة؛ النتائج لتحقيق اإلقليمية واملكاتب

 يف التنفيذ عن املسؤولني املدراء مسؤولية من ستبقى اليت املقررة األنشطة تنفيذ عن مسؤولني فرقهم، وال يكونون، ولن

 إدارة يف موجودون االسرتاتيجية األهداف برامج قادة أّن ومبا لل ، على وعالوة  امليدانية واملكاتب الفنية اإلدارات

 التقين، التعاون نطاق عن اخلارجة اإلدارية باجلوانب رئيسي بشكل تتعلق مسؤوليات لديهم لكن التقين التعاون برنامج

   اإلضايف الدور هذا يعكس مبا املستقبل يف اإلدارة اسم تعديل إمكانية يف البحث األجد  من يكون قد
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 بني ومن  االسرتاتيجية األهداف برنامج إدارة فرق إىل الرئيسي املقر يف الفنية الفئة من ًاموظف 28 انتداب مت -14

 لل  يف مبا والتقييم، والرصد التخطيط، أو باإلدارة صلة لات وظائف يف يعملون فنيني موظفني تسعة هناك كان ،28

 التسعة هؤالء وسيتحمل  5 االسرتاتيجي اهلدف فريق ضمن وامليزانية العمل برنامج ي ر من وظيفة يف واحد موظف

 أقسامهم من بدال االسرتاتيجية األهداف برنامج تنفيذ إدارة ترتيبات ضمن ولكن السابقة، ملسؤولياتهم مماثلة مسؤوليات

 واالجتماعية، االقتصادية الشؤون إدارة يف للربنامج كمنسق يعمل آخر موظف هناك وكان  السابقة مناصبهم أو شعبهم أو

 اهلدف فريق ضمن الغذائي، األمن بشثن املعلومات نظم يف الفنية خربته قسم جمال يف قياديًا دورا اآلن سيتوىل

  السابقة أقسامهم يف الفنية القدرة أو املعرفة توليد قدرة يف تغي ر أي هناك يكون لن وبالتالي،  1 االسرتاتيجي

 

 ويرتأسان امليزانية، خارج من موارد من ،5و 1 االسرتاتيجيني اهلدفني فريقي يف آخرين، موظفني متويل ويتم -15

 بناء على العمل أحدهما وسيواصل  إليهما ينتميان الذين االسرتاتيجيني اهلدفني عمل مع وثيق بشكل تتماشى مشاريع

 األدوات من جمموعة وتطبيق وضع على العمل اآلخر يواصل بينما الغذاء، يف باحلق املتعلقة والسياسات القدرات

 حتول أي هناك يكون لن وباملثل،  الغذائي األمن انعدام وحجم شدة لتصنيف" موحدة عملة" توف ر إىل اهلادفة املوحدة

  جديد إطار يف عملهما سيتابعان املوظفني هذين أن مبا الفنية القدرات يف

 

 إدارة فرق لعمل خربتهم ويوفرون فنية، جماالت عدة من نيواختصاص فهم املتبقني عشر الستة املوظفني وأما -61

 األهداف منسقي مع وثيق بشكل يعملون كانوا األشخاص هؤالء مجيع وتقريبا  االسرتاتيجية األهداف برنامج

 ألهدافهم الفنية الركائز إحد  يقودون منهم الكث ر وكان ،2015-2014 فرتةال تنفيذ ترتيبات خالل من االسرتاتيجية

  اجلديد الرتتيب يف بذل  القيام وسيتابعون االسرتاتيجية

 

 واخلدمات السلع توف ر وحتسني زيادة" يف املتمثل اهلدف نطاق إىل نظرا ،2 االسرتاتيجي اهلدف حالة ويف -17

 وبالتالي، ضروري، أمر الفنية األقسام مع املستمر التفاعل فإن ،"مستدامة بصورة األمساك ومصايد واحلراجة الزراعة من

 للهدف بالنسبة وباملثل،  احليواني واإلنتاج والزراعة األمساك ومصايد الغابات أقسام من أعضاء الفريق يضم

 االجتماعية احلماية جمال يف الفنية باخلربة يتمتعون الفريق يف أعضاء هناك ،"الريف يف الفقر من احلد" 3 االسرتاتيجي

 األعضاء إىل باإلضافة اقتصادي، 1 االسرتاتيجي اهلدف فريق ولد   الريفية والعمالة األمساك ومصايد احليوانية والثروة

 فريق ولد  لالستثمار، دعم وموظف للتجارة اقتصادي 4 االسرتاتيجي اهلدف فريق ولد  أعاله، املذكورين اآلخرين

 الركائزب اخلاص عملال يقودون ومجيعهم احليوان، بصحة معين وموظف طبيعية موارد موظف 5 االسرتاتيجي اهلدف

 فإن العكس، على ولكن للمنظمة، الفنيني املوظفني هؤالء من أي" فقدان" يتم ومل  اخلاصة الفنية مبجاالتهم املتصلة

  التخصصات املتعدد النتائج إطار خالل من اآلن املنظم للعمل الفين التماس  لضمان حيوي أمر الفرق يف وجودهم
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 إضافية مقررة ميدانية وظائف   -خامسًا

 

 املكاتب إىل الرئيسي املقر من نقلها قررت إضافية فنية وظيفة ألي التمويل وأصل طبيعة إيضاح املهم من -18

 يف تعيينهم وسيتم  واإلحصاء املناخ وتغ ر التغذية جماالت يف إنشاؤها املقرر من جديدة وظيفة 15 وهناك  امليدانية

 أو منخفضة اخلربة هذه أن حيث أو الفنية املنظمة خربة على مرتفع طلب يوجد حيث فرعية وإقليمية إقليمية مكاتب

 على القدرات فيها حتتاج مناطق يف للمنظمة، عالية أولوية لات جماالت الثالثة اجملاالت هذه ومجيع  موجودة ي ر

  خاص بشكل التعزيز إىل القطري املستو 

 

 على تعتمد واليت أعاله، املذكورة ،2012 عام منذ املعتمدة السياسة اجلديدة املناصب هلذه التمويل ويتبع -19

 املزيد لتمويل ولل  الفنية، األقسام خارج الرئيسي املقر يف الفنية الوظائف وبعض العامة اخلدمات فئة وظائف من احلد

 مكتب يف الفنية الفئة من وظائف أربع إلغاء من األموال ختصيص إعادة ستثتي احلالة هذه ويف  الفنية املناصب من

 خالل من امليسرة املراسم، وشؤون واجمللس املؤمتر وشعبة واإلرشاد والبحوث املعرفة تبادل ومكتب املنظمة يف االتصاالت

 وقرار عليه، متفق للخدمة إنهاء عن الناجتة العامة اخلدمات فئة من وظيفة 16 وإلغاء عليها، متفق فصل عمليات

 الدعم خدمات من وبعضا املراسم وشؤون واجمللس املؤمتر شعبة يف الطباعة خلدمات خارجية مبصادر االستعانة

 اخنفاض إىل التغ رات هذه فستؤدي املوقع، حبسب تتباين للوظائف املعيارية التكاليف أن ومبا  املعلومات لتكنولوجيا

  امليزانية على تؤثر ال ولكنها الوظائف عدد

 

 الشاغرة الوظائف إدارة   -سادسًا

 

 املطلوبة، النتائج ولتحقيق  الشايرة الفنية الوظائف لشغل جارية عملية هناك أن توضيح املهم من وأخ را، -20

 اختصاصات تكون أن جيب أنه الواضح من املاضي، يف كما اآلن األهمية نفس كتسيت الفنية اخلربة أن من الريم على

 أي السابقني، املوظفني توظيف عند عليه كانت مبا مقارنة خمتلفة يادروا الذين املوظفني مكان سيحلون الذين املوظفني

 واملهارات اخلربة لوي من املوظفني إىل املنظمة وحتتاج  ماضية سنة 20 أو 10 من أكثر منذ األحيان من كث ر يف

 على مبنية ممتازة فنية خبلفية متتعهم إىل باإلضافة النتائج، حتقيق حنو واملوجهني التخصصات متعدد للعمل والكفاءة

 فيه مبا واضحا يكن مل التوجه هذا فإن الوقت، بعض منذ األمر بهذا اعرتفت قد اإلدارة أن حني ويف  االنضباط

 املذكرة نظرا) احلالية الشايرة الوظائف بنسبة جزئيًا لل  ساهم بالتالي،و  يكفي مبا عليه اإلصرار يتم مل أو الكفاية،

  الوضع هذه لتصحيح حاليا جارية عملية وهناك ( 5 رقم اإلعالمية

 

 األهداف إدارة فرق مع العام، املدير نائيب إشراف حتت امليدانية، واملكاتب الفنية اإلدارات وتعمل -21

 وهذا  هلا املخطط النتائج لتحقيق الالزمة الفنية اخلصائص لتحديد املنظمة، يف الفنية األنشطة مديريو االسرتاتيجية

 من املقدمة الطلبات وإن  البعيد باملد  تتعلق نظر وجهة وجود من الريم على العمل، ختطيط عملية من يتجزأ ال جزء

 إدارة فرق قبل من حتديدها مت اليت للثغرات بالنسبة احلال هو كما حاليا، جاهزة الفنية والوحدات امليدانية املكاتب
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 مع متاشيا ولل  الوظائف، أولويات وحتديد هذه املطابقة عملية من االنتهاء هو يتبقى وما  االسرتاتيجية األهداف

 من ،(معا الفنية والوظائف العامة اخلدمات يف النظر) شايرة وحدة يف الوظائف من ئةاملا يف 15-10 على احلفاظ سياسة

 مبا العملية، هذه بثن ويؤمل  املالية الفرتة مد  على ظهورها عند التغي رات الستيعاب املرونة من بدرجة السماح أجل

 نهاية حبلول ستستكمل منها، املائة يف 15 -10 دون الوظائف، جلميع الشايرة الوظائف عن اإلعالنات إصدار لل  يف

  العام


