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 مقدمة
 
باإلجراءات اليت يقوم املدير  2016نوفمرب/تشرين الثاين  7رّحب االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية يف  -1

يكل التنظيمي لتعزيز إدارة اهلعلى املقرتحة  العام باختاذها والرامية إىل تعزيز القدرة التقنية للمنظمة، ورّحب كذلك بالتغيريات
دث أثراً على  يرأسها مدير  يف فرتة السنتني احلالية، وهي: إدارة مناخ وأراضي ومياه جديدة، امليزانيةالربامج وتنفيذها مبا ال ٌيح

كبري ل عام مساعد مسؤول أمام نائب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية؛ ونائب مدير عام جديد للربامج؛ ومكتب جديد
 1.اإلحصائيني يكون مسؤواًل أمام نائب املدير العام للربامج

 
شرتك يف تقدميه التغيريات املقرتحة يف اهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسي إىل اجمللس للموافقة عليها، نّوه االجتماع امل -2

والعالقات بني  بالتغيريات اهليكلية، امليزانيةبأن "معلومات إضافية ستقّدم قبل الدورة القادمة للمجلس بشأن عدم تأثر 
اإلدارات اليت أنشئت حديثاً وتلك املوجودة بالفعل، ودور كبري اإلحصائيني، وتوقيت التغيري، وحتويل الوظائف اإلدارية إىل 

 2وظائف تقنية واجلداول الزمنية اخلاصة بذلك".
 
اليت قدمها االجتماع املشرتك للموافقة  الربامج( ترتيبات إدارة 1) :تقدم هذه املذكرة املعلومات اإلضافية يف جزأين -3

 ( حتويل املناصب اإلدارية إىل مناصب تقنية، لالطالع.2)عليها من اجمللس، 
 

 ترتيبات إدارة البرامج -أوالا 
 
 امليزانيةم تأثر وعد 2016ٌيدد هذا اجلزء توقيت التغيريات املقرتحة يف اهليكل التنظيمي يف املقر الرئيسي يف عام  -4

 هبا، ويوضح العالقة بني اإلدارات اجلديدة وتلك املوجودة حالياً، ويتناول بالتفصيل دور كبري اإلحصائيني.
 

 الميزانيةالتوقيت وعدم تأثر  –التغييرات الهيكلية  -ألف
 
فع املنظمة يف االجتاه الداخلية بغية دالتغيريات اهليكلية اليت يقرتحها املدير العام هي توحيد الرتتيبات اإلدارية  -5

 جمي الذي حّدده أعضاؤها. ومن الضروري احلصول على موافقة اجمللس على هذه املقرتحات ااالسرتاتيجي والرب 
لضمان أن حترز املنظمة تقدمًا فّعااًل ويف الوقت املناسب، ضمن سياق ظروف عاملية  2016يف ديسمرب/كانون األول 

تعلق بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة والتزامات التصدي لتغري املناخ. وال تؤثر هذه املقرتحات على رئيسية، وخاصة ما ي
 ولذا فإن املوافقة عليها تقع ضمن نطاق سلطة اجمللس.  ،2017-2016احلايل للفرتة  وامليزانيةضمن برنامج العمل  امليزانية

 
طلبت األجهزة الرئاسية من املدير العام ضمان أن تساعد املنظمة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة  -6

وبدء نفاذ اتفاقية باريس بشأن تغري  2015أيلول /يف سبتمرب 2030والتصدي لتغري املناخ، متشيا مع اعتماد جدول أعمال 
األمهية احلامسة لألغذية والزراعة يف هذا اجلهد. ويتوجه اجملتمع الدويل بسرعة ، تسليماً ب2016املناخ يف نوفمرب/تشرين الثاين 
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 2016إىل وضع آليات وإجراءات للتنسيق، مبا يف ذلك عن طريق "االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات" لعام 
ذي ينطبق على كافة صناديق األمم ، وال2016الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب/كانون األول عام 

 املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة.
 
توقعات أن تتخذ املنظمة إجراءات هامة وملحة. وترتبط برامج املنظمة االسرتاتيجية احلالية ارتباطاً وثيقاً الغدت  -7

 2021،3-2018بأهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس، كما يتبني من اخلطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرتة 
حلاجة أما ا 4رير املناخ.غه االسرتاتيجي لعمل املنظمة، وكذلك اسرتاتيجية وخطة عمل املنظمة بشأن تاليت حتافظ على التوجّ 

 امللحة فهي رفع مستوى الربامج االسرتاتيجية للمنظمة وتطبيقها بفعالية أكرب ملساعدة البلدان على تنفيذ التزاماهتا الدولية.
 
مهاً رئيسياً يف ومسا من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ُعّينت املنظمة وكالة راعية لواحد وعشرين مؤشراً عاملياً  -8

أربعة مؤشرات أخرى، مع ما يستتبعه ذلك من مسؤولية هامة عن وضع املعايري واملنهجيات وبناء القدرات يف البلدان 
والتنسيق مع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة وجلان األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية. والتوقيت هنا على درجة كبرية من 

ألن التحسينات النهائية على إطار رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وإعداد التقارير بشأهنا جتري يف  األمهية، نظراً 
االجتماع الرابع لفريق  2016تشرين الثاين عام /هذه اللحظة بالذات. ويف هذا الصدد، حضر كبري اإلحصائيني يف نوفمرب

ضع الصيغة التنمية املستدامة لعرض وجهات نظر املنظمة فيما يتعلق بو  اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف
النهائية لنظام املستوى األول للمؤشرات وتقدمي التعليقات بشأن تدفقات البيانات من املستوى الوطين إىل املستويني اإلقليمي 

 والعاملي وبشأن أفضل اخليارات لتقدمي البيانات. 
 
وقد أصبحت  ،2016تشرين األول عام /املنظمة للصندوق األخضر للمناخ يف أكتوبرعالوة على ذلك، اعُتمدت  -9

اآلن مطالبة مبساعدة البلدان على وضع مقرتحات يف قطاع األغذية والزراعة ضمن مبادئ توجيهية صارمة ومواعيد هنائية. 
نّظم مع البلد

ُ
لحوار مع بلدان ان األفريقية ويف التحضري لوتشري مشاركة املنظمة مؤخراً يف حوار الصندوق األخضر للمناخ امل

شاريع يف القدرات جتعلها غري قادرة على صياغة وتنفيذ املكبرية أمريكا الالتينية إىل أن عددا من البلدان يواجه مشاكل  
عتمداً مُ  االستثمارية املتعلقة باملناخ. ونتيجة لذلك، هناك طلب كبري على خربات املنظمة وشراكتها بوصفها كيانًا دولياً 

لتقدمي املساعدة التقنية يف وضع الربامج القطرية وختطيط تكّيف قطاع الزراعة، وإعداد وثائق مشاريع قابلة للتمويل املصريف، 
 وتنفيذ مشاريع التكّيف مع تغري املناخ أو التخفيف من آثاره يف املستقبل.

 
ندوق األخضر للمناخ يف نطاقات اختصاص يندرج اجلزء األكرب من مقرتحات احلكومات للتمويل من الص -10

عّينة بالفعل عدداً كبرياً من مذكرات املفاهيم اليت وضعت على املستوى القطري، 
ُ
املنظمة، وقد قّدمت السلطات الوطنية امل

تني نوهي يف مراحل خمتلفة من الصياغة، لتقوم املنظمة بصياغتها صياغة مكتملة وتقدميها إىل أمانة الصندوق على مدى الس
 املقبلتني. ولذا من الضروري ضرورة حيوية أن تستثمر املنظمة اآلن، ُمقدماً، وينبغي عليها أيضا أن تكون منّظمة جيداً 
وأن تقوم بدور قيادي واضح يف األعمال املتعلقة باملناخ، بغية حتويل الفرص املتاحة والطلب من الدول األعضاء إىل عمل 

 ملموس.
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صبح اجات امللحة، اقرتح املدير العام ثالثة تغيريات لتوطيد اهليكل التنظيمي للمقر الرئيسي لتلتلبية هذه االحتي -11
 ، وقد قّدمها االجتماع املشرتك إىل اجمللس ليوافق عليها:2016كانون األول /نافذة املفعول يف ديسمرب 

 
 ومتتني عمل املنظمة على التكّيف ضي ومياه جديدة يرأسها مدير عام مساعد جديد، إلبراز اإدارة مناخ وأر  ()أ

 مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، تضم شعبة املناخ والبيئة وشعبة األراضي واملياه املوجودتني حالياً؛
نائب مدير عام جديد للربامج، تتبعه فرق الربامج االسرتاتيجية، وإدارة التعاون التقين، وشعبة الشراكات والدعوة  )ب(

ومكاتب االتصال، ومكتب كبري اإلحصائيني اجلديد، لرفع مستوى ومتتني وظيفة إدارة الربنامج  وتنمية القدرات،
 أفضل باملعرفة التقنية والعمليات؛ربطاً وربطها 

مكتب كبري إحصائيني جديد إلتاحة اجملال لكبري اإلحصائيني للرتكيز على مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  )ج(
 اإلحصائية اليت تتقاطع مع العمل التقين والتشغيلي وتساهم يف الربامج االسرتاتيجية.وتنسيق املهام 

 
مة ، تتطلب التغيريات الالزمة لتوطيد هيكل املقر الرئيسي، بغية رفع مستوى ومتتني عمل املنظامليزانيةمن منظور  -12

ر عام مناصب إدارية تقنية عليا جديدة وهي: نائب مديعلى تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة واإلحصاء، إنشاء ثالثة 
مليون دوالر أمريكي(  1.86للربامج، ومدير عام مساعد للمناخ واألراضي واملياه، وكبري إحصائيني. وسُتغطى التكاليف )

ذه ون هلـــــــكاخلدمات اإلدارية )أنظر القسم الثاين(. ولذا لن ي درشيالناشئة عن ت 2017-2016خالل الفرتة  الوفوراتمن 
  2017-2016رتة املوافق عليها للف امليزانية، أي أهنا ستكون من ضمن اعتمادات امليزانيةالتغيريات اهليكلية تأثري على 

 وال تتطلب موارد إضافية، ولذا فإن املوافقة عليها تقع ضمن نطاق سلطة اجمللس.
 

ليوافق عليها املؤمتر  2019-2018للفرتة  وامليزانيةأما التوقيت البديل فسيكون إدراج املقرتحات يف برنامج العمل  -13
. إال أن مثل هذا التأخري سيعوق املدير العام عن ممارسة مسؤوليته يف إدارة 2018وتنفذ يف عام  2017متوز عام /يف يوليو

ساس وقت املناسب لتلبية احتياجات األعضاء. وليس مثل هذا التأخري ضروريًا على أويف ال األكثر فعاليةاملنظمة بالطريقة 
 إدارية قد تأمنت بالفعل يف فرتة السنتني احلالية.  وفورات، ذلك أن امليزانية

 
 ترتيبات التنسيق بين اإلدارات -باء

 
 2016-2012التغيير التحولي خالل الفترة 

 
راجع وترتيباته التنفيذية تطبيق املعرفة التقنية للمنمنذ البداية، كان اهلدف  -14

ُ
ظمة بقدر الشامل لإلطار االسرتاتيجي امل

من الفعالية أكرب ملساعدة البلدان على حتقيق أهداف القضاء على اجلوع وخفض الفقر وحتقيق االستدامة البيئية اليت تتبناها. 
ختلفة ن ترّكز وحتّدد أولويات جهودها وتعمل عرب التخصصات املونتيجة لذلك، كي تكون املنظمة فّعالة، ينبغي عليها أ

 وبالشراكة مع آخرين.
 

: اإلطار 2015-2014إىل اتباع طرق للعمل جديدة يف الفرتة  2013-2012أدى التغيري التحويلي خالل الفرتة  -15
راجع الذي رّكز عمل املنظمة على مخسة أهداف اسرتاتيجية، وإطار التخطيط والرصد القائمني على النتائج 

ُ
االسرتاتيجي امل
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ت القطري ، وهنج اإلدارة املصفوفايت إلجناز نتائج حمددة زمنيا على املستوياوامليزانيةيف اخلطة املتوسطة األجل/برنامج العمل 
 ي.واإلقليمي والعامل

 
كانون /اليت اعتمدها اجمللس يف ديسمرب 2017-2016للفرتة  وامليزانيةأدخلت التعديالت على برنامج العمل  -16

تدابري لتمتني إجناز الربامج عرب ترتيبات إدارة داخلية معززة وترشيد قدرات املقر الرئيسي. وعلى وجه اخلصوص،  2015األول 
رتاتيجية وُشّكلت فرقها اإلدارية الصغرية لدعم تصميم وختطيط وإدارة ورصد أنشئت مخس قيادات مكرسة للربامج االس

الربامج االسرتاتيجية اليت تنفذها فرق تضم موظفني من املكاتب امليدانية واإلدارات التقنية، حبيث تكون اإلدارات التقنية 
سلع العامة نية على مستوى املنظمة وتوفري المسؤولة أيضاً عن ضمان التميز التقين لألعمال املنجزة، كما عن األنشطة التق

 العاملية.
 

 2016توطيد ترتيبات إدارة البرامج في 
 

اهليكل التنظيمي للمنظمة مصّمم لتيسري عملية قائمة على النتائج، ُمنّظماً وُمشّكالً الطريقة اليت تتفاعل هبا أجزاءه  -17
راجع، بأهدافه االس املكونة بعضها مع بعض ومع البلدان والشركاء اآلخرين.

ُ
رتاتيجية ومنذ بداية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي امل

املستعرِضة، كانت األمانة تدرك أن األمر سيتطلب ال فحسب تغيريات يف الطريقة اليت تعمل هبا املنظمة، بل أيضاً يف القدرة 
 على تكييف وتعديل الرتتيبات اإلدارية هبدف حتسني وتسريع إجناز نتائج ملموسة.

 
 2030استناداً إىل اخلربة املكتسبة حىت اآلن وإىل الطلب املتنامي من األعضاء الناجم عن إطالق جدول أعمال  -18

 واالتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبح من املطلوب إحداث ثالثة تغيريات لتوطيد هيكل إدارة الربامج الرفيع املستوى 
 :JM 2016.2/2يف املنظمة، كما هو مبني يف الوثيقة 

 
ير عام مساعد واملياه، يرأسها مد يضاإبراز ومتتني عمل املنظمة على تغري املناخ بإنشاء إدارة جديدة للمناخ واألر  )أ(

جديد مسؤول أمام نائب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية، وتضم شعبة املناخ والبيئة وشعبة األراضي واملياه 
 املوجودتني حالياً؛

مستوى ومتتني وظيفة إدارة الربامج وتوحيد الروابط مع الشراكات، وتعبئة املوارد، والتعاون بني بلدان اجلنوب، رفع  )ب(
يجية اخلمس إدارة الربامج االسرتات أفرقةربامج( تتبعه الواالستثمار واإلحصاءات برئاسة نائب مدير عام جديد )

 راكات والدعوة وتنمية القدرات، ومكاتب االتصال. املوجودة حالياً، وإدارة التعاون التقين، وشعبة الش
 إنشاء مكتب كبري إحصائيني جديد يكون مسؤواًل أمام نائب املدير العام للربامج. )ج(

 
من أن املنظمة  ،الشكل ينبغي أن يتبع الوظائف"برتتيبات التوطيد هذه، األمانة العامة على ثقة، تبعًا ملبدأ أن " -19

ليها. ويرد أقصى قدر من التآزر يف مجيع املواقع لتحقيق املساءلة املؤسسية يف املنظمة إزاء النتائج املتفق عتتبىن هيكاًل يتيح 
تصادية الربامج، واملناخ واملوارد الطبيعية، والتنمية االق –أدناه وصف ألدوار وعالقات الركائز األساسية األربع هلذا اهليكل 

 واالجتماعية، والعمليات.
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 دير العام للبرامجنائب الم
 

ها، يقرتح إدارة الربنامج االسرتاتيجي وتعبئة املوارد اخلارجية، املالية واملؤسسية، املوضوعة بتصرف ةفرقأبغية تعزيز أثر  -20
فرق . ويتوقع أن يزيد ذلك من قدرة هذه النائب مدير عام جديد للربامجوضع هذه العناصر املوجودة معًا حتت مسؤولية 

استجابات متعددة التخصصات للمشاكل اليت جيري حتديدها، ما سيزيد فائدهتا وفعاليتها كجسر بني ذراع على تصميم 
 املنظمة يف جمال املعرفة التقنية وذراعها يف جمال العمليات. وسيتبع لنائب املدير العام اجلديد ما يلي:

 
ر لكنها تكون مسؤولة مباشرة أمام نائب املديفرق إدارة الربنامج االسرتاتيجي اخلمس كما هي مشّكلة حالياً،  )أ(

 العام للربامج بداًل من املدير العام املساعد للتعاون التقين؛
املكاتب املوجودة حاليًا اليت تساهم يف "تعبئة املوارد" مبعناها الواسع: إدارة التعاون التقين )مبا يف ذلك وحدة  )ب(

بلدان  دة التأهيل، وشعبة مركز االستثمار، وشعبة التعاون يف ما بنيبرنامج التعاون التقين، وشعبة الطوارئ وإعا
اجلنوب وحشد املوارد(، وشعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، ومكاتب االتصال املوجودة. ويشمل ذلك 

ف، االتعاون مع الشركاء يف املسامهة املالية، وحشد االستثمار بالعمل مع املؤسسات املالية املتعددة األطر 
والشراكات مع منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وتعاون بلدان اجلنوب فيما بينها مع احلكومات 

 واجلهات الفاعلة غري احلكومية. وتلعب مكاتب االتصال دوراً رئيسيا يف هذا الصدد.
 

لقدرات التشغيلية ات، الذي يوّحد اهبذا املعىن، يكون موقع نائب املدير العام للربامج بني نائب املدير العام للعملي -21
وشبكة املكاتب امليدانية للمنظمة، واألذرع التقنية لنائب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية، اليت توّحد قدرات املنظمة 

م للربامج التوجيه االتقنية املتعلقة باملناخ واملوارد الطبيعية وإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وسيوفر نائب املدير الع
نائب املدير العام لعب ياالسرتاتيجي واإلشراف على الربامج االسرتاتيجية لدعم تنفيذها من األذرع التقنية والتشغيلية. و 

 إلطار االسرتاتيجي للمنظمة.اللربامج دوراً ريادياً يف تعبئة املوارد والشراكات لدعم تنفيذ 
 

  :لن تتغري أدوار وعالقات اإلدارات واملكاتب وقادة الربامج االسرتاتيجيةيف إطار هذا الرتتيب التنظيمي،  -22
إذ سيستمر قادة الربامج االسرتاتيجية وفرقهم اإلدارية الصغرية مسؤولني عن تصميم وختطيط وإدارة ورصد الربامج االسرتاتيجية 

 ؤولة أيضاً يث تكون اإلدارات التقنية مستضم موظفني من املكاتب امليدانية واإلدارات التقنية، حب أفرقةاليت تنفذها 
 عن ضمان التميز التقين لألعمال املنجزة، كما عن األنشطة التقنية على مستوى املنظمة وتوفري السلع العامة العاملية.

 
 نائب المدير العام للمناخ والموارد الطبيعية 

 
هلك، رات واملكاتب املسؤولة عن الزراعة ومحاية املستيشرف نائب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية على اإلدا -23

 ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واحلراجة، واملناخ واألراضي واملياه.
 

غري األمهية االسرتاتيجية للدعم الذي تقدمه املنظمة للتكيف لت للمناخ واألراضي واملياهجديدة  إدارةيعكس وجود  -24
املناخ والتخفيف من آثاره. وستشمل اإلدارة شعبة املناخ والبيئة املوجودة حالياً وشعبة األراضي واملياه اليت ستنقل من إدارة 

 الزراعة وتستضيف خمتلف االتفاقيات الدولية املتعلقة باملناخ والبيئة.
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ستلعب إدارة املناخ واألراضي واملياه دورًا هاما يف دعم اندفاع البلدان األعضاء إىل اختاذ إجراءات بشأن املناخ  -25

واألراضي واملياه على نطاق واسع. وستيسر هذه اإلدارة إجناز عمل املنظمة العابر للقطاعات على التكيرف مع تغرير املناخ 
عبئة خ والتمويل، والبيئة، دعمًا للربامج االسرتاتيجية وأيضا حنو دعم البلدان يف توالتخفيف من تأثرياته، وسياسة املنا 

االستثمارات التحويلية. وستنسق إدارة املناخ واألراضي واملياه تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة وخطة عملها بشأن تغري 
 املناخ كموضوع عابر للقطاعات. 

 
ضي اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وتوصل عمل املنظمة نفسها، األراباإلضافة إىل ذلك، وكما توصلت  -26

واملياه حامسا األمهية لتكّيف النظم الزراعية مع تغري املناخ. وتوفر توقعات املناخ أدلة وافرة على أن موارد املياه العذبة معرضة 
النظم لك من عواقب واسعة النطاق على اجملتمعات البشرية و للمخاطر وميكن أن تتأثر بشدة بتغري املناخ، مع ما يتبع ذ

اإليكولوجية. ويتوقع أن تؤثر التغيريات يف كمية املياه وجودهتا بسبب تغري املناخ على توفر األغذية وعلى إمكانية احلصول 
 على املياه واستخدامها يف مجيع القطاعات، ولكن على وجه التحديد يف قطاع الزراعة.

 
ي أن ترتكز مشاركة املنظمة إىل العمليات السياسية األعم وإىل االلتزامات اليت تأخذها البلدان األعضاء على ينبغ -27

عاتقها يف إطار االتفاقيات الدولية ذات الصلة. وستدعم إدارة املناخ واألراضي واملياه االستثمار لتوسيع نطاق العمل على 
ربون فادة من التمويل من صندوق املناخ األخضر ومرفق البيئة العاملي وصندوق الكاملناخ عرب تعزيز قدرات املنظمة على االست

وصندوق التكّيف. وستحتاج البلدان األعضاء واملكاتب امليدانية إىل قدر كبري من الدعم التقين وإىل بناء للقدرات وموارد 
ك بتعاون وثيق مع طنيًا وتقدمي تقارير عنها. وسيتم ذلمالية لبناء جهوزية متويلية يف جمال املناخ وتنفيذ املسامهات احملددة و 

 إدارة التعاون التقين.
 

( باسرتاتيجية املنظمة لتغري املناخ، وطلبت أن تشمل قضايا 2016رّحبت الدورة اخلامسة والعشرون للجنة الزراعة ) -28
عهد بالرعاية التعاون بني ات، وأن تتتتصل بالتنوع البيولوجي وأن تستكشف التآزرات بني التكّيف والتخفيف من التأثري 

البلدان. وستجمع إدارة املناخ واألراضي واملياه الدعم التفاقيات ريو الثالث )اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية تغري املناخ، 
امة، مبا يف ذلك دواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر(، وستيسر العمل عرب اإلدارات على القضايا البيئية وقضايا االست

التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي. وستضم أيضا أمانات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة واملعاهدة الدولية 
 ي.ي والبيئلألغذية والزراعة، فضالً عن وظيفة املعلومات اجليوفضائية ووظيفة تقييم األثر االجتماع النباتية بشأن املوارد الوراثية

 
 المدير العام المساعد للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 
أثناء ُمراجعة اإلطار االسرتاتيجي هو احلاجة إىل حتسني ومتتني  2012أحد املواضيع الرئيسية اليت برزت يف عام  -29

القدرات واخلربات املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، ما تطلب تعديالت على اهليكل التنظيمي. كما ُعززت يف الفرتة 
ماية االجتماعية ساتية والتغذية واحلإدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية فيما يتعلق بقدرات املساعدة السيا 2012-2013

واحلوكمة. وبناء على ذلك، وبغية ترمجة املبادئ التوجيهية إىل بنية فّعالة وكفؤة، جيرى العمل على التنمية االقتصادية 
 .2014واالجتماعية بإشراف املدير العام، بدءاً من عام 

 



CL 155/7 - Inf.1 8 

اءات واالجتماعية، من حيث توفري القواعد واألساليب واإلحصنظراً لألمهية الفريدة ملوقع إدارة الشؤون االقتصادية  -30
 2014،5واملعلومات، فضال عن أمهية دعم السياسات واحلوكمة، يف تنفيذ الربامج االسرتاتيجية للمنظمة، تقرر، بدءاّ من عام 

ية واالجتماعية للتنمية االقتصاد أن يكون املدير العام املساعد الذي يرأس إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أيضاً منسقاً 
وأن يكون مسؤواًل مباشرة أمام املدير العام. ويف هذا السياق، تقيم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية عالقات عمل 

راج دوثيقة مع نائب املدير العام للمناخ واملوارد الطبيعية ونائب املدير العام للربامج ونائب املدير العام للعمليات تضمن إ
 عدين االقتصادي واالجتماعي يف عمل الربامج االسرتاتيجية واإلدارات التقنية.البُ 
 

عن  عب مسؤولةيشرف املدير العام املساعد الذي يرأس إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية على مخس شُ  -31
لريفية، والسياسات االجتماعية واملؤسسات ااقتصاديات التنمية الزراعية، والتغذية والنظم الغذائية، والتجارة واألسواق، 

واإلحصاءات، وهو مسؤول عن مواضيع النوع االجتماعي واحلوكمة والتغذية العابرة للقطاعات، فضاًل عن ضمان اجلودة 
 الكلية للدعم السياسايت الذي توفره املنظمة يف الربامج االسرتاتيجية.

 
 نائب المدير العام للعمليات

 
ملدير العام للعمليات التوجيه االسرتاتيجي واإلشراف على شبكة املكاتب امليدانية )املكاتب اإلقليمية يوفر نائب ا -32

ودون اإلقليمية والقطرية(، ودائرة خدمات املنظمة، وشعبة تكنولوجيا املعلومات، وشعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم، 
از برامج ان البيئة املطلوبة وتوفري الدعم التشغيلي واخلدمات الالزمة إلجنووحدة أمن املقر الرئيسي واألمن امليداين، بغية ضم

 املنظمة وإطار النتائج.
 

إىل حتسني فعالية امية الر يشرف نائب املدير العام للعمليات على وضع وتنفيذ اسرتاتيجية الالمركزية يف املنظمة  -33
ئة تشجع ليمي، وهي هنج إدارة يقرتن مبزيد من تفويض السلطة وبيعمل املنظمة على املستويات القطري ودون اإلقليمي واإلق

 إبداع ومبادرة املوظفني. 
 

 دور كبير اإلحصائيين -جيم
 

 الرتتيب احلايل
 

، إذ تضطلع اإلدارات التقنية بربامج عمل إحصائية خاصة هبا، نظام إحصائي المركزيتعمل املنظمة حالياً ضمن  -34
، جيرى عمل النظام اإلحصائي للمنظمة حتت إشراف عام من كبري 2012وحتتفظ مبلكية البيانات. ومنذ هناية عام 

مجاعة  عأيضا. ويعمل كبري اإلحصائيني بتشاور وثيق م اإلحصائيني، الذي هو حاليًا مدير شعبة اإلحصاءات يف املنظمة
العمل املشرتكة بني اإلدارات بشأن اإلحصاءات لضمان التنسيق الفّعال جلميع الربامج اإلحصائية يف املنظمة واالتساق 

، صدر التعميم 2015 تشرين الثاين/يف نوفمرباملؤسسي واملواءمة بني املمارسات اإلحصائية يف املقر الرئيسي ويف امليدان. و 

                                                      
 .C 2013/3 الوثيقة  5
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ليعطي كبري اإلحصائيني مسؤولية ضمان االتساق وخفض ازدواجية اجلهود وضمان جودة البيانات  2015/22اإلداري 
 امة عاملية ومستخدمة على نطاق واسع.هاإلحصائية، اليت هي سلعة 

 
أحرز نظام احلوكمة هذا قدراً أكرب من االتساق واملساءلة، لكن هناك حاجة إىل إحداث تغيريات إضافية ملواصلة  -35

جودة مسامهات الُشعب التقنية واملكاتب امليدانية كي يتحقق أقصى قدر من الكفاءة واملكاسب النوعية للمخرجات  تعزيز
اإلحصائية. وقد كشف مسح أجري على مستوى املنظمة مؤخراً لتقييم نوعية العمليات اإلحصائية فيها عن ضرورة حتسني 

عمليات إىل البلدان لزيادة معدالت االستجابة، وتعزيز نوعية البيانات و  االمتثال لإلجراءات املعتمدة يف إرسال االستبيانات
 التحقق من صحتها وتشجيع املزيد من التشاور مع مستخدمي قواعد بيانات املنظمة.

 
 يوفر كبري اإلحصائيني رؤية اسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال اإلحصاء ويقوم باملهام التالية: -36

 
: اإلشراف على تطوير مجيع املؤشرات اإلحصائية والتحقق اإلحصائية والرصد على مستوى املنظمةاملؤشرات  )أ(

هداف التنمية املستدامة؛ واالضطالع، بالشراكة مع مكتب االسرتاتيجية والتخطيط أمن صحتها، مبا يف ذلك 
 املستقبل مبؤشرات أهداف التنمية الذي سريتبط يف وإدارة املوارد، بتقييم نواتج إطار النتائج على مستوى املنظمة

 املستدامة. 
ائي : ختطيط ومراجعة برنامج العمل اإلحصالتخطيط اإلحصائي وإدارة الربامج اإلحصائية على مستوى املنظمة )ب(

 الذي ميتد سنتني واملوافقة عليه ورصده، مبا يف ذلك العناصر املخطط هلا يف الربامج االسرتاتيجية.
 : توجيه وتيسري احلوكمة اإلحصائية للمنظمة، خارجياً اإلحصائية اإلحصائية وضمان اجلودةاحلوكمة  )ج(

)مثاًل، تيسري العالقات مع األجهزة اإلحصائية الرئاسية يف البلدان األعضاء( وداخليًا )مثالً، مجاعة العمل 
 املشرتكة بني اإلدارات املعنية باإلحصاءات( على حد سواء؛ ووضع ورصد السياسات واملبادئ التوجيهية 

 لعمليات اإلحصائية يف املنظمة. اليت حتكم ا
: مواصلة تطوير الشراكات مع الوكاالت األخرى للعمل التعاوين يف جمال الشراكات يف جمال اإلحصاءات )د(

 اإلحصاءات ومتتني العالقات مع الشركاء يف املوارد.
 .ات واملسوح: استعراض كافة أنشطة مجع البيانات، مبا يف ذلك االستبيانسياسات مجع البيانات )ه(
 اإلحصائية. : وضع ومراجعة وتنفيذ املعايري والتصنيفات واملنهجياتاملعايري والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية )و(
 : مراجعة تنمية القدرات اإلحصائية واملوافقة عليها ورصدها، مبا يف ذلك االتصال تنمية القدرات اإلحصائية )ز(

 ات املستخدمني لتطوير القدرات اإلحصائية.مع البلدان األعضاء لتقييم احتياج
 

 متطلبات جديدة –مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 
 

كّلفت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، اليت تعمل كأمانة للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، املنظمة بأن  -37
مؤشرًا عامليا، وأن تساهم يف أربعة مؤشرات إضافية. وستكون املنظمة كراعية مسؤولة عن مجع  21تكون الوكالة الراعية لـ 

البيانات من املصادر الوطنية والتحقق من صحتها واملواءمة بينها وتقدير اجملاميع اإلقليمية والعاملية ونشرها على اإلنرتنت. 
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اءات يف األمم املتحدة توفر لشعبة اإلحصبأن هداف التنمية املستدامة وستساهم املنظمة أيضاً يف التقارير املرحلية السنوية أل
 بيانات قطرية وإقليمية وعاملية وقصصا.

 
األول والثاين،  نياملؤشر  ييباإلضافة إىل ذلك، الكيانات الراعية مسؤولة عن أعمال التطوير املنهجي لصقل مستو  -38

ووضع طرق وأساليب استعراض أقران متفق عليها لتجميع مؤشرات املستوى الثالث، وتوفري وثائق مفّصّلة وموحدة عن كافة 
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. ويتوقع من الكيانات الراعية أيضًا التنسيق مع اجلهات األخرى املهتمة 

 بتطوير املؤشر.
 

مؤشرًا عامليًا أنه ستكون هناك متطلبات رئيسية جديدة من البيانات  21ضمنًا مهمة املنظمة كراعية لـ  تعين -39
كبري   مسؤولة، حتت إشراف وتنسيق واملنهجيات اإلحصائية وتنمية القدرات. وبشكل أكثر حتديداً، ستكون املنظمة

  اإلحصائيني، عن:
 

وضع منهجيات إحصائية جديدة واالستفادة من التقدم الذي أحرز مؤخرًا يف قدرات تكنولوجيا املعلومات  )أ(
 واالتصاالت جلمع البيانات ذات الصلة بالزراعة بطريقة فعالة التكلفة؛ 

الوطنية  ةمعايري إحصائية متفق عليها دوليا، ورعاية شراكة قوية بني األنظمة اإلحصائي/تشجيع اعتماد أساليب )ب(
 والدولية إلنتاج املعلومات اإلحصائية املطلوبة، كما لتحسني القدرات اإلحصائية الوطنية؛ 

 مجع بيانات من وكاالت اإلحصاء الوطنية وإمجاهلا ونشرها على املستويني اإلقليمي والعاملي؛  )ج(
ن التقدم قتصادية اإلقليمية وإعداد تقارير عالتنسيق مع اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة وجلان األمم املتحدة اال )د(

 سنوية عاملية. 
 

استجابة للطلبات اجلديدة، سيزيد حجم األعمال اإلحصائية للمنظمة وستزيد عّدة أضعاف احلاجة إىل االتساق  -40
مية والدولية األخرى. يوالتنسيق، كما ستزداد كثافة تفاعالت الُشعب التقنية واملكاتب امليدانية مع البلدان واملنظمات اإلقل

ونظرًا لألمهية املركزية للمنظمة يف تنفيذ جدول أعمال التنمية العاملية، سيزيد تسليط الضوء على إحصاءات املنظمة زيادة  
 كبرية وستؤثر أي قضايا تتعلق بنوعية البيانات تأثرياً شديداً على مسعة املنظمة كمركز للتمّيز يف إحصاءات األغذية والزراعة. 

 
حالياً، كبري اإلحصائيني ومدير شعبة اإلحصاءات هو شخص واحد يتوىل جمموعتني متميزتني من املهام الوظيفية.  -41

وللوفاء باالحتياجات املتزايدة املتأتية عن رعاية مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وللتنسيق بطريقة كفؤة وفعالة، هناك 
 ياسات وضمان اجلودة التقنية اليت يتوالها كبري اإلحصائيني عن الوظائفحاجة واضحة إىل فصل وظائف التنسيق والس
 التشغيلية اليت يتوالها مدير شعبة اإلحصاءات. 

 
عالوة على ذلك، للقيام هبذه الوظائف على حنو أفضل، يتوقع من مكتب كبري اإلحصائيني اجلديد أن يعمل  -42

احلاليني، واضعًا اتفاقات مستوى خدمة لضمان أن تقدم الُشعب بطريقة مشاهبة لعمل قادة الربامج االسرتاتيجية 
للمستخدمني منتجات وخدمات إحصائية رفيعة اجلودة. ولذا، من املنطقي وضع مكتب كبري اإلحصائيني حتت نائب املدير 

 العام للربامج بداًل من إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية )أو أي إدارة أخرى تنتج بيانات(.
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 عالقة مكتب كبري اإلحصائيني مع شعبة اإلحصاءات والوحدات اإلحصائية التشغيلية األخرى يف املنظمة 
 

ينبغي أن تعمل وحدات املنظمة اليت تضطلع بأعمال إحصائية وفقاً لإلجراءات والسياسات واملعايري اليت تضعها  -43
 اإلشراف العام واملساءلة من كبري اإلحصائيني. جمموعة العمل املعنية باإلحصاءات املشرتكة بني اإلدارات حتت

 
سرتكز شعبة اإلحصاءات يف إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك الوحدات اإلحصائية ضمن اإلدارات  -44

 .التقنية، على احلصول على البيانات وجتهيزها والتحقق من صحتها وإسنادها ونشرها للمجاالت اإلحصائية املغطاة حاليا
وستواصل شعبة اإلحصاءات والوحدات اإلحصائية ضمن اإلدارات التقنية أيضًا ضمان وظائف التطوير املنهجي وصقل 

 املؤشرات وتنمية القدرات يف اجملاالت املذكورة أعاله. 
 

 يف حالة شعبة اإلحصاءات، ستكون الوظيفة الرئيسية للمدير قيادة الشعبة يف: -45
 

إدارة احلصول على اإلحصاءات التالية والتحقق من صحتها وجتهيزها وإسنادها ونشرها: إحصاءات اإلنتاج  )أ(
األغذية؛ وإحصاءات األمن الغذائي والتغذية؛ واإلحصاءات البيئية؛  وموازناتالزراعي؛ وإحصاءات التجارة؛ 

ر واإلحصاءات املالية؛ وإحصاءات وإحصاءات التنمية االجتماعية؛ وإحصاءات األسعار؛ وإحصاءات االستثما
 األضرار واخلسائر الزراعية.

 تقدمي املساعدة التقنية يف اجملاالت املذكورة أعاله )وللتعداد الزراعي(. )ب(
 لمؤشرات وصقلها يف اجملاالت املذكورة أعاله.لالتطوير املنهجي  )ج(
 .FAOSTATالتحديثات املنتظمة لقاعدة بيانات إحصاءات املنظمة  )د(
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 تحويل الوظائف اإلدارية إلى وظائف تقنية -ثانياا 
 

به  أولوية قصوى للمنظمة. فالتغيري التحويل الذي شرع اتالسعي إىل حتقيق مكاسب يف الكفاءة ووفور يظل  -46
مة. وقد أساسي يف املنظ، تضّمن ضرورة ترسيخ عقلية القيمة مقابل املال كعنصر 2012املدير العام يف املنظمة بدءاً من عام 

 رات ملحوظة جنمت عن حتّسن الكفاءة:و أّدى ذلك إىل وف
 

 مـــلـــيـــون دوالر أمـــريـــكـــي خـــالل فـــرتة  36.6، و2013-2012مـــلـــيـــون دوالر أمـــريـــكـــي يف الـــفـــرتة  71.6 )أ(
 ، ويف الوقت ذاته تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه؛2015-2014السنتني 

دوالر أمريكي من خمصصات مرفق ماليني  5حتويل  2017-2016 ة املاليةلفرت ل وامليزانيةيف برنامج العمل أعيد  )ب(
اإلنفاق الرأمسايل إىل جماالت العمل التقين التقنية ذات األولوية العليا، وقد تأتى ذلك من االستثمار األقل 

 تكلفة يف تكنولوجيا املعلومات.
 

انية الشامل املتمثل بالتقليل إىل أدىن حد من األثر على املكاتب امليدصيغ النهج املتبع على أساس املبدأ العام  -47
إلغاء  رات بصورة رئيسية يف تكاليف املوظفني ويف الوحدات اإلدارية من خاللو فو واإلدارات التقنية للمنظمة. وقد حتققت ال

 6على مدى فرتيت السنتني السابقتني. وظيفة 235
 

كانون /يف ديسمرب 2017-2016لفرتة  وامليزانيةعلى النحو املبني يف التعديالت اليت أدخلت على برنامج العمل  -48
 اليةرات يف فرتة السنتني احلو فو ما زال املدير العام يواصل السعي إىل حتقيق املزيد من الكفاءات وال 2015،7األول 

 والطباعة والتوزيع من خالل عقود خارجية، مع احرتام توقعات األعضاء بأنيف اخلدمات اإلدارية اليت تتعلق بـ: الرتمجة  
 ترسل هلم الوثائق يف الوقت املناسب باللغات الرمسية للمنظمة؛ وجتهيز املعامالت يف مركز اخلدمات املشرتكة.

 
 وظيفة  23لتايل: على النحو اوظيفة  46أسفرت التدابري املتخذة عن ختفيض صاٍف يف الوظائف اإلدارية بلغ  -49

وظائف يف إدارة  5وظيفة يف شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم يف روما؛ و 18يف مركز اخلدمات املشرتكة يف بودابست؛ و
مليون دوالر أمريكي  4.5رات الصافية املتحققة و اخلدمات املؤسسية يف روما. ومجيع هذه الوظائف شاغرة. وقد بلغت الوف

 لكل فرتة سنتني.
 

لضمان تقدمي  2016يف مركز اخلدمات املشرتكة عن جمموعتني من التدابري اليت نّفذت خالل عام  الوفوراتتنشأ  -50
 ( إنشاء فريق أساسي لديه من املهارات األساسية واملعرفة ما يضمن احلفاظ 1)خدمة ممتازة وأوقات استجابة قصرية: 

( تبسيط وتوحيد 2)يع الصمود والتكيف إزاء تدوير املوظفني؛ على عمليات مركز اخلدمات املشرتكة ودعمها حبيث تستط
 العمليات اإلدارية، مبا يف ذلك استخدام أدوات اخلدمة الذاتية، لتخفيض اجلهد اليدوي. ةوأمتت

 

                                                      
والفقرات  ،CL 153/3 من الوثيقة 16-10، والفقرات C 2015/8قة يمن الوث 426-424، والفقرات  32015C/ من الوثيقة 138-122و 74 الفقرات  6

 .C 2017/8من الوثيقة  346-354
 .CL 153/3 من الوثيقة 15 الفقرة  7
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رات يف شعبة املؤمتر واجمللس وشؤون املراسم عن تدابري االستعانة مبصادر خارجية للطباعة الداخلية و تنشأ الوف -51
الية رات يف إدارة اخلدمات املؤسسية عن زيادة ترشيق اخلدمات يف املو خدمات الرتمجة. وتنشأ الوف ديع الوثائق وترشيوتوز 

 واإلدارة.
 

ظمة رات اإلدارية لتوطيد ترتيبات إدارة برامج املنو ألف أعاله، سيستخدم جزء من الوف -كما ورد يف القسم األول -52
رات و لوفاغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة واإلحصاء. وسيستخدم اجلزء األكرب من لرفع مستوى وتعزيز العمل بشأن ت

، مع األخذ باالعتبار احتياجات قادة الربامج االسرتاتيجية واإلدارات 2017لتعزيز القدرات يف اجملاالت التقنية خالل عام 
 درة التقنية للمنظمة.وأيضاً البناء على التقييم املستقل للق، وامليزانيةالتقنية لتحقيق النتائج املخطط هلا يف برنامج العمل 

 
، وهي تشمل: علم البيئة FC 164/7و JM 2016.2/2ترد اجملاالت التقنية قيد النظر حىت اآلن يف الوثيقتني  -53

م املعلومات األمساك، نظالزراعية، احلراجة الزراعية، مقاومة مضادات امليكروبات، تغري املناخ، اقتصاديات العمالة، مصايد 
اجلغرافية املكانية، احلوكمة واالقتصاد السياسي، حتليل السياسات، احلماية االجتماعية، علوم الرتبة، اإلحصاء، أهداف 

 التنمية املستدامة، االستثمار، الشراكات، التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتنسيق ورصد وتقييم الربامج.
 

 ئف اإلدارية إىل وظائف تقنية، كما ستنعكس تدابري أخرى لتعزيز القدرات التقنية وحتقيقسينعكس حتويل الوظا -54
 .2019-2018للفرتة  وامليزانيةالكفاءة، يف برنامج العمل  اتمزيد من وفور 

 


