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ت أكثر مراعاة ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
 www.fao.orgللبيئة. وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة 

NC851/A 
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 الربانمج جلنة

 والعشرون بعد املائةثامنة الدورة ال

 2020 أاير /مايو 22-18روما، 

  النتائج إطار تقييم توصيات تنفيذ عن لإلدارة املرحلي التقرير

 والزراعة األغذية منظمة يف االسرتاتيجية
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 مديرة مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد
 52298 065705 39+اهلاتف: 
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 املوجز
 حرز التقدم املتاحة لعرض ابلفرصةةةةةةةةةةةةةةة )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة ترّحب

ُ
  عليها املتفق اإلجراءات تنفيذ يف امل

  الربانمج جلنة عن الصةةةةةةةادرة التوجيهات مع متاشةةةةةةةًيا 1املنظمة يف االسةةةةةةةرتاتيجية النتائج إطار تقييم على اإلدارة ردّ  يف

 .املائة بعد السابعة والعشرين دورهتا يف

 1)التوصةةةةةيات  ا( وقبول أربع منها جزئيً 8و 7و 4و 2مت قبول أربع منها )التوصةةةةةيات  ،مثاين توصةةةةةيات التقييم وقّدم 
 (. 6و 5و 3و

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج
  عليها املتفق اإلدارة ردّ  إجراءات تنفيذ يف احملرز ابلتقدم علًما األخذقد ترغب جلنة الربانمج يف. 

 
 مسودة املشورة

 
 قامت جلنة الربانمج مبا يلي:

 األغذية منظمة يف االسيييييييييييرتاتيجية النتائج إطار تقييم توصييييييييييييات تنفيذ عن لإلدارة املرحلي ابلتقرير ترحب أ()
 ؛والزراعة

 ؛ا على التوصيات الصادرة عن التقييمجراءات املتخذة رد  إلعربت عن أتييدها لأو  ب()

 .اتفقت مع التدابري املقرتحة يف املصفوفة من أجل املزيد من اإلجراءات من جانب اإلدارةو  ج()
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 البارزة النقاط/عامة حملة -أّواًل 
 
حرز التقدم لعرض املتاحة ابلفرصةةةةةةة( املنظمة) والزراعة األغذية منظمة ترّحب -1

ُ
 عليها املتفق اإلجراءات تنفيذ يف امل

 دورهتا يف الربانمج جلنة عن الصةةادرة التوجيهات مع متاشةةًيا 2،املنظمة يف االسةةرتاتيجية النتائج إطار تقييم على اإلدارة ردّ  يف
 .املائة بعد والعشرين السابعة

 
( وقبول أربع منها بشةةةةةةةةةةةك  جزئ  8و 7و 4و 2مت قبول أربع منها )التوصةةةةةةةةةةةيات  ،مثاين توصةةةةةةةةةةةيات التقييم وقّدم -2

 (.6و 5و 3و 1)التوصيات 
 

 الثماين التقييم توصيات يف احملرز التقدم موجز -اثنًيا
 
يف حني ميكن  اإلدارة ردّ  يف عليها املتفق يف اإلجراءات احملرز مقتضةةةةةةةةةةةةةب للتقدم على موجز ميكن االطالع أدانه -3

 .املصفوفة يف مفّصلة بشك  أكرب االطالع معلومات
 
 ووضةةةةةةةةةةعت القطرية، الربجمة إلطار اخلطوط التوجيهية ،1 التوصيييييييييةاملنظمة بشةةةةةةةةةةك  كبى، رًدا على  تنقحوقد  -4

 صةةياغة لدعم الالزمة القدرات تحديدول اجلديدالقطرية  الربجمة بنموذج لرفع مسةةتوى الوع  عم  داخلية وخطة اسةةرتاتيجية
 القطرية. الربجمة وإطار املستدامة التنمية جمال يف للتعاون املتحدة األمم عم  وإطار املشرتكة القطرية التحالي 

 
 الءمةم لتعزيز وخاةاملت والتغيىات العملية عن أولية معلوماتاملنظمة  قدمت ،3و 2 ابلتوصييييييييييييتن يتعلق ويف ما -5

 .اجلديد االسرتاتيج  لإلطاراخلطوط العريضة املؤقتة  يف النتائج إطار
 
 2021-2020 للفرتة وامليزانية العم  برانمج على اإلضةةةةةةةةةةافية التعديالت تقدم ،6و 5 لتوصيييييييييتنايف ما خيص و  -6

تزويد ل إقليم  مكتب ك   يف جديدة وظيفة فعاًل  املنظمة وأنشةةةةةةةةةةةأت ،هذا التقرير إعداد وقتخاة املتو  اجلديدة االقرتاحات
 والتقييم الرصدجمايل  يفابلدعم الالزم  البلدان

 
  ويف حني. جار ً  العم  يزال وال ابملشةةةةةةةةةةةرت ت يتعلق ما يف اكبىً   اتقدمً ، 7التوصيييييييييية رًدا على  ،املنظمة أحرزتو  -7

 املوظفنيتواصةةلها مع فإن املنظمة تقوم حالًيا بتعزيز  ،8 التوصيية بشةةأن شةةاملة تغيى اسةةرتاتيجيةأي  وضةةعحىت اآلن  يتم مل
 .اإلدارة به التزمت على حنو ما وإجيايب شفافشك  ب
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 املصفوفة - والزراعة األغذية منظمة يف االسرتاتيجية النتائج إطار تقييم توصيات تنفيذ عن لإلدارة املرحلي التقرير
 رّد اإلدارة توصية التقييم

أو  مقبولة
 مقبولة جزئًيا

 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجيييييب ا يييييا هيييييا 

بشييييييييييي ن القبو   و/أو التعليقات
 اجلزئي أو الرفض

الييييييييييييوحييييييييييييدة 
 املسؤولة

اإلطييييييييييييييار 
 الزمين

احليييييياجيييييية إ  
مييييييزيييييييد ميييييين 
التموييييل )نعم 

 أو ال(

وصيييييييييي  اإلجراءات املتخذة حس أبريل/نيسييييييييييان 
2020 

وضةةةةةةةةةةةةةةع : 1التوصيييييييييييييييييية 
اسةةةرتاتيجية واضةةةحة وخطة 

املنظمة يف شةةةةةةةةةةةةةاركة عم  مل
عمليةةة و  2030 عةةام خطةةة

إصةةةةةةةةةةةةةةال  األمم املتحةةةدة. 
وسةةةةةةةيلزم بذل جهد واسةةةةةةةع 
النطةةةةةةةامل على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى 
القطري يف األشةةةةةةةهر املقبلة 
للتةةةةةأثى على إطةةةةةار عمةةةةة  
األمم املتحةةةةدة للتعةةةةاون يف 
تدامة.  جمال التنمية املسةةةةةةةةةةةةةة
وينبغ  أن تكون املنظمةةةةةةة 
قادرة على االسةةتجابة هلذه 
املةةتةةطةةلةةبةةةةةةةات، مةةع األخةةةةةةةذ 

 مقبولة )أ(
 
 
 
ميييقيييبيييوليييييية  )ب(
 جزئيا
 
 
 

ميييقيييبيييولييييية  )ج(
 جزئيا

توافق على أمهيةةة إعةةداد  )أ(
تناوالن اسةةةةةةةةةرتاتيجية وخطة عم  ت

مشاركة املنظمة يف عملية إصال  
 األمم املتحدة.

سةةتجري مناقشةةة مسةةألة  )ب(
وحةةةدة معنيةةةة  هةةةداف إنشةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

التنميةةةة املسةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة واإلجراءات 
املقرتحة هبذا الصةةدد وبلورهتا يزيد 
من التفصةةةةةةةةةةةةةةي ، وكذل  إمكانية 

 إعادة هيكلة وحدات أخرى. 
توافق على أمهيةةةةة املوارد  )ج(

املرصةةةةةةةةةودة لكّن التنفيذ سةةةةةةةةةيجري 
 ضمن حدود املوارد املتاحة.

املةةةةةةةديةةةر واب نةةة
 كةةةبةةةى  ،الةةةعةةةةةةةام

 اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرباء
ني، االقتصةةةةةةادي

مةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةب 
االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 
وإدارة املةةةةوارد، 
 املةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةب

 اإلقليمية

2020-
2021 

ا منهةةةةةا بشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةة  كبى املنظمةةةةةة نقحةةةةةت نعم  ، سةةةةةةةةةةةةةةعيةةةةةً

 للمتطلبةات املنةاسةةةةةةةةةةةةةةب الوقةت يف االسةةةةةةةةةةةةةةتجةابةةإىل 
عمليةةة نةةاتج عن ال اجلةةديةةد األعمةةال ومنوذج اجلةةديةةدة

 إلطةةار التوجيهيةةةاخلطوط  املتحةةدة، األمم إصةةةةةةةةةةةةةةال 
 املنظمةةةةة داةلك  تكون أ لمنظمةةةةةل القطريةةةةة الربجمةةةةة

مسةةةةةةةةتمدة  ،القطريالصةةةةةةةةعيد  على والربجمة لتخطيطل
وذلةةة   للتعةةةاون، املتحةةةدة األمم إطةةةار من ابلكةةةامةةة 

 إلطةةةةةار التوجيهيةةةةةة اخلطوط يف املطلوب النحو على
 التنميةةةةةةة جمةةةةةةال يف للتعةةةةةةاون املتحةةةةةةدة األمم عمةةةةةة 
 اسرتاتيجية وضعب ه،ذات الوقت يفقامت، و  مة.املستدا
، رئيسةةةةةةةةةةيني هدفنيتنطو ن على  عم  وخطة داخلية
 بشةةةةةةةةةةأن املعرفة وبناء الوع رفع مسةةةةةةةةةةتوى ( 1: )ومها

بط بذل  تبشةةةةةأن ما ير و  اجلديد القطرية الربجمة منوذج
  وتنسةةةةةةةةةةةةةيق حتديدو ( 2) املنظمة؛ مشةةةةةةةةةةةةةاركة ز دةمن 

 ةطلوبامل املاهرة القدرات( اضةةةةةةةةةةةةةةً أي ةاليمن الناحية امل)
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 رّد اإلدارة توصية التقييم
أو  مقبولة

 مقبولة جزئًيا
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجيييييب ا يييييا هيييييا 

بشييييييييييي ن القبو   و/أو التعليقات
 اجلزئي أو الرفض

الييييييييييييوحييييييييييييدة 
 املسؤولة

اإلطييييييييييييييار 
 الزمين

احليييييياجيييييية إ  
مييييييزيييييييد ميييييين 
التموييييل )نعم 

 أو ال(

وصيييييييييي  اإلجراءات املتخذة حس أبريل/نيسييييييييييان 
2020 

ابالعتبةةةةةةةار موارد املنظمةةةةةةةة 
 احملدودة.

 القطرية زويد املكاتبتل املنظمة مسةةةةةةةةةتو ت مجيع من
 ةالقطري لي االتح صةةةياغةل دعملاب املناسةةةب الوقت يف

 جمال يف للتعاون املتحدة األمم عم  وإطار ةاملشةةةةةةةرتك
 ،إطار الربجمة القطرية املستمد منهو  ،املستدامة التنمية
 .الالحق والتنفيذ

 املقرت  ملكتةبابشةةةةةةةةةةةةةةأن  معلومةات على للحصةةةةةةةةةةةةةولو 
 الرجوع يرجى املسةتدامة، التنمية هدافاملعين  إنشةاهه 

 وامليزانية العم  برانمج على اإلضةةةةةةةةةةةةةافية التعديالت إىل
 (.CL 164/3الوثيقة ) 2021-2020 للفرتة

تعزيز مالءمة  :2التوصييييييية 
إطةةةةةةةار النتةةةةةةةائج كهيكةةةةةةة  

 مشةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةبراجم  لتوجيةةةه 
املنظمةةةةةةةة على املسةةةةةةةةةةةةةةتوى 
القطري من خالل وضةةةةةةةةةةةع 
أهداف براجمية ملموسةةةةةةةةةةةةةةة 
بقدر أكرب تتعلق بقضةةةةةةةةةةةا  

تعترب هذه التوصةةةةةةةةةةةية أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةية  مقبولة
يف تنفيذ  هبايسةةةةةةرتشةةةةةةد  ،وشةةةةةةاملة

عةةةدد من التوصةةةةةةةةةةةةةةيةةةات األخرى. 
 يفتناول العناصةةر الرئيسةةية تم وسةةي

طار االسةةةةةةةةةرتاتيج  اإلاسةةةةةةةةةتعراض 
خالل سةةةةةةنة الذي سةةةةةةيضةةةةةةطلع به 

وسةةةةةةيسةةةةةةتعان هبا يف إعداد  2020

مةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةب 
االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 
 ،وإدارة املةةةةوارد

املةةةةةةةديةةةر واب نةةة
 كةةةبةةةى  ،الةةةعةةةةةةةام

 اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرباء

 يةةةةةةةونةةةةةةةيةةةةةةةو 
 حةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةران

2021  

 االسةةةةةةةةةرتاتيج  لإلطار املؤقتة العريضةةةةةةةةةة اخلطوطتتيح  ال 
  أوليةةةةةةة معلومةةةةةةات( PC 128/2الوثيقةةةةةةة ) اجلةةةةةةديةةةةةةد

 إطةةار مالءمةةة املتوخةةاة لتعزيز والتغيىات العمليةةة عن
 أهداف مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات املواءمة مع ذل  يف يا النتائج،
 تسةةةةةليط الضةةةةةوء على العم  وتعزيز املسةةةةةتدامة التنمية

 براجميةةةةة أهةةةةداف والتنظيم حول للمنظمةةةةة، املعيةةةةاري
 .ملموسة
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 رّد اإلدارة توصية التقييم
أو  مقبولة

 مقبولة جزئًيا
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجيييييب ا يييييا هيييييا 

بشييييييييييي ن القبو   و/أو التعليقات
 اجلزئي أو الرفض

الييييييييييييوحييييييييييييدة 
 املسؤولة

اإلطييييييييييييييار 
 الزمين

احليييييياجيييييية إ  
مييييييزيييييييد ميييييين 
التموييييل )نعم 

 أو ال(

وصيييييييييي  اإلجراءات املتخذة حس أبريل/نيسييييييييييان 
2020 

التنمية وتبنّي املسةةةةةةةةةةةةةةامهات 
الرئيسية للمنظمة يف حتقيق 
أهداف التنمية املسةةةةةتدامة. 
وينبغ  أن توضةةةةةةةةةةةةةةح هةةةةذه 
العملية سلسلة نتائج عم  
املنظمةةةةةةةة املعيةةةةةةةاري املتعلق 
ابملنةةةةةافع العةةةةةامةةةةةة العةةةةةامليةةةةةة 

هةةةةةداف اإلمنةةةةةائيةةةةةة وأن واأل
حتةةدد املؤشةةةةةةةةةةةةةةرات املالئمةةة 
حلفز إدارة الربامج املوجهةةةة 
حنو حتقيق النتائج ورصةةةةةةةةةةةةد 
مسةةةةةةةةةةةامهات املنظمة مقاب  
مؤشرات التنمية املستدامة، 
إىل جةةةةةةةانةةةةةةةب مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات 
أصةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةاب املصةةةةةةةةةةةةةةلحةةةةةةة 

 اخلطةةةة املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةة األجةةة  للفرتة
. وسةةةةةةتعرض نتائج 2022-2025

هةةةذا االسةةةةةةةةةةةةةةتعراض على البلةةةدان 
األعضةةةاء للمصةةةادقة عليها خالل 

 اؤمتر املنظمةةة املزمع عقةةدهةةمدورة 
 . 2021يونيو حزيران يف 

االقتصةةةةةةاديني، 
 املةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةب

 اإلقليمية
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 رّد اإلدارة توصية التقييم
أو  مقبولة

 مقبولة جزئًيا
 مرفوضةأو 

 خطة اإلدارة
اإلجراءات الواجيييييب ا يييييا هيييييا 
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الرئيسةةيني اآلخرين يف جمال 
 التنمية.
هياك  إنشةةةاء  :3التوصيييية 

ا إجنةةةةةةةاز تةةةعةةةتةةةمةةةةةةةد مةةةنةةةطةةةقةةةةةةةً 
جتع  املنظمة تصةةةةةةةةةةةةةةاعدً  و 

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاحلةةةةةةةة للغرض على 
املسةةةةةةةةةةةةةةتوى القطري، يا يف 

 .2030ذل  خلطة عام 

سةةةةتكون هذه التوصةةةةية يف صةةةةميم  مقبولة جزئًيا
إعداد النسةةةخة اجلديدة من اخلطة 
املتوسةةةةةةةطة األج    برانمج العم  
وامليزانيةةةة والتغيى اهليكل  املقةةةابةةة  

اإلدارة ال توجد الالزم لتنفيذمها. و 
حالًيا يف موقع خيّوهلا املوافقة على 
اإلجراءات احملةددة املقرتحةة يةا يف 

ة جديدفرمل براجمية تشةةةةكي  ذل  
ختصةةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةةات على ة االمتعدد

ملةةةةةةا  املسةةةةةةةةةةةةةةتوى اإلقليم  الفرع 
ملوارد تتص  ابتداعيات لذل  من 

يشةةةةةةةةم  ابلنسةةةةةةةةبة إىل املنظمة، يا 
املوارد يف ما بني املقر صةةةةةةةةةةةةةةيص خت

ملكةةةةاتةةةةب امليةةةةدانيةةةةة. الرئيسةةةةةةةةةةةةةة  وا

املةةةةةةةديةةةر واب نةةة
 كةةةبةةةى  ،الةةةعةةةةةةةام

 اخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرباء
االقتصةةةةةةاديني، 
مةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةب 
االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 
وإدارة املةةةةوارد، 
 املةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةب

 اإلقليمية

 يةةةةةةةونةةةةةةةيةةةةةةةو 
حةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةران 

2021  

النسةةةةةةخة اجلديدة من اخلطة املتوسةةةةةةطة إعداد  يزال ال نعم
. جًدا مبكرة مرحلة يفاألج   برانمج العم  وامليزانية 

 اإلضةةةةةةةةةةافية التعديالت يف وتعرض االقرتاحات احلالية
  2021-2020 وامليزانيةةةةةة للفرتة العمةةةةة  برانمج على

 لربامجيف مةةةةةا يتعلق اب اإلدارة ترتيبةةةةةات يف تغيى مع
 .االسرتاتيجية

اجملاالت  بشأن هذه املعلومات من املزيد تقدمي سيتمو 
 األجةةة  املتوسةةةةةةةةةةةةةةطةةةة للخطةةةة العريضةةةةةةةةةةةةةةةةة اخلطوطيف 
اخلطة وثيقة وكام  ( 2020 نوفمرب تشةةةةةةةةةةةةةةرين الثاين)

 النصةةةةةةةةةفاملتوسةةةةةةةةةطة األج   برانمج العم  وامليزانية )
 الزمين جلدولحسةةةةب ا وذل  (2021 عام من األول

 .األصل 
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ا  وسةةُيسةةرتشةةد يف هذا النقاا أيضةةً
عملية إدماج االشةةةةةةرتاكات املقررة ب

واملسةةةةةةةةةةةةامهات الطوعية بقدر أكرب 
 يف امليزانية اإلمجالية. 

لضةةةةةةةةةةةةةةمةةان : 4التوصيييييييييييييية 
املالئمةةةةةةةة للغرض، حتتةةةةةةةاج 
املنظمة إىل إنشةةةةةةةةةةةاء  ليات 
تكف  تطابق التوصةةةةةةةةةيفات 
الوظيفيةةةةةةةة ملوظفيهةةةةةةةا على 
املسةةةةةةةةةةةةةةتو ت مجيعهةةةةةةةا مع 
االحتيةةةاجةةةات ومواصةةةةةةةةةةةةةةلةةةة 
تةةطةةويةةر قةةةةةةةدرات املةةوظةةفةةني 
على التكّيف مع الطلبةةات 

 املتغىة.

تقبةةةةةة  اإلدارة هةةةةةةذه التوصةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة  مقبولة
وسةةةةةةةةةةةةةةيجري تنفيةةةةذهةةةةا من خالل 
عمليةةة متزج بني مهةةارات متعةةددة 

لةةثةةغةةرات مةةن حةةيةةةةةةة  لةةوحتةةلةةيةةةةةةة  
فات، مما يتطّلب مزيًدا من يوصةةتال

 الوقت والتشاور. 

مكتةةةةب املوارد 
واب البشةةرية ون

املةةةةةةةدير العةةةةةةةام 
مةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةب و 

االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 
 وإدارة املوارد 

 

ديسةةةةةةةةةمرب 
كةةةةةةةةةةانةةةةةةةةةةون 

 األول
2020 

 اإلطار مع متاشةةًيا عنه اإلبالغ جاٍر وسةةيتم العم إن  نعم
 .األصل  الزمين
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تعزيز وظيفة : 5التوصيييييييييية 
إدارة الةةةةةةربامةةةةةةج يف املةةةةةةقةةةةةةر 
الرئيسةةةةةةةةةةةةة  للمنظمة لتقدمي 
التوجه االسةةرتاتيج  ورعاية 

 الُنهج الرباجمية.

أمهية وظيفة إدارة مع اإلدارة تفق ت مقبولة جزئًيا
الربانمج. ومن الضةةةةةةةةةةةةةةروري إجراء 
مزيد من النقاا والتحلي  بشةةةةةةةأن 

 . وظيفة براجمية وموقعهاإنشاء 

املةةةةةةةديةةةر واب نةةة
 ،الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام

املةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةاتةةةةةةةةةةب 
، اإلقةةةةلةةةةيةةةةمةةةةيةةةةةةةة

مةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةب 
االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 

 وإدارة املوارد

 أبةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةة  
نيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان 

2020  

 العمةةةة  برانمج على اإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافيةةةةة التعةةةةديالت تقةةةةدم نعم
( CL 164/3الوثيقة ) 2021-2020للفرتة  وامليزانية
 الرئيسةةةةةةةةةةةةةة  للمقر املقرت  اجلةةةةديةةةةد التنظيم  اهليكةةةة 

 .الوقت هذا املتوخاة يف وتعرض التغيىات

إنشاء وظائف  :6التوصية 
م نوع  وتعلّ الرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد لل
عةةةةلةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةوى  ةدار اإل

 املنظمة.

 وظائف إنشةةةةةةةةةةةةةةاءمع اإلدارة تفق ت مقبولة جزئًيا 
 على اإلدارة وتعّلم النوع  للرصةةةةةد

ديد غى أّن حتاملنظمة  مسةةةةةةةةةةةةةةتوى
موقع هذه الوظيفة حيتاج إىل مزيد 

 من التحلي . 

املةةةةةةةديةةةر واب نةةة
مكتةةب ، العةةام

االسةةةةةةةةةةرتاتيجية 
والةةةةتةةةةخةةةةطةةةةيةةةةط 

 وإدارة املوارد

 

 يةةةةةةةونةةةةةةةيةةةةةةةو 
حةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةران 

2021  

  إنشةةةةةةةةةةةةةةةةةاء اآلن املتخةةةةذة حىت اإلجراءات تشةةةةةةةةةةةةةةمةةةة  نعم

لتزويد البلدان  إقليم  مكتب ك   يف جديدة وظيفة
  التعةةةةةديالت) والتقييم جمةةةةةايل الرصةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يف ابلةةةةةدعم

 2021-2020 وامليزانيةةةةةة للفرتة العمةةةةة  برانمج على
 أخرى أوليةةةة ومثةةةة خطوات. ((CL 163/3)الوثيقةةةة 

 برانمج على اإلضةةةةةةةةةةةةةافية التعديالت يشةةةةةةةةةةةةةار إليها يف
  تغيى مع ،2021-2020 وامليزانيةةةةةةةة للفرتة العمةةةةةةة 
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 االسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية لربامجاملتعلقة اب اإلدارية الرتتيبات يف
 .املستدامة التنمية هدافاملعين   كتبامل وإنشاء

حتسةةةني كفاءة : 7التوصيييية 
اإلجراءات اإلداريةةةةةة لز دة 
سةةةةةةةةةةةةةةةةةرعةةةةةةةة املةةةةنةةةةظةةةةمةةةةةةةة يف 
االسةةةةةةةةةةةةةتجابة لالحتياجات 

 القطرية.

إّن اإلدارة ملتزمةةةةةة بتعزيز تفوي   مقبولة
السةةةةةةةةةةةةةةلطات وكذل  اختاذ تدابى 
للمسةةةةةةةةةةةةةةاءلة. والعم  جاٍر حالًيا 
على اسةتعراض السةياسةات احلالية 

 واحللول املقرتحة. 

انئةةةةةةب املةةةةةةدير 
مكتةةب  ،العةةام

 املوارد البشرية

أبري  نيس
  2020ان 

 عميق، إصال عملية  تبدأ املشرت ت،ابلنسبة إىل  ال
من النسةةخة اجلديدة لدلي   502 القسةةممت إبرازها يف 

 أعلى مسةةةةةةةةةةتو توانطوت على  ،اإلجراءات اإلدارية
 القطرية املكاتب لرهسةةةةةةةةةةةةةةاءات السةةةةةةةةةةةةةةلطتفوي   من
  ميدانية شةةةةةةةةةةةةةةبكة إبنشةةةةةةةةةةةةةةاء مصةةةةةةةةةةةةةةحوبة ،إلقليميةاو 

املشةةةةةةةةةةةةةةرت ت املسةةةةةةةةةةةةةةؤولني عن   الةةدولينينيوظفاملمن 
 املخاطر إدارة يف ادعمهو  امليدانية املكاتب ملسةةةةةةةاعدة

 وضمان االمتثال.
  عةةةةدد اختةةةةذ البشةةةةةةةةةةةةةةريةةةةة، املوارد إبدارةويف مةةةةا يتعلق 

 ملواردخاصةةةةة اب نةحمسةةةةّ  جراءاتها إفي يا التدابى، من
ات السةةةةةةلط تفوي  وز دة املوظفني غى من البشةةةةةةرية

 وميكن االطالع . لتوظيفاملسةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةةة  املتعلقةةةةة اب يف

املوارد  إدارة بشأن وثيقةال يف التفاصي  من املزيدعلى 
 (FC 180/7الوثيقة )البشرية 
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يةةةنةةةبةةةغةةة  : 8الييتييوصييييييييييييييييييية 
للمنظمة أن تضةةةةةةةةةةةةةع وتنفذ 
اسةةةةةرتاتيجية إلضةةةةةفاء طابع 
مؤسةةةسةةة  على املمارسةةةات 
اجلةيةةةةةةةدة إلدارة الةتةغةيةى يف 

 املنظمة.

تةةوافةةق اإلدارة عةةلةةى أن تةةطةةلةةةةةةةب  مقبولة
املنظمةةةة وجود إدارة فعةةةالةةةة لنظةةةام 
التغيى غى أّن االقرتاحات املفصلة 
 للتقييم سةةةةةةةةةوف تسةةةةةةةةةتوجب مزيًدا 

 من النقاا. 

مكتةةةةب املوارد 
 ،الةةةةةبشةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةة

مكتةةةب املةةةدير 
 العام 

 أكةةةةةتةةةةةوبةةةةةر 
تشةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةن 

األول 
2020  

. شةةةةةةةةاملة تغيى اسةةةةةةةةرتاتيجيةتوضةةةةةةةةع حىت اآلن أي  مل نعم
حدث ما  مع املنظمة هبا تعاملت اليت الطريقةلكن و 

ائةحةةةةةةةة فةىو  كةوروان بةةةةةةة مةرتةبةط مةن تةغةيةىمةؤخةرًا 
 املناسب الوقت من خالل تواص  يف ،(19-)كوفيد

 مثالما ه  إالّ  ،ايوميً  ملوظفنيمع ا وشفاف مفتو و 
 .القوية التغيى إدارة ممارسات على جيد

 

 


