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 2020يونيو/حزيران  - 5املذكرة اإلعالمية رقم  - CL 164/3الوثيقة 
 2021-2020التعديالت اإلضافية يف بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 )CL 164/3ابلوثيقة  1معلومات إضافية عن اهليكل التنظيمي املقرتح (امللحق 
 ومعلومات عن التسلسل اإلداري

 
 للفرتة وامليزانية العمل بر�مج يف اإلضــــــــافية التعديالت ضــــــــمن العام املدير اقرتحه الذي التنظيمي اهليكل يســــــــعى -1

 على والقدرة ابملرونة وتتميز منها املنشـــــــــــود للغرض مالئمة منظمة بناء يف يتمثل رئيســـــــــــي هدف حتقيق إىل 2020-2021
 مدخالً  تكون أن يف النهائي مقصــــدها ويتمثل التقوقعات عن بعيًدا متســــقة بصــــورة وتعمل واالبتكار والكفاءة االســــتجابة

 ."واحدة منظمة" إىل
 
 مزا�ها تعزيز خالل ومن) واملقار القطاعات عرب( املنظمة ضـــــــمن التعاون حفز بغرض املقرتح اهليكل صـــــــمم وقد -2

 �ج إىل أقرب وتكون التقليدي اهلرمي اهليكل عن تبتعد وهي. املنظمة خارج األخرى املنظمات ســــــائر مع للعمل النســــــبية
 ظلّ  يف واالبتكار االســـــــــــــتجابة على وقدرة مرونة أكثر الربامج تنفيذ يكون أن املتوقع ومن. أكرب بقدر ومعياري مســـــــــــــّطح

ن البريوقراطية من احلد إىل يؤدي ومبا التقوقعات عن بعيًدا لإلدارة املقرتح اهليكل  لالحتياجات لالســــــــــــتجابة املرونة وحيســــــــــــّ
 .الناشئة واألولو�ت

 
مثاًال جيًدا عن قدرة أســـــــــاليب العمل املقرتحة على حتقيق نتائج  19-اســـــــــتجابة املنظمة جلائحة كوفيدوتشـــــــــكل  -3

نة. وقد عمل نواب املدير العام الثالثة ورئيس اخلرباء االقتصـــــاديني كفريق قيادي واحد اســـــتجابة للجائحة من خالل  حمســـــّ
املعقدة واملتداخلة والعمل مًعا يف خمتلف املقار ضــــــمن العمل بشــــــكل مباشــــــر مع خمتلف وحدات املنظمة ملعاجلة القضــــــا� 

"منظمة واحدة". ومن األمثلة على هذا النهج هو عقد اجتماعات أســـــــــــــــبوعية مع فريق القيادة أبكمله واملديرين العامني 
خالل إرســـــاء  املمثلني اإلقليميني واملوظفني الفنيني والتشـــــغيليني الرئيســـــيني يف خمتلف وحدات املنظمة. ومن -املســـــاعدين 

قنوات االتصــــــــــال هذه على وجه الســــــــــرعة وبشــــــــــكل مرن، وليس حصــــــــــرًا من خالل "الركائز" التقليدية للهيكل التنظيمي 
للمنظمة، تتيح هذه االجتماعات األسـبوعية تبادل املعلومات واملعارف عرب خمتلف القطاعات واملقار، وبلورة االحتياجات 

فضـــًال عن تشـــاطر الدروس املســـتفادة واألفكار املبتكرة. وقد عّربت اإلدارة مرارًا  واالســـتجاابت املمكنة على وجه الســـرعة،
. وســـــــــــــــيمّكن هذا النموذج املنظمة من 19-وتكرارًا عن تقديرها وارتياحها للنهج املتبع الســـــــــــــــتجابة املنظمة جلائحة كوفيد

عجلة املبادرات اجلارية ذات الصـــلة وتســـريع  19-جتميع أفكار جديدة للعمل من أجل االســـتجابة بصـــورة جوهرية لكوفيد
 .ومواصلة تنفيذ األنشطة األخرى ذات األولوية
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وستواصل املكاتب واملراكز والشعب يف إطار اهليكل املقرتح اجلديد التعاون مًعا لتنفيذ خطط العمل املستندة إىل  -4
يف ســــــــــــياق إطار النتائج  1 2019واليت كانت قد أعّدت خالل النصــــــــــــف األخري من ســــــــــــنة  2021-2020النتائج للفرتة 

، وهي تتضــــــمن التعديالت املطلوبة يف ظّل األولو�ت والقضــــــا� املســــــتجدة. وإّن رؤســــــاء 2 2021-2018للمنظمة للفرتة 
املكاتب واملراكز والشــــعب مســــؤولون ابلكامل عن حتقيق النتائج املتفق عليها كل ضــــمن جماالت واليته، مبا يف ذلك لدعم 

 .بني القطاعات املتفق عليها األنشطة املشرتكة
 
 تقرير تنفيذو 2020تقرير اســــــــتعراض منتصــــــــف املدة لعام وســــــــتعرض التقارير عن إطار النتائج للمنظمة ضــــــــمن  -5

أو غريها من  19-وســـــــتتضـــــــمن معلومات عن التعديالت املطلوبة لالســـــــتجابة جلائحة كوفيد 2021-2020الربامج للفرتة 
ا للمنظمة إبراز كيفية مســـــامهة أســـــاليب العمل اجلديدة ضـــــمن اهليكل  3األولو�ت املســـــتجدة. وســـــتتيح هذه التقارير أيضـــــً

 .التنظيمي املقرتح يف بلوغ النتائج احملققة
 
 حزيران/يونيو 25 حىت العليا اإلدارة مع العام املدير ملناقشات األولية النتائج 5 رقم اإلعالمية املذكرة هذه وتعرض -6

 مع لإلحاطة األعضــــاء على تعرض وهي. اجلديد اهليكل إطار يف ســــيقيمها اليت اإلداري التســــلســــل خطوط بشــــأن 2020
 املـاليـة للجنـة املـائـة بعـد الثمـانني والـدورة الرب�مج للجنـة املـائـة بعـد والعشـــــــــــــــرين الثـامنـة الـدورة عن املنبثقـة الطلبـات مراعـاة

 : يلي مبا يتعلق ما يف وحتديًدا املشرتك، واجتماعهما
 
 : 4املشرتك االجتماع إنّ  -7
 

 التنظيمي اهليكل يف املقرتحة للتغيريات عام بشــــــكل أتييده وأبدى اإلضــــــافية اإلعالمية املذكرة إباتحة رّحب (أ)
 من مزيد وإاتحة واضـــــــــــــــح بشـــــــــــــــكل اإلبالغ خطوط حتديد على مســـــــــــــــبًقا العمل طلب ولكنه) 1 امللحق(

 الربامج؛ تنفيذ على أتثرياهتا عن املعلومات

عب واملراكز املكاتب، مجيع أنّ  إىل وأشــــار ب)(  أو العام، للمدير �ئب أو العام، املدير إىل تقاريرها ســــرتفع والشــــُ
 اإلداري، التسلسل هذا بشأن التفاصيل من املزيد توفري وطلب العلماء، رئيس أو االقتصاديني اخلرباء رئيس

 للمجلس؛ املائة بعد والستني الرابعة الدورة قبل املساعدين العامني واملديرين العام املدير نواب يشمل مبا

  

                                                            
وعرضــــت ضــــمن  2021-2020بعد موافقة املؤمتر على بر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2020جرى وضــــع مؤشــــرات املخرجات واملقاصــــد للفرتة   1

 . 2019كانون األول /ديسمربعلى الويب بشأن التعديالت على بر�مج العمل وامليزانية اليت أقّرها اجمللس يف  4امللحق 
 .CL 164/3ابلوثيقة  على الويب 2امللحق   2
 طبقاً ســـــــــتعاجل عمليات النقل ضـــــــــمن الباب الواحد ومن ابب إىل آخر من أبواب امليزانية من أجل تنفيذ بر�مج العمل وامليزانية خالل فرتة الســـــــــنتني  3

 من الالئحة املالية. 5-4للمادة 
 CL 164/5الوثيقة  4
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 :5الرب�مج جلنة وإن -8
 

 اخلرباء ورئيس العام املدير نواب بني املســــــــؤوليات توزيع عن املعلومات من مزيد إاتحة ضــــــــرورة على شــــــــددت (أ)
ا العلماء، ورئيس االقتصـــــــاديني  والشـــــــعب واملراكز املكاتب من كل  إىل ابلنســـــــبة اإلبالغ خطوط بشـــــــأن أيضـــــــً

 الوحدات؛ خمتلف بني والعالقات

 وتوضــيح التآزر أوجه توطيد إىل احلاجة على الصــدد هبذا وركزت امليدانية املكاتب تعزيز ضــرورة على وشــددت (ب)
 .والقطرية الفرعية واإلقليمية اإلقليمية واملكاتب الرئيسي املقر بني املساءلة خطوط

 
 :6املالية جلنة وإنّ  -9
 

 املعلومات من مزيد إعطاء اإلدارة إىل وطلبت املقرتح التنظيمي اهليكل بتنفيذ اخلاصــــة الرتتيبات اســــتعرضــــت (أ)
 املدير نواب إىل ابلنســــبة ذلك يف مبا واملســــاءلة واملســــؤوليات لألدوار الواضــــح ابلتحديد يتعلق ما يف خاصــــةً 

 املساعدين؛ العامني واملديرين العام

 واملسؤولية ابملرونة وتتسم منها املتوخى للغرض مالئمة منظمة إنشاء وراء الكامن املفهوم اللجنة تفّهمت وإذ (ب)
 املعلومات من مزيد على احلصــــــول ضــــــرورة على شــــــددت التقوقعات، عن بعيدة وتكون واالبتكار والكفاءة

 واضــــــــــحة إبالغ خطوط ووجود بيد، يًدا العمل مبادرة إىل ابلنســــــــــبة ذلك يف مبا واملســــــــــاءلة الشــــــــــفافية عن
 .للمجلس املائة بعد والستني الرابعة الدورة يف عليه األعضاء موافقة يتيح مبا والشعب واملراكز للمكاتب

 
 إطار يف العام املدير حلظها كما  والشـــــعب واملراكز املكاتب لرؤســـــاء اإلداري التســـــلســـــل 1-ألف اجلدول ويعرض -10

 .الرئيسي للمقر املقرتح اهليكل
 

 إطار يف العام املدير حلظها كما  والشـــــعب واملراكز املكاتب لرؤســـــاء اإلداري التســـــلســـــل 1-ألف اجلدول ويعرض -11
 .الرئيسي للمقر املقرتح اهليكل

  

                                                            
 CL 164/6الوثيقة   5
 CL 164/7الوثيقة   6
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 )2020يونيو/حزيران  25كما حلظه املدير العام حىت (: التسلسل اإلداري يف هيكل املقر الرئيسي املقرتح 1-اجلدول ألف
 ابء  اإلداريلتسلسل ا ألف اإلداريلتسلسل ا الوحدة  اسم

  7املدير العام )OEDمكتب التقييم (

  املدير العام )OIGمكتب املفتش العام (

  املدير العام )OSPمكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد (

  املدير العام )LEGمكتب الشؤون القانونية (

  املدير العام )ETHمكتب الشؤون األخالقية (

  املدير العام )OMBمكتب أمني املظامل (

 دةالسيّ  �ئب املدير العام رئيس العلماء )OINمكتب االبتكار (
Bechdol 

مكتب الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األقّل منّوا والبلدان النامية غري الساحلية 
)OSL( 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام رئيس اخلرباء االقتصاديني 
Bechdol 

�ئب املدير العام  )OERمكتب حاالت الطوارئ والقدرة على الصمود (
Thomas 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Semedo 

�ئب املدير العام  )OCBمكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة (
Semedo 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 رئيس العلماء رئيس اخلرباء االقتصاديني )OCSمكتب رئيس اإلحصائيني (
  املدير العام )OSGمكتب أهداف التنمية املستدامة (

 دالسيّ �ئب املدير العام  )OCCمكتب االتصاالت (
Thomas 

 رئيس العلماء

 دالسيّ  �ئب املدير العام رئيس اخلرباء االقتصاديني مركز االستثمار يف منظمة األغذية والزراعة
Thomas 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام )CJWوالزراعة ومنظمة الصحة العاملية (املركز املشرتك بني منظمة األغذية 
Semedo 

 رئيس العلماء

 دةالسيّ  �ئب املدير العام )CJNاملركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (
Semedo 

 رئيس العلماء

 دةالسيّ �ئب املدير العام  )PSUالشراكات والتعاون مع األمم املتحدة (
Bechdol 

 دالسيّ  �ئب املدير العام
Thomas 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام )PSRتعبئة املوارد والشراكات مع القطاع اخلاص (
Bechdol 

 رئيس اخلرباء االقتصاديني

 دةالسيّ  �ئب املدير العام )PSTشعبة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي (
Bechdol 

 رئيس اخلرباء االقتصاديني

 دةالسيّ  �ئب املدير العام  )PSSشعبة دعم املشاريع (
Bechdol 

 دالسيّ  �ئب املدير العام
Thomas 

 دةالسيّ �ئب املدير العام  )NFIشعبة مصايد األمساك (
Semedo 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 دةالسيّ �ئب املدير العام  )NFOشعبة الغاابت (
Semedo 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 دةالسيّ �ئب املدير العام  )NSAشعبة اإلنتاج احليواين وصحة احليوان (
Semedo 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 دةالسيّ �ئب املدير العام  )NSLشعبة األراضي واملياه (
Semedo 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

                                                            
 )CL 164/3يف الوثيقة  10واحلاشية  25مسؤولية تراتبية مزدوجة جتاه األعضاء (أنظر أيًضا الفقرة   7
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 ابء  اإلداريلتسلسل ا ألف اإلداريلتسلسل ا الوحدة  اسم
 دةالسيّ �ئب املدير العام  )NSPشعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت (

Bechdol 
 دةالسيّ  �ئب املدير العام

Semedo 
 دةالسيّ  �ئب املدير العام رئيس اخلرباء االقتصاديني )ESPبني اجلنسني ( التحول الريفي الشامل واملساواة

Bechdol 
 رئيس العلماء رئيس اخلرباء االقتصاديني )ESNشعبة األغذية والتغذية (

 رئيس العلماء رئيس اخلرباء االقتصاديني )ESFشعبة النظم الغذائية وسالمة األغذية (
 رئيس العلماء االقتصادينيرئيس اخلرباء  )ESS( شعبة اإلحصاء

 رئيس العلماء رئيس اخلرباء االقتصاديني )ESAشعبة اقتصاد الصناعات الزراعية الغذائية (
 رئيس العلماء رئيس اخلرباء االقتصاديني )ESTشعبة األسواق والتجارة (

 دالسيّ �ئب املدير العام  )CSHشعبة املوارد البشرية (
Thomas 

 دةالسيّ  ئب املدير العام�
Semedo 

 دالسيّ �ئب املدير العام  )CSLشعبة اخلدمات اللوجستية (
Thomas 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 دالسيّ �ئب املدير العام  )CSGشعبة اخلدمات لألجهزة الرائسية (
Thomas 

 الديوان مدير

 دالسيّ �ئب املدير العام  )CSF( شعبة الشؤون املالية
Thomas 

 دةالسيّ  �ئب املدير العام
Bechdol 

 دالسيّ �ئب املدير العام  )CSIاملعلومات (شعبة خدمات تكنولوجيا 
Thomas 

 رئيس اخلرباء االقتصاديني

 
ســـــــوف يؤدي نواب املدير العام الثالثة ورئيس اخلرباء االقتصـــــــاديني ورئيس العلماء وظائفهم كفريق قيادة موّحد و  -12

على جماالت والية املنظمة. و  حبيث يعملون مًعا بصــورة مشــرتكة بني القطاعات وشــاملة لتوفري الدعم للمدير العام يف مجيع
، يكون كل من نواب املدير العام والرئيسني املذكورين مسؤوًال عن اإلشراف على وحدات 1- يف اجلدول ألفبّني النحو امل

ابء)  لتســــــلســــــل اإلداريالكل منهم مســــــؤولية بديلة حمددة يف جمال اإلشــــــراف (ويكون  .ألف) لتســــــلســــــل اإلداريا( معّينة
 .احلاجة حمّل املسؤول الرئيسي ون عندمون الدعم وحيلّ يقدّ ف
 

املدير  حلظه املمثلني اإلقليميني كما /لمديرين العامني املســـــــاعدينل لتســـــــلســـــــل اإلداريا 2-ويعرض اجلدول ألف -13
املدير العام تقارير إىل رفع النظمة املقون يف املكاتب اإلقليمية الفرعية وممثلو . وسيواصل املنسّ ةالالمركزي البنيةالعام يف إطار 

 الرئيســـــيالقيادة أمام فريق . وســـــيكون مديرو مكاتب االتصـــــال مســـــؤولني يف املقام األول املعين املمثل اإلقليمياملســـــاعد/ 
لتســــلســــل اإلداري ااملمثل اإلقليمي املعين ( أمام املدير العام املســــاعد/ا ألف) ويف بعض احلاالت أيضًــــ  لتســــلســــل اإلداريا(

 ابء).
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ــــلســــــل اإلداريا: 2-اجلدول ألف كما حلظه املدير العام حىت ( للمديرين العامني املســــــاعدين/ املمثلني اإلقليميني لتســ
  )2020يونيو/حزيران  25

 ابء اإلداريسل لتسلا ألف اإلداريلتسلسل ا املكتب اإلقليمي

�ئب املدير العام  Thomas�ئب املدير العام السّيد  املدير العام املساعد/ املكتب اإلقليمي ألفريقيا 
 Semedo السّيدة

 كبري العلماء Thomas�ئب املدير العام السّيد  املدير العام املساعد/ املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 

 كبري العلماء Thomas�ئب املدير العام السّيد  املدير العام املساعد/ املكتب اإلقليمي ألورواب وآسيا الوسطى 

 كبري اخلرباء االقتصاديني Thomas�ئب املدير العام السّيد  املدير العام املساعد/ املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب 

 كبري العلماء Thomas�ئب املدير العام السّيد  املدير العام املساعد/ املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا 

 
معلومات إضـــــافية عن أدوار املديرين العامني املســـــاعدين ومســـــؤولياهتم وجوانب املســـــاءلة  3-اجلدول ألفويقّدم  -14

 اخلاصة هبم اليت حلظها املدير العام.
 

 )2020يونيو/حزيران  25كما حلظه املدير العام حىت (: مهام املدير العام املساعد 3-اجلدول ألف
اسم املدير العام 

 املساعد
 التسلسل اإلداري املهام

 Marioالسّيد 
Lubetkin 

 توفري الدعم للخدمات والشؤون اللوجستية يف املنظمة
 العالقات مع البلد املضيف

 العالقات اخلارجية
 توفري الدعم للوظائف املتعلقة ابالتصاالت

 رئيس اللجنة االستشارية بني املوظفني واإلدارة
 الصحيرئيس اللجنة االستشارية املشرتكة للتأمني 

�ئب املدير العام 
 Thomas السّيد

 René Castroالسيد 

 السياسات واالسرتاتيجية املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة
 الفعالّيات العاملية واإلقليمية الرفيعة املستوى يف هذه اجملاالت

 االلتزامات الدبلوماسية الرفيعة املستوى يف هذه اجملاالت

املدير العام �ئب 
 Semedo السّيدة

�ئب املدير العام  تعبئة املوارد
 Bechdol السّيدة

 Bukar Tijaniالسيد 

 السياسات واالسرتاتيجية املتعلقة ابإلنتاج النبايت ووقاية النبااتت
 الفعالّيات العاملية واإلقليمية الرفيعة املستوى يف هذه اجملاالت

 املستوى يف هذه اجملاالت االلتزامات الدبلوماسية الرفيعة
 تعبئة املوارد
 جلنة الزراعة

�ئب املدير العام 
 Bechdol السّيدة

 شاغر

 السياسات واالسرتاتيجية املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 الفعالّيات العاملية واإلقليمية الرفيعة املستوى يف هذه اجملاالت

 املستوى يف هذه اجملاالتااللتزامات الدبلوماسية الرفيعة 
 جلنة مصايد األمساك

�ئب املدير العام 
 Semedo السّيدة
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اسم املدير العام 
 املساعد

 التسلسل اإلداري املهام

 Hirotoالسّيد 
Mitsugi 

 السياسات واالسرتاتيجية املتعلقة ابلغاابت
 الفعالّيات العاملية واإلقليمية الرفيعة املستوى يف هذه اجملاالت

 اجملاالتااللتزامات الدبلوماسية الرفيعة املستوى يف هذه 
 جلنة الغاابت

�ئب املدير العام 
 Semedo السّيدة

�ئب املدير العام  تعبئة املوارد
 Bechdol السّيدة

 Dilek Macitالسّيدة 
 كبري اخلرباء االقتصاديني االستثمارات والعالقات مع املصارف واملؤسسات املالية املتعددة األطراف

�ئب املدير العام  القطاع اخلاصتعبئة املوارد وإقامة الشراكات مع 
 Bechdol السّيدة

 Robertoالسّيد 
Ridolfi 

دعم مشاركة منظمة األغذية والزراعة يف قّمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية يف عام 
2021 

 2021التنسيق الرفيع املستوى للتحضري لرائسة إيطاليا جملموعة العشرين يف عام 
 اخلاصةوغري ذلك من املهام 

 كبري اخلرباء االقتصاديني

 
التســـــــــــــــلســـــــــــــــل اإلداري تبًعا مثًال للتغري يف املوظفني أو تبّدل عند احلاجة إجراء تغيريات يف  وجيوز للمدير العام -15

مبا يضـــمن اســـتفادة املنظمة ابلكامل من املهارات احملددة اليت �يت هبا أعضـــاء فريق ، األولو�ت االســـرتاتيجية وحجم العمل
املســـتند إىل  لتســـلســـل اإلداريامنوذج  . ومن شـــأنالقيادة أو لالســـتجابة على وجه الســـرعة ألولو�ت جديدة أو مســـتجدة

على هذه التغيريات بصــــــــورة  املوظفني واألعضــــــــاء طالعإيتم وســــــــفريق قيادة رئيســــــــي وفريق مناوب تســــــــهيل هذه العملية. 
 اإلحاطة. ، لغرضشفافة


