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 اجمللس 

  املائة بعد واألربعون الرابعة الدورة

 2112 حزيران/يونيو 11-11 روما،

 هيكل شبكة املكاتب امليدانية وطريقة عملها

    

 تنفيذي موجز

األعضاء على آخر التطّورات بشأن اخلطوات واإلجراءات املتَّخذة لتحسني أداء املنظمة من خالل  البلدان الورقة هذه تطلع

وتقوم املنظمة . إنتاج املعارف ونشرها، وترمجة أكثر فعالية للمعايري واملواصفات إىل سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج قطرية

 بأنشطةاجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني، ويّتصل العديد منها  بالعديد من األمور اجليدة يف هذا الصدد، إمنا توجد بعض

على املستوى  وآثاره ونتائجه، ،املنظمةعمل  أداءحتسني ( أ)األنشطة إجراءات من أجل  هذه وتشمل. يدانيةيف مواقعها امل

 بني التمويل، رمصد عن النظر بغّض نظمة،املوتقليص التجزئة وزيادة التكامل عرب مجيع جوانب عمل ( ب)القطري؛ 

 إعادة -الطوارئ وبني منتجات املعرفة املعيارية والعاملية وإجراءاتها امليدانية، على امتداد تواصل  واملقر، الالمركزية املكاتب

 خارج ومن املتحدة األمم من دولية وكاالت ومع واإلقليمية، الوطنية املؤسسات مع الشراكات تعزيز( ج)التنمية؛ و - التأهيل

 .املدني واجملتمع البحوث، ومنظمات واجلامعات، اخلاص، والقطاع املتحدة، األمم

 اإلقرار كانمب األهمية من إمنا. املقر يف احلرجة وكتلتها الفنية القدرة سالمة على احلفاظ مع اإلجراءات هذه ُتنفَّذ وسوف

 سوى الواقع، أرض على العاملية العامة للسلع امللموسة اآلثار لتعزيز املنظمة، أداء يف ملحوظ حتّسن حتقيق ميكن ال بأنه

 حتديدها جرى اليت للقضايا احلل من جزءًا بوصفها الالمركزية إىل ُينَظر أن وجيب. الالمركزية للمكاتب مالئم تعزيز عرب

. وبعده املؤسسةعلى نطاق  االستعراضيف عمليات تقييم الربنامج قبل إجناز  وبالفعل، املستقل، اخلارجي التقييم يف

يف التشديد باجتاه آثار  حتّوال تصف هي بل. نوامليدا املقر بني للموارد ختصيص إعادة جمّرد من أكثر تعين والالمركزية

قابلة للقياس على املستوى القطري، وترّكز على ربط اخلربة العاملية، ومنتجات املعرفة، والتعبئة يف املنظمة حباجات البلدان 
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 .وأولوياتها واألقاليم

على  ردًاالورقة إىل اإلجراءات اليت تصّحح املشاكل القائمة منذ وقت طويل، وتسمح بالتصّدي إىل مشاكل أخرى تنشأ  وتشري

وتبين هذه . ونتائجه، وآثاره على املستوى القطري ،املنظمةلتحسني أداء عمل  ،2102املؤمترات اإلقليمية عام  مداوالت

تشرين /أكتوبر 02األعضاء يف االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية يف  قدمها اليت واملشورة التوجيهاتالورقة على 

 وقد. (2100كانون األول /ديسمرب -تشرين الثاني/نوفمرب)ويف الدورة الثالثة واألربعني بعد املائة للمجلس  ،2100األول 

عملية  حتسني (0): النقاش حول الالمركزية يف املؤمترات اإلقليمية األخرية أطرت رئيسية مواضيع ثالثة األعضاء حّدد

 توازن ذات امليدانية املكاتب من مرونة أكثر شبكة (2)وضع اخلطط واألولويات اليت تؤدي فيها البلدان واألقاليم دورًا أكرب؛ 

حتسني إدارة  ذلك يف مبا ج،وذج متكامل لتنفيذ الرباممن (3)الرئيسية الفنية؛  واملراكز والقطرية اإلقليمية املكاتب بني جديد

 . املوارد البشرية لتعزيز األداء، واملساءلة، واآلثار على الصعيد القطري

فيما  طويل، وقت منذ القائمة الضعف مواطن مواجهةاإلجراءات الوارد وصفها إىل فئتني واسعتني تتناول إحداهما  وتنقسم

 األوىل الفئة وتتضمن .2102عام  يميةلتتطرق الثانية إىل مواجهة التحديات اجلديدة اليت جرت مناقشتها يف املؤمترات اإلق

يف املكاتب  تشغيليةوإدارتهم، وتعزيز وظائف التخطيط والوظائف ال املنظمة ممثلي اختيار عملية حتسني قبيل من اإلجراءات

 التأهيل، وإعادة ،ئالطوارودمج عمليات  ،املنظمة ممثلي لتغطية امُلنَتَدبجيي ملخطط املوظف الفين اإلقليمية، واإللغاء التدر

 التكامل هيئات مع أكرب تكاماًل الورقة، هذه يف مفّصلة أخرى إجراءات بني من فتشمل، الثانية الفئة وأّما. والتنمية

والقطاع اخلاص يف املكاتب  املدني اجملتمع مع الشراكات على أكرب حنو على والتشديد أفريقيا، يف اإلقليمي االقتصادي

امليدانية، ومع البلدان املتوسطة الدخل دعمًا للتعاون بني بلدان اجلنوب، وتعزيز املكاتب يف آسيا الوسطى، وشرق آسيا 

مليون دوالر  0101ومتطلبات املوارد اإلمجالية، واملقدَّرة، واملتزايدة املتصلة بهذه اإلجراءات والبالغة . اهلادئواحمليط 

 للفرتة وامليزانية العمل لربنامج اإلضافية التعديالت يف ختصيصها عيداليت ُأ تأمريكي سوف تتوّفر من حوالي نصف املدخرا

 (.CL 144/3الوثيقة ) 2102-2103

 

 اختاذها اجمللس وعلى واملالية الربنامج جلنيت على ُيقَتَرح اليت اإلجراءات

 شبكة هيكل بشأن املقرتح إقرار اجمللس إىل ُيطَلب واملالية، الربنامج للجنيت املشرتك االجتماع آراءاألخذ يف االعتبار  مع

 .عملها وطريقة امليدانية املكاتب

 

 :إىل للوثيقة املوضوعيتوجيه االستفسارات عن احملتوى  ميكن

 Daniel Gustafson غوستافسون دانيال

 الالمركزية دعم مكتب مدير

 56320 06570 39+ :هاتف
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 املنطقي املرّبر- أواًل

نظمىة  املومىن أجىل أن تقىوم    . إن منظمة األغذية والزراعة منظمة للمعارف تنتصب وقدماها ثابتتان علىى األرض - 0

بتعظيم تأثرياتها على حياة وسبل كسب العيش للسكان يف بلدانها األعضاء، فإنه ينبغي ترمجة أعمال املنظمىة املعياريىة   

واخلاصة بوضع املعايري إىل تأثريات على املستوى القطري؛ وينبغي لنواتج معارفها العامليىة أن تىؤدي إىل إحىداث تغىيري     

 الورقىة  هىذه  وُتطلىع . ملموسىة  وآثىار ا ينبغي لرباجمها يف امليىدان أن تىأتي بنتىائج    ملموس يف السياسات واملمارسات؛ كم

األداء، كما تشري إىل سلسلة من  لتحسني املنظمة جانب من املتَّخذة اخلطوات بشأن  التطّورات آخر على األعضاء البلدان

إلنتىاج املعىارف، واملعىايري واملواصىفات الىيت ميكىن ترمجتهىا إىل         سوف تفضي إىل منظمة أكثر جهوزية اليتاإلجراءات 

 املعىارف  تتطىور  فيمىا  اجلديىدة  واإلقليميىة  الوطنيىة  اخلربات إدراجسياسات واسرتاتيجيات وبرامج خاصة بالبلدان، مع 

  .املعيارية واألعمال العاملية

بل . يف املقر للمنظمة الفنية القدرة إضعاف ابحس على الالمركزية القدرةتعزيز  ميكن ال أنه جدًا الواضح ومن- 2

لمنظمة مرتابطة ارتباطًا كاماًل لعلى العكس، ال ميكن أن تنجح فعاًل عملية الالمركزية إاّل حني تكون األنشطة امليدانية 

املمارسات "وإن عمل املنظمة على صعيد توليف ونشر . بسلعها العامة العاملية؛ وهما هدفان يكّمالن بعضهما وال يتنافسان

ة اخلربة امليداني وتؤدي. واألمثلة عن عمل املنظمة املعياري يدّل على التآزر بني املساهمات املركزية والالمركزية" الفضلى

اإلبتكارية إىل عمل معياري قوي، يفضي بدوره إىل تطبيقات جديدة يف جمال ترمجة السلع العامة على الصعيد العاملي 

 التوجيهية اخلطوطواملثل األخري عن هذه العملية هو العمل الذي أّدى إىل إقرار . إىل نواتج وآثار على املستوى القطري

يف اآلونة  الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد ألراضي،ا حليازة الرشيدة احلوكمة بشأن الطوعية

األخرية، وهي تتضمن مبادىء وممارسات مستمدَّة من سنوات من اخلربة امليدانية، واليت بات بإمكان احلكومات الرجوع 

   .باتإليها حني تقوم بوضع القوانني، وإدارة حقوق متصلة باألراضي، ومصايد األمساك والغا

عمل املنظمة يف جمال السلع العامة على الصعيد العاملي من مساعدة البلدان على مواجهة  يتمكنولكي  -3

حتدياتها، يتطّلب عمل املنظمة أدوات مالئمة، وقدرة على التنفيذ يف املقر، وعلى الصعيدين اإلقليمي واإلقليمي الفرعي، 

من أجزاء هذا املكّون يف نظام مشرتك من األولويات، واألهداف  وجيب أن يساهم كّل جزء. ويف املكاتب القطرية

وهذه العناصر حباجة إىل حتسني ملحوظ لبلوغ املستويات املطلوبة من . االسرتاتيجية، وأدوات إدارة املوارد، واملساءلة

 والقطاع املدني، واجملتمع احلكومات، مع حيوية وأكثر أكرب شراكات إقامة الضروري من وكذلك،. والتأثرياألداء 

 لالستفادة معًا تعمل اليت البحوث، ومؤسسات التنمية جمال يف أخرى ومنظمات املتحدة، األمم منظومة ومع اخلاص،

 .القطري الصعيد على املرغوبة اآلثار حتقيق أجل من وذلك اجلوع، الستئصال املتاحة املوارد من مثلى بصورة

 املكاتب مسؤولية انتقلت حني 2101 الالمركزية خطوة أساسية أوائل عام عملية شهدتإىل ذلك،  وإضافة- 1

بطرق عديدة، غري أن نقل املسؤوليات  متأخرًة اخلطوة هذه وأتت. اإلقليمية املكاتب إىل املقر من للمنظمة التابعة القطرية

وكذلك، مل يطل هذا . ليمية والقطريةاإلدارية مل يقابله تكييف مطابق للقدرة الضرورية وآلليات الدمج يف املكاتب اإلق

 النقل عمل املنظمة يف جمال الطوارئ وإعادة التأهيل، ومل يعكس نهجًا أكثر مشولية لإلصالحات املرتابطة، أو تسلسال
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وتشري عمليات التدقيق القطرية والدراسات اليت جيريها مكتب املفتش العام . على حنو أكرب لعناصر التغيري اوصرحي اتام

عدم تساٍو ملحوظ بني املكاتب، وإىل مواطن ضعف كبرية يف جماالت الرقابة الداخلية يف عدد مرتفع على حنو غري إىل 

مقبول يف عدد من هذه املكاتب، ما حيّد من قدرة املنظمة على إدارة العمليات القطرية بصورة مّتسقة، وكفوءة، وفعالة، 

ن تصّحح العديد من أوجه القصور، وأن تعاجل مواطن الضعف واملخاطر شأن اإلجراءات الواردة أدناه أ ومن. واقتصادية

  .اليت حّددتها عمليات التدقيق، ومن املتوّقع أن تزيد القيمة مقابل املال املصاحبة لعمليات املنظمة والربامج القطرية

 والسياسات التخطيط تعزيز ينبغي ميداني، مستوى إىل العمليات مسؤولية تنتقل فيما املنظمات، معظم يف وكما- 5

 جماالت يف القدرة صعيد على ملحوظة حتديات يثري وهذا. املنظمة جتزئة لتاليف مركزي بشكل املوّجهة االسرتاتيجية

 امُلشار اخلطوات من عدد اختاذ وجيب. ونظمها وثقافتها، املنظمة، وتصميم والعمليات، األشخاص، فيها مبا عديدة،

 إىل الورقة هذه وتشري. املنظمة نطاق على التناسق ولضمان املنظمة، يف هذه الضعف مواطن لتصحيح أدناه، إليها

 اإلقليمية املؤمترات مداوالت إىل استجابة تظهر اليت من وغريها هذه، القصور أوجه تصحيح إىل تسعى اليت اإلجراءات

  .القطري املستوى على وآثاره ونتائجه، املنظمة، عمل أداء لتحسني ،2102 عام

 على مالئمة، المركزية عرب سوى املنظمةوالتكامل يف  األداء مستوى علىميكن أن يتحقق حتسني ملحوظ  وال -6

 قبل الربنامج تقييم عمليات يف وبالفعل، املستقل اخلارجي التقييم يف احملّددة للقضايا احلل من كجزء إليها ُينَظر أن

 للموارد ختصيص إعادة جمرد من أكثر الالمركزية تعين وبالتالي،. وبعده املؤسسة، نطاق على االستعراض هذا إجناز

تصف عوضًا عن ذلك حتّواَل يف التشديد باجتاه آثار قابلة للقياس على املستوى القطري، وترّكز  فهي. وامليدانبني املقر 

وبصورة خاصة، . واألقاليم وأولوياتهاعلى ربط اخلربة العاملية، ومنتجات املعرفة، والتعبئة يف املنظمة حباجات البلدان 

وتقليص التجزئة ( ب)سوف تؤدي الالمركزية إىل حتسني أداء عمل املنظمة، ونتائجه، وآثاره على املستوى القطري؛ 

وزيادة التكامل عرب مجيع جوانب عمل املنظمة، بني املكاتب الالمركزية واملقر، وبني منتجات املعرفة املعيارية والعاملية 

الوصول إىل استخدام أكرب وأكثر ابتكارًا للشراكات مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية، ومع ( ج)اءاتها امليدانية؛ ووإجر

وكاالت دولية من األمم املتحدة ومن خارج األمم املتحدة، والقطاع اخلاص، واجلامعات، ومنظمات البحوث، واجملتمع 

  .املدني

 والتدبري اإلدارة عن للمنظمة العام املفتشتقرير ) األخرية التقارير إليها وّصلتت اليت االستنتاجات إىل واستنادًا- 7

 وتقرير مانيت،، وتقرير (AUD 3711) امليدانية املكاتب يف اإلصالح أنشطة المركزية بشأن، (AUD 2811) املالي

تسمح اإلجراءات للمنظمة مبواجهة مواطن الضعف اليت تقّوض قدرة املكاتب القطرية  سوف ،(احلسابية املراجعة جلنة

 ويتمتعون جيدًا، مدّربني مبوظفني امليدانية املكاتب جتهيز ضمان خالل من بذلك تقوم وهي. على إدارة العمليات

 وضوح، بكل مفهومة جّيد أداء ذات مكاتب يف املشرتكة امليزات وباتت .معّقد برنامج إلدارة الضرورية واخلربة باملهارات

؛ وااللتزام "وبالتناغم بينهم يف املقام األول"تزويدها بالعدد الكايف من املوظفني ومتويل الوظائف؛ والقيادة : وهي أال

واجملال الرئيسي الذي أشارت هذه . بالكفاءة وباالستجابة يف الوقت احلقيقي لفرص السياسات، واملعلومات واالتصال

 أن ُوجد)لتقارير إىل أهمية حتسينه هو جمال أوجه الضعف امللحوظة يف الرقابة الداخلية اليت وّثقها مكتب املفتش العام ا

ويف هذا السياق، وكما يوصي به مكتب املفتش العام يف (. املائة من املكاتب امليدانية قاصر بشكل حاد أو قاصر يف 52
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مبكان أن توضع  األهمية من، (FC 143/13الوثيقة  من 71ُأنظر الفقرة ) 2100تقريره عن النشاط السنوي لعام 

العمليات لرصد امتثال املكاتب القطرية لسياسات املنظمة وإجراءاتها، وأن يتّم حتديد وتشاطر املمارسات الفضلى يف هذا 

ت قوية وموثوقة يف ما خيص تنفيذ وكذلك، سيتّم السعي إىل توفري اتصاالت ومعلوما. شبكة املكاتب امليدانية عرباجملال 

وعالوة على ذلك، إن حتويل أعمال املنظمة إىل حماكة افرتاضية للواقع، وإيالء مسؤوليات . اسرتاتيجية تغيري الثقافة

 أكرب إىل املكاتب امليدانية سوف يزيد من تعّرض العمليات املالية، واإلدارية، والفنية الرئيسية يف املنظمة إىل خطر العرقلة

وجتري معاجلة مثل هذه املخاطر يف اخلطة اإلطارية . يف حال وقوع كارثة أو أزمة طبيعية أو من صنع اإلنسان

   .تنفيذها حاليًا وجيري 2100لمنظمة، اليت ُوضعت عام لالستمرارية األعمال التابعة 

نشطة يف اإلقليم واإلقليم إن اهليكل اإلداري والتشغيلي احلالي، الذي يشمل رصد الربامج واإلشراف على األ- 8

فمثاًل حدث منذ . قد تطور مبرور السنني حيث أضيفت إىل الوظائف الالمركزية وظائف إضافية خمتلفة ،الفرعي والبلدان

 عامعشر سنوات أن حتولت عمليات الربنامج امليداني إىل عمليات المركزية، وأنشئ مركز حموري للخدمات املشرتكة 

 التعاون وبرنامجمسؤوليات دعم ورصد شبكة املكاتب القطرية  2101سندت منذ وُأ املكتب، عمليات إلدارة 8002

وخربة الالمركزية هذه هي حمور سلسلة من عمليات التقييم اجلارية أو املزمعة على املستوى . إىل األقاليم التقين

مشاكل  توجدمزايا واضحة،  حتّققت حني ويف. اإلقليمي، واليت انتهى العمل يف واحدة منها يف إقليم الشرق األدنى

 تهاإداروألنشطة امليدانية لق الدعم املتكامل يعي قد ماأيضًا ناجتة عن التغريات اإلضافية املؤدية إىل تفتيت اهليكل، 

 على قائمة إدارة أجل من املنظمة نطاق على أخرى أدوات وإدراج االسرتاتيجي، التخطيط عملية وإن. واإلشراف عليها

 الضروري من وكذلك،. املشاكل هذه من العديد لتتناو ومراقبتها، واملالية البشرية املوارد على اإلشراف ولغاية ائج،النت

 .أدناه وارد هو كما االبتكارات، من مزيد حتقيق

 وامليزانية الربنامج للجنيت املشرتكهذه الورقة إىل التوجيهات واملشورة اليت قّدمها األعضاء يف االجتماع  وتستند- 9

كانون /ديسمرب -تشرين الثاني/نوفمرب)بعد املائة للمجلس  واألربعني الثالثة والدورة ،2100 األولتشرين /أكتوبر 02يف 

وأقّر األعضاء بصورة خاصة بضرورة أن تكون املنظمة أكثر استجابة إىل حاجات األعضاء من خالل (. 2100األول 

الدور القيادي للمكاتب "وشّدد األعضاء جمّددًا على . حتسني عملية التخطيط القائم على النتائج وحتديد األولويات

البلدان األعضاء، والروابط الوثيقة  التزاما الصدد، وضرورة امليدانية يف عملية وضع الربامج القطرية، وتطوير قدراتها يف هذ

هيكل "واقرتح األعضاء أيضًا تعديالت على ". بني اسرتاتيجية تعبئة املوارد يف املنظمة وعملية وضع الربامج القطرية

ي تصبح املنظمة أكثر ك" منظمة وطريقة عملها، واحلاجة امللحة إىل حتقيق الالمركزيةلشبكة املكاتب امليدانية التابعة ل

 .كفاءة وفعالية يف تقديم النتائج وحتفيزها

 النقاش وأّطرت ،2100هذه الورقة ثالثة موضوعات رئيسية حّددتها األجهزة الرئاسية يف روما عام  وأدرجت- 01

 البلدان فيها تؤدي اليت األولويات وحتديد التخطيط حتسني( 0: )وهي. األخرية اإلقليمية املؤمترات يف الالمركزية حول

 واملراكز والقطرية اإلقليمية املكاتب بني جديد توازن ذات امليدانية للمكاتب مرونة أكثر شبكة( 2) أكرب؛ دورًا واألقاليم

 األداء، تعزيز أجل من البشرية للموارد حمّسنة إدارة فيه مبا الربامج، لتسليم متكامل منوذج( 3)و الرئيسية؛ الفنية

 .القطري الصعيد على والتأثري واملساءلة
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 اجلاري للعمل الرئيسية واجملاالت احلالي الوضع- ثانيًا

 األولويات وحتديد التخطيط حتسني (1)

مع األمانة لتنفيذ إطار جديد للتخطيط االسرتاتيجي يربط بني  األخرية السنوات يف الرئاسية األجهزة عملت- 00

وامليزانية لفرتة سنتني، واألولويات اإلقليمية، والربامج  العمل جاإلطار االسرتاتيجي، واخلطة املتوسطة األجل، وبرنام

األسفل، ومن األسفل إىل  من األعلى إىل" خلّط مباشر"ويوّفر هذا اهليكل اجلديد قاعدة . القطرية، وخطط العمل القطرية

. اهليكل مستويات مجيع على واآلثار النتائج وقياس بتحديد يسمح النتائج على قائمة إدارة إىل التحّول أن كما. األعلى

 ترمجة لضمان القطري املستوى على" التأثرياتمسارات " لتحديد  أساسًا املنّقحة االسرتاتيجي التخطيط عملية وتشّكل

على  تائجإىل ن معها، املتعاونة واملؤسسات املنظمة يف امليدانيني املوظفني جانب من العاملي، الصعيد على العامة السلع

 أيضًا تبين املقر يف زمالء ينتجها اليت العاملي الصعيد على العامة السلع أن حني يف جديدة،الصعيد القطري يف مواقع 

واطن قوة فريدة من نوعها يف هذا الصدد، ومن الضروري تأمني وتتمتع املنظمة مب. اخلربة على الصعيد القطري على

  .القدرة املركزية والالمركزية على السواء للوصول إىل النتائج املرجوة

 واتساقها، املنظمة إجراءات تركيز ولتحسني. العملية هذه يف رئيسيًا عنصرًا املعزَّزة القطرية الربامج أطر وتشّكل- 02

إعدادها بالتماشي الوثيق مع دورة التخطيط يف كّل حكومة وأولوياتها، وعمل منظمات أخرى يف األمم املتحدة من  جيري

. مقرا هلا رومااليت تتخذ من اإلمنائية، وروابط وشراكات مع وكاالت لألمم املتحدة  ةخالل إطار األمم املتحدة للمساعد

تعمل بالتشارك مع حكومات أعضاء على أولويات ونتائج متَّفق عليها، ومّتسقة منظمة للل قاعدًة القطرية الربامج أطر وتوفر

املنطقي واألولويات لتطبيق  على حتديد املربر األطر هذه تساعد وكذلك،. وعاملية ية،مع أولويات إقليمية، وإقليمية فرع

 ًاقوي ًادعم املقر وحدات وتوّفر. واردموارد برنامج التعاون التقين يف املنظمة، وجماالت تركيزها على جهود تعبئة امل

 اإلقليمية املكاتب توّفر كما التدريب؛ وتأمني توجيهية خطوط وضع صعيد علىلعملية أطر الربامج القطرية  ًاومستمر

 .اجلودة وضمان االستعراض صعيد على مماثاًل دعمًا الفرعية واإلقليمية

بعض البلدان يف مرحلة متقدمة جدًا على صعيد إعداد أطر الربامج القطرية استنادًا إىل حتليل  وباتت- 03

سوف جتري  ،2102 وخالل عام. إمنا هذا حتدٍّ معقَّد ال ميكن جلميع البلدان مواجهته بشكل متساٍو. اسرتاتيجي

ّم توليف الدروس املستمّدة منها، وتطبيقها متابعة التجارب الناجحة يف صياغة أطر الربامج القطرية عن كثب، كما سيت

ومن املهم أيضًا أن يلتقي هذا العمل مع التحاليل واألولويات اليت تنشأ عن عملية التخطيط اخلاصة . يف أماكن أخرى

 الربامج تتميز أن الضروري من الفنية، الظروف تتطّور أو احلكومة، إدارات تتغري وفيما. باحلكومة، وأن يبين عليها

 مراجعة وينبغي. جديدة شراكات إقامة إمكانية مع أو جديدة، أولويات مع تتكّيف حبيث باملرونة املنظمة يف لقطريةا

ومع أخذ هذا يف االعتبار، من املتوقع أنه . الوزارة اجلديدة/األطر احلالية على أساس اتفاق متبادل بني املنظمة واحلكومة

. األقل خمطط أطر الربامج القطرية جيري مناقشته مع احلكومة علىسيكون لدى مجيع البلدان  ،2102حبلول عام 

واملكاتب القطرية اليت تقل تسليماتها السنوية عن مليون دوالر أمريكي، وتلك اليت ليس بها موظفون دوليون، فإنها قد 

 لتنفيذها خطة وجود مع أولويات، ست إىل ربعأ على إال تشتمل المن إطار الربامج القطرية " نسخة خمفَّفة"ختتار 
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 كامل بشكل القطرية الربامج إطار وضع يف صعوبات تواجه اليت األخرى البلدان إن وكذلك،. احلكومة من عليها مصّدق

ميكنها أن تطلب متديدًا، بعد أن تقّدم قائمة باألولويات من صفحتني جيري االتفاق عليها مع احلكومة لتشكل نسخة 

  ".مؤقتة"فة خمفَّ

 امليدانية املكاتب شبكة يف حتسينات (2)

البلىدان والسىكان األكثىر     تلبية احتياجات الدول األعضاء، وال سىيما لملكاتب امليدانية ا قدرة تعزيز تدرجييًا يتم- 01

وسىوف حيتىاج ذلىك مىن ممثلىي      . تعرضًا، ولالستفادة القصوى كذلك من املعارف واملوارد اليت على كل بلىد أن يقىدمها  

قىادرين علىى قيىادة عمليىة اإلطىار      ومنظمة األغذية والزراعة أن يكونوا من أفضل النوعيات املتوافرة لدى مجيع البلدان، 

شراكات اسرتاتيجية، وإدارة بىرامج الطىوارئ    إقامةى تنسيق املدخالت التقنية، وتعبئة املوارد والربناجمي القطري، وعل

مجيىع   سَتخَدممرونة هو أن ُت األكثراليت تقود هذا اهليكل  توجيهيةومن بني املبادئ ال. والتنمية املتكاملة الكبرية احلجم

. لضمان تسليم أكثىر كفىاءة وفعاليىة علىى املسىتوى القطىري       معيَّناملوارد البشرية واملالية ملنظمة األغذية والزراعة يف إقليم 

أنشطة إقليمية وعابرة للحدود مهمة من جانب املوظفني املوجودين يف املكاتىب اإلقليميىة، والىذين     تنفيذ أيضًا سيتواصلو

  .م الربامج القطريةيلعبون دورًا مهمًا يف دع

 للعمليات واإلداري التقين اجملال يف أفضل ودعم مساندة بضمان احملسَّنة العمليات يف أساسي عنصر ويقضي- 05

 سوف 2103-2102 ةالعاملي إلدارة املوارد يف الفرت النظام نشر وإن. املنظمة جوانب مجيع من القطري الصعيد على

. يوّفر لألقاليم كافة أدوات حمسَّنة لتنفيذ السلطات املفوَّضة يف جمال إدارة العمليات امليدانية، ودعم اختاذ القرارات

متكاملة يف املكتب اإلقليمي تغطي مجيع األنشطة امليدانية يف اإلقليم،  عملياتوسوف يسّهل هذا النظام إنشاء وحدة 

على استجابة سريعة ورفيعة اجلودة من  التأكيدخيّص الدعم التقين، ينبغي  ويف ما. بغّض النظر عن مصدر التمويل

 قبيل من لذلك، الرئيسية العناصر بعضوقد مّت توفري . مجيع جوانب املنظمة إىل طلبات التوجيه، واإلجازة، واملساعدة

 بذل ينبغي إمنا. الفرعي قليميواإل اإلقليمي املستوى على للموظفني منتظمة اجتماعات وعقد تقنية وظيفية شبكات إقامة

  .القطري الصعيد على لإلجراءات الضرورية واألهمية األولوية إيالء أجل من املنظمة يف الثقافة لتغيري اجلهود من مزيد

للمراجعة احملاسبية موجزًا للقضايا اليت ينبغي التطّرق إليها على مستوى املنظمة لتحسني  العام التقرير ووّفر- 06

إدارة شبكتها امليدانية  منعمليات الرقابة واملمارسات املالية واإلدارية الرئيسية يف املكاتب القطرية، ولتمكني املنظمة 

أن تكون الفرق امليدانية مزّودة بعدد كاٍف من  ضماننظمة امل على يتعّين هووجد التقرير بصورة خاصة أن. على حنو أفضل

وكذلك، ينبغي للمنظمة أن حترص . القادة واملوظفني، ذوي تدريب جيد ومهارات وخربات مالئمة إلدارة برنامج معّقد

. تب القطريةعلى الدقة، وأن تكتشف التجاوزات، إضافة إىل تعزيز عملية رصد البيانات املالية الواردة يف تقارير املكا

وستضمن املنظمة قيام ترتيبات كافية لرصد امتثال املكاتب القطرية لسياسات وإجراءات املنظمة، وحتديد ممارسات 

 .    أفضل يف املكاتب الفردية، وتكرارها عرب شبكة املكاتب امليدانية

 ،ل الدعم اإلداري والتشغيليالعام عشر توصيات وّجهتها اإلدارة، وخباصة يف جماالت من قبي التقرير وقّدم- 07

 وتكرار، لنشر، ناشط بشكل اآلن اإلدارة وتعمل. املصّفاة غري وااللتزامات الغش، مكافحة وخطط التوجيهية، واخلطوط
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وأشار مكتب املفتش العام إىل أن جهودًا ناجحة يف هذا . يف املكتب القطري األفضل لدى املنظمة املشرتكة امليزات ورصد

على حنو ملحوظ نظام الرقابة الداخلية يف شبكة املكاتب امليدانية، وأداء املنظمة وفعاليتها بصورة  حّسنالصدد قد ُت

 هواالستعراضات املالية واإلدارية، والذي  بشأن 2100 الذي أجراه مكتب املفتش العام عام العام التقريروإن . إمجالية

 أفضل ممارسات وحيّدد ممثليات،يسية اليت تيّسر اإلدارة اجليدة للالعناصر الرئ نطاقسوف يوّسع  حاليًا، الصياغة قيد

 .امليدانية املكاتب شبكة عرب لتكرارها الفردية املكاتب يف

 الوحدات من بدعم، (العمليات) العام املدير نائب جانب من أقوى وإشراف برصد العملية هذه ُتستكَمل وسوف- 08

 .اإلقليمية املكاتب يف القدرة هذه تعزيز خلطط مفصَّل وصف أدناه ويرد. والعمليات امليزانية أداء على الصلة، ذات

أدناه عدد من اإلجراءات للتصدي ملواطن الضعف القائمة منذ وقت  ُيحّددإطار هذا النهج اإلمجالي،  ويف- 09

 .2102خالل عام  اإلجناز طور يفو جاريًاطويل، ومعظمها ما زال 

 القطري املستوى على( أ)

من املعَتَرف به أن نوعية ممثلي املنظمة مهمة جدًا، وتشكل عاماًل حامسًا يف  -األغذية والزراعة  منظمة ممثلو- 21

 املنظمة ممثلو ويشّكل. وجيري القيام بعدد من التغيريات لتعزيز هذه القدرة. أداء املنظمة ونتائجها على أرض الواقع

نظمة سوف يرتهن باألداء امُلرضيي، وبنظام معزز املجتديد عقود ممثلي كما أن  استعراض، موضع احلالية وممثلياتها

من  وبدءًا. لتقييم األداء يشمل عناصر إضافية من قبيل تقارير املراجعة احملاسبية الصادرة عن مكتب املفتش العام

قليميون الفرعيون يف جلنة املقابالت املمثلون اإلقليميون واملنسقون اإل/املساعد العام املدير يشارك ،2102شباط /فرباير

منظمة، سوف ُتعطى األفضلية إىل املوظفني لإطار اختيار املمثلني اجلدد ل ويف. لمنظمة يف إقليمهمللتعيني ممثلني 

 05وسيبلغ قريبًا جمموع ممثلي املنظمة . املوجودين، وسيتم إدماج الوظائف يف برامج احلركية والتطوير املهين يف املنظمة
 هذه ترتفع أن املتوّقع ومن. للمنظمة كممثلني عملوااملقر  من مد ىواملست منعملوا سابقًا يف املقر، وثالثة موظفني  نمم

 ومخسة إقليميني، ممثلني ونائبا إقليميني، ممثلني/مساعدين عامني مدراء ثالثة هناك وكذلك،. الوقت مّر على األرقام

 .للمنظمة ممثلني سابقًا كانوا فرعيني إقليميني منسقني

 هذا يف والنجاح. خارجية شركة جتريه املهنية للقدرة اختبارًا اآلن يشمل املنظمة ممثلي مجيع اختيار وبات- 20

 منظمة الذين خضعوا هلذه العملية عاملممثل ل ملنصب املرشحني مجيع فيه ينجح ومل شكلية، مسألة ليس االختبار
وجيري تنفيذ عملية ختطيط التعاقب حاليًا لضمان االنتقال السلس واملناسب من حيث التوقيت بني ممثلي . 2102

الشامل الذي وضعه مكتب املفتش العام  التقريروهو انتقاد مّت تسليط الضوء عليه يف  -منظمة األغذية والزراعة املعتمدين

 .كما جرت صياغة نشرة جديدة للمدير العام على أن تصدر قريبًاجيري تنفيذ هذه اإلجراءات، و. بشأن املراجعة القطرية

ويف املاضي، غالبًا ما كان ُينَظر إىل . يف املكاتب امليدانية أيضًا مبا يتعّدى دور ممثلي املنظمة التناوب وُيشجَّع- 22

ومع ذلك، فإن الكثري من سبل . التقّدم املهين يعوقاملقر للعمل يف امليدان كخطوة غري مرغوب بها، أو خارج االنتقال إىل 

. حتقيق املستقبل الوظيفي لدى منظمة األغذية والزراعة ُيتوقع هلا أن تشتمل على التناوب دوريًا يف أي مكتب ميداني

عدد من  ويوجد .كما أن الرتقيات، وخاصة عند املستويات العليا سوف تأخذ ذلك يف االعتبار، على أساس االستحقاق
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لطرق اليت قد تشجع املنظمة على تشجيع هذا التحّول يف الذهنية، مثل االشرتاط بأن تتجاوب خطط العمل مع األنشطة ا

إىل جانب  ،املقر، والعكس صحيح يفامليدانية كشرط صريح، أو إدراج املوظفني امليدانيني يف تقييمات املوظفني املوجودين 

يفية حتقيق ذلك سوف تتفاوت عرب اإلدارات والوحدات التقنية، داخل إال أن ك. أمور أخرى جتري مناقشتها أدناه

ابتداء من " خط واضح للرؤية"وسوف يكون هناك يف مجيع املواقع . اخلطوط التوجيهية للسياسات على مستوى املنظمة

. الفرديةلعمل السنوية الغايات العاملية ووصواًل إىل األهداف االسرتاتيجية، والنتائج والنواتج ووصواًل كذلك إىل خطط ا

  .وُتبذل اجلهود اآلن لتنفيذ هذه التغيريات، وينبغي النظر إليها كجزء ال يتجزأ من الالمركزية

 :تشمل وهي: القطرية املكاتب قدرة لتحسني أخرى إجراءات- 23

 دورة تدريبية ضّمت  08وبدعم من مكتب دعم الالمركزية، ما جمموعه  ،2100املكاتب اإلقليمية عام  نّظمت

 املواضيع من واسعة جمموعة التدريبية الدورات هذه تناولت وقد. القطرية املكاتب يف موّظف 311حوالي 

 .التشغيلية

 ذات األجزاء ومراجعة التوريدات، جمال يف السلطات تفويض مراجعة وعقب املاضية، السنتني فرتة خالل 

 واملهنيني املنظمة، ممثلي تدريب ومّت. امليدانية املكاتب من األكرب للقسم تدريبًا املنظمة وّفرت الدليل، يف الصلة

 .التوريدات جمال يف العاملني العامة اخلدمات وموظفي الوطنيني،

 وإضافة . عدد الزيارات امليدانية اليت نّظمها مكتب املفتش العام يف فرتة السنتني األخرية ارتفاعًا ملحوظًا وارتفع

بتحديد جماالت الضعف املشرتكة واخلاصة، ويّسر حتديد العمل فقد مسح هذا إعداد التقارير، إىل تعزيز عملية 

 . الالزم ملعاجلة أوجه الضعف هذه

 تقاسم التكاليف مع احلكومات املضيفة،  اتفاقات إىل اللجوء تعزيز إمكانية يف ناشطة بصورة البحث وجيري

وميكن هلذا أن يتيح فرصة إلعادة ختصيص املوارد للبلدان . املرتفعة واملتوسطة الدخل وخباصة يف االقتصادات

 . املعّرضة يف نفس اإلقليم

  تعاون أكرب مع املنظمات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة، وخباصة الوكاالت القائمة يف روما  يقومسوف

ودعت املؤمترات . املدني على املستوى القطري وكذلك مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع اخلاص واجملتمع

 .اإلقليمية إىل القيام بإجراءات أكثر يف هذا الصدد كما جيري مناقشته أدناه

األغذية  منظمة مثل منظمات يف وخباصة كاملة، منافع إىل امللحوظة اإلصالحات تؤدي لكي الوقت بعض ويلزم- 21

وتوجد  نتائج، إىل أفضت قد اإلجراءات هذه أن غري. امليدانية املكاتب من وموّسعة متنوعة شبكة ذات ،والزراعة

جانب شبكة املكاتب القطرية خالل السنة األوىل من فرتة السنتني  من التنفيذوقد أثار . التحسني علىمؤشرات إجيابية 

 غري. اإلقليمية املكاتب إىل املسؤوليات نقل عملية تنظيم يف التنسيق وغياب التغيري،األخرية حتديًا كبريًا نظرًا إىل حجم 

 شبكة إلدارة جهوزية أكثر اإلقليمي املكتب موظفو كان إذ السنتني، فرتة من الثانية السنة خالل حتّسن الوضع أن

 .مسؤوليتهم حتت الواقعة القطرية املكاتب

 :الفرعي واإلقليمي اإلقليمي املستويني على( ب)
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فهو احملور . يقدم املكتب اإلقليمي اخلدمات للبلدان، ويقدم الدعم واخلدمات إىل املكاتب القطرية داخل اإلقليم- 25

التنسيق  ويوّفرالتشغيلي يف اإلقليم الذي يقدم اإلدارة الشاملة والدعم اإلداري إىل شبكة املكاتب امليدانية اإلقليمية، 

ويشمل هذا التنسيق االسرتاتيجي أيضًا . ني واملوارد بأكرب قدر من الكفاءةاالسرتاتيجي، مبا يف ذلك استخدام املوظف

املشورة السياساتية األكثر فعالية والتبادل املنتظم للخربات بني بلدان اإلقليم، واملشاركة يف املنتديات اإلقليمية واإلقليمية 

 واإلقليمية اإلقليمية املكاتب أن هو واألهم. الريفيةالفرعية املتعددة اليت تتعامل مع األمن الغذائي، والزراعة والتنمية 

وهذا يعين . بني عمل املنظمة على صعيد إدارة املعارف العامة وأنشطتها التنفيذية وامليدانية وصل كصلة تعمل الفرعية

، ويف الوقت تسهيل عملية تزويد املكاتب القطرية باملعرفة واملهارات الفنية، حيث ميكن أن يكون هلا التأثري األكرب

اجلوانب األخرى لالمركزية،  يفوكما هو احلال . لزيادة املعارف واملمارسات الفضلى تشغيليةذاته، اللجوء إىل اخلربة ال

وجيوز تصميم مناذج إدارة مناسبة طبقًا للقدرات واخلاصيات الذاتية  ،فحجم واحد ال يناسب اجلميع بالضرورة

غري أنه من الضروري وضع  بعض النهج املشرتكة عرب . تها وحجم الربنامج امليدانياإلقليمية، وعدد البلدان املقرر خدم

مجيع املكاتب اإلقليمية حبيث يتم إدارة املوارد املالية والبشرية واإلشراف عليها على حنو مالئم ومتكامل، وفقًا 

 : وبصورة خاصة. إلجراءات موّحدة

 املالية املوارد مجيع عن مسؤولة تكون اإلقليمية، املكاتب مجيع يف واإلشراف للتخطيط وحداتإقامة  عتزمُي 

 هذه تنفيذب املكلَّفني املوظفني من أدنى عدد إقليمي مكتب لكّل وسيكون. مصدرها عن النظر بغّض والرباجمية،

 يتّم وسوف املطلوب، األدنى باحلد احلاضر الوقت يف اإلقليمية املكاتب مجيع تتمتع وال. املشرتكة الوظائف

 .أدناه بالتفصيل مناقشته جتري كما الشواغر هذه ملء

 من الناحية السياسية كممثلني : املمثلون القطريون بالصالحيات من عدة نواح/سوف ُيزَود املدير العام املساعد

 ومنذ. للمنظمة يف إقليمهم، وكمديرين يكونون مسؤولني عن شبكة املمثليات القطرية للمنظمة داخل إقليمهم

ن عن تقييم أداء ومسؤول همينخرطون يف عملية اختيار ممثلي منظمة األغذية والزراعة و ،2102شباط /فرباير

 .ممثليات منظمة األغذية والزراعة ومكاتبها

 املنظمة إىل حتسني وظائفها الرئيسية وأولوياتها االسرتاتيجية املركَّزة أكثر على موضوعات شاملة  تتّجه حني يف

ا على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية، من املهم احملافظة على قدٍر ذي أهمية حامسة من ينبغي تنفيذه

ومع وضع ذلك . بسهولة مع بعضها البعض فاعلأفرقة متعددة التخصصات قادرة على الت يفاخلربات التقنية 

مراكز العمل داخل اإلقليم،  خمتلف بني ني التقنينيالوظائف التقنية، واملوظف نقل جيوزيف االعتبار، سوف 

 . تبعًا لألولويات واالحتياجات املتغرية للبلدان أو جمموعات البلدان

 دعم التدابري ب ستقضيتوضيح أن وظيفتهم األساسية لتوصيف وظائف هؤالء املوظفني التقنيني  تعديل سيجريو

طر األولويات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، خذ على املستوى القطري بتوجيه من ُأطر الربامج القطرية، وُأتَّاليت ُت

 .وتبعًا لأُلطر االسرتاتيجية ذات املستوى العالي يف املنظمة

 الفين املوظف مبخطط العمل نتهيي الفرعي، واإلقليمي اإلقليمي املستويني على الفنية املهارات تعزيز ولضمان 

اإلقليمية الفرعية اليت /تدرجييًا جتديد املناصب الفنية يف املكاتب اإلقليمية وجيري املنظمة، ملمثلي املنتدب

ويف بعض احلاالت، واستنادًا إىل حتليل األولويات والقدرة املوجودة، . ُتسَتخَدم لتمويل مناصب ممثلي املنظمة

 . سوف ُيعاد إسناد بعض الوظائف
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 تقنية مبعنى أن تغطيتها لن تظل مقتصرة بصورة صارمة على  مراكز ةالياحلتغدو املكاتب اإلقليمية الفرعية  وقد

وهكذا ميكن للمكاتب القطرية أن حتصل على الدعم التقين من أي مراكز تقنية موجودة . منطقة إقليمية فرعية

 الدعم يبقى سوف نسبيًا، يغري أنه نظرًا إىل صغر حجم الفرق الفنية يف املكتب اإلقليمي الفرع. داخل اإلقليم

 .باألولوية حيظى الفرعي اإلقليم يف للبلدان يوفََّر ذيال

 ،فرعية وإقليمية إقليمية وبرامج هيئات يف املنظمة برامج واندماج للشراكات  األكرب االستخدام حيظى وكذلك 

 (.يلي ما يف التفصيل من مبزيد مناقشتهاجتري ) كربى أولوية

 :عامة بصورة( ج)

 :تضم تنفيذها جيري اليت األخرى اإلجراءات- 26

 من خالل تعزيز استخدام الصكوك التعاقدية لغري املوظفني، وتوظيف عدد  أكرباملكاتب اإلقليمية مرونة  منح

. فنيي التعاون بني بلدان اجلنوب/أكرب من اخلرباء الوطنيني، واملوظفني الفنيني املبتدئني، واملتطّوعني، وخرباء

اتفاقاتها مع اجلامعات ومراكز البحوث الوطنية والدولية لتأمني نطاق  املنظمةوإضافة إىل ذلك، سوف توّسع 

 . متطّوعني/زمالء

 الفرعيني اإلقليميني واملنسقني القطرينياملمثلني /املساعد العام واملدير للمنظمة، القطريني نيمتكني املمثل ويتّم 

سوف يستلزم مستوى أعلى من السلطات املفوَّضة والتدريب،  مّما التشغيلية، املسؤوليات من مبزيد ليضطلعوا

 .  واإلدارية املالية النظم مع التكامل وبتحسني ات،وخباصة يف ما يتعّلق بالتوريد

  سيتم استعراض اخلطوط التوجيهية لتقديم الدعم اإلداري والتشغيلي للمشروعات، وختصيص املبالغ املسرتدة

ك لضمان أن تتمتع املكاتب امليدانية باملرونة وبالقدرة التشغيلية لتوفري من تكاليف دعم املشروعات، وذل

 .خدمات الدعم اإلداري والتشغيلي إىل املشروعات اليت تدعمها

 تقييم رفيع املستوى لنظام احملاسبة والرقابة الداخلية احلالي يف املنظمة مبساعدة مستشار خارجي  وُأجري

 يف الداخلية والرقابة احملاسبة إطار تعزيز بكيفية التقييم هذا عن ناجمال التقرير وأوصى. 2100خالل عام 

وتبحث اإلدارة . الطابع الرمسي عليه العتبار املدراء واملوظفني مسؤولني عن قراراتهم وأعماهلم وإضفاء املنظمة،

هذا، مع األخذ يف االعتبار أيضًا متطلبات املوارد  يف الوقت احلاضر عن أفضل طريقة لوضع وتنفيذ إطاراملساءلة

 . ذات الصلة

 الربامج لتسليم متكامل منوذج (3)

لضمان النتائج واحملاسبة بصورة متسقة بالنسبة جلميع برامج ومشروعات  ضروريةإن اإلدارة املتكاملة للربامج - 27

 ،إدماج أنشطة التنمية، والطوارئ وإعادة التأهيلويشتمل ذلك على . منظمة األغذية والزراعة على املستوى القطري

 املخّصصة املوارد استبدال إمكانيةإضافة إىل استخدام اسرتاتيجي على حنو أكرب ملوارد برنامج التعاون التقين، وتعزيز 

 .روما يف املوجودة الوكاالت وخباصة املتحدة، األمم يف أخرى وكاالت عمل مع تآزرات وإقامة لألقاليم،
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هي من بني املنظمات القليلة اليت لديها والية تغطي الطائفة الكاملة من االستجابات  األغذية والزراعة ومنظمة -28

نقل مسؤولية وإدارة وحماسبة  يتّمو. حلاالت الطوارئ، مرورًا بإعادة التأهيل، ووصواًل إىل التنمية وبناء القدرة املؤسسية

رئ وإعادة التأهيل من مدير شعبة عمليات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، العمليات ذات الصلة بأنشطة عمليات الطوا

 .املمثلني اإلقليميني/إىل املكاتب امليدانية وذلك حتت السلطة الشاملة للمدير العام املساعد

 إدارة عن تام بشكل مسؤولة القطرية املكاتب ستكون القطري، املستوى على والتنمية الطوارئ برامج إدماج ومع- 29

كل املشاريع  يف هاءوأمنا امليزانية مدراء املنظمة ممثلو وسيكون. 1املوارد وتعبئة البلدان، جمموعة وتنسيق املشروع، دورة

وستضطلع املكاتب . والربامج الوطنية اليت سوف ُتصاغ وُتنفَّذ يف سياق إطار الربامج القطرية، مبا يضمن تآزرًا وتأثريًا أكرب

 تنظيمالو النداءات، وإعداد ،(22و 0املستويان )مية الفرعية مبسؤولية تنظيم استجابة فورية للطوارىء اإلقليمية واإلقلي

القطرية، االضطالع مبسؤولية أمناء امليزانية للمشاريع  املكاتب إىل وبالنسبة املوارد، وتعبئة التشغيلي، والدعم اللوجسيت،

شعبة عمليات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل من اإلدارة التشغيلية إىل وسيتحّول دور . اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

3السياسات اإلنسانية، وتنسيق اإلنذار املبكر، وإدارة األزمات، والطاقة القصوى يف املستوى والعالقات  تنسيق
3، 

 والتنسيق الربامج، وضع عملية ودعم االسرتاتيجي، التخطيط يف واملساهمة والدعوة، القدرات،تنمية /تعزيز/وتقييم

 . الوكاالت بني والتعاون اإلنسانية والسياسات اجلودة، ومراقبة اإلمجالي، والرصد

هذا االنتقال بنىاء القىدرات يف جمىال وضىع برنىامج واحىد متكامىل للطىوارىء، والتنميىة، واملسىاعدة            ويستلزم- 31

والتاريخ املسىتهدف لالنتهىاء   . احملاسيب الضروريالسياساتية حتت سلطة واحدة، جنبًا إىل جنب مع اإلطار التشغيلي و

 .أدناه للرسم وفقًا ،2103حزيران /من تعميم منوذج اإلدارة اجلديد هذا هو يونيو

 

  

                                                      
 .التقين التعاون وإدارة اإلقليمي املكتب من بدعم القطري املكتب مستوى على رئيسي بشكل األموال مجع يتم أن جيب  1
 الغذائي األمن جمال يف املتأثرين السكان حاجات تلبية يف األعضاء البلدان لدعم كافية لمنظمةل القطري املكتب يف الوطنية القدرة: 0 املستوى 2

 .والزراعة

 دعمًا يستلزم ما الواحد، اإلقليم داخل بلد من أكثر على تؤثر اليتالتهديدات /األزمات أو نظمةاملو الوطنية العضو الدولة قدرات جتاوز مّت: 2 املستوى

 .مقر املنظمة من ورمبا اإلقليمية، واملكاتب الفرعية، اإلقليمية املكاتب من
 .املنظمة جانب من كاماًل دعمًا يستوجب ما باألعباء، مثقلة واإلقليمية الفرعية، واإلقليمية الوطنية، القدرات: 3 املستوى 3
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 2103-2102الزمين  اإلطار
 2013 2012 البلد/اإلقليم

 الفصل

 األول

 الفصل

 الثاني

 الفصل

 الثالث

 الفصل

 الرابع

 الفصل

 األول

 الفصل

 الثاني

 الفصل

 الثالث

 الفصل

 الرابع

 من األوىل اجملموعة

 البلدان

        

 اجلنوبية يكارأم

 والوسطى

        

         أوروبا

 والشرق الشمالية أفريقيا

 األدنى

        

         آسيا

         الكارييب والبحر أفريقيا

وأينما . وإداريًا لوجستيًا تأسيسًا يستلزم الوحيدة املنظمة ممثل سلطة حتت املتكامل القطري الربنامج وإن- 30

تستوجبه الظروف، سيتّم إنشاء وحدة عمليات متكاملة حيث ُيدمج املوظفون التشغيليون يف املكتب القطري مع موّظفي 

ة الطوارئ للتطّرق إىل مجيع اجلوانب التشغيلية يف الربنامج املتكامل، مع احلفاظ على اخلصائص املطلوبة ملعاجل

 ؛الصلة ذي اهليكل تصميم مع القطري، السياق مع اجلديد النموذج تكييف يتم وسوف. االستجابات للطوارىء بكفاءة

 اليت البلدان( 2)حاالت طوارىء على نطاق صغري؛  وتواجهالبلدان اليت تواجه بشكل رئيسي قضايا التنمية ( 0) :أي

 مفاجئة؛ أزمة تواجه قد واليت برنامج، أي لديها ليس اليت البلدان( 3) ممتدة؛ أو إنسانية أزمات رئيسي بشكل تواجه

وحسب حجم الربنامج القطري . تنموية وإنسانية على السواء دياتالبلدان اليت يتوجب عليها مواجهة حت( 1)

 معبالتشاور  رّبرًا،مالقرار لدى تقديم ممثل املنظمة اقرتاحًا  اإلقليمي املمثل/ وتشكيلته، سوف يّتخذ املدير العام املساعد

وسيتمكن ممثل املنظمة من االعتماد على موارد بشرية . مكتب دعم الالمركزية وشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل

بذلك، ميكن النظر يف  املواردوعند االقتضاء، وإذا مسحت . مموَّلة من املساهمة التقديرية ومن موارد من خارج امليزانية

ويف البلدان اليت تواجه أزمات ممتدة أو حاالت إنسانية معّقدة، يكون . مؤقت لنائب ممثل املنظمة إمكانية إنشاء منصب

 .  منسق استجابة الطوارئ يف املنظمة/عنوان هذا املنصب نائب ممثل املنظمة
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 ،4فرق تشكيل الفرعية اإلقليمية للمكاتب جيوز املنظمة، لدى  الدعوة ودور للطوارىء االستجابة قدرة ولتعزيز- 32

املنسق اإلقليمي  إشراف حتت الفرق، هذه وستوّفر. اإلنسانية للمساعدات األقرب الرئيسي املركز يف اسرتاتيجيًا قائمة

الفرعي، دعمًا فنيًا ألنشطة الطوارئ يف بلدان خمتلفة، وتساند اجلهود اإلقليمية الفرعية لتعبئة املوارد وخباصة يف ما 

 . ية، وتقدم املشورة لإلدارة بشأن خماطر األزمات واالستجابة هلايتعّلق باألنشطة اإلنسان

اجلنوبية والوسطى، ويف اجملموعة األوىل من  أمريكاتنفيذ هذا اجلانب من الالمركزية تقّدمًا جيدًا يف  وحيرز- 33

أوروبا، وآسيا، ومشال أوىل بالنسبة إىل  إجراءات اُتخذت وقد. 2102حزيران /البلدان، حبيث ُتنَجز حبلول نهاية يونيو

نشرها بالكامل يف منتصف  وسينتهي. 2102لضمان انتقال املسؤولية بصورة ناجعة عند نهاية عام  األدنىأفريقيا والشرق 

 .2103عام 

 املعزَّزة الفنية القدرة

 مصمَّمة وهي بالالمركزية، متصلة وإدارية تشغيلية مسائل الورقة هذه تناقشها اليت اإلجراءات معظم تتناول- 31

 ويف املقر يف الفنية القدرة تعزيز الضروري من إمنا. القطري املستوى على واآلثار والنتائج، األداء، تعزيز إىل لتؤدي

 عملية تؤثر سوف أعاله، مذكور هو وكما. كافة األصعدة على العمل إدماج وكذلك السواء، على امليدانية املكاتب

 وسوف املنظمة، مستويات مجيع على العمل برامج على املوارد تطبيق كيفية على حاليًا اجلارية االسرتاتيجي التخطيط

 واملَتفَّق املشرتكة األولويات من أقل عدد حول الربامج بني االندماج من مزيد وإىل املنظمة، جتزئة من أقل قدر إىل تفضي

 فيوجد. خمتلفة بطرق امليدانية للمكاتب التقين التعزيز مسألة فنية إدارة وكل إقليم كّل يتناول ذلك، على وعالوة. عليها

فنيان منتدبان، يف الزراعة واالقتصاد، وسينضم إليهما قريبًا موّظفان آخران  موظفان مثاًل اهلادئ واحمليط آسيا إقليم يف

ذين يأتون بفائدة متثل تنّقالت غري دائمة للموظفني الفنيني ال وهذه. يعمالن على برامج اإلحصاءات ومصايد األمساك

ويف . ومن املتوقع أن تظهر يف السنوات القادمة أمثلة أخرى عن تنقالت مماثلة. متبادلة للمقر الرئيسي وللمكتب اإلقليمي

 املنقَّح االسرتاتيجي باإلطار مباشر بشكل بشأنهمجيع األحوال، جيب أن ُيربط العمل، ورصده، والتقارير اليت ُترَفع 

 .العملية هذه يف األساسي دورها تأدية على بالقدرة امليدانية املكاتب تتمتع أن وجيب. األجل املتوسطة وباخلطة

 إقليمية مؤمترات عن الناشئة اإلجراءات  -ثالثًا

وبصورة . املؤمترات اإلقليمية يف القضايا العامة املتصلة بالالمركزية، ومبقرتحات حمّددة لكل إقليم نظرت- 35

ؤمترات اإلقليمية مبادىء الالمركزية، واعتربتها وسيلة رئيسية لتحسني التسليم إىل األعضاء على عامة، أقّرت مجيع امل

والنهج العامة لتحسني التخطيط وحتديد األولويات؛  املبادئوكذلك، أقّرت املؤمترات اإلقليمية . املستوى القطري

 . الربامجلتسليم  متكامال اوشبكة أكثر مرونة من املكاتب امليدانية؛ ومنوذج

                                                      
  .عمليات األمراض احليوانية العابرة للحدود ئمركز طوار ،مثاًل ،يف ذلك مبا  4
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إىل املصادقة على املقرتحات العامة، فإن النقاشات يف املؤمترات اإلقليمية ودعوات األعضاء متحورت  وإضافة- 36

حول ثالثة موضوعات رئيسية متثل مجيعها عناصر جوهرية يف عملية الالمركزية يف املنظمة لتحسني األداء، والنتائج، 

مؤمتر إقليمي صياغات ومقرتحات خمتلفة نوعًا ما يف هذه اجملاالت، إمنا ظهر  وقّدم كّل. واآلثار على الصعيد القطري

 : وهذه املوضوعات هي. توافق ملحوظ

 وتبسيطإىل متكني املمثلني اإلقليميني والقطريني واملنسقني اإلقليميني الفرعيني على حنو أكرب لتسريع   احلاجة 

 من مباشرة اجلوانب هذه وتتأتى. املالئم الوقت يف والنتائج الدعم توفري أجل من أخرى، وعمليات املوافقات

 .أعاله إليها امُلشار الداخلية التغّيرات

 دعم صعيد على والفعالية احلضور من أكرب قدر إىل واحلاجة واألقاليم، البلدان يف للمنظمة الفنية القدرة تعزيز 

 التقارير ورفع والرصد، التخطيط، عملية حتسني إىل الصلة ذات الرئيسية واحلاجة السياسات، إصالحات

 .املطابقة واآلثار النتائج بشأن

 هيئات مع أكرب اندماجًا وتتضمن. اجملاالت من عدد يف آخرين مع استدامة وأكثر أكرب وتفاعل الشراكات إقامة 

 هذا تطّلبوي. اخلاص والقطاع املدني اجملتمع مع شراكات وإقامة أخرى، إقليمية وبرامج االقتصادي التكامل

أن تقّدمه، على حنو أكرب من االبتكار والفعالية، يف جمال التعاون بني بلدان  للبلدان ميكن ما استخدام أيضًا

 . اجلنوب وأشكال أخرى من العمل املشرتك، بتيسري من املنظمة، لتقاسم املعارف، واخلربات، واملوارد

 : القضايا العامة املتصلة بالالمركزية على النحو التالي وُأقرَّت- 37

 واتفقت أقاليمها يف املنظمة أنشطة اإلقليمية املؤمترات مجيع ناقشت. األولويات وحتديد التخطيط حتسني- 38

وللمرة األوىل، شاركت . من البلدان جمموعاتبعض احلاالت لإلقليم الفرعي أو  يف فيها مبا األولويات، من جمموعة على

ويف حني سوف يتواصل إدخال مزيد من التحسينات على عملية . منظمات اجملتمع املدني يف هذه العملية بصورة منتظمة

 الفنية اللجان نواتج واستعمالحتديد األولويات من خالل اللجوء إىل إعداد أطر للربامج القطرية ذات نوعية رفيعة، 

 فقد للموارد، مقّدمني آخرين وشركاء الدولية التمويل مؤسسات مع والتنسيق التعاون وتعزيز أفضل، حنو لىع اإلقليمية

 الغذائي األمن من أعضائها حاجات تلبية على قادرة اجملدَّدة األغذية والزراعة ملنظمة جيدًا أساسًا العملية هذه أرست

 املاضية، القليلة السنوات يف ُوضعت متنوعة جديدة وأدوات صكوك استعمال عرب هذا وسيتّم. أفضل حنو على والتغذوي

 من رزمة من كجزء القطرية، اخلطط لوضع التوجيهية واخلطوط والشراكات، املوارد إدارة اسرتاتيجيات قبيل من

 .أخرى مستقلة وتقييمات الفورية العمل خطة على ردًا اإلجراءات

 أنه على اإلقليمية املؤمترات اتفقت. القطري للمكتب قوية قيادة ذات اإلقليمية املكاتب من مرونة أكثر شبكة- 39

 الفنية املهارات وتعزيز احلاجات، إىل أكرب حنو على موّجهة تكون القطرية املكاتب من شبكة إقامة الضروري من

 الصعيد على اآلثار لتعزيز احلاالت بعض يف امليداني احلضور تعزيز إىل اإلقليمية املؤمترات دعت وكذلك،. لدعمها

وشّددت أيضًا على احلاجة إىل حتسني إدارة املوارد البشرية املتصلة باملوظفني امليدانيني، إضافة إىل احلركية، . القطري

 . والتدريب، واستخدام صكوك أكثر ابتكارًا
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لتسليم الربامج  أفضل مجلد ُمقَتَرحة تدابري اإلقليمية املؤمترات أقّرت. الربامج لتسليم متكامل منوذج- 11

 أكثر حنو على التقين التعاون برنامج موارد واستخدام والتنمية؛ الطوارئ أنشطة دمجواملشاريع، مبا يف ذلك 

 .روما يف املوجودة تلك وخباصة املتحدة، األمم من أخرى وكاالت عمل مع تآزرات وإقامة اسرتاتيجية،

 املعرفة ذراعا أجراها اليت الالحقة املراجعة إن. امليدانية املكاتب شبكة داخل املوارد ختصيص إعادة- 10

 تعّذر الوقت، ضيق بسب ولكن. املقر يف املراجعة عقب ُتسرَّع وسوف اإلقليمية، املكاتب يف اليوم جتري املقر يف والتشغيل

 ملتزمة اإلقليمية املكاتب لكن الورقة، هلذه احملّددة الزمنية املهلة يف التوزيع إعادة بشأن اإلقليمية املقرتحات هذه إجناز

 اإلجراء هذا يستفيد وسوف. امليزانية خمصصات لرتشيد أوىل كخطوة أمثل استخدامًا املتاحة املوارد وباستخدام بإمتامها،

 .باإلمجال االسرتاتيجي التخطيط عملية يف التقدم ومن اإلقليمية، املؤمترات يف اإلقليمية األولويات مناقشة من العالق

تنقسم اإلجراءات اليت تستتبعها تكاليف إضافية . إضافية كلفة إىل تؤدي واليت الناشئة اخلاصة اإلجراءات- 12

أوجه قصور قائمة منذ فرتة طويلة يف  تصحيحتضم الفئة األوىل اإلجراءات امُلشار إليها أعاله، واليت تسعى إىل . إىل فئتني

. الفئة الثانية فتشمل اإلجراءات اليت تعّزز الشراكات، أو عمل أقاليم فرعية حمّددة وأّما. عملية الالمركزية اجلارية

دوالر أمريكي، ما ميثل تقريبًا نصف تكاليف  مليون 0101ويبلغ جمموع الكلفة املقّدرة هلاتني الفئتني من التغيريات 

 (.CL 144/3 الوثيقة) نيةاوامليز العمل لربنامج اإلضافية التعديالت يف احملّددة التخصيصإعادة 

 أعمال دمج( 2) عليها؛ واإلشراف واملالية، البشرية املوارد إدارة( 0) اإلجراءات من األوىل اجملموعة وتشمل- 13

. املنظمة ممثلي يشمل حبيث املنتدب الفين املوظف ملخطط التدرجيي اإللغاء( 3)و والتنمية، التأهيل، وإعادة ،ئالطوار

 :التالية اإلجراءات ُتقَتَرح خاصة، وبصورة

 املوارد استخدام تتوىل النموذجية العمليات لدعم مشرتكة وحدة إقليمي مكتب لكّل سيكون العملية، هذه إطار يف 

 ُيضاف وسوف. الغاية هلذه املوظفني من كاٍف بعدد اإلقليمية املكاتب مجيع تتمتع وال. متكاملة بصورة املتاحة

 ومنصب الكارييب، والبحر الالتينية مريكاأل اإلقليمي املكتب يف والتخطيط االسرتاتيجية مسؤول منصب مثاًل

 البشرية املوارد مسؤول منصب حتسني سيجري كما األدنى، للشرق اإلقليمي املكتب يف البشرية املوارد مسؤول

 .الدور بهذا ليضطلع ألفريقيا اإلقليمي املكتب يف

 أن غري تكلفة، تستتبعها ال والتنمية التأهيل، وإعادة الطوارئ، عمليات دمج يف الضرورية التغيريات معظم وإن 

 اليوم حتى رتهااإد تولت خاص بشكل إقليميني مكتبني يف جديدة مناصب إنشاء تستوجب العملية هذه

 معظم تأمني يستمر وسوف(. والصومالغواتيماال ) املنظمة ممثليات عن عوضًا الطوارئ عمليات تنسيق وحدات

" واحد تلكمم"و" واحدةكمنظمة " العمل دمج أن إاّل امليزانية، خارج من موارد من املناصب هذه تكاليف

 .العادي الربنامج من جزئيًا متوياًل يستوجب

 يتم إلغاء خمطط املوظف الفين املنتدب ملمثلي املنظمة بصورة تدرجيية، مع إعادة إنشاء وظائف فنية يف  وسوف

 . األقليمية الفرعية ُتستخَدم لتمويل وظائف ممثلي املنظمة/يةاملكاتب اإلقليم
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 أن به املعَتَرف من ذلك، على وعالوة. أدناه إليها وامُلشار إقليم بكل اخلاصة اإلجراءات فتضم الثانية الفئة وأّما- 11

هذه  شأن ومن املنظمة، يف األولويات طليعة يف اخلاص والقطاع املدني اجملتمع مع والتعاون الشراكات من مزيد إقامة

لكن بهدف التحّرك بسرعة، . بشكل كامل يف العمل الروتيين العادي يف وحدات منظمة الفاة كافة دَرجاإلجراءات أن ُت

وتوظيف أشخاص مكلَّفني إحداث تغيريات، سوف يتم استحداث منصب مسؤول عن تنمية الشراكات يف كّل من 

ه املناصب ملدة سنتني من موارد خمّصصة لغري املوظفني، وبشكل أمثل من مهنيني وسيجري متويل هذ. اإلقليمية املكاتب

 . يافعني نسبيًا، ُيفضَّل أن يكونوا ذوي خربة يف القطاع اخلاص واجملتمع املدني

 إقليم بكّل اخلاصة اإلجراءات

 أفريقيا

. ألفريقيا اإلقليمي املؤمتر عن نشأت خاصة أهمية وذات الالمركزية جمال يف حمّددة موضوعات أربعة هناك- 15

 اإلقليمية االقتصادية واملنظمات األفريقي االحتاد مع واستدامة نشاطًا أكثر حنو على والعمل التعاون، تعزيز( 0) :وهي

 امليدانية الفرق وموقع تشكيلة تعديل( 3) املدني؛ اجملتمع منظمات مع والشراكات املنتظم التعاون تعزيز( 2) األفريقية؛

 الربامج تنفيذ ورصد إقليمية، وخطط اسرتاتيجيات وضع على ألفريقيا اإلقليمي املكتب قدرة تعزيز( 1)و التقين؛ للدعم

 .واإلقليمية القطرية

 :التالية التغيريات ُتقَتَرح ملموس، وبشكل- 16

 ألفريقيا االقتصادية املتحدة األمم وجلنة األفريقي االحتاد مع التعاون تعزيز: 

 ألفريقيا؛ االقتصادية املتحدة األمم وجلنة األفريقي االحتاد ممثل/الفرعي اإلقليمي املنسق منصب حتسني 

 االقتصادية املتحدة األمم وجلنة األفريقي االحتاد مع للعمل والشراكات الربامج مسؤول منصب استحداث 

 ألفريقيا؛

 املضيف البلد مع العالقة تعزيز أجل من الربامج مسؤول منصب إىل املوجودة املوارد حتويل. 

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية يف جيبوتي مع التعاون تعزيز: 

 ؛اجلديد الدور هذا تعكس حبيث املنظمة ممثل صالحيات تعديل 

 إىل كينيا نريوبي، يف الطوارئ عمليات لتنسيق اإلقليمي املكتب يف حاليًا القائم احليوانية الثروة مسؤول نقل 

 .تيجيبو

 أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة مع التعاون تعزيز: 

 يف نيجرييا حبيث تعكس هذا الدور اجلديد املنظمة ممثل صالحيات تعديل. 
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 بلدان بني التعاون برامج نطاق وتوسيع أفريقيا، يف التنمية أجل من اجلديدة الشراكة مع التعاون تعزيز 

 :اجلنوبية أفريقيا لتشمل اجلنوب

 اجلديد؛ الدور هذا تعكس حبيث اجلنوبية أفريقيا يف املنظمة ممثل صالحيات تعديل 

 املكتب هذا يف السياسات مسؤول منصب إلقامة املوجودة املوارد حتويل. 

 األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة مع التعاون تعزيز: 

 يف األفريقي للجنوب اإلمنائية اجلماعة مكتب يف مقّره يكون والشراكات الربامج مسؤول منصب استحداث 

 .بوتسوانا غابورون،

 إىل ُطلب والطوارئ، التأهيل، وإعادة التنمية، عمليات دمج جمال يف أعاله إليها امُلشار التغيريات إىل وإضافة- 17

 :التالية باإلجراءات القيام اإلقليمي املؤمتر

 حتت ونريوبي وجوهانسبورغ، كار،اد يف والقائمة الطوارئ، لعمليات اإلقليمية املكاتب يف املوظفني وضع 

 تغيري مواقعهم املادية أيضًا؛ ةاملسؤولية الوظيفية للمكاتب اإلقليمية الفرعية، والبحث يف إمكاني

 كار،اد يف املنظمة مكاتب يف املوظفني من صغرية وحدة استحداث وخارجية، داخلية موارد بني املزج خالل من 

 تعبئة لغاية ومسؤوليتهم، املكاتب هذه يف املنظمة ملمثلي املباشر اإلشراف حتت ونريوبي، وجوهانسبورغ،

 والدعوة؛ املوارد

 مع املمارسة يف وكاالت أخرى لألمم املتحدة، وكما دعا إليه املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا، إعادة فتح  ومتاشيًا

وحدة لتنسيق عمليات الطوارئ وفيه مسؤول منظمة يف الصومال، والذي يعمل حاليًا كلاإلقليمي النائم ل املكتب

وحتى الوقت احلاضر، سوف ُيغطى القسم األكرب من تكاليف املكتب من مدخالت املشروع والدعم . مكلَّف

اإلداري والتشغيلي، إمنا عقب دمج عمليات الطوارئ والتنمية، سيكون من الضروري توفري متويل الربنامج 

 . منظمةلب ممثل املنظمة واملمثلني املساعدين لالعادي لتأمني تغطية جزئية ملناص

 ووموّظف املنظمة يف نوالعادي نواملوظف ذلك يف مبا اإلقليم، يف وموقعها الفين الدعم فرق تشكيلة ولرتشيد- 18

 يف الفنية اإلدارات مع يعمل الذي اإلقليمي املكتب فإن املتعاونة، املؤسسات يف نوواإلقليمي نوالوطني واخلرباء املشاريع،

 :أن املقرعلى 

 معها؛ ويتعاونون اإلقليم، يف املنظمة مع يعملون الذين املهنيني شبكة ويعّزز حيّدد 

 الزراعية للخصائص وفقًا وموقعهم، املنظمة، من املموَّلني الفنيني املوظفني لدى املهارات مزيج يستعرض 

 .الفرعية واإلقليمية القطرية الربامج وألطر واإليكولوجية،

 اإلقليمي واملكتب أفريقيا لغرب الفرعي اإلقليمي املكتب دمج من املقرر ،2102النصف الثاني من عام  وخالل- 19

 :يستتبع سوف وهذا. مالئم حنو على القانونية التبعات معاجلة لدى غانا، أكرا، يف القائم ألفريقيا
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 غانا؛ يف املنظمة كممثل يعمل الذي اإلقليمي املمثل نائب بدور الستبداله الفرعي اإلقليمي املنسق دور إلغاء 

 وتعزيز للبلدان، الضرورية الفنية املساعدة يوّفر أن شأنه من نيجرييا، أبوجا، يف فين رئيسي مركز استحداث 

 .أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة مع العالقة

 الوسطى وآسيا أوروبا

 يف الشراكات تنمية( 0: )التحديات بعض ألوروبا اإلقليمي املؤمتر ناقش احملدَّدة، األولويات مع متاشيًا- 51

 يف للمنظمة مكاتب إقامة( 2) اجلنوب؛ بلدان بني التعاون نطاق لتوسيع حافزًا تشّكل واليت الدخل املتوسطة البلدان

 هلماآخرين  لبلدين للمنظمة( الوطين) املمثل مساعد منصب استحداث( 3)و تقين؛ تعاون إىل احلاجة أمّس يف هما بلدين

 .يف أمس احلاجة إليهو األولوية،

 تقنية وبرامج اجلنوب، بلدان بني التعاون وتنمية اإلقليم، يف الدخل املتوسطة البلدان مع التعاون تعزيزل- 50

 :الوسطى وآسيا ألوروبا اإلقليمي املؤمتر ينوي أخرى، تعاونية

 على أن ُتغّطى (أو ممثل املنظمة، حسب االتفاق مع البلد املضيف)منصب تنمية الربامج والشراكات  متويل ،

التكاليف اإلضافية من مساهمات البلد املضيف، ومدخالت املشروع والدعم اإلداري والتشغيلي يف أزربيدجان، 

 زاخستان، وتركيا؛ اوك

 :قصوى أولويات أنها على حتديدها جرى واليت البلدان، يف التقين التعاون حاجات ولتلبية- 52

 املضيف، البلد مع التكاليف تقاسم افرتاض مع كستان،يوطاج ستانقريغيز يف املنظمة ممثلي مناصب متويل 

 و الربنامج؛ يتطّور فيما والتشغيلي اإلداري والدعم املشروع مدخالت واستخدام

 منظمة يف أوزبكستان ومولدوفالمناصب مساعدي املمثلني الوطنيني ل متويل . 

 اهلادئ واحمليط آسيا

 أعاله، مذكور هو كما الفنيني للموظفني الطوعي االنتداب إىل وإضافة اإلقليم، يف الفنية القدرة إىل وبالنسبة- 53

إمنا ) لإلقليم التقين الربنامج إىل ُتعاد أن ُيقَتَرح املنظمة، ملمثلي املنتدب الفين املوظف ملخطط املقَتَرح االلغاء مع ومتاشيًا

 القطرية املكاتب شبكة مؤقت بشكل استخدمتها اليت األموال( اهلادئ واحمليط آلسيا اإلقليمي للمكتب بالضرورة ليس

 (.5-ف فئة من واحدًا ومنصبًا 1-ف فئة من منصبني يساويمبا )

 :اإلقليمي املؤمتر حّددها اليت األولويات إىل واستنادًا ذلك، على وعالوة- 51

 ملحوظ متويل يوجدحيث ) اجلديدة غينيا وبابوا اهلادئ احمليط جلزر فعالية أكثر تغطية أجل من 

 (:للمشاريع
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 يكون مقّره يف مكتب املنسق املقيم لألمم اجلديدة منصب مسؤول تنمية الربامج يف بابوا غينيا متويل ،

إضافية من مشروع خفض االنبعاثات النامجة  املتحدة، أو يف وزارة حكومية مالئمة، على أن تتأتى أموال

 حاليًا؛ وضعها جيري أخرى ومشاريع وتدهورها،عن إزالة الغابات 

 تواجه اهلادئ احمليط جزر من بلدان أربعة يف للمنظمة الوطنيني املمثلني مساعدي مناصب استحداث 

 األكرب؛ احلاجات

 اهلادئ احمليط جلزر الفرعي اإلقليمي املكتب يف 1-ف فئة من البحرية املوارد إدارة منصب استحداث. 

 أولوية ذات آخرين بلدين يف وتسليمها الربامج وضع يف فعالية أكثر عملية أجل ومن: 

 ملسؤول الربامج، أو نائب ممثل املنظمة يف منغوليا ومجهورية كوريا الدميوقراطية مؤقتة مناصب إضافة 

الشعبية، على أن يتّم تقاسم التكاليف اإلضافية مع البلد املضيف، وُتسَتخَدم موارد املشروع والدعم اإلداري 

والتشغيلي، مع افرتاض أنه لدى نهاية فرتة السنتني، سوف يتّم تغطية جزء كبري من تكاليف املناصب من 

 . مصادر خارجية

 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا

 العامة واملقرتحات االسرتاتيجية األولويات املؤمتر أقّر الكارييب، والبحر الالتينية أمريكا إقليم إىل بالنسبة- 55

 املدني اجملتمع مع والشراكات اجلنوب، بلدان بني التعاون على بصورة أكرب التشديد إىل خاصة بصورة ودعا لالمركزية،

 املكتب يف السياسات ملسؤول جديد منصب اسُتحديث اإلطار، هذا ويف. اإلقليم يف السياسات ودعم اخلاص، والقطاع

 االتصال مكتب يف ذاتها الفئة من منصب إلغاء من املتاحة املنظمة موارد ختصيص ُأعيد حيث بنما، يف الفرعي اإلقليمي

 دعم توفري إىل اإلقليمي املؤمتر ودعا. الكارييب البحر يف الفرعي لإلقليم مماثل منصب إنشاء الضروري ومن. واشنطن يف

 اإلقليمية املؤمترات مع ومتاشيًا. الغذائي األمن يف كبري انعدام من يعاني الذي البلدان أحد وهو لغواتيماال، أكرب

 عمل خطط مع واتساقه اإلقليمي، الربنامج بشأن أفضل حنو على تقارير ورفع ورصد، ختطيط، إىل أيضًا ُيدعى األخرى،

 .أخرى فرعية وإقليمية إقليمية واتفاقات

 :إىل اخلطط تدعو وبالتالي،- 56

 منصب ممثل املنظمة يف غواتيماال، على أن ُيدَمج مع دور منّسق عمليات الطوارئ املوجود حاليًا، مع  متويل

 .والتشغيلي اإلداري والدعم املشروع مدخالت واستخدام املضيف، البلدافرتاض تقاسم التكاليف مع 

 الكارييب البحر إلقليم تالسياسا مسؤول منصب استحداث. 

 الالتينية والبحر الكارييب أمريكامنصب مسؤول االسرتاتيجية والتخطيط إلقليم  استحداث. 
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 األدنى الشرق

 قد تكن مل اليت توصياته ُتدَرج وسوف ،2102 أيار/مايو 08 إىل 01املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى من  انعقد- 57

 اإلقليمي املؤمتر أن املتوقَّع من عليه، ُيتَّفق قد ّمما الرغم وعلى. األصول حسب الوثيقة هذهفيه  ُرفعت وقت بعد ُأجنيَزت

 للشرق اإلقليمي املكتب يف الشراكات تنمية ومسؤول والتخطيط، االسرتاتيجية مسؤول إىل احلاجة أيضًا يقّر سوف

 إلغاء القرتاح تقديرهم عن املشاركون عّبر دنى،األ للشرق اإلقليمي املؤمتر إطار يف املسؤولني كبار اجتماع ويف. األدنى

منظمة، على أن ُيسَتبَدل بثالثة لممثلني ل ثالثة مناصب احلاضر الوقت يف يغطي والذي املنتدب الفين املوظف خمطط

التغيري إىل ومن املتوقَّع أال يفضي . الربنامج التقينمنظمة، وأن ُتستخَدم األموال املتبقية لتعزيز لمساعدين ممثلني ل

 .تكاليف

 والتنفيذ املوارد

إليه، تفرتض التغيريات يف بعض احلاالت استحداث مناصب إللغاء مثاًل خمطط  على حنو ما متت اإلشارة- 58

اإلقليمية الفرعية اليت ُتستخَدم لتمويل /املوظف الفين املنتدب ملمثلي املنظمة، وإعادة املناصب التقنية يف املكاتب اإلقليمية

صب ممثلي املنظمة؛ أو إنشاء منصب مسؤول االسرتاتيجية والتخطيط يف املكتب اإلقليمي، حيث ال يوجد هذا منا

ويف حاالت اخرى، مبا فيها تعزيز وجود املنظمة يف البلدان، يقضي النهج بتوفري املوارد إىل املكاتب اإلقليمية . املنصب

عون برامج جتذب التمويل اخلارجي الذي قد يغطي جزءًا من حبيث يتّم على وجه السرعة نشر األشخاص الذين قد يض

 وإعادة الطوارئ عمليات وإدارةوُيستخَدم اليوم هذا النموذج يف مركز االستثمار . تكاليفها، أو كامل هذه التكاليف

 .جيري متويل كامل تكاليف املوظفني، أو جزء منها، من موارد من خارج امليزانية حيث التأهيل،

. مليون دوالر أمريكي 0101على أساس سنوي حبوالي  ،0املوارد لإلجراءات أعاله واملبيَّنة يف اجلدول  وُتقّدر- 59

هذا املبلغ تقريبًا نصف جمموع إعادة التخصيصات احملدَّدة يف التعديالت اإلضافية لربنامج العمل وامليزانية  وميثل

 .(CL 144/3الوثيقة )

 اإلضافية اصبواملن التكاليف: 0 اجلدول  

 

 

 أوروبا

 وآسيا

 الوسطى

 يكارأم

 الالتينية

 والبحر

 الكارييب

 واحمليط آسيا

 اهلادئ

 الشرق

 األدنى
 أفريقيا

 مكاتب

 االتصال
 احملموع

    املناصب عدد
    

 23.75 -1 4.25 2 8 4.5 6   دولي         

 7  1  4  2   وطين          

 2.1 0.8 3.7 1.8 2.6 (يكيرأم دوالرمليون ) التكاليف
1/

0.6 - 10.4 

 .0-مدمستوى  إىل 2 -مد مستوىيشمل مدخرات من تنزيل أربعة مناصب يف مكاتب االتصال من  /0
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 االستنتاجات- رابعًا

السابق لرؤية الالمركزية،  إقرارهذكر اجمللس يف  كمابأمور عديدة بشكل صحيح، األغذية والزراعة منظمة  تقوم- 61

 واخلدمات القدرات تنمية ودعم واملعلومات، املستوى، رفيعة سياساتيةال املشورة ،على نطاق العامل ،بوصفها مزّود"

 الورقة يف إليها امُلشار والتغيريات. فيها أداءها ّسنأن حت ميكن جماالت أيضًا وهناك". والزراعة األغذية جمال يف الفنية

أن ُترتجم إىل  ميكن ومواصفات معايري إلنتاج املنظمة بتحسني مجيعها تتصل" الالمركزية" العريض العنوان حتت

سياسات، واسرتاتيجيات وبرامج، ميلكها البلد، مع إدراج خربات وطنية وإقليمية جديدة فيما تتطّور املعارف العاملية 

 . والعمل املعياري

( ب) القطري؛ الصعيد على وتأثريه ونتائجه، املنظمة، عمل أداء حتسني( أ: )الورقة هذه يف الواردة اإلجراءات -60

 امليدانية املكاتب بني التمويل، مصدر عن النظر بغّض املنظمة، عمل جوانب مجيع بني التكامل وزيادة التجزئة تقليص

إعادة  -التواصل الطوارئ امتداد وعلى اجملال، هذا يف وإجراءاتها والعاملية املعيارية املعرفة منتجات وبني واملقر،

تعزيز الشراكات مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية، وووكاالت دولية أخرى تابعة لألمم املتحدة ( ج)التنمية؛ و -التأهيل

  .أو غري تابعة هلا، والقطاع اخلاص، واجلامعات، ومنظمات البحوث، واجملتمع املدني

 حتقيق ميكن ال أنه اإلقرار جيدر إمنا. القدرة الفنية يف املقر ُتنفَّذ هذه اإلجراءات على حساب إضعاف ولن- 62

على الصعيد العاملي على أرض الواقع سوى من خالل  العامة للسلع امللموسة اآلثار لتعزيز املنظمة أداء يف ملحوظ حتسني

عوضًا عن ذلك  تصف فهي. وامليدان املقر بني ردفالالمركزية تعين أكثر من جمّرد إعادة ختصيص للموا. المركزية مالئمة

يف  والتعبئة ،على ربط اخلربة العاملية، ومنتجات املعرفة وترّكز القطري، الصعيد على أثرياتحتّواًل يف التشديد باجتاه الت

 .  املنظمة حباجات البلدان واألقاليم وأولوياتها

 ما حيال األعضاء عنه يعّبر الذي العميق قديرالت على 2102عام  انعقدت اليت اإلقليمية املؤمترات شّددت وقد- 63

 النظراء مع الوثيق بالتعاون العاملني األكفاءو املاهرين املوّظفني من عليها حيصلون اليت وللقيمة املنظمة، به تقوم

 يف القصور أوجه وعلى العناية، إىل حتتاج اليت اجملاالت على الضوء اإلقليمية املؤمترات سّلطت وكذلك،. املضيفني

 بعدًا متثل الالمركزية أن كما ضروري، املنظمة يف والتغيري. الوطنية غاياتهم حتقيق عملية لدعم األعضاء توّقعات تلبية

ومجيع اإلجراءات الواردة يف هذه الورقة مصمّمة .  لتحقيق مستوى أفضل من األداء، والنتائج، والتأثريات حامسًا

 ،2102اإلقليمية عام  املؤمتراتعلى مداوالت  ّاطويل، ومعاجلة تلك اليت تنشأ رد وقت منذ القائمة املشاكللتصحيح 

 : التالية باجملاالت تتصل وهي, القطري الصعيد على وتأثريه ونتائجه، املنظمة، عمل أداء ولتحسني

 األولويات وحتديد التخطيط حتسني 

 املؤمترات دور وتعزيز واإلقليمية؛ الفرعية، واإلقليمية القطرية، احلاجات أكرب حنو على االعتبار يف األخذ 

 العملبرنامج /األجل املتوسطة اخلطة ووضع االسرتاتيجي، للتفكري عملية بناء يف املساهمة يف اإلقليمية

 وامليزانية؛
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 اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية، الفنية واللجان اخلاص، والقطاع املدني، اجملتمع مشاركة مستوى رفع 

 و الدولية؛ التمويل ومؤسسات املتحدة األمم قبيل من والشركاء قتصادي،اال للتكامل

 باستخدام النتائج على القائمة اإلدارة ملبادىء وفقًا اإلقليم يف املنظمة أنشطة عن التقارير رفع عملية حتسني 

 .عليها مّتفق وغايات مؤشرات

 امليدانية املكاتب من مرونة أكثر شبكة 

 املنظمة؛ ممثلي إطار تعزيز 

 والتغذوي؛ الغذائي األمن بقضايا متصلة خاصة حتديات تواجه بلدان يف احلضور تعزيز 

 القطرية؛ املكاتب إىل أفضل وتشغيلي فين دعم توفري 

 املهارات من مبزيج أفرادها يتمتع حبيث الفرعية اإلقليمية املكاتب يف التخصصات املتعددة الفرق تكييف 

 احلاجات؛ إىل املوّجهة

 امليدانية املكاتب شبكة إىل والتدبري دارةاإل جمال يفعمل املكاتب اإلقليمية على توفري توجيهات  تركيز. 

 الربامج لتسليم متكامل منوذج 

 امليدانية، املكاتب إىل التأهيل وإعادة الطوارئ بأنشطة املتصلة العمليات وحماسبة وإدارة، مسؤولية، نقل 

 اإلقليميني؛املمثلني /املساعد العام املدير سلطة حتت

 واإلقليمية؛ الفرعية، واإلقليمية القطرية، األولويات مع التقين التعاون برنامج اتساق 

 األعضاء حاجات مع يتماشى مبا معيَّن إقليم داخل املوارد استبدال إمكانية زيادة. 

 واإلشراف الرصد 

 إطار  وتعزيز التصاالت،التحتية لتكنولوجيا املعلومات وا البنية وحتسني املوارد؛ إلدارة العاملي النظام إدراج

 . الرقابة الداخلية؛ ووضع إجراء مفّصل لالسرتجاع يف حاالت الطوارئ اليت قد تعيق استمرارية األعمال

 ختاذهاا واجمللس واملالية الربنامج جلنيت على ُيقَتَرح اليت اإلجراءات

 املتعّلق املقرتح إقرار اجمللس إىل ُيطَلب واملالية، الربنامج للجنيت املشرتك االجتماع آراء االعتبار يف األخذ مع- 61

  .عملها وطريقة امليدانية املكاتب شبكة بهيكل

 


