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 4102-4102اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  - C 2013/3 الوثيقة

 4102-4102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 4102أيار /مايو – 2املذكرة اإلعالمية رقم 

 

 إدارة املصفوفة -الرتتيبات اخلاصة بالتنفيذ 

 

 رجار   يتاخلاصاة باادارة املصاةواة الا    تعطي هذه املذكرة، بناء على طلب اجمللس، معلومات عن الرتتيباات  : ملخص

 :وهاي تتنااون ناواثال ثاال  مان الرتتيباات      . 4102العمل حاليًا على اختاذها لتنةيذ برناام  العمال اعتباارًا مان سانة      

احلوكمة الداخلية ألغراض اإلشراف واالستعراض املتواصل؛ مبادئ إدارة املصةواة وماا يتصال ب اا مان عملياات       تسوية

ومسؤوليات ومساءلة بالنسبة إىل خطط عمل األهداف االسرتاتيجية واإلدارات الةنية واملكاتب امليدانية؛ وتكييف املقاربة 

 رين واملاوفة  لكاي ياؤدوا عملا ف بكةااءة واعالياة   إطاار ترتيباات        اخلاصة بتغيري الثقااة من أجل تطوير قدرات املدي

 .إدارة املصةواة

 

 ، علااى  ااو مااا جاااء   برنااام  العماال وامليزانيااة      (الةاااو )سااوف تعتمااد منظمااة األغذيااة والزراعااة      -0

م علاى إدارة  مصاةواة لتنةياذ برناام  العمال تقاو      4102،1-4102وبرنام  العمل وامليزانية للةرتة  4102-4102للةرتة 

نيساان  /وكان اجمللس قد طلب   دورته املنعقدة   ش ر أبريل. خطط عمل األهداف االسرتاتيجية والوحدات التنظيمية

من األمانة تواري املزيد من التةسريات بشأن تكلةة وعمل ترتيبات إدارة املصةواة املقرتحة، مبا   ذلا  التعااون   " 4102

 .2" ية واملديرين العام  املساعدينب  منسقي األهداف االسرتاتيج

 

كاانون الثااني   /وحرصًا على أن تكون مصةواة تنةيذ برنام  العمل جاهزة لالساتخدام اعتباارًا مان شا ر ينااير      -4

تنةياذ إدارة املصاةواة   لترتيبات احلوكمة الداخلياة مان خاالن بلاورة ترتيباات       تسوية، تعمل اإلدارة حاليًا على 4102

من خطة العمل الةورية من أجل تطاوير قادرات املاديرين     24-2وتكييف املقاربة اخلاصة بتغيري الثقااة   إطار اإلجراء 

 . على  و ما يرد أدناه 4102واملوفة    سنة 
 

 ترتيبات احلوكمة الداخلية –أواًل 
 

. هناك عالقة سببية مباشرة ب  اإلدارة الداخلية القوية واألداء التنظيمي الةعان والنتاائ  التنظيمياة اإلرجابياة   - 2

ااحلوكمة الداخلية املتينة تكةل اإلشراف على أعلى املستويات وإعطاء توجي اات وإرشاادات علاى مساتوى السياساات      

 . إدارية اعالة ومساءلة واضحة وعملية شةااة لصنع القرارات وإجراءات
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 3:مبا يشمل 4102آذار /مارس 0ترتيبات احلوكمة الداخلية اعتبارًا من  جرت تسويةوحتقيقًا لذل ، - 2
 

إدارة التنمياة االقتصاادية    -املدير العام، نائبا املدير العاام، املادير العاام املسااعد     ) اريق اإلدارة التنةيذية (أ)

إلعطاء توجي ات عامة على مستوى السياسات وكةالة االتساق االسارتاتيجي   (، مدير الديوانواالجتماعية

 .والتشغيلي الكامل   عمل املنظمة
 

املدير العام، نائبا املدير العام، مجيع املدرين العاام  املسااعدين، مادير الاديوان،     ) اجتماع اإلدارة العليا (ب)

إلعطاء توجي ات علاى مساتوى السياساات والقواعاد واإلجاراءات والساتعراض       ( املديرون   املراكز العليا

 .االمتثان واألداء والكةاءة
 

العاام، مجياع املاديرين العاام  املسااعدين، مادير        املدير العام، نائباا املادير  ) جملس رصد برام  املنظمة (ج)

لتاولي  ( مكتاب االسارتاتيجية والتخطايط وإدارة املاوارد    الديوان، منساقو األهاداف االسارتاتيجية، مادير     

 .اإلشراف واالستعراض املتواصل للمقاربة القائمة على املصةواة إزاء تأدية الربام 
 

املدير العام، نائبا املدير العام، مجياع املاديرين العاام ، مادير     ) اجمللس االستشار  للربام  والسياسات (د)

الساتعراض التوجي اات املتصالة بالسياساات وتباادن      ( الديوان، مجياع املاديرين علاى املساتويات كاااة     

 . احللون على مستوى اإلدارة والةرص لزيادة الكةاءة والةعالية واألداء/ املعلومات وحتديد التحديات 
 

املدير العام، نائب املدير العاام للعملياات، املاديرون العاامون     ) ايديو  ش ر  مع املكاتب اإلقليميةمؤمتر  (ها)

الستعراض تنةيذ الربام  واملساائل املتعلقاة بامليزانياة والادعف اإلدار        ( املمثلون اإلقليميون/ املساعدون 

 .املكاتب امليدانية

 

من ترتيبات احلوكمة ُيعنى بشكل خااص مبقارباة إدارة املصاةواة    جملس رصد برام  املنظمة هو ترتيب جديد - 2

(. اإلدارات   املقر الرئيسي واملكاتاب اإلقليمياة  )ورجمع ب  منسقي األهداف االسرتاتيجية واملديرين العام  املساعدين 

 . للتنةيذ واالتةاق علي ا على  و ما هو مب    القسف التاليع خطوط توجي ية ضوكانت أوىل امل ام املوكلة إليه و

 

 ترتيبات التنفيذ –ثانيًا 

 

، أعاد   4102نيساان  /أبريال  -شاباط  /بعد سلسلة من املناقشات غاري الريياة واجتمااع  رياي    اربايار     - 1

اخلطاوط  هاذه  وحتادد  . اتةاق علي اا  و ،جملس رصد برام  املنظمة خطوطًا توجي ية لتنةيذ اإلطار االسرتاتيجي املراجاع 

 التوجي يااة املبااادئ والعمليااات واملسااؤوليات واملساااءلة املتصاالة بااادارة املصااةواة   مااا يتعلااق بالبعااد الرباجمااي        

 . كما يرد أدناه( اإلدارات الةنية واملكاتب امليدانية)والبعد التنظيمي ( خطط عمل األهداف االسرتاتيجية)
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 االسرتاتيجيةخطط عمل األهداف 

 

تشكل خطط عمل األهداف االسرتاتيجية اإلطار املستند إىل النتائ  للتخطيط والتنةيذ والرصد مان قبال منساقي    - 2

وحتادد خطاط عمال    . األهداف االسرتاتيجية واإلدارات واملكاتب امليدانية حتات إشاراف جملاس رصاد بارام  املنظماة      

النتائ  التنظيمية إىل ضمن إطار مستند إىل النتائ ،  شريوت ينبغي معاجلت ااألهداف االسرتاتيجية املسائل الرئيسية اليت 

كماا أن اا حتادد    . واملخرجات اليت يتع  على الةاو حتقيق ا إىل جانب مؤشرات وخطوط أساس وغايات قابلاة للقيااس  

 . طريقة تأدية الوفائف األساسية واجملاالت اليت ينبغي اي ا بناء شراكات

 

 األهداف االسرتاتيجيةاملعنية بفرق الاالسرتاتيجية ومنسقو األهداف 

 

ل اإلدارة اإلمجالية لكل من خطط عمل األهداف االسرتاتيجية ملنسق لألهداف االسرتاتيجية يكون مساؤواًل  توَك- 8

ويعااون منساق   . تضاطلع باه الةارق املعنياة     الاذ  من خاالن العمال   عن حتقيق النتائ  التنظيمية وعن تنةيذ املخرجات 

األهداف االسرتاتيجية اريق رئيسي معين باألهداف االسرتاتيجية ويضف  موفة  قد يصل عددهف إىل عشارة، مباا ااي ف    

ج ات االتصان اإلقليمية، من أجل وضع تصو ر خلطة العمل وإطار لرصدها وإعداد خطط العمل والتنسايق ماع اإلدارات   

 . وارد ورصد عملية التنةيذالةنية واملكاتب امليدانية لتخصيص امل

 

ويع  منسق األهاداف االسارتاتيجية،   . خطة عمل األهداف االسرتاتيجية تنةيذباملخرجات  معنيةوتتوىل ارق - 9

باملخرجاات الاذين يتولاون تشاكيل اارق متعاددة        املعنيةبالتشاور مع املديرين العام  املساعدين املختص ، قادة الةرق 

باملخرجات اجل ة  املعنيةويكون قادة الةرق . املنتجات واخلدمات احملددة واريشروع من أجل تاالختصاصات معنية بامل

 املعنيااةوتتااوىل تقااديف الاادعف اإلدار  للةاارق . ضااة املسااؤولة عاان امليزانيااة بالنساابة إىل املااوارد املخصصااة لةااريق ف املةو 

ويقاوم كال مان    . اإلدارة أو املكتب الذ  ينتمي إليه قائد الةريق جتنبًا أل  تكاليف إضااية للادعف اإلدار   ،باملخرجات

باملخرجات، ورجر  تقييمًا له مع املادير   املعنيةمنسقي األهداف االسرتاتيجية معًا برصد التقدم واالتساق   عمل الةرق 

 . باملخرجات املعينريق دارة اليت يوجد اي ا قائد الةالعام املساعد لإل

 

 اإلدارات الفنية

 

مساوللية بنااء   بشاكل عاام   ا ي تدير املسائل املؤسسية وتتحمال  . املؤسسي للموفة  اإلدارات الةنية هي املقر - 01

  . القدرات الةنية للمنظمة
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تقاديف الادعف اإلدار    : و  ما يتعلق بتنةيذ خطط عمل األهداف االسرتاتيجية، تتوىل اإلدارات الةنية مسؤولية- 00

املخرجات التابعة هلا؛  العمل، باالتةااق ماع منساقي األهاداف االسارتاتيجية،      املعنية بةرق الواإلشراف اإلدار  لقادة 

عمال األهاداف االسارتاتيجية؛ دعاف عمال املاوفة    اإلدارات       على توزيع املوفة  الذين سيساهمون   تنةياذ خطاط   

 .؛ واملشاركة مع منسقي األهداف االسرتاتيجية   اإلشراف على حتقيق املخرجات املنشودة وعلى رصدهاوكةالة جودته

 

ن تنظايف  واإلدارات الةنية مسؤولة أيضًا عن إدارة أمانات حمددة تابعة للجان الةنياة وأج ازة املعاهادات، وعا    - 04

 . الشبكات التقنية الداخلية واملشاركة   أعمان معيارية و  تعبئة املوارد من خارج امليزانية

 

 املكاتب امليدانية

 

ورجار   . الايت تتناوهلاا الةااو    تعد  املكاتب القطرية أطر الربجمة القطرية لتحدياد أولوياات التنمياة الرئيساية    - 02

بشاأن إعاداد أطار الربجماة القطرياة      ( أو ج ات االتصان اإلقليمياة املةو ضاة  )جية التشاور مع منسقي األهداف االسرتاتي

وتصادر املوااقاة الن ائياة    . واملوااقة علي ا حرصًا على اتساق ا من الناحية الةنية مع خطط عمل األهداف االسارتاتيجية 

 . املمثل اإلقليمي/ على أطر الربجمة القطرية عن املدير العام املساعد 

 

وتسااتةيد املكاتااب امليدانيااة ماان ثااال  حمااااو رئيسااية للمااوارد خاضااعة للمراقبااة اإلمجاليااة للماادير العااام    - 02

: املمثل اإلقليمي للتصد  لألولويات القطرية واإلقليمية املتماشية مع خطط عمل األهاداف االسارتاتيجية، وهاي   /املساعد

لف املكاتب   اإلقليف   إطار برنام  العمال وامليزانياة؛ ماوارد    املخصصة ملخت( املوفةون وغري املوفةون)امليزانية العادية 

برنام  التعاون التقين املخصصة لإلقليف طبقاًا للصايغة الايت اتةقات علي اا األج ازة الرئاساية؛ واملاوارد اخلارجاة عان           

اتيجية أن يسااهموا  وميكن ملنساقي األهاداف االسارت   . امليزانية واملتماشية تدررجيًا مع خطط عمل األهداف االسرتاتيجية

 مبااوارد خاضااعة ملااراقبت ف املباشاارة لتعزيااز األنشااطة الاايت تضااطلع ب ااا املكاتااب امليدانيااة علااى  ااو مااا اتةااق عليااه 

 . مع رلساء املكاتب

 

 (املساواة بني اجلنسني واحلوكمة)املواضيع املشرتكة 

 

اجلنس  وباحلوكمة وتراعى   خطاط العمال   املواضيع املشرتكة هي جماالت عمل رئيسية تتعلق باملساواة ب  - 02

وقد مت تشكيل اريق رئيسي مصغ ر لكال مان املواضايع ضامن وحادة تنظيمياة موجاودة        . اخلمسة لألهداف االسرتاتيجية

لتواري املةاهيف والطرق والبيانات؛ ودعف العمل الةعلي الاذ  ياتع  القياام باه   خطاط عمال األهاداف االسارتاتيجية؛         

   .وااللتزام إزاء العمل على مواضيع مشرتكةوتعزيز الة ف 
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 مبادئ إدارة املوظفني واملوارد من غري املوظفني

 

األهداف االسارتاتيجية االحتياجاات مان املاوفة  والعمال احملادد الاالزم لتنةياذ خطاط عمال            حيدد منسقو- 01

ومباوازاة ذلا ، يضاع املاديرون     . األهداف االسرتاتيجية بالتشاور مع املديرين العام  املسااعدين وماع مادير  الُشاعب    

لكي خيصصونه للعمل املوكل إلاي ف مان قبال    العامون املساعدون ونائبا املدير خططًا لقسف من الوقت اإلمجالي للموفة  

كما أن ف مسؤولون عن ختصيص وقت كال مان املاوفة  بشاكل عاام      . اإلدارات ولبناء الشبكات وتنمية قدرات املوفة 

ورجار  كاذل  األمار التخطايط لوقات املاوفة        . وعن تقييف أدائ ف مع مراعاة مساهمات منسقي األهداف االسرتاتيجية

املماثل  اإلقليماي  بالتشااور    / كاتب امليدانية وإدارت ا واإلشراف علي ا من قبل املديرين العام  املسااعدين واملوارد   امل

 . مع منسقي األهداف االسرتاتيجية بالنسبة إىل العمل املنجز   إطار خطط عمل األهداف االسرتاتيجية

 

السرتاتيجية وختصيص ا مان قبال منساقي األهاداف     ويتف التخطيط للموارد من غري املوفة    إطار األهداف ا- 02

مان الدساتور وغريهاا مان األنشاطة احملاددة بشاكل         02االسرتاتيجية، باستثناء املوارد لألج زة املنشأة مبوجب املاادة  

مان  وتقاع مساؤولية إدارة املاوارد    . خاص واليت يتع  على املديرين العام  املساعدين أو على نائيب املدير العام إدارت ا

ورجار   . غري املوفة    إطار اهلدف السادس واألهداف الوفيةية على املديرين العام  املساعدين وناائيب املادير العاام   

املماثل  اإلقليماي    / التخطيط للموارد من غري املوفة    املكاتب امليدانية وإدارت ا من قبل املديرين العام  املساعدين 

 . االسرتاتيجية بالنسبة إىل العمل املنجز   إطار خطط عمل األهداف االسرتاتيجية بالتشاور مع منسقي األهداف

 

 املقاربة اخلاصة بتغيري الثقافة –ثالثًا 

 

على  و ما جاء   تقريار اإلدارة الن اائي عان تنةياذ خطاة العمال الةورياة وعملياة إصاالث منظماة األغذياة            - 08

مان   4102من خطة العمل الةورية   سانة  " تغيري الثقااة" 24-2أعيد توجيه العمل املنجز   إطار اإلجراء ، 4والزراعة

أجل تنمية قدرات املوفة  واملديرين بطرق تعاونية أكثر   سياق اإلطار االسرتاتيجي املراجع، مباا   ذلا  مان خاالن     

 . النتائ حتقيق  جلمقاربة إدارة املصةواة واإلدارة من أ

 

 ياة لتغايري الثقاااة؛ اساتحدا  عملياات وبارام       تعزياز الةارق احملل  : وتشمل أنشاطة تغايري الثقاااة ماا يلاي     - 09

لتكنولوجيا املعلومات تدعف تشاطر املعراة ب  املوفة  والعمل ضمن ارق؛ إتاحة أدوات للاتعلف علاى اإلنرتنات مباشارة     

لالضاطالع   املؤسساية   رصاد الاربام   سجملا  املاديرين    رف لكباا لتوسيع آااق تنمية املاوفة ؛ وتاواري التادريب والادع    

 .مبسؤوليات ف اجلديدة
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