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 تقييم القدرات الفنية لمنظمة األغذية والزراعة
 

 موجز
 

 دورته يف اجمللس، وأقرّ . 2015 متوز/يوليو يف 2017-2016 السااااانتني لفرتة وامليزانية العمل برنامج على املنظمة مؤمتر صاااااادق
  امليزانيااةو  العماال برنااامج على تعااديالت ذاتااه، العااام من األول كااانون/ديساااااااااااااامرب - الثاااي تشاااااااااااااارين/نوفمرب يف املنعقاادة
 ذلك عدب األمانة فقامت. للمنظمة الفنية للقدرات مسااااااااااتقل تقييم إجراء على األمانة حثّ  وبذلك،. 2017-2016 للفرتة

  الفنياااة القااادرات رتطوّ  كيفياااة  يف النظر إىل يهااادف كاااان  الاااذي التقييم هاااذا إجراء املسااااااااااااااتقلني اخلرباء من فريق بتكليف
 .2016و 2012 عامي بني املنظمة يف
 

 لتحقيق الضرورية واخلربة عرفةامل تعبئة على ةقدر ال" بأهنا الفنية القدرات تعريف يف متجذرة التقييم يف املستخدمة واملنهجية
 للمنظمة الرئيسي املقر يف املوجودة الفنية القدرات التقييم ويشمل". وأولوياهتم أعضائها واحتياجات االسرتاتيجية، أهدافها

 واملوارد نيالوطني ملشاريعا وموظفي االستشاريني، ذلك يف مبا التمويل مصادر مجيع خالل من فرةاواملتو  امليدانية، املكاتب ويف
 القدرات: ظيفيةالو  القدرات من فئات ثالث ضمن موظفيها املنظمة وتصّنف. املوظفني غري من ىاألخر  الفنية البشرية
 ،أول فئتني يف قييمالت هذا منهجية وتنظر. الدعم قدرات أو اإلدارية والقدرات التمكينية الفنية والقدرات الرئيسية، الفنية
 باملوارد املتصل البعد إىل افةباإلض الفنية، القدرات تعريف مع شيا  امتو . التمكينية الفنية والقدرات الرئيسية الفنية القدرات أي

 .رتاتيجيةاالس ألهدافها دعما   وخمرجاهتا ،وخدماهتا ،املنظمة منتجات تقدمي يشمل أن إىل التقييم يسعى البشرية،
 
 التعزيز واعتماد منظمة،لل تيجياالسرتا التوّجه مسار تغيري تقتضي" ةحتّولي تغيري" عملية املنظمة أطلقت ،2012 عام ويف

 أعضاء صادق قدو . النقد مقابل والقيمة من الكفاءة أكرب قدر حتقيق إىل والسعي تطورية، بطريقة املستهدف املؤسسي
 باجلودة متعلق ادسس هدف وعلى جديدة اسرتاتيجية أهداف مخسة على االسرتاتيجي للتفكري تشاورية عملية إثراملنظمة 
 أهداف قحتقي تعزيز إىل ترمي كانت  متكّررة تنظيمية تغيريات 2016-2012 الفرتة خالل وجرت. واخلدمات واملعرفة الفنية

 ملصفوفة ترتيب عتمادا ومت ؛املعايري وضع يف واخلربة الغذائية والسالمة التغذية جماالت يف العمل قدرات ازدادت كما  املنظمة؛
 قيقحت تعزيز إىل هدفت اليت الداخلية اإلدارة لرتتيبات 2015 عام جمللسا إقرار إثر املصفوفة هذه توحيد وجرى. اإلدارة
 .الربنامج

 
واعرتافا  باألمهية احلامسة اليت تّتسااااااام را القدرات الفنية، جرى اقرتاري التغيريات التحولية "ضااااااامن ساااااااياق االحتفا  الكامل 

ومّتت اإلشااارة إىل  1لعاملية."ا واملنافع العامةط واملعايري باخلربة والقدرات يف املقر الرئيسااي لصاااع العمل التقين بشااأن الوسااائ
رُفعت إىل اجمللس يف نوفمرب/تشااااااااارين  2اجملموعة الواساااااااااعة للعمل املعياري للفاو وعالقته بتحقيق الربنامج يف مذكرة إعالمية

عبء اإلداري بدأ ختفيف التمحورة حول ماملوفورات ال. ومّت الساااعي إىل حتقيق مكاساااب نتيجة زيادة الكفاءة و 2015الثاي 
لة يف إطار ميزانية الصااااااا يإجناز العمل املعياري والربنامج ذبوزيادة اخلربة الفنية ضااااااامن برنامج العمل وامليزانية، مبا يسااااااام  
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ظائف اخلدمات )ف+( إىل و  مدير ومن فئة إمسية ثابتة. ومشلت تدابري خاصااااااااااة بالكفاءة زيادة يف نساااااااااابة الوظائف الفنية
 (، وحتّوال  من وظائف الدعم اإلداري والفئات الفنية التمكينية إىل وظائف فنية رئيسية.العامة )خ ع

 
توفّر البيانات غري  وجتدر اإلشااااارة إىل أنفإن حتليل القدرات الفنية يف التقييم هو حتليل كمي. ، ومتاشاااايا  مع خارطة الطريق

سااااااااااقة بالنساااااااااابة إىل فر معلومات متاملوظفني. كذلك، ال تتو بني خمتلف فئات املوارد البشاااااااااارية من املوظفني وغري ا متكافئ
خمتلف املنتجات واخلدمات. غري أن املعلومات املتاحة مالئمة لتقييم االجتاهات يف القدرات الفنية يف البعدين املتعلقني 

 الربامج على السواء. تنفيذباملوارد البشرية و 
 

  بصورة عامة، اخنفض إمجايل الوظائف املمّولة من احلساب العام. البعد المتعلق بالموارد البشرية - القدرات الفنية
نتيجة احلاجة إىل استيعاب الزيادات يف تكاليف املوظفني ضمن ميزانية إمسية  2016و 2012يف املائة بني عامي  2.2بنسبة  
رات الفنية مبا يتماشى جتاه القدمن إجراء حتّول اسرتاتيجي با املنظمةيف سياق هذا التقليص اإلمجايل، متكنت  ولكنثابتة. 

مع مبدأ ختفيض العبء اإلداري. وأّما الوظائف يف الفئة اجملّمعة اليت تضّم املدير)مد(، واملوظف الفين )ف(، واملوظف الفين 
، يف املائة. واألهم هو أنه ضمن الوظائف من فئيت املدير واملوظفني الفنيني 0.4الوطين فقد ازدادت على حنو طفيف بنسبة 

 (.1يف املائة )أُنظر اجلدول  18.5 وظيفة أو بنسبة  158 ااا ارتفعت القدرات الفنية الرئيسية ب
 
 : التحوالت في الموظفين المموّلين من الحساب العام )الوظائف(1لجدول ا

 الرتبة /الفئة

 2016-2012 في الفترة تغيير  2016  2012
 )نسبة مئوية(

ممّول من 
برنامج 
العمل 
 زانيةوالمي

غير ممّول 
من برنامج 
العمل 
 والميزانية

 المجموع
ممّول من 
برنامج 
العمل 
 والميزانية

غير ممّول 
من برنامج 
العمل 
 والميزانية

 المجموع المجموع

 (%6.9-) 10- 134 9 125 144 8 136 مدير

 (%0.4-)5- 1272 125 1147 1277 143 1134 فين

 (%1.1-) 15- 1406 134 1272 1421 151 1270 اجملموع الفرعي لفئيت مدير+ فين

 (%11.3) 21 207 0 207 186 0 186 3موظف فين وطين

 المجموع الفرعي لفئات مدير+
 (%0.4 )6 1613 134 1479 1607 151 1456 موظف فني+ موظف فني وطني

 خدمات عامة
 
 
 

1661 142 1803 1466 255 1721 -82 (-4.5%) 

 (%2.2-) 76- 3334 389 2945 3410 293 3117 المجموع

 من فئتي مدير+ فني:
 (%18.5)158 1011 77 934 853 43 810 فني رئيسي

 (%34.4-) 123- 235 27 208 358 54 304 فين متكيين

 (%2.9  35 1246 104 1142 1211 97 1114 مجموع الفئة الفنية

 (%23.9-) 50- 159 30 129 209 54 155 اإلداريالدعم 

 
                                                           

فني غري املمولني عمل وامليزانية، وبالتايل ما من تغيري لدى إضافة أعداد املوظمجيع املوظفني من مستوى املوظفني الفنيني الوطنيني ممّولون من برنامج ال  3
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 وبرنامج العمل وامليزانية  2015-2014إلطار االسرتاتيجي املراجع وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة ومتاشيا  مع هدف ا
لفنية ووظائف اجملاالت ا الوظائف الفنية املمّولة من امليزانية )احلساب العام( يف ، جرى أيضا  حتّول يف2017-2016للفرتة 

ارة الفنية، وإدارة التعاون التقين، واإلد جماالت يف لت املكاسب األكربهتيئة املناخ املختلفة. وضمن اجملاالت الفنية، حص
على التوايل. وتليها املكاسب يف وظيفة  21و 21و 26و 35، حبيث بلغت هذه املكاسب القتصادااملعلومات واملعارف، و 

عدد الوظائف يف (. وتراجع 10)(، ومصايد األمساك 11(، والتغذية وسالمة األغذية )16جماالت البيئة واملوارد الطبيعية )
 .وظائف 4وحيازة األراضي مبا جمموعه  والثروة احليوانيةإدارة األراضي واملياه، جمال 

 
. ملنظمةاغري أن هذه التغيريات يف الوظائف تشمل جزءا  فقط من املوارد الفنية املمّولة من احلساب العام واملخصصة ألنشطة 

ريني املمّولني من االستشا الوظائف الفنية للموارد البشرية من غري املوظفني، مبا يف ذلك ، بلغ جمموع2وكما يرد يف اجلدول 
 وظائف 706واملوظفني املتقاعدين من األمم املتحدة ما يعادل  ،قات اخلدمات الشخصيةااحلساب العام، واحلائزين على اتف

املوارد البشرية من . وبصورة عامة، تظهر يف فئة 6201وظيفة بدوام كامل عام  939وارتفعت إىل  2014عام  4بدوام كامل
يف املائة. وتُعزى هذه الزيادة إىل توظيف استشاريني للقيام بالعمل الفين الذي سّجل منوا   33بنسبة  مهمة غري املوظفني زيادة

 5يف املائة. 55.7بنسبة 
 

 (مكافئ الدوام الكامللعام ): نمو الموارد البشرية من غير الموظفين المموّلة من الحساب ا2الجدول 
 2016-2014في الفترة  التغيير 2016 2014 الفئة

 (%2.9) 35 1246 1211 مجموع الموظفين الفنيين )نسبة مئوية(
 (%55.7) 259 724 465 االستشاريون

 (%10.0-) 20- 181 201 احلائزون على عقود خدمات شخصية 

 (%15.0-) 6- 34 40 املوظفون املتقاعدون من األمم املتحدة

للموارد البشرية من غير  المجموع الفرعي
 الموظفين

706 939 233 (33.0%) 

 (%14.0) 268 2185 1917 مجموع الموارد البشرية الفنية

 
 استجابة  ألولويات اجلهة املاحنة، وخباصة للمشاريع  للمنظمةوأما موارد حساب األمانة فهي تكّمل القدرات الفنية 

 املائة بني يف 8.2عضاء. وشهدت القدرات الفنية اإلمجالية، مع األخذ يف االعتبار هذه املوارد، زيادة بنسبة يف البلدان األ
 .(3. )أُنظر اجلدول 2016و 2014عامي 

 

                                                           
 يوم عمل كسنة عمل واحدة. 220الوظائف املعادلة للدوام الكامل من خالل اعتبار حُتسب   4

موظفي و  مل يبدأ التتبع املنهجي للوظائف الفنية للموارد البشرية من غري املوظفني )مبا يف ذلك االستشاريني، واحلائزين على عقود خدمات شخصية  5
 .2016-2012عوضا  عن استخدام فرتة  2016و 2014، ولذا جرى تتبع التغيريات بني عامي 2014املشاريع الوطنيني( سوى عام 
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 : النمو اإلجمالي في الوظائف الفنية )المموّلة من الحساب العام وحساب األمانة(3الجدول 
 2016-2014 في الفترة التغيير 2016 2014 الفئة

 الرئيسي المقر (مئوية نسبة)
 (%1.3) 14 1070 1056 املوظفون

 (%30.0) 230 996 766 املوارد البشرية من غري املوظفني
 (%13.4) 244 2066 1822 اجملموع الفرعي

 المكاتب الميدانية
 (%11.2) 71 703 632 املوظفون

 (%4.5) 142 3283 3141 املوارد البشرية من غري املوظفني

 (%5.6) 213 3986 3773 اجملموع الفرعي

 (%8.2) 457 6052 5595 المجموع

 
، ازدادت القدرات الفنية اإلمجالية للموظفني املمّولة من احلساب العام وحساب األمانة يف املقر 3كما يظهر يف اجلدول 

وظيفة  230اقدار مب فقد ارتفعت بصورة ملحوظة الرئيسي واملكاتب امليدانية. وأّما قدرات املوارد البشرية من غري املوظفني
 يف املائة( يف املكاتب امليدانية. 4.5وظيفة ) 142امبقدار يف املائة( يف املقر الرئيسي مقارنة  بزيادة أكثر اعتداال   30)
 

 يالربنااااامج ذ ق. نظر التقييم أيضا  يف العمل املعياري للفاو وحتقيالبعدددد المتعلق بتحقيق النتدددائج - القددددرات الفنيدددة
نت إىل حّد كبري تقدميها للم املنظمةويف حني ال توجد اجتاهات واضاااحة، تشاااري البيانات إىل أن  6الصااالة. نتجات قد حساااّ

على سااااااابيل املثال، ضااااااااعفت املنظمة عملية و . 2016و 2012واخلدمات الرئيساااااااية اليت وّجهت عملها املعياري بني عامي 
التفاقات الدولية ومدّونات السااالوك. وقد ازدادت حلقات العمل الفنية اليت نّظمتها الصاااكوك لوضاااع املعايري مثل ا إصااادار
 .يف املائة 73يف املائة، وارتفع عدد البلدان املستفيدة من التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب بنسبة  55بنسبة  املنظمة

 
املنظمة  عما  ألهدافها االسرتاتيجية. وقد حّققتيف حتقيق غايات املخرجات احملّددة د معتدال  تقدما   املنظمةوقد أحرزت 
  82، حيث حتّقق 2014(، وهذا حتّسن مقارنة  بعام 4)اجلدول 2016يف املائة من غايات املخرجات عام  86أو جتاوزت 

/ قيقهحتمهمة، حصل هذا التقدم يف إطار معيار أكثر صرامة بشأن "اهلدف الذي مت وبصورة  يف املائة فقط من الغايات.
إضافة  إىل ذلك، ويف ما يتعلق و  يف املائة من الغاية(. 75) 2014يف املائة من الغاية( مقارنة بعام  100) 2016جتاوزه" عام 

  واملعرفة واخلدمات، فقد حققت املنظمة أو جتاوزت مجيع الغايات الفنيةباهلدف السادس الشامل بشأن اجلودة 
 احملددة له.

 
 2016الستراتيجية لعام : تحقيق األهداف ا4الجدول 

 ،المخرجات التي تم تجاوزها/تحقيقها الهدف االستراتيجي
 %88 .القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية : 1اهلدف االسرتاتيجي  2016عام  

 %69 .املستدامة زيادة الزراعة والغابات ومصايد األمساك: 2اهلدف االسرتاتيجي 

 %80 الريفاحلد من الفقر يف : 3يجي اهلدف االسرتات

 %100 وكفاءةكثر مشوال األغذائية الزراعية و النظم ال: 4اهلدف االسرتاتيجي 

 %100 .على الصمود أمام التهديدات واألزمات القدرة: 5اهلدف االسرتاتيجي 

 %86 المجموع
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 إىل 20157 التقييم تقرير يشري املطبوعات، جمال يف ،أوال  . األهداف بتحقيق مّتصلني آخرين جانبني يف أيضا   التقييم ونظر
 ،املنظمة مطبوعات نأ كما.  والزراعة األغذية بشاااااااأن والقطرية العاملية املعرفة يف املنظمة مساااااااامهة خيصّ  ما يف إجيابية نتائج

 غابات، والساااالع(،ملائية، والومصااااايد األمساك وتربية األحياء ا الزراعة،) يف العامل" الةاحل" عن الرئيسااااية املطبوعات وخباصااااة
 اليت ذاهتا النتائج قيقحت من متّكنوا ملا أهنمب التقييم يف شاااااركوا الذين املسااااتخدمني أرباع ثالثة وأفاد. واسااااع بشااااكل مقروءة
 يف وضّمها فضلأ بشكل املستخدمني احتياجات حتديد إمكانية إىل أشار التقرير أن غري. املنظمة مطبوعات لوال حّققوها
 .املطبوعات تنمية ةعملي

 
 املتعددةأداء املنظمات  تقييم شبكة قامتو  .2016-2012تغّطي الفرتة  املنظمة داءنظر التقييم يف عّدة استعراضات أل ثانيا ،

 داءاأل من مؤشرات مؤشر كل  يف حتّسنا   والحظت ،2014 عام وجمددا   2011 عام يف املنظمة أداء تقييمب )الشبكة( األطراف
 القطري والرتكيز واضحة، ةوالي إىل املستندة املنظمة اسرتاتيجية - النتائج بتحقيق مرتبطة هامة جماالت أربعة يفو . تقريبا  
 أو قوي" إىل" قلأ أو مالئم غري" من التصنيف ارتفع -سياسايت حوار يف واملسامهة ،الوطنية اخلطط ودعم النتائج، على
 املوارد إدارةو  النتائج إىل باالستناد امليزانية إعداد ومها املستمر، القلق نيسّببا جمالني 2014 عام الشبكة وذكرت". أكثر

يف إطار استعراضها الشامل  2015عام  املنظمة داءأل استعراضا   والتنمية للتعاون األملانية االحتادية الوزارة أجنزت كما  .البشرية
التنظيمي  هليكلاأن  واستنتجت أخرى، تقارير مجلة نم الشبكة، تقارير إىل نتائجها يف واستندت للمساعدة اإلمنائية.

قافة "قد بذلت جهودا  كبرية لكسر ث املنظمةوضع "خطوط مساءلة واضحة للرصد وإعداد التقارير"، وأن  للمنظمةاجلديد 
 الدولية ميةالتن زارةو  وأعادت ".املعارف تقاسمضعف يف  وإىلالصومعة اليت أدت يف السابق إىل بعض االزدواجية يف اجلهود 

 إليها توصلت اليت النتائجعلى  التأكيد ،2016 عام أجرته الذي األطراف املتعدد التنمية استعراض يف (املتحدة)اململكة 
 وحتديث املنظمة، قيادة بأمهية استعراض التنمية املتعدد األطراف وأقرّ  .أداءها صّححت املنظمة أن والحظت الشبكة،
 تصنيف املنظمة تحاز  االستعراض، هذا ومبوجب .إجيابية نتيجة إىل للوصول الكفاءة زيادة جةنتي واملكاسب ،اإلدارة هيكل

 .جدا   وجّيد ،وجيد ومالئم، ضعيف،: درجات أربع من سلمّ  على" جيد"
 

 جيتياالسرتا التوّجه يف االستمرارية على 2021-2018 للفرتة للمنظمة األجل املتوسطة اخلطة تشّدد. المستقبل إلى التطّلع
. املستدامة للتنمية هدفا   17 أصل من 15 يف مقررة مسامهة مع املستدامة، التنمية وأهداف االسرتاتيجية أهدافها بني واملواءمة
 لقيادة مؤخرا   اعتمادها متّ  اليت الداخلية اإلدارة ترتيبات تعزيز: عدة جبهات على الربنامج حتقيق تعزيز إىل اخلطة وتسعى
 لضمان الرئيسي املقر يف ظيميةالتن القدرات وتوجيه وترشيد والنتائج؛ الربنامج حتقيق رصد نظام حتسني ية؛االسرتاتيج الربامج

 .رئيسيال املقر يف اإلمجالية الفنية القدرات على ذاته الوقت يف احلفا  مع املنظمة خلربة األمثل االستخدام
 

 والقدرات الربنامج لتحقيق القدرات تعزيز يف االستمرار حتّدي ةاملصفوف تنفيذ خالل من حتّقق الذي املؤسسي التعزيز ويطرري
 .مستمرا   اهتماما   املوضوع هذا يتطّلب وسوف ذاته، الوقت يف الفنية

 
 البعد إىل وبالنسااااابة. دالرصااااا لتحساااااني عديدة فرص وجود إىل فتشاااااري التقييم هذا يف البيانات طرحتها اليت التحديات وأّما

 لتحقيق املوّزعة البشاااااااااااارية املوارد جلميع متكامال   منظورا   املنظمة تضااااااااااااع أن املهم من القدرات، يف يةالبشاااااااااااار  باملوارد املتعلق
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  شااااااااااااااأن من لك،ذ على عالوة  و . املوظفني غري من البشاااااااااااااارية املوارد من الكبري للجزء أكرب اهتماما   تويل أن على براجمها،
 ختطيط ياتعمل خالل من الفنية القدرات تقييم على ا  داخلي املؤسااااااااااسااااااااااي الطابع إضاااااااااافاء إمكانية يف تبحث أن املنظمة
 التوازن إلجياد خاصا   اهتماما   أيضا   تويل أن وجيب. السنتني لفرتة العمل بربنامج املرتبطة االسرتاتيجية العاملة للقوة منتظمة
 احلاجات لتلبية الزمةال ةاملرون تؤمن حبيث( املوظفني غري من وآخرين) واالسااااااااااااتشاااااااااااااريني الوظائف يف املوظفني بني املالئم

 .املتغرّية واألولويات املتخصصة
 
 ومنتجاهتا ملنظمة،ا خمرجات من الواسعة اجملموعة رصد إىل حاجة فهناك الربنامج، بتحقيق املتعلق البعد إىل بالنسبة وأّما

د، قد ترغب املنظمة ويف هذا الصد .الفعالية من مبزيد - منها والقطرية واإلقليمية العاملية، - كافة  املستويات على وخدماهتا
بالنظر يف إمكانية وضع نظام تتبع جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها من حيث مالءمتها وفعاليتها وأثرها وكفاءهتا. 

 درةالق من أيضا   تستفيد قد الربنامج لتحقيق الفعالة اإلدارة أن كماعدا  نوعيا  على تقييم القدرات الفنية.  ذلك بُ  فييضوقد 
 املنظمة على يتعنّي  ،السياق هذا ويف. حمددة برامج يف والتشغيلية البشرية املوارد استخدام ورصد وختصيص ختطيط، على
 شأن ومن. أخرى أنشطةو  خمتلفة برامج يف املوظفني وغري املوظفون ميضيه الذي الوقت لتتّبع نظام اعتماد يف تبحث أن

 . النتائج إىل باالستناد امليزانية إعداد يف أيضا   يساعد أن الوقت لتسجيل نظام هكذا
 العتماد ملوظفنيا جانب من ممكنة ومقاومة األّولية التكاليف بعض من الرغم على أنه أخرى منظمات يف التجربة بّينت وقد
 .األولية الصعوبات هذه بعيد حدّ  إىل تتجاوز عنه تتأتى قد اليت املنافع فإن نظام، هكذا
 

 الصندوق مع امليدانية واملكاتب اإلدارية اخلدمات تقاسم مسألة يف النظر إعادة املنظمة تود قد ة،الكفاء صعيدوعلى 
 ونظرا   أخريا ،و . ذاته وقتال يف الكفاءة وحتسني التكاليف ختفيض ردف العاملي، األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل
 مقرا   روما من تخذت اليت الوكاالت بني تقامسها يتمّ  للخدمات منوذج شأن من الفنية، للقدرات كمستودع  املنظمة أمهية إىل
 وتقوم الفنية اخلربة الجم يف القيادي بالدور املنظمة تضطلع حيث الكفاءة، زيادة نتيجة ومكاسب كبرية  تآزرات يوفّر أن هلا

 من اليت غوطاتالض ضوء وعلى. جيةمنه أكثر بطريقة القدرة هذه بتعزيز هلا مقرا   روما من تتخذ اليت األخرى الوكاالت
 يف الفنية للقدرات ربأك دعم توفري يف هامة الوسيلة هذه تكون قد هلا، التعّرض يف وامليزانية املسامهات تستمر أن املرج 
 .املنظمة
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 : مقدمة1الباب 
 

. وأقّر اجمللس يف دورته 2015وز يف يوليو/مت 2017-2016على برنامج العمل وامليزانية لفرتة السااااااانتني  املنظمةصاااااااادق مؤمتر 
 ة ديساااااااااااااامرب/كانون األول من العام ذاته التعديالت على برنامج العمل وامليزانية لفرت  - املنعقدة يف نوفمرب/تشاااااااااااااارين الثاي

أمانة منظمة األغذية والزراعة على إجراء تقييم مساااااتقل للقدرات الفنية للمنظمة،  حث. وبذلك، "2017-2016السااااانتني 
 ."2017من املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، على أن يرفع إىل املؤمتر عام يف كّل 

 
 . 2016 أيااااااار/مااااااايو يف العمليااااااة هااااااذه عن املعلومااااااات آخر واملاااااااليااااااة الربنااااااامج للجنيت املشاااااااااااااارتك االجتماااااااع وتلقى
 ذلك يف مبا لمنظمة،ل نيةالف القدرات تقييم عملية تشااااوب اليت التعقيدات" إىل واجمللس املشاااارتك االجتماع من كلّ   وأشااااار

 املسااااتقلني اخلرباء من فريق بتكليف ذلك بعد األمانة وقامت". وسااااياقها وموقعها وأهدافها املنظمة والية بتحديد يتعلق ما
 االجتماع ويف .2016و 2012 عامي بني للفاو الفنية القدرات تطور كيفية  يف النظر إىل يرمي كان  الذي التقييم هذا إجراء

 للتقييم طريق خارطة مناقشااااااة جرت 2016،8 الثاي تشاااااارين/نوفمرب أوائل يف انعقد الذي وامليزانية الربنامج لجنيتل املشاااااارتك
 .(1مللحق )أنظر ا له احملّدد الزمين واحلدّ  فيه املستخدمة املؤشرات ونوع ومنهجيته نطاقه ذلك يف مبا املستقل،

 
 ،وجودهتا التمويل، مصادر يعمج توفّرها اليت املوظفني وغري املوظفني من البشرية املوارد توفر: يف املستقل التقييم وينظر

 واليتها، أي- ةاملنظم عمل سياق يف املقدمة، واخلدمات واملنتجات املخرجات يف ينظر كما  واجلغرايف؛ املؤسسي وموقعها
 .لديها املتوفرة واملوارد ،وهيكليتها ،الرئيسية ووظائفها االسرتاتيجي، وتركيزها

 
 االسرتاتيجية هدافهاأ لتلبية الضرورية واخلربة واملهارات املعارف، تعبئة على املنظمة قدرة" بأهنا الفنية القدرة تُعّرفو 

 تعمد فهي عليه، بناء  و . التعريف هذا يف متجذرة التقييم يف املستخدمة املنهجية أن كما".  وأولوياهتم أعضائها واحتياجات
 املعياري العمل توّجه ليتا واخلدمات املنتجات لتقدمي اإلضايف والبعد القدرات يف البشرية اردباملو  املتصل البعد تقييم إىل

 .للمنظمة

ومتاشيا  مع خارطة الطريق، يعاجل التقييم هذه اجلوانب من القدرات الفنية من منظور كمي، مع الرتكيز بنوع خاص على 
واخلدمات  التنفيذ مقارنة مبؤشرات كمية للمخرجات واملنتجاتى لوعالتغري يف مستويات املوظفني خالل الفرتة احملددة، 

 املقّدمة.
 

 املكاتب ويف ،للمنظمة يسيالرئ املقر يف املوجودة الفنية القدرات التقييم يشمل البشرية، باملوارد املتصل البعد صعيد وعلى
 .الفين العمل يف تشارك اليت املوظفني غري من شريةالب املوارد ذلك يف مبا التمويل مصادر مجيع خالل من واملتوفرة امليدانية،

 
 فئة وموظفي+( ف) ومن فئة مدير الفنية الفئة موظفي بني الرتبة مساااااااااااااتوى حساااااااااااااب املنظمة موظفي التقييم ويصاااااااااااااّنف
ص الباب بداية يف موجزة عامة حملة   عدا وما(. ع خ) العامة اخلدمات  على قييمالت فريق رّكز البشاااااااااااااارية، للموارد املخصااااااااااااااّ
 الفنية والقدرات ية،الرئيسااااا الفنية القدرات: الوظيفية القدرات من فئات ثالث ضااااامن وصاااااّنفهم فقط، الفنية الفئة موظفي
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 على العاملة ريةالبشاااااا املوارد فئات مجيع الرئيسااااااية الفنية القدرات وتشاااااامل. الدعم قدرات أو اإلدارية والقدرات التمكينية،
 ألهدافا حتقيق يف الرئيساااااااااااااية، الوظائف خالل من مباشااااااااااااارة، بصاااااااااااااورة اهمتسااااااااااااا اجلودة عالية وخدمات منتجات توفري

 البشااارية املوارد ئاتف مجيع تضااامّ  فهي أيضاااا ، التقييم يشاااملها اليت التمكينية، الفنية القدرات وأّما. 6 واهلدف االسااارتاتيجية
 األهداف حتقيق يف الرئيسية، الوظائف خالل من مباشرة، غري بصورة تساهم اجلودة عالية خدمات تقدمي على تعمل اليت

 العامة، دماتاخل فئة يف املوظفني مجيع تشاااامل التقييم، ضاااامن تدخل ال اليت اإلدارية، والقدرات. 6 واهلدف االساااارتاتيجية
 .واألمن البشرية املوارد إدارة جمال يف وخدمات ومالية إدارية خدمات يقدمون ممّن )ف+( الفنية الفئة يف واملوظفني

 
 ويندرج .لى السواءإلجناز العمل الفين وغري الفين ع املوظفني غري من بشرية موارد أيضا   املنظمة توّظف املوظفني، ىلإ وإضافة  
 وموظفو صيةالشخ اخلدمات اتفاقات على واحلائزون االستشاريون،: واسعة فئات ثالث ضمن الفنيون املوظفون هؤالء

 ويندرجون املوظفني ريغ من البشرية املوارد فئة ضمن املتحدة األمم من تقاعدونامل املوظفون يُعترب كذلك،  الوطنيون؛ املشاريع
 يسعى الطريق، خارطة ليهإ تشري وكما. فنية بصفة يعملون الذين املوظفني غري من البشرية املوارد التقييم هذا ويشمل. فيها
 .وعمرهم وخربهتم ومؤهالهتم املوظفني، خربة جماالت يشمل أن إىل أيضا  
 
 حسااااااااابات أي) طوعية مسااااااااامهات أو( العام احلساااااااااب من أي) مقررة مسااااااااامهات خالل من إّما موظفيها املنظمة متّولو 

شاااااااااارو  السااااااااانتني، لفرتة وامليزانية العمل برنامج االعتبار يف يأخذها اليت الوظائف مجيع وتندرج(. األمانة
ُ
 يلي ما يف إليها امل

 وعلى. العام سااااااااااااااباحل طريق عن متويلها تتلقى اليت األوىل الفئة ضااااااااااااامن ،"زانيةواملي العمل برنامج من املمّولة بالوظائف"
 أنهو  سيماال  متنوّع املوظفني غري من البشرية واملوارد" وامليزانية العمل برنامج من املمولة غري" الوظائف متويل فإن العكس،
 (.املنظمة يف البشرية للموارد" اهلندسة" ذهه رسم على لالّطالع 1 امللحق من 2-1القسم  أُنظر. )املصدرين من يتأتى
 

 وهو 9.به ةاملتصل مجالربا نفيذتو  للمنظمة املعياري العمل على يرّكز التقييم فإن امج،الرب  بتنفيذ املتصل البعد إىل وبالنسبة
 :هلا ساندةملا التالية واخلدمات املنتجات إىل إضافة   ،للمنظمة االسرتاتيجية لألهداف دعما   املخرجات تقدمي يشمل

 
 املعايري لوضع الصكوك •
 إنتاجها يتمّ  اليت واملعلومات والبيانات املعارف •
 والقطرية واإلقليمية العاملية املستويات على القدرات وتنمية السياسايت احلوار •
 اجليدة واملمارسات والتكنولوجيا املعرفة •
 الشراكات •
 اجلنوب بلدان بني يف ما التعاون •
 والعاملية واإلقليمية الوطنية املستويات ىعل واالتصاالت الدعوة •

 

                                                           
 ، اجمللس إىل رُفعاااات إعالميااااة مااااذكرة يف 2015 الثاااااي تشااااااااااااااارين/نوفمرب يف بتنفيااااذ الربامج وعالقتااااه للمنظمااااة املعياااااري العماااال إىل اإلشااااااااااااااااااارة متااااّت  9
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 ملموسة باملوظفني املتصلة اناتالبي إنف البشرية، باملوارد املتصل البعد ففي. متكافئ غري البيانات توفّر أن إىل اإلشارة وجتدر
 كذلك،.  2014 عاممنذ  يةمنهج بصورة األخرية الفئة هذه تتّبع بدأ وقد املوظفني؛ غري عن املتاحة البيانات من بكثري أكثر
 واخلدمات املنتجات إىل بالنسبة متاحة غري املتسقة املعلوماتكذلك فإن و . التمويل مصادر حسب البيانات توفّر خيتلف

 البشرية باملوارد ملتصلنيا البعدين يف الفنية القدرات جمال يف االجتاهات لتقييم مالئمة فرةااملتو  املعلومات إال أن املختلفة،
 .وتنفيذ الربامج وحتقيق
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 : السياق2الباب 
 
 وحتديث راضاستع أجل من االسرتاتيجي للتفكري تشاورية عملية املنظمة أطلقت جديدة، قيادة ظل ويف ،2012 عام يف

 التغيري" إطالق إىل وأّدت 2013-2012 السنتني فرتة يف العملية هذه وتواصلت. 2019-2010 للفرتة االسرتاتيجي اإلطار
 أكرب كفاءة  قيقوحت مستهدف مؤسسي تعزيز وإجراء للمنظمة، االسرتاتيجي التوجه مسار بتغيري قضى الذي "التحّويل
 .الشأن رذا موجز زمين عرض 2 امللحق يف ويرد. النقد مقابل والقيمة

 
 حديدلت القطريةة الربجم وأطر ؛التقين التعاون برنامج تعزيز: 2012 عام اعتمادها متّ  اليت التحوّلية التغيريات مشلت وقد

 املنظمة ممثلي متكني رىوج. اإلقليميني املمثلني إدارة حتت التقين التعاون برنامج موارد استخدام وتوجيه القطرية األولويات
 حبيث التقين تعاونال إدارة وظائف تركيز إعادة جرى كما.  هلا املرافقة القطري العمل وخطة القطرية الشراكة أطر يف للتفاوض

 .نيةامليدا املكاتب هذه تعزيز وجرى امليدانية؛ واملكاتب الفنية واإلدارات املنظمة لربامج شامال   عما  د توفّر
 

 أهداف مخسة على 2013 عام /حزيرانيونيو يف انعقد الذي والثالثون الثامن املؤمتر صادق االسرتاتيجي، التفكري عملية وإثر
 وحّدد. ملراجعا االسرتاتيجي اإلطار من كجزء  واخلدمات ،واملعرفة ،ةالفني اجلودة بشأن سادس وهدف جديدة اسرتاتيجية
 على أيضا   لتأكيدا وأعاد. املناخ وتغري ،والتغذية واحلوكمة، ،املساواة بني اجلنسني: هي شاملة مواضيع أربعة أيضا   اإلطار

 .التالية الصفحة يف 1-2 اإلطار يف يجياالسرتات اإلطار هذا ويرد. للمنظمة األربعة الوظيفية واألهداف الرئيسية الوظائف
 
 قدرات وتعّززت. لمنظمةل اخلمسة االسرتاتيجية األهداف حتقيق تعزيز إىل هدفت متكررة حتّولية تغيريات املنظمة أجرت وقد

  .املعايري عوض يف واخلربة ،األغذية وسالمة التغذية، مثل االسرتاتيجي اإلطار عليها شّدد خمتارة جماالت يف العمل
 وهذا. القطاعات ددمتع أساس على االسرتاتيجية األهداف حتقيق لتحسني اإلدارة ملصفوفة ترتيب وضع متّ  أنه واألهمّ 
 اخلمسة، االسرتاتيجية ألهدافا تدعم اليت االسرتاتيجية الربامج تنسيق الفنية اإلدارات يف املدراء بتكليف بدأ الذي الرتتيب،
 األهداف برامج قادة بوصفهم املنسقني تعيني متّ  اجمللس، إقرار إثر ،2015 عام ويف. ررمتك لتحسني وخضع الزمن مع تطّور

 من إعارهتم تتمّ  ينيفن موظفني ستة إىل أربعة من مؤلف صغري وفريق له نائب منهم كل  يساند كامل،  بدوام االسرتاتيجية
 وقد. إلقليمينيا واملمثلني االسرتاتيجية هدافاأل برامج قادة بني اخلدمات اتفاقات أيضا   وُوضعت فنية؛ مكاتب/إدارات

 اخلدمات فئة من موظفني 10و) الفنية الفئة ومن مدير فئة من موظفا   40 حوايل توزيع إعادة التغيريات هذه استوجبت
 (.2-2 اإلطار اُنظر) الوظيفة هذه يف( العامة
 

 يف والقدرات باخلربة املالك االحتفا  سااااااياق ضاااااامن" التحّولية التغيريات اقرتاري متّ  الفنية، للقدرات احلامسة باألمهية وإقرارا  
 الواسااااعة اجملموعة إىل اإلشااااارة وجرت 10" العاملية واملنافع العامة واملعايري الوسااااائط على التقين العمل لصاااااع الرئيسااااي املقر
 ثايال تشااارين/نوفمرب يف اجمللس إىل رُفعت 11إعالمية مذكرة يف الربامج بتنفيذ وعالقته املنظمة به تقوم الذي املعياري للعمل
2015. 
 
 
 

                                                           
 12.ص ،2013-2012 للفرتة وامليزانية العمل برنامج على إضافية تعديالت -CL 144/3 الوثيقة  10
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 للمنظمة االستراتيجي اإلطار: 1-2 اإلطار
 األغذية والزراعة منظمة رؤية

 مستدامة بطريقة ا ،فقر  أشد هم من وخباصة اجلميع، حياة مستويات حتسني يف والزراعة الغذاء فيه يسهم التغذية وسوء اجلوع من متحرر عامل
 .وبيئيا   ا  واجتماعي اقتصاديا  
 لألعضاء الثالثة العالمية األهداف

  غذاء على األوقات عمجي يف الناس فيه حيصل عامل بناء على تدرجييا   للعمل التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع استئصال •
 والصحة؛ النشاط ملؤها حياة   ليعيشوا وأذواقهم التغذوية احتياجاهتم يليب ومغذ   وآمن كاف  

 املستدامة؛ املعيشة وسبل ةالريفي التنمية وحتسني األغذية، إنتاج بزيادة للجميع، واالجتماعي االقتصادي التقدم ودفع الفقر استئصال •
 احلاضر أجيال صاعل الوراثية، واملوارد واملناخ، واهلواء، واملياه، األراضي، ذلك يف مبا الطبيعية، للموارد املستدامان واالستخدام واإلدارة •

 .قبلواملست
 االستراتيجية األهداف

 التغذية وسوء الغذائي األمن وانعدام اجلوع على القضاء يف املسامهة -1
 مستدامة بطريقة األمساك ومصايد والغابات الزراعة من واخلدمات السلع توفري وحتسني زيادة -2
 الريف يف الفقر من احلدّ  -3
 وكفاءة مشوال   أكثر وغذائية زراعية نظم متكني -4
 واألزمات التهديدات أمام الصمود على العيش كسب  سبل قدرة زيادة -5
 اإلضافي الهدف

 واخلدمات واملعرفة ،الفنية اجلودة
 الشاملة المواضيع
 املساواة بني اجلنسني •
 احلوكمة •
 التغذية •
 املناخ تغرّي  •
 الرئيسية الوظائف

 واملواصفات السلوك ومدونات الدولية االتفاقات مثل واصفاتامل ووضع املعيارية الصكوك وتنفيذ وضع يف البلدان عمل ودعم تيسري -1
 ذلك وغري التقنية

 املنظمة اتباختصاص الصلة ذات اجملاالت يف عليها احلصول فرص وحتسني ورصدها وحتليلها واملعلومات البيانات جتميع -2
 والوطنية ميةواإلقلي العاملية املستويات على السياسات أجل من احلوار ودعم وتعزيز تيسري -3
 القائمة والربامج ثماراتواالست السياسات وتقييم ورصد لتنفيذ واإلقليمية القطرية املستويات على القدرات تنمية ودعم املشورة إسداء -4

 األدلة على
 اختصاص االتجم يف تطبيقها من وحتّسن وتنشرها اجليدة واملمارسات والتكنولوجيات املعارف جتمع اليت والدعم املشورة أنشطة -5

 املنظمة
 املدي واجملتمع نميةالت وشركاء احلكومات بني الريفية، والتنمية والزراعة والتغذية الغذائي األمن جماالت يف الشراكات، إقامة تيسري -6

 اخلاص والقطاع
 .املنظمة اختصاص جماالت يف والعاملية واإلقليمية الوطنية املستويات على واالتصال الدعوة -7
 الوظيفية افاألهد

 اإلرشادية اخلدمات •
 املعلومات تكنولوجيا •
 والتوجيه واإلشراف املنظمة حوكمة •
 والفعالية بالكفاءة تتسم اليت اإلدارة •
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 االستراتيجي البرنامج أفرقة :2-2اإلطار 
إلدارة الربامج االسرتاتيجية  2015يف هناية عام  متّثل أحد اجلوانب األهم يف عملية التغيري التحّويل يف تشكيل مخسة أفرقة جديدة

 . ويرتأس األفرقة قادة برامج األهداف االسرتاتيجية، يدعم كّل منهم نائب وفريقوإدارة الربنامج التقينقائمة يف إدارة التعاون 
 وعن إدارتهمنظمة للأحد األهداف االسرتاتيجية اخلمسة تصميم صغري مؤلف من موظفني فنيني. ويكون كل فريق مسؤوال  عن 

ة اإلدارات الفنية على ضمان التمّيز الفين للمسامهات اليت يقدمها موظفوها يف برامج األهداف االسرتاتيجي وحترص، االسرتاتيجية
برنامج العمل  التعديالت على ويف 2017-2014اخلطة املتوسطة األجل )املراجعة( للفرتة  كما يرد يف واألنشطة التقنية للمنظمة،  

 .2015/تشرين األول أكتوبر ،2017-2016للفرتة وامليزانية 
 

اخلدمات العامة،  مدير، وموظف فين وموظف يف فئة موظفني من فئة من يف املقر الرئيسي وتتألف أفرقة الربامج االسرتاتيجية
و أدارات ن إإىل فئة القدرات الفنية الرئيسية. وقد سحبت األفرقة موظفني م +األعضاء يف فريق الفئة الفنية معظم حيث ينتمي

من إدارة نائب املدير العام  6موظفا  من إدارة نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(، و 11 ال سيمااملنظمة ُشعب خمتلفة يف 
 . وميكن إجيادمكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد من 3من إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية، و 15)العمليات(، و

 ويات املوظفني يف أفرقة الربامج االسرتاتيجية على صعيد أوسع يف اجلدول أدناه.مست
 

 الموظفون في أفرقة البرامج االستراتيجية
 

 المجموع خ ع ف مد فريق إدارة البرامج االستراتيجية
 11 2 8 1 ، واألمن الغذائي والتغذيةالقضاء على اجلوع: 1الربنامج االسرتاتيجي 

 11 2 7 2 : الزراعة املستدامة2اتيجي الربنامج االسرت 

 9 2 6 1 الريف: احلّد من الفقر يف 3الربنامج االسرتاتيجي 

 9 2 5 2 : النظم الغذائية4الربنامج االسرتاتيجي 

 10 2 7 1 : القدرة على الصمود5الربنامج االسرتاتيجي 

 50 10 33 7 المجموع

 
 إدارة يفيف أفرقة الربامج االسرتاتيجية أتى من اإلدارات الفنية  موظفا ( 11) املوظفني وجتدر اإلشارة إىل أن عددا  صغريا  فقط من
واألراضي واملياه،  ،موظفني من شعبها اخلاصة باحليوان. فقد وفّرت إدارة الزراعة ستة نائب املدير العام )املناخ واملوارد الطبيعية(
طبيعية عضوا  واحدا  ما وفّرت إدارة املوارد ال فقد وفّرت كّل منهما عضوين يف لغاباتواواإلنتاج النبايت. وأّما إداريت تربية األمساك 

 يف الفريق. ويواصل هؤالء املوظفون العمل يف القدرات الفنية الرئيسية، مع الرتكيز على حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.
 
 اإلداري العبء يضختف مبدأ حول متحورت ووفورات الكفاءة زيادة نتيجة مكاسب حتقيق إىل الفرتة هذه خالل السعي ومتّ 

 ضمن الصلة ذات امجالرب و  املعياري العمل بتحقيق للسماري ضرورية وكانت. وامليزانية العمل برنامج ضمن الفنية اخلربة وزيادة
عبء اإلداري الذي تتحمله مت اعتماد عدد من التدابري اهلادفة إىل احلد من ال ،2012ومنذ عام . ثابتة إمسية ميزانية سياق

املنظمة. وتشمل هذه التدابري حتديث نظم اإلدارة، وتبسيط العمليات واإلجراءات اإلدارية والتنظيمية، وإعادة تنظيم 
(. وقد مسحت هذه التدابري للمنظمة باحلد من 3-2 رالوحدات املعنية بتكنولوجيا املعلومات ومعاجلة العمليات )أنظر اإلطا

)ف+( إىل وظائف اخلدمات العامة )خ ع(،  ومن فئة مدير نسبة الوظائف الفنية هام اإلدارية، وبزيادةعبء تأدية امل
 .األهم، بتحويل املوارد إىل قدراهتا الفنيةو 
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  .التقييم هلذا السياق التغيريات هذه توفّرو 
 

 الكفاءة وزيادة اإلداري العبء من للحد التدابير: 3-2 اإلطار
 معاجلة فتوصيما مس  ب األوىل، للمرةنظمة يف العامل إىل ربط مجيع مكاتب امل 2013نشر النظام العاملي إلدارة املوارد عام  أدى  

املوظفني،  قتو ملحوظة يف  ووفوراتوالرصد. وقد أفضى ذلك إىل كفاءة  وياليد اإلسهام من كثريا    احلد مع وأمتتها العمليات
 .السابقة اإلدارية السجالتال سيما يف 

 
 املشرتيات،و  املالية، واخلدمات البشرية، املوارد إدارة جماالت يف ةاإلداري العمليات كفاءة  لزيادة اجلهود مواصلة أدت وكذلك،

 .تبسيطها إىل أو واإلجراءات العمليات من عدد إلغاء إىل املعلومات، وتكنولوجيا
 

تنظيم شعبة تكنولوجيا املعلومات، ما مس   إعادة ،2015-2014عن التعديالت يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  وترتب
استمرت الشعبة بتوفري دعم  احلني، ذلكيف املائة. ومنذ  40يف املائة وعدد الوظائف فيها بنسبة  20ميزانيتها بنسبة  بتخفيض
 .املعلومات وتكنولوجيا الرقمي اجملال يف وكفاءة حداثة أكثرومنتجات 

 
ما مس   بقاتط علىكبرية احلجم العمليات ال معاجلةاخلدمات املشرتكة بتجميع  ركزعمل جديد مل ذجمنو  قام ،2016عام  ويف
إىل  املراسم، شؤونو  واجمللس ؤمترإىل جانب تبسيط مماثل يف شعبة امل وأدى، العامة، اخلدمات من املطلوبة القدرات من باحلد
 وظيفة إدارية بنوع خاص ليعاد توصيفها يف اجملاالت التقنية ذات األولوية. 46إلغاء 
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 البعد املتصل باملوارد البشرية - ت الفنية: القدرا3 الباب
 
 ،(ألف القساااااام) املنظمة يف اإلمجايل الوظيفي املالك على وأثرها 2016-2012 الفرتة يف امليزانية إعداد لسااااااياق مناقشااااااة إثر

  البشاااااااااااااارية واردامل يكلهل وفقا   الفنية القدرات التالية األقسااااااااااااااام وتناقش. املنظمة يف الفنية القدرات تطّور الباب هذا يناقش
 واملوارد العام احلسااااب من املمولني املوظفني باء القسااام ويشااامل. 1 امللحق من 2-1القسااام  يف وصااافها والوارد املنظمة يف

 وأّما .يف بعض اجلداول، إال أنه يركز بصاااااورة خاصاااااة على الوظائف تعداد املوظفني، فضاااااال  عن املوظفني غري من البشااااارية
 دال القسااااام غطيي حني يف ،املوظفني غري من البشااااارية واملوارد األمانة حسااااااب من املمّولني املوظفني فيتناول جيم القسااااام
 مؤشااااارات مناقشاااااة وجتري. 12للمنظمة الفنية القدرات جمموع فيها يتواجد اليت - امليدانية واملكاتب الرئيساااااي املقر - املقار
  فصاااااااااااااالةم بيانات وتتوفر. هاء القساااااااااااااام يف - وعمرهم وخربهتم ،املنظمة موظفي مؤهالت - بالقدرات متصاااااااااااااالة أخرى
 .3 امللحق يف
 

 "الثابتة" امليزانية سياق -ألف
 
 مستوى عند اإلمسية القيمة يثح من ثابتة بقيت ميزانية ضمن املوظفني تكاليف ارتفاع سياق يف التحّولية التغيريات ُأجريت

 .2011-2010 للفرتة الثابتة بالقيمة املائة يف 4.3 بةبنس برتاجع أي ،2013-2012 الفرتة منذ أمريكي دوالر مليون 1.005.6
 
 إمجايل يف مقابل يضختف إىل امليزانية سياق ضمن باملوظفني املتصلة املرتفعة التكاليف استيعاب إىل احلاجة أّدت وقد

  ةوامليزاني ملالع برنامج ومّوهلا أنشأها اليت اإلمجالية الوظائف عدد تراجع ،)أ(1-3 اجلدول يف يظهر وكما. الوظائف
  إضافة ولدى. 2016-2012 الفرتة خالل( املائة يف 5.5) وظيفة 172 بتخفيض أي وظيفة، 2.945 إىل 3.117 من

  معتدال   اإلمجالية الوظائف يف الرتاجع يصب  العام، احلساب من واملمّولة وامليزانية العمل برنامج من املمّولة غري الوظائف
 (.ملائةا يف2.2)وظيفة  76  يطال إذ
 
 الوظائف يادةز  على قادرة كانت  فقد. فنية وظائف إىل التحّول من املنظمة متّكنت اإلمجايل، التخفيض اهذ لكن رغمو 

 وارتفعت. + ف + املوظفني الفنيني الوطنيني يرللموظفني من فئة مد اجملّمعة الفئة يف املائة يف 0.4 بنسبة طفيف بشكل
 ولةاملم الوظائف مجيع إىل بالنسبة املائة يف 46.7 من اجملّمعة الفئة هذه يف وامليزانية العمل برنامج من املمولة الوظائف نسبة
 اخلدمات ئةف يف الوظائف نسبة يف مقابل ختفيض يرافقه ،2016 عام املائة يف 50.2 إىل 2012 عام وامليزانية العمل برنامج من

 املوظف+  املدير فوظائ نسبة ارتفعت وامليزانية، العمل لربنامج عامال احلساب من املمولة غري الوظائف إضافة ولدى. العامة
 .2016 عام املائة يف 48.4 إىل 2012 عام املائة يف 47.1 من الوطين الفين املوظف+ الفين

  

                                                           
حىت  وامليزانية العمل ربنامجلاحلسااااااااااااااااب العام  مناملمولني  غري واملوظفنيمن الربنامج وامليزانية  املمولني املوظفني تعداد حتديث مت لقد الباب، هذا يف  12

 .2016هناية ديسمرب/ كانون األول 



 

9 

 : التحوالت في الموظفين الممولين من الحساب العام حسب الرتبة )الوظائف((أ)1-3الجدول 

 الرتبة

2012 2016 
-2012في الفترة  التغيير
 مئوية(النسبة ال)2016

ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع
ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع المجموع

 (%6.9-) 10- 134 9 125 144 8 136 مد

 (%0.4) 5 1272 125 1147 1277 143 1134 ف

 (%1.1-) 15- 1406 134 1272 1421 151 1270 اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف

 - %42.2 %34.4 %43.2 %41.7 %51.5 %40.7 مد+ف )النسبة املئوية من اجملموع(

 (%11.3) 21 207 0 207 186 0 186 موظف فين وطين

اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف+ 
 (%0.4) 6 1613 134 1479 1607 151 1456 موظف فين وطين

+ موظف  مد+ف+ موظف فني
 وطني )النسبة المئوية  فني

 (من المجموع
46.7% 51.5% 47.1% 50.2% 34.4% 48.4% - 

 (%4.5-) 82- 1721 255 1466 1803 142 1661 فئة اخلدمات العامة

 (%2.2-) 76- 3334 389 2945 3410 293 3117 المجموع

 
 املوظف+ف+مد الفئات يف املوظفني نسبة تبنّي  ،(الشواغر ناقص الوظائف أو الوظائف يف املوظفون) تعدادال إىل وبالنسبة
 .13()ب(1-3 اجلدول) 2016و 2012 عامي بني مماثلة زيادات الوطين الفين
 

 (التعداد) الرتبة حسب العام الحساب من الممولين الموظفين في التحوالت: ب()1-3الجدول 

 الرتبة

2012 2016 
-2012في الفترة  التغيير
 (مئويةالنسبة ال) 2016

ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع
ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع المجموع

 (%0.8-) 1- 123 9 114 122 8 114 مد

 (%0.5-) 5- 1032 125 907 1037 143 894 ف

 (%0.3-) 4- 1155 134 1021 1159 151 1008 اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف

 - %41.6 %34.4 %42.8 %40.0 %51.5 %38.7 مد+ف )النسبة املئوية من اجملموع(

 (%19.7) 31 188 0 188 157 0 157 14موظف فين وطين

اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف+ 
 (%2.1-) 27- 1343 134 1209 1316 151 1165 وطين موظف فين

مد+ف+ موظف فني وطني 
 - %48.4 %34.4 %50.6 %45.5 %51.5 %44.8 ()النسبة المئوية من المجموع

 (%9.2-) 146- 1433 255 1178 1579 142 1437 فئة اخلدمات العامة

 (%4.1-) 119- 2776 389 2387 2895 293 2602 المجموع

                                                           
 .2016ديسمرب/ كانون األول  31ويف  2012أبريل/ نيسان  1التعداد يف  جرى  13

  باااملوظفني اخلاااصااااااااااااااااة رقاااماأل إضااااااااااااااااافااة لاادى تغيري من مااا ولااذا وامليزانيااة، العماال برنااامج من ممّولون الوطنيني الفنيني املوظفني فئااة يف املوظفني مجيع  14
 .وامليزانية العمل لربنامج العام احلساب من املمولني غري
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 العام احلساب موارد - الفنية اتالقدر  -باء

 
 العبء تقليص هدف مع متاشيا   الفنية، الفئات إىل اإلدارية الفئات من التحّول من املنظمة متّكنت ف،+مد تنيالفئ وضمن
 وغري نيةوامليزا العمل برنامج من املمّولة) ف+مد فئيت من الوظائف جمموع أن حني يف ،)أ(2-3 اجلدول يبّينه وكما. اإلداري
 الفنية الوظائف ازدادت ،2016و 2012 عامي بني طفيف بشكل تراجع( وامليزانية العمل لربنامج العام احلساب من املمولة
 وظيفة 158 تازداد الرئيسية الفنية القدرات أن واألهم. اإلدارية الوظائف فئة يف ختفيض خالل من املائة يف2.9 بنسبة

موظفا  من  139امبقدار  وا  من التعداد يبنّي  كذلك،.  التمكينية الفنية القدرات فئة يف أيضا   تقليص خالل من( املائة يف18.5)
 .(()ب2-3 اجلدول أُنظر( )املائة يف20.0) الرئيسيني الفنيني املوظفني

 
 (ئفالوظا) يةالرئيس الفنية القدرات إلى والتمكينية اإلدارية الفنية القدرات من الموظفين في التحوالت: أ()2-3الجدول 

 الفئة

2012 
 

2016 
 2016-2012في الفترة  التغيير 

 (مئويةالنسبة ال)

ممّول من برنامج 
 العمل والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع
ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع المجموع المجموع

 (%18.5) 158 1011 77 934 853 43 810 الفنية الرئيسيةالقدرات 

 (%34.4-) 123- 235 27 208 358 54 304 الفنية التمكينيةالقدرات 

 (%2.9) 35 1246 104 1142 1211 97 1114 مجموع الفئة الفنية

 (%23.9-) 50- 159 30 129 209 54 155 الدعم اإلداري

 (%1.1-) 16- 1405 134 1272 1421 151 1270 المجموع

 
 (التعداد) سيةالرئي الفنية القدرات إلى والتمكينية اإلدارية الفنية القدرات من الموظفين في التحوالت: ب()2-3الجدول 

 الفئة

 2012 
  

-2012 الفترةفي التغيير   2016
 (مئويةالنسبة ال) 2016

ممّول من برنامج 
 العمل والميزانية

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع
ممّول من 
برنامج العمل 

 يزانيةوالم

غير ممّول من 
برنامج العمل 
 والميزانية

 المجموع المجموع

 (%20.0) 139 835 77 758 696 43 653 الفنية الرئيسيةالقدرات 

 (%37.0-) 110- 187 27 160 297 54 243 الفنية التمكينيةالقدرات 

 (%2.9-) 29- 1022 104 918 993 97 896 مجموع الفئة الفنية

 (%19.9-) 33- 133 30 103 166 54 112 الدعم اإلداري

 (%0.3-) 4- 1155 134 1021 1159 151 1008 المجموع
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  ةوامليزانيااااا العمااااال وبرناااااامج املراجع االساااااااااااااارتاتيجي اإلطاااااار من املتوّخى للهااااادف وفقاااااا  . الخبرة مجددددال/التخصدددددددددددّ 
)أنظر  ليهاع الضاااااااااوء اإلطار ألقى ليتا التشاااااااااديد جماالت الرئيساااااااااية الفنية القدرات يف الزيادة أفادت ،2015-2014 للفرتة

 يااةوتنم الاادعوة جماااالت يف بااديهيااة الزيااادات من األعلى والنساااااااااااااااب. لتحااديااد هااذه اجملاااالت( 9-1-3، اجلاادول 3امللحق 
 التقين التعاونو  والتغذية، واملعارف، املعلومات وإدارة والبيئة، واالقتصاااااااااااااااد، واالجتماعية، االقتصااااااااااااااادية والتنمية القدرات،

 التغذية جمال يف وظيفة 11 مبقدار حصااااالت زيادة كبرية ،مع مغزى اإلطار االسااااارتاتيجي املراجعومتاشااااايا    15.الفنية ارةواإلد
 والثروة األراضي حيازةو  املياه،و  األراضيإدارة  جماالت من كل  يف وظيفتني إىل وظيفة ختفيض متّ  ، يف حنياألغذية وسالمة
 .3-3 اجلدول أُنظر. احليوانية

 
 غير العام ابوالحس والميزانية العمل برنامج) الموظفين اختصاص حسب الرئيسية الفنية القدرات في النمو: 3-3ول الجد
 (والميزانية العمل برنامج من الممول

 االختصاص
2012 2016 

 2016-2012في الفترة  التغيير
 )نسبة مئوية( 

 لتعدادا الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 (%700.0) 7 (%1000.0) 10 8 11 1 1  وتنمية القدرات ةالدعو 

 (%0.0) 0 (%6.4) 6 82 100 82 94 الزراعة

 (%162.5) 13 (%18.2) 2 21 13 8 11 قانون التنمية

 (%16.7) 3 (%28.6) 6 21 27 18 21 التنمية االقتصادية واالجتماعية

 (%13.8) 15 (%14.9) 21 124 162 109 141 االقتصاد

 (%34.3) 12 (%38.1) 16 47 58 35 42 وتغري املناخ ئة واملوارد الطبيعيةالبي

 (%1.6) 1 (%13.2) 10 63 86 62 76 د األمساك وتربية األحياء املائيةيمصا

 (%13.5) 7 (%8.5) 5 59 64 52 59 الغابات

 (%51.9) 14 (%65.6) 21 41 53 27 32 إدارة املعلومات واملعارف

 (%3.8-) 1- (%2.9-) 1- 25 43 26 35 ياهإدارة األراضي وامل

 (%10.0-) 1- (%10.0-) 1- 9 9 10 10 حيازة األراضي

 (%20.0-) 8- (%4.3-) 2- 32 44 40 46 الثروة احليوانية

 (%48.1) 13 (%30.6) 11 40 47 27 36 التغذية وسالمة األغذية

 (%5.7) 2- (%7.3) 3- 33 38 35 41 اإلحصاءات

 (%62.0) 31 (%52.2) 35 81 102 50 67 التقينالتعاون 

 (%39.5) 45 (%18.4) 26 159 167 114 141  اإلدارة الفنية

 (%21.4) 149 (%19.0) 162 845 1015 696 853 المجموع

  
ة الفنية أيضا  موارد بشرية من غري املوظفني من الفئ املنظمةتوظف  الحساب العام. - الموارد البشرية من غير الموظفين

تقوم بتوظيفها بصفة فنية من خالل استخدام موارد احلساب العام. وتشمل هذه الفئة من املوارد البشرية من غري املوظفني 
االستشاريني، واحلائزين على اتفاقات اخلدمات الشخصية، وموظفي املشروع الوطنيني، واملوظفني املتقاعدين من األمم 

 .املنظمةتقاعدين من املاملتحدة، ومعظم 
                                                           

 فتشاااااااااااااااري إىل املاادراء  الفنيااةتااب اإلقليميااة. وأمااا اإلدارة واملكااا التقينومعظم الوظااائف يف هااذه الفئااة موجود يف إدارة التعاااون  التقينالتعاااون وظيفااة   15
 يف اإلدارات الفنية.
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لطاملا حظي رصد فئة املوارد البشرية من غري املوظفني اهتماما  أقل من الذي حظي به املوظفون. وقد تغرّي ها األمر مع و 

فر بيانات مّتسقة عن هذه املوارد ا؛ ولذا، تتو 2014عام يف اعتماد تتبع أكثر منهجية لبيانات املوارد البشرية من غري املوظفني 
بني بيانات املوارد  4-3اجلدول  ويقارن، حني بدأت فرتة التغيريات التحولية(. 2012لعام فحسب )وليس  2014منذ عام 

مع عدد الوظائف املمّولة من برنامج العمل وامليزانية/غري املمولة من احلساب  2016و 2014البشرية من غري املوظفني لعامي 
 املائة( يف استخدام املوارد البشرية من غري املوظفني املمّولة يف 33العام لربنامج العمل وامليزانية. وقد حصلت زيادة ملحوظة )

من احلساب العام يف هذه الفرتة، مبا يعكس يف جزء منه االستخدام املرن للموارد اليت تتيحها الشواغر. وساهم ذلك يف 
 .2016و 2014املائة بني عامي يف 14وظيفة أو بنسبة  268زيادة جمموع القدرات الفنية املمّولة من احلساب العام مبا قدره 

 
 العام الحساب من المموّلة الفنية البشرية الموارد جميع: 4-3الجدول 

 الفئة
2014 2016 

  2016-2012 الفترةفي  التغيير
 (المئوية النسبة) 

 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف
 %2.9) 29 (%2.9) 35 1022 1246 959 1211 جمموع املوظفني الفنيني

 (%55.7) 259 (%55.7) 259 724 724 465 465 االستشاريون

 (%10.0-) 20- (%10.0-) 20- 181 181 201 201 احلائزون على اتفاقات اخلدمات الشخصية

 (%15.0-) 6- (%15.0-) 6- 34 34 40 40 املوظفون املتقاعدون من األمم املتحدة

 المجموع الفرعي للموارد البشرية 
 غير الموظفينمن 

706 706 939 939 233 (33.0%) 233 (33.0%) 

 (%17.8) 296 (%14.0) 268 1961 2185 1665 1917 مجموع الموارد البشرية الفنية

 
 األمانة حساب موارد تأثري - الفنية القدرات -جيم

 
 غري املوظفني لىع املنظمة حتافظ ام،الع احلساب خالل من املمولة املوظفني غري من البشرية واملوارد املوظفني إىل إضافة  
 ختلفةامل مانةألا حسابات خالل من املمّولة املوظفني غري من البشرية املوارد وعلى وامليزانية العمل برنامج من املمولني

 وغري األمانة حساب من املمولني املوظفني 5-3 اجلدول ويضيف. الصلة ذات املاحنة اجلهات أولويات إىل لالستجابة
 وكما. 1-3 دولاجل يف يرد ما حسب العام احلساب من املمولني املوظفني جمموع إىل وامليزانية العمل برنامج من مّولنيامل

 أعداد جمموع ترفع يةوامليزان العمل برنامج من املمّولني وغري األمانة حساب من املمولني املوظفني إضافة إنّ ف اجلدول، يبّينه
. العام احلساب من ملمولنيا املوظفني إىل بالنسبة مناقشتها جرت اليت بتلك شبيهة االجتاهات غري أنّ  فئة، كل  يف املوظفني
املوظفني الفنيني  +ف +يرمد املوظفني فئة يف التخفيض احتواء يتم الوظائف، إمجايل يف املائة يف 3.9 بنسبة ختفيض وضمن
 .املائة يف 6.8 يبلغ أكرب ختفيضا   العامة اخلدمات ةفئ يف الوظائف تبنّي ، يف حني املائة يف 1.2 نسبة عند الوطنيني
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 16(الوظائف) الرتبة حسب األمانة حساب ومن العام الحساب من المموّلين الموظفين في التحوالت: 5-3الجدول 

 الرتبة

2012 2016 

في الفترة  التغيير
2012-2016  
 (مئويةال نسبة)ال

 الموظفين مجموع
 من الممولين
 العام الحساب

 غير لموظفونا
 حساب من الممّولين
 برنامج في األمانة
 والميزانية العمل

 المجموع
 الموظفين مجموع

 من الممولين
 العام الحساب

 غير الموظفون
 حساب من الممّولين
 برنامج في األمانة
 والميزانية العمل

 المجموع المجموع

 (%8.2-) 13- 145 11 134 158 14 144 مد

 (%1.9-) 34- 1754 482 1272 1788 511 1277 ف

 (%2.4-) 47- 1899 493 1406 1946 525 1421 اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف

مد+ف )النسبة املئوية من 
 - %47.8 %76.8 %42.2 %47.0 %72.0 %41.7 اجملموع(

 (%11.3) 21 207 0 207 186 0 186 17موظف فين وطين

اجملموع الفرعي لفئيت مد+ف+ 
 (%1.2-) 26- 2106 493 1613 2132 525 1607 موظف فين وطين

مد+ف+ موظف فين وطين 
 - %53.0 %76.8 %48.4 %51.5 %72.0 %47.1 ()النسبة املئوية من اجملموع

 (%6.8-) 137- 1870 149 1721 2007 204 1803 فئة اخلدمات العامة

 (%3.9-) 163- 3976 642 3334 4139 729 3410 المجموع

 
 يةالفن القدرات يف االجتاهات بعض اخنفض يف( 6-3 اجلدول) التحليل إىل األمانة حساب من ةاملمّول الوظائف إضافة إن
 مقارنة   املائة يف10.2 بةبنس زيادة مثال   تبنّي  الرئيسية الفنية فالقدرات. الباب هذا من سابق قسم يف مناقشتها جرت اليت
 . املائة يف 18.5 بنسبة بزيادة
 

 (ظائفالو ) الرئيسية الفنية القدرات إلى التمكينيةالقدرات و  اإلدارية القدرات من نالموظفي تحوالت: 6-3الجدول 

 الفئة

 2012   2016  
رة في الفت التغيير
2012-2016 
 (مئويةال نسبة)ال

 الموظفين مجموع
 من الممولين
 العام الحساب

 غير الموظفون
 حساب من الممّولين
 برنامج في األمانة
 والميزانية العمل

 موعالمج
 الموظفين مجموع

 من الممولين
 العام الحساب

 غير الموظفون
 حساب من الممّولين
 برنامج في األمانة
 والميزانية العمل

 المجموع المجموع

 (%10.2) 128 1379 368 1011 1251 398 853 الفنية الرئيسيةالقدرات 

 (%23.8-) 107- 343 108 235 450 92 358 الفنية التمكينيةالقدرات 

 (%1.2) 21 1722 476 1246 1701 490 1211 الفئة الفنية قدرات موعجم

 (%27.9-) 68- 176 17 159 244 35 209 الدعم اإلداري

 (%2.4-) 48- 1898 493 1405 1946 525 1421 المجموع

 

                                                           
  .لالّطالع على مجيع البيانات اإلضافية عن التعداد 3أنظر امللحق   16

 املمولني غري باملوظفني اخلاصة قامر األ إضافة لدى تغيري من ما ولذا وامليزانية، العمل برنامج من ممّولون الوطنيني الفنيني املوظفني فئة يف املوظفني مجيع  17
 .وامليزانية العمل لربنامج العام احلساب من
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 احلساب من ملمّولنيا املوظفني إىل بالنسبة تظهر اليت لتلك مماثلة حتّوالت االختصاص حسب املوظفني لتوزيع حتليل   يبنّي 
وعندما يتم جتميع الوظائف املمّولة من احلساب العام ومن حساب (. 7-3 اجلدول) بكثري أعلى مطلقة بأرقام لكن العام

 ة احليوانيةوالثرو  الزراعة عن التحّول يتمّ  حيث األغذية وسالمة التغذية جمال يف( وظيفة42) األكرب الزيادة حتصلاألمانة، 
 بشكل التغيريات ذهه تلخيص جيري الفنية، اإلدارات يف املوظفني قدرات يف تراجع إزاء القلق ضوء يفو . ةوظيف 36مبقدار 
 .1-3 اإلطار يف منفصل

 
 (األمانة وحساب العام الحساب) االختصاص حسب الرئيسيين الفنيين الموظفين عدد في النمو: 7-3الجدول 

 االختصاص
 التغيير 2016 2012

 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف
 (%1400.0) 14 (%1700.0) 17 15 18 1 1  وتنمية القدرات الدعوة

 (%17.3-) 23- (%11.7-) 17- 110 128 133 145 الزراعة

 (%100.0) 11 (%0.0) 0 22 14 11 14 قانون التنمية

 (%25.0) 7 (%32.3) 10 35 41 28 31 التنمية االقتصادية واالجتماعية

 (%13.8) 20 (%14.7) 26 165 203 145 177 االقتصاد

 (%29.0) 18 (%31.9) 22 80 91 62 69 وتغري املناخ البيئة واملوارد الطبيعية

 (%2.2) 2 (%10.5) 11 93 116 91 105 د األمساك وتربية األحياء املائيةيمصا

 (%15.6) 15 (%12.6) 13 111 116 96 103 الغابات

 (%51.9) 14 (%65.6) 21 41 53 27 32 واملعارف إدارة املعلومات

 (%2.9) 1 (%2.3) 1 36 45 35 44 إدارة األراضي واملياه

 (%21.4-) 3- (%21.4-) 3- 11 11 14 14 حيازة األراضي

 (%35.2-) 25- (%24.7-) 19- 46 58 71 77 الثروة احليوانية

 (%112.8) 44 (%87.5) 42 83 90 39 48 التغذية وسالمة األغذية

 (%19.5) 8 (%14.9) 7 49 54 41 47 اإلحصاءات

 (%24.1-) 40- (%19.7-) 36- 126 147 166 183  التقينالتعاون 

 (%41.8) 56 (%23.0) 37 190 198 134 161  اإلدارة الفنية

 (%10.9) 119 (%10.6) 132 1213 1383 1094 1251 المجموع
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 المقر الرئيسي -نيةالف اإلدارات في القدرات: 1-3 اإلطار

. ففضال  2016حىت عام  2012ظهرت بعض املخاوف من تراجع يف قدرات املوظفني يف اإلدارات الفنية يف مقر املنظمة من عام 
وظائف الفنية بعض التغيريات املهمة يف عدد ال تعودعن انتداب موظفني من اإلدارات الفنية إىل أفرقة الربامج االسرتاتيجية، 

ل مرحلة. متكررة أقرها األعضاء يف املنظمة يف ك ريات هيكليةتغ إىل فردية،الدارات اإلبرنامج العمل وامليزانية يف  املمولة من
، يف حني مت ختفيض 2012ونتيجة لذلك، مت االحتفا  بوجه عام، بسالمة مجيع القدرات الفنية داخل اإلدارات الفنية منذ عام 

 بعض احلاالت. عدد الوظائف يف اإلدارات الفردية يف

وقد أدت هذه التغيريات اهليكلية إىل تعزيز اخلربة يف جماالت عمل حمددة لتعظيم أثرها، مثل العمل يف جمال السياسات، والتغذية. 
وظيفة  27، مت نقل 2013ويف أعقاب تنفيذ تقييم دور منظمة األغذية والزراعة وعملها يف جمال السياسات الغذائية والزراعية عام 

عن تقييم  ملنبثقةالة بالعمل يف جمال السياسات إىل إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية. وكذلك، أدى تنفيذ التوصيات مّتص
لتنمية شعبة التغذية السابقة يف إدارة الزراعة ومحاية املستهلك إىل إدارة اعمل املنظمة يف جمال التغذية يف العام نفسه إىل نقل 

وظيفة يف إدارة  30ة، بوصفها شعبة التغذية والنظم الغذائية. وقد أدى ذلك إىل خسارة رئيسية قدرها االقتصادية واالجتماعي
الزراعة ومحاية املستهلك. ولكن مل تفض عملييت النقل املذكورتني إىل تراجع يف القدرات الفنية للمنظمة يف التغذية أو العمل يف 

 جمال السياسات.

أيضا  بتحسني تنفيذ الربامج يف بعض القطاعات، مثل مصايد األمساك والغابات،  2012عام ات التحولية منذ التغري ومسحت 
وذلك من خالل تفكيك الصوامع املنعزلة بني العمل يف جمال السياسات والعمل الفين. وأدى ذلك إىل دمج الشعبتني املعنيتني 

 ليات الدمج هذه إىل إلغاء منصب مدير يف كل إدارة علىيف إداريت الغابات ومصايد األمساك. ويف املقابل، أدت عم 2014عام 
باستحداث منصبني من  2017-2016خالل تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة ، وبالتايل مت التعويض عن ذلك املستوى الرفيع

 رتبة مدير يف كل إدارة لتعزيز القدرة اإلدارية األفقية.

، 2012رى ضرورية لدعم التحسن يف تقدمي اخلدمات من جانب املنظمة منذ عام وجرت أيضا  عمليات نقل وتعديل وظائف أخ
، ونقل وظائفها إىل إدارة التنمية االقتصادية 2016( تفكيك شعبة البنية األساسية الريفية والصناعات الزراعية عام 1مبا يف ذلك: )

( إنشاء مكتب سالمة 2وظيفة؛ ) 24املستهلك مبقدار  واالجتماعية، ما أدى إىل تراجع عدد الوظائف يف إدارة الزراعة ومحاية
( تعزيز إدارة التنمية 3وظيفة ممولة من برنامج العمل وامليزانية؛ ) 17مع  2016األغذية يف إدارة الزراعة ومحاية املستهلك عام 

 وظيفة. 20، ما أدى إىل زيادة مبقدار 2016االقتصادية واالجتماعية من خالل نقل قدرات حمددة إليها عام 

املقر الرئيسي يف  هذه اإلدارات يف يف وامليزانية العمل برنامج من املمّولني+ ف فئة من املوظفني مجيع إىل أدناه اجلدول ويشري
 .2016و 2012العامني 
 (والميزانية العمل برنامج من الممولون) المختارة التنظيمية الوحدات حسب الفنية الفئة من الموظفين جميع: الجدول

 

 (مئويةال النسبة)التغيير  2016 2012 الفئة اإلدارة

 

 (%15-) 22- 120 142 الفنية القدرات جمموع الزراعة

 الفنية القدرات جمموع املوارد الطبيعية
48 16 -32 (67%) 

 الفنية القدرات جمموع التنمية االقتصادية واالجتماعية
108 157 49 (45%) 

 (%3-) 2- 73 75 الفنية قدراتال جمموع مصايد األمساك

 (%6-) 3- 46 49 الفنية القدرات جمموع الغابات
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 المجموع العام

 (%1-) 6- 407 413 القدرات الفنية الرئيسية

القدرات الفنية 
 التمكينية

9 5 -4 (-44%) 

 (%2-) 10- 412 422 ةالفني القدرات مجموع

 

 
 غري من ةالبشري املوارد وهو واحد، هنائي مكّون إضافة ينبغي .األمانة حساب -الموظفين  غير من البشرية الموارد
 الصورة وتبنّي (. 8-3 اجلدول أُنظر) املنظمة يف الفنية البشرية املوارد صورة الستكمال األمانة، حساب من املمّولة املوظفني
 .املائة يف 8.1 بنسبة أو وظيفة 455 الوظائف جمموع ازداد حيث الفنية، القدرات يف منوا   الكاملة

 
 الفنية البشرية الموارد جميع: 8-3الجدول 

 الفئة
2014 2016 

  2016-2014في الفترة  التغيير
 (مئويةال نسبة)ال

 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف
 (%3.7) 53 (%5.0) 85 1489 1773 1436 1688 جمموع املوظفني الفنيني

 (%35.2) 374 (%35.2) 374 1438 1438 1064 1064 االستشاريون

 (%16.3-) 59- (%16.3-) 59- 303 303 362 362 احلائزون على اتفاقات خدمات شخصية

 (%8.1-) 5- (%8.1-) 5- 57 57 62 62 املتقاعدون من األمم املتحدة

 (%2.6) 62 (%2.6) 62 2481 2481 2419 2419 موظفو املشاريع الوطنيون

 (%9.5) 372 (%9.5) 372 4279 4279 3907 3907 وارد البشرية الفنية من غري املوظفنيجمموع امل

 1688 (%2.4) 41 1457 1729 1436 1688 جمموع املوظفني الفنيني

 (%7.9) 423 (%8.1) 455 5768 6052 5345 5597 مجموع الموارد البشرية الفنية
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 الفنية القدرات موقع -دال
 

 اجلدول يف 2016و 2012 عامي بني امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر يف الفنيني املوظفني قدرات يف االجتاهات تظهر
 يف31) أسرع بوترية لكن الرئيسي املقر يف املائة يف 6.2 بنسبة الرئيسية الفنيةالوظائف  ازدادت الفرتة، هذه وخالل. )أ(3-9

 وارتفعت الرئيسي املقر يف املائة يف 37.4 بنسبة اخنفضت فقد التمكينية يةالفن القدرات وأّما. امليدانية املكاتب يف( املائة
 .2014و 2012 عامي بني التغيري هذا من األكرب اجلزء وحصل. امليدانية املكاتب يف املائة يف 22.2 بنسبة
 

 الميدانية والمكاتب الرئيسي المقر -الفنيين الموظفين موقع )أ(:9-3الجدول 

 والموقع الفئة
 2016-2012في الفترة  التغيير 182016 2012

 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف (مئويةال نسبة)ال

 المقر الرئيسي
 (%0.4) 3 (%6.2) 49 702 839 699 790 القدرات الفنية الرئيسية

 (%42.3-) 134- (%37.4-) 138- 183 231 317 369 القدرات الفنية التمكينية

 (%12.9-) 131- (%7.7-) 89- 885 1070 1016 1159 وظفني الفنينيجمموع امل

 المكاتب الميدانية
 (%44.6) 176 (%31.0) 143 571 604 395 461 القدرات الفنية الرئيسية

 (%54.2-) 39- (%22.2) 18 33 99 72 81 القدرات الفنية التمكينية

 (%29.3) 137  (%29.7) 161 604 703 467 542 جمموع املوظفني الفنيني

 (%0.4) 6 (%4.2) 72 1489 1773 1483 1701 المجموع

 
 الفنية لقدراتا شهدت اجلدول، يبّينه وكما. الفنية القدرات إىل املوظفني غري من البشرية املوارد )ب(9-3 اجلدول يضيف
 يف 5.6 بنسبة الزيادة من بكثري ىأعل أي ،2016و 2014 عامي بني املائة يف 13.4 بنسبة منوا   الرئيسي املقر يف اإلمجالية
 عام املائة يف 32.5 من يالرئيس املقر يف اإلمجالية الفنية القدرات نسبة ارتفعت لذلك، ونتيجة. امليدانية املكاتب يف املائة

 .2016 عام املائة يف 34.1 إىل 2014
  

                                                           
 .2016ديسمرب/ كانون األول  31اعتبارا  من  متداولةيف هذا اجلدول  األرقام  18
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 الميدانية والمكاتب الرئيسي المقر - اإلجمالية الفنية القدرات موقع )ب(:9-3الجدول 

 والموقع الفئة
 2016-2014في الفترة  التغيير 201619 2014

 (مئويةال نسبة)ال
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 المقر الرئيسي
 (%1.3) 9 (%5.0) 40 702 839 693 799 القدرات الفنية الرئيسية

 (%18.7-) 42- (%10.1-) 26- 183 231 225 257 القدرات الفنية التمكينية

 (%3.6-) 33- (%1.3) 14 885 1070 918 1056 جمموع املوظفني الفنيني

 (%30.0) 230 (%30.0) 230 996 996 766 766 املوارد البشرية من غري املوظفني

 (%11.7) 197 (%13.4) 244 1881 2066 1684 1822  المجموع الفرعي

 المكاتب الميدانية
 (%5.8) 25 (%0.7-) 4- 455 534 430 538 القدرات الفنية الرئيسية

 (%23.9) 21 (%19.1) 18 109 112 88 94 القدرات الفنية التمكينية

 (%8.9) 46 (%2.2) 14 564 646 518 632 جمموع املوظفني الفنيني

 (%4.5) 142 (%4.5) 142 3283 3283 3141 3141 املوارد البشرية من غري املوظفني

 (%6.2) 228 (%5.6) 213 3887 3986 3659 3773  المجموع الفرعي

 (%8.0) 425 (%8.2) 457 5768 6052 5343 5595 المجموع

 - - %32.6 %34.1 %31.5 %32.5 النسبة في المقر الرئيسي

 
 واملوارد البشرية من غري املوظفني وخربهتم املوظفني مؤهالت -هاء

 
 بشكل واسع معظم املؤشرات املتصلة مبؤهالت املوظفني ظمةاملنخالل السنوات العديدة املاضية، حّسنت  التوظيف.

هذه النسبة املرتفعة . و شهادة ماجستري أو يف الدراسات العلياعلى وخربهتم. وقد ارتفعت نسبة املوظفني اجلدد احلائزين 
قيت مستقرة حىت ب 2010يف املائة من املوظفني احلائزين على شهادة ماجستري أو شهادة أعلى عام  91أصال  اليت بلغت 

، متاشيا  مع تنفيذ التغيريات التحولية. ولدى الرتكيز فقط على املوظفني 2015يف املائة عام  98وارتفعت إىل  2013عام 
 (.10-3يف املائة خالل هذه الفرتة )اجلدول  47إىل  42شهادة دكتوراه )أو شهادة أعلى(، سّجلت زيادة من على احلائزين 

 
 التوظيف عام حسب المنظمة في الجدد الموظفين لدى والخبرة العلمية تالمؤهال :10-3الجدول 

 2015 2013 2010 المؤهالت

 1 4 6 بكالوريوس/بكالوريوس علوم أو بكالوريوس يف إدارة األعمال 

 30 20 34 ماجستري/ماجستري علوم أو ماجستري يف إدارة األعمال 

 28 22 29 شهادة دكتوراه

 59 46 69 اجملموع

 %98 %91 %91 سبة احلائزين على شهادة ماجستري أو أعلىن

 %47 %47 %42 نسبة احلائزين على شهادة دكتوراه أو أعلى

 18 20 16 متوسط عدد سنوات الخبرة المهنية لكل موظف جديد

                                                           
 .نفسه املرجع  19
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 الفنية القدرات فئة يفو . أدناه 11-3 اجلدول يف املبنّي  املنظمة لدى احلاليني املوظفني توزيع يف اجلدد املوظفون ساهم لقدو 

 شهادةعلى  حائزون املوظفني من املائة يف 46و أعلى، أو ماجستري شهادة على حائزون املوظفني من املائة يف 96 الرئيسية،
 .أعلى مؤهالت أو دكتوراه

 
 حيث ني،املوظف اتفئ عرب نسبيا   التقسيم يّتسق اخلربة، سنوات أي للمؤهالت، آخر مؤشر خيصّ  ما يف. الخبرة سنوات
 سنة 14و 10 بني وما املنظمة يف للموظفني سنة 15و 11 بني ما خربة، سنة 25 أو 24 متوسط الثالث الفئات تبنّي 

 (.11-3 اجلدول) املنظمة خارجمن  للموظفني
 

 2016عام  -المنظمة موظفي لدى الخبرة أو العلمية المؤهالت :11-3الجدول 

 الفئة

  الخبرة سنوات متوسط شهادةعلى  الحائزين الموظفين عدد
 األولى الشهادة منذ

 بكالوريوس/بكالوريوس
 بكالوريوس أو علوم
 األعمال إدارة في

 ماجستير/ماجستير
 ماجستير أو علوم
 األعمال إدارة في

أعلى من  دكتوراه
 المجموع دكتوراه

من شهادة   %
ماجستير 
 وأعلى

من شهادة   %
من غير  في  الدكتوراه وأعلى

 وعالمجم المنظمة

 25 14 11 %46 %96 693 20 301 347 25 الوظائف الفنية الرئيسية

 25 10 15 %6 %80 158 1 9 117 31 ةالوظائف الفنية التمكيني

 24 11 12 %5 %78 95 0 5 69 21 الدعم اإلداري

 25 13 12 %36 %92 946 21 315 533 77 المجموع

 
 

 املوظفني أن حني يف ،2016و 2012 عامي بني األكرب العمرية الفئات يف املوظفني نسبة يف زيادة حصلت .العمرية المالمح
 وينظر. املتوسط يف وامليزانية العمل برنامج من املمولني املوظفني من سنا   أصغر وامليزانية العمل برنامج من املمّولني غري

 حُيتسبون الذين وامليزانية العمل جبرنام من املمّولني وغري املمّولني الرئيسيني الفنيني املوظفني من املئوية النسبة يف أدناه اجلدول
 الفرتة هذه خالل وامليزانية العمل برنامج من املمولني املوظفني توزّع يتغرّي  ومل. 2016و 2012 عامي العمرية الفئة حسب
 غري املوظفون اوأمّ . 2016 عام املائة يف 60.1و 2012 عام اخلمسني عمر فوق املوظفني من املائة يف 59.6 كان  حيث
يف املائة فقط ما  32.2كان   حيث الفرتة، هذه خالل بعيد حدّ  إىل سنا   أصغر كانوا  فقد وامليزانية العمل برنامج من املمّولني
سن  دون حيث تراجعت نسبة املوظفني الشيء؛ وازداد سن هؤالء املوظفني بعض 2016اخلمسني حبلول سنة سن فوق 

 (.12-3 اجلدول أُنظر) املائة يف 32 إىل ةاملائ يف 36.5 من األربعني
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 فقط الرئيسيين الفنيين الموظفين أعمال توزّع: 12-3الجدول 
 

 العمرية الفئة
2012 2016 

 العمل برنامج من الممول
 والميزانية

 العمل برنامج من الممول غير
 والميزانية

 برنامج من الممول
 والميزانية العمل

 برنامج من الممول غير
 والميزانية العمل

 %2.9 %0.8 %2.8 %0.9 وما دون 29 سن

 %29.1 %11.3 %33.7 %10.7 39إىل  30 من سن

 %35.7 %27.7 %32.9 %28.8 49إىل  40 من سن

 %31.2 %59.3 %30.3 %59.6 61إىل  50 من سن

 %1.0 %0.8 %0.3 %0.0 سنة وما فوق 62 سن

 
فنية ارجي لتحسني معارفهم الفردية واملسامهة يف مجيع القدرات اليب خر يشارك موظفو املنظمة يف تد .الفني التدريب
 136إىل  هذا العدد وارتفع 2014موظفا  عام  112عدد املوظفني الذين شاركوا يف تدريب خارجي حوايل  وكان للمنظمة.

سبة املشاركني (. وشهدت ن13-3يوما  من التدريب على التوايل )اجلدول  1 258و 1 062، ما ميثل 2016موظفا  عام 
املستفيدين من التدريب يف جماالت تقنية مثل الزراعة، والثروة احليوانية، ومصايد األمساك، والغابات، واالقتصاد، واألمن 

 .2016يف املائة عام  57إىل  2014يف املائة عام  40الغذائي، وتكنولوجيا املعلومات، وتغرّي املناخ، زيادة من 
 

 المنظمة في تقنيال التدريب: 13-3 الجدول
 

 2016 2015 2014 التدريب وأيام التدريب في المشاركون

في الفترة  التغيير
)نسبة  2014-2016

 مئوية(
 (%21) 24 136 102 112 الدورات مجيع املشاركني، عدد

 (%73) 33 78 51 45 فقط الفنية الدورات املشاركني، عدد

 - %57 %50 %40 المجموع من ويةمئ نسبة تقنية، تدريبات أجرواالذين  المشاركون
 (%18) 196 1258 1040 1062  اخلارجي التدريب أيام عدد

 (%36) 174 663 390 489 فقط التقنية الدورات اخلارجي، التدريب أيام عدد

 - %53 %38 %46 المجموع من مئوية نسبة الخارجي، التقني التدريب أيام

 
رية من أثريت بعض التساؤالت بشأن مستوى اخلربة اليت تتمتع را املوارد البش. الموظفين غير من البشرية الموارد خبرة

بيانات حول خربة لغري املوظفني وما إذا كانت تعكس الذاكرة املؤسسية للمنظمة وتساهم يف تكوينها. ويف حني ال تتوافر ا
ابعة والستني بعد ىل جلنة املالية يف دورهتا الر ملوظفني، رُفعت إفني كما هي احلال مع املوارد البشرية من غري املوظومؤهالت ا

ملوا فيها لصاع عحبسب عدد السنوات اليت  احلائزين على عقود خدمات شخصيةاالستشاريني و ية بصيلاملائة الئحة تف
ات استشاريا  وحائزا  على عقد خدم 2 350هناك ما جمموعه  ، كان2016نوفمرب/ تشرين الثاي  1واعتبارا  من  20.املنظمة

نصفهم  ن بشكل متوازن بني املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. ويتمّتع، ويتوزعو شخصية يعملون مع املنظمة مبوجب عقود
سنوات، وحوايل  مخس تفوق خربهتم يف العمل مع املنظمةخبربة عمل مع املنظمة تفوق ثالث سنوات، وأكثر من ثلثهم 

متقاعدي األمم (. إضافة  إىل ذلك، ال يشمل هذا اجلدول 14-3اجلدول عشر سنوات )أنظر يف املائة منهم تفوق ال 20

                                                           
 .إضافية معلومات البشرية، املوارد إدارة ،FC 164/7Add.1 الوثيقة  20



 

21 

بصفتهم موارد بشرية من غري املوظفني ليقدموا خربهتم يف مشاريع حمددة. وبوصفهم املنظمة املتحدة الذين عادوا إىل 
 متقاعدين، فإهنم يتمتعون خبربة كبرية يف املنظمة.

 
 المنظمة في شخصية خدمات عقود على ينوالحائز  االستشاريين خبرة: 14-3 الجدول

 

 موقعال
 المجموع  المئوية بالنسبة المنظمة، في الخدمة سنوات 

0-3 4-5 6-9 10+ 

 52.3 الرئيسي املقر
13.2 17.5 16.9 1170 

 48.6 ةامليداني املكاتب
15.6 14.2 21.6 1180 

 50.4 اجملموع
14.4 15.9 19.3 2350 
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 بتنفيذ الربامج املتصل البعد - نيةالف القدرات: 4 الباب
 

 واخلدمات املنتجات -ألف
 
 الرئيسي املقريف  دراتوالق باخلربة الكامل االحتفا  سياق ضمن" األمانة عليها اتفقت اليت التحّولية التغيريات حتاقرتُ 

 الذي املعياري العمل من الواسعة اجملموعة إىل وأشري 21".العاملية العامة والسلع واملعايري القواعد على الفين العمل لصاع
. 2015 الثاي تشرين/نوفمرب يف اجمللس إىل رُفعت 22إعالمية مذكرة يف الربامج بتنفيذ العمل هذا وعالقة املنظمة به قامت
 واملعلومات لبياناتوا واملعارف املعايري؛ وضع صكوك: للمنظمة الرئيسية الوظائف مع تتواءم أولية فئات سبع ضّمت وقد
. والدعوة االتصالو  الشراكات؛و  اجليدة؛ واملمارسة والتكنولوجيا واملعرفة القدرات؛ وتنمية السياسايت؛ واحلوار تنتج؛ اليت

 إجناز لتقييما هذا ويستخدم. القطري املستوى على تُقّدم هامة أخرى خدمة اجلنوب بلدان بني يف ما التعاون ويشّكل
 .الفنية للقدرات هام كمقياس  فيها تساهم اليت جاتواملخر  الفئات هذه يف واخلدمات املنتجات

 
  اختالفا   ،(1-4 القسم) 4 امللحق يُفّصلها واليت ،2016و 2012 عامي بني واخلدمات املنتجات تقدمي وجهات تبني كما
 .2016و 2012 عامي بني حصل الذي التغيري 1-4 اجلدول ويظهر. السنوات بني كبريا  

 
 مختارة وخدمات منتجات: 1-4 الجدول

 المؤشر الفئة
2012 2013 2014 2015 201623 

 التغيير
2012-2016 

 )نسبة مئوية(
 
صكوك وضع  

 المعايير
 رييوضع املعا صكوك

78 90 101 138 160 82 (105%) 

 والبيانات المعارف
 التي والمعلومات

 إنتاجها يتم

 1923 1083 2172 996 962 املطبوعات والكتّيبات
  (%100)  961  )فعلي(

 إلكرتونية تنشر البيانات الزيارات إىل مواقع
 باآلالف()

154 209 196 165 219 65 (42%) 

 القدرات تنميةجترى فيها  اليت البلدان
 (%6) 3 55 51 59 49 52 اإلحصائية

 السياساتي الحوار
 على القدرات وتنمية

 العالمي المستويات
 والقطري واإلقليمي

غري  (باآلالف) السفر أذونات
 توفرم

12.2 13.2 16.1 15  2.8 (23%)
24

 

 (%55) 138 391 305 275 250 253 نظمةامل ندواتال/ؤمتراتامل/فنيةال عملال حلقات

 غري متوفر  الفرتة خالل 280  اخلارجية الفنية الربامج دعم

                                                           
 12 .ص ،2012 أيار/، مايو2013-2012 وامليزانية العمل برنامج على إضافية التتعدي ،CL 144/3 الوثيقة  21

 2015ي يتشرين الثا/نوفمرب ،العمل املعياري ملنظمة األغذية والزراعة وعالقته بتنفيذ الربامج.  3، املذكرة اإلعالمية رقم CL 153/3الوثيقة   22

 السنة هناية إىل األول تشرين/ أكتوبر من 2016 عام أرقام استنبطت ذلك، خالف عالمة توضع مل ما   23

 .2013مقاس من عام   24



 

23 

 توالتكنولوجيا المعرفة
 الجيدة والممارسات

 (%33) 1   4 8 5 2 3 رئيسية تقارير

غري  (باآلالف) رئيسية وجهات نظر
 متوفر

173 1146 590  

 (فعلي)  
 

                                        
 778(450%)25 

 (%17-) 6- 30 53 52 51 36 عام كل  املوقعة االتفاقات الشراكات

ان بين بلد في ماالتعاون 
 الجنوب

 بلدان بني يف ما التعاون من املستفيدة البلدان
 (%73) 32 76 30 30 46 44 اجلنوب

  (41%) 11 38 28 40 29 27 عمل خبطط املرفقة املوقعة االتفاقات

 منظمات من املعارون الفنيون ملوظفونا
 (%55-) 122- 100 60 138 113 222 ماحنة

 من جزءك  تدريبا   تلقوا الذين املوظفني جمموع
350 350 350 350 350 نوباجل بلدان بني يف ما التعاون اتفاقات

26
 0 

واالتصال على  الدعوة
العالمي  المستويات
 والقطري واإلقليمي

  اإلعالمية ملبادراتا مقاالت عدد
 (اإلعالمية لكبار املسؤولني اتاملبادر )

غري 
 متوفر

1061 1919 2270 

2213 
                                        

 )فعلي(
1152 

(109%)28 

 
 عام كل  وقّعةامل الشراكات اتفاقات مها اثنني ينباستثناء الفرتة هذه خالل ألخرىا واخلدمات املنتجات مجيع ازدادت
  ماحنة. جهات من نو املعار  نو الفني نو واملوظف

 
 االسرتاتيجية لألهداف الداعمة املخرجات -باء

 
  ويلخص .2015-2014 للفرتة املنظمة نتائج إطار يف احملّددة االسرتاتيجية األهداف خمرجات على اجمللس فقوا

 2016و 2014 عامي بني تقدما   املنظمة حققت قدو . املاضية الثالث السنوات مدى على املخرجات إجناز 2-4 اجلدول
 املخرجات غايات من املائة يف 86 جتاوزت أو املنظمة حققت قدف. االسرتاتيجية ألهدافها دعما   املخرجات غايات حتقيقيف 
 ذاهاملهم مبقدار كبري أن  منو . الغايات من فقط املائة يف 82 ُحّقق عندما ،2014عام  عن حتّسن وذلك ،2016 عاميف 

 يف عما( الغاية من املائة يف100) 2016 عام يفأكثر صرامة " الغاية جتاوز أو حتقيق"  لا معيارإطار  يفحدث  التحّسن
 قطاعاتلني ااملشرتك ب السادس دفباهل يتعلق يف ما ذلك، إىل ضافةإلوبا(. الغاية من املائة يف 75) 2015و 2014عامي 
 ملزيد 2-4 القسم ،4 امللحق نظرأ .مجيعها الغايات تجتاوز  أو املنظمة حققت واخلدمات، واملعرفة الفنية باجلودة املتعلق
 . التفصيلية املعلومات من
 

                                                           
 2013مقاس من عام   25

 .يستند التقدير على احملافظة على الوجهة، بدال  من االستنباط  26
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 أجرته املنظمة س مل امن استجابو  نصف الحظ املنظمة، يف واخلدمات واملعرفة الفنية اجلودة حتسني ردف يتعلق يف ماو 
  27.لأفض أو كافية  للمنظمة الفنية القدرات أن للمس  استجابوا ممن املائة يف 62 اعترب ،2015 عام ويف. تقدم حدوث

 2016.28يف املائة يف عام  68.5إىل  ليصلوحتّسن ذلك 
 

 2015-2014 للفترة المستهدفة المخرجات تحقيق: 2-4 الجدول

 عدد الهدف
 المؤشرات

 امع غاية تحقيق/تجاوز
2014 

 امع غاية تحقيق/تجاوز
2015 

 امع غاية تحقيق/تجاوز
2016 

 الغذائي األمنالفقر وانعدام  على القضاء: 1اهلدف االسرتاتيجي 
 %88 %100 %75 8 التغذية وسوء

مصايد األمساك و  والغاباتجعل الزراعة : 2اهلدف االسرتاتيجي 
 %69 %85 %77 13 استدامةنتاجية و إأكثر 

 %80 %90 %70 10 الريف: احلّد من الفقر يف 3اهلدف االسرتاتيجي 

 مشوال  ظم زراعية وغذائية أكثر متكني نُ : 4اهلدف االسرتاتيجي 
 وكفاءة

10 100% 100% 100% 

زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام : 5اهلدف االسرتاتيجي 
 التهديدات واألزمات

10/9
29

 90% 80% 100% 

 %86 %90 %82 50/5130 المجموع

 %100 %100 2014ال غايات لعام  6 الفنية: اجلودة 6اهلدف 

 
 الربامج بتنفيذ املتعلقة اإلضافية األبعاد -جيم

 
 .الربامج بتنفيذ متعلقني آخرين بعدين يف أيضا   التقييم نظر
 

 يف التقرير ونظر. 2015 أيلول/بتمربس يف التقييم مكتب أصدرها اليت املطبوعات يغطي تقرير يف التقييم فريق يبحث أوال ،
 حنو على ضيةمر  التقنية جودهتا أن التقرير ووجد مستقلني، خارجيني مراجعني مبساعدة للمنظمة مطبوعة 236 من عّينة

 ملعرفةا يف املنظمة مسامهة خيصّ  يف ما إجيابية النتائج وكانت(. نقاط 6 من سّلم على 4.3 نقطة حاز مبتوسط) متوسط
 أهداف مع عامة صورةب متسقة للمنظمة املؤسسية املطبوعات" أن إىل التقرير ويشري والزراعة، األغذية عن والقطرية العاملية
 جرى الذين املستخدمون وأشار". كبري  بشكل مقروءة الرئيسية،العامل  حالة تقارير وخباصة املطبوعات،" وأن ،"املنظمة
 أن غري. فينال وحمتواها عرضها حيث من عامة   بصورة اجلودة عالية مةاملنظ مطبوعات أن االستعراض خالل رم االتصال

 واملسائل اعياالجتم اإلدماج ومسائل واالستدامة، البيئة مفاهيم دمج مثل أخرى، جودة معايري" أن استنتج قد االستعراض
 ."متاما   مرض   بشكل تُعاجل مل اجلنسني، بني باملساواة املتصلة

 

                                                           
 .182الفقرة ، 2016، أبريل/نيسان 2015-2014تقرير تنفيذ الربامج للفرتة ، C 2017/8الوثيقة   27

 .25 الفقرة، 2016 ،التقرير التوليفي الستعراض منتصف املدة /3PC 121 الوثيقة  28
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 ملطبوعات الدخل املتوسطةو  املنخفضة البلدان يف املستخدمني تقييم فإن االستعراض، هذا يف هتماملال مثري استنتاج سبحبو 
 مؤثرة، نظمةامل طبوعاتم أن فقرا   األكثر البلدان وجتد. الدخل املرتفعة البلدان يف املستخدمني تقييم من أفضل كاناملنظمة  
 تقاريرها يفنظمة امل توجههااليت  ساسيةاأل الرسائل اعتماد كثريةيان  أح يف يعيق املالئمة واملوارد الشراكات غياب أن رغم

  تقينال التمّيز وفريت يف أولية بصورةاملنظمة  مطبوعات سامهت املس ، يف شاركوا الذين للمستخدمني ووفقا  . الرئيسية
  واألداء واملمارسات البحوث وحتسني ،(يف املائة 97) األمهية حامسة مسائل إزاء الوعي مستوى ورفع ،(يف املائة 97)
 دون من اذاهت النتائج حتقيق من متّكنوا ملا أهنم املستخدمني من يف املائة 74 أشار فقد ذلك، على وعالوة  (. يف املائة 95)

 فكانت ألدىنا بالتصنيف حظيت اليت املسامهة وأماّ . منهم العديد عمل يف جدا   هامةنظمة امل موارد وأن ،نظمةامل مطبوعات
 ".اإلنسان وحقوق باملساواة بني اجلنسني املتعلقة املسائل على لتأثريا"
 
 احتياجات وتدمج ددحت أنعلى املنظمة  ينبغي أوال ،. للتحسني رئيسيتان توصيتان التقرير يف وردت ذاته، الوقت ويف

 قبل أمنت لالحتياجات يما  تقي جتري أنينبغي على املنظمة  وثانيا ،. املطبوعات وضع عملية يف أفضل حنو على املستخدمني
 .املطبوعات وضع
 

شبكة تقييم  مان أجرهتااستعراضعدة استعراضات للمنظمة.  يف التقييم هذا ينظر التقييم، مكتب تقرير إىل إضافة   ثانيا ،
 املعلومات على التقييم عمليات استندت وقد. 2014و 2011 عامييف  املنظمة أداء لتقييم 31أداء املنظمات املتعددة األطراف

 وضمّ . نظمةامل موظفي مع مقابالتإجراء و  الوثائق، واستعراض رئيسيني، مصلحة ألصحاب مس  خالل منمجعت  اليت
ا اهتمقر  اليت تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف شبكةل املاحنة واجلهات ،منظمةلل املباشرين الشركاء لمس ستجيبون لامل
 تهر أج الذي املس  يف 8و ،2014 عاميف  الشبكة أجرته الذي املس  يف بلدان ستة شاركتو  .الرئيسي املقر ويف انالبلديف 
 . 2011 عاميف 
 

 ؤسسيةامل يةسرتاتيجاال - هامة أربعة جماالت ويف. تقريبا   داءمن مؤشرات األ مؤشر كل  يف حتّسنا   2014 عام تقييم والحظ
 حتّسنت - لسياسايتا احلوار يف واملسامهة ،الوطنية اخلطط ودعم لنتائج،ا على قطريال رتكيزالو  واضحة، والية إىل ستندةامل

 عاميف  شبكةال حّددهتا اليتاخلمسة  القصور جاالتمب ومقارنة  ". أكثر أو قوي" إىل" أقلّ  أو غري كاف  " من التصنيفات
 وتقدمي البشرية، داملوار  وإدارة ألداء،با املساعدة إدارة وربط املساعدة، ختصيص وقرارات النتائج، على القطري الرتكيز) 2011

 ومن(. شريةالب املوارد وإدارة النتائج، إىل باالستناد امليزانية إعداد) اثنان ورانقص 2014 عامحدد يف  ،(األداء عن علوماتامل
 إىل حاجة هناك زالت ال أنه إىل البشرية املوارد دارةإل نسبيا   املنخفض التقدير أشار التحديد، وجه على التقنية القدرة حيث
 واراحل يف ةواملسامه الوطنية، اخلطط دعم مثل) املعياري املنظمة عمل مع ةقعالبال اإلجيابية النتائج لكن تقدم، إحراز

تفصيلية،  تصنيفات ذلك يف مبا املعلومات، من املزيديرد و . نتائج إجناز على قدرهتا تبين كانت  املنظمة أن أثبتت( سياسايتال
 .3-4 القسم ،4 امللحقيف 
 

                                                           
املتعددة األطراف لتقييم أداء املنظمة هي منظمة من احلكومات ذات اهتمام مشرتك يف فعالية املنظمات املتعددة  تقييم أداء املنظمات شبكة  31 
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 االستنتاجات ومُجّعت  32.للمنظمة مراجعة وزارة التعاون االقتصادي والتنمية االحتادية يف أملانيا أكملت ،2015 عام يف
 األسرتالية املراجعةو  ،2014و 2011 لعامي األطراف املتعددة املنظمات أداء تقييم شبكة مراجعيت من إليها توصلت اليت

يف عام  اوحتديثه 2011 عام يف املتحدة اململكةأجرهتا  يتال األطراف ةاملتعدد املراجعةو  ،2012 ملعا األطراف ةاملتعدد
 بشكل أنه إالّ  ،نيةالف القدرات ختفيض جتاه خماوف عن أعرب األعضاء البلدان بعض أن إىل التقرير أشار حني ويف. 2013
 للعمل القطرية ادةالقي تقوية إىل أدى املنظمة يف مركزيةالال تطبيق أن إىل اخلصوص وجه على وأشار. التغيريات دعم عام
 اإلدارات تنظيم دةوإعا تقنية شبكات وإنشاء املعلومات تكنولوجيا منشآت حتسني أن أيضا اعترب كما.  الطوارئ حاالت يف

راجع االسرتاتيجي طاراإل مبوجب الفنية
ُ
 وأن" التقارير عرفو  الرصد عن للمساءلة واضحة خطوط" إنشاء من املنظمة امكن امل

 تقاسم يف وضعف هوداجل يف االزدواجية بعض إىل سابقا   أدت اليت الصومعة ثقافة على للخروج كبرية  جهودا بذلت املنظمة
  .4-4 القسم ،4 امللحق أنظر ،ملزيد من املعلومات". املعرفة
 

 املتعدد االستعراض" أنه على 2016 عاميف  ونشر ةالربيطاني الدولية التنمية وزارةأجرته الذي  هوتقييم للمنظمة  أحدث وكان
 حتليل استنتاجات مع ومتاشيا  . األطراف املتعددة التنمية مؤسسات من كبري  لعدد التنظيمية فعاليةالقّيم  وقد". األطراف
 وحّسنت تحديالإىل مستوى  ارتفعت" املنظمة أن إىلهذا التقييم  خلص ،األطراف املتعددة املنظمات أداء تقييم شبكة
 عامي بني وتوّصلت اإدارهت هيكلية حّدثت وقد. النتائج عن تقارير وتعدّ  أوض  اسرتاتيجية رؤية اآلن لديها وباتت أداءها،
"االستعراض املتعدد األطراف" هذا  وعزى 33."أمريكي دوالر مليون 100 جتاوزت هامة كفاءة  وفور إىل 2015و 2011

 للمنظمة اإلمجايل اتقديره وكان. حققتهااليت الكفاءة  اتوفور هيكل إدارهتا احملّدث و و  ملنظمةا لقيادة اإلجيابيةاحلصيلة 
 (.5-4 القسم ،4 امللحق) جدا   جيد أو جيد أو كاف    أو ضعيف هي درجات أربع من سّلم على" جيد"
 

 اخلالصة -دال
 

 :الباب هذا يف املقّدمة املعلومات من استنتاجات عدة استخالص ميكن
 

 فئات إىل بالنسبة ةثابت املستويات بقيت حني يف واخلدمات املنتجات من رئيسية فئات عدةيف  توسيعجرى  •
 .أخرى

 معظمها يف تسري االسرتاتيجي باإلطار املرتبطة املخرجات فإن االسرتاتيجي، اإلطار يف احملّددة بالغايات مقارنة   •
 .أو جرى جتاوزها ياتالغا من املائة يف 86 حتقق ،2016في عام ف – الصحي  االجتاه يف

 .2015 عام حىت املعرفة ونتائج املطبوعات وتأثري جودة يف التحّسن بعض حصل •
 يف إمجاليا   حتّسنا   ،2016-2012الفرتة  مدى على هناك أن اخلارجيةعدد من املراجعات  وجد ،عالوة على ذلك •

 .الذي حتدثه ثراأل يفو  للربامج املنظمة إجناز
 

                                                           
32   , Adelphi, January 2015BMZ Mapping of Multilateral Organisations Engaged in DevelopmentBMZ   
 .DecemberRaising the standard: The Multilateral Development Review 2016 , 2016 ،)اململكة املتحدة(ارة التنمية الدولية وز   33
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 كمية  على سلبية ورةبص تؤثر املنظمة مل يف وامليزانية الوظيفي املالك يف التحّوالت أن إىل قدمت ما يشري عامة، وبصورة
 يف ما إلمجاليةا اإلجيابية النتائج يف سامهت قد التحّوالت هذه تكون أن احملتمل من العكس، وعلى. وجودهتا املنتجات
 .لةفعا بصورةللمنظمة  االسرتاتيجية األهداف وحتقيق اجلودة خيصّ 
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 قدما   املضي: 5 الباب
 

 هاأهداف بني واملواءمة منظمةلل االسرتاتيجي التوجه استمرارية على 2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة تشدد
 ا  أيض وتستمر. املستدامة للتنمية هدفا   17 أصل من هدفا   15 يف مقّررة مسامهة مع املستدامة، التنمية وأهداف االسرتاتيجية

 اليت املبادرات تعميق ثلمت واألولويات اإلمجايل التوجه أن كما.  العمل برنامج تنفيذ خالل القطرية األولويات على رتكيزال يف
 هذا ويف. دةع مستويات على الربنامج حتقيق تعزيز إىل اخلطة وتسعى. السابقة األجل املتوسطة اخلطة خالل بدأت

 :يلي ما على تعمل سوف اخلصوص،
 

 .افواإلشر  واملساءلة االسرتاتيجية، الربامج لقيادة اعتمدت اليت الداخلية اإلدارة اتترتيب تعزيز •
 .املكاتب هذه تغطية وتعزيز امليدانية، واملكاتب الرئيسي املقر بني الروابط تعزيز •
 .والنتائج الربامج لتنفيذ الرصد نظام تطوير •
 برنامج يف الرتكيز وإزالة الرتكيز جماالتباالعتبار  خذاأل مع/ الرئيسي املقر يف التنظيمية القدرات وتبسيط ترشيد •

  ذاته الوقت يف واحلفا  املنظمة خلربة األمثل االستخدام يضمن مبا ،2017-2016 للفرتة وامليزانية العمل
 .الرئيسي املقر يف الفنية القدرات مجيع سالمة على

 
 هنجا   نظمةامل دتاعتم وقد. متواصال   اهتماما   فوفةاملص تنفيذ خالل من حتقق الذي املؤسسي التعزيز يستوجب وسوف
 للمصفوفة لفعالا العمل ويطرري. األداء لتحسني اإلدارة ترتيبات كّيفت  حيث املمارسة خالل من بالتعلم يقضي تطوريا  
النوع  على ةألخري ا اإلجراءات رّكزت وقد. يف الوقت ذاته الفنية والقدرات الربامجإجناز  قدرات تعزيز يف االستمرار حتدي

 إضافية دابريت اختاذ الضروري من لذا،. الفنية القدرات بتقويض االنطباع توليد يف ساهم الذي األمر القدرات،األول من 
. البريوقراطية من كربأ قدر إىل يفضي أن دون من إضافية بقيمة يأيت أن لضمان االسرتاتيجي الربنامج إدارة فعالية لتعزيز
  التنظيمية، داتالوحعرب  العملعلى تنسيق و  الشاملة املسائل معاجلة على نظمةامل قدرة حّسنت املصفوفة أن حني ويف

  ت.واملساءال يةاإلدار  واملسؤوليات التقارير رفع قنوات حيث من اليقنيناحي االفتقار إىل م بعض أيضا   أثارتإال أهنا 
 

 بني أي) الرئيسي املقر يف املصفوفة ضمن التقارير رفع يف العالقات لتوضي  التنقيحات من مزيد إجراء ينبغي وبالتايل،
 اإلقليمية املكاتب وبني ،اإلقليمية واملكاتب الرئيسي املقر بني ،(االسرتاتيجية الربامج يف واملدراء الفنية اإلدارات يف املدراء

 ذلك، على وعالوة  . روما يف ةالفني اإلداراتو  اإلقليمية املكاتب يف الفنيني اخلرباء وبني القطرية، واملكاتب الفرعية واإلقليمية
 بالنسبة العالقات يف ضوحا  و  تتطّلب قد الفعالية أن كما.  عليها الرمسي الطابع إضفاء ورمبا املهنية الشبكات لتعزيز حّيز مثة
 الُشعب إىل امليدانية ملكاتبا يف املوظفني وغري املوظفني جانب من -الشبكة يف احلايل الرابط يتعّدى مبا - التقارير رفع إىل

 .املقابلة الفنية
 

 املتعلق البعد إىل وبالنسبة .الرصد لتحسني الفرص من عدد إىل التقييم هذا واجهها اليت البياناتب املتصلة التحديات وتشري
 -املنظمة  برامج تنفيذل املوّزعة البشرية املوارد جلميع متكامال   منظورا   نظمةامل تضع أن اهلام من القدرات، يف باملوارد البشرية

 وعلى. املوظفني غري نم البشرية املوارد فئات مجيع إىل إضافة   وامليزانية العمل برنامج من املمّولني وغري املمّولني املوظفني
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 اماالهتم مع يتفق امب االهتمام من مزيدا   وتدريبها توظيفها يوىل أن املهم من ،الفئات هذه به تضطلع الذي اهلام الدور ضوء
 للقدرات لداخليا الصعيد على تقييم إجراء إمكانية يف تبحث أن املنظمة على يتعني كذلك،.  املوظفون به حيظى الذي
من هذه  وكجزء. نتنيالس لفرتة العمل برنامج مع يتماشى مبا العاملة القوة لتخطيط اسرتاتيجية متارين شكل على الفنية

 املوظفني بني الئمامل توازنال إلحقاق خاصا   اهتماما  أن تبدي  املنظمةتعني على ي ،للمستقبل املنظمةموظفي  يكلةهلاجلهود 
احملددة  املتخصصة تلالحتياجا لالستجابة الالزمة املرونة على للحفا  اآلخرين املوظفني وغري واالستشاريني الوظائف يف

  .املتغرية واألولويات
 

 مبزيد اوخدماهت ااهتومنتج املنظمة خمرجات من الواسعة اجملموعة رصد إىل ةحاج مثة الربامج،بإجناز  املتعلق لبعدل وبالنسبة
 لتتّبع نظام وضعيف  نظمةامل ترغب قد اخلصوص، هذا ويف. والقطرية واإلقليمية العاملية املستويات مجيع على الفعالية من

 ما إذا ،كهذا  ظامن وبوسع. وكفاءهتا اوأثره وفعاليتها مالءمتها حيث من املنظمة تقدمها اليت واخلدمات املنتجات جودة
 ستتمكن ملنظمةامبكان أن  األمهية ومن. الفنية القدرات تقييم إىل اجلودة بعد إضافة من املنظمةميّكن  أن بفعالية، نّفذ

 .املستمر التحسني إىل سعيا  اختاذها  يتعني اليت التدابري وحتديد اجلودة وجهات رصدحينئذ من 
 

واملوارد  البشرية املوارد داماستخ ورصد وختصيص ختطيط على القدرةأيضا  يف  تفيد أن الربامج لتنفيذ فعالةال اإلدارة شأن ومن
 ميضيه الذي الوقت لتتّبع نظام اعتماد إمكانية يف نظمةامل تبحث أنينبغي  السياق، هذا ويف. حمّددة لربامجالتشغيلية 
 رصد الصعب من نظام، ذاهك غياب ويف. أخرىأنشطة و  خمتلفة برامج يف (به املرتبطة والتكاليف) املوظفني وغري املوظفون
 وقد. الزمن مرّ  على شاريعامل وتنفيذ املنتجات تقدمي يف التحسينات ومتابعة تنفيذها كفاءة  ورصد خمتلفة، أنشطة تكلفة
 هكذا عتمادال املوظفني مقاومة وإمكانية األّولية التكاليف بعض من الرغم على أنه أخرى منظمات يف التجربة أظهرت
 .ليةاألو  الصعوبات هذه من بكثري أكرب منه تتأتى قد اليت احملتملة املنافع فإن الوقت، لتسجيل نظام
 

 الصندوق مع انيةامليد واملكاتب اإلدارية اخلدمات تقاسم مسألة يف النظر إعادة يف نظمةامل ترغب قد الكفاءة، صعيد وعلى
 الوكاالت وترحب. ذاته وقتال يف الكفاءة وحتسني التكاليف ختفيض ردف العاملي، األغذية رنامجوب الزراعية للتنمية الدويل
 إنشاء ردف منهجية، قةبطري اجلهود هذه نطاق توسيع فإن وبالتايل،. املشرتكة امليدانية للمكاتب العديدة باحلاالت الثالث
 .الكفاءة وزيادة اإلدارية التكاليف فضخل اجلذري املسار يشكل قد املطاف، هناية يف مشرتكة خدمات

 
 تتخذ اليت لوكاالتا بني تقامسها يتمّ  للخدمات منوذج شأن من الفنية، للقدرات كمستودع  نظمةامل أمهية إىل ونظرا   أخريا ،و 
 جمال يف ياديالق بالدور نظمةامل تضطلع حيث الكفاءة، زيادة نتيجة ومكاسب كبرية  تآزرات يوفّر أن هلا مقرا   روما من

 ضوء وعلى. منهجية كثرأ بطريقة القدرة هذه بتعزيز هلا مقرا   روما من تتخذان اللتان األخريان الوكالتان وتقوم الفنية اخلربة
 أكرب دعم توفري يف هامة الوسيلة هذه تكون قد هلا، التعّرض يف وامليزانية املسامهات تستمر أن املرج  من اليت الضغوط
 .نظمةامل يف الفنية للقدرات
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 المالحق
 

 طة الطريق وهيكل املوارد البشرية يف املنظمة ار : خ1 مللحقا
 

 الطريق اخلاصة بالتقييم  خارطة: 1-1 قسمال
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 : مكاتب املقر الرئيسي 2016اهليكل التنظيمي يف عام 
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 هيكل املكاتب امليدانية  – 2016اهليكل التنظيمي يف عام 
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 : هيكل املوارد البشرية يف املنظمة2-1القسم 
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 : التسلسل الزمين لعملية التحوّل2امللحق 
 

 (.1-2يستعرض هذا امللحق التسلسل الزمين لعملية التحّول اليت شهدهتا املنظمة )النص أدناه والشكل 
 

من الصفحة التالية من الوثائق اليت أعّدت  1-2كل وقد مّت استخالص احملطات الرئيسية املبّينة أدناه واملشار إليها يف الش
للدورات الرابعة واألربعني بعد املائة واخلامسة واألربعني بعد املائة والثالثة واخلمسني بعد املائة للمجلس والدورتني الثامنة 

 ثني والتاسعة والثالثني للمؤمتر.والثال
 

 2012الثاي  باشر املدير العام اجلديد مهامه يف شهر يناير/كانون. 
  2012يونيو/حزيران  15-11الدورة الرابعة واألربعون بعد المائة للمجلس، 

  وحتديثه  2019-2010ردف استعراض اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  التشاوريةاالسرتاتيجي  التفكري عمليةأطلقت
 . 2013-2012وتواصلت خالل الفرتة 

  وظيفة  31ملقّر الرئيسي جرى نقلها إىل شبكة املكاتب امليدانية )وظيفة يف ا 88مّت حتقيق وفورات نتيجة إلغاء 
 يف املقّر الرئيسي( 3يف املكاتب امليدانية و

 
 2012ديسمبر/كانون األول  7-3لس، الدورة الخامسة واألربعون بعد المائة للمج

  أهنا من قبل ممثلي املنظمة بش مّت استحداث أطر الربجمة القطرية اليت جيري التفاوض -تعزيز برنامج التعاون التقين
 يف حني يتوىل املمثلون اإلقليميون إدارة مشاريع برنامج التعاون التقين

  التحول من املقر الرئيسي إىل املكاتب امليدانية ومن فئة  - 2013-2012التغيريات التحولية يف فرتة السنتني
 ف؛ وإعادة تركيز وظائف إدارة التعاون التقيناخلدمات العامة إىل الفئة الفنية ضمن العدد القائم من الوظائ

 لتقدمي دعم مشرتك لربامج املنظمة وإداراهتا الفنية ومكاتبها امليدانية. 
 

  2013يونيو/حزيران  22-15الدورة الثامنة والثالثون للمؤتمر، 
  رفة واملع فنيةالأهداف اسرتاتيجية جديدة وستة أهداف متصلة باجلودة  5حدد اإلطار االسرتاتيجي املراجع

واخلدمات؛ وجرى تكليف اإلدارات الفنية بتعزيز القدرات الفنية للمنظمة وإدارة املسائل املهنية للموظفني الفنيني 
 واحتياجاهتم يف املقار كافة. 

  مزيدا   2015-2014وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2017-2014واقرتحت اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
االسرتاتيجي  هت يف هيكل املنظمة يف إطار التغيريات التحولية لكي يتواءم على حنو أفضل مع التوجمن التعديال

 الذي أعيد توجيهه.
 

  2015يونيو/حزيران  13-6الدورة التاسعة والثالثين للمؤتمر، 
  والر أمريكيمليون د 36.6الرتكيز على حتقيق مزيد من املكاسب نتيجة زيادة الكفاءة والوفورات مبا جمموعه 
  جرى تعزيز القدرات الفنية يف املقار امليدانية؛ ومّت استحداث املدراء املسؤولني عن التنفيذ الذين يشكلون صلة

 واخلدمات. ولة عن توفري املنتجاتوصل موجه حنو النتائج بني منسقي األهداف االسرتاتيجية والوحدات املسؤ 
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 2015ديسمبر/كانون األول  4 -نوفمبر/تشرين الثاني  30س، الدورة الثالثة والخمسون بعد المائة للمجل
   جرى تعيني منسقي األهداف االسرتاتيجية على اعتبارهم قادة بدوام كامل لربامج األهداف االسرتاتيجية، وحيظى

كّل منهم بدعم نائب بدوام كامل وجمموعة مصّغرة مؤلفة من موظفني فنيني يرتاوري عددهم بني أربعة إىل ستة 
فني منتدبني من اإلدارات / املكاتب اليت يعملون فيها؛ وجرى إبرام اتفاقات لتأمني اخلدمات بني قادة برامج موظ

األهداف االسرتاتيجية واملمثلني اإلقليميني؛ ومّت تفعيل التنسيق واملساءلة بني قادة برامج األهداف االسرتاتيجية 
 واإلدارات الفنية.
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 يف املنظمة صالحاتاالعملية : التسلسل الزمين ل1-2الشكل 
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 البشرية املوارد: القدرات على مستوى 3امللحق 
 

مستويات التوظيف. ويتأّلف هذا القسم من سّتة جداول موجزة.  1-3يعطي هذا امللحق حملة عامة عن عدد املوظفني يف املنظمة يف الفرتة اليت تشملها هذه الدراسة. ويناقش يف القسم 
وتبنّي  .عدد الوظائف وتفصيلها بالنسبة إىل املوظفني املمولني من برنامج العمل وامليزانية يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية وكمجموع عام 3-1-3و 2-1-3و 1-1-3وتبنّي اجلداول 

يلي، وهو ما ينطبق العدد التفص/وإن كان من دون التمييز بني الوظائفالبيانات نفسها بالنسبة إىل الوظائف غري املمولة من برنامج العمل وامليزانية،  6-1-3و 5-1-3و 4-1-3اجلداول 
األمانة.  الثالثة أيضا  بالتفصيل التمويل من خارج برنامج العمل وامليزانية ضمن فئيت احلساب العام وحساب اجلداولفقط على الوظائف املمولة من برنامج العمل وامليزانية. وتتناول هذه 

فئات  9-1-3أخري ا، حيدد اجلدول  على التغريات احلاصلة ضمن الوحدات التنظيمية الرئيسية. 8-1-3و 7-1-3ي اجلداول السّتة األوىل، فضال  عن اجلدولني ويرّكز قسم مقتضب، يل
 . 3من الباب  7-3و 3-3التخصص املشار إليها يف اجلدولني 

 
لكي  2016امللحق حىت األول من شهر أبريل/نيسان. وألغراض اجلداول يف نص التقرير، مت حتديث بيانات عام  ولقد مّت يف كّل سنة من السنوات حساب العدد واإلفادة عنه يف هذا

 . وقد أدى ذلك إىل تباين بني النص احملدث من التقرير واجلداول الواردة يف املالحق يف بعض احلاالت. 2016ديسمرب/كانون األول  31تشمل التغريات يف العدد حىت 
 

مسألة  4-2-3مسألة التعيني واجلدول  3-2-3مسألة السّن واجلدول  2-2-3و 1-2-3يف سّن موظفي املنظمة ومؤهالهتم العلمية وخربهتم. ويتناول اجلدوالن  2-3مّث القسم  ويبحث من
 مسالة اخلربة. 5-2-3املؤهالت العلمية واجلدول 

 
اليت تعطي حملة عامة عن تلك املوارد موّزعة حبسب املقر الرئيسي  3-3-3و 2-3-3و 1-3-3 املوظفني ويتضّمن اجلداول من امللحق يف قدرات املوارد البشرية من غري -3-3ويبحث القسم 

 املكاتب امليدانية وكمجموع كلّي.و 
 

 ومجيع البيانات الواردة يف هذا امللحق أتاحتها أمانة املنظمة لالستشاريني. 
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 الفنيني املوظفني قدرات: 1-3 القسم
 

 : الموظفون الممولون من برنامج العمل والميزانية في المقّر الرئيسي1-1-3دول الج

 مستوى الرتبة

 الفئة
 2016-2012التغيير في المقّر الرئيسي  المقر الرئيسي

 النسبة املئوية دالعد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التغيري التحويل  2012برنامج العمل وامليزانية 
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %13.4- %11.3- 9- 9- 58 71 61 72 66 79 67 80 مد
 %18.3- %3.6- 126- 32- 563 850 620 841 691 867 689 882 ف
 عملية حسابية بسيطة لفئة ف
 مد زائدة فئة

962 756 946 757 913 681 921 621 -41 -135 -4.3% -17.9% 

 للفئتين مد وف االنتداب
 %17.9- %10.4- 135- 97- 621 835 681 836 757 906 756 932 ومركز الخدمات المشتركة

 - %92.3- 0 12- 0 1 0 1 0 5 0 13 فين وطين
المجموع الفرعي مد + ف + 
 %17.9- %5.4- 135- 53- 621 922 681 914 757 951 756 975 فني وطني

 %26.7- %20.4- 181- 180- 496 703 573 728 677 783 677 883 خ ع 
 %22.1- %12.5- 316- 233- 1117 1625 1254 1642 1434 1734 1433 1858 المجموع

 الفئة

 الفئة
 2016-2012التغيير في المقّر الرئيسي  المقر الرئيسي

 النسبة املئوية العدد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التغيري التحويل  2012ية برنامج العمل وامليزان
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %7.7- %4.3 34- 23 408 556 444 550 457 551 442 533 القدرات الفنية الرئيسية
 %36.2- %33.0- 81- 91- 143 185 160 192 212 245 224 276 القدرات الفنية التمكينية
 %17.3- %8.4- 115- 68- 551 741 604 742 669 796 666 809 ةالفني الرئيسية + التمكينية

 %22.2- %23.8- 20- 29- 70 93 77 93 88 109 90 122 الدعم اإلداري
 %17.9- %10.4- 135- 97- 621 835 681 836 757 906 756 932 عالمجمو 

 من القدرات الفنية الرئيسية
 %600.0 %900.0 6 9 7 10 3 5 1 2 1 1 القدراتالدعوة وتنمية 

 %25.9- %15.2- 15- 10- 43 56 51 69 58 68 58 66 الزراعة
 %20.0 %0.0 1 0 6 8 6 7 5 7 5 8 قانون التنمية

 %22.2- %0.0 4- 0 14 19 14 16 20 22 18 19 واالجتماعية قتصاديةالتنمية اال
 %17.5- %5.9- 14- 6- 66 96 75 92 79 101 80 137 االقتصاد
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 %23.8- %3.8- 5- 1- 16 25 24 28 23 28 21 26 ملناخا وتغرّي  الطبيعيةالبيئة واملوارد 
 %14.0- %5.2 7- 3 43 61 44 59 51 60 50 58 املائية األحياءمصايد األمساك وتربية 

 %2.8 %7.5 1 3 37 43 31 42 37 42 36 40 الغابات

 %60.0 %91.7 12 22 32 46 37 46 25 28 20 24 إدارة املعلومات واملعرفة

 %5.6- %4.5- 1- 1- 17 21 19 23 19 24 18 22 إدارة األراضي واملياه
 %0.0 %0.0 0 0 4 4 2 4 4 5 4 4 حيازة األراضي

 %30.4- %14.8- 7- 4- 16 23 24 26 23 26 23 27 احليوانيةالثروة 
 %18.2 %21.4 4 6 26 34 24 28 24 31 22 28 التغذية وسالمة األغذية
 %8.3- %3.3- 2- 1- 22 29 25 29 24 30 24 30 اإلحصاءات
 %9.1 %19.4 2 6 24 37 23 29 23 29 22 31 التعاون التقين
 %12.5- %6.4- 5- 3- 35 44 42 47 41 48 40 47 اإلدارة الفنية
 %7.7- %4.3 34- 23 408 556 444 550 457 551 442 533 المجموع

 
 

  



 

49 

 : الموظفون الممولون من برنامج العمل والميزانية في المكاتب الميدانية2-1-3الجدول 
 مستوى الرتبة

 الفئة
 2016-2012التغيير في المكاتب الميدانية  المكاتب الميدانية

 النسبة املئوية العدد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التحويل  التغيري 2012مج العمل وامليزانية برنا
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %8.5 %3.6- 4 2- 51 54 51 54 46 56 47 56 مد
 %42.9 %17.9 88 45 293 297 236 281 220 290 205 252 ف
ائدة ز  عملية حسابية بسيطة لفئة ف

 فئة مد
308 252 346 266 335 287 351 344 43 92 14.0% 36.5% 

ومركز  للفئتين مد وف االنتداب
 الخدمات المشتركة

338 252 336 266 412 287 437 344 99 92 29.3% 36.5% 

 %9.6 %19.1 15 33 172 206 174 197 157 189 157 173 ينفين وط
المجموع الفرعي مد + ف + فني 
 %26.2 %15.8 107 76 516 557 461 532 423 535 409 481 وطني

 %9.1- %1.8- 69- 14- 691 764 735 772 760 781 760 778 خ ع
 %3.3 %4.9 38 62 1207 1321 1196 1304 1183 1316 1169 1259 المجموع

 الفئة

 الفئة
 2016-2012التغيير في المكاتب الميدانية  المكاتب الميدانية

 النسبة املئوية العدد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التغري التحويل  2012برنامج العمل وامليزانية 
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد ائفالوظ التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %41.7 %36.5 88 101 299 378 248 356 226 321 211 277 القدرات الفنية الرئيسية
 %5.3 %17.9- 1 5- 20 23 15 21 20 34 19 28 القدرات الفنية التمكينية

 %38.7 %31.5 89 96 319 401 263 377 246 355 230 305 الرئيسية + التمكينية الفنيةالقدرات 
 %13.6 %9.1 3 3 25 36 24 35 20 31 22 33 الدعم اإلداري
 %36.5 %29.3 92 99 344 437 287 412 266 336 252 338 المجموع

 من القدرات الفنية الرئيسية
 - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 الدعوة وتنمية القدرات
 %53.3 %57.9 8 11 23 30 21 29 16 19 15 19 الزراعة
 - - 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 قانون التنمية

 - %200.0 5 4 5 6 2 6 0 2 0 2 واالجتماعية التنمية االقتصادية
 %140.0 %92.0 21 23 36 48 19 38 15 25 15 25 االقتصاد

 %38.5 %40.0 5 6 18 21 13 20 14 17 13 15 ملناخا البيئة واملوارد الطبيعية وتغرّي 
 %45.5 %35.3 5 6 16 23 14 23 12 18 11 17 يةاملائ ألحياءامصايد األمساك وتربية 

 %12.5 %0.0 2 0 18 19 18 18 17 20 16 19 الغابات
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 %28.6- %25.0- 2- 2- 5 6 8 12 7 10 7 8 إدارة املعلومات واملعرفة

 %12.5 %0.0 1 0 9 13 9 13 8 14 8 13 إدارة األراضي واملياه

 %33.3 %33.3 1 1 4 4 2 4 3 3 3 3 حيازة األراضي

 %6.7- %11.8 1- 2 14 19 12 17 15 17 15 17 الثروة احليوانية

 %175.0 %71.4 7 5 11 12 7 9 6 13 4 7 التغذية وسالمة األغذية

 %20.0 %60.0 1 3 6 8 5 6 4 4 5 5 اإلحصاءات

 %25.0 %61.1 7 22 35 58 28 56 33 57 28 36 التعاون التقين

 %35.2 %18.7 25 17 96 108 90 103 76 101 71 91 اإلدارة الفنية

 %41.7 %36.5 88 101 299 378 248 356 226 321 211 277 المجموع
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 المجموع -: الموظفون الممولون من برنامج العمل والميزانية 3-1-3الجدول 
 مستوى الرتبة

 الفئة
 2016-2012مجموع التغيير في  المجموع

 النسبة املئوية العدد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التغري التحويل  2012برنامج العمل وامليزانية 
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %4.4- %8.1- 5- 11- 109 125 112 126 112 135 114 136 مد
 %4.3- %1.1 38- 13 856 1147 856 1122 911 1157 894 1134 ف
عملية حسابية بسيطة لفئة مد زائدة 

 ف فئة
1270 1008 1292 1023 1248 968 1272 965 2 -43 0.2% -4.3% 

ومركز  للفئتين مد وف االنتداب
 %4.3- %0.2 43- 2 965 1272 968 1248 1023 1242 1008 1270 الخدمات المشتركة

 %9.6 %11.3 15 21 172 207 174 198 157 194 157 186 وطينفين 
المجموع الفرعي مد + ف + فني 
 %2.4- %1.6 28- 23 1137 1479 1142 1446 1180 1486 1165 1456 وطني

 %17.4- %11.7- 250- 195- 1187 1466 1308 1500 1437 1564 1437 1661 خ ع
 %10.7- %5.5- 278- 172- 2324 2945 2450 2946 2617 3050 2602 3117 المجموع

 الفئة

 الفئة
 2016-2012مجموع التغيير في  المجموع

 النسبة املئوية العدد 2016برنامج العمل وامليزانية  2014برنامج العمل وامليزانية  12التغري التحويل  2012برنامج العمل وامليزانية 
 التعداد الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف دالتعدا الوظائف التعداد الوظائف التعداد الوظائف

 %8.3 %15.3 54 124 707 934 692 906 683 872 653 810 القدرات الفنية الرئيسية
 %32.9- %31.6- 80- 96- 163 208 175 213 232 279 243 304 القدرات الفنية التمكينية

 %2.9- %2.5 26- 28 870 1142 867 1119 915 1151 896 1114 لفنيةاالرئيسية + التمكينية القدرات 
 %15.2- %16.8- 17- 26- 95 129 101 128 108 140 112 155 الدعم اإلداري
 %4.3- %0.2 43- 2 965 1272 968 1248 1023 1242 1008 1270 المجموع

 من القدرات الفنية الرئيسية
 %600.0 %900.0 6 9 7 10 3 5 1 3 1 1 الدعوة وتنمية القدرات
 %9.6- %1.2 7- 1 66 86 72 98 74 87 73 85 الزراعة
 %80.0 %37.5 4 3 9 11 6 9 5 7 5 8 قانون التنمية

 %5.6 %19.0 1 4 19 25 16 22 20 24 18 21 واالجتماعية التنمية االقتصادية
 %7.4 %13.4 7 17 102 144 94 130 94 126 95 127 االقتصاد

 %0.0 %12.2 0 5 34 46 37 48 37 45 34 41 املناخ  البيئة واملوارد الطبيعية وتغرّي 
 %3.3- %12.0 2- 9 59 84 58 82 63 78 61 75 ةاملائيمصايد األمساك وتربية األحياء 

 %5.8 %5.1 3 3 55 62 49 60 54 62 52 59 الغابات
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 %37.0 %62.5 10 20 37 52 45 58 32 38 27 32 املعلومات واملعرفةإدارة 
 %0.0 %2.9- 0 1- 26 34 28 36 27 38 26 35 ي واملياهإدارة األراض
 %14.3 %14.3 1 1 8 8 4 8 7 8 7 7 األراضيحيازة 

 %21.1- %4.5- 8- 2- 30 42 36 43 38 43 38 44 الثروة احليوانية
 %42.3 %31.4 11 11 37 46 31 37 30 44 26 35 التغذية وسالمة األغذية
 %3.4- %5.7 1- 2 28 37 30 35 28 34 29 35 اإلحصاءات
 %18.0 %41.8 9 28 59 95 51 85 56 86 50 67 التعاون التقين
 %18.0 %10.1 20 14 131 152 132 150 117 149 111 138 اإلدارة الفنية
 %8.3 %15.3 54 124 707 934 692 906 683 872 653 810 المجموع
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 والميزانية في المقّر الرئيسي من برنامج العمل الممولين: الموظفون غير 4-1-3الجدول 

 مستوى الرتبة

 الفئة

 2016-2012التغيير في المقّر الرئيسي  المقر الرئيسي
 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012

احلساب 
 العام

حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 امالع
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ  األمانة

 %25- %0 %57- 4- 0 4- 12 9 3 12 8 4 14 10 4 13 9 4 16 9 7 مد

 %12- %0 %37- 47- 0 47- 356 275 81 349 257 92 334 246 88 388 271 117 403 275 128 ف

 %12- %0 %38- 51- 0 51- 368 284 84 361 265 96 348 256 92 401 280 121 419 284 135 على مستوى الفئتين مد وف

 %17- %12- %22- 31- 11- 20- 153 81 72 151 69 82 152 63 89 169 70 99 184 92 92 خ ع

 %14- %3- %31- 82- 11- 71- 521 365 156 512 334 178 500 319 181 570 350 220 603 376 227 المجموع

 الفئة

 الفئة

 2016-2012التغيير في المقّر الرئيسي  المقر الرئيسي
 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012

احلساب 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

ساب ح
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ 
 %8 %10 %3- 20 21 1- 277 240 37 268 223 45 249 208 41 260 230 30 257 219 38 القدرات الفنية الرئيسية

 %30- %23- %38- 28- 11- 17- 65 37 28 63 35 28 65 40 25 86 41 45 93 48 45 القدرات الفنية التمكينية

الرئيسية + التمكينية القدرات 
 %2- %4 %22- 8- 10 18- 342 277 65 331 258 73 314 248 66 346 271 75 350 267 83 الفنية

 %62- %59- %63- 43- 10- 33- 26 7 19 30 7 23 34 8 26 55 9 46 69 17 52 اإلداري الدعم

 %12- %0 %38- 51- 0 51- 368 284 84 361 265 96 348 256 92 401 280 121 419 284 135 مجموعال

 من القدرات الفنية الرئيسية
 - - - 6 5 1 6 5 1 1 1 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 الدعوة وتنمية القدرات

 %44- %46- %33- 18- 16- 2- 23 19 4 25 23 2 27 22 5 39 36 3 41 35 6 الزراعة

 %83- %67- %100- 5- 2- 3- 1 1 0 6 1 5 7 1 6 7 2 5 6 3 3 انون التنميةق

 %250 %200 - 10 8 2 14 12 2 8 6 2 9 6 3 4 4 0 4 4 0 واالجتماعالتنمية االقتصادية 

 %32 %59 %0 10 10 0 41 27 14 49 34 15 37 27 10 37 27 10 31 17 14 االقتصاد

 %41 % %400 9 5 4 31 26 5 37 34 3 39 38 1 27 27 0 22 21 1 ناخملالبيئة واملوارد الطبيعية وتغرّي ا

مصايد األمساك وتربية األحياء 
 %35 %25 %200 6 4 2 23 20 3 19 14 5 21 16 5 20 18 2 17 16 1 املائية
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 %6 %0 - 2 0 2 34 32 2 35 34 1 28 27 1 35 35 0 32 32 0 الغابات 

 - - - 1 0 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 2 2 0 0 0 إدارة املعلومات واملعرفة 

 %125 %125 - 5 5 0 9 9 0 3 2 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 واملياه  إدارة األراضي

 %100- %100- %100- 7- 4- 3- 0 0 0 8 7 1 6 5 1 5 5 0 7 4 3 حيازة األراضي

 %45- %44- %50- 9- 8- 1- 11 10 1 9 9 0 12 11 1 13 11 2 20 18 2 الثروة احليوانية

 %467 %450 - 28 27 1 34 33 1 19 17 2 10 8 2 6 5 1 6 6 0 التغذية وسالمة األغذية

 %36 %200 %100- 4 10 6- 15 15 0 16 15 1 15 13 2 15 12 3 11 5 6 اإلحصاءات

 %50- %50- - 23- 23- 0 23 23 0 22 22 0 22 22 0 33 33 0 46 46 0 التعاون التقين

 %10 %0 %50 1 0 1 11 8 3 8 4 4 7 5 2 11 9 2 10 8 2 اإلدارة الفنية

 %8 %10 %3- 20 21 1- 277 240 37 268 223 45 249 208 41 260 230 30 257 219 38 المجموع
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 من برنامج العمل والميزانية في المكاتب الميدانية غير الممولين: الموظفون 5-1-3الجدول 

 مستوى الرتبة

 الفئة
 2016-2012لتغيير في المكاتب الميدانية ا المكاتب الميدانية

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012
احلساب 
 العام

حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 لعاما
حساب 
 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ  األمانة

 %17- %60- %200 1- 3- 2 5 2 3 5 5  5 5  8 7 1 6 5 1 مد

 %5 %12- %273 12 29- 41 263 207 56 282 232 50 275 243 32 248 225 23 251 236 15 ف

 %4 %13- %269 11 32- 43 268 209 59 287 237 50 280 248 32 256 232 24 257 241 16 على مستوى الفئتين مد وف

 %31- %39- %14- 51- 44- 7- 111 68 43 122 77 45 133 89 44 146 89 57 162 112 50 خ ع

 %10- %22- %55 40- 76- 36 379 277 102 409 314 95 413 337 76 402 321 81 419 353 66 المجموع

 الفئة

 الفئة
 2016-2012مكاتب الميدانية في ال التغيير المكاتب الميدانية

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012
احلساب 
 العام

حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 

 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ  مانةاأل
 %15- %28- %460 28- 51- 23 156 128 28 166 142 24 182 170 12 177 164 13 184 179 5 القدرات الفنية الرئيسية

 %68 %61 %100 36 27 9 89 71 18 90 74 16 73 59 14 59 52 7 53 44 9 القدرات الفنية التمكينية

ية + التمكين الرئيسية القدرات
 %3 %11- %229 8 24- 32 245 199 46 256 216 40 255 229 26 236 216 20 237 223 14 الفنية

 %15 %44- %550 3 8- 11 23 10 13 31 21 10 25 19 6 20 16 4 20 18 2 اإلداريالدعم 

 %4 %13- %269 11 32- 43 268 209 59 287 237 50 280 248 32 256 232 24 257 241 16 المجموع

 الفنية الرئيسية القدراتمن 
 - - - 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  القدراتوتنمية  الدعوة

 %37- %44- %0 7- 7- 0 12 9 3 10 8 2 12 11 1 12 11 1 19 16 3 الزراعة

 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التنمية  قانون

 %67- %67- - 4- 4- 0 2 2 0 3 2 1 4 3 1 5 5 0 6 6 0 يةواالجتماع التنمية االقتصادية

 %16- %26- - 3- 5- 2 16 14 2 9 7 2 11 10 1 14 12 2 19 19 0 االقتصاد

 %67 %17 - 4 1 3 10 7 3 6 6 0 8 8 0 9 9 0 6 6 0 املناخ  واملوارد الطبيعية وتغرّي  البيئة

وتربية األحياء  مصايد األمساك
 %15- %23- - 2- 3- 1 11 10 1 12 12 0 12 12 0 16 16 0 13 13 0 املائية

 %67 %67 - 8 8 0 20 20 0 19 17 2 18 17 1 10 9 1 12 12 0 الغابات
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 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 املعرفةو إدارة املعلومات 

 %60- %60- - 3- 3- 0 2 2 0 6 6 0 4 4 0 5 4 1 5 5 0 واملياه  إدارة األراضي

 - - - 2 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حيازة األراضي

 %62- %69- - 8- 9- 1 5 4 1 6 5 1 6 6 0 9 9 0 13 13 0 الثروة احليوانية

 %57 %67 %0 4 4 0 11 10 1 14 13 1 16 15 1 13 11 2 7 6 1 التغذية وسالمة األغذية

 %0 %0 - 0 0 0 1 1 0 3 3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 اإلحصاءات

 %61- %69- - 43- 48- 5 27 22 5 29 25 4 45 43 2 57 56 1 70 70 0 التعاون التقين

 %169 %92 %1100 22 11 11 35 23 12 45 34 11 44 40 4 25 22 3 13 12 1 اإلدارة الفنية

 %15- %28- %460 28- 51- 23 156 128 28 166 142 24 182 170 12 177 164 13 184 179 5 المجموع
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 المجموع -برنامج العمل والميزانية  غير الممولين من: الموظفون 6-1-3الجدول 

 مستوى الرتبة

 الفئة
 2016-2012مجموع التغيير في  المجموع

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012
احلساب 

 العام
حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 مالعا

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

 الكلّ 

 %14- %21- %25- 3- 3- 2- 19 11 6 17 13 4 19 15 4 21 16 5 22 14 8 مد

 %6- %6- %4- 37- 29- 6- 617 482 137 631 489 142 609 489 120 636 496 140 654 511 143 ف

 %6- %6- %5- 40- 32- 8- 636 493 143 648 502 146 628 504 124 657 512 145 676 525 151 على مستوى الفئتين مد وف

 %24- %27- %19- 82- 55- 27- 264 149 115 273 146 127 285 152 133 315 159 156 346 204 142 خ ع

 %12- %12- %12- 122- 87- 35- 900 642 258 921 648 273 913 656 257 972 671 301 1022 729 293 المجموع

 الفئة

 الفئة
 2016-2012مجموع التغيير في  المجموع

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014 2013 2012
احلساب 

 العام
حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

اب احلس الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

 الكلّ 

 %2- %8- %51 8- 30- 22 433 368 65 434 365 69 431 378 53 437 394 43 441 398 43 القدرات الفنية الرئيسية

 %5 %17 %15- 8 16 8- 154 108 46 153 109 44 138 99 39 145 93 52 146 92 54 القدرات الفنية التمكينية

الرئيسية + التمكينية  القدرات
 %0 %3- %14 0 14- 14 587 476 111 587 474 113 569 477 92 582 487 95 587 490 97 الفنية

 %45- %51- %41- 40- 18- 22- 49 17 32 61 28 33 59 27 32 75 25 50 89 35 54 اإلداري الدعم

 %6- %6- %5- 40- 32- 8- 636 493 143 648 502 146 628 504 124 657 512 145 676 525 151 المجموع

 من القدرات الفنية الرئيسية
 - - - 8 7 1 8 7 1 1 1 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 الدعوة وتنمية القدرات 

 %42- %45- %22- 25- 23- 2- 35 28 7 35 31 4 39 33 6 51 47 4 60 51 9 الزراعة

 %83- %67- %100- 5- 2- 3- 1 1 0 6 1 5 7 1 6 7 2 5 6 3 3 التنمية قانون

 %60 %40 - 6 4 2 16 14 2 11 8 3 13 9 4 9 9 0 10 10 0 يةواالجتماع التنمية االقتصادية

 %14 %14 %14 7 5 2 57 41 16 58 41 17 48 37 11 51 39 12 50 36 14 االقتصاد

 %46 %22 %700 13 6 7 41 33 8 43 40 3 47 46 1 36 36 0 28 27 1 ناخ البيئة واملوارد الطبيعية وتغرّي امل

 %13 %3 %300 4 1 3 34 30 4 31 26 5 33 28 5 36 34 2 30 29 1 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 %23 %18 - 10 8 2 54 52 2 54 51 3 46 44 2 45 44 1 44 44 0 الغابات 
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 - - - 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 1 0 5 2 3 0 0 0 إدارة املعلومات واملعرفة

 %22 %22 - 2 2 0 11 11 0 9 8 1 8 8 0 9 8 1 9 9 0 واملياه  إدارة األراضي

 %71- %50- %100- 5- 2- 3- 2 2 0 12 11 1 6 5 1 5 5  7 4 3 حيازة األراضي

 %52- %55- %0 17- 17- 0 16 14 2 15 14 1 18 17 1 22 20 2 33 31 2 ةالثروة احليواني

 %246 %258 %100 32 31 1 45 43 2 33 30 3 26 23 3 19 16 3 13 12 1 التغذية وسالمة األغذية

 %33 %167 %100- 4 10 6- 16 16 0 19 18 1 16 13 3 16 12 4 12 6 6 اإلحصاءات

 %57- %61- - 66- 71- 5 50 45 5 51 47 4 67 65 2 90 89 1 116 116 0 التعاون التقين

 %100 %55 %400 23 11 12 46 31 15 53 38 15 51 45 6 36 31 5 23 20 3 اإلدارة الفنية

 %2- %8- %51 8- 30- 22 433 368 65 434 365 69 431 378 53 437 394 43 441 398 43 المجموع
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لتنمية االقتصادية ا حول القدرات الفنية. ويبحث اجلدوالن يف ما يلي عن كثب يف اإلدارات الفنية الطابع بشكل رئيسي، أال وهي: الزراعة، املوارد الطبيعية، يتمحور هذا التقييماإلدارات الفنية. 
ظفو اخلدمات يهم املوظفون من فئة مدير والفئة الفنية واملوظفون القطريون ومو واالجتماعية، مصايد األمساك والغابات. ويعطي اجلدول األول حملة عامة عن جممل املوظفني يف كل من هذه اإلدارات مبا ف

ية والقدرات الفنية التمكينية القدرات الرئيسية الفن -ويتمّيز اجلدول الثاي بقدر أكرب من التفصيل حيث يتناول فقط املوظفني من الفئة الفنية وما فوق مفصال  إياهم حبسب دور كل منهم العامة. 
 34الدعم اإلداري.و 

  
  

                                                           
 هناك ثغرات يف البيانات اخلاصة بإدارة املوارد الطبيعية بسبب التغريات التنظيمية اليت ختللت فرتة التقييم.  34
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 : اإلدارات الفنية، مجمل برنامج العمل والميزانية7-1-3الجدول 

  
 برنامج العمل والميزانية

2012-2013 
، 2011)المؤتمر يونيو/حزيران 

 (C2011/3الوثيقة 

 2013-2012برنامج العمل والميزانية 
)التعديالت والتغيرات التحولية، الوثائق 

CL 143/3 وCL 144/3 وCL 145/3) 

 برنامج العمل والميزانية
2014-2015  
  C 2013/3تان )الوثيق
 (CL 148/3و

 برنامج العمل والميزانية
2016-2017  
 (CL 153/3)الوثيقة 

 % التغييرات راتيعدد التغي

 الزراعة

 %9- 1- 10 10 9 11 مد

 %17- 22- 110 116 117 132 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %13- 11- 72 71 74 83 خ ع

 %15- 34- 192 197 200 226 المجموع

 الموارد الطبيعية

 %33- 2- 4 6 6 6 مد

 %50- 21- 21 54 53 42 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %43- 13- 17 36 37 30 خ ع

 %46- 36- 42 96 96 78 المجموع

الزراعة والموارد 
 الطبيعية 

 %18- 3- 14 16 15 17 مد

 %25- 43- 131 170 170 174 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %21- 24- 89 107 111 113 خ ع

 %23- 70- 234 293 296 304 المجموع

التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية

 %33 3 12 11 12 9 مد

 %45 45 144 119 120 99 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %13 10 86 85 81 76 خ ع

 %32 58 242 215 213 184 وعالمجم

 سماكمصايد األ

 %33- 2- 4 5 6 6 مد

 %0 0 69 68 68 69 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %6- 3- 51 52 51 54 خ ع

 %4- 5- 124 125 125 129 المجموع

 الغابات 

 %40- 2- 3 4 5 5 مد

 %2- 1- 43 44 43 44 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %8- 2- 23 23 23 25 خ ع

 %7- 5- 69 71 71 74 المجموع

 المجموع الكلي
 %11- 4- 33 30 38 37 مد

 %0 1 387 347 401 386 ف

 ال يوجد 0 0 0 0 0 فين وطين

 %7- 19- 249 231 266 268 خ ع

 %3- 22- 669 608 705 691 المجموع
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 : اإلدارات الفنية، موظفو الفئتين مد + ف8-1-3الجدول 

  
-2012برنامج العمل والميزانية 

)المؤتمر يونيو/حزيران  2013
 (C2011/3، الوثيقة 2011

 2013-2012برنامج العمل والميزانية 
)التعديالت والتغيرات التحولية، 

 CL 144/3و CL 143/3الوثائق 
 (CL 145/3و

برنامج العمل والميزانية 
)الوثيقة  2014-2015

CL 148/3) 

انية برنامج العمل والميز 
2016-2017  
 (CL 153/3)الوثيقة 

 %التغييرات  عدد التغييرات

 والموارد الزراعة
 الطبيعية

 %28- 52- 134 124 181 186 القدرات الفنية الرئيسية -1

القدرات الفنية  -2
 التمكينية

4 4 2 2 -2 -50% 

 %100- 1- 0 0 0 1 الدعم اإلداري -3

 %29- 55- 136 126 185 191 المجموع

 التنمية االقتصادية
 واالجتماعية

 %47 50 156 128 131 106 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %50- 1- 1 1 1 2 القدرات الفنية التمكينية -2

 ال يوجد 0     الدعم اإلداري -3

 %45 49 157 129 132 108 المجموع

 مصايد األسماك
 %1- 1- 72 72 72 73 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %50- 1- 1 1 2 2 القدرات الفنية التمكينية -2

 ال يوجد 0     الدعم اإلداري -3

 %3- 2- 73 73 74 75 المجموع

  الغابات
 %6- 3- 45 47 46 48 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %0 0 1 1 2 1 القدرات الفنية التمكينية -2

 ال يوجد 0     الدعم اإلداري -3

 %6- 3- 46 48 48 49 المجموع

 المجموع الكلي
 %1- 6- 407 371 430 413 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %44- 4- 5 5 9 9 القدرات الفنية التمكينية -2

 %100- 1- 0 0 0 1 الدعم اإلداري -3

 %3- 11- 412 376 439 423 المجموع
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 االختصاصات الرئيسية : المجاالت الفنية والوظائف التمكينية مجّمعة بحسب9-1-3الجدول 

 جاالت العمل الفنية، يصااااااااااّنف املوظفون الفنيون حبسااااااااااب الوظيفة جممعني ضاااااااااامن فئات موحدة اسااااااااااتناد اما يتعلق مبيف 
. وتتي  هذه الفئات اجملمعة الفرصااااااااة لتصاااااااانيف املوظفني بصااااااااورة 1إىل جماالت العمل الرئيسااااااااية كما هو مبنّي يف اجلدول 

 رص ا على تبسيط التحليل. منفردة ضمن فئة واحدة، وذلك ح

 االختصاصات )بحسب اسم الوظيفة(   المجال الفني الرئيسي أو الوظيفة التمكينية
 الدعوة؛ تنمية القدرات؛ التواصل من أجل التنمية؛ الشراكات الدعوة وتنمية القدرات

تخطيط، اإلرشااد، الشاؤون املالية، ال األعمال التجارية الزراعية؛ النظم الغذائية الزراعية؛ اهلندساة الزراعية، الزراعة
الدعم السااااااااياسااااااااايت، البحوث؛ العلوم الزراعية؛ تقييم احملاصاااااااايل، اإلنتاج، الوقاية، الرّي؛ النظم الزراعية؛ 

 اإلدارة املتكاملة لآلفات؛ اجلراد؛ اإلنتاج النبايت؛ وقاية النباتات؛ ما بعد احلصاد
 القانونية املشورة القانونية، الشؤون  قانون التنمية

املساااااواة بني اجلنسااااني؛ التخطيط؛ حتليل السااااياسااااات؛ السااااياسااااات السااااكانية؛ القروض الريفية، التنمية،  التنمية االقتصادية واالجتماعية
فرص العمل، الشاااااااؤون املالية، املؤساااااااساااااااات، سااااااابل العيش، علم االجتماع؛ احلماية االجتماعية؛ العلوم 

 االجتماعية واالقتصادية
العلوم االقتصاااااااااااادية لألعمال التجارية الزراعية، الزراعة، األغذية الزراعية، الصاااااااااااناعات الزراعية، السااااااااااالع  صادعلم االقت

األساااااااااسااااااااية والتجارة، البيئة، األمن الغذائي، النظم الغذائية، الب؛ التحتية، الرّي؛ املوارد الطبيعية؛ تطوير 
 سويق؛ األسواق؛ السياسات؛ سالسل القيمةاملشاريع؛ الشؤون املالية والقروض؛ االستثمارات؛ الت

 الطاقة البيولوجية؛ تغرّي املناخ؛ البيئة، إدارة املوارد البشرية البيئة واملوارد الطبيعية وتغرّي املناخ
واملوارد  لتخطيطتربية األحياء املائية؛ مصاااااايد األمساك؛ االتصاااااال بشاااااأن مصاااااايد األمساك والصاااااناعات وا مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 الربيّة والبحرية املتصلة را؛ ما بعد الصيد 
 الغابات؛ إدارة املوارد احلرجية، احليازة، األخشاب الغابات

 التواصل؛ التوثيق؛ املوارد اإلعالمية؛ إدارة املعرفة؛ النشر إدارة املعلومات واملعرفة
رّي؛ حيازة األراضاااي واملوارد الطبيعية؛ إدارة األراضاااي؛ إدارة موارد املياه؛ تنمية األراضاااي واملياه؛ هندساااة ال إدارة األراضي واملياه

 موارد الرتبة 
 إدارة األراضي وحيازهتا  حيازة األراضي
صااحة احليوان، اإلنتاج احليواي؛ تنمية الثروة احليوانية، الصااناعة والسااياسااات؛ الصااحة البيطرية، أخصااائيو  الثروة احليوانية

 األوبئة
  محاية املستهلك؛ جودة األغذية، السالمة، األمن، املواصفات، النظم ذات الصلة؛ التغذية  ية وسالمة األغذيةالتغذ

 اإلحصاءات اإلحصاءات
عمليات الطوارئ؛ إعادة التأهيل يف حاالت الطوارئ؛ السااااااااياسااااااااات اإلنسااااااااانية؛ االسااااااااتثمارات؛ الدعم  التعاون التقين

الشااااراكة؛ تنساااايق الربامج ووضااااعها ورصاااادها؛ حتليل املشاااااريع؛ تعبئة ؛ الصاااامودالسااااياسااااايت؛ القدرة على 
  املوارد؛ التعاون بني بلدان اجلنوب

نائب املدير العام؛ املدير العام املساااااااااااااعد؛ املدير؛ نائب املدير؛ الرئيس؛ املنسااااااااااااق اإلقليمي الفرعي؛ ممثل   اإلدارة الفنية
 ملنسق؛ املدير؛ قائد الفريقاملنظمة؛ نائب ممثل املنظمة، املستشار الفين، ا
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 : سّن املوظفني وحتصيلهم العلمي وخربهتم2-3القسم 
 : سنّ الموظفين، الفعلي1-2-3الجدول 

 التغيير 2016 2015 2014 2013 2012 

برنامج العمل  
 والميزانية

غير برنامج 
العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج العمل 
 والميزانية

امج العمل برن
 والميزانية

غير برنامج العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

 غير برنامج 
 العمل والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج العمل 
 والميزانية

 1- 1 20 7 21 9 15 4 15 3 21 6 نوما دو  29سّن 

 1 0 17 6 17 9 12 4 11 3 16 6 القدرات الفنية الرئيسية -1

 2 1 2 1 3  2  3    القدرات الفنية التمكينية -2

 4- 0 1  1  1  1  5  الدعم -3

 46- 19- 181 111 185 103 186 104 211  114 227 130 39إلى  30من سّن 

 25- 7 169 80 169 69 163 65 181 69 194 73 القدرات الفنية الرئيسية -1

 4- 20- 7 19 6 21 9 23 10 32 11 39 القدرات الفنية التمكينية -2

 17- 6- 5 12 10 13 14 16 20 13 22 18 الدعم -3

 2 27- 232 299 239 278 227 286 242 304 230 326 49إلى  40من سّن 

 18 1- 207 196 215 177 208 182 201 172 189 197 القدرات الفنية الرئيسية -1

 12- 20- 8 64 8 61 6 64 19 82 20 84 القدرات الفنية التمكينية -2

 4- 6- 17 39 16 40 13 40 22 50 21 45 الدعم -3

 1 18- 196 541 201 567 200 572 189 576 195 559 61إلى  50من سّن 

 7 12 181 419 189 434 185 439 172 422 174 407 القدرات الفنية الرئيسية -1

 1- 29- 5 78 3 86 5 88 6 109 6 107 درات الفنية التمكينيةالق -2

 5- 1- 10 44 9 47 10 45 11 45 15 45 الدعم -3

 4 5 7 7 2 4  2  1 3 2 وما فوق 62سّن 

 4 6 6 6 2 4  2   2  القدرات الفنية الرئيسية -1

 1 1- 1 1      1  2 القدرات الفنية التمكينية -2

           1  الدعم -3
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 : سنّ الموظفين، النسبة المئوية2-2-3الجدول 

 التغيير 2016 2015 2014 2013 2012  
برنامج العمل  

 والميزانية
غير برنامج 
العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج 
 العمل والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج 
العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 الميزانيةو 

غير برنامج 
العمل 
 والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج 
 العمل والميزانية

برنامج العمل 
 والميزانية

غير برنامج 
 العمل والميزانية

 %4.8- %17 %3.1 %0.7 %3.2 %0.9 %2.4 %0.4 %2.3 %0.3 %3.1 %0.6 وما دون 29سّن 

 6.3% 0% %2.7 %0.6 %2.6 %0.9 %1.9 %0.4 %1.7 %0.3 %2.4 %0.6 القدرات الفنية الرئيسية -1

 - - %0.3 %0.1 %0.5 %0.0 %0.3 %0.0 %0.5 %0.0 %0.0 %0.0 القدرات الفنية التمكينية -2

 %80.0- - %0.2 %0.0 %0.2 %0.0 %0.2 %0.0 %0.2 %0.0 %0.7 %0.0 الدعم -3

 %20.3- %15- %28.5 %11.5 %28.5 %10.7 %29.6 %10.7 %32.1 %11.4 %33.6 %12.7 39إلى  30من سّن 

 %12.9- 10% %26.6 %8.3 %26.1 %7.2 %26.0 %6.7 %27.5 %6.9 %28.7 %7.1 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %36.4- %51- %1.1 %2.0 %0.9 %2.2 %1.4 %2.4 %1.5 %3.2 %1.6 %3.8 القدرات الفنية التمكينية -2

 77.3-% %33- %0.8 %1.2 %1.5 %1.4 %2.2 %1.7 %3.0 %1.3 %3.3 %1.8 الدعم -3

 %0.9 %8- %36.5 %31.0 %36.9 %28.9 %36.1 %29.5 %36.8 %30.5 %34.0 %31.9 49إلى  40من سّن 

 9.5% %1- %32.5 %20.3 %33.2 %18.4 %33.1 %18.8 %30.6 %17.2 %28.0 %19.3 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %60.0- %24- %1.3 %6.6 %1.2 %6.3 %1.0 %6.6 %2.9 %8.2 %3.0 %8.2 القدرات الفنية التمكينية -2

 %19.0- %13- %2.7 %4.0 %2.5 %4.2 %2.1 %4.1 %3.3 %5.0 %3.1 %4.4 لدعم -3

 %0.5 %3- %30.8 %56.1 %31.0 %59.0 %31.8 %59.1 %28.8 %57.7 %28.8 %54.6  61إلى  50من سّن 

 %4.0 %3 %28.5 %43.4 %29.2 %45.2 %29.5 %45.4 %26.2 %42.3 %25.7 %39.8 القدرات الفنية الرئيسية -1

 %16.7- %27- %0.8 %8.1 %0.5 %8.9 %0.8 %9.1 %0.9 %10.9 %0.9 %10.5 القدرات الفنية التمكينية -2

 %33.3- %2- %1.6 %4.6 %1.4 %4.9 %1.6 %4.6 %1.7 %4.5 %2.2 %4.4 الدعم -3

 %133.3 %250 %1.1 %0.7 %0.3 %0.4 %0.0 %0.2 %0.0 %0.1 %0.4 %0.2 وما فوق 62سّن 

%200.0 - %0.9 %0.6 %0.3 %0.4 %0.0 %0.2 %0.0 %0.0 %0.3 %0.0 القدرات الفنية الرئيسية -1  

%50- %0.2 %0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 %0.2 القدرات الفنية التمكينية -2  - 

   %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.1 %0.0 الدعم -3
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 : التحصيل العلمي للموظفين الجدد في المنظمة وخبرتهم بحسب السنة3-2-3الجدول 

 2015 2013 2010 املؤهالت

 1 4 6 بكالوريوس/بكالوريوس علوم أو بكالوريوس يف إدارة األعمال 

 30 20 34 ماجستري/ماجستري علوم أو ماجستري يف إدارة األعمال 

 28 22 29 هشهادة دكتورا

 59 46 69 المجموع الكلي

 %98 %91 %91 نسبة احلائزين على شهادة أعلى من البكالوريوس 

 %47 %47 %42 نسبة احلائزين على شهادة أعلى من املاجستري 

 18 20 16 متوسط عدد سنوات اخلربة الفنية لكل موظف جديد 

  

 المنظمة : التحصيل العلمي للموظفين الحاليين في4-2-3الجدول 

 بكالوريوس  الفئة
 أو ما يعادله

بكالوريوس يف إدارة 
 األعمال أو ما يعادله

 بكالوريوس علوم 
 أو ما يعادله

 ماجستري 
 أو ما يعادله

ماجستري يف إدارة 
 األعمال أو ما يعادله

 ماجستري علوم 
 أو ما يعادله

 درجة دكتوراه 
 أو ما يعادهلا

دراسات ما بعد درجة 
 اجملموع الكلي ا يعادهلاالدكتوراه أو م

 693 20 301 266 20 61 16 1 8 القدرات الفنية الرئيسية

 158 1 9 52 26 39 10 3 18 القدرات الفنية التمكينية

 95 0 5 18 30 21 3 7 11 الدعم اإلداري

 946 21 315 336 76 121 29 11 37 المجموع الكلي

 

 منظمة: خبرة الموظفين الحاليين في ال5-2-3الجدول 

 جمموع متوسط سنوات اخلربة متوسط سنوات اخلربة خارج املنظمة متوسط سنوات اخلربة يف املنظمة الفئة

 25 14 11 القدرات الفنية الرئيسية

 25 10 15 القدرات الفنية التمكينية

 24 11 12 الدعم اإلداري

 25 13 12 اجملموع الكلي
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 غري املوظفني: قدرات املوارد البشرية من 3-3القسم 
ائزين على اتفاقات اخلدمات بشرية من غري املوظفني إىل فئات عّدة.  ويقتصر هذا التحليل على االستشاريني وعلى احلتستعني املنظمة مبوارد بشرية من غري املوظفني إىل جانب موظفيها املمولني من برنامج العمل وامليزانية ومن خارجه. وتُقسم املوارد ال

ريني أو احملررين أو املتطوعني أو املراسلني فني أولئك الذين يؤدون أدوارا  غري فنية على غرار املرتمجني التحريظفي املشاريع الوطنيني املندرجني ضمن فئيت اخلدمات "الفنية الرئيسية" و"الفنية التمكينية". وال تشمل املوارد البشرية من غري املوظالشخصية ومو 
غري أّن هذا امللحق يضع خصية. ائزين على اتفاقات خدمات شم إما استشاريني أو حملوظفون املتقاعدون يف األمم املتحدة الذين يعملون على مشاريع منفردة مع املنظمة ضمن املوارد البشرية من غري املوظفني على اعتبارهالقطريني. ويصّنف أيضا  ا

 ب معدالت األجور املختلفة اليت يتقاضوهنا )أنظر اجلداول(.املوظفني املتقاعدين يف األمم املتحدة ضمن فئة خاصة رم بسب

 (: الموارد البشرية الفنية من غير الموظفين في المقّر الرئيسي )مكافئات الدوام الكامل1-3-3الجدول 
 2016-2014التغيير في المقّر الرئيسي  المقر الرئيسي الفئة

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014
احلساب 

 عامال
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ  األمانة

 %46 %19 %66 248 44 204 793 281 512 655 237 418 545 237 308 االستشاريون )من غري املتقاعدين(

 %29 %13- %83 8 2- 10 36 14 22 34 14 20 28 16 12 ألف

 %66 %52 %77 93 30 63 233 88 145 210 79 131 140 58 82 باء

 %104 %79 %120 267 79 188 524 179 345 411 144 267 257 100 157 جيم

 %100- %100- %100- 120- 63- 57- 0 0 0 0 0 0 120 63 57 غري مصّنف

 %9- %35- %10 17- 28- 11 174 53 121 180 58 122 191 81 110 شخصية )من غري املتقاعدين(احلائزون على اتفاقات خدمات 

 %100- - %100- 2- 0 2- 0 0 0 1 0 1 2 0 2 ألف

 %29- %67- %0 2- 2- 0 5 1 4 5 0 5 7 3 4 باء

 %23 %12- %50 32 7- 39 169 52 117 173 57 116 137 59 78 جيم

 %100- %100- %100- 45- 19- 26- 0 0 0 1 1 0 45 19 26 غري مصّنف

 %10 %13- %25 2 1- 3 22 7 15 27 6 21 20 8 12 االستشاريون )من املتقاعدين(

1 2 3 5 8 2 10 5 3 8 3 0 3 150% 0% 60% 

2 3 1 4 4 2 6 5 1 6 2 0 2 67% 0% 50% 

3 1 1 2 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0% 0% 0% 

 %33- %33- %33- 3- 1- 2- 6 2 4 8 1 7 9 3 6 غري مصّنف

 %30- %25- %33- 3- 1- 2- 7 3 4 9 3 6 10 4 6 احلائزون على اتفاقات خدمات شخصية )من املتقاعدين(

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 - - - 

3 3 1 4 4 0 4 3 0 3 0 -1 -1 0% -100% -25% 

 %50- %33- %67- 3- 1- 2- 3 2 1 4 2 2 6 3 3 غري مصّنف

 %3- %17- %6 1- 2- 1 29 10 19 36 9 27 30 12 18 مجيع املتقاعدين

 %30 %4 %50 230 14 216 996 344 652 871 304 567 766 330 436 المجموع
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 (: الموارد البشرية الفنية من غير الموظفين في المكاتب الميدانية )مكافئات الدوام الكامل2-3-3الجدول 

 الفئة
 2016-2014التغيير في المكاتب الميدانية   لمكاتب الميدانيةا

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014
احلساب 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

احلساب  الكلّ 
 العام

حساب 
 األمانة

 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ 
 %24 %20 %35 126 71 55 645 433 212 582 387 195 519 362 157 االستشاريون )من غري املتقاعدين(

 %59 %91 %23 49 40 9 132 84 48 135 78 57 83 44 39 ألف

 %69 %61 %90 133 86 47 327 228 99 299 212 87 194 142 52 باء

 %54 %38 %97 65 33 32 186 121 65 146 97 49 121 88 33 جيم

 %100- %100- %100- 121- 88- 33- 0 0 0 2 0 2 121 88 33 غري مصّنف

 %25- %14- %34- 42- 11- 31- 129 69 60 165 80 85 171 80 91 احلائزون على اتفاقات خدمات شخصية )من غري املتقاعدين(

 %71- %67- %75- 10- 4- 6- 4 2 2 10 5 5 14 6 8 ألف

 %30 %38 %24 10 6 4 43 22 21 49 26 23 33 16 17 باء

 %8 %17 %0 6 6 0 78 42 36 133 45 53 72 36 36 جيم

 %92- %86- %97- 48- 19- 29- 4 3 1 8 4 4 52 22 30 غري مصّنف

 %8- %63 %39- 2- 5 7- 24 13 11 25 11 14 26 8 18 االستشاريون )من املتقاعدين(

1 4 1 5 5 4 9 5 4 9 1 3 4 25% 300% 80% 

2 2 1 3 2 3 5 2 2 4 0 1 1 0% 100% 33% 

3 2 1 3 2 3 5 1 5 6 -1 4 3 -50% 400% 100% 

 %67- %60- %70- 10- 3- 7- 5 2 3 6 1 5 15 5 10 غري مصّنف

 %33- %100- %0 2- 2- 0 4 0 4 5 2 3 6 2 4 احلائزون على اتفاقات اخلدمات الشخصية )من املتقاعدين(

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 -100% - -100% 

2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - 

3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0% - 0% 

 %50- %100- %0 2- 2- 0 2 0 2 3 1 2 4 2 2 غري مصّنف

 %13- %30 %32- 4- 3 7- 28 13 15 30 13 17 32 10 22 مجيع املتقاعدين

 %3 %3 - 62 62 - 2481 2481  2428 2428  2419 2419  موظفو املشاريع الوطنيون 

 %5 %4 %6 142 125 17 3283 2996 287 3205 2908 297 3141 2871 270 المجموع
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 (: الموارد البشرية الفنية من غير الموظفين، المجموع )مكافئات الدوام الكامل3-3-3الجدول 

 الفئة
 2016-2014مجموع التغييرات  المجموع

 النسبة املئوية العدد 2016 2015 2014
احلساب 
 العام

حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
احلساب  الكلّ  األمانة

 العام
حساب 
 الكلّ  حساب األمانة احلساب العام الكلّ  األمانة

 %35 %19 %56 374 115 259 1438 714 724 1237 624 613 1064 599 465 االستشاريون )من غري املتقاعدين(

 %51 %63 %37 57 38 19 168 98 70 169 92 77 111 60 51 ألف

 %68 %58 %82 226 116 110 560 316 244 509 291 218 334 200 134 باء

 %88 %60 %116 332 112 220 710 300 410 557 241 316 378 188 190 جيم

 %100- %100- %100- 241- 151- 90- 0 0 0 2 0 2 241 151 90 غري مصّنف

 %16- %24- %10- 59- 39- 20- 303 122 181 345 138 207 362 161 201 احلائزون على اتفاقات اخلدمات الشخصية )من غري املتقاعدين(

 %75- %67- %80- 12- 4- 8- 4 2 2 11 5 6 16 6 10 ألف

 %20 %21 %19 8 4 4 48 23 25 54 26 28 40 19 21 باء

 %18 %1- %34 38 1- 39 247 94 153 271 102 169 209 95 114 جيم

 %96- %93- %98- 93- 38- 55- 4 3 1 9 5 4 97 41 56 غري مصّنف

 %0 %25 %13- 0 4 4- 46 20 26 52 17 35 46 16 30 االستشاريون )من املتقاعدين(

1 6 4 10 13 6 19 10 7 17 4 3 7 67% 75% 70% 

2 5 2 7 6 5 11 7 3 10 2 1 3 40% 50% 43% 

3 3 2 5 4 4 8 2 6 8 -1 4 3 -33% 200% 60% 

 %54- %50- %56- 13- 4- 9- 11 4 7 14 2 12 24 8 16 غري مصّنف

 %31- %50- %20- 5- 3- 2- 11 3 8 14 5 9 16 6 10 احلائزون على اتفاقات اخلدمات الشخصية )من املتقاعدين(

1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 -1 0 -1 -100% - -100% 

2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 - - - 

3 4 1 5 4 0 4 4 0 4 0 -1 -1 0% -100% -20% 

 %50- %60- %40- 5- 3- 2- 5 2 3 7 3 4 10 5 5 غري مصّنف

 %8- %5 %15- 5- 1 6- 57 23 34 66 22 44 62 22 40 مجيع املتقاعدين

 %3 %3 - 62 62 0 2481 2481 0 2428 2428 0 2419 2419 0 موظفو املشاريع الوطنيون

 %10 %4 %33 372 139 233 4279 3340 939 4076 3212 864 3907 3201 706 المجموع
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 مالحظة على املنهجيّة املتبعة: 
 اجلداول واملعروضة يف الصفحات يف ات. واسُتمّدت البيانات الواردةتتّبع البيانات املتاحة لفريق تقييم املوارد البشرية من غري املوظفني من حيث جمموع أيام عمل األفراد والكلفة اإلمجالية حبسب السنو 

متاحة حىت  2016وتقريبها إىل أقرب رقم صحي  للحصول على تقدير ملكافئات الدوام الكامل. وعالوة على ذلك، كانت بيانات عام  220السابقة من خالل أرقام جمموع أيام عمل األفراد مقسومة على 
 .1.2 ضربام الرقم الفعلي املبيّنة أعاله قد جرى استقراؤها باستخد 2016أكتوبر/تشرين األول فقط ال غري. وأرقام سنة  31

 :مزيد من املعلومات عن فئات املوارد البشرية من غري املوظفني
 االستشاريون والحائزون على اتفاقات خدمات شخصية

 (.C( وجيم )B( وباء )Aيُقسم االستشاريون واحلائزون على اتفاقات خدمات شخصية إىل ثالث فئات هي: املستويات ألف )
رفع املستويات يف جمال ربات على أتوى ألف توفري أحدث اخلاخلدمات االستشارية من الفئة ألف ختتص باملهام اليت تتطّلب مستوى رفيع من اخلربات يف اختصاص معنّي. ويتعنّي على االستشاري من املس

به موظف  مات كربى على صعيد املوارد البشرية و/أو املالية. وُيستخدم هذا املستوى عادة للتكليفات اليت تستوجب عمال  كان ليضطلعوقد يفضي التكليف إىل أنشطة تشغيلية تتطّلب التزااختصاصه. 
 أصحاب املصلحة وحتفيز الشركاء.  وما فوق. وقد تكون لالستشاري من املستوى ألف مكانة بارزة ملحوظة خارج املنظمة وقد يتعنّي عليه رسم معامل انطباعات 5-من الفئة الفنية برتبة ف

. وتوفر املهام من هذا املستوى خربات متخصصة 4-أو ف 3-وُتستخدم عادة اخلدمات االستشارية من املستوى باء للتكليفات اليت تستوجب عمال  كان ليضطلع به موظف من الفئة الفنية برتبة ف
 نظمة. ويُستعان للتكليفات على هذا املستوى بفنيني مومسيني ومستشارين خمتصني أو خرباء على دراية كاملة مبوضوع االختصاص وقادرين للمنظمة يف جمال ال تتوافر فيه اخلربات الالزمة داخل امل

 ملفاهيم مع االحتياجات املستجدة.على تكييف ا
 ا يعادل رار اخلرجيني اجلامعيني الذين لديهم خربة سنة إىل أربع سنوات ما بعد اجلامعة )أي موُيستعان عادة باالستشاريني من املستوى جيم للتكليفات اليت تتطلب قدرا  أقّل من اخلربة، على غ

عادة  ليلي والوصفي. وخيضععند املستوى التح (. ويتطّلب هذا التكليف مدخالت مهنية أساسية كالتكليفات الوصفية أو التحليلية وحتديد املشاكل وما إىل ذلك وينتهي دور املكلفني را2-/ف1-ف
 ذوي اخلربة أو كبار االستشاريني.االستشاري من املستوى جيم إلشراف وثيق من قبل موظفني آخرين من 

 " )غري مصّنف(.Uوإّن أي شخص ال تنطبق عليه مواصفات إحدى الفئات الثالث املذكورة يصّنف ضمن "
 الموظفون المتقاعدون من األمم المتحدة

خصية لكّن شوهم يندرجون ضمن فئة االستشاريني واحلائزين على اتفاقات خدمات  ة كموارد بشرية من غري املوظفني.نظمة استخدام املوظفني املتقاعدين من األمم املتحدجتدر اإلشارة إىل أنّه بإمكان امل
  بدالت أتعارم ختتلف.

 مستويات املوظفني املتقاعدين من األمم املتحدة:
 وما فوق 1-مد -1
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  5-إىل ف 1-من ف -2
 اخلدمات العامة -3

 " )غري مصّنف(.Uوإّن أي شخص ال تنطبق عليه مواصفات إحدى الفئات الثالث املذكورة يصّنف ضمن "
 موظفو المشاريع الوطنيون

هتم، اليت حُتدد طبقا  للشروط احمللية، نية للمنظمة وُتدفع هلم مرتباداُيستعان مبوظفي املشاريع الوطنيني مبوجب ترتيبات تعاقدية ترعاها شروط االستخدام احمللية لتأدية خدمات مهنية يف إطار املشاريع املي
 االستشاريني واحلائزين على اتفاقات خدمات شخصية، مع أهّنم يؤدون خدمات فنية مهنية. تكلفةموظفي املشاريع الوطنيني أقّل بكثري من  تكلفةبالعملة احمللية. لذا تبدو 
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 : أبعاد التنفيذ4امللحق 
الذي يتابع توفري تلك املنتجات واخلدمات. ويتناول  1-4( توفري املنظمة ملنتجاهتا وخدماهتا أي العمل املعياري للمنظمة. ويشمل هذا القسم اجلدول 1-4ذا امللحق من أربعة أقسام. يتناول القسم األول )القسم يتألف ه
. ويتابع اجلدول 2014. ويتابع اجلدول األول التنفيذ مقارنة مبؤشرات األهداف لسنة 3-2-4و 2-2-4و 1-2-4سرتاتيجي.  وهو يتضّمن اجلداول تنفيذ املخرجات تبعا  للمؤشرات ذات الصلة يف الربنامج اال 2-4القسم 

( عمليات تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف للمنظمة وهو يتضّمن 3-4. ويقارن اجلدول الثالث نتائج السنتني جنبا  إىل جنب. ويتناول القسم الثالث من امللحق )القسم 2015الثاي التنفيذ مقارنة مبؤشرات سنة 
ثالث ( 5-4 االستعراض الذي أجرته وزارة التعاون االقتصادي والتنمية االحتادية يف أملانيا والقسم اخلامس )القسم( يناقش 4-4( يف حني أّن القسم الرابع من امللحق )القسم 1-3-4جدوال  يتعّقب تلك النتائج )اجلدول 

 عمليات تقييم للمنظمة أجرهتا وزارة التنمية الدولية.
 وخدماهتا املنظمة منتجات: 1-4 القسم

 ائف األساسية السبع للمنظمة وهي:قة على الوظه بتنفيذ الربامج". وشددت تلك الوثيمّتت، خالل الدورة الثالثة واخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة، املوافقة على مذكرة إعالمية بعنوان "العمل املعياري للمنظمة وعالقت
 الصكوك املعيارية ولوضع املعايري على غرار االتفاقات الدولية ومدونات السلوك واخلطوط التوجيهية الطوعية؛ 
 اإلحصاءات والبيانات واملعلومات عن األغذية والزراعة، مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات واألراضي واملياه؛ 
 شأن السياسات على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية؛احلوار ب 
  قرائن؛التنمية القدرات للتوصل إىل سياسات واستثمارات وبرامج مستندة إىل 
  املشورة والدعم العتماد املعارف والتكنولوجيات واملمارسات اجليدة؛ 
  والقطاع اخلاص؛تيسري الشراكات بني احلكومات والشركاء يف التنمية واجملتمع املدي 
 .والدعوة والتواصل يف جماالت والية املنظمة 

يطة الطريق . ووافقت اللجنتان يف اجتماعهما هذا على "خر 2016نوفمرب/تشرين الثاي  7ما يف وقد ُعقد االجتماع املشرتك بني الدورة العشرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الرابعة والستني بعد املائة للجنة املالية يف رو 
فيفة( للتوصل إىل قائمة مؤلفة من ألساسية السبعة )مع إدخال بعض التعديالت الطللتقييم املستقّل للقدرات الفنية للمنظمة" واليت شّكلت الوثيقة التوجيهية الرئيسية هلذا التقييم. واستخدمت خريطة الطريق الوظائف ا

تجات نوترتافق هذه املنتجات واخلدمات يف اجلدول أدناه مع بيانات املؤشر ذي الصلة اليت أتاحها موظفو املنظمة من أجل إعطاء فكرة عامة عن م 35فها املعيارية.منتجا  وخدمة تستعني را املنظمة لتحقيق أهدا 19
 .2016إىل سنة  2011املنظمة وخدماهتا يف الفرتة املمتدة من سنة 

للحصول على تقديرات حىت هناية  1.25ئة من األعضاء معامل ضرب قدره ا. واستخدم الفريق املؤلف من مالوثيقة هذه إعداد عند 2016سبتمرب/أيلول  30ياسها حىت مّت ق 2016بيانات سنة معظم وجتدر اإلشارة إىل أّن 
ُوضعت يف هذه ر اإلشارة أيضا  إىل أّن البيانات كانت حمدودة بالنسبة إىل بعض املؤشرات. فوجتدوتوصل الفريق يف بعض احلاالت إىل أرقام حمدثة عند هناية السنة. ويشار إىل تلك احلاالت بعبارة "فعلي". . 2016سنة 

 احلاالت عبارة "ال يوجد" يف اجلدول.
 

                                                           
 سخة اإلنكليزية(.طة الطريق )النيمن خر  7الصفحة   35
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 : منتجات وخدمات المنظمة الرئيسية1-4الجدول 

 2015 2014 2013 2012 المؤشر الفئة
2016 
 التقديرات

 أدوات وضع المعايير
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد انات غري متوفرةالبي االتفاقات الدولية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة مدونات السلوك املتفق عليها
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة اخلطوط التوجيهية املتفق عليها واملرّوج هلا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة ات الفنية املعتمدةاملواصف
 160 138 101 90 78 العدد اإلمجايل ألدوات وضع املعايري  اجملموع

 المعارف والبيانات والمعلومات المنَتجة

 مطبوعات املنظمة الصادرة 

 676 1467 891 754 املطبوعات
1120 
 )الفعلي(

 407 705 105 208 اتالكتيب
803 

 )الفعلي(

 1083 2172 996 962 اجملموع
1923 
 )الفعلي(

 النظم اإلحصائية اليت جرى إنشاؤها وتطبيقها
 219 165 196 209 154 عدد الزيارات إىل املواقع اإللكرتونية للبيانات )باآلالف( 

 55 51 59 49 52 البلدان اليت جرت فيها تنمية القدرات اإلحصائية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة نظم إدارة املعارف الرئيسية
 حوار السياسات وتنمية القدرات على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية

 15 16.1 13.2 12.2 ال يوجد أذون السفر )باآلالف( البعثات الفنية املنفذة

 391 305 275 250 253 الفعاليات اليت أُقيمت الندوات الفنية اليت جرى تنظيمهاحلقات العمل/املؤمترات/

 2016إىل  2011من  280غري متوفر حبسب السنوات. اجملموع =  الربامج الفنية اخلارجية املدعومة الشبكات/الربامج الفنية اخلارجية املدعومة
 المعارف والتكنولوجيات والممارسات الجيدة 

 التحليلية املعدة واملعممةالتقارير 

 4 8 5 2 3 عدد التقارير الرئيسية

 )فعلي( 951 590 1146 173 ال يوجد عدد اآلراء الرئيسية )باآلالف(
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 2015 2014 2013 2012 المؤشر الفئة
2016 
 التقديرات

 الشراكات
عدد االتفاقات )مثل خطابات املوافقة ومذكرات التفاهم وغريها( املوقعة 
 ،مع خطة عمل )مبا يف ذلك اتفاقات املشاريع؛ ومذكرات التفاهم

واالتفاقات العامة وغريها من اتفاقات التعاون )مبا يف ذلك خطابات 
 املوافقة(

 30 53 52 51 36 عدد االتفاقات املربمة يف السنة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة عدد املوظفني الفنيني املنتدبني إىل املنظمة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد البيانات غري متوفرة يهاعدد أنشطة التدريب واملشاركني ف
 التعاون بين بلدان الجنوب

 76 30 30 46 44 اجلنوب بني بلدانيف ما عدد البلدان املستفيدة من التعاون  عدد البلدان املستفيدة من التعاون بني بلدان اجلنوب

 38 28 40 29 27 قات املوقعة مع خطة عملعدد االتفا عدد االتفاقات املوقعة مع خطة عمل

 عتبارهماعدد املوظفني الفنيني املنتدبني من اجلهات املاحنة والذين ميكن 
 يكملون القدرات الفنية للمنظمة

عدد املوظفني الفنيني املنتدبني من اجلهات املاحنة والذين ميكن 
 100 60 138 113 222 يكملون القدرات الفنية للمنظمة اعتبارهم

 عدد املوظفني الذين تلقوا تدريبا  كجزء من اتفاقات التعاون 
 بني بلدان اجلنوبيف ما 

 50 50 40 40 30 موظفو املنظمة

 300 300 300 200 200 املوظفون القطريون

العدد اإلمجايل من املوظفني الذين تلقوا تدريبا  كجزء من اتفاقات 
 350 350 350 350 350 بني بلدان اجلنوب يف ما التعاون

 الدعوة والتواصل على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

عدد املقاالت املنشورة يف إطار املبادرة اإلعالمية لكبار  منتجات التواصل
 )فعلي( 2213 2270 1919 1061 ال يوجد املسؤولني
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 : املخرجات2-4القسم 
عملييت التخطيط والرصد يف عمل املنظمة. ويتمحور اإلطار حول  2017-2014فرتة يوجه إطار النتائج ملنظمة األغذية والزراعة لل

املؤشرات اليت تقيس التقدم احملرز يف كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج: أي املخرجات والنواتج واألهداف االسرتاتيجية. 
 يمي والعاملي.ظمة يف التغيريات على املستوى الوطين واإلقلويوفر هذا اإلطار أساسا  للتقييم واإلبالغ عن كيفية مسامهة إجراءات املن

لتوليفي حترزه املنظمة باجتاه حتقيق غايات املخرجات املدرجة يف إطار النتائج. والوثيقتان مها التقرير ا لتقدم الذيا نوتتابع وثيقتا
أّن األّول يتابع التقدم احملرز مقارنة بالغايات  ، علما  2015-2014وتقرير تنفيذ الربامج للفرتة  2014الستعراض منتصف املدة لعام 

. ويستند اجلدوالن يف ما يلي إىل البيانات الواردة يف كّل من 2015يقارهنا األخري مع غايات سنة  يف ما 2014عة لسنة و املوض
 رى. التقريرين يف حني أّن اجلدول الثالث يرّتب البيانات بصورة تسم  بإجراء مقارنات بني السنة واألخ

فقط يف ما يتعلق باألهداف االسرتاتيجية اخلمسة،  2014وال بّد من اإلشارة إىل أّن غايات املخرجات قد ُوضعت بالنسبة إىل سنة 
 كانت تتعلق بكّل من األهداف االسرتاتيجية واألهداف الوظيفية على السواء.   2015يف حني أّن الغايات اخلاصة بسنة 

 (2014 استعراض منتصف المدة لعام – PC 117/5 الوثيقة) 2014ارنة بغايات سنة : اإلنجازات مق1-2-4الجدول 

 اهلدف

 املخرجات

 مّت جتاوزها  مؤشرات النتائج الناتجرقم 
 مل تُنجز أجنزت جزئيا   أو إجنازها بالكامل

% 
مّت جتاوزها أو إجنازها 

 بالكامل

اجلوع القضاء على : 1اهلدف االسرتاتيجي 
 الغذائي وانعدام األمن 

 وسوء التغذية

1-1 4 4 0 0 100% 

1-2 1 0 1 0 0% 

1-3 3 2 1 0 67% 

 %75 0 2 6 8 المجموع الفرعي

: زيادة استدامة الزراعة 2اهلدف االسرتاتيجي 
 والغابات ومصايد األمساك

2-1 3 2 0 1 67% 

2-2 3 2 1 0 67% 

2-3 3 3 0 0 100% 

2-4 4 3 1 0 75% 

 %77 1 2 10 13 عيالمجموع الفر 

 : احلد من الفقر يف الريف3اهلدف االسرتاتيجي 

3-1 5 3 1 1 60% 

3-2 3 3 0 0 100% 

3-3 2 1 1 0 50% 

 %70 1 2 7 10 المجموع الفرعي

 : نظم زراعية وغذائية 4اهلدف االسرتاتيجي 
 أكثر مشوال  وكفاءة

4-1 4 4 0 0 100% 

4-2 3 3 0 0 100% 

4-3 3 3 0 0 100% 

 %100 0 0 10 10 المجموع الفرعي

 : القدرة على الصمود 5اهلدف االسرتاتيجي 
 أمام التهديدات واألزمات

5-1 2 2 0 0 100% 

5-2 3 2 1 0 67% 

5-3 2 2 0 0 100% 

5-4 3 3 0 0 100% 

 %90 0 1 9 10 المجموع الفرعي
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 %82 2 7 42 51 المجموع 5-1مجموع 

 واخلدمات واملعرفة الفنية اجلودة: 6 اهلدف

 يوجد ال 6-1

 2 2-6 2014توضع غايات لسنة  مل

6-3 2 

6-4 2 

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال 6 الفرعي المجموع 6الفرعي  المجموع
 2014توضع غايات لسنة  مل 1 1-7 التقين التعاون برنامج: 7 الباب

 التواصل: 8الوظيفي  اهلدف
8-1 2 

 2 2-8 2014غايات لسنة  توضع مل

8-3 2 

 2014توضع غايات لسنة  مل 3 1-9 املعلومات تكنولوجيا: 9الوظيفي  اهلدف

 والتوجيه واإلشراف املنظمة حوكمة: 10الوظيفي  اهلدف
10-1 2 

 1 2-10 2014توضع غايات لسنة  مل

10-3 1 

 والفعالة الكفؤة اإلدارة: 11الوظيفي  اهلدف
11-1 4 

 1 2-11 2014توضع غايات لسنة  مل

11-3 1 

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال 20 الفرعي المجموع 11-7الفرعي  المجموع
 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال الطوارئ حاالت: 12 الباب
 2014توضع غايات لسنة  مل 2 1-13 الرأمسايل اإلنفاق: 13 الباب

 األمين اإلنفاق: 14 الباب
14-1 1 

 2014توضع غايات لسنة  مل
14-2 4 

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال 33 المجموع 14-6 مجموع
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 (2015-2014 تقرير تنفيذ البرامج للفترة –  C 2017/8 الوثيقة) 2015: اإلنجازات مقارنة بغايات سنة 2-2-4الجدول 

 اهلدف

 املخرجات

مّت جتاوزها أو  ت النتائجمؤشرا الناتجرقم 
 مل تُنجز أجنزت جزئيا   إجنازها بالكامل

% 
مّت جتاوزها أو 
 إجنازها بالكامل

 : القضاء 1اهلدف االسرتاتيجي 
 على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 وسوء التغذية

1-1 4 4 0 0 100% 

1-2 1 1 0 0 100% 

1-3 3 3 0 0 100% 

 %100 0 0 8 8 المجموع الفرعي

: زيادة استدامة 2اهلدف االسرتاتيجي 
 الزراعة والغابات ومصايد األمساك

2-1 3 3 0 1 100% 

2-2 3 2 1 0 67% 

2-3 3 3 0 0 100% 

2-4 4 3 1 0 75% 

 %85 1 2 11 13 المجموع الفرعي

 : احلد من الفقر 3اهلدف االسرتاتيجي 
 يف الريف

3-1 5 5 0 0 100% 

3-2 3 2 1 0 67% 

3-3 2 2 0 0 100% 

 %90 0 1 9 10 المجموع الفرعي

: نظم زراعية وغذائية 4اهلدف االسرتاتيجي 
 أكثر مشوال  وكفاءة

4-1 4 4 0 0 100% 

4-2 3 3 0 0 100% 

4-3 3 3 0 0 100% 

 %100 0 0 10 10 المجموع الفرعي

: القدرة على الصمود 5اهلدف االسرتاتيجي 
 أمام التهديدات واألزمات

5-1 2 2 0 0 100% 

5-2 3 2 1 0 67% 

5-3 2 2 0 0 100% 

5-4 3 2 1 0 67% 

 %80 0 2 8 10 المجموع الفرعي

 %90 1 5 46 51 المجموع 5-1مجموع 

 واملعرفة واخلدمات الفنية: اجلودة 6اهلدف 

 ال يوجد 0 0 0 ال يوجد 6-1
6-2 2 2 0 0 100% 

6-3 2 2 0 0 100% 

6-4 2 2 0 0 100% 

 %100 0 0 6 6 المجموع الفرعي 6المجموع الفرعي 

 %100 0 0 1 1 1-7 : برنامج التعاون التقين7الباب 

 %100 0 0 2 2 1-8 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

8-2 2 2 0 0 100% 

 8-3 2 2 0 0 100% 

 : تكنولوجيا 9اهلدف الوظيفي 
 %100 0 0 3 3 1-9 املعلومات

حوكمة املنظمة  :10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه

10-1 2 1 1 0 50% 

10-2 1 1 0 0 100% 

10-3 1 1 0 0 100% 
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 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 
11-1 4 4 0 0 100% 

11-2 1 1 0 0 100% 

11-3 1 0 0 1 0% 

 %90 1 1 18 20 المجموع الفرعي 11-7المجموع الفرعي 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 0 ال يوجد ال يوجد لطوارئ: حاالت ا12الباب 

 %100 0 0 2 2 1-13 : اإلنفاق الرأمسايل13الباب 

 %0 1 0 0 1 1-14 : اإلنفاق األمين14الباب 

14-2 4 4 0 0 100% 

 %91 2 1 30 33 المجموع 14-6مجموع 

 
  



 

78 

 (2016استعراض منتصف المدة لعام  –  PC 121/3)الوثيقة 2016: اإلنجازات مقارنة بغايات عام 3-2-4الجدول 

 اهلدف

 املخرجات

مّت جتاوزها أو  مؤشرات النتائج الناتجرقم 
 مل تُنجز أجنزت جزئيا   إجنازها بالكامل

% 
مّت جتاوزها أو 
 إجنازها بالكامل

 : القضاء 1اهلدف االسرتاتيجي 
 على اجلوع وانعدام األمن الغذائي 

 وسوء التغذية

1-1 4 4 0 0 100% 

1-2 1 1 0 0 100% 

1-3 3 2 1 0 67% 

 %88 0 1 7 8 المجموع الفرعي

: زيادة استدامة 2اهلدف االسرتاتيجي 
 الزراعة والغابات ومصايد األمساك

2-1 3 0 3 0 0% 

2-2 3 2 1 0 67% 

2-3 3 3 0 0 100% 

2-4 4 4 0 0 100% 

 %69 0 4 9 13 المجموع الفرعي

 : احلد من الفقر 3ي اهلدف االسرتاتيج
 يف الريف

3-1 5 5 0 0 100% 

3-2 3 3 0 0 100% 

3-3 2 0 2 0 0% 

 %80 0 2 8 10 المجموع الفرعي

: نظم زراعية وغذائية 4اهلدف االسرتاتيجي 
 أكثر مشوال  وكفاءة

4-1 4 4 0 0 100% 

4-2 3 3 0 0 100% 

4-3 3 3 0 0 100% 

 %100 0 0 10 10 المجموع الفرعي

: القدرة على الصمود 5اهلدف االسرتاتيجي 
 أمام التهديدات واألزمات

5-1 2 2 0 0 100% 

5-2 2 2 0 0 100% 

5-3 2 2 0 0 100% 

5-4 3 3 0 0 100% 

 %100 0 0 9 9 المجموع الفرعي

 %86 0 7 43 50 المجموع 5-1مجموع 

 واملعرفة واخلدمات الفنية: اجلودة 6اهلدف 

6-1 1 1 0 0 100% 
 ال يوجد - - - ال يوجد 6-2

6-3 2 2 0 0 100% 

6-4 2 2 0 0 100% 

 ال يوجد - - - ال يوجد 6-5

6-6 2 2 0 0 100% 

 %100 0 0 7 7 المجموع الفرعي 6المجموع الفرعي 

 %100 0 0 1 1 1-7 : برنامج التعاون التقين7الباب 

 %100 0 0 2 2 1-8 : التواصل8اهلدف الوظيفي 

8-2 2 2 0 0 100% 

 8-3 2 2 0 0 100% 

 : تكنولوجيا 9اهلدف الوظيفي 
 %100 0 0 3 3 1-9 املعلومات

10-1 2 1 1 0 50% 
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حوكمة املنظمة  :10اهلدف الوظيفي 
 واإلشراف والتوجيه

10-2 1 1 0 0 100% 

 ال يوجد - - - ال يوجد 10-3

 : اإلدارة الكفؤة والفعالة11اهلدف الوظيفي 
11-1 3 3 0 0 100% 

11-2 1 1 0 0 100% 

 ال يوجد - - - ال يوجد 11-3

 %94 0 1 16 17 المجموع الفرعي 11-7المجموع الفرعي 

 ال يوجد - - - ال يوجد ال يوجد : حاالت الطوارئ12الباب 

 %100 0 0 2 2 1-13 : اإلنفاق الرأمسايل13الباب 

 %0 1 0 0 1 1-14 : اإلنفاق األمين14الباب 

14-2 4 4 0 0 100% 

 %94 1 1 29 31 المجموع 14-6مجموع 
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؛ 2015استعراض منتصف المدة لعام  –  PC 117/5)المصدر: الوثيقة  2015و 2014: مقارنة بين عامي 4-2-4الجدول 
 (www.fao.org/pwb. أنظر 2015-2014تقرير تنفيذ البرامج للفترة  – C 2017/8 الوثيقة 

مؤشرات  لناتجارقم  اهلدف
 النتائج

مّت جتاوزها أو إجنازها 
 مل تُنجز أجنزت جزئيا   بالكامل

% 
 زهاإجنا أو جتاوزها متّ 

 بالكامل

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 1اهلدف االسرتاتيجي 

1-1 4 4 4 0 0 0 0 100% 100% 

1-2 1 0 1 1 0 0 0 0% 100% 

1-3 3 2 3 1 0 0 0 67% 100% 

 %100 %75 0 0 0 2 8 6 8 المجموع الفرعي

 2اهلدف االسرتاتيجي 

2-1 3 2 3 0 0 1 1 67% 100% 

2-2 3 2 2 1 1 0 0 67% 67% 

2-3 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

2-4 4 3 3 1 1 0 0 75% 75% 

 %85 %77 1 1 2 2 11 10 13 المجموع الفرعي

 3اهلدف االسرتاتيجي 

3-1 5 3 5 1 0 1 0 60% 100% 

3-2 3 3 2 0 1 0 0 100% 67% 

3-3 2 1 2 1 0 0 0 50% 100% 

 %90 %70 0 1 1 2 9 7 10 المجموع الفرعي

 4اهلدف االسرتاتيجي 

4-1 4 4 4 0 0 0 0 100% 100% 

4-2 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

4-3 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

 %100 %100 0 0 0 0 10 10 10 المجموع الفرعي

 5اهلدف االسرتاتيجي 

5-1 2 2 2 0 0 0 0 100% 100% 

5-2 3 2 2 1 1 0 0 67% 67% 

5-3 2 2 2 0 0 0 0 100% 100% 

5-4 3 3 2 0 1 0 0 100% 67% 

 %80 %90 0 0 2 1 8 9 10 المجموع الفرعي

 %90 %82 1 2 5 7 46 42 51 المجموع 5-1مجموع 

 

  

http://www.fao.org/pwb
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؛ 2015استعراض منتصف المدة لعام  –  PC 117/5)المصدر: الوثيقة  2016و 2014ي : مقارنة بين عام5-2-4الجدول 
 (www.fao.org/pwb. أنظر 2016استعراض منتصف المدة لعام  – PC 121/3 الوثيقة 

مؤشرات  الناتجرقم  اهلدف
 النتائج

مّت جتاوزها أو إجنازها 
 مل تُنجز أجنزت جزئيا   بالكامل

% 
 زهاإجنا أو جتاوزها متّ 

 بالكامل

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

 1اهلدف االسرتاتيجي 

1-1 4 4 4 0 0 0 0 100% 100% 

1-2 1 0 1 1 0 0 0 0% 100% 

1-3 3 2 2 1 1 0 0 67% 67% 

 %88 %75 0 0 1 2 7 6 8 المجموع الفرعي

 2اهلدف االسرتاتيجي 

2-1 3 2 0 0 3 1 0 67% 0% 

2-2 3 2 2 1 1 0 0 67% 67% 

2-3 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

2-4 4 3 4 1 0 0 0 75% 100% 

 %69 %77 0 1 4 2 9 10 13 المجموع الفرعي

 3اهلدف االسرتاتيجي 

3-1 5 3 5 1 0 1 0 60% 100% 

3-2 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

3-3 2 1 0 1 2 0 0 50% 0% 

 %80 %70 0 1 2 2 8 7 10 المجموع الفرعي

 4اهلدف االسرتاتيجي 

4-1 4 4 4 0 0 0 0 100% 100% 

4-2 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

4-3 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

 %100 %100 0 0 0 0 10 10 10 المجموع الفرعي

 5اهلدف االسرتاتيجي 

5-1 2 2 2 0 0 0 0 100% 100% 

5-236 ,23 2 2 1 0 0 0 67% 100% 

5-3 2 2 2 0 0 0 0 100% 100% 

5-4 3 3 3 0 0 0 0 100% 100% 

 %100 %90 0 0 0 1 9 9 10,9 المجموع الفرعي

 %86 %82 0 2 7 7 43 42 51,50 المجموع 5-1مجموع 

 

  

                                                           
 .2016 لعام املدة منتصف استعراض يف 2-5 الناتج إىل بالنسبة املخرجات مؤشرات أحد حذف مت  36
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 MOPAN تقييم: 3-4 القسم
اءة رفة املزيد حول كف( هي جمموعة من احلكومات اليت تُع؛ مجيعا  مبعMOPANإّن شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف )

املنظمات املتعددة األطراف. وجيري األعضاء يف الشبكة عمليات تقييم مشرتكة لتلك املنظمات ويتشاطرون املعلومات ويستفيدون 
، كانت البلدان الناشطة يف هذه الشبكة كاآليت: أسرتاليا، كندا، 2016من خربة بعضهم البعض من أجل الرصد والتقييم. ويف عام 

، فنلندا، فرنسا، أملانيا، آيرلندا، اليابان، لكسمربغ، هولندا، النرويج، مجهورية كوريا، إسبانيا، السويد، سويسرا، اململكة منركالدا
 ة، والواليات املتحدة األمريكية.املتحد

ديها من خالل عملية مس  استنادا  إىل املعلومات املتوافرة ل 2014وجمددا  يف سنة  2011وأخضعت الشبكة املنظمة للتقييم يف سنة 
ألصحاب املصلحة الرئيسيني واستعراض الوثائق ومقابالت أجرهتا مع موظفي املنظمة.  وانطلقت الشبكة من هذه املعلومات إلعداد 

 وإدارة العالقات وإدارة املعرفة.مؤشرا  تتعلق مبجاالت اإلدارة االسرتاتيجية واإلدارة التشغيلية  22سلسلة مؤلفة من 
إىل وجود مخسة جماالت لعدم مالءمة املنظمة هي: الرتكيز القطري على النتائج، القرارات املتعلقة  2011تقرير الشبكة لعام وأشار 

بتخصيص املعونة، ربط إدارة املعونة باألداء، إدارة املوارد البشرية، وعرض املعلومات عن األداء. أما يف اجملاالت اليت اعتربت فيها 
ة مالئما ، بالكاد كان كذلك يف معظم احلاالت. ومن بني اجمليبني على املس ، اعُترب جمال واحد من اجملاالت الشبكة عمل املنظم

 وكان استعراض الوثائق أفضل و متّسكها باملبادئ اإلنسانية. جماال  مصدر قوة للمنظمة وه 21اليت خضعت للتقييم وعددها 
ولويات ديد عدة جماالت قوة يف الوثائق مبا يف ذلك توجيه النتائج والرتكيز على األنوعا  ما من الردود على املس  حيث توصل إىل حت

 لة املالية وتفويض صنع القرارات.املواضيعية واملساء
اسرتاتيجية  -إىل حصول حتّسن يف كّل مؤشر تقريبا  من مؤشرات األداء. ومتّ يف أربعة جماالت هامة هي  2014وأشار التقييم يف عام 

رفع  - املستندة إىل والية واضحة، الرتكيز القطري على النتائج، دعم اخلطط الوطنية واملسامهة يف احلوار بشأن السياسات املنظمة
 ما دونه" إىل "قوي أو ما فوقه". التصنيف من "غري مالئم أو

وارد البشرية. إىل النتائج وإدارة امل اقتصرت اجملاالت غري املالئمة على جمالني فقط مها وضع امليزانية استنادا   2014ومع حلول سنة 
إىل أّن املنظمة قد "عززت تركيزها االسرتاتيجي" وجعلته أكثر مواءمة مع واليتها الرئيسية وميزهتا  2014وُخلصت الشبكة يف سنة 

طة عملها اجلديدة ( و"باشرت املنظمة تطبيق خ2وحّسنت املنظمة إدارهتا املستندة إىل النتائج )الصفحة (. 2املقارنة )الصفحة 
(. "وأحرزت 3..." )الصفحة ب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلااخلاصة بالقدرة على الصمود وعززت أيضا  ممارساهتا ونظمها للتأه

 املنظمة تقدما  ملحوظا  يف وضع أهداف اسرتاتيجية على املستوى القطري تتواءم كليا  مع األولويات اإلمنائية القطرية..." 
، إىل إعادة ترتيب 2013إىل أّن املنظمة قد عمدت، منذ سنة  2014(. وأشارت الشبكة يف سنة 2014من تقرير سنة  4)الصفحة 

قّيمون وأشارت إىل أّن أصحاب املصلحة باتوا يالسياسات يف املكاتب امليدانية. عملها السياسايت واستحدثت وظائف خاصة ب
 (.5الئمة باإلمجال )الصفحة مسامهة املنظمة يف حتقيق النتائج على أهنا م

( أّن: "القرائن املتاحة من خالل الوثائق تشاااري إىل أنه، خالل الفرتة اليت يشاااملها 5)الصااافحة  2014واتضااا  أيضاااا  للشااابكة يف عام 
  االساااااااتعراض، كانت مشااااااااريع املنظمة فعالة باإلمجال من حيث تنفيذ األنشاااااااطة واملخرجات املخطط هلا وإن كانت املنظمة مل تفد
على النحو املالئم عن مساااااااااامهاهتا على مساااااااااتوى الربامج القطرية ومل تعطد قرائن دامغة عن مدى مساااااااااامهتها يف األولويات اإلمنائية 

 " 2011القطرية اليت عرّبت عنها." وأخريا ، فإّن املنظمة "أحرزت تقدما  على صااااااااااااااعيد تشاااااااااااااااطر املعرفة داخليا  وخارجيا  منذ ساااااااااااااانة 
 (.2014تقرير سنة  اإلنكليزية منمن النسخة  6)الصفحة 

 وترد هذه النتائج مبزيد من التفصيل يف اجلدول التايل.
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 MOPANنتائج : 1-3-4الجدول 

 المؤشر
2011 2014 

 استعراض الوثائق المجيبون على المسح استعراض الوثائق المجيبون على المسح
 اإلدارة االستراتيجية

 5 3.95 6 3.79 ت للنتائج إعطاء توجيها 1مؤشر األداء الرئيسي 

 6 4.52 ال يوجد ال يوجد استناد اسرتاتيجية املنظمة إىل والية واضحة 2مؤشر األداء الرئيسي 

 5 ال يوجد 4 3.66 تركيز املنظمة على النتائج  3مؤشر األداء الرئيسي 

 5 4.35 5 4.16 ية املواضيعاملشرتكة/ األولوياتالرتكيز على   4مؤشر األداء الرئيسي 

 4 4.68 3 4.37 الرتكيز القطري على النتائج  5مؤشر األداء الرئيسي 

 اإلدارة التشغيلية
قرارات شفافة وميكن توقعها بالنسبة إىل التمويل /  6مؤشر األداء الرئيسي 

 ختصيص املعونة
3.74 3 3.96 4 

ارة دإعداد امليزانية استنادا  إىل النتائج / ربط إ  7مؤشر األداء الرئيسي 
 املعونة باألداء 

3.27 4 3.46 4 

 5 4.32 5 3.80 املساءلة املالية  8مؤشر األداء الرئيسي 

 5 3.93 4 3.74 استخدام املعلومات عن األداء   9مؤشر األداء الرئيسي 

 4 2.96 4 3.39 إدارة املوارد البشرية   10مؤشر األداء الرئيسي 

 4 ال يوجد 4 3.90 مج املراعية لألداء إعداد الربا  11مؤشر األداء الرئيسي 

 4 3.78 5 4.19 تفويض السلطات   12مؤشر األداء الرئيسي 

العمل يف حاالت الطوارئ / التمّسك باملبادئ   13مؤشر األداء الرئيسي 
 اإلنسانية 

 5 4.54 ال يوجد 4.58

 إدارة العالقات
 6 4.63 يوجد ال 4.37 دعم اخلطط الوطنية   14مؤشر األداء الرئيسي 

 ال يوجد 4.09 ال يوجد 3.74 إجراءات التكّيف   15مؤشر األداء الرئيسي 
 ال يوجد 4.31 * 3.89 استخدام النظم القطرية   16مؤشر األداء الرئيسي 
 ال يوجد 4.51 ال يوجد 4.34 املسامهة يف احلوار بشأن السياسات   17مؤشر األداء الرئيسي 
 5 4.34 4 4.24 تنسيق اإلجراءات   18مؤشر األداء الرئيسي 

 4 4.49 ال يوجد 3.99 إدارة اجملموعات   19مؤشر األداء الرئيسي 

 إدارة المعارف
 5 4.37 4 3.99 نتائج التقييم / تقييم النتائج اخلارجية   20مؤشر األداء الرئيسي 

 4 3.97 3 3.68 عرض املعلومات اخلاصة باألداء   21مؤشر األداء الرئيسي 

 4 4.21 4 3.68 تعميم الدروس املستفادة  22مؤشر األداء الرئيسي 

  المفتاح

 

 6.00-4.50  فوقهقوي أو ما  أداء

 4.49-3.50 مالئم أداء 

 3.49-1.00 غري مالئم أو ما دونه أداء 

 * البيانات عن استعراض الوثائق غري متوفرة 

 ال يوجد مل جيرد تقييمه 
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 استعراض وزارة التعاون االقتصادي والتنمية االحتادية يف أملانيا :4-4القسم 
أجنزت وزارة التعاون االقتصادي والتنمية االحتادية يف أملانيا )الوزارة( تقريرها اخلاص باملنظمة وعرضته على أمانة املنظمة يف شهر 

 . 2015يناير/كانون الثاي 
 واألمهية، واألداء، ومشاركة أملانيا يف املنظمة. واستند أول قسمان إىل البيانات املوجودةويتألف التقرير من ثالثة أجزاء هي: الوالية 

 أصال  واملنبثقة عن عمليات االستعراض األخرى للمنظمة مبا فيها: 
  ؛2014و 2011للمنظمة اليت نشرت يف عامي  شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطرافعمليات استعراض 
 ؛2012رتايل املتعدد األطراف لعام األس والتقييم 
  2013و 2011وعمليات استعراض املعونة املتعددة األطراف اليت أجرهتا اململكة املتحدة يف عامي. 

 وختطى القسم الثالث من التقرير املتعلق مبشاركة أملانيا يف املنظمة نطاق هذا التقييم. 
الت أداء املنظمة اليت تراوحت بني "أداء ضعيف" و"أداء قوي". وأعطي من نقاط لتصنيف جما 5واستخدم التقرير سّلم ا مؤلف ا من 

نقاط استخدم فيه التطابق أو التعارض بني املصادر الرئيسية  3مثّ كل من هذه التصنيفات مستوى ثقة معنّي على سّلم مؤلف من 
 للتقرير لتحديد مستوى الثقة يف نتائج التقرير.

وكانت هناك . عتدالمإدارة األداء واإلدارة االسرتاتيجية، ومبستوى عال  من الثقة، أّن أداء املنظمة كان واعترب التقرير، يف ما يتعلق ب
عدة نتائج يف هذه اجملال متصلة بالقدرات الفنية. ومع اإلشارة إىل وجود بعض االختالفات بني البلدان واملشاريع، كان التقرير 

 الالمركزية، خاصة يف ما يتعلق بتعزيز االستجابة يف حاالت الطوارئ. إجيابي ا بشأن التطورات األخرية يف جمال 
نشاء مع منحى إىل أن يكون قوي ا" وذلك مبستوى عال  من الثقة. وكان تقييم إ المعتدوكان التصنيف اإلمجايل يف جمال إدارة املعرفة "

، خاصة يف ما يتعلق بكسر "ثقافة 2012جيايب منذ سنة شبكات فنية وإعادة تنظيم اإلدارات الفنية على أنه جمال أحرز فيه تقدم إ
 التجزئة وهو ما أفضى سابق ا إىل بعض االزدواجية يف اجلهود وإىل ضعف يف تشاطر املعرفة."

غري أّن التقرير أشار أيض ا إىل وجود جماالت أخرى ال تزال حباجة إىل حتسني وهي التعاون وأوجه التآزر مع الصندوق الدويل للتنمية 
 الزراعية، وإضفاء الطابع املؤسسي على اإلصالحات على امتداد املنظمة، وإدارة املوارد البشرية. 
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 : تقييم وزارة التنمية الدولية5-4القسم 
أشارت عمليات التقييم اليت أجرهتا وزارة التنمية الدولية للمنظمة إىل إحراز حتسينات ملحوظة يف تأدية املنظمة لعملها املعياري 

 ، وقد تزامن ذلك مع وجود قيادة جديدة ومساءلة أكرب. 2016-2012ل الفرتة خال
، منظمة متعددة األطراف ضعيفة أو رديئة غري 2011وكانت املنظمة قد اعُتربت، يف االستعراض املتعدد األطراف للمعونة يف سنة 

 تصنيفها كان ئصال الطاعون البقري الفتاك غري أنّ فعالة من حيث حتقيق أهدافها. وأقّر االستعراض بأّن املنظمة قد جنحت يف است
ولعّل  لتكاليف.ة املالية والوعي إزاء اضعيفا  أو غري مرض  بالنسبة إىل معظم املؤشرات بدءا  بالشفافية واملساءلة وصوال  إىل اإلدار 
 خانة من اململكة املتحدة" ووضعت يف األهّم أّن أداء املنظمة ُصّنف على أنه ذا "قيمة ضعيفة مقابل املال للحصول على املعونة

 "التدابري اخلاصة" اليت تستوجب عملية إصالري ملّحة ملواصلة تلقي أموال املعونة من اململكة املتحدة. 
 ، قامت وزارة التنمية الدولية بتحديث تقييمها وخُلصت إىل أّن اإلدارة قد جنحت يف إطالق عملية اإلصالري 2013ويف عام 

ن هذا ال يزال يتطّلب الكثري من العمل خاصة على صعيد املوارد البشرية. ويف ما يلي النتيجة احملّدثة لالستعراض يف املنظمة ولك
املتعدد األطراف للمعونة: "اعتمدت املنظمة بقدر أكرب ترتيب األولويات والرتكيز على حنو أكرب على النتائج من خالل تبسيط 

يني واستحداث وجرى حتسني عمليات التعواملؤسسي... للنتائج على املستويني القطري  األهداف االسرتاتيجية ووضع أطر جديدة
ّس حنظم إلدارة األداء بالنسبة إىل مجيع املوظفني. غري أّن املوارد البشرية ال تزال من األولويات. وتعمد القيادة اجلديدة على استثارة 

 فورات امللحوظة..."أكرب بالقيمة مقابل املال وقد جرى حتقيق مزيد من الو 
 . وإذا أشار االستعراض إىل أّن قدرا  كبريا  2016ومؤخرا ، استكملت وزارة التنمية الدولية استعراضها املتعدد األطراف للتنمية لعام 

ستعراض : "أحرزت املنظمة تقدما  منذ صدور اال2011من العمل ال يزال مطلوبا ، خُلص إىل أّن املنظمة قد أحرزت تقدما  منذ سنة 
راض وقد عزى االستعحيث زادت تركزيها االسرتاتيجي وعززت ضوابطها الداخلية."  2013احملّدث املتعدد األطراف للمعونة يف عام 

صّنف االستعراض و النتائج اإلجيابية املسجلة إىل الدور القيادي للمنظمة وهيكلها اإلداري احلديث ووفورات الكفاءة اليت حققتها. 
اف للتنمية املنظمة باإلمجال ضمن "جّيد" قياسا  إىل مؤشر نقاط القوة التنظيمية وهو ثاي أعلى تصنيف على مقياس املتعدد األطر 

 (.1"ضعيف" و"مالئم" و"جيد" و"جيد جدا " )انظر الشكل 
 : مكونات مؤشر نقاط القوة التنظيمية في المنظمة1الشكل 
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