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مقدمة
وافق اجمللس يف دورته اخلامس ةةة واخلمس ةةا بعد املائة ،ال عقدت يف ديس ةةمأل/كا ون األو  ،2016على إ ش ةةا
-1
منصة ةةئ ائئ املدير العام (الألامت) لتعزيز إدارة الأل امت ودعم تنفيذه من دون أن يؤثر ذلك على امليزا ية .1ووافق كل من
املؤمتر يف يوليو/متوز  2017واجمللس يف ديسة ة ة ةةمأل/كا ون األو  2017على عدد قليل من التعديالت على منصة ة ة ةةئ ائئ
املدير العام (الألامت) كجز من بر امت العمل وامليزا ية للفرتة .2 2019-2018
 -2ومع األخ ةةذ يف االعتب ةةار التج ةةارأل األخوة و ةةدة زي ةةادة تعزيز إدارة الأل ةةامت وتنفي ةةذه ،يقرت إدخ ةةا بع
التعديالت اإلض ة ة ة ة ة ةةافية على اؤيكل اخلاض ة ة ة ة ة ةةع ملس ة ة ة ة ة ةةؤولية ائئ املدير العام (الألامت) ،ال تؤثر على امليزا ية وتتعلق ب ا
الوحدات والتسلسالت اإلدارية ،لكي يوافق عليها اجمللس.

أوالً – األساس المنطقي
يشرة ائئ املدير العام (الألامت) على العمل الألاجمي وتنسيقه للفرق املعنية بإدارة الألامت االسرتاتيجية اخلمسة
-3
وكبو اإلحصائيا ،ويضمن التآزر مع الوظائف الداعمة إلدارة التعاون التقين ،وشعبة الشراكات والتعاون يف ما با بلدان
اجلنوأل ،ومخسة مكاتئ اتصا  .ويرد اؤيكل احلايل اخلاضع لنائئ املدير العام (الألامت) يف امللحق .1
ويس ةةاعد هذا الرتتيئ اؤيكلي املنظمة يف دعم البلدان يف قيق أهداة التنمية املس ةةتدامة اخلايف ةةة ا .ويف هذا
-4
الص ةةدد ،خلص ةةم التقييمات األخوة لسهداة االس ة ةرتاتيجية اخلمس ةةة  3إىل أن الألامت االس ة ةرتاتيجية قد حققم زيادة يف
موا مة عمل املنظمة مع أهداة التنمية املس ة ة ة ة ة ةةتدامة ،على الرغم من أ ه يتعا القيام باملزيد من العمل ،وال س ة ة ة ة ة ةةيما على
املس ة ةةتوى القوري .وقد ا تقلم املنظمة من ديد عملها بالنس ة ةةبة إىل الألامت االس ة ةرتاتيجية إىل االس ة ةةرتش ة ةةاد ذه الألامت،
بالتعاون مع اإلدارات الفنية ،يف تصميم عملها يف األقاليم والبلدان.
كمةا أبرزت تقييمةات األهداة االسة ة ة ة ة ة ةرتاتيجيةة عمةل فرق إدارة الألامت االسة ة ة ة ة ة ةرتاتيجيةة يف تووير عمةل الألامت
-5
االسرتاتيجية املتعدد التخصصات والقواعات .وتتجلى هذه التغيوات أيضاً يف اجليل اجلديد من أطر الألجمة القورية ،ال
تستخدم اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة كإرشاد عملي ملسامهاهتا على املستوى القوري يف خوة عام .2030
وتعمل الفرق املعنية بإدارة الألامت االسةرتاتيجية ،من خال ائئ املدير العام (الألامت) ،جنباً إىل جنئ مع إدارة
-6
التعاون التقين ،ال تتعامل مع مجيع جوا ئ دعم املشة ة ة ةةاريع واإلش ة ة ة ةراة عليها على مسة ة ة ةةتوى املنظمة ،من أجل ضة ة ة ةةمان
التنسيق األوثق والروابط املباشرة با موارد الأل امت العادي واملشاريع املمولة طوعياً.
 1الوثائق  ،JM 2016.2/2و ،CL 155/7و ،CL 155/7 Inf.1والفقرة  18من الوثيقة
 2الفقرات  94-92من الوثيقة ة ةةة  ،C 2017/3والفقرة ( 74ج) من الوثيقة ة ةةة  ،C 2017/REPوالفقرات
والفقرتان ( 6ه-و) من الوثيقة .CL 158/REP
 3الوثائق  ،PC 120/4و ،PC 121/5و ،PC 122/3و ،PC 124/3و.PC 125/3
.CL 155/REP

 43-37و 48من الوثيقة ة ةةة ،CL 158/3
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وهناك تآزر واض ةةن انين با الفرق املعنية بإدارة الألامت االسة ةرتاتيجية وش ةةعئ التعاون التقين املعنية بتعبئة املوارد،
-7
ومركز االس ة ةةتثمار ،والووارد وإعادة الت هيل .وقد توس ة ةةعم وظيفة ش ة ةةعبة تعبئة املوارد بشة ة ة ن وض ة ةةع مقرتحات املش ة ةةاريع،
بالعمل الوثيق مع الفرق املعنية بالألامت االس ةرتاتيجية واإلدارات الفنية على وضةةع مقرتحات ملشةةاريع جديدة لتنفيذها على
املس ةةتوى القوري واإلقليمي .و قيقاً ؤذه الغاية ،مت إ ش ةةا قفريق املهام املعين بتووير األعما ق ،الذي تنس ةةقه ش ةةعبة تعبئة
املوارد ،حو الألامت االس ة ة ةرتاتيجية وباملش ة ة ةةاركة املباش ة ة ةةرة من قبل الفرق املعنية بإدارة الألامت االس ة ة ةرتاتيجية ،باإلض ة ة ةةافة إىل
املدخالت من الوحدات الفنية واملكاتئ اإلقليمية .وعالوة على ذلك ،كان التفاعل با ش ة ة ة ةةعبة مركز االس ة ة ة ةةتثمار والفريق
املعين بالأل امت االس ةرتاتيجي  3بش ة ن احلد من الفقر يف الريف والفريق املعين بالأل امت االس ةرتاتيجي  4بش ة ن ظم األغذية
واالس ة ةةتثمار املبتكر ،قوياً بش ة ةةكل خاب .ومنذ البداية ،كا م ش ة ةةعبة الووارد وإعادة الت هيل الفرع الرئيس ة ةةي ،ولكن ليس
الوحيد ،لدعم تنفيذ الأل امت االسةرتاتيجي  5بشة ن القدرة على الصةمود ،وخدم مدير شةعبة الووارد وإعادة الت هيل أيضاً
مبثابة قائد الفريق املعين بإدارة الأل امت االسرتاتيجي .5
وباملثل ،ازداد التفاعل با الفرق املعنية بالألامت االس ة ة ة ة ة ةرتاتيجية وشة ة ة ة ة ةةعبة الش ة ة ة ة ة ةراكات والتعاون يف ما با بلدان
-8
اجلنوأل ،ال ختضع انين مباشرة لنائئ املدير العام (الألامت).
ويعمل مكتئ كبو اإلحصةةائيا ،الذي عضةةع أيضةاً لسةةلوة ائئ املدير العام (الألامت) ،من جوا ئ عدة ،مثل
-9
بر امت اس ة ةرتاتيجي مع دور اثل يف تنسة ةةيق دور املنظمة يف اإلحصة ةةا ات لدعم أهداة التنمية املسة ةةتدامة .وأخواً ،تدعم
مكاتئ االتصا الصغوة املوجودة يف بروكسل وجنيف وموسكو وواشنون ويوكوهاما بشكل مباشر الفرق املعنية بالألامت
االسرتاتيجية وعمل ائئ املدير العام (الألامت).
 -10وباختصة ةةار ،سة ةةهل اؤيكل احلايل اخلاضة ةةع ملسة ةةؤولية ائئ املدير العام (الألامت) أوجه التآزر املولوبة با تلف
أجزا املنظمة ،ودعم األعض ة ةةا وي مسة ة ةر اإلاازات ض ة ةةمن إطار تائت عمل املنظمة الذي يس ة ةةهم يف قيق أهداة التنمية
املس ةةتدامة .ومع ذلك ،هناك حاجة إىل بع التعديالت ملوا مة اؤيكل اخلاض ةةع ملس ةةؤولية ائئ املدير العام (الألامت) مع
وظائفه ال توورت ،ولتحسا أوجه التآزر والرتابط با أجزائه ،وال سيما وظائف إدارة الأل امت ودعمه.
 -11وعالوة على ذلك ،مل يتم شةةغل منصةةئ املدير العام املسةةاعد-التعاون التقين منذ ديسةةمأل/كا ون األو ،2016
يف ا تظار الدروس املس ة ةةتفادة من لربة التنفيذ ،من با عوامل أخرى .وتؤكد التجربة على احلاجة إىل مل منصة ة ةئ املدير
العام املسةةاعد هذا مع دور دعم براجمي أكثر تركيزاً ،ومع احلفاع على عدد املوظفا اخلاضةةعا ملسةةؤولية لنائئ املدير العام
(الألامت) عند مستوى معقو .
 -12ولذلك ،يقرت ديث وترس ة ة ة ة ةةي هيكل الرتاتبية اإلدارية ض ة ة ة ة ةةمن اؤيكل اخلاض ة ة ة ة ةةع ملس ة ة ة ة ةةؤولية ائئ املدير العام
(الألامت) ،مع فص ة ة ة ة ة ةةل األدوار التالية )1( :فرع إدارة الأل امت الذي يوور الألامت االسة ة ة ة ة ة ةرتاتيجية ويديرها و( )2فرع دعم
الأل امت الذي يدعم مباش ة ةةرة الألامت االسة ة ةرتاتيجية ،وليس عن طريق االض ة ةةوالع بوظائف براجمية ،بل باألحرى عن طريق
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تقدمي الدعم املتصل باملشاريع على مستوى املنظمة ،مبا يف ذلك تعبئة تلف املوارد .وترد التعديالت على اؤيكل اخلاضع
ملسؤولية ائئ املدير العام (الألامت) يف امللحق  ،2وهي مويفوفة أد اه.

ثانيًا – التعديالت – فرع إدارة البرامج الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام (البرامج)
 -13سة ة ة ة ةةيوايفة ة ة ة ةةل فرع إدارة الألامت يف تشة ة ة ة ةةكيل فرق إدارة الألامت االس ة ة ة ة ةرتاتيجية اخلمسة ة ة ة ةةة (الألامت االس ة ة ة ة ةرتاتيجية
 1و 2و 3و 4و ،)5ومكتئ كبو اإلحص ة ة ة ةةائيا ،ومكاتئ االتص ة ة ة ةةا اخلمس ة ة ة ةةة ،من دون إدخا أي تغيو عليها .ويقرت
إدخا تعديلا لنقل شةةعبة مركز االسةةتثمار إىل فرع إدارة الألامت و قل شةةعبة الش ةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل
إىل فرع دعم الألامت.
 -14وس ةةتقوم ش ةةعبة مركز االس ةةتثمار ،ال توجد انين يف إدارة التعاون التقين ،ومتاش ةةياً مع تركيزها الكبو على الألامت،
برفع تقاريرها مباش ة ة ةةرة إىل ائئ املدير العام (الألامت) مع االحتفاع بنفس االس ة ة ةةم والوظيفة واملوارد .ويس ة ة ةةاعد عمل هذه
الش ةةعبة ،مثل العمل الذي تقوم به فرق إدارة الألامت االس ةرتاتيجية ال ختض ةةع لنائئ املدير العام (الألامت) ،األعض ةةا على
قيق األهداة االسة ةرتاتيجية وأهداة التنمية املس ةةتدامة ذات الص ةةلة – يف ش ةةكل اس ةةتثمارات خارجية طويلة األجل من
قبل املؤسة ةس ةةات املالية الدولية – باالس ةةتناد إىل خألة املنظمة التقنية .وكما ذكر أعاله ،هناك تآزر طبيعي با دور ووظيفة
مركز االس ة ة ةةتثمار وفرق إدارة الألامت االسة ة ة ةرتاتيجية ،ويتض ة ة ةةن ذلك من خال تعاويم الوثيق احلايل .وتقع مس ة ة ةةؤولية تنفيذ
املش ة ة ة ةةاريع والألامت االس ة ة ة ةةتثمارية النالة عن ذلك على عاتق احلكومات ،مع االس ة ة ة ةةتناد أحيا اً إىل اخلألة التقنية للمنظمة.
وال ختتلف طبيعة هذه املش ةةاريع االس ةةتثمارية عن املش ةةاريع ال توورها املنظمة وتوافق عليها وتنفذها وتريف ةةدها من خال
سياسات وإجرا ات دورة املشاريع اخلايفة ا.
 -15وباالس ة ةةتناد إىل فس املنوق ،س ة ةةتنتقل ش ة ةةبعة الش ة ةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل إىل فرع دعم الألامت
(راجع أد اه) .ويوفر عملها بش ة ة ة ن الش ة ة ةراكات مع القواع اخلاب ،واجملتمع املدك واألوسة ة ةةا األكادميية موارد يف شة ة ةةكل
مهارات فنية ومعارة وأ ش ة ةةوة مش ة ةةرتكة مع منظمة األغذية والزراعة .كما تدير الش ة ةةعبة عدداً من املش ة ةةاريع املتعلقة بتنمية
القدرات وتض ةةولع ب ش ةةوة أخرى على مس ةةتوى املش ةةاريع دعماً للألامت االس ة ةرتاتيجية للمنظمة .وتتعلق هذه املس ةةؤوليات
بدعم الألامت أكثر منها بإدارة الألامت.

ثالثًا – التعديالت – فرع دعم البرامج الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام (البرامج)
 -16يقرت ديث إدارة التعاون التقين احلالية وإعادة تس ة ةةميتها متاش ة ةةياً مع دورها يف دعم الألامت بص ة ةةفتها إدارة دعم
الألامت ،وترأسةةها من قبل مدير عام مسةةاعد (املدير العام املسةةاعد – دعم الألامت ،سةةابقاً املدير العام املسةةاعد – التعاون
التقين) عض ة ةةع لنائئ املدير العام (الألامت) .وإض ة ةةافًة إىل قل ش ة ةةعبة مركز االس ة ةةتثمار إىل فرع إدارة الألامت (ا ظر أعاله)،
يقرت تعديل الوحدات األخرى ضمن فرع دعم الألامت كما يلي.
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 -17توورت شعبة تعبئة املوارد للرتكيز على تووير األعما  ،باالخنرا مع الشركا يف املوارد وفرق الألامت االسرتاتيجية
والشعئ ،لوضع املقرتحات وت ما التمويل الووعي لعمل املنظمة .ولمع شعبة تعبئة املوارد حالياً با تعبئة املوارد والدعم
لعمليات تصفية وإغالق املشاريع ،يف حا أن الوظائف األخرى املتصلة باملشاريع ختضع مباشرة للمدير العام املساعد –
التعاون التقين (مثل مراقبة أدا املش ةةاريع على مس ةةتوى املنظمة ،واإلش ة ةراة العاملي على بر امت التعاون التقين ،وإدارة دورة
املشاريع) .وسرتكز شعبة تووير األعما وتعبئة املوارد ،ال متم إعادة تسميتها ،فقط على تووير األعما مع الشركا يف
املوارد للتمويل الووعي دعماً إلطار النتائت اخلاب باملنظمة.
 -18ولتوفو قدر أكأل من التماسك بش ن الرقابة على مستوى املنظمة حلافظة املشاريع ،وتنسيق مهام الدعم األخرى
ذات الصلة باملشاريع ،سيتم دمت مجيع وظائف دورة املشاريع على مستوى املنظمة مباشرة يف مكتئ املدير العام املساعد
– دعم الألامت ،عن طريق قل موظفي التعاون التقين املعنيا إىل ذلك املكتئ.
 -19وس ةةيتم تغيو اس ةةم ش ةةعبة الووارد وإعادة الت هيل إىل ش ةةعبة الووارد والقدرة على الص ةةمود لعكس رابوها الوثيق
بالأل امت االسرتاتيجي  5بش ن القدرة على الصمود والدعم اؤام الذي تقدمه له.
 -20وبنقل ش ة ة ةةعبة الش ة ة ةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل إىل فرع دعم املش ة ة ةةاريع ،ا يعكس توجهها يف دعم
املش ة ةةاريع ،س ة ةةيتم فص ة ةةل عمل الش ة ةةعبة إىل ش ة ةةعبة الشة ة ةراكات ومكتئ التعاون يف ما با بلدان اجلنوأل والتعاون الثالثي،
وكالمها عض ة ة ةةعان للمدير العام املس ة ة ةةاعد-دعم املش ة ة ةةاريع .وقد كان التعاون يف ما با بلدان اجلنوأل من أولويات املنظمة
الوويلةةة املةةدى وللمنظمةةة تةةاري طويةةل يف التنفيةةذ النةةاجن ؤةةذا النوع من التعةةاون التقين .ومت قةةل فريق التعةةاون يف مةةا با
بلدان اجلنوأل من شةةعبة تعبئة املوارد إىل شةةعبة الشةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل يف ياية عام  .2016ويف حا
أن هذه اخلووة كا م منتجة وأدت إىل أوجه تآزر مع أ ش ةةوة ش ةةعبة الشة ةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل املرتبوة
بالشةراكات ،فقد توور كل من شةعبة تعبئة املوارد وشةعبة الشةراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل بورق ال تسةاعدهم
يف التعامل بشة ة ة ة ةةكل مالئم مع التوسة ة ة ة ةةع يف أعما التعاون يف ما با بلدان اجلنوأل والتعاون الثالثي .وسة ة ة ة ةةيت لف مكتئ
التعاون يف ما با بلدان اجلنوأل والتعاون الثالثي من مجيع املوظفا احلاليا واملوارد احلالية لشة ةةعبة الش ة ةراكات والتعاون يف
ما با بلدان اجلنوأل ،برئاسة موظف من رتبة (مد )1-لتلك الوحدة.

رابعا – اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل االجتماع المشترك
ً
 -21إن االجتماع املشةرتك مدعو إىل تقدمي تويفةياته إىل اجمللس ،ضةمن سةلوته ،للموافقة على التغيوات املقرتحة على
اؤيكل التنظيمي اخلاض ة ة ة ةةع ملس ة ة ة ةةؤولية ائئ املدير العام (الألامت) (امللحق  ،)2من دون أن يؤثر ذلك على امليزا ية ،وعلى
النحو التايل:
(أ)

تعديل التسلسل اإلداري اخلاب بشعبة مركز االستثمار من املدير العام املساعد – التعاون التقين ،إىل
ائئ املدير العام (الألامت)

(أل) إعادة تسمية إدارة التعاون التقين إىل إدارة دعم الألامت
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(ج) إعادة تسمية شعبة تعبئة املوارد إىل شعبة تووير األعما وتعبئة املوارد
(د)

إعادة تسمية شعبة الووارد وإعادة الت هيل إىل شعبة الووارد والقدرة على الصمود

(ه) فصل شعبة الشراكات والتعاون يف ما با بلدان اجلنوأل إىل شعبة الشراكات ومكتئ التعاون يف ما با
بلدان اجلنوأل والتعاون الثالثي ،وتعديل التسلسل اإلداري من ائئ املدير العام (الألامت) إىل املدير العام
املساعد – دعم الألامت.
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الملحق  :1الهيكل الحالي الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام (البرامج)
DDP

نائب المدير العام (البرامج)
TC

إدارة التعاون التقني
TCR

شعبة تعبئة الموارد
TCI

شعبة مركز االستثمار
TCE

شعبة الطوارئ وإعادة التأهيل

البرنامج االستراتيجي  :1فريق إدارة بر امت القضا على اجلوع و قيق األمن
الغذائي والتغذية
البرنامج االستراتيجي  :2فريق إدارة بر امت الزراعة املستدامة

البرنامج االستراتيجي  :3فريق إدارة بر امت احل مد من الفقر يف الريف
البرنامج االستراتيجي  :4فريق إدارة بر امت النظم الغذائية
البرنامج االستراتيجي  :5فريق إدارة بر امت القدرة على الصمود

OCS

مكتب كبير اإلحصائيين
DPS

شعبة الشراكات والتعاون في ما بين بلدان الجنوب
مكاتب االتصال
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الملحق  :2الهيكل المعدل الخاضع لمسؤولية نائب المدير العام (البرامج)
DDP

نائب المدير العام (البرامج)
PS

إدارة دعم البرامج
PSR

شعبة تطوير األعمال وتعبئة الموارد
PSE

شعبة الطوارئ والقدرة على الصمود
PSP

شعبة الشراكات
OSS

مكتب التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

البرنامج االستراتيجي  :1فريق إدارة بر امت القضا على اجلوع
و قيق األمن الغذائي والتغذية
البرنامج االستراتيجي  :2فريق إدارة بر امت الزراعة املستدامة
البرنامج االستراتيجي  :3فريق إدارة بر امت احل مد من الفقر يف الريف
البرنامج االستراتيجي  :4فريق إدارة بر امت النظم الغذائية
البرنامج االستراتيجي  :5فريق إدارة بر امت القدرة على الصمود
OCS

مكتب كبير اإلحصائيين
DPI

شعبة مركز االستثمار
وحدة حالية مت إعادة تسميتها
وحدة حالية مت إعادة ديد تسلسلها اإلداري
وحدة حالية مت تعديلها وتغيو تسلسلها اإلداري

مكاتب االتصال

