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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي لينظر فيها
علق بمحFتوى هذه  تدعFو األمانFة أعضFاء المجلFس الذيFن يرغFبون فFي إبFداء بعFض المالحظFات أو لديهFم استفسFارات تFت                 

 دورة قFFبل ابFFتداء ذلFFك أن يFFتم ويفضFFلالوثFFيقة االتصFFال بموظفFFي بFFرنامج األغذيFFة العالمFFي المذآFFورة أسFFماؤهم أدنFFاه،    
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 :)OEDE(مكتب التقييم مدير  Mr k. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :)OEDE( التقييم موظف Ms P. Hougesen 2033-066513: رقم الهاتف

الFرجاء االتصFال بمشFرف وحFدة الFتوزيع وخدمFات االجFتماعات إن آانFت لديكFم استفسFارات تFتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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 ملخـص

 
رآزية في تقريب متخذي القرارات والموظفين من المستفيدين، وتعزيز المكاتب    تمثلت األهداف الرئيسية لعملية تطبيق الالم  

 القطريون مسؤولين المديرونوبعد مرور ست سنوات على اتخاذ هذه المبادرة، بات . القطرية وزيادة الدور المعياري للمقر
يم البرامج وإجازتها، والتعاقد على عن إدارة جميع أنشطة العمليات في بلدانهم بعد أن أسندت إليهم سلطة جديدة في تصم

ونقلت .  في الميدان إلى أآثر من الضعفالمديرينوازداد عدد آبار . المشتريات، والنقل، والتمويل، وإدارة الموارد البشرية
م من  وتحسن اإلرشاد المعياري المقد. ستة مكاتب إقليمية إلى خارج روما حيث تقوم بتقديم الدعم واإلرشاد للمكاتب القطرية 

ويجري تطبيق اإلدارة المبنية على النتائج من أجل االرتقاء بعملية قياس  . للبرنامجالمقر وبات متاحا عبر الشبكة الداخلية 
وازدادت الموارد المحشودة محليا وأقيمت شراآات جديدة مع المنظمات غير الحكومية . األداء التنظيمي والبرامجي

ري التوسع في التدريب في مجال اإلدارة لدعم الهيكل الجديد، وسوف يساعد منسقو ويج. ووآاالت األمم المتحدة األخرى
 . عامة إزاء الموارد البشريةتعمليات التوظيف الجديدة على وضع استراتيجيا

 

ض وأحرز تقدم آبير في تحقيق األهداف الرئيسية لعملية تطبيق الالمرآزية، وتعذر إحراز مزيد من التقدم بسبب أوجه الغمو 
التي أحاطت بأدوار وقدرات المكاتب اإلقليمية والتأخر في توفير إمكانية االتصال بالنظم للمكاتب القطرية، وعدم اتساق 

 .قدرات المكاتب القطرية واالفتقار إلى التنسيق المطلوب لمواصلة التغيير والتحسين التنظيميين

 

، فقد 1997-1996ن تزايد التكاليف مقارنة بخط األساس وعلى الرغم م. وحدث تراجع في تكاليف وعدد موظفي المقر 
وازدادت أعباء العمل زيادة آبيرة  . اتسمت الالمرآزية بحيادها تجاه الموظفين وبقيت التكاليف في حدود الميزانية المعتمدة

 :وتشمل التحديات التي مازالت قائمة ما يلي. في الفترة المعنية

 

 المكاتب اإلقليمية وتوفير أعداد آافية من الموظفين؛تعديل األدوار والمسؤوليات في  � 
 تعزيز التفاهم المشترك وتجديد االلتزام بالالمرآزية ووضع خطة للسير قدما نحو تحقيق أهدافها؛  �
 تحديد المسؤولية في المقر عن تنسيق ورصد التحسينات التنظيمية، والسيما التحسينات التي تتجاوز حدود األقسام؛ �
إلرشاد المعياري المقدم من المقر والمكاتب اإلقليمية ووضوحه وترابطه وتقديمه بشكل مالئم للتقليل قدر آفالة اتساق ا �

 المستطاع من األعباء التي تقع المكاتب القطرية ؛ 
إنشاء برنامج للترقي الوظيفي للمديرين القطريين من أجل آفالة تمتعهم بالقدرة على تحمل المسؤولية والسلطة اإلضافية     �

 .ملقاة على آاهلهمال

 

   
  ∗∗∗∗مشروع القـرار 

   

آما  ) WFP/EB.3/2003/4-B( علما بالتوصية الواردة في هذا االستعراض لمبادرة الالمرآزية المجلسيحيط  
). WFP/EB.3/2003/INF/6( اإلدارة حتى اآلن آما هو وارد في وثيقة المعلومات المرفقة     باستجابة يحيط علما 

 أثناء   بديتى اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن تلك التوصيات مع مراعاة المالحظات التي أ  علالمجلسويشجع 
 .النقاش

 

   
 

                                                 
 . قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة              هذا مشروع ∗



4 WFP/EB.3/2003/4-B 

 

 أهداف وأسلوب االستعراض
، سلسلة من المبادرات لتحقيق الالمرآزية في صنع القرارات وفي دعم العمليات، بما 1997، مFنذ عFام      الiبرنامج اتخFذ     -1

تشرين /وفي أآتوبر.  الميدانيين، ونقل الهياآل الميدانية إلى الخارج وتعديل وظائف المقر للمديرينفFي ذلFك تفويFض السلطة        
بما في ذلك الجوانب المتعلقة بكفاءة التكاليف واآلثار الواقعة  (استعراض لالمرآزية   "األول، طلFب المجلFس التنفيذي إجراء        

مFن تحديFد خFط أسFاس ووضع مجموعة من مؤشرات الجودة البرامجية لقياس التأثيرات              علFى أنFه البFد        .)1()"علFى الFبرمجة   
ومFع اسFتمرار هFذه العملFية التFي يرأسFها مكتFب قFياس األداء واإلبFالغ  الFذي أنشئ مؤخرا، فإن هذا             . الواقعFة علFى الFبرمجة     

.  والتكاليف التي ينطوي عليها ذلكاالسFتعراض ال يتFناول إال مFا أحرز من نجاح على طريق التحول إلى منظمة ال مرآزية               
 وآان الهدف من .)2(2003حزيران /أيار ويونيو/وقFام فFريق مFن االستشFاريين المسFتقلين بإجFراء هFذا االسFتعراض فFي مايو          

 :هذا االستعراض هو

 تحليل تطور تكاليف الهيكل الالمرآزي؛   !

 ة؛ استعراض ما أحرز من تقدم على طريق تحقيق األهداف األصلية لالمرآزي  !

 استعراض اآلليات التي تدعم الالمرآزية، مثل نظم المعلومات والتدريب والمبادئ التوجيهية؛    !

 .تحديد الدروس وأفضل الممارسات التي يمكن أن تفيد العملية !

ون في اجتماع استغرق وشFارك المديFرون اإلقليمFي   . وجFرى اسFتعراض الوثFائق ومقابلFة الموظفيFن العامليFن فFي المقFر            -2
 وذلك لمناقشة القضايا والممارسات المتعلقة 2003نصFف يFوم فFي رومFا أثFناء انعقFاد الFدورة السFنوية للمجلس التنفيذي لعام                   

 مديFFرا إقليمFFيا مFFن جمFFيع المFFناطق سFFواء  30وأجريFFت مقFFابالت مFFع أآFFثر مFFن  . بالالمرآFFزية وأجريFFت آذلFFك مقFFابالت معهFFم 
وتوجه المستشارون إلى المكاتب اإلقليمية في القاهرة وآمباال وداآار والمكاتب القطرية       . تفبصFورة شخصFية أو عFبر الهFا        

 .في السنغال وآوت دي فوار وإثيوبيا وأوغندا

  الالمرآزيةتأهداف وإستراتيجيا
وتمثلFFت األولويFFة . يFFر التنفFFيذي السFFابق آانFFت الالمرآFFزية العنصFFر األساسFFي فFFي بFFرنامج للتغيFFير المؤسسFFي بFFدأه المد    -3

 علFى أسFاس التفكير   الiبرنامج القصFيرة األجFل فFي تقويFة المكاتFب القطFرية، وأمFا الFرؤية الطويلFة األجFل فتمثلFت فFي إنشFاء                     
والتحلFيل االسFتراتيجيين الميدانييFن وفFي ظFل وجFود موظفيFن يتمFتعون بالمFرونة والقدرة على التحرك سريعا والعمل حيثما                        

 Fة  اقتضFبار الموظفين وصانعي القرار في الميدان                . ت الحاجFد آFرورة تواجFي ضFزية فFية الالمرآFزاوية لعملFر الFثل حجFوتم
. وسFوف تFتحول السFلطة تدريجFيا مFن المقFر الFذي سFيرآز حيFنذاك علFى تقديم الدعم إلى الميدان                . )3(بالقFرب مFن المسFتفيدين     

 .ة بتعبئة الموارد واستقطاب الدعم المتعلقالبرنامجوسوف تيسر الالمرآزية تحقيق أهداف 

وشFملت االسFتراتيجيات تفويFض السFلطة والمسFؤولية وإنشاء هياآل إقليمية لتوجيه ودعم المكاتب القطرية، ونقل آبار          -4
 .الموظفين والمتخصصين إلى المكاتب القطرية واإلقليمية وتوفير النظم ودعم اآلليات

دون وأنشFئت سبعة مكاتب إقليمية أطلق علها اسم مكاتب     .  فوضFت سFلطات جديFدة للمكاتFب الميدانFية          1997وفFي عFام       -5
 وتقلص حجم المكاتب .)4 ( وذلFك لدعFم المكاتFب القطFرية فFي الFبرمجة، والمالFية، والFنقل واإلمداد، والموارد البشرية                إقليمFية 

 نقل 1998وفFي عFام   . نقلFت الوظFائف المكتبFية إلFى المFيدان آوظFائف لموظفFي الFبرامج واالستشFاريي         اإلقليمFية فFي المقFر ون    
، نقلت أربعة مكاتب إقليمية إلى بانكوك 2001وفي عام . مكتFبان إقليمFيان من المقر إلى القاهرة وماناغوا على سبيل التجربة     

 وأعFيد توزيع موظفي البرمجة  .)5(يمFية وتسFتوعب وظائفهFا    اإلقل دونمكاتFب   الوداآFار وآمFباال ويFاوندي لتلغFي بذلFك معظFم             

                                                 
 .2004-2003برنامج عمل المجلس التنفيذي للفترة    )1(
 .يمكن الحصول على التقرير الفني الكامل من مكتب التقييم فقط باللغة اإلنكليزية       )2(
تنفيذ التغير "و) 1996تموز /يوليو" (منظمة تفي بواليتنا  :  للمستقبل  البرنامجإعداد "د أهداف المدير التنفيذي السابق إزاء الالمرآزية في وثيقتين، هما       تر )3(

 ).1997شباط  /فبراير(التنظيمي  
  مكاتب2002 و1997وأنشئت فيما بين عامي   . ونيروبي وسراييفو اإلقليمية في بادئ األمر في أبيدجان وإسالم أباد وآمباال ومابوتا    دون أنشئت المكاتب    )4(

 . إقليمية إضافية في أديس أبابا وبانجكوك وليما ونيو ديلهي وماناغوا وأوغادوغو وبريستينا وياوندي        دون
 وأصبح مسؤوال أمام المكتب    ليمي دون إق  تحول المكتب اإلقليمي في ياوندي إلى مكتب    2002وفي عام . ظل المكتب اإلقليمي لشرق أوروبا في روما     )5(

 .2003ونقل المكتب اإلقليمي في ماناغوا إلى بنما سيتي في عام     . اإلقليمي لغرب أفريقيا في داآار  
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والFنقل واإلمFداد والمالFية والشFئون العامFة والمFوارد البشFرية والمشFتريات العامليFن فFي المقFر على المكاتب اإلقليمية لتوفير               
  . مزيد من الدعم المباشر للمكاتب الميدانية

وأعيدت . ملFيات تحديFث للسياسFات واألدلFة واإلجFراءات التشFغيلية وإتاحFتها على الشبكة الداخلية           وجFرت فFي المقFر ع        -6
هFيكلة قسFم العملFيات وغFيره مFن األقسFام لدعFم تطبFيق الالمرآFزية، آمFا أعFيدت هFيكلة وظFائف المراجعة والتفتيش والتقييم                      

 .لتحسين رصد األنشطة الميدانية في سياق من المرآزية صنع القرار

 تحليل تكاليف الالمرآزية
تقيFيم تطFور التكالFيف المالFية والمدخرات مع بيانات، مثل أعداد الوظائف         "دعFت اختصاصFات هFذا االسFتعراض إلFى             -7

 Fة            يالتFيف العامFية والتكالFب اإلقليمFة للمكاتFتكلفة اإلداريFر، والFFي المقFا فFيدان وإلغائهFي المFتحداثها فFرى اسFزية جFFلالمرآ  ".
وطلFFب مFFن المستشFFارين مقارنFFة  . 2003-2002 حFFتى 1997-1996ويغطFFي هFFذا االسFFتعراض الفFFترات المالFFية األربFFع مFFن    

التكالFيف الخاصFة بالموظفيFن والسFفر واالتصFاالت باسFتخدام بيانات ميزانية دعم البرامج واإلدارة المتعلقة بالفترات المالية                     
 . مع مخصصات الهيكل الالمرآزي1997-1996ئة المرآزية السابقة في الفترة األربع ومقارنة المخصصات في البي

ولFم يFتح وقFFت آFاف إلجFFراء اسFتعراض تفصFFيلي لFنفقات الالمرآFFزية، حيFث تعFFذر ذلFك فFFي ظFل االنFFتقال مFن أسFFاليب            -8
انات عن الميزانية باستخدام ميزانية دعم البرامج واإلدارة  بي البرنامجولذلFك فقFد وفر      . المحاسFبة القديمFة إلFى الFنظام الجديFد         

ويعFرض ذلFك صFورة واقعFية عFن أثر الالمرآزية على            .  باعتFبارها األسFاس الFذي يسFتند إلFيه          1997-1996األصFلية للفFترة     
وعلى الرغم . نية على مدى األعوام الثمادون اإلقليميةمكاتب الالتكالFيف والتوظFيف فFي قسFم العملFيات والمكاتFب اإلقليمية و        

مFن القFيود المتأصFلة فFي بFيانات الميزانFية، فFإن البFيانات الFواردة فFي الجFداول والمعدلFة مFع تطوير ميزانيات الفترة المالية،                  
وتعذر عزل المعلومات . تكشFف عن نمط واضح للتكاليف والتحول في الموظفين من المقر إلى الميدان مع تنفيذ الالمرآزية               

 . السفر واالتصاالت أثناء تلك الفترة لتحليلهاالمتعلقة بتكاليف 

 يتم من خالل مصدرين، هما تكاليف الدعم غير المباشر التي تمول ميزانية       البرنامجوينبغFي مالحظFة أن تمويFل دعFم            -9
 قFFبل قFFيام المستشFFارين بإجFFراء    وسFFعيا إلFFى عFFزل تكالFFيف الالمرآFFزية    . دعFFم الFFبرامج واإلدارة، وتكالFFيف الدعFFم المباشFFر    

االسFتعراض، تقFرر أال يكFون للقFرارات المFتخذة بشأن الالمرآزية إال أدنى تأثير على تكاليف الدعم المباشر المستخدمة في                    
وأدرجFت معظFم تكالFيف الالمرآFزية فFي ثFالث مFن فFئات ميزانFية دعم                 . العFادة لFتمويل التكالFيف المتغFيرة للمكاتFب القطFرية           

ويسFFFتند التحلFFFيل الحالFFFي لعملFFFية .  اإلقليمFFFيةدونمكاتFFFب القسFFFم العملFFFيات، والمكاتFFFب اإلقليمFFFية، و: إلدارة، هFFFيالFFFبرامج وا
الالمرآFزية إلFى البFيانات المسFتمدة مFن مقارنFة فFئات التكالFيف تلFك علFى مFدى الفترة المعنية وما يقترن بها من عمليات نقل               

 .الموظفين من المقر إلى الميدان

 ميدانيتطور الهيكل ال
 اإلقليمية وبدأ في نقل مكاتبه اإلقليمية إلى الخارج على المراحل  دونمكاتب  ال عددا من    1997 مFنذ عام     الiبرنامج أنشFأ     -10

 :التالية

 . من المكاتب دون اإلقليمية ونقل مكتبين إقليميين إلى القاهرة وماناغوا   13إنشاء : 1998-1999 !

 . مكاتب دون إقليمية10 مكاتب إقليمية آانت تتخذ من روما مقرا لها إلى الميدان وإغالق    4 نقل :2000-2001 !

لترؤس آل مكتب       ) 2برتبة مد  (إغالق المكاتب دون اإلقليمية الثالثة المتبقية وإنشاء وظيفتي مدير      : 2002-2003 !
 .إقليمي ال مرآزي

أن التكالFيف الخاصFة بالموظفيFن وغFير الموظفيFن أثFناء الفFترة المعنFية قFد تFزايدت فFي هاتين الفئتين             1ويبيFن الجFدول      -11
وعوض االنخفاض الحاد في تكاليف المقر .  مالييFن دوالر أمريكFي سFنويا    10 ملFيون دوالر أمريكFي، أي زهFاء          20.3بFنحو   

وحدث جانب آبير من .  إنشاء وتشغيل الهياآل اإلقليمية بالمائFة، ارتفFاع تكالFيف   55 ملFيون دوالر أمريكFي، أو        23.1الFبالغة   
 ونقل مكتبان إقليميان إلى القاهرة وماناغوا ا إقليميدون ا مكتب13 عFندما أنشFئ     1999-1998هFذا التغيFير أثFناء الفFترة المالFية           

 . على سبيل التجربة

 ن التكاليف الخاصة بالموظفين وغير الموظفي: تطور مجموع التكاليف: 1الجدول 
 )آالف الدوالرات األمريكية( الممولين من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

النسبة المئوية  2003–2002 2001–2000 1999–1998 1997–1996 
 للتغيير

      المقر
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 ن التكاليف الخاصة بالموظفين وغير الموظفي: تطور مجموع التكاليف: 1الجدول 
 )آالف الدوالرات األمريكية( الممولين من ميزانية دعم البرامج واإلدارة

النسبة المئوية  2003–2002 2001–2000 1999–1998 1997–1996 
 للتغيير

  692 18 823 23 224 21 085 26 قسم العمليات
  – 004 6 307 11 723 15 المكاتب اإلقليمية

 –55 692 18 827 29 531 32 808 41 المجموع الفرعي
      الميدان

  486 38 874 40 042 5 – المكاتب اإلقليمية
  918 4 626 1 226 17 – دون إقليميةمكاتب 

  404 43 500 42 268 22 – المجموع الفرعي
 +49 086 62 327 72 799 54 808 41 المجموع

 

 عFFندما نقلFFت أربعFFة مكاتFب إقليمFFية أخFFرى إلFFى  2001-2000 التكالFFيف فFFي الفFFترة المالFية  عمFو وارتفFع مFFرة أخFFرى مج   -12
 مليون دوالر أمريكي 11.5البالغة ) ب (416ونشFأت زيFادة التكالFيف فFي معظمهFا بسFبب المFوارد اإلضFافية للقسم          . الخFارج 

                   Fترة المالFك الفFناء تلFتجمعات أثFب الFية ومكاتFب اإلقليمFرت للمكاتFي توافFن التكاليف البالغة       التFزءا مFكل جFي تشF72.3ية والت 
 ملFFيون دوالر 11.5 مالييFFن دوالر أمريكFFي مFFن  4 إلFFى أن الiiبرنامجوأشFFار . 1ملFFيون دوالر أمريكFFي المبيFFنة فFFي الجFFدول   

د وأعي. 2001أمريكFي قFد اسFتخدمت آتكالFيف لFبدء تشFغيل المكاتFب اإلقليمFية المتبقFية التي نقلت إلى الخارج في أواخر عام                
إنشاء المكتب اإلقليمي للجنوب ) 1: ( تشكيل المكاتب اإلقليمية في أفريقيا مرة أخرى لتشمل ما يلي    2003-2002أثFناء الفترة    

 فFFي دون اإلقليمFFيمكتFFب الإغFFالق ) 3(، ودون إقليمFFيتحويFFل مكتFFب يFFاوندي إلFFى مكتFFب ) 2(األفريقFFي فFFي جوهانسFFبيرغ، و
 لم تكن قد عدلت بما يعبر عن 2003-2002 تFدرج في التحليل ألن ميزانية الفترة  علFى أن تكالFيف إعFادة التشFكيل لFم      . مابوتFا 

 .هذا التغيير

 التغييرات في التوظيف
 أن نسFFب التوظFFيف بيFن المقFFر والمFFيدان قFFد تغFيرت أثFFناء تطبFFيق الالمرآFFزية، وهFو أمFFر ال يدعFFو إلFFى    2يبيFن الجFFدول    -13

 وقبل البدء في تطبيق الالمرآزية، بلغ عدد الموظفين من الفئة المهنية وفئة الخدمة العامة          1997-1996ترة  ففFي الف  . الدهشFة 
وتFزايد عFدد الموظفيFن المموليFن مFن ميزانFية دعFم الFبرامج واإلدارة فFي قسم العمليات بما          .  موظFف  202فFي قسFم العملFيات       

-1998اإلقليمية ونقل أول مكتبين إقليميين إلى الخارج في الفترة  دونمكاتب ال موظفا عندما أنشئت     324 و 122يتراوح بين   
وأثFناء الفترتيFن الماليتيFن التاليتيFن، ظFل عFدد الوظFائف ثابFتا علFى الFرغم مFن نقFل أربعFة مكاتFب إقليمFية أخFرى إلى                          . 1999

ت هذه المكاتب اإلقليمية إلى  اإلقليمFية إلFى المكاتFب اإلقليمية عندما نقل     دونكاتFب   الم وتFم تحويFل معظFم وظFائف          )6(.الخFارج 
 .الخارج وأغلقت مكاتب التجمعات

 المقر والميدان: تطور الوظائف الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة: 2الجدول 
 1996–1997 1998–1999 2000–2001 2002–2003 
خدمات   *فني 

 **عامة
خدمات   فني

 عامة
خدمات   فني

 عامة
خدمات   نيف

 عامة

النسبة المئوية 
 للتغيير

          المقر
  69 48 72 47 68 47 59.5 53 قسم العمليات

  0 0 0 0 33 32 42.5 47 المكاتب اإلقليمية
 –42 69 48 72 47 101 79 102 100 المجموع الفرعي

      الميدان
  98 79 89 79 21 11 0 0 المكاتب اإلقليمية
  16 10 19 10 67 45 0 0 مكاتب التجمعات
  114 89 108 89 88 56 0 0 المجموع الفرعي

  183 137 180 136 189 135 102 100 مجموع عدد الوظائف
 +58 320 316 324 202 مجموع عدد الموظفين

 .موظفو الفئة المهنية* 
 .موظفو فئة الخدمة العامة** 

                                                 
 .أصر المدير التنفيذي السابق على ثبات األعداد العامة للموظفين مع تطبيق مزيد من الالمرآزية         )6(
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 التغيرات في عبء العمل
، ازداد عبء العمل زيادة آبيرة آما يعبر عن 1997-1996ايد تكاليف الالمرآزية من فترة األساس على الرغم من تز     -14

 النمو في نفقات وحجم األغذية الموزعة من مستويات     3ويبيFن الجFدول     . أثFناء نفFس الفFترة     ) مجمFوع الFنفقات   (ذلFك الFدوران     
 في المائة 62 بنحو البرنامج، حيث ازدادت نفقات     2003-2002 إلى المستويات التقديرية للفترة      1997-1996فFترة األسFاس     

وتبدو الزيادة معقولة عند مقارنة مؤشرات الحجم تلك مع  زيادة تكلفة .  فFي المائFة  77وازداد حجFم األغذيFة الموزعFة بنسFبة         
المكاتب اإلقليمية  في المائة في قسم العمليات و58 فFي المائFة وزيFادة عFدد الموظفين بنسبة        49دعFم الFبرامج واإلدارة بنسFبة        

ولم يحدد التحليل نسبة الزيادة الناجمة عن عبء العمل في مقابل تطبيق .  على مدى الفترات األربع   دون اإلقليمFية  مكاتFب   الو
 .الالمرآزية

 مجموع نفقات البرنامج وحجم األغذية الموزعة : 3الجدول 
 2003-2002 حتى 1997-1996للفترات 

األرقام الفعلية للفترة  
1996-1997 

األرقام الفعلية للفترة 
1998–1999 

األرقام الفعلية للفترة 
2000-2001 

األرقام التقديرية للفترة 
2002- 2003 

 404 4 190 3 918 2 671 2 )بماليين الدوالرات األمريكية(النفقات 

 8.716 7.031 6.182 4.916 )بماليين األطنان المترية(حجم األغذية 

 موظفين الميدانيينالتغيرات في ترآيب ال
آFان أهFد األهFداف الرئيسFية لتطبFيق الالمرآFزية هFو تحديFث آفاءة الموظفين ووضعهم المهني في هيكل ميداني يتمتع               -15

 التغFير فFFي رتFFب الوظFائف، وبخاصFFة عFFدد   4ويبيFن الجFFدول  . بسFلطة موسFFعة ويعمFل بFFه آFFبار صFانعي القFFرارات المنقوليFFن   
 Fد        وظFبة مFن رتFن مFد  1ائف المديريFعاف   2 ومFة أضFي ازدادت ثالثFأ جزء من الزيادة نتيجة تطبيق الالمرآزية،   .  التFد نشFوق

-2002وأمFا الزيادات في رتب الوظائف الميدانية فترجع إلى مبادرة تعزيز اإلدارة التي أجازها المجلس التنفيذي في الفترة           
 2نات المFتعلقة بالرتFب المهنFية تخFتلف عن أعداد الموظفين الواردة في الجدول        وينبغFي أال يغيFب عFن الFبال أن البFيا           . 2003

 الوظائف المهنية التي تمول من 4ويشمل الجدول . والتFي تقتصFر علFى الوظFائف الممولFة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة        
 . تكاليف الدعم المباشر

 ) انيون فقطالموظفون الميد(الوظائف المهنية حسب الرتبة : 4الجدول 
 الممولة من ميزانية دعم البرامج واإلدارة وتكاليف الدعم المباشر

 المجموع 1مهني  2مهني  3مهني  4مهني  5مهني  1مد 2مد الفترة المالية
2002-2003 13 28 72 109 159 123 7 511 
2000-2001 10 24 76 120 171 139 8 548 
1998-1999 0 18 61 96 124 65 0 364 
1996-1997 0 13 45 127 128 56 0 369 

 

 تقييم التقدم المحرز على طريق تحقيق األهداف األصلية
ونوضFح أدناه  . تFم وضFع إطFار تحليلFي لتسFهيل تقيFيم الFتقدم المحFرز فFي تحقFيق األهFداف األولFية لتطبFيق الالمرآFزية                           -16

 وتسFتمد األهFداف والمؤشFرات بالدرجة األولى من الوثائق التي تقدم مبادرات    .ملخصFا يحFدد المؤشFرات العملFية لكFل هFدف       
 . )7(1997-1996التغيير في الفترة 

 مؤشرات التقدم الهدف 
 تفويض وتطبيق السلطة انتقال السلطة والمساءلة إلى الميدان 1

 الهياآل اإلقليمية التي تدعم المكاتب القطرية
صين في الميدان الذين يتمتعون بقدرات على تنفيذ مزيد من آبار الموظفين والمتخص

 .المسؤولية الجديدة
 .آليات لكفالة المراقبة والمساءلة

التحول في دور المقر من السيطرة إلى  2  .تعديل الوظائف لتتناسب مع األدوار الجديدة
                                                 

 .آما سبق )7(
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 .تعديل اإلرشاد المعياري ليتناسب مع المسؤولية الجديدة الدعم
 الدعم وتعبئة زيادة الحصول على 3

 الموارد
 .إقامة تحالفات مع الحكومات ووآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية

 .زيادة تعبئة الموارد واستقطاب الدعم
 .مزيد من االجتماعات والزيارات اإلقليمية من وإلى المكاتب اإلقليمية زيادة تقاسم المعرفة 4

 .تبادل األفكار والُنهج
 .تحسين نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  الدعمآليات تعزيز 5

 .توسيع التدريب ليشمل دعم األدوار الجديدة
 .ترشيد اإلجراءات

 تفويض السلطة والمساءلة
لبشFFرية جFFرت عملFFيات جديFFدة لFFتفويض السFFلطة فFFي مجFFاالت تصFFميم المشFFاريع وإجازتهFFا واإلدارة المالFFية والمFFوارد ا   -17

وتFم تفويFFض مسFاعد المديFر التنفFيذي فFي إجFازة األرصFدة األولFFية        . والمشFتريات ومراقFبة الجFرد والFنقل وقFبول المسFاهمات      
 ماليين دوالر 3ويمكFن للمديرين اإلقليميين تنقيح الميزانيات في حدود  .  مالييFن دوالر أمريكFي  3للمشFاريع التFي تصFل إلFى        

وفوضFFFت السFFFلطة إلFFFى المديريFFFن القطرييFFFن إلجFFFازة . جFFFان اسFFFتعراض الFFFبرامجأمريكFFFي وتقFFFع علFFFيهم مسFFFؤولية تFFFرؤس ل
 دوالر أمريكFFي مFFن حسFFاب  200 000المخصصFFات ومFFا يرتFFبط بهFFا مFFن مشFFتريات غذائFFية لعملFFيات الطFFوارئ فFFي حFFدود      

نح من قبل ويFرى المديFرون القطFريون أنFه مFن المفيد بصفة خاصة منحهم المرآز التمثيلي الذي آان يم             . االسFتجابة العاجلFة   
 .  ومرآزهالبرنامجلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والذي آان له أثره في تعزيز صورة 

. ويعFFتقد المديFFرون القطFFريون أن التفويضFFات المالFFية الجديFFدة متواضFFعة ولكFFنها مفFFيدة، وبخاصFFة للمكاتFFب الصFFغيرة        -18
ويجري . عملFيات الطFوارئ محFدودة بالنسFبة لمتوسFط تكلفFة أي عملFية طFوارئ          /جلFة ومازالFت سFلطة حسFاب االسFتجابة العا        

وأعFرب المديFرون القطريون عن الحاجة إلى مزيد من السلطة إلدارة    .  دوالر أمريكFي   500 000 الFنظر فFي زيFادة مقدارهFا       
وال يستطيع المديرون القطريون . المFوارد المحشFودة محلFيا للبرهFنة للجهFات المانحFة علFى آيفية إنفاق األموال المقدمة منها           

 . حاليا تفويض سلطة مالية إضافية على الرغم من انعقاد النية في أول األمر على أن يكون تفويض السلطة انتقائيا

ن إعداد الوثاق  جديدة عة فقFد أتاحFت الالمرآFزية للمكاتFب القطرية االضطالع بمسؤولي    ،وفضFال عFن السFلطة الجديFدة        -19
ويفFFيد بعFFض . ومعالجFFتها، وبFFنود الميزانFFية والمالFFية، وتقديFFم الFFتقارير، وتقديFFرات المخصصFFات الغذائFFية، ومFFتابعة المFFوارد   

المديريFن القطرييFن بFأن هFذا قFد أنهFك الموظفيFن والقFدرات إنهاآFا آبFيرا ومفFرطا فFي بعض األحيان، وبخاصة في المكاتب                       
  . الصغيرة

وفFFيما يلFFي آلFFيات مسFFاءلة المديريFFن القطرييFFن عFFن قFFراراتهم وأفعFFالهم فFFي الهFFيكل     . وتتطلFFب السFFلطة أيضFFا المسFFاءلة   -20
 :الالمرآزي

 المعايير واإلجراءات المبينة في اإلرشادات المكتوبة أو المثبتة في النظم اآللية؛   !

  جودة وثائق المشاريع؛  لجان استعراض البرامج، وهي لجان تقدم مالحظات بشأن !

 نظام إدارة وتقييم األداء الذي يقوم فيه المشرفون بتقييم األداء وفقا لمعايير محددة سلفا وخطط عمل سنوية؛     !

الرصد والتقييم الداخليان وعمليات المراجعة والتفتيش المالية والتشغيلية التي ترآز على التقيد بالمعايير      !
 .واإلجراءات

، ويترأس حاليا للiبرنامج  علFى الشFبكة الداخلFية    wfpgoوقFد تحسFن اإلرشFاد المعFياري وبFات مFتاحا مFن خFالل موقFع             -21
لجFان اسFتعراض الFبرامج المديرون اإلقليميون الذين يشرفون على المديرين القطريين، وأعيدت هيكلة وظائف المراقبة في            

 مFن المديريFن القطرييFن واإلقليمييFن أثFاروا شكوآا حول سرعة وجودة عمليات إدارة      علFى أن الكثFير  . المقFر لFزيادة الFتالحم     
 .)8(وتقييم األداء وأشاروا إلى وجود مقاومة لهذه العملية

 وإن آان إنشاء  إلى اآلن تدابير متسقة لجودة البرامج      البرنامجولم يحدد   .  عن جودة البرامج   المديريFن وينبغFي مسFاءلة       -22
 .مكتب قياس األداء واإلبالغ يعد خطوة آبيرة في هذا الصدد

 دور المكاتب اإلقليمية المنقولة
. أنشFئت المكاتFب اإلقليمFية فFي المقFام األول لدعFم المكاتFب القطFرية التFي تعFد الوحدات التنظيمية األساسية في الميدان                      -23

 :ن الميدانيون بأن قرب المكاتب قد تمخض عن نتائج إيجابيةويفيد الموظفو

 تمتع المكاتب اإلقليمية بفهم أوضح لعمل وقدرات المكاتب القطرية؛    !

                                                 
 . حاليا باستعراض تقييم الموظفين    تقوم شعبة الموارد البشرية  )8(
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 إجراء مزيد من الزيارات المتكررة إلى المكاتب القطرية وبخاصة المكاتب القطرية الصغيرة؛ !

 ؛قيام المكاتب اإلقليمية بتخطيط وإدارة العمليات اإلقليمية    !

 زيادة التعاون مع الشرآاء اإلقليميين والمحليين؛  !

 .تقاسم األفكار المبتكرة داخل المناطق  !

ويتعيFن موازنFة مشFارآتهم في التفكير العام    . علFى أنFه يلFزم توضFيح دور المديريFن اإلقليمييFن ومسFؤولياتهم وسFلطتهم             -24
  FFي المقFFم العملFFع الدعFFتراتيجي مFFن واالسFFن القطرييFFم     . دم للمديريFFم لديهFFا وآلهFFوم بإدارتهFFية يقFFيات إقليمFFه عملFFهم لديFFفبعض

ولم تفوض للمديرين اإلقليميين سلطة . متخصصFون إقليمFيون يقومFون بFإدارتهم فFي مياديFن مFثل المFوارد البشFرية، والمالFية           
ويمكن تعزيز دورهم من خالل . ح الميزانيةمالFية أآFبر آثFيرا مFن السFلطة المفوضFة للمديريFن القطرييFن إال فFيما يتعلق بتنقي           

 .السلطة المالية التي يمكن تفوضيها بشكل انتقائي للمديرين القطريين

.  بلدا12وقFد خصFص لكFل مكتFب إقليمFي فFي أول األمFر نفFس عFدد الموظفيFن األساسFي وآان من المتوقع تغطية نحو                  -25
وحال آتابة هذا التقرير وبعد . ستشFاريين اإلقليمييFن الترآFيز علFى توجFيه ودعFم المكاتب القطرية      وآFان علFى الموظفيFن واال     

إسداء : مرور سنتين من عملية النقل إلى الخارج، أسندت للمتخصصين اإلقليميين أدوار متعددة وغامضة في بعض األحيان     
المكاتFFب اإلقليمFFية ومعالجFFة الصFFفقات فFFي المكاتFFب   المشFFورة وتقديFFم اإلرشFFاد، واإلشFFراف ومراقFFبة الجFFودة، وإدارة ودعFFم   

. وينطFبق هFذا بشFكل خFاص علFى المتخصصFين فFي المالFية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          . القطFرية 
ت وقFد أثFار هFذا الوضFع شFكوآا حFول مFا إن آانت المكاتب اإلقليمية مزودة بعدد آاف من الموظفين الذين يتمتعون بالمهارا            

وتغFيرت التشFكيالت اإلقليمية، فأصبح لدى المديرين اإلقليميين إحساس قوي        . السFليمة لدعFم المكاتFب القطFرية بشFكل متسFق           
وحFFان الوقFFت إلعFFادة تقيFFيم األدوار والمسFFؤوليات  . بالمقاصFFد وبFFات المديFFرون القطFFريون علFFى وعFFي أوضFFح باالحتFFياجات  

ويجب أال يغرب عن البال أن . ديل مستويات الموظفين وقدراتهم وفقا لذلكوالطFرق التFي تعمFل بهFا المكاتFب اإلقليمFية، ولتع         
 .المكاتب اإلقليمية الكبيرة الكاملة الخدمة قد تحد من المرونة في المستقبل

 التحول في دور المقر
إلرشاد المعياري والمعايير واالستراتيجيات آFان علFى المقFر أن يFتحول مFن السيطرة إلى دعم الميدان والترآيز على ا        -26

 .واألولويات من أجل تعزيز الالمرآزية في صنع القرارات

ن المكتبيين في المقر بموظفي البرامج ي الموظف تمت االستعاضة عن  وقFد أدخلت أهم التغييرات في قسم العمليات حيث            -27
وبلFغ عFدد موظفFي قسFم العملFيات، بمFن فيهم موظفو النقل واإلمداد، في         . اإلقليمFية أو القطFرية    أو االستشFاريين فFي المكاتFب        

 تم تعيين موظفين 2001وفي عام . 1997 في عام 110، مقارنة بعدد بلغ   2003آانون الثاني   / يناير 31 موظفFا فFي      66المقFر   
 على االستعداد للبرامج واالستجابة للطوارئ وتقييم وأعFيدت هFيكلة قسFم العملFيات للترآيز    . لالتصFال فFي المكاتFب اإلقليمFية      

ولذلFFك فFFإن قسFFم االسFFتراتيجية   . االحتFFياجات وتسلسFFل تسFFليم األغذيFFة، بمFFا فFFي ذلFFك عملFFيات الFFتعاقد علFFى شFFراء األغذيFFة       
والسياسFFات ودعFFم الFFبرامج الFFذي أعFFيد تنظFFيمه قFFام بتوسFFيع نطFFاق إرشFFاده المعFFياري ودوره فFFي مجFFال دعFFم الFFبرامج لخطFFة   

 . آما أدخلت تغييرات أقل أهمية في دوائر المقر األخرى.  االستراتيجيةالبرنامج

وأحFرز تقديFم آبFير علFى طFريق تحسFين اإلرشاد المعياري، وبخاصة في تعزيز إمكانية الوصول إلى اإلرشاد واألدلة            -28
ويعتFFبر دلFFيل تصFFميم الFFبرامج المFFنقح ودلFFيل    .  الشFFبكة الداخلFFية والتوجFFيهات والتعمFFيمات وغFFير ذلFFك مFFن المعلومFFات علFFى   

وأعFFد قسFFم إدارة المFFوارد البشFFرية مؤخFFرا دلFFيال عFFن إدارة الموظفيFFن     . االسFFتجابة للطFFوارئ علFFى جانFFب آبFFير مFFن الفFFائدة   
و التوجFFFيه والوثFFFيقة الرئيسFFFية التFFFي توفFFFر إرشFFFادا بشFFFأن األدوار الخاصFFFة بالالمرآFFFزية والسFFFلطة المفوضFFFة هFFF . المحلييFFFن

OD/2000/004     ؤرخ فيFمبادئ توجيهية بشأن الهيكل النموذجي وتعريفات الوحدات     : "2000تشرين الثاني   / نوفمبر 10 الم
ويعترف قسم ." وتوزيع الوظائف وتخصيصها، والبيانات الوظيفية، وتدفق العمل وتفويض السلطة في مكاتب قسم العمليات         

 .لى ضوء التجربة المكتسبة من عمليات النقل إلى الخارجالعمليات بالحاجة إلى تحديث اإلرشاد ع

، ويطالبون بمزيد من التنسيق  وليس العكس أآثر من الالزم    المقFدم قFد يكون     رشFاد اإلويفFيد الموظفFون الميدانFيون بFأن           -29
إرشاد بسيط وواضح بلغات العمل الرئيسية وفي ويرغب هؤالء الموظفون في . في اإلرشاد المقدم من مختلف إدارات المقر 

 بشأن شكل وأسلوب اإلرشاد المعياري، للبرنامجوال توجد حاليا سياسة . شFكل يسFهل على المستعملين استخدامه في الميدان    
يسهم ويتولى المستشارون آتابة الكثير من اإلرشاد وهو ما     . آمFا ال توجFد مراقFبة مرآFزية التسFاق اإلرشFاد وسهولة قراءته              

آما يساور الموظفين الميدانيين قلق إزاء السرعة الشديدة التي يجاز وينفذ بها اإلرشاد بما ال      . فFي عFدم اتساق أسلوب الكتابة      
 .يتيح التشاور الكافي مع المكاتب الميدانية أو القطرية للتدريب والتكيف

 المشارآة الميدانية في تعبئة الموارد واستقطاب الدعم
جنFبا إلFى جنFب مFع تطبFيق الالمرآFزية، طالب المدير التنفيذي المديرين القطريين والمديرين اإلقليميين ببذل مزيد من            -30

وطالما اضطلع . الجهFد لتعبFئة المFوارد محلFيا وزيFادة اسFتقطاب الدعم لصالح التحسينات في سياسات األمن الغذائي الوطنية                
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 وتحسين االتصاالت التي تجري على المستوى البرنامجلمFوارد ولكFن بFات مFن الFالزم إبFراز صFورة        المقFر بوظFيفة تعبFئة ا     
المحلFي ألن بعFض الجهFات المانحة آانت تستند بشكل متزايد فيما تتخذه من قرارات بشأن التمويل إلى مدخالت من مكاتبها             

 .الميدانية

. ، تم وضع موظفي استعالمات في أربع مكاتب إقليمية وسبعة مكاتب قطرية آبيرة       2003 الثاني   آانون/ يFناير  31وفFي     -31
ويفFFيد المديFFرون القطFFريون بFFتزايد االتصFFاالت مFFع ممثلFFي الجهFFات المانحFFة    .  آثFFيرا نتFFيجة ذلFFك الiiبرنامجوتحسFFنت صFFورة 

لتي تتفاوض المكاتب القطرية بشأنها قد تزايدت ويفيد قسم جمع التبرعات واالتصاالت بأن المساهمات المؤآدة أو ا       . المحلية
آمFFا يفFFيد المديFFرون   . 2003 ملFFيون دوالر أمريكFFي فFFي عFFام   30 لتصFFل إلFFى  1997 ملFFيون دوالر أمريكFFي فFFي عFFام   2مFFن 

ويقFFوم . القطFريون بFأن عFدم القFدرة علFى االحFتفاظ بالمسFاهمات المحلFFية وتعقFبها يثFبط مFن عملFيات جمFع التFبرعات المحلFية              
وهFFناك مشFFروع رائFFد فFFي العFFراق يفFFوض سFFلطة .  حالFFيا باسFFتعراض إدارتFFه للمسFFاهمات والعملFFيات المرتFFبطة بهFFاجالiiبرنام

 .إضافية للمدير القطري في مجال الميزانية وإدارة الموارد

طلFس انعدام األمن الغذائي في  أ"ومFن اإلنجFازات التFي حققFت نجاحFا بFارزا فFي اسFتقطاب الدعFم لألمFن الغذائFي نشFر                     -32
 التي ساهمت في وضع وثيقة تخطيطية حكومية        M.S.SwaminathanبالFتعاون مFع مؤسسFة       " المFناطق الريفFية مFن الهFند       

على أن استقطاب الدعم عموما يستخدم بالتبادل تقريبا مع تعبئة الموارد  ." 2007الهFند مFن الجFوع فFي عFام           تحFرر   "بعFنوان   
 .يلزم تقديم إيضاحات وإرشاد جديد حتى يحقق استقطاب الدعم أثره المرجوو. رغم تباين األهداف

 تقاسم المعرفة اإلقليمية
آFان أحFد أهFداف الالمرآFزية هFو زيFادة تقاسFم المعرفة فيما بين المكاتب الميدانية في آل منطقة من أجل االستفادة من              -33

ويجري تحقيق ذلك من خالل عقد . ة واإلجابFة على ما يشيع من تساؤالت واجتذاب المعارف    الFدروس والممارسFات المبFتكر     
. االجFتماعات اإلقليمFFية وإجFراء الFFزيارات مFن وإلFFى المكاتFFب القطFرية وإقامFFة اتصFاالت بيFFن المديريFن القطرييFFن والFFنظراء      

 .وبطبيعة الحال فإن جانبا آبيرا من تقاسم المعرفة يجري بشكل غير رسمي

ويفFيد المديرون اإلقليميون بعدم  . ويFبدو، رغFم ذلFك، أنFه ال يوجFد حالFيا سFوى القلFيل مFن تقاسFم المعFرفة بيFن المFناطق                 -34
وتعتبر اجتماعات اإلمداد اإلقليمية التي تعقد سنويا مثاال على . توافFر الوقFت لديهFم لمناقشFة المشاآل العامة وإيجاد حلول لها        

 . ، حيث تستعرض النتائج والتوصيات في المقر وتدمج في دليل النقلالبرنامجقاسم المعرفة في ت

 التوظيف والقدرات
ومثال ذلك أن السلطة والمسؤولية اإلضافية قد زادت من      . يضFخم الهFيكل الالمرآFزي مFن قضFايا التوظFيف والقدرات              -35

وأفضى تفاوت قدرات المديرين القطريين .  المديرين القطريين حيث أوجدت نموذجا لالختصاصات فعالFية ذوي الخFبرة مFن      
علFى معالجFة المسFؤوليات الجديFدة إلFى الدعFوة إلFى زيFادة توضFيح المسFارات الوظيفFية وتحسFين التدريFب والتبكFير بFFتقديمه               

. إليهم على يد ذوي الخبرة من زمالئهم في العمل  للتعييFنات الجديFدة، إضFافة إلFى إنشFاء نظFام يمكFن بواسFطته إسداء النصح                   
 .ويعمل قسم الموارد البشرية حاليا على وضع برنامج جديد للتدريب والترقي الوظيفي للمدراء والمديرين القطريين

وإذا آان هؤالء . جودهم في المقر  ويفFتقر المتخصصون اإلقليميون إلى دعم النظراء الذي آانوا يحصلون عليه أثناء و              -36
المتخصصFون يفFتقرون إلFى الدرايFة الفنFية أو إذا لFم يكونFوا متواجديFن فلFن يمكنهم تقديم الدعم الكافي للمكاتب القطرية التي                 

ويFتوقع مFن المتخصصFين إسداء النصح للمديرين القطريين والقيام      . ربمFا ستضFطر حينFئذ إلFى الFتماس المسFاعدة مFن المقFر               
وينبغي أن يكون لهذه الوظائف  .  تمتعا بالخبرة والكفاءة   الiبرنامج ة الجFودة، ولذلFك البFد أن يكونFوا مFن أآFثر موظفFي                 بمراقFب 

وهذه المسائل ترتبط . مرآFز يعFادل مرآFز المديريFن القطرييFن وأن يFنظر إلFيها باعتFبارها هدفFا مFن أهFداف الترقي الوظيفي            
مارسFات التوظFيف الحالية تحتاج إلى إعادة نظر على ضوء الطابع الفريد   بالتوظFيف أآFثر مFن ارتFباطها بالتدريFب، ولعFل م            

 .الذي تتسم به المكاتب اإلقليمية

فقد أضيفت إلى . وشFكك الموظفFون الميدانFيون في النمو في المقر في وقت تتحول فيه السلطة والمسؤولية إلى الميدان                   -37
آما أعرب . )9(1999-1998ن وظFائف تكاليف الدعم المباشر وميزانية دعم البرامج واإلدارة منذ        مF  37الوظFائف فFي المقFر       

ومن المفهوم أن المدير . 2003هFؤالء الموظفون عن قلقهم إزاء قلة عدد موظفي المقر الذين قبلوا النقل إلى الميدان في عام              
ويحFتوي الFتقرير الكFامل علFى تفاصيل     . توفFيرا للتكالFيف   2003التنفFيذي يعمFل علFى تقلFيل عملFيات نقFل الموظفيFن فFي عFام              

 .بخصوص ذلك وبخصوص مسائل التوظيف األخرى، ولكن ربما يلزم تحليل التوظيف لتقييم أثر الالمرآزية

مج، والنقل واإلمداد،  مثل البرا-وأنشFأ قسFم المFوارد البشFرية مؤخFرا وظFائف لتنسFيق التوظFيف في آل وظيفة رئيسية                    -38
 لدعFم االسFتراتيجيات العامFة عFن طFريق تنسFيق مقتضFيات التوظFيف ورصFد مستوياته وآفالة              -والمالFية، والمFوارد البشFرية     

                                                 
 .2003-2002ميزانية برنامج األغذية العالمي،    )9(
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وقFد يعFالج ذلFك بعFض مسFائل التوظFيف الصFعبة وإن آFان ينبغي رصد الوظيفة حتى ال         . االلFتزام بمتطلFبات تFنقل الموظفيFن     
 . قر إلى سيطرة مرآزيةيتحول الدعم المقدم من الم

 التدريب
تمFثل الهFدف مFن التدريب في آفالة قدرة جميع الموظفين على تحمل المسؤوليات الجديدة والعمل في حاالت الطوارئ         -39

 الترآيز على  أصدر فرع الترقي الوظيفي خطة لمدة ثالث سنوات لتوسيع التدريب مع      1999وفFي عFام     . وعملFيات الFتطوير   
وجرى تحديث لهذه الخطة حتى تشمل تطبيق الالمرآزية . تفهم التغيير التنظيمي، والقيادة، ووضع البرامج، واإلدارة المالية     

 .في آثير من مسؤوليات التنسيق وتقديم التدريب

 2- مسؤوال عنه، وتوفيره لموظفي الدرجة المهنية م    نامجالبروتجFري إعFادة تصميم التدريب على اإلدارة الذي مازال             -40
 للمعلومات والنظام البرنامجوقد طبقت الالمرآزية في مجال التدريب على شبكة      . فما فوقها، بمن فيهم الموظفون الوطنيون     

ويقوم . ماليالعالمFي للمعلومFات، ووضFعت وحFدات تدريبFية جديFدة إلدارة الطوارئ والتخطيط لحاالت الطوارئ والتوجه ال        
 بتنفFيذ برنامجيFن اثنيFن على األقل في مجال التدريب على اإلدارة آل عام للموظفين    1997فFرع  الترقFي الوظيفFي مFنذ عFام           

، بمFFن فFFيهم المديFFرون  المديريFFن بتنظFFيم حلقFFات دراسFFية فFFي مجFFال القFFيادة التنفFFيذية لكFFبار     1997المهنييFFن، وقFFام فFFي عFFام   
ومFثال ذلك أن المكتب اإلقليمي لغرب  . وتقFوم المكاتFب اإلقليمFية بوضFع خطFط للتدريFب      . القطFريون، ولكFن الFبرنامج توقFف       
 موظFFف فFFFي مجFFاالت إدارة الFFFبرامج، والFFنقل واإلمFFFداد    880 بFFFتقديم تدريFFب لعFFFدد  2002أفريقFFيا فFFي داآFFFار قFFام فFFFي عFFام     

 للمعلومFFات الiiبرنامجالت، وشFFبكة والمشFFتريات، والمالFFية واإلدارة، والمFFوارد البشFFرية، وتكنولوجFFيا المعلومFFات واالتصFFا     
 .والنظام العالمي للمعلومات

 الميدانFFيون أن يكFFون الدافFع وراء التدريFFب هFFو الطلFFب وأن يصFمم لتلبFFية االحتFFياجات التFFي يحددهFFا   المديFFرونويقFترح    -41
وال مناص من وجود بعض التعارض بين . لمهتمينوينبغي أال يكون التدريب مجرد قائمة تعرض على الموظفين ا      . المFدراء 

 .التدريب من أجل االحتياجات الراهنة في مقابل التدريب من أجل المتطلبات في المستقبل

  للمعلومات  ونظامه العالميشبكة البرنامج
 لتتزامن بذلك مع نقل المكاتب اإلقليمية إلى    2001للمعلومFات فFي مطلFع عام        ونظامFه العالمFي      الiبرنامج أطلقFت شFبكة       -42

ومن .  مكاتب إقليمية منقولة6 مكتبا قطريا و15ووقFت آتابة هذا التقرير لم يكن يتصل بالشبكة اتصاال آامال سوى      . الخFارج 
 27بعد  ويكFون عFدد المكاتFب القطFرية التFي لم يتم توصيلها      2003 مكتFبا قطFريا بالشFبكة مFع نهايFة عFام       29المقFرر توصFيل     

بل إن المكاتب القطرية المتصلة اتصاال آامال بالشبكة تفيد بأن الوصول إلى الشبكة يمكن أن يكون بطيئا للغاية وتفيد     . مكتFبا 
 العالمي للمعلومات وبين ه ونظامالبرنامجبعFض المكاتFب بوجFود ثغFرات تصFل إلFى سFنة بيFن تدريFب الموظفين على شبكة              

  FFو مFFبكة، وهFFامل بالشFFيل الكFFب التوصFFد التدريFFن فوائFFل مFFاريع    . ا يقلFFال إدارة المشFFي مجFFب فFFن التدريFFزيد مFFم مFFزم تقديFFويل
 .والميزانيات

وإذا آانت هناك نسبة آبيرة من المكاتب القطرية غير . ويؤثر عدم االتصال بالشبكة أيضا على عمل المكاتب اإلقليمية        -43
ة المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا في داآار حيث ال يتصل بالشبكة إال مكتبان قطريان من بين متصFلة بالشFبكة، مFثلما فFي حال       

 مكتFبا قطFريا، فFإن المكتFب اإلقليمي يصبح مرآزا لمعالجة المعامالت المالية والبرامج والموارد البشرية وغير ذلك               19آFل   
 . مساعدة التقنية والمشورة ومن ثم تتقلص قيمة القربوقد تعطى األولوية لتلك المسائل على ال. من المعامالت اإلدارية

 ترشيد العمليات واإلجراءات 
تسهيل السرعة والمساءلة "تFم التشFديد مFن مFنذ مسFتهل عملFية الالمرآFزية على ترشيد العمليات واإلجراءات من أجل           -44

وقد . المبكرة ولكن الجهود المبذولة مؤخرا ترتبط بتطوير النظم اآلليةوأجFري بعFض الترشFيد فFي المFراحل          .)10("التنظيمFية 
آFرس اهFتمام هFائل لتحديFث اإلرشFاد المعFياري واألدلFة األخFرى وإتاحتها آليا، ولكن الترآيز انصب على توثيقها وتوزيعها                   

وا في تعليقاتهم أن بعض اإلجراءات ومن قبيل المفارقة أن الموظفين الميدانيين قد أبد. أآFثر من ترشيدها وتسهيل استخدامها     
 . اآللية الجديدة، مثل اإلجازات اإللكترونية، باتت أآثر صعوبة عن ذي قبل

وتختلط اآلراء في هذه المرحلة حول ما إن آان عقد لجان الستعراض البرامج على المستوى اإلقليمي قد رشد العملية      -45
 .2003ومن المقرر إجراء مراجعة لعملية استعراض البرامج في أواخر عام . الوثائقأو حسن من جودة 

                                                 
 ).1996تموز /يوليو" (منظمة تفي بواليتنا   : االستعداد للمستقبل" )10(
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 التحديات والفرص
علFى الFرغم ممFا ُأحرز من نجاح وما تحقق من فوائد بفضل الالمرآزية، هناك العديد من التحديات والعقبات المحتملة            -46

 .ن فقراتالتي نتطرق إليها فيما يلي م

فقFد أسFفرت عملFية نقFل المكاتFFب اإلقليمFية إلFى الخFارج عFن بعFFض الفوضFى والFتداخل فFي األدوار والمسFؤوليات بيFFن               -47
 .المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية وآذلك بدرجة أآبر بين المقر والمكاتب اإلقليمية

 1التوصية 
 . إقليمي على ضوء خليط البرامج القطرية وقدرة المكاتب القطرية في المنطقة أنسب دور لكل مكتبتحديد �

 . التوظيف في المكاتب اإلقليميةتقييم �
 .إتاحة صالحيات جديد للمديرين القطريين لزيادة أو تقليص السلطة المفوضة للمديرين القطريين #

 

وبدون هذا االلتزام وبخاصة بين آبار الموظفين، . ألهFداف الالمرآFزية وااللFتزام بهFا    وهFناك افFتقار إلFى فهFم مشFترك             -48
 . قد تفقد زخمهايفإن عملية تحسين الهيكل الالمرآز

 

 2التوصية 
ح مفهFFوم يع وثFFيقة تعFFيد تأآFFيد الFFتزام المديFFر التنفFFيذي بتطبFFيق الالمرآFFزية علFFى جمFFيع الموظفيFFن، وتوضFF  يFF وتوزإعFFداد #

د الخطوات نحو آفالة إحراز    ية المFرنة وترسFم صFورة بFرنامج األغذيFة العالمي الالمرآزي حقا وتحد              المFنظمة الميدانFي   
 .مزيد من التقدم

 

 التي تتجاوز ةال توجFد فFي المقFر أي مسFؤولية رسFمية عFن الرصFد يكون من شأنها تسريع وتنسيق التغييرات التنظيمي               -49
 .حدود األقسام

 3لتوصية ا
 . من المنطقي إسنادها لمكتب المدير التنفيذي،د مسؤولية وسلطة لمراقبة ورصد مبادرات التغييريتحد �

 

 

ومFFع تFFزايد المFFبادئ التوجيهFFية والمعايFFير التFFي تقFFوم أقسFFام المقFFر بإعدادهFFا لFFتوزيعها علFFى المFFيدان، البFFد أن تتسFFق            -50
     Fي أسFادات فFرض للتقليل قدر             اإلرشFريقة العFث طFن حيFبة مFياغة ومناسFة الصFحة ومحكمFون واضFتواها، وأن تكFلوبها ومح

 .المستطاع من األعباء التي تقع على المكاتب القطرية

 4التوصية 
 . واللغة المستخدمة في اإلرشاد المعياريب بشأن الشكل واألسلوللبرنامجوضع سياسات  �

�            Fورة بشFداء المشFامل إلسFريق عFاء فFودات لتزويدها بمنظور           إنشFراجعة المسFادات ومFتعمال اإلرشFهيل اسFرق تسFأن ط
 .ميداني

 .النظر في استخدام آاتب تقني متفرغ #

 

ال يمكFن للمديريFن القطرييFن الذيFن يفتقرون إلى الخبرة والثقة أو الذين ال يتمتعون بالقدرة اإلدارية الكافية أن يستفيدوا            -51
وهFFناك حاجFFة إلFFى الترقFFي الوظيفFFي والتدريFFب والFFتمرس والتوجFFيه   . مFFن السFFلطة والمسFFؤولية الجديFFدة علFFى الوجFFه الكFFامل  

 .وبخاصة للمديرين القطريين الجدد
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 5التوصية 
وضFع بFرنامج للترقFي الوظيفFي للمديريFن القطرييFن يشFمل تحديFد المسFارات الوظيفFية وإسFداء النصFح مFن جانب آبار                #

طرييFFن والتدريFFب علFFى القFFيادة واإلدارة والمFFوارد البشFFرية والمالFFية وتعبFFئة المFFوارد واسFFتقطاب الدعFFم،       المديريFFن الق
 .والعالقات مع وسائل اإلعالم، والعالقات مع الجهات المانحة، وتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها

 

 استنتاجات
52-         Fيق الالمرآFيف تطبFبر تكالFل        تعتFبء العمFي عFير فFياق التغFي سFتعادلة فFي قسم     . زية مFن فFيف والموظفيFيل التكالFوبتحل

وتماشيا . العملFيات يتضح أن تحول الموارد الهائلة قد تحقق على النحو الذي آان مقررا عن طريق تقليل العمليات في المقر            
لة األولى لمبادرة تعزيز اإلدارة في الفترة مFع أحFد أهFداف الالمرآFزية، نقFل صFانعو القFرارات إلى الميدان من خالل المرح              

2000-2001. 

 تقدما هائال على طريق تحقيق األهداف الرئيسية لعملية تطبيق الالمرآزية على الرغم من التغييرات      البرنامجوأحرز    -53
ونقلت السلطة التشغيلية وصناعة القرار . آليات الدعمفFي االسFتراتيجية فFيما يFتعلق بالمكاتFب اإلقليمFية، وبطء تطور النظم و           

وتقFوم المكاتFب اإلقليمFية بFتقديم مFزيد مFن الدعFم واإلرشاد        . مFن المقFر، ويجFري تحسFين األدوات المFتاحة للمكاتFب الميدانFية              
على اإلرشاد ويFزيد المقر من ترآيزه  .  محلFيا وإقليمFيا    الiبرنامج المباشFرين للمكاتFب القطFرية وتسFاعد علFى تحسFين صFورة               

المعFياري وصFنع القFرار، وباتت العمليات تتسم بدرجة آبيرة من الالمرآزية، ومازالت الوظائف األخرى مقسمة بين المقر                
 .والميدان

ة واستعدادا وسFوف يتطلFب الحفFاظ على فعالية وآفاءة التكاليف الخاصة بالمكاتب المنقولة إلى الخارج مراجعة منتظم       -54
وينبغFي أن تظFل هFياآل المكاتFب وموظفFيها وربمFا مواقعهFا قFادرة علFى التكيف مع التغييرات في               . إلجFراء تعديFالت دوريFة     

 مFن قبول ما تتمخض عنه  المجلiس والبFد للموظفيFن و  .   واحتFياجات المكاتFب القطFرية إلFى الدعFم          الiبرنامج عمFل وأولويFات     
 .المرونة من تغيير مستمر

 الكثير البرنامجوهFناك العديFد مFن عملFيات االسFتعراض والتحسFينات المطلFوب إجFرائها لFنجاح الالمرآFزية،  ويدرك              -55
وقد . آمFا توجFد تحديFات تتطلFب اهFتمام اإلدارة العلFيا لتعطFي زخمFا مFتجددا لمFبادرة الالمرآزية                . مFنها ويسFعى إلFى تحقFيقها       
تعاقبان على ما أصبح يعرف اآلن باسم فلسفة اإلدارة التي ينبغي تطبيقها والحفاظ عليها وتحسينها        صFادق مديران تنفيذيان م    

 . باستمرار
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