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

 4102-4102وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 
 

 4102حزيران /يونيو -9املذكرة اإلعالمية رقم 
 

 4102-4102الوفورات واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة للفرتة 

 

 لفرتة السننت   ملحوظة وغري مسبوقة بصورة عن زيادة الكفاءة،نامجة اليتم حتقيق مزيد من املكاسب والوفورات : موجز

 2102 شنبا  /وحيّدد برننام  الملنو وامليزانينة النُش نيف نر ي ف اينر      . أمريكيمليون دوالر  76.7 وتبلغ 2102-2102

ي فنرتة السننت     أمريكيمالي  دوالر  01 املكاسب والوفورات اجلديدة النامجة عن زيادة الكفاءة، ويلحظ بأنها ستبلغ

 واستنادًا إىل التجربة األخرية، من امللكن ي الوقت احلالي توقع حتقيق مكاسب نامجة عن زينادة الكفناءة تبلنغ   . املقبلة

لملليات اإلدارينة منن خنالل الن ناع المناملي      بتبسيط مماجلة ا ، وتتصو2102-2104 ي الفرتة أمريكير مالي  دوال 4

 .أخرى متملقة باالست اري  ونفقات السفر، من دون أن يؤثر ذلك على برنام  الملو إلدارة املوارد، وإجراءات

 

الفرصة املتاحة لتحقينق مزيند منن الوفنورات      ة تتألف من تكاليف املوظف ، تتلثوي املائة من ميزانية املن ل 62 مبا أن

. قات ومزايا املوظف  ال ختضع لرقابنة الفناو  استحقاواألغلبية الك ى من التكاليف املتصلة ب. بتخفيض تكاليف املوظف 

املؤقنت   تجليند الغري تلك املرتبطة بإجراءات الكفاءة سوف يؤثر على برنام  الملو، فضاًل عن أن  وظائفكلا أن إلغاء ال

 .ي امليزانينننة مدرجنننة لنننن يفضننني إىل أش وفنننورات( ش تنننأخري التوظينننف ملنننوء املناصنننب ال ننناغرة أ)وظنننائف لل

لُا، ليس من الواقمي االعتبار بأنه ميكن إجياد وفورات إضافية للتمويض عن زيادات الكلفة منن دون أن يتنأثر برننام     

 . الملو بُلك
 

، باجلهود اجلارية اليت يبُهلا املدير المناع لتحقينق   2102 نيسان/رّحب اجمللس، ي دورته املنمقدة ي أبريو- 0

وطلب تقديم اقرتاحات مللوسة لتحقيق املزيد من الكفاءة والوفورات، وخباصنة ي  مكاسب ووفورات نامجة عن الكفاءة، 

اخليارات امللكنة لتخفيض الزيادات ي تكناليف املنوظف     7 مية رقموتتناول املُكرة اإلعال. 1ما يتمّلق بتكاليف املوظف 

وأّما هُه املُكرة، فتُّكر باملكاسب والوفورات . الفاو املرتبات، والبدالت وغريها من املزايا املقّدمة إىل املوظف  يباملتصلة 

، واملكاسب والوفنورات اجلديندة النيت ويفضنمت هلنا      2102-2102 النامجة عن زيادة الكفاءة اليت مّت حتديدها ي الفرتة

ي فنرتة  ، والفرص املتاحة لتحقيق املزيد من الكفناءات والوفنورات   2102-2104 ميزانية خالل الفرتةي  درجتوُأخطة 

   .السنت  املقبلة
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 4102-4104حتقيقها خالل الفرتة اءة والوفورات اليت مّت حتديدها بهدف مكاسب الكف- أواًل

 

مبا ، أمريكيمليون دوالر  76.7 قيلتها تبلغنامجة عن زيادة الكفاءة، و إن مكاسب ووفورات إضافية وملحوظة- 2

مّت حتديدها من خالل تدابري خطنة الملنو الفورينة، جنرى حتديندها       أمريكيمليون دوالر  01.7 وفورات بقيلة ي ذلك

وهنُا   2102.2-2104 ، كلا يرد وصفه ي برنام  الملو وامليزانينة للفنرتة  2102-2102 وهي قيد التحقيق خالل الفرتة

جمااًل  06 حوالي املستوى غري املسبوق من املكاسب والوفورات اإلضافية النامجة عن الكفاءة خالل فرتة السنت  ويفجد ي

 2102-2104 خمتلفًا، ونصفها ي جماالت متصلة بتكاليف غري املوظف ، كلنا يبّيننه برننام  الملنو وامليزانينة للفنرتة      

 (.الوارد ي امللحق)

 

 4102-4102يف امليزانية للفرتة  املدرجةمكاسب الكفاءة والوفورات - ثانيًا

 

، 2102-2102 ي الفنرتة  أمريكيمليون دوالر  76.7 السنت ، والبالغةلفرتة تتسم مكاسب الكفاءة والوفورات - 2

 .2102-2104 بطابع متكرر وتندرج ب كو كامو ي برنام  الملو وامليزانية للفرتة

 

 مكاسنب ووفنورات جديندة ي املكاسنب تبلنغ      2102-2104 كُلك، حيدد برننام  الملنو وامليزانينة للفنرتة    - 4

التماقد اخلارجي واالستمانة بمناصر خارجية؛ تماون وكاالت : هي ي أربمة جماالت رئيسية 3أمريكيمالي  دوالر  01

الوفنورات اإلضنافية   و؛ 0األمم املتحدة اليت تتخُ من روما مقرًا هلا ي أعلال اإلدارة والت غيو؛ الوظائف من مستوى مند 

اجلديدة ي الكفاءة املخطط هلا كان واقميًا وقنت   وهُا املستوى من الوفورات واملكاسب. من إجراءات خطة الملو الفورية

، وخباصة على ضوء املستوى المالي جندًا  2102 شبا /ي أوائو ف اير 2102-2104 ن ر برنام  الملو وامليزانية للفرتة

 ، واحلاجننة إىل ضننلان اسننتدامة اإلجننراءات املوضننوعة ي فننرتة2102-2102 الكفنناءة اإلضننافية ي الفننرتة مكاسننبمنن  

 .نت  املقبلةالس

 

 4102-4102مزيد من الكفاءات والوفورات املمكنة يف الفرتة - ثالثًا

 

وخباصنة ي هنُه األوقنات منن      املدير المناع ملتنزع مبواصنلة سنميه لتحقينق مزيند منن الكفناءات والوفنورات،         - 2

   .االقتصادية واملالية الماملية، مع محاية برنام  الملو ي الوقت ذاته الصموبات
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 من الكفاءات مزيد
 
واستخدامه، من امللكن حتديد فرص  الن اع الماملي إلدارة املواردي ظو التقدع امُلحرز هُا الماع على صميد ن ر - 7

تنسنيق عللينة يهينز املمنامالت اإلدارينة ي كافنة       وميكنن  . 2102-2104 لتحقيق مكاسب إضافية ي الكفاءة ي الفرتة

أحناء املن لة على حنو أك ، وميكن بالتالي ختفيض عدد املوظف  ذات الصلة مبوجبه لدى اعتلاد الن اع ب كو كامنو  

غري أن الكفاءات قند ت نكو ي بمنض اجملناالت نسنبة مصوينة صنغرية نسنبيًا منن وقنت كنو موظنف ممن ،              . وتثبيته

وي حن  أن ت نغيو   . لكاملة ي املناصب ال ميكن أن تتحقق إاّل بمد إعادة تن يم هيكليات وعللينات الملنو  والوفورات ا

مليوون   الن اع وصيانته سوف يستوعب بمض الوفورات، ميكن التوقع بأن تبلغ املكاسب اإلضنافية الصنافية ي الكفناءة    

 . ي فرتة السنت  املقبلة أمريك دوالر 

 

ودرجنات   استمراض تكاليف السفر على الصميد الماملي، مبا ي ذلك التندابري السنتخداع الفننادق   جيرش حاليًا - 6

ي جمنال   أمريكو  مليوون دوالر  ع حتقيق املزيد من مكاسب الكفناءة بقيلنة   وحسب املؤشرات األّولية، ميكن توّق. السفر

قد يفضي إىل استخداع است اري  وإن استمراضًا لسياسة . نفقات السفر خالل فرتة السنت  املقبلة لدى وضع اإلجراءات

 . 2102-2104 ي الفرتة أمريك مليون دوالر مكاسب كفاءة بقيلة 

 

 بالتماقد مع مزّودين خارجي واجملاالت األخرى موضوع االستمراض لتحقيق مكاسب ممكنة ي الكفاءة تتملق - 8

للتأم  الطيب، وعقود إدارة املرافق ي مباني املن لة، واالستخداع األك  للتمليم اإللكرتوني والتدريب على اإلنرتنت من 

وجيرش الملو اليوع على وضع تقديرات مللوسة ملسنتوى الوفنورات النيت قند تتنأتى عنن       . قبيو إعطاء دروس ي اللغات

 . ءة ي هُه اجملاالتتدابري الكفا
 

 مزيد من الوفورات
 
نصنف التندابري    حواليي املائة تقريبًا من ميزانية املن لة تتألف من تكاليف املوظف ، وإىل أن  62 ن رًا إىل أن- 9

، تتلثو الفرصة لتحقيق مزيد من الوفنورات بصنورة   (ُأن ر امللحق)بتكاليف غري املوظف   قاألخرية ي جمال الكفاءة تتملٌّ

 . رئيسية ي ختفيض تكاليف املوظف 

 

املتصنلة باملرتبنات، واملماشنات     لتخفنيض تكناليف املنوظف    اخليارات امللكننة   7 حتّدد املُكرة اإلعالمية رقم- 01

ي الفصة الفنينة وفصنة   )قاها موظفو الفاو التقاعدية، ومنح التمليم، واستحقاقات السفر، والتأم  الطيب وبدالت أخرى يتل

واألغلبينة السناحقة منن هنُه املزاينا واملسنتحقات تتنوفر مبوجنب         . من دون التأثري على برنام  الملو( اخلدمات المامة

ال ميلنك سنلطة إجنراء تغنيريات     الرئاسية ي من لة الفاو أو املندير المناع   الن اع املوحد لألمم املتحدة، وأش من األجهزة 

وال ميكن إجراء تغيريات ملحوظة على حزمة التمويضات إاّل من خالل حنوار فمنال منع اجللمينة المامنة لألمنم       . ليهاع

. املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، وم اركة ناشطة ي ما يريانه من استمراض شامو حلزمنة تمويضنات املنوظف    
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نتيجة هلنُه التغنيريات   تنك ف ع مستوى الوفورات ي تكاليف املوظف  اليت قد لكن ي الوقت احلاضر توّقوليس من امل

 .2102-2104 ت نسي فرتة ال

 

غري تلك اليت مّت حتديدها من  وظائفالطريقة الوحيدة لتحقيق وفورات ملحوظة تقضي بإلغاء  فإن وبناًء عليه،- 00

. وتنفينُه  ؤثر ذلنك بصنورة مباشنرة علنى نطناق برننام  الملنو       وقد ي. أعاله 7 خالل إجراءات الكفاءة كلا يرد ي الفقرة

ينبغني  ( 0: )فضي إىل وفنورات لسنبب   ل اغرة املدرجة ي امليزانية لن يالتوظيف ي املناصب ا وبنفس املنطق، إن تأخري

لدى موء هُه املناصب، جيب تغطية كلفتهنا الكاملنة   ( 2)بطريقة أخرى، و ام  الملو املسند إىل هُه الوظائفتنفيُ برن

 . من امليزانية
 

 4104 املكاسب والوفورات النامجة عن زيادة الكفاءة بدءًا من عام: 2 اجلدول C 2013/3الوثيقة 

 املبلغ يف فرتة السنتني
 

 مكاسوووووب الكفووووواءة والوفوووووورات الووووويت وردت يف برنوووووامج العمووووول وامليزانيوووووة      

 (C 2011/3الوثيقة ) 4102-4104 للفرتة

 (بآالف الدوالرات)

  مكاسب الكفاءة والوفورات يف خطة العمل الفورية  

 0,120 تبسيط إجراءات املوارد الب رية  

 2,460 حتديث السجالت واألرشيف  

 2,610 فريق امل رتيات املوحد ومنوذج امل رتيات والمقود اجلديد  

 2,000 ختفيض تكاليف السفر  

 700 الطباعة والتوزيعمرفق   

 660 حتس  حوكلة تكنولوجيا اململومات  

 00,550 اجمللوع الفرعي خلطة الملو الفورية  

  مكاسب الكفاءة والوفورات األخرى  

 4,300 يليد املكافآت واستخداع املتقاعدين   

 0,600 تنفيُ سياسة اإلجازات اإلجبارية بدل ساعات الملو اإلضافية  

 0,500 ختفيض تكاليف السفر واملصروفات املتنوعة  

 4,000 حتس  عللية اسرتداد التكاليف  

 01,400 اجمللوع الفرعي للوفورات األخرى  

 اجملمووووووووووووووووب التقووووووووووووووودير  لرت يبوووووووووووووووات الكفووووووووووووووواءة   

 يف فرتة السنتني

41,950 
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 املبلغ يف فرتة السنتني
 

 مكاسوووووب الكفووووواءة والوفوووووورات الووووويت وردت يف برنوووووامج العمووووول وامليزانيوووووة      

 (C 2011/3الوثيقة ) 4102-4104 للفرتة

 (بآالف الدوالرات)

 مليون دوالر اليت حددها املؤمتر 2242الكفاءة والوفورات اليت ساهمت يف حتقيق  مكاسب

 الوفنننننننورات النننننننيت حتنننننننددت ي تمنننننننديالت برننننننننام  الملنننننننو وامليزانينننننننة  

 (CL 143/3الوثيقة )

 

 2,000 التمديو املقرتح ي إن اء الوظائف  

 2,000 التخفيض ي حجم السفريات املقرر  

 2,000 حتس  التخطيط لللطبوعات  

 7,000 اخلدمات اإلدارية والت غيليةحتس  عللية اسرتداد تكاليف   

 7,000 حتس  عللية اسرتداد تكاليف خدمات الدعم التق   

 الوفننننورات الننننيت حتننننددت ي تمننننديالت إضننننافية ي برنننننام  الملننننو وامليزانيننننة       

 (CL 144/3الوثيقة )

 

 0,000 تقليو أعداد اهلواتف احمللولة  

 0,400 امل رتياتتطبيق ن اع الالمركزية على أن طة   

 مبنننننننادرات التماقننننننند اخلنننننننارجي واالسنننننننتمانة بمناصنننننننر خارجينننننننة   

 تسننديد برنننام  التمنناون الننتق ،   / برنننام  األمننم املتحنندة اإلمنننائي، وميزانيننة   )

 ، وتكامو خدمات اللغات(وغرفة ال يد، واحملاضر احلرفية

0,050 

 850 متديد دورة تغيري املركبات واحلواسيب الثابتة واحمللولة  

 46,300 اجملموب الفرع   

 ل للوظائفالنامجة عن االستعراض املفّص 4102-4104 الوفورات اإلضافية يف الفرتة

 01,800 و للوظائفاالستمراض املفّص  

 2,100 وفورات الوظائف من مكتب االتصاالت والمالقات اخلارجية  

 CL143/3 2,400وفورات أخرى من الوظائف امللغاة ي الوثيقة   

 09,300 اجملموب الفرع   

 67,550 اجملموب الكل 

 


