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   2007-2006موجز برنامج العمل والميزانية لفترة 

 التخطيط المعزز ضمن عملية
ترات          1999في عام          .1 ادئ التخطيط االس د              وافق المؤتمر العام على مب ائج عن ى النت ائم عل ى أسلوب ق يجي وعل

اس بفضل                      ة للقي ائج قابل ى نت د األهداف والوصول إل ة تحدي ز عملي ى تعزي ؤدي إل صياغة برامج عمل المنظمة، مما ي
ة           . السعي إلى أهداف وتنفيذ أنشطة مترابطة ترابطًا منطقيًا ومتراآبة فيما بينها           ى وثيق ؤتمر بوجه خاص عل ووافق الم

ة يضم خطة متوسطة األجل متجددة                     15سياسات لمدة     سنة، هي اإلطار االستراتيجي، إلى جانب نظام برمجة وميزن
زة الرئاسية     . مدتها ست سنوات، مع تحديثها آل سنتين، وخطة لفترة سنتين في برنامج العمل والميزانية              ا أن األجه آم

دم في آل نشاط     وافقت أيضًا على نموذج برمجة جديد يهدف إلى توضيح األهداف المقررة ز            منيًا والمتصلة بكل ما تق
 .على حدة، إلى جانب مؤشرات آمّية ونوعية يمكن التحقق منها وأهداف قابلة للقياس وآذلك نظام تقييم أآثر شموًال

ات              .2 وبالتدريج، تحّسن تطبيق نظام البرمجة الجديد مع مرور السنوات، وذلك مثًال بفضل تحسين تصميم الغاي
ة            والمؤشرات رامج والوحدات التنظيمي ع الب د في جمي ا أن  .   واألهداف، وأمكن تنسيقه بتوسيع العمل بالنظام الجدي آم

ا وفي ُنظم المعلومات تساهم أيضًا في تحسين             ة وإجراءاته التطورات المتزامنة في سياسات البرمجة واإلدارة المالي
 .رصد النتائج والمساءلة عنها

ة        .3 ة المنظم ت أمان ل      وقام طة األج ة المتوس ا، أي الخط ية ومحتوياته يط الرئيس ائق التخط كل وث ف ش  بتكيي
ائج،  ولكن                         ى النت ائم عل دأ الق د والمب وبرنامج العمل والميزانية الكامل، بما يتفق مع إطار التخطيط االستراتيجي الجدي

ذا      دون إعادة النظر في الغرض من موجز برنامج العمل والميزانية، وال في نوع المعل      ا ه ي يجب أن يحتويه ومات الت
 .الموجز

رة               .4 ة فت ة بمناسبة ميزاني امج العمل والميزاني امج     . 1975-1974وقد ُقّدم أول موجز لبرن ان برن ك آ ل ذل وقب
دها                        ي تعق دورات الت العمل والميزانية الكامل يوضع في وقت مبكر بكثير، مما يسمح للجان وللمجلس بالنظر فيه في ال

ام          في فصل الر   ؤتمر الع اد الم امج                  .  بيع من سنوات انعق ة عرض موجز برن ة لطريق اريف دقيق ورغم عدم وجود تع
وأما إعداد  . العمل والميزانية ولمحتواه، آان المتوقع أن ُتسهل الوثيقة الموجزة إجراء حوار أولي بين البلدان األعضاء        

د             د أن ُتب ة، بع ة والمجلس          برنامج العمل والميزانية الكامل في مرحلة تالي ة المالي امج ولجن ة البرن ة ولجن ي اللجان الفني
ة                  ديرات ميزاني ى تق أثير عل ا ت ي له ى أفضل وجه التطورات الت بانها عل آراءها، فكان يسمح لألمانة بأن تأخذ في حس

 .فترة السنتين وأن تضع محتويات برنامج العمل والميزانية الكامل بطريقة دقيقة ومتصلة بالواقع

و       .5 رة   وم دم لفت ة المق ل والميزاني امج العم ة   2007-2006جز برن ات الحالي اول بصورة أفضل االحتياج  يتن
ا                    . للبلدان األعضاء  يتين الموجودتين اآلن وهم ي التخطيط الرئيس ين وثيقت والغرض الرئيسي منه هو أن يكون جسرًا ب

ر           الخطة المتوسطة األجل وبرنامج العمل والميزانية، مع االعتراف بأن مو          ن يعيش أآث ة ل جز برنامج العمل والميزاني
 .من ثالثة شهور، ألن برنامج العمل والميزانية الكامل سيحل محله بعد ذلك

 :1999هذه مشتقة مباشرة من مبادئ التخطيط االستراتيجي التي أقرها المؤتمر العام سنة " الجسر"ووظيفة        .6
رة         أن الخطة المتوسطة األجل هي األداة الرئيسية         • ات في فت رامج وترتيب األولوي ة لصياغة الب في المنظم

رارات عن مستوى                       اذ ق ة اتخ ا وثيق ست سنوات؛ ومستواها الرفيع وتقديراتها المبدئية للموارد ال تجعل منه
 ميزانية فترة السنتين؛

ي تصفها الخطة متوس                         • رامج الت ذ الب نتين من تنفي دة س ة يتضمن شريحة لم طة أن برنامج العمل والميزاني
ين الموظفين       نتين، ويب رة س األجل، وهو يبين المخرجات والخدمات الواجب تسليمها للبلدان األعضاء في فت
المطلوبين والمدخالت األخرى من غير الموظفين، ويوفر أساسًا التخاذ قرار من جانب المؤتمر العام بشأن                

 .مستوى ميزانية فترة السنتين

امج ا              .7 رة       وعلى ذلك فإن موجز برن ة لفت ي           2007-2006لعمل والميزاني ارات الت  يستمد عناصره من االعتب
ثًال بإدخال عدة تصورات                   2011-2006جاءت في الخطة المتوسطة األجل         ك م ارات، وذل ذه االعتب ، ويتوسع في ه
ة ا بصفة عام ان تأثيراته وارد وبي ى  . للم أثير مباشر عل ا ت ي له ية الت ه يعرض قضايا السياسات الرئيس ا أن رار آم ق

رامج ومقترحات            . المؤتمر بشأن الميزانية لفترة السنتين المقبلة وبعد توجيهات المجلس         دخل في تفاصيل الب ولكنه ال ي
رة             ة          2007-2006الميزانية التي سُتعرض في برنامج العمل والميزانية الكامل لفت ذلك يتجنب االزدواج في عملي ، وب

ن ج   تعراض م ة االس ي عملي ة وف ية الصياغة الداخلي زة الرئاس ب األجه ل  .  ان امج العم وجز برن ثًال، ال يعرض م فم
والميزانية الحالي تخصيص الموارد في ما هو دون مستوى البرامج بل ُيشير إلى التوجهات الموضوعية الرئيسية في           
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 العمل أما تفاصيل تخصيص الموارد فستأتي في برنامج. مقترحات فترة السنتين، بما في ذلك تأثير مختلف التصورات 
 .والميزانية الكامل على مستوى الكيانات البرامجية

 : يهدف إلى2007-2006وعلى ذلك، فإن موجز برنامج العمل والميزانية الحالي الذي ُأعيد تصميمه لفترة        .8
امج العمل            • ى برن  الترآيز على القضايا الرئيسية في السنتين المقبلتين، أي القضايا التي لها تأثير رئيسي عل

 والميزانية المقبل؛
ز                       • ة بالضرورة في الخطة متوسطة األجل، والترآي ي تكون برنامجي اد الت ين األبع العمل آجسر للوصل ب

 بالضرورة على النواحي المالية في برنامج العمل والميزانية؛
ة                            • ذلك االختصار في طول الوثيق وارد وفي عرضها، وآ رامج والم ات الب ة في جمع بيان تقليل االزدواجي

 .فسهان

ون                        .9 ى القضايا الرئيسية بوجه خاص في القسم المعن ز عل ة  ويظهر الترآي ون  إطار الميزاني  وفي القسم المعن
 : وهما يشمالناإلطار المالي،

 تقدير المخاطر؛ •
 وفورات الكفاءة؛ •
 أسلوب ترتيب األولويات؛ •
 تأثير تصورات الموارد؛ •
 الالمرآزية؛ •
 الميزنة الرأسمالية؛ •
 األمني بما يحقق األمن والسالمة للموظفين وللممتلكات؛مرفق اإلنفاق  •
 نظرة عامة إلى ارتفاع التكاليف؛ •
 .التحليل المالي للصندوق العام والصناديق المتصلة به •

رامج الرئيسية واردة في                           .10 ى مستوى الب وارد عل أثير تصورات الم ة الرئيسية وت آما أن التوجهات البرنامجي
 .الذي أصبح قسمًا مختصرًا بدرجة آبيرةات الميزانية البرنامجيةمقترحالقسم المعنون 

ة       .11 امج العمل والميزاني ى من موجز برن ة، آانت الصيغة األول ق بطول الوثيق ا يتعل ن  وفيم ألف م  53  تت
ل، ورغ                  1صفحة ة الكام م إضافة   ولكن بسبب محاولة استباق التفاصيل الكثيرة التي ستأتي في برنامج العمل والميزاني

وم أن         2000وثيقة الخطة المتوسطة األجل التي ُأعيد تشكيلها منذ عام           ة عن مفه ، ابتعد موجز برنامج العمل والميزاني
ة مختصرة    رة  .  يكون وثيق ة فت ألف من    2005-2004فوثيق ع      200 آانت تت ًا م ا ال يتفق تمام ًا، وهو م  صفحة تقريب

 ".موجز"المتوقع بصفة عامة من 

ة،                    وقد         .12 ة المالي ى لجن دمًا إل ان مق ى   2تعّرف تقرير صادر مؤخرا عما أحرز من تقدم فى وفورات الكفاءة آ  عل
ادة         ". تقليص طول وثائق التخطيط"مجال يمكن فيه     اه زي ائق انقلب اتج دان األعضاء تقصير الوث واستجابة لطلب البل

اليف     . 2007-2006التفصيل في موجز برنامج العمل والميزانية وفي حجمه في فترة           ى تك أثيره عل ذا ت وواضح أن له
ديم معلومات تفصيلية عن التخطيط من جانب                 تغناء عن تق ة التخطيط باالس الوثيقة، آما أنه سمح أيضًا بتنسيق عملي
وحدات المنظمة قبل مدة تزيد عن سنة من بداية فترة السنتين، مما يضمن تخصيص وقت الموظفين لجمع التفاصيل                        

 .حلة إعداد برنامج العمل والميزانية الكامل وليس قبل ذلكالمطلوبة عند مر

ي         .13 ية ف زة الرئاس د ترغب األجه ة ق ل والميزاني امج العم وجز برن ة م ود تقصير طول وثيق ى جه تنادًا إل واس
ة   ي المنظم يط ف ائق التخط يق وث ن تنس د م ي مزي ى المضي ف ة عل ل  .  تشجيع األمان امج العم وجز برن ب م إلى جان ف

ألف من       2005-2004يزانية في فترة    والم ألف من        200 الذي آان يت امج العمل تت ة وبرن  298 صفحة آانت الميزاني
وجهود تقصير   .  صفحة، مع استكمالها بمعلومات إضافية موسعة على موقع المنظمة على الويب بخمس لغات رسمية             

 :المتحدةطول وثائق التخطيط قد نجحت بالفعل في منظمات أخرى في منظومة األمم 
ففي األمم المتحدة نفسها ال تتضمن الوثيقة المقابلة تقريبًا لموجز برنامج العمل والميزانية إال ست صفحات                 •

 ؛)2007-2006الخطوط الرئيسية في برنامج العمل والميزانية وهي تسمى (
اد إعداد موج                     • يس من المعت ة ل ز، وفي   وفي منظمة متخصصة إلى درجة آبيرة مثل منظمة الصحة العالمي

فترتي السنتين األخيرتين آان برنامج العمل والميزانية الكامل فيها عبارة عن وثائق قصيرة بدرجة تستحق                 
 ؛) صفحة على التوالي157 و119(اإلعجاب 
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داد    • دة إع ى قاع ير عل ة وهي ال تس ل الدولي ة العم ا وهي منظم ة معه ن المقارن ة أخرى يمك اك منظم وهن
امج العمل        ألف من          موجز، وآان آخر برن ا يت ة الكامل فيه ل من نصف      144 والميزاني ط، أي أق  صفحة فق

 .1999حجمها قبل إدخال التخطيط االستراتيجي عام 

ل             .14 امج العم ى تقصير برن عي إل ة الس ة والزراع ة األغذي ي منظم ول ف ن المعق ون م د يك دم فق ا تق رًا لم ونظ
رة    إلى نحو نصف حجم برنا     2007-2006والميزانية في فترة     ولكن ضرورة   . 2005-2004مج العمل والميزانية لفت

امج                           ـر برن ة وتقصي ا مع المنظم ي يمكن مقارنته االت الت داء بالوآ تحقيق وفورات في إنتاج الوثائق والرغبة في االقت
توازن مع ضرورة االستمرار في تلبية احتياجات البلدان األعضاء من          ت يجب أن    2007-2006العمل والميزانية لفترة    

ة              ين األعضاء واألمان ة    . خالل المعلومات الوافية، واإلبقاء على الشفافية والثقة في تبادل المعلومات ب إن األمان ذا ف وله
امج العمل                      ة وبرن امج العمل والميزاني ترحب بأي معلومات مرتدة وإرشاد من اللجان والمجلس بشأن طول موجز برن

 .ويات آل منهما، وبشأن محت2007-2006والميزانية الكامل لفترة 


