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 إطار الميزانية

 تقييم األخطار

ل         .15 امج العم از برن ام إنج ية أم ار الرئيس ات عن األخط دان األعضاء ترحب بالمعلوم ت البل ذه .  آان وأدت ه
ة    د مواجه ثًال عن ية، م زة الرئاس ب اإلدارة واألجه ن جان ار م ع األخط اوب م ي تتج رارات الت ين الق ى تحس ة إل العملي

ة                       أخطار تق  ة المنظم درة في ميزاني ع االشتراآات المق يم دف ق نظام تقس ك    .  لب أسعار الصرف بفضل تطبي ا أن ذل آم
ا                       ة وتنشيط م د الخدم ساهم في انفتاح عملية اإلدارة الرشيدة، مثًال بتوقع الحاجة إلى تمويل التزامات الرعاية الطبية بع

 .ترتب على ذلك من مناقشات في األجهزة الرياسية

ديم             .16 اءلة وتق ي المس ة وف ة الالزم ي اإلدارة المالي تمرًا ف زال مس ينات ال ي ال التحس ك أن إدخ ى ذل ُيضاف إل
ة،             .  التقارير لألجهزة الرياسية   فمثًال يشمل الجانب األول تقارير منتظمة عن المعالم المالية البارزة، وعن أداء الميزاني

أما عمليات اإلشراف واالمتثال والمساءلة فهي تشمل عمل    .  البرنامجوعن مسائل الموارد البشرية وتقارير عن تنفيذ    
يش                  يش ووحدة التفت ة والتفت ابات الداخلي ة الحس مراجعي الحسابات الخارجيين، ومراجعي الحسابات المحليين ومراجع

ة     ب المنظم ن جان ار م يم األخط ات تقي ى عملي تنادًا إل ترآة، اس د األ  .  المش ي رص ات ف ذه اآللي اهم ه ًا وتس داء داخلي
 .وخارجيًا بطريقة فعالة، بما في ذلك الفحص الدقيق المطلوب ألي خروج عن النتائج المتوقعة

د                       .17 ومن شأن زيادة تطبيق تقييم األخطار على جميع مستويات اإلدارة في المنظمة أن ُيساعد على تعظيم الفوائ
 .2007-2006 لتنفيذ برنامج العمل في فترة التي يحصل عليها أصحاب المصلحة من الموارد التي تتوافر

ر                " األخطار"وتأتي         .18 ات، وتغي ر الطلب أمام عمل المنظمة من عوامل داخلية وخارجية على السواء، تشمل تغي
ين مختلف المؤسسات         ات ب ؤة                   .  التوقعات، والعالق ة وآف امج العمل بصورة فعال ى إنجاز برن ذه العوامل عل ؤثر ه وت

ي ستواجه              .  يرها على أداء الميزانية واألداء المالي والتشغيلي      وذلك بسبب تأث   ددًا من األخطار الت ويتوقع هذا القسم ع
 .2007المنظمة في هذه المجاالت، ويقترح، حيث يكون ذلك مناسبًا، خطوات لتخفيف آثارها حتى عام نهاية 

 تغير الطلبات والعالقات بين المؤسسات

وقت الحاضر بيئة متطورة فيها آثير من التحدي الواسع النطاق الذي يمكن أن يؤثر في                تواجه المنظمة في ال          .19
ى     .  توجهاتها االستراتيجية والتشغيلية   وقد قّدم التقييم المستقل لعملية الالمرآزية عددًا من التوصيات، تشمل الحاجة إل

اليف  تحسين التعرف على الخدمات التي تطلبها البلدان األعضاء دون زيادة في           ذا          .   التك ى ه ًا عل ة جزئي ويمكن اإلجاب
ة مع شرآائها          ة المنظم ه                         .  السؤال بتعزيز عالق ذي تقدم دعم ال ى النظر في ال اك حاجة في نفس الوقت إل ا أن هن آم

م المتحدة، وه      ذا المنظمة لتنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة وتقوية مشارآتها في العمليات القطرية التي تؤديها األم
م   ة األم ي منظوم ة اآلن ف ود اإلصالح الجاري ا بجه ي عالقته تقبل ف ي المس ة ف ق لوضع المنظم ى فحص دقي دعو إل ي

رامج               .  المتحدة تراتيجيات والب ُيضاف إلى ذلك أن التقييم الخارجي المستقل للمنظمة يمكن أن يؤدي إلى تدابير في االس
 .2007-2006والمؤسسات، ولكن ليس في ميزانية 

ة ستصب،               .20 ادرات المهم ور،     وهذه المب ة أم ين جمل ذي سُيعرض      من ب في استعراض اإلطار االستراتيجي ال
ام    ؤتمر ع ى الم ع          . 2007عل ات م ات وللعالق ة للطلب ورة تدريجي ق بص ل دقي راء تحلي ى إج ة إل تحتاج المنظم وس

ادرات  ف المب ن مختل تتوافر م ي س ات الت ن المعلوم تفيد م ك الفرص المؤسسات األخرى وأن تس ن تل تفيد م ، وأن تس
ة    (السانحة أمامها    امج                    ).  مثل تنسيق العمليات اإلداري ذ برن اليب تنفي ة في أس ة ستكون مطلوب إن المرون ك، ف ى ذل وعل

 . بحيث يمكن إدماج أي توجهات جديدة وتحسينات أو آفاءات جديدة بأسرع ما يمكن2007-2006العمل لفترة 

 إدارة أخطار الميزانية

نتين ال       .  تتضمن عملية الميزنة في المنظمة عنصرًا آبيرًا من عناصر الخطر                .21 رة الس فتخصيص الميزانية لفت
ة     /يكون معروفًا قبل شهر ديسمبر    ة برنامجي آانون األول من السنة السابقة، بحيث ال يتوافر وقت سابق إلجراء مواءم

اً      قد تكون مطلوبة ألن مستوى الميزانية المعتمد يختلف عن الم          ان مقترح ذي آ ر المخططة      .  ستوى ال فالتخفيضات غي
رة            ا               2005-2004أو التخفيضات الكبيرة في الميزانية، آما حدث في فت ورات آلم دبير وف ا من خالل ت ، يجب إدارته

د الوظائف ال          .  توافرت الفرص لذلك   ثًال تجمي دابير م ا             شاغرة وتشمل هذه الت ود بالشروط المتفق عليه اء العق  – أو إنه
 .ون ذلك في العادة في ظل عدم آفاية الموارد المتوافرة حتى لهذا الغرضويك
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م                 .22 وقد أوصى تقرير حديث من وحدة التفتيش المشترآة عن تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج في منظمات األم
دول األعضاء       دة و       "المتحدة بأن ُترّآز ال رامج المعتم وارد تتناسب مع الب وفير م ى ت اد واضح عن     أو /عل ه إرش توجي

ة             وارد الكافي وفير الم ذه      3."أولويات البرامج وأولويات تخصيص الموارد إذا لم يكن من الممكن ت ومن أجل تسهيل ه
ة             وارد في ميزاني ة تصورات للم ة ثالث در ممكن أعدت المنظم ى     2007-2006العملية بأآبر ق ز عل ل الترآي  مع تقلي

مقترحات وتحاول أجزاء السرد الواردة في نظرة عامة إلى         .  ى النتائج البرنامجية  تفاصيل الميزانية وزيادة الترآيز عل    
أن تربط ربطًا   تأثيرات مختلف تصورات الموارد   وأسلوب ترتيب األولويات  واألقسام التالية المعنونة    الميزانية البرنامجية 

ة         ائج البرنامجي ع أن    .  واضحًا بين مستويات الموارد واألولويات والنت ذه         والواق ر له اه آبي ه انتب ة ستواصل توجي األمان
 . الروابط في المستقبل

وفورات وتواصل األمانة السعي إلى تحقيق وفورات الكفاءة، ويرد وصف للتدابير الحالية في القسم المعنون                       .23
امج العمل والم    .الكفاءة ـي برن رة     ولكن ميل المنظمة إلى وضع أهداف آفاءة شديدة الطموح، آما حدث فـ ة في فت يزاني
فإسقاطات وفورات الكفاءة الناشئة عن اإلفراط في التفاؤل في برنامج العمل            .  ، هو أمر يدعو إلى القلق     2002-2003

والميزانية تؤدي إلى وضع ميزانية أقل من الالزم للبرامج أثناء دورة التنفيذ في فترة السنتين، ويكون لذلك نتائج سلبية                   
وال بد من إدارة هذا الخطر بفضل تحقيق توازن أفضل بين الحاجة إلى وضع أهداف           .  طةعلى إنجاز األهداف المخط   

يالت         .  آفاءة عالية من جانب، والتقييم الواقعي للتوقيت ولوفورات الكفاءة من جانب آخر            ق للتحل وال بد من فحص دقي
 . العمليات في المستقبلالمبدئية والتكهنات بالمنافع التي سيمكن تحقيقها من إدخال تغييرات معقدة في

ة خالل                         .24 ه المنظم ويتصل بالسعي إلى وفورات الكفاءة استمرار إدخال تخفيضات في الميزانية وهو ما واجهت
ا            ي سبقت اإلشارة إليه اءة الت ورات الكف ا من وف تيعاب أآثره ا زادت  .  السنوات العشر الماضية، أمكن اس ولكن آلم

 التكاليف مع إبقاء المخرجات على ما هي عليه تبرز ضرورة تخفيض البرامج بما صعوبة إيجاد طرق جديدة لتخفيض    
ة                 .  يتفق مع أولويات األعضاء    ب تجزئ ل، تحاول تجّن ة بالفع وسيأتي فيما بعد أن المنهجية الداخلية، الموجودة والمطبق

رامج ة   .  الب ل بدرج نقص التموي ل تتعرض ل امج العم ي برن دة ف االت متزاي اك مج ن هن ن ولك د م ان ال ب رة إذا آ آبي
ة            24,3مما أدى إلى انخفاض بنسبة      .  مواجهة الطلب على الخدمات مواجهة آاملة      ة ولجن إن األمان ذا ف ة، وله  في المائ

ة              ى الكتل اء عل ة اإلبق البرنامج يسعيان دائمًا إلى منهجية لترتيب األولويات تتجاوب مع احتياجات األعضاء ومع أهمي
 .ارد لكل برنامج معتمدالحرجة الدنيا من المو

رة                 .25 ام        2007-2006أما الميزنة الرأسمالية، التي سُتطبق في فت ؤتمر ع رار الم د       2003 بق ، فهي تسمح بمزي
نتين   اوز س اعي يج ر انتف ا عم ي له ى األصول الت نظم للمصروفات الضخمة عل يط الم ن التخط تبعد .  م ا تس ا أنه آم

ياجات المالية إلى بنود رأسمالية في فترة مالية واحدة، وهو ما آان يؤدي في           ضرورة استيعاب فترات الذروة في االحت     
ة                 ة داخل الميزاني رامج الفني ل من الب رة              .  الماضي إلى تأخيرات وإلى حاالت نق ذا النظام في فت ولكن نجاح تشغيل ه

ة األس                2006-2007 اق الرأسمالي، وخصوصًا للبني ة       يعتمد على توافر الموارد في مرفق اإلنف اسية المؤسسية ولتقان
وقد أخذت تتزايد صعوبة توفير هذه الموارد عند مستوى الميزانية الحالية، بعد حاالت التخفيض المتعاقبة      .  المعلومات

وافر   .  في الفترات المالية السابقة  ورغم وجود أسلوب ُمعزز للتخطيط وإدارة اإلنفاق الرأسمالي، فإن الخطر هو عدم ت
اج                        التمويل الكافي مم   ة إنت ى مرحل ابقة إل ليمة الس تثمارات الس وغ االس تثمارات الضرورية وعدم بل أخير االس ا يعني ت
 .إمكانياتها بالكامل

امج                                .26 اليورو، أن يحمي برن ـي ب ـًا والباقـ دوالر جزئيـ ـة بال درة للمنظمـ ومن شأن نظام تلقي االشتراآات المق
عا   ـه من تقلب أس ر خطر يتعرض ل ورو   العمل من أآب ى الي ة إل ة االحتياجات المتوقع ا يمكن تلبي در م ر الصرف بق

ام           .  باالحتياجات الفعلية  ـن ع امج     2005-2004وهذه االشتراآات المجزأة بين العملتين، ابتــداًء مـ ذ البرن ، تحمي تنفي
ة           .  من تأثير تقلبات أسعار الصرف في اليورو مقابل الدوالر فقط          وفر حماي ذا النظام ال ي ة     20لنسبة   ولكن ه  في المائ

رى    الت أخ ق بعم ي ُتنف ة الت اق المنظم ن مصروفات إنف ًا م ى   .  تقريب ات عل ذه التقلب لبية له أثيرات الس ت الت د آان وق
دانى            ، نظرًا لضعف الدوالر مقابل عدة عمالت أخرى          2004الميزانية آبيرة عام     ة حضور مي ان للمنظم ع آ فى مواق

ذا الخطر     ويجري اآلن استعراض آليات معال    . فيها ر عن أداء ترتيب            . جة ه ذا االستعراض، مع تقري ائج ه ُتقدم نت وس
 .2005 االشتراآات، إلى األجهزة الرياسية في الجزء األخير من عام جزئةت

 إدارة األخطار المالية

اب                             .27 ة والحس ابات األوراق المالي ك استعراض حس ا في ذل ة، بم ات ترصد األمانة بنشاط جوانب السالمة المالي
 :االحتياطية لديها، آما أنها تضع توقعات لإلنفاق والتدفق النقدي
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ات       • ل المخصص اللتزام ات التموي ام، ومقترح ندوق الع ي الص راآم ف ز المت ل العج وات تقلي ون خط وتك
ذا الخصوص           ون              .  الرعاية الطبية بعد الخدمة ضرورية في ه اب المعن ه بالتفصيل في الب يأتي بيان ا س وآم

 فقد ُوضعت مقترحات لتنظر فيها األجهزة الرياسية؛ اإلطار المالي
رة            • ع في فت ى تخفيضات   2007-2006وفي حالة أسوأ تصور، يمكن أن يؤدي العجز النقدي غير المتوق  إل

رار تخصيص      ي ق وح ف ويض بالصرف الممن م التف رر، رغ توى المق ليم دون المس ى التس رامج وإل ي الب ف
ررة، رغم أن توقيت          وستواصل األمانة .  اعتمادات الميزانية  دفع االشتراآات المق ى اإلسراع ب  التشجيع عل

 .هذا الدفع يبقى في يد البلدان األعضاء

ن أج        .28 ـل حمايـوم ادة       ـ راءات وزي يق اإلج ي تنس تمرار ف رة االس اء فت ًا أثن ة، وخصوص وابط الداخلي ة الض
ال ـة على تخفيف أخطار عدم االمتث       ــ قسم الشؤون المالي   ة القوية في  ــة المالي ــدة الرقاب ـة، ستعمل وح  ــالتفويض بالسلط 

رة             .  لإلجراءات اإلدارية والتشغيلية الداخلية    وعلى ذلك، وبحسب توصية لجنة المالية، تشمل الميزانية المقترحة في فت
 .2005-2004 إعادة خمس وظائف في قسم الشؤون المالية، آانت قد ُألغيت بسبب تخفيض ميزانية 2006-2007

.  وهناك مجال إنفاق يصعب التنبؤ به ويمكن أن يكون لـه تأثير آبير على برنامج العمل هو تكاليف الموظفين                .29
فمنهجية المنظمة لوضع معدالت قياسية، ُتستخدم في أغراض الميزانية، هي منهجية معقدة وتؤدي إلى توحيد معدالت     

ؤ           .  ع العمل الميزانية لكل مستوى من مستويات الرتب ولكل مواق        ة، يصعب التنب لكن حتى مع منهجيات اإلسقاط المتقن
ة  ن الدق ر م ة بكثي اليف الفعلي بة  .  بالتك اين بنس رد تب اليف   1فمج ة وتك وظفين الفعلي دة الم اليف وح ين تك ة ب ي المائ  ف

 5,5نبؤ بمبلغ الموظفين القياسية التي آانت مخططة لمدة ستنين ونصف قبل تحمل التكاليف فعًال يصل إلى خطأ في الت             
وعندما تكون تكاليف الموظفين الفعلية أعلى من التكاليف القياسية الواردة في الميزانية، آما هو محتمل               .  مليون دوالر 

رة     ى تبقى في حدود                    2005-2004في فت ا وخدماتها، حت ا ومخرجاته ة تخفيض برامجه وب من المنظم  يكون المطل
دة م أن حساب االحت.  المخصصات المعتم ار  ورغ ن أخط ة م ل المنظم امج عم تطيع أن يحمي برن اطي الخاص يس ي

اب       ذا الحس ة ه إن ضرورة تغذي ا، ف ة م رة مالي اء فت أ أثن د تنش ي ق ة الت ي الميزاني واردة ف ر ال اليف اإلضافية غي التك
 .باشتراآات خاصة ُتقلل من إمكان تطبيقه في األوضاع العملية

 إدارة األخطار التشغيلية

ي     2007-2006المنظمة أن تضمن أن تؤدي بيئة العمل والعمليات في فترة يجب على          .30 ائج الت ى إنجاز النت  إل
 .تريدها المنظمة

أن                                  .31 ول ب ل، وال يمكن الق ه األمر من قب ان األمر علي ا آ ر مم د أآب ويتعرض موظفو المنظمة وأصولها لتهدي
ر الرئيسي            وتحسين السالمة يس   .  وجود بيئة عمل سليمة هو أمر مضمون       ادة األمن في المق ى جنب مع زي ًا إل ير جنب

رة        .  وفي الميدان  اء فت ومن أجل تخفيف أخطار األمن أدخلت المنظمة عددًا من التدابير اإلضافية في المقر الرئيسي أثن
داخل الرئيسية واستخدام حراس                     2004-2005 د الم ، شملت وضع غشاء واق على النوافذ، ووضع حواجز مرور عن
م                 .  ينإضافي وأما في المكاتب الميدانية فالمنظمة تتخذ التدابير التي تتفق مع معايير السالمة الميدانية التي وضعتها األم
ذي        .  المتحدة اق ال ولكن المنظمة تتصور أن هناك حاجة إلى إطار معزز لإلدارة المالية لهذا المجال من مجاالت اإلنف

رة  وفي .  أصبح ظاهرًا بوضوح وال يمكن توقعه  ة، ُيخصص        2007-2006فت اب مستقل في الميزاني رح إدخال ب  ُيقت
د من            .  لألمن والسالمة لكل من الموظفين واألصول مما ُيسهل التخطيط واإلدارة            راح بمزي ذا االقت يأتي عرض ه وس

 . فيما بعدبمرفق األمنالتفصيل في القسم الخاص 

وارد ال        .32 ه م دات تواج كل تهدي ي ش اك خطر آخر ف اتوهن م المعلوم ات وُنظ ن .  معلوم يطة م ارآة نش وبمش
م المتحدة                          االت األم ة من وآ د آل وآال أن تعتم ة المستوى ب ق   "المنظمة أوصت اللجنة اإلدارية الرفيع " خريطة طري

ومن أجل البدء في هذه العملية تعمل المنظمة على وضع تقييم ألخطار      .  مؤلفة من أربع مراحل إلدارة أمن المعلومات      
 .ومات الستعراض آل من الجوانب الفنية وغير الفنية في أمن المعلوماتالمعل

ارير أو دراسات                           .33 ة التوصيات الناشئة عن أي تق ة بدق ومن أجل تحسين عملياتها التشغيلية تستعرض المنظم
زاعم الخاص      .  أخرى نفط   فمثًال مع صدور التقرير المرحلي عن لجنة التحقيق المستقلة التي حققت في الم امج ال ة ببرن

 .مقابل الغذاء، أخذت المنظمة في استعراض أوضاعها التشغيلية المتعلقة بالتنفيذ بواسطة المؤسسات المحلية

ات              .34 ة باالحتياج وارئ، مقرون ال الط ي مج ة ف ل المنظم ي عم رة ف ادة الكبي ن الزي ئة ع ار الناش ا األخط وأم
ة                 الخاصة للتجاوب في هذه العمليات، فهي تتطلب       ود اإلجرائي ذلك وللقي ة المتصلة ب ديًا للضوابط الداخلي  استعراضًا نق

ذا االستعراض يجري      .  وآليات التنسيق واإلدارة، وعمليات الميزانية والعمليات المالية واإلدارية والدعم التشغيلي           وه
ان        اآلن بالفعل، وستقدم إلى األجهزة الرياسية في الوقت المناسب المسائل البارزة المتعلق            ك إمك ة بالسياسات، بما في ذل

 .إعادة تقييم معدالت تكاليف الدعم في عمليات الطوارئ
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رض              .35 ي، تتع وق التقن زًا للتف بح مرآ ي أن ُتص ا ه ت واليته ًا إذا آان وم، خصوص رية الي ة عص وأي مؤسس
ا بصفة مستمرة                ارات موظفيه أتي إنش   .  للتهميش إذا لم تعمد إلى فحص وتحديث مستوى مه وارد      وي اء نظام إدارة الم

ذا التحدي      ة ه ًا بأهمي ذا النظام في     .  البشرية الجديد بواسطة نظام أوراآل، الذي تمّوله المتأخرات، اعتراف وسيساهم ه
ة        وظفي المنظم دى م ا ل اءات وتطويره ارات والكف دير المه هيل تق ك بتس وق وذل مان التف ك أن   .  ض ى ذل اف إل ُيض

ل نسبة               المطلوب من المديرين، عند وضع ا      ى األق وا عل نتين، أن يجنب رة س اليف      1,35لميزانيات لفت ة من تك  في المائ
 .الموظفين ألنشطة تحسين مستوى الموظفين

رة                   .36 ذي سبق تلخيصه،           2007-2006ويحاول تقييم حاالت الشك التي تؤثر في المنظمة في فت ى النحو ال ، عل
د من المعلومات       .   ب ما يتصل بها من أخطار أن ُيحقق التوازن األمثل بين بلوغ األهداف وتجن        د مزي ا بع يأتي فيم وس

عن األعمال التي تخططها اإلدارة للتجاوب مع تقييم الالمرآزية وأسلوب المنظمة العام لترتيب األولويات، آما سيأتي                 
زة الرياسية             ى األجه ة إل ر عن             .  أيضًا في األوراق المنفصلة المقدم د تفاصيل أآث ا بع تأتي فيم ق      وس ى تحقي السعي إل

ي تتطلب          .  2007-2006وفورات الكفاءة واقتراحات اإلنفاق الرأسمالي في فترة         ة الت وتشمل حاالت األخطار النوعي
 :إرشادًا من األجهزة الرياسية

 مقترحات لتسهيل تخطيط وإدارة األمن والسالمة للموظفين واألصول، على النحو الذي سيأتي فيما بعد؛ •
ا هي       مقترحات يمكن أن تُ    • دي، آم دفق النق الي وأوضاع الت ساهم في إدخال تحسينات هيكلية في الوضع الم

 .اإلطار الماليواردة في القسم المعنون 

 وفورات زيادة الكفاءة

أثيرات         وضع مجلس المنظمة تعريفًا لوفورات الكفاءة بأنها               .37 دون إحداث ت اليف المدخالت ب تخفيضات في تك
ى المخ    رة عل لبية آبي ا      4.رجات س ي دورته ة ف ة المالي د تلقت لجن وان   108 وق ة بعن ق      وثيق ر سير العمل في تحقي تقري
اءة    ورات                      5وفورات زيادة الكف ى وف ة في الوقت الحاضر للتعرف عل ه المنظم ذي تسير علي ذي أوضح األسلوب ال  ال

د م      وأبدت اللجنة   .  الكفاءة وعملية السعي إلى تحقيق هذه الوفورات       ا لتلقي مزي ة     تطلعه ا المتعلق ا فيه ات، بم ن المعلوم
 2007.6-2006بوفورات التكاليف وتوقيتها، وذلك في موجز برنامج العمل والميزانية لفترة 

اير                   .38 اني     /وقد آان السعي إلى تحقيق الكفاءة سعيًا نشيطًا في المنظمة منذ ين انون الث ًا       1994آ ق وفق ان ُيطب  وآ
أآد أن أسلوب معالجة الموارد التي ستنخفض فيما بعد يجب أن يتجه               لعشرين الذي لقرار المؤتمر في دورته الثامنة وا     

ة  رامج الفني يض الب ون تخف ى أن يك ة، عل ر الفني رامج غي ي الب ات ف داث تخفيض اءة وإح واحي الكف يم ن ى تعظ إل
 7.واالقتصادية بصورة انتقائية هو الملجأ األخير

امج العمل         .  الكثير لتحسين الكفاءة العامة في المنظمة     ولدى تطبيق هذا المبدأ أمكن تحقيق              .39 وآما جاء في برن
ابقة هو                    20058-2004والميزانية لفترة    ة الخمس الس رات المالي  60 آان المقدر أن الوفورات الراجعة للكفاءة في الفت

ة نحو المدخالت    ، وآانت هذه الوفورات ترجع إلى اتخاذ تدابي1994مليون دوالر في السنة بالمقارنة مع عام   ر موجه
اليف    )  مليون دوالر في السنة    19(وتدابير موجهة نحو العمليات     )  مليون دوالر في السنة    39(  4(وتدابير استرداد التك

 ). ماليين دوالر في السنة

ة         .40 توى ميزاني ات اإلدارة بغض النظر عن مس ن عملي تمرة م ة مس اءة عملي ورات الكف ى وف ويظل السعي إل
ا بالفعل            المنظم ي أمكن تحقيقه ورات الت ى الوف ا       . ة، وهي عملية تستند إل دة فسيزيد ترآيزه اءة الجدي ورات الكف ا وف أم

اليف        ل تك ذه بفضل تقلي ن تنفي ا يمك ة، مم ر فعالي ل األآث ات وفحص أوضاع العم ى العملي رات عل ال تغيي ى إدخ عل
اليف       ك مشاورات    . المدخالت أو استرداد المزيد من التك ا        وسيتطلب ذل ذ، وربم رة التنفي ة فت ين عدة قطاعات، وإطال  ب

ة  اليف المرحلي ب بعض التك اءة ألن االفتراضات    . يتطل ة للكف داف واقعي ذا البحث بضرورة وضع أه يعترف ه وس
رامج              ديالت الب وب لتخطيط تع ة ستواصل           . المفرطة في التفاؤل تغفل الوقت األولي المطل ك أن المنظم ى ذل ُيضاف إل

 .لكفاءة بفضل تعزيز نوعية المخرجات وآميتها عند بقاء مستوى المدخالت على حالهالسعي إلى تحقيق ا

                                                      
 .24 ، الفقرة CL 110/REP  الوثيقة  4

 FC 108/14الوثيقة  5 

 84، الفقرة CL 127/15 الوثيقة   6

 .21، الفقرة CL 110/REP  الوثيقة   7

 .179، الفقرة C2003/3  الوثيقة  8



 2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م  8
 

 العملية الجارية

ة                 .41 اتفاقًا مع طبيعة هذه الوثيقة التي تبحث في السياسات سيأتي فيما يلي وصف للتطورات الرئيسية في العملي
اً             ذي وضعه          الجارية، بما في ذلك وفورات التكاليف التي أمكن حصرها آمي اءة ال ورات الكف ا يتفق مع تعريف وف  بم

ة س المنظم ن       . مجل تفادة م اس ولالس ات قي رى لوضع عالم ات أخ ع منظم ات م اك مقارن تكون هن ن س ا يمك وحيثم
ة   لح للمقارن ي تص دروس الت رة     .  ال ل لفت ة الكام ل والميزاني امج العم يقدم برن ن   2007-2006وس ر ع يل أآث  تفاص

 .الوفورات المتوقعة

 اضات أسلوب العمل وتنسيق أنشطة المقر الرئيسياستعر

ام        .42 ذ ع اة    1994من عة، لمراع تعراض واس ة اس ة بعملي ي المنظم ة ف ة والمالي راءات اإلداري رت اإلج  م
ذا الموضوع              ادة     . االستنتاجات التي توصل إليها مراجع الحسابات الخارجي والمفتش العام في ه ى إع ك إل د أدى ذل وق

ة واإلدارة              النظر في عدد آ    ا بموجب نظام أوراآل للمالي ر منه ذ جزء آبي ان ُينف ان من   . بير من اإلجراءات، آ وإذا آ
ذا          ابقة بّينت مساهمة ه الصعب وضع حصر آمي دقيق للوفورات المباشرة الناشئة عن هذه األعمال، فإن التقارير الس

 .1994العمل في إحداث تخفيض ملموس في مستوى موظفي الدعم منذ عام 

وارد             .43 والمنظمة اآلن بصدد إعادة النظر في عمليات إدارة الموارد البشرية لديها بمناسبة وضع نظام إدارة الم
تبعاد بعض              . البشرية الذي ستكون لـه انعكاسات واسعة في المنظمة بأآملها         اءة من اس ورات الكف أتي وف والمتوقع أن ت

ى الخط من              الخطوات التي تستهلك الوقت في العمليات اإلدا       امالت عل رية وتقليل تدفق األوراق وذلك، مثًال، ببدء المع
ي ُتجرى اآلن             .  جانب المستخدمين الذين يطلبونها مباشرة من النظام       ات الت دعم العملي وافر ُنظم ل آما أنها ستأتي من ت

 .بالطرق اليدوية أو التي أصبحت آلية بصورة جزئية فقط، مثل تعيينات الموظفين

ة، وفي            و       .44 دعم اإلداري، وإدارة دعم اإلدارة الالمرآزي أما وفورات الكفاءة في وحدات الخدمات، أي إدارة ال
دير         ا تق وحدات الدعم اإلداري اإلقليمية  وفي أجزاء من قسم إدارة الموارد البشرية وقسم الشؤون المالية   فسيوضع له

ا، وفي           وقد بدأ ذلك بدراسة الستعراض آي     . تدريجي وُيعاد صقلها   فية تقديم خدمات الموارد البشرية في المنظمة بأآمله
وارد البشرية         .   سيوضع تقييم أدق لتدفقات األعمال قبل أن يبدأ تنفيذه         2006عام   ومتى ُنفذت عمليات تقديم خدمات الم

 .رالجديدة فمن المتوقع حدوث تخفيض في عدد الوظائف في وحدات الخدمة بعد انقضاء فترة انتقال واستقرا

ل في                                   .45 اآن أق ى أم ة وُنظم المعلومات وصيانتها إل ُنظم اإلداري ة ال زيم إقام وآانت المنظمة تنظر أيضًا في تل
ر   . التكاليف، أو إخراج هذه األعمال إلى موظفين موجودين في مكتب إقليمي قليل التكاليف ومناسب         ار األخي وهذا الخي

ة لت           ة عملي ذا                    يجري البحث فيه ويجري إعداد حال ام به انكوك القي ادي في ب يا والمحيط اله كليف المكتب اإلقليمي آلس
دة                         ة جي دعم اإلداري هي بني اني المكاتب وال ة مب ه من ناحي ذا        . العمل حيث إن البنية األساسية في ذ ه د مدى تنفي ويعتم

 .العمل وتوقيت تنفيذه على النتيجة التي ستصل إليها دراسة الحالة

ي في جنيف في               وقد جرى تلزيم ب          .46 دولي للحساب اآلل م المتحدة ال يئة اإلطار الحاسوبي الرئيسي لمرآز األم
ا في المرآز                   2004آانون الثاني   /منتصف يناير  ى حاسوب مخصص له  حيث تعمل ُنظم اُألطر الخاصة بالمنظمة عل

ابقة       ات الس ى إط     .  المذآور بتكاليف تماثل تكاليف الترتيب ال إل اك مشروع اآلن لالنتق ر في المرآز     وهن ار رئيسي أآب
ا                   م المتحدة األخرى الموجودة في روم ا مع منظمات األم اليف تطبيقاته ة تك .  المذآور، حيث ُيمكن أن تتقاسم المنظم

ام  ة ع ورات المتوقع ام 2005وسُتستخدم الوف داًء من ع ك األنشطة، ولكن ابت ل تثبيت تل ع 2006 لتموي ون المتوق  يك
 . دوالر60 000تحقيق وفورات سنوية بنحو 

دة        .47 ات الجدي اد التقني اليف من خالل اعتم ل التك ات تقلي ي إمكاني ة تنظر بالفعل ف ك أن المنظم ى ذل ُيضاف إل
ًا ا  ات، وخصوص ات توصيل البيان ت الصوتية وتقني ر اإلنترن ر Voice over IPلصوت عب اء العم د انته ك عن  وذل

  الموجودة اآلنPABXاالقتصادي لمعدات 

 ثائق والمطبوعاتإدارة الو

تخدام         .48 ك اس ي ذل ا ف ات، بم اج المطبوع ة وأوضاع إنت ل لتكييف اإلدارة المالي ذت بالفع ي ُنف ال الت أدت األعم
ام                   ام ع ة مع أرق ين دوالر في السنة بالمقارن ورات بنحو ستة مالي ى وف ة، إل ؤتمرات اإلقليمي الترجمة عن ُبعد في الم

 . على تكاليف توزيع وتخزين جميع مطبوعات المنظمةوُيرّآز االستعراض الجاري. 1994

ع                      .49 ة  (وقد وصلت التغيرات في تقانة الطباعة إلى مستوى من النضج أصبح فيه معظم نشاط التوزي أي المناول
ات  ى المطبوع ة ووضع الملصقات عل اع   ) والتعبئ ي القط رى ف رآات الكب ي الش ل ف ا يجري بالفع و م ًا وه ًا آلي ممكن

ا مباشرة في الظروف                             .  الخاص ا وإدخاله ر من مطبوعاته اج جزء آبي ان من الممكن إنت ا إذا آ ة فيم وتنظر المنظم
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المعنونة باسم المرسل إليه، وذلك برفع مستوى مرافق الطباعة داخل المنظمة أو باستخدام طابعين خارجيين مزودين            

 .بالمعدات الالزمة

ة        .50 تطيع المنظم التين تس ن الح ي أي م و وف ورات بنح ات 500 000أن تحصد وف ي عملي نة ف ي الس  دوالر ف
 .مناولة المطبوعات وتخزينها وإرسالها، وإن آان هذا االقتراح قد يتطلب بعض التكاليف االستثمارية األولية

 إدارة السجالت

ا   2003بدأت إعادة النظر في وحدات السجالت في منتصف عام                .51 رة في أس ليب العمل   وأدت إلى تغيرات آبي
ار          .  وذلك بإدخال النظام الرقمي    م  ISO وأصبحت عملية إدارة سجالت المنظمة اآلن تعكس توصيات معي  15489 رق

دة                 ايير إدارة الجودة الجدي دة ومع ايير المحاسبة الجدي تفادة بالكامل من        . من المكونات األساسية في مع ومن أجل االس
 فإن المنظمة ُتحلل اآلن إمكان إدخال تغيرات على هياآل هذه الوحدات         إمكانيات تحقيق وفورات الكفاءة في السجالت،     

 .وعلى موظفيها

ورات صافي       .52 ت وف د تحقق ـوق غ ـ رة 222 000ة بمبل ة للفت ل والميزاني امج العم ي برن . 2005-2004 دوالر ف
ؤدي تنفي ع أن ي ـوالمتوق ـذ المرحلـ غ   ــ ورات بمبل ن الوف د م ى مزي دة إل رة  365 000ة الجدي ي فت نة ف ي الس  دوالر ف

رامج           105 000ولكن هذا المبلغ سينخفض بنحو      .  2006-2007 راخيص استخدام الب  دوالر مطلوبة للحصول على ت
 .الحاسوبية

 احتواء تكاليف السفر

فر           .53 تحقاقات الس ي اس ة ف إجراء مواءم ًا ب ق أساس فر تتحق ات الس ي عملي اءة ف ورات الكف ت وف ى اآلن آان حت
در               وباستخ اليف تق ورات في التك تج وف ان ين دام بطاقات السفر الجوي غير القابلة للتحويل، آلما آان ذلك ممكنًا، مما آ

ولكن تغيرات سوق السفر أدت إلى القضاء عمليًا على عموالت الخطوط الجوية التي آانت     .  دوالر يسنويًا بنحو مليون  
ة السفر               ة مخصومة من ثمن بطاق ى المنظم ى            وسيؤد . تعود إل دة في السوق إل ذه األحوال الجدي ر التراآمي له ي األث

فر بنحو  اليف الس اع تك نة600 000ارتف ي الس زة  .  دوالر ف ة أجه ع بقي ة م ل المنظم لبي تعم ر الس ذا التغي ة ه ولمقابل
ية                ى أسعار تنافس ة عل اوض مع الخطوط الجوي ى التف ا عل ة بأآمله .  منظومة األمم المتحدة لالستفادة من قدرة المنظوم

 .التي تسعى إليها المنظمة تتجه نحو احتواء التكاليف" الكفاءة"ولهذا فإن وفورات 

 الكفاءة والوفورات في اإلدارة الرشيدة

اليف إدارة         .54 ي تك رة ف ذا المجال وتحققت تخفيضات آبي ي ه ية ف زة الرئاس م األجه ة من دع تفادت المنظم اس
 .1994 في السنة بالمقارنة مع أرقام عام  دوالرياالجتماعات ُتقدر بمبلغ نحو مليون

ه       قصيرفإلى جانب ت         .55 ؤتمر في دورت  مدة المؤتمر من تسعة أيام إلى سبعة أيام، على النحو الذي وافق عليه الم
ام                   الثانية والثالثين  ة الزراعة ستنخفض ع ة مشكالت السلع ولجن إن دورات لجن ًا لطلب المجلس      2005، ف ا   9, وفق  مم

آذلك يمكن احتواء تكاليف الترجمة الفورية بإعادة النظر بصورة حاسمة في عدد               .  ًا إلى وفورات أخرى   سيؤدي أيض 
والهدف  . وقد يكون من الممكن أيضًا تقصير معظم وثائق االجتماعات         . االجتماعات التي تعقدها المجموعات اإلقليمية    
ى        10من المبادرة الحالية هو إحداث تخفيض بنسبة          ة عل زة             في المائ ع اجتماعات األجه ائق جمي الي لوث الحجم اإلجم

ة     ة الحالي ذا   . الرئاسية، مما آان في حقيقة األمر واحدًا من أسباب تقصير وثيقة موجز برنامج العمل والميزاني وغ ه وبل
ائق      ذه الوث ي له ي الرئيس ي المتلق ي ه ية الت زة الرئاس ا األجه ترك فيه ؤولية تش و مس دف ه زة  .  اله إن األجه ذا ف وله

دة، وأن             ا ائق جدي ة معلومات إضافية أو وث لرئاسية ربما قد ترغب في إدخال مزيد من االنتقاء عندما تطلب من األمان
 .تشجع المنظمة على تقصير وثائق االجتماعات الموجودة اآلن

ى          .56 ة إل يدة تنظر المنظم ي  اإلدارة الرش ورات ف د من الوف د مزي رة لتولي اد طرق مبتك ى إيج عيًا إل  أفضل وس
ل، وهي            .  الممارسات المتبعة في وآاالت األمم المتحدة األخرى       فوقف إنتاج المحاضر الحرفية أو رفع آفاءة هذا العم

ا             ي تستخدم       . محاضر باهظة التكاليف تمامًا، هو من المجاالت التي يجري البحث فيه دة الت والمنظمات األخرى الوحي
أن    .  الزراعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو المحاضر الحرفية هي الصندوق الدولي للتنمية      ًا ب ولكن اعتراف

اليب                      اع أس ة والزراعة يجري النظر في اتب ة األغذي السجالت الحرفية هي شرط جاء في النصوص األساسية لمنظم
ديو                    زة الرئاسية تسجيًال صوتيًا أو بالفي ل تسجيل اجتماعات األجه ؤتمر ا    .  أخرى أقل تكلفة، مث دى م م المتحدة    ول ألم

ا     ب الخاصة به ع وي ى مواق جيالت عل ذه التس ل ه ال مث ي إدخ ة ف ة  تجرب ارة العالمي ة التج ة ومنظم ارة والتنمي . للتج
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و       ورات بنح ى وف دابير إل ذه الت ل ه ذ مث ؤدي تنفي ع أن ي نة 300 000والمتوق ي الس ذه   .  دوالر ف ن ه ًا م ن بعض ولك
 .ية األساسية التقنيةالوفورات سيكون مطلوبًا آاستثمار أولي في البن

 تنسيق األنشطة اإلدارية على المستويين اإلقليمي والقطري

ام              100مما ُيذآر أن عملية الالمرآزية في أآثر من                .57 ذ ع ة من ة من وظائف الخدمات العام  أدت 1994 وظيف
ون ى نحو ملي ينيإل وظفين المحلي ات الم ين مرتب روق ب نويًا بسبب الف ورات س ن الوف ع  دوالر م ي مواق ا وف ي روم  ف

ي    .  أخرى ة ف ة الالمرآزي تقل لعملي يم المس ق توصيات التقي بة تطبي يجري فحصها بمناس ادرات أخرى س اك مب وهن
ورات أو               .  المنظمة ذه الوف ان مدى ه ويمكن أن تؤدي هذه المبادرات بصفة مباشرة إلى وفورات ترجع للكفاءة، وإن آ

 .ليه في الوقت الحاضرطبيعتها الدقيقة أمرًا ال يمكن التعرف ع

 تحسين استرداد تكاليف الدعم

دعم اإلداري                               .58 ديم خدمات ال ا في تق ي تتحمله اليف الت تواصل المنظمة السعي إلى إيجاد وسائل السترداد التك
ه ميزاني                   ذي تتحمل ل من العبء ال ة والتشغيلي، وخدمات الدعم الفني للمشروعات الممولة من خارج الميزانية، مما يقل

 .البرنامج العادي

ي            .59 غيلي ف دعم اإلداري والتش دمات ال ررة لخ ة المق بة المئوي ادة النس ررات زي ي مب ة ف تنظر المنظم وس
ا            ي أقره ادئ الت ا يتفق مع المب ك، بم ق ذل ان تحقي مشروعات برنامج التعاون الفني ومشروعات الطوارئ، ومدى إمك

ى             ا ستسعى إل ا أنه ؤداة                    بالفعل مجلس المنظمة، آم ة الم ل الخدمات الفني ى استرداد مقاب د من التحسين عل إدخال مزي
ك،   . للمشروعات الممولة من خارج الميزانية  ة أمور    وسيتطلب ذل ين جمل اع ممارسات محسنة في صياغة      من ب ، اتب

زة الرئاسية     ع األجه ة والتشاور م ي بوجه       . الميزاني اون الفن امج التع ة من برن ة المشروعات الممول ي حال خاص، وف
 .يجري السعي إلى زيادة االسترداد وذلك بتبسيط إجراءات استرداد التكاليف

 الخالصة

، آما في حالة إدارة السجالت، قد ُأدخلت في الحساب بالفعل في             2005الوفورات المتوقعة التي ستظهر عام             .60
ة في البداية، مثل االستثمارات التقنية في إدارة     أما المبادرات الجديدة فستتطلب تكاليف استثماري     . الفترة المالية الجارية  
 .الوثائق والمطبوعات

رف عليه        .61 ن التع ي أمك ادرات الت ـوالمب ي فت  ـ اءة ف ورات الكف ن وف وًال م توى مقب تحقق مس بق س ا س رة ـا فيم
اسوبي وإدارة ويمكن القول بأن الوفورات الراجعة في الوقت الحاضر إلى خدمات اإلطار الرئيسي الح           . 2006-2007

ّدر بنحو               ائق االجتماعات وسجالتها تق ون دوالر في السنة       1,2المطبوعات والسجالت، ووث ق      .   ملي ومن شأن تطبي
رقم، وسيكون    ذا ال ع ه ة رف ة الالمرآزي ي الخارج وإصالح عملي ى العمل ف د عل وارد البشرية والتعاق نظام إدارة الم

 .2007-2006ميزانية الكامل لفترة التقدير األدق متوافرًا في برنامج العمل وال

 أسلوب ترتيب األولويات

 :يتضمن األسلوب العام للتخطيط وإدارة موارد البرنامج العادي ثالثة مجاالت       .62
ي            (فأوًال ستكون نواحي الكفاءة والوفورات في تنفيذ البرنامج          • دعم الفن اليف ال بما في ذلك زيادة استرداد تك

ررًاواإلداري والتشغيلي لأل ا ومب ك ممكن ان ذل ا آ ة، آلم ع مجاالت )نشطة الميداني ي جمي ، موضع سعي ف
 العمل بما ُيحرر األموال لبرنامج المنظمة أو ُيحقق تخفيضات في الميزانية؛

ات         • اليف الخدمات والعملي ة تك ع من فعالي ا يرف ة بم ر الفني رامج غي ليم الب اليف تس ل تك د لتقلي ذل آل جه ُيب
ة والخدمات المشترآة     المكتبية، وخصوصًا في   يدة والشؤون اإلداري .   مجاالت السياسة العامة واإلدارة الرش

ومن شأن اعتماد المبادئ القائمة على النتائج في البرامج غير الفنية وفي مجاالت التعاون الفني، على النحو                
طة األجل   ة متوس ي الخط دأ ف ذي ب رام 2011-2006ال ذه الب ى ه ذاتي عل يم ال ق التقي ن ، وتطبي ج، أن ُيحّس

املة         . القدرة على التعرف على مجاالت مواءمة البرامج والموارد        تراتيجية الش آما أن مبادرات معالجة االس
 للمنظمة بأآملها من أجل تحسين عملية اإلدارة ستساهم في هذا الجهد أيضًا؛

احة      • ى الس دخول إل ي ال ات ف دأ األولوي ادية تب ة واالقتص طة الفني ق باألنش ا يتعل يط  وفيم ة تخط د مرحل عن
ة الواجب    ر األولوي ايير لتقري ل المع تخدم تحلي ين ُيس ل، ح طة األج ة المتوس د وضع الخط وارد، أي عن الم

 .إسنادها للكيانات البرنامجية التي سُتساهم في بلوغ األهداف االستراتيجية
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ل         .63 طة األج ة المتوس ي الخط اء ف ا ج ناد األولو201110-2006وآم ايير إس م مع ار  تنقس ي اإلط دة ف ة المعتم ي
 :االستراتيجي إلى فئتين

ات أخرى                         • ه بكيان ين في عالقت ان مع بية لكي ة النس د األولوي التوافق مع    (معايير يمكن أن ُتساعد على تحدي
ى                    واء عل دان األعضاء، االحت ا البل اإلطار االستراتيجي؛ الترآيز الواضح على األولويات التي أعربت عنه

 ؛)ميزة نسبية للمنظمة
إثبات روابط سببية بين الوسائل والغايات؛ (المعايير التي تتناول بوجه خاص نوعية تصميم آيان برنامجي   •

 ).وضوح النوعية والفائدة؛ آفاءة استعمال التكاليف؛ احتمال النجاح واستدامة النتائج

ات           .64 ديم المعلوم لة بتق ر ص ا أآب ي له ي الت ى ه ة األول ي الفئ ة ف ايير الثالث وارد والمع ة تخصيص الم .  لعملي
دي في                              ا الستعراض نق وارد المخططة له ة والم ات البرنامجي ة خضعت الكيان ايير الثالث ذه المع ائج ه ى نت واستنادًا إل
 .سياق وجود فرص للنمو الحقيقي وفي سياق مستويات الميزانية عند النمو الحقيقي الصفري والنمو االسمي الصفري

د                      وعند وضع تصور النم          .65 ات عن ة من األولوي ة مستويات مختلف ى ثالث و االسمي الصفري أمكن التعرف عل
 :مستوى الكيانات البرنامجية من أجل وضع أهداف لتخفيض الموارد

ة، وتشمل                ولوياتاألأعلى   • توياتها الحالي د مس ى المخصصات عن التي ُتعتبر محمية بالكامل، أي اإلبقاء عل
  توجد فيها تعهدات مع أطراف ثالثة؛برنامج التعاون الفني وعدة مجاالت

  وهي في العادة تكون عالية في أول فئة من معايير ترتيب األولويات المحمية جزئيًا؛أولويات مرتفعة، •
أي المجاالت التي ُيطلب منها أن تستوعب تخفيضًا أعلى مما سيحدث في المجموعة السابقة  أولويات أخرى  •

 .لها

ة             وعند جميع مستويات الم          .66 اران آخران يؤخذان في الحسبان من جانب مصالح المنظم وارد آان هناك اعتب
 :عند اقتراح تعديالت للتوجهات البرنامجية وتخصيص الموارد للكيانات البرنامجية

ة       • ن تجزئ ل م ل التقلي ن أج ك م ذفها وذل رة أو ح ة آبي ن تخفيضها بدرج ي يمك طة الت ى األنش ّرف عل التع
ا       ك          البرنامج، مع جذب االنتب ى ذل ة عل أثيرات المترتب ى الت ى أخطار أخرى          . ه إل ا أمكن التعرف عل أو (آم

دات ة أو بسبب   ) تهدي وارد الحالي تويات الم ن مس ة م ة الحرج وافر الكتل دم ت رامج بسبب ع ي الب ؤثر ف د ت ق
 التغيرات في البيئة الخارجية؛

امج   • تقلة للبرن ة المس ات الحديث ائج التقييم ت نت بًا، آان ون مناس دما يك ة عن ات الذاتي تراتيجية والتقييم  واالس
ات             تقبل مختلف الكيان ر مس د تقري ديرين عن ائج أول   . توضع موضع االستعمال من جانب الم وسُتعرض نت

 في نفس وقت    11اثنتين من عمليات التقييم الذاتي ومساهمتها في عملية ترتيب األولويات على لجنة البرنامج    
 .عرض موجز برنامج العمل والميزانية

ع         .67 رامج وتوزي ات الب أن أولوي ية بش زة الرياس ات األجه ى توجيه تنادا ال رات أخرى اس ال تغيي ع إدخ والمتوق
ائج                          . الموارد ى النت ة عل ة القائم ة اإلدارة الداخلي ه وعملي رامج من نتيجة التوجي ولهذا فمن المتوقع أن يستفيد مديرو الب

 .العداد برنامج العمل والميزانية الكامل

 ت مختلف تصورات المواردتأثيرا

بأن هناك تصورات بديلة للخطة المتوسطة األجل         " اعترف المجلس     السابعة والعشرين بعد المائة    في الدورة        .68
واع  أثير الممكن لمختلف أن تكون ضرورية لتعريف األعضاء بالت ل وهي س ة المقب امج العمل والميزاني ة وبرن المقبل

 12." نمو الحقيقي الصفري والنمو االسمي الصفري والنمو الحقيقيتخصيص الموارد، بما في ذلك ال

ا جاء في                      .69 ادي، آم امج الع أسلوب  ويمكن تطبيق أسلوب المنظمة للتخطيط الشامل واإلدارة العامة لموارد البرن
ات، ب األولوي ي  ترتي ارية ف ل لوضع المخصصات اإلش تخدم بالفع د اس وارد، وق ن تصورات الم ى أي تصور م   عل

وارد في تصور النمو الحقيقى الصفرى وتصور النمو                  د مستويات الم ة عن ة البرنامجي الميزانية ومقترحات الميزاني
م وأخذوا في الحسبان           . الحقيقى وتصور النمو االسمى الصفرى     وعلى ذلك، فقد أعّد المديرون التصورات الخاصة به

دة     الكفاءات الممكنة وطبقوا معايير ترتيب األولويات، ورآزو    ا على التوجهات الرئيسية واإلنجازات المخططة المعتم
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ي الخطة المتوسطة األجل  ع 2011-2006ف ي جمي ذآورة، ف رة الخطة الم ى من فت نتين األول رة الس ، وخصوصًا فت
 .المواقع

ات   2007-2006 ُوضعت مقترحات برنامج العمل لفترة      تقييم األخطار، وآما جاء في           .70  في سياق تطور الطلب
 .وتغير العالقات الخارجية تغيرًا سريعًا مما يتفاقم بعدم التأآد من الميزانية

وقد جاء وصف االنطالقات الموضوعية في تصور النمو الحقيقي الصفري، والزيادات المقترحة في تصور                  .71
ون      ة  مقترحات النمو الحقيقي، وتأثير التخفيضات بموجب النمو االسمي الصفري في القسم المعن ة البرنامجي ،  الميزاني

 .وفيما يلي موجز لهذه االنعكاسات.  لكل برنامج رئيسي

  ملخص التوجهات الموضوعية–النمو الحقيقي الصفري

وفير                       .72 ك بت درة الشرائية وذل ى الق اء عل وب لإلبق ة المطل تعريف النمو الحقيقي الصفري هو مستوى الميزاني
نتين           . 2007-2006 في فترة    المبالغ المقّدرة الرتفاع التكاليف    وعند وضع هذا التصور آانت نقطة البداية هي فترة الس

ة  (الجارية، مع تعديلها إلعادة إدخال الموارد الالزمة لقسمي الشؤون المالية والمساعدة في السياسات   التي آانت متوقع
ذا يتفق مع     ). في الخطة المتوسطة األجل إلجرائها بموجب تصور النمو الحقيقي             ا         وه ي طلبته ة الت ديالت الميزاني  تع

ُتنفذ في        2004األجهزة الرئاسية أثناء عام      درة والتي س اءة المق ورات الكف . 2007-2006، والتي أمكن تمويلها من وف
ي      ة ف ي الميزاني رة ف ات الكبي د التخفيض ن بع ت  2005-2004ولك ي بلغ ون دوالر 51,2 والت ة 6,4( ملي ي المائ )  ف

اء      باألرقام الحقيقية، والت   ل                    232ي انطوت على إلغ ى التموي اك بعض مجاالت أخرى ال تحصل عل ة، ظلت هن  وظيف
اليف األمن اآلخذة في                          ة لتك وارد الالزم الكافي وتتعرض للخطر في تصور النمو الحقيقي الصفري، وخصوصًا الم

اق الرأسمالي    4-3التصاعد، وشبكة الممثلين القطريين بموجب البرنامج الرئيسي          ي . ، واإلنف ذه       وس ة ه عتمد مدى تغطي
ورات               المجاالت في تصور النمو الحقيقي الصفري اعتمادًا أساسيًا على تجاوب اإلدارة مع تقييم الالمرآزية وإنجاز وف

 .الكفاءة التي لم يمكن وضع تقدير آمي لها حتى اآلن

ة                          .73 ين اإلنجازات البرنامجي ى استمرار التواصل ب دعو إل واردة في      ومن الواضح أن الضرورة ت المخططة ال
ة وخطط    )آما وافق عليه المجلس   (الخطة المتوسطة األجل ضمن إطار ميزانية قائم على النتائج           ، ومقترحات الميزاني

امجي             . فترة السنتين الواردة في برنامج العمل والميزانية       ديالت في الهيكل البرن ولهذا ُتقترح بصفة استثنائية إجراء تع
ة، والتى تضمن فى جداوال        .  مل والميزانية في مرحلة وضع برنامج الع     ة  ويمكن إبراز المجاالت الخمسة التالي لميزاني

 :البرامجية
وإضافة إلى الدعم الفنى من إدارة . سيحصل العمل فى التقييم الذاتى على تمويل من موارد البرنامج العادى        •

ة الخا          ات البرامجي ة للكيان وارد المدرجة فى الميزاني رامج       التقييم، فإن الم تنقل من الب ذاتى س يم ال ضعة للتقي
امج                ة ضمن البرن يم : 2-2-1الفنية واإلدارية إلى آيان برامجى جديد يدار إدارة مرآزي يعاد    . التقي دها س وبع

 .تخصيص التمويل المساعد خالل الفترة المالية الى األقسام التي ُتنفذ عمليات التقييم الذاتي
اج ا  : 1-2في البرنامج الرئيسي      • دعم،     اإلنت وارد             لزراعي وُنظم ال ة للم دة الدولي ة المعاه دعم ألمان ُيقدم ال  س

امج    ن البرن ة م ة والزراع ة لألغذي ة النباتي يل:2-1-2الوراثي امج المحاص ن البرن ات : 0-1-2ال م الكيان
  متى انعقد أول اجتماع للجهاز الرئاسي لتلك المعاهدة أثناء الفترة المالية؛المشترآة بين المصالح،

ي    ُتخصص  • امج الرئيس ي البرن وارد ف ة   :2-2 م ة والزراع اعي األغذي ي قط ة ف ات والتنمي لكيان السياس
برنامجي جديد سينشأ لمتابعة العمل في الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلنجاز التدريجي للحق في الغذاء               

 الكافي ضمن خطط األمن الغذائي الوطني؛
تفادة م  • ـن إعـاالس ـادة تشكيـ ـل البرنامـ ـ الرئيسج ـ ـالمساهم: 5-2ي ـ تدامةــ ة المس ي التنمي ق ات ف ،آما ووف

امج          ن البرن اد م التعليم واإلرش ين ب انين مختص ل آي ل، ونق طة األج ة المتوس ي الخط ه ف ى 1-5-2علي  إل
 ؛2-5-2البرنامج 

ة    • ل تجزئ ن أجل تقلي ات، وم ال السياس ي مج ة ف ل المنظم ي عم ز القطري ف ى الترآي د عل ن أجل التأآي م
امج الرئيسي          البرام ات       :1-3ج، سُتدمج عدة آيانات من البرن ا في     المساعدات في مجال السياس وُيعاد ترآيزه

 .برنامج العمل والميزانية الكامل

  موجز تأثيرات المقترحات–تصور النمو الحقيقي 

ادة بنسبة                30,9النمو الحقيقي بمبلغ           .74 ادل زي ا يع ام       2,4 مليون دوالر قبل ارتفاع التكاليف، أي م ة ع  في المائ
ام       2,5 وبنسبة   2006 ة ع ار            2007 في المائ د آب الى عن ي االجم اتج المحل ع في الن ل متوسط نسبة النمو المتوق ، يماث

غ             2011-2006وآانت الخطة المتوسطة األجل     .  المساهمين في الميزانية   ة بمبل ادة في الميزاني ، التي بّينت حدوث زي
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ي 22,9 ون ف ة2007-2006 ملي رة ، هي نقط ي لفت و الحقيق داد تصور النم ي إع ة ف ع بعض 2007-2006 البداي ، م
الغ      . التعديالت لتصحيح انخفاض تمويل الهياآل الالمرآزية      ا          8ومن المبلغ اإلضافي الب ة مع م ين دوالر بالمقارن  مالي

طر التنظيمية الدولية،  مليون دوالر للعمل في بناء القدرات لتطبيق األُ       3,5جاء في الخطة المتوسطة األجل سيقدم مبلغ        
ي،   :  دوالر إلى الباب التاسع     ي و مليون  اإلنفاق الرأسمالي :  مليون إلى الباب الثامن    2,5و اق األمن ا هو موضح       اإلنف  آم

 . في الميزانية7في الجدول 

ى      اإلنتاج الزراعي ونظم الدعم، : 1-2وفي البرنامج الرئيسي           .75 ي عل ا يل ة م  وجه   سيسمح النمو الحقيقي بتقوي
 :الخصوص

ة                   • ة واإلقليمي درات الوطني اء الق ة والزراعة لبن ة لألغذي ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي العمل في المعاه
 وتنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة بهذه الموارد؛

 دعم مجاالت األولوية للعمل المتعدد التخصصات؛ •
ات     (آفاءة استخدام المياه وأنشطة صيانتها       • ثًال تقان ى مستوى المزرعة، وتحديث وإدارة             م اه عل ضبط المي

 ؛)شبكات الري
اعدة     • ديم المس ايير وبتق يق ووضع المع رامج التنس ل ب ك بتعجي ات، وذل ة النبات ة لوقاي ة الدولي ذ االتفاقي تنفي

 الفنية؛
ا                           • دء العمل في آف ابرة للحدود، أي ب ة الع ة والنباتي ات واألمراض الحيواني ت نظام الوقاية من طوارئ اآلف

 وأمراض نباتية أخرى عابرة للحدود بما يجاوز الترآيز الحالي على الجراد الصحراوي؛
واني       • اج الحي وان واإلنت حة الحي ال ص ي مج ة ف ب الحرج ي الجوان ل ف ة   (العم ار البيئي يم األخط ثًال تقي م

ة    والَمَرِضيَّة وإدارتها، ونظام اإلنذار العالمي المبكر عن األمراض الحيوانية العابرة للح           دود، وسياسات تنمي
 ؛)الثروة الحيوانية لمصلحة الفقراء

ار            • ة، واالبتك ال الزراعي ة األعم دعم تدابير السياسات والمؤسسات للتسويق بواسطة القطاع الخاص، وتنمي
 في الصناعة الزراعية؛

ين المنظم          • ة  التطبيقات العملية لحل مشكالت إنمائية نوعية، التي تتولد من أعمال القسم المشترك ب ة والوآال
 .الدولية للطاقة الذرية

ة والزراعة،       : 2-2وفي البرنامج الرئيسي           .76 ي،       السياسات والتنمية في قطاعي األغذي من   سُيسهل النمو الحقيق
 : المجاالت التاليةبين جملة أمور،

ة ورسم خرائطه                        • نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ الج  تصميم ُنظم وطنية للمعلومات عن انع ُتع
 بوجه خاص قضايا المؤسسات؛

ة                   • قدرة أمانة الدستور الغذائي على إذاعة المعلومات، إلى جانب بناء القدرات الوطنية المتصلة بأنشطة هيئ
 الدستور الغذائي؛

 ؛CountryStatتوسيع قاعدة البيانات اإلحصائية في المنظمة وتحديثها ليشمل البلدان بواسطة  •
 ألعضاء إلى المرآز العالمي للمعلومات الزراعية؛تطوير أدوات أآفأ لوصول ا •
 وضع منهجيات فعالة لتقييم المحاصيل وتقييم إمدادات األغذية؛ •
 تعزيز المساعدة للبلدان لتطبيق االتفاقات التجارية؛ •

 : ستكون المنافع الرئيسية من تصور النمو الحقيقي آما يليمصايد األسماك،: 3-2وفي البرنامج الرئيسي        .77
 ؛)استراتيجية تحديد أوضاع واتجاهات المصايد الطبيعية(تعزيز المعلومات عن مصايد األسماك  •
 تحسين رصد الُنظم البيئية البحرية في صلتها بمصايد األسماك؛ •
 .توسيع بناء القدرات من أجل تنمية قطاع المصايد الصغيرة النطاق •

 :د النمو الحقيقي على تسهيل سُيساعالغابات،: 4-2وفي البرنامج الرئيسي        .78
ذا                  • رات المتصلة به ترجمة المفاهيم المتفق عليها لإلدارة الحرجية المستدامة إلى أعمال، والتشارك في الخب

 الموضوع؛
 توسيع المشورة الخاصة ببروتوآول آيوتو؛ •
 ؛2030إجراء دراسات شاملة عن الغابات والقطاع الحرجي آلفاق عام  •
 .وضع إطارات وطنية للسياسة الحرجية وترتيبات المؤسساتتلبية الطلبات الكبيرة ل •

امج الرئيسي               .79 ق بالبرن رامج الخاصة،             :5-2وفيما يتعل تدامة وتوجهات الب ة المس  سيسمح   المساهمة في التنمي
 :النمو الحقيقي بما يلي

ره من                • دز وغي ى     تقوية األنشطة المعيارية وتقديم مساعدة في السياسات عن تأثير مرض اإلي  األمراض عل
 األمن الغذائي األسري والوطني؛
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ة     • ة والريفي ة الزراعي ات التنمي ات وأفضل ممارس ذ السياس رارات لتصميم وتنفي درات واضعي الق اء ق بن
 المستدامة؛

 .زيادة المخصص في البرنامج العادي لدعم البرنامج الخاص لألمن الغذائي •

 :يسمح النمو الحقيقي بما يلي سالتعاون والشراآات،:وفي الباب الثالث       .80
 مساعدة البلدان على التعامل مع المعاهدات الجديدة وآليات التكامل اإلقليمي وتحديات العولمة؛ •
 .التجاوب وقدرة تسليم الخدمات من جانب المكاتب القطرية على مستوى أآثر استدامة •

ى       ستؤدي الزيادة    برنامج التعاون الفني،  : وفي الباب الرابع         .81 ا هو واضح إل الصافية بموجب النمو الحقيقي آم
 .تقوية قدرة المخصص لبرنامج التعاون الفني على مواجهة الطلبات من مختلف البلدان، بما في ذلك حاالت الطوارئ

امس       .82 اب الخ ي الب دمات الدعم،: وف ل  خ ة العم ذ خط راع بتنفي ي لإلس و الحقيق ل بموجب النم تخدم التموي سُيس
 .الموارد البشرية من جانب قسم إدارة الموارد البشريةالخاصة ب

  موجز التأثيرات–تصور النمو االسمي الصفري 

ى نفس المستوى االسمي من                             .83 ؤدي إل ذي ي تعريف مستوى الموارد بموجب هذا التصور هو برنامج العمل ال
ة،                 رة الجاري ا في الفت ة آم ة التالي غ     االعتمادات الصافية للفترة المالي ي تبل ون دوالر في      749,1الت . 2005-2004 ملي

 مليون دوالر واالستمرار في تحصيل هذا المبلغ بنظام االشتراآات المجزأة لحماية الميزانية من               749,1واعتماد مبلغ   
درة                   اليف المق اع التك ي أن ارتف ورو، يعن دوالر والي اليف   انظر القسم الخاص ب      (آثار سعر الصرف بين ال اع التك ) ارتف

 مليون دوالر أو    43وهذا يعني إحداث تخفيض حقيقي شامل في الموارد بنحو          . من جانب المنظمة  " امتصاصها "يجب
 . في المائة5,7بنسبة 

ات   وقد طبقت أهداف تخفيض الموارد البرنامجية على النحو الوارد وصفه في فصل                    .84 ، أسلوب ترتيب األولوي
ع ع المواق ي جمي ي العمل ف ؤثر ف ة وا.  وهي ت رامج المنظم ى ب و االسمي الصفري عل ة النم ة لميزاني أثيرات المالي لت

ة،     من جداول  8موضحة على مستوى البرامج الرئيسية في الجدول         ة البرنامجي ر         الميزاني أثير الكبي رد وصف الت آما ي
ة    الضار في القسم الخاص    ارزة الناشئة عن              .بمقترحات الميزانية البرنامجي اط الب ا       ويمكن إيجاز النق ذا التصور آم ه

 .يلي

ة  190ُيالحظ أن التخفيضات بموجب هذا التصور ربما تعني إلغاء نحو                   .85 ذا         .   وظيف راض أن ه ى مع افت وحت
اء           ة في      232العمل ممكن تنفيذه فورًا بعد أن سبقه إلغ ع           2005-2004 وظيف ادة توزي اليف إضافية إلع اك تك إن هن ، ف

دئيًا بنحو    الموظفين واالستغناء عن خدماتهم، تُ    در مب م يمكن    10ق ين دوالر، ول تيعابها " مالي في مقترحات النمو    " اس
 .االسمي الصفري

، ورغم وجود تكاليف ثابتة آبيرة، سيكون من الضروري إجراء       السياسة العامة والتوجيه  : وفي الباب األول         .86
ر الموظفين في عدة مكاتب           ة     مكتب (تخفيض في عدد الموظفين وفي المخصص لغي ام والشؤون القانوني تش الع  المف

ام،    دير الع ارون الخاصون للم يم، المستش ة والتقي امج والميزاني يدة    ( والبرن ل اإلدارة الرش دعم لهياآ ن ال ل م ا ُيقل مم
ي موضع       اءلة ف راف والمس يدة واإلش ار اإلدارة الرش ون إط ى أن يك يؤدي إل ذا س ائج، وه ى النت ة عل واإلدارة القائم

 .الخطر

 : بعدة طرق، ومنها1-2وسيتأثر البرنامج الرئيسي        .87
ذلك                          • دة، وآ ة الجي ة عن الممارسات الزراعي درات وإذاعة تجارب السياسات وأمثل اء الق إنقاص أنشطة بن

 الزراعة الموجهة لصيانة الموارد؛
 تأخير تنفيذ برنامج عمل هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة؛ •
 ور التربة وصيانتها، وخصب التربة وإدارة المغذيات؛تقليل األنشطة الخاصة بتده •
ات  • ة للمجموع بكة الدولي دعم للش تبعاد ال ع اس ارج الموق ة    خ ة النباتي وارد الوراثي ة للم دة الدولي ي المعاه ف

 لألغذية والزراعة؛
ات وتضييق األ          • ة النبات ة لوقاي ة الدولي ايير في االتفاقي نشطة  انخفاض مساهمة البلدان النامية في وضع المع

 ؛)ُنظم المعلومات والمساعدة الفنية(الخارجية لهذه االتفاقية 
ة  • دات، وتحسين المحاصيل والتقان ات، وإدارة المبي ة لآلف اإلدارة المتكامل ق ب ا يتعل دان فيم دعم للبل ل ال تقلي

 ؛حيويةال
ابر      • ة   تأخيرات في األطلس العالمي التفاعلي لإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان، وفي إقامة من ة وإقليمي وطني

 للتفاوض على سياسات الثروة الحيوانية؛
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ة       • دة لمكافح دابير الجدي ة والت ة باألغذي راض المنقول ع األم ل م دة للتعام ات الجي ي الممارس ل ف ل العم تقلي
 أمراض الحيوان، وآذلك تقليل الدعم لبرنامج مكافحة التريبانوزوما الحيواني؛

ر وتصميم   • ذار المبك ي اإلن ل ف ريس  ُيصبح العم ام إمب راض بموجب نظ ة األم تراتيجية لمكافح ذ اس وتنفي
 معتمدًا اعتمادًا تامًا على تمويل من خارج الميزانية؛

ة، والمساعدة المباشرة لتحسين                  • استبعاد الدعم الفني وُنظم المعلومات المتعلقة بالطاقة في المزرعة والميكن
 القدرة التجارية لدى منظمات المزارعين؛

اد  • ل اإلرش لة    تقلي ة، وإدارة سلس ال الزراعي إدارة األعم ة ب ات المتعلق ات والمؤسس ائل السياس ي مس ف
 اإلمدادات والزراعة التجارية؛

ة           • تخدام تقان ن اس ة ع ة الذري ة للطاق ة الدولي ة والوآال ين المنظم ترك ب م المش ي القس ات ف ل المخرج تقلي
ئي للموارد الوراثية الحيوانية والصحة     الحشرات العقيمة ضد ذبابة فاآهة البحر المتوسط، والتوصيف الجزي        

 .العامة البيطرية

 :، هناك عدة أمثلة واضحة على التأثيرات السلبية2-2وفي البرنامج الرئيسي        .88
 ضرورة تكييف هيكل اجتماعات لجنة األمن الغذائي ومدتها ووثائقها؛ •
ن              • ذائي والتعرض ل ة ورسم الخرائط ذات        تخفيض أهداف نظام المعلومات عن انعدام األمن الغ قص األغذي

تقليل جمع البيانات اإلحصائية وتحليلها، والمساعدة الفنية للبلدان، والعمل في تقييم التغذية والمالمح           (الصلة  
 ؛)التغذوية القطرية

 استبعاد الكيانات الجديدة مما ُيقلل من قدرة المنظمة على التحليل في السياقات الخارجية السريعة التغير؛ •
اء         تخفي • ة لبن ات العملي ة، والحلق ات التغذي ل مطبوع ة، وتقلي ب األغذي ي ترآي ل ف ي العم رة ف ات خطي ض

ين          ترآة ب ة المش يق اإلقليمي ان التنس ن لج ت دورات م تبعاد س ب اس ى جان دريب، إل طة الت درات وأنش الق
 المنظمة ومنظمة الصحة العالمية؛

دخل               • ة، وفي إحصاءات ال أخيرات في وضع مؤشرات          إلغاء العمل في اإلحصاءات البيئي تثمار، وت واالس
 ؛CountryStatإضافية لقياس األمن الغذائي، وتقليل عدد البلدان الجديدة التي يطبق عليها نظام 

امج          ل جامع فى المنظمة  اإلضرار بتطوير اإلطار ال    • ة وبرن المي للمعلومات الزراعي ور  تجسير   لنظام الع عب
 الفجوة الرقمية الريفية؛

ل المصروفات • ة  تقلي ن الدراسات التحليلي ا م ة  وغيره ة والزراع ة األغذي رة حال ة نش رويج وإذاع ى ت  عل
 الداعمة، التي ُتقّدم الدعم للدراسات المنظورية العالمية عن األغذية والزراعة؛

يالت          • ائق والتحل ل الوث ية، وتقلي لع األساس ترك للس ندوق المش ديمها للص روعات وتق ياغة المش ل ص تقلي
 .آة بين الحكوماتللمجموعات المشتر

امج الرئيسي               .89 ق بالبرن ة                 3-2وفيما يتعل ى نوعي أثير سلبي عل ى ت ، ستؤدي أحوال النمو االسمي الصفري إل
ات  ى المعلوم ات الحصول عل تجابة لطلب ا، واالس ات، وتوقيته اطيل . البيان ل الخاص بإحصاءات أس ُيلغى العم ا س آم

ة الصيد            الصيد، مما ُيضعف القدرة على رصد وتنفيذ         . خطة العمل الدولية لصيانة وإدارة أسماك القرش الخاصة بطاق
ا  ينبغي تخفيضها، ومنه االت أخرى س اك مج يم ورصد   : وهن ة وتصنيفها؛ تقي ماك التجاري واع األس ى أن رف عل التع

وارد السمكية وإدارة مصايد األسماك؛ حلق                   يم الم ة لتقي الم؛ خطوط توجيهي ة في الع ة  الموارد السمكية البحري ات عملي
ام           المي ع مكي الع تهالك الس قاطات االس تدامة؛ إس ة المس اء المائي ة األحي رويج تربي ة لت ات وطني ؛ 2020واجتماع

 .اجتماعات فنية ومطبوعات؛ دعم أجهزة مصايد األسماك اإلقليمية

 آبيرة في مجال     ، يعني النمو االسمي الصفري انخفاض األنشطة بدرجة       4-2وفيما يتعلق بالبرنامج الرئيسي            .90
وسيكون . البلدان ذات الغطاء الحرجي البسيط، وُتصبح هذه األعمال خاضعة للتمويل من خارج الميزانية على األغلب              

اك  . من الضروري في مكافحة التصحر وتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر تخفيض الدعم بدرجة آبيرة   وهن
ل          .  لغى هو سيلفا ميديترانيا   جهاز من األجهزة الدستورية ربما يُ      ى تقلي وسيؤدي النمو االسمي الصفري بالضرورة إل

ات                 ق الغاب ن ُيصبح من الممكن      . الدعم للبلدان في منع حرائق الغابات ومكافحتها وفي إنشاء شبكات لمكافحة حرائ ول
ف العمل في تجارة المنتجات     وسينبغي حذ . البدء في دراسات مستقبل الغابات اإلقليمية وال تحديث الدراسات الموجودة         

ة  ة والبيئ دز،          . الحرجي ة اإلي ة لجائح ات نتيج ات الغاب ي مؤسس نقص ف واحي ال ة ن ة لمعالج طة المخطط ا األنش وأم
ة               .  وخصوصًا في أفريقيا، فستتوقف    اد الدولي ك من األبع ر ذل ات وغي ي بالغاب وسيقل الدعم لمنتدى األمم المتحدة المعن

 .في ترتيبات الغابات

 :، يعني النمو االسمي الصفري إحداث تخفيضات فيما يلي5-2وفي البرنامج الرئيسي        .91
 دعم االتفاقات البيئية وترويج التخطيط واإلدارة البيئية المتكاملة؛ •
 تعزيز تقانة ُنظم المعلومات الجغرافية وبيانات االستشعار عن ُبعد من أجل ُنظم اإلنذار المبكر؛ •
 ؛الحيوية والسالمة الحيويةالقدرات في التقانة المساعدة الفنية وبناء  •
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 دعم الشبكات المؤلفة من أجهزة البحوث الوطنية وأصحاب المصالح؛ •
ن       • ل ع المي المقب ؤتمر الع ة والم ل التنمي ن أج ن االتصاالت م دة ع م المتح تديرة لألم دة المس ة المائ متابع

 االتصاالت من أجل التنمية؛
 اعدة الفنية للبلدان في سياق مبادرة التعليم من أجل سكان الريف؛تقديم المشورة في السياسات والمس •
اد من أجل                             • درة اإلرش ك ق ا في ذل ة، بم اد الزراعي الوطني ة ُنظم اإلرش ات لتقوي مواد السياسات والمنهجي

 الوقاية من مرض اإليدز وتخفيف آثاره؛
ألة         دعم السياسات والممارسات من أجل التنمية الزراعية والريفية المستدام         • ذه المس ة مما يجعل العمل في ه

 معتمدًا فعًال على موارد من خارج الميزانية؛
 الدعم من المقر الرئيسي لنظام شبكة األمم المتحدة للتنمية الريفية واألمن الغذائي؛ •
 الدعم لتصعيد أعمال البرنامج الخاص لألمن الغذائي واتفاقات التعاون بين الجنوب والجنوب؛ •
ة                    الدعم المالي من     • ة واألمان ة الدولي ابع للجماعة االستشارية للبحوث الزراعي ة للمجلس العلمي الت المنظم

 .التابعة لـه، والمساعدة الفنية للُنظم الوطنية للبحوث الزراعية

ؤثر في وظائف                              .92 ي ت ى التخفيضات الت ودة إل وفي الباب الثالث ستؤدي أحوال النمو االسمي الصفري إلى الع
ة              المساعدة في  ة لأللفي ذ األهداف اإلنمائي ى تنفي ى المساعدة عل ة عل درة المنظم ؤثر في ق ا ي اليم، مم  السياسات في األق

داني            امج مي ر البنك              . الثالثة، وقدرة المنظمة على تقييم فرص العمل ببرن ة غي وسينخفض العمل مع المؤسسات المالي
تثمار       في المائة مقابل المستوى الحالي من العمل ف         25الدولي بنحو    امج دعم االس يتناقص العمل في إعداد        . ى برن وس

داني          امج المي ات البرن ة بعملي وستؤدي أحوال   . تقارير عن أداء البرنامج الميداني والقدرة على معالجة مشكالت متعلق
ة بحسب مستوى                         النمو االسمي الصفري أيضًا إلى تفاقم الصعوبات الموجودة بالفعل في إدارة شبكة المكاتب القطري

الي ة الح تهدف   . الميزاني يض المس ة التخف ة لمواجه دابير مالئم د ت ر تحدي يتطلب األم ة  . وس طة المتعلق يق األنش وتنس
ذلك                    يتأثر أيضًا، وآ ا س دني  ومع القطاع الخاص، ربم ة ومنظمات المجتمع الم بالتعاون مع المنظمات غير الحكومي

 .برنامج التعاون الالمرآزي

ر وجودة           وفي الباب الخامس،           .93 ى مستوى التحري ة واإلعالم أن تحافظ عل ال تستطيع مصلحة الشؤون العام
اء          .  إنتاج المواد اإلعالمية، آما أنها ستضطر إلى تقليل خدمات أجهزة اإلعالم           ى إلغ ة ال وسيحتاج قسم الخدمات المالي

ابا       ة الحس ات مراجع ة     وظائف وإضعاف الرقابة المالية الداخلية في حين أن تواتر عملي ة في المكاتب الميداني ت المحلي
ه                 ياء أخرى، سيكون          . سينخفض من مرة آل سنة إلى مرة آل سنتين، وهذا لـه تأثير واضح في حد ذات ى جانب أش وإل

ه، في حين أن            رة من خدمات تطوير ُنظم المعلومات لدي المطلوب من قسم ُنظم وتقانة المعلومات أن ُيقلل بدرجة آبي
رية سُيقلل األنشطة والخدمات في مجاالت حساسة مثل تعيين الموظفين وإدارة الوظائف وتقديم             قسم إدارة الموارد البش   

ك                    . الخدمات للموظفين  ر ذل ديم المساعدة وغي آما أن وحدة الدعم اإلدارية يجب أن تستبعد الوظائف الحيوية بمنصة تق
 .من الدعم للمنتفعين في مختلف أنحاء المنظمة

اآن                       وفي الباب السا         .94 ر في الصيانة قصيرة األجل في األم ى نقص آبي دس سيؤدي النمو االسمي الصفري إل
 .مما سيؤدي إلى تكاليف آبيرة في األجل الطويل، وإلى تخفيضات أخرى في الخدمات المشترآة في جميع المواقع

 الالمرآزية

ة والزراعة                      .95 ة األغذي ة في منظم امج             لدر 13خضع التقييم المستقل لالمرآزي ى البرن ل لجنت ة من قب اسة مبدئي
بتمبر     ى س رتين ف ا األخي ى دورتيهم ة ف وبر/والمالي ول-أآت رين األول /أيل ين    . 2004تش ى اللجنت ذلك ُعرضت عل آ

ادمتين      .   التى أشادت بالتقرير وأيدت توصياته بوجه عام    14االستجابة المبدئية لالدارة   دورتين الق اح لل ى أن تت واتفق عل
ايو ى م ين ف ار أ/للجنت تجابة أخرى من االدارة2005ي ذ .  اس ة منفصلة، بخطة تنفي ى وثيق ين، ف د اللجنت ويجرى تزوي

رة             15..تفصيلية مع تحديد المسؤوليات والمواعيد النهائية      ا تبعات آبي ى توجد فيه  آذلك ستستكشف الوثيقة المجاالت الت
 .فى الميزانية والتى لم يحدد الكثير منها بعد بصورة آمية

ار، أن          و       .96 ى االعتب ذ ف اج األخ ى تحت ة والت ى المنظم ة ف يم الالمرآزي يات تقي رى لتوص دات األخ ن التعقي م
ى                     ة عل درات المنظم ة ق ق بمدى آفاي ر قضايا تتعل استعراض مساهمة المنظمة فى تحقيق األهداف االنمائية لأللفية يثي

ذلك للمشارآة ا       دول األعضاء، وآ ى المستوى القطرى،       المستوى القطرى لتلبية الطلب من ال ات عل ة فى العملي لكامل

                                                      
 PC 92/6 a) or FC 108/18  الوثيقة  13

 PC 92/6 a) - FC 108/18 Sup. 1  الوثيقة  14

 PC 93/7 - FC 109/26  الوثيقة  15
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نهج   ة أو ال اعدات االنمائي دة للمس م المتح ار األم ترآة، اط ة المش ات القطري ر، التقييم ن الفق د م تراتيجيات الح ل اس مث

وفى الكثير من الحاالت، فان المشارآة تستلزم مخصصات الموارد من أجل ترتيبات تقاسم التكاليف . القطاعية الشاملة 
وارد متناقصة بصورة                   أو ح  اء مستويات م تيعابه فى ظل أعب تى برامج مشترآة، وهو األمر الذى آان من العسير اس

 .مطردة

ه                             .97 ه، فان از من حيث عمق تفاصيله وتغطيت ر ممت ة هو تقري وفى حين أن تقرير تقييم الالمرآزية فى المنظم
ى فى الموجز التن           50يتضمن زهاء أآثر من       ة      توصية تحجب، حت ذى، الصورة العام اع أسلوب        . في ان اتب الى ف وبالت

توصية تلو األخرى من هذا التقرير، وان تكن ضرورية ومالئمة من حيث المساءلة، فانها تحتاج الى تعزيز من خالل                   
ة     .  تصنيف التوصيات ودراسة آل فئة منها آكل اضافة الى دراستها فرادى   ر أهمي وضرورة هذا األسلوب تصبح أآث

لحاجة أيضا الى معالجة األهداف االنمائية لأللفية واصالحات األمم المتحدة على المستوى القطرى، والتى              فى ضوء ا  
 .يؤدى تأثيرها مجتمعة الى بعض اعادة النظر فى دور المنظمة فى المستقبل ووجودها على المستوى القطرى

، يرد وصفها بقدر أآبر من التفاصيل فى   وبناء على ذلك صنفت جميع التوصيات تحت سبعة عناوين رئيسية                .98
  :، وهى على النحو التالىFC 109/26أو PC 93/7الوثيقتين 

 
 الطلب على خدمات المنظمة وأولوياتها على المستوى القطرى؛ •
 توفير قدرات المنظمة، بما فى ذلك التغطية القطرية؛ •
 السلطات والتفويض؛ •
 الموارد البشرية وادارة الموظفين؛ •
 زانية؛قضايا المي •
 اإلجراءات والترشيد والكفاءة؛ •
 .والشراآات على المستويين القطرى واالقليمى •

ة            .99 ى الميزاني ة، عل درجات متفاوت ات، ب ا تبع ذه التوصيات له ع ه ان التوصيات   . وجمي ال، ف ى سبيل المث وعل
اليف توسع          المتعلقة بالطلب على الخدمات وتوفيرها على المستوى القطرى لها شتى التبعات المخت            ك تك لفة، بما فى ذل

ة   "المكاتب القطرية القائمة الستيعاب      ا              " المحاور الفني ع الموظفين وغيره ادة توزي ة، اع ة الفرعي . أو المكاتب االقليمي
ة لتيسير التخفيضات المقترحة فى                وستؤدى توصيات أخرى الى زيادة التمويل لتكاليف المرتبات فى المكاتب القطري

ومن المأمول أن من الممكن تعويض       . من الموارد لتطوير مهارات الموظفين فى عدد من المجاالت        الشواغر أو مزيدا    
اءة             ادة الكف ورات زي هذه الزيادة فى التكاليف من طريق الوفورات الناشئة فى شتى التوصيات التى تعالج الترشيد، ووف

وارد   2005-2004 بيد أنه في أعقاب التخفيضات التى طبقت فى ميزانية الفترة        . والتفويض ى الم ، فلقد بلغت القيود عل
 .الحالية للبرنامج العادى حدا بات معه جليا بصورة متزايدة أن شبكة الالمرآزية قد وصلت منتهاها من الناحية المالية

يتم              .100 ة، س ى الميزاني  ان رد الفعل الذى سيصل من اللجنتين عن خطة التمثيل التفصيلية والتبعات المتطورة عل
رة    ل للفت ة الكام ل والميزاني امج العم ى برن ردة ف ة  2007-2006تضمينه بصورة مط ة جاري ذه عملي أن ه رارا ب ، اق

 .ستؤثر أيضا، فى األرجح، على ميزانيات الفترات المالية القادمة

 الميزنة الرأسمالية

اق           10/2003أنشأ قرار المؤتمر         .101 ة         مرفق اإلنفاق الرأسمالي ليضم تخطيط اإلنف ى إطار الميزن الرأسمالي إل
 :واإلطار المالي القائمين وذلك

 اختيار الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية ألغراض تحديد المصروفات الرأسمالية والترخيص بها؛ •
 .10-6إنشاء حساب اإلنفاق الرأسمالي بإضافة مادة جديدة إلى الالئحة المالية برقم  •

اب           ويعتبر هذا المرفق       .102 ل المصروفات الرأسمالية الضرورية بموجب الب تظم إلدارة وتموي  بمثابة أسلوب من
ؤتمر،        . الثامن ضمن إطار التخطيط القائم     ه الم ادي يوافق علي ومصادر أموال هذا الحساب هي اعتماد في البرنامج الع

 . خدمات االستثمار الرأسماليوالمساهمات الطوعية، والمبالغ المستردة من الرسوم التي ُتفرض على المنتفعين من
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ا    2011-2006وتضمنت الخطة المتوسطة األجل          .103 غ مجموعه ون دوالر  6,6 خططًا لإلنفاق الرأسمالي بل  ملي
 باالقتراحات ووافقت على األسلوب 17لجنة الماليةورحبت  . 16 ومشروع اقتراح لتمويلها   2007-2006في فترة السنتين    

 .ة من حيث نطاق الخطط المؤهلة لهذا التمويل ومن حيث مستوى التمويلالحذر الذي سارت عليه األمان

واردة في             1وخطة اإلنفاق الرأسمالي التي يرد ملخص لها في الجدول               .104  فيما يلي تتفق تمامًا مع المقترحات ال
ل   طة األج ة المتوس ـًا    2011-2006الخط ـا إطالقـ ى عنهـ ي ال غن روعات الت ى المش ي تقتصر عل ـرة ، وه ـي فتـ فـ

  :، ألن مدى إمكان تنفيذ خطط اإلنفاق الرأسمالي يعتمد على مستوى اإلنفاق الذي يمول من هذا المرفق2006-2007

 
دأت       6,6فهناك إنفاق رأسمالي مخطط يبلغ مجموعه        • ي ب تثمارات الت  مليون دوالر ويشمل االنتهاء من االس

ل  ر  3,9(بالفع وارد البش ة الم ذ خط ون دوالر لتنفي ذ  ملي ة للتنفي طة الالحق ة  )ية واألنش تثمارات دوري ، واس
ة          1,6(ضرورية لُنظم المعلومات وتقانة االتصال        مليون دوالر للتطبيقات اإلدارية والفنية والخدمات الهاتفي

ة ال   )داخل المنظم ر ط و أم ات وه ي غرف االجتماع ة ف ة الفوري دات الترجم ون دوالر إلحالل مع ، وملي
 انتظاره من زمن بعيد؛

اق الرأسمالي             6,9ناك أربعة مصادر ممكنة للتمويل مجموعها       ه •  مليون دوالر وهي مقترحة لحساب اإلنف
امن           . 2007-2006في فترة    اب الث رة في الب ك الفت وارد المخططة لتل رخيص بالصرف من الم وسيصدر ت

 .ضمن قرار ربط االعتمادات الذي يوافق عليه المؤتمر

 :تمويلوفيما يلي بيان مصادر ال     .105

ا        مليون2,9 وقدرها،  31/12/2005 المرّحلة في    المتأخرات  .106 ة في دورته ة المالي د وافقت لجن ى  108، وق  عل
م            القرار رق مالي ب اق الرأس اب اإلنف ى حس ق إل ر المنف يد غي ل الرص راح ترحي أخرات   6/2001اقت تخدام المت .  اس

ددًا        واعترفت اللجنة بأن هناك بنودًا آثيرة فّصلَّها القرار ا    أن ع اق الرأسمالي وب لمذآور وتقع أيضًا تحت تعريف اإلنف
ة    . 2005ستستمر بعد عام     استخدام المتأخرات من المشروعات التي آان مرخصًا بها في األصل في قرار            ومن األمثل

ة           امج العمل والميز        . على ذلك إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية ومعايير المحاسبة الميداني يقدم في برن ة الكامل    وس اني
 .تقدير أدق لهذه المبالغ المرحلة

رة       .107 ة فت ي نهاي ة ف ر المنفق الغ غي امن  2005-2004المب اب الث ى الب ة إل ون دوالر– المنقول ن .ملي يس م  ل
ولهذا، تحدث .  في المائة من االعتماد إذا أرادت المنظمة أن تتجنب التجاوز في النفقات      100الممكن بصفة عامة إنفاق     

رة    .  ل فترة مالية فوائض مختلفة في مبالغهافي آ  وقد ترغب األجهزة الرئاسية في نقل المبالغ التي لم ُتنفق في آل الفت
 .المالية من األبواب من واحد إلى ستة إلى الباب الثامن بما يسمح بتشغيل هذا المرفق تشغيًال فعاًال

اب ال           .108 ى الب اب األول إل وال من الب ه أم ادة توجي امن    إع اب الث و–سادس نحو الب ى ملي  الغرض هو  . دوالرن
ادات                        رادات من االعتم دفق اإلي تجميد جزء من االعتمادات في تلك األبواب في بداية الفترة المالية بما يضمن انتظام ت

رة ومن األفضل أن تكون هذه التحويالت في شكــل وفورات الكفاءة التي ستتحقق في فت  . إلى حساب اإلنفاق الرأسمالي   
اق الرأسمالي       2006-2007 ة اإلنف ذا  . ، ولكنها يمكن أن تشمل موارد آان على البرنامج المعني وضعها في ميزاني وه

الغ              ة لحساب المب األسلوب ال يظهر حتى اآلن في الجداول الموجزة في بداية الوثيقة، ريثما ينتهي النظر في أفضل آلي
ادات        .  التي سُتجنب   ديل في االعتم ون    وسيكون أول تع غ ملي ة الكامل              ي بمبل امج العمل والميزاني  دوالر جزءًا من برن

 .2007-2006لفترة 

ذ            .109 اء التنفي واب أخرى أثن ون دوالر  –تحويالت من أب إن       .ملي ة ف د بدق م تحدد بع ل ل م أن مصادر التموي  رغ
ى جانب المساهمات الطوعي                   ى الخدمات الرأسمالية، إل ا تشمل رسومًا عل رة    االحتماالت ربم ة، أو رسومًا ُتفرض م

 .واحدة بمناسبة برامج معينة

ى رصيد       1ويلخص الجدول        .110  التدفقات الداخلة والخارجة في حساب اإلنفاق الرأسمالي بما يسمح بالوصول إل
غ   امن يبل اب الث ي الب دئيًا ف ع مب ة 0,3متوق ي نهاي ون دوالر ف ادة . 2007-2006 ملي ة 10-6وبموجب الم ن الالئح  م

 .الية يحوَّل هذا الرصيد إلى حساب اإلنفاق الرأسمالي الستخدامه في الفترة المالية التاليةالم

                                                      
 645-624، الفقرات CL 127/7  الوثيقة  16

 79، الفقرة  CL 127/15  الوثيقة  17
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( ــةالحرآــــةالجــــدول ــاقحساب    في  المخططـ ــمالياإلنفـــــ ــدوالراتبـــآالفالرأســــ الــــ  1 :      )  
ي    ل ف غ المرح   المبل

31/12/2005  

ة  ترة المالي  الف

 2007-2006 

 التدفقات الداخلة المخطط لها
   2.900 31/12/2005ن المتأخرات  في مبالغ مرحلة م

   1.000  نقلت إلى الباب الثامن2005-2004مبالغ غير منفقة في نهاية 
  المرحلة إلى31/12/2005إجمالي األموال المتوافرة في 

2006-2007 
3.900 3.900 

 2.000   إعادة توجيه األموال من األبواب األول إلى السادس نحو الباب الثامن
 1.000   ت من أبواب أخرى أثناء التنفيذتحويال

 3.000   2007-2006إجمالي اإلضافات إلى الحساب الرأسمالي في 
 6.900   2007-2006إجمالي األموال المتوافرة في 

  
 اإلنفاق الرأسمالي المخطط له

 150   خدمات الهاتف. 1
 1.545   خدمات البيانات المشترآة. 2
 1.000   عمًا لالجتماعاتتقانة المعلومات د. 3
 3.900   نظام إدارة الموارد البشرية. 4

 6.595   2007-2006إجمالي اإلنفاق المقرر في 
  

 305   رصيد نهاية المدة المحول إلى حساب االنفاق الرأسمالي 

 

د إعداد                        .111 ة عن ى حصر نطاق الخطط المؤهل ل عل د وافقت من قب اق   ولما آانت لجنة المالية ق اقتراحات اإلنف
ة            رة المالي ا للفت الزم له ل ال ة     . الرأسمالي فقد أمكن وضع خطة إنفاق واحدة ومستوى التموي ة في الميزاني ولكن الواقعي

ا                     أدت إلى استبعاد مقترحات الستثمارات ضرورية أخرى في البنية األساسية للمنظمة ألنه لن يكون من الممكن دعمه
ة  دون اشتراآات إضافية أو مساهم     ان من               . ات طوعي تراتيجية أخرى آ ًا مقترحات اس ذا السبب نفسه ُترآت جانب وله

ات                        ق تقني د تطبي دتها عن شأنها أن ُتساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في األجل المتوسط، رغم أن من الممكن إثبات فائ
اً  ًا دقيق تثمارات تطبيق دير االس ل ت   .  تق ة الكام ل والميزاني امج العم ي برن ن ف اق   ويمك ادرات إنف ن مب يل ع ديم تفاص ق

 .رأسمالي سليمة ولكنها غير ممولة، وذلك حتى تستطيع األجهزة الرئاسية أن تنظر فيها

 اقتراح إنشاء مرفق اإلنفاق األمني في المنظمة

ذ أحداث                          .112 ه من الم بأآمل رة في الع ادة آبي ائل األمن زي بتمبر  11زاد الوعي بمس ول   / س د من      2001أيل م يع  ول
رًا مضمونًاا ة أصبحت أم ة العمل المأمون ال إن بيئ ك .  لممكن أن ُيق ي ذل ا ف دة، بم م المتح ة األم د واجهت منظوم وق

داد في أغسطس                     م في بغ اآن عمله ى أم ر      . 2003آب  /موظفو منظمة األغذية والزراعة، هجمات عل د انتهى تقري وق
رة              الفريق المستقل المعني بسالمة وأمن موظفي األمم المتحدة في ا          ى حاالت فشل خطي تنتاجات ُتشير إل لعراق إلى اس

 .في إدارة أمن األمم المتحدة وفي نظامه وممارساته

ى يتحقق األمن                          .113 اءلة حت الي والرصد وإطار المس ة التخطيط الم وفي تقدير المنظمة أن هناك حاجة إلى تقوي
رة إل         ات األخي ة      والسالمة للموظفين والممتلكات، مما أدى في األوق م تكن متوقع اق بصورة ل د اإلنف ذا   .  ى تزاي وفي ه

ة، لُييسر                       ي في المنظم اق األمن الخصوص يكون المطلوب من األجهزة الرئاسية أن تقدم الُنصح عن إنشاء مرفق اإلنف
 .اإلدارة المالية ضمن السياق القائم على النتائج

ة و              .114 ة المضيفة       وتقع المسؤولية األولى عن أمن وحماية موظفي المنظم ى الحكوم ا عل ولكن ضمن    .  ممتلكاته
ة                       ًا عن سالمة وأمن موظفي المنظم ام هو المسؤول نهائي دير الع م المتحدة يكون الم إطار نظام إدارة األمن في األم

ذا                           .  وممتلكاتها ة في ه دان األعضاء مسؤولية جماعي افي، وتتحمل البل ل الك ة يتطلب أيضًا التموي ة مأمون وتوفير بيئ
 .الخصوص

ا           .115 ن موظفيه ًال م ي آ ى تحم اليف حت ة التك ن الباهظ ال األم ن أعم ة م ل مجموع ة تموي ى المنظم ويجب عل
وفي ضوء   .  وأصولها بما يتفق مع السياسات والممارسات واإلجراءات المتبعة في مجال األمن في الوقت الحاضر              

ر ا          ة، بإصدار سياسة األمن        األحداث األخيرة اُتِخذت أعمال حاسمة لتقوية األمن في المق ار الميداني لرئيسي وفي المق
و           ة في يولي دة في المنظم األمن،         . 2003تموز   /الميداني الجدي ام الخاصة ب ور،       وتتضمن األحك ة أم ين جمل ع   من ب  دف

الذي يضم مكتب منسق األمن السابق في         (نصيب المنظمة في قسم السالمة واألمن الذي ُأنشئ حديثًا في األمم المتحدة             
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دات                   )مم المتحدة األ ن، والمع ى شؤون األم ؛ إلى جانب معايير تشغيل نظام األمن الدنيا ومعداته ومرافقه، والتدريب عل
 .الدنيا لتشغيل األمن في المباني

ام                    .116 ذ ع رًا من ًا آبي زاد المخصص   . 2001وقد ارتفعت الموارد المطلوبة لحماية الموظفين واألصول ارتفاع ف
رة       2,4من من   في الميزانية لأل   رة                 2003-2002 مليون دوالر في فت ة في فت امج العمل والميزاني ى وصل في برن  حت

ة في         7,6 ماليين أي بزيادة     10 إلى   2004-2005 ا المنظم ي تتحمله ة الت اليف الحقيقي  مليون دوالر، في حين أن التك
رة  ى   2005-2004فت ع أن تصل إل ن المتوق ون دوالر11,7 م رة  .   ملي ي فت ا ف د  2007-2006وأم در أن تزي  فالمق

 مليون دوالر على النحو الوارد تفصيله في الجدول التالي، بما في ذلك استبعاد              12,7المتطلبات إلى ما يبلغ على األقل       
ن     ر م ى أآث ي تصل إل ي، الت ر الرئيس ى المق راس مبن اليف ح اع تك رة 6,5ارتف ي فت ون دوالر ف . 2005-2004 ملي

ال       ادة النظر في أوضاع عرض                 ومعظم هذه التكاليف هي تك رر إع رة أن ُتب الغ الكبي ذه المب ررة، ومن شأن ه يف متك
 .ميزانية األمن وإدارته

)بآالف الدوالرات(متطلبات الموارد لألمن : 2الجدول   
ن  د األم ي بن ة ف اليف المتوقع   التك

2005-2004 

ادي  امج الع ا البرن تي يموله  ال

 تقدير تكاليف

 2007-2006 

 التنسيق األمني السابق في األمم نصيب المنظمة في
 المتحدة

2.760 4.000 

 300 300 بوليصة التأمين ضد األعمال الكيدية
المعايير الدنيا والمعدات وما يتصل بذلك في المكاتب 

 القطرية
5.760 6.340 

جهة االتصال لألمن الميداني في المنظمة وآاتب شؤون 
 األمن

480 480 

 718 718 مخصصات ألمن المساآن
بنود متنوعة تشمل المعايير والمعدات الدنيا للمكاتب 

 اإلقليمية والفرعية للمنظمة
350 350 

 12.188 10.368  ميداني-المجموع الفرعي لبنود األمن 
خدمات األمن في المقر الرئيسي وتشمل ترآيب حواجز 

 ضد االختراق 
805 500 

ترآيب غشاء مضاد لالنفجارات على نوافذ المقر 
 ئيسي الر

333 - 

 - 180 مصروفات أخرى في المقر الرئيسي
 500 1.317  المقر الرئيسي-المجموع الفرعي لبنود األمن 

 12.688 11.686 المجموع

 

واب                      .117 ين عدة أب والميزانيات والمصروفات الخاصة بحماية الموظفين واألصول موزعة في الوقت الحاضر ب
ف اإلدارة المالية والرقابة المالية على هذا المجال المهم من اإلنفاق، ويعوق صياغة             وهذا ُيضع .  ووحدات في المنظمة  

 .ترابط البرامج واألنشطة بشكل هرمي مع رسم أهداف واضحة لها وتنسيق الموارد المخصصة لتلك البرامج

ر مت                    .118 اليف غي ديرات      وتتعقد اإلدارة المالية للموارد المخصصة لألمن أيضًا بسبب حدوث تك ذب تق ة وتذب وقع
ل حصة  ا، مث دة بأآمله م المتح ي تشمل األم ات الت ي الترتيب ة ف ق باشتراك المنظم اليف، خصوصًا إذا آانت تتعل التك

دة  م المتح ي األم ن ف م السالمة واألم اليف قس ي تك ة ف ات  .  المنظم ر، تقلب د آبي ى ح ذه الشكوك، إل اقم ه ن تف د م ويزي
امج العمل           . لعالمية واإلقليمية والقطرية  األحوال األمنية على المستويات ا     ات تخفيض برن ومن العوائق الخطيرة متطلب

ى جوانب األمن                اق عل ل نقص اإلنف الموضوعى جراء مصروفات األمن غير المخطط لها، أى عدم القدرة على ترحي
 .من فترة مالية إلى الفترة التالية، نظرا للتأخيرات التى تخرج عن نطاق تحكم المنظمة

ام                      .119  2006ولمعالجة هذه النقائص الحالية قد ترغب األجهزة الرياسية في النظر في إنشاء مرفق إنفاق أمني لع
ة    ل والميزاني امج العم واب برن ن أب ا م اب مخصص له ي ب ة تضم ف رات المالي ددة الفت ل متع ة تموي ون آلي اب (ليك الب

ع األمن) التاس رًا ب اليف المتصلة اتصاًال مباش ع التك دانجمي ي المي ة وف ر الرئيسي للمنظم ي المق تكمال .  ف ويمكن اس
 .الصندوق بالمساهمات الطوعية

ة ويمكن                            .120 ى حساب األمن في المنظم ة ُتضاف إل رة المالي ة الفت اب في نهاي وأي أموال غير منفقة في هذا الب
 .ترحيلها إلى الفترات المالية المقبلة
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ة في حدود      2007-2006لميزانية في   وبالنسبة لبرنامج العمل وا        .121 وارد المطلوب در الم ون دوالر  12,7 تق  ملي
ر الرئيسي                ويمكن سحب    .  بحسب التقديرات التي جاءت في الجدول السابق، وذلك باستثناء تكاليف حراس مباني المق

رة 10 دة لفت ة المعتم ي الميزاني الي لألمن ف ي الوقت الح ين دوالر من المخصص ف ذا ،2005-2004 مالي  وأغلب ه
يمكن    )  مليون دوالر2,7(ومن الباب الثالث )  مليون دوالر6,3(المبلغ يأتي من الباب األول       ة ف ات المتبقي وأما المتطلب

 .، آما بالنسبة لبقية األبواب2007-2006تمويلها من مخصصات ميزانية 

ياق     .122 ة ضمن س ن اإلدارة المالي ي أن ُيحّس اق األمن ق اإلنف ة ومن شأن مرف وفر الرؤي ائج وأن ي ى النت ائم عل  ق
 .المطلوبة لجهود البلدان األعضاء والمنظمة من أجل ضمان بيئة عمل سليمة ومأمونة




