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 مقترحات الميزانية البرامجية

 السياسة العامة والتوجيه: الباب األول

 األجهزة الرياسية: 1-1البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج    برنامج عمل البرن

2004-2005  

  التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

فريالحقيقى   الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

ة يرات البرامجي    التغي

و ب النم   الحقيقى بموج

 

 برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم  بموج

 9.933 0 9.933 3.029 6.904 المؤتمر والمجلس 1-1-1
 5.146 0 5.146 )3.528( 8.674 خدمات المؤتمر 1-1-2
 2.769 0 2.769 499 2.270 خدمات المراسم 1-1-3
 1.750 0 1.750 0 1.750 إدارة البرنامج 1-1-9

 19.597 0 19.597 0 19.598 المجموع
    )1.471(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

    18.127     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية في النمو الحقيقي الصفري

يد     1-1يضمن البرنامج الرئيسي         .166 ررة           تنفيذ عملية اإلدارة الرش ًا للقواعد المق ة وفق وهو يغطي    .  ة في المنظم
ي      ر الرئيس ي المق م ف ال االتصال والمراس ذلك أعم س، وآ ان المجل س ولج ؤتمر والمجل يم الم امج .  تنظ دم البرن وُيق

ة                       ة بحسب السياسة اللغوي ة الكافي ة اللغوي وفير التغطي الرئيسي دعمًا لوجستيًا وخدمات الجتماعات المنظمة ويضمن ت
 .منظمةفي ال

ل بعض األنشطة فى الخطة المتوسطة األجل                            .167 ى تحوي رامج ال ين الب ا ب وارد فيم -2006يرجع النقل فى الم
ات، الخاصة 2011 ع الحكوم ات م ية والعالق زة الرياس دعم األجه امج ب امج 2-1-1من البرن ى البرن ا أن . 1-1-1 ال آم

امج    1-1-1ى آانت مدرجة من قبل فى البرنامج ، التباجتماعات الممثلين الدائميناألنشطة المتعلقة    ى البرن ، قد نقلت ال
1-1-3. 

رة      .168 نقح لفت ة الم ل والميزاني امج العم ان برن ى صعوبات 2005-2004وآ ل تخفيضات أدت إل  يتضمن بالفع
رامج والمخرجات المخططة           ذ الب  ، سيجري 2007-2006وفي ظروف النمو الحقيقي الصفري في       .  آبيرة في تنفي

وليس من المقرر إجراء أي تخفيض جديد في عدد أيام        .  البحث عن تحقيق آفاءة جديدة في تكاليف األنشطة والخدمات        
 :اجتماعات األجهزة الرياسية بموجب هذا التصور ولكن يمكن تصور قائمة إشارية لتدابير جديدة للتوفير تشمل

 فرض قيود أشد على طول الوثائق؛ •
دور      • ائق ال ة      تعزيز توزيع وث الطرق اإللكتروني ة            .  ات الرئيسية ب ائق اإلعالمي ع الوث ك توزي ى ذل ُيضاف إل

ك                            ط، وذل ى الطلب فق اء عل ائق بن ع الوث دائمين لطب ين ال ات مع الممثل بالطرق اإللكترونية فقط وعمل ترتيب
 بحسب احتياجاتهم الخاصة؛

دورات، و             • اء ال ى          إحداث تخفيض جديد في تكاليف العمل اإلضافي للموظفين أثن ة أشد عل ك بفرض رقاب ذل
 الجداول الزمنية؛

ة المصطلحات والمراجع      • د          (استبعاد خدمات مكتب ة ديفي ى مكتب ا إل ل المجموعة الخاصة به ك نق ي ذل ويعن
 ؛)لوبين

مثل تأشيرات السفر وجوازات السفر،       (تنفيذ آليات استرداد التكاليف عن تجهيز الوثائق اإلدارية وتسليمها           •
 األغذية العالمي؛من برنامج ) وغير ذلك

ا       • اءة إنتاجه ادة آف ؤتمر، أو زي س والم ات المجل ة الجتماع اج المحاضر الحرفي تبعاد إنت م  (اس ر القس انظ
 ).بوفورات الكفاءةالخاص 
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 تأثير النمو االسمي الصفرى

ؤتمر والمجلس وشؤون المر             .169 وافرة لقسم الم وارد المت .  اسم يعني هذا التصور إدخال تخفيضات أآبر على الم
ل اجتماعات مجموعة ال              ة لالجتماعات مث ال   77  وهذه التخفيضات ستمس أساسًا الدعم الذي تقدمه األمان دفق أعم ، وت

 .الترجمة، والخدمات المراجعية لوثائق االجتماع الرسمية

 السياسة والتوجيه والتخطيط: 2-1البرنامج الرئيسى 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     امج عملبرن البرن

2004-2005 

التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

 الحقيقى الصفري

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

 التغيرات البرامجية

  بموجب النمو

 الحقيقى

 برنامج عمل

2006-2007  

ى  و الحقيق ب النم  بموج

 7.879 0 7.879 0 7.879 ديوان المدير العام 1-2-1
 9.166 0 9.166 )1( 9.167 برامج ووضع الميزانية والتقييمتخطيط ال 1-2-2
 6.472 0 6.472 0 6.472 المراجعة والتفتيش 1-2-3
 2.855 0 2.855 0 2.855 الخدمات القانونية 1-2-4
 1.863 0 1.863 0 1.863 تنسيق البرامج والعمليات 1-2-5

 28.234 0 28.234 )1( 28.236 المجموع
     )1.873(     مى الصفرىتأثيرات النمو االس

     26.361     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية في النمو الحقيقي الصفري

ام            .170 دير الع امج   )1-2-1(يشمل هذا البرنامج الرئيسي االعتمادات الخاصة بالمكتب المباشر للم ؛ ومكتب البرن
ذي يض        )2-2-1(والميزانية والتقييم    ام ال ة            ؛ ومكتب المفتش الع ) 3-2-1(م الموظفين الموجودين في المكاتب اإلقليمي

ة           ق     (وجزءًا من تكاليف مكتب الشؤون القانوني ي تتعل ة     "الت ديم       )4-2-1" (بالمشورة داخل المنظم ، والتي تتضمن تق
ديم الخدمات ل                       ة، وتق ة عن المسائل القانوني ة  المشورة للمدير العام وللمصالح الفنية ولألجهزة الرياسية في المنظم لجن

المى واإلقليمي، ومباشرة                          ى المستويين الع ة عل ة الدولي ات القانوني ة، ودعم إعداد االتفاق الشؤون الدستورية والقانوني
اطات          يق النش ب تنس اليف مكت ن تك ة م ب حص ى جان ة، إل ل الدولي ة العم ي منظم ة ف ة اإلداري ام المحكم ايا أم القض

ق ب      ي تتعل ة الت املة عن التنسيق     المعيارية والتنفيذية والالمرآزي ة من     ).  5-2-1(مسؤولياته الش اليف المتبقي ا التك وأم
امج       ت البرن ة تح ي الميزاني دخل ف ي ت رين فه ين األخي ذين المكتب اء  :  3-1-3ه دان األعض ة للبل اعدة القانوني ، المس

امج    الممثلون القطريون،  4-3والبرنامج الرئيسي    دان األعض          3-5-3 والبرن اون مع البل ات التع اون     اتفاق اء ودعم التع
 .االقتصادي والتعاون التقني فيما بين البلدان النامية

زة                    2-2-1وبموجب البرنامج        .171 ا األجه امج لتنظر فيه ة البرن ا لجن ي ُتقرره  ُتنفذ إدارة التقييم عمليات التقييم الت
ـارج الميزا             ة الرياسية، إلى جانب دعم عملية التقييم الذاتي وتقييم األموال مـن خـ ـج     .  ني  2007-2006وينــص برنامـ

عملية تقييم (األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات الشاملة للمنظمة بأآملهــا     : على خمس أو ست عمليات تقييم ُتغطي      
ين   ن الفئت ل م ن آ دة م ري    )لواح توى القط ى المس طة عل يم األنش د، وتقي ي واح امج رئيس ين؛ وبرن امجين فني .  ؛ وبرن

ان        وسيقدم الدعم الف   ى آي ة ال نى للتقييم الذاتي من جانب هذه اإلدارة، فى حين ستنقل الموارد من البرامج الفنية واالداري
رة      التقييم: 2-2-1برنامجى جديد ُيدار مرآزيا فى اطار البرنامج       ل المساعد خالل الفت  وبعدها سيعاد تخصيص التموي
 .المالية الى األقسام التي ُتنفذ عمليات التقييم الذاتي

امج       .172 ة     5-2-1وبموجب البرن ًا لسياس ة دعم ة والالمرآزي ة والتنفيذي اطات المعياري يق النش ب تنس دم مكت  ُيق
اليف              الالمرآزية وذلك بأن يضمن توافر عالقة وظيفية بين المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية بما يؤدي إلى فاعلية التك

وفير الخد              ة ت ة لعملي املة واالستجابة بصورة وافي دان األعضاء  بصورة ش ذلك من       .  مات للبل ق ب ا يتعل وهو يرصد م
ر      ي المق واء ف ة س دات المنظم ائر  وح ات والُنصح لس دم المعلوم ا وُيق ة بأآمله ي المنظم يق ف ذ والتنس ات التنفي ترتيب

ا               .  الرئيسي أو في الميدان، بشأن قضايا التنسيق         ة فيم دعم للمكاتب الميداني ّدم المكتب الُنصح والتنسيق وال ق   وُيق  يتعل
ود               ه    .  باشتراآها في عمليات اإلصالح في األمم المتحدة وجهودها اإلنمائية، ومساهمتها في هذه العمليات والجه ا أن آم

 .يقدم التنسيق والدعم للمكاتب اإلقليمية في تنظيم المؤتمرات اإلقليمية وسير أعمالها
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 تأثير النمو االسمي الصفري

ة بموجب           .173 درة المكاتب              التخفيضات المطلوب رًا في ق لبيًا آبي أثيرًا س تصور النمو االسمى الصفرى ستؤثر ت
اء عدة وظائف        .  سالفة الذآر على تنفيذ مجموعة األعمال المقررة لها        امج      .  فسيستدعي األمر إلغ ثًال بموجب البرن فم

ا         1-2-2 ا يتصل به ائج وم ى النت ة عل ا أن  .  من ُنظم المعلومات    سينخفض تقديم الدعم إلى تنفيذ ُنظم الميزنة القائم آم
أي الميزانية الخاصة   (تمويل التقييم الذاتي سيتطلب دعمًا من خارج الميزانية؛ وسينخفض التنفيذ الفعلي ألعمال التقييم              

ين   ) بغير الموظفين الستخدام أشخاص خارجيين للتقييم وللسفر       بنحو النصف تقريبًا مما يؤدي إلى االستغناء عن عمليت
الث عمل ة           أو ث اء لألفرق ارجيين آرؤس اريين الخ تخدام االستش ي اس يض ف ى تخف ية وإل زة الرياس يم لألجه ات تقي ي

ة في تصور       عمليات مراجعة الحسابات والتفتيش   ورغم أن   .  وآمشارآين في عمليات التقييم    ة عالي ا أولوي  أصبحت له
ة                       اول بطريق ن يستطيع أن يتن ام ل تش الع إن مكتب المف ة          النمو االسمي الصفري ف ي وضعها لمراجع ة الخطة الت وافي

ة                       ع الميداني ة في المواق ة الداخلي .  الحسابات على أساس األخطار وسيضطر بوجه خاص إلى تقليل نشاطه في المراجع
ات الغش وإجراء استعراضات خاصة           رة االستجابة لتحقيق ة،     .  آما ستتأثر بدرجة آبي ا أن مكتب الشؤون القانوني آم

ة الحرجة      الذي سيتأثر برنامج عمل    ه الكتل وافر لدي ه آثيرا، على أية حال، باجراء التخفيض الكبير فى االيرادات، لن تت
ه     ي أداء أعمال تمر ف ى يس و االسمي الصفري حت رية بموجب ظروف النم ر البش وارد غي رية والم وارد البش ن الم م

تدامة    ة مس ة بطريق فة وافي اق بص عة النط ة الواس يق ال .  القانوني ب تنس ة  وسيضطر مكت ة والتنفيذي اطات المعياري نش
 .والالمرآزية إلى تخفيض الخدمات التي ُيقدمها لهيكل متطور ومعقد وال مرآزي

 التنسيق الخارجى واالتصال:  3-1البرنامج الرئيسى 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة  يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم   بموج

  صفرىال

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو 
 الحقيفي

 الصفري

ب ة بموج يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

العالقات الخارجية  1-3-1
 والتنسيق

11.363 )6.915( 4.448 0 4.448 

 11.027 0 11.027 0 11.027 مكاتب االتصال 1-3-2
 15.475 0 15.475 )6.915( 22.390 المجموع

     )247(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى
     15.228     المجموع

 

 التوجهات الموضوعية بموجب النمو الحقيقي الصفري

ة       1-3-1يغطي البرنامج        .174  أعمال المستشارين الخاصين للمدير العام، بما في ذلك الوحدة المسؤولة في المنظم
م المتحدة              عن التن  ة األم ة في عدة            . سيق والتعاون مع المنظمات األخرى في منظوم ه يشمل مساهمات المنظم ا أن آم

س        ة، ومجل ة الدولي ة المدني ة الخدم ترآة ولجن يق المش دة التنس ل وح ا مث دة بأآمله م المتح ة األم مل منظوم ات تش آلي
غ        وقد ُنقلت موارد آانت   . الرؤساء التنفيذيين والهيئات التابعة لـه     ة بمبل ات      6,3 مدرجة في الميزاني ون دوالر لترتيب  ملي

ا أن رصيد التخفيض فى                  ي، آم اق األمن رح لإلنف ى المرفق المقت امج إل ذا البرن االت من ه ين الوآ األمن المشترآة ب
 .2-5-3 يرجع الى النشاطات المقررة ألمانة التحالف الدولى ضد الجوع فى اطار البرنامج 1-3-1البرنامج 

في  (وفي أمريكا الشمالية   ) في نيويورك وجنيف  ( مكاتب االتصال مع األمم المتحدة       2-3-1ويغطي البرنامج        .175
 ).في يوآوهاما(، ومع اليابان )في بروآسل(ومع االتحاد األوروبي وبلجيكا ) واشنطن العاصمة

 تأثير النمو االسمي الصفري

ات               .176 زام          لن يكون من الممكن تخفيض المخصص لآللي ا، نظرًا اللت م المتحدة بأآمله ة األم ي تشمل منظوم الت
ات        ذه اآللي اليف الخاصة به ام التك ات اقتس ة بترتيب د         . المنظم تيعابية في مكاتب االتصال فق درة االس وبسبب ضآلة الق

ا   ى أنه رت عل ل"اعُتب ة بالكام ارين     ".  محمي طة المستش ذا التصور بواس ي ه ب التخفيضات ف ة أغل ي مواجه وينبغ
 .لخاصين للمدير العاما




