
 63  2007- 2006وجز برنامج العمل والميزانية للفترة م
 

 خدمات الدعم: الباب الخامس

 دعم المعلومات والمطبوعات: 1-5البرنامج الرئيسى 
 )المبالغ بآالف الدوالراتجميع (

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم  بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ة  البرامجي
و ب النم  بموج

ي   الحقيق

ل امج عم  برن
2006-2007 
و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 16.487 0 16.487 0 16.487 عام والمطبوعاتدعم اإلعالم ال 5-1-1
 1.577 0 1.577 0 1.577 إدارة البرنامج 5-1-9

 18.065 0 18.065 0 18.064 المجموع
     )1.324(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     16.741     المجموع

 

  النمو الحقيقي الصفريبموجبالتوجهات الموضوعية 

ذا البر       .317 ال النشر     يضم ه ة باالتصاالت وإدارة أعم ع األنشطة المتعلق امج الرئيسي جمي دفقًا  .  ن وهو يضمن ت
ين                    ة مع مجموعة واسعة من المتلق ؤدي دورًا     .  مستمرًا من االتصاالت إلى أعضاء المنظمة واتصاالت تفاعلي وهو ي

ة عن                  ين وحدات المنظم ة     مرآزيًا في دعم استراتيجيات معالجة القضايا المشترآة ب ا   .اإلعالم برساالت المنظم  وفيم
ام والوصول              دعم واإلعالم الع ات، وسياسة النشر وال يلي بيان النقاط البارزة للعمل المخطط في االتصال المتعدد اللغ

 .إلى الجمهور بموجب النمو الحقيقي الصفري

تراتيجية وخطة لالتصال من جانب الم     .318 م تطوير اس امج الرئيسي دع ى سيواصل البرن نتين، إل ة آل س نظم
ة            رامج وأحداث نوعي ًا لب ة             .  جانب استراتيجيات االتصال الموجهة دعم واد وخدمات إعالمي اج م ه سيغطي إنت ا أن آم

دان                    ين البل متعددة اللغات ُتعتبر ضرورية للعمالء داخل المنظمة في جهودها لرفع الوعي وفهم أنشطتها وتقوية الدعم ب
ي             األعضاء لكل من البرنامج العا     ة المستوى الت دي والبرنامج الميداني وسيواصل قسم اإلعالم أنشطته اإلعالمية رفيع

ك  : تشمل ي ذل ا ف ة بم واد المطبوع ديو؛ الم ة أو الفي ي سواء لإلذاع توى االحتراف ى المس واد صالحة للبث عل اج م إنت
ة والملصقات؛ المعارض و               ات والنشرات االعالني ائق، والمطبق ة       الكتّيبات، وصحائف الحق واد العرض؛ إدارة مكتب م

ع                           ود، تصميم موق ة تليف ديم عروض بمختلف وسائل اإلعالم؛ دعم حمل ا؛ تق صور رقمية شاملة تخدم المنظمة بأآمله
 .على الويب

وسيواصل قسم اإلعالم أداء وظيفته في إدارة عمليات النشر المتكاملة الشاملة لمختلف أجهزة اإلعالم والتي                      .319
غي  طة تش م أنش دار        تض من إص ا يض ر بم ال النش ي مج ة ف ال المنظم ل إدارة أعم ن أج ارية، م ة واستش لية ومعياري

ات المنتجات     ائر فئ دة لغات ومعالجة س ة المستوى وبع وب وبمالمح رفيع ي الوقت المطل ة الجودة ف منشورات عالي
ر        آما أن اتفاقات االشتراك في النشر مع الناشرين الت         .  اإلعالمية بالطريقة المناسبة   اديميين، والنشر بغي جاريين واألآ

ال     ي مج ة ف ة المنظم ي إدارة سياس ات، وف ة المعلوم ة إذاع ي أداء وظيف ا ف ا أهميته ة، له ي المنظم مية ف ات الرس اللغ
 .الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

م القضايا                        .320 ام وفه وعي الع ادة ال ين زي ى المتلق ام والوصول إل ة   ومن شأن العمل في اإلعالم الع ة بوالي  المتعلق
ة     ة لأللفي داف اإلنمائي ة واأله المي لألغذي ة الع ؤتمر القم داف م از أه ية إلنج دعم واإلرادة السياس ة ال ة وتقوي .  المنظم

املة                    ددة اللغات وش ة متع المي بخدمات إعالمي وسيهدف البرنامج إلى الجمهور الرئيسي على المستويين اإلقليمي والع
ام  وبحمالت الوصول إلى الجمهور     ات الصحفية باللغات                   .   الع د الواسع هي البيان ذا الجه واألدوات الضرورية في ه

زة اإلعالم      ع أجه ين م ابالت وجلسات التلق ب؛ إجراء المق ى الوي ات عل دة لغ ة بع اء المنظم ة أنب ع غرف الرسمية؛ موق
ة وتلفزيوني                    واد إذاعي ديم م ام؛ تق دير الع ع الم االت بتوقي رامج    والمؤتمرات الصحفية؛ نشر مق وسيوجه  .  ة لمختلف الب

دمات          تراتيجي لخ تخدام االس الل االس ن خ ي م توى اإلقليم ى المس ين عل ى المتلق ول إل ز الوص اص لتعزي ام خ اهتم
 .خارجية
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 تأثير النمو االسمي الصفرى

ى موقع  تقليل حجم المواد المنتجة لغرفة األنباء عل      : سيقلل النمو االسمى الصفري من نطاق ونوعية الخدمات            .321
 .ويب الخاص بالمنظمة؛ تقليل عدد البيانات الصحفية الصادرة سنويًا وفرض حد أقصى لطولها

ر        .322 ة التحري ن ناحي ة م واد اإلعالمي ودة الم ى ج ة عل م المحافظ تطيع القس ن يس وظفين ل دد الم اقص ع ع تن وم
 .ولة في شكل مطبوع أو في شكل إلكترونيواإلنتاج وال أن ينشر منتجات إعالمية متعددة اللغات بالمستويات المقب

 الشؤون اإلدارية: 2-5البرنامج الرئيسي 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

امج     برنامج عمل البرن

2004-2005  

ة يرات البرامجي  التغي
ي  و الحقيق ب النم بموج

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

  التغييرات البرامجية

   موجبب

ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 21.484 0 21.484 671 20.813 الخدمات المالية 5-2-1
 2.036 0 2.036 0 2.036 نظم المعلومات وخدمات التقانة 5-2-2
 19.923 1.000 18.923 75 18.848 خدمات الموارد البشرية 5-2-3
 6.705 0 6.705 1 6.704 إدارة البرنامج 5-2-9

 50.148 1.000 49.148 747 48.402 المجموع
     )3.266(     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     45.883     المجموع

 

 النمو الحقيقي الصفريبموجب التوجهات الموضوعية 

امج الرئيسي      .323 وارد ال2-5يشمل البرن دمات الم ة وخ ات المالي ُنظم المعلوم دمها  مخصصات ل ي تق رية الت بش
ة         ام المساعد              .  مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية والمكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعي دير الع ه يشمل مكتب الم ا أن آم

ة                      ة لمصلحة الشؤون االداري ام التابع وفير الخدمات لألقس ق بت للمصلحة، وحصة من تكاليف إدارة الدعم اإلداري تتعل
ة               وبعد الطلب من  .  والمالية  جانب لجنة المالية ُقّدمت موارد لقسم الشؤون المالية مما أعاد تمويل خمس وظائف من فئ

 . المنقح2005-2004الخدمات العامة آانت قد ُألغيت في برنامج العمل والميزانية 

  الخدمات المالية: 1-2-5البرنامج 

ار دو     .324 ر الملي اوز بكثي دفق أصول تج ة ت م الشؤون المالي دير قس نةي ة .  الر آل س اوز ثالث ا تج الج م و ُيع وه
ة                      ة من خارج الميزاني ًا من األنشطة الممول ا دائم د حجمه وبموجب  .  ماليين قيد محاسبى، بعضها معقد تمامًا، ويتزاي

امج  ة    1-2-5البرن تويات المقبول ة بالمس ابات المنظم ك حس م مس م   ( سيواصل القس ي األم ابية ف ايير الحس ام المع نظ
دة والم ة    المتح فة عام ة بص بية المقبول ادئ المحاس ع       ) ب وب لجمي ت المطل ي الوق ة ف ة الدقيق ات المالي دم المعلوم ويق

ره،                  .  المستويات داخل المنظمة ولألجهزة الرياسية     ا سبق ذآ ة، آم ة الخدمات العام ورغم إعادة خمس وظائف من فئ
ى ال           انى وظائف عن الحد األدن دار ثم ل بمق تقلون    فإن عدد موظفي القسم سيظل أق ه االستشاريون المس .  ذي أوصى ب

وسيكون لذلك تأثير سلبي على معالجة المدفوعات اليومية، وعلى نتائج حسابات المشروعات، وعلى موظفي حسابات               
 . القبض وغيرها من اإليرادات، وحسابات آشوف المرتبات

  نظم المعلومات وخدمات التقانة: 2-2-5البرنامج 

ا       .325 ي البرن ات،       2-2-5مج المخصص ف ة المعلوم م وتقان م ُنظ رة لقس ة المباش اليف اإلداري ي إال التك  ال يغط
ة فهي             .  باستثناء مدير القسم وسكرتيرة تظهر وظيفتهما تحت إدارة البرنامج         اليف ُنظم المعلومات والتقان ة تك وأما بقي

 .التصاالت والتطبيقات الحاسوبيةموزعة على مختلف البرامج التي تستخدم البنية األساسية لتقانة المعلومات وا

وحجم هذه الطلبات يتزايد .  وتتحدد أولويات ُنظم وتقانة المعلومات بحسب الطلبات من جميع برامج المنظمة              .326
ة     .  باستمرار وذلك بسبب زيادة استخدام تقانة المعلومات واالتصاالت في عمليات المنظمة        فمثًال يكون قسم نظم وتقان

سؤوًال عن وضع ودعم مجموعة آبيرة من الُنظم اإلدارية، بما في ذلك ُنظم أوراآل المالية ونظام الموارد             المعلومات م 
رة              ذي سيحل في فت ات ال البشرية في أوراآل الذي سيحل محل اإلطار الرئيسي للموارد البشرية وُنظم آشوف المرتب
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وبية  . 2006-2007 ات الحاس ادرات التطبيق اعد مب م يس ا أن القس ة  آم ات الزراعي المي للمعلوم ز الع ل المرآ مث
ات  المي لمعلوم ام الع م الخرائط ذات الصلة، والنظ ة ورس نقص األغذي ذائي والتعرض ل دام األمن الغ ات انع ومعلوم

ى اإلنترنت                 ة عل ات قائم رًا تقني ومن  .  مصايد األسماك، ونظام المعلومات الحرجية، ومجموعها تستخدم استخدامًا آبي
 .سية للقسم أيضا ضمان توافر البنية األساسية الحاسوبية الالزمة للمنظمةاألنشطة الرئي

ارجيون       .327 اريون الخ ره االستش ذي يعتب توى ال ن المس ل م ل أق و بالفع ل ه الي للتموي توى الح ويالحظ أن المس
ى أخط      ة وإل ار إضافية في أمن    مقبوًال لدعم عبء العمل الجاري وأن ذلك يعرض المنظمة لعدم توافر الخدمات الكافي

 .المعلومات

  خدمات الموارد البشرية: 3-2-5البرنامج 

ة     3-2-5يشمل البرنامج        .328 وارد البشرية، والوحدة الطبي ذآور في     .   قسم خدمات إدارة الم وسيستمر القسم الم
دم ا               ة     معالجة الطائفة الواسعة من قضايا إدارة الموارد البشرية، ويعزز دوره االستشاري آما يق دعم للمكاتب الميداني .  ل

ا                  وارد البشرية وتنميته ة        .  وفي هذا السياق، سيطبق القسم أسلوبًا أآثر تكامًال في تخطيط الم ة القادم رة المالي وفي الفت
ًا                    ذا يتطلب التزام رًا وه ازًا آبي ات أوراآل إنج ى تطبيق تنادًا إل ق بالكامل اس د طب سيكون نظام إدارة الموارد البشرية ق

رًا م مآبي ب القس ين   .  ن جان ترآة ب اورات المش ي المش ارآة ف م المش دة، سيواصل القس م المتح ة األم وضمن منظوم
ة،              م المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدي ة، وصندوق األم ة الدولي الوآاالت، وخصوصًا ما يتعلق بلجنة الخدمة المدني

 .بما يضمن السير على أسلوب واحد في مسائل إدارة الموارد البشرية

وخصوصًا (االستهداف في التعيينات    : وسيقدم قسم خدمات ادارة الموارد البشرية دعمًا ألنشطة المنظمة مثل              .329
ة بالكامل        ر الممثل اج                     )من البلدان غي ة؛ إدم اءات اإلداري وين الكف ين؛ تك ة لصغار الموظفين الفني رامج إنمائي ، وضع ب

 .الموارد البشرية؛ برنامج متطور لرفع مستوى الموظفينالقضايا الجنسانية وقضايا التنويع في إدارة 

ذت بالفعل          .  وستتحمل الوحدة الطبية واليتها المتعلقة بصحة الموظفين           .330 ي ُنف ادرات الت ع   (وبعد المب يم مواق تقي
فر  االت الس ي ح دة ف ادة الممت ة، والعالج الطبيعي والعي ة األرغونومي ن الناحي ل م را) العم دة ب تنفذ الوح ة س مج وقائي

 .استنادًا إلى البيانات من نظام معلومات الصحة المهنية

  إدارة البرنامج: 9-2-5البرنامج 

امج      .331 ديري  9-2-5يشمل البرن ب م ة، ومكات ة والمالي اعد لمصلحة الشؤون اإلداري ام المس دير الع ب الم  مكت
ة للمصلحة     األقسام وحصة من تكاليف إدارة الدعم اإلداري الموزعة، ُتقابل ال          اليف إدارة       .  خدمات المقدم ة تك ا بقي وأم

ك          الدعم اإلداري فهي موزعة على مختلف برامج اإلدارة في مصالح المقر الرئيسي التي تحصل على الخدمات من تل
دعم اإلداري والمشورة ومعلومات اإلدارة للمصالح في                           . اإلدارة ددًا من خدمات ال دم ع ك اإلدارة تق ذآر أن تل ومما ُي
وائح                   مجا الت الشؤون المالية والميزانية والمشتريات واالقتناء، وفي شؤون العاملين والسفر، بما يتفق مع القواعد والل

 المطبقة في المنظمة

 تصور النمو الحقيقي

وارد البشرية                   .332 دان الم ة في مي ا أولوي ة له ل العمل في مجاالت ثالث وين  ) 1: (من شأن النمو الحقيقي تعجي تك
 المرجع (ة بالكامل   ــة العمل للتعيين مـــن البلدان غيـــر الممثل      ــذ خط ــتنفي) 2( اإلدارة وخطة تكميلية لتنميتها؛      آفاءات

FC 107/16( ؛)تطوير وتحسين نظام إلدارة األداء يكون مرتبطًا بنموذج التخطيط في المنظمة) 3. 

 تأثير النمو االسمي الصفرى

، بما في ذلك المخصصات      2-5صفرى إحداث تخفيض شامل في البرنامج الرئيسي        من شأن النمو االسمى ال         .333
ويعني ذلك إمكان إنقاص     .   مليون دوالر  5,6غير المباشرة لحسابات المجّمع الحاسوبي وإدارات الدعم اإلداري بمبلغ          

درة                   .   وظيفة 30نحو   ل ق ى تقلي ة إل رات المالي ديم أي       وقد أدت التخفيضات المتعاقبة في مختلف الفت ى تق المصلحة عل
 .شيء غير الخدمات األساسية

ى                                .334 درتها عل ل ق ة وتق ة في المنظم ة الداخلي رة الضوابط المالي وسيضعف النمو االسمى الصفرى بدرجة آبي
ب     ت المناس ي الوق ة وف ة وآامل ابات دقيق اج حس ة     .  إنت امج مراجع ى برن ؤثر عل ًا أن ت ات أيض أن التخفيض ن ش وم

 .لية في المكاتب الميدانية، وسيكون من الضروري تقليل تواتر عمليات مراجعة الحساباتالحسابات المح
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م                .335 ع ُنظ ى جمي ة، أي عل ة واإلداري ات المالي ى المعلوم ح عل أثير واض فري ت مي الص و االس يكون للنم وس
ه      وسيكون مطلوبًا من القسم إحداث تخفيض آبير في خدمات تط           .  المعلومات وأنشطة التقانة   .  وير ُنظم المعلومات لدي

أثير                       ـه ت ذا ل وستقل ساعات عمل الموظفين في المرآز الحاسوبي من تسعين ساعة آل أسبوع إلى أقل من خمسين، وه
رامج الحاسوبية          .  سلبي في المنظمة بأآملها  اد الحاسوبي وتحديث الب ى صيانة العت ود شديدة عل اك قي .  آما ستكون هن

ًا ت  ن الضروري أيض يكون م ات     وس دمات لالجتماع ي الخ ة، وف اتف المرآزي ة اله ي بدال دمات ف تويات الخ ل مس قلي
 .وللمؤتمر، وألنشطة اإلدارة الرشيدة ولمكتب المساعدة بالمعلومات المالية واإلدارية

ر من                                .336 ذ عدد آبي وبالنسبة لقسم إدارة الموارد البشرية فلن يكون من الممكن في النمو االسمي الصفري تنفي
ادة                   (ناصر خطة العمل للتعيينات     ع ات، وزي ا وتنظيم أسواق للوظائف في الجامع تنظيم بعثات للتعيين والمشارآة فيه

ا                  ).  استخدام اإلنترنت، وغير ذلك    ال إدارة الوظائف وخدمات الموظفين مم ل أعم وسيكون من الضروري أيضًا تقلي
ي معالجة مقترحات إ ق ف ذي ُينف ي الوقت ال ادة ف ى زي ؤدي إل ار ي ة اختي واتر اجتماعات لجن ل ت اء الوظائف وتقلي نش

ع      .  الموظفين ات دف ولن يكون من الممكن تنفيذ الترشيد المقرر لخطة تعويض العاملين، بما في ذلك تحسين إدارة عملي
 .وستضطر اإلدارة الطبية إلى استبعاد جميع البرامج الوقائية وبرامج تقديم الُنصح.  المستحقات

يتط     .337 دعم اإلداريوس دمها إدارة ال ي تق دمات الت يض الخ و االسمى الصفرى تخف ن أجل .  لب تصور النم وم
ا                    ة، دون أن يلحقه امالت المالي ات السفر والمع ديم الخدمات للموظفين وعملي ل تق ى الوظائف الحاسمة، مث الحفاظ عل

ذي يمكن النظر في تخفيضه هو مكتب المساعدة                     د ال دعم الحاسم          و.  ضرر، فإن المجال الوحي تبعاد ال ك اس ى ذل معن
ة         ائف َحَمَل ذ وظ د تنفي ورة عن ى المش عت إل ا س كالت أو آلم ت مش ا واجه ة آلم اء المنظم ف أنح ي مختل دات ف للوح
ر                   الميزانيات أو بادئي المعامالت لديها؛ استبعاد الدورات التدريبية؛ انخفاض في اختبار النظام أو في تقديم طلبات تغيي

 .م دعم لعمليات اإلقفال في نهاية السنةاألنظمة، عدم تقدي




