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 الخدمات المشترآة: الباب السادس
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

ي   امج الرئيس   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

 يةالتغييرات ا لبرامج

  بموجب

ي  و الحقيق النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 52.949 0 52.949 463 52.486 الخدمات المشترآة  6-0
 52.949 0 52.949 463 52.486 المجموع

تأثيرات النمو االسمى 
 الصفرى

   )3.184(    

    49.765    المجموع

 صفريالنمو الحقيقي البموجب التوجهات الموضوعية 

د                      .338 ك خدمات البري ا في ذل اليف الخدمات المشترآة، بم اب تك ذا الب في تسيير قسم الخدمات اإلدارية يغطي ه
ذلك      اني، وآ يانة المب تريات، ص جالت، المش ات والس ائق، المحفوظ ع الوث ية، توزي ة الدبلوماس د  (والحقيب م ُتعتم ا ل م

ي       ترتيبات إدارة مالية أخرى من جانب األجهزة الري        اق األمن ة األشخاص والممتلكات      ) اسية بموجب مرفق اإلنف حماي
ة             ذلك من تنسيق مع السلطات الحكومي ا يتصل ب اليف الخدمات      .  واألماآن في المقر الرئيسي، وم ه ُيغطي تك ا أن آم

 .المشترآة المماثلة في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية

مناخ من ارتفاع الطلب على الخدمات الجيدة، وارتفاع تكاليف إدارة مرفق            ويعمل قسم الخدمات اإلدارية في           .339
ى                     ق ضغوطًا قاسية عل ا يخل واء، مم المقر الرئيسي وتوسع هذه التكاليف، إلى جانب زيادة تكاليف المنافع وتكييف اله

ك   وفي مجال المشتريات هناك نقص في الموظفين في مجاالت الرصد ودعم موظفي الشراء             .  الموارد والسجالت وذل
 .بسبب توسع األنشطة، مما يعرض المنظمة لعدم آفاية الضوابط

ع أن        .340 رًا، بسبب العمل المتصل بحاالت الطوارئ، ومن المتوق عًا آبي تريات توس د توسعت وظائف المش وق
ائم اآلن الي الق تواها الع ى مس تمر األنشطة عل اعدة للمكاتب المي.  تس يقدم المس م س ا أن القس ذ أنشطة آم ي تنفي ة ف داني

ة                      .  المشتريات ى تقوي ة عل دان األعضاء المعني دريب، ويساعد البل وسيؤدي أيضًا دورًا جديدًا في بناء المؤسسات والت
 .قدراتها على إجراء عمليات المشتريات، في سياق برامج ومشروعات آبيرة ممولة من طرف واحد

ائق والسجالت المرآ     .341 ى وستستمر خدمات الوث ز عل ين والترآي ديم الخدمات للمنتفع ي تق ة واالتصاالت ف زي
تعزيز نظام االدارة الرقمية للسجالت، القادر على العمل في مختلف الشبكات المحلية وشبكات المناطق الواسعة داخل                 

رات أخرى                  .  المنظمة  في   وقد أدت هذه المبادرات إلى شيء من إعادة تشكيل وحدات السجالت، وتخطيط إدخال تغيي
ة              .  الفترة المالية المقبلة   اع تقان ك باتب ع المطبوعات، وذل وسيستمر العمل أيضًا في إدخال العمليات الحاسوبية في توزي

 .جديدة للطباعة وتلزيم عدد من الخدمات في الخارج

ا في                             .342 ة، بم م احتياجات الصيانة الجاري ة األمر ث ك التنظيف    وتشمل صيانة المبنى تكاليف المنافع في بداي ذل
ة التفصيلية             .  والتجديد والتحسين  ات الفني اني وللترآيب ان يحدث    .  آما أنها تشمل عملية صيانة مرة واحدة للمب ا آ وآم

ر                            ة األساسية المخصصة غي ع مستوى البني رى ورف ال الصيانة الكب ة ألعم في الماضي يظل المخصص في الميزاني
ى جانب الجهات المتبرعة،           وأما عن تحسين البنية األساسية، فهنا     .  آاف ك اعتماد على دعم من الحكومة اإليطالية، إل

 .من حكومات وشرآات

 تأثير النمو االسمي الصفرى

آما ).  مثل تكييف الهواء(يؤدي هذا التصور إلى نواحي نقص آبيرة في الصيانة تؤدي إلى انقطاع الخدمات           .343
لكامل في الماضي، ربما يصيبها التوقف، ويؤدي ذلك إلى خطر تقصير     أن دورات الصيانة، التي لم يمكن احترامها با       

ك المرافق      ك سيضطر    .  دورة حياة المعدات وتحّمل تكاليف رأسمالية أآبر في المستقبل من أجل إحالل تل وبجانب ذل
ق تخف                         ة وصحية، وأن يطب ذا أخطار اجتماعي ف، وفي ه ات التنظي يضًا  القسم إلى إحداث تخفيض آخر في تواتر عملي

اليف                        ا يمكن من التك آبيرًا على التنقالت داخل المكاتب، وأن يوقف شراء أثاث جديد وأن يسعى إلى استرداد أقصى م
 .في جميع الظروف، وذلك مثًال بتحميل تكاليف جميع خدماته على االجتماعات األخرى غير اجتماعات المنظمة




