
 

 

 )املراجعة(  2017-2014للفرتة  اخلطة املتوسطة األجل -  C 2015/3 الوثيقة 

 2017 - 2016وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 2015مارس/آذار  – 2مذكرة إعالمية رقم 

 

 مكاسب الكفاءة والوفورات اإلضافية

 

، باجلهود الكبرية والنتائج اليت حققها املدير العام يف 2015ذّكرت جلنة املالية، يف دورتها يف مارس/آذار ملخص: 

الوفورات تدابري وأعربت عن تقديرها هلا، وشجعت األمانة على مواصلة حتديد املزيد من  ،حتديد وفورات الكفاءة

 از برنامج العمل.    الكفاءة، اليت ال ينبغي أن تؤثر سلبًا على إجنو

 

ومت حتقيق املزيد من املكاسب والوفورات النامجة عن زيادة الكفاءة بصورة ملحوظة وغري مسبوقة للفرتتني املاليتني 

نصف الوفورات يف تكاليف املوظفني  حتقيق مليون دوالر أمريكي. ومّت 108.2، وتبلغ 2015-2014و 2012-2013

 وظيفة على مدى الفرتتني املاليتني.  235ويف الوحدات اإلدارية بصورة رئيسية، مما أدى إىل إلغاء 

 

املكاسب والوفورات اجلديدة النامجة عن زيادة الكفاءة اليت تصل  2017-2016وحيدد برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

ماليني دوالر أمريكي مكاسب كفاءة يف اإلنفاق الرأمسالي  5منها ريكي يف فرتة السنتني املقبلة، مليون دوالر أم 14.2إىل 

 الرتكيز الربناجمي. خفضمليون دوالر أمريكي وفورات يف جماالت  9.2و

 

وتتعلق فرصة حتديد املزيد من الوفورات أساسًا خبفض تكاليف املوظفني. واألغلبية الكربى من التكاليف املتصلة 

باستحقاقات وفوائد املوظفني ال ختضع لرقابة الفاو، وستعتمد على نتائج االستعراض الشامل للجنة اخلدمة املدنية 

(. وتتعلق األخرى باحتواء تكاليف خطة التأمني الطيب 3ة رقم الدولية لتعويضات املوظفني )أنظر املذكرة اإلعالمي

تغيري ترتيبات املنظمة لتقاسم التكاليف ألقساط التأمني الصحي بني املنظمة واملشاركني يف اخلطة، ، مبا يف ذلك احلالية

 األمر الذي يتطلب مزيدا من املراجعة والتشاور. 

 

 سياق السياسات واإلجنازات –أواًل 

 

أّكد املؤمتر على أن حتديد املزيد من مكاسب الكفاءة والوفورات ينبغي أن يكون مدفوعًا بهدف ضمان  -1

االستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد، وليس على حساب تنفيذ برنامج العمل. إضافة إىل ذلك، شّدد املؤمتر على 

ق املزيد من مكاسب الكفاءة والوفورات، خصوصًا عن أهمية احلّد من الزيادات يف تكاليف موظفي املنظمة، وطلب حتقي

1يف املائة من امليزانية. 75طريق اختاذ تدابري ترمي إىل خفض تكاليف املوظفني، اليت تشكل حنو 
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ما زالت الوفورات واملكاسب الناشئة عن زيادة الكفاءة متثل أولوية قصوى بالنسبة للمنظمة. ففي التغيري  -2

، ُأدرجت ضرورة ترسيخ عقلية خاصة بقيمة النقود 2012املدير العام يف املنظمة بدءًا من عام التحولي الذي أدخله 

كعنصر أساسي يف هذا التغيري يف املنظمة. وقد صيغ النهج على أساس املبدأ العام الشامل املتمثل بالتقليل إىل أدنى حد 

 108.2د أّدى ذلك إىل وفورات ملحوظة يف الكفاءة وقدرها من األثر على املكاتب امليدانية واإلدارات الفنية للمنظمة. وق

ومّت حتقيق نصف مليون دوالر أمريكي على الفرتتني املاليتني مع تنفيذ برنامج العمل املوافق عليه يف الوقت ذاته. 

2وظيفة 235الوفورات يف تكاليف املوظفني ويف الوحدات اإلدارية بصورة رئيسية، من خالل إلغاء 
  . 

 

، كما ورد يف تقرير تنفيذ الربنامج 2013-2012مليون دوالر يف الفرتة  71.6ومت العثور على وفورات بقيمة  -3

 :. وميكن تصنيف الوفورات يف ثالثة جماالت1، واملبينة يف املرفق 2013-2012للفرتة 
 
 (. يف املائة 34دوالر أمريكي ) مليون 24.3بقيمة  ووفوراتوظيفة  135، مما أدى إىل إلغاء مراجعة الوظائف أ()

، والسفر، واملشرتيات، والنظم والعمليات اإلدارية، األخرى)املوارد البشرية مراجعة موارد غري املوظفني  ب()

 (. يف املائة 38مليون دوالر أمريكي ) 27.2وتكنولوجيا املعلومات، واملنشورات(، مما أدى إىل وفورات بقيمة 

 (. يف املائة  28مليون دوالر أمريكي ) 20.1لتكاليف الدعم واخلدمات الفنية بقيمة اليف حتسني اسرتداد التك ج()

 

، كما هو متفق عليه 2015-2014مليون دوالر أمريكي خالل فرتة السنتني  36.6ويتم حتقيق وفورات بقيمة  -4

من أربعة  . وتنشأ الوفورات2وكما هو مبني يف املرفق  2015-2014يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 جمموعات من اإلجراءات:
 

بناء على التغيريات التحولية من  مكتب غري فين يف املقّر الرئيسي، 17املراجعة النقدية للوظائف الثابتة يف  أ()

يف  72أمريكي )مليون دوالر  26.3بقيمة وظيفة وحتقيق وفورات  100، مما أدى إىل إلغاء 2012-2013

 (.املائة

مليون دوالر أمريكي  1.4مما أدى إىل وفورات بقيمة مراجعة استحقاقات املوظفني اخلاضعني للمدير العام،  ب()

 (.يف املائة 4)

مليون  2.7مما أدى إىل حتقيق وفورات تقّدر بقيمة  جتميد أجور املوظفني من قبل جلنة اخلدمة املدنية، ج()

 3(.يف املائة 7دوالر أمريكي )

مليون دوالر أمريكي  6.2مما أدى إىل تدابري لتحقيق وفورات بقيمة مراجعة ملوارد غري املوظفني،  مواصلة د()

 (.يف املائة 17)
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، باجلهود الكبرية والنتائج اليت حققها املدير العام يف 2015املالية، يف دورتها يف مارس/آذار  جلنةذّكرت  -5

الكفاءة، وأعربت عن تقديرها هلا، وشجعت األمانة على مواصلة حتديد املزيد من تدابري الوفورات حتديد وفورات 

والكفاءة، اليت ال ينبغي أن تؤثر سلبًا على إجناز برنامج العمل. وأقرت جلنة املالية كذلك، أنه جيب أن تركز جهود 

لعظمى هلذه التكاليف مل تكن حتت سلطة املدير العام، وفورات الكفاءة على تكاليف املوظفني، مشرية إىل أن الغالبية ا

األعضاء يف املنظمة على املشاركة يف اللجنة وشجعت األمانة على متابعة املناقشة يف جلنة اخلدمة املدنية الدولية، و

  4اخلامسة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة.

 

 2017-2016الوفورات واملكاسب النامجة عن زيادة الكفاءة للفرتة  –ثانيًا 

 

 مليون دوالر أمريكي يف الفرتة 108.2تتسم مكاسب الكفاءة والوفورات لفرتة السنتني، والبالغة  -6

 .2017-2016، بطابع متكرر وتندرج بشكل كامل يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة 2012-2015

 

املدير العام ملتزم مبواصلة سعيه لتحقيق مزيد من الكفاءات والوفورات، وخباصة يف ظل املناخ املالي العاملي و -7

السائد، ويف نفس الوقت دون أن يكون هناك تأثري سليب على برنامج العمل. ولضمان االستمرارية يف االجتاه 

، يتم احلّد من فرص حتديد 2015-2012خالل الفرتة  املتخذة التغري التحوليتدابري االسرتاتيجي للمنظمة وتعزيز 

. ويف هذا السياق، يتخذ املدير العام 2017-2016وفورات إضافية متعلقة بالوظائف وموارد غري املوظفني خالل الفرتة 

انية للفرتة نهجًا يرتكز على أربعة حماور لتحديد املزيد من املكاسب والوفورات يف الكفاءة ضمن إطار برنامج العمل وامليز

2016-2017 . 
 

مكاسب  2017-2016حيدد برنامج العمل وامليزانية للفرتة تكنولوجيا املعلومات.  –اإلنفاق الرأمسالي  أ()

لتكنولوجيا املعلومات  يف البنية التحتية الكفاءة النامجة عن االخنفاض املتوقع يف متطلبات اإلنفاق الرأمسالي

 5ماليني دوالر أمريكي للعمل الفين. 5ونظمها. ويتم إعادة ختصيص الوفورات البالغة 

جماال خلفض الرتكيز  13حيدد برنامج العمل وامليزانية، ألول مرة، جماالت إلغاء الرتكيز الربناجمي.  ب()

العمل أو  وقد مت حتديد هذه اجملاالت من اخنفاض الطلب على بعض جماالتالربناجمي وإعادة توزيع. 

. وتبسيط العمل يف األنشطة 2014اخلدمات الفنية يف إطار تنفيذ خطط عمل اهلدف االسرتاتيجي يف عام 

الفنية املؤسسية؛ والرتكيز على األولويات اإلقليمية وخاصة املبادرات اإلقليمية يف املكاتب امليدانية، 

مليون  9.2ت اليت مت حتديدها واليت تبلغ ويتم إعادة ختصيص الوفورا .واستخدام الشراكات االسرتاتيجية

 (. 4دوالر أمريكي إىل جماالت عمل ذات أولوية أعلى )أنظر املذكرة اإلعالمية رقم 

 3تتناول املذكرة اإلعالمية رقم االستعراض الشامل للجنة اخلدمة املدنية الدولية لتعويضات املوظفني.  ج()

اخليارات املمكنة للحد من الزيادات يف تكاليف موظفي املنظمة املتصلة باملرتبات واملخصصات وغريها من 
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الفوائد اليت تقع ضمن اختصاص جلنة اخلدمة املدنية الدولية. ويتابع املدير العام عن كثب مداوالت جلنة 

جلنة اخلدمة املدنية يف دورات  البشريةوارد اخلدمة املدنية الدولية من خالل املشاركة النشطة ملدير إدارة امل

اإلدارية الرفيعة املستوى. ويف حني أنه لن ُتعرف قرارات جلنة اخلدمة وشبكة املوارد البشرية للجنة  الدولية

، فإن الزيادات يف التكاليف 2015املدنية الدولية واجلمعية العامة لألمم املتحدة إال يف الربع األخري من عام 

. واملشاركة 2016تأخذ بالفعل باالعتبار لتجميد يف مكافآت املوظفني خالل عام  2017-2016للفرتة 

 املستمرة ضرورية لضمان أن يؤدي االستعراض من قبل جلنة اخلدمة املدنية الدولية إىل وفورات دائمة.

ووفورات يف الكفاءة، جيري البحث عن مزيد من الفرص لتحقيق مكاسب مواصلة مراجعة اخلدمات اإلدارية.  د()

ولكن ال ميكن قياسها يف الرتمجة والطباعة والربيد وتوزيع املراسالت والوثائق، مع احرتام تطلعات األعضاء 

صيانة املرافق، مع معاجلة املخاوف املتعلقة بالسالمة؛ ولتوزيعها يف الوقت املناسب يف لغات املنظمات؛ 

 األمنية. يف إطار مرفق املصاريف  اخلدمات األمنيةو

"حبث ، 2015قامت جلنة املالية، يف دورتها السابعة واخلمسني بعد املائة اليت عقدت يف مارس/آذار  (ـه)

ترتيبات املنظمة لتقاسم التكاليف األمانة على احتواء تكاليف خطة التأمني الطيب احلالية، مبا يف ذلك تغيري 

وستشمل أي مراجعة لرتتيبات تقاسم التكاليف، . 6اخلطة"ألقساط التأمني الصحي بني املنظمة واملشاركني يف 

 التشاور مع اهليئات املمثلة للموظفني يف املنظمة.  

 

بنشر ثقافة القيمة مقابل املال يف املنظمة، ، 2012وقد قام املدير العام، منذ توليه منصبه يف يناير/كانون الثاني  -8

والسعي للمكاسب والوفورات بنجاح مثبت. ووفقًا لذلك، سُيواصل السعي إىل حتقيق الكفاءة والوفورات طوال فرتة 

 ، وسيقدم املدير العام تقريرا إىل األعضاء من خالل آليات احلوكمة املعمول بها. 2017-2016السنتني 
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 20137-2012يف  الكفاءة مكاسبات الناشئة عن الوفور: 1امللحق 

 

مليون دوالر   005.6 1تبلغ  2013-2012على خمصصات امليزانية للفرتة  5/2011وافق قرار املؤمتر  -1

مليون دوالر أمريكي، باإلضافة   34.5أمريكي، تضمنت خفضًا من مكاسب الكفاءة ووفورات ملرة واحدة مقداره 

وقد أمنت املنظمة مقابل هذا  .2013-2012مليون دوالر أمريكي أدرجت يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة   26.5إىل

مليون دوالر   71.6ر  مبقدا 2013-2012مليون دوالر أمريكي وفورات مكاسب كفاءة للفرتة املالية   61اهلدف البالغ

مليون دوالر  48) 2011-2010ا كانت عليه يف الفرتة يف املائة مم 49وتشكل هذه الوفورات زيادة بنسبة  أمريكي.

 مليون دوالر أمريكي(. 35.1) 2009-2008أمريكي( وهي تقريبًا أكثر من ضعف الوفورات احملققة يف  الفرتة 

 

مليون دوالر أمريكي(،  51.5عن إدارة أفضل لتكاليف املدخالت ) 2013-2012تولدت الوفورات للفرتة  -2

 مليون دوالر(.  20.1وحتسني اسرتداد التكاليف املتكبدة على النفقات العامة للمشاريع املمولة من خارج امليزانية )

 

مليون دوالر أمريكي(. قامت املنظمة مبراجعتني للوظائف  24.3)تقدر مكاسب الكفاءة بـ مراجعة الوظائف   -3

إلعداد التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2011. واحدة يف أواخر عام 2013-2012أثناء الفرتة املالية 

2012-2013
-2012إلعداد مزيد من التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2012والثانية خالل عام ، 8

مليون دوالر أمريكي. ويشمل  24.3 وظيفة، ما ساهم بوفورات مبقدار 135جنم عن هاتني املراجعتني إلغاء وقد  2013.9

مليون دوالر  2.1ذلك تعديل هيكل مكتب االتصاالت املؤسسية والعالقات اخلارجية مما أسفر عن وفورات إضافية بلغت

 أمريكي.

 

ماليني دوالر أمريكي(. كانت مبادرات الوفورات الناشئة عن  7)تقدر مكاسب الكفاءة بـ  موارد بشرية أخرى -4

ءة نامجة عن تنفيذ عمليات موارد بشرية أكثر تبسيط ًا وتناسقا، ما حّرر وقت املوظفني ليستخدم ألولويات مكاسب الكفا

أخرى، وعن جتميد دفع مكافآت للخرباء االستشاريني واملشرتكني يف اتفاقات اخلدمات الشخصية، وزيادة استخدام 

 ايف.اإلجازات بداًل عن املدفوعات لتعويض املوظفني عن العمل اإلض
 

دوالر أمريكي(. أتاح نقل مسؤولية اختيار الفنادق والدفع هلا من  مليون 6.5)تقدر مكاسب الكفاءة بـ    السفر -5

املسافر إىل املنظمة هلا حتقيق وفورات ناجتة عن التفاوض لتحصيل أسعار تفضيلية. كذلك غّيرت املنظمة أيضًا معايري 

املنخفضة التأهل للسفر بدرجة رجال األعمال وغريها من مستحقات السفر؛ وأدخلت استخدام شركات الطريان 

التكاليف يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية؛ وشّجعت بدائل عن السفر، كالتوسع يف استخدام مرافق عقد املؤمترات 

 عن بعد وبالفيديو.
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مليون دوالر أمريكي(. توّلدت الوفورات يف إطار هذه الفئة أساسًا من  4.6)تقدر مكاسب الكفاءة بـ  املشرتيات  -6

شرتكة مع الوكاالت الثالث اليت مقرها روما جلميع سلع وخدمات املقر، وإدخال منوذج مشرتيات جديد العطاءات امل

 يتيح قدرًا أكرب الالمركزية يف نشاط املشرتيات.

 

أدى إصالح  (.مليون دوالر أمريكي 4.3)تقدر مكاسب الكفاءة بـ  النظم والعمليات املالية واإلدارية والتنظيمية  -7

دوائر سجالت املنظمة إىل حتديث سياسات وعمليات حفظ السجالت وترتيبات التكنولوجيا والدعم املتعلقة بذلك. كما 

حتققت وفورات أخرى عن: نقل مسؤوليات دعم برنامج التعاون التقين املتصل بامليزانية ومعاجلة القسائم املتداولة بني 

ائي إىل مركز اخلدمات املشرتكة واملكاتب اإلقليمية؛ واالستعانة مبصادر خارجية مكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمن

لوظائف غرفة الربيد، وإنتاج حماضر حرفية جللسات املؤمتر واجمللس؛ وتنسيق أوثق خلدمات الرتمجة التحريرية 

 يف امليدان.والشفوية؛ ومرفق جديد للطباعة والتوزيع؛ ومتديد دورة استبدال مركبات املنظمة، وخاصة 

 

مليون دوالر أمريكي(. وكانت جماالت الوفورات الرئيسية:  2.8تكنولوجيا املعلومات )تقدر مكاسب الكفاءة بـ  -8

مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة املالية(؛ ومراجعة السياسات املتعلقة  0.8حوكمة تكنولوجيا املعلومات )وفورات مبقدار 

مليون دوالر أمريكي(؛ وإبرام عقد جديد للطابعات املتعددة الوظائف )تقدر  1ورات مبقدار باستخدام اهلواتف النقالة )وف

مليون دوالر أمريكي(؛ ومتديد دورة حياة مجيع أجهزة الكومبيوتر املكتبية واحملمولة  0.4الوفورات للفرتة املالية مبقدار 

 ون دوالر أمريكي(.ملي 0.6من أربع إىل مخس سنوات )تبلغ الوفورات للفرتة املالية 

 

مليون دوالر أمريكي(. نتج عن استخدام "أداة ختطيط املنتجات  2املطبوعات )تقدر مكاسب الكفاءة بـ  -9

اإلعالمية" خفض كبري يف اإلنفاق على أنشطة النشر الرمسي. وامتثااًل لسياسة النشر اجلديدة، كانت املوافقة على 

ف أدق ملنتجات املعلومات، كما جرى الرتكيز أكثر على األشكال الرقمية وعلى املقرتحات أكثر انتقائية تقوم على تهدي

 النشر اإللكرتوني املوّجه ملطبوعات املنظمة.

 

مليون دوالر أمريكي(.  20.1)تقدر مكاسب الكفاءة بـ حتسني اسرتداد تكاليف الدعم واخلدمات التقنية  -10

املدير العام على السعي بقوة إىل اختاذ  2011ولتحسني اسرتداد تكلفة الدعم اإلداري والتشغيلي، حّث املؤمتر يف عام 

على العملية احملسنة السرتداد  2011إجراءات السرتداد التكاليف، وصادقت جلنة املالية يف نوفمرب/ تشرين الثاني 

دال، أدت العملية احملسنة السرتداد التكاليف إىل اسرتداد تكاليف إضافية -ضح يف القسم الثالثالتكاليف. وكما هو مو

. وأدت مبادرات أخرى إىل اسرتدادات للتكاليف 2013-2012مليون دوالر أمريكي يف الفرتة املالية  10.1مبقدار 

مات تعفي أمناء امليزانية من املهام ماليني دوالر أمريكي، من مثل تكليف موظفي املشاريع مبه 4إضافية تبلغ  

التشغيلية واإلدارية املباشرة. وحتقق بتبسيط عملية املطالبة وحتسني وعي املوظفني هدف زيادة اسرتداد التكلفة خلدمات 

 ماليني دوالر أمريكي املنصوص عليه يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية. 6الدعم التقين مبقدار 
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2015-2014مكاسب الكفاءة والوفورات يف  -2امللحق 
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أعرب املؤمتر عن تقديره للمستوى غري املسبوق من مكاسب الكفـاءة والوفـورات احملققـة خـالل فـرتة السـنتني        -1

 أثناء إجناز برنامج العمل املعتمد.  2012-2013

 

، وأخـذ علمـًا   2015-2014رحب املؤمتر جبهود املدير العـام لتحديـد مكاسـب الكفـاءة والوفـورات يف الفـرتة        -2

ماليني دوالر  10البالغة  2015-2014بالوفورات النامجة عن الكفاءة املربجمة يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني 

. وطلب املؤمتر إىل املـدير  12ماليني دوالر أمريكي 4لسنتني والبالغة ، ومكاسب الكفاءة اإلضافية املتوقعة لفرتة ا11أمريكي

. لـذا سـيكون   13مليـون دوالر أمريكـي   22.6العام أيضًا اختاذ إجراءات لتحقيق مكاسب كفاءة ووفورات إضـافية قـدرها   

 دوالر أمريكي. مليون 36.6عرب مكاسب الكفاءة والوفورات  2015-2014إمجالي املبلغ الذي يتعني حتقيقه يف الفرتة 

 

أّكد املؤمتر علـى أن حتديـد املزيـد مـن مكاسـب الكفـاءة والوفـورات ينبغـي أن يكـون مـدفوعًا بهـدف ضـمان              -3

االستخدام األكثر كفاءة وفعالية للموارد داخل منظمة أغذية وزراعة جمّددة، وليس علـى حسـاب تنفيـذ برنـامج العمـل.      

د مكاسب الكفاءة والوفورات النامجة عن تعـديالت برنـامج العمـل وامليزانيـة     وتبعًا لذلك، فإن النهج الذي اتبع يف حتدي

قد صيغ عل أساس املبدأ العـام الشـامل املتمثـل بالتقليـل إىل أدنـى حـد مـن األثـر علـى املكاتـب            2015-2014للفرتة 

 امليدانية واإلدارات الفنية للمنظمة. 

 

من الزيادات يف تكاليف موظفي املنظمة، وطلب حتقيق املزيد من  املؤمتر على أهمية احلّد إضافة إىل ذلك، شّدد -4

 يف 75مكاسب الكفاءة والوفورات، خصوصًا عن طريق اختاذ تدابري ترمي إىل خفض تكاليف املوظفني، اليت تشكل حنـو  

ني احملددة يف التعـديالت  املائة من امليزانية. ومتشيًا مع توجيهات املؤمتر، تشّكل تدابري الكفاءة املتعلقة بتكاليف املوظف

 املائة من الوفورات الشاملة املستهدفة. يف 76ما يقرب من  2015-2014املدخلة على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

تنبع املبادئ لتحقيق هذه الكفاءات والوفورات وأخرى غريها من التوجيهات الصادرة عن املـؤمتر. وقـد نفـذت     -5

هذه املبادئ يف املمارسة بعملية شارك فيها مديرو املكاتب والُشعب غري الفنيـة يف املقـر لتحديـد فـرص حتقيـق مكاسـب       

هذه العملية من حتديد الوفورات ومكاسب الكفـاءة الالزمـة   كفاءة ووفورات جماالت مسؤولية كل منهم. وبدورها، مّكنت 

 . 2015-2014يف التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

  

                                                 
 CL 148/3 Adjustments to PWB 2012-13من الوثيقة  39-8الفقرات   10

 ،.C 2013/3 الوثيقة  من 271-262 الفقرات  11

12
 .C 2013/3, Information Note no. 9ة الوثيق  

 .،7/2013 املؤمتر قرار من 3 الفقرة  13
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 وفورات من تكاليف املوظفني
 

تشكلت العملية الرئيسية لتحديد وفورات يف التكاليف املتعلقة باملوظفني من مراجعة نقدية للوظائف الثابتـة يف   -6

مكتبَا وشعبة من املكاتب غري الفنية يف مقر املنظمة، وخصوصـًا يف اإلدارات العليـا وإدارة اخلـدمات املؤسسـية. وقـد       17

 وظيفة. 100أدت هذه املراجعة النقدية إىل إلغاء صاٍف لـ 

 

سقة مـع  ، وهي مت2013-2012تعتمد نتائج املراجعة النقدية على التغريات التحويلية اليت أدخلت يف الفرتة  -7

الـيت أقرهـا املـؤمتر. ويشـمل هـذا       2015 -2014إجراءات حتديد األولويات والكفاءة يف برنامج العمل وامليزانية للفـرتة  

حتديث شعبة تكنولوجيا املعلومات وترشيد مكتب االتصاالت ومكتب الشراكات والدعوة وتنميـة القـدرات لتحقيـق قـدر     

 أكرب من الفعالية.

 

ت مراجعة الوظائف من مستوى مدير وجماالت استحقاقات املوظفني العاملني ضمن نطـاق  عالوة على ذلك، أد -8

 .2015 -2014صالحية املدير العام إىل وفورات ضمن التعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

 شعبة تكنولوجيا املعلومات
 

خرى، مثل املالية واملوارد البشرية واإلدارة، يكّمل حتديث شعبة تكنولوجيا املعلومات حتويل وظائف الدعم األ -9

. وهو مدفوع بتقييم مشولي الحتياجات املنظمـة مـن نظـم تكنولوجيـا املعلومـات ونظـم       2013-2012الذي نّفذ يف الفرتة 

، 2013-2012املعلومات، ترّتب على تدابري الرتشيد احملددة اليت أدخلت يف شعبة تكنولوجيا املعلومات خالل الفرتة 

 .2013يف عام  14ا على الكفاءات النامجة عن التنفيذ الناجح للنظام العاملية إلدارة املواردكم

 

الرتكيز حنو حتسني الـدعم للعمـل املؤسسـي    حلاجة إىل تغيري حتويل شعبة تكنولوجيا املعلومات مدفوع مببدأ ا –10

املعلومـات األساسـية. وستفسـح زيـادة اسـتخدام      األساسي، وبالتالي لتكملة توفري خدمات تكنولوجيـا املعلومـات/ نظـم    

التكامل واملعايرة واالفرتاضية، إىل جانب زيادة االستعانة مبصادر خارجية خلدمات تكنولوجيا املعلومات/نظم املعلومـات  

األساسية، من مثل إدارة البنية التحتيـة وتطـوير التطبيقـات، اجملـال إلنشـاء منـوذج أعمـال وهيكـل جديـدين لشـعبة           

 ولوجيا املعلومات.تكن

 

ستدمج البنية اجملّددة مهام التشييد والتخطيط وأمن املعلومات ضمن مكتـب رئـيس مـوظفي املعلوماتيـة )مـدير       -11

شعبة تكنولوجيا املعلومات( الذي سيواصل، بوصفه عضوًا يف فريق اإلدارة العليا للمنظمة، تـوفري قيـادة وتوجيـه رفيعـي     

( يتـوىل اإلشـراف علـى تنفيـذ     1-ر مدعومًا من رئيس تنفيذي للعمليات )على مستوى مـد املستوى للشعبة. وسيكون املدي

العمليات وعلى التفاعل مع املستخدمني مـن رجـال األعمـال ومـع مقـدمي اخلـدمات مـن خـارج املنظمـة. وقـد مشلـت            

                                                 
14

 .FC 151/3 الوثيقة  
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 41ض صـاٍف لــ   التغيريات اهليكلية إلغاء ونقل وإعادة تصنيف وظائف، وأدت إىل حتقيـق وفـورات هامـة نتيجـة خفـ     

 (.4أنظر امللحق وظيفة من الوظائف املعتمدة يف شعبة تكنولوجيا املعلومات )

 

قـادرة علـى دعـم األنشـطة األساسـية       2015-2014هكذا، ستصبح شعبة تكنولوجيا املعلومات بدءًا من الفرتة  -12

قت ذاته، لن يكـون هنـاك أي إجحـاف    للمنظمة بشكل أفضل، مبا يتفق مع املعايري ذات الصلة املتعارف عليها. ويف الو

جبودة خدمات تكنولوجيا املعلومات / نظم املعلومات األساسية، وستبقى املهام الرئيسية املتعلقة باالمتثال واألمن حتـت  

اإلشراف املباشر لشعبة تكنولوجيا املعلومات. وقد يكون باإلمكان حتديد مزيـد مـن فـرص حتقيـق الكفـاءة والتحسـينات       

، وخصوصًا عن طريق إجراء مراجعة أوسع لقـدرات تكنولوجيـا املعلومـات / نظـم املعلومـات يف      15-2014ة خالل الفرت

 مجيع أحناء املنظمة اليت تقع راهنًا خارج شعبة تكنولوجيا املعلومات. 

 

 مكتب االتصال
 

تدعيم هيكل وأداء مكتب االتصال تطور طبيعي الحق للتغيريات التحويلية ملهمة االتصـاالت الـيت أدخلـت     إن -13

 .2015 -2014وملقرتحات ترشيده اإلضافية يف برنامج العمل وامليزانية للفرتة  2013-2012يف الفرتة 

 

التصـاالت املؤسسـية جمـال ذو    على وجه التحديد، يعكس هذا التدعيم قـرار املـؤمتر الـذي حـّدد أن مكتـب ا      -14

أولوية، والذي أنشأ مكتب االتصاالت املؤسسية كمكتب مستقل ضمن اإلدارة العليا ودمج فيه القدرات املنقولة من مكتب 

 .تبادل املعرفة والبحوث واإلرشاد السابق، خاصة فيما يتعلق باألرشيف وإدارة موارد املعلومات

 

ى مبـدأ هـو أن مكتـب االتصـاالت املؤسسـية مسـؤول وحـده عـن أنشـطة          تقوم التعـديالت الـيت أجريـت علـ      -15

االتصاالت يف املنظمة مجيعها، وهي مدفوعة باحلاجة إىل حتقيق تآزرات وجتنـب االزدواجيـة وحتديـد أوجـه الكفـاءة.      

كتب وقد مّكن ذلك من إلغاء وإعادة تصنيف وظائف ضمن مكتب االتصاالت املؤسسية، فضاًل عن نقل ست وظائف من م

 (. 4وظيفة معتمدة يف مكتب االتصال )انظر امللحق  16تنمية القدرات، ما أدى إىل خفض إمجالي صاٍف لـ 

 

أدت التحسينات على فعالية وكفاءة مكتب االتصاالت املؤسسية إىل توحيـد مهمـيت املنشـورات واملكتبـة، مـع       -16

األرشفة املتعددة الوسائط. وسـيكفل هـذا بـدوره احلفـاظ     الرتكيز على التكنولوجيات اجلديدة وحتسني إدارة املطبوعات و

على خدمات قائمة على املعرفة من أعلى املستويات، مع زيادة الرتكيز على إمكـان احلصـول علـى هـذه اخلـدمات وإىل      

 (.4أنظر امللحق استخدام أكرب للنشر على شبكة اإلنرتنت )

 

 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
 

احلال مع مكتب االتصاالت املؤسسية، فإن التعزيزات اليت أدخلـت علـى مكتـب الشـراكات والـدعوة      كما هو  -17

تشكل هي أيضًا تطورًا طبيعيًا الحقًا للتغيريات التحويلية يف فرتة السـنتني السـابقة والقـرارات الصـادرة      وتنمية القدرات

الشراكات والدعوة وتنمية القدرات احملسنّين قرارات  . وميّثل هيكل ووظيفة مكتب2013عن املؤمتر يف يونيو / حزيران 
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املؤمتر بأن الشراكات وتنمية القدرات والدعوة أولويات للمنظمة، وإنشاءه هلذا املكتب كمكتـب مسـتقل يف اإلدارة العليـا    

 ودجمه وظائف تنمية القدرات من مكتب تبادل املعرفة والبحوث واإلرشاد السابق.

 

سـاهم مسـاهمة مباشـرة يف    ييعاد تركيز العمل املتعلق بتنمية القـدرات وإدارة املعـارف ل  على وجه اخلصوص، س -18

األهداف االسرتاتيجية اجلديدة للمنظمة. وسيتم حتقيق وفورات يف الكفـاءة برتشـيد اهليكـل واالعتمـاد علـى الشـراكات       

لقـة بوظـائف هامـة أخـرى مثـل الـدعوة يف       اعتمادًا أكرب. أما القدرات يف مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القـدرات املتع 

 جمال الشؤون اجلنسانية و"احلق يف الغذاء" فسيتم احلفاظ عليها وتعزيزها.

 

على سبيل املثال، سيتم حتويل دعم املنظمة "حلركة املبادرة العاملية لالتساق يف معلومـات البحـوث الزراعيـة      -19

توفري املعـارف الزراعيـة للتنميـة عـرب شـراكات مبتكـرة مـع األوسـاط         فيما يتعلق بتعزيز قدرات البلدان على  15للتنمية"

البحثية واألكادميية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني. كذلك سيوضع وينّفذ برنامج حمـدد لننتـاج واإلجنـاز املشـرتكني     

ى املعيـاري العـاملي   واملسـتو  16لتحويل وحتسني قاعدة بيانات "نظام املعلومـات الـدولي للعلـوم والتكنولوجيـا الزراعيـة"     

."للمكنز الزراعي املتعدد اللغات"
17 

 

تشمل التعديالت على مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات إلغاء مخـس وظـائف لتحقيـق قـدر أكـرب مـن        -20

 الكفاءة، فضال عن زيادة سبع وظائف لتعزيز تنمية القدرات ومهام احلق يف الغذاء، ما يسفر عن زيادة صـافية لـوظيفتني  

 (.4أنظر امللحق اثنتني يف العدد اإلمجالي للوظائف يف املكتب )

 

 مراجعة الوظائف من فئة مدير
 

2015-2014متشيا مع ما يقرتحه برنامج العمـل وامليزانيـة للفـرتة     -21
-مـن احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري قيمـة      18

املال يف سياق التغيريات التحويلية بتحسني توازن املهام اإلدارية يف املنظمة، جـرت مراجعـة للوظـائف مـن فئـة      -مقابل

 .2015-2014مدير يف عملية إعداد تعديالت على برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 

قيـق إدارة أكثـر فعاليـة يف املنظمـة عـن طريـق ترشـيد اهلياكـل         كانت املراجعة مدفوعة بهـدف السـعي إىل حت   -22

مسـؤولني مباشـرة    1-اإلدارية. وعلى وجه اخلصوص، ُفحّصت بعناية احلاالت اليت يكون فيها مـديرون مـن فئـة مـدير    

تمال يف مكتب معني أو شعبة معينة من حيث الفعالية اإلدارية والكفاءة، كما من حيث اح 2-جتاه مديرين من فئة مدير

 التداخل والتكرار.

 

                                                 
15

 .(CIARD) للتنمية" الزراعية البحوث معلومات يف االتساق"  

16
  (AGRIS) الزراعية والتكنولوجيا العلوم ملعلومات الدولي "النظام  

17
 واحلقول املتصلة مسرد مفردات متعدد اللغات منظم ومضبوط يغطي االصطالحات يف كافة املواضيع يف الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك والغذاء  

 .(AGROVOC) بها مجيعا

 . C 2013/3 الوثيقة من 270 الفقرة  18
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ذات األهمية احلامسـة أو اخلاصـة كانـت ضـرورية لـندارة       1-مت التحقق من أن بعض الوظائف من فئة مدير -23

الفعالة والكفؤة للمكتب املعين أو املهمة املعنية. ويشمل ذلك مكاتب أو شـعبًا فيهـا عـدد كـبري مـن املـوظفني املسـؤولني        

أمانات هليئات رئيسية منشأة مبوجب املادتني السادسة والرابعة عشـرة مـن "دسـتور منظمـة      مباشرة جتاه املدير أو أنها

األغذية والزراعة" )مثل جلنة املوارد الوراثية لألغذيـة والزراعـة، وهيئـة الدسـتور الغـذائي، واالتفاقيـة الدوليـة لوقايـة         

ذية والزراعة(، أو لديها مهام أخرى حمددة )مثـل رئـيس   النباتات، واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغ

 إدارة اخلدمات الطبية(.

 

 1وظائف من فئة مـدير   7حددت املراجعة عددًا من جماالت التحسني اإلداري وأسفرت عن إلغاء أو ختفيض  -24

مليـون دوالر أمريكـي    1.3(. وسيؤدي هذا اإلجراء إىل حتقيق وفـورات قـدرها   4(، مجيعها يف املقر )انظر امللحق 1-)مد

لكل فرتة سنتني. وهناك إمكانية ملزيد من الكفاءة وحتقيق مزيد من الوفر مبراجعة إضافية يوسع نطاقها ليشمل الوظائف 

 .2015-2014من فئة مدير ككل ميكن القيام بها يف الفرتة 

 

 امتيازات املوظفني
 

واستحقاقات موظفي املنظمة يتحدد يف إطار النظام املوحـد لألمـم املتحـدة وُيقـّره      أقر املؤمتر بأن معظم امتيازات -25

 جلنة اخلدمة املدنية الدولية و/أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك. 

 

املوظفني اليت ختضع للمـدير العـام. وسـينجم عـن ختفـيض كلفـة مـدفوعات         غري أنه جرت مراجعة امتيازات -26

ة ملوظفي اخلدمات العامة يف روما عن طريق مواءمتها مع اخلطة اإليطالية وعن ختفيض احلد األقصى لعـدد  نهاية اخلدم

يوما وفورات لفـرتة السـنتني    30يومًا إىل  60أيام اإلجازة السنوية املستحقة اليت تدفع للموظفني عند انتهاء اخلدمة من 

 ..2015-2014مليون دوالر أمريكي يف الفرتة  1.42قدرها 

 

 ملخص
 

مليون دوالر أمريكي من التكاليف املتعلقة باملوظفني، وهي متثـل حـوالي    27.7حددت وفورات بلغ جمموعها  -27

مليون دوالر أمريكي متشيًا مع توجيهات املؤمتر. وهذا يشمل ختفيضـًا   36.6يف املائة من اهلدف احملدد الذي يبلغ  76

وظيفـة مـن الوظـائف املعتمـدة يف      100لتصنيف الرتب ومن اإللغاء الصايف لــ  مليون دوالر من مراجعة  26.3 صافيًا قدره

املـوظفني اخلاضـعني للمـدير العـام      مليون دوالر أمريكي من زيادة الكفـاءة يف امتيـازات   1.4من املكاتب غري الفنية و 15

 (.1)انظر اجلدول 

 

د أعيد توظيف شاغليها يف وظائف شـاغرة أو  سبعون من الوظائف اليت ألغيت يف هذه العملية كانت مشغولة وق -28

 أو أنهيت خدماتهم خبالف ذلك عندما مل يتوفر أي من هذين احلّلني. أنهيت خدماتهم من املنظمة باتفاق متبادل
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بعد التشاور مع اهليئات املمثلة للموظفني، أدخلت تدابري لتخفيض تكاليف ميزانية املنظمة إىل احلد األدنى يف  -29

حاالت تغيري الوظيفة أو إنهاء اخلدمة. ويف حني أن العملية احلالية ال تزال مستمرة، يقدر أنه ستكون هناك حاجـة ملـا   

كي كتكاليف ملـرة واحـدة إلنهـاء اخلدمـة وتغـيري الوظـائف، متـول مـن         ماليني دوالر أمري 7ماليني و 4يرتاوح مما بني 

. 2013-2012املوارد العادية املخصصة يف امليزانية حلاالت إنهـاء اخلدمـة ومـن الرصـيد غـري املنفـق العتمـادات فـرتة         

مليزانية اليت سـتقّدم إىل  وسيزود األعضاء مبعلومات حمّدثة عن أرقام التكلفة النهائية من خالل التقارير العادية عن أداء ا

 .2014األجهزة الرئاسية يف عام 

 

 الوفورات من التكاليف املتعلقة بغري املوظفني
 

باإلضافة إىل الوفورات من التكاليف املتعلقة باملوظفني، أجريـت مراجعـة لكفـاءة التكـاليف التشـغيلية املتعلقـة        -30

مليـون دوالر أمريكـي. وتـنجم هـذه الوفـورات يف التكـاليف        6.2بغري املوظفني، وُحدّدت يف هذا اجملال وفـورات تبلـغ   

التشغيلية أساسًا عن زيادة أوجه الكفاءة يف استخدام السـفر يف مهـام رمسيـة والعقـود املربمـة مـع مقـدمي خـدمات مـن          

ظقني اخلارج. وعلى وجه التحديد، أدخلت تغيريات على مدة الرحلة لكافـة املسـافرين مـن مـوظفي املنظمـة وغـري املـو       

فيها، لتحديد فئة السفر وختفيضها من درجة رجال األعمـال إىل الدرجـة السـياحية؛ وجـرى توسـيع "برنـامج الفنـدق        

املفضل"؛ وزيد الرتكيز على التعلم اإللكرتوني يف جمال تطوير املوظفني؛ وأعيد التفاوض بشأن العقود املربمة مـع مقـدمي   

 قود صيانة معدات تكنولوجيا املعلومات كالطابعات.خدمات التنظيف والعتالة من اخلارج وكذلك ع

 

 وفورات إضافية
 

مليون دوالر أمريكي الـيت حـددت بالفعـل، مت تشـخيص      33.9عالوة على مكاسب الكفاءة والوفورات البالغة  -31

زيـادة  . وسـتحقق هـذه الوفـورات ب   2015-2014مليون دوالر أمريكـي أثنـاء الفـرتة     2.7جماالت إلجياد الرصيد البالغ 

، وخاصة مـن اجملـاالت التاليـة: خـدمات     2015-2014الكفاءة يف جماالت سُتحدد وتوضع موضع التنفيذ أثناء الفرتة 

املشرتيات وخدمات الربيد والتوزيع واألمن. وباإلضافة إىل ذلك، قد توفر املراجعة الشاملة اليت ستجريها جلنـة اخلدمـة   

املوظفني يف مجيع أحناء النظام املوحد لألمم املتحدة فرصة لتحقيـق املزيـد مـن     املدنية الدولية لتكاليف رواتب وامتيازات

 الوفورات املتعلقة بتكاليف املوظفني.

 

 االستنتاج
 

دعت القرارات والتوجيهات الصادرة عـن املـؤمتر إىل إدخـال تعـديالت علـى برنـامج العمـل وامليزانيـة للفـرتة           -32

(. وبتطبيـق  1مليون دوالر أمريكي )انظـر اجلـدول    36.6تشمل حتديد مكاسب كفاءة ووفورات تبلغ قيمتها  2014-15

مليون دوالر أمريكي من الوفورات، وشّخص جماالت  33.9املبادئ املنبثقة عن توجيهات املؤمتر، حدد املدير العام اآلن 

مليـون دوالر أمريكـي. وعـالوة علـى ذلـك،       2.7قيمتهـا  لتحقيق مكاسب كفاءة ووفورات سيتم حتديدها وتنفيذها تبلـغ  

–، ستواصل املنظمة أيضًا السعي إىل حتقيـق أفضـل للقيمـة   2012متشيا مع التغيريات التحويلية اليت أدخلت منذ عام 

 .2015-2014املال وإىل الكفاءة والفعالية يف إجناز برنامج العمل طوال فرتة السنتني -مقابل
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 ءة ووفورات )مباليني الدوالرات األمريكية(مكاسب كفا :1اجلدول 

 املبلغ الوصف

 26.3 صايف وفورات تكاليف املوظفني من الوظائف 

 1.4 وفورات تكاليف املوظفني من االمتيازات

 27.7 جمموع وفورات املوظفني 

 6.2 وفورات تكاليف غري املوظفني

 33.9 جمموع الوفورات اليت حددت )موظفني وغري املوظفني(

 2.7 وفورات إضافية

 36.6 جمموع الوفورات

 


