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 ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 
 ، نيويورك٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٦

  من جدول األعمال املؤقت٤البند 
       مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

  الـسنتني  مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع لفتـرة        تقديرات ميزانية       
٢٠١٣-٢٠١٢  

  

  موجز  
ألمم املتحدة خلـدمات املـشاريع لفتـرة الـسنتني          تقديرات ميزانية مكتب ا   يصل جمموع     
 يةســتراتيجاال حنــو تنفيــذ اخلطــة  موجهــةواملــوارد. دوالر مليــون ١٤٨,٧ إىل ٢٠١٣-٢٠١٢

ــرةلمكتــــبل ــاً). DP/2009/36 (٢٠١٣-٢٠١٠  للفتــ ــة  ل وإدراكــ ــبرية املرتبطــ لــــشكوك الكــ
يـة، وال يـستهدف     وضـع امليزان  ذر يف   يتـوخى احلـ    اإليـرادات، فـإن املكتـب ال يـزال           بإسقاطات
 تركيـز املكتـب     ذلـك ويعكـس   . لفتـرة الـسنتني   اإلدارة   يف مـوارد     اً صـفري  اً حقيقي اً منو بالتايل إال 

  .فعالية التكاليفحتقيق على 
 ، ميثـل وجـود   مـن النـضج التنظيمـي   اًحاليـ يت بلغهـا   الـ ةرحلـ امليف  وبالنسبة للمكتـب،    و  

ســتدامة املاليــة للمنظمــة وجــدوى  االمــن مهمــة درجــةالكامــل ب هجتديــدمت  ياحتيــاطي تــشغيل
ــسيري األعمــال كجهــة متــول نفــسها بالكامــل   منوذجهــا   يف مــن جهــات تقــدمي اخلــدمات   يف ت

  . املتحدة األمم
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 إىل ٢٠١٢يـــضيف االنتقـــال إىل املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام يف عـــام  و  
عايري احملاسبية الدولية سـيؤثر علـى       ويقدر أن األخذ بامل   . إعداد هذه امليزانية  بالتحديات املرتبطة   

 وهــو مــا يرجــع مليــون دوالر، ١٣ بقرابــة ٢٠١٣-٢٠١٢ الــصافية الفعليــة للفتــرة اإليــرادات
   .اإليرادات إثبات تأخر إىلأساسا 

يتمثـل يف    للغايـة    اً طموحـ  اً هـدف  لنفـسه املكتـب   يـضع   لميزانيـة،   لتقـديرات   المع هـذه    و  
 حبلـول طيات التشغيلية أعلى مـن احلـد األدىن املطلـوب            االحتيا حبيث تظل توليد هوامش كافية    

املعــايري الــذي ســتتركه املعاجلــات احملاســبية املتــصلة بتــأثري ال علــى الــرغم مــن ٢٠١٣هنايــة عــام 
 لفتـرة  ية صـفر ةإىل هـدف إيـرادات صـافي    ذلـك   تـرجم   وُي. على النتـائج الفعليـة     احملاسبية الدولية 

  .العاديةواالعتمادات املعايري احملاسبية الدولية ملترتبة على اثار اآل  استيعابالسنتني املقبلة بعد
علـى أسـاس النتـائج    القائمـة  لميزنـة  لشكل ميزانيـة املكتـب مـع النـهج املنـسق            ويتواءم    

لـسكان ومنظمـة األمـم       ل  برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة              الذي يتبعـه  
لمكتـب   لةيـ داراإلنتـائج  الحـول إطـار     امليزانية   عرض   يتمحورو. )اليونيسيف( للطفولة   املتحدة

ألمم املتحـدة وشـركائها علـى النحـو املـبني      يف ااملكتب مسامهات  إىل تعزيز ودعم    الذي يرمي 
  .لمكتبل يةستراتيجاالطة اخليف 

. وتدعم تقديرات امليزانية األولويات الرئيسية الرامية إىل زيادة كفاءة وفعاليـة املكتـب         
كتب بتطوير ممارساته يف اإلدارة ودعم التنفيذ استجابة لطلب الـشركاء يف جمـاالت              وقد قام امل  

وتتجلـى اجلهـود املبذولـة      . معينة، ويظل استمرار تعزيز تلك املمارسات ميثـل أولويـة للمكتـب           
ــشفافية         ــز ال ــستمر، فــضال عــن تعزي ــق التحــسني امل ــة منجــزات املكتــب عــن طري ــز نوعي لتعزي

كما جيـري توجيـه املـوارد       . صلة تبين معايري أفضل املمارسات الدولية     واملساءلة، من خالل موا   
حنو حتسني قدرة املكتب على املساعدة يف تنمية قدرات الشركاء على التنفيذ يف اجملاالت الـيت                

  .تدخل ضمن والية املكتب وعوامل كفاءته األساسية
   عناصر مقرر

أن يوافـق علـى   ) أ: (التنفيـذي يف قد يرغب اجمللـس     :قد يرغب اجمللس التنفيذي يف أن       
االنتقـال إىل   الـيت سـتترتب علـى       ة  يثـار احملاسـب   باآل، مـع االعتـراف      املستهدفةالصافية  اإليرادات  

توجيـه   مـن  ا يـرتبط هبـ    ومـا  املنقحـة املوافقـة علـى نتـائج اإلدارة        ) ب (؛املعايري احملاسـبية الدوليـة    
  .مواردلل
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  احملتويات

الصفحة  

٦. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ي ستراتيج    ياق اال    الس  - أوال  
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . .  كتب  امل  والية    يؤكدان من جديد        اجمللس التنفيذي واجلمعية العامة                
٦. . . . . . .  الشركاء   اليت حيققها       نتائج    يف ال  املكتب     ها  سهم في  ي النتائج التشغيلية حتدد اجملاالت اليت                    
٨. . . . . . . . .  رين  األمم املتحدة والشركاء اآلخ            أعمال     دعم وتعزز املسامهات يف              تة   ينتائج اإلدار     ال    

٩. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   السياق املايل       -ثانيا   
٩. . . . . . . .  املستهدفة     ة صافي  ال  تشري إىل حتقيق اإليرادات              ٢٠١١- ٢٠١٠فترة السنتني        إسقاطات           
١٠. . . . . . . األصول  معاملةغريوي اإليرادات التأخري يؤخر إثباتاالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية      
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   على أرض الواقع        احلقائق    ان  عكس   ي ها  إعداد امليزانية وتنفيذ            
١٢. . . . . .   يف إمجايل اإليرادات          اً  الرسوم ومنو    اخنفاضاً يف        تبني    ١٣- ٢٠١٢فترة السنتني        إسقاطات           
مـــستقبلهـــامش للتـــأمني إزاء ، مـــع  املطلـــوباالحتيـــاطي التـــشغيلي يف احلـــد األدىناإلبقـــاء علـــى     

١٤. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مؤكد   غري  
١٥. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   امليزانية   وة  ي نتائج اإلدار     ال إطار     -ثالثا   

١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  داء يف مجيع أحناء املنظمة            األ  املؤسسة هي اليت تدفع          أهداف        
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  لمكتب    ليكل العاملي     اهلة وامليزانية مع       ي نتائج اإلدار      مواءمة ال     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .املنسقة     وظيفية     الموعات     اجمل  يف   ته لمكتب وميزاني      لة   ينتائج اإلدار     ال    

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية لفترة السنتني                - رابعا  
٣٠.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ةي دار اإل منو حقيقي صفري يف املوارد                 
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األساسية      ة القدر  تعزيز   تكاليف املوظفني تعكس                
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  املوظفني تعكس احلد من التكاليف                املتعلقة ب    تكاليف غري       ال    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خلصوم واملخاطر مستقبالً           تغطية ا     احملتملة ل   االعتمادات         
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  اجلداول
٢٠. . . . . . . . . . . .ة حسب اجملموعات الوظيفية                ي إلدار ا لنتائج     ل املرصودة     املوارد   - ١ اجلدول    
٣٢. . .  ٢٠١٣-٢٠١٢ و  ٢٠١١- ٢٠١٠  الفترتان     الوظائف حسب الفئة واملوقع،             - ٢اجلدول     

  األشكال
٥. . . . . . . . . . . . .  كتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع                اهليكل العاملي مل        -الشكل األول     
١٣. . . . .  ٢٠١٣-٢٠١٢  للفترة   ة من إمجايل اإلنفاق           تقديرات امليزانية كنسب              -الشكل الثاين     
١٤. . . . . . . . . . . . . .  اجتاهات اإليرادات اإلمجالية، حسب مصدر الدخل                           -الشكل الثالث     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إطار النتائج اإلدارية             -الشكل الرابع     
١٧. . . . . . . . . .  املؤسسية     وظائف      مع ال  األنشطة األساسية للمنظمة               مواءمة   -الشكل اخلامس     
 املؤســسيةالوظــائف والكيانــاتعــرب  اإلنتــاجسجل املتكامــل لقيــاس الــتعاقــب   -الشكل السادس     

١٨.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهليكل العاملي يف
١٩. . . وظائف املؤسسية واألنشطة األساسية للمكتب والنسقة املوظيفية الموعات اجمل -الشكل السابع     

  املوجزةاجلداول 
٣٤. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   خطة املوارد      - ١اجلدول املوجز     
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ات املقترحة يف الوظائف العليا               التغيري   - ٢اجلدول املوجز     
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تقديرات امليزانية حسب فئة اإلنفاق                    - ٣اجلدول املوجز     
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  األولالشكل 
  كتب األمم املتحدة خلدمات املشاريعاهليكل العاملي مل 

  
  

 
  

 
  
  
  

 
 

  
  

 
  
  
  
  

 

 املدير التنفيذي

نائب املدير التنفيذي

فريق االتصال 
 والشراكة

فريق أداء وإدارة
 املؤسسة

عة الداخليةفريق املراج
للحسابات والتحقيق

 مكتب
 األخالقيات

  فريق الدعم
 املؤسسي

 فريق 
  املمارسات
 القانونية

 جلنة العقود
  واملمتلكات 

 باملقر

 فريق ممارسات
الشراء وسلسلة 
 التوريدات

  فريق ممارسات
 املوارد البشرية

 فريق املمارسات 
 املالية

 
 املكتب اإلقليمي ألفريقيا وعملياهتا ومراكز مشاريعها

 
 مراكز مشاريعهااملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ وعملياهتا و

 
 املكتب اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط ورابطة الدول املستقلة وعملياهتا ومراكز مشاريعها

 
 املكتب اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وعملياهتا ومراكز مشاريعها

 
 املكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وجمموعاته
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 يستراتيجالسياق اال  - أوال  

 واملـسامهة يف النتـائج الـيت حيققهـا الـشركاء            تحـدة األمـم امل  إن االلتزام باتساق أهـداف        - ١
وغريهـا مـن األهـداف     األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    الرامية إىل حتـسني حيـاة النـاس، والـيت ترسـم             

 األمــم املتحــدة الطريــق إليهــا، حتتــل مجيعهــا موقعــاً حموريــاً بالنــسبة ملكتــب  املتفــق عليهــا دوليــاً
  .خلدمات املشاريع

  
  كتبامل والية يؤكدان من جديدواجلمعية العامة اجمللس التنفيذي     

 عمليـات تنفيـذ   علـى   توسيع قدرة منظومة األمم املتحـدة وشـركائها         يف  يسهم املكتب     - ٢
 ،ويـسترشد املكتـب  . لمحتاجنيل بالنسبة   ذات األمهية بناء السالم والتنمية والعمليات اإلنسانية      

مـا يعقبـه   كـل ثـالث سـنوات، و     جيـري   الـذي   االستعراض الشامل للسياسات    ب  قيامه بذلك،  يف
ــن  ــتعراض م ــة    لاس ــة العام ــه اجلمعي ــوم ب ــسياسات تق ــد و. ل ــرراأوضــح ق ــذي مق ــس التنفي   اجملل

  .يف اآلونة األخريةاملكتب  والية ٢٠١٠/٢١  و٢٠٠٩/٢٥
واليــة املكتــب علــى النحــو  جمــدداً  ٦٥/١٧٦أكــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  وقــد   - ٣

علـــى واليـــة ، الـــذي يـــنص، يف مجلـــة أمـــور، ٢٠٠٩/٢٥فيـــذي قـــرر اجمللـــس التنمالـــوارد يف 
 بالعمـل كمقـدم للخـدمات لوكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة               ...مكتب خدمات املـشاريع     ’’

وصــناديقها وبراجمهــا، واملؤســسات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة،   
، ومؤســسات ومنظمــات القطــاع كوميــةواحلكومــات املاحنــة واملــستفيدة، واملنظمــات غــري احل 

إدارة املـشتريات  جمـال  حموريا ملنظومة األمم املتحـدة يف      موردا  باعتباره  وعلى دوره   ... اخلاص  
اهلياكل األساسية املادية، مبا يشمل األنـشطة ذات        ووالعقود وكذلك يف تطوير األشغال املدنية       

  .‘‘الصلة لتنمية القدرات
  

  الشركاء اليت حيققها نتائج يف ال املكتب هاسهم فيياجملاالت اليت النتائج التشغيلية حتدد     
 ٢٠١٣-٢٠١٠  للفتــــرة للمكتــــبيةســــتراتيجاال اخلطــــة  إقــــرار٢٠٠٩يف عــــام مت   - ٤
)DP/2009/36( ،   ــة ــق مواءم ــا حق ــم املتحــدة     مب ــسيني لألم ــشركاء الرئي ــع ال ــرة التخطــيط م . فت

شمل أربعــة أهــداف يــي ذ الــ،لمكتــبل  إطــار النتــائج التــشغيلية يةســتراتيجاالاخلطــة وتعــرض 
 الـشركاء؛ باإلضـافة      الـيت حيققهـا    نتائجيف ال  املكتب   هاسهم في ي، حتدد اجملاالت اليت     اتمسامهلل

  . لعمليات املكتبشواغل عامة بالنسبةإىل ثالثة 
  : املكتبات مسامهأهداف  )أ(  
  إعادة بناء السالم واالستقرار بعد انتهاء الرتاع   - ١    
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  اش املبكر للمجتمعات املتضررة من الكوارث الطبيعية اإلنع  - ٢    
ــدمات       - ٣     ــى اخلـ ــصول علـ ــصاداهتا واحلـ ــوير اقتـ ــى تطـ ــاس علـ ــدرة النـ قـ

  االجتماعية 
  االستدامة البيئية والتكيف مع تغري املناخ   - ٤    
  :العامةية شغيلالشواغل الت  )ب(  
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   - ١    
  درات الوطنية القتطوير   - ٢    
  االستدامة البيئية   - ٣    
 إرضـاء  ...”:  لتحقيـق رؤيتـه  اً املكتب سـعي هاتخذي اخلطوات اليت    يةستراتيجاالاخلطة  وتعرض  

ــة تفــي مبعــايري ذات مــستوى عــاملي مــن حيــث اجلــودة       الــشركاء دومــا بتقــدمي خــدمات إداري
 ي هــيةســتراتيجاالطــة لخلامــة ذات الــصلة وإحــدى الــسمات اهل .“كلفــةتوالــسرعة وفعاليــة ال
 الـشركاء،  الـيت حيققهـا   يف النتـائج   بأقصى قدر ممكن  سهم  ي أن   هيث ميكن حبتركيز عمل املكتب    

اجلمعيــة كمــا أكــدت .  يف هــذه اجملــاالتتــشغيليالالتفــوق والــيت بــدورها ستــساعد علــى بنــاء 
كتـب   متقـدمي ’’ بـأن  ٦٥/١٧٦ التوجـه الرئيـسي هلـذه الرؤيـة عنـدما سـلمت يف قرارهـا            العامة

 لـشركاء ل بالكفاءة والفعالية من حيـث التكلفـة         تتسمدمات املشاريع خدمات    األمم املتحدة خل  
 ميكـن   ةاملتقامسـ /يف جماالت إدارة املشاريع واملوارد البشرية واإلدارة املاليـة واخلـدمات املـشتركة            

 .‘‘أن يسهم بشكل قيم يف هذه اجملاالت

 عمـل املكتـب   يةاستراتيج تنفيذ   املكتسبة من  الدروس   من يةستراتيجاالاخلطة  وتستفيد    - ٥
درجـة   بناء االستقرار املايل من خالل حتـسني         إعادةركزت على   ت، اليت   ٢٠٠٩-٢٠٠٧للفترة  

 األعمـال، وتعزيـز كفـاءة       يف تـسيري   وأشـكال األداء   املمارسـات    واألخـذ بـأرقى   رضا العمـالء،    
  . ومحاسها العمل ةقو
 رب أكـ   بدرجـة  تقديرحيظى بال   فاعالً اًب بالفعل عضو  املكتفقد أصبح   :  الكثري حتققوقد    - ٦

 مخـس سـنوات     للمكتـب علـى مـدار      اجلـدوى املاليـة      ت وثبتـ  ؛ األمـم املتحـدة القطريـة      بني أفرقة 
ــة ــار  و؛متتاليــ ــز إدارة     صــ ــن تعزيــ ــشفافية، فــــضال عــ ــساءلة والــ ــن املــ ــدر أكــــرب مــ ــاك قــ هنــ
للفتـرة  رجيـة حلـسابات املكتـب      ومل تـسفر املراجعـة اخلا     .  الداخليـة والرقابـة    والـضوابط  املخاطر
يف  الحتيـاطي التـشغيلي  املطلوبـة ل   عن أية مالحظات، وحقق املتطلبات الـدنيا  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

   .٢٠١١-٢٠١٠، أي قبل سنتني من اهلدف احملدد يف تقديرات ميزانية ٢٠٠٩هناية عام 
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ظمـة   املـايل للمن عمليـة اإلصـالح   خطوات هامة حنـو اسـتكمال   قد قطعاملكتب يكون ذلك،  وب
 املكتــب الـسابقة، ويعمـل  اخلـصوم  بتتعلـق  ف ،علقـة  املأمـا املـسائل  . ٢٠٠٦ منـذ عـام   جتـري  يتالـ 

  .املسائلبشكل منهجي مع األطراف املعنية من أجل حل هذه 
  

  األمم املتحدة والشركاء اآلخرينأعمال دعم وتعزز املسامهات يف تة ينتائج اإلدارال    
 ٢٠١١-٢٠١٠الفتــرة   تقــديرات ميزانيــة  يتعطــ هــذه اإلجنــازات،  باالســتفادة مــن   - ٧
 معينــة هتــدف إىل زيــادة كفــاءة وفعاليــة مكتــب األمــم املتحــدة   يةاســتراتيجبــادرات مل ةولويــاأل

مواصـلة  املبـادرات   وتـشمل هـذه     . الـشركاء اليت حيققهـا    نتائج  ال ة يف سامهاملخلدمات املشاريع و  
األعمـال التحـضريية    إجنـاز   لعامليـة، و  تماشـى مـع املعـايري ا      الـيت ت   تسيري األعمال حتسني ممارسات   

كمـا جيـري    .  مـن تـدابري تعزيـز الـشفافية واملـساءلة           ذلـك  لتنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة، وغـري       
توجيـه واألدوات  اليت تـوفر ال املمارسة  من جماالت   مجال  كولوية لتعزيز إدارة املشاريع     األ إيالء

 مجيـع أحنـاء العـامل، فـضال عـن تعزيـز إدارة        للعاملني يف ات العامة السياسعلى صعيد   والتدريب  
قـدرة املكتـب علـى املـساعدة يف         واملكتـب،   اليت ينصب عليهـا عمـل       املعرفة يف جماالت التركيز     

  .واليتهنطاق يف اليت تدخل تنفيذ الوطنية البناء قدرات 
إىل احلــصول  املكتــب ســعى، يةســتراتيجاال اخلطــة الــذي تتــضمنهمتــشيا مــع الطمــوح و  - ٨

 تــسيري األعمــال وظــائف اإلدارة الرئيــسية وعمليــات   ب فيمــا يتعلــق  ةخارجيــشــهادات  علــى
علـى شـهادة     املكتب   اجلهود عن حصول   ه هذ سفرت، أ ٢٠١١يونيه  /يف حزيران و. واملوظفني

املكتـب أول منظمــة مـن منظمــات   وأصــبح . اجلـودة نظم إدارة لـ  ISO 9001‘‘٩٠٠١األيـزو  ’’
م العامليــة إلدارة اجلــودة مــن املنظمــة الدوليــة لتوحيــد  حتــصل علــى شــهادة الــنظاألمــم املتحــدة 

تــسيري توثيــق ممارســات بكتــب قــام املكجــزء مــن هــذه العمليــة، . ‘‘٩٠٠١ األيــزو’’املقــاييس 
خالل سلسلة مـن التقييمـات   و. اجلودةو اتنظام إدارة املمارسمنشوره،  األعمال األساسية يف    

تبـع علـى   ي ه أنـ املكتـب  ثبـت أ، ٢٠١١يف عام   ISO اليت أجرهتا املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس     
  . على مجيع املستوياتويواصل صقلها الدوام هذه العمليات 

املعهـد املعتمـد لترتيبـات      علـى شـهادة مـن        املكتـب رمسيـا      حصل،  ٢٠١١خالل عام   و  - ٩
ئـة  املكتـب هـو اهلي    ف كـبرياً،  اًإجنازوهو ما يعد     الشراء؛ يف سياسات وإجراءات     الشراء واإلمداد 

ميتلــك هــذه الــشهادة أن املكتــب  وتــبني . التقــدير هــذا الــيت نالــتالوحيــدة يف األمــم املتحــدة  
التحقق  بـ  يئـة مـستقلة   هـو مـا قامـت ه      ، و يف جمال الـشراء   سياسات وعمليات وإجراءات سليمة     

  .هورصدمنه 
 ممارســات تــسيري  مــن الــشهادات املــذكورة أعــاله اســتفادة شــركاء املكتــب  وتوضــح  - ١٠

األولويــة هــذه إعطــاء وسيواصــل املكتــب .  تقــدماًاملعــايري الدوليــةأكثــر لــيت تعكــس األعمــال ا
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جـــودة مـــا تنطـــوي عليـــه هـــذه الطريقـــة يف العمـــل مـــن  تعزيـــز وإظهـــار الراميـــة إىل اجلهـــود 
فوائــد الق يــحتقيف  هــذه اجلهــود تــستمرومــن املتوقــع أن . وفعاليــة مــن حيــث التكلفــة  وســرعة

كـل مـن اإليـرادات وأمنـاط اإلنفـاق يف تقـديرات             ل وكـذلك  املكتـب، منجـزات    بالنسبة لنوعيـة  
  .امليزانية احلالية واملقبلة

ــة  ويعكــس   - ١١ ــائج اإلداري ــرةســتراتيجااللمكتــب، كمــا ورد يف اخلطــة  لإطــار النت  ية للفت
مـن  إىل حتقيقهـا  املكتب كمنظمة ذاتية التمويل بد وأن يسعى  ال، النتائج اليت    ٢٠١٣-٢٠١٠

يتركـز عـرض    و. األمـم املتحـدة وشـركائها     أعمـال    يف   اإلسـهام تـه علـى     أجل دعـم وتعزيـز قدر     
 يةاسـتراتيج  وتوصـيل تنفيـذ   مـن   لـتمكني   ل هـذا اإلطـار، الـذي مت حتديثـه           علـى تقديرات امليزانية   

ــب  ــو  إدارة املكتـ ــى حنـ ــالعلـ ــة. فعـ ــة وبغيـ ــسني املنهجيـ ــستخدمة حتـ ــب   املـ ــل املكتـ ، سيواصـ
ــذ   دراســة ــستفادة مــن تنفي ــدروس امل ــائج، ودراســة    لنظــام ا هال ــى أســاس النت ــة واإلدارة عل مليزن
ضـمن  لـسكان واليونيـسيف،      ل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة           خربات

  .منظمات أخرى
تقريـره الـسنوي   يف  يةسـتراتيج اال تقييم خلطته إلدراجيف هذا السياق، خيطط املكتب      و  - ١٢
املزيـد مـن القيمـة      سبل اليت حيقق هبا املكتب      ال فرصة الستكشاف    وهو ما سيوفر   ،٢٠١١عام  ل

بقـي  ي مـن شـأنه أن       يكـون ي  اسـتراتيج وقـع   مبوقت  نفس ال يف  ، مع االحتفاظ للمنظمة     للشركاء
  .  لسنوات عديدة قادمةعلى أمهيتها

  
  السياق املايل  -ثانيا   

ــذا يعــرض   - ١٣ ــرع ه ــوجزاً ل أوالًالف ــائج م ــة واإلســقاطاتلنت ــة املالي ــسن املؤقت ــرة ال تني  لفت
النتقـال إىل   الـيت سـتترتب علـى ا      آلثـار الرئيـسية املتـصلة بامليزانيـة         لعرض  يمث  . ٢٠١١-٢٠١٠

 املتبعــةلعمليــة ل اًصــفيقــدم و، قبــل أن ٢٠١٢املعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف عــام   
 إىل عـــرض إلســـقاطات فتـــرة الـــسنتني ويفـــضي ذلـــك. لميزانيـــةلإعـــداد هـــذه التقـــديرات  يف

  .لهتطور املتوقع الحالة االحتياطي التشغيلي وفضال عن ، ٢٠١٣-٢٠١٢
  املستهدفة ةصافيال تشري إىل حتقيق اإليرادات ٢٠١١-٢٠١٠فترة السنتني إسقاطات 

كـان  ، ٢٠١٠ يف التقريـر الـسنوي لعـام    الرئيـسية املعروضـة   املالية  املالمح  كما ورد يف      - ١٤
الـيت   الـصافية  اإليـرادات حتقيق ميكنه من د  كتب عند نقطة منتصف فترة السنتني يف وضع جي        امل

ــستهدفها  ــرة ي ــد . ٢٠١١-٢٠١٠للفت ــرادات يف     وق ــوا كــبريا يف إمجــايل اإلي ــب من ــق املكت حق
ــام ــات    ٢٠١٠ ع ــى النفق ــاظ عل ــع احلف ــة م ــنفــس يف  اإلداري ــه   ستوى امل ــت علي ــذي كان يف ال
  .عالية التكاليففحتقيق ملكتب الثابت على ا تركيز وهو ما يرجع الفضل فيه إىل، ٢٠٠٩ عام
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ــن خــالل نظمــ  و  - ١٥ ــات ل هم ــداراإللمعلوم ــائج   ي ــب النت ــب املكت ــصلة، ة، يراق ــصورة مت  ب
 يف  ،شـهد املكتـب   وقـد   .  احملـددة  هـداف األ  مقابـل  األداء املـايل يف الوقـت احلقيقـي       يراقب   كما

اليت يتعهدها ويف حجم ما ينجـزه،        األعمال   حجم، اخنفاضا يف    ٢٠١١األشهر األوىل من عام     
وســوف .  علــى ميزانيــات الــشركاءتركــت تأثريهــا األزمــة املاليــة الــيت  مــا قــد يرجــع إىلوهــو

 حـىت  ، االسـتدامة املاليـة  ار اسـتمر مبا يكفل، اليت تتوخى احلذرة ييواصل املكتب ممارساته اإلدار  
حكـام  األ تقـدير نتـائج    لكـن مـن الـصعب     و.  اإليـرادات  اتتمـل يف اجتاهـ    احملخنفاض  اليف حال ا  
كــثري مــن احلــاالت عقــد اتفاقــات مــع املنظمــات  حيــث أن ذلــك يتطلــب يف ال، لفاًة ســياحملاســب

  .، أو التزامات مالية من قبل املاحننياملتعاقدينتحكيم مع بطريق الات يسوتالشريكة، و
 فيمـا يتعلـق    بعـض االفتراضـات      وضـع يف وقت إعـداد امليزانيـة، كـان مـن الـضروري             و  - ١٦
، فــإن  االفتراضــات هــذهواســتناداً إىل. رة الــسنتني املقبلــة األرصــدة االفتتاحيــة املتوقعــة لفتــ   ب

الــسنتني املــستهدفة لفتــرة  اإليــرادات الــصافية ســيحقق أنــه ة مــنمعقولــبدرجــة واثــق  املكتــب
  .هاتجاوزي، أو ٢٠١١-٢٠١٠

نعكس الـذي سـي   ،  ٢٠١١-٢٠١٠ األداء املـايل الفعلـي للمكتـب يف الفتـرة            وسيتوقف  - ١٧
 حــىت اليــوم املتكبــدةوالنفقــات احملققــة يــرادات اإل لفتــرة الــسنتني، علــى يف البيــان املــايل املعتمــد

ــام    ــن ع ــه  . ٢٠١١األخــري م ــا أن ــة    بتأثر ســيكم ــديون املعدوم ــام ال ــشطب أو أحك ــرارات ال ق
 ،يملـستقبل ا علـى التخطـيط      رأي أثـ  بـ النتيجة الفعلية، و  ب يتم تقدمي تقرير  وس. السابقة لاللتزامات

  .٢٠١٢ السنوية لعام اجمللس التنفيذي يف دورتهإىل 
  

   األصول  معاملةغريوي اإليرادات التأخري يؤخر إثباتاالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية     
ــر   - ١٨ ــة  ب الــذي ســيترتب علــى األخــذ   احملاســيبيــصعب تقيــيم األث املعــايري احملاســبية الدولي

ويقـدر  . ارتـه بعنايـة   عـن كثـب وإد  رصـده بالتـايل  هو ما يـتعني  و، ٢٠١٢يف عام   للقطاع العام 
حاليا أن االنتقال من املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة إىل املعايري احملاسـبية الدوليـة سـيؤثر        

يرجـع  هـو    مليـون دوالر، و    ١٣ بقرابـة  ٢٠١٣-٢٠١٢ الصافية الفعليـة للفتـرة       اإليراداتعلى  
ــأخرأساســا إىل ــأخري إثبــات  ت ــرادات الت ــة اإلي املعــايري ل عنــد األخــذ باألصــو واخــتالف معامل

  .احملاسبية الدولية
املعايري احملاسـبية ملنظومـة     وهي   ، حالياً اليت يطبقها املكتب  مبقارنة املمارسات احملاسبية    و  - ١٩

 الـيت سـيتم تطبيقهـا يف إطـار املعـايري احملاسـبية الدوليـة، يـصبح مـن             باملمارسـات األمم املتحـدة،    
املعـايري احملاسـبية ملنظومـة    تخـضع للمحاسـبة يف ظـل    كانـت س  الـيت  اإليراداتالواضح أن بعض  

.  التاليــة الــسنتنيفتــرة اآلن يف لــن ختــضع هلــا ٢٠١٣-٢٠١٢األمــم املتحــدة يف فتــرة الــسنتني  
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وهـو   - مليـون دوالر     ١٢ مببلـغ  ٢٠١٣-٢٠١٢قدر التأثري الـسليب علـى اإليـرادات للفتـرة           وُي
  .٢٠١٣ني بعد عام  السنت فتراتؤثر على نتائجيلن وتأثري ملرة واحدة 

ــة للمكتــب  تكلفــة  ُتحــسب املعــايري احملاســبية الدوليــة، لــن  ويف إطــار  - ٢٠ األصــول اإلداري
قـدر  وُي.  هلـا  تم رمسلتـها واسـتهالكها علـى مـدى العمـر اإلنتـاجي            بل ست  عند حيازهتا،  هابكامل

 خـالل فتـرة     تكـاليف إضـافية   ك مليـون دوالر     مببلغصايف أثر هذا التغيري يف املمارسات احملاسبية        
  . ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

  
   احلقائق على أرض الواقعانعكسي هاإعداد امليزانية وتنفيذ    

شارك مجيــع منــاطق تــ احلقــائق علــى أرض الواقــع، والتعــبري عــنوبغيــة ضــمان امللكيــة   - ٢١
 مـن وقد مت إعـداد إسـقاطات اإليـرادات مـن خـالل عمليـة               .  تقديرات امليزانية  يف وضع املكتب  
ــف: شــقني ــا إىل  إىل اإلســقاطات، اســتندت املنظمــةى مــستوى عل  حتليــل األداء يف املاضــي، جنب

ل هـذا التحليـل مـن خـالل         ا اسـتكم  وجـرى .  اإلدارة العليـا   املقدمـة مـن   جنب مع االفتراضـات     
 بالنــسبة تقــدمي إســقاطات املنــاطق  مــنلــب حيــث طُالقمــة، إىل القاعــدةمــن للمــشاركة عمليــة 

 الـيت ميكـن أن يتوقـع       اجملـاالت  اإليرادات، فضال عـن       يف اماتأهم اإلسه  اليت تسهم    للمجاالت
 نفـس النتـائج تقريبـاً   إىل  إمجـاالً  هـذين الـسيناريوهني   وكان انتهاء. ة فيها كبرياتتغيريحدوث  

  .الراهنة اللحظة بأن التقديرات متثل أفضل ما ميكن التنبؤ به يف مبثابة تأكيد
مــن خــالل المركزيــة بــصورة تنفيــذ امليزانيــة ســيكون  مــع اهليكــل التنظيمــي، شــياًامتو  - ٢٢
ستخـضع  ع، الـيت    يرا املـش  املشروعات وجمموعـات  ملكاتب اإلقليمية ومراكز العمليات ومراكز      ا

خمتلـف  وضـع   تنقـيح    جريكمـا سـي   . املتفق عليهـا   السنوي   األهدافعن التوصل إىل    للمساءلة  
ــى أســاس     ــات يف اهليكــل التنظيمــي عل ــةالكيان ــسنوية العملي ــل ال ــات د األهــداف، وتحدي عملي

  .تعديل أثناء التنفيذالستعراض واال
دارة أداء  إلشامل  الـ نظـام   ال ال يتجـزأ مـن       اً جزء هرصد تنفيذ امليزانية واإلبالغ عن    ويعد    - ٢٣

 النتـــائج علـــى خمتلـــف حبيـــث ميكـــن اإلبـــالغ عـــن مجـــع البيانـــات وحتليلـــها وجيـــري. املكتـــب
، للمنظمــة ككــل، حــسب املنطقــة  هــام الكليــةواملاملــستويات، مبــا يف ذلــك النــشاط األساســي  

  .والكيان
ــات    ول  - ٢٤ ــة طلب ــة لتلبي ــة الالزم ــسماح باملرون ــشركاء ل ــب،  ال ــتغرية خلــدمات املكت ــإن امل ف
إعـادة توزيـع األمـوال ضـمن امليزانيـة          نح املدير التنفيـذي سـلطة       مي املايل    من النظام  ٢-١٤ البند

 عـدد الوظـائف     مبـا يف ذلـك    ختفـيض املخصـصات،     اإلدارية املعتمدة لفترة الـسنتني، وزيـادة أو         
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 اجمللـس   ااملدرجة يف مالك املوظفني، شريطة أن تبقى اإليرادات الـصافية املـستهدفة الـيت حـدده               
  .التنفيذي لفترة السنتني دون تغيري

  
   يف إمجايل اإليرادات اً الرسوم ومنواخنفاضاً يف تبني ١٣- ٢٠١٢فترة السنتني إسقاطات     

ــسبب   - ٢٥ ــدم خــدم      طبتت ــشاريع، كمق ــم املتحــدة خلــدمات امل ــب األم ــة مكت ــوم  اتيع يق
، اإلجنـازات  عـدم الـيقني يف تنبـؤات         يف قـدر ال يـستهان بـه مـن         كامل علـى التمويـل الـذايت،        بال

يف وقت إعـداد تقـديرات ميزانيـة        و. ، اليت ستمول ميزانية املكتب    يف تنبؤات اإليرادات  وبالتايل  
يف ضـوء   و.  التمويـل  اً يف قيـود يواجهـون   ركاء املكتـب     معظم شـ   كان،  ٢٠١٣- ٢٠١٢الفترة  
  .ميزانيتهوضع حمافظة يف برتعة  املكتب يلتزمذلك، 
 تكاليفــه كاملــة، مبــا يف ذلــك  يغطــأن يكتــب التــزام تعاقــدي يف املجيــب علــى كــل  و  - ٢٦

ــع املهــام املــ   للمؤســسة النفقــات العامــة يفاملــسامهات  ــةهــذه يف شمولة الــيت تغطــي مجي   امليزاني
 .إدارة املخـاطر املاليـة    بوصـفه خمففـاً لـصدمات       االحتيـاطي التـشغيلي     املـسامهات يف    وة،  حقترِاملُ
، الـسابقة  يتم الوفاء جبميـع االلتزامـات      االحتياطي التشغيلي بالكامل و     موارد تم جتديد يعندما  و

 يف ٤ البالغـة  احلاليـة  اعلـى خدماتـه مـن مـستوياهت       املفروضـة    رسـوم الفـض   ميكن للمكتـب أن خي    
 يف املائـة    ٧الشراء املوحدة، و    عمليات  املعامالت، مثل   املتعلقة ب  عمالاأل على كحد أدىن ملائة  ا

ــة األخــرية    و.عيرا إدارة املــشعلــى كحــد أدىن ــضا قــد شــهدت اآلون ــدرجييا يف ختفي متوســط ت
ــالرســوم ل ــغ تقــديريصل إىل مــستوى ي ــة يف عــام  ٥,٦١ يبل ــسبة . ٢٠١٠ يف املائ ــرة وبالن للفت
، وهـو مـا يقـل      يف املائة  ٥,٥ اهلدف هو مواصلة ختفيض متوسط الرسوم ليصل إىل           فإن املقبلة،

معـدل الرسـوم الفعلـي علـى        وسيتوقف  . ٢٠١٠  و ٢٠٠٩قليال عن املتوسط الفعلي يف عامي       
  . يف فترة امليزانيةحجم وتكوين اخلدمات املقدمة فعالً
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  الثاينالشكل 
   ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة لتقديرات امليزانية كنسبة من إمجايل اإلنفاق

  
  
            
  
  
  
  

 مببلـغ   ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة الـسنتني    وقد َتَحّدد جمموع اإليرادات اإلمجالية املستهدفة         - ٢٧
 مقـدرة   كـإيرادات  مليـون دوالر     ١١٨,٥وتتكون هذه اإليـرادات مـن       . مليون دوالر  ١٤٨,٧

 ،املعـامالت  مليـون دوالر مـن اخلـدمات االستـشارية و          ٢٠,٢  و من خـدمات تنفيـذ املـشاريع،      
مت حتديد تقديرات اإليـرادات مـن خـدمات تنفيـذ      وقد  . إيرادات متنوعة ك دوالر    ماليني ١٠ و

 لفتـرة الـسنتني     إثباهتـا كـإيرادات   تأخر  سـي  مليون دوالر    ١٢بنحو  مراعاة ما يقدر    املشاريع بعد   
ت مقارنـة   هذه التوقعا تبدو  كيف  الثالث  يوضح الشكل   و. املعايري احملاسبية الدولية  ب عند العمل 

 تنياإليــرادات للفتــر وعنــد النظــر إىل الــشكل، جتــدر اإلشــارة إىل أن     . مــع األداء يف املاضــي 
ــن  ٢٠١٣-٢٠١٢  و٢٠١١-٢٠١٠ ــستمدة مـ ــات   مـ ــني أن بيانـ ــة، يف حـ ــديرات امليزانيـ  تقـ

  .ةفعليهي أرقام خرى األلسنوات ا
ري احملاسـبية الدوليـة يف عـام    النتقـال إىل املعـاي  لآلثار احملاسـبية الكـبرية املتوقعـة       لالنظر  وب  - ٢٨

 ةطط املكتب ملـسامهة صـافي  خي مليون دوالر،    ١٣ إىلسليب  ال ها تأثري اليت يصل جمموع  ،  ٢٠١٢
 االحتياطيـات  سـتظل  للتقـديرات،   وفقاًو.  االحتياطيات التشغيلية خالل فترة السنتني     ية يف صفر

 الرابـع  ويـبني الفـرع  . لـسنتني ي حدده اجمللس التنفيذي يف هناية فتـرة ا    ذالتشغيلية فوق اهلدف ال   
  . ٢٠١٣-٢٠١٢  للفترةةيلميزانية اإلدارلف يلابالتفصيل تقديرات التك

٢٠١٣-٢٠١٢  
تقديرات نفقات 

 يف املائة٩٤,٥املشاريع 

 

٢٠١٣-٢٠١٢  
 يف املائة٥,٥تقديرات امليزانية
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  الثالثالشكل 
  اجتاهات اإليرادات اإلمجالية، حسب مصدر الدخل 

  ) مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــى       ــاء عل ــشغيلي يف احلــد األدىن اإلبق ــاطي الت ــوباالحتي ــأمني إزاء  مــع ،  املطل هــامش للت
  مستقبل غري مؤكد 

كامـل  تقـوم بال كمنظمـة  ، كتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع    من األمهية بالنسبة مل    - ٢٩
 االحتيـاطي التـشغيلي أعلـى مـن احلـد األدىن املطلـوب مـن أجـل              يظـل  على التمويل الـذايت، أن    

ت والنتــائج املترتبــة علــى تنفيــذ   اإليــرادابتنبــؤات الــشكوك املرتبطــة هــامش للتــأمني إزاءتــوفري 
 وبالنسبة لالستثمارات املستقبلية بعد فترة امليزانيـة هـذه،          ،املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

  .املنظمةالذي تتبعه نظام إدارة موارد املؤسسة عن  يف هناية املطاف االستغناءمثل 
ــة ٤اس نــسبة علــى أســاالحتيــاطي التــشغيلي ُتحتــسب االحتياجــات مــن    - ٣٠ مــن  يف املائ

املتوسط املتجدد للنفقات اإلدارية ونفقات املـشاريع جمتمعـة خـالل الـسنوات الـثالث األخـرية                 
، أي قبـل  ٢٠٠٩ االحتيـاطي التـشغيلي يف هنايـة عـام     متطلبـات  حقـق املكتـب   وقـد . للعمليـات 

 ذلـك،   علـى وبنـاء   . ٢٠١١-٢٠١٠سنتني من اهلدف احملدد يف تقديرات ميزانية فترة الـسنتني           
 مليـــون ٤٢,٧  مبلـــغ٢٠١١-٢٠١٠بلـــغ الرصـــيد االفتتـــاحي لالحتيـــاطي التـــشغيلي للفتـــرة 

  . ن احلد األدىن املطلوبع مليون دوالر ٠,٦ بزيادة قدرها ،دوالر

إيرادات متنوعة

اخلدمات االستشارية
سدد اخلدمات اليت ُتو

 تكاليفها

خدمات تنفيذ املشاريع
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 كجــزء مــن التقريــر الــسنوي، كــان  املعروضــة املؤقتــةنتــائج املاليــة الكمــا يتجلــى يف و  - ٣١
 أن الرصـيد  ويقـدر حاليـاً   .  مليـون دوالر   ٥٦,٧ يبلـغ  ٢٠١٠يف هناية عام     االحتياطي التشغيلي 

 بزيـادة   أو، مليـون دوالر ٥٧ يف حدودكون ي س٢٠١١-٢٠١٠اخلتامي يف هناية فترة السنتني   
وجيـدر  . ذلك الوقـت  لـ  احملـدد الحتيـاطي   ل احلـد األدىن املطلـوب       عـن  دوالر   ماليـني  ١٠ قدرها

من املتوقـع   و ،٢٠١١النتائج املالية لعام    بعلق  يتفيما   ال تزال هناك شكوك كبرية       االنتباه إىل أنه  
  . احلايل يف الوقتاملعروضةعن التقديرات النتائج   اليت ستتضمنهاأن ختتلف األرقام الفعلية

ــديرات وهبــذه ال  - ٣٢ ــةلتق ــضع  ،لميزاني ــب ي ــسه املكت ــدفلنف ــل يف طمــوح ال اً شــديده يتمث
ــوامش   ــة هــ ــرمراكمــ ــ ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠ تنييف الفتــ ــل مبــ ــي ألن تظــ  ا يكفــ

ــة عــام    ــشغيلية يف هناي  الــيت قررهــا لمتطلبــات لاحلــد األدىن أعلــى مــن   ٢٠١٣االحتياطيــات الت
املعـايري احملاسـبية    ب للتعامل احملاسيب املتـصل    الكبري   ريأثت على الرغم من ال    ، وذلك اجمللس التنفيذي 

فـإن   الـسنوات املقبلـة،      اراإليرادات على مد  جنازات و اإليف ضوء التقلبات احملتملة يف      و. الدولية
  .تتوخى احلرصيتطلب إدارة مالية س هذا اهلدف جنازإ

  ومتـشياً  ؛ وأمناط اإلنفـاق بعنايـة     اإليراداترصد  ب طوال فترة امليزانية،     ،وسيقوم املكتب   - ٣٣
امليزانيـة  بالزيـادة أو النقـصان علـى       تعـديالت    سيقوم بإدخال  النظام املايل،    ن م ٢-١٤مع البند   
تحقــق اإليــرادات الــصافية تإذا مل و. واءمــة النفقــات اإلداريــة مــع احلقــائق املــستجدة  ملمبــا يلــزم
 املكتـب االحتيـاطي التـشغيلي وفقـا     سـيخفض ،  مـن األسـباب  غـريه لأو الـسبب  ذا هل،  املستهدفة

  . املايل للمكتب من النظام٢-٢٢للبند  وفقا له، املتوخىلالستخدام 
ملـة أمـور، منـها      جل ٢٠١٢راء اسـتعراض يف عـام        املكتـب إجـ    يعتـزم يف هذا السياق،    و  - ٣٤
ــشغيلي  ا ــاطي الت ــات واالحتي ــدنيا املقــررة ملتطلب ــايري األخــذ بالنتقــال إىل نتيجــة ل، وذلــك ال املع

املتـوخى  سـتخدام  واالويرد مزيـد مـن املعلومـات حـول االحتيـاطي التـشغيلي        . احملاسبية الدولية 
  . اين هلذه الوثيقة يف املرفق الثالواردة الفنية املالحظات، يف له

  
  امليزانيةوة ينتائج اإلدارالإطار   -ثالثا   

إطــار النتــائج اإلداريــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، كمــا ورد يف   حيــدد   - ٣٥
سعى املكتــب بــد وأن يــ ال الــيت  اإلداريــة، النتــائج٢٠١٣-٢٠١٠ ية للفتــرةســتراتيجاالاخلطــة 

األمـم  أعمـال  من أجل دعم وتعزيز قدرهتا على املـسامهة يف  إىل حتقيقها   كمنظمة ذاتية التمويل    
  . املتحدة وشركائها
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  داء يف مجيع أحناء املنظمةاأل املؤسسة هي اليت تدفعأهداف     
داة األيف املكتـب   Balanced Scorecard (BSC)الـسجل املتكامـل لقيـاس اإلنتـاج     ُيعـد    - ٣٦

 والنــضج التنظيمــي علــى مجيــع املــستويات يف األداءحتــسني  املــستخدمة لــدفع اإلداريــة احملوريــة
ــى  . املنظمــة ــاء عل ــك، وبن ــة للخطــة   ينظــجــاء تذل ــائج اإلداري ــرةســتراتيجاالم إطــار النت  ية للفت
تـسيري  عمليـة   و الشركاء،:  يف املكتب  منظورات للسجل املتكامل   حول أربعة    ٢٠١٣-٢٠١٠
  . واملاليةوالناس،، األعمال

ضم أربعـة أهـداف     ليـ إعداد امليزانيـة،    عملية  ة كجزء من    ينتائج اإلدار ال إطار   ومت صقل   - ٣٧
 كـل   ويتم تفعيل . السجل املتكامل لقياس اإلنتاج   من منظورات    لكل منظور    هدف،  للمؤسسة
 عمليــة املنحــى، تــوفر قــوى حمركــة مؤســسية مــن خــالل ثــالث مــن أهــداف املؤســسةهــدف 
سـسية بـدورها مـن خـالل        مث جيـري تفعيـل كـل قـوة حمركـة مؤ           .  حتقيق اهلـدف   لطريقةالتوجيه  

. املؤسـسة  من التقدم احملرز حنـو حتقيـق هـدف           للتيقن، اليت تستخدم    )ؤشراتامل(مقاييس األداء   
وإن ظلـــت حتـــتفظ إطـــار النتـــائج اإلداريـــة يف لغـــة مباشـــرة وعمليـــة املنحـــى،  وتـــأيت صـــياغة 

االت الوظيفيـة   لتطبيـق يف مجيـع اجملـ      وإمكانية ا ديناميكية  تتسم بال  ها، األمر الذي جيعل   بعموميتها
  . فيهااجنازهاللمكتب، والكيانات اليت يتم 

  
  الشكل الرابع

  إطار النتائج اإلدارية
  
  
  
  

 
 

    
  

 إطـار   وتوصـيل  تنفيـذ    والقـوى احملركـة لكـل منـها       األربعة  املؤسسية  األهداف  وستيّسر    - ٣٨
 سـيؤدي اجنـازه     يـة، األمـر الـذي     فعالعلـى حنـو أكثـر        إدارة املكتب    يةاستراتيجوالنتائج اإلدارية   

  .األمم املتحدة وشركائهاأعمال تعزيز ودعم مسامهاته يف إىل متكني املكتب من 

Partners

Business 
Process

Finance

People

4 BSC Perspectives

Financial 
sustainability

Recognized 
value

People 
excellence

Process 
excellence

4 Corporate Goals

Embrace UN values
Develop talent

Recruit and recognize talent

Invest for sustainability
Steward financial resources

Ensure financial control

Innovate
Improve process efficiency and effectiveness

Comply with process

Communicate effectively and transparently
Build sustainable partnerships

Deliver world-class products and services adding sustainable value

3 Respective Corporate Drivers  أهداف للمؤسسة٤  قوى حمركة مؤسسية لكل منظور وهدف٣

بطاقة منظورات ل٤
التسجيل املتوازن 

 للنتائج

إجناز منتجات وخدمات عاملية املستوى تضيف إىل القيمة املستدامة
مستدامةشراكاتبناء

االتصال بفعالية وشفافية
 متثال للعمليةاال

 حتسني كفاءة وفعالية العمليات
االبتكار

توظيف وحتديد املواهب
تطوير املواهب

 تبين قيم األمم املتحدة

 ضمان وجود الضوابط املالية

اإلشراف على املوارد املالية
توجيه االستثمار حنو االستدامة

  

القيمة املعترف هبا
  

 الشركاء

  

االمتياز يف األعمال

  

 امتياز العاملني

  

 االستدامة املالية

  

عملية تسيري 
 األعمال

  

 الناس

  

 املالية
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املؤسـسية والقـوى احملركـة املؤسـسية       هـداف   األوهناك جمموعة من املؤشرات املرتبطة ب       - ٣٩
املرفــق األول هلــذه ويتــضمن . املؤســسة أهــداف مقابــلداء األ مــن رصــد املكتــب الــيت ســتمكن

، مبا يف ذلـك     املؤسسية والقوى احملركة املؤسسية   هداف  من األ كل  ل  أكثر تفصيالً  اًفالوثيقة وص 
  .مقاييس األداء ذات الصلة

  
  لمكتبليكل العاملي اهلة وامليزانية مع ينتائج اإلدارمواءمة ال    

ــدمي اخلــدمات        ي  - ٤٠ ــة يف تق ــاءة والفعالي ــع الكف ــب إىل دف ــي للمكت ــدف اهليكــل التنظيم ه
إطـار النتـائج    و. وأشـكال املـساءلة يف املؤسـسة      وظائف والسلطات   البوضوح   وحيدد   ،للشركاء

لمكتـب،  ليكـل العـاملي     اهلمباشـرة مـع     بـصورة    يتـواءم  ٢٠١٣-٢٠١٢وامليزانية لفترة الـسنتني     
وظيفيـة  الدوار  األ وحتقيق التكامل بني   صنع القرار     عملية  تنسيق من زيادة تمكني  الويهدف إىل   

  .ااإلدارية وممارسات دعم التنفيذ وحوهلرئيسية داخل املمارسات ال
، تــصف وظيفــة مؤســسية ١٣ ـلمكتــب وفقــا لــاإلداريــة ليزانيــة امل إطــار ويــأيت تنظــيم  - ٤١

حيدد اإلطار مخسة أنـشطة أساسـية تـصف أنـواع العمـل الـيت               كما  . اجملاالت الوظيفية للمنظمة  
مـسة  اخلساسـية   األشطة  نـ األ مـن    نـشاط كـل   و. يف أحنـاء املنظمـة     املكتـب،    و موظف هافيينخرط  
ومقـاييس   املـذكورة أعـاله      ١٢  الــ  واحد أو أكثـر مـن القـوى احملركـة املؤسـسية           ب بدوره   يرتبط

اإلنتــاج لــسجل املتكامــل لقيــاس   لربعــة األنظــورات امل وكلــها ترتكــز علــى   أداء كــل منــها، 
  .املكتب يف
  

  الشكل اخلامس 
  ةاملؤسسيوظائف مع ال األنشطة األساسية للمنظمة مواءمة
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 استراتيجية القيادة واإلدارة

 إدارة الشراكات

 اإلجناز واإلشراف

 التجهيز والتسجيل

 سامهة يف معارف املمارساتامل

 اهليكل العاملي للمكتب الوظائف املؤسسية األنشطة األساسية
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 الـروابط   قوةكسومواءمته مع ميزانية املكتب يعطار النتائج اإلدارية    التشكيل إل هذا  و  - ٤٢
 ميـسل  وهـو . لمكتـب لاجلغرافيـة   عرب املنـاطق    وظيفية و الاالت  اجمل بني   وأشكال االعتماد املتبادل  

 جمـاهلم يف كل الكيانات التنظيميـة، بغـض النظـر عـن            وغريهم من املوظفني    دارة  اإلبأن موظفي   
ــ ــشطة األ يف ينخرطــون، األويلوظيفي ال ــائج املرتبطــة   بن ــق النت ــاملغــرض حتقي ــة األنظورات ب ربع
 اخلـدمات يقـدمون   مـع الـشركاء و  ونفـاعل وهـم يت . املكتـب يف  اإلنتاجلسجل املتكامل لقياس   ل

تترتــب و -هم  ومــديريم مــع أقــراهنونتفــاعلي، وتــسيري األعمــال يف عمليــات ركونويــشا؛ هلــم
  . مجيع األنشطة آثار ماليةىعل
  

  الشكل السادس
   املؤسسية يف اهليكل العاملي الوظائف والكياناتعرب  اإلنتاجالسجل املتكامل لقياس تعاقب     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعزيـز قـدرة املكتـب علـى إدارة          املعـروض مـن   وامليزانيـة    إطار النتائج اإلداريـة   وسيزيد    - ٤٣
بالنـسبة  كـذلك   ، و ه وكيانات وظائفه يف إطار    املؤسسيةهداف  األورصد التقدم احملرز حنو حتقيق      

 اإلطـار وسـيلة هامـة لتحديـد اجملـاالت الـيت حتتـاج        سـيكون يف الوقت نفسه، و .للمنظمة ككل 
ألساسـية والقـوى احملركـة املؤسـسية        الربط بـني األنـشطة ا     كما أن   . اأولوياهتووضع  إىل حتسني   

، فعــاالًًتنفيــذاً  يةســتراتيجاالتنفيــذ مــن أجــل  املنظمــة لزيــادة املواءمــة يف بــدوره فرصــة ســيتيح

 عملية تسيري األعمال
  

 االمتياز يف العمليات
  الشركاء

  
القيمة املعترف هبا

  املالية
  

 االستدامة املالية

  الناس
  

 امتياز العاملني

تعاقب الـسجل املتكامـل عـرب
 الوظائف والكيانات

ارتبــاط املمارســة العامليــة مــن
خـــــالل خطـــــوط اإلبـــــالغ
ــائف ــل الوظــ ــة داخــ الثانويــ

 املؤسسية

 فريق االتصال
 والشراكة

فريق أداء وإدارة
 املؤسسة

ملراجعة الداخليةفريق ا
 للحسابات والتحقيق

التنفيذينائب املدير   

 التنفيذياملدير 

فريق املمارسات
 املالية

فريق ممارسات الشراء
 وسلسلة التوريدات

فريق ممارسات
 املوارد البشرية

جلنة العقود
واملمتلكات باملقر

فريق الدعم 
 املؤسسي

ومراكز مشاريعهااملكتب اإلقليمي ألفريقيا وعملياهتا

 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادي وعملياهتا ومراكز مشاريعها

  وعملياهتا ومراكز مشاريعهارابطة الدول املستقلةاملكتب اإلقليمي ألوروبا والشرق األوسط و

ي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وعملياهتا ومراكز مشاريعهااملكتب اإلقليم  

املكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وجمموعاته

 مكتب
 األخالقيات

 :مفتاح الشكل

 فريق املمارسات
 القانونية
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ــع  عــرب ــة، وصــوال   املؤســسيةوظــائف المجي ــات اجلغرافي إن كــان  أصــغر مكــون، و إىل والكيان
  . املكتبيفموظأال وهو فرادى : ضافة للشركاءاملقيمة الاألكثر أمهية يف خلق 

  
  املنسقةوظيفية الموعات اجمل يف تهلمكتب وميزانيلة ينتائج اإلدارال

نـسقة الـسبع    الوظيفيـة امل  اجملموعـات   للمكتب مع   وامليزانية   إطار النتائج اإلدارية  يتناظر    - ٤٤
الــشكل ويوضــح .  كمــا هــو مــبني يف الــشكل الــسابع،شتركاملــة يــإلداراوارد املــإلطــار ميزانيــة 
ــسابع العال ــشاملة للمجموعــات   ال ــة ال ــة املق ــسقة الوظيفي ــعن ــشطة املؤســسيةوظــائف ال م  واألن

طـار النتـائج اإلداريـة    إل  مفـصالً املرفـق األول هلـذه الوثيقـة وصـفاً      ويتضمن  . األساسية للمكتب 
ــة  ــشطة       لوامليزاني ــوى احملركــة املؤســسية واألن ــك األهــداف املؤســسية والق ــا يف ذل ــب، مب لمكت

  .سسية للمنظمةاملؤاألساسية والوظائف 
  الشكل السابع 

  وظائف املؤسسية واألنشطة األساسية للمكتبوالنسقة املوظيفية الموعات اجمل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــسنتني       - ٤٥ ــرة ال ــه لفت ــب ميزانيت ــد وضــع املكت ــا ٢٠١٣-٢٠١٢وق ــواءم مب ــهج  يت ــع الن  م
منظمـة  سكان و لـ  ل الذي اعتمده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة            املنسق

  الوظائف املؤسسية واألنشطة األساسية للمكتب

  اإلدارة االستراتيجية والقيادة املؤسسية استراتيجية اإلدارة والقيادة

إدارة الشراكات وجودة املنتجات 
 واخلدمات

  الشراء وسلسلة التوريدات

  إدارة املشاريع

  املوارد البشرية

  األمن

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  املالية

  مراجعة احلسابات والتدقيقات

  االتصاالت

  الشؤون القانونية

جتهيز وتسجيل مجيع الوظائف

  اجملموعة الوظيفية املنسقة

  الوظيفة املؤسسية
  النشاط األساسي

  اإلدارة العامة

  استعراض العقود واملمتلكات

 يالقيادة والتوجيه املؤسس
 اجملموعات الوظيفية املنسقة

العالقات اخلاصة املؤسسية والشراكات واالتصاالت وتعبئة املوارد

 القطرية/الرقابة واإلدارة ودعم العمليات يف املكاتب امليدانية

  املؤسسة يف إدارة املوارد البشرية

 أمن املوظفني وأماكن العمل

إدارة املعلومات املالية، وتكنولوجيا االتصاالت، والشؤون 
 ظيمية يف املؤسسةالتن

 يف املؤسسةالرقابة والتحقق 

  :مفتاح الشكل
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 نلـذي لا،  ٢٠١١/١٠و   ٢٠١٠/٣٢ ينقـرار اسـتناداً إىل ال    )اليونيـسيف ( للطفولة   األمم املتحدة 
علـى  امليزنـة القائمـة     و لتـصنيف التكـاليف      املنـسقة هج  ُنفيهمـا اسـتخدام الـ      اجمللـس التنفيـذي      أقر

 هيكلـة   تتمثـل يف  شترك  املـ إلطـار   ل الرئيـسية    كانـت الـسمة   ألغراض ميزانيـة املكتـب،      و. النتائج
  . سبع جمموعات وظيفيةيفة يداراإلاملوارد 
ــد  - ٤٦ ــب   وعن ــزز املكت ــة، ع ــداد املوازن ــة  ة كــبريبدرجــة إع ــائج اإلداري ــني النت ــروابط ب  ، ال
وسيواصـل املكتـب    .  واألنـشطة األساسـية، ومؤشـرات األداء املرتبطـة هبـا           املؤسـسية وظائف  وال

ــة ــه أداة إدارمواءمــ ــئــ ــي ه وهيكلــ ــع التنظيمــ ــار مــ ــ اإلطــ ــارير إىل  ساملــ ــدمي التقــ تخدم يف تقــ
  .التنفيذي اجمللس
 اجملموعـات   منظـور لمكتـب، مـن     لإطـار النتـائج اإلداريـة وامليزانيـة         الفرع  هذا  ويصف    - ٤٧

ــة ــسبع الوظيفي ــسقة ال ــضمن .  املن ــماجلــدولويت ــوجزا١ً  رق ــوارد لكــل    م  ملؤشــرات األداء وامل
  . وظيفيةجمموعة

   ١ اجلدول    
  ة حسب اجملموعات الوظيفية يإلدارا لنتائجل املرصودةاملوارد     

  
اجملموعــــــــــــــات 
 خط األساس مؤشر األداء الوظيفية املنسقة

اهلـــــــــــــــدف 
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢

 للفتـــرة اإلداريـــةاملـــوارد 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

ــب يف   ــسامهات املكتـ ــارمـ ــل إطـ  عمـ
 اإلمنائيةاألمم املتحدة للمساعدة 

 يف املائة ٧٥ يف املائة ٧٥ تدبري جديد

تنفيذ مبادرات التحسني املتفق عليهـا      
ــتعراض   ــة اسـ  إدارةمـــن خـــالل عمليـ

 النوعية يف املكتب يف التوقيت السليم

 يف املائة ٩٠ يف املائة ٩٠ تدبري جديد

ــراداتحتقيــق   الــصافية املــستهدفة اإلي
 قرها اجمللس التنفيذيأاليت 

 مليــــــــــــون ٥
 دوالر

ــرة   هـــدف فتـ
 السنتني

  مليون دوالرصفر

القيادة والتوجيـه   
 املؤسسي

حتقيــــــــق احلــــــــد األدىن املطلــــــــوب 
 لالحتياطي التشغيلي

ــرة   يف املائة ١٠٠ هـــدف فتـ
 السنتني

 يف املائة ١٠٠

  دوالر٦٨١ ٩٥٦ ٢٠

 بليـــــــون ١,٥  املتعهدةاألعمالجمموع حجم 
  دوالر

 بليون  ١,٥٣
  دوالر

ــون ١,٥٨  بليـــــــ
  دوالر

متوســــط عــــدد الزيــــارات الــــشهرية 
 ٧٣ ٠٠٠ ٧١ ٥٠٠ ٧٠ ٠٠٠ للموقع الشبكي للمكتب 

ــع الــــشبكية     ــة للمواقــ ــسبة املئويــ النــ
 اليت متتثل للمعـايري     اإلقليميةللكيانات  
 يف املائة ٩٠ يف املائة ٨٥ تدبري جديد املؤسسية

قــــــــــــــــات العال
ــة  اخلارجيــــــــــــــ
ــسية  املؤســــــــــــــ

، توالــــــــشراكا
واالتـــــــصاالت، 

 وتعبئة املوارد
ضـني عـن    النسبة املئوية للموظفني الرا   
 يف املائة ٨٠ يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٩ الشبكة الداخلية للمكتب

  دوالر٥٢٤ ٥٧٢ ١٥
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اجملموعــــــــــــــات 
 خط األساس مؤشر األداء الوظيفية املنسقة

اهلـــــــــــــــدف 
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢

 للفتـــرة اإلداريـــةاملـــوارد 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

ــسبة حافظــة املــشاريع العامليــة الــيت      ن
يف (يسري اجنازها كما هـو خمطـط هلـا          
 تدبري جديد )مواعيدها املقررة ويف حدود امليزانية

 يتحدد فيما
 *يتحدد فيما بعد *بعد

متوســـط مـــدة الـــشراء مـــن خـــالل     
 ٨٥ ٨٧ ٨٨ )األيامبعدد (التماس العروض رمسيا 

 واإلدارةالرقابــــة 
 ودعم العمليـات  

املكاتــــــــــــب يف 
 القطرية/امليدانية

ــة    ــيات املتراكمـ ــذ التوصـ ــدل تنفيـ معـ
 يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٦ يف املائة ٧١ للمراجعة الداخلية للحسابات

  دوالر٥٢٢ ٣٧٣ ٦٨

بعــدد (ني املــوظفني متوســط مــدة تعــي
 ٨٠ ١٠٠ تدبري جديد )األيام

 يف املائة ٩٠ يف املائة ٨٥ يف املائة ٦٠ األداءجناز تقييم إمعدل 
التوزيــع اجلنــساين لــشاغلي الوظــائف  

ــة    ــن خــالل امليزاني ــة م ــةاملمول  اإلداري
ــة  ( ــسبة املئوي ــاثالن  بــني شــاغلي  لإلن

 يف املائة ٤٥ املائةيف  ٤٤ يف املائة ٤٢ )الوظائف

 املــــــــــوارد إدارة
ــشرية  يف البـــــــــــ

 املؤسسة

 حــــــسب مقيــــــاس مواقــــــف   األداء
 يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٩ يف املائة ٧٨ املوظفني

  دوالر٨٤٢ ٧٩٥ ٦

النـــــسبة املئويـــــة ملـــــوظفي املكتـــــب  
 الوصول عمومـا    إمكانيةالراضني عن   

 يف واألمــــن معلومــــات الــــسالمة إىل
 يف املائة ٨٠ ائةيف امل ٧٨ يف املائة ٧٧ املكتب/األمم املتحدة

 الـيت   اإلقليميـة النسبة املئوية للكيانات    
 من تدابري التأكـد     األدىنحققت احلد   

 يف املائة ٨٢ يف املائة ٧١ تدبري جديد األمنمن 
أمــــن املــــوظفني  
  وأماكن العمل

 الـيت   اإلقليميـة النسبة املئوية للكيانات    
حققــــــــت متطلبــــــــات التخطــــــــيط 

ــال  ال ــصريف األعمــــ ــتمرارية تــــ ســــ
ــدر  ــتعادة القـــ ــل  واســـ ــى العمـــ ة علـــ

 يف املائة ٩٧ يف املائة ٩١ يف املائة ٨٠ الكوارث  بعد

  دوالر٣٢١ ١٢٩ ١

جنـــــاز اإلقفـــــال املـــــايل املتكـــــرر يف إ
ــصعيد    ــى الـــ ــسليم علـــ التوقيـــــت الـــ

 يف املائة ١٠٠ يف املائة ٧٥ تدبري جديد املؤسسي
معدل تنفيذ توصيات جملس مراجعـي      
حـــسابات األمـــم املتحـــدة لفتـــرات    

 يف املائة ٩٠ يف املائة ٨٢ يف املائة ٩٠ السنتني السابقة

 املعلومـــات إدارة
املاليـــــــــــــــــــــة، 
ــا  وتكنولوجيــــــــ
االتــــــــــصاالت، 
ــشؤون  والـــــــــــــ
ــة يف  التنظيميــــــــ

  املؤسسة
النـــسبة املئويـــة للكيانـــات الـــيت تفـــي  

 يف املائة ٩٧ يف املائة ٩٦ يف املائة ٩٥ مبعايري جودة البيانات املالية

  دوالر٧١١ ٠٦٣ ٢٣

الرقابة والتحقق 
  يف املؤسسة

متوســط الوقــت الــذي تــستغرقه جلنــة 
العقود واملمتلكات يف املقـر يف جتهيـز        

 ٨ ٨ ٨ )األيامعدد (حاالت الشراء 
  دوالر١٠٤ ٨٤٥ ٣
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اجملموعــــــــــــــات 
 خط األساس مؤشر األداء الوظيفية املنسقة

اهلـــــــــــــــدف 
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢

 للفتـــرة اإلداريـــةاملـــوارد 
٢٠١٣‐٢٠١٢ 

مستوى تنفيذ خطة املراجعة الداخلية     
ــاطر    ــى املخـ ــة علـ ــسابات القائمـ للحـ
لعمليات املراجعة الداخليـة حلـسابات      
ــة للحــسابات    ــة الداخلي ــق املراجع فري

 يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٥ يف املائة ٧٠ والتحقيقات
نـــــسبة املـــــوظفني امللـــــزمني بتقـــــدمي 

 يف املائة ٩٩ يف املائة ٩٨ يف املائة ٩٥ إقرارات الذمة املالية
  

  .ُتحدد الحقا  *  
  

  املؤسسيالقيادة والتوجيه     
وظيفــة ال ‘‘املؤســسيالقيــادة والتوجيــه ’’املنــسقة تــضم اجملموعــة الوظيفيــة  - التعريــف  - ٤٨

القيــادة  يةاســتراتيج ، والنــشاط األساســيللمؤســسة، يةســتراتيجاالاإلدارة و، القيــادة املؤســسية
تـصال يف  اال تقـيم شـبكة مـن    كمنظمـة عامليـة   ، أن املكتب  علىهذا االرتباط   ويشدد  . دارةاإلو

ــي  ــت احلقيقـ ــد ال ،الوقـ ــلأن و بـ ــويل يكفـ ــادة واإلدارة  تـ ــسؤولية القيـ ــتراتيجاال مـ ــى  يةسـ علـ
ــستوى ــر م ــستوى   ،املق ــى م ــع أحنــاء اهليكــل اإلقليمــي     وكــذلك عل ــسية يف مجي  املناصــب الرئي

  .واجملاالت الوظيفية
 املـدير   بالتفـصيل مـسؤوليات   املنـسقة   الوظيفيـة   هـذه اجملموعـة     حتدد   - قضايا والسرد ال  - ٤٩

ــامالتنفيـــذي  ــة   أمـ ــذ اخلطـ ــن تنفيـ ــتراتيجاال اجمللـــس التنفيـــذي عـ ــرة  يةسـ  ٢٠١٣-٢٠١٠للفتـ
ــسنتني و   واألهــداف  ــرة ال ــة فت ــواردة يف ميزاني ــصلة ال ــاس  ذات ال ــسجل املتكامــل لقي ــاجال  اإلنت

 م يف مجيع أحناء املنظمة عـن مـسامهاهت        من حماسبة املديرين   متكن املدير التنفيذي     وهي. لمكتبل
أمهيـة  ب يتـسم  القيم األساسية للمكتب يف مجيـع أحنـاء املنظمـة    ويظل تبين. هذه النتائجحتقيق  يف  

 حتقيــق النتــائج لرصــد املؤســسي تعزيــز أدوات وأطــر إدارة األداء  عــن مواصــلةفــضالخاصــة، 
وعــالوة علــى ذلــك، ســيتم التركيــز علــى تعزيــز الــشفافية   .  ودفعهــا قــدماًالتــشغيلية واإلداريــة

  .وتدابري املساءلة
ذات اإلضـافية    اخلارجيـة    التـصديقات  لتنفيـذ    املتاحـة فـرص   ال إدارة املكتـب     وستتحرى  - ٥٠

 املوجـودة يف جمـاالت إدارة   بالتـصديقات فـاظ  تح، مـع اال والعـاملني بـه  مليات املكتـب    الصلة لع 
  . الداخليةإصدار التصديقاتاملشاريع واملوارد البشرية واملالية، فضال عن خطط 

ها متويلـ و والقيـادة  يةسـتراتيج االاإلدارة بد مـن وجـود     ال - املساءلة ومستوى التمويل    - ٥١
، وبالتـايل .  مجيع اجملـاالت الوظيفيـة     من داخل  وكذلك   ،يكل العاملي  داخل مجيع كيانات اهل    من
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ممارســات يف دارة اإل وكــذلك علــى عــاتق املــساءلة، تقــع علــى عــاتق املكتــب التنفيــذي،   فــإن 
 مكـرس  فـإن فريـق األداء واإلدارة املؤسـسية       باإلضـافة إىل ذلـك،      و. اإلقليميـة  ااملنظمة وكياناهتـ  

  . مليون دوالر٢٠,٩ مببلغمويل مستوى التوُيقدر . الوظيفةهلذه 
  

 اهلدف املؤسسي
القـــــوة احملركـــــة  

 خط األساس مؤشر األداء املؤسسية
ــدف  اهلــــــــ
٢٠١٢ 

اهلــــــــــــــــدف 
٢٠١٣ 

ــرف   ــة املعتـ القيمـ
 هبا

بنــــاء شــــراكات  
 مستدامة

مـــــسامهات مكتـــــب األمـــــم
املتحدة خلـدمات املـشاريع يف

ــار ــدة  إطـ ــم املتحـ ــل األمـ  عمـ
 يف املائة ٧٥يف املائة ٧٥ جديد تدبري اإلمنائيةللمساعدة

ــاز يف  االمتيــــــــــــ
 العمليات

ــسني االبتكار ــادرات التحــ ــذ مبــ تنفيــ
املتفق عليها من خالل عمليـة

ــتعراض ــة يف إدارةاســ  النوعيــ
 يف املائة ٩٠املائة يف ٩٠ تدبري جديد املكتب يف التوقيت السليم

اإلشـــراف علـــى  
 املوارد املالية

ــق  ــراداتحتقيــ ــصافية اإليــ  الــ
قرهــا اجمللــس أاملــستهدفة الــيت 

 التنفيذي
 ماليــــــــــني ٥

 دوالر
هدف فترة  

 دوالر صفر السنتني

  االستدامة املالية

توجيه االسـتثمار   
 حنو االستدامة

ــوب    ــق احلــد األدىن املطل حتقي
  يف املائة١٠٠ لالحتياطي التشغيلي

هدف فترة  
 يف املائة ١٠٠ السنتني

    
  تصاالت وتعبئة املوارد والشراكات واالاملؤسسيةالعالقات اخلارجية     

العالقــــات اخلارجيــــة املؤســــسية ”املنــــسقة تــــضم اجملموعــــة الوظيفيــــة  - التعريــــف  - ٥٢
: لمكتــبملؤســسية لوظــائف اال مــن وظيفــتني “والــشراكات، واالتــصاالت، وتعبئــة املــوارد   

  . واالتصاالت؛نتجات وخدمات إدارة اجلودةواملالشراكات 
عالقــات علــى  الالمركزيــة يف املقــام األول إضــفاءجيــري  يف حــني - قــضايا والــسردال  - ٥٣

رف واخلـربات القطريـة يف      ااملعـ توظيف  الشراكة على الصعيد القطري، سيتم استكشاف سبل        
.  التعاقــدات القائمــة واجلديــدة للــشركاء الــيت تــضيفهاخمتلــف املنــاطق مــن أجــل تعزيــز القيمــة  

 وهـو مـا سييـسر      ،دعـم التنفيـذ    يف جمـال  تركز هذه اجلهود على جماالت ممارسـات املكتـب          توس
ة وسـريكز املكتـب حافظـ     . تسهيل تبادل املعارف واملهـارات يف مجيـع أحنـاء املنـاطق           من  بدوره  
يف و.  الــشركاءلــدى تعزيــز قيمتــه ه مــن خالهلــا ميكنــالــيت مــن أجــل اســتهداف الفــرص أعمالــه
لـدول  ة مـن ا   الطلبـات الـوارد   عطى أولوية خاصـة خلدمـة       تطوير املنتجات واخلدمات، ستُ   سياق  

 مبوجـب   لمكتـب املـسندة ل  االت  اجمليف  اليت تدخل   األعضاء للمساعدة يف بناء القدرات الوطنية       
وتوصـيل   ،احتياجـات الـشريك   ب إضـافية    معرفـة  الكتـساب التصاالت  لبذل جهود   وسُت. واليته

  . تلك االحتياجاتأن يليبلمكتب ل الطريقة اليت ميكن هبا
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ة، وعلـى    والـشراك  االتصالتقع املساءلة على عاتق فريق       - املساءلة ومستوى التمويل    - ٥٤
ــة للمنظمــة بالنــسبة ملختلــف اإلدارة عــاتق ــغمــستوى التمويــل وُيقــدر .  الكيانــات اإلقليمي  مببل
  . مليون دوالر١٥,٦

  
 اهلدف املؤسسي

القـــــوة احملركـــــة  
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس مؤشر األداء املؤسسية

  
بنــــاء شــــراكات  

  تدامةمس
جممــــوع حجــــم

  املتعهدةاألعمال
ــون ١,٥  بليـــــــــــ
 دوالر

 بليـــــــــون ١,٥٣
 دوالر

 بليـــــــــون ١,٥٨
 دوالر

ــدد  متوســـــط عـــ
ــارات  الزيـــــــــــــــ
ــع   ــشهرية للموق ال
ــشبكي  الـــــــــــــــــ

 ٧٣ ٠٠٠ ٧١ ٥٠٠ ٧٠ ٠٠٠ للمكتب 
ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
للمواقـع الــشبكية  
ــات  للكيانــــــــــــــ

ــة ــيت اإلقليميـــ  الـــ
تثـــــل للمعـــــايري مت

 يف املائة ٩٠ يف املائة ٨٥ تدبري جديد املؤسسية

االتصال بكفاءة  القيمة املعترف هبا
  وشفافية

ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
للمـــــــــــــــوظفني 
الراضــــــني عــــــن 
الــشبكة الداخليــة 

 يف املائة ٨٠ يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٩ للمكتب
    

  القطرية/لمكاتب امليدانية ل ودعم العملياتواإلدارةالرقابة     
ـــ - التعريـــف  - ٥٥ ــة الوظيفي ــة و’’ة املنـــسقة  تـــضم اجملموعـ دارة ودعـــم العمليـــات اإلالرقابـ
 ءالـشرا وإدارة املـشاريع؛    : مكتـب للاملؤسـسية   وظائف  الثالث من    ‘‘القطرية/لمكاتب امليدانية ل

املتعلــق النــشاط األساســي ُيعــد باإلضــافة إىل ذلــك، و. القانونيــةالــشؤون وسلــسلة التوريــد، و
  .ية من هذه اجملموعة الوظيفاًل جزءيسجالت وبالتجهيز

املكتـب  الـذي يتبعـه     سلوب الرئيسي   هي األ زال إدارة املشروع    ت ال   - قضايا والسرد ال  - ٥٦
منهجيـة  ك PRINCE2 ومع اسـتحداث منهجيـة    .  على حد سواء    وداخلياً قيمة خارجياً ال لتوفري

 إدارة اته يفاملنظمــة، يركــز املكتــب علــى تعزيــز اجلوانــب الرئيــسية ملمارســ املــشاريع يف دارة إل
ــ ــل يع؛ شارامل ــساقا، و     مث ــر ات ــل املمارســات أكث ــادل اخلــربات جلع ــارات وتب ــد تطــوير امله حتدي

ــة مــسارات  ــر وضــوحا للعــاملني، و وظيفي ــوفري أكث  التعاقــدات وضــعأدوات لتــسهيل ودعــم  ت
  . أكثر كفاءة وفعاليةووضع ضوابطوتنفيذ املشاريع، 
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 ‘‘٩٠٠١زو األيــ’’ علــى شــهادة ٢٠١١ املكتــب يف عــام حــصلكــر أعــاله، كمــا ذُو  - ٥٧
.  التحـسن  ملواصـلة  أيـضا قاعـدة      يرسـي ، فإنـه     رئيـسياً   معلماً ُيعد ذلك يف حني   و. إلدارة اجلودة 

 املعنيـة األمم املتحـدة العاملـة ذات املتحـدة    أفرقة تعزيز مشاركته يف    إىل   املكتب أيضا    وسيسعى
  . املستوىالرفيعةاإلدارية ، ال سيما يف سياق اللجنة  لتسيري األعمالاملمارسات اجليدةب

ــب    - ٥٨ ــيكفل املكت ــوفروس ــشورة ووضــع       ت ــدمي امل ــوارد املخصــصة لتق ــي مــن امل ــا يكف  م
: لمنظمـة لة يـ داراإلتوجيهات بشأن تنفيذ سياسات املكتـب، وال سـيما بالنـسبة للممارسـات            ال

علـى  ذلـك   سيـساعد   و.  وسلـسلة التوريـد    والـشراء، ، واملـوارد البـشرية،      واملاليةإدارة املشاريع،   
  .املساءلةتوفر ن املخاطر بالنسبة للمنظمة وشركائها، فضال عن شفافية العملية والتخفيف م

ملكتـب تـسخري املزيـد مـن       حتقيـق االمتيـاز يف العمليـات، سيواصـل ا         وكجزء مـن محلـة        - ٥٩
علـى  لقدرة التشغيلية من خالل خدمات املعـامالت أو الـدعم،           لفعالية  الكفاءة و التوفري  لقدرته  

  .ارجي على السواءاخلداخلي والصعيدين ال
 الكيانـات   بالنـسبة ملختلـف   تقع املساءلة على عاتق اإلدارة      . املساءلة ومستوى التمويل    - ٦٠

ــة للمنظمــة،   ــق   اإلقليمي ــاتق فري ــى ع ــشاريع وعل ــشراء   و،ممارســات إدارة امل ــق ممارســات ال  فري
 خـدمات  الـيت متكّـن مـن      ومجيـع املمارسـات      ،مارسـات القانونيـة   امل فريـق ،  التوريـدات سلسلة  و

وُيقـدر مـستوى التمويـل    . الـسجالت يف دعـم العمليـات   التجهيـزات وتعهـد   املعـامالت ودعـم   
  . مليون دوالر٦٨,٤مببلغ 

  
 اهلدف املؤسسي

القـــــوة احملركـــــة  
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس األداءمؤشر املؤسسية

ــات   القيمة املعترف هبا ــاز منتجــ اجنــ
ــة   وخــدمات عاملي
ــضيف   املــستوى ت

ــة إىل  القيمــــــــــــــ
 املستدامة

نــــــسبة حافظــــــة
املـــشاريع العامليـــة
اليت يسري اجنازهـا
ــو خمطــط ــا ه كم

يف مواعيـدها   (هلا
املقـــــــــــــررة ويف
 *يتحدد فيما بعد *يتحدد فيما بعد تدبري جديد )حدود امليزانية

االمتيـــــــــــــــــــاز يف
  العمليات

ــذ   االمتثال للعملية ــدل تنفيــــ معــــ
التوصـــــــــــــــيات 
املتراكمـــــــــــــــــة 
للمراجعـــــــــــــــــة 
الداخليـــــــــــــــــــة 

  يف املائة٨٠  يف املائة٧٦  يف املائة٧١ للحسابات
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 اهلدف املؤسسي
القـــــوة احملركـــــة  

 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس األداءمؤشر املؤسسية

حتــــسني كفــــاءة  
 اتوفعالية العملي

متوســـــط مـــــدة  
الشراء من خالل   
التمــاس العــروض 

ــا  بعــــــدد (رمسيــــ
 ٨٥ ٨٧ ٨٨ )األيام

  
  . ُتحدد الحقا  *  

  
  يف املؤسسةإدارة املوارد البشرية     

ــة املنــسقة   تغطــي- التعريــف  - ٦١ ‘‘  يف املؤســسةاملــوارد البــشريةإدارة ’’ اجملموعــة الوظيفي
  .املكتبيف املوارد البشرية املؤسسية املتعلقة بوظيفة ال

 مـــع الوظـــائف مـــستويات يف مواءمـــة سيواصـــل املكتـــب عملـــه - قـــضايا والـــسردال  - ٦٢
باإلضـافة إىل   و. املتحدة، وتوحيد األلقـاب الوظيفيـة وتوصـيف الوظـائف داخـل املنظمـة              األمم

يف هـذا  .  حتـسني فـرص وطرائـق التطـوير الـوظيفي ملـوظفي املكتـب        املكتـب إىل   سيسعىذلك،  
العمــل ومكافــأة تعــديل سياســة تقــدير  املكتــب إدارة ورصــد أداء املــوظفني، وعززالــصدد، ســي

وسيواصـل املكتـب أيـضا      . إذا لـزم األمـر     الـيت نفـذها املكتـب مـؤخرا          اجمليدين ومعاقبة املـسيئني   
  .ب املواهب والتطوير الوظيفي للموظفنياذتجاسهل املواهب، مما سيب يف إعداد قائمةعمله 
.  املـوارد البـشرية    فريـق ممارسـات    تقع املساءلة على عاتق      - املساءلة ومستوى التمويل    - ٦٣

  . مليون دوالر٦,٨وُيقدر مستوى التمويل مببلغ 
  

 اهلدف املؤسسي
القـــــوة احملركـــــة  

 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس األداءمؤشر املؤسسية

ــاز يف  االمتيـــــــــــــ
 العمليات

حتـــــسني كفـــــاءة 
 اتوفعالية العملي

ــيني ــدة تعـ ــط مـ متوسـ
 ٨٠ ١٠٠ تدبري جديد )األيامعدد (املوظفني

ــد   توظيــف وحتدي
 املواهب

 حــــسب مقيــــاس األداء
 يف املائة ٨٠ يف املائة ٧٩ يف املائة ٧٨  املكتبمواقف موظفي

ــإمعــــدل  تطوير املواهب يم جنــــاز تقيــ
 يف املائة ٩٠ يف املائة ٨٥ يف املائة ٦٠ األداء

األمـــم تـــبين قـــيم   امتياز العاملني
 املتحدة

ــساين   ــع اجلنــــ التوزيــــ
ــائف   ــشاغلي الوظـــ لـــ
ــة مــــن خــــالل   املمولــ

 اإلداريـــــــةامليزانيـــــــة 
 لإلنـاث النسبة املئوية   (

 يف املائة ٤٥ يف املائة ٤٤ يف املائة ٤٢ )بني شاغلي الوظائف
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  وأماكن العملأمن املوظفني     
الوظيفـة   ‘‘أمـن املـوظفني وأمـاكن العمـل    ’’ تضم اجملموعة الوظيفية املنسقة  - التعريف  - ٦٤

  .  يف املكتباألمناملؤسسية املتعلقة ب
 امليدانيـة  تالبـارامترا وهو حيدد   .  األمن أمر حيوي بالنسبة للمكتب     - قضايا والسرد ال  - ٦٥

أعمـال  يات من أجل املـسامهة يف        املكتب ختطيط وتنفيذ العمل    اليت ميكن من خالهلا للعاملني يف     
 ال يـستهان هبـا   ت املكتـب اسـتثمارا   وظّـف نتيجـة لـذلك،     و. خـرين اآلشركاء  الاألمم املتحدة و  

ــسنتني املاضــية   ــرة ال ــسيق  مكن هــذه االســتثمارات  توســ. يف وظيفــة األمــن يف فت ــادة تن مــن زي
مـن  و. يـة الـدنيا  األمنعـايري  املتوزيع معلومات السالمة واألمن، وكذلك تقييم االلتـزام ب    وهيكلة  

 ميزانيـات املـشاريع     مناملكتب مباشرة   ب تتم تغطية غالبية تكاليف األمن       اإلشارة إىل أنه   يةاألمه
  .ذات الصلة

فريـق  الـسالمة واألمـن يف      فـرع    تقع املـساءلة علـى عـاتق         - املساءلة ومستوى التمويل    - ٦٦
  . مليون دوالر١,١وُيقدر مستوى التمويل مببلغ .  املكتبالدعم املؤسسي يف

  
 اهلدف املؤسسي

القـــــوة احملركـــــة  
 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس األداءمؤشر املؤسسية

ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
ــات  للكيانــــــــــــــ

ــة ــيت اإلقليميـــ  الـــ
حققـــــت احلـــــد  

 مــن تــدابري األدىن
  يف املائة٨٢ ائة يف امل٧١ تدبري جديد األمنالتأكد من 

االمتياز يف 
 العمليات

 

حتسني كفاءة 
 اتوفعالية العملي

ــة   ــسبة املئويـــ النـــ
ــات  للكيانــــــــــــــ

ــة ــيت اإلقليميـــ  الـــ
حققت متطلبات  
ــيط  التخطـــــــــــــــ

ســـــــــــــتمرارية ال
تصريف األعمال  
واسـتعادة القــدرة  
علــى العمــل بعــد 

  يف املائة٩٧  يف املائة٩١  يف املائة٨٠ الكوارث 



DP/OPS/2011/5
 

28 11-40008 
 

 اهلدف املؤسسي
القـــــوة احملركـــــة  

 ٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  خط األساس األداءمؤشر املؤسسية

توظيــف وحتديــد   امتياز العاملني
 املواهب

النـــــسبة املئويـــــة
ملـــوظفي املكتـــب

ــ ني عــــــن الراضــــ
 الوصــول إمكانيــة

ــا  إىلعمومـــــــــــــ
معلومـــــــــــــــــات

 واألمـــنالـــسالمة
يف األمـــــــــــــــــــم

  يف املائة٨٠  يف املائة٧٨  يف املائة٧٧ املكتب/املتحدة
    

   املعلومات املالية، وتكنولوجيا االتصاالت، والشؤون التنظيمية يف املؤسسةإدارة    
ــسقة   - التعريــف  - ٦٧ ــة املن ــا   املعلوإدارة” تــضم اجملموعــة الوظيفي ــة، وتكنولوجي مــات املالي

؛ املاليـة : لمكتـب املؤسـسية ل  وظائف  الثالث من   “ االتصاالت، والشؤون التنظيمية يف املؤسسة    
  . واإلدارة العامة؛وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يواصل املكتـب   ساستقرار مايل،   ما أظهره املكتب من     على  اعتماداً   - قضايا والسرد ال  - ٦٨
تنفيــذ املعــايري ســيوفر و.  الداخليــة والرقابــةوالــضوابطدارة املخــاطر املاليــة العمــل علــى تعزيــز إ

بــصورة تنفيــذ برصــد ال املكتــب ، وســيقوم الــشفافيةاملزيــد مــن  للقطــاع العــاماحملاســبية الدوليــة
باإلضــافة إىل و.  بــصورة مــستمرةملنظمــةا تأثريهــا علــى تكــاليف وإيــرادات وثيقــة، واســتعراض

ــب م   ــستعرض املكت ــك، سي ــتثمارات   ذل ــسعري واالس ــادئ الت ــتراتيجاالب ــن أجــل ضــمان   يةس  م
  .استدامة املنظمة

ــى   يف و  - ٦٩ ــه املكتــب عل ــذي ســيحرص في ــة القائمــة    الوقــت ال ــة التحتي ــنظم والبني  دعــم ال
استكشاف وتطوير وسائل أكثر كفاءة وفعالية لـدعم عملياتـه يف           بسيقوم  فإنه  ،  يهاواحلفاظ عل 

دمات خلـ األدوات الالزمـة  تـوفري   العمـل و لتـدفق  لتشغيل اآليلذلك اويشمل . مجيع أحناء العامل 
فعالـة مـن    الهج  ُنال باإلضافة إىل حتديد     ،املعامالت كأساس إلدارة املعلومات يف الوقت احلقيقي      

  . املعلومات واالتصاالتاتكنولوجيالقدرة على تطوير حيث التكلفة لتوسيع نطاق 
وسـوف  . لـسياسات واإلجـراءات اإلداريـة      وتنفيـذ ا   توضـيح وسيواصل املكتـب تعزيـز        - ٧٠
 مـبىن    مـن  خصص وقت وموارد يف مقر املكتب يف كوبنهاغن لتنسيق وتسهيل انتقال املكتـب            ُي

منظمـات  مـن  غـريه   املكتـب مـع     سيـشترك فيهـا    املتحدة، الـيت     األمم مبىن مدينة  إىلمقره احلايل   
  .منركاالدألمم املتحدة املوجودة يف ا
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 وفريـق   ات املاليـة   تقع املـساءلة علـى عـاتق فريـق املمارسـ           - تمويلاملساءلة ومستوى ال    - ٧١
  . مليون دوالر٢٣,١وُيقدر مستوى التمويل مببلغ . الدعم املؤسسي

  
 اهلدف املؤسسي

القـــــوة احملركـــــة  
 األداءمؤشر املؤسسية

خــــــــــــــــــط 
٢٠١٣اهلدف  ٢٠١٢اهلدف  األساس

ــاز يف  االمتيـــــــــــــ
 العمليات

حتـــــسني كفـــــاءة 
 اتوفعالية العملي

جناز اإلقفـال املـايل املتكـرر       إ
يف التوقيـــت الـــسليم علــــى

  يف املائة١٠٠  يف املائة٧٥ تدبري جديد الصعيد املؤسسي
معـــــدل تنفيـــــذ توصـــــيات 
جملــس مراجعــي حــسابات    
األمـــــم املتحـــــدة لفتـــــرات 

  املائة يف٩٠  يف املائة٨٢  يف املائة٩٠ السنتني السابقة

ــود   االستدامة املالية ــمان وجــ ضــ
 الضوابط املالية

ــة للكيانــــات   النــــسبة املئويــ
الـــيت تفــــي مبعــــايري جــــودة  

  يف املائة٩٧  يف املائة٩٦  يف املائة٩٥ البيانات املالية
    

  والتحقق يف املؤسسةالرقابة     
وظـائف  ال‘‘ الرقابة والتحقـق يف املؤسـسة     ’’ تضم اجملموعة الوظيفية املنسقة      - التعريف  - ٧٢

ـــاملؤســسية للمكتــب الــيت تتعلــق  ــة امل : ب  واســتعراضلحــسابات والتحقيقــات،  لراجعــة الداخلي
  .ياتالعقود واملمتلكات، واألخالق

فريق املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات مـساعدة        سيواصل   - قضايا والسرد ال  - ٧٣
 ،ممارسات تسيري األعمـال   و تقييم وحتسني كفاية وكفاءة وفعالية نظم الرقابة،         يفإدارة املكتب   

لمـدير التنفيـذي وهيئـات إدارة       ليقـدم الفريـق     و. املكتـب  يف   دام املوارد لتحقيـق النتـائج     واستخ
مــن و، املكتــبيف إدارة املخــاطر و للتحقــق مــن عمليــات احلوكمــة املكتــب تأكيــدات معقولــة 

حتــسني ســتمرار  الباألمهيــةتقــاريره وتتــسم .  يف دعــم إطــار املــساءلةئــهالــضوابط الداخليــة ألدا
ــةا ــق دوراً  وعــالوة. ملنظم ــك، يلعــب الفري ــى ذل ــاً  عل ــة   هام  يف متكــني وضــمان جــودة مراجع

  . مع الشركاءتعاقداتحسابات املشاريع املمولة مباشرة من خالل 
 وسـتزداد كفـاءة  .  املكتـب الـشراء يف  وظيفـة  عملـه يف التحقـق مـن    وسيواصل املكتـب      - ٧٤

 يف ات تتخــذ مقــاراً هلــاواملمتلكــد ولعقــل مــن خــالل إنــشاء جلــان حمليــة إضــافية  التحقــقوظيفــة
  .املكاتب اإلقليمية

فريـــق املراجعـــة الداخليـــة  تقـــع املـــساءلة علـــى عـــاتق - املـــساءلة ومـــستوى التمويـــل  - ٧٥
لعقـــود ارئـــيس جلنـــة و ،لمـــشترياتل نيالتنفيـــذيكـــبري املـــوظفني ، وللحـــسابات والتحقيقـــات

 أيـضا التكـاليف     فيـة الوظيشمل هـذه اجملموعـة      وتـ . املقر، وموظف األخالقيـات   واملمتلكات يف   
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 وتكـاليف   ؛جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة         يضطلع هبـا    الرقابة اخلارجية اليت    ب املتصلة
مقابــل  تقــدمها شــعبة التحقيقــات التابعــة ملكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  قــداخلــدمات الــيت 

  . مليون دوالر٣,٨وُيقدر مستوى التمويل مببلغ . رسوم
  

 اهلدف املؤسسي
ركـــــة القـــــوة احمل
 األداءمؤشر املؤسسية

خـــــــــــــــــط 
 األساس

اهلــــــــــــــدف 
٢٠١٢ 

اهلـــــــــــــــدف
٢٠١٣ 

االمتيــــــــــــــــاز يف 
 العمليات

حتـــــسني كفـــــاءة 
 وفعالية العمليات

 

متوســط الوقــت الــذي تــستغرقه
جلنة العقود واملمتلكات يف املقر
ــز حــــــاالت الــــــشراء يف جتهيــــ

 ٨ ٨ ٨ )األيام عدد(
ضـــــمان وجـــــود  االستدامة املالية

 ليةالضوابط املا
مــستوى تنفيــذ خطــة املراجعــة
الداخليــــة للحــــسابات القائمــــة
على املخاطر لعمليـات املراجعـة
ــق ــسابات فريــــ ــة حلــــ الداخليــــ
ــسابات ــة للحـ ــة الداخليـ املراجعـ

  يف املائة٨٠  يف املائة٧٥  يف املائة٧٠ والتحقيقات
ــسبة املــوظفني امللــزمني بتقــدمي     ن

  يف املائة٩٩  املائة يف٩٨  يف املائة٩٥ إقرارات الذمة املالية
    

   ٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية لفترة السنتني   - رابعا  
 ٢٠١٣-٢٠١٢ مليـون دوالر لفتـرة الـسنتني         ١٤٨,٧ البالغةتتألف تقديرات امليزانية      - ٧٦

ــن  ــون  ١٣٩,٧مــ ــوارد مليــ ــداراإلدوالر يف املــ ــات  وة، يــ ــون دوالر يف النفقــ ــافية اإلمليــ ضــ
 اعتمـــادات وختـــصيص ،نتقـــال إىل املعـــايري احملاســـبية الدوليـــةواحـــدة بـــسبب اال ملـــرة املقـــدرة
 تـه للفتـرة   يف تقـديرات ميزاني   رصد املكتـب    وعلى سبيل املقارنة،    .  دوالر نييمال ٨ بلغمب حمتملة
ــغ ٢٠١١- ٢٠١٠ ــون دوالر ١٣٠,٢ مبل ــوارد ل ملي ــداراإللم ــني٥ خــصصة وي  دوالر  مالي

  . احملتملةلالعتمادات
  

  ةيداراإلملوارد منو حقيقي صفري يف ا    
 يف املائـة    ٣,٦ بنـسبة    ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـرة   يف ا لتـضخم   لتأثري الكامل   متوسط ال قدر  ُي  - ٧٧

يف املائــة يف املقــر  ٣بنــسبة  معــدل تــضخم ســنوي  جمتمعــاً يتمثــل يف اًا يعكــس تــأثريمبــ، ســنوياً
ع  يف املائـة يف مجيـع املواقـ   ٣,٩نـسبة  معـدل تـضخم سـنوي متوسـط ب    الرئيسي يف كوبنهاغن، و  

ــة العامــة لألمــم املتحــدة   مــستقاة معــدالت التــضخم  و. األخــرى ــسبةمــن األمان ــورك ل بالن نيوي
أخـرى موثـوق هبـا      من مصادر    و ،كوبنهاغنبالنسبة ل  منركيةاالدمن وكالة اإلحصاء    ووجنيف،  
  .خرىاأللمواقع بالنسبة ل
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املكتـب للحـد    ة يعكـس اجلهـود الـيت يبـذهلا          يداراإلالنمو احلقيقي الصفري يف املوارد      و  - ٧٨
اليت كانت سـتلزم    من التكاليف باستمرار من خالل زيادة الكفاءة والفعالية، مما عوض الزيادة            

 باملقارنـة  اًمتشيا مع هذه اجلهود، مت اإلبقاء على عـدد الوظـائف يف ميزانيـة مـستقر          و.  ذلك لوال
  .٢٠٠٩ا يعكس نتائج عملية إعادة التصنيف اليت بدأت يف عام مب، ٢٠١١مع عام 

 للنفقــات  شــامالًاً املكتــب استعراضــأجــرىلميزانيــة، ل إعــداد هــذه التقــديرات  وعنــد  - ٧٩
ــات   ــة يف خمتلـــف فئـ ــاليفالفعليـ ــد التكـ ــى مـ ــية ار علـ ــسنوات املاضـ ــذ وكانـــت .  الـ ــائج هـ  انتـ

 مــن  ذلــك وغــريمــالك املــوظفني تعــديالت علــى جــدول متثلــت يف إدخــال، الــيت االســتعراض
ر يقــداســتند إليــه تاألســاس الــذي تــشكل ، ٢٠١٣-٢٠١٢ األولويــات احملــددة لفتــرة الــسنتني

  .سنتنيال فترةتكاليف 
  

   األساسيةة القدرتعزيزتكاليف املوظفني تعكس     
 وقــد مت إبقــاء عــدد ؛ األساســيةة تعزيــز القــدر٢٠١٣-٢٠١٢  الفتــرةعكــس ميزانيــةت  - ٨٠

أقـل بعـض   ور أن تكـون  غ ويتوقـع ملعـدالت الـش   ،٢٠١١ يف عـام    كـان عليـه   لى مـا    عالوظائف  
 مليـون دوالر املرتبطـة بالوظـائف        ٣,٤  ذلـك الزيـادات البـالغ حجمهـا         يفسر وإمجاالً،. الشيء

  .٣وتكاليف املوظفني كما هو مبني يف اجلدول املوجز 
 الفتـرتني  يت تقديرات ميـزاني   ةقارنمب املكتب،   على وظائف  عامة   نظرة ٢يقدم اجلدول   و  - ٨١

عكـس يف املقـام     تيف اجلـدول    صـافية   يفـة    وظ ٢١إضافة  و. ٢٠١٣-٢٠١٢و   ٢٠١١-٢٠١٠
قـرر  م متـشيا مـع      ٢٠٠٩ املكتـب يف عـام       الـيت بـدأها   األول االنتهاء من عملية إعـادة التـصنيف         

ــذي   ــس التنفي ــة . ٢٠٠٩/٥اجملل ــصنيف  وأدت عملي ــادة ت ــالك   إع ــواؤم م ــادة ت ــائف إىل زي وظ
ــام، وأســفر عــن      ــبمــستويات لاملكتــب مــع اهليكــل التنظيمــي الع ــل  املكتــب يفلرت  تلــك متاث

 التعاقـدات الفرديـة  يف سائر منظمات األمم املتحدة، فضال عن حتويل بعـض اتفاقـات        املوجودة  
  ثـالث  وقد مت بالفعـل رفـع درجـة       . ةييزانية اإلدار امل األساسي املمول من     اهليكلإىل وظائف يف    

ي نظـرا    سلطة املدير التنفيـذ    ، وذلك مبوجب  كز العمليات ارمل ن ملديري ١-وظائف من الرتبة مد   
  .لزيادة حجم العمليات يف تلك البلدان

ألمـني العـام    ل املدير التنفيـذي مـن أمـني عـام مـساعد إىل وكيـل                ويأيت اقتراح رفع رتبة     - ٨٢
ملنظمـة  يف ا  ترتيبـات املـساءلة      تتغـري وقـد   . تعزيز املـساءلة واملـسؤولية يف هـذا املنـصب         اعترافاً ب 

 ، املكتــبحوكمــة بــشأن هيكـل  ٢٠٠٨/٣٥  تنفيــذ مقـرر اجمللــس التنفيـذي  مـع  بدرجـة كــبرية 
بـدال مـن   (إىل اجمللس التنفيذي واألمني العام مباشـرة  يقدم تقاريره  املدير التنفيذي  حيث أصبح 
 اجمللـس  مقـررا أوضـح   يف اآلونـة األخـرية،      و). ةسابقالـ خالل جلنة التنـسيق اإلداري      تقدميها من   

، ٦٥/١٧٦ار اجلمعيـة العامـة      قـر كمـا أن    .  والية املكتب  ٢٠١٠/٢١  و ٢٠٠٩/٢٥التنفيذي  
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صـندوق األمـم املتحـدة    /تغـيري اسـم اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          ’’املعنون  
اجمللـس التنفيـذي    مقـرري   أكـد   ، قـد    ‘‘للسكان ليشمل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع      

قـد زاد   نوات األخـرية     النمو الكبري للمكتـب يف الـس       فإنوعالوة على ذلك،    .  أعاله يناملذكور
  .املسؤوليات املرتبطة هبذا املنصبمن 
  

   ٢اجلدول 
   ٢٠١٣- ٢٠١٢ و ٢٠١١- ٢٠١٠  الفترتانالوظائف حسب الفئة واملوقع،

 التغري ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ميزانية الفترة  ٢٠١١‐ ٢٠١٠ميزانية الفترة   
 اجملموع املناطق املقر اجملموع املناطق املقر اجملموع املناطق املقر  

 صفر صفر صفر ٢ صفر ٢ ٢ صفر ٢ أ ع م/و أ ع
 صفر صفر صفر ٨ ٥ ٣ ٨ ٥ ٣ ٢-مد
 ٣ ٣ صفر ٢٢ ١٥ ٧ ١٩ ١٢ ٧ ١-مد

ــن    ــرون مــ ــون آخــ ــون دوليــ موظفــ
 ٥ ١ - ٦ ١٥٢ ٩٥ ٥٧ ١٤٧ ٩٦ ٥١ الفنية الفئة

 ١٣ ١١ ٢ ١٨٢ ١٢٧ ٥٥ ١٦٩ ١١٦ ٥٣  مجيع الوظائف األخرى 
 ٢١ ١٣ ٨ ٣٣٦ ٢٤٢ ١٢٤ ٣٤٥ ٢٢٩ ١١٦ اجملموع  

    
  املوظفني تعكس احلد من التكاليفاملتعلقة بتكاليف غري ال    

، فقـد مت ختفـيض امليزانيـة املخصـصة لالستـشاريني            ٣كما هو مبني يف اجلدول املـوجز          - ٨٣
يف حــني يعتــزم و.  يف املائــة، بالقيمــة احلقيقيــة٩ مليــون دوالر، أو ٢,١، مبقــدار ة كــبريبدرجــة

 االستفادة من املرونة الـيت تتيحهـا عقـود االستـشاريني، إىل جانـب تعزيـز        املكتب االستمرار يف  
ــ ــه األساســية، هقدرت ــام لالستــشاريني   خي فإن ــطــط خلفــض املــستوى الع ــشاريني ال دوليني واالست

  .ةييزانية اإلداراملاحملليني واخلدمات التعاقدية املمولة من 
طــط خلفــض فإنــه خي، ري بــشكل كــبمتــشيا مــع طمــوح املكتــب للحــد مــن التكــاليف  و  - ٨٤

مقـر  مـن نقـل     مقـرر   ملـا هـو     حتـسبا   و. القيمـة احلقيقيـة   ب يف املائـة     ١١  بنسبة مصروفات التشغيل 
 التكـاليف يف فئـة اإلنفـاق        متـت زيـادة    يف كوبنـهاغن،     ةديـد اجل املتحدة   األمم مدينة   إىلاملكتب  
ــادة لاتــسديد زادت االعتمــادات املرصــودة لأخــريا، و. ألثــاث واملعــداتاملتعلقــة با تكــاليف زي
أطلـس  جبعـل نظـام      ملـرة واحـدة املرتبطـة         املتكبـدة   التكـاليف  توقـع  أسـباب منـها   ملـة   جلطفيفة،  

ِAtlas الـيت سـيتم تقامسهـا بـني         وهـي التكـاليف    -احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام        دعم املعايري    ي 
  .الوكاالت الشريكة يف نظام أطلس
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  خاطر مستقبالًخلصوم واملتغطية ا احملتملة لاالعتمادات    
 ماليـني  ٨بلـغ  مبحمتمـل  ختـصيص اعتمـاد    ٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية فترة السنتني   تتضمن    - ٨٥

 تقيـيم   إىلوتستند هذه الزيادة    . ٢٠١١-٢٠١٠ ماليني دوالر يف ميزانية      ٥دوالر، مقارنة مع    
 خـالل الـسنوات القليلـة املاضـية،         حـدثت الـيت   الـديون   شـطب   وعمليـات   ،  الـسابقة اللتزامات  ل

ــة يف والر ــاداتغبـ ــد اعتمـ ــة رصـ ــذه كافيـ ــستقبلية االلتزامـــات ملثـــل هـ ــاطر املـ ــة واملخـ .  احملتملـ
 مكافـآت اجلـدارة احملتملـة املرتبطـة         ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـرة    تغطـي االعتمـادات املرصـودة      كما

العمـل ومكافـأة    املتعلـق بتقـدير     إلدارة األداء   بالربنامج التجرييب الذي يـستغرق ثـالث سـنوات          
ــة ــه املكتــب   اجمليــدين ومعاقب   مــن النظــام املــايل ٥-١٣٠للقاعــدة وفقــا  املــسيئني الــذي يقــوم ب

  .والقواعد املالية للمكتب، وعلى النحو الذي أقرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية
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  املوجزةاجلداول 
  ١اجلدول املوجز 
    خطة املوارد

        

   
٢٠١٠-
٢٠١١  

٢٠١٢-
٢٠١٣ 

 املوارد املتاحة  - ١ 
ــديرات  تقــ

 امليزانية

  )الفعلي (٢٠١٠
)تقديرات( ٢٠١١

 
ــديرات  تقــ

 امليزانية

 ٥٧,٠  ٤٢,٧ ٤٢,٧ االحتياطي التشغيلي يف بداية الفترة 

       

 ١١٨,٥  ١٢٩,٢ ١٢٥,٣ الرسوم اإلدارية  

  
اإليرادات اآلتية من اخلدمات االستـشارية واخلـدمات        

 ٢٠,٢  ١٣,٢ ٦,٣ اليت يتم تسديد تكاليفها

 ١٠  ١٩,٠ ٨,٥ إيرادات متنوعة  

 ١٤٨,٧  ١٦١,٤ ١٤٠,٢ جمموع اإليرادات   

       

 ٢٠٥,٧  ٢٠٤,١ ١٨٢,٩ جمموع اإليرادات املتاحة   

        

      استخدام املوارد  - ٢ 

 ١٣٩,٧  ١٣١,١ ١٣٠,٢ املوارد اإلدارية  

 ٨  ١٦ ٥ االعتمادات  

 ١  غري متاح غري متاح  تنفيذ املعايري احملاسبية الدوليةاآلثار املترتبة على  

 ١٤٨,٧  ١٤٧,١ ١٣٥,٢ جمموع استخدام املوارد   
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      موازنة املوارد  - ٣ 

 صفر  ١٤,٣ ٥ اإليرادات الصافية 

 ٥٧  ٥٧ ٤٧,٧ االحتياطي التشغيلي يف هناية املدة 

        
  

   ٢اجلدول املوجز 
    غيريات املقترحة يف الوظائف العلياالت
 اجملموع ١-مد ٢-مد أ ع م/و أ ع  

 ٢٩ ١٩ ٨ ٢ ٢٠١١-٢٠١٠وظائف الفترة 

     الزيادة والنقصان  -ألف 

 صفر صفر صفر صفر  املقر 

 ٣ ٣ صفر صفر  امليدان 

 ٣ ٣ صفر صفر جمموع الزيادة والنقصان

      التصنيفإعادة  -باء 

      

 صفر صفر صفر صفر  )الصايف(يريات جمموع التغ

      

 ٣٢ ٢٢ ٨ ٢ ٢٠١٣-٢٠١٢وظائف الفترة 
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   ٣اجلدول املوجز 
  تقديرات امليزانية حسب فئة اإلنفاق

  )مباليني الدوالرات(
 ٢٠١٣‐٢٠١٢ التكاليف الزيادة يف احلجم )الفعلي (٢٠١٠ 

 تقديرات امليزانية زيادةمبلغ ال النسبة املئوية املبلغ )تقديرات (٢٠١١ فئة اإلنفاق

 ٥٠,٩ ٣,٣ ٤,٨ ٢,٢ ٤٥,٤ )أ(الوظائف
 ٣٠ ٢ ٤,٨ ١,٣ ٢٦,٧ التكاليف العامة للموظفني

 ٧,٦ ٠,٥ ١,٥ - ٠,١ - ٧,٢ السفر
 ٢٣ ١,٧ ٠,٩ - ٢,١ - ٢٣,٤ )ب(االستشاريون

 ٢٣,٨ ١,٨ ١١,١ - ٢,٧ - ٢٤,٨ )ج(مصروفات التشغيل
 ١ ٠,١ ٣٤,٧ ٠,٢ ٠,٧ األثاث واملعدات
 ٣,٤ ٠,٢ ١١,٥ ٠,٣ ٢,٨  تسديد التكاليف

 ١٣٩,٧ ٩,٦ ٠,٧ - ٠,٩ - ١٣١,١ جمموع النفقات  
    

  .وتكاليف التعلم) احمللية والدولية(تشمل تكاليف الوظائف   )أ(  
  .تشمل االستشاريني الدوليني واالستشاريني احملليني واخلدمات التعاقدية وعقود الشركات  )ب(  
 ومعــدات ، ملراجعــة احلــسابات، والــضيافة الــسمعية البــصرية التــشغيل العامــة واملــواد والــسلع واالتــصاالت واملعــدات   تــشمل مــصروفات  )ج(  

  .تنوعةاملصروفات امل و، واإلجيارات والصيانة،تكنولوجيا املعلومات
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	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2012-2013
	موجز
	يصل مجموع تقديرات ميزانية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لفترة السنتين 2012-2013 إلى 148.7 مليون دولار. والموارد موجهة نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة 2010-2013 (DP/2009/36). وإدراكاً للشكوك الكبيرة المرتبطة بإسقاطات الإيرادات، فإن المكتب لا يزال يتوخى الحذر في وضع الميزانية، ولا يستهدف بالتالي إلا نمواً حقيقياً صفرياً في موارد الإدارة لفترة السنتين. ويعكس ذلك تركيز المكتب على تحقيق فعالية التكاليف.
	وبالنسبة للمكتب، وفي المرحلة التي بلغها حالياً من النضج التنظيمي، يمثل وجود احتياطي تشغيلي تم تجديده بالكامل درجة مهمة من الاستدامة المالية للمنظمة وجدوى نموذجها في تسيير الأعمال كجهة تمول نفسها بالكامل من جهات تقديم الخدمات في الأمم المتحدة. 
	ويضيف الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2012 إلى التحديات المرتبطة بإعداد هذه الميزانية. ويقدر أن الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية سيؤثر على الإيرادات الصافية الفعلية للفترة 2012-2013 بقرابة 13 مليون دولار، وهو ما يرجع أساسا إلى تأخر إثبات الإيرادات. 
	ومع هذه التقديرات للميزانية، يضع المكتب لنفسه هدفاً طموحاً للغاية يتمثل في توليد هوامش كافية بحيث تظل الاحتياطيات التشغيلية أعلى من الحد الأدنى المطلوب بحلول نهاية عام 2013 على الرغم من التأثير الذي ستتركه المعالجات المحاسبية المتصلة بالمعايير المحاسبية الدولية على النتائج الفعلية. ويُترجم ذلك إلى هدف إيرادات صافية صفرية لفترة السنتين المقبلة بعد استيعاب الآثار المترتبة على المعايير المحاسبية الدولية والاعتمادات العادية.
	ويتواءم شكل ميزانية المكتب مع النهج المنسق للميزنة القائمة على أساس النتائج الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ويتمحور عرض الميزانية حول إطار النتائج الإدارية للمكتب الذي يرمي إلى تعزيز ودعم مساهمات المكتب في الأمم المتحدة وشركائها على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية للمكتب.
	وتدعم تقديرات الميزانية الأولويات الرئيسية الرامية إلى زيادة كفاءة وفعالية المكتب. وقد قام المكتب بتطوير ممارساته في الإدارة ودعم التنفيذ استجابة لطلب الشركاء في مجالات معينة، ويظل استمرار تعزيز تلك الممارسات يمثل أولوية للمكتب. وتتجلى الجهود المبذولة لتعزيز نوعية منجزات المكتب عن طريق التحسين المستمر، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال مواصلة تبني معايير أفضل الممارسات الدولية. كما يجري توجيه الموارد نحو تحسين قدرة المكتب على المساعدة في تنمية قدرات الشركاء على التنفيذ في المجالات التي تدخل ضمن ولاية المكتب وعوامل كفاءته الأساسية.
	عناصر مقرر 
	قد يرغب المجلس التنفيذي في أن: قد يرغب المجلس التنفيذي في: (أ) أن يوافق على الإيرادات الصافية المستهدفة، مع الاعتراف بالآثار المحاسبية التي ستترتب على الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية؛ (ب) الموافقة على نتائج الإدارة المنقحة وما يرتبط بها من توجيه للموارد.
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	الشكل الأول
	الهيكل العالمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

	أولا - السياق الاستراتيجي
	1 - إن الالتزام باتساق أهداف الأمم المتحدة والمساهمة في النتائج التي يحققها الشركاء الرامية إلى تحسين حياة الناس، والتي ترسم الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف المتفق عليها دولياً الطريق إليها، تحتل جميعها موقعاً محورياً بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
	المجلس التنفيذي والجمعية العامة يؤكدان من جديد ولاية المكتب

	2 - يسهم المكتب في توسيع قدرة منظومة الأمم المتحدة وشركائها على تنفيذ عمليات بناء السلام والتنمية والعمليات الإنسانية ذات الأهمية بالنسبة للمحتاجين. ويسترشد المكتب، في قيامه بذلك، بالاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات، وما يعقبه من استعراض للسياسات تقوم به الجمعية العامة. وقد أوضح مقررا المجلس التنفيذي 2009/25 و 2010/21 ولاية المكتب في الآونة الأخيرة.
	3 - وقد أكدت الجمعية العامة في قرارها 65/176 مجدداً ولاية المكتب على النحو الوارد في مقرر المجلس التنفيذي 2009/25، الذي ينص، في جملة أمور، على ولاية ’’مكتب خدمات المشاريع ... بالعمل كمقدم للخدمات لوكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والحكومات المانحة والمستفيدة، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات ومنظمات القطاع الخاص ... وعلى دوره باعتباره موردا محوريا لمنظومة الأمم المتحدة في مجال إدارة المشتريات والعقود وكذلك في تطوير الأشغال المدنية والهياكل الأساسية المادية، بما يشمل الأنشطة ذات الصلة لتنمية القدرات‘‘.
	النتائج التشغيلية تحدد المجالات التي يسهم فيها المكتب في النتائج التي يحققها الشركاء 

	4 - تم في عام 2009 إقرار الخطة الاستراتيجية للمكتب للفترة 2010-2013 (DP/2009/36)، بما حقق مواءمة فترة التخطيط مع الشركاء الرئيسيين للأمم المتحدة. وتعرض الخطة الاستراتيجية إطار النتائج التشغيلية للمكتب، الذي يشمل أربعة أهداف للمساهمات، تحدد المجالات التي يسهم فيها المكتب في النتائج التي يحققها الشركاء؛ بالإضافة إلى ثلاثة شواغل عامة بالنسبة لعمليات المكتب.
	(أ) أهداف مساهمات المكتب:
	1 - إعادة بناء السلام والاستقرار بعد انتهاء النزاع 
	2 - الإنعاش المبكر للمجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية 
	3 - قدرة الناس على تطوير اقتصاداتها والحصول على الخدمات الاجتماعية 
	4 - الاستدامة البيئية والتكيف مع تغير المناخ 
	(ب) الشواغل التشغيلية العامة:
	1 - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
	2 - تطوير القدرات الوطنية 
	3 - الاستدامة البيئية 
	وتعرض الخطة الاستراتيجية الخطوات التي يتخذها المكتب سعياً لتحقيق رؤيته: ”... إرضاء الشركاء دوما بتقديم خدمات إدارية تفي بمعايير ذات مستوى عالمي من حيث الجودة والسرعة وفعالية التكلفة“. وإحدى السمات الهامة ذات الصلة للخطة الاستراتيجية هي تركيز عمل المكتب بحيث يمكنه أن يسهم بأقصى قدر ممكن في النتائج التي يحققها الشركاء، والتي بدورها ستساعد على بناء التفوق التشغيلي في هذه المجالات. كما أكدت الجمعية العامة التوجه الرئيسي لهذه الرؤية عندما سلمت في قرارها 65/176 بأن ’’تقديم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خدمات تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للشركاء في مجالات إدارة المشاريع والموارد البشرية والإدارة المالية والخدمات المشتركة/المتقاسمة يمكن أن يسهم بشكل قيم في هذه المجالات‘‘.
	5 - وتستفيد الخطة الاستراتيجية من الدروس المكتسبة من تنفيذ استراتيجية عمل المكتب للفترة 2007-2009، التي تركزت على إعادة بناء الاستقرار المالي من خلال تحسين درجة رضا العملاء، والأخذ بأرقى الممارسات وأشكال الأداء في تسيير الأعمال، وتعزيز كفاءة قوة العمل وحماسها. 
	6 - وقد تحقق الكثير: فقد أصبح المكتب بالفعل عضواً فاعلاً يحظى بالتقدير بدرجة أكبر بين أفرقة الأمم المتحدة القطرية؛ وثبتت الجدوى المالية للمكتب على مدار خمس سنوات متتالية؛ وصار هناك قدر أكبر من المساءلة والشفافية، فضلا عن تعزيز إدارة المخاطر والضوابط الداخلية والرقابة. ولم تسفر المراجعة الخارجية لحسابات المكتب للفترة 2008-2009 عن أية ملاحظات، وحقق المتطلبات الدنيا المطلوبة للاحتياطي التشغيلي في نهاية عام 2009، أي قبل سنتين من الهدف المحدد في تقديرات ميزانية 2010-2011. 
	وبذلك، يكون المكتب قد قطع خطوات هامة نحو استكمال عملية الإصلاح المالي للمنظمة التي تجري منذ عام 2006. أما المسائل المعلقة، فتتعلق بالخصوم السابقة، ويعمل المكتب بشكل منهجي مع الأطراف المعنية من أجل حل هذه المسائل.
	النتائج الإدارية تدعم وتعزز المساهمات في أعمال الأمم المتحدة والشركاء الآخرين

	7 - بالاستفادة من هذه الإنجازات، تعطي تقديرات ميزانية الفترة 2010-2011 الأولوية لمبادرات استراتيجية معينة تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمساهمة في النتائج التي يحققها الشركاء. وتشمل هذه المبادرات مواصلة تحسين ممارسات تسيير الأعمال التي تتماشى مع المعايير العالمية، وإنجاز الأعمال التحضيرية لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية، وغير ذلك من تدابير تعزيز الشفافية والمساءلة. كما يجري إيلاء الأولوية لتعزيز إدارة المشاريع كمجال من مجالات الممارسة التي توفر التوجيه والأدوات والتدريب على صعيد السياسات العامة للعاملين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن تعزيز إدارة المعرفة في مجالات التركيز التي ينصب عليها عمل المكتب، وقدرة المكتب على المساعدة في بناء قدرات التنفيذ الوطنية التي تدخل في نطاق ولايته.
	8 - وتمشيا مع الطموح الذي تتضمنه الخطة الاستراتيجية، سعى المكتب إلى الحصول على شهادات خارجية فيما يتعلق بوظائف الإدارة الرئيسية وعمليات تسيير الأعمال والموظفين. وفي حزيران/يونيه 2011، أسفرت هذه الجهود عن حصول المكتب على شهادة ’’الأيزو 9001‘‘ISO 9001 لنظم إدارة الجودة. وأصبح المكتب أول منظمة من منظمات الأمم المتحدة تحصل على شهادة النظم العالمية لإدارة الجودة من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ’’الأيزو 9001‘‘. كجزء من هذه العملية، قام المكتب بتوثيق ممارسات تسيير الأعمال الأساسية في منشوره، نظام إدارة الممارسات والجودة. وخلال سلسلة من التقييمات التي أجرتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ISO في عام 2011، أثبت المكتب أنه يتبع على الدوام هذه العمليات ويواصل صقلها على جميع المستويات. 
	9 - وخلال عام 2011، حصل المكتب رسميا على شهادة من المعهد المعتمد لترتيبات الشراء والإمداد في سياسات وإجراءات الشراء؛ وهو ما يعد إنجازاً كبيراً، فالمكتب هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي نالت هذا التقدير. وتبين هذه الشهادة أن المكتب يمتلك سياسات وعمليات وإجراءات سليمة في مجال الشراء، وهو ما قامت هيئة مستقلة بالتحقق منه ورصده.
	10 - وتوضح الشهادات المذكورة أعلاه استفادة شركاء المكتب من ممارسات تسيير الأعمال التي تعكس أكثر المعايير الدولية تقدماً. وسيواصل المكتب إعطاء الأولوية هذه الجهود الرامية إلى تعزيز وإظهار ما تنطوي عليه هذه الطريقة في العمل من جودة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في تحقيق الفوائد بالنسبة لنوعية منجزات المكتب، وكذلك لكل من الإيرادات وأنماط الإنفاق في تقديرات الميزانية الحالية والمقبلة.
	11 - ويعكس إطار النتائج الإدارية للمكتب، كما ورد في الخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2013، النتائج التي لا بد وأن يسعى المكتب كمنظمة ذاتية التمويل إلى تحقيقها من أجل دعم وتعزيز قدرته على الإسهام في أعمال الأمم المتحدة وشركائها. ويتركز عرض تقديرات الميزانية على هذا الإطار، الذي تم تحديثه للتمكين من تنفيذ وتوصيل استراتيجية إدارة المكتب على نحو فعال. وبغية تحسين المنهجية المستخدمة، سيواصل المكتب دراسة الدروس المستفادة من تنفيذه لنظام الميزنة والإدارة على أساس النتائج، ودراسة خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، ضمن منظمات أخرى.
	12 - وفي هذا السياق، يخطط المكتب لإدراج تقييم لخطته الاستراتيجية في تقريره السنوي لعام 2011، وهو ما سيوفر فرصة لاستكشاف السبل التي يحقق بها المكتب المزيد من القيمة للشركاء، مع الاحتفاظ للمنظمة في نفس الوقت بموقع استراتيجي يكون من شأنه أن يبقي على أهميتها لسنوات عديدة قادمة. 
	ثانيا - السياق المالي
	13 - يعرض هذا الفرع أولاً موجزاً للنتائج والإسقاطات المالية المؤقتة لفترة السنتين 2010-2011. ثم يعرض للآثار الرئيسية المتصلة بالميزانية التي ستترتب على الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2012، قبل أن يقدم وصفاً للعملية المتبعة في إعداد هذه التقديرات للميزانية. ويفضي ذلك إلى عرض لإسقاطات فترة السنتين 2012-2013، فضلا عن حالة الاحتياطي التشغيلي والتطور المتوقع له.
	إسقاطات فترة السنتين 2010-2011 تشير إلى تحقيق الإيرادات الصافية المستهدفة
	14 - كما ورد في الملامح المالية الرئيسية المعروضة في التقرير السنوي لعام 2010، كان المكتب عند نقطة منتصف فترة السنتين في وضع جيد يمكنه من تحقيق الإيرادات الصافية التي يستهدفها للفترة 2010-2011. وقد حقق المكتب نموا كبيرا في إجمالي الإيرادات في عام 2010 مع الحفاظ على النفقات الإدارية في نفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2009، وهو ما يرجع الفضل فيه إلى تركيز المكتب الثابت على تحقيق فعالية التكاليف.
	15 - ومن خلال نظمه للمعلومات الإدارية، يراقب المكتب النتائج بصورة متصلة، كما يراقب الأداء المالي في الوقت الحقيقي مقابل الأهداف المحددة. وقد شهد المكتب، في الأشهر الأولى من عام 2011، انخفاضا في حجم الأعمال التي يتعهدها وفي حجم ما ينجزه، وهو ما قد يرجع إلى الأزمة المالية التي تركت تأثيرها على ميزانيات الشركاء. وسوف يواصل المكتب ممارساته الإدارية التي تتوخى الحذر، بما يكفل استمرار الاستدامة المالية، حتى في حال الانخفاض المحتمل في اتجاهات الإيرادات. ولكن من الصعب تقدير نتائج الأحكام المحاسبية سلفاً، حيث أن ذلك يتطلب في الكثير من الحالات عقد اتفاقات مع المنظمات الشريكة، وتسويات بطريق التحكيم مع المتعاقدين، أو التزامات مالية من قبل المانحين.
	16 - وفي وقت إعداد الميزانية، كان من الضروري وضع بعض الافتراضات فيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية المتوقعة لفترة السنتين المقبلة. واستناداً إلى هذه الافتراضات، فإن المكتب واثق بدرجة معقولة من أنه سيحقق الإيرادات الصافية المستهدفة لفترة السنتين 2010-2011، أو يتجاوزها.
	17 - وسيتوقف الأداء المالي الفعلي للمكتب في الفترة 2010-2011، الذي سينعكس في البيان المالي المعتمد لفترة السنتين، على الإيرادات المحققة والنفقات المتكبدة حتى اليوم الأخير من عام 2011. كما أنه سيتأثر بقرارات الشطب أو أحكام الديون المعدومة للالتزامات السابقة. وسيتم تقديم تقرير بالنتيجة الفعلية، وبأي أثر على التخطيط المستقبلي، إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2012.
	الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية يؤخر إثبات الإيرادات التأخير ويغير معاملة الأصول 

	18 - يصعب تقييم الأثر المحاسبي الذي سيترتب على الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام في عام 2012، وهو ما يتعين بالتالي رصده عن كثب وإدارته بعناية. ويقدر حاليا أن الانتقال من المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية سيؤثر على الإيرادات الصافية الفعلية للفترة 2012-2013 بقرابة 13 مليون دولار، وهو يرجع أساسا إلى تأخر إثبات الإيرادات التأخير واختلاف معاملة الأصول عند الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية.
	19 - وبمقارنة الممارسات المحاسبية التي يطبقها المكتب حالياً، وهي المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، بالممارسات التي سيتم تطبيقها في إطار المعايير المحاسبية الدولية، يصبح من الواضح أن بعض الإيرادات التي كانت ستخضع للمحاسبة في ظل المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة في فترة السنتين 2012-2013 لن تخضع لها الآن في فترة السنتين التالية. ويُقدر التأثير السلبي على الإيرادات للفترة 2012-2013 بمبلغ 12 مليون دولار - وهو تأثير لمرة واحدة ولن يؤثر على نتائج فترات السنتين بعد عام 2013.
	20 - وفي إطار المعايير المحاسبية الدولية، لن تُحسب تكلفة الأصول الإدارية للمكتب بكاملها عند حيازتها، بل ستتم رسملتها واستهلاكها على مدى العمر الإنتاجي لها. ويُقدر صافي أثر هذا التغيير في الممارسات المحاسبية بمبلغ مليون دولار كتكاليف إضافية خلال فترة السنتين 2012-2013. 
	إعداد الميزانية وتنفيذها يعكسان الحقائق على أرض الواقع

	21 - وبغية ضمان الملكية والتعبير عن الحقائق على أرض الواقع، تشارك جميع مناطق المكتب في وضع تقديرات الميزانية. وقد تم إعداد إسقاطات الإيرادات من خلال عملية من شقين: فعلى مستوى المنظمة، استندت الإسقاطات إلى تحليل الأداء في الماضي، جنبا إلى جنب مع الافتراضات المقدمة من الإدارة العليا. وجرى استكمال هذا التحليل من خلال عملية للمشاركة من القاعدة إلى القمة، حيث طُلب من المناطق تقديم إسقاطات بالنسبة للمجالات التي تسهم أهم الإسهامات في الإيرادات، فضلا عن المجالات التي يمكن أن يتوقع حدوث تغييرات كبيرة فيها. وكان انتهاء هذين السيناريوهين إجمالاً إلى نفس النتائج تقريباً بمثابة تأكيد بأن التقديرات تمثل أفضل ما يمكن التنبؤ به في اللحظة الراهنة.
	22 - وتماشياً مع الهيكل التنظيمي، سيكون تنفيذ الميزانية بصورة لامركزية من خلال المكاتب الإقليمية ومراكز العمليات ومراكز المشروعات ومجموعات المشاريع، التي ستخضع للمساءلة عن التوصل إلى الأهداف السنوي المتفق عليها. كما سيجري تنقيح وضع مختلف الكيانات في الهيكل التنظيمي على أساس العملية السنوية لتحديد الأهداف، وعمليات الاستعراض والتعديل أثناء التنفيذ.
	23 - ويعد رصد تنفيذ الميزانية والإبلاغ عنه جزءاً لا يتجزأ من النظام الشامل لإدارة أداء المكتب. ويجري جمع البيانات وتحليلها بحيث يمكن الإبلاغ عن النتائج على مختلف المستويات، بما في ذلك النشاط الأساسي والمهام الكلية، للمنظمة ككل، حسب المنطقة والكيان.
	24 - وللسماح بالمرونة اللازمة لتلبية طلبات الشركاء المتغيرة لخدمات المكتب، فإن البند 14-2 من النظام المالي يمنح المدير التنفيذي سلطة إعادة توزيع الأموال ضمن الميزانية الإدارية المعتمدة لفترة السنتين، وزيادة أو تخفيض المخصصات، بما في ذلك عدد الوظائف المدرجة في ملاك الموظفين، شريطة أن تبقى الإيرادات الصافية المستهدفة التي حددها المجلس التنفيذي لفترة السنتين دون تغيير.
	إسقاطات فترة السنتين 2012-13 تبين انخفاضاً في الرسوم ونمواً في إجمالي الإيرادات 

	25 - تتسبب طبيعة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كمقدم خدمات يقوم بالكامل على التمويل الذاتي، في قدر لا يستهان به من عدم اليقين في تنبؤات الإنجازات، وبالتالي في تنبؤات الإيرادات، التي ستمول ميزانية المكتب. وفي وقت إعداد تقديرات ميزانية الفترة 2012 -2013، كان معظم شركاء المكتب يواجهون قيوداً في التمويل. وفي ضوء ذلك، يلتزم المكتب بنزعة محافظة في وضع ميزانيته.
	26 - ويجب على كل التزام تعاقدي في المكتب أن يغطي تكاليفه كاملة، بما في ذلك المساهمات في النفقات العامة للمؤسسة التي تغطي جميع المهام المشمولة في هذه الميزانية المُقترِحة، والمساهمات في الاحتياطي التشغيلي بوصفه مخففاً لصدمات إدارة المخاطر المالية. وعندما يتم تجديد موارد الاحتياطي التشغيلي بالكامل ويتم الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، يمكن للمكتب أن يخفض الرسوم المفروضة على خدماته من مستوياتها الحالية البالغة 4 في المائة كحد أدنى على الأعمال المتعلقة بالمعاملات، مثل عمليات الشراء الموحدة، و 7 في المائة كحد أدنى على إدارة المشاريع. وقد شهدت الآونة الأخيرة تخفيضا تدريجيا في متوسط الرسوم ليصل إلى مستوى تقديري يبلغ 5.61 في المائة في عام 2010. وبالنسبة للفترة المقبلة، فإن الهدف هو مواصلة تخفيض متوسط الرسوم ليصل إلى 5.5 في المائة، وهو ما يقل قليلا عن المتوسط الفعلي في عامي 2009 و 2010. وسيتوقف معدل الرسوم الفعلي على حجم وتكوين الخدمات المقدمة فعلاً في فترة الميزانية.
	الشكل الثاني
	تقديرات الميزانية كنسبة من إجمالي الإنفاق للفترة 2012-2013 
	27 - وقد تَحَدّد مجموع الإيرادات الإجمالية المستهدفة لفترة السنتين 2012-2013 بمبلغ 148.7 مليون دولار. وتتكون هذه الإيرادات من 118.5 مليون دولار كإيرادات مقدرة من خدمات تنفيذ المشاريع، و 20.2 مليون دولار من الخدمات الاستشارية والمعاملات، و 10 ملايين دولار كإيرادات متنوعة. وقد تم تحديد تقديرات الإيرادات من خدمات تنفيذ المشاريع بعد مراعاة ما يقدر بنحو 12 مليون دولار سيتأخر إثباتها كإيرادات لفترة السنتين عند العمل بالمعايير المحاسبية الدولية. ويوضح الشكل الثالث كيف تبدو هذه التوقعات مقارنة مع الأداء في الماضي. وعند النظر إلى الشكل، تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات للفترتين 2010-2011 و 2012-2013 مستمدة من تقديرات الميزانية، في حين أن بيانات السنوات الأخرى هي أرقام فعلية.
	28 - وبالنظر للآثار المحاسبية الكبيرة المتوقعة للانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية في عام 2012، التي يصل مجموع تأثيرها السلبي إلى 13 مليون دولار، يخطط المكتب لمساهمة صافية صفرية في الاحتياطيات التشغيلية خلال فترة السنتين. ووفقاً للتقديرات، ستظل الاحتياطيات التشغيلية فوق الهدف الذي حدده المجلس التنفيذي في نهاية فترة السنتين. ويبين الفرع الرابع بالتفصيل تقديرات التكاليف للميزانية الإدارية للفترة 2012-2013. 
	الشكل الثالث
	اتجاهات الإيرادات الإجمالية، حسب مصدر الدخل 
	(بملايين دولارات الولايات المتحدة) 
	الإبقاء على الاحتياطي التشغيلي في الحد الأدنى المطلوب، مع هامش للتأمين إزاء مستقبل غير مؤكد 

	29 - من الأهمية بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كمنظمة تقوم بالكامل على التمويل الذاتي، أن يظل الاحتياطي التشغيلي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من أجل توفير هامش للتأمين إزاء الشكوك المرتبطة بتنبؤات الإيرادات والنتائج المترتبة على تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبالنسبة للاستثمارات المستقبلية بعد فترة الميزانية هذه، مثل الاستغناء في نهاية المطاف عن نظام إدارة موارد المؤسسة الذي تتبعه المنظمة.
	30 - تُحتسب الاحتياجات من الاحتياطي التشغيلي على أساس نسبة 4 في المائة من المتوسط المتجدد للنفقات الإدارية ونفقات المشاريع مجتمعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة للعمليات. وقد حقق المكتب متطلبات الاحتياطي التشغيلي في نهاية عام 2009، أي قبل سنتين من الهدف المحدد في تقديرات ميزانية فترة السنتين 2010-2011. وبناء على ذلك، بلغ الرصيد الافتتاحي للاحتياطي التشغيلي للفترة 2010-2011 مبلغ 42.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 0.6 مليون دولار عن الحد الأدنى المطلوب. 
	31 - وكما يتجلى في النتائج المالية المؤقتة المعروضة كجزء من التقرير السنوي، كان الاحتياطي التشغيلي في نهاية عام 2010 يبلغ 56.7 مليون دولار. ويقدر حالياً أن الرصيد الختامي في نهاية فترة السنتين 2010-2011 سيكون في حدود 57 مليون دولار، أو بزيادة قدرها 10 ملايين دولار عن الحد الأدنى المطلوب للاحتياطي المحدد لذلك الوقت. ويجدر الانتباه إلى أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بالنتائج المالية لعام 2011، ومن المتوقع أن تختلف الأرقام الفعلية التي ستتضمنها النتائج عن التقديرات المعروضة في الوقت الحالي.
	32 - وبهذه التقديرات للميزانية، يضع المكتب لنفسه هدفاً شديد الطموح يتمثل في مراكمة هوامش في الفترتين 2010-2011 و 2012-2013 بما يكفي لأن تظل الاحتياطيات التشغيلية في نهاية عام 2013 أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التي قررها المجلس التنفيذي، وذلك على الرغم من التأثير الكبير للتعامل المحاسبي المتصل بالمعايير المحاسبية الدولية. وفي ضوء التقلبات المحتملة في الإنجازات والإيرادات على مدار السنوات المقبلة، فإن إنجاز هذا الهدف سيتطلب إدارة مالية تتوخى الحرص.
	33 - وسيقوم المكتب، طوال فترة الميزانية، برصد الإيرادات وأنماط الإنفاق بعناية؛ وتمشياً مع البند 14-2 من النظام المالي، سيقوم بإدخال تعديلات بالزيادة أو النقصان على الميزانية بما يلزم لمواءمة النفقات الإدارية مع الحقائق المستجدة. وإذا لم تتحقق الإيرادات الصافية المستهدفة، لهذا السبب أو لغيره من الأسباب، سيخفض المكتب الاحتياطي التشغيلي وفقا للاستخدام المتوخى له، وفقا للبند 22-2 من النظام المالي للمكتب.
	34 - وفي هذا السياق، يعتزم المكتب إجراء استعراض في عام 2012 لجملة أمور، منها الاحتياطي التشغيلي والمتطلبات الدنيا المقررة، وذلك نتيجة للانتقال إلى الأخذ بالمعايير المحاسبية الدولية. ويرد مزيد من المعلومات حول الاحتياطي التشغيلي والاستخدام المتوخى له، في الملاحظات الفنية الواردة في المرفق الثاني لهذه الوثيقة. 
	ثالثا - إطار النتائج الإدارية والميزانية
	35 - يحدد إطار النتائج الإدارية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، كما ورد في الخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2013، النتائج الإدارية التي لا بد وأن يسعى المكتب كمنظمة ذاتية التمويل إلى تحقيقها من أجل دعم وتعزيز قدرتها على المساهمة في أعمال الأمم المتحدة وشركائها. 
	أهداف المؤسسة هي التي تدفع الأداء في جميع أنحاء المنظمة

	36 - يُعد السجل المتكامل لقياس الإنتاج Balanced Scorecard (BSC) في المكتب الأداة الإدارية المحورية المستخدمة لدفع تحسين الأداء والنضج التنظيمي على جميع المستويات في المنظمة. وبناء على ذلك، جاء تنظيم إطار النتائج الإدارية للخطة الاستراتيجية للفترة 2010-2013 حول أربعة منظورات للسجل المتكامل في المكتب: الشركاء، وعملية تسيير الأعمال، والناس، والمالية.
	37 - وتم صقل إطار النتائج الإدارية كجزء من عملية إعداد الميزانية، ليضم أربعة أهداف للمؤسسة، هدف لكل منظور من منظورات السجل المتكامل لقياس الإنتاج. ويتم تفعيل كل هدف من أهداف المؤسسة من خلال ثلاث قوى محركة مؤسسية عملية المنحى، توفر التوجيه لطريقة تحقيق الهدف. ثم يجري تفعيل كل قوة محركة مؤسسية بدورها من خلال مقاييس الأداء (المؤشرات)، التي تستخدم للتيقن من التقدم المحرز نحو تحقيق هدف المؤسسة. وتأتي صياغة إطار النتائج الإدارية في لغة مباشرة وعملية المنحى، وإن ظلت تحتفظ بعموميتها، الأمر الذي يجعلها تتسم بالديناميكية وإمكانية التطبيق في جميع المجالات الوظيفية للمكتب، والكيانات التي يتم انجازها فيها.
	الشكل الرابع
	إطار النتائج الإدارية
	38 - وستيسّر الأهداف المؤسسية الأربعة والقوى المحركة لكل منها تنفيذ وتوصيل إطار النتائج الإدارية واستراتيجية إدارة المكتب على نحو أكثر فعالية، الأمر الذي سيؤدي انجازه إلى تمكين المكتب من تعزيز ودعم مساهماته في أعمال الأمم المتحدة وشركائها.
	39 - وهناك مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالأهداف المؤسسية والقوى المحركة المؤسسية التي ستمكن المكتب من رصد الأداء مقابل أهداف المؤسسة. ويتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة وصفاً أكثر تفصيلاً لكل من الأهداف المؤسسية والقوى المحركة المؤسسية، بما في ذلك مقاييس الأداء ذات الصلة.
	مواءمة النتائج الإدارية والميزانية مع الهيكل العالمي للمكتب

	40 - يهدف الهيكل التنظيمي للمكتب إلى دفع الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للشركاء، ويحدد بوضوح الوظائف والسلطات وأشكال المساءلة في المؤسسة. وإطار النتائج والميزانية لفترة السنتين 2012-2013 يتواءم بصورة مباشرة مع الهيكل العالمي للمكتب، ويهدف إلى التمكين من زيادة تنسيق عملية صنع القرار وتحقيق التكامل بين الأدوار الوظيفية الرئيسية داخل الممارسات الإدارية وممارسات دعم التنفيذ وحولها.
	41 - ويأتي تنظيم إطار الميزانية الإدارية للمكتب وفقا لـ 13 وظيفة مؤسسية، تصف المجالات الوظيفية للمنظمة. كما يحدد الإطار خمسة أنشطة أساسية تصف أنواع العمل التي ينخرط فيها موظفو المكتب، في أنحاء المنظمة. وكل نشاط من الأنشطة الأساسية الخمسة يرتبط بدوره بواحد أو أكثر من القوى المحركة المؤسسية الـ 12 المذكورة أعلاه ومقاييس أداء كل منها، وكلها ترتكز على المنظورات الأربعة للسجل المتكامل لقياس الإنتاج في المكتب.
	الشكل الخامس 
	مواءمة الأنشطة الأساسية للمنظمة مع الوظائف المؤسسية
	42 - وهذا التشكيل لإطار النتائج الإدارية ومواءمته مع ميزانية المكتب يعكس قوة الروابط وأشكال الاعتماد المتبادل بين المجالات الوظيفية وعبر المناطق الجغرافية للمكتب. وهو يسلم بأن موظفي الإدارة وغيرهم من الموظفين في كل الكيانات التنظيمية، بغض النظر عن مجالهم الوظيفي الأولي، ينخرطون في الأنشطة بغرض تحقيق النتائج المرتبطة بالمنظورات الأربعة للسجل المتكامل لقياس الإنتاج في المكتب. وهم يتفاعلون مع الشركاء ويقدمون الخدمات لهم؛ ويشاركون في عمليات تسيير الأعمال، ويتفاعلون مع أقرانهم ومديريهم - وتترتب على جميع الأنشطة آثار مالية.
	الشكل السادس
	تعاقب السجل المتكامل لقياس الإنتاج عبر الوظائف والكيانات المؤسسية في الهيكل العالمي 

	43 - وسيزيد إطار النتائج الإدارية والميزانية المعروض من تعزيز قدرة المكتب على إدارة ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المؤسسية في إطار وظائفه وكياناته، وكذلك بالنسبة للمنظمة ككل. وفي الوقت نفسه، سيكون الإطار وسيلة هامة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين ووضع أولوياتها. كما أن الربط بين الأنشطة الأساسية والقوى المحركة المؤسسية سيتيح بدوره فرصة لزيادة المواءمة في المنظمة من أجل تنفيذ الاستراتيجية تنفيذاً فعالاًً، عبر جميع الوظائف المؤسسية والكيانات الجغرافية، وصولا إلى أصغر مكون، وإن كان الأكثر أهمية في خلق القيمة المضافة للشركاء: ألا وهو فرادى موظفي المكتب.
	النتائج الإدارية للمكتب وميزانيته في المجموعات الوظيفية المنسقة
	44 - يتناظر إطار النتائج الإدارية والميزانية للمكتب مع المجموعات الوظيفية المنسقة السبع لإطار ميزانية الموارد الإدارية المشترك، كما هو مبين في الشكل السابع. ويوضح الشكل السابع العلاقة الشاملة للمجموعات الوظيفية المنسقة مع الوظائف المؤسسية والأنشطة الأساسية للمكتب. ويتضمن المرفق الأول لهذه الوثيقة وصفاً مفصلاً لإطار النتائج الإدارية والميزانية للمكتب، بما في ذلك الأهداف المؤسسية والقوى المحركة المؤسسية والأنشطة الأساسية والوظائف المؤسسية للمنظمة.
	الشكل السابع 
	المجموعات الوظيفية المنسقة والوظائف المؤسسية والأنشطة الأساسية للمكتب
	45 - وقد وضع المكتب ميزانيته لفترة السنتين 2012-2013 بما يتواءم مع النهج المنسق الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) استناداً إلى القرارين 2010/32 و 2011/10، اللذين أقر المجلس التنفيذي فيهما استخدام النُهج المنسقة لتصنيف التكاليف والميزنة القائمة على النتائج. ولأغراض ميزانية المكتب، كانت السمة الرئيسية للإطار المشترك تتمثل في هيكلة الموارد الإدارية في سبع مجموعات وظيفية.
	46 - وعند إعداد الموازنة، عزز المكتب بدرجة كبيرة الروابط بين النتائج الإدارية، والوظائف المؤسسية والأنشطة الأساسية، ومؤشرات الأداء المرتبطة بها. وسيواصل المكتب مواءمة إدارة أدائه وهيكله التنظيمي مع الإطار المستخدم في تقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي.
	47 - ويصف هذا الفرع إطار النتائج الإدارية والميزانية للمكتب، من منظور المجموعات الوظيفية المنسقة السبع. ويتضمن الجدول رقم 1 موجزاً لمؤشرات الأداء والموارد لكل مجموعة وظيفية.
	الجدول 1 
	الموارد المرصودة للنتائج الإدارية حسب المجموعات الوظيفية 
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	الهدف 2012
	الهدف 2013
	القيمة المعترف بها
	بناء شراكات مستدامة
	مساهمات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
	تدبير جديد
	75 في المائة
	75 في المائة
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	الابتكار
	تنفيذ مبادرات التحسين المتفق عليها من خلال عملية استعراض إدارة النوعية في المكتب في التوقيت السليم
	تدبير جديد
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	90 في المائة
	الاستدامة المالية
	الإشراف على الموارد المالية
	تحقيق الإيرادات الصافية المستهدفة التي أقرها المجلس التنفيذي
	5 ملايين دولار
	هدف فترة السنتين
	صفر دولار
	توجيه الاستثمار نحو الاستدامة
	تحقيق الحد الأدنى المطلوب للاحتياطي التشغيلي
	100 في المائة
	هدف فترة السنتين
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	العلاقات الخارجية المؤسسية والشراكات والاتصالات وتعبئة الموارد

	52 - التعريف - تضم المجموعة الوظيفية المنسقة ”العلاقات الخارجية المؤسسية والشراكات، والاتصالات، وتعبئة الموارد“ وظيفتين من الوظائف المؤسسية للمكتب: الشراكات والمنتجات وخدمات إدارة الجودة؛ والاتصالات.
	53 - القضايا والسرد - في حين يجري إضفاء اللامركزية في المقام الأول على علاقات الشراكة على الصعيد القطري، سيتم استكشاف سبل توظيف المعارف والخبرات القطرية في مختلف المناطق من أجل تعزيز القيمة التي تضيفها التعاقدات القائمة والجديدة للشركاء. وستتركز هذه الجهود على مجالات ممارسات المكتب في مجال دعم التنفيذ، وهو ما سييسر بدوره من تسهيل تبادل المعارف والمهارات في جميع أنحاء المناطق. وسيركز المكتب حافظة أعماله من أجل استهداف الفرص التي يمكنه من خلالها تعزيز قيمته لدى الشركاء. وفي سياق تطوير المنتجات والخدمات، ستُعطى أولوية خاصة لخدمة الطلبات الواردة من الدول الأعضاء للمساعدة في بناء القدرات الوطنية التي تدخل في المجالات المسندة للمكتب بموجب ولايته. وستُبذل جهود للاتصالات لاكتساب معرفة إضافية باحتياجات الشريك، وتوصيل الطريقة التي يمكن بها للمكتب أن يلبي تلك الاحتياجات.
	54 - المساءلة ومستوى التمويل - تقع المساءلة على عاتق فريق الاتصال والشراكة، وعلى عاتق الإدارة بالنسبة لمختلف الكيانات الإقليمية للمنظمة. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 15.6 مليون دولار.
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	النسبة المئوية للمواقع الشبكية للكيانات الإقليمية التي تمتثل للمعايير المؤسسية
	تدبير جديد
	85 في المائة
	90 في المائة
	النسبة المئوية للموظفين الراضين عن الشبكة الداخلية للمكتب
	79 في المائة
	80 في المائة
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	الرقابة والإدارة ودعم العمليات للمكاتب الميدانية/القطرية

	55 - التعريف - تضم المجموعة الوظيفية المنسقة ’’الرقابة والإدارة ودعم العمليات للمكاتب الميدانية/القطرية‘‘ ثلاث من الوظائف المؤسسية للمكتب: إدارة المشاريع؛ والشراء وسلسلة التوريد، والشؤون القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد النشاط الأساسي المتعلق بالتجهيز والتسجيل جزءاً من هذه المجموعة الوظيفية.
	56 - القضايا والسرد - لا تزال إدارة المشروع هي الأسلوب الرئيسي الذي يتبعه المكتب لتوفير القيمة خارجياً وداخلياً على حد سواء. ومع استحداث منهجية PRINCE2 كمنهجية لإدارة المشاريع في المنظمة، يركز المكتب على تعزيز الجوانب الرئيسية لممارساته في إدارة المشاريع؛ مثل تطوير المهارات وتبادل الخبرات لجعل الممارسات أكثر اتساقا، وتحديد مسارات وظيفية أكثر وضوحا للعاملين، وتوفير أدوات لتسهيل ودعم وضع التعاقدات وتنفيذ المشاريع، ووضع ضوابط أكثر كفاءة وفعالية.
	57 - وكما ذُكر أعلاه، حصل المكتب في عام 2011 على شهادة ’’الأيزو 9001‘‘ لإدارة الجودة. وفي حين يُعد ذلك معلماً رئيسياً، فإنه يرسي أيضا قاعدة لمواصلة التحسن. وسيسعى المكتب أيضا إلى تعزيز مشاركته في أفرقة الأمم المتحدة العاملة ذات المتحدة المعنية بالممارسات الجيدة لتسيير الأعمال، لا سيما في سياق اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى.
	58 - وسيكفل المكتب توفر ما يكفي من الموارد المخصصة لتقديم المشورة ووضع التوجيهات بشأن تنفيذ سياسات المكتب، ولا سيما بالنسبة للممارسات الإدارية للمنظمة: إدارة المشاريع، والمالية، والموارد البشرية، والشراء، وسلسلة التوريد. وسيساعد ذلك على التخفيف من المخاطر بالنسبة للمنظمة وشركائها، فضلا عن شفافية العملية وتوفر المساءلة.
	59 - وكجزء من حملة تحقيق الامتياز في العمليات، سيواصل المكتب تسخير المزيد من قدرته لتوفير الكفاءة والفعالية للقدرة التشغيلية من خلال خدمات المعاملات أو الدعم، على الصعيدين الداخلي والخارجي على السواء.
	60 - المساءلة ومستوى التمويل. تقع المساءلة على عاتق الإدارة بالنسبة لمختلف الكيانات الإقليمية للمنظمة، وعلى عاتق فريق ممارسات إدارة المشاريع، وفريق ممارسات الشراء وسلسلة التوريدات، فريق الممارسات القانونية، وجميع الممارسات التي تمكّن من خدمات المعاملات ودعم التجهيزات وتعهد السجلات في دعم العمليات. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 68.4 مليون دولار.
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	إدارة الموارد البشرية في المؤسسة

	61 - التعريف - تغطي المجموعة الوظيفية المنسقة ’’إدارة الموارد البشرية في المؤسسة‘‘ الوظيفة المؤسسية المتعلقة بالموارد البشرية في المكتب.
	62 - القضايا والسرد - سيواصل المكتب عمله في مواءمة مستويات الوظائف مع الأمم المتحدة، وتوحيد الألقاب الوظيفية وتوصيف الوظائف داخل المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيسعى المكتب إلى تحسين فرص وطرائق التطوير الوظيفي لموظفي المكتب. في هذا الصدد، سيعزز المكتب إدارة ورصد أداء الموظفين، وتعديل سياسة تقدير العمل ومكافأة المجيدين ومعاقبة المسيئين التي نفذها المكتب مؤخرا إذا لزم الأمر. وسيواصل المكتب أيضا عمله في إعداد قائمة بالمواهب، مما سيسهل اجتذاب المواهب والتطوير الوظيفي للموظفين.
	63 - المساءلة ومستوى التمويل - تقع المساءلة على عاتق فريق ممارسات الموارد البشرية. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 6.8 مليون دولار.
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	64 - التعريف - تضم المجموعة الوظيفية المنسقة ’’أمن الموظفين وأماكن العمل‘‘ الوظيفة المؤسسية المتعلقة بالأمن في المكتب. 
	65 - القضايا والسرد - الأمن أمر حيوي بالنسبة للمكتب. وهو يحدد البارامترات الميدانية التي يمكن من خلالها للعاملين في المكتب تخطيط وتنفيذ العمليات من أجل المساهمة في أعمال الأمم المتحدة والشركاء الآخرين. ونتيجة لذلك، وظّف المكتب استثمارات لا يستهان بها في وظيفة الأمن في فترة السنتين الماضية. وستمكن هذه الاستثمارات من زيادة تنسيق وهيكلة توزيع معلومات السلامة والأمن، وكذلك تقييم الالتزام بالمعايير الأمنية الدنيا. ومن الأهمية الإشارة إلى أنه تتم تغطية غالبية تكاليف الأمن بالمكتب مباشرة من ميزانيات المشاريع ذات الصلة.
	66 - المساءلة ومستوى التمويل - تقع المساءلة على عاتق فرع السلامة والأمن في فريق الدعم المؤسسي في المكتب. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 1.1 مليون دولار.
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	إدارة المعلومات المالية، وتكنولوجيا الاتصالات، والشؤون التنظيمية في المؤسسة

	67 - التعريف - تضم المجموعة الوظيفية المنسقة ”إدارة المعلومات المالية، وتكنولوجيا الاتصالات، والشؤون التنظيمية في المؤسسة“ ثلاث من الوظائف المؤسسية للمكتب: المالية؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والإدارة العامة.
	68 - القضايا والسرد - اعتماداً على ما أظهره المكتب من استقرار مالي، سيواصل المكتب العمل على تعزيز إدارة المخاطر المالية والضوابط الداخلية والرقابة. وسيوفر تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المزيد من الشفافية، وسيقوم المكتب برصد التنفيذ بصورة وثيقة، واستعراض تأثيرها على تكاليف وإيرادات المنظمة بصورة مستمرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيستعرض المكتب مبادئ التسعير والاستثمارات الاستراتيجية من أجل ضمان استدامة المنظمة.
	69 - وفي الوقت الذي سيحرص فيه المكتب على دعم النظم والبنية التحتية القائمة والحفاظ عليها، فإنه سيقوم باستكشاف وتطوير وسائل أكثر كفاءة وفعالية لدعم عملياته في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك التشغيل الآلي لتدفق العمل وتوفير الأدوات اللازمة لخدمات المعاملات كأساس لإدارة المعلومات في الوقت الحقيقي، بالإضافة إلى تحديد النُهج الفعالة من حيث التكلفة لتوسيع نطاق القدرة على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	70 - وسيواصل المكتب تعزيز توضيح وتنفيذ السياسات والإجراءات الإدارية. وسوف يُخصص وقت وموارد في مقر المكتب في كوبنهاغن لتنسيق وتسهيل انتقال المكتب من مبنى مقره الحالي إلى مبنى مدينة الأمم المتحدة، التي سيشترك فيها المكتب مع غيره من منظمات الأمم المتحدة الموجودة في الدانمرك.
	71 - المساءلة ومستوى التمويل - تقع المساءلة على عاتق فريق الممارسات المالية وفريق الدعم المؤسسي. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 23.1 مليون دولار.
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	72 - التعريف - تضم المجموعة الوظيفية المنسقة ’’الرقابة والتحقق في المؤسسة‘‘ الوظائف المؤسسية للمكتب التي تتعلق بـ: المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، واستعراض العقود والممتلكات، والأخلاقيات.
	73 - القضايا والسرد - سيواصل فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات مساعدة إدارة المكتب في تقييم وتحسين كفاية وكفاءة وفعالية نظم الرقابة، وممارسات تسيير الأعمال، واستخدام الموارد لتحقيق النتائج في المكتب. ويقدم الفريق للمدير التنفيذي وهيئات إدارة المكتب تأكيدات معقولة للتحقق من عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر في المكتب، ومن الضوابط الداخلية لأدائه في دعم إطار المساءلة. وتتسم تقاريره بالأهمية لاستمرار تحسين المنظمة. وعلاوة على ذلك، يلعب الفريق دوراً هاماً في تمكين وضمان جودة مراجعة حسابات المشاريع الممولة مباشرة من خلال تعاقدات مع الشركاء.
	74 - وسيواصل المكتب عمله في التحقق من وظيفة الشراء في المكتب. وستزداد كفاءة وظيفة التحقق من خلال إنشاء لجان محلية إضافية للعقود والممتلكات تتخذ مقاراً لها في المكاتب الإقليمية.
	75 - المساءلة ومستوى التمويل - تقع المساءلة على عاتق فريق المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، وكبير الموظفين التنفيذيين للمشتريات، ورئيس لجنة العقود والممتلكات في المقر، وموظف الأخلاقيات. وتشمل هذه المجموعة الوظيفية أيضا التكاليف المتصلة بالرقابة الخارجية التي يضطلع بها مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة؛ وتكاليف الخدمات التي قد تقدمها شعبة التحقيقات التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية مقابل رسوم. ويُقدر مستوى التمويل بمبلغ 3.8 مليون دولار.
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	76 - تتألف تقديرات الميزانية البالغة 148.7 مليون دولار لفترة السنتين 2012-2013 من 139.7 مليون دولار في الموارد الإدارية، ومليون دولار في النفقات الإضافية المقدرة لمرة واحدة بسبب الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية، وتخصيص اعتمادات محتملة بمبلغ 8 ملايين دولار. وعلى سبيل المقارنة، رصد المكتب في تقديرات ميزانيته للفترة 2010 -2011 مبلغ 130.2 مليون دولار للموارد الإدارية وخصص 5 ملايين دولار للاعتمادات المحتملة.
	نمو حقيقي صفري في الموارد الإدارية

	77 - يُقدر متوسط التأثير الكامل للتضخم في الفترة 2012-2013 بنسبة 3.6 في المائة سنوياً، بما يعكس تأثيراً مجتمعاً يتمثل في معدل تضخم سنوي بنسبة 3 في المائة في المقر الرئيسي في كوبنهاغن، ومعدل تضخم سنوي متوسط بنسبة 3.9 في المائة في جميع المواقع الأخرى. ومعدلات التضخم مستقاة من الأمانة العامة للأمم المتحدة بالنسبة لنيويورك وجنيف، ومن وكالة الإحصاء الدانمركية بالنسبة لكوبنهاغن، ومن مصادر أخرى موثوق بها بالنسبة للمواقع الأخرى.
	78 - والنمو الحقيقي الصفري في الموارد الإدارية يعكس الجهود التي يبذلها المكتب للحد من التكاليف باستمرار من خلال زيادة الكفاءة والفعالية، مما عوض الزيادة التي كانت ستلزم لولا ذلك. وتمشيا مع هذه الجهود، تم الإبقاء على عدد الوظائف في ميزانية مستقراً بالمقارنة مع عام 2011، بما يعكس نتائج عملية إعادة التصنيف التي بدأت في عام 2009.
	79 - وعند إعداد هذه التقديرات للميزانية، أجرى المكتب استعراضاً شاملاً للنفقات الفعلية في مختلف فئات التكاليف على مدار السنوات الماضية. وكانت نتائج هذا الاستعراض، التي تمثلت في إدخال تعديلات على جدول ملاك الموظفين وغير ذلك من الأولويات المحددة لفترة السنتين 2012-2013، تشكل الأساس الذي استند إليه تقدير تكاليف فترة السنتين.
	تكاليف الموظفين تعكس تعزيز القدرة الأساسية

	80 - تعكس ميزانية الفترة 2012-2013 تعزيز القدرة الأساسية؛ وقد تم إبقاء عدد الوظائف على ما كان عليه في عام 2011، ويتوقع لمعدلات الشغور أن تكون أقل بعض الشيء. وإجمالاً، يفسر ذلك الزيادات البالغ حجمها 3.4 مليون دولار المرتبطة بالوظائف وتكاليف الموظفين كما هو مبين في الجدول الموجز 3.
	81 - ويقدم الجدول 2 نظرة عامة على وظائف المكتب، بمقارنة تقديرات ميزانيتي الفترتين 2010-2011 و 2012-2013. وإضافة 21 وظيفة صافية في الجدول تعكس في المقام الأول الانتهاء من عملية إعادة التصنيف التي بدأها المكتب في عام 2009 تمشيا مع مقرر المجلس التنفيذي 2009/5. وأدت عملية إعادة تصنيف إلى زيادة تواؤم ملاك وظائف المكتب مع الهيكل التنظيمي العام، وأسفر عن مستويات للرتب في المكتب تماثل تلك الموجودة في سائر منظمات الأمم المتحدة، فضلا عن تحويل بعض اتفاقات التعاقدات الفردية إلى وظائف في الهيكل الأساسي الممول من الميزانية الإدارية. وقد تم بالفعل رفع درجة ثلاث وظائف من الرتبة مد-1 لمديرين لمراكز العمليات، وذلك بموجب سلطة المدير التنفيذي نظرا لزيادة حجم العمليات في تلك البلدان.
	82 - ويأتي اقتراح رفع رتبة المدير التنفيذي من أمين عام مساعد إلى وكيل للأمين العام اعترافاً بتعزيز المساءلة والمسؤولية في هذا المنصب. وقد تغيرت ترتيبات المساءلة في المنظمة بدرجة كبيرة مع تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي 2008/35 بشأن هيكل حوكمة المكتب، حيث أصبح المدير التنفيذي يقدم تقاريره إلى المجلس التنفيذي والأمين العام مباشرة (بدلا من تقديمها من خلال لجنة التنسيق الإداري السابقة). وفي الآونة الأخيرة، أوضح مقررا المجلس التنفيذي 2009/25 و 2010/21 ولاية المكتب. كما أن قرار الجمعية العامة 65/176، المعنون ’’تغيير اسم المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان ليشمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع‘‘، قد أكد مقرري المجلس التنفيذي المذكورين أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن النمو الكبير للمكتب في السنوات الأخيرة قد زاد من المسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب.
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	83 - كما هو مبين في الجدول الموجز 3، فقد تم تخفيض الميزانية المخصصة للاستشاريين بدرجة كبيرة، بمقدار 2.1 مليون دولار، أو 9 في المائة، بالقيمة الحقيقية. وفي حين يعتزم المكتب الاستمرار في الاستفادة من المرونة التي تتيحها عقود الاستشاريين، إلى جانب تعزيز قدرته الأساسية، فإنه يخطط لخفض المستوى العام للاستشاريين الدوليين والاستشاريين المحليين والخدمات التعاقدية الممولة من الميزانية الإدارية.
	84 - وتمشيا مع طموح المكتب للحد من التكاليف بشكل كبير، فإنه يخطط لخفض مصروفات التشغيل بنسبة 11 في المائة بالقيمة الحقيقية. وتحسبا لما هو مقرر من نقل مقر المكتب إلى مدينة الأمم المتحدة الجديدة في كوبنهاغن، تمت زيادة التكاليف في فئة الإنفاق المتعلقة بالأثاث والمعدات. وأخيرا، زادت الاعتمادات المرصودة لتسديد التكاليف زيادة طفيفة، لجملة أسباب منها توقع التكاليف المتكبدة لمرة واحدة المرتبطة بجعل نظام أطلس ِAtlas يدعم المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - وهي التكاليف التي سيتم تقاسمها بين الوكالات الشريكة في نظام أطلس.
	الاعتمادات المحتملة لتغطية الخصوم والمخاطر مستقبلاً

	85 - تتضمن ميزانية فترة السنتين 2012-2013 تخصيص اعتماد محتمل بمبلغ 8 ملايين دولار، مقارنة مع 5 ملايين دولار في ميزانية 2010-2011. وتستند هذه الزيادة إلى تقييم للالتزامات السابقة، وعمليات شطب الديون التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، والرغبة في رصد اعتمادات كافية لمثل هذه الالتزامات المحتملة والمخاطر المستقبلية. كما تغطي الاعتمادات المرصودة للفترة 2012-2013 مكافآت الجدارة المحتملة المرتبطة بالبرنامج التجريبي الذي يستغرق ثلاث سنوات لإدارة الأداء المتعلق بتقدير العمل ومكافأة المجيدين ومعاقبة المسيئين الذي يقوم به المكتب وفقا للقاعدة 130-5 من النظام المالي والقواعد المالية للمكتب، وعلى النحو الذي أقرته لجنة الخدمة المدنية الدولية.
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