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موجز تنفيذي
أممل اشرتكا املد ل ش مم املتحدة املكمرسمت احلمشي واآلفمق املستقبلي
كان التطلع إىل أماكن عمل مشرتكة وخدمات مشرتكة منذ إنشاء منظومة األمم املتحدد،
قبل أن يلفت انتشار الوجود امليداين ذي املنحى اإلمنائي االنتباه بصور ،أكثر إحلاحا إىل الفرص اليت
يتيحهدا ذددذا التندداونو وينددود ربريددا الددمامن احلددا ألمدداكن النمددل املشددرتكة إىل عددا  1987واعتمدداد
اجلمنية النامة قرارذا  196/42الذي حثت فيه على ترشيد ذيكل املكاتب امليدانية لتنزيدز االتنداون
واالتساق والكفاء،ا من خالل مجلة أمور منها زايد ،اتقاسم املرافق واخلدماتاو ومنذ ذلد احلد
وفددرت اللةنددة الثانيددة اإلتددار التشدريني ألمدداكن النمددل املشددرتكة مددن خددالل عملهددا بشد ن بنددد جدددول
األعمال املتنلق ابألنشطة التنفيذية من أجل التنمية الذي دعت اجلمنية النامة فيه مرارا إىل إحدراز
تقد بش ن أماكن النمل املشرتكةو
وم ددن املفي ددد الت ددذك لن مس ددار النم ددل املتنل ددق ابملب دداين املش ددرتكة ه ددر كننص ددر م ددن ت ددداب
اإلصالح اليت بدأذا عدد من األمناء النام استةابة لألزمات املالية اليت تناين منها األمم املتحد،و
فق ددد أدت األزم ددة املالي ددة لن ددامي  86/1985والتقري ددر ذو الص ددلة الص ددادر ع ددن فري ددق اخل دماء احلك ددومي
ال دددو الرفي ددع املس ددتو الس ددتنراء كف دداء ،األداء اإلداري وامل ددا لألم ددم املتح ددد )1(،وم ددا أعقب دده م ددن
اعتمدداد القدرار  213/41ابألمد النددا إىل أن يتنهددد اعدداد ،ذيكلد ة املكاتددب امليدانيددة لألمددم املتحددد،
على أساس مبادئ تشمل تقدد صدور ،متماسدكة عدن األمدم املتحدد ،و ندب إنشداء مكاتدب ميدانيدة
جديد ،لصاحل استخدا أماكن عمل مشرتكة وتقاسم املرافق()2و وحتقيقا لتل الغاية شرع يف إجدراء
تقيدديم للمكاتددب امليدانيددة للمنظمددات اخلاةددنة لسددلطته الدديت تيلددال الفريددق االستشدداري املشددرت املند
ابلسياسد دداتان بد ددرامن األمد ددم املتحد ددد ،اإلمند ددائي وصد ددندوق األمد د م املتحد ددد ،للسد ددكان ومنظمد ددة األمد ددم
املتحددد ،للطفولددة (اليونيسدديال) وبددرامن األيذيددة النددامليو وأفدداد لن ملفوةددية األمددم املتحددد ،السددامية
لشد دديون الالج د د مشد ددرتكة بد دددورذا يف استنراةد دده()3و ويف عد ددا  1997وحتد ددت عند دوان ا ديد ددد األمد ددم
املتحد،ان برامن لإلصالحا( )4أدخل األم النا مفهو توحيد األداء على الصنيد القطري وأتلق
فكر ،دار األمم املتحد ،الديت سدتوفر أمداكن عمدل مشدرتكة جلميدع كيداات األمدم املتحدد ،الناملدة علدى
الصنيد ال قطريو ويف البلدان اليت يوجد فيها منسق مقيم ستصدب مجيدع الصدناديق والدمامن ومراكدز
األمم املتحد ،لإلعال جزءا من مكتب واحد()5و وقد صايت مبادر ،دار األمم املتحد ،النهن املتبدع
إزاء أماكن النمل املشرتكة ألكثر من  15عاماو
وتسدداعد تلد اخللفيددة علددى تفسد السددبب يف أن مسددار النمددل املددنظم املتنلددق لمدداكن النمددل
املشرتكة ل ملنظم حياته مشروعا لندد صغ من الكيداات التابندة بشدكل مباشدر لألمد الندا وذدي
كياات متثل مع ذل حصدة كبد  ،مدن أمداكن عمدل األمدم املتحدد،و ومدع أن ذدذه املفدردات انتشدرت
على نطاق املنظومة كانت اآلليات امليسسية ال تزال منرفة تنريفا ةيقا إىل عهد قريب جداو
__________

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
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وقدد أدت إعداد ،التنظديم اجلاريدة ملنظومدة األمددم املتحدد ،اإلمنائيدة إىل تغيد سدياق خطدة أمدداكن
النم ددل املش ددرتكة م ددن وج ددوه ذام ددة مس ددا يتة دداوز أوة د ددة م ددن ددات ذ ددد األم د الن ددا املتمث ددل يف
الوصددول إىل  50يف املائددة مددن أمدداكن النمددل املشددرتكة حبلددول عددا 2021و وال بددد وأن اجليددل اجلديددد مددن
األفرقة القطرية الدذي ال تتداف فيده كدل كيدان إىل أن يكدون حاةدرا مداداي سديحفز االشدرتا يف املواقدع
ويقل ددل الطل ددب عل ددى أم دداكن عم ددل منفص ددلةو ويس د عل ددى ق ددد وس دداق مس ددنى متن دددد األوج دده بقي دداد،
اجملموعد ددة املننيد ددة ابالبتكد ددارات يف اد ددال األعمد ددال (اموعد ددة ابتكد ددارات األعمد ددال) التد ددابع جملموعد ددة األمد ددم
املتحد ،للتنمية املستدامة مدن أجدل حتقيدق الكفداء ،يف تسدي األعمدالو وقدد تلقدى ذدذا املسدنى الدذي
يش ددرت يف رهس ددته رئيس ددا مفوة ددية األم ددم املتح ددد ،الس ددامية لش دديون الالج د وب ددرامن األيذي ددة الن دداملي
ال دددعم يف ذ ددذا النم ددل م ددن فري ددق مش دداريع م دددود امل ددد ،أنش د ل دددعم املرحل ددة التةريبي ددة إلص ددالح تس ددي
األعمال وأسندت إليه نواتن يف ستة جوانب من تسي األعمدال منهدا أمداكن النمدل املشدرتكةو ونظدم
ذذا النمل نيابة عن اموعة ابتكارات األعمال التةارية فريق فرعي من اأربنة زائد واحدا يت لال من
برامن األمم املتحد ،اإلمنائي واملفوةية السامية لشديون الالج د واليونيسديال وبدرامن األيذيدة النداملي
ابإلة ددافة إىل ث ددل ع ددن ص ددندوق األم ددم املتح ددد ،للس ددكان ث ددل أي ددا منظم ددات األم ددم املتح ددد ،للرتبي ددة
والنلم والثقافة (اليونسكو) وذي ة األمم املتحد ،للمساوا ،ب اجلنس ومتك املرأ( ،ذي ة األمم املتحد،
للمدرأ)،و واملبدداين املشددرتكة ذددي ددة مددن ددات ذلد النمددل ولكددن سدديكون ملسددارات عمددل أخددر إذا
مدا تددورت اسدرتاتيةيا أتثد مباشدر علددى االحتياجددات مدن أمدداكن النمدل وسددتتي فرصدة لتكددوين نظددر،
متكاملة عن النوامل احملركة لفرص الكفاء،و وخللق منصب منسق مقيم بسلطات أكم يتوىل مسديولية
تنزيز التسي املشرت لألعمال وإنشاء مكتدب التنسديق اإلمندائي يف األماندة النامدة لألمدم املتحدد ،ر
علددى خطددوس السددلطة واملسدداءلة والتنسدديقو وال كددن لدراسددة األصددول اإلقليميددة ملنظومددة األمددم املتحددد،
إال أن تطرح مسد لة كيفيدة تطبيدق دن أكثدر تكدامال إزاء أمداكن النمدل يف املواقدع اإلقليميدة الديت تدتحكم
فيها األمانة النامة لألمم املتحد ،يف حافظات كب  ،من املمتلكاتو
وعلد ددى خلفيد ددة ذد ددذا التد دداريا الطويد ددل مد ددن والايت اجلمنيد ددة النامد ددة بشد د ن أمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة
ومدودية اإلجنازات اإلمجالية حىت اآلن وتغ التنريال الذي خيفد عتبدة التصدنيال والسدياق اجلديدد الدذي
يقدم دده إص ددالح املنظوم ددة اإلمنائي ددة ارأتت وح ددد ،التفت دديو املش ددرتكة أن دده ن األوان ل دددعم التفك د يف مواص ددلة
تطدوير أمدداكن النمددل املشددرتكةو ونظدرا للنمددل املكثددال اجلدداري بشد ن أمدداكن النمددل املشددرتكة كةددزء مددن عمليددة
إص ددالح املنظوم ددة اإلمنائي ددة يرك ددز ذ ددذا االس ددتنراء عل ددى مس ددائل يت ددار ،ينبغ ددي أن تنظ ددر فيه ددا ا ددال اإلدار،
والرؤساء التنفيذيون عند رسم الطريق إىل األما و ويسنى االستنراء على وجه التحديد إىل ما يليان
(أ)
اال اإلدار،؛

اس ددتنراء التق ددد احمل ددرز يف تنفي ددذ والايت أم دداكن النم ددل املش ددرتكة ال دديت ح دددد ا

(ب)
النمل املشرتكة؛

تقيدديم أثددر سددياق اإلصددالح احلددا علددى اجلهددود الراميددة إىل توسدديع نطدداق أمدداكن

(ف) اسددتنراء مندداي اادداذ الق درارات بش د ن التوقيددت الددذي تكددون فيدده أمدداكن النمددل
املشرتكة ذي احلل الصحي ؛
(د)

استخالص الدروس من الرتتيبات امليسسية الالزمة لدعم خطة أماكن النمل املشرتكةو

وذددذا التقريددر ذددو واحددد مددن سلسددلة وجهددت فيهددا وحددد ،التفتدديو املشددرتكة االنتبدداه علددى مددد
السددنوات اخلمسد املاةددية إىل الفوائددد احلقيقيددة املتصددلة ابلكفدداء ،الدديت كددن حتقيقهددا مددن تنميددق تكامددل
عمليات األمم املتحد ،يف اال األعمال واخلدمات املشرتكة وأماكن النمل املشرتكة والتمثيل امليداينو
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اشنتمئج واالستنتمجمت اشرئيسي
متهيدا لنتائن واستنتاجات مدد ،يالحظ املفتشان أن احلواجز اليت تندرتء أمداكن النمدل
املشرتكة والتداب املمكنة للتغلب عليها قد مت حتديددذا علدى مدد فدرت ،مدن الدزمن ولكنهدا جت تدذب
اذتماما مستمرا على املستوايت املناسدبة لتحليلهدا ومناجلتهداو و دذا السدبب في مدا يوجهدان االنتبداه
يف ذددذا التقريددر إىل اإلجدراءات الدديت سددبق اقرتاحهدداو ومددن املهددم عددد التقليددل مددن شد ن التنقيددد الددذي
أييت مددن املنظمددات الدديت حتدداول أن حتيد منددا ةددا مشد رتكا إزاء جددزء مددن ملكهددا النقدداري وعمليا ددا
التةاريددة املتمثلددة يف أمدداكن النمددل املشددرتكة نظ درا لالخددتال ب د املنظمد ات مددن حيددع نددوع ووت د ،
عملها وما يتصل به من قدراتو
وقد أد هور جائحة مرء فد وس كدوروا (كوفيدد )19-ابل درور ،إىل لفدت االنتبداه إىل
مس ددائل تت ددداخل بش ددكل وثي ددق م ددع متطلب ددات أم دداكن النم ددل مس ددا يف ذل د أم دداكن النم ددل املش ددرتكةو
وتشمل ذذه املتطلبات مس لة بدائل للمكاتب من أجل االشرتا املادي ألعداد كب  ،من النداس يف
موقع واحد والكيفية اليت كدن أن يسدتفاد دا مدن الرقمندة وتسدي النمدل عدن بندد اللدذين تسدارعا
استةابة للةائحة لتنفيذ الوالايت ودعم التناون بطرق أكثر فنالية من حيع التكلفة وأقل اعتمادا
علددى املكاتددب الكب د  ،وأقددل عرةددة للخطددرو وقددد هددرت اجلائحددة بنددد أن كددان املفتشددان قددد وصددال
نقط ددة يتن ددذر منه ددا أن يدرس ددا لدي ددة رذ ددا عل ددى أم دداكن النم ددل املش ددرتكةو ي د أن دده م ددن الواة د أن
الدروس املستفاد ،من االستةابة لكوفيد 19-ينبغي أن تساعد يف إثراء التفك بش ن أماكن النمل
املشرتكة عند امل ي قدماو
مل تتم إدارة اشوالايت املترتلق أبممل اشرتكا املد ل ابعتبمرهم مسرتى على نطمق املنظوم
جت ددد ال دددعوات ال دديت ال حص ددر ددا ال دديت وجهته ددا اجلمني ددة النام ددة من ددذ ع ددا  1987الا دداذ
إج دراءات بش د ن أمدداكن النمددل املشددرتكة بشددكل عددا صددد لددد ا ي ددات املقابلددة ددا يف الوكدداالت
املتخصصددةو وقددد تطددورت مددع مددرور الددزمن ليددات عمددل مشددرتكة بد الوكدداالت مننيددة لمدداكن النمددل
املشرتكة لكن ع ويتها وإدار ا اقتصدررب علدى الصدناديق والدمامنو وجت يبدذل جهدد  -وجت تقدق جنداح
كامل بند  -لتوسيع ع وية فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق وذو ذيكل
فرعي جملموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة إال يف الوقت الذي بدأ جيري فيه تطوير عملية إعاد،
التنظيم احلاليةو وفيما يتنلق ابشرتا بن الوكاالت يف املواقع مع النظراء احلكومي وتوف أمداكن
النمل واالحتياجات التشغيلية اليت حدد ا بن املنظمات ااا فينه من ي املرج أن يطبق ن
على نطاق املنظومة لكملهاو
لمن اشتقدم احملرز يف أممل اشرتكا املد ل حمدودا
لق ددد تغد د مد ددع م ددرور ال ددزمن كد ددل م ددن التنري ددال التقد د لد د اأم دداكن النمد ددل املش ددرتكةا والد ددنهن
السياسايت ملنظومة األمم املتحدد،و وألكثدر مدن  15عامدا كاندت دار األمدم املتحدد ،قابلدة لالسدتنمال
بشكل ف فاء بدل أماكن النمل املشرتكة وعاد ،ما كانت تتطلب وجود املنظمات األربع التابنة
للفري ددق االستش دداري املش ددرت املن د ابلسياس دداتو ويف ع ددا  2018مت اف ددي س ددقال أم دداكن النم ددل
املشد ددرتكة إىل أي منظمت د د تش د ددرتكان يف املوقد ددعو ويف ح د د أح د ددرز تقد ددد كب د د يف الف د ددرت ،م د ددن 1997
إىل  2010يف حتديد دور األمم املتحد ،يقر األم النا مسحدودية التقد احملرز بش ن أماكن النمل
املشددرتكةو وتشد البيدداات الدديت قدددمها فريددق مشدداريع اموعددة ابتكددارات األعمددال إىل وحددد ،التفتدديو
املشددرتكة إىل وجددود تائفددة كب د  ،مددن أمدداكن النمددل ذات الصددلة يبل د عددددذا  2 257يف بلدددان أفرقددة
األمددم املتحددد ،القطريددة  18يف املائددة منهددا أمدداكن عمددل مشددرتكةو ويتصددل أكثددر مددن  70يف املائددة مددن
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ذذه األماكن بثمان منظمات ولكن اموعة ا لبياات ي كاملةو وتب التةربة أنه ال كن املبالغة
يف تقدير أتث احلكومات امل ديفة يف تشدةيع منظمدات األمدم املتحدد ،علدى توحيدد وجودذداو والتدزا
السلطات امل يفة لماكن النمل املشرتكة قو ،حتفيزية ذامة وداعم عمليو
ينبغي اشترتبري بدكا أفضا ع اشفوائد األوسع ألممل اشرتكا املد ل
(أ)

أصبحت توقرتمت حتقيق وفورات م اشكفمءة غري واضح

لق ددد ك ددان توق ددع حتقي ددق وف ددورات م ددن الكف دداء ،م ددن خ ددالل ا ف دداء تك دداليال اإلجي ددار املوح ددد،
واخلدمات املشرتكة دافنا رئيسيا وراء أماكن النمل املشدرتكةو وقدد قددر اقدرتاح األمد الندا بشد ن إعداد،
التنظيم يف البداية أن تكدون ذندا وفدورات قددرذا  120مليدون دوالر مدن أمداكن النمدل املشدرتكة اسدتنادا
إىل ذدفدده()6و واعتددم فريددق مشدداريع اموعددة ابتكددارات األعمددال الددذي ينظددر يف األمددور عددن كثددب أن
مددا بد  25و 35مليددون دوالر أقددرب إىل ا ددد و وعلددى أيددة حددال جت يكددن ذنددا إال النددزر القليددل مددن
البيدداات الدديت كددن أن تسددتند إليهددا تنبديات ملموسددةو وتتمثددل األرةددية املشددرتكة يف أن خدددمات املرافددق
املشددرتكة تددوفر املسددار الرئيسددي لتحقيددق الوفددوراتو ولألسددال فددين نيددة فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل
ص ور ،أكثدر جدرأ ،يف اجلهدود قدد الفدت
املشرتكة واملرافق املشرتكة إدمداف مسدار عمدل خددمات املرافدق ب د
وكشفت الدراسدات االستقصدائية الديت أجر دا إدار ،الشديون االقتصدادية واالجتماعيدة يف أوسداس أع داء
أفرقة إدار ،النمليات أن خدمات املرافق املشرتكة ال تزال ي اةةة كما أكدت ذل املقابالت اليت
أجراذد ددا املفتشد ددان()7و لكد ددن مد ددن زاويد ددة إجيابيد ددة تشد ددمل التوجيهد ددات املنقحد ددة الد دديت مت إصد دددارذا م د دديخرا
السدرتاتيةيات تسددي األعمددال  )BOS 2.0( 0-2خدددمات املرافددق يف خددهت خدددما ا اإلداريددةو وابلنظددر
للنهن اجلديد ،اليت ري صيايتها حاليا يف التسي املشرت لألعمال مسا يف ذلد اسدرتاتيةيات تسدي
األعمددال  0-2مثددة حاجددة إىل نددب اموعددة ادزأ ،بشددكل مفددرس مددن مسددارات النمددل مددن أجددل ي ددة
اجملال الااذ إجراءات ذات أولوية تولد أكم الفرص لتحقيق الكفاء،و ويف ذذا الصددد كدن جملموعدة
األمم املتحد ،للتنمية املستدامة أن تستكشال على حنو مفيد حتقيق تكامل أعمق ب النمل يف أماكن
عمل مشرتكة وب اسرتاتيةيات تسي األعمال والتسي املشرت لألعمال ا يستلز تنداوا أوثدق بد
أفرقة النمل املننيةو
(ب)

إغفمل اشرتواما اشنوعي

يبدددو أن مقرتحددات إعدداد ،التنظدديم تركددز فقددهت علددى الوفددورات الدديت كددن أن حتققهددا أمدداكن
النمل املشرتكةو ومع أنه كان واةحا دائما أن الكفاء ،املالية ذد رئيسي ألماكن النمل املشرتكة
كانت ذنا يف املاةي اعتبارات أخر ابرز ،بدورذاو ففي فييدت ا مدثال خدالل املرحلدة التةريبيدة
اتوحي ددد األداءا رك ددز التند دداون المااد د ي واالتخ د د ا عل ددى األسد دداس املنطق ددي املقد ددد لددد ادار األمد ددم
املتح ددد ،املوح ددد ،اخل دراءا أكث ددر م ددن تركي ددزه عل ددى الوف ددورات املاليد ةو وق ددد أش ددارت اموع ددة ابتك ددارات
األعمال التةارية نفسدها مديخرا إىل االتسداق الماادي وحتسد الصدور ،النامدة إىل جاندب الوفدورات
املالية ابعتبارذا فوائد حتققها أماكن النمل املشرتكة()8و
__________

()6
( )7
( )8
vi
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Development Cooperation Policy Branch, Department of Economic and Social Affairs, “QCPR

)monitoring survey of operations management teams 2017” (February 2018و
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واملشددكلة ذددي أن النوامددل يد املاليددة ابسددتثناء األمددن ذددي إشددارات خطابيددة فنالددةو وتركددز
األدوات التحليلية على حتليل التكاليال والنوائدو ويلز إيالء مزيد من االذتما لتحديد الكيفية اليت
تنبغي ا مراعا ،الفوائد مثل البصمة ا لبي ية املنخف ة والصور ،النامة والتناون الماادي عندد ااداذ
القراراتو وحىت اآلن جت جير سو القليل من التحليل للتةارب السابقة لت ييد االستنتاجات املتنلقة
ابلكفد اء ،اذي د عددن فوائددد االتسدداق الماادديو وسدديكون مددن املفيددد لألم د النددا أن ينددم بصددور،
أمشدل ابلنمددل مددع اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة املسدتدامة عددن السددبب الددذي جينددل أمدداكن النمددل
املشدرتكة تسددتحق ذددذا اجلهدد إذا كانددت ذنددا فندال أسددباب تتةدداوز األسدباب املاليددةو ولددي القصددد
القول إن اعتبدارا أذدم مدن خدر؛ إذ كدن لألذددا أن تتندايوو بدل يلدز وجدود رؤيدة أوةد وأوسدع
نطاقا لتحديد كيفية التفك يف الفرص واااذ القرارات داخل املنظمات وفيما بينهاو
(ج)

مطلوب تكمما أعكق شالستدام اشبيئي وإمكمني اشوصول

االستدامة البي ية وإمكانية الوصول من ب النوامل اليت ليسدت ماليدة حبتدة الديت ينبغدي أخدذذا
يف االعتبار يف النمل املتنلق لماكن النمدل املشدرتكةو وقدد تندززت اجلهدود الراميدة إىل إدمداف االعتبدارات
البي ية يف سياسات منظومة األمم املتحد ،و ارسا ا مسا يف ذل من خالل اسرتاتيةية إدار ،االستدامة
يف منظوم ددة األمد ددم املتح ددد ،للفد ددرت 2030-2020 ،ال دديت أقرذد ددا ال د الرؤسد دداء التنفي ددذي ملنظومد ددة األمد ددم
املتح ددد ،املن د ابلتنس دديقو وذ ددي تت ددمن االلت دزا لن اتتب ددع مجي ددع مراف ددق األم ددم املتح ددد ،بقي دداد ،أم دداكن
النمل املشرتكة لألمم املتحد ،مناي بناء مستدامة أو توجيهات متسقة لإلدار ،املستدامة للمباينا()9و
وقد أحرز اجلانب املتنلق لماكن النمل املشرتكة من ذذا االلتزا تقددما بددعم مدن مبدادر،
االسدتدامة يف األمددم املتحددد ،الدديت يدديرذا بددرامن األمددم املتحددد ،للبي د ةو وسدداعدت املبددادر ،فرقددة النمددل
املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق مدن خدالل وةدع مبدادئ توجيهيدة بي يدة أوليدة ألمداكن
النمددل املش ددرتكة لألم ددم املتحددد ،أقرذ ددا فرق ددة النمددل يف ع ددا )10(2018و وق ددد ااددذت خط دوات ملراع ددا،
النوامل البي ية يف تدفق النمل املوصى به ملختلال مراحل دور ،حيا ،مشروع أمداكن النمدل املشدرتكةو
وم ددع ذل د يل ددز إي ددالء مزي ددد م ددن االذتم ددا املرك ددز ل ددمان وتنمي ددق إدم دداف االس ددتدامة يف التخط دديهت
ألماكن النمل املشرتكة واااذ القرارات بش او
وفيمدا يتنلدق امكانيدة الوصدول تدنا املبدادئ التوجيهيدة القائمدة علدى األداء لتصدميم وتشددييد
مبد دداين املكاتد ددب ألمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة جملموعد ددة األمد ددم املتحد ددد ،اإلمنائيد ددة علد ددى ةد ددرور ،الرجد ددوع إىل
التشدرينات احملليددة املتنلقدة ابإلعاقددة مددع قيدا عددد ،بلدددان بوةدع مندداي ومبددادئ توجيهيدة تقنيددة لتصددميم
ييس در الوصددول()11و ويلددز تقددد مزيددد مددن التوجيدده الص دري بش د ن كيفيددة التخطدديهت العتبددارات إمكانيددة
الوصول وأخذذا يف االعتبار من أجل اطيهت أماكن النمل املشرتكة وتقييمها واااذ القرارات بش او
هدف  50يف املمئ أاثر االهتكمم شك تنبغي إعمدة اشنظر فيه
للهد املتمثل يف اصيا نسبة  50يف املائة من أماكن النمل املشرتكة حبلول عا
ميز ،تق د ذد عاملي ملموس كن للمنظمات أن تتةمع حولدهو وجت تشدر أي منظمدة يف ردودذدا
الكتابيددة إىل املفتشد إىل أ ددا استشد ت بشد ن ا ددد أو أ ددا علددى علددم ابألسدداس الددذي قددا عليددهو
2021

__________

( )9
()10
()11
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ومع ذل تريد النديد من املنظمات أن تقد نفسها على أ ا قد حققت ذذا ا د مسا يف ذل
عن تريق صي تسقهت املباين ي املطابقة من احلسابو وإذا ما مت السني لتحقيقه لدية فين ذل
سيكبد تكاليال كب  ،مثل فسا عقود اإلجيارو وجت ترصد أي موارد لتحقيق ا د متاشيا مع منهت
لوحظ مع مرور الوقت يتمثل يف عد ي ة الظرو لتحقيق األذدا املنلنة املتنلقة لماكن النمدل
املشددرتكة أو للتغلددب علددى احل دواجز املنروفددةو وتف دز ا ددد املتمثددل يف  50يف املائددة تددداب تركددز علددى
عدد أماكن النمل بدال من النتائن املوةوعية أو املتنلقة ابلكفاء،و
عدم وجود بيمانت شممل ودقيق يرتوق اختمذ قرارات مستنرية
ال ت ددوفر اموع ددة البي دداات املتنلق ددة لم دداكن عم ددل منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،يف مواق ددع األفرق ددة
القطريدة أساسددا كافيددا للتخطدديهت واادداذ القدراراتو والبيدداات القابلددة للمقارنددة والدقيقددة والراذنددة بصددور،
منقولة أدوات ال يىن عنها خلطة أماكن النمل املشرتكة أليراء تتدرف من حتديد احلقائق األساسية
وتوةي ما ذي املباين اليت تقع داخل أو خارف نطاقه إىل دعم إحراز التقدد يف املسدتقبل عدن تريدق
ي ة الظرو لبياات جدو مستن ،و
وكديجراء قصد األجدل لوةدع إتدار فددوري للوةدع الدراذن اسدتخدمت قاعدد ،البيداات الدديت
يتنهدذا نظا األمم املتحد ،إلدار ،األمن واليت تشمل مجيع الوكاالت والصناديق والمامنو ي أ ا
ال تت من منلومات عن مسائل مثل تكلفة اإلجيدار أو تفاصديل امللكيدة أو تدواريا ديدد اإلجيدارو
وتب أن اموعدة البيداات ذدذه يد كاملدة مدن أوجده أخدر أي داو وفيمدا يتنلدق حبدل تويدل األجدل
توق ددال م دديخرا الس ددني إىل إنش دداء قاع ددد ،بي دداات قائمد ة ب ددذا ا لص دداحل اس ددتحدا منص ددة أوس ددع عل ددى
اإلنرتن ددت ألم دداكن النم ددل املش ددرتكة م ددن ش د ا أن تست دديال البي دداات وأن ت دددعم يف الوق ددت نفس دده
أدوات التخطيهت من أجل توحيد أماكن النمل مدن البدايدة إىل النهايدةو وذدذا دن واعدد ألنده يسدنى
إىل ربد ددهت املنلومد ددات املتنلقد ددة لمد دداكن النمد ددل ابلند دداجت األوسد د ع نطاقد ددا للنمد ددل املتنلد ددق اصد ددالح تسد ددي
األعمالو ي أن بناء مثل ذذا املستودع املشرت ثل حتداي كبد او وينبغدي أن حتددد بوةدوح السدلطة
واملسدديولية والقدددر ،علددى إدار ددا واسددتخالص الددرؤ منهددا وال سدديما فيمددا يتنلددق بتحديددد األولددوايت
على الصنيد النامليو
ال يزال عدم وجود آشيمت متويا رأس اململ يدكا عمئقم
حع مرارا على إنشاء لية للتمويل الرأ ا ألماكن النمل املشرتكةو ويف عا  2009نظدرت
شددبكة املاليددة وامليزانيددة يف املسددائل املتصددلة ابلتمويددل الرأ ددا ورأت جدددو ذددذا الددنهن وأيدددت إتددارا
مفاذيمي د ددا للميزن د ددة الرأ الي د ددة يف منظوم د ددة األم د ددم املتح د ددد ،ولكنه د ددا جت تتخ د ددذ مزي د دددا م د ددن اإلجد د دراءاتو
وفيما يتنلق لماكن النمل املشرتكة يف عملية إعاد ،التنظيم احلالية أكد األمد الندا أي دا احلاجدة إىل
وةدع يطدهت متويدل لألصدول الرأ اليددة( )12ولكنده جت يقدد أي اقدرتاح مدددد لوةدع ي دط هتو وعدالو ،علددى
ذلد عنددما قدد فريدق مشداريع اموعدة ابتكدارات األعمدال توصديات متتاليدة بشد ن ليدة متويدل رأ دا
واملدوارد الالزمددة لتحقيددق ا ددد املتمثددل يف الوصددول إىل نسددبة  50يف املائددة مددن أمدداكن النمددل املشددرتكة
جت تتخددذ اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة املسددتدامة أي إجدراءو ولددد عددد ،كيدداات رببنددة لألمددم املتحددد،
أدوات كن استخدامها لتمويل حصتها من أماكن النمل املشدرتكة ولكدن ال كدن اسدتخدامها عداد،
يف املصاريال املقدمة اليت حتتاف إليها املنظمات األخر اليت تفتقر إىل ذذه األدواتو
__________

()12
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وتتطلب ذذه املس لة اليت تال أمدذا واملنرت بتنقيدذا حال ألن بدائل لية التمويل الديت
مت استكشدافها مكلفدة وال تكداد تنمدلو ولتةداوز احلاجدة إىل االسدتثمار الرأ دا مت تشدةيع أدوات
مثددل الش دراكات ب د القطدداع النددا واخلدداص مددع وةددع مبددادئ توجيهيددة داعمددةو وتوة د التةربددة
الوحيد ،يف إسواتي واملشاريع املنلقة يف اببدوا يينيدا اجلديدد ،وروانددا ومدالوي التكداليال الباذظدة الديت
ينطدوي عليهددا ذلد مسددا يف ذلد أسددنار الفائدد ،الباذظددة الدديت تدديدي إىل تكدداليال أةددنا تكدداليال
البندداء والتنقيدددات القانونيددة واإلجرائيددة الدديت تسددتغرق سددنوات مددن التبددادالت مددن دون نتددائن تددذكرو
وتب د ف درتات االسددتهال الطويلددة املداددة يف ذددذه املخططددات أن ميسسددات األمددم املتحد د ،تلتددز يف
الواقع بوجود تويل األجل حىت وإن كانت كث ا ما تقول إ ا ال تستطيع ذل و
وذنا اسرتاتيةيتان دفان إىل تقاسم املرافق واخلدمات وافي التكاليال اإلدارية حظيتا
ابلتشددةيع يف املراحددل األوىل مددن السددني إىل إجيدداد أمدداكن عمددل مشددرتكة قددد ذةدررب أو فقدددرب احلظددو،
مهاان امللكية والبناءو فقد كانت األوىل جزءا من الرتتيبات املزمنة لإلجيار مدن أجدل التملد يف حد
كانت الثانية مدور الرتكيدز الرئيسدي إىل أن أد سدوء اإلدار ،إىل عكد الدنهنو فخيدار شدراء أو بنداء
أمدداكن النمددل جددزء مددن اموعددة األدوات املتاحددة الدديت تنبغددي مقارنتهددا مددع مددا تقددق مددن وفددورات مددن
الت ج أو خيارات أخر و وقد حع تقرير صدر حديثا عن حافظة عقارات برامن األيذية الناملي
أعده مراجع حساابته اخلارجي المامن على إعاد ،النظر يف مبدئه احلا القائل لن الشراء ذو أقدل
ما يوصى به من اخليارات على األقل يف حاالت املكاتدب القطريدة الطويلدة األجدلو وأوصدى مراجدع
احلسدداابت اخلددارجي لن جيددري بددرامن األيذيددة الندداملي حتلدديالت تويلددة األجددل ملدزااي وعيددوب يتلددال
خيددارات اإلجيددار والشدراء والتشددييد()13و وينبغددي النظددر أي ددا يف حتليددل موةددوعي تويددل األجددل لتل د
اخليارات من أجل أماكن عمل مشرتكةو
تطبيق ختطيط متكمما ألممل اشرتكا على املستوى اإلقليكي
لت ت أماكن النمل املشرتكة بشكل يكاد يكون حصراي يف سدياق األنشدطة التنفيذيدة مدن أجدل
التنميددة أثددر ي د مريددوب فيدده يتمثددل يف أندده يسددتبند مددن اإلتددار التش دريني املتنلددق لمدداكن النمددل املشددرتكة
املرافق الواسنة اليت تنمل ا األمانة النامدة لألمدم املتحدد ،يف املواقدع الديت توجدد فيهدا جهدات فاعلدة إمنائيدة
مثل اللةدان االقتصدادية اإلقليميدة ومكتدب األمدم املتحدد ،يف ند وتو وتتصدر اجلمنيدة النامدة بشد ن تلد
املرافق بناء على مشور ،اللةنة اخلامسة بينما تناجل اللةنة الثانية األنشطة التنفيذية من أجل التنميةو
ومن نتائن ذل أن املناقشة بش ن أماكن النمل املشرتكة قد ركزت فقهت على الصنيد القطدري
متةاذلددة بددذل الوجددود اإلقليمددي ا ددا الددذي نشد ريددم أندده تلددب مدديخرا مددن أفرقددة إقليميددة رببنددة جملموعددة
األمم املتحد ،للتنمية املستدامة أن تطور عمليات ارية مشرتكة مسدا يف ذلد أمداكن عمدل مشدرتكةو ومدن
السمات الرئيسية على الصنيد اإلقليمي ذنا اللةان االقتصادية اإلقليمية واملكاتب املوجدود ،خدارف املقدر
حيددع تدددير األمان ددة النامددة لألم ددم املتحددد ،مراف ددق رئيسددية وال س دديما اللةنددة االقتص ددادية ألفريقيددا واللةن ددة
االقتصد ددادية واالجتماعيد ددة آلسد دديا واحملد دديهت ا د ددادئ واللةند ددة االقتصد ددادية ألمريكد ددا الالتينيد ددة ومنطقد ددة البحد ددر
الكدداري واللةنددة االقتصددادية لغددرب سدديا ومكتددب األمددم املتحددد ،يف ن د وتو ففددي تل د املواقددع كددن
النثددور علددى الوجددود القطددري واإلقليمددي للةهددات الفاعلددة اإلمنائيددة يف منظومددة األمددم املتحددد ،والكثد منهددا
يريددب يف االشدرتا يف مواقندده مددع األمددم املتحددد،و واحلةددم ذددا ذندداان إذ تست دديال كددل مددن ند وت وأديد
أاباب أكثر من  4 000من مو في منظومة األمم املتحد ،وت م ابنكو حنو  2 500مو الو
__________
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وتست دديال مجي ددع ذ ددذه املواق ددع املس ددت جرين ل ددد منظوم ددة األم ددم املتح ددد،و ي د أن األمان ددة
النامد ددة لألمد ددم املتحد ددد ،ال تد دددمن ابسد ددتمرار لد ددد قيامهد ددا ابلتخطد دديهت املسد ددتقبلي حملفظتهد ددا النقاريد ددة
احتياجددات اجلهددات الفاعلددة األخددر يف األمددم املتحددد،و ومنددذ إتددالق عمليددة اسددتنراء اس درتاتيةي
للمرافق عا  2009من أجل وةع منظور على نطاق املنظمة بش ن االحتياجات واألولوايت املتنلقة
مسرافق جديد ،وأعمدال الصديانة الرئيسدية اقتصدر الرتكيدز علدى احتياجدات األماندة النامدة نفسدهاو وقدد
أخد ددم األمد د الند ددا اجلمنيد ددة النامد ددة فند ددال لن امكاند دده النظد ددر يف احتياجد ددات الوكد دداالت املتخصصد ددة
والصددناديق وال دمامن يف نطدداق االسددتنراء االس درتاتيةي للمرافددق إذا مددا تلد ب مندده ذل د ( )14لكددن
ذل جت تد و و كن أن تساعد اإلجراءات املتخذ ،من أجدل التخطديهت الشدامل لالحتياجدات مدن
املرافق جلميع كياات األمم املتحد ،يف تل املواقع على تفدادي حداالت مثدل الديت نشد ت مديخرا مدع
اذتم ددا املفوة ددية الس ددامية لش دديون الالج د وب ددرامن األيذي ددة الن دداملي ببند اء مراف ددق يف ام ددع اللةن ددة
االقتصادية ألفريقيا ولكن تنذر عليهما أن تدخال يف دور ،صنع القرار يف األمم املتحد،و
جيب اشنظر يف إدارة عمملي شلرتقمرات
لن تيدي التداب اجلزئية اليت جيري النمل ا اآلن من أجل إجياد أماكن عمل مشرتكة إىل
حددل أوجدده القصددور الرئيسددية يف كيفيددة حصددول منظومددة األمددم املتحددد ،علددى أمدداكن النمددل يف امليدددان
وإدار داو وبددال مدن اتبداع دن عداملي متماسد إزاء التخطديهت دذه املرافدق واقتنائهدا وإدار دا ينصددب
الرتكيددز علددى تلبيددة كددل منظمددة الحتياجا ددا اخلاصددةو وحتدداول خطددة أمدداكن النمددل املشددرتكة جنلدده أقددل
قليال وعاد ،ما تاول التنديل بند أن تكون الكياات قد خلقت وقائع على أرء الواقعو
و كن النظدر يف وةدع نظدر ،شداملة حلافظدة عقدارات منظومدة األمدم املتحدد ،بددال مدن دن
ادزأ أو خداص بكدل موقددع أو منظمدة علدى حددد،و فقدد حدع الد مراجنددي احلسداابت علدى سددبيل
املث ددال األم ددم املتح ددد ،عل ددى وة ددع اس درتاتيةية عاملي ددة للنق دداراتو وش ددةنت ورقت دده املتنلق ددة ابل دددروس
املستفاد ،من املخطهت النا لتةديد مباين املقر اتباع ن شامل للحافظة إزاء اطيهت شيون حافظة
النقارات وإدار ا ور ت الكيفية اليت كن ا إدار ،مكتب منشود إلدار ،احلافظة وعمله()15و وقدد
ينطبددق منطددق ددن احلافظددة يف إدار ،النقددارات الددذي اقرتحدده ال د مراجنددي احلسدداابت علددى األمانددة
النامد ة لألم ددم املتح ددد ،عل ددى نط دداق أوس ددعو ف ددال ج دددال لن حة ددم حافظ ددة النق ددارات امليداني ددة لألم ددم
املتحددد ،اتمنددة كب د مسددا يكفددي ليددمر إنشدداء مكتددب أو وحددد ،مهنيددة يصصددة ملددديري النقدداراتو
ويقو احلاجز بصور ،أكم يف زئة التمويل واحلوكمة وابلنسبة لبن الكياات يف اإلتار القانوين
ا ين أن املوةوع يدار على مستو كل كيان على حد،و وسيكون إلغاء زئة إدار ،النقدارات يف
منظومة األمم املتحد ،وإةفاء تابع مه عليها متماشيا مع حتقيق الفوائد املتوقنة من أماكن النمل
املشرتكة يف ااالت األمن والتناون والكفاء ،والتخ و
ينبغي توضيح وحتسني اشقيمدة واآلشيمت املد ل بني اشولمالت
مد ددن النتد ددائن الرئيسد ددية د ددذا االسد ددتنراء أن الرتتيبد ددات امليسسد ددية للنهد ددوء لمد دداكن النمد ددل
املشددرتكة يف منظومددة األمددم املتحددد ،يد مالئمددة وينددر صددناع السياسددات أ ددا كددذل و وقددد كانددت
األفرقددة القطريددة تنددوء بنددبء إجيدداد حلددول ألمدداكن النمددل املشددرتكة وكددان مثددة نقددا يف القدددر ،علددى
التحليل القائم على البياات وحتديد األولوايت على الصنيد النامليو
__________
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ويتطلددب النمددوذف األساسددي إلتددالق أمدداكن النمددل املشددرتكة أن أتيت األفرقددة القطريددة ابحللددول
التقنية واملالية كلتيهما ابالعتماد على األدوات والنماذف اليت تقدمها فرقة النمدل املننيدة لمداكن النمدل
املشرتكة وخدمات املرافقو وتزخر سةالت فرقدة النمدل لدلدة علدى أن ذدذا الدنهن يلقدي عب دا كبد ا علدى
كاذل األفرقة القطرية اليت يالبا ما تكون ي اهز ،ملثل ذدذه املهدا و وال تدزال مقرتحدات املشداريع در
أقدامها منذ سنوات مع انتقال املراسالت جي دة وإاياب بد الفريدق القطدري وفرقدة النمدل بشد ن جواندب
كث  ،من املقرتحات من اصيا احليز وخصدائا التصدميم وقدو ،بيدان اجلددو إىل ترتيبدات التمويدلو
ويلز تقد دعم مركدزي أكثدر اسدتباقية بشد ن اجلواندب التقنيدة واملاليدة تدوال دور ،حيدا ،املشدروع لتحقيدق
النتائن وخف تكاليال املنامالت والتخفيال من ال رر الذي يلحق ابلسمنة نتيةة الرتاخيو
اي ددة حزيران/يوني دده 2020

و ث ددل اإللغ دداء الت دددرجيي لفري ددق مش دداريع اموع ددة ابتك ددارات األعم ددال يف
واالستنراء اجلاري من جانب اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة جملموعات نتائةده االسدرتاتيةية فرصدة
جملموعة التنمية املستدامة لتحس الرتتيبات املشدرتكة بد املنظمدات املتنلقدة لمداكن النمدل املشدرتكة وإصدالح
عمليددات األعمددال علددى نطدداق أوسددع بغيددة التمكد مددن اتبدداع د ن اسددتباقي مييددد ابلبيدداات والتحلدديالت؛
وتنزيز التناون ما ب الوكداالت؛ وحتديدد خطدوس واةدحة للسدلطة وااداذ القدراراتو ومدن األمهيدة مسكدان تدوف
ما يلز لتلبية احلاجة إىل إجراء التحليالت وصياية املقرتحات وتقد الدعم لألفرقة القطريةو
ويف ل الظرو الراذنة يبدو أن مكتب التنسيق اإل دمن ائي أف دل ذي دة اهدز ،للقيدا دذا الددور
التحليل ددي وال ددداعمو وذ ددي مس دديولة ابلفن ددل ع ددن وة ددع منص ددة أم دداكن النم ددل املش ددرتكة ال دديت ستش ددمل قاع ددد،
بيددااتو وذددي يف وةددع كنهددا مددن مجددع يتلددال خيددوس إصددالح تسددي األعمددال مثددل اسدرتاتيةية تسددي
األعم ددال (ال دديت تش ددمل اآلن خ دددمات املراف ددق يف أح ددد خط ددوس خ دددما ا) ال دديت تتفاع ددل م ددع أم دداكن النم ددل
املشرتكةو وذذا كن أن يساعد على كسر الصوامع اليت تفصل ب مسارات عمل تسي األعمالو
ومكتب التنسيق اإلمنائي لي جهة فاعلة قائمة بذا ا ألن أماكن النمل املشرتكة تتطلب
التزا املنظمات اليت تتخذ القرارات ابلفنلو ولذل فين عمله املتنلق لماكن النمل املشرتكة تتاف
إىل يكون دعما ي ة أو ذي ات مشرتكة ب الوكاالتو وينبغي أن يتناول االستنراء اجلداري ليدات
الرقابة على السياسات وتدثها مثل اموعة ابتكارات األعمال التةارية وأفرقة عملها مسا يف ذل
فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق وكيفيددة دعددم مكتددب التنسدديق اإلمنددائي
لك ددل منه دداو وينبغ ددي أن تك ددون فرق ددة النم ددل بوص ددفها ذي ددة ت ددم كب ددار م ددديري املراف ددق أدا ،حا ددة
ل د ددمان موافقد ددة الوكد دداالت واسد ددتنراء املشد دداريع املقرتحد ددة وحتديد ددد االحتياجد ددات واالتفد دداق علد ددى
األولوايت وتصنيد الق ااي ا امة إىل مستو اموعة ابتكارات األعمالو
وعلددى املسددتو األعلددى لددي مددن الواة د أن اموعددة النتددائن االس درتاتيةية احلاليددة جملموعددة
ابتكارات األعمال قد ا رتت بشدكل ملحدوأ أو فندال بصدفتها اموعدة منفصدلة عدن الفريدق الفرعدي
اأربنة زائدد واحددا وفريدق املشداريع فيمدا يتنلدق لمداكن النمدل املشدرتكةو وينبغدي جملموعدة األمدم املتحدد،
للتنميد ددة املسد ددتدامة أن ت د ددع يف اعتبارذد ددا لد ددد النظد ددر يف الرتتيبد ددات املقبلد ددة أن الطد ددابع التنفيد ددذي د ددذا
اجلانب من جوانب اإلصالح يتطلب ا راتا أكثر تواترا ا قد يكون يف مقدور رئي وكالة تقد هو
اشتوصيمت
اشتوصي

1

ينبغااي أن تقاادم اامشة إدارة ممسساامت منظوم ا األماام املتحاادة اش ا مل تفرتااا برتااد إ
اشرؤسمء اشتنفيذيني ،حبلول هنميا عامم  ،2021توجيهام بدانن مرتاميري مدامرل ممسسام م يف أمامل
اشرتكا املد ل  ،وأن تطلب تقدمي تقمرير دوري ع اشنتمئج احملقق .
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اشتوصي

2

ينبغي شلرؤسمء اشتنفيذيني ملمسسمت منظوم األمام املتحادة أن يرتكلاوا مرتام يف إطامر كوعا
األمم املتحدة شلتنكي املستدام ما أجاا توسايع نطامق أهاداف أمامل اشرتكاا املدا ل  ،حبلاول هنميا
عاامم  ،2022ومرتمجلا االعتباامرات اشةان يا واعتباامرات اشاااورة اشرتمما واالسااتدام اشبيئيا  ،فضااال عا
املكمسب اشنمجت ع زايدة اشكفمءة ،ولذشك حتديد طرائق تتبع اشنتمئج واإلبالغ عنهم.
اشتوصي

3

ينبغااي أن يرتكااا األمااني اشرتاامم واشرؤساامء اشتنفيااذيون اآلماارون ملمسساامت منظوما األماام
املتحدة مرتم يف إطمر كوع األمم املتحادة شلتنكيا املساتدام ما أجاا إعامدة اشنظار يف اش لياز
على هدف حتقيق نسب  50يف املمئ م أممل اشرتكاا املدا ل بغيا إعطامء األوشويا شلككمساب
اشنمجت ع زايدة اشكفمءة ،وذشك حبلول منتاف عمم .2021
اشتوصي

4

ينبغااي أن يرتكااا األمااني اشرتاامم واشرؤساامء اشتنفيااذيون اآلماارون ملمسساامت منظوما األماام
املتحاادة مرتاام يف إطاامر كوعا األماام املتحاادة شلتنكيا املسااتدام ما أجااا تسااريع جتكيااع عنااار
قمعدة اشبيمانت ما مناا أمامل اشرتكاا املدا ل املتومامة حبلاول منتااف عامم  ،2021وضاكمن
أن يتضااك ماام يقاادم م ا تقاامرير دوري ا إ اجلكرتيا اشرتمم ا مرتلوماامت ع ا حمشا قمعاادة اشبياامانت
وليفي ا اساات دام منا ا أماامل اشرتكااا املد ا ل شلكسا ممه يف حتقيااق مكمسااب يف اشكفاامءة وأي ا
أهداف أمرى ألممل اشرتكا املد ل .
اشتوصي

5

ينبغااي أن يرتكااا األمااني اشرتاامم واشرؤساامء اشتنفيااذيون اآلماارون ملمسساامت منظوما األماام
املتحدة مرتم يف إطمر كوع األمم املتحدة شلتنكي املستدام على استرتراض اشدروس املستفمدة
م ا ا ااةة املكتس ااب م ا اشد ارالمت ب ااني اشقط اامعني اشرت اامم وا اامع فيك اام يترتل ااق أبم اامل اشرتك ااا
املد ا ل  ،واشقياامم ،حبلااول هنمي ا عاامم  ،2022بااايمغ تاادابري تلااا احتيمجاامت اشتكويااا اشرأ اام
شلكبمدرات املترتلق أبممل اشرتكا املدا ل  ،اام يف ذشاك إمكمنيا إندامء آشيا تادار مرلازاي ،شكاي
تنظر فيهم اجلكرتي اشرتمم إذا شزم األمر.
اشتوصي

6

ينبغاي شلمكرتيا اشرتمما أن تطلااب يف دور ام اشسمدسا واشساابرتني إ األماني اشرتامم أن ياادرج،
ابشتد اامور م ااع اشرؤس اامء اشتنفي ااذيني اآلم اري ملمسس اامت منظوم ا األم اام املتح اادة ،حس ااب االقتض اامء،
احتيمجا اامت اشولا اامالت واشاا اانمديق واشا ا ةامج م ا ا حيا ااز املكمتا ااب يف سا اايمق إعا ااداد االسترتراضا اامت
االس اتيمي املقبل ملرافق املكمتب املوجودة ممرج املقر واشلممن االقتامدي اإلقليكي .

اشتوصي

7

ينبغااي أن ياادرس األمااني اشرتاامم واشرؤساامء اشتنفيااذيون ملمسساامت منظوما األماام املتحاادة
اشا شااديهم أماامل عكااا يف املياادان جاادوى إنداامء آشيا موحا دة إلدارة اشرتقاامرات يف املياادان وأن
يقدموا تقريرا ع نتمئج تلك اشدراس إ اجلكرتي اشرتمم يف دور م اشثممن واشسبرتني.
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اشتوصي

8

ينبغااي شلرؤساامء اشتنفيااذيني ملمسساامت منظوم ا األماام املتحاادة اشرتكااا مرتاام يف إطاامر كوع ا
األماام املتحاادة شلتنكي ا املسااتدام م ا أجااا حتسااني اش تيباامت املد ا ل بااني املنظكا مت شاادعم أماامل
اشرتكا املد ل  ،حبلول هنميا عامم  ،2021وذشاك عا طرياق ترتزياز اشرقمبا علاى أمامل اشرتكاا املدا ل
م جمنب كوع األمم املتحدة شلتنكي املساتدام  ،وتوضايح دور وسالط فرقا اشرتكاا املدا ل باني
اشولمالت املرتني أبممل اشرتكاا املدا ل ومادممت املرافاق ،وتوجياه مكتاب اشتنسايق اإلئامئي وإقادار
علااى ااو مالئاام شاادعكهم يف مساامر اشرتكااا املترتلااق أبماامل اشرتكااا املد ا ل  .وينبغااي أن يدااكا هااذا
اشرتكا اشداعم حتليا أوشوايت اشرتكا يف املستقبا ،ووضع ترتيبامت شلادعم االساتبمقي ش فرقا اشقطريا
يف مجيع مراحا دورة حيمة املدمريع ،وإقمم روابط مع جوانب أمرى م تسيري األعكمل.
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أوال -مقدم
تدوخيت أماكن عمل مشرتكة وخدمات مشرتكة منذ إنشاء منظومة األمم املتحد ،بوقت كب
-1
قبل أن يلفدت انتشدار الوجدود امليدداين ذي املنحدى اإلمندائي االنتبداه بصدور ،أكثدر إحلاحدا إىل الفرصدة الديت
يتيحها مثل ذذا التناونو وقد نصت عليها اتفاقات النالقة بد األمدم املتحدد ،والوكداالت املتخصصدة
الدديت تدددعو عدداد ،إىل نددب اإنشدداء وتشددغيل مرافددق وخدددمات تنافسددية أو متداخلددة ب د األمددم املتح ددد،
والوكاالت املتخصصة كلما أمكن ذل ا()16و وعلى الريم من أن منظومة األمم املتحد ،جت ت ع ترتيبات
إدارية وترتيبات مرافق تقرتب من املتوخى فين اتفاقات النالقة ال تزال ذات صلة إىل حد ما ابلنسبة
ألماكن النمل املشرتكة والتسي املشرت لألعمال على نطاق أوسعو
ولوح ددد ،التفت دديو املش ددرتكة س ددةل يف ا ددال ال دددعو ،إىل حتقي ددق الكف دداء ،والتنس دديق فيم ددا يتنل ددق
-2
لمدداكن النمددل املشددرتكة يرجددع ربرخيدده تقريبددا إىل إنشددائهاو وكددان ذددذا أحددد جوانددب ا راتهددا النميددق يف
الت كيد علدى الكفداء ،والفوائدد املوةدوعية الديت كدن أن تتد تى مدن تنميدق التكامدل فيمدا بد ميسسدات
األمم املتحد ،ومن اتباع ن أكثر تنسيقا إزاء الوجود امليداينو ويف عا  1968اقرتحت أن تكون أسر،
األم ددم املتح ددد ،يف مب ددىن واح ددد وثبط ددت جه ددود املنظم ددات للنم ددل ك ددل عل ددى ح ددد)17(،و وأش ددارت وح ددد،
التفتديو املشددرتكة يف تقريرذددا لندا  1986عددن التمثيددل امليدداين ملنظومددة األمددم املتحدد )18(،إىل تطورذددا يد
املنسددق وانتشددارذا املشددتت يف املدددن ودعددت إىل اسددتخدا مرافددق مشددرتكة ددا سدداعد علددى إ ر ،اذتمددا
اجلمنيدة النامددة لمداكن النمددل املشدرتكة()19و ويف تقددارير أخددر وجهدت وحددد ،التفتديو املشددرتكة االنتبدداه
إىل جدار ،مواءمة اتفاقات البلدان امل يفة األمر الذي من ش نه أن ي ع املنظمات على أرةية أقرب
إىل الوحدد ،فيمدا يتنلددق ابخلددمات الدديت تقددمها احلكومددات()20و ويف تقريرذدا عددن إدار ،مشداريع التشددييد
وجهت االنتباه إىل احلاجدة إىل ترتيبدات متويدل رأ دا وحدع علدى زايد ،ا دراس اللةندة اإلداريدة الرفيندة
املستو الفاعل يف املسائل املتنلقة ادار ،املرافق()21و ودعدت وحدد ،التفتديو املشدرتكة يف أحدد تقريدر
ا ركز تركيزا مباشرا على أماكن النمل املشدرتكة بقدو ،إىل اسدتخدامها وأوصدت ابلنظدر إىل مدا يتةداوز
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية ومثنت التمل والبناء بدال من اإلجيدارات اسدتنادا إىل حتليدل أجدراه
الفريق االستشاري املشرت املن ابلسياسات()22و
ولفت هور جائحة مرء ف وس كوروا (كوفيد )19-االنتبداه ابل درور ،إىل مسدائل تتدداخل
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بشكل وثيق مدع متطلبدات أمداكن النمدل مسدا يف ذلد أمداكن النمدل املشدرتكةو وتشدمل ذدذه املتطلبدات
مس لة بدائل للمكاتب من أجل االشرتا املادي ألعداد كب  ،من الناس يف موقع واحد والكيفية الديت
كددن أن يسددتفاد ددا مددن الرقمنددة وتسددي النمددل عددن بنددد اللددذين تسددارعا اسددتةابة للةائحددة مددن أجددل
تنفيذ الوالايت ودعم التناون بطرق أكثر فنالية مدن حيدع التكلفدة وأقدل اعتمدادا علدى املكاتدب الكبد ،
وأقددل عرةددة للخطددرو وقددد هددرت اجلائحددة بنددد أن كددان املفتشددان وصددال نقطددة يتنددذر منهددا أن يدرسددا
لدية رذا على أماكن النمل املشرتكةو وينبغاي أن تنظار كوعا األمام املتحادة شلتنكيا املساتدام

__________

()16
()17

JIU/REP/68/4

()18
()19
()20
()21
()22

انظر JIU/REP/86/1و
انظر A/46/206/Add.3-E/1991/93/Add.3و
انظر على سبيل املثال  JIU/REP/94/8و JIU/REP/97/1وJIU/REP/2006/4و
انظر JIU/REP/2014/3و
 JIU/REP/94/8الفقرات 62-57و
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يف ليفي تطبيق اشدروس املستفمدة م تاريف األعكمل م برتد استممب جلمئحا لوفياد 19-علاى
عكلهم املستقبلي املترتلق أبممل اشرتكا املد ل .

أشف -جذور أممل اشرتكا املد ل يف إصالح األممن اشرتمم ش مم املتحدة
هر مسار النمل املتنلق لماكن النمل املشرتكة كننصر من تداب اإلصالح اليت بدأذا عدد
-4
مدن األمنداء النددام اسدتةابة لألزمدات املاليددة الديت تنداين منهددا األمدم املتحدد،و وكانددت أوالذدا ذدي األزمددة
املالية لدنامي  86/1985اليت أدت إىل اعتماد القرار  213/41وحفزت األم النا على التنهد اعاد،
ذيكلددة املكاتددب امليدانيددة لألمددم املتحددد ،علددى أسدداس مبددادئ تشددمل تقددد صددور ،متماسددكة عددن األمددم
املتحد ددد ،و ند ددب إنشد دداء مكاتد ددب ميدانيد ددة جديد ددد ،لصد دداحل اسد ددتخدا أمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة وتقاسد ددم
املرافددق()23و وكانددت نيتهددا عددا  1997عندددما أصدددر األم د النددا يف ددل عسددر مددا تقري درا مننددوا
ا ديدد األمدم املتحدد،ان بدرامن لإلصددالحا()24و وقدد بد فيمدا بد مفهدو اتوحيدد األداءا علدى الصددنيد
القطري وأتلدق فكدر ،دار األمدم املتحدد ،الديت سدتوفر أمداكن عمدل مشدرتكة جلميدع كيداات األمدم املتحدد،
النامل ددة عل ددى الص ددنيد القط ددريو ويف البل دددان ال دديت يوج ددد فيه ددا منس ددق مق دديم ستص ددب مجي ددع الص ددناديق
وال دمامن ومراك ددز األم ددم املتح ددد ،لإلع ددال ج ددزءا م ددن مكت ددب واح ددد()25و وق ددد ص ددايت مب ددادر ،دار األم ددم
املتحد ،النهن املتبع إزاء أماكن النمل املشرتكة ألكثر من  15عاماو

ابء -اشوالايت املتكررة تددد على ا دممت املد ل ابالق ان مع أممل اشرتكا
تناولد ددت اجلمنيد ددة النامد ددة مند ددذ دور د ددا الثانيد ددة واألربند د ذد ددذه السد ددمات جملموعد ددة أوسد ددع مد ددن
-5
اإلصالحات من خالل النظر يف األنشطة التنفيذية من أجل التنميةو وقد كانت انطالقة ربريا المامن
احلا ألماكن النمدل املشدرتكة عدا  1987مسوجدب قدرار اجلمنيدة النامدة  196/42الدذي حثدت فيده علدى
ترشدديد ذيكددل املكاتددب امليدانيددة لتنزيددز االتندداون واالتسدداق والكفدداء،ا مددن خددالل مجلددة أمددور منهددا زايد،
اتقاسم املرافق واخلدماتاو
ويف الس د ددنوات الالحق د ددة ع د ددادت اجلمني د ددة النام د ددة م د درارا إىل مس د ددائل أم د دداكن النم د ددل املش د ددرتكة
-6
واخلد دددمات املشد ددرتكة يف سد ددياق األنشد ددطة التنفيذيد ددة مد ددن أجد ددل التنميد ددة الد دديت ت د ددطلع د ددا منظومد ددة األمد ددم
املتحدد)26(،و واختلفددت الصدي الدقيقددة وتطددورت مدع مددرور الوقدت ولكددن الرسددائل كاندت حازمددةان ينبغددي
السددني الفاعددل لتطددوير أمدداكن النمددل املشددرتكة أليدراء الكفدداء ،مسددا يف ذلد توتيددد ا ياكددل األساسددية
اإلدارية من دون زايد ،التكاليال ابلنسبة للبلدان الناميةو ويرد تبيان ذذه النناصر يف املقتطفات الوارد،
يف الشكل األول أداهو

__________

()23
()24
()25
()26

2

 A/42/234الفقر(30 ،ح)‘‘3-2و
 A/51/950وCorr.1و
املرجع نفسه الفقر51 ،و
انظددر علددى سددبيل املثددال الق درارات  211/44و 219/46و 199/47و 209/48و 120/50و 192/53و201/56
و 250/59و 208/62و 226/67و243/71و
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الشكل األول
مقتطفمت م قرارات اجلكرتي اشرتمم ()2012-1989
اووو أن ت ددع دون إبط دداء وابلتن دداون م ددع احلكوم ددات امل دديفة ودون أن تتكب ددد البل دددان النامي ددة
تكد دداليال إةد ددافية الرتتيبد ددات الالزمد ددة لتحديد ددد أمد دداكن عمد ددل مشد ددرتكة علد ددى الصد ددنيد القطد ددريا (القد درار
 211/44الفقر(15 ،د))و
اووو أن ي من تقريره تقييما للتقدد احملدرز يف حتقيدق اأمداكن النمدل املشدرتكة ،وأن يقدرتح خطدة
مناسبة لتحقيق الكامل ذا ا د حيثما أمكنا (القرار  219/46الفقر)25 ،و
اووو الت كيددد ووو علددى ةددرور ،بلددوك اأمدداكن النمددل املشددرتكة ،بطريقددة تدديدي إىل زايد ،الكفدداء ،مددن
خالل أمور يف مجلتها توحيد ا ياكل األساسية اإلدارية للمنظمات املننيةا (القرار  199/47الفقر)42 ،و
اووو زايد ،الت كيدد بدرجدة كبد  ،علدى ذدد توحيدد أمداكن عملهدا علدى أسداس حتليدل التكداليال
والفوائد و نب زايد ،النبء على البلدان امل يفةا (القرار  120/50الفقر)44 ،و
اووو أن ي دع حبلدول ايددة عدا  2013ابلتشدداور مدع الددول األع دداء اسدرتاتيةية ذات أذدددا
ويداايت ملموسددة لددعم إقامددة أمداكن عمددل مشدرتكةووو وتشددةع أفرقدة األمددم املتحدد ،القطريددة علدى حبددع
مجيددع السددبل الدديت كددن ددا حتقيددق الوفددورات يف يتلددال املنظمددات بس ددبل منهددا كفالددة اتسدداق إج دراءات
النمل يف مجيع اجملاالت الو يفية وتوحيد خدمات الدعما (القرار  226/67الفقر)161 ،و
وكان توجيه اجلمنية النامة بش ن أمداكن النمدل املشدرتكة عنصدرا مدن عناصدر االذتمدا األوسدع
-7
نطاقا ابحلد من التكاليال النامة لتندد أشدكال الوجدود اإلمندائي لألمدم املتحدد ،كمدا يت د مدن الرتكيدز
على اخلدمات املشرتكة وال كن فهمده خدارف ذدذا السدياقو ووفقدا ملدا ذكدر األمد الندا فدين اجلمنيدة
النامة أ هرت يف قرارذا  226/67أن الدول األع اء تو أمهية ألماكن النمل املشدرتكة بوصدفها ميشدرا
عل ددى اتس دداق منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،عل ددى الص ددنيد القط ددري ودافن ددا ذام ددا يف التوحي ددد الفنل ددي خل دددمات
الدددعمان اعددالو ،علددى التواجددد الفنلددي يف مكددان واحددد تتددي مواقددع النمددل املشددرتكة دمددن اإلدارات الدديت
ت ددطلع بو ددائال اثلددة ددا يدديدي إىل حتقيددق مكاسددب نتيةددة ارتفدداع الكفدداء ،وإمكانيددة االقتص دداد يف
التكلفد ددةا()27و وإحد دراز تقد ددد يف اد ددال اخلد دددمات املشد ددرتكة أمد ددر صد ددنب كمد ددا أن التد د داب الد دديت تتخد ددذذا
املنظمات ةنيفة مقارنة بطموح اجلمنية النامة()28و
وح ددىت ع ددا  2017ك ددان املش دداركون يف مس ددار النم ددل امل ددنظم املتنل ددق لم دداكن النم ددل املش ددرتكة
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يتد د لفون م ددن بد ددرامن األم ددم املتح ددد ،اإلمند ددائي واليونيس دديال وص ددندوق األمد ددم املتح ددد ،للس ددكان وبد ددرامن
األيذي ددة الن دداملي بداي ددة ك ع دداء يف الفري ددق االستش دداري املش ددرت املن د ابلسياس ددات وبن ددد ع ددا 1997
وإنشدداء اموعددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة بصددفتهم أع دداء يف جلنتدده التنفيذيددةو وجددر الرتحيددب بوكدداالت
األمددم املتحددد ،األخ ددر وتشددةينها علددى االن ددما إىل أمدداكن النمددل املش ددرتكة ولكددن ذددذه الكي دداات
األربن ددة ش ددكلت الوج دده االس ددتباقي للمس د لة وتق ددد ال دددعم الفرع دديو وق ددد أدل ددت جلن ددة التنس دديق اإلداري ددة
بتنليقات مييد ،عموما ولكن من الواة أن محاسها قد فرتو ومثلت فرقة النمل املننية لماكن النمل
املشدرتكة وخددمات املرافددق ومدا سدبقها الكيدداات األربندة املددذكور ،حدىت عدا  2017عندددما بدذلت جهددود
لتوسيع نطاق املشاركةو
__________

()27
()28
GE.20-10613

 E/2013/94الفقر177 ،و
انظر على سبيل املثال القرارين  199/47و226/67و
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جيم -اش ليز على أممل اشرتكا يف اشرتواصم
إىل عهد قريب كانت املكاتب على الصنيد الوت مور الرتكيز الوحيد لنشاس أماكن النمل
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املشددرتكةو وجت يكددن ذنددا تنريددال واة د ألمدداكن النمددل املشددرتكة ولكددن اإلبددالك الددذي عدددد حدداالت
االتقاسما وااالشرتا يف املواقعا يش إىل عتبدة كيدان أو أكثدرو وأصدبحت املفداذيم أكثدر ةدبابية بندد
إدخددال بددرامن دار األمددم املتحددد ،ألندده كد ان قددابال لالسددتنمال بددديال عددن أمدداكن النمددل املشددرتكةو وقددد
عرفت دار األمم املتحد ،بند عا  1997ل ا تتطلدب أن تكدون مجيد ع الصدناديق والدمامن ومراكدز األمدم
املتحددد ،لإلعددال جددزءا مددن مكتددب واحددد حتددت إدار ،املنسددق املقدديم()29و ويف عددا  2017عرفددت ليددات
اموعة األمم امل تحد ،للتنمية املستدامة أماكن النمل املشرتكة ل ا تتطلب اشرتا منظمت أو أكثر يف
موقددع النمددل مددع حددذ اإلشددار ،إىل املنسددق املقدديم لتوسدديع نطدداق املفهددو ليشددمل املواقددع دون الوتنيددة
(الشكل الثاين)و
الشكل الثاين
ترتمريف دار األمم املتحدة وأممل اشرتكا املد ل
1997

2012

2017

اسددتنمل مجيددع كيدداات األمددم املتحددد ،الدديت ددا بنثددات مسددتمر ،علددى الصددنيد القطددري يف مقددر
واحد مشرت يطلق عليه اسم ‘دار األمم املتحد ‘،حتت راية واحدد ،ذدي رايدة األمدم املتحدد،و
ويف البلدان اليت يوجد ا منسق مقيم ستصب مجيع الصناديق والمامن وكدذل مراكدز األمدم
املتح د ددد ،لإلع د ددال ج د ددزءا م د ددن مكت د ددب واح د ددد لألم د ددم املتح د ددد ،حت د ددت إش د درا املنس د ددق املق د دديما
( A/51/950الفقر)51 ،و
ويش د اسددم ‘دار األمددم املتحددد ‘،إىل أمدداكن النمددل املشددرتكة الدديت ت ددم مكتددب املنسددق املقدديم
ومكاتب مجيع املديرين/املمثل القطري املقيم للوكاالت األع اء يف اللةنة التنفيذية (اليت
ت ددم بددرامن األمددم املتحددد ،اإلمنددائي وصددندوق األمددم املتحددد ،للسددكان واليونيسدديال وحسددب
االقت د دداء بد ددرامن األيذيد ددة الند دداملي) والتد دزا بوةد ددع إتد ددار للخد دددمات املشد ددرتكة الفنالد ددة مد ددن
حيد ددع التكلف د ددة وذات اجلد ددود ،النالي د ددة واملناسد ددبة التوقي د ددتو وتشد ددةع كي د دداات األمد ددم املتح د ددد،
األخددر وميسسددات بريتددون وودز علددى االن ددما إىل دار األمددم املتحددد( ،مددذكر ،فرقددة النمددل
املننية لماكن النمل املشرتكة بشد ن بروتوكدول تسدمية دار أمدم متحدد ،واحدد ،تشدرين األول/
أكتوبر )2012و
وينطدوي وجددود أمدداكن عمددل مشددرتكة علددى اشدرتا كيددان مقيمد أو أكثددر مددن كيدداات األمددم
املتحد ،املوجود ،يف البلد يف موقع واحدو و كن إنشداء أمداكن عمدل مشدرتكة علدى الصدنيدين
الددوت ودون الددوت وعد اد ،مددا تدددعمها اموعددة مددن اخلدددمات املشددرتكة الدديت يتيحهددا اشدرتا
الوكاالت يف موقع واحد (املوقع الشبكي جملموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة)و
ومتددن تسددمية دار األمددم املتحددد ،بندداء علددى توصددية اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة املسددتدامة
حيع توجد الشروس الدنيا التاليةان تستوىف املناي الدنيا إلنشاء أماكن عمل مشرتكة (كياان
أو أكثددر) وجيددب أن ت ددم دار األمددم املتحددد ،مكتددب منسددق األمددم املتحددد ،املقدديمو ودار األمددم
املتحد ،ليست ابل رور ،مبىن مستقال (موقع اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة)و

__________

()29
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دال -دعوات إ وضع اس اتيمي عمملي مل يت ذ إجراء بدنهنم
 -10تلب ددت ال دددول األع دداء ع ددد ،مد درات اتب دداع ددن ع دداملي ويط ددهت بش د ن تقاس ددم أم دداكن النم ددل()30و
وحسد ددب مالحظد ددة املفتشد د جت يبد ددذل مد ددا يقابد ددل ذلد د مد ددن جهد ددد إال بند ددد أن تلبد ددت اجلمنيد ددة النامد ددة يف
قرارذددا  226/67صددياية اسدرتاتيةيةو وجت يكددن ذنددا ال منيددار لقيدداس التقددد احملددرز وال خطددوس مسدداءلة مدددد،
حتديدا جيداو وأ رت اسرتاتيةية إنشاء أماكن عمل مشرتكة لألمم املتحدد ،للفدرت 2017-2014 ،الديت وةدنتها
فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة االنتبدداه إىل اإلجنددازات السددابقة والصددنوابت الدديت ووجهددت والفددرص
اليت كن ايتنامهاو وحاجت فرقة النمل لن التخطيهت للمرافق القطرية لألمم املتحد ،ركز إىل حدد كبد علدى
االحتياجات الفورية لكل منظمة بدال من أن يستند إىل ن اسرتاتيةي()31و ويف ح أبلغدت اجلمنيدة النامدة
عن االسرتاتيةية( )32جت تتخذ أي إجراءات ذات مغز لوةدع خطدة تنفيدذو وقدد حدل ملهدا مندذ ذلد احلد
اجلهد املبذول إلعاد ،التنظيم الذي حدد له ذد مع كون النمل ذي الصلة جارايو

همء -هنج جديد لمزء م إعمدة تنظيم منظوم األمم املتحدة اإلئمئي
 -11يد ت إعدداد ،التنظدديم اجلاريددة ملنظومددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة سددياق خطددة أمدداكن النمددل املشددرتكة
من وجوه ذامة إةافة إىل أوة ة من دات ذدد األمد الندا املتمثدل يف الوصدول إىل  50يف املائدة
من أماكن النمل املشرتكة حبلول عا 2021و وينبغي للةيل اجلديد من األفرقة القطرية الذي ال تتاف فيه
ك ددل كي ددان إىل أن يك ددون حاة درا م دداداي أن تف ددز االش درتا يف املواق ددع ويقل ددل الطل ددب عل ددى أم دداكن عم ددل
منفصلةو وجيري فنال بذل جهود متندد ،األوجه بقياد ،اموعة ابتكارات األعمال لتحقيق أوجه كفداء،
يف تسددي األعمددالو ف مدداكن النمددل املشددرتكة ددة مددن د ات ذلد النمددل لكددن مددن شد ن مسددارات عمددل
أخدر إذا مددا تددورت اسدرتاتيةيا أن يكدون ددا أتثد مباشددر علددى االحتياجدات مددن أمدداكن النمددل وتتددي
فرصددة لتكددوين نظددر ،متكاملددة عددن النوامددل احملركددة لفددرص الكفدداء،و و كددن لتنفيددذ تددداب الكفدداء ،ذددذه أن
خيف بدوره االحتياجات من حيز املكاتب كما كن أن ييدي ذل إىل حتس تكنولوجيا االتصاالت
داخددل األفرقددة القطريددةو وينطددوي خلددق منصددب منسددق مقدديم بسددلطات أكددم ومسسدديولية عددن تنزيددز التسددي
املش ددرت لألعم ددال وإنش دداء مكت ددب التنس دديق اإلمند ددائي يف األمان ددة النام ددة لألم ددم املتح ددد ،عل ددى ر علد ددى
خط ددوس الس ددلطة واملس دداءلة والتنس دديقو وال ك ددن لدراس ددة األص ددول اإلقليمي ددة ملنظوم ددة األم ددم املتح ددد ،إال أن
تطرح مس لة كيفية تطبيق ن أكثر تكامال إزاء أماكن النمل يف املراكز اإلقليمية اليت تتحكم فيهدا األماندة
النام ددة لألم ددم املتح ددد ،يف حافظ ددات كب د  ،م ددن املمتلك دداتو وينبغ ددي لألم د الن ددا أن ينط ددي ابلنم ددل م ددع
اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة املسددتدامة توجيهددات لكفالددة أن يراعددي التخطدديهت ألمدداكن النمددل املشددرتكة
إعاد ،تشكيل األفرقة القطرية وفرص االتصال االفرتاةي والتنفيذ الصار إلصالح تسي األعمال الدذي
ينبغي أن ييثر على الطلب على احليز وأن يوفر مكاسب ملموسة يف الكفاء،و
__________

()30

()31
()32
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تلبت اجلمنيدة النامدة يف قرارذدا  219/46إىل املددير الندا للتنميدة والتنداون االقتصدادي الددو أن ايقدرتح خطدة مناسدبة
للتحقيق الكامل ذا ا د حيثما أمكناو ووجده اجمللد االقتصدادي واالجتمداعي عدا  1996صدناديق وبدرامن منظومدة
األمم املتحد ،إىل اوةع خطة عمل وترتيبات إدارية وإتار زمد لتنفيدذا أمداكن النمدل املشدرتكة (القدرار )42/1996و ويف
عددا  2012دعددت اجلمنيددة النامددة يف قرارذددا  226/67منظومددة األمددم املتحددد ،إىل أن ت ددع احبلددول ايددة عددا 2013
ابلتشدداور مددع الدددول األع دداء اسدرتاتيةية ذات أذدددا ويدداايت ملموسددة لدددعم إقامددة أمدداكن عمددل مشددرتكة يف البلدددان
املستفيد ،من المامن الرايبة يف إقامة أماكن عمل كهذهاو
انظر Strategy for establishing United Nations common premises (2014–2017), prepared by the United
Nations Development Group Task Team on Common Premises (September 2014), para. 10و
انظر  A/73/63-E/2018/8وA/70/62-E/2015/4و
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 -12وأقددرت مقرتحددات األم د النددا املتنلقددة اعدداد ،التنظدديم لن التوقنددات املتنلقددة لمدداكن النمددل
املش د ددرتكة وك د ددذل التس د ددي املش د ددرت لألعم د ددال عموم د ددا جت تتحق د ددق()33و ورحب د ددت اجلمني د ددة النام د ددة يف
قرارذا  279/72ابلتداب اليت ااذذا األم الندا للنهدوء ابلتسدي املشدرت لألعمدال عندد االقت داء
مس ددا يف ذل د مكات ددب ال دددعم املوح ددد ،و ددد الوص ددول بنس ددبة املب دداين املش ددرتكة إىل  50يف املائ ددة حبل ددول
عددا  2021للتمك د مددن النم ددل املشددرت وحتقي ددق قدددر أك ددم مددن الكف دداء ،والت د زر واالتس دداقو وتلب ددت
اجلمنية النامة تنفيذ تل التداب وفقا للقرار 243/71و
 -13ونتيةة لذل جيري بذل جهود متندد ،األوجه بقياد ،اموعة ابتكارات األعمال لتحقيق
أوجه كفاء ،ذات مغز يف تسي األعمال ويف الوقت نفسده حتسد جود داو وقدد تلقدى ذدذا املسدنى
الذي يشرت يف رهسته رئيسا مفوةية األمم املتحد ،السامية لشيون الالج وبرامن األيذية الناملي
الدددعم يف ذددذا النمددل مددن فريددق مشدداريع مدددود املددد ،مكلددال بتحقيددق ندواتن يف سددتة جوانددب مددن تسددي
األعمال منها أماكن النمل املشرتكةو ويوفر ذل فرصة ةدرورية لوةدع أمداكن النمدل املشدرتكة كننصدر
من عناصر ن شامل لتحقيق عمليات ارية فنالة وموحد،و

واو -أهداف االسترتراض ونطمقه ومنهميته
 -14يشددكل ذددذا االسددتنراء جددزءا مددن بددرامن عمددل وحددد ،التفتدديو املشددرتكة لنددا 2019و وعلددى
خلفية ذذا ربريا تويدل مدن والايت اجلمنيدة النامدة بشد ن أمداكن النمدل املشدرتكة ومدوديدة اإلجندازات
اإلمجالية حىت اآلن وتدين النتبة العتبار مكان ما مكدان عمدل مشدرتكا والسدياق اجلديدد الدذي يقدمده
إصالح املنظومة اإلمنائية ارأتت وحد ،التفتيو املشرتكة أنه ن األوان لدعم التفك يف مواصلة تطوير
أمدداكن النمددل املشددرتكةو ونظ درا للنمددل املكثددال اجلدداري بش د ن أمدداكن النمددل املشددرتكة كةددزء مددن عمليددة
إصالح املنظومة اإلمنائية يركز ذدذا االسدتنراء علدى مسدائل يتدار ،ينبغدي أن تنظدر فيهدا ادال اإلدار،
والرؤساء التنفيذيون عند رسم الطريق إىل األما و ويسنى االستنراء على وجه التحديد إىل ما يليان
(أ)

استنراء التقد احملرز يف تنفيذ والايت أماكن النمل املشرتكة اليت حتددذا اال اإلدار،؛

(ب)

تقييم أثر سياق اإلصالح احلا على اجلهود الرامية إىل توسيع نطاق أماكن النمل املشرتكة؛

(ف) اس ددتنراء مند دداي ا ا دداذ القد درارات بشد د ن التوقيد ددت ال ددذي تكد ددون في دده أمد دداكن النمد ددل
املشرتكة ذي احلل الصحي ؛
(د)

استخالص الدروس من الرتتيبات امليسسية الالزمة لدعم خطة أماكن النمل املشرتكةو

اشنطمق
 -15نطاق االستنراء على نطاق املنظومة ولكن تركيزه ينصب على أماكن النمل يف املواقع اليت
توجد فيها أفرقة األمم املتحد ،القطريةو وقد صمم االستبيان امليسسي حبيع يقصي الكياات اليت لي
ا وجود ميداين أليراء املشاركة يف األفرقة القطريةو وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميمتر األمم
املتحد ،للتةار ،والتنمية ووكالة األمدم املتحدد ،إلياثدة وتشدغيل الالج د الفلسدطيني يف الشدرق األد
(األون ددروا) واالحت دداد المي دددي الن دداملي واملنظم ددة الناملي ددة للس ددياحة واملنظم ددة الناملي ددة للملكي ددة الفكري ددة
اقصاء نفسهاو
__________

()33
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املنهمي
 -16ةم فريق وحد ،التفتيو املشرتكة مفتش ومو فدا لشديون التفتديو والتقيديم ومسداعدا لشديون
البحو ومتدرابو وأجري االستنراء يف الفرت ،ما ب متوز/يوليه  2019ونيسان/أبريل 2020و واستخد
املفتشددان وفقددا للمندداي وإجدراءات النمددل الداخليددة لوحددد ،التفتدديو املشددرتكة مزجيددا مددن أسدداليب مجددع
البياات النوعية والكمية من مصادر يتلفة ةماا التساقها وصحتها وموثوقيتهاو
 -17وقد استمدت املنلومدات املتنلقدة ابلتقدد احملدرز بشد ن أمداكن النمدل املشدرتكة بصدفة خاصدة
مددن تقددارير األمد النددا عددن تنفيددذ قدرارات اسددتنراء السياسددات املتنلقددة ابألنشددطة التنفيذيددة مددن أجددل
التنميددة (االستنراةددات الشدداملة للسياسددات الدديت ددري كددل ثددال سددنوات وأربددع سددنوات) وعد ن إعدداد،
تنظدديم منظومددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددةو وجددر النظددر يف الو ئددق ال دوارد ،مددن ا ي ددات التش درينية واددال
إدار ،املنظم ددات املش دداركة يف وح ددد ،التفت دديو املش ددرتكة والسياس ددات امليسس ددية والو ئ ددق الداخلي ددة لف دراد
الكياات حسب االقت اءو وفحصت وحد ،التفتيو املشدرتكة السدةالت الديت حتدتفظ دا فرقدة النمدل
املننية لماكن الن مل املشرتكة وورقا ا التوجيهية والتحليلية وبيداات جددو مددد ،إلنشداء دار لألمدم
املتحد ،يف  13بلداو وكانت الو ئق الديت أعددذا فريدق مشداريع اموعدة ابتكدارات األعمدال مسدا يف ذلد
التقددارير املنبثقددة عددن مشدداريع ريبيددة مصدددرا قيمددا للمنلومدداتو وتددرد يف سددرد ذددذا التقريددر إشددارات إىل
و ئق أخر ذات صلةو كما متت دراسة مصادر نوية مثل التقييم املستقل لدد اتوحيدد األداءا وتقدارير
تقييم البلدان التةريبية (دار األمم املتحد)،و
-18

وعلى حنو أكثر حتديداان

مجنددت وحددد ،التفت دديو املشددرتكة منلوم ددات نوعيددة وكمي ددة وو ئددق داعم ددة مددن خ ددالل
(أ)
اسددتبياات ميسسددية وجهددت إىل املنظمددات املشدداركة فيهدداو وقددد اسددتخلا اسددتبيان منفصددل موجدده إىل
اآللية املشرتكة ب الوكاالت املننية لماكن النمل املشرتكة جدوااب موحددا مدن فرقدة النمد ل املننيدة لمداكن
النمل املشرتكة وخدمات املرافق ومكتب تنسيق التنمية وفريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال؛
(ب) اسد ددتنادا إىل الد ددردود علد ددى االسد ددتبياات أجد ددر املفتشد ددان  122مقابلد ددة مد ددع مسد دديو
املنظم ددات املش دداركة منه ددا  20مقابل ددة داخ ددل األمان ددة النام ددة لألم ددم املتح ددد ،و 31مقابل ددة م ددع مس دديو
الصددناديق والدمامن و 20مقابلددة مددع مسدديو الوكدداالت املتخصصددةو وقددد مت اختيددار مددن أجريددت منهددم
مقد د د ددابالت ل د د د ددمان منظد د د ددور متند د د دددد التخصصد د د دداتان ‘ ‘1قد د د ددد مسد د د دديولون رفيند د د ددو املسد د د ددتو منظد د د ددورا
ميسسيا/تنظيميا بش ن مشاركة منظمتهم يف إصالح منظومة األمم املتحد ،اإلمنائية مسا يف ذلد مسدار
النمددل املتنلددق لمدداكن النمددل املشددرتكة؛ و‘ ‘2قددد مسدديولون مطلنددون علددى ترتيبددات أمدداكن النمددل يف
البي د ددات القطريد ددة واإلقليميد ددة صد ددور ،عامد ددة عد ددن أمد دداكن النمد ددل يف امليد دددان؛ و‘ ‘3توسد ددع ثلد ددو الوكد دداالت
أو املو ف ددون يف األفرق ددة القطري ددة يف تفاص دديل التنس دديق والتن دداون بش د ن اجلان ددب الماا ددي م ددع ميسس ددات
منظوم ددة األم ددم املت ح ددد ،األخ ددر يف أم دداكن النم ددل املتقا ددة وك ددذل بش د ن التس ددي املش ددرت لألعم ددال
املرتبهت لماكن النمل املشرتكةو والتم املفتشان راء رئي وأع اء فرقة النمل وفريق مشاريع اموعدة
ابتكددارات األعم ددالو وق ددد مس دديولو الفددرع القط ددري الس درتاتيةية األعم ددال التددابع ملكت ددب تنس دديق التنمي ددة
مدخالت ذات صلة؛
(ف) زار املفتشان مثاال ابرزا لدار لألمم املتحد ،ذي دار األمم املتحد ،اخل راء املوحدد،
يف ذ ددانوي وأج دراي مق ددابالت م ددع املنس ددق املقيم د و ثل ددي الوك دداالت يف  15فريق ددا قط دراي الس ددتخالص
منلومات متنمقة مدن مبدادرات أمداكن النمدل املشدرتكة احلاليدة واملاةديةو وقدد مت مجدع منلومدات متنمقدة
عددن الفددرص والتحدددايت يف املواقددع اإلقليميددة الدديت تدددير فيهددا األمانددة النامددة لألمددم املتحددد ،أي ددا مرافددق
GE.20-10613
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رئيسية من خالل زاير ،م يدانية إىل ابنكو وتفاعالت عن بند مع اللةنة االقتصدادية ألفريقيدا ومكتدب
األمددم املتحددد ،يف ن د وتو كمددا حتددد املفتشددان مددع مسدديو البن د الدددو الددذين يشددرفون علددى إنشدداء
أماكن عمله وإدار او
 -19ويت من التقريدر مثداين توصديات منهدا توصدية موجهدة إىل اجلمنيدة النامدة وواحدد ،إىل ادال
إدار ،ميسسات منظومة األمم املتحد ،وست توصيات إىل الرؤساء التنفيذي مليسسات منظومة األمم
املتحد ،الذين ينملون منا يف إتار اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامةو ولتسهيل تناول ذذا التقرير
وتنفيذ توصياته ورصدد عمليدة التنفيدذ يت دمن املرفدق السدابع جددوال تددد التوصديات ذات الصدلة بكدل
ميسسة على حد ،ويب ما إذا كانت موجهة إىل اجمللد اإلداري للميسسدة أو إىل رئيسدها التنفيدذيو
وتكمل التوصيات الر ية  14توصية ي ر يةو
 -20وقددد تلددب إىل املنظمددات املشدداركة إبددداء تنليقا ددا علددى مشددروع التقريددر وأخددذت يف احلسددبان
عند وةع صيغته النهائيةو ووفقا للفقر 2 ،من املاد 11 ،من النظدا األساسدي لوحدد ،التفتديو املشدرتكة
وة ددع ذ ددذا التقري ددر يف ص دديغته النهائي ددة بن ددد أن أج ددر املفتش ددان مش دداورات فيم ددا بينهم ددا للت ك ددد م ددن أن
ما خلا إليه من استنتاجات وما قدمه من توصيات ثل التوجه الفكري النا للوحد،و ويود املفتشان
أن يند دراب عد ددن تقد ددديرذا جلميد ددع مد ددن سد دداعدومها يف إعد ددداد ذد ددذا التقريد ددر وبصد ددفة خاصد ددة ملد ددن شد د اركوا يف
املقددابالت وردوا علددى االسددتبياات وجددادوا عددن تيددب خدداتر مسددا لددديهم مددن منددار وخدماتو وجيددب
الت كيددد علددى التةدداوب البندداء واملهد ألع دداء فريددق مشدداريع اموعددة ابتكددارات األعمددال وفرقددة النمددل
املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق ومكتب تنسيق التنمية توال فرت ،ذذا املشروعو

اشقيود
 -21قد فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال البياات اإلحصائية املتنلقة لماكن النمل املبينة
يف ذ د ددذا التقري د ددر يف ذار/م د ددارس 2020و وتس د ددتند ذ د ددذه البي د دداات ب د دددورذا يف املق د ددا األول إىل بي د دداات
مستخرجة عا  2017من قاعدد ،البيداات الديت تدتفظ د ا نظدا األمدم املتحدد ،إلدار ،األمد ن مث عددلتها
بند ذلد بند املنظمداتو وذدذه البيداات ليسدت ائيدة؛ والواقدع أن حتسد البيداات مسدتمر وقدد مت
االةطالع لعمدال إلنتداف أرقدا مسدتكملة وأكثدر دقدةو وال تدزال اموعدة البيداات املسدتكملة ذدذه قيدد
اإلجن دداز وجت تك ددن مكتمل ددة مس ددا يكف ددي لتك ددون أساس ددا للبي دداات ال دديت تظه ددر يف ذ ددذا التقري ددر()34و واس ددتند
املفتشددان إىل املنلومددات املوجددود ،بدددال مددن ماولددة توليددد بياا مددا اخلاصددة ألن الغددرء مددن ذل د ذددو
إ هددار األمندداس واال اذددات ومتثيددل اموعددة البيدداات الدديت تسرتشددد ددا عمليددة اإلصددالح احلاليددةو وتلقددى
املفتشان من لومات من عد ،كياات رببنة لألمدم املتحدد ،بشد ن خصدائا أمداكن النمدل اخلاصدة دا يف
شكل مرفق لردذا على استبيان وحد ،التفتديو املشدرتكةو ويف بند احلداالت تتفداوت تلد املنلومدات
تفاورب كب ا عما قدد عدن تريدق فريدق مشداريع اموعدة ابتكدارات األعمدالو وتقدد ذدذه األخد  ،يف ذد ذا
التقرير من أجل االتساق وتش إىل املنلومات اليت يسدتند إليهدا األمد الندا و وتيكدد ذدذه االختالفدات
أمهية وجود أرقا دقيقة عن مجيع اجلوانب املتصدلة لمداكن النمدل مدن أجدل االسرتشداد دا يف التخطديهت
واااذ القرارات بشكل فنال وذي نقطة جيري التوسع فيها يف ذذا التقريرو

__________

()34
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يف ذار/مارس  2020تلب فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال استخراجا جديدا للبيداات املتنلقدة لمداكن النمدل
الدوارد ،يف قاعددد ،بيدداات نظددا األمددم املتحددد ،إلدار ،األمددن مددن أجددل تزويددد األفرقددة القطريددة لرقددا مدثددة تييددد بدددء تنفيددذ
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اثنيم -مل جتر إدارة اشوالايت ابعتبمرهم مسرتى على نطمق املنظوم
أشف -مل تك اآلشيمت املد ل بني اشولمالت ألممل اشرتكا املد ل ذات قمعدة عريض
 -22ك ددان مسد ددار أمد دداكن النم ددل املشد ددرتكة مند ددذ إنش ددائه يف  88/1987حد ددىت عد ددا  2017مشد ددروعا
لمامن األمدم املتحدد ،اإلمندائي واليونيسديال وصدندوق األمدم املتحدد ،للسدكان وبدرامن األيذيدة النداملي
وذلد أوال مددن خدالل ليددة الفريددق االستشداري املشددرت املند ابلسياسددات مث كن ددو يف كدل مددن اللةنددة
التنفيذيددة جملموعددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة وفرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق
ك لتيهمدداو وكلددال أول إج دراء لألم د النددا الفريددق االستشدداري بدراسددة فددرص تقاسددم املرافددق يف امليدددان
وذكددر أن املفوةددية السددامية لشدديون الالج د ستنتسددب لدده بدددورذا( )35ولكددن لددي مددن الواةد مددا إذا
كان ذل دائماو وجر الرتحيب ابن ما خرين إىل ذذه األماكن ولكنهم ليسوا منخرت يف عمليدة
وة ددع السياس دداتو وذ ددذا ال ددنهن ل دده منطق دده س دديما وأن تل د املنظم ددات متث ددل نس ددبة كب د  ،م ددن مكات ددب
منظومددة األمددم املتحددد ،علددى الصددنيد القطددريو وجت جيددر إال يف عددا  2017بددذل جهددد لتطبيددق ددن علددى
نطاق املنظومدة عدن تريدق توسديع ع دوية فرقدة النمدل مدن خدالل عمليدة يد ر يدة لتوجيده الددعو ،إىل
منظمات أخر و
 -23وتيثر والايت كياات منظومدة األمدم املتحدد ،ومنداذف أعما دا وأنشدطتها التنفيذيدة أتثد ا مباشدرا
علدى وجودذددا يف امليددان وعلددى كيفيدة نظرذددا إىل االحتياجددات مدن أمدداكن النمدلو و كددن أن تست ددا
الوكاالت املتخصصة ذات الو يفة املنيارية يف الوزارات النظ  ،أو يف أماكن مقدمة من احلكومات تنود
إىل ترتيبددات ربرخييددة ددا جينددل التغيد ات تبدددو يد اقتصدداديةو ومد ا زالددت املالحظددة التاليددة الدديت أدىل ددا
األم النا قبدل  15سدنة تقريبدا قيدد النظدر اليدو ان اجت دد مجيدع الوكداالت أن مدن املفيدد عمليدا االنتقدال
إىل أماكن عمل مشرتكة فالبن منه ا ينفذ برامن إياثة إنسانية واسدع النطداق تتقلدب احتياجاتده مدن
مسدداحات املكاتددب أو تت ددوخى أن تكددون عل ددى مقربددة مددن ال ددوزارات احلكوميددة ال دديت تتنامددل منه دداا()36و
وذكرت بن املنظمات مثل منظمة النمل الدولية ومفوةدية األمدم املتحدد ،السدامية لشديون الالج د
وبرامن األيذية الناملي أن عليها أن تناجل متطلبات مدد ،من حيع وصول جهات فاعلة أخر إىل
أماكن عملهاو وأبل املفتشان لن املنظمة الدوليدة للهةدر ،لدديها أي دا متطلبدات مددد ،للوصدول إليهداو
ويف ل ذذه الظرو من ي املرج أن يتحقق على اإلتالق ن على نطاق املنظومةو

ابء -مل حتمك مشة إدارة أمرى والايت اجلكرتي اشرتمم
 -24تشد الددردود علدى اسددتبيان وحددد ،التفتديو املشددرتكة إىل أن اجملددال التشدرينية واددال اإلدار ،داخددل
منظوم ددة األمد ددم املتحد ددد ،ال تقد ددد عد دداد ،توجيهد ددات بشد د ن أم دداكن النمد ددل املشد ددرتكة مسد ددا يتةد دداوز القد درارات الد دديت
ال حصددر د ا للةمني ددة النامددة واجمللد االقتص ددادي واالجتمدداعيو ومددع أن ا ي ددات التش درينية وا ددال اإلدار،
مهتم ددة عموم ددا مسشد دداركة امليسس ددات يف إص ددالح منظومد ددة األم ددم املتح ددد ،إال أ د ددا جت تق ددد توجيه ددات مد دددد،
ألماا ا لتوجيه ا راتها يف التسي املشرت لألعمال عموما أو يف أماكن عمل مشرتكة على وجه التحديدو
 -25وبصر النظر عن األبناد القانونية فين التوجيده السياسدايت مدن ادال اإلدار ،أمدر مطلدوبو
وذكرت اللةنة االستشارية املننيد ة ابملسدائل اإلداريدة (املسدائل املاليدة واملسدائل املتنلقدة ابمليزانيدة) أن لدد
املنظومة اسلطة تشرينية كافية ةمن أحكا اتفاق النالقة مع األمم املتحد ،لالشرتا بقدر ما تكدون

__________

()35
()36
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املش دداركة كن ددة يف أي ب ددرامن ألم دداكن النم ددل أو اخل دددمات املش ددرتكة يف منظوم ددة األم ددم املتح ددد،ا()37و
وماكا ،دذا الدرأي أكدد املددير الندا ملنظمدة النمدل الدوليدة جمللد إدار ،منظمدة النمدل الدوليدة أن لديده
سلطة تشرينية كافية للمشاركة يف برامن أماكن النمل واخلدمات املشرتكة()38و
 -26وحىت وإن كان اإلتار القانوين يتي ذذه املشاركة فينه لي دافنا او و ذا من ش ن توجيه
سياسايت من اال اإلدارية بش ن كيفيدة التنامدل مدع أمداكن النمدل املشدرتكة يف السدياق اجلديدد إلعداد،
تنظيم املنظومة اإلمنائية أن يكون مفيدا و وال يتوقع املفتشان حتقيق نتيةة موحد ،ألن اجملدال املختلفدة
قد تكون ا راء متباينة ولكن السمة الرئيسية لذل ذي التنب عدن توجيده واةد و ومدن شد ن وجدود
توجيدده تشدريني للنظددر يف أمدداكن عمددل مشددرتكة كددنهن تلقددائي أن ينددزز التغيد الثقددايف ويف الوقددت نفسدده
ال يستبند األحكا الو يفية املطلوبة يف فراد احلاالتو
 -27ومن املتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية التالية يف تنزيز الشفافية واملساءلة يف النمل اجلداري علدى
نطاق املنظومة بش ن أماكن النمل املشرتكةو
اشتوصي

1

ينبغ ااي أن تق اادم اامشة إدارة ممسس اامت منظوما ا األم اام املتح اادة اشا ا مل تفرت ااا برت ااد إ
اشرؤساامء اشتنفيااذيني ،حبلااول هنمي ا عاامم  ،2021توجيهاام بداانن مرتااميري مداامرل ممسساام م يف أماامل
اشرتكا املد ل  ،وأن تطلب تقدمي تقمرير دوري ع اشنتمئج احملقق .

__________

()37
()38
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اثشثم -لمن اشتقدم احملرز بدنن أممل اشرتكا املد ل حمدودا
 -28من الصنب تقييم انتائنا اجلهود املبذولة بش ن أمداكن النمدل املشدرتكة مدع مدرور الوقدت نظدرا
إىل عددد وجددود منيددار كددن تطبيقددهو وفيمددا يتنلددق ابألرقددا اجملددرد ،جت حت ددد أذدددا منينددة س دواء مددن
حيد ددع درجد ددة االشد درتا يف املوقد ددع أو الوفد ددورات املاليد ددة املشد ددتقة أو التمكد د مد ددن اخلد دددمات املشد ددرتكة
أو اجلدول الزم أو ميشرات أخر قابلة للقياسو

أشف -ينبغي اشتنليد على أمهي اشدعم املقدم م اشبلد املضيف
 -29تقددع املسدديولية الرئيسددية عددن تددوف مبددان مكتبيددة لوكدداالت األمددم املتحددد ،علددى عدداتق احلكومددة
امل ديفة اسدتنادا إىل اتفاقدات البلددد امل ديال املوقندة بد احلكومدة واملنظمدة املننيددةو وقدد اتلدال األحكددا
املتنلقددة لمدداكن النمددل يف ذددذه االتفاقددات حبسددب البلددد ووجددود الوكالددة يف بلددد مند و وحيثمددا عةددزت
احلكوم ددات ع ددن ت ددوف مب ددىن لألم ددم املتح ددد ،في ددا وف ددرت أحي دداا األرء أو اإلجي ددار امل دددعو وتك دداليال
التشغيل املدعومة كليا أو جزئياو وال اال للمبالغة يف أمهية تشةيع احلكومات امل يفة ملنظمات األمم
املتحد ،على توحيد أماكن وجودذاو وقد تب أن التدزا السدلطات امل ديفة بتدوف أمداكن عمدل مشدرتكة
يشكل عامال متكينيا مهما ابجلمع ب الدافع السياسي والدعم املادي كما يت من أمثلة ادار األمم
املتحد د د ،املوحد ددد ،اخل د دراءا يف ذد ددانوي ودار األمد ددم املتحد ددد ،يف أملد ددايت كازاخسد ددتان واملشد ددروع اجلد دداري
تطويره يف داكارو وتوجد حتدايت ابلت كيد ولكن من نوع يتلالو
 -30وينطددي يطددهت سد النمددل الددذي أعددده فريد ق النمددل املند لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات
املرافق والذي يت من سلسلة اخليارات اليت ينبغي أن تسدنى أفرقدة األمدم املتحدد ،القطريدة إىل حتقيقهدا
أولوية لطلب توف أماكن للنمل من احلكوماتو ي أن منظم املنظمدات املشداركة أفدادت يف ردودذدا
علددى اسددتبيان وحددد ،التفتدديو املشددرتكة لن مسددتوايت أداء السددلطات الوتنيددة يف تددوف ذددذه األمدداكن
كانددت متوسد طة إىل منخف ددةو ومددن املالحددظ أن التنفيددذ الفنددال ددذا األمددر يتفدداوت مددن بلددد إىل خددر
ومددن وكالددة إىل أخ ددر و وال تتسددم منظوم ددة األمددم املتح ددد ،مسددا يكف ددي مددن االن ددباس يف النمددل لتش ددةيع
البلدان امل يفة على توف أماكن عملو ويف سياق اإلبدالك عدن الددروس املسدتفاد ،فيمدا يتنلدق لمداكن
النمل املشرتكة واصل األم النا توجيه االنتباه إىل ةرور ،إيالء مزيدد مد ن االذتمدا حلدع احلكومدات
علدى تددوف أمداكن عمددل اداا()39و ويف سددياق عمليددة إعداد ،التنظدديم احلاليدة ال يدزال النمدل جدداراي بشد ن
التداب املوصى ا إلعاد ،تنشيهت ذذا الرتكيزو

ابء -برانمج دار األمم املتحدة لمن حمور االهتكمم اجلكمعي شسنوات عديدة
ل ددت املكات ددب عل ددى الص ددنيد ال ددوت إىل عه ددد قري ددب م ددور الرتكي ددز الوحي ددد للنش دداس املتنل ددق
-31
لم دداكن النم ددل املش ددرتكةو وانص ددب الرتكي ددز األو للفري ددق االستش دداري املش ددرت املن د ابلسياس ددات عل ددى
إنشاء أماكن عمل جديدد،و وقدد أبلد املددير الندا للتنميدة والتنداون االقتصدادي الددو الددور ،السادسدة
واألربن للةمنية النامة لنه جيري إنشاء مثانية مبان للنمل وأن املفاوةات متقدمة بش ن إنشاء عشر،
مبددان أخددر ()40و ويف ذلد الوقددت ااددذ بددرامن األمددم املتحددد ،اإلمنددائي واليونيسدديال وصددندوق األمددم
__________

()39
()40
GE.20-10613

انظر على سبيل املثال  E/2000/46/Add.1الفقر(91 ،ف)و
 A/46/206/Add.3-E/1991/93/Add.3الفقر31 ،و
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املتحددد ،للسددكان تددداب لوةددع أو تكييددال ليددات لتمويددل أمدداكن النمددل()41و ويف عددا  1994وةددنت
وكاالت الفريق االستشاري تصورا خلطة تموحة تقو على احلصول على أراء اانية من احلكومات مث
إبرا عقود إجيار تويلة األجل مع القطاع اخلاص الذي يتوىل إنشاء املباين مث نقل ملكيتهدا بندد انتهداء
عقود اإلجيار()42و وقد تمعت  18حكومة ابألرء ولكن جت ينفذ الدمامن قدهت()43و وذدذا الدنهن جت يندد
يتبدع نتيةدة الرتكداب أخطداء يف اإلنشداء ولكنده يوةد االعدرتا مندذ البدايدة ابلتحددي الدذي يشددكله
االفتقار إىل أدوات التمويل الرأ ا و
 -32ويف عا  1997بدأت مرحلة جديد ،مع إتالق مبادر ،دار األمم املتحد ،يف إتار اموعة أوسع
من اإلصالحات()44و ويف أيلب الفرت ،التالية لذل ركز تصميم منظم مبادرات أمداكن النمدل املشدرتكة علدى
مفهو دار األمم املتحد ،يف النواصمو وتش املنلومات اليت قدمها فريق النمدل املند لمداكن النمدل املشدرتكة
وخدددمات املرافددق إىل إنشدداء  62دارا لألمددم املتح ددد ،منددذ عددا  1997يف البلدددان ال دديت يوجددد فيهددا فريددق قط ددري
(انظر الشكل الثالع)و وكانت اجلهود األولية اليت بذلت يف ذذا اال داه مهمدةو ويف عدا  2001أفداد األمد
النا لن الفريق اإلداري املند ابخلددمات وأمداكن النمدل التدابع جملموعدة األمدم املتحدد ،اإلمنائيدة اسدتنرء يف
الفرت ،من عا  1998إىل عا  145 2000مقرتحا وتواصل مع  43فريقا قطراي وأجدر  30بنثدة يف  38بلددا
لتق ددد ال دددعم التق د بش د ن حتدي ددد أم دداكن دور األم ددم املتح ددد ،وإنش ددائها()45و ومن ددذ ذل د الت دداريا افتتحد ت
أو عيند ت  46دارا لألمددم املتحددد،و وجت تد رز يف السددنوات األخد  ،إال تقددد قليددل؛ ويف عددا  2002أقددر األمد
النا لن أوة الفرص قد استنفدت ابلفنل إىل حد كب ()46و
الشكل الثالع
ترتيني دور األمم املتحدة يف اشبلدان اش هبم أفرق قطري اتبرت ش مم املتحدة ()2020-1997
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املصدران أعدتدده وحددد ،التفتدديو املشددرتكة اسددتنادا إىل املنلومددات املقدمددة مددن فريددق النمددل املند لمدداكن النمددل املشددرتكة
وخدمات املرافق ()2020و انظر املرفق األول لالتالع على منلومات بش ن إنشاء دور األمم املتحد ،حبسب
البلد واملنطقةو

__________

()41
()42

املرجع نفسه الفقر39 ،و
 E/1996/64الفقر36 ،و

()43

انظددر ب ددرامن األيذيددة الن ددا ملي تقريددر ع ددن املبدداين املش ددرتكةان تقري ددر عددن س د النمددل يف ب ددرامن دار األمددم املتح ددد ،الوثيق ددة
 WFP/EB.A/99/8-Cأاير/مايو 1999و
انظر  A/51/950وCorr.1و
 E/2001/66الفقر99 ،و
 E/2002/59الفقر34 ،و

()44
()45
()46
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 -33وتوجد دور لألمم املتحد ،يف ثلثي البلدان اليت نفقات منظومة األمم املتحد ،صغ  ،نسبيا فيهدا يف
ح توجد دور لألمم املتحد ،يف أقل من  25يف املائة من البلدان ذات النفقات الكب ،ان واينز ذلد علدى
األرج إىل حةم حافظة كل كيان وما يرتبهت بذل من عدد أكم من املو ف ا قد يديدي علدى األرجد
أي ا إىل صنوابت يف النثور على أمداكن عمدل كبد  ،تفدي مستطلبدات السياسدة األمنيدةا()47و يد أن عددد دور
األمم املتحد ،ال ينم يف حد ذاته عن درجة اشرتا ميسسات منظومدة األمدم املتحدد ،يف املوقدعو ويبد املرفدق
األول أن دور األمم املتحد ،وأماكن النمل املشرتكة األخدر وأمداكن النمدل الفرديدة توجدد يف نفد املواقدعو
ويف ا دمل د دن ال دديت توج ددد فيه ددا دور لألم ددم املتح ددد ،يوج ددد م ددا اموع دده  240مك ددان عم ددل أخ ددر عل ددى األقد ددل
منظمه ددا أم دداكن عم ددل لكي ددان واح دددو وال تن ددم تس ددمية دار األم ددم املتح ددد ،يف ح ددد ذا ددا ع ددن مكاس ددب يف
الكفاء ،ا ة عن اجلمع ب أماكن النمل املشرتكة واخلدمات املشرتكةو
 -34وبند ددد الفد ددور ،األوىل الد دديت حد دددثت يف السد ددنوات األوىل لد ددمامن دور األمد ددم املتحد ددد ،جت ي د ددال
إال القلي ددلو وق ددد تواص ددل إنش دداء دور األم ددم املتح ددد ،ولك ددن ب ددوت  ،أبط د وري ددم احل دداالت الندي ددد ،ال دديت
عرةد تها األفرقددة القطريددة علددى فريددق النمددل املن د لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق جت يالحددظ
أي تقددد ملمددوس منددذ عددا 2010و ومددع مددرور الوقددت أفدداد األم د النددا لن اسددتخدا أمدداكن النمددل
()48
دا أسدهم يف الددعو ،الديت أتلقتهدا اجلمنيدة النامدة يف قرارذدا 226/67
املشرتكة جت يكتسب زمخدا كبد ا
بوةددع اسددرتاتيةية م دددد ،وإدراف ذددد تمددوح يتنلد ق لمدداكن النمددل املش ددرتكة يف عمليددة إعدداد ،تنظ دديم
منظومة األمم املتحد ،اإلمنائية()49و

جيم -هنج اشبلد أبلكله لمزء م اإلصالح احلم
 -35أح دددثت عملي ددة اإلص ددالح احلالي ددة تغي د ا يف ال ددنهنو وق ددد وج دده فري ددق مشد اريع اموع ددة ابتك ددارات
األعمال االنتباه إىل الندد الكب من أماكن النمل دون الوتنية وإىل األولوية اليت ير الفريق أ ا ينبغي أن
تنطى السدتغالل الددمن داخدل أمداكن النمدل القائمدة بددال مدن اقتنداء أو بنداء أمداكن جديدد،و واقدرتح فريدق
املشاريع يف سياق النمل مع فريق النمل أنه بدال من مواصدلة الرتكيدز علدى إنشداء دور لألمدم املتحدد ،يف
النواصددم ينبغددي لألفرقددة القطريددة لكددي حتددرز تقدددما كب د ا حنددو حتقيددق ا ددد أن تتبددع ةددا يشددمل البلددد
لكملدده بشد ن التخطدديهت للدددمن واسددتنراء الفددرص يف النواصددم ويف املواقددع دون الوتنيددة علددى السدواء()50و
وذكذا فين إنشاء أماكن عمل جديد ،سيخصا فقهت لندد مدود من املشاريع يف النواصمو ومن املتوقع
ش اريع اموعدة ابتكدارات األعمدال
أن تنمم على مجيع األفرقة القطرية أدا ،لتخطيهت الددمن وةدنها فريدق م د
وأقرذا فريق النمل وذل كةزء من جهد عاملي يهد إىل وةع خيدارات وخطدهت لددمن أمداكن النمدلو
وابلنظر إىل ذد األم النا املتمثل يف الوصول بنسبة أماكن النمل املشرتكة إىل  50يف املائة حبلول عا
 2021يسلم املفتشان لن الرتكيز على الدمن على املستو دون الوت لتحقيق ذد رقمي ذو تركيز له
منطقه الداخلي ألن منظم أماكن النمل كما ذو مب أداه توجد على املستو دون الوت و
 -36وينبغدي التدذك عندد التخطديهت للتدداب املقبلدة لن اسدرتاتيةيت ددفان إىل التشدار يف املرافددق
واخلدمات وخف التكاليال اإلداريدة جدر الدرتوين مدا يف املراحدل األوىل مدن اجلهدود املبذولدة يف أمداكن

__________

()47
()48
()49
()50

A/73/63-E/2018/8
E/2011/88

الفقر219 ،و

الفقر36 ،و

A/72/684-E/2018/7

الفقر45 ،و

Task Team on Common Premises and Facility Services, official submission of resource
requirements document to progress towards the SG target of 50 per cent of common premises by

)2021 (February 2020و
GE.20-10613

13

JIU/REP/2020/3

النمددل املشددرتكة ومهددا اسدرتاتيةيتا التملد والبندداء قددد تا مددا التةاذددل وعددد القبددولو كانددت أوالمهددا جددزءا
من ترتيبات الت ج متهيدا للتملد املخطدهت دا يف حد كاندت الثان دي ة مدور الرتكيدز الرئيسدي إىل أن أد
سددوء اإلدار ،إىل عكد مسددار ذددذا الددنهنو ويشددكل خيددار شدراء أو بندداء أمدداكن النمددل جددزءا مددن اموعددة
األدوات املتاحة اليت ينبغدي مقارنتهدا مدع اقتصدادايت التد ج أو اخليدارات األخدر و ويف تقريدر حدديع عدن
حافظددة عقددارات بددرامن األيذيددة الندداملي حددع مراجددع احلسدداابت اخلددارجي الددمامن علددى إعدداد ،النظددر يف
مبدأه احلا الذي يق ي لن الشراء ذو خر خيار يوصى بده علدى األقدل يف حداالت اسدت ةار املكاتدب
القطريددة ملددد ،تويلددةو وأوصددى مراجددع احلسدداابت اخلددارجي لن جيددري بددرامن األيذيددة الندداملي حتلدديال تويددل
األجددل مل دزااي وعيددوب يتل ددال خي ددارات اإلجيددار والش دراء والبندداء()51و وينبغ ااي أيض اام اشنظ اار يف إج اراء حتلي ااا
موضوعي طويا األجاا شتلاك ا يامرات ابشنساب ألمامل اشرتكاا املدا ل  ،ماع اشتساليم أبن املنظكامت
قد تكون هلم توقرتمت خمتلف بدنن احليمزة يف بلد مرتني.

دال -أممل عكا لثرية ،اشقليا منهم مد ك
ل دددعم ذ ددذا ال ددنهن الش ددامل عم ددل فري ددق مشد اريع اموع ددة ابتك ددارات األعم ددال عل ددى حتدي ددد نقط ددة
-37
مرجنيددة تبدددأ لميددع أمدداكن النمددل مسددا فيهددا أمدداكن النمددل املوجددود ،علددى املسددتو دون الددوت و وابسددتخدا
املنلوم ددات املتاح ددة يف قاع ددد ،بي دداات نظ ددا إدار ،األم ددن يف األم ددم املتح ددد )52(،كان ددت نقط ددة االنط ددالق ذ ددي
اموعة من املباين يبل عددذا  4 340مبىن (انظر الشكل الرابع)و واستبندت بندد ذلد ثدال ف دات رئيسدية
من أماكن النمل اعتمت ذات إمكانية إدماف منندمة أو منخف ةو وبند فرز املكاتب احلكوميدة املشدرتكة يف
املقر اليت تست يال فيها الدوزارات مدو في ميسسدات منظومدة األمدم املتحدد )652( ،ومكاتدب املشداريع ()954
وأنواع أخر من املباين مثل املستودعات وبيوت ال يافة والفنادق ( )219اعتم التحليل املباين املتبقيدة البدال
عددددذا  2 515مبددىن ذددي اجملموعددة الدديت علددى أساسددها يقدداس الوةددع احلددا ألمدداكن النمددل املشددرتكة وخيطددهت
إلج دراءات جدي ددد،و ويوجددد  2 257مب ددىن م ددن ذددذه املب دداين يف املواقددع ال دديت توج ددد ددا أفرق ددة قطريددة رببن ددة لألم ددم
املتح ددد،و وح دددد املفتشد ان يف ذ ددذا التقري ددر ابس ددتخدا البي دداات ال دديت تقا ه ددا بس ددخاء فري ددق مشد اريع اموع ددة
ابتكارات األعمال اموعة أماكن النمل اليت يستند إليها ن األم النا ألن ذلد جت يندرء مدن قبدل يف
و ئق ر يةو وال تنتم ذذه البياات ائية كما ذو موة يف الفقر 21 ،أعالهو
الشكل الرابع
أممل عكا األمم املتحدة اش حددهم فريق مدمريع كوع ابتكمرات األعكمل ()2018-2017
 4 340مبىن

 258مبىن (بلد ال ييوي فريقا قطراي لألمم املتحد)،
219

 2 257مبىن (بلد ييوي فريقا قطراي لألمم املتحد)،

املستودعات
وبيوت ال يافة
والفنادق

954

مكاتب املشاريع

652
يشرت يف موقع
حكومي

املصدران أعدتدده وحددد ،التفتدديو املشددرتكة اسددتنادا إىل املنلومددات املقدمددة مددن فريددق مشد اريع اموعددة ابتكددارات األعمددالو
انظر أي ا املرفق األول واخلام و
__________

()51
()52
14
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 -38وتشددغل منظمددة الصددحة النامليددة أكثددر مددن ثلددع أمدداكن النمددل الدديت يتواجددد د ا مو فددو األمددم
املتحدد ،يف اإلدارات احلكوميدة األمدر الدذي ينكد انددماف املنظمدة املتكدرر يف وزارات الصدحةو ويقدد
املرفددق الثدداين الصددور ،الكاملددة للمكاتددب املشددرتكة يف املوقددع داخددل أمدداكن النمددل احلكوميد ةان متثددل ثددال
وك دداالت (منظم ددة الص ددحة الناملي ددة وب ددرامن األم ددم املتح ددد ،اإلمن ددائي ومنظم ددة األم ددم املتح ددد ،لأليذي ددة
والزراعة) أكثر من  70يف املائة من ذذه املكاتبو
 -39وال يستفس ددر املفتشد ان ع ددن اس ددتبناد مواق ددع ال ددوزارات ال دديت تست دديال م ددو في األم ددم املتح ددد،
لكنهمد ا يقرتحد ان أن مكاتدب املشدداريع الديت ال تشددرت مدع احلكومددات يف موقدع كددن أن تسدتحق حتلدديال
أدقو وقد يكون بن ها مدودا زمنيا حقا ولكن كما أش يف تقرير حديع لوحد ،التفتيو املشدرتكة
قد تكون ذذه الرتتيبات أي دا دالدة علدى ترتيبدات التمويدل ال علدى تابنهدا امليقدت()53و و كدن أن حتمدل
تكلفدة أي مكتددب مشدروع ددول مددن مسدامهة يصصددة ابلكامددل مليزانيدة ذلد املشددروع مدع اإلبددالك عندده
كنفقات إمنائية ا يقلل من احلافز على حتقيق وفورات إدارية ومن شفافية ذذه النفقات على املرافقو
وتددرد أداه منلومددات عددن مكاتددب املشدداريع الدديت اسددتبندت مددن التحليددلو ونظارا ألن مكمتااب املداامريع
هذ مرلزة بدرجا لبارية يف بارانمج األمام املتحادة اإلئامئي ومنظكا اشااح اشرتممليا (انظار اشداكا
ا ا ممة)ُ ،يا ماادير اشاةانمج اإلئامئي واملاادير اشرتامم ملنظكا اشااح اشرتممليا علااى حبا اساات دام
مكمتااب املداامريع شضااكمن تكممااا احتيمجاامت سااري أعكمهلاام قاادر اإلمكاامن مااع اشرتكلياامت املمسسااي
شتسيري األعكمل .ولن ي نال ذلد مدن قددر ،املنظمد ات علدى توزيدع التكداليال علدى ميزانيدات املشداريع
بدال من امليزانيات امليسسية حسدب االقت داءو وقدد بدرامن األمدم املتحدد ،اإلمندائي منلومدات إةدافية
تب أنه يسنى حيثما أمكن إىل التشار يف مكاتب املشاريع مع مكاتب أخر و
الشكل اخلام
متثا مكمتب املدمريع يف اثنتني م منظكمت األمم املتحدة ألثر م ناف مجيع مكمتب املدمريع
()2018-2017
برامن األمم املتحد ،اإلمنائي

417

منظمة الصحة الناملية

161

منظمة األيذية والزراعة

86
52

منظمة النمل الدولية

51

املنظمة الدولية للهةر،

187

مجيع مكاتب املشاريع األخر

املصدران أعدتدده وحددد ،التفتدديو املشددرتكة اسددتنادا إىل املنلومددات املقدمددة مددن فريددق مشد اريع اموعددة ابتكددارات األعمددالو
(مالحظةان تستثىن مكاتب املشاريع املشرتكة يف أماكن النمل احلكومية وفقا للشكل الرابع)

همء -مرتظم أممل اشرتكا توجد على املستوى دون اشوطين وغري مد ل
 -40ال تزيد نسبة أمداكن النمدل املشدرتكة يف بلددان أفرقدة األمدم املتحدد ،القطريدة علدى  18يف املائدة
استنادا إىل التنريال احلا و ويب مزيد مدن التفصديل أن ثلثدي أمداكن النمدل تقريبدا يف األفرقدة القطريدة
توجد على املستو دون الوت و ويب الشكل السادس أن حصة أماكن النمل املشرتكة على املستو
الوت أكم من مثيلتها على املستو دون الوت و

__________

()53
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الشكل السادس
موجز أممل عكا األمام املتحادة يف بلادان أفرقا األمام املتحادة اشقطريا يف املواقاع اشوطنيا ودون
اشوطني ()2018-2017

1 408

 27( 381يف املائة)
مكان عمل واحدا من دون
بديليف املائة)
59( 826
مكان عمل واحدا
 14( 201يف املائة)
مكان عمل مشرتكا

849

2 257

 77( 655يف املائة)
مكان عمل واحدا

 17( 381يف املائة)
مكان عمل واحدا من دون بديل

 23( 194يف املائة)
مكان عمل مشرتكا

 65( 1 481يف املائة)
مكان عمل واحدا
 18( 395يف املائة)
مكان عمل مشرتكا

املكاتب الوتنية ألفرقة
األمم املتحد ،القطرية

املكاتب دون الوتنية
ألفرقة األمم املتحد،
القطرية

أماكن النمل يف
بلدان أفرقة األمم
املتحد ،القطرية

املصدران أعدته وحد ،التفتيو املشرتكة استنادا إىل املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمالو

 -41يرد يف مرفق موجز أماكن النمل الذي يسرتشد به يف حتليل األم الندا اعتبدارا مدن ربريدا
ذذا التقريرو ويقد املرفق األول منلومات عن أماكن النمل يف مجيع بلدان ومناتق أفرقة األمم املتحد،
القطرية ويقد املرفق الثالع موجز أماكن النمل حبسب املنظمةو ويب الشدكل السدابع أن نسدبة كبد ،
مددن أمدداكن النمددل ترتكددز علددى عدددد مدددود مددن الكيددااتو وينددود أكثددر مددن نصددال مجيددع أمدداكن النمددل
بكثد إىل كيدداات تنمددل حتددت سددلطة األمد النددا (املرفددق الثالددع)و ومددن شد ن ذلد أن يتددي لدده ادداال
كب ا للمناور ،إذا ريب يف إدار ،تل األماكن بطريقة أكثر تكامالو
الشكل السابع
متثا أممل عكا مثمين منظكمت اتبرت ش مم املتحدة  70يف املمئ م اشوجاود املياداين اشاوطين ودون
اشوطين ()2018-2017
مفوضي شمون اشالجئني
%15
مكمتب اشكيمانت املتبقي
%29
برانمج األمم املتحدة اإلئمئي
%12

اشيونيسيف
%10
برانمج األغذي اشرتمملي
%9

منظك اشاح اشرتمملي
%6
املنظك اشدوشي شلهمرة
%7

صندوق األمم املتحدة شلسكمن
%6
منظك األغذي واشزراع
%6

املصدران أعدته وحد ،التفتيو املشرتكة استنادا إىل املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمالو
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 -42أدت االحتياجات التشغيلية ملنظمدات منيندة إىل تزايدد كبد يف حداالت وجدود األمدم املتحدد،
وكث د منه ددا منف ددردو وكث د ا م ددا تتس ددم ال دمامن اإلنس ددانية بتقلب ددات يف االحتياج ددات م ددن احلي ددز املكت د ()54و
وتشددغل أربددع جهددات فاعلددة يف اجملد ال اإلنسدداين (مفوةددية األمددم املتحددد ،لشدديون الالج د واليونيسدديال
وبرامن األيذية الناملي واملنظمة الدولية للهةر )،اليت لكل منها احتياجات كبد  ،مدن سلسدلة اإلمدداد
واللوجستيات نصال املباين الفردية عمومدا وحندو الثلثد علدى املسدتو دون الدوت (الشدكل الثدامن)و
وتش د املقددابالت الدديت أجريددت م ددع ثلددي مفوةددية شدديون الالج د وبددرامن األيذيددة الندداملي إىل أ م ددا
ينتدمان أن النديددد مددن ذددذه املواقددع ميقددت وأ ددا تنش د يف ددرو تارئددة عندددما ال توجددد جهددات فاعلددة
أخر و وال يدخل يف نطاق ذدذا االسدتنراء تقيديم ديناميد ات كدل حالدة علدى حدد ،أو كيدال ثبدت أ دا
ميقتددة أو احلكددم علددى النطدداق احلقيقددي ألمدداكن النمددل املشددرتكة يف ذددذه الظددرو و ومااع ذشااك ،توجااد
كوع فرعي متكيازة ما املنظكامت اإلنسامني اشا هاي احملرلامت اشرئيساي ألمامل اشرتكاا املنفاردة
علااى املسااتوى دون اشااوطين .وينبغ ااي شلرؤساامء اشتنفيااذيني هلااذ املنظك اامت أن يضاارتوا ،بتيسااري م ا
منسااق اإلغمثا يف حاامالت اشطااوار بااافته رئااية اشلمنا اشدائكا املدا ل بااني اشولاامالت ،حسااب
االقتضاامء ،تاادابري شالسااتفمدة باااورة ألثاار منهمي ا م ا اهليملااا األسمسااي شبرتضااهم اشاابرت  ،ااام يف
ذشك أممل اشرتكا.
الشكل الثامن
متثا مبمين أربع جهمت فمعل يف اجململ اإلنسمين ألثر م
ليمان واحدا ،على املستوى دون اشوطين ()2018-2017

 50يف املمئا ما أمامل اشرتكاا اشا تضا م

مفوضي شمون اشالجئني
%24
مكمتب اشكيمانت املتبقي
%42

اشيونيسيف
%12
برانمج األغذي اشرتمملي
%13

املنظك اشدوشي شلهمرة
%9

املصدران أعدته وحد ،التفتيو املشرتكة استنادا إىل املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمالو

واو -اشفرع ترتقب اململ
 -43ترتكددز نسددبة كبد  ،مددن نفقددات منظومددة األمددم املتحددد ،علددى اموعددة صددغ  ،نسددبيا مددن البلدددان
عل ددى النح ددو املفص ددل يف املرف ددق الراب ددع ال ددذي يق ددد منلوم ددات تس ددتند إىل النملي ددات الص ددغ  ،واملتوس ددطة
والكب د ،و ويست دديال  49بل دددا تتمي ددز بنملي ددات كب د  1 305 ،أم دداكن عم ددل منف ددرد 286( ،مك دداا منه ددا
ال كددن االشدرتا فيهددا) وذددي متثددل  84يف املائددة مددن النفقددات يف حد ثددل  15بلدددا كبد ا خارجددا مددن
نزاع  44يف املائة داخل ذل و وقد سبق أن أفاد األم النا قبل ميع ذذه البياات لن لد البلدان

__________

()54
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ذات النفقددات الكب د  ،عددددا أكددم مددن األع دداء يف أفرقد ة األمد م املتحددد ،القطريددة ددا وأعدددادا أكددم مددن
أماكن النمل املنفرد)55(،و
 -44وال تشمل البياات املتاحة تكاليال الرتتيبات احلالية يف تل املواقع أو تكداليال البددائلو يد
أن ف ددرص ت ددوف أم دداكن عم ددل مش ددرتكة يف تل د املواق ددع ينبغ ددي أن حتظ ددى ابالذتم ددا عل ددى س ددبيل األولوي ددة
بسددبب كثددر ،عدددد أمدداكن النمددل املنفددرد ،وارتفد اع مسددتو اإلنفدداق الددذي يدرتبهت عدداد ،لعددداد أكددم مددن
املو ف وارتفاع تكلفة املمتلكات يف كث من األحيان يف البي ات ا شة ودور رو النمل الالئقدة
كوجه من أوجه واجب الرعايةو

__________

()55
18
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رابرتم -ينبغي اشترتبري ع األسمس املنطقي األوسع ألممل اشرتكا املد ل
 -45شرع املفتشان يف دراسة منداي أو أسداس ااداذ القدرارات بشد ن أمداكن النمدل املشدرتكةو فنلدى
سبيل املثال ذل ينبغي أن تنود الفوائدد علدى كدل ع دو مدن أع داء فريدق األمدم املتحدد ،القطدري أ أن
املكاس ددب ال دديت نيه ددا اجملموع ددة كك ددل س ددبب ك ددا حلف ددز النم ددل اجلم دداعي وم ددا ذ ددو ال ددوزن ال ددذي ي ددوىل
للنوامل ي االقتصادية يف اااذ القرارات مثل التناون المااي والصور ،النامدة وكشدفت الدردود علدى
استبيان وحدد ،التفتديو املشدرتكة واملقدابالت الديت أجر دا أن أحدد النوامدل يد االقتصدادية وذدو األمدن
اعتبار رئيسيو
 -46ولي من املسدتغرب أن عدددا قلديال جددا مدن املنظمدات كنهدا أن تصدرح ر يدا علدى األقدل
ل دا كددن أن تقبددل تكدداليال أعلددى مددن أجددل املصددلحة اجلماعيد ة ريددم وجددود أمثلددة يف املمارسددة النمليددة
لندد قليل من املنظمات اليت تطبق األحكا على أساس كل حالة على حد ،ةمن نطاق من و وقد
أ ر األم د النددا ذد ذه املن ددلة قبددل  20عامددا حيددع أشددار إىل أن االنتقددال إىل دار األمددم املتحددد ،قددد
ييدي إىل عبء مدا متفداوت حيدع تسدتفيد بند املنظمدات بينمدا تتكبدد منظمدات أخدر تكداليال
أعلىو واقرتح ةرور ،دعم ذذه املبدادرات ال سديما يف املراحدل األوليدة عنددما كدن أن تطغدى تكداليال
التةهيددز علددى الفوائددد املرتتبددة علددى خفد التكدداليال علددى املددد الطويددل()56و وينبغااي ش مااني اشرتاامم أن
يسرتى ،ابشترتمون مع كوع األمم املتحدة شلتنكي املستدام  ،إ مرتمجل هذ املسانش املدامر إشيهام
يف اشفقرة  137أدان  ،اش ال تزال تطفو على اشسطح ،لكم هو احلمل يف أوروغواي.

أشف -أ ص اابحت اشتوقرت اامت بتحقي ااق مكمس ااب يف اشكف اامءة غ ااري واض ااح وشكا ا تد ااكا
ا دممت املد ل حمرلم رئيسيم
 -47فيما يتنلق ابلكفاء ،املالية أو الوفورات تدمز نقطتدانو األوىل ذد ي أن حقدائق صدور ،الكفداء،
م ددن حي ددع النت ددائن الس ددابقة والتوقند ات عل ددى الس دواء ي د واة ددحةو وجت تتتب ددع املنظم ددات عد اد ،حتقي ددق
املكاسددب املتوقنددة يف اددال الكفدداء ،وجت ترصدددذا أي ددا أفرقددة األمددم املتحددد ،القطريددة الدديت أجددرت وحددد،
التفتدديو املشددرتكة مقددابالت منهددا ألي دراء ذددذا االسددتنراءو وال يوجددد منظددور علددى مسددتو املنظومددة
بش د ن املكاس ددب الفنليد ةو وق ددد أش ددار األم د الن ددا إىل ذ ددذه الثغ ددر ،مند ذ  12عام ددا م ددت عن دددما ق ددالان
اوال يوج ددد حالي ددا تقي دديم ش ددامل لفوائ ددد أم دداكن النم ددل املش ددرتكة م ددن حي ددع ت ددوف التكلف ددة أو ي ذ ددا م ددن
امليد زاتا()57و و د د منص ددة أم دداكن النم ددل املش ددرتكة الد يت جي ددري تطويرذد ا اآلن إىل احلص ددول عل ددى ذ ددذه
املنلوماتو ومن ش ن تل الو يفة أن تدعم كال من الشفافية واملساءلةو
 -48ويف السياق احلا إلعاد ،تنظيم املنظومة اإلمنائية يتوقع األم النا حتقيق وفدورات قددرذا
مليددون دوالر مددن خددالل مدزين مددن الوفددورات يف اإلجيددار وبند خدددمات املرافددق املشددرتكة()58و واعتددم فريددق
مشاريع اموعة ابتكارات األعمال من جانبه يف سياق النظر يف املسائل عن كثب أن ما ب  25و35
مليددون دوالر أقددرب إىل ا د د املائددل لصدداحل خدددمات املرافددقو وعلددى أيددة حددال ال توجددد سددو بيدداات
قليلة لوةع إتار للتنبيات امللموسةو وتتمثل األرةدية املشدرتكة يف أن خددمات املرافدق املشدرتكة تدوفر املسدار
الرئيسدي لتحقيدق الوفدوراتو ومدن امليسدال أن نيدة إدمداف مسدار عمدل أكثدر جدرأ ،خلددمات املرافدق يف عمددل
120
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فرق د ددة النم د ددل املننيد د ة لم د دداكن النم د ددل املش د ددرتكة وخ د دددمات املراف د ددق جت تتحق د ددق بن د ددد وتكش د ددال الدراس د ددات
االستقصد ددائية الد دديت أجر د ددا إدار ،الشد دديون االقتصد ددادية واالجتماعيد ددة بد د أع د دداء أفرقد ددة إدار ،النمليد ددات أن
خدددمات املرافددق املشددرتكة ال تدزال يد اةددةة()59و وتواصددل فرقددة النمددل السددني إىل وةددع مبددادئ توجيهيددة
خل دددمات املراف ددق يقودذ ددا ب ددرامن األيذي ددة الن دداملي يف ح د أن خ دددمات املراف ددق تش ددكل أي ددا ج ددزءا م ددن
اسرتاتيةية تسي األعمالو وينبغي توةي الصلة ب ذذين املسارين ل مان اتباع ن متكاملو
 -49وفيم د ددا يتنل د ددق ابلكف د دداء ،والوف د ددورات ينبغ د ددي أن يرك د ددز التحلي د ددل عل د ددى حتدي د ددد النوام د ددل احملرك د ددة
للمكاسب يف اال الكفاء ،وعلى الرتتيب الذي ينبغي أن تتبنهو وينبغدي ندب اموعدة مدن مسدارات
النمل املفرتة التةزؤ للتمك من ترتيب أكدم فدرص الكفداء ،حسدب األولويدةو وينبغدي للد نهن اجلديد د،
األكثددر كثافددة الدديت ييمددل أن تكددون أكثددر تكددامال بشد ن النمليددات املشددرتكة لتسددي األعمددال الدديت د ري
صيايتها حاليا أن تساعد يف توةي مىت تكون أماكن النمل املشرتكة ذي اخلطو ،املنطقيدة التاليدة مدن
حي ددع الكف دداء ،وأي اخل دددمات املش ددرتكة تنتم ددد حق ددا عل ددى االش درتا يف املوق ددع وأي الت ددداب مطلوب ددة
لتحقي ددق الق دددر األمث ددل م ددن املكاس ددب م ددن حي ددع الكف دداء ،ال دديت تس دداعد أم دداكن النم ددل املش ددرتكة عل ددى
حتقيقهاو وعلى سبيل املثال قدد تكدون إزالدة و دائال املكاتدب القطريدة الديت ال تنتمدد علدى املوقدع فرصدة
ذات أولوية عالية لتحقيق الكفاء ،مدن شد ا أن تديثر علدى االحتياجدات مدن األمداكن يف مواقدع منيندةو
وقد قدرت دراسة أجر ا اليونيسيال وأتلع عليها فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال نظرا لنملده
يف مسددار النمددل املتنلددق مسكاتددب الدددعم املشددرتكة أن الوفددورات النا ددة مد ن التكامددل الرأسددي بنيدددا عددن
املسددتو القطددري أكددم بكثد مددن الوفددورات النا ددة مددن اإلدمدداف داخددل األفرقددة القطريددة()60و وقددد أفددادت
اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة ميخرا لن أعلى مسدتو مدن املكاسدب يف الكفداء ،يتحقدق مدن
خالل تركيز الو ائال ي املرتبطة مسوقدع الديت تنفدذ حاليدا يف كثد مدن األحيدان علدى املسدتو القطدري
يف مراكز خدمات عاملية()61و وذذه نظر ،قبة ألن اإلصالح إذا جت يقلل من أثر املها اإلدارية وو ائال
الدعم فينه ال يستةيب للفرصةو
 -50وريدم االعدرتا لن التنفيدذ املركددزي للو دائال اإلداريدة يد املرتبطدة مسوقدع ذددو أذدم فرصدة لتحقيددق
الكفاء ،فين النمل على حتديد تل املها ونقلهدا دم ن املسدتو الق دط ري ال يددخل يف النمدل املشدرت بد
الوكدداالت ال ددذي تش ددر عليدده اموع ددة ابتك ددارات األعمددال ب ددل ي درت لف دراد املنظم دداتو وأك دددت وح ددد،
التفت دديو املشد ددرتكة يف تقريد ددر سد ددابق أمهيد ددة ذد ددذا النقد ددل وحثد ددت اموعد ددة األمد ددم املتحد ددد ،للتنميد ددة املسد ددتدامة
واموعد ة ابتك ددارات األعم ددال عل ددى التوص ددل إىل فه ددم مش ددرت للمه ددا ال دديت يل ددز تنفي ددذذا ملي ددا وال دديت ينبغ ددي
نقلها ألن ذل سيوفر أساسا أوة لتحديد اخلدمات املشرتكة ملا يبقى على املستو القطري()62و
 -51ونظرا شل ابط بني خمتلف جوانب عكليمت تسيري األعكمل ،ينبغاي جملكوعا األمام املتحادة
شلتنكيا ا ا املس ا ااتدام أن تستكد ا ااف اشتكمم ا ااا األعك ا ااق شلرتك ا ااا يف أم ا اامل اشرتك ا ااا املدا ا ا ل م ا ااع
اس اتيميمت شرتكليمت تسايري األعكامل وعكليامت مدا ل شتسايري األعكامل ،ومام يتااا باذشك ما
ترتمون أوثق بني أفرق اشرتكا املرتني .
__________

()59
()60
()61
()62
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ابء -اشرتواما غري املمشي واشنوعي مل ترتد قيد اشنظر
 -52األمددر األكثددر لفتددا للنظد ر ذددو أن االعتبددارات يد املاليددة قددد حنيددت جانبددا فيمددا يبدددو ابسددتثناء
اإلشددار ،النددابر،و ومثددة عوامددل أخددر اعتددمت يف السددابق ذات صددلةو فنلددى سددبيل املثددال يف إتددار مبددادر،
اتوحيد األداءا كانت أماكن النمل املشرتكة ة من دات تقريد ر ااملكتدب الواحددا الدذي جداء فيدهان
امن خالل اجلمع املادي والو يفي ب اجلميع كن ملكتب واحد أن يساعد فريقد ا قطدراي علدى حتقيدق
وف ددورات أك ددم يف احلة ددم وحتس د التن دداون ب د وك دداالت األم ددم املتح ددد ،وتق ددد ص ددور ،موح ددد ،لألم ددم
املتحددد ،علددى املسددتو القطددريا()63و واعت دمت مبددادر ،إنشدداء ادار األمددم املتحددد ،املوحددد ،اخل دراءا يف
ذددانوي وسدديلة اللتغلددب علددى ‘عقليددة الصددومنة‘ الدديت تقددرتن ابالنفصددال املدداديا ولتنزيددز فناليددة التنميددة
ولتنفيذ دعو ،األم النا إىل احتقيدق التنميدة اخل دراءا()64و وقدد اتسدع نطداق االذتمدا بنمليدات تسدي
األعمال من الرتكيز على وفورات التكاليال وخف تكداليال املندامالت إىل مسدامهة ذدذه النمليدات يف
حتقيق االتساق على نطاق املنظومة()65و وكما ذو مفصل يف الفدروع التاليدة تنددرف اعتبدارات االسدتدامة
وإمكانية الوصول ةمن النوامل اليت تتطلب إدماجا أعمق يف عمليات التخطيهت وصدنع القد رار املتنلقدة
لماكن النمل املشرتكةو ويش املوقع الشبكي جملموعدة األمدم املتحدد ،للتنميدة املسدتدامة إىل وجدود أربندة
أيدراء ذدديان الكفدداء ،مددن حيددع الكلفددة عددن تريددق خفد التكدداليال التشددغيلية؛ واالسددتخدا الفنددال
للمدوارد املشددرتكة؛ وتنزيددز األمددن؛ والوجددود املوحددد علددى الصددنيد الددوت ودون الددوت و يد أندده تددرد رؤيددة
أوسع نطاقا يف أحد تقرير عن تنفيدذ االسدتنراء الشدامل للسياسدات الدذي جيدري كدل أربدع سدنوات
وذو التقرير الذي يش فيه األم النا إىل فوائد التنسيق المااي وإىل صور ،موحد ،لألمدم املتحدد،
وإىل خف انبنا ت الكربون()66و
 -53واس ددتمع املفتش ددان إىل اموع ددة متنوع ددة م ددن اآلراء م ددن مس دديو املنظم ددات واملكات ددب امليداني ددة
ال ددذين ق ددابالذم بش د ن أمهي ددة أم دداكن النم ددل املش ددرتكة لتحقي ددق التماس د والتن دداون الماايد و ذ ددل تن ددزز
أماكن النمل املشرتكة ذذا التماس أ تواصل املنظمات النمل كصوامع حتدت سدقال واحدد جت تد اول
أح ددد دراس ددة املس د لةو وش دددد ال ددبن عل ددى األمهي ددة النس ددبية للقي د اد ،ولل دددور ذي الص ددلة للمنس ددق املق دديم
فيما يتنلق ابلتشار يف املوقدع وأبدرز الدبن أي دا ةدرور ،عدد املبالغدة يف الت كيدد علدى وجدود املكتدب
املادي كشرس مسبق للتناون نظرا للطريقة اليت متكن ا التكنولوجيا من التفاعل عن بندو ومن املرج
أن يتنزز ذذا اجلانب فقهت عندما تقو منظومة األمم املتحد ،واجملتمع الدو األوسع بتكييال ارسات
تسي األعمال يف ةوء الدروس املستفاد ،من جائحة كوفيد19-و ورأ خدرون أن فرصدة التفاعدل يد
الر ددي ع ددم اخلط ددوس التنظيمي ددة يف مك ددان النم ددل عالي ددة القيم ددةو ويش ددنر فري ددق األم ددم املتح ددد ،القط ددري
واحلكوم ددة واجملتم ددع ال دددو املوج ددود يف ذ ددانوي بش ددد ،ابلقيم ددة االنالم ددةا املتص ددور ،ل دددار األم ددم املتح ددد،
اخل راء املوحد ،يف ذانوي اليت متن الدار قدر ،أكم على عقد االجتماعاتو

__________

()63
()64

Independent Evaluation of Delivering as One, main report (2012), para. 49و
United Nations Viet Nam, “The case for a Green One UN House in Ha Noi, Viet Nam” (October
2008), p. 4 and UNDP, “Renovation of existing United Nations apartment building to create a

()65
()66
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جيم -االستدام اشبيئي ينبغي أن تكون ألثر رسومم
 -54يف عد ددا  2019أقد ددر الد د الرؤسد دداء التنفيد ددذي يف منظومد ددة األمد ددم املتحد ددد ،املند د ابلتنسد دديق
اسد درتاتيةية إدار ،االسد ددتدامة يف منظومد ددة األمد ددم املتحد ددد ،للفد ددرت 2030-2020 ،الد دديت د ددد إىل مواءمد ددة
النمليد ددات الداخليد ددة للمنظمد ددات مد ددع النناصد ددر البي يد ددة خلطد ددة التنميد ددة املسد ددتدامة لند ددا 2030و وتت د ددمن
االس درتاتيةية االلت دزا لن اتتبددع مجيددع مرافددق األمددم املتحددد ،ويف تلينتهددا أمدداكن النمددل املشددرتكة لألمددم
املتحد ،مناي البناء املستدامة أو التوجيهات املنسقة لإلدار ،املستدامة للمباينا()67و وجيري تطوير ذذه
التوجيه ددات عل ددى النح ددو املب د يف الفق ددر 58 ،أداهو وت ددنا خط ددة عم ددل األمان ددة النام ددة لألم ددم املتح ددد،
املتنلقة ابملناخ للفرت 2030-2020 ،على أن تغ املناخ ذو األزمة اليت متيدز عصدرا وحتددد اخلطدة أذددافا
تموحة للنمل املناخي الذي تقو به األمانة النامة()68و
 -55وينبغددي أن يكددون النمددل املتنلددق لمدداكن النمددل املشددرتكة أكثددر تكددامال مددع أذدددا االسدرتاتيةية الدديت
اعتمدددذا الد الرؤسدداء التنف دي ذي و وقددد أحددرز تقددد يف ذددذا الصددددو فنلددى سددبيل املثددال أشددارت اختصاصددات
فريق النمل املند لمداكن النمدل املشدرتكة وخددمات املرافدق لندا  2017إىل أن خددمات املرافدق ستشدمل إيدالء
اذتمددا للحددد مددن األثددر البي ددي()69و ويف الوقددت نفسدده تقريبددا أكددد فرقددة النمددل أن توحيددد األثددر التشددغيلي ملنظومددة
األمددم املتحددد ،يتددي فرصددة مثاليددة لتحسد األداء البي ددي واألثددر الكربددوينو وسددتنمل فرقددة النمددل مددع بددرامن األمددم
املتحد ،للبي ة على حتس األداء يف اا الطاقة والبي ة يف عمليات األمم املتحد ،امليدانية()70و
 -56وقددد أسددهمت مبددادر ،االسددتدامة يف األمددم املتحددد ،الدديت يددديرذا بددرامن األمددم املتحددد ،للبي ددة
إسددهاما مهمددا يف تنزيددز األسدداس الددذي يسددتند إليدده إدمدداف االسددتدامة البي يددة يف أسددلوب التفكد املتنلددق
لماكن النمل املشرتكةو وقد عزز جرد بي ي أعدد يف عدا  2016فهدم الفوائدد البي يدة لالشدرتا يف املوقدعو
وجد د ددر فحد د ددا أكثد د ددر مد د ددن  100مبد د ددىن يتد د ددار مد د ددن املبد د دداين الد د دديت تد د ددديرذا األمد د ددم املتحد د ددد ،و/أو متلكهد د ددا
و/أو تس ددت جرذا منه ددا  23مك ددان عم ددل مش ددرتكاو وات د أن أم دداكن النم ددل املش ددرتكة ت دديدي إىل حتس ددن
ملموس يف األداء البي ي مثدل ا فداء مدا ينتةده الفدرد مدن النفداايت وا فداء كثافدة اسدتخدا الطاقدةو
ويف اآلونة األخ  ،مت يف إتار املبادر ،إبراز الفوائد املالية احملتملة النا ة عن إدراف االعتبارات البي ية يف
تصددميم املبدداين()71و وتشد الوثيقددة إىل أن دار األمد م املتحددد ،املوحددد ،اخل دراء يف ذددانوي ارسددة جيددد،و
وأبل مدير املرفق فريق االستنراء لن الدار تسدتهل تاقدة أقدل بنسدبة  28يف املائدة عد ن املبداين املماثلدة
يف املدينة وأ ا استحدثت نظاما عا األداء إلدار ،النفاايت واملياهو
 -57وكانددت مبددادر ،االسددتدامة يف األمددم املتحددد ،مفيددد ،أي ددا لفرقددة النمددل حيددع وةددنت مبددادئ
توجيهي ددة بي ي ددة أولي ددة ألم دداكن النم ددل املش ددرتكة لألم ددم املتح ددد ،وذ ددي املب ددادئ ال دديت أقر د ا فرق ددة النم ددل يف
ع ددا )72(2018و وق ددد اا ددذت فرق ددة النم ددل خط دوات ددد إىل مراع ددا ،النوام ددل البي ي ددة يف ت دددفق النم ددل
املوصى به ملختلال مراحل دور ،حيا ،مشروع أماكن النمل املشرتكة مع توقدع أن تقدد األفرقدة القطريدة
مبادرا ا املتنلقة ابالستدامة يف إتار اموعة مشاريعو

__________

()67
()68

 CEB/2019/1/Add.1اجلدول 2و
اخطة عمل األمانة النامة لألمم املتحد ،املتنلقة ابملناخ للفرت2030-2020 ،ا (أيلول/سبتمم )2019و

()71

انظر ”.UN Environment, “Greening the Blue. Environmental sustainability benefits of UN common premises
انظدر UN Environment, “Greening the blue. Initial environmental guidelines for United Nations
”common premisesو

()69
()70
()72
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 -58وقد ددد أبلد د مو فد ددو مبد ددادر ،االسد ددتدامة يف األمد ددم املتحد ددد ،املفتشد د لند دده جيد ددري وةد ددع مزيد ددد مد ددن
التوجيهات بش ن املناي الدنيا واملريوبةو وينمل فريق املبادر ،على إعداد وثيقة توجيهية من ثالثة مستوايت
بش ن املناي الدنيا واملريوبة ملرافق األمم املتحد( ،املشرتكة)و وتركز الوثيقة على مرحلة ما قبل شغل وشدراء
املباين املكتبية (امليجر ،واجملدد ،واملبنية حديثا)و وستنرء الوثيقة بندد أن يوافدق عليهدا منسدقو االسدتدامة
على فرقة النمل العتمادذا يف أواخر عا 2020و ويف األوةاع املثالية ستحدد املبادئ التوجيهية اجملموعدة
الد دنيا مددن تددداب االسددتدامة البي يددة الدديت ينبغددي أن تددمن يف متطلبددات املشدداريع عنددد اسددت ةار و/أو ديددد
مباين املكاتب القائمة أو إنشاء مكاتب جديد،و وستوفر ذذه املبادئ أي دا املشدور ،النمليدة بشد ن األمهيدة
اليت ينبغي إيالؤذا إلصدار الشهادات املتنلقة ابلبي ة للمباين يف قرارات الت ج واإلنشاءو
 -59وعلى مستوى فرق اشرتكاا املرتنيا أبمامل اشرتكاا املدا ل ومادممت املرافاق ،ينبغاي دماج
املنظورات اشبيئي يف لا مرحلا ما مراحاا دورة املدارو  .وينبغدي لفريدق مبدادر ،االسدتدامة يف األمدم
املتحد ،أن يواصل املشاركة يف فرقة النمل مدع تطدور قدراتده وأدواتده الالزمد ة لد ذل و وينبغدي إقددار فريدق
النمددل لكوندده مددوردا تقنيددا رئيسدديا علددى تقددد عدددد مددن املسددامهات املختلفددة يف ح د ترتسددا اجلهددود
الرامية إىل تنميق جذور اعتبارات االستدامةو و كن االستفاد ،من التناون الوثيق ب فرقة النمل وفريق
املبددادر ،مددن أجددل تددوف م دوارد يصصددة لتقددد املشددور ،املركزيددة إىل األفرقددة القطريددةو ومددن ش د ن ذل د أن
يساعدمها على ترح مبادرات االستدامة كةزء من مقرتحات مشارينهما كما يفرتء ما أن يفنالو
 -60ومن شد ن املسداءلة والشدفافية عدن تريدق اإلبدالك أن تددعما نتدائن االسدتدامةو وشاذشك ينبغاي
شلرؤساامء اشتنفيااذيني شلكنظكاامت أن يكفلااوا إدماامج االسااتدام اشبيئي ا واالساات دام اشفرتاامل شلكااوارد
اشطبيرتيا ا يف مب اامين األم اام املتح اادة يف األط اار اشقمئكا ا ملس اامءش لب اامر املس ااموشني يف األم اام املتح اادة
(اشرؤسمء) وقمدة األفرق اشقطري  .وإبدمامج وييفا املنساق املقايم يف األممنا اشرتمما ش مام املتحادة،
ينبغااي ش مااني اشرتاامم أن يداار يف توساايع مطتااه إلدماامج نمرساامت اشتنكي ا املسااتدام يف اشرتكلياامت
واملرافق على نطمق األممن اشرتمم  ،حبي تدكا املنسقني املقيكني .وتوخت خطة عمله وةع وتنفيذ
سياسة بي ية على نطاق األمانة النامة إىل جانب نظم لإلدار ،البي ية يف كل موقع جغرايف()73و
 -61وينبغي شلرؤسمء اشتنفيذيني أيضم ،ل طوة شلكسمعدة يف ترتكيم اعتبمرات االستدام  ،إشازام
مداامرليهم يف فرقا اشرتكااا املرتنيا أبماامل اشرتكااا املد ا ل وماادممت املرافااق ابشتداامور مااع جهاامت
اشتنسيق املرتني ابالستدام اشتنظيكي بدءا م مرحل دراس اجلدوى اشتكهيديا شلكبامدرات املترتلقا
أبممل اشرتكا املد ل  .و كن أي ا االستفاد ،مدنهم يف إجدراء تقييمدات بي يدة يف إتدار حتليدل اجلددو
وما يرتبهت بذل من حتليل للتكاليال والنائد يف مرحلة دراسة جدو النمليةو
 -62وتشمل اسرتاتيةية ال الرؤساء التنفيذي ميشرات لألداء مثل النسدبة امل ويدة للمرافدق الديت
تنفددذ مندداي البندداء املسددتدامة والنسددبة امل ويددة للتخفددي يف أثددر املرافددق علددى البي د ة مقيسددا ابجلددرد البي ددي
(إدار ،الطاقة والنفاايت واملياه)و ويش املفتشان أي دا إىل أن اللةندة اإلداريدة الرفيندة املسدتو اعتمددت
يف عددا  2013املنيددار  14001للمنظمددة الدوليددة لتوحيددد املقددايي املتنلددق بد نظم اإلدار ،البي يددة مددن أجددل
تنفيددذه يف منظومددة األمددم املتحددد،و ويلددز املنيددار  14031املتنلددق بتقيد يم األداء البي ددي برصددد التقددد احملددرز
وتقييمددهو وينبغددي أن يت ددمن التقددارير الدوريددة لألمد النددا بشد ن أمدداكن النمددل املشددرتكة منلومددات عددن
املالم البي ية لتل األماكنو وابملثل ينبغي أن تت من التقارير اليت تقددمها األفرقدة القطريدة عدن أوجده
التحسد ن يف عمليا ددا لتسددي األعمددال منلومددات عددن األداء البي ددي وكيفيددة اسددتةابته لسياسددات البلدددان
امل يفة املتنلقة ابالستدامة البي يةو
__________
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 -63وستف ي اجلهود احلالية الرامية إىل زايد ،نسبة أماكن النمدل املشدرتكة فيمدا بد كيداات األمدم
املتحدد ،إىل مشداريع ديدد وتشددييد يف السدنوات املقبلدةو ومدن مث توجددد فرصدة لتسدخ اإلدار ،املسددتدامة
للمبدداين وللتقلي ددل إىل أد حددد م ددن أثددر مب دداين األم ددم املتحددد ،عل ددى البي ددة يف مجي ددع أحندداء الن دداجت ش دريطة
ةد ددمان النظد ددر بشد ددكل مد ددنظم يف االسد ددتدامةو و كد ددن ملبد ددادر ،أمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة أن تد دددعم أذد دددا
االستدامة األوسع نطاقا على نطاق املنظومة إذا أدات يف دراسة أوسع نطاقا لكيفية اااذ تداب على
نطاق املنظومة وتنظيمها وإدامتها من أجل مواءمة األداء البي ي وقياسه واإلبالك عنهو

دال -ينبغي أن جتتذب اعتبمرات إمكمني اشوصول مزيدا م االهتكمم
 -64تنددر إمكانيددة الوصددول إىل البي ددة املاديددة يف اتفاقيددة حقددوق األشددخاص ذوي اإلعاقددة ل ددا
اال رئيسي لتحقيق تكافي الفرص مع من األشخاص ذوي اإلعاقة درجات من االستقالليةو وحتقيقا
لذل يقع علدى الددول األتد را يف االتفاقيدة التدزا اباداذ التدداب املناسدبة ل دمان وصدول األشدخاص
ذوي اإلعاق ددة إىل الب ي ددة املادي ددة ووس ددائل النق ددل وتكنولوجي ددا املنلوم ددات واالتص دداالت وي ذ ددا م ددن املراف ددق
واخلدمات املتاحة أو املقدمة للةمهورو
 -65ودع ددت اجلمني ددة النامد ددة يف قرارذ ددا  144/74منظومد ددة األم ددم املتح ددد ،مسد ددا يف ذلد د وكاال د ددا
وصددناديقها وبرااهددا إىل مواصددلة النمددل التندداوين للتنةيددل بتنمدديم إدمدداف منظددور اإلعاقددة إدماجددا كددامال
وفناال يف منظومة األمم املتحد،و وينطوي أحد جوانب ذذا النمل على تنفيذ اسرتاتيةية األمم املتحد،
إلدمدداف منظ ددور اإلعاق ددة واإلب ددالك عنه ددا()74و ويف ال دددور ،نفسددها أب دددت اجلمني ددة النام ددة ك ددذل التزامه ددا
ادمدداف منظددور اإلعاقددة حيددع حثددت األمد النددا علددى تنفيددذ مجيددع التوصدديات الدوارد ،يف تقريددر وحددد،
التفتيو املشرتكة بش ن املسائل املتصلة امكانية الوصول حسب االقت اء ودعت الرؤساء التنفيذي
وا ي ددات التش درينية مليسسددات منظومددة األمددم املتحددد ،إىل تنفيددذ التوصدديات ذات الصددلة يف ميسسددا ا
دون املسدداس ابلتددداب املتخددذ ،يف إتددار االسدرتاتيةية()75و وجيددري حاليددا إعددداد بطاقددات أداء فريددق األمددم
املتحد ،القطري فيما يتنلق ادماف منظور اإلعاقةو
 -66ويف عا  2012نشرت فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق اموعة من
املبادئ التوجيهية القائمة على األداء تتنلق بتصميم وتشييد مباين املكاتدب املشدرتكة وذدي املبدادئ الديت
كلفت فرقة النمل ال املدوات الدولية( )76بتةمينهدا()77و وكدان ا دد مدن ذلد ذدو تدوف اموعدة
مددن الو ئددق للمسدداعد ،يف تصددميم وإنشدداء و ديددد مبدداين منددة ذات أداء عددا يف مجيددع أحندداء الندداجت يف
إتار منظومة األمم املتحد،و وتنا املبادئ التوجيهية على ةرور ،الرجوع إىل التشرينات احمللية املتنلقدة
ابإلعاقة مع قيا عد ،بلدان بوةع مناي ومبادئ توجيهية تقنية للتصميم الذي يسدهل الوصدول إليد هو
وابإلةافة إىل ذل تقد الوثيقة قائمة شاملة ابعتبارات التصميم املناسبة لألشخاص ذوي مجيع أنواع
القدرات تشمل الوصول واملخارف والالفتات وأجهز ،اإلندذار املرئيدة واملسدموعة ونظدم االتصداالت
ومواقال السياراتو
__________

()74
()75
()76
()77
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 -67وال تنت ددم املب ددادئ التوجيهي ددة القائم ددة عل ددى األداء مب ددادئ إلزامي ددةو وعل ددى ح ددد عل ددم املفتش د
ال تراعددى االعتبددارات املتنلقددة امكانيددة الوصددول يف نظددر فرقددة النملد ة يف املقرتحددات ذات الصددلة لمدداكن
النملو ولذل فين احلد األد املطلوب يف ذذه احلداالت ملبداين األمدم املتحدد ،سدواء أكاندت جديدد،
أ مس ددت جر ،أو قي ددد التةدي ددد ذ ددو أن تتقي ددد ذ ددذه املب دداين ابلتش درينات احمللي ددة املتنلق ددة مسن دداي إمكاني ددة
الوصولو وتطبق بن املنظمدات منداي مرجنيدة أعلدى وذدو أمدر مهدم ألن منداي الوكالدة الرائدد ،تطبدق
عداد ،يف أي مشدروع ألمدداكن النمدل املشددرتكةو وينبغاي أن تقاادم فرقا اشرتكااا توجيهامت ألثاار وضااوحم
بداانن ليفيا إدماامج اعتباامرات إمكمنيا اشوصااول يف ختطاايط أماامل اشرتكااا املدا ل وتقييكهاام واختاامذ
اشقرارات بدنهنم .و كن الرجوع إىل اسرتاتيةية األمم املتحد ،إلدماف منظور اإلعاقة كمبدأ توجيهيو
 -68وال تراعى اموعة االعتبارات األوسع نطاقا املبينة أعاله يف عملية اااذ القرار اليت تستند إىل
ح ددد كب د إىل أدا ،لتحلي ددل التك دداليال والفوائ ددد س دداعدت يف وة ددنها فرقد ة النم ددل وتس ددتند ب دددورذا إىل
عوام ددل تكلف ددة قابل ددة للقي دداس الكم دديو وق ددد مت تكيي ددال األدا ،وص ددقلها م ددن خ ددالل عم ددل فري ددق مش د اريع
اموعة ابتكارات األعمال مدن أجدل دعدم حتليدل خيدارات الددمن وإن كاندت ذدذه اخليد ارات تركدز أي دا
على اعتبارات التكلفة اليت كدن حتديددذاو وعدالو ،علدى ذلد تسدتند أحدد مقرتحدات األمد الندا
حصرا إىل ذد حتقيق وفدورات حدىت ولدو كدان مبسدطا جدداو وذندا عوامدل أخدر ال يبددو دا مكدان
اآلن يف اااذ القرار وابلتا فين السيال ذو ما إذا كانت ذنا أذدا وقيم أخر أي او
 -69وسيكون من املفيد لألم النا ابلنمل مدع اموعدة األمدم املتحدد ،اإلمنائيدة أن يبد بصدور،
أكثددر مشددوال عمددا كددان عليدده احلددال حددىت اآلن أمدداكن النمددل املشددرتكة الدديت ينتددز حتقيقهددا ملنظومددة األمددم
املتحددد،ان ملد اذا يسددتحق األمددر ذددذا اجلهدددو وال يند ذلد أن مددن السددهل أن نقددول إن أحدددمها أذددم مددن
اآلخران فاألذدا كن أن توجد مناو بل إن ذنا حاجة إىل رؤية أوة وأوسع نطاقا لتحديد كيفية
التفك يف الفرص وكيفية اااذ املنظمات للقدراراتو وال يقلدل ذلد لي حدال مدن األحدوال مدن األمهيدة
اليت قد توليها املنظمات ابل رور ،لالعتبارات املاليةو
 -70ومددن شد ن وجددود رؤيددة أوسددع أن تفددز علددى تطددوير أدوات كميددة مسددنة إلدمدداف األصددول يد
ك ددن أن ي ددوفر ذل د للمنظم ددات عدس ددة
امللموس ددة احلالي ددة يف دراس ددات اجل دددو و وابإلة ددافة إىل ذل د
أوس ددع نطاق ددا للنظ ددر فيم ددا إذا ك ددان ينبغ ددي ددا أن تن ددم إىل أم دداكن النم ددل املش ددرتكة إذا كان ددت تكاليفه ددا
الفردية أعلى بدرجة تفيفة فقهتو
 -71ويتوقع أن ييدي تنفيذ التوصية التالية إىل تنزيدز اتسداق النمدل املتنلدق لمداكن النمدل املشدرتكة
على نطاق املنظومةو
اشتوصي

2

ينبغي شلرؤسمء اشتنفيذيني ملمسسمت منظوم األمم املتحدة أن يرتكلوا مرتم يف إطمر كوع
األمم املتحد ة شلتنكي املستدام م أجا توسيع نطمق أهداف أممل اشرتكا املد ل  ،حبلول هنمي
عمم  ،2022ومرتمجل االعتبمرات اشةان ي واعتبمرات اشاورة اشرتمما واالساتدام اشبيئيا  ،فضاال عا
املكمسب اشنمجت ع زايدة اشكفمءة ،ولذشك حتديد طرائق تتبع اشنتمئج واإلبالغ عنهم.
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مممسم -أاثر هاادف إيااامل نسااب أماامل اشرتكااا املد ا ل إ  50يف املمئ ا اشكثااري
م االهتكمم شك ينبغي إعمدة اشنظر فيه
 -72عك ن األم النا الذي ثل جزءا ال يتةزأ مدن الددعو ،إىل إيصدال نسدبة أمداكن النمدل
املشد ددرتكة إىل  50يف املائد ددة حبلد ددول عد ددا  2021منطلقد د ذد ددام و ففيمد ددا يتنلد ددق ابلسياسد ددة واالسد درتاتيةية
الن ددامت وس دع ذ ددذا ال ددنهن نط دداق أم دداكن النم ددل ليش ددمل املس ددتو دون ال ددوت وذ ددو املس ددتو ال ددذي
أ هرت البياات أنه ي م الندد األكم من املكاتبو و ثل ذل حتوال عن الشايل التدارخيي املتمثدل يف
وجد ددود املكاتد ددب يف النواصد ددم وال ناشد د عد ددن حقيقد ددة مفادذد ددا أن اعتمد دداد بد ددرامن دار األمد ددم املتحد ددد ،يف
عددا  1997قبددل اإلصددالح احلددا أ هددر دار األمددم املتحددد ،علددى أ ددا اأمدداكن النمددل مشددرتكة التابنددة
لألمم املتحد ،على الصنيد القطريا()78و وحبسب ذل التنريال ت م الدار مقر املنسق املقيمو
 -73وق ددد أرسد ددي األس دداس د د ذا الد ددنهن األكث ددر مشد ددوال يف االسد درتاتيةية التطلني ددة لألمد دداكن املشد ددرتكة
ملنظوم ددة األم ددم املتح ددد ،للف ددرت 2017-2014 ،ال دديت أع ددد ا فرق ددة النم ددل املنني ددة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة
وخدما ت املرافق اليت لفتت االنتباه إىل الفرصة الديت تتيحهدا أمداكن النمدل املشدرتكة علدى املسدتو دون
الد وت ولددذل أوصددت بتغيد تنريددال أمدداكن النمددل املشددرتكة السددتبناد اشدرتاس احتوائهددا علددى مكتددب
املنسق املقيم ألن ذذا املكتب يكون دائما يف الناصمةو وقد أكدت فرقة النمل أن ذل سينطي زمخا
إلنشداء أمداكن عمدل مشددرتكة علدى الصدنيد دون الدوت ()79و وجت يتخددذ أي إجدراء فدوري يف ذد ذا الشد ن
ريددم أن تنريددال دار األمددم املتحددد ،قددد ندقد يف عددا  2017حبيددع تدددد عتبددة أقددل تموحددا وذددي تقاسددم
كيان من كياات األمم املتحد ،أماكن النمل مع املنسق املقيم (انظر الشكل الثاين)و
 -74وأما املنطلدق الثداين فهدو تنريدال أمداكن النمدل املشدرتكة علدى أ دا اشدرتا يف موقدع واحدد بد كيدان
أو أكثددر()80و ويف الددرد علددى اسددتبيان وحددد ،التفتدديو املشددرتكة جت تددر أي منظمددة أن ذددذه النتبددة يد كافيددة كددي
ينتددم املكددان امشددرتكااو ويف املقددابالت الدديت أجريددت رحددب بند كبددار املسدديول يف الوكدداالت املتخصصددة
ذه النتبة املنخف ة لكن بن املنسق املقيم اعتموا أ ا ليسدت تموحدة دمس ا يكفديو وريدم أن املفتشد
يوافقددان علددى الدرأي القائددل لن النتبددة احملدددد ،منخف ددة دددر اإلشددار ،إىل أن تنريددال األمد النددا ال يقددد
كتنريددال ددائيو ومددن املتددوخى زايد ،متوسددهت عدددد املنظمددات داخددل أمدداكن النمددل املشددرتكة كمددا يت د مددن
إتار رصد تنفيذ قرار اجلمنية النامة  243/71الذي يتطلع إىل  3,6منظمة لكل مكان أو أكثر()81و
 -75وقد زاد ذذا ا د االذتما الذي يدوىل ألمداكن النمدل املشدرتكةو وتبد الدردود علدى اسدتبيان
وحد ددد ،التفتد دديو املشد ددرتكة واملقد ددابالت الالحقد ددة أن النديد ددد مد ددن املنظمد ددات مسد ددا فيهد ددا بند د الوكد دداالت
املتخصصددة الدديت ال تنتددم نفسددها ملزمددة ددد األمد النددا املييددد مددن اجلمنيددة النامددة مهتمددة ابلظهددور
مسظهر من يستةيب له و وقد وصل بن املنظمات إىل ذذه النتبة أو اوزذا فيما وةدنت منظمدات
أخ ددر تق ددديرات لتك دداليال االس درتاتيةيات الالزم ددة لتحقي ددق ذل د و وبن د املنظم ددات منش ددغل بتنري ددال
نطدداق األمدداكن املشددمولة حبيددع تس ددتبند مددن احلسدداب ف ددات منينددة م ددن املبدداين مثددل املبدداين الدديت متو ددا
احلكومات امل يفةو وذكرت بن املنظمات أن متطلبات تشغيلية أو تشرينية وقيدودا ماليدة مددد ،حتدد
من قدر ا على االن ما إىل أماكن النمل املشرتكةو
__________

()78
()79
()80
()81
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 -76وجت تشر أي منظمة يف ردودذا اخلطية إىل أ ا قد استش ت بش ن ذد الد  50يف املائة أو أ ا
علددى علددم ابألسدداس الددذي يقددو عليدده ذددذا ا ددد و وجت تقددد ذددذه املنظمددات ذل د كمددا لددو كددان انتقدداداو
وكانت الردود إما بياا وقائنيا عن التشاور أو رأاي أعرب عنه عدد قليدل مدن األ دش خاص بشد ن مدا ينتمونده
الغايددة مددن وراء حتقيددق ذددذا ا ددد و فنلددى سددبيل املثددال فهددم بددرامن األمددم املتحددد ،اإلمنددائي ذددد إيصددال
نسبة أماكن النمل املشرتكة إىل  50يف املائة على أنه يرمي إىل وةع خهت أساس موةوعي ييسر االشرتا
يف موقع واحد وتقق فوائد الكفاء،و وقد فهمت مفوةية األمم املتحد ،السدامية لشديون الالج د ا دد
كةزء من اموعة أوسع مدن اإلصدالحات يف عمليدات تسدي األعمدال ترمدي إىل تنزيدز التوحيدد واملواءمدةو
والحددظ بددرامن األيذيددة الندداملي أندده علددى الددريم مددن أندده ال ينلددم الكيفيددة الدديت حددد ددا ا ددد فيندده ينتددم
االشرتا يف موقع واحد عامال مساعدا على التنداون بشد ن اموعدة واسدنة مدن اخلددمات املشدرتكةو واعتدم
أن ذد الد  50يف املائة كدن أن تقدق يف األجدل القصد علدى األقدل مكاسدب نوعيدة أكدم دا تقدق
وفورات مالية ألن تكاليال االستثمار املسبق كن أن تتةاوز الوفوراتو
 -77ومددع أن الددنهن الددذي يددننك يف ا ددد لدده ددات إجيابيددة فددين لدده أي ددا أوجدده قصددور ذامددةو
وم ددن املس ددتغرب أن حتدي ددد ا ددد جت يك ددن مرتبط ددا بتحلي ددل جل دددواه أو ابس درتاتيةية لتحقيق ددهو ويف ة ددوء
ذل قددمت فرقدة النمدل املننيدة لمداكن النمدل املشدرتكة وخددمات املرافدق واموعدة ابتكدارات األعمدال
تقييما ملا ذو مطلوب لتحقيدق ا دد و ويف ذار/مدارس  2019وةدنت الفرقدة واجملموعدة تقدديرا للمبلد
الذي يتند اسدتثماره وقالتدا إنده يدرتاوح بد  147و 226مليدون دوالر ويشدمل التكداليال الناليدة لإل داء
املبكد ددر لنقد ددود اإلجيد ددار القائمد ددة وتكد دداليال االنتقد ددال ( 79إىل  158مليد ددون دوالر)()82و وحد ددددت الفرقد ددة
واجملموعددة تائفد ة مددن تددداب الدددعم ي د املاديد ة وذات القيمددة الناليددة املطلوبددة مددن القيدداد ،مسددا يف ذل د
توصية إىل اجلمنية النامة بتغي النا الوارد يف القرار  213/41والذي ثل األسداس الدذي تسدتند إليده
األمانددة النامددة لألمددم املتحددد ،يف حتديددد اإلجيددار للمسد ت جرين مددن منظومددة األمددم املتحد د ،واملوافقددة علددى
صندوق رأس مال متةدد مشرت بد الوكداالت قددره  100مليدون دوالرو وجت تتخدذ أي إجدراءات ذات
مغددز لتوليددد تلد املدوارد أو لتنفيددذ منظددم التددداب األخددر و وحددىت التةديددد املقددرتح للةهددود الراميددة إىل
حع البلدان امل يفة على توف أماكن النمل ااا جت يتبلور ابلسرعة املطلوبةو
 -78ولد ددي املقصد ددود ذ د ددو النظد ددر يف م د دزااي الت د ددداب احملد دددد ،لتد ددوف امل د دوارد أو يف القد دددر ،علد ددى حتم د ددل
س ت ذندا فائدد،
التكاليالو ومع ذل مدن الواةد أن األمدرين يشدكالن جدزءا مدن التحددايتو ولكدن لي د
تددذكر ددد يد مدرتبهت لدددواه أو ذددد مددن شد نه أن يرتددب تكدداليال يد متوقنددة مثددل تكدداليال إ دداء
اإلجياراتو ويندرف عد اااذ ذذه املقرتحات يف منهت أوسع مدن إحةدا القيداد ،عدن االسدتثمار يف التدداب
الالزمة لتحقيق األذدا املنلنة من وراء األماكن املشرتكة وأذدا النمليات املشرتكة لتسي األعمالو
 -79ومددن الندواتن الثانويددة للهددد االنشددغال يف حتقيددق ذددد عددددي أيخددذ شد كل مسد دفدداتر
إبداعي أو السني وراء ج األسهلو وليست ذدذه ذدي املدر ،األوىل الديت يدتم فيهدا التشدديد علدى ذدد
م ددا لك ددن تل د األذ دددا كان ددت مرتبط ددة بغ دداايت أوس ددع نطاق دداو فف ددي ع ددا  1992عل ددى س ددبيل املث ددال
الحظت اجلمنية النامة يف منرء ترحيبها ابملقرر القاةي بتحديد ذد يتمثل يف زايد ،عدد أماكن
النم ددل املش ددرتكة احلاج ددة إىل زايد ،ذ ددذه األم دداكن ابطريق ددة ت دديدي إىل زايد ،الكف دداء ،م ددن خ ددالل توحي ددد
ا ياكددل األساسددية اإلداريددة للمنظمددات املننيددةا()83و وابإلةددافة إىل ذل د ال يتسددق الرتكيددز احلددا علددى

__________

()82

Task Team on Common Premises and Facility Services and Business Innovations Group project
team, “Investment and resource request to achieve the 50 per cent common premise target by

()83
GE.20-10613
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األرقا اجملرد ،مع النهن الذي حدده األم النا يف مقرتحاته املتنلقدة ابإلصدالح والد يت أشدار فيهدا إىل
ةرور ،اااذ القرارات علدى أسداس منلومدات تبد اجملداالت الديت كدن أن تسدفر فيهدا اجلهدود الراميدة إىل
االنتقال إىل أماكن عمل مشرتكة عن أعلى عائد من حيع الكفاء)84(،و
 -80ومن املتوقع أن ييدي تنفيذ التوصية التالية إىل تنزيز املكاسب النا ة عن زايد ،الكفاء ،وعدن
النمل على األماكن املشرتكة على مستو املنظومةو
اشتوصي

3

ينبغ ااي أن يرتك ااا األم ااني اشرت اامم واشرؤس اامء اشتنفي ااذيون اآلم اارون ملمسس اامت منظوم ا األم اام
املتحدة مرتم يف إطمر كوع األمم املتحدة شلتنكي املستدام م أجا إعمدة اشنظر يف اش ليز على
هدف حتقيق نساب  50يف املمئا ما أمامل اشرتكاا املدا ل بغيا إعطامء األوشويا شلككمساب اشنمجتا
ع زايدة اشكفمءة ،وذشك حبلول منتاف عمم .2021

__________

()84
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سمدسم -االفتقمر إ بيمانت دقيق يرتوق اختمذ قرارات مستنرية
س نى إىل حتقيدق ذددد جدريء فيمدا يتنلدق لمداكن النمدل املشددرتكة
 -81إن مبدادر ،األمد الندا الديت ت د
قد أدت إىل إبراز مس لة االفتقار إىل بياات دقيقة على نطاق املنظومدة تددعم التخطديهت وحتددد األولدوايت
فيما يتنلق بفرص املستقبلو وحتتفظ منظمات األمم املتحد ،عداد ،مسنلومدات عدن أ دم اكن عملهدا املختلفدة
وتك ددون ذ ددذه املنلوم ددات مركزي ددة يف بن د األحي ددان وذ ددو أم ددر ة ددروري ملتطلب ددات اإلب ددالك وفق ددا للمن دداي
احملاسبية الدولية للقطاع النا و ومع ذل ال يوجد مستودع للمنلومات على نطاق املنظومة عن أماكن
النملو ومتثل البياات القابلة للمقارنة والدقيقة واحلديثة على حنو منقول أدوات ال يىن عنها لتنفيدذ خطدة
أماكن النمل املشرتكة وذي أدوات مفيد ،يف حتديد احلقائق األساسية ويف توةي األماكن الواقندة داخدل
أو خددارف نطدداق دعددم التقددد يف املسددتقبل عددن تريددق إربحددة دراسددات جدددو مسددتن  ،وحتديددد األولددوايت
على مستو الفريق القطري وعلى الصنيد الناملي وتتبع النتدائن مسدا يف ذلد املكاسدب النا دة عدن زايد،
الكفاء،و وقد أدركت احلاجة إىل ذذه البياات منذ زمن تويل؛ فقدد الحدظ الد مراجندي احلسداابت يف
عا  2006اعد وجود بياات تنك اجملاالت اليت تكون فيها دور األمم املتحد ،خيارا كنا إىل جانب
حتديد مواعيد مستهدفة إلنشاء دور األمم املتحد ،ذذها()85و
 -82وبغيددة س ددد ذ ددذه الفةددو ،ش درع يف عمليت د يف سددياق عملي ددة اإلص ددالح احلاليددةو وك دديجراء قص د
األجدل لوةدع إتدار فدوري للوةدع الدراذن اعتمدددت اموعدة ابتكدارات األعمدال علدى قاعدد ،البيداات الدديت
ت ددتفظ ددا نظ ددا األم ددم املتح ددد ،إلدار ،األم ددن وال دديت تش ددمل مجي ددع الوك دداالت والص ددناديق وال دمامنو لك ددن
ابلنظدر إىل أن ذدذا املشدروع يركدز علددى ق دااي إدار ،األمدن فينده ال يت ددمن منلومدات عدن تكداليال اإلجيددار
والتش ددغيل وال منلوم ددات متنلق ددة ابإلجي ددار (ت دواريا انته دداء اإلجي ددارات ورس ددو اإل دداء) والط ددابع التناق دددي
واحليز املتاح واصيا احليز املكاينو واعتمدت بياات نظا إدار ،األمن اليت نقحتها اموعة ابتكدارات
األعمددال ابلتشدداور مددع الوكدداالت أساسددا لتقدددير عدددد أمدداكن النمددل الددذي قدمدده األمد النددا يف تقريددره
الث دداين ع ددن إع دداد ،تنظ دديم منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،اإلمنائي ددة()86و وكان ددت أي ددا األس دداس ملزي ددد م ددن التحس د
ش اريع الدذي عمدل مدع فرقدة النمدل املننيدة لمداكن النمدل املشدرتكة وخددمات
والتحليل حيدع قدا فريدق امل د
املرافق بتصنيال اجملاميع لتوةي نوع كل مبىن من املباين والغرء منه وموقنه واملنظمات اليت ي مهاو
 -83وقد تب أن اموعة البياات ذذه ي مكتملة وي دقيقةو ويف إتدار تنفيدذ عمليدات ريبيدة
تركدز علددى اطدديهت التةميددع يف بلددان ومندداتق األفرقددة القطريددة وجددت اجملموعددة املننيددة ابالبتكددارات يف
اال األعمال عددا أقل من أماكن النمل وعددا من أماكن النمل املشرتكة يفوق ما كان ينتقدو وذذا
ذو احلال على سبيل املثال يف دولة بوليفيا املتندد ،القوميات وبوروندي وسدري النكدا وكدذل يف
كوسوفو()88()87و وإذا كان ذل ثل األفرقة القطرية على نطاق أوسع فقد يكون ذنا عددد أقدل مدن
املباين يف اجملموع ونسدبة م ويدة أكدم دا كدان ينتقدد سدابقا مدن املبداين املشدرتكةو والحدظ املفتشدان لدد
قيامهمد ا ددذا االسددتنراء تباينددات كبد  ،بد البيدداات املقدمددة إليهمد ا مددن بند املنظمددات عددن أمدداكن
النمل وما كان واردا حىت اآلن يف اموعة البياات املركزية األوليةو
__________

()85
()86
()87
()88
GE.20-10613
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تفهم أي إشار ،إىل كوسوفو ابملنىن الوارد يف قرار ال األمن )1999(1244و
)Business Innovations Group, “Common premises pilots. Data validation results” (October 2019و
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 -84و ددد النمليددة الثانيددة إىل إجيدداد حددل تويددل األجددل مددن خددالل قاعددد ،بيدداات أكثددر ديناميددة
تنك د التغ د عل ددى م ددر ال ددزمن وتنم ددل ك د دا ،ل ددإلدار ،والرص ددد وتت ددمن تفاص دديل أكث ددر أمهي ددة بش د ن
التكاليال واحليز وتدواريا اإلجيدارو و دري مناقشدات مدع مكتدب تكنولوجيدا املنلومدات واالتصداالت مندذ
أكث د ددر م د ددن ع د ددا بش د د ن إنش د دداء قاع د ددد ،البي د دداات ذ د ددذهو لك د ددن ذ د ددذه املناقش د ددات توص د ددلت يف نيس د ددان/
أبريل  2020إىل استنتاف مفاده أن ذذا اخليار ال يناسب متاما املتطلبات اليت حدد ا فرقة النملو وقد
استبند احلل الذي قدمه املكتب واستني عنه بنهن أكثر تموحا من ش نه أن ييدي إىل دمن قاعد،
البياات يف منصة إلكرتونية أوسع نطاقا ألماكن النمل املشرتكة األمر الذي يددعم أي دا األدوات الديت
أعدت لتةميع أماكن النمل كاملةو
 -85والغاية الديت حددد ا اموعدة االبتكدارات األعمدال يف مشدروع االقدرتاح املتنلدق مستطلبدات ونظدم
تكنولوجيددا أمدداكن النمددل املشددرتكة الدديت اتلددع عليهددا املفتشددان ذددي متكد اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة
املستدامة من تكوين رؤية شاملة ألثرذا الناملي احلا ومن حتديد فرص التةميع يف املسدتقبلو ويهدد
ذل إىل حتقيق أقصى قدر من املكاسب يف الكفاء ،وحتس نوعية اخلددمات والسدماح بتتبدع التقدد
احملددرز علددى أسدداس ا ددد املتمثددل يف زايد ،النسددبة امل ويددة ألمدداكن النمددل املشددرتكة كمددا حددددذا األم د
النا و ومن املتوقع أن تت من قاعد ،البياات الناملية ألماكن النمل تفاصيل عدن أمداكن النمدل (املوقدع
والكيددان) وعددن شدغلها (املو فددون واحلةددم) وعددن املنلومددات القانونيددة (حالددة اإلجيددار وشددروته) ابلنسددبة
جلميع الكياات واملواقعو
 -86والقصد مدن ذلد ذدو ربدهت املنلومدات املتنلقد ة لمداكن النمدل ابلنطداق األوسدع للنمدل املتنلدق
ابلنمليات املشرتكة لتسدي األعمدال واالسدرتاتيةيات املتنلقدة بنمليدات تسدي األعمدال مدن خدالل بوابدة
املنلومات اليت يطورذا مكتب التنسيق اإلمندائيو وريدم أن التفاصديل ال تدزال تتبلدور فدين الدنهن املتدوخى
يبشر ابخل ألنه يسنى إىل سد الفةو ،يف البياات بطريقة تنزز أي ا الصلة ب أماكن النمل املشرتكة
واجلوانددب األخددر للنمليددات املشددرتكة لتسددي األعمددالو ويتطلددع املفتشددان إىل تطبيددق ذددذا الددنهن تطبيقددا
فناال ويشدددان علدى أن بنداء ذدذا املسدتودع املشدرت ثدل حتدداي كبد ا وسديتطلب اسدتثمارا كبد ا للمدوارد
عل ددى الص ددنيد امليسس ددي واملس ددتو احملل دديو وس دديتطلب ذل د مش دداركة نش ددطة م ددن مجي ددع منظم ددات األم ددم
املتحد ،ل مان تسةيل منلومدات حديثدة ودقيقدة يف الوقدت املناسدبو وينبغدي أن حتددد بوةدوح سدلطة
إدار ،ذددذا املسددتودع واملسدديولية عندده والقدددر ،علددى إدارتدده واسددتخالص الددرؤ مندده وال سدديما فيمددا يتنلددق
بتحديد األولوايت على الصنيد النامليو
-87

ومن املتوقع أن ينزز تنفيذ التوصية التالية التنسيق والتناون فيما ب ميسسات منظومة األمم املتحد،و

اشتوصي

4

ينبغ ااي أن يرتك ااا األم ااني اشرت اامم واشرؤس اامء اشتنفي ااذيون اآلم اارون ملمسس اامت منظوم ا األم اام
املتحدة مرتم يف إطمر كوع األمم املتحدة شلتنكي املستدام م أجا تسريع جتكيع عنار قمعادة
اشبيمانت م منا أممل اشرتكا املد ل املتوممة حبلول منتاف عامم  ،2021وضاكمن أن يتضاك
مم يقدم م تقمرير دوري إ اجلكرتي اشرتمما مرتلومامت عا حمشا قمعادة اشبيامانت وليفيا اسات دام
م نا أممل اشرتكا املد ل شلكسممه يف حتقيق مكمساب يف اشكفامءة وأيا أهاداف أمارى ألمامل
اشرتكا املد ل .
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سمبرتم -ال يزال اشنقص يف أدوات اشتكويا يدكا عقب
أشف -تدكا تكمشيف االستثكمر املسبق حتداي مستكرا
ثل التمويل عنصرا ذاما يف اموعة أدوات أماكن النمل املشرتكة وذدو عنصدر جت ينداجل علدى
-88
حنو مرء قهتو فقد أدركت احلاجة إىل ليات متويل لتكملة الرتتيبات القائمة املتنلقة ابمليزانية مندذ بددء
النمل يف أماكن النمل املشرتكة عا 1988و وكانت احلاجدة املتصدور ،ذدي إجيداد سدبل لتةندب اسدتخدا
أمدوال الوكدداالت يف تغطيددة الكلفددة املاليددة مقدددما()89و وحتقيقددا ددذه الغايددة كددان الددنهن األو ذددو يطددهت
االسددت ةار  -التملد الددذي تددوفر احلكومددات مسوجبدده األرء وت ددع األمددم املتحددد ،ترتيبددات مددع مطددور
عقاري من القطاع اخلاص لتشييد مبىن تدفع األمم املتحد ،إجياره ملد 20 ،سنة على سبيل املثال قبل
أن يصب ملكا ا وتتوقال عن دفع اإلجيارات()90و ومت التخلي عن ذذا النهن بسرعة وأث ت حتدايت
التمويل مرارا ولكن من دون اااذ أي إجراء ملناجلتهاو
 -89ويتوقال حةم الدعم املا الالز ألماكن النمل املشرتكة على ما تقدمه احلكومدات مدن دعدمو واحلالدة
املثالي ددة ذ ددي ت ددوف احلكومد ة امل دديفة أم دداكن عم ددل ال حتت دداف إىل أي اس ددتثمار م ددا م ددن األم ددم املتح ددد،و ي د أن
احلكومددات تقددد أحيدداا أراء للبندداء عليهددا (رواندددا كمثددال مددن بد أمثلددة كثد  ،علددى ذلد ) أو مبددان حتتدداف إىل
ديد ددد شد ددامل (كهد ددانوي علد ددى سد ددبيل املثد ددال)و ويف كثد د مد ددن األحيد ددان ال تقد ددد احلكومد ددات أي شد دديء علد ددى
اإلتالق وقد تست جر األمم املتحد ،عقارا اراي رمسا تتاف إىل ديد جلنله يف املسدتو املطلدوبو فلدب مسد لة
التمويل يكمن يف كيفية توف ما يلز من استثمارات عندما ال توفر احلكومات أماكن جاذز ،لشغلهاو
 -90وتمز الردود على استبيان وحدد ،التفتديو املشدرتكة الدنقا يف قددر ،املنظمدات علدى االسدتثمار
الرأ ددا يف أمدداكن عمددل مشددرتكة ال متلكهدداو وقددد وةددع بددرامن األمددم املتحددد ،اإلمنددائي ومنظمددة األمددم
املتحد ،للطفولة (اليونيسيال) وصندوق األمم املتحد ،للسكان وبرامن األيذية الناملي أدوات كدن
اسددتخدامها لتمويددل حصددتها مددن أمدداكن النمددل املشددرتكة ريددم أن الددمامن اإلمنددائي أشددار إىل أن ليتدده
جت تند صاحلةو وجت تنش أي منظمة أخدر أدوات اثلدةو وحتصدل منظدم املنظمدات علدى مدا يلزمهدا مدن
موارد لدفع إجيار حصتها من أمداكن النمدل املشدرتكة أو لتمويدل اسدتثمار أو مدن خدالل عمليدة امليزانيدة
السنوية اليت حتدد املوارد املتاحة للمكاتب القطريةو
 -91ويف ذرو ،اجلهود املبذولة لتنزيز أماكن النمل املشرتكة دعمدا لدركن ااملكتدب الواحددا مدن أركدان اتوحيدد
األداءا خلصت فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة التابنة جملموعدة األمدم املتحدد ،اإلمنائيدة مشدكلة التمويدل
على النحو ال دتا ان أصدب التمويدل الرأ دا ملبدادرات أمداكن النمدل امل دشرتكة وعلدى حندو متزايدد التحددي األكدم
لنةاح ذذه املشداريعو فقدد كاندت أمدوال األصدول الرأ اليدة املتاحدة للوكداالت األربدع األع داء يف اللةندة التنفيذيدة
(ب ددرامن األم ددم املتح ددد ،اإلمن ددائي وص ددندوق األم ددم املتح ددد ،للس ددكان واليونيس دديال وب ددرامن األيذي ددة الن دداملي)
مد دددود ،يف حد د أن الوكد دداالت يد د األع د دداء يف اللةند ددة كاند ددت يف الند دداد ،تواجد دده عقبد ددات أكد ددم يف متويد ددل
االس ددتثمارات الرأ الي ددةو وق ددد أدت ذددذه النقب ددات إىل ب ددذل جهددود مطول ددة لتحدي ددد التموي ددل وإىل عددد مش دداركة
الوكاالت أو أتجيل مشاركتها وإىل صي ي مدروسة لإلعاات املشرتكة ب الوكاالت()91و
__________

()89
()90
()91
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Task Force on Common Premises/Working Group on joint funding mechanisms, “Financial and

audit issues common premises (One office), funding position paper” (15 January 2009), p 3و
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ابء -مل تستكد ااف ابشفرت ااا ما اامدر اشتكوي ااا اش ا تومته اام فرق ا اشرتك ااا املرتني ا أبم اامل
اشرتكا املد ل ومدممت املرافق
 -92مد ددن أجد ددل التغلد ددب علد ددى النقبد ددات املد ددذكور ،أعد دداله حد دددت االسد درتاتيةيات الرئيسد ددية ل د ددا
إىل جانددب تنميددق الد روابهت مددع احلكومددات امل دديفة التمدداس الدددعم مددن املدداحن ؛ ووةددع أدوات جديددد،
و /أو مسنة للتمويل الرأ ا يف منظومة األمم املتحد،؛ وإقامة روابهت مع القطداع اخلداصو وال تتندارء
ذذه االسرتاتيةيات فيما بينهاو
 -93ويف عا  2014اقرتحت فرقة النمل املننية لمداكن النمدل املشدرتكة وخددمات املرافدق احلصدول
على دعم من اجلهات املاحنة إما ملشاريع مدد ،أو إلنشاء صندوق متةدد()92و وذذبت بند ذل إىل
أبندد مددن ذلد واقرتحددت أن ت ددع اسدرتاتيةية إلشدرا اجلهددات املاحنددة والقطدداع اخلدداص ت ددع مسوجبهددا
بياات جدو مع وتسوق لفراد املاحن املهتم اذتماما خاصا بدعم اإلصالح اإلداري واملهتم
ابلقيم ددة امل ددافة للص ددندوق املتة دددد()93و ويد اامع املفتد اامن األم ااني اشرت اامم عل ااى استكد اامف ف اارع
اشترتاامون مااع املاام ني شتكويااا أماامل اشرتكااا املدا ل  ،ابشتداامور مااع كوعا األماام املتحاادة شلتنكي ا
املسااتدام  .ومهددا يدددركان الصددنوابت املت صددلة يف ذددذا الددنهن لكنهمددا يشد ان إىل أندده يف سددياق مشدداريع
اتوحيددد األداءا التةريبي ددة أربح ددت مس ددامهات امل دداحن عل ددى صددنيد ثن ددائي ل دددار األم ددم املتح ددد ،املوح ددد،
اخل راء يف ذانوي امل ي قدماو واستنادا إىل املناقشات اليت عقدذا فريق االستنراء مع أع اء الفريق
القطري يف فييت ا واجلهات املاحنة الثنائية الرئيسية و ثلي احلكومة يبددو أن تلد الظدرو كاندت
فريددد ،وأن إمكانيددة تكرارذددا ي د ميكددد،و وينبغددي أن يتددي االتصددال ابملدداحن أدلددة تب د كيددال كددن أن
يدديدي ذددذا االسددتثمار إىل حتقيددق مكاسددب يف الكفدداء ،ف ددال عددن اإلسددها يف حتقيددق أذدددا أخددر
مثل التناون المااي واملباين املستدامة بي يا وحتس إمكانية الوصولو
 -94وفيمددا يتنلددق لدوات التمويددل الرأ ددا ترحددت فكدرربن رئيسدديتانو ووفقددا ملددا ذكرتدده فرقددة النمددل
املنني ددة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة وخ دددمات املراف ددق ف ددين أس ددهل من دداذف التموي ددل وأكثرذ ددا وة ددوحا ذ ددو وةد ع
ميزانيات رأ الية يف كدل وكالدة وصدندوق وبدرامن يف األمدم املتحدد ،مسدا يتناسدب وحةدم وواليدة كدل منهدا
لتمك كل منظمة مدن االلتدزا ابملشداريع الديت تتطلدب اسدتثمارا ملدر ،واحدد)94(،و وأد النمدل الدذي بددأ يف
شبكة املالية وامليزانية التابنة للةنة اإلدارية الرفينة املستو إىل إقرارذا إلتار مفداذيمي للميزندة الرأ اليدة يف
منظومة األمم املتحد ،يت من مبادئ وتنداريال وبيداات متفدق عليهدا بشد ن اموعدة مدن النناصدر احلا دة
مثددل السياسددة النامددة واإلدار ،والنطدداق والقيددود وا يكددل والتمويددل واالمتثددال للمندداي احملاسددبية الدوليددة
للقطداع الندا و ومددن امليسدال أن الفريددق النامدل الددذي أنشد جت جيتمدع مددن جديدد السددتنراء التقدد احملددرز
كما كان مقدررا لكدن املشدكلة األكدم ذدي أن املنظمدات ال يبددو أ دا عملدت علدى تطبيدق امليزندة الرأ اليدة
بطرق كن أن تيسر االستثمار يف أماكن النمدل املشدرتكةو وتكتسدي امليزندة الرأ اليدة أمهيدة خاصدة ابلنسدبة
ألمداكن النمدل املشدرتكة الديت تتطلدب عداد ،فاقدا للتمويدل تتةداوز دورات امليزانيدة السدنوية وامهدار ،قصدو
من املنظمات لتخصيا مبال كافية من املوارد واالحتفاأ ا لتمويل املشرتايت الرأ اليةا()95و
__________

()92
()93
()94
()95
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 -95ومن التداب النملية اليت كن اااذذد ا يف األجدل القصد مواءمدة أداء املرافدق الرئيسدية القائمدة
جلنلهددا أكثددر فائددد ،ملشدداريع أمدداكن النمددل املشددرتكةو فنلددى سددبيل املثددال يتطلددب مرفددق بددرامن األيذيددة
الناملي سداد التكاليال يف ي ون مخ سنوات وذي فرت ،استهال قصد  ،جددا يف رأي املسديول يف
المامن الذين عملدوا علدى موةدوع أمداكن النمدل املشدرتكةو وقدد اقدرتح ذديالء املسديولون بددال مدن ذلد
فرت 10 ،سنواتو ولي لد اآلليات املتاحة لليونيسال وصندوق األمم املتحد ،للسكان الشرس نفسهو
و ينبغااي شلكاادير اشتنفيااذي شااةانمج األغذي ا اشرتاامملي أن ينظاار يف متديااد ف ا ة سااداد تكاامشيف مرفااق
اش ااةانمج ،وُي ا اشرؤس اامء اشتنفي ااذيون شا ااندوق األم اام املتح اادة شلس ااكمن ،واشيونيس اايف ،وب اارانمج
األغذيا اشرتاامملي علااى اسااترتراض خمططاام م بغيا ضااكمن متكاانهم ما اشرتكااا مرتاام يف مباامدرات تترتلااق
أبممل اشرتكا املد ل .
 -96وشدةع علددى إنشدداء صددندوق رأ ددا مركدزيو ويف كددانون األول/ديسددمم  2017شددددت فرقددة
النمل املنش  ،لتقد توصيات بش ن أماكن النمدل املشدرتكة يف سدياق اإلصدالح علدى النقبدة الديت ثلهدا
عد وجود متويل رأ ا للمنظومة ككدلو واقرتحدت إنشداء صدندوق مسبلد  400مليدون دوالر لدد 20-15
مش ددروعا ريبي ددا()96و ويف ذار/م ددارس  2019أوص ددت فرق ددة مش دداريع اموع ددة ابتك ددارات األعم ددال وفرق ددة
النم ددل املنني ددة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة وخ دددمات املراف ددق انش دداء ص ددندوق رأ ددال متة دددد مش ددرت ب د
الوكدداالت مسبلد يدرتاوح بد  80و 100مليددون دوالر وذددو اقدرتاح اعتدم أكثددر واقنيددة مددن االقدرتاح السددابق
انشدداء صددندوق مسبلد  400مليددون دوالر لتمويددل تشددييد أمدداكن عمددل يف عدددد مدددود مددن النواصددم الدديت
قدددمت حكوما ددا أراء لكنهددا تفتقددر إىل رأس املددال الددالز لالسددتثمار يف البنيددة التحتيددة()97و وقالتددا إن
ذل د س دديوفر عل ددى األم ددم املتح ددد ،مالي د ال دددوالرات م ددن تك دداليال التموي ددل و ك ددن دي دددذا م ددع م ددرور
الوقت ا يتي أمواال إةافية لألفرقدة القطريدة اصصدها ألمداكن النمدل املشدرتكةو واعتدمت فرقدة النمدل
أن بيددان اجلدددو قددوي يف ذددذا الشد ن ألن تكدداليال إجيددار املكاتددب اسددتمرت يف الدزايد ،يف النديددد مددن
النواصم الوتنية ا أد إىل ارتفاع التكاليال على نطاق املنظومةو

جيم -مل تثباات اشدارالمت بااني اشقطا معني اشرتاامم وا اامع أهناام حااا متااويلي عكلااي أو فرتاامل
م حي اشتكلف
 -97يف يياب ليات مدن قبيدل مدا ورد أعداله متثلدت البددائل يف أشدكال يتلفدة مدن سدبل الوصدول
إىل االسددتثمار اخلد اص لتمويددل تكدداليال التشددييدو ويتةسددد ذلد حاليددا يف خطددة ش دراكة ب د القطدداع
النا واخلاص بدأت النمل ا ألول مر ،فرقة النمل املننيدة لمداكن النمدل املشدرتكة وخددمات املرافدق يف
عددا 2011و وع در املفهددو مسزيددد مددن التحديددد عددا 2015و فالش دراكات ب د القطدداع النددا واخلدداص
تريق ددة منق ددد ،تتناق ددد احلكوم ددة مسوجبه ددا م ددع مط ددور عق د اري لبن دداء مب ددان للمكات ددب عل ددى أرء تق دددمها
احلكومة وفقا ملتطلبات كياات األمم املتحد،و وتم احلكومة اتفاقا منفصال مع وكاالت األمم املتحد،
الدديت ستسددت جر املبدداين لتحديددد اإلجيددار الددذي يتن د دفندده علددى مددد فددرت ،متفددق عليهددا وذددي تتحمددل
املس دديولية النهائي ددة ع ددن س ددداد الق ددرءو وإذا ا ف د وج ددود األم ددم املتح ددد ،ع ددن مس ددتو من د تتحم ددل
احلكومة املسيولية وخيف اإلجيار بشكل متناسبو
__________

()96
()97

“Proposals for UN Task Team on Common Premises and Facility Services to support repositioning

of the UN development system”, p. 3و
Task Team on Common Premises and Facility Services and Business Innovations Group project
team, “Investment and resource request to achieve the 50 per cent common premise target by

2021” (March 2019), p. 3و
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 -98و ذا النهن ميز ،نظريدة ذدي افيدال الندبء اإلداري عدن املنظمدات وتقليدل املخداتر الديت تتندرء
ددا وكدداالت األمددم املتحددد،و أمددا قدددر ،احلكومددات امل دديفة علددى حتمددل ذددذه املخد اتر فتلد مسد لة أخددر و
ص وراو فقددد واجهددت مجيددع املشدداريع يف إسدواتي
واملشددكلة أن إجندداح ذددذ الددنهن جت يكددن كنددا كمددا كددان مت د
وأويندا واببوا يينيدا اجلديدد ،وروانددا ومدالوي حتددايت يف ماولدة تطبيدق الشدراكات بد القطداع الندا
واخلاص ك دا ،متويلو واحلالة اليت تبقت فيها ذذه الشراكة يف إسواتي ذي ربة دار األمم املتحد ،الديت
تواجه حتداي كب ا حيع يرتبهت ذذا الرتتيب بقرارات سي ة ااذت بش ن املبىن نفسهو فالتزا األمم املتحدد،
تد لد  25عاما وذو التزا قابل للتةديد ويكلال أةنا كلفة البناء البالغة  9مالي دوالرو
 -99وتتمثل إحد مشاكل منوذف الشراكة ب القطاع النا واخلداص يف أن اجلهدات الفاعلدة يف
القطاع اخلاص ال تكون أحياا مستند ،لقبول ةماات ائتمانية من احلكومة اليت يفرتء أ ا الشري
بددل تف ددل التنامددل مباشددر ،مددع األمددم املتح ددد،و ويف مددالوي كددان مددن ال ددروري إج دراء دراسددة ج دددو
شاملة لت كيد جدو املشروع ولكن مسا أنه كان من املفرتء أن يكدون مشدروعا حكوميدا فقدد شدلت
النملية لفرت ،من الزمن بسبب كيفية متويل دراسة اجلددو و وقدد خلدا اسدتنراء داخلدي أجدراه بدرامن
األيذيد ددة الن د دداملي ملشد دداريع الش د دراكة ب د د القطد دداع الن د ددا واخل د دداص إىل أن املبد ددادئ األساس د ددية للطرائ د ددق
جت تسددتو وأن األمددم املتحددد ،تتحمددل قدددرا أكددم مددن املخدداتر وأن ف درتات السددداد أتددول بكث د مددن
السنوات النشر املتوخا ،يف السياسة النامة وأن تكاليال التمويل مرتفنةو وتش املنلومات اليت مجنت
أليراء ذذا االستنراء إىل أن مندالت الفائد ،األساسية ترتاوح ب  12و 19يف املائةو
 -100وال تتدوافر لددد أفرقددة األمد م املتحددد ،القطريددة اخلددم ،الالزمددة للتفدداوء مددع القطدداع اخلدداص وحتليددل
سدديناريوذات التمويددل الطويددل األجددلو فهددذه منددامالت ماليددة منقددد ،ولددي مددن الواةد ملدداذا يفددرتء أن
تكون لد الفريق القطري اموعدة مدن املهدارات الالزمدة لوةدع الرتتيبدات املثلدىو وعداد ،مدا تتشدكل تبيندة
الصفقات املتوخا ،من خالل مبل اإلجيار الذي تدفنه املنظمات حالياو وييدي ذل إىل فرتات استهال
أتول للمستثمرين السرتداد تكاليفهم وإىل ارتفاع كب يف اموع املدفوعات اليت تيديها األمم املتحد،و
 -101وجت متثد ددل الشد دراكات بد د القطد دداع الند ددا واخلد دداص وسد دديلة للتغلد ددب علد ددى عقبد ددة االسد ددتثمار املسد ددبق
وال كددن اعتبارذددا حددال فندداال مددن حيددع التكلفددة ابلنسددبة ملنظومددة األمددم املتحددد ،وفقددا للممارسددات احلاليددةو
وجت يتحقق سدو مشدروع واحدد علدى الدريم مدن الوقدت والطاقدة الدذي كرسدته مخسدة أفرقدة قطريدة وفرقدة النمدل
املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق وما جنم عن ذل من ت دك اليال املندامالتو وينبغدي اسدتنراء
اخلددم ،املكتسددبة يف اددال الشدراكات بد القطدداع النددا واخلدداص للنظددر يف التنددديالت الالزمددة للتغلددب علددى
النقبدات القانونيددة ومناجلددة مسد لة تكدداليال التمويددل املرتفنددة بسدبل منهددا علددى سددبيل املثددال دراسددة اخليددارات
املتنلقددة بتوزيددع املخدداترو و كددن أن يشددكل ذددذا االسددتنراء جددزءا مددن دراسددة أوسددع نطاقددا خليددارات اسددتخدا
التمويل اخلاص ألماكن النمل املشرتكة وينبغي أن يستند إىل خمات خارجية ميذلة حسب االقت اءو
 -102وابلنظ ددر إىل اخل ددم ،املكتس ددبة م ددن خ ددالل إت ددار الش دراكة ب د القط دداع الن ددا واخل دداص ينتق ددد
املفتشان أن فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال وفرقدة النمدل اسدتندا إىل أسد صدلبة يف أتكيددمها
أن لية التمويل الرأ ا ستقلا تكاليال التمويل مسالي الدوالراتو وال ين دعم ذذا النهن اإلتداء
لن البن دداء ذ ددو احل ددل األف ددلو وق ددد متث ددل أح ددد اجلوان ددب ا ام ددة لنم ددل اموع ددة االبتك ددارات األعم ددال يف
األشددهر الد د  18املاةددية يف تنزيددز فهددم اجملموعددة للفددرص املتاحددة للتةميددع داخددل املبدداين القائمددةو وريددم أن
تل االسرتاتيةية قد تكون جدير ،ابالذتما فدين امدتال األدوات الالزمدة إلربحدة تشدييد مبدىن جديدد
أو ديد مبىن قد قد يكون أي ا جديرا ابالذتمدا عنددما تكدون ذدذه األدوات أف دل احللدول لتةمدع
األفرق ددة القطري ددةو فنل ددى س ددبيل املث ددال مل دداذا تكب ددد تك دداليال ق دددرذا  35ملي ددون دوالر الس ددت ةار مب ددىن يف
مالوي بينما يكلال بناؤه  12مليون دوالر
34
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 -103ومن املتوقع أن ييدي تنفيذ التوصية التالية إىل تنزيز فنالية وكفاء ،النمل على مس لة األماكن
املشرتكة على صنيد املنظومةو
اشتوصي

5

ينبغ ااي أن يرتك ااا األم ااني اشرت اامم واشرؤس اامء اشتنفي ااذيون اآلم اارون ملمسس اامت منظوم ا األم اام
املتحدة مرتم يف إطمر كوعا األمام املتحادة شلتنكيا املساتدام علاى اساترتراض اشادروس املساتفمدة
م ا ةة املكتسب م اشدرالمت بني اشقطمعني اشرتمم وا مع فيكم يترتلق أبممل اشرتكا املد ل ،
واشقي اامم ،حبل ااول هنمي ا ع اامم  ، 2022با اايمغ ت اادابري تل ااا احتيمج اامت اشتكوي ااا اشرأ اام شلكب اامدرات
املترتلق ا أبماامل اشرتكااا املد ا ل  ،ااام يف ذشااك إمكمني ا إنداامء آشي ا تاادار مرلاازاي ،شكااي تنظاار فيهاام
اجلكرتي اشرتمم إذا شزم األمر.
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اثمنم -تطبيق اشت طيط املتكمما على املستوى اإلقليكي
 -104أد التخطيهت ألماكن عمدل مشدرتكة بشدكل حصدري تقريبدا يف سدياق األنشدطة التنفيذيدة مدن
أج ددل التنمي ددة وال ي دزال ي دديدي إىل األث ددر ي د املري ددوب في دده املتمث ددل يف اس ددتبناد مراف ددق ذام ددة م ددن اإلت ددار
التشرينيو وذذه املرافق ذي مكاتب األمم املتحد ،املوجدود ،خدارف املقدر واللةدان االقتصدادية اإلقليميدة
حيع حتتفظ األمانة النامة لألمم املتحد ،مسرافق واسنة النطاق وحيع تتةمدع أي دا جهدات فاعلدة يف
اجملددال اإلمنددائي واإلنسدداينو وجت تتن دداول كيفيددة مراعددا ،ذ ددذه املرافددق ةددمن إت ددار أمدداكن النمددل املش ددرتكةو
وال تشددمل إج دراءات اجلمنيددة النامددة املتنلقددة ابألنشددطة التنفيذيددة مددن أجددل التنميددة عدداد ،مرافددق األمانددة
النامة اإلقليمية ذذه أل ا تتطرق إليها يف سياق توصيات اللةنة اخلامسةو
 -105وت ددم املواق ددع ال دديت ت دديوي مكات ددب إقليمي ددة ملنظوم ددة األم ددم املتح ددد ،أع دددادا كب د  ،م ددن الكي دداات
واألفراد املوجودين فيها أليراء شدىتو وأشدارت الوحدد ،يف تقريدر حدديع النهدد إىل ةدرور ،عدد إيفدال
الفرص املتاحة لتحقيق مكاسب يف الكفداء ،علدى الصدنيد اإلقليمدي األمدر الدذي جت جيتدذب سدو اذتمدا
مدود رمسا بسبب تنوع الف ات املوجود ،ومن مث عد تكليال أي منهدا ابملسديولية()98و وتنهدد األمد الندا
ص ول اإلقليميدةو وأفداد لنده
يف وقت الحق مسناجلة ذذه املس لة يف سياق اإلجراء املنشود إلعداد ،ذيكلدة األ د
تل ددب إىل ائب ددة األم د الن ددا أن اتنم ددل م ددع كيد دداات منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،اإلمنائي ددة م ددن أج ددل حتديد ددد
اخلدددمات اإلداريددة الدديت كددن تقددد ها مسزيددد مددن الكفدداء ،إىل املكاتددب اإلقليميددة مددن خددالل مكاتددب دعددم
إداري مشددرتكة (مث ددل امل دوارد البش درية واملش ددرتايت) علد ى ي درار اجله ددود ال دديت نب ددذ ا عل ددى املس ددتو القط ددريو
وسنسنى أي ا حيثما كان ذل كنا إىل االشرتا يف املواقع من خالل أماكن عمل مشرتكةا()99و
 -106ومثددة اموعددة فرعيددة ذامد ة علددى الصددنيد اإلقليمددي ذددي اللةددان االقتصددادية اإلقليميددة واملكاتددب
املوجد ددود ،خد ددارف املقد ددر حيد ددع تد دددير ا ألماند ددة النامد ددة لألمد ددم املتحد ددد ،مرافد ددق رئيسد ددية وال سد دديما اللةند ددة
االقتص ددادية ألفريقي ددا واللةن ددة االقتص ددادية ألمريك ددا الالتيني ددة والك دداري واللةن ددة االقتص ددادية واالجتماعي ددة
آلسدديا واحملدديهت ا ددادئ واللةنددة االقتصددادية واالجتماعيددة لغددرت سدديا ومكتددب األمددم املتحددد ،يف ن د وتو
وتوجددد يف تل د املواقددع أي ددا مكاتددب قطري ددة وإقليميددة للةهددات الفاعلددة يف اجملددال اإلمنددائي واإلنس دداين
التابنة ملنظومة األمم املتحد،و وتتسم ابتساع نطاقهاان فن وت وأديد أاباب تست ديفان أكثدر مدن 4 000
مو ددال مددن منظومددة األمددم املتحددد ،يف كددل منهمددا أمددا ابنكددو فتست دديال حنددو  2 500مو ددالو وكثد
منهم مست جر لد اللةان االقتصادية اإلقليمية ومكتب األمم املتحد ،يف ن وت بينما يف ل خرون
ي مست جرين لتل اجلهات الوجود يف املبىن نفسه أي ا()100و
 -107واملرافق املوجود ،يف اللةان االقتصادية اإلقليميدة ومكتدب األمدم املتحدد ،يف ند وت ذدي قواعدد
حا ة األمهيدة لتلبيدة االحتياجدات مدن أمداكن النمدل واخلددمات لوجدود األمدم املتحدد ،األوسدع نطاقدا يف
البلدددان املننيددةو يد أن إتددار االةددطالع ددذا الدددور مقيدد ألن األمانددة النامددة لألمددم املتحددد ،ال تدددمن
دائما احتياجات كياات األمم املتحد ،األخر يف اطيهت و ديد تل املرافقو
 -108وعقد ددب اعتمد دداد اجلمنيد ددة النامد ددة القد درار  259/65وةد ددع األمد د الند ددا برااد ددا تويد ددل األجد ددل
لألصددول النقاريددة واس درتاتيةية لتحديددد األولددوايت ابلنسددبة ألمدداكن عمددل األمانددة النامددة لألمددم املتحددد،
عل د ددى الص د ددنيد الن د دداملي ين د ددر ابس د ددم االس د ددتنراء االس د درتاتيةي للمراف د ددقو ومش د ددل االس د ددتنراء حتدي د ددد
__________

( JIU/REP/2018/5 )98الفقر98 ،و
( A/74/73-E/2019/14 )99الفقر116 ،و
( A/73/344 )100الفقر8 ،و
36

GE.20-10613

JIU/REP/2020/3

االحتياج ددات ال دديت تش ددكل األس دداس ملقرتح ددات م دددد ،تتنل ددق ابملش دداريع وت ددوف امل دواردو وم ددن ب د ن دواتن
االسددتنراء عمليددة التنددديل التقددو ي املتواصددلة ملقاومددة ال دزالزل يف مقددر اللةنددة االقتصددادية واالجتماعيددة
آلسدديا واحملدديهت ا ددادئ واسددتبدال املبدداين مددن ألددال إىل ايء يف مكتددب األمددم املتحددد ،يف ند وت و ديددد
قاعة أفريقيا يف مقر اللةنة االقتصادية ألفريقياو
 -109وي طلع ابلتخطيهت املستقبلي ذه املرافق من منظور متطلبات األمانة النامدة لألمدم املتحدد،و
ويست يال مجيع ذذه املرافق مست جرين خرين رببن ملنظومة األمم املتحدد ،ولدذل ال بدد أن يشدمل
التةديد األماكن اليت يشغلو او ي أن عملية االستنراء االسرتاتيةي للمرافق الديت لدت تركدز علدى
احلف دداأ عل ددى األم دداكن املوج ددود ،واس ددتخدامها مسزي ددد م ددن الكف دداء ،ال تت ددمن متام ددا تقييم ددا مل ددا إذا ك ددان
ابإلمكان تطوير مرافق األمانة النامة لألمم املتحد ،وسبل تطويرذا لتلبيدة احتياجدات الكيداات األخدر
التابنة ملنظومة األمم املتحد،و
 -110ووفقا لألم النا على سبيل املثال ايواجه مكتب األمم املتحد ،يف ن وت تلبات مستمر،
لتوف مكاتب إةافية للمست جرين احلالي الذين يدودون توسديع نطداق عمليدا م ف دال عدن الوكداالت
والصناديق والمامن اليت تريب يف نقل عمليا ا إىل امع جيغ يا()101و وتوخيا للتوةي فين املديرين
يف مكت ددب ن د وت يتفهم ددون ددرو اتم ددع األم ددم املتح ددد ،األوس ددع نطاق ددا ولك ددن السياس ددة ال دديت ت ددنظم
التخطيهت لالستنراء االسرتاتيةي للمرافق مقيد،و
 -111وتشددهد اللةنددة االقتصددادية واالجتماعيددة آلسدديا واحملدديهت ا ددادئ املسد لة نفسددها مددن منظددور خددرو
فاملنلومددات املقدمددة إىل اجلمنيددة النامددة تشد إىل أن إدار ،اللةنددة تواصددل الددرتوين ألمدداكن النمددل بوصددفها
موقنددا مسددتقبليا منددا ومسددتداما يسددهل الوصددول إليدده يف املنطقددة مددن أجددل اأمددم متحددد ،واحددد،او أمددا مددن
الناحيددة النمليددة فددين التخطدديهت يركددز علددى احتياجددات األمانددة النامددة ويتفددرع عندده تددوف أمدداكن لكيدداات
أخر و فنلى سبيل املثال ستطبق اللةنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليهت ا ادئ يف إتدار مشدروع
التنددديل التق ددو ي ملقاومددة ال دزالزل املنفددذ حالي ددا مندداي أش ددد كفدداء ،يف إدار ،األم دداكن ددا س دديتي مس دداحة
قدددرذا  1 800مددرت مربددع كددن أتج ذددا لرخ درينو وخيتلددال الددنهن احلددا املتبددع إزاء أتج د احليددز الددذي قددد
يصددب شددايرا عددن التخطدديهت املسددتقبلي لتطددوير املرافددق الددذي يراعددي الفددرص املتاحددة للمنظومددة برمتهدداو ويف
أدي أاباب رمسدا مكدن التخطديهت إلدراف جهدات أخدر مفوةدية شديون الالج د وبدرامن األيذيدة النداملي
من االذتما املتواصل ابالنتقال إىل امع اللةنة االقتصادية ألفريقيا يف مباين يستطينان متويلهاو
 -112واألسدداس املنطقددي للةددزء املتنلددق اصددالح عمليددات تسددي األعمددال يف سددياق إصددالح املنظومددة
اإلمنائية ذو اتباع ن شامل إزاء مجيع األصول وخطوس األعمال ذات الصدلةو ولدي ذندا سدبب واةد
السدتبناد أصدول األماندة النامدة لألمدم املتحدد ،وال سديما يف املواقدع الديت تنشدر فيهدا األماندة ومنظومدة األمددم
املتحد ،اإلمنائية حةمدا ةدخما مدن ا ياكدل األساسدية وعدددا كبد ا مدن املدو ف و فينبغدي أن يطبدق األمد
النا منظورا يشمل املنظومدة لسدرذا عندد اطديهت االحتياجدات مدن املرافدق يف اللةدان االقتصدادية اإلقليميدة
واملكاتددب املوجددود ،خددارف املقددر يف بلدددان األفرقددة القطريددةو وقددد أبلد اجلمنيددة النامددة ابلفنددل لندده كددن أن
ينظر يف احتياجات الوكاالت املتخصصة والصناديق والدمامن يف نطداق االسدتنراء االسدرتاتيةي للمرافدق
إذا تلب منه ذل ()102و ي أن اجلمنية النامة جت تقد توجيهات إةافية يف ذذا الصددو
 -113وتطبيق سياسات موحدد ،علدى نطداق املنظومدة بشد ن مبدادئ ومنداي اصديا احليدز املكداين
مثل أماكن النمل املرنة ييسر اتباع ن شامل لتلبية االحتياجات من األماكن املخصصة للمكاتب يف

__________

()101
()102
GE.20-10613

A/73/344
A/70/697

الفقر8 ،و
الفقر65 ،و
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املواقع اإلقليميةو ي أن ذل لي شرتا مسبقا كما يت من ربة اللةنة االقتصادية واالجتماعيدة
آلسيا واحمليهت ا ادئ ومكتب األمم املتحد ،يف ن وت يف النمل وفقا ملتطلبات النمالء احملدد،و وينبغدي
التشديد أي ا على أن اتباع ن شامل للنظر فيما إذا كانت أماكن عمل األمم املتحد ،قدادر ،علدى أن
تستوعب بفنالية من حيع التكلفة مزيدا من اجلهات الفاعلة التابنة ا وسبل استينا ا إايذدا ال خيدل
بكيفية متويل أي مشروع الحقو
 -114ومن املتوقع أن ييدي تنفيذ التوصية التالية إىل زايد ،الكفاء ،والتنسيق والتناون ب ميسسات
منظومة األمم املتحد ،فيما يتنلق بتخطيهت االحتياجات من أماكن النملو
اشتوصي

6

ينبغي شلمكرتي اشرتمم أن تطلب يف دور م اشسمدس واشسبرتني إ األماني اشرتامم أن يادرج،
ابشتداامور مااع اشرؤساامء اشتنفيااذيني اآلمااري ملمسساامت منظوم ا األماام املتحاادة ،حسااب االقتضاامء،
احتيمج اامت اشولا اامالت واشا اانمديق واشا اةامج ما ا حيا ااز املكمت ااب يف سا اايمق إع ااداد االسترتراضا اامت
االس اتيمي املقبل ملرافق املكمتب املوجودة ممرج املقر واشلممن االقتامدي اإلقليكي .
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اتسرتم -اشنظر يف إدارة اشرتقمرات على اشارتيد اشرتمملي
 -115من ي املرج أن يديدي النظدر يف أمداكن النمدل املشدرتكة كدال علدى حدد ،إىل مناجلدة أوجده
القصور الرئيسية اليت تنرتي أسلوب منظومدة األمدم املتحدد ،يف حيداز ،أمداكن النمدل وإدار دا يف امليددانو
وقد عمت عن ذل فرقة النمل املننية لماكن النمل املشدرتكة يف االسدرتاتيةية الديت أعدد ا يف 2014
خ تنب من خالل مالحظتها الذكية التاليةان
ا إن افتقددار األمددم املتحددد ،إىل خطددة اسدرتاتيةية و ددن منسددق جنددل املنظومددة برمتهددا عرةددة لدزايد،
تكاليال املرافق وازدواجية اجلهود وتكرارذا يف اإلدار ،الداخليةو ويف كث مدن احلداالت ينتهدي األمدر إىل
حتميل املنظومة أعباء مرافق تفتقر إىل الكفاء ،وقد تشكل خطرا على صدحة املدو ف وسدالمتهمو ومدن
ش د ن وجددود رؤيددة أتددول أجددال لالحتياجددات عل ددى نطدداق املنظومددة واتبدداع دن تت ددمن ف درتات مناس ددبة
للنود ،وتنسيق التخطيهت وامليزنة من جانب يتلال امليسسات أن يساعد على مناجلة مواتن ال نال
ذذه وحتقيق أعلى جود ،لف ل سنرا()103و
 -116وال يوجددد ددن عدداملي منسددق لتخطدديهت ذددذه املرافددق وحياز ددا وإدار دداو واملشددكلة ذددي أن الددنهن
املتبددع إزاء أمدداكن النمددل يركددز علددى تلبيددة كددل منظمددة احتياجا د ا اخلاصددةو وحتدداول خطددة أمدداكن النمددل
املشرتكة تغي ذذا النهن إىل حد ما ابلسني عاد ،إىل إدخال تنديل تقو ي بندد أن تفدرء الكيداات
حقائق على أرء الواقعو وعالو ،على ذل فين أماكن النمل املشرتكة ذي االستثناء وليست القاعد،
فيما يتنلق لماكن عمل األمم املتحد ،يف امليدانو
 -117وبدال من اتباع ن ازأ مرتبهت ابملوقع أو امليسسة كن األخذ بنظر ،عاملية حلافظة تلكات
منظومددة األمددم املتحددد،و فقددد حددع الد مراجنددي احلسدداابت علددى سددبيل املثددال األمددم املتحددد ،علددى
وةع اسرتاتيةية عاملية للنقاراتو وير أن اإلدار ،االسرتاتيةية للنقار على الصنيد الناملي أمدر حاسدم
األمهية لقدر ،املنظمة على حتقيق أذددافها()104و وشدةنت الورقدة الديت أعددذا عدن الددروس املسدتفاد ،مدن
املخطهت النا لتةديد مباين املقر على اتبداع دن يشدمل احلافظدة لكملهدا يف اطديهت حافظدة النقدارات
وإدار ددا ووةددنت يططددا يبد كيفيددة تنظدديم وعمددل مكتددب مند ادار ،احلافظددة()105و وااددذت األمانددة
النامة لألمم املتحد ،تداب لتطبيق ذذا النهن على احتياجا او
 -118ويت من ربة دامت أكثر من  50عاما أن ملنظومة األمم املتحد ،حاجة دائمة ابلفندل إىل
اموعة واسنة من أماكن النمل بن ها يف بلدان األفرقة القطريدة حيد ع ال تدزال سدوق النقدارات يد
اةةة أحياا ومكلفة جدا يف كث من األحيانو
 -119وإن اس ددتناد الما ددة يف األم ددم املتح ددد ،إىل الطل ددب واتس ددا بن د أن دواع النم ددل بط ددابع ميق ددت
وابسددتحالة التنبددي لددزء منهددا يدديداين إىل تفدداوت مندددالت تغد احتياجددات كددل كيددان مددن احليددز املكدداينو
ولي ذنا سبيل خر لفهدم تطدور وجدود الكيداات اإلنسدانية يف موقدع مدا علدى املسدتو دون الدوت و
ومثة مكاتب أخر تبقى يف املوقدع نفسده جليدل أو أكثدرو وتكدون الدوالايت وامليزانيدات السدنوية مشدرتكة
حىت ابلنسبة للنمليات الكم مثدل قواعدد حفدظ السدال أو ييمدات الالج د الديت قدد يطدول وجودذدا
يف مكان ماو
__________

(“Strategy for establishing UN common premises (2014–2017)”, para. 10 )103و
( A/71/5 (Vol. I) )104الفقر114 ،و
( A/71/5 (Vol. V) )105الصفحات 70-68و
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 -120وال تدددخل إدار ،النق ددارات نياب ددة عددن مجي ددع كي دداات األم ددم املتحددد ،األخ ددر يف ص ددلب الوالي ددة
املنوتددة لي كيددان مددن كيدداات األمددم املتحددد،و فكددل كيددان مكلددال بواليددة رعايددة عملياتدده وتنتددم إدار،
النقارات نفقات تشغيليةو وتظل حوافز النمل اجلماعي والدعم مدود،و ي أن منطق ن احلافظة يف
إدار ،النقددارات الددذي اقرتحدده ال د مراجنددي احلسدداابت لألمانددة النامددة لألمددم املتحددد ،قددد ينطبددق علددى
نطاق أوسدعو وحةدم حافظدة املمتلكدات امليدانيدة لألمدم املتحدد ،اتمندة كبد مسدا يكفدي ابلفندل لتميدر
إنشاء مكتب مه يصا أو وحد ،مهنية يصصة من مديري املمتلكاتو يد أن احلداجز األساسدي
يكمددن يف ددزؤ التمويددل واحلوكمددة عمومددا ويف اإلتددار القددانوين لددد بند الكيدداات ددا يند أن كددل
كيددان خي ددع ذددذا األمددر إلدار ،مددو ف مدددرب وذوي خددم ،يف ادداالت أخددر و وفيمددا عدددا اسددتثناءات
مدود ،فين إدار ،النقارات ليست اموعة مهارات راسخة أو مسارا مهنيا يف األمم املتحد،و
 -121وإدراكددا لددذل ينكددال صددندوق األمددم املتحددد ،للسددكان علددى التمدداس خدددمات مددن شددركات
عقاري ددة اري ددة ذات نط دداق ع دداملي لتق ددد تائف ددة م ددن اخل دددمات االستش دداريةو وم ددن ب د ذل د خ دددمات
الت ج الناملية اليت تدعم املكاتدب القطريد ة يف دراسدة األسدواق والتفداوء علدى عقدود اإلجيدارو وتشدمل
املها املتوخا ،أي ا اخلددمات االستشدارية بشد ن النقدارات االسدرتاتيةية مسدا يف ذلد علدى سدبيل املثدال
ال احلص ددر تقي دديم اخلي ددارات االس درتاتيةية ودراس ددات اجل دددو وحتلي ددل ا اذ ددات الس ددوق واملفاوة ددات م ددع
مقدداو البندداء احملتملد وإسددداء املشددور ،بشد ن نظددم إدار ،اإلجيددارات واالةددطالع بدددور ثددل للنمددالء يف
املشداريعو وتسددتهد ذددذه اخلدددمات تلكددات الصددندوق يف املقددا األول لكددن الصددندوق يددر أ ددا قددد
تكددون مناسددبة يف بن د األحيددان للمبددادرات املتخددذ ،عل ددى نطدداق منظومددة األمددم املتحددد ،مثددل إنش دداء
أم دداكن عمد ل مش ددرتكةو وينبغ ااي شلرؤس اامء اشتنفي ااذيني اشنظ اار يف اشترت اامون م ااع ص ااندوق األم اام املتح اادة
شلسااكمن علااى امتباامر ساابا احلاااول علااى ا ااةة اشفني ا شاادعم ختطاايط وتطااوير وإدارة احتيمجاام م
اشرتقمري  ،ام يف ذشك أممل اشرتكا املد ل .
 -122وجت تصد ددل منظومد ددة األمد ددم املتحد ددد ،بند ددد إىل مرحلد ددة الن د ددن يف تفك ذد ددا بشد د ن االسد ددتثمارات
الرأ الي ددة وأدوات ال دددين ال دديت ال يس ددم ددا عموم ددا فيم ددا يتنل ددق حبافظ ددة تلكا دداو وال متلد د ثقاف ددة
أو أدوات بتدة لقيدداس وتطبيدق مفدداذيم االسدتثمار النقدداري األساسدية مثددل فدرتات االسددرتداد ومندددالت
النائد وصايف القيمة احلالية ومندل الشغل الفنلي وإدار ،املخاتر بتنويع احلوافظو وتتةلدى جواندب مدن
ذل يف احملاوالت اليت جت تكلل ابلنةاح عموما للحصول على االستثمار اخلاص من خدالل الشدراكات
بد القطدداع النددا واخلدداصو ومددا جت تكلددال منظومددة األمددم املتحددد ،أحدددا أو جت هددزه للتفكد أفقيددا يف
االحتياجات من امل متلكات على أساس مشرت ب الوكداالت فقدد ال تددر ومدن مث ال تغتدنم فد رص
االسدتثمار النقداري الديت رمسدا تبددو واةدحة للنددامل يف قطداع املمتلكداتو وأوةد مثدال علدى ذلد ذددو
استمرار األمم املتحد ،بوصفها كياا مجاعيا يف بلد يف دفع إجيارات سنوية عاليدة جددا تيلدة جيدل كامدل
على تلكات قد ة منفصلة متندد( ،ي مناسبة يف كث من األحيان)و
 -123وإن ميسسات منظومة األمم املتحدد ،اتمندة ذدي جهدات مسدت جر ،موثدوق دا جملموعدة كبد ،
مددن أمدداكن النمددل علددى املدددي الطويددل والقصددرو وإذا تقددرر مينهددا يف مكددان واحددد فددين ذلد سدديتي
فرصددا اسددتثمارية ازيددة ملنظومددة األمددم املتحددد ،واملسددتثمرينو وجددوذر األمددر ذددو التفكد يف إدار ،عقددارات
األمم املتحد ،بوجه عا بدال مدن النظدر إليهدا ابعتبارذدا ادرد اموعدة فرعيدة مدن أمداكن النمدل املشدرتكةو
ومن ش ن اوز تابع التةزؤ يف إدار ،النقارات يف منظومدة األمدم املتحدد ،وإةدفاء الطدابع املهد عليهدا
أن يتيح ددا فرص ددة ملواجه ددة حت دددايت م ددن قبي ددل األم ددن والتخ د والتن دداون والكف دداء ،مسزي ددد م ددن االتس دداق
واالنسةا و ويف ةوء ذل ينتقد املفتشان أن من املفيد استكمال النمل اجلاري بش ن أماكن النمل
املشرتكة ابستكشا جدو اتباع ن أكثر توحيدا إلدار ،النقارات يف امليدانو ويتمثل املفهو املركدزي
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يف استكش ددا شد دراكة تشد ددغيلية مش ددرتكة بد د وكد دداالت األمد ددم املتح ددد ،مثد ددل وحد ددد ،إدار ،النقد ددارات يف
امليدان كن أن ت طلع مسا يليان
(أ)

تقد دعم اخلماء يف إدار ،النقارات إىل مجيع كياات األمم املتحد ،املشاركة؛

(ب) إدار ،اموع حافظدة املمتلكدات امليدانيدة املوجدود ،لدد كدل كيدان مدن كيداات األمدم
املتحد ،أو إدار ،جزء منها؛
(ف) النمل مع مقاو البناء الوتني والدولي ومع احلكومات على تطوير أماكن عمل
األمم املتحد ،حسب االقت اء؛
(د)

وةع ن متويلية للتخفيال من املخاترو

 -124و كن ذا الكيان الذي ينمل على أساس اسرتداد التكاليال ابلكامل ةمن ذيكل حوكمة
يتسم بدرجة عالية من الشفافية أن يتبع ةا مينيا للتخفيال من املخاتر املالية حبيع يوزع ياتر
اإلجيار على النديد من البلدان واملرافق والكياات لتحقيق االستقرار يف مندالت إجيدار املرافدق وخفد
متوسطها عموماو
 -125واستقي ذذا النهن بتصر من ورقة أعدت قبل أكثر مد ن سدنت لفرقدة النمدل املننيدة لمداكن
النمل املشرتكة وخدمات املرافقو ويتي ذذا النوع من النهن التةميني فرصة لتطبيق منظور على نطاق
املنظومة مع االعرتا لن التةزؤ احلا يف منظومة األمم املتحد ،جينل ذذا النهن أمرا صنباو ي أن
فكددر ،اللةددوء إىل جهددة مشددرتكة لتقد د اخلدددمات علددى نطدداق اخلطددوس التنظيميددة ليسددت جديددد،و ومددن
املهم أي ا يف ذذا الصدد أن أكثر من نصدال مجيدع أمداكن النمدل امليدانيدة يددار ابلفندل مسوجدب سدلطة
مفوةة من األم النا و
 -126ومددن املتوقددع أن يدديدي ت نفيددذ التوصددية التاليددة إىل تنزيددز االتسدداق يف النمددل امل ددطلع بدده علددى
نطاق املنظومة بش ن أماكن النمل املشرتكةو
اشتوصي

7

ينبغي أن يدرس األمني اشرتمم واشرؤسمء اشتنفياذيون ملمسسامت منظوما األمام املتحادة اشا
شااديهم أماامل عكااا يف املياادان جاادوى إنداامء آشيا موحاادة إلدارة اشرتقاامرات يف املياادان وأن يقاادموا
تقريرا ع نتمئج تلك اشدراس إ اجلكرتي اشرتمم يف دور م اشثممن واشسبرتني.
 -127تد درتبهت ذد ددذه املسد د لة جزئي ددا علد ددى األقد ددل مسنامل ددة األمد ددم املتحد ددد ،كي دداات أخد ددر مد ددن املنظومد ددة
ابعتبارذددا جهددات مسددت جر ،وليس ددت ش دريكةو ويددنا ق درار اجلمني ددة النامددة  213/41علددى فددرء أس ددنار
ارية على املست جرينو وتشددد الو ئدق املتنلقدة ابملشداريع املنبثقدة مدن االسدتنراء االسدرتاتيةي للمرافدق
على دور اجلهات الفاعلة األخر يف األمم املتحد ،ابعتبارذا كياات مست جر ،كدن أن تددر إيدرادات
ومع ذلد ال ينظدر إليهدا البتدة مدن منظدور الشدراكاتو فقدد أفداد الد مراجندي احلسداابت علدى سدبيل
املثال لن األماندة النامدة يف نيويدور تفدرء علدى املسدت جرين سدنرا يتةداوز إىل حدد بنيدد السدنر الدذي
تدفن دده ذ ددي ملالكه ددا التة دداري و وأوص ددى اجملل د أي ددا لن تكف ددل اإلدار ،أن يك ددون س ددنر اإلجي ددار دداثال
ابل ددبهت لألسددنار السددائد ،يف السددوق حاليددا يف كددل موقددع()106و وال ش د يف أن حتصدديل اإلجيددارات مددن
البديهيات ي أن املدرء يتسداءل جت تفدرء األماندة النامدة لألمدم املتحدد ،علدى مسدت جريها سدنرا يتةداوز
__________

()106
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التك دداليال ال دديت تتكب دددذا ذ ددي وال س دديما عل ددى كي دداات تش ددكل م ددن الناحي ددة القانوني ددة ج ددزءا م ددن األم ددم
املتحد،و وقد اعتمت فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق ذذه املس لة عائقا أما
إرسدداء أمدداكن عمددل مشددرتكة()107و ويف إتددار أمدداكن النمددل املشددرتكة تددنا مددذكر ،التفدداذم املوحددد ،الدديت
وقنته ددا كي دداات منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،عل ددى أن اإلجي ددار يس ددتند ع دداد ،إىل اس ددرتداد التك دداليالو وينبغ ااي
ش مااني اشرتاامم أن يسااترترض مساانش األساامس اشااذي يرتكااز عليااه يف فاارض ساارتر إجياامر علااى ولاامالت
منظوم األمم املتحدة وصنمديقهم وبرا هم ،وأن ينظر يف تقدمي مق حمت إ اجلكرتي اشرتمم ملواءم
نمرسمت األممن اشرتمم مع املكمرسمت املطبق على أممل اشرتكا املد ل بوجه أعم.

__________

(“Strategy for establishing UN common premises (2014–2017)”, para. 51 )107و
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عمشرا -ينبغي توضيح وحتسني اشقيمدة واآلشيمت املد ل بني اشولمالت
 -128م ددن أب ددرز اس ددتنتاجات ذ ددذا االس ددتنراء أن الرتتيب ددات املش ددرتكة ب د املنظم ددات للنه ددوء لم دداكن
النمل املشرتكة وذدي مسدنى مشدرت بد الوكداالت بطبينتده ليسدت كافيدة للغدرء املنشدودو وذدذه الفكدر،
ش د فا جديد ددداان ف دق د د أدركهد ددا واةد ددنو السياسد ددات وحتمسد ددت د ددا محاسد ددا شد ددديدا ودافند ددت عنهد ددا
ليسد ددت ك د
اجملموعدات السداعية مباشدر ،إىل توجيده األعمدال املتنلقدة لمداكن النمدل املشدرتكةو وتشدمل الق دااي الرئيسددية
احلاجة إىل اسرتاتيةية ذات دفع مركزي وإىل دعم لتكملة االعتماد املنتاد علدى دن تصداعدي إزاء أمداكن
النمددل املشددرتكة؛ وةددرور ،تنزيددز ومتكد اآلليددات املشددرتكة بد املنظمددات الدديت تتددوىل اإلشدرا علددى خطددة
أمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق؛ واحلاجددة إىل توةددي خطددوس السددلطة واملسدداءلةو وينبغددي إعدداد،
النظ ددر يف مس دديوليات وأس دداليب عم ددل وق دددرات الكي دداات الرئيس ددية املكلف ددة مسه ددا تنظيمي ددة مش ددرتكة بش د ن
أم دداكن النم ددل املش ددرتكة وعل ددى رأس ددها اموع ددة األم ددم املتح ددد ،للتنمي ددة املس ددتدامة ال دديت تنم ددل م ددن خ ددالل
اموعته ددا املنني ددة ابالبتك ددارات يف ا ددال األعم ددال وفرق ددة النم ددل التابن ددة ددا املنني ددة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة
وخدمات املرافق ومكتب التنسيق اإلمنائي والتنسيق فيما بينها دعما ألفرقة األمم املتحد ،القطريةو

أشف -اشنهج اشتامعدي ال يكفي أفرق األمم املتحدة اشقطري تتحكا جزءا مفرطام ما
عبء حتقيق اشنتمئج املترتلق أبممل اشرتكا املد ل
 -129مثلم ددا ذ ددو مب د يف تق ددارير األم د الن ددا الندي ددد ،ويف ماة ددر اجتماع ددات فرق ددة النم ددل املنني ددة
لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق ذنا عوامل كثد  ،تديثر علدى احتمدال إتدالق وجنداح مبدادرات
بشد ن أمدداكن النمددل املشددرتكة علددى حنددو مددا أكدتدده املنظمددات املشدداركة يف ردودذددا علددى اسددتبيان وحددد،
التفتد دديو املشد ددرتكةو ومد ددن أبد ددرز السد ددمات التمكينيد ددة يف ذد ددذا الصد دددد وجد ددود حكومد ددة م د د يفة منخرتد ددة
ومتحمسة وقياد ،من جانب املنسق املقيم و وذنا أمثلة كث  ،تدل على ذل و
 -130وعلى الريم من االعرتا لمهية ذذه النوامل احمللية فين جزءا كب ا مدن املسديولية عدن إجيداد حلدول
بش ن أماكن النمل املشرتكة يقع على عاتق املستو احمللي أي الفريق القطريو ويقت دي النمدوذف األساسدي
م ددن ذ ددذه األفرق ددة حتدي ددد املتطلب ددات وبي ددان اجل دددو وإجي دداد احلل ددول التقني ددة واملالي ددة ابالعتم دداد عل ددى األدوات
والنمدداذف الدديت تقدددمها فرقددة النمددلو وتبد سددةالت فرقددة النمددل أن األفرقددة القطريددة ليسددت اهددز ،يف كثد مددن
األحيد ددان لالةد ددطالع د ددذه املهد ددا و وتشد د الدراسد ددة االستقصد ددائية ألفرقد ددة إدار ،النمليد ددات الد دديت أجنز د ددا إدار،
الشيون االقتصادية واالجتماعية يف إتار عملها على تنفيذ االستنراةات الشاملة للسياسدات الديت دري كدل
أربع سنوات إىل أن اعددا قليال من أفرقة إدار ،النمليات اجمليبة أفاد لنه بصدد إنشاء أماكن عمل مشرتكة
ولكنه ذكر أن النملية نفسها تويلة األمد وشاقة وب وقراتية يف كث من األحيانا()108و
 -131و د ددل اإلف د دراس يف نقد ددل الص د ددالحيات إىل األفرقد ددة القطري د ددة مد ددن دون دع د ددم متكي د د م د دواز م د ددن
امليسسات ة متيز النهن املتبع يف عمليات تسي األعمال عموما()109و ويبدو أن األم النا ونظراءه
ق ددد فهم دوا احلاج ددة إىل إع دداد ،املن دداير ،مثلم ددا يت د م ددن اجله ددود الرامي ددة إىل اعتم دداد االع درتا املتب ددادل
وتقاسددم قدددرات مراكددز اخلدددمات النامليددة وتطبيددق مبددادئ التسددن املشددرتكةو أمددا كفايددة التددداب املتخددذ،
حاليا أو فناليتها فهو ش ن خر ي أ ا تس يف ا داه حتقيدق تكامدل أعمدق يف تقدد اخلددمات علدى
مجيع املستوايتو وينبغي أي ا زايد ،الدعم املركزي ألماكن النمل املشرتكةو

__________

()108

Development Cooperation Policy Branch, Department of Economic and Social Affairs, “QCPR

monitoring survey of operations management teams 2017” (February 2018), p. 27و
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 -132وقددد تكددون األدوات الدديت تتيحهددا فرقددة النمددل لكددي ددري األفرقددة القطريددة التحليددل والتخطدديهت
جيدد ،يد أن التةربدة علددى أرء الواقدع تبد أ ددا ليسدت كافيددة يف كثد مددن األحيدانو ونتيةددة لددذل
كدن أن تظدل مقرتحددات املشداريع علددى حا دا لسددنوات بينمدا يتبددادل الفريدق القطددري وفرقدة النمددل اآلراء
جي ددة وذذ ددااب بش د ن جوان ددب كث د  ،م ددن املقرتح ددات مث ددل اص دديا احلي ددز املك دداين ومواص ددفات التص ددميم
ومواتن القو ،يف بيان اجلدو وترتيبات التمويلو وقد تكدون املسدائل املثدار ،ذات صدلة ابملوةدوع لكدن
كثر ،تواترذا تدل على أن النهن التصاعدي متاما عد اجلدو و ومن املهم اإلشار ،أي ا إىل أن أعمال
التشييد الديت تددار داخليدا ال تتطلدب متدويال رأ اليدا مقددما فحسدب بدل تقت دي أي دا قددرات يف ادال
املوارد البشد رية مثد ل فريدق إلدار ،املشداريع كنده توريدد مدا يلدز مدن خددمات مهنيدة (املهندسد املنمداري
واملهندس ) ومتناقدين واإلشرا على املشروع وتقد تقرير عن التقد احملرز وعن اجلوانب املاليةو
 -133وتوة د حدداالت ابب دوا ييني ددا اجلديددد ،ورواندددا ومددالوي جوان ددب يتلفددة مددن الديناميددة نفس ددهاو
فمنذ  15عاما تبحع يف رواندا مبادر ،ادار األمم املتحد ،الواحد،ا اليت تستند إىل مفهو البناء على
األراةي اليت توفرذا احلكومة وبتمويل يرتكز على شراكة بد القطداع الندا واخلداصو وت دمن املقدرتح
األو الددذي قدمدده الفريددق القطددري يف رواندددا تصدداميم قبددل أن حتددد احتياجددات الكيدداات املننيددة حتديدددا
مناسددبا اسددتنادا إىل االحتياجددات مددن احليددز املكدداين ومندداي التصددميم اخلاصددة بدددور األمددم املتحددد ،الدديت
بينتهددا فرقددة النمددلو وعرةددت احتياجددات إةددافية أثندداء مناقشددة املشددروعو وزاد الوةددع تنقيدددا مددن ج دراء
التغي ات يف قياد ،عدد من الوكاالتو وبرزت مسائل كث ،ان فقد اعتمت تكاليال املشاريع ويصصات
احلي ددز األساس ددية مفرت ددة ورئ ددي أن األراة ددي املمنوح ددة تط ددرح ص ددنوابت م ددن حي ددع التش ددييد وتبد د أن
التمويل املتوخى من الشراكة ب القطاع النا واخلاص منقدد ومكلدالو وحدل الفريدق القطدري تددرجييا
املسد ددائل الرئ يسد ددية مد ددع احلكومد ددة وعمد ددل منهد ددا مسسد دداعد ،مد ددن بنثد ددة رببند ددة لفرقد ددة النمد ددل علد ددى خفد د
التكاليال إىل النصال ورأ أن من املهم إدماف قيمة فكر ،اأمم متحد ،واحد،ا يف عملية صنع القرارو
ومسرور الوقت انسحب أحدد كيداات األمدم املتحدد ،الرئيسدية مدن التزامده ابملشدروع دا دفدع فرقدة النمدل
إىل تلب تصميم جديد وإعداد دراسة جديد ،لبيان اجلدو و ويش تبادل املراسالت ب املنسق املقيم
وفرقد ددة النمد ددل إىل رأي مفد دداده أن الفرقد ددة متيد ددل إىل تقد ددد مالحظد ددات لتهدئد ددة األوةد دداع بشد د ن النمليد ددة
الصددحيحة الدديت ينبغددي اتباعهددا بدددال مددن تقددد مسدداعد ،حقيقيددةو ويف مراسددالت أحددد عهد دا حدددد
املنسق املقيم خيار است ةار حيز اري ف ال عن مواصلة مشروع التشييدو وف لت فرقدة النمدل خيدار
عقد اإلجيار التةاري ولكنها جت تستبند إمكانية إجيداد حلدول للتشدييدو وحدىت وقدت كتابدة ذدذا التقريدر
فين املرج ذو أال ي املشروع على النحو املقرر يف البدايةو وال تزال املناقشات جارية يد أن أبدرز
خيار ذو است ةار حيز اري كن أن يستوعب عددا أقل من أع اء الفريق القطري بدءا ابألع اء
الذين يتن عليهم إخالء مكاتبهم احلاليةو
 -134وال يتخذ املفتشان يف ذذا االسدتنراء موقفدا بشد ن جدوذر املشدروعو فقدد يكدون عقدد اإلجيد ار
التةدداري بدددال مددن مبددىن جديددد ذددو احلددل النملدديو وجددوذر املس د لة ذددو أن بددذل جهددود تيلددة  15عامددا
ب ددال جد دددو ينط ددوي علد ددى تكد دداليال من ددامالت عاليد ددة إن جت تظه ددر علد ددى الفد ددور وي ددر بسد ددمنة األمد ددم
املتح ددد ،وال س دديما ابلنظ ددر إىل اجله ددود املكثف ددة والناجح ددة ال دديت يب ددذ ا املنس ددق املق دديم احل ددا للتوص ددل إىل
اتفاق مع احلكومة من ش نه أن خيف التكاليال ويقلل من املخداتر الديت تتندرء دا األمدم املتحدد ،يف
بلد ينبغي أن تتبع فيه ةا حذرا للتخفيال من ةرر إةايف بسمنتهاو ورمسا جت تكن النملية اليت اتبنهدا
الفري ددق القط ددري يف البداي ددة ص ددحيحة ولك ددن ذل د يوة د احلاج ددة إىل دع ددم فن ددال من ددذ البداي ددةو وي ددر
املفتشددان أن توجيدده رسددائل تذك يددة متكددرر ،إىل الفريددق القطددري بشد ن النمليددة الصددحيحة وبشد ن ليددات
التمويل املف لة وإن جت تكن متاحة ابلفنل يقد مساعد ،شكلية وليست حقيقيةو
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 -135ويف ابب دوا ييني ددا اجلدي ددد ،ابت ددت منظم ددات تني ددد النظ ددر يف وجودذ ددا يف البل ددد بس ددبب االرتف دداع
الش ددديد يف تك دداليال اإلجي ددار ال دديت تبل د  1,8ملي ددون دوالر س ددنوايو ع ددالو ،عل ددى ذل د تتة دداوز تك دداليال
األمددن مليددون دوالر يف السددنةو ورأ الفريددق القطددري أن مددن املمكددن خف د تل د التكدداليال مددع تنزيددز
التندداون المااددي مددن خددالل دار لألمددم املتحددد،و وعرةددت احلكومددة بقند ة أرةددية علددى األمددم املتحددد،
وتبلورت مناجت مشروع تشييد بتمويل من صندوق للمناشات التقاعدية علدى أن يتندازل لألمدم املتحدد،
عددن امللكيددة بنددد اسددرتداد تكدداليال االسددتثمارو وتددال ذل د تبددادل املراسددالت ب د الفريددق القطددري وفرقددة
النمل بش ن حةم املبىن املتوخى إنشاؤه ومناي احليز املكاين ودور احلكومدة يف الشدراكة بد القطداع
النددا واخلدداص وأسددنار الفائددد ،األساسددية املرتفنددةو وأعددرب الفريددق القطددري عددن حاجتدده إىل خددم ،تقنيددة
جت تتمكن فرقة النمل من حتديدذاو إةافة إىل ذل احتاف الفريق القطري يف دراسدة جددو إىل إجيداد
اخلم ،الالزمة ومتويلها فاعتمد يف ذذه احلالة على املوارد املتاحة للمنسدق املقديم مدن الفوائدد املرتاكمدة يف
صد ددندوق اأمد ددم متحد ددد ،واحد ددد،او وقد ددال املنسد ددق املقد دديم يف مقابلد ددة إند دده يد ددر أن مسد دديوليته الرئيسد ددية ذد ددي
املساعد ،يف حتقيق نتائن إمنائية وأن الفريق القطري ليست له ميدز ،نسدبية مددد ،يف تطدوير املبداينو ويف
ذددذه احلالددة أي ددا ال يتنلددق األمددر مسنرفددة مددد وجاذددة الشدوايل الدديت أ ر ددا فرقددة النمددلو بددل إن منددوذف
االستةابة ملقرتح الفريق القطري الذي ال يكون أحياا مكتمل األركان بددال مدن حتمدل املسديولية مندا
عن حل املشاكل ذو صيغة تيدي إىل اإلحباس والشللو
 -136ويف مد الوي كانددت ذنددا مسدداع ألكثددر مددن  10سددنوات مددن أجددل إنشدداء دار لألمددم املتحددد،و
ويف ذذه احلالة أي ا متحورت الفكر ،حول تشييد مبىن على بقنة أرةية أربحتها احلكومة بتمويل من
ش دراكة ب د القطدداع النددا واخلدداص ي د أن امللكيددة لددن تنددود إىل األمددم املتحددد ،بنددد اسددرتداد تكلفددة
االستثمارو واعتم املخطهت األو الذي ترحه الفريق القطري مكلفا للغاية ويستند إىل اصديا مفدرس
للحيددز املكدداينو ومنددذ عهددد قريددب م ددى املنسددق املقدديم احلددا ابملشددروع قدددماو وأجريدت دراسددة جدددو
كانت ذنا حاجة ماسة إليها ألن فرقة النمل رأت أن على احلكومة أن تدفع ما دامدت ذد ي النميدلو
يد أن ذلد جت يكددن كندداو وت ددمنت الدراسددة املنةددز ،الدديت حظيددت بتقدددير كبد مددن فرقددة النمددل بيدداا
للة دددو تن دداول مس د ليت يس ددر التكلف ددة واملكاس ددب النا ددة ع ددن زايد ،الكف دداء،و ي د أن من ددوذف الش دراكة
املتوخى بد القطداع الندا واخلداص ال ينطبدق يف ذدذه احلالدة ألن احلكومدة ال تسدتطيع حتمدل التزامدات
ذا الغرءو والسيال الذي ترح احلاح ذو اآليتان ما الفائد ،من تو فرقة النمدل اسدتنراء النمليدات
ومن دراسة اجلدو إذا كانت النتيةة شلال ا ا عن منطلق خات وما تتاف إليه الفريق القطري ذو
املساعد ،يف حتقيق نتيةة قابلة للتطبيق بدال من تبادل دائري للمراسالت بش ن مبادئ الشراكات ب
القطدداع النددا واخلدداصو وحتتدداف احللددول التمويليددة مسددا يف ذل د االسددتثمار املباشددر (ح دوا  12مليددون
دوالر يف ذذه احلالة) إىل دعم مركزيو
 -137وت دمز احلال ددة يف أورويد دواي ع ددد ،ددات للتح دددايت املاثل ددة أم ددا اس ددتةابة عل ددى نط دداق املنظوم ددة
ألماكن النمل املشدرتكةو فبندد أن أصدبحت أورويدواي بلددا مرتفدع الددخل رأت املنسدقة املقيمدة أن الوقدت
قددد حددان لتنزيددز اسددتدامة وجددود األمددم املتحددد ،بدزايد ،القدددر ،علددى حتمددل تكدداليال مبانيهدداو وجت ترتسددا ذددذه
اجله ددود خ ددالل ف ددرت ،ري ددب مب ددادر ،اتوحي ددد األداءاو ورأت أن املف دداذيم ال دديت تنط ددوي عليه ددا إع دداد ،ترتي ددب
املنظوم ددة اإلمنائي ددة ذ ددي احمل ددر الرئيس ددي لالش درتا يف موق ددع واح ددد ب دددال م ددن اخل ددوع النته دداء م ددد ،اإلجي ددار
أو رو أخر و واخت موقنان للتوحيدان أحدمها يتطلب دفع إجيدار ولكنده جداذز للشدغل واآلخدر متداح
ااا ولكنه تتاف إىل دت رميمو وأ هدر كالمهدا إمكانيدة حتقيدق وفدورات للفريدق القطدري ولكدن لدي ابل درور،
لألع دداء املش ددارك و وأس ددفر ع ددرء ق دد إىل فرق ددة النم ددل ع ددن مش ددور ،بش د ن النملي ددة ال دديت ينبغ ددي اتباعه ددا
ولكنها جت تتناول املسيولية املشدرتكة عدن التوصدل إىل نتيةدةو وأشدارت وكالدة متخصصدة إىل عدد ريبتهدا يف
املشاركة إذا كان ذل سييدي إىل زايد ،التكاليال ولو قلديالو ويشدكل خيدار أمداكن النمدل املشدرتكة الدذي
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كددن أن يف ددي إىل حددل االسددت ةار اجملدداين حتددداي ألن الفريددق القطددري يفتقددر إىل األمدوال الالزمددة للرتمدديمو
ومددن مث يالحددظ املفتشددان مزجيددا مددن الق ددااي الرئيسددية يف سددياق ذلد الفريددق القطددري الصددغ ان الفوائددد الدديت
تنددود علددى املنظومددة مقابددل الفوائددد الدديت تنددود علددى كددل ميسسددة واالفتقددار إىل أدوات االسددتثمار الرأ ددا
وحتديد الدعم الذي ينبغي توقنه من فرقة النمل أو من لية مركزية أخر و
 -138أما مشروع دار األمم املتحد ،يف ا ند فهو ربة اجحة تدل على أن امكان الفريق القطري
أن ينةز الكث ابلفندلو فقدد أد مشدروع صدمم يف  2015ونفدذ خدالل الفدرت 2019-2017 ،إىل ديدد
مبدىن تراثددي قدد يف د ددي بتكلفددة بلغدت حدوا مليددوين دوالرو وقلدا بقدددر كبد عددد املواقددع يف د ددي
وش ددكل مس ددنى رائ دددا م ددن مس دداعي اا د األم ددم املتحد د،ا وحس دن كث د ا الس ددمات املرتبط ددة امكاني ددة
الوصولو وساعد اذتمدا احلكومدة ابالسدتدامة وإمكانيدة الوصدول علدى حدد السدواء يف تنزيدز دن الفريدق
القطريو وأعد املنسق املقيم بيان جدو يكفل للةهدات الديت تشدغل املوقدع وفدورات بنسدبة ال تقدل عدن
 25يف املائ ددة وللكي دداات املوج ددود ،في دده مسوج ددب عق ددود إجي ددار اري ددة وف ددورات تبل د ح دوا  65يف املائ ددة
وتقليا تكاليال الطاقة مسندل النصالو ومن السمات ا امة ذا املشروع ا فاء تكداليال االسدتثمار
نسبيا وسرعة احلصول على عائد االستثمار ألن أماكن النمل مست جر ،ااا ووجود مكتب للمنسق
املقيم تظى مسا يلز من خم ،ومساعد ،من برامن األمم املتحد ،اإلمنائي وتصل على التمويل مقددماو
ومن املهم منرفة ما إذا كان فصل نظا املنسق املقيم عن برامن األمم املتحد ،اإلمنائي سييدي إىل
أي نتائن ي متوقنة كن أن حتد مدن اسدتنداد الدمامن اإلمندائي لتدوف الدزخم الدذي مكدن النديدد مدن
املشاريع من امل ي قدماو
 -139ويوجددد يف أك درا  800مو ددال مددن مددو في األمددم املتحددد ،مددوزع علددى أكثددر مددن  20موقندداو
وي ددم مكددان عمددل مشددرت الددمامن اإلمنددائي واليونيسدديال وإدار ،شدديون السددالمة واألمددن وموئددل األمددم
املتح ددد ،ومكت ددب األم ددم املتح ددد ،املن د ابملخ دددرات واجلر ددة ومنظم ددة األم ددم املتح ددد ،للتنمي ددة الص ددناعيةو
ويتقاسددم بددرامن األيذيددة الندداملي وصددندوق األمددم املتحددد ،للسددكان امنددا ومهددا علددى مقربددة مددن امددع
الددمامن اإلمنائي/اليونيسدديالو ويوجددد مكتددب األمددم املتحددد ،خلدددمات املشدداريع وصددندوق األمددم املتحددد،
للمشدداريع اإلنتاجيددة اآلن يف املبد ىن نفسدده وعليدده فددين ذنددا ابلفنددل عددددا مددن أمدداكن النمددل املشددرتكةو
وحددع املنسددق املقدديم والفريددق القطددري علددى اادداذ تددداب جديددد ،إلنشدداء دار لألمددم املتحددد ،اتدمز وجددود
األمم املتحد ،يف ياا ومتتثل للمناي األمنية املتزايدد ،لدد األمدم املتحدد ،وتسدتويف قديم األمدم املتحدد،
بش د ن إمكانيددة الوصددول وتنددزز اإلنصددا فيمددا يتنلددق ابملندداي اخلاصددة لميددع مددو في األمددم املتحددد،
وتكثد ددال جهد ددود إدمد دداف مكتد ددب الد دددعم اإلداري وحتقيد ددق الكفد دداء ،يف اسد ددتخدا الطاقد ددة والتند دداون ب د د
الوكاالت واف تكاليال التشغيلو وأوةد مصددر مدن مصدادر وفدورات التكداليال ذدو النقدد األمد
املشرت الذي تزيدد تكلفتده قلديال علدى مليدون دوالر سدنواي وا كدن أن ،افد إىل النصدال يف أمداكن
النمل املشرتكةا()110و وتتمحور ذذه الفكر ،حول تشييد املبىن علدى أرء توفرذدا احلكومدة بتمويدل عدم
شراكة ب القطاع النا واخلاصو
 -140وم ددن امليك ددد أن فرق ددة النم ددل املننيد ة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة وخ دددمات املراف ددق مهتم ددة ابلنه ددوء
مسشددروع يف أكدرا يف سددياق إصددالح األمددم املتحددد،و وتددال ذلد تبددادل لددرراء بشد ن يدداتر الشدراكات بد
القطاع النا واخلاص اسدتنادا إىل ربدة إسدواتي و داذب األفكدار بشد ن وجاذدة التشدييد وخدوء يف
املدزااي النسد بية للتوحيددد يف اجملمددع احلددا املشددرت بد الددمامن اإلمنددائي واليونيسدديال والتشددةيع علددى اتبدداع
يط ددهت فرق ددة النم ددلو وفك ددر الفري ددق القط ددري لدي ددة يف االس ددتنانة مسكت ددب األم ددم املتح ددد ،خل دددمات املش دداريع
__________

( )110حتديع بش ن دار األمم املتحد( ،ياا) مذكر ،مقدمة ردا على أس لة وحد ،التفتيو املشرتكةو
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للمسدداعد ،يف وةددع خطددة للمشددروعو وحثددت فرقددة النمددل الفريددق القطددري علددى االتصددال ابملنسددق املقدديم يف
السددنغال ملنرفددة كيفيددة ارسددة دور احلكومددة يف ذل د السددياقو ي د أن مبددادر ،الفريددق القطددري متوقفددة اآلن
بسبب وجود منسق مقديم ابلنيابدة يف  2020واالعتقداد لن اشدرتا عددد أقدل مدن الكيداات يف موقدع واحدد
يف ل على بناء مرافق جديد ،من أجل توحيد عددد كبد مدن الكيدااتو وتتداف الفريدق القطدري يف يداا
كم ددا ذ ددو احل ددال يف الندي ددد م ددن املواق ددع األخ ددر إىل دع ددم حثي ددع إلجي دداد حل ددول واالس ددتفاد ،م ددن اخل دمات
األخر بدال من توجيهه إىل وجهة كن أن تصل فيها على املنلومات فقهتو

ابء -تطورت اآلشيمت املد ل بني اشولمالت شكنهم ال تزال تتطلب االهتكمم
 -141وةنت منذ  32سنة ليات مشرتكة ب الوكاالت إلقامدة أمداكن عمدل مشدرتكة بددءا انشداء
اجملموع ددة الفرعيد ددة للمبد دداين واخلد دددمات املشد ددرتكة التابند ددة للفريد ددق االستشد دداري املشد ددرت املند د ابلسياسد ددات
يف  1988عقددب اعتمدداد ق درار اجلمنيددة النامددة 196/42و ويت د لال الفريددق الفرعددي مددن ثل د عددن الددمامن
اإلمن د ددائي واليونيس د دديال وص د ددندوق األم د ددم املتح د ددد ،للس د ددكان وب د ددرامن األيذي د ددة الن د دداملي واكان د ددت أوىل
مسدديوليات اذددذه اجملموعددة ،النظددر يف كددل مشددروعات املبدداين املشددرتكة مسددا يف ذل د التخطدديهت والتصددميم
والتمويددل والتشددييد واإلدار،ا()111و واستنسددا ذددذا ا يكددل مخ د م درات مند ذ ذل د احل د (انظددر الشددكل
التاسع وانظر أي ا املرفق السادس)و
الشكل التاسع
اآلشيمت املد ل باني اشولامالت شترتزياز أمامل اشرتكاا املدا ل يف منظوما األمام املتحادة (- 1988
حىت اآلن)
اجملموعة الفرعية املننيدة مسشداريع املبداين واخلددمات املشدرتكة يقدد تقداريره إىل الفريدق
1998–1988
االستشاري املشرت املن ابلسياساتو
الفريد ددق الفرعد ددي املند د لمد دداكن النمد ددل واخلد دددمات املشد ددرتكة التد ددابع جملموعد ددة األمد ددم
2000–1998
املتح ددد ،اإلمنائي ددة يق ددد تق دداريره إىل فري ددق اإلدار ،املن د ابخل دددمات وأم دداكن النم ددل
ويت لال من مديري مرافق املنظمات األع اء األربعو
الفريق النامل املن لماكن النمل واخلدمات املشرتكة التابع جملموعة األمم املتحد،
2008–2000
اإلمنائية يقد تقاريره إىل اللةنة التنفيذيةو
فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة التابنددة جملموعددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة
2014–2008
تقد تقاريرذا عن تريق الفريق النامل املن بتسي األعمالو
فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة التابنددة جملموعددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة
2017–2014
تقد تقاريرذا عن تريق شبكة عمليات التمويل املشرت وتسي األعمالو
 - 2017حىت اآلن فرق د ددة النم د ددل املنني د ددة لم د دداكن النم د ددل املش د ددرتكة وخ د دددمات املراف د ددق التابن د ددة جملموع د ددة
األمم املتحد ،للتنميدة املسدتدامة تقدد تقاريرذدا إىل اجملموعدة املننيدة ابالبتكدارات يف
اال األعمالو
املصدران أعدته الوحد ،استنادا إىل املنلومات املقدمة من فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافقو

 -142وعلى مد السنوات الثالث األوىل أقامت أربنة كياات أماكن عمل مشدرتكة ذديان الدمامن
اإلمنددائي واليونيسدديال وصددندوق األمددم املتحددد ،للسددكان وبددرامن األيذيددة الندداملي إىل أن بدذلت جهددود يف
 2017لتوسديع نطداق الن دوية يف اآلليدة املشدرتكة بد الوكداالتو وتغد ت االختصاصدات الدقيقدة يف بند
األحيان ي أن الدورين الرئيسي ال كاآليتان (أ) إجدراء دراسدات وتقدد توصديات بشد ن حلدول لتنزيدز

__________

( )111برامن األيذية الناملي الوثيقة
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أوجه الكفاء ،وزايد ،عدد أماكن النمل املشرتكة يف األمم املتحد/،دور األمم املتحد ،يف مجيدع أحنداء النداجت
و(ب) ت ددوف التوجي دده واألدوات ملس دداعد ،أفرق ددة األم ددم املتح ددد ،القطري ددة عل ددى إنش دداء أم دداكن عم ددل مش ددرتكة
جديددد ،لألمددم املتحددد/،دور جديددد ،لألمددم املتحددد ،وإدار ،مددا ذددو موجددود منهدداو ومددع إعدداد ،تنظدديم املنظومددة
اإلمنائية ي اسم فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة ليشمل خدمات املرافق للداللة على تكليفها
بددور رئيسدي يف دعددم خددمات املرافددق املتكاملدة يف إتددار عمليدة تغيد سد األعمدالو وأسددندت إليهدا مهددا
شىت من بينها تقد تقارير عن البيداات املتنلقدة لمداكن النمدل املشدرتكة واملكاسدب املمكندة يف الكفداء،
وحتسد تقددد اخلدددمات والتكدداليال الدديت أمكددن نبهدداو وأمهيددة ذددذه املهددا األوسددع نطاقددا ذددي أ ددا تبشددر
بدزايد ،فهدم احلاجدة يف عمليدة اإلصدالح إىل تنداول أمدداكن النمدل املشدرتكة لدي فقدهت ابعتبارذدا حيدزا مدداداي
بل أي ا بوصفها ة أساسية من ات حتول أسلوب النمل وتتبع النتائن مدن حيدع مكاسدب الكفداء،
احملققة ابلفنلو وتل ذي الرسائل الصحيحة حىت وإن جت تنةز بندو
 -143ولقددد كانددت وال ت دزال ذنددا حدواجز ذامددة حتددول دون قدددر ،فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل
املشرتكة وخدمات املرافق على أداء املها املتوقنة منهاو وال ش يف أن الفرقة أسهمت مسامهة قيمة يف
وةع تائفة من املواد التوجيهية والنماذف واألدوات وتدفقات اإلنتاف لدعم األفرقة القطرية يف مبادرا ا
على حنو ما أقر به أيلدب املسديول الدذين قدابلهم املفتشدان يف املقدر ويف امليددان علدى السدواءو وتشدمل
ذذه املسامهة منهةية إلنشاء أماكن عمل مشرتكة وشكال لتحليل التكاليال والنوائد واتفاقات إجيار
منوذجيد ددة بد د احلكومد ددات امل د دديفة وميسسد ددات األمد ددم املتحد ددد ،ووةد ددع مبد ددادئ توجيهيد ددة ألداء املبد دداين
ابلتن دداون م ددع اجملل د ال دددو لق دوان البن دداء وإع ددداد منلوم ددات ع ددن دع ددم التش ددغيل والص دديانة ملس دداعد،
املكاتددب يف وةددع أدلددة مناسددبة لتشددغيل أمدداكن النمددل وصدديانتهاو ويهددد يطددهت حددديع النهددد يب د
لألفرقة القطرية اخلطوات اليت ينبغي اتباعها الستكشا اخليارات حبسب الرتتيب املف ل مثل البحع
أوال عن أماكن عمل تتيحها احلكومات إىل احلد من التخمد واحليلولدة دون جلدوء األفرقدة القطريدة إىل
استثمارات سابقة ألوا ا يف التصميم التق و
 -144ويتمثدل أحددد التحددايت احلا ددة يف افتقدار فرقددة النمدل إىل القدددرات الالزمدةو فهددي تتد لال مددن
م ددديري املراف ددق يف الوك دداالت ال دديت كان ددت أع دداء يف اللةن ددة التنفيذي ددة جملموع ددة األم ددم املتح ددد ،اإلمنائي ددة
ومسيول ومو ف يف األمانة النامة لألمم املتحد ،وعد ،كياات أخر رببنة لألمم املتحد ،يشدغلون
مجينهم و ائال أخر بدوا كاملو وت م أمانة فرقة النمل و يفة استشارية واحد ،على أساس التفدرك
برتبددة  4-تقددرر أن تتقاسددم تكاليفهددا مجيددع املنظمددات األع دداءو وحلسددن احلددظ أن اليونيسدديال تدددفع
مقدما بسخاء منها تكاليال شايل الو يفة ومن مث ال يتنطل النمل بسبب عد دفع املبال املستحقة
أو الت خر يف دفنهاو وال متل فرقة النمل موارد مالية للتحليل التق أو لتنب ة خب استشاري ملساعد،
فريددق قطددريو ومت دول البنثددات التقنيددة لدددعم فريددق قطددري مسبددادر ،توعيددة مددن أحددد أع دداء الفرقددةو ويب د
اسددتنراء ماةددر فرقددة النمددل أ ددا تنتمددد اعتمددادا شددديدا علددى املدوارد الداخليددة واملهددارات املتاحددة لددد
أنشهت املنظمات األع اء فيها (المامن اإلمنائي وصندوق األمم املتحد ،للسكان واليونيسيال وبرامن
األيذي ددة الند دداملي) لتنفيد ددذ اجلواند ددب التقنيد ددة مد ددن واليتهد ددا (دراسد ددة حتليد ددل التكد دداليال والنوائد ددد واسد ددتنراء
التصميم املنماري واالحتياجات من احليز املكاين واستنراء الو ئق القانونية)و
 -145واعرتفت جهات شىت وال سيما فرقة النمل نفسها واألم النا ب رور ،اتباع ن يتلال()112و
ودع ددت االس درتاتيةية ال دديت أع ددد ا فرق ددة النم ددل اس ددتةابة لطل ددب اجلمني ددة النام ددة يف القد درار  226/67إىل
التخطدديهت االسددتباقي لتحديددد الفددرص االسدرتاتيةية وشددددت علددى احلاجددة إىل إربحددة ال دق در ،التقنيددة لدددعم

__________

( )112انظدر إعداد ،تنظديم منظومدة األمدم املتحدد ،اإلمنائيدة املدذكر ،التوةديحية رقدم
)back-office functions” (February 2018و
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مسددار أمدداكن النمددل املشددرتكة وحتسد أدوات قيدداس األداء والنهددوء ابلدراسددات االستقصددائية للسددوق
وإجراء تقييم شامل للخيارات املوجود)113(،و وحثدت علدى وةدع خطدة تنفيدذ وتدوف املدوارد واآلليدات لتقيديم
املواقع الرئيسية وإعداد بياات اجلدو وإقامدة ليدات التمويدل ومدع ذلد جت توةدع خطدة التنفيدذ وجت تدوفر
املوارد الداعمةو
 -146ومددع إعدداد ،تنظدديم منظومددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة أقددر يف  2017لن فرقددة النمددل سددتحتاف
ابلنظر إىل مسيوليتها عن أماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق املرتبطة ابملوقع إىل اصيا مزيد من
املوارد وإنشداء ليدات متويدل مركزيدة وحتسد تقاسدم التكداليال علدى نطداق املنظومدة()114و يد أن ذلد
ل حما على ورقو
 -147وقدمت فرقة النمل بند ذل مقرتحات تت من التغيد ات الديت تراذدا ةدرورية لكدي يتسدىن دا
دع ددم اجلان ددب املتنل ددق لم دداكن النم ددل املش ددرتكة م ددن جوان ددب عملي ددة اإلص ددالح ال دديت ي ددطلع ددا األم د
النا ()115و وفيما يلي بن ما اقرتحته فرقة النملان
تغي النموذف من فريق ي متفرك إىل فرقة على نطاق منظومة األمدم املتحدد ،تسدند
(أ)
إليها الوالية واملوارد الالزمة لدعم األفرقة القطرية يف إنشاء أماكن النمل املشرتكة وتوسينها؛
(ب)

اتباع ن تناز وتوف فريق من املو ف لتحديد الفرص املتاحة؛

(ف)

تقد استةابة اسرتاتيةية أوسع نطاقا وجرد الفرص الناملية وإربحة مشاركة شاملة؛

(د)
(ذد)

ريب مرفق رئيسي؛
إشرا املاحن والقطاع اخلاصو

 -148وكرر األم النا من جانبه تل اآلراء داعيا إىل اتباع ن شامل للمنظومة لسرذا من بد
اتدده أندده يتةدداوز الددنهن القطددري إزاء اعتمدداد أمدداكن النمددل املشددرتكة وي ددعم بقدددرات داخليددة مكرسددة
ويطهت لتمويل األصول الرأ الية()116و
 -149وتشد النتددائن احلديثددة النهددد الدديت اسددتقتها اموعددة االبتكددارات األعمددال مددن مشدداريع ريبيددة
بشد ن أمد اكن النمددل املشددرتكة إىل ةددرور ،تنزيددز الدددعم املركددزي أي دداو وتبد تلد التةددارب احلاجددة إىل
قدر كب من التناون مدع األفرقدة القطريدة وإىل التيسد داخدل البلددان ملسداعد ا يف إكمدال التحلديالت
على حنو تدرجيي وةرور ،وجود ميسر مايد لوةع اموعة من اخليارات واحلفاأ على وجهة نظر ي
متحيددز)117(،و ومددع مراعددا ،ذل د حددددت اموعددة االبتكددارات األعمددال احلاجددة إىل م دوارد تبل د قيمتهددا
ح دوا  4مالي د دوالر م ددن أج ددل تغطي ددة تك دداليال اخل ددم ،اخلارجي ددة ملس دداعد ،األفرق ددة القطري ددة يف إج دراء
تقييمات التوحيد()118و
__________

(“Strategy for establishing United Nations common premises (2014–2017)” )113و
( )114اختصاصات فرقة النمل  2املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق (أيلول/سبتمم )2017و
(“Proposals for UN Task Team on Common Premises and Facility Services to support repositioning )115
)the UN development system” (December 2017و
( )116إعداد ،تنظديم منظومدة األمدم املتحدد ،اإلمنائيدة املدذكر ،التوةديحية رقدم
)office functions” (February 2018و
( )117فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق وثيقددة مقدمددة ر يددا بشد ن االحتياجددات مددن املدوارد للم ددي
قدما حنو حتقيق ذد األم النا املتمثل يف الوصول لماكن النمل املشرتكة إىل نسبة  50يف املائة حبلول 2021و
( )118املرجع نفسه الصفحة 4و
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جيم -عدم وضوح دور وسلط فرق اشرتكا املرتني أبممل اشرتكا املد ل ومدممت املرافق
 -150مثددة يمددوء بشد ن مددا إذا كانددت فرقددة النمددل املننيددة لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق
ذي ددة استشددارية أ ذي ددة الادداذ الق دراراتو وذددل تلددز األفرقددة القطريددة مسشددور ا تتددوىل فرقددة النمددل وفقددا
الختصاصا ا استنراء وإقرار املقرتحات الوارد ،من األفرقة القطرية من أجدل توسديع أو ديدد أمداكن
النمل املشدرتكة القائمدة لدد األمدم املتحدد ،أو نقدل وبنداء أمداكن عمدل مشدرتكة جديدد ،لألمدم املتحدد،و
ويبدو أن ذندا نوعدا مدن عدد اليقد حدىت بد أع داء فرقدة النمدل بشد ن الطدابع الددقيق لتددخال ا
أي م ددا إذا كان ددت ذي ددة استش ددارية أ ذي ددة منني ددة ابا دداذ الق ددراراتو و ك ددن الق ددول إن القص ددد ك ددان ذ ددو
تكليفها بدور نشهت إىل جاندب سدلطة صدنع القدرارو ففدي الفدرت ،بد  1998و 2000علدى سدبيل املثدال
كانت اموعة النمل إلدار ،املباين واخلدمات الديت جت تندد قائمدة اآلن تتمتدع بصدالحية ااداذ القدرارات
بش ن اخليارات املتنلقة لماكن النمل املشرتكة وابختصاص املوافقة على التمويل()119و
 -151ول ددي م ددن الواة د أي ددا م ددا ن ددوع املش دداريع ال دديت يتن د أن تنةزذ ددا فرق ددة النم ددلو ورأ بن د
املنسق املقيم الذين أجريت منهم مقابالت من أجدل ذدذا االسدتنراء أن دورذدا يتنلدق بددور األمدم
املتحد،و وأبل فريق االستنراء لن فرقة النمل لن تتوىل عملية بناء جديد ،تشمل منظمت وتسدتويف
تنريددال أمدداكن النمددل املشددرتكة ألن الطددرف قددادران علددى تسددوية ذددذه املس د لة بنفسدديهماو يد أندده مددن
املدرج أن ين دم تدر فاعدل لدع إىل مشدروع يبددأ مسنظمتد و وقدد يدر أحدد الشدريك األصددلي أن
ذنددا حاجددة إىل أن ددري فرقددة النمددل استنراةددا بينمددا ال يشدداتره الش دري اآلخددر الدرأيو وخددالل ذددذا
االسدتنراء واجده املفتشدان أي دا مناسدبات جت ينتدم فيهددا الفريدق القطدري املند مالحظدات فرقدة النمددل
وجيهة ومن مث جت تيخذ ذذه املالحظات يف االعتبار يف بن احلاالتو و كدن تصدحي ذدذه املسدائل
من خالل أدوات جديد ،للتخطيهت الشامل لنملية التوحيدو

دال -مل ينطلااق مساامر اشرتكااا املترتلااق راادممت املرافااق اش ا تمديهاام فرق ا اشرتكااا املرتني ا
( )
أبممل اشرتكا املد ل ومدممت املرافق لكم لمن متوقرتم
120

 -152تتوسع اختصاصات فرقة النمل املننية لماكن النمل املشرتكة وخدمات املرافق لنا  2017يف
عرء دورذا يف املسدامهة يف إحددا تغيد يف دي إىل التحدول يف مهدا مكتدب الددعم اإلداري املشدرتكة
اجند دداز التحلد دديالت وتقد ددد التوصد دديات والد دددعم للمكاتد ددب القطريد ددة يف إنشد دداء أمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة
وتشددغيلهاو وييكددد تغيد ا هددا الر ددي اةددافة خدددمات املرافددق الدددور املتوقددع منهددا فيمددا يتنلددق ردددمات
املرافق وما يرتبهت ا من وفورات بف ل الكفاء،و وذذا لي أمرا جديدا متاماو فبموجدب الرتتيدب الدذي
وة ددع يف التس ددنينات م ددن الق ددرن املاة ددي كان ددت اآللي ددة ذات الص ددلة ذ ددي ابلفن ددل الفري ددق الفرع ددي املن د
ابخلد د دددمات وأمد د دداكن النمد د ددل املشد د ددرتكة الد د ددذي يقد د ددد تقد د دداريره إىل الفريد د ددق االستشد د دداري املشد د ددرت املند د د
ابلسياس دداتو ويف  2014كان ددت اختصاص ددات فرق ددة النم ددل تش ددمل اخل دددمات اإلداري ددة املش ددرتكة املرتبط ددة
ارتباتا مباشرا لماكن النمل وكانت تتقاسدم بد الوكداالت املشداركةو وعلدى أي حدال خلدا املفتشدان

__________

( )119برامن األيذية الناملي الوثيقة

WFP/EB.A/99/8-C

الفقر16 ،و

( )120تنددر اختصاصددات فرقددة النمددل خدددمات املرافددق ل ددا خدددمات مرتبطددة ابملوقددع تشددمل تددوف املرافددق النامددة (الكه درابء واملدداء
ومددا إىل ذلد سدواء عددن تريددق الدربهت ابخلدددمات احملليددة أو توف ذددا يف عد املكددان أو مدزين مددن االثند حسددبما تقت دديه
الظرو احمللية)؛ أو إبرا وإدار ،عقود اخلدمات مثدل الصديانة و/أو خددمات املطداعم و/أو التنظيدال وإدار ،النفداايت و/أو
مكاتدب اخلدددمات ملسدداعد ،مسددتخدمي املبدداين و/أو إدار ،األصدول و/أو النقددل و/أو خدددمات االسددتقبال و/أو الطباعددة
و/أو خ دددمات االتص دداالت/تكنولوجي ددا املنلوم ددات و/أو ق دوات األم ددن احمللي ددة و/أو الموتوك ددول و/أو احلقيب ددة الدبلوماس ددية
و/أو اصيا احليز املكاين و/أو احلد من األثر البي ي و/أو اجملاالت األخر على النحو الذي توصي به فرقة النملو
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أ ثناء ذذا االستنراء إىل أن ذل جت يسفر عن أي تطور ذي ش ن يف أنشطة فرقة النملو وقدد أعددت
فرقة النمل مبدادئ توجيهيدة حتددد اموعدة دنيدا مدن خددمات املرافدقو وابلنظدر إىل املسدتقبل فدين إدمداف
خدمات املرافق يف اسرتاتيةيات تسي األعمال يتي مسارا أف ل للتنفيذ على الصدنيد القطدري (انظدر
الفقدر 48 ،أعدداله)و ومددن اخلطدوات اإلجيابيددة يف ذددذا اال دداه اإلرشددادات الصددادر ،منددذ عهددد قريددب بشد ن
اسرتاتيةيات تسي األعمال اليت تت من جوانب من خدمات املرافقو

همء -مل حتق ااق اجله ااود اشراميا ا إ توس اايع عض ااوي فرقا ا اشرتك ااا املرتنيا ا أبم اامل اشرتك ااا
املد ل ومدممت املرافق جنمحم يذلر
 -153ل ددت ع ددوية اآللي ددات املش ددرتكة ب د الوك دداالت املكلف ددة بتنزي ددز ودع ددم أم دداكن النم ددل املش ددرتكة
تتمحدور علدى مدد سدنوات عديدد ،حدول الوكدداالت األربدع األع داء يف اللةندة التنفيذيدة جملموعدة األمددم
املتح ددد ،اإلمنائي ددة (ال ددمامن اإلمن ددائي واليونيس دديال وص ددندوق األم ددم املتح ددد ،للس ددكان وب ددرامن األيذي ددة
النداملي)و وجت توسدع الن ددوية إال يف  2017بندد عمليددة يد ر يدة مشلددت دعدو ،منظمددات أخدر و وعلددى
الريم من أن ذل أد إىل زايد ،عدد األع اء فين توسيع الن وية جت يولد يف الواقع دينامية أو ةا
على نطاق املنظومةان فبن منظمات األمم املتحد ،اليت ا وجدود ميدداين كبد ال تدزال يد ثلدة (مثدل
منظمددة الصددحة النامليددة) وتشد وكدداالت إىل أ ددا ال تتبددع أعمددال فرقددة النمددل إال علددى أسدداس يصدداو
وأكد استنراء حملاةر فرقة النمل أن منظم األعمال اةدطلع دا ثلدو الوكداالت الد يت دا أكدم ح دور
وأنشطة يف امليدانو

واو -ينبغي حتسني حتديد اشقيمدة واشدعم ألممل اشرتكا املد ل
 -154ينبغددي االذتمددا مسس د لة حتديددد اجلهددة املسدديولة عددن قيدداد ،خطددة ألمدداكن النمددل املشددرتكةو وتيكددد
اختصاص ددات ع ددا  2017أن فرق ددة النم ددل مس دديولة ع ددن أم دداكن النم ددل املش ددرتكة وخ دددمات املراف ددق املرتبط ددة
ابملوقعو وقد تبنت فرقة النمل ذذا الدور كما ذو مب يف االسرتاتيةية الديت أعدد ا للفدرت2017-2014 ،
واقرتحد ددت فيهد ددا التحد ددول مد ددن مند ددوذف االسد ددتةابة ملبد ددادرات األفرقد ددة القطريد ددة إىل د ددن ذي تد ددابع اسد ددتباقي
واسرتاتيةي أكمو ي أن ذذا التغي جت تد و
 -155وأنش د ابلفنددل ذيكددل متن دددد املسددتوايت لإلش درا علددى إص ددالح تسددي األعمددال وتس ددهيله
مسا يشمل املباين املشرتكة وشهد تطورا كب ا يف مد ،قصد  ،نسدبياو وعلدى رأس ا يكدل حتولدت اموعدة
األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة يف ايددة  2017إىل اموعددة األمددم املتحددد ،للتنميددة املسددتدامة لسدداليبها التشددغيلية
املنقددد)121(،و وأنشد ت اموعددة مننيددة ابلنتددائن االس درتاتيةية ذددي اجملموعددة املننيددة ابالبتكددارات يف اددال
األعم ددال عل ددى مس ددتو وكي ددل األم د الن ددا يش ددرت يف رهس ددتها الرئيس ددان التنفي ددذاين ملفوة ددية األم ددم
املت حد ،السامية لشيون الالج وبرامن األيذية الناملي من أجل قياد ،جوانب تسي األعمال ةمن
اموعة اإلصدالحات (وشدكلت أي دا يف وقدت سدابق اموعدة مننيدة ابالبتكدارات يف ادال األعمدال يف
إتددار اموعددة األمددم املتحددد ،اإلمنائيددة ولكددن علددى مسددتو األمد النددا املسدداعد)و وفيمددا يتنلددق مسس د لة
أمدداكن النمددل املشددرتكة فددين مددن الن دواتن املرجددو ،مددن عمددل اموعددة االبتكددارات األعمد ال الوصددول إىل
نسددبة  50يف املائددة مددن أمدداكن النمددل املشددرتكة حبلددول  2021وذددو أمددر مددن يد املددرج أن يتحقددق()122و
وأنش ت اموعة االبتكارات األعمال اموعة اأربنة زائد واحدا لتنظديم مسدارات تسدي األعمدال علدى
__________

( )121انظر اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة اترتيبات النملا ( 2أاير/مايو )2018و
( )122املرجع نفسه الصفحة 11و
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أس دداس مس ددتمرو وتت د لال اموع ددة اأربن ددة زائ ددد واح دددا م ددن ثل د عل ددى مس ددتو األم د الن ددا املس دداعد
للوك دداالت اإلمنائي ددة األرب ددع الك ددم وذ ددي ال ددمامن اإلمن ددائي ومفوة ددية األم ددم املتح ددد ،الس ددامية لش دديون
الالج واليونيسيال وبرامن األيذية الناملي ابإلةافة إىل ثل عن صندوق األمم املتحد ،للسدكان
ثل اليونسكو وذي ة األمم املتحد ،للمرأ،و
 -156وبغية دعم ذذا النمل شكل فريق متفرك مشرت ب الوكاالت من ابملشاريع (من اموعة اأربنة
زائددد واحدددا) لقيدداد ،مددرحليت تصددميم و ريددب اموعددة مددن مبددادرات تسددي األعمددال مسددا يشد مل علددى سددبيل
املثال ال احلصر أماكن النمل املشدرتكة()123و وبندد أن ات د للفريدق أنده لدن يتخدذ أي إجدراء لتدوف املدوارد الديت
ير أ ا ةرورية لتحقيق ذد الوصول إىل نسبة  50يف املائدة مدن أمداكن النمدل املشدرتكة أعداد الرتكيدز علدى
خطد ددة مد دددود ،أكثد ددر تتمثد ددل يف وةد ددع قاعد ددد ،بيد دداات وتطد ددوير واختبد ددار أدوات مسد ددنة لد دددعم اطد دديهت عمليد ددة
التوحيدددو وتقددرر أن يسددتمر الفريددق ملددد ،مدددد ،وأن تددرز ن دواتن منينددةو وحددىت كتابددة ذددذا التقريددر كددان الفري ددق
بصدد إجناز عمله وتسليم منتةاته إىل أفرقة أخر من أجل نشرذا أو اااذ مزيد من اإلجراءات بش او
 -157وذند ددا ليد ددة نيد ددة مشد ددرتكة بد د املنظمد ددات ذد ددي فرقد ددة النمد ددل املننيد ددة لمد دداكن النمد ددل املشد ددرتكة
وخ دددمات املراف ددق (انظ ددر الفق درات  152-141أع دداله)و وعن دددما خلف ددت اموع ددة األم ددم املتح ددد ،للتنمي ددة
املستدامة اموعة األمم املتحد ،اإلمنائية فكرت يف مواصلة أعما ا مع أفرقة النملو ولكن من الناحيدة
النملية جت ترد أي إشار ،صرتة إىل فرقة النمل ألن اموعدة اأربندة زائدد واحددا وفريدق مشداريع اموعد ة
ابتكارات األعمال كاا قد بدد أنشدطتهماو وواصدلت الفرقدة عملهدا لكدن ملدا كدان الوصدول إىل اموعدة
ابتك ددارات األعم ددال ي ددتم ع ددن تري ددق فري ددق املش دداريع الت ددابع ددا واموع ددة اأربن ددة زائ ددد واح دددا ف ددين بن د
أع ددائها رأ أن ذنددا يموةددا يف مسدديوليا ا واجلهددات املسددتهدفة مددن عملهدداو واآلن وبنددد أن توقددال
عمل فريق املشاريع مثة فرصة لتحديد املها املتوقنة من فرقة النملو
 -158ويتمث ددل اجل ددزء الثال ددع م ددن ذ ددذه الفسيفس دداء يف إنش دداء مكت ددب التنس دديق اإلمن ددائي عل ددى النح ددو
الددذي أقرتدده اجلمنيددة النامددة يف القدرار ( 279/72الفقددر)17 ،و وكمددا ذكددر األمد النددا فددين ذددذا املكتددب
يتوىل املها اإلدارية والرقابية للمنسق املقيم و وينفذ ذذا النمل بف ل إمسا اموعة األمم املتحد،
للتنميد ددة املسد ددتدامة بزمد ددا املبد ددادر ،علد ددى حند ددو مجد دداعيو وينمد ددل املكتد ددب بوصد ددفه أماند ددة للمةموعد ددة علد ددى
الصددنيدين الن دداملي واإلقليم ددي ويد وفر التوجيدده وال دددعم الفني د للمنس ددق املقيم د وأفرق ددة األم ددم املتح ددد،
القطريددة()124و وينتددم أي ددا مسدديوال عددن حتقي ددق نتددائن منينددة فيم ددا يتنلددق بتسددي األعم ددال مسددا يف ذل د
النسبة امل وية من املباين احملددد ،علدى أ دا أمداكن عمدل مشدرتكة()125و وعدالو ،علدى ذلد يبددو أن إتدار
الرص ددد واإلب ددالك لتنفي ددذ االس ددتنراء الش ددامل للسياس ددات ال ددذي جي ددري ك ددل أرب ددع س ددنوات يش د إىل أن
مكتدب التنسدديق اإلمنددائي مسديول عددن مجيددع النتدائن ا امددة املتنلقددة لمداكن النمددل املشددرتكة وإن جت يكددن
واةحا أذو مسيول ابعتباره مصدر املنلومات عن النتائن أ مسيول عن إجنازذا الفنلي()126و
 -159وست ددطر اموعددة األمددم املتحددد ،لل تنميددة املسددتدامة مسنددىن مددا إىل أن تنيددد التفكد يف كيفيددة
االة ددطالع ابألنش ددطة املتنلق ددة لم دداكن النم ددل املش ددرتكة وإص ددالح تس ددي األعم ددال بوج دده أع ددم وذلد د
ابإللغاء التدرجيي لفريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال يف اية حزيران/يونيده  2020دا ثدل ايدة
__________

()123
()124
()125
()126
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جملموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة ( 23تشرين األول/أكتوبر )2018و
 E/2019/62الفقر4 ،و
املرجع نفسه املرفق الثاين امليشر 6و
 A/74/73/Add.3-E/2019/14/Add.3امليشران  119و120و
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املرحلة التةريبية إلصالح تسي األعمالو و ا تسب جملموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة أ ا تنظر
أي ددا يف الدددروس املسددتفاد ،م ددن أداء أفرقتهددا املننيددة ابلنتددائن االس درتاتيةية مسددا فيهددا اموعددة ابتك ددارات
األعمالو ويشكل ذل فرصدة لتحسد الرتتيبدات املشدرتكة بد املنظمدات بشد ن أمداكن النمدل املشدرتكة
بتيس د القي دداد ،االس ددتباقية املدعوم ددة ابلبي دداات والتحل دديالت؛ وتنزي ددز التن دداون ب د الوك دداالت؛ وتوة ددي
خطوس السلطة واااذ القراراتو ولرليات املختلفة أدوار يف ذذا الصددو
 -160ومددن األمهيددة مسكددان إج دراء التحلدديالت وصددياية املقرتحددات ودعددم األفرقددة القطريددةو ويلددز مجددع
البياات وحتليلها وتقييم الفرص وحتديد األولدوايت وإجدراء حدوار نشدهت مدع األفرقدة القطريدة وتقدد دعدم
حثي ددع ددا م ددن أج ددل اتب دداع ددن اس ددتباقي إزاء أم دداكن النم ددل املش ددرتكةو ويف ذار/م ددارس  2020أق ددرت
اموعة األمم املتحد ،للتنمية املستدامة ابحلاجة إىل ذل عندما ذكدرت فيمدا يتنلدق مسوةدوع مكاسدب
الكفدداء ،النا ددة عددن أمدداكن النمددل املشددرتكة لن امددن ال ددروري إعدداد ،ترتيددب أولددوايت اجلهددود وتركيزذددا
علددى املواقددع الدديت كددن أن يتحقددق فيهددا أكددم عائددد مددن االسددتثمار املقددد احملدددودا()127و ويتطلددب ذددذا
النم ددل بي دداات وحتل دديالت عل ددى ح ددد الس دواءو وينكد د أي ددا إنش دداء فري ددق مش دداريع اموع ددة ابتك ددارات
األعمال وإن ملد ،مدود ،احلاجة إىل اعقلا يصا يتةاوز اموع األفرقة القطرية منفرد،و
 -161ويف ل الظرو الراذنة يبدو أن مكتب التنسيق اإلمندائي ذدو الكيدان األقددر علدى أداء ذدذا
الدددور املتمثددل يف التحليددل والدددعمو وذددو مسدديول ابلفنددل عددن وةددع منددم أمدداكن النمددل املشددرتكة الددذي
سي م قاعدد ،بيدااتو وامكانده أن جيمدع بد يتلدال خيدوس إصدالح تسدي األعمدال الديت تتفاعدل مدع
أم دداكن النم ددل املش ددرتكة مث ددل اس درتاتيةية تس ددي األعم ددال ال دديت تش ددمل اآلن خ دددمات املرافد ق ومكت ددب
الدعم اإلداري املشرت و و كنه من مث أن يطبق رؤية أفقية على حتديد أولوايت أوجده الكفداء ،بددال مدن
مسارات النمل وأن يوفر الدعم السياسايت على نطاق املنظومة ويتوىل التنسيق وتبادل املنلومات لدعم
أماكن النمل املشرتكة على الصنيد النامليو وكما ذكر يف الفقر 147 ،أعاله توخدت فرقدة النمدل املننيدة
لمدداكن النمددل املشددرتكة وخدددمات املرافددق أي ددا أداء ذددذا الدددور املتمثددل يف جددرد الفددرص النامليددة وتيسد
املشاركة الشاملةو وقد يكون ذل كنا من الناحية النظرية ي أن ذنا حدواجز ذيكليدة ذائلدة حتدول
دون توف املوارد املطلوبة واكتساب رؤية على نطاق جوانب أخر من تسي األعمال الدذي ينبغدي أن
يدمن بقدر أكم يف املبادرات املتنلقة لماكن النمل املشرتكةو
 -162ويف الوقت نفسده ال كدن ملكتدب التنسديق اإلمندائي أن يكدون جهدة فاعلدة قائمدة بدذا ا ألن
أم دداكن النم ددل املش ددرتكة تتطل ددب ال دددعم م ددن املنظم ددات ال دديت تتخ ددذ الق درارات ابلفن ددلو ول ددذل ال ب ددد أن
ي دطلع لعمالدده املتنلقدة لمدداكن النمدل املشددرتكة يف إتدار دعددم ذي دة أو ذي ددات مشدرتكة بد الوكدداالتو
واالسد ددتنراء الد ددذي ريد دده اموعد ددة األمد ددم املتحد ددد ،للتنميد ددة املسد ددتدامة حاليد ددا ألفرقتهد ددا املننيد ددة ابلنتد ددائن
االسرتاتيةية ذدو اللحظدة املناسد بة لالسدتفاد ،مدن التةدارب وحتدديع ليدات اإلشدرا علدى السياسدات
مث ددل اموع ددة ابتك ددارات األعم ددال وف ددرق النم ددل التابن ددة ددا مس ددا فيه ددا فرق ددة النم ددل املنني ددة لم دداكن النم ددل
املشرتكة وخدمات املرافق وحتديد السبل الكفيلة لن يدعم مكتب التنسيق اإلمنائي كل واحد ،منهاو
 -163ويف ذذا السدياق مدن املهدم أتكيدد ةدرور ،توةدي دور فرقدة النمدل وذيكلهدا وأسداليب عملهدا
وسددلطتها وصددلتها مسكتددب التنسدديق اإلمنددائي واجملموعددة املننيددة ابالبتكددارات يف اددال األعمددال (أو اآلليددة
اليت الفها)و وينبغي أن تكون ذذه ا ي ة بوصفها ذي دة ت دم كبدار مدديري املرافدق أدا ،حا دة األمهيدة
لكفالددة ان ددما الوكدداالت واسددتنراء املشدداريع املقرتحددة وحتديددد االحتياجددات واالتفدداق علددى األولددوايت
__________
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وإحالة الق ااي ا امة إىل اجملموعة املننية ابالبتكارات يف اال األعمالو وال ينبغي أن يكون القصد ذو
اس ددتبناد أي منظم ددة مهتم ددة ولك ددن ينبغ ددي النظ ددر يف مي ددز ،اش ددتمال أفرق ددة النم ددل عل ددى ع دددد م دددود م ددن
املنظمات اليت لديها اذتما حقيقيو
 -164وعلى املستو األعلى لدي مدن الواةد أن الفريدق احلدا املند ابلنتدائن االسدرتاتيةية التدابع
جملموعة ابتكارات األعمال وذو فريق منفصل عن اجملموعة الفرعية اأربنة زائد واحددا وفريدق املشداريع
شددار مشدداركة ملحو ددة أو فنالددة يف األنشددطة املتنلقددة لمدداكن النمددل املشددرتكةو وينبغددي جملموعددة األمددم
املتح ددد ،للتنمي ددة املس ددتدامة ل ددد النظ ددر يف الرتتيب ددات املقبل ددة أن تش د إىل أن س ددليفتها وذ ددي اموع ددة
األمدم املتحدد ،اإلمنائيددة قدد عهددت بقيدداد ،مسد لة االبتكددار يف ادال األعمدال إىل األمد الندا املسدداعد
بدال من رؤساء الكيااتو والواقع أن اموعة األمدم املتحدد ،للتنميدة املسدتدامة قدد فنلدت الشديء نفسده
بتفوي األمناء النام املساعدين جملموعدة اأربندة زائدد واحددا خطدة تسدي األعمدالو ويشد ذلد إىل
فهددم مدديداه أن الطبينددة التشددغيلية ددذا اجلانددب مددن جواند ب اإلصددالح تتطلددب قدددرا مددن املشدداركة يتةدداوز
ما قد يتسىن لرئي وكالة مسفردهو ويوة أي ا مد فائد ،الرتكيز على مشاركة عدد أقل من الكياات
الدديت ددا مصددلحة حقيقيددة يف ذددذه املس د لة والت دزا دداو وخددالل ذددذا االسددتنراء أعددرب املتحدداورون مددع
وحد ،التفتيو املشرتكة عدن شدكهم يف أن يكدون الرتتيدب السدليم يف ذدذا الصددد ذدو اموعدة ابتكدارات
األعمال بقياد ،وكيل األم النا اليت ال تمع سو مرت سنوايو
 -165ومن املتوقع أن ييدي تنفيذ التوصية التالية إىل تنزيز الشفافية واملساءلة يف النمل امل دطلع بده
على نطاق املنظومة بش ن أماكن النمل املشرتكةو
اشتوصي

8

ينبغااي شلرؤساامء اشتنفيااذيني ملمسساامت منظوما األماام املتحاادة اشرتكااا مرتاام يف إطاامر كوعا
األمام املتحادة شلتنكيا املساتدام ما أجاا حتساني ابش تيبامت املدا ل باني املنظكامت شادعم أماامل
اشرتكا املد ل  ،حبلول هنمي  ،2021وذشك ع طريق ترتزيز اشرقمب على أمامل اشرتكاا املدا ل ما
جمنااب كوعا األماام املتحاادة شلتنكيا املسااتدام  ،وتوضاايح دور وساالط فرقا اشرتكااا املدا ل بااني
اشولمالت املرتني أبممل اشرتكا املد ل ومدممت املرافق ،وتوجيه مكتب اشتنسيق اإلئمئي وإقدار
علااى ااو مالئاام شاادعكهم يف اساامر اشرتكااا املترتلااق أبماامل اشرتكااا املدا ل  .وينبغااي أن يدااكا هااذا
اشاادعم حتليااا أوشااوايت اشرتكا ا يف املسااتقبا ،ووضااع ترتيباامت شلاادعم االسااتبمقي ش فرقا اشقطريا يف
مجيع مراحا دورة حيمة املدمريع ،وإقمم روابط مع جوانب أمرى م تسيري األعكمل.
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حمل عمم ع أممل اشرتكا يف اشبلدان واملنمطق اش تضم أفرق األمم املتحدة اشقطري  ،حسب فئمت أممل اشرتكاا علاى
املستوى اشوطين وعلى مستوى املنمطق واملستوى دون اشوطين/حسب املواقع ()2018-2017
على املستو الوت أو على مستو املنطقة
البلددد أو املنطقددة حيددع يوجددد فريددق نفقددات األمددم املتحددد)2017-2013( ،
يف املتوسهت مسالي الدوالرات)
األمم املتحد ،القطري

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت

على املستو دون الوت

مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

أفغانستان

1 220,17

0

1

0

1

4

16

7

21

8

29

ألبانيا

18,85

0

5

1

0

1

0

0

6

1

7

اجلزائر

57,89

0

5

0

2

0

4

0

9

2

11

أنغوال

76,67

0

1

0

1

4

1

1

6

2

8

األرجنت

294,81

0

6

0

2

0

2

0

8

2

10

أرمينيا

34,57

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

أذربيةان

20,84

0

3

1

2

0

2

0

5

3

8

البحرين

7,35

0

2

1

0

0

0

0

2

1

3

بنغالديو

257,26

0

10

1

0

4

13

1

27

2

29

برابدوس

12,40

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

بيالروس

25,64

0

3

1

1

0

0

0

3

2

5

بليز

6,49

0

2

0

1

0

0

0

2

1

3

بنن

49,25

0

4

0

1

0

2

0

6

1

7

بوربن

17,69

0

2

1

0

1

1

0

4

1

5

بوليفيا (دولة  -املتندد ،القوميات)

37,54

0

2

0

4

2

14

0

18

4

22

البوسنة وا رس

68,60

0

1

1

0

0

3

0

4

1

5
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مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

بوتسواا

15,70

0

4

1

0

1

1

0

6

1

7

المازيل

119,71

0

9

1

0

4

11

2

24

3

27

بوركينا فاسو

125,79

0

6

0

2

2

7

1

15

3

18

بوروندي

69,06

0

7

0

4

2

8

3

17

7

24

كابو ف دي

16,79

0

0

1

0

0

0

1

0

2

2

كمبوداي

88,56

0

13

0

3

2

3

0

18

3

21

الكام ون

162,26

0

6

0

1

3

14

2

23

3

26

مجهورية أفريقيا الوسطى

233,34

0

7

0

1

4

14

4

25

5

30

تشاد

337,12

0

8

0

1

8

29

5

45

6

51

شيلي

49,22

0

5

0

0

0

2

1

7

1

8

الص

133,15

0

5

1

3

0

2

1

7

5

12

كولومبيا

224,99

0

13

0

1

13

33

18

59

19

78

جزر القمر

16,82

0

0

1

2

0

0

0

0

3

3

الكونغو

49,41

0

11

0

0

4

4

1

19

1

20

كوستاريكا

24,12

0

2

1

0

0

3

0

5

1

6

كوت ديفوار

112,49

0

12

0

2

4

0

3

16

5

21

كواب

34,05

0

3

0

1

4

1

1

8

2

10

مجهورية كوراي الشنبية الد قراتية

56,78

0

6

0

0

0

0

0

6

0

6

مجهورية الكونغو الد قراتية

621,29

0

7

0

1

11

32

4

50

5

55

جيبويت

44,79

0

3

0

0

1

6

0

10

0

10

اجلمهورية الدومينيكية

43,27

0

4

1

0

0

1

1

5

2

7
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األمم املتحد ،القطري

على املستو دون الوت
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على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت

مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

إكوادور

52,88

0

3

1

0

4

3

1

10

2

12

مصر

203,40

0

9

0

3

2

13

0

24

3

27

السلفادور

68,44

0

9

1

0

0

0

0

9

1

10

يينيا االستوائية

15,15

0

1

1

0

1

0

0

2

1

3

إريرتاي

40,12

0

3

1

0

0

0

0

3

1

4

إثيوبيا

827,07

0

5

1

0

13

34

7

52

8

60

فيةي

43,81

0

3

0

1

1

2

1

6

2

8

يابون

14,71

0

1

0

1

0

0

0

1

1

2

يامبيا

25,73

0

4

1

0

0

1

0

5

1

6

جورجيا

41,29

0

2

1

2

5

0

1

7

4

11

ياا

86,29

0

8

0

1

2

2

1

12

2

14

يواتيماال

87,33

0

5

0

2

0

1

0

6

2

8

يينيا

150,45

0

2

0

1

1

11

0

14

1

15

يينيا-بيساو

50,93

0

3

1

0

1

3

0

7

1

8

يياا

10,37

0

5

0

1

0

0

0

5

1

6

ذاييت

178,65

0

15

0

1

5

22

2

42

3

45

ذندوراس

64,28

0

2

1

1

4

6

0

12

2

14

ا ند

247,34

0

9

0

2

30

19

4

58

6

64

إندونيسيا

124,65

0

4

0

2

8

8

5

20

7

27

إيران (مجهورية  -اإلسالمية)

64,27

0

3

0

2

5

0

0

8

2

10

النراق

824,06

0

0

0

1

3

11

3

14

4

18
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على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت
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مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

جامايكا

11,33

0

2

0

1

0

0

1

2

2

4

األردن

613,95

0

10

0

6

2

9

3

21

9

30

كازاخستان

29,69

0

1

1

0

0

2

1

3

2

5

كينيا

504,99

0

4

1

1

7

19

2

30

4

34

الكويت

13,23

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

ق ييزستان

57,10

0

7

1

0

2

5

2

14

3

17

مجهورية الو الد قراتية الشنبية

62,28

0

5

0

1

5

0

0

10

1

11

لبنان

845,38

0

9

0

0

4

20

4

33

4

37

ليسوتو

39,13

0

2

1

0

2

0

0

4

1

5

ليماي

179,02

0

6

0

4

9

8

1

23

5

28

ليبيا

56,98

0

4

0

0

2

2

0

8

0

8

مديشقر

122,70

0

1

1

0

7

0

0

8

1

9

مالوي

235,60

0

7

0

1

1

0

0

8

1

9

ماليزاي

32,58

0

0

1

1

0

3

1

3

3

6

ملديال

13,81

0

4

1

0

0

0

0

4

1

5

ما

299,11

0

13

0

1

4

9

1

26

2

28

موريتانيا

79,46

0

7

1

1

0

4

1

11

3

14

موريشيوس

9,34

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

املكسي

62,95

0

9

0

2

2

4

1

15

3

18

منغوليا

24,85

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

اجلبل األسود

12,86

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2
58

البلددد أو املنطقددة حيددع يوجددد فريددق نفقددات األمددم املتحددد)2017-2013( ،
يف املتوسهت مسالي الدوالرات)
األمم املتحد ،القطري

على املستو دون الوت

GE.20-10613

على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت

مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

املغرب

38,77

0

9

0

1

0

0

0

9

1

10

موزامبيق

138,06

0

12

0

3

2

3

1

17

4

21

ميامنار

228,78

0

4

0

3

10

37

8

51

11

62

اميبيا

27,42

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

نيبال

174,64

0

8

1

2

9

7

3

24

6

30

النيةر

282,10

0

7

1

0

14

20

5

41

6

47

نية اي

557,15

0

9

0

1

9

8

5

26

6

32

مقدونيا الشمالية

23,43

0

6

0

1

0

0

0

6

1

7

ابكستان

529,49

0

7

1

2

16

36

10

59

13

72

بنما

65,03

0

2

1

2

0

9

1

11

4

15

اببوا يينيا اجلديد،

44,90

0

2

1

0

1

0

0

3

1

4

ابرايواي

37,94

0

7

1

0

0

0

0

7

1

8

بو

128,09

0

8

0

1

0

0

1

8

2

10

الفلب

169,19

0

5

1

0

3

10

1

18

2

20

مجهورية مولدوفا

34,69

0

7

1

0

0

0

0

7

1

8

رواندا

118,64

0

6

0

3

5

6

0

17

3

20

ساموا

15,44

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

سان تومي وبرينسي

11,93

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

اململكة النربية السنودية

59,93

0

0

0

0

0

1

1

1

1

2

السنغال

127,36

0

10

0

0

1

16

1

27

1

28

صربيا

40,50

0

7

1

0

1

2

0

10

1

11
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على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت
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مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

سيشيل

1,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

س اليون

184,85

0

8

0

3

2

6

1

16

4

20

الصومال

713,65

0

1

0

0

4

17

9

22

9

31

جنوب أفريقيا

68,44

0

4

1

0

9

10

1

23

2

25

جنوب السودان

1 031,81

0

7

1

3

9

25

8

41

12

53

سري النكا

70,32

0

7

0

1

2

10

1

19

2

21

السودان

630,90

0

13

0

1

8

55

11

76

12

88

سورينا

2,65

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

سوازيلند

22,77

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

اجلمهورية النربية السورية

844,25

0

12

0

1

1

12

3

25

4

29

تاجيكستان

58,58

0

4

0

2

4

0

1

8

3

11

ربيلند

97,36

0

1

0

2

4

11

1

16

3

19

تيمور -ليشيت

49,88

0

2

1

0

5

1

0

8

1

9

تويو

40,50

0

6

0

0

1

2

0

9

0

9

ترينيداد وتوابيو

6,14

0

3

1

0

0

3

0

6

1

7

تون

39,21

0

10

0

1

5

1

0

16

1

17

تركيا

392,22

0

4

1

3

3

7

2

14

6

20

تركمانستان

13,20

0

1

1

0

0

0

0

1

1

2

أويندا

324,86

0

3

0

3

14

5

7

22

10

32

أوكرانيا

126,52

0

11

1

1

3

11

7

25

9

34

اإلمارات النربية املتحد،

9,58

0

4

0

0

0

0

0

4

0

4
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على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت

مكان عمل واحد مكان عمل دار األم د ددم أمد د دداكن عمد د ددل مكان عمدل واحدد مك ددان عم ددل أماكن عمل مكان عمدل أم دداكن عم ددل مجيددع أمدداكن
النمل
مشرتكة
واحد
مشرتكة
واحد
أخر مشرتكة من دون بديل
املتحد،
واحد
من دون بديل

مجهورية تنزانيا املتحد،

200,88

0

10

1

0

10

3

3

23

4

27

أورويواي

29,57

0

6

0

3

0

0

0

6

3

9

أوزبكستان

31,29

0

7

0

2

0

1

0

8

2

10

فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)

40,77

0

6

0

1

3

3

0

12

1

13

76,84

0

8

0

1

0

5

0

13

1

14

اليمن

639,18

0

6

0

3

5

13

1

24

4

28

زامبيا

163,72

0

6

1

1

1

1

1

8

3

11

زمبابوي

441,97

0

6

0

4

2

8

1

16

5

21

كوسوفو(ب)

24,55

0

5

0

1

2

10

0

17

1

18

دولة فلسط

238,72

0

9

0

2

2

1

5

12

7

19

اجملكو

20 782

0

655

58

136

381

826

201

1 862

395

2 257

فييت ا

(أ)

املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمالو
املصدر:
مالحظاتان كما ذو مشار إليه يف منت التقرير فين البياات املتاحة مركزاي على نطاق املنظومدة بشد ن أمداكن النمدل يف منظومدة األمدم املتحدد ،تنرتيهدا أوجده قصدورو وتسدتند مرفقدات ذدذا التقريدر إىل
البياات اليت قدمها فريق مشاريع اموعة االبتكارات األعمال الذي وجه األعمال امل طلع ا يف إتار املسار املتنلق لمداكن النمدل املشدرتكةو ومدا زالدت اموعدة البيداات ذدذه ا دع
للتنقي و والحظ املفتشان أوجه تباين ب اموعة البياات املركزيدة األوليدة ذدذه والبيداات املتنلقدة لمداكن النمدل املشدرتكة الديت قددمتها إليهمدا بند املنظمداتو ومدع ذلد فدين البيداات
احملدثة اليت هرت يف أثناء وةع الصيغة النهائية ذا التقرير ال تغ تغي ا جوذراي األمن اس واال اذات النامة املنروةة يف التقارير كما يتب من املرفق اخلام و
تش د نفق ددات عملي ددات األم ددم املتح ددد ،إىل ام ددوع نفق ددات منظوم ددة األم ددم املتح ددد ،لس ددنة منين ددةو ولالت ددالع عل ددى مزي ددد م ددن املنلوم ددات انظ ددر اإلحص دداءات املالي ددة ملنظوم ددة األم ددم املتح ددد،
للفرت 2017-2013 ،اليت أعدذا ال الرؤساء التنفيذي و
تكون أماكن النمل اوتنيةا إذا كانت ذي املكتب القطري لوكالة وادون وتنيةا إذا أش إىل خال ذل و
نفدذت عمليدة توحيددد كدم يف ذدانوي يف  2017ابفتتدداح دار األمدم املتحدد ،املوحددد ،اخل دراءو ويف  2020كاندت أمدداكن النمدل يف البلدد تشددمل دار األمدم املتحدد ،وثالثددة مبدان منفصددلة
(أ)
على املستو الوت وأربنة مبان منفصلة على املستو دون الوت و
تفهم أي إشار ،إىل كوسوفو ابملنىن الوارد يف قرار ال األمن )1999(1244و
(ب)
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على املستو الوت أو على مستو املنطقة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة
وعلى املستو دون الوت

JIU/REP/2020/3

املرفق اشثمين
مكمتااب ممسساامت منظوما األماام املتحاادة اشا تدا ك يف أماامل اشرتكااا
داما مبمين حكومي ()2018-2017
ميسسات األمم املتحد،
منظمة الصحة الناملية
برامن األمم املتحد ،اإلمنائي
منظمة األيذية والزراعة
منظمة األمم املتحد ،للتنمية الصناعية
مكتب األمم املتحد ،خلدمات املشاريع
موئل األمم املتحد،
برامن األيذية الناملي
منظمة النمل الدولية
صندوق األمم املتحد ،للسكان
متطوعو األمم املتحد،
منظمة الط ان املدين الدو
املنظمة الدولية للهةر،
اليونسكو
مفوةية األمم املتحد ،السامية لشيون الالج
مجيع املكاتب األخر اليت تشرت يف أماكن عمل يف مبان حكومية
اجملكو

عدد أماكن النمل
233
156
76
20
18
18
18
18
18
12
11
8
8
7
31
652

املصدر :املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة االبتكارات األعمالو
ملحو ةان كما ذدو مشدار إليده يف مدنت التقريدر فدين البيداات املتاحدة مركدزاي علدى نطداق املنظومدة بشد ن أمداكن النمدل يف
منظومة األمم املتحد ،تنرتيها أوجه قصور و وتستند مرفقات ذذا التقرير إىل البياات اليت قدمها فريق مشداريع
اموعة ابتكارات األعمال الذي وجه األعمال امل طلع ا يف إتار املسدار املتنلدق لمداكن النمدل املشدرتكةو
ومددا زالددت اموعددة البيدداات ذددذه ا ددع للتنقددي و والحددظ املفتشددان أوجدده تبدداين بد اموعددة البيدداات املركزيددة
األوليددة ذددذه والبيدداات املتنلقددة لمدداكن النمددل املشددرتكة الدديت قدددمتها إليهمددا بند املنظمدداتو ومددع ذلد فددين
البيد دداات احملدثد ددة الد دديت هد ددرت يف أثند دداء وةد ددع الصد دديغة النهائيد ددة د ددذا التقريد ددر ال تغد د تغيد د ا جد ددوذراي األمند دداس
واال اذات النامة املنروةة يف التقارير كما يتب من املرفق اخلام و
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موجز أممل عكا ممسسمت منظوم األمم املتحدة يف اشبلدان واملنمطق اش تضم أفرق األمم املتحادة اشقطريا  ،حساب
املمسس وعلى املستوى اشوطين وعلى مستوى املنمطق واملستوى دون اشوطين/حسب املواقع ()2018-2017
على املستو الوت أو على مستو
املنطقة
مك ددان عم ددل واح ددد م ددن مك ددان عم ددل
واحد
دون بديل
مفوةية األمم املتحد ،السامية لشيون الالج
برامن األمم املتحد ،اإلمنائي
اليونيسيال
برامن األيذية الناملي
املنظمة الدولية للهةر،
منظمة األيذية والزراعة
صندوق األمم املتحد ،للسكان
منظمة الصحة الناملية
مكتب تنسيق الشيون اإلنسانية
ذي ة األمم املتحد ،للمرأ،
مكتب األمم املتحد ،خلدمات املشاريع
منظمة النمل الدولية
ب ددرامن األم ددم املتح ددد ،املش ددرت املن د بف د وس نق ددا
املناعة البشرية/اإليدز
مكتب األمم املتحد ،املن ابملخدرات واجلر ة
اليونسكو
مفوةية األمم املتحد ،السامية حلقوق اإلنسان
موئل األمم املتحد،
منظمة األمم املتحد ،للتنمية الصناعية

أمد د دداكن عمد د ددل
مشرتكة

على املستو دون الوت
مك ددان عم ددل واح ددد م ددن مك ددان عم ددل
واحد
دون بديل

أمد د دداكن عمد د ددل
مشرتكة

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة وعلى
املستو دون الوت
مكد د ددان عمد د ددل أمد د دداكن عمد د ددل مجيد د د ددع أمد د د دداكن
النمل
مشرتكة
واحد

0

65

36

121

175

87

361

123

484

0

25

123

33

81

120

139

243

382

0

68

52

40

101

69

209

121

330

0

54

25

48

105

47

207

72

279

0

64

27

30

75

36

169

63

232

0

52

33

19

59

39

130

72

202

0

31

80

7

42

38

80

118

198

0

48

33

38

42

37

128

70

198

0

13

21

3

29

61

45

82

127

0

23

43

1

4

17

28

60

88

0

24

22

8

17

13

49

35

84

0

33

23

6

11

10

50

33

83

0

25

45

0

3

5

28

50

78

0

17

21

6

11

14

34

35

69

0

26

19

0

10

13

36

32

68

0

12

15

2

12

23

26

38

64

0

12

25

0

6

7

18

32

50

0

13

27

0

6

3

19

30

49
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0

3

24

16

2

4

21

28

49

0

9

23

1

2

3

12

26

38

0

4

9

0

0

7

4

16

20

0

4

0

1

7

3

12

3

15

0

5

0

1

3

1

9

1

10

0

6

0

0

3

1

9

1

10

0

1

1

0

7

0

8

1

9

0

2

5

0

1

1

3

6

9

0

2

0

0

3

3

5

3

8

0

3

2

0

2

0

5

2

7

0

4

1

0

0

2

4

3

7

0

2

1

0

1

1

3

2

5

0

0

2

0

1

2

1

4

5

0

1

0

0

2

0

3

0

3

0

1

2

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

2

0

2

0

1

0

0

1

0

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

655

741

381

826

667

1 862

1 408

3 270

املصدر :منلومات مقدمة من الفريق املن ابملشاريع التابع للمةموعة املننية ابالبتكارات يف اال األعمالو
ملحو ةان كمدا ذددو مشدار إليدده يف مدنت التقريددر فدين البيدداات املتاحدة مركدزاي علدى نطدداق املنظومدة بشد ن أمداكن النمددل يف منظومدة األمددم املتحدد ،تنرتيهددا أوجده قصددورو وتسدتند مرفقددات ذدذا التقريددر إىل
البيدداات الدديت قدددمها فريددق مشدداريع اموعددة ابتكددارات األعمددال الددذي وجدده األعمددال امل ددطلع ددا يف إتددار املسددار املتنلددق لمدداكن النمددل املشددرتكةو ومددا زالددت اموعددة البيدداات ذددذه ا ددع
للتنقي و والحظ املفتشان أوجه تباين ب اموعة البياات املركزية األولية ذذه والبياات املتنلقة لماكن النمل املشرتكة اليت قدمتها إليهما بن املنظماتو ومع ذل فين البياات احملدثة
اليت هرت يف أثناء وةع الصيغة النهائية ذا التقرير ال تغ تغي ا جوذراي األمناس واال اذات النامة املنروةة يف التقارير كما يتب من املرفق اخلام و
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متطوعو األمم املتحد،
الصندوق الدو للتنمية الزراعية
برامن األمم املتحد ،للبي ة
األونروا
منظمة الط ان املدين الدو
األونكتاد
االحتاد الدو لالتصاالت
صندوق األمم املتحد ،للمشاريع اإلنتاجية
اللةنة االقتصادية ألفريقيا
اللةنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاري
املنظمة البحرية الدولية
اللةنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليهت ا ادئ
مكتب األمم املتحد ،للحد من ياتر الكوار
االحتاد الميدي الناملي
املنظمة الناملية لألرصاد اجلوية
اإلسكوا
مركز التةار ،الدولية
املنظمة الناملية للملكية الفكرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اجملكو

أمد د دداكن عمد د ددل
مشرتكة

أمد د دداكن عمد د ددل
مشرتكة

GE.20-10613

على املستو الوت أو على مستو
املنطقة
مك ددان عم ددل واح ددد م ددن مك ددان عم ددل
واحد
دون بديل

على املستو دون الوت
مك ددان عم ددل واح ددد م ددن مك ددان عم ددل
واحد
دون بديل

على املستو الوت وعلى مستو املنطقة وعلى
املستو دون الوت
مكد د ددان عمد د ددل أمد د دداكن عمد د ددل مجيد د د ددع أمد د د دداكن
النمل
مشرتكة
واحد
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املرفق اشرابع
أماامل عكااا ممسساامت منظوما األماام املتحاادة يف اشبلاادان واملناامطق اشا
تضاام أفرقا األماام املتحاادة اشقطريا  ،حسااب كوعا اشبلاادان اسااتنمدا إ
موجز اشنفقمت وامل مطر ()2018-2017

حة ددم عملي ددات األم ددم
اموعة البلدان
املتحد،
النملي د د د ددات ال د د د دديت يق د د د ددل اجملموعة ألال ( 44بلدا
اإلنف د دداق فيه د ددا ع د ددن  40ومنطقة)
مليون دوالر (الصغ )،
النمليد د ددات الد د دديت يد د درتاوح اجملموعد ددة ابء ( 38بلد دددا
اإلنف د دداق فيه د ددا ب د د  40ومنطقة)
مليد د د د د د د د د ددون دوالر و100
مليون دوالر (املتوسطة)
النملي د د د ددات ال د د د دديت يزي د د د ددد اجملموعة جيم ( 34بلددا
اإلنفاق فيها علدى  100ومنطقة)
مليون دوالر (الكم ) اجملموعد د د د د د ددة دال (بي د د د د د د ددات
املخاتر) ( 15بلدا ومنطقة)
اجملموعتد د د د د د ددان جد د د د د د دديم ودال
اتمنتان ( 49بلدا ومنطقة)
اجملكو

إمجا النفقات يف مجيع
بلد د د دددان ومند د د دداتق كد د د ددل
اموعة 2017-2013
(مسالي د د د الد د دددوالرات
والنسد د ددبة امل ويد د ددة مد د ددن
اموع النفقات)
911

()٪4

إمجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
العم ا ااج اة يف ا ا
البلا ا ا ا ا ا اة ا ا ا ا ا
اة ريفة اجملم عة
238

2 285

447

8 416

914

9 170

658

17 586
((٪85

1 572

20 782

2 257

((٪11

()٪41
((٪44

ع ا العماج
عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا
اة فصا ا ا االة ا ا ا ا
ل ي يفا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يج العما ا ا ااج اة فصا ا ا االة العما ا ا ااج اة ا ا ا ا ة
ال ساابة اةة يااة ا
ال ساابة اةة يااة ا
ال س اابة اةة ي ااة ا
ا ا العم ا ااج
ا ا العم ا ااج
ا ا ا العما ا ااج
ج جمم عة
ج جمم عة
ج جمم عة
٪8

٪67

٪25

)(19

)(160

)(59

٪17

٪68

٪15

)(76

)(302

)(69

٪19

٪63

٪18

)(178

)(572

)(164

٪16

٪68

٪16

)(108

)(447

)(103

٪18

٪65

٪17

)(286

)(1 019

)(267

381

1 481

395

٪17

٪65

٪18

املصدران أعدته الوحد ،استنادا إىل املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمالو
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املرفق ا ممة
حمل عمم حمدث ع أممل عكا األمم املتحدة اش حددهم فريق مدمريع
كوع ابتكمرات األعكمل ()2020
يتناول ذذا املرفق ابلتفصيل أحد استخراف للبياات الوارد ،يف قاعد ،بياات أمداكن النمدل
يف نظا األمم املتحدد ،إلدار ،األمدن علدى النحدو الدذي تلبده فريدق مشداريع اموعدة ابتكدارات األعمدال
يف ذار/مارس  2020و والغرء من ذلد ذدو تزويدد أفرقدة األمدم املتحدد ،القطريدة لرقدا مدثدة يف سدياق
تنفيددذ خطددة توحيددد أمدداكن النمددل علددى الصددنيد القطددري وعلددى مسددتو املنطقددة الدديت ينسددقها مكتددب
التنسيق اإلمنائيو
وتش اللمحة النامة عن مشهد أماكن النمل املنروء أداه إىل الشكل الرابع والسادس يف
التقريددرو وتنددرء بوجدده عددا نف د الصددور ،الدديت يددرد وصددفها يف الفق درات مددن  37إىل 44و ووقددت وة ددع
الص دديغة النهائي ددة ددذا التقري ددر كان ددت عملي ددة التحق ددق ال ت دزال جاري ددة وجت تك ددن البي دداات املتاح ددة ش دداملة
مسا يكفي لتمك املفتش من تقد نف مستو التفصيل الذي عرةته الرسو البيانية واجلداول اليت
تستند إىل أرقا الفرت2018-2017 ،و
أما اامل عكا ااا األما اام املتحا اادة اش ا ا حا ااددهم اشفريا ااق املرتا ااين ابملدا اامريع اشتا اامبع شلكمكوعا ا املرتني ا ا
ابالبتكمرات يف مل األعكمل ()2020
 4 190مبىن
 2 440مكان عمل (بلدان أفرقة األمم املتحد ،القطرية والبلدان اليت ت م ذذه األفرقة)
 476مكان عمل مشرتكا ( 5,19يف املائة)
 1 964مكان عمل منفصال ( 5,80يف املائة)

132

972

646

(يازن وف ات
مستبند ،أخر )

(مكاتب املشاريع)

(أماكن عمل
مشرتكة مع
احلكومات)

املصدران أعدته الوحد ،استنادا إىل املنلومات املقدمة من فريق مشاريع اموعة ابتكارات األعمال يف حزيران/يونيه 2020و

يشد التحليددل األو لبيدداات عددا  2020إىل أن النسددبة امل ويددة مددن أمدداكن النمددل املشددرتكة يف
مجيع أحناء الناجت زادت من حوا  17يف املائة إىل  19,5يف املائة منذ الفرت2018-2017 ،و وعالو ،على
ذل أدخل تنديل على عدد املكاتب اليت تشرت يف مواقنها مع احلكومات وعدد مكاتب املشاريعو
وتشد د البيد دداات اجلديد ددد ،أي د ددا إىل أن متوسد ددهت عد دددد املنظمد ددات املوجد ددود ،يف أمد دداكن النمد ددل
املشرتكة ذو  4,2بدال من 3,6و
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املرفق اشسمدس
اآلشيمت املدا ل باني اشولامالت املكلفا بترتزياز أمامل اشرتكاا املدا ل يف
منظوم األمم املتحدة ()2020-1988
إنشاء أماكن عمل مشرتكة يف أكم عدد كن من البلدان؛
زايد ،الندد على الصنيد الناملي رمسة أمثال؛
حتقيق أقصى قدر من وفورات التكاليال؛
تنزيز إدار ،المامن وتنفيذذا بفناليةو
44وكدداالت ذات جلددان تنفيذيددة (الددمامن اإلمنددائي واليونيسدديال
وصندوق األمم املتحد ،للسكان وبرامن األيذية الناملي)

1981

الفريق االستشاري املشرت
املن ابلسياسات
()1997-1981

اجملموعة الفرعية
ملشاريع املباين
واخلدمات املشرتكة
()1998-1988

اإلشرا على تني دور األمم املتحد،؛
تيسد د إقام ددة أمدداكن عم ددل وخ دددمات مشددرتكة عل ددى الص ددنيد
القطريو
44وكاالت ذات جلان تنفيذية ومجيع الوكاالت املهتمةو

وةددع بددرامن ع داملي جديددد بش د ن اخلدددمات املشدرتكة ابتبداع
ن إقليمي؛
تقد إرشادات إىل األفرقة القطريةو
44وكاالت ذات جلان تنفيذية ومجيع الوكاالت املهتمةو

التوصية حبلول تنزز الكفاء،؛
زايد ،عد دددد أمد داكن النمد ددل املشددرتكة ودور األمد ددم املتحد ددد ،يف
مجيع أحناء الناجت؛
تقد إرشادات إىل أفرقة األمم املتحدد ،القطريدة وتزويددذا لدوات
إلنشاء أماكن النمل املشرتكة ودور األمم املتحد ،وإدار او

الفريق الفرعي املن
لماكن النمل
واخلدمات املشرتكة
()2000-1998

اموعة النمل
إلدار ،املباين
واخلدمات

اللةنة
التنفيذية

اموعة األمم املتحد،
اإلمنائية
()2017-1997

الفريق النامل املن
لماكن النمل
واخلدمات املشرتكة
()2008-2000

فرقة النمل املننية
لماكن النمل
املشرتكة ( 2008حىت
اآلن)

2013

قرار اجلمنية
النامة
226/67

44وكاالت ذات جلان تنفيذية ومجيع الوكاالت املهتمةو

دع ددم اس ددرتاتيةيات تس ددي األعم ددال اعط دداء األولوي ددة لتق ددد
خدمات املرافق؛
دعم أفرقة األمم املتحد ،القطرية يف إقامة أماكن عمل مشرتكةو
44وكدداالت ذات جلددان تنفيذيددة ا مفوةددية األمددم املتح ددد،
السامية لشيون الالج د ومكتدب األمدم املتحدد ،خلددمات
املشدداريع وبددرامن األمددم املتحددد ،للبي ددة وذي ددة األمددم املتحددد،
للم ددرأ ،ومنظم ددة النم ددل الدولي ددة ومنظم ددة األيذي ددة والزراع ددة
واألمانة النامة لألمم املتحد،و

1987

قرار اجلمنية
النامة
196/42

اجملموعة املننية ابالبتكارات يف
الفرقة املننية لماكن اال األعمال ( 2017حىت اآلن)
النمل املشرتكة
الفريق املن
وخدمات املرافق
ابملشاريع التابع
( 2017حىت اآلن)
للمةموعة
املننية
ابالبتكارات
يف اال
األعمال
(-2018
)2020

2018

اموعة األمم املتحد،
للتنمية املستدامة
( 2018حىت اآلن)

قرار اجلمنية
النامة
279/72

2020

املصدران أعدته وحد ،التفتيو املشرتكةو
GE.20-10613
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ت توصية ابااذ قرار من اجلهاز التشريني؛ ر توصية ابااذ إجراء من الرئي التنفيذي
توصية ال تتطلب اااذ أي إجراء بش ا من ذذه املنظمةو
(أ) تنزيز الشفافية واملساءلة؛ (ب) نشر املمارسات اجليد/،أف ل املمارسدات؛ (ف) تنزيدز التنسديق والتنداون؛ (د) تنزيدز االتسداق واملواءمدة؛ (ع) تنزيدز الرقابدة واالمتثدال؛ (و) تنزيدز الفناليدة؛ (ز) حتقيدق
فورات مالية كب ،؛ (ح) تنزيز الكفاء،؛ (س) ر أخر و
(أ) على النحو الوارد يف الوثيقة ST/SGB/2015/3و
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األمم املتحد(،أ)
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اليونيسيال
مكتب األمم املتحد ،املن ابملخدرات
واجلر ة
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األونروا
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منظمة الط ان املدين الدو

منظمة النمل الدولية
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منظمة الصحة الناملية

املنظمة الناملية للملكية الفكرية

املنظمة الناملية لألرصاد اجلوية

األمم املتحد ،وصناديقها وبرااها
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الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
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