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 تنفيذي موجز  
رز ل التقةةدم احملةةيةةة: حتليةةاإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج داخةةل منظومةةة األمةةم املتحةةدة اإلمنائ

 JIU/REP/2017/6وفعالية السياسة العامة 
ما فتئت مؤسسات منظومة األمم املتحدة تنفذ هنج اإلدارة القائمة على  النتىائج منىذ  

النتىىىائج  قائمىىىة علىى . ويبحىىه اىىىذا التقريىىر التقىىدم ا ىىىرز يف جمىىال تنفيىىذ اإلدارة ال2002عىىام 
ة إلدارة القائمىعلقىة ابومدى فعالية عمليىة التنفيىذ اىذو. ويركىز على  عناسىر السياسىة العامىة املت

انون كىىىىىى  21املىىىىىىؤر   67/226علىىىىىى  النتىىىىىىائج كمىىىىىىا اىىىىىىع مىىىىىىددة يف قىىىىىىراري اجلمعيىىىىىىة العامىىىىىىة 
ستعراض بشأن ا 2016كانون األول/ديسمرب   21املؤر   71/243و 2012 األول/ديسمرب

نظومة األمم ع هبا مالسياسات الشامل الرابعع السنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطل
 املتحدة من أجل التنمية.

ويتنىىىىاول التقريىىىىر أيضىىىىايت التحىىىىدايت الىىىىيت تطرحهىىىىا اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج علىىىى   
د اهليمليىة ت والقيىو النظري والتقين، فضاليت عىن األسىباا المامنىة ورال تلىت التحىدايالصعيدين 

ان بعىىه اىىذو ائج. وكىىوالنظميىىة والسياسىىية الىىيت تعىىرتض عمليىىة تنفيىىذ اإلدارة القائمىىة علىى  النتىى
يىىىدة ارات جدالقيىىود موعىىوا نقىىاد جىىرى داخىىل منظومىىىة األمىىم املتحىىدة وأدى    اعتمىىاد قىىر 

لتخطىي  مموعىة اودفىع ابألمىا العىام     2016ة االستعراض يف عىام بشأن احلوكمة يف دور 
 من أجل التنمية املستدامة.  2030من اإلسالحات دعمايت خلطة عام 

ويعتمىىد االسىىتعراض علىى  نظىىرة ىىىاملة علىى  نطىىاد املنظومىىة. ويهىىد     مسىىاعدة  
قيمىىة نظامهىىا مهيىىة و ض أبمنظومىىة األمىىم املتحىىدة يف جهوداىىا الراميىىة    املضىىع قىىدمايت يف النهىىو 

راان الىىذي يقتضىىع ومواكبىىةيت للسىىياد الىى 2030لىىادارة القائمىىة علىى  النتىىائج دعمىىايت خلطىىة عىىام 
 تغيري النماذج املتبعة وحتواليت جذراييت يف التصور والتفمري والقيم. 

واالسىتعراض اىىو تمملىىة لسلسىلة التقىىارير الىىيت أعىىدتا وحىدة التفتىىيش املشىىرتكة بشىىأن  
واىىىو يسىىىتممل  .2012و 2004قائمىىىة علىىى  النتىىىائج يف الفىىىرتة املمتىىىدة بىىىا عىىىامع اإلدارة ال

دارة القائمىىة شىىأن اإلبأيضىىايت االستعراعىىات الىىيت أجرتىىا  دارة الشىىؤون االقتصىىادية واالجتماعيىىة 
 عل  النتائج. 

واسىىىتنادايت    العمىىىل الىىىذي أةزتىىىىا جمموعىىىة األمىىىم املتحىىىىدة اإل ائيىىىة ووحىىىدة التفتىىىىيش  
  أهنىىىىىىىا ايل علىىىىىىى، تُعىىىىىىىرر  اإلدارة القائمىىىىىىة علىىىىىىى  النتىىىىىىىائج يف   ىىىىىىار االسىىىىىىىتعراض احلىىىىىىاملشىىىىىىرتكة

بري يُتةوخى وامهةا تةدق  مؤسسات منظومةة األمةم املتحةدة  آحاداسرتاتيجيات إدارية تُتبع يف 
يةع جوانة  ئج يف مجمنه حتقيق نتائج مؤسسية منشودة إبدماج فلسفة ومبادئ حتقيةق النتةا

سةةابق يف ألداء ال ةةم، علةةى مراعةةاة الةةدرول املستا ةةلة مةة  ااإلدارة، وابلعمةةل، و ةةو األ
  .اختاذ القرارات اإلدارية

ويشىىىىىدد التعريىىىىىا علىىىىى  مراعىىىىىاة مبىىىىىادت حتقيىىىىىق النتىىىىىائج يف  تلىىىىىا جمىىىىىاالت اإلدارة  
واسىىىىتخدام املعلومىىىىات املتعلقىىىىة هبىىىىذو النتىىىىائج يف   ىىىىار عمليىىىىة سىىىىنع القىىىىرار. وتشىىىىمل املبىىىىادت 

على  النتىىائج مىىا يلىعا رأي الرليىىة والوعىىول فيمىا يتعلىىق ابملنىىتج النهىىائع الرئيسىية لىىادارة القائمىىة 
األثر املنشىود  وراي العالقىة السىببية يف التسلسىل اهلرمىع للنتىائج راملىدخالت، واألنشىطة،  أو
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واحلصائل، والنواتج، واألثىري اسىتنادايت    نظريىة تتمحىور حىول الميفيىة الىيت اىدث هبىا التغيىري، 
أن تسىىري عمليىىات  مجيىىع الفرعىىيات تنطىىوي علىى  اىىوامش خطىىأ  ورجي لمىىن علىى  أسىىا  أن

وفقىايت ملنطىق مغىاير للمنطىق اخلطىع السىب  الىذي ُايظمىز الىنظم املغلقىة، وأن تراعىع السىىياد،  الىنظم
رواىىو املبىىدأ الىىذي مفىىادو أن الىىنظم املفتوحىىة تُتىىي  بلىىو  وعىىعية   التمىىافؤ الغىىائعوتتبىىم مبىىدأ  

هنائية بعينها ابتباا وسائل أو اختاذ مسارات مممنة عديدةي وتتناول املخا ر اليت تىدد الناىال 
يف بلو  مستوايت أعلى  مىن النتىائج وتراعىع الشىروز الالزمىة هلىذا الناىال  وردي قيىا  األدال 

افق اآلرال ابالستناد    منظور مشرتك خبصوص النتىائج، واملسىاللة  ألغراض الشفافية وبنال تو 
التقيىيم ألجىىل الىتعلم الينىائع احللقىىة  ورهي رسىد األدال ألغىراض الىتعلم األحىىادي احللقىة  وروي

 وحتديد االجتااات. 
مىىىىن أجىىىىل التنميىىىىة  2030وتعمىىىىه اىىىىذو املبىىىىادت املتطلبىىىىات الىىىىواردة يف خطىىىىة عىىىىام  

جىىل حتقيىىق أخلىىة مىىن لىىت عمليىىات الىىنظم، ووسىىائل العمىىل املتماملىىة واملتدااملسىىتدامة،  ىىا يف ذ
اللة ىىمل مسى نواتج مجاعيىة وثثىري مجىاعع، مىع مىا يرتتىذ على  ذلىت مىن مسىاللة مجاعيىة يف

 ركيىىة والقىىدرةتسىىم ابحلأُفقيىىة وعموديىىة واالرتقىىال ابملؤسسىىة    مسىىتوى الميىىان املىىتعلم والىىذي ي
ول خطىىىىىة ايت لتنىىىىىا، تىىىىىوفر اإلدارة القائمىىىىىة علىىىىى  النتىىىىىائج   ىىىىىار علىىىىى  التمييفىىىىىا. ويف اىىىىىذا الصىىىىىدد

لقائمىىة إلدارة ااب. واىىذو اخلطىىة عامىىل  تغيىىري لقواعىىد اللعبىىة وتتىىي  فرسىىايت للنهىىوض 2030 عىىام
 عل  النتائج داخل منظومة األمم املتحدة.

ومته احلاجة    معلومات عن القدرة على  تطىوير اإلدارة القائمىة على  النتىائج وعىن  
ألمىىم املتحىىدة نظومىىة امقىىدم ا ىىرز يف جمىىال األخىىذ بىىنهج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج داخىىل الت

ت املطلوبىىىة لتحسىىىينااإل ائيىىىة بغيىىىة تعزيىىىز الىىىوعع  ىىىدى جاازيىىىة منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة وفهىىىم ا
مىىم املتحىىدة . ويف اىىذا الصىىدد، يسىىاعد االسىتعراض منظومىىة األ2030لىدعم تنفيىىذ خطىىة عىام 

 ائج واالرتقىىىاللىىى  النتىىعلراميىىة    املضىىىع قىىدمايت يف تعزيىىىز نظامهىىا لىىىادارة القائمىىة يف جهوداىىا ا
 . 2030بقيمة اذا النظام وأمهيتا دعمايت خلطة عام 

 التطوير التدرجيي ومراحل التطوير -أولا 
يُقىىىيرم التقىىىدم ا ىىىرز علىىى  أسىىىا  كسىىىة جمىىىاالت رأو أركىىىاني تتعلىىىق ابإلدارة وتىىىىرتب   

خلمسىة، االت االسياسات الشامل الرابعع السنوات. ويرد فيما يلع عرض اذو امابستعراض 
ار مىن قىرارات ول بقىر    جانذ مموانتا اليت ىىملت مىور تركيىز التقيىيم. وال يىرتب  الىركن األ
يىىة املركزيىىة لىى  األمهعاجلمعيىىة العامىىة بشىىأن املوعىىوا، بىىل يسىىتمد أمهيتىىا مىىن األدلىىة الىىيت تىىربان 

سىذ مىع واقىع  ائىق تتناوخطة العتمىاد وتنفيىذ هنىج اإلدارة القائمىة على  النتىائج بطر لوجود رلية 
 كل مؤسسة. واألركان اخلمسة اع كاآليتا

يا واع تركز عل  الرلية واإل ىار االسىرتاتياع 1اإلدارة االسرتاتياية رالركن  رأي 
رتاتياية فها اسىىىسىىىاللىىىذين تسرتىىىىد هبمىىىا عمليىىىة األخىىىذ بىىىنهج اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج بو 
ناسىىذ لتنفيىىذ للة امللىىادارة. ويشىىمل ذلىىت القىىدرة علىى   دارة عمليىىة التغيىىري ووجىىود   ىىار املسىىا

 اإلدارة القائمة عل  النتائج 
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يا واىىع تركىىز علىى  مىىا تقىىوم بىىا املؤسسىىة،  ىىا يف 2اإلدارة التشىىغيلية رالىىركن  راي 
 ي  املاليةوارد البشرية و ذلت التخطي  االسرتاتياع والربجمة و دارة املوارد رامل

يا واىىىع تركىىىز علىىى  الىىىنظم اخلاسىىىة ابلرسىىىد 3 دارة املسىىىاللة والىىىتعلم رالىىىركن  رجي 
 والتقييم واإلبال  و دارة املعلومات 

يا واىىىع تركىىىز علىىى  ثقافىىىة النتىىىائج مىىىن خىىىالل 4 دارة عمليىىىة التغيىىىري رالىىىركن  ردي 
اد لنشىىأة ن اإلعىىدمىىام النتىىائج كاىىزل االسىىتيعاا الىىداخلع وتنميىىة القىىدرات، والقيىىادة، واسىىتخد

 مؤسسة متعلمة 
يا واىىىىع تركىىىىز علىىىى  الشىىىىراكات مىىىىن أجىىىىل حتقيىىىىق 5 دارة املسىىىىؤولية رالىىىىركن  رهي 

ىىر املسىىاللة اجلماعيىىة، بشىىقظيها  األفقىىع، علىى  و لعمىىودي االنىىواتج واألثىىر اجلمىىاعع، ومىىن ر تُيسظم
حىىىىدة مسىىىىألة مىىىىم املتسىىىىاللة يف األنطىىىىاد منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدة ومىىىىع الشىىىىركال اإل ىىىىائيا. وامل

تلىىا  داىىا يف أساسىىية وتشىىمل الرتكيىىز علىى  مسىىؤولية منظومىىة األمىىم املتحىىدة عىىن تفعيىىل وجو 
، االت التنسىيقية يف جمىأحنال العامل وسالحيتها يف جمال الدعوة    االجتماعىات وميزتىا النسىب

غوبىىة النىىواتج املر  لبلىىو  ت دعمىىايت والىىدعوة، والتىىأثري يف الشىىركال، وتعزيىىز االتسىىاد، و دارة الشىىراكا
 وحتقيق النتائج اإل ائية.

ومىىن الناحيىىة النظريىىة، اتىىد التطىىور التىىدراع حنىىو تعمىىيم األخىىذ بىىنهج اإلدارة القائمىىة  
لتىىدرايا االتطىىور و علىى  النتىىائج يف امىىاالت املىىذكورة ومموانتىىا علىى  كىىه مراحىىل مىىن النمىىو 

ئج. فاملرحلىىىة يىىىق النتىىىااألخىىىذ ابالبتمىىىارات و عىىىايري مبىىىادت حتقتىىىرتب  بنظريىىىة عمليىىىة التغيىىىري يف 
لة يانية، اع مرحرحلة الاألو ، اع اليت ال تعتمد فيها املؤسسة أي تدابري يف اذا الصدد  وامل

ع مرحلىىىة ابعىىىة، اىىىاالستمشىىىا   واملرحلىىىة الياليىىىة، اىىىع مرحلىىىة التنفيىىىذ املخصىىى   واملرحلىىىة الر 
رتكيىز الشىامل رحلىة الجلانذ الداخلع  واملرحلة اخلامسة، اىع مالتعميم، لمن مع الرتكيز عل  ا

والشىىراكات،  علىى  النىىواتج مىىع مىىا يرتتىىذ علىى  ذلىىت مىىن تبعىىات ابلنسىىبة    عمليىىات الىىنظم،
 والتنسيق والتعاون، واألثر اجلماعع، واملساللة اجلماعية.

 الستنتاجات واخلالصة
اإلدارة القائمة على النتائج على مدى ُأحرز تقدٌم على درب تعميم األخذ بنهج  

. ومثةةة نةةع عشةةرةالسةةنوات العشةةر املا ةةية، مةةع وجةةود تباينةةات فيمةةا بةة  املؤسسةةات ال 
  التقيةةيم. ومةة ع مشلهةةااختالفةةات رئيسةةية أيفةةاا فيمةةا يتعلةةق ابألداء يف ةةةالت اإلدارة الةة

كليةةة يةةود ا يشةة ن الت ةةدي لل ةةعوابت املطروحةةة علةةى ال ةةعيدي  النظةةري والتقةة  وللق
لنتةائج داخةل مةة علةى اوالنظمية أن يساعد يف املفي قدماا حنةو األخةذ بةنهج اإلدارة القائ

 .2030 منظومة األمم املتحدة مبا يتفق مع متطلبات تنفيذ خطة عام
، كىىىىىان معظىىىىىم 2016ويف مطلىىىىىع عىىىىىام  2015ويف وقىىىىىت مجىىىىىع البيىىىىىاانت يف عىىىىىام  

ابالسىىىتناد    حتليىىىل األسىىىلواي وكانىىىت كىىىل  4املؤسسىىىات قىىىد بلىىىت مرحلىىىة متقدمىىىة راملرحلىىىة 
مؤسسىىىة معنيىىىة تركىىىز علىىى  الصىىىعيد الىىىداخلع علىىى  تعزيىىىز اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج وبصىىىدد 

الىىىيت تنطىىىوي،  5 دخىىىال التحسىىىينات الالزمىىىة. ومل ترتىىىقم اىىىذو املؤسسىىىات    مسىىىتوى املرحلىىىة 
دارة القائمىىة علىى  النتىىائج مىىع الرتكيىىز ميلمىىا ذُكمىىر ًنفىىايت، علىى  تنىىاول القيمىىة املضىىافة احلقيقيىىة لىىا

علىى  اإلدارة الىىيت تتىىوخ  حتقيىىق نىىواتج، وتطبيىىق عمليىىات الىىنظم، ومىىن ر األخىىذ  بىىدأ اإلدارة 
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املشىىىرتكة، وجتديىىىد عمىىىل املؤسسىىىة مىىىن خىىىالل التقيىىىيم وتطبيىىىق املسىىىاللة اجلماعيىىىة. ويصىىىطدم 
ملرتبطىة بعوامىل نظريىة وثقافيىة  اموعة مىن الصىعوابت والقيىود ا 5االرتقال    مستوى املرحلة 

وسياسىىىية وايمليىىىة ونظميىىىة. وبعىىىه اىىىذو القيىىىود يتاىىىاوز نطىىىاد املراقبىىىة اإلداريىىىة الىىىيت متارسىىىها 
 .2030ًحاد املؤسسات وجتري معاجلتا يف سياد خطة عام 

وتىىؤدي الصىىناديق والىىربامج أداليت أفضىىل مقارنىىةيت ابلوكىىاالت املتخصصىىة، رغىىم أن بعىىه  
لعوامىىىل سىىىتوى ابعلىىى  املسىىىتوايت مىىىن األدال. ويتىىىأثر األدال الرفيىىىع املاىىىذو املؤسسىىىات حقىىىق أ

لقائمىىىة علىىىى  دارة اوجىىىود اسىىىرتاتياية واعىىىىحة املعىىىامل داخىىىل املؤسسىىىىة يف جمىىىال اإل التاليىىىةا رأي
إلدارة اذ بىىىنهج النتىىىائج، تعىىىزز الىىىتالحم علىىى  نطىىىاد املؤسسىىىة وحتقىىىق السىىىالمة يف عمليىىىة األخىىى

 ت اليت تدفعهالعملياا ر جماله اإلدارة واجلهات املاحنة  ورجيدو  القائمة عل  النتائج  وراي
املىىىه  مىىىع نفىىىه القىىىدرة علىىى  العمىىىل عمىىىاليت مجاعيىىىايت يف التعامىىىل ثقافىىىة القطىىىاا اخلىىىاص  وردي

لعهىىد احدييىىة  أن تمىىون املؤسسىىة التنفيىىذي، فضىىاليت عىىن تقاسىىم االبتمىىارات وتطبيقهىىا  ورهي
 ى.وتستفيد من جتارا  تلا املؤسسات األخر 

وتىىرد فيمىىىا يلىىىع أبىىىرز االسىىىتنتاجات الىىيت أفرزتىىىا دراسىىىة االختالفىىىات الرئيسىىىية يف أدال  
  تلا أركان اإلدارة ومموانتا.

م  بة  عوامةل النجةال الةع تتسةم ابليةة ابل ةة، أن يوجةد لةدى املؤسسةة أسةال  
لةةةةى ع ج، يرتكةةةةزنظةةةةري كلةةةةي ووا ةةةة  املعةةةةاا فيمةةةةا يتعلةةةةق ابإلدارة القائمةةةةة علةةةةى النتةةةةائ

اءلة مةة  أجةةل ري واملسةةاسةةرتاتيجية لةةةدارة القائمةةة علةةى النتةةائج وعلةةى إتةةار إلدارة الت يةة
ل تطىوير املتمامىيتىي  ال فهىذا األسىا األخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج أو تكييفهةا. 

 .ة علىى  النتىىائجالقائمىى لىىادارة القائمىىة علىى  النتىىائج، وذلىىت اسىىتنادايت    رليىىة مشىىرتكة لىىادارة
لىى  توجيىىا ؤسسىىة عويتسىىم اىىذا األسىىا  ابألمهيىىة أيضىىايت فيمىىا يتعلىىق  قىىدار القيىىادات داخىىل امل
يقىا يف واقىع مىن حتقااإلدارة القائمة عل  النتائج وبعقد حوارات مع جماله اإلدارة لبحه مىا 

 لعامىة ويف سىنعالسياسىة األمر. ويعزز اىذا األسىا  القىدرة على  التىأثري يف القىرارات املتعلقىة اب
ليىىة  لفعاسياسىىات تلىى  بشىىمل أفضىىل احتياجىىات املؤسسىىة وتتفىىق مىىع أاىىدافها، وذلىىت عىىماانيت 

لىى  عدارة القائمىىة سسىىة لىىاالعمليىىة اإل ائيىىة. ومىىن املهىىم للغايىىة اإلىىىارة    أن اسىىرتاتياية املؤ 
لىيت يىرد دعم التنميىة واي ختتلا عن اخلطة االسرتاتياية اليت تضىعها املؤسسىة لى1النتائج رالركن 

 ي.2تناوهلا يف   ار اإلدارة التشغيلية رالركن 
مىىىىىىنخفه. ففىىىىىىع وقىىىىىىت التقيىىىىىىيم يف  1ويبىىىىىىا التحليىىىىىىل أن مسىىىىىىتوى تفعيىىىىىىل الىىىىىىركن  

 يف حة املعىىامل، كىىان انىىاك مؤسسىىة واحىىدة لىىديها اسىىرتاتياية كليىىة ومتماملىىة وواعىى2015 عىىام
رب عنىا سرتاتياية تعغياا االجمال اإلدارة القائمة عل  النتائج و  ار إلدارة التغيري واملساللة. و 

نفيىىىذ يبىىىدأ ت جيىىىدايت التصىىىراات الىىىيت جىىىالت علىىى  لسىىىان املىىىو فا، مىىىن قبيىىىلا  ال نىىىدري مىىىى
ملؤسسىات تضىطر ار . فااإلدارة القائمة عل  النتائج وال مى ينتهع، فهع عملية متغرية ابسىتمر 

مىىن أن تمىىون لىىيت ااة    اسىىتخدام مىىا اىىو متىىوافر مىىن املعلومىىات املتعلقىىة بعناسىىر االسىىرتاتياي
 ب  خبطىىىىىىةمتنىىىىىاثرة يف  تلىىىىىا الوبئىىىىىق اخلاسىىىىىة بمىىىىىل مؤسسىىىىىة لوعىىىىىع اسىىىىىرتاتياية كليىىىىىة تىىىىىرت

ل  النتائج عالقائمة  . ويوفر اإل ار املرجعع لوحدة التفتيش املشرتكة بشأن اإلدارة2030 عام
امىىة ري امعىىاي ، املرفىىق اليىىامني والىىدرو  املسىىتفادة مىىن االسىىتعراض احلىىايلJIU/NOTE/2017/1ر

 لوعع اسرتاتياية ذات جودة عالية لادارة القائمة عل  النتائج.
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وقد أدت الدول األعفاء، م  خةالل ةةالا اإلدارة أو مة  خةالل نظةم التقيةيم  
ة املتعةددة ت املعونةم  قبيةل شةبكة تقيةيم فعاليةة املنظمةات املتعةددة األتةرار واستعرا ةا

لية، يرلنةدا الشةمالعظمةى وآلكةة املتحةدة لطيطانيةا ااألترار إلدارة التنمية الدولية يف املم
 ةةذا الةةدور  ت. ويلقةةىدوراا  امةةاا يف تطةةوير اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج داخةةل املؤسسةةا
ق ئج فيمةةا يتعلةةلةةى النتةةاعتقةةديراا كبةةرياا لكنةةه اةةري متةةوازن و ةةد مةة  أليةةة اإلدارة القائمةةة 

 ئية.يق النتائج اإلمناابإلدارة الع تتوخى تعزيز كفاءة املؤسسة وحتق
ىىىىذ العديىىىىد مىىىىن املىىىىديرين واملىىىىو فا بتىىىىدخل الىىىىدول األعضىىىىال الىىىىيت سىىىىامهت يف   ورحظ

سىتوى أعلى  مىن ا    ماالنتقال  نظومىة األمىم املتحىدة مىن الرتكيىز على  األنشىطة واالرتقىال هبى
وذلىت  ئج،ن النتىاعىالتفمر بشأن احلصائل والنواتج. ومع ذلت،  ل مور الرتكيز اىو اإلبىال  

م املتحىىدة مىىة األمىىأساسىىايت ألجىىل املسىىاللة عىىن اسىىتخدام املىىوارد. وقىىد لبىىت القيىىادة داخىىل منظو 
حىىد بعيىىد،  للة   و تلىىا العمليىىات املناىىزة علىى  نطىىاد املنظومىىة اىىذا الشىىرز املتعلىىق ابملسىىا

 وذلت دعمايت للشفافية يف  سدال اخلدمات واستخدام املوارد.
الرتكيىىز علىى  اإلبىىال  عىىن النتىىائج واملسىىاللة، بوسىىفا قىىوة ورغىىم األمهيىىة الىىيت يتسىىم هبىىا  

 اىد مىن القيمىةو معطظىل  مركة لعملية تطوير اإلدارة القائمة عل  النتائج، فإنا ينطىوي على  أثىر
لواقىىع أفضىى  ن اىىذا ااملضىىافة لىىادارة القائمىىة علىى  النتىىائج داخىىل املؤسسىىات. ويبىىا التحليىىل أ

ياسىىا  ا امىىن قاحلصىىائل بىىداليت مىىن النىىواتج، أو علىى  مىىمؤسسىىات تركىىز علىى      مىىا يلىىعا رأي
تحىدة ألجىل ألمىم املااالستخدام املفرز للقدرات املهنية للمو فا العاملا يف منظومىة  وراي

قىد أدى و سىؤولة. موجود قيادة قىادرة على  االسىتاابة لمنهىا غىري  اإلبال  عن النتائج  ورجي
     كىىىىز سىىىىيطرة خىىىىارجع، ألهنىىىىا تسىىىىععلىىىى  مر اىىىىذا     هىىىىور مؤسسىىىىات تعتمىىىىد عملياتىىىىا 

لىىىنهج اىىىذا ا . ويتسىىىمالتصىىىدي واالسىىىتاابة ملختلىىىا ديناميىىىات السىىىلطة الىىىيت حتمىىىم كىىىاليت منهىىىا
اإلدارة  ن فلسىىفةابخنفىىاض مسىىتوى اليقىىة وبضىىعا اإلبىىداا واالبتمىىار الىىذين يتوقعهمىىا املىىرل مىى

 القائمة عل  النتائج.
الىىيت ثخىىذ هبىىا الىىدول األعضىىال يف بعىىه ويف الفىىرتة األخىىرية، لىىوحيف تغىىري يف النهىىوج  

اد أو م اإلسىىناملؤسسىىات، ومىىن ذلىىت عقىىد حىىوارات ملعاجلىىة مىىوا ن اخللىىل واالنتقىىال مىىن تقيىىي
ه بدايىىىة نظىىىام اىىىذا يعمىىىالقيمىىىة لقىىىال املىىىال    الرتكيىىىز علىىى  املسىىىامهة يف النتىىىائج اإل ائيىىىة. و 

حتمىىىىاالت ايىىىىا مىىىىن مىىىىا تنطىىىىوي علللحوكمىىىىة الواعيىىىىة يفهىىىىم الطىىىىابع املعقظىىىىد للعمليىىىىة اإل ائيىىىىة، و 
 سبقايت.م ددة اإلحداث ًبر غري مقصودة، والتحدايت املاثلة أمام بلو  مؤىرات األدال 

 التاطةةةةي ةةةةةا   يفتنفيةةةةذ اإلدارة القائمةةةةة علةةةةى النتةةةةائج بشةةةةكل أو ةةةة   وجتلةةةةى 
 ، يلةي(2الةرك  لنتائج )االقائم على النتائج وعملية و ع الطامج القائمة على  السرتاتيجي

الع جرى الرتكيةز ت الاجمل(. تلك  ي 3ذلك رصد النتائج وتقييمها واإلبالغ عنها )الرك  
 فيمةةاة خاصةةة سةةم ابليةة، و ةةي ةةةالت تتتنفيةةذ اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج عليهةةا يف إتةةار

و إلدارة اىىذري أن جمىىاالت ا. غىىالتقييميةةة األدلةةة وتةةوفري النتةةائج عةة  واملسةةاءلة ابإلبةةالغ يتعلةةق
لقائمىىة علىى  إلدارة اتصىىطدم بعىىدد كبىىري مىىن الصىىعوابت النظريىىة والتقنيىىة الىىيت متىىه مىىن مصىىداقية ا

ت د اىذو الصىعواباانىة. وحتىالنتائج ومن قيمتها كاسرتاتياية  دارة تتسم ابألمهيىة يف السىياقات الر 
رتض ة الىيت تعىرئيسىيحىدايت المن القدرة عل  التنفيذ املالئم لادارة القائمة عل  النتائج. ومن الت

 لواجذ.امنظومة األمم املتحدة، تنفيذ اإلدارة القائمة عل  النتائج عل  النحو 
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وقد نفذت مؤسسات عديدة جمموعة واسعة من املبادرات النموذجيىة. ولىوحيف لىدى  
مىىارات د االبتاملؤسسىىات ميىىل    استنسىىا  جتىىارا املؤسسىىات األخىىرى. وحتتىىاج عمليىىة اعتمىىا

  دعىىم تعراض  مىىوانت األخىىرى الىىيت جىىرى تقييمهىىا يف   ىىار اىىذا االسىىفيمىىا يتعلىىق  ميىىع امل
نا أن ا مىن ىىأويف أية سياقات. فهذ يصل  أساسع، فضاليت عن نظام لتقييم ما يصل ، وكيا

، نظىىرايت لعىىدم   النتىىائجاعتمىىاد االبتمىىارات ألجىىل اإلدارة القائمىىة علىىعمليىىة يعىىزز فعاليىىة وكفىىالة 
 وجود هنج واحد يناسذ اجلميع.

وأظهةةةةرت القيةةةةادة قةةةةدرة عاليةةةةة علةةةةى السةةةةتجابة، لكنهةةةةا ا تتحمةةةةل املسةةةةؤولية  
دمىة يف جمىال ىىوا ايت متقفقىد قطعىت القيىادة أحتقيةق نتةائج.  لةع تتةوخىايتعلق ابإلدارة  فيما

االت دعم امىىىتنفيىىىذ اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج، ويصىىىدد اىىىذا بوجىىىا خىىىاص فيمىىىا يتعلىىىق بىىى
اليىىة علىى  عدة قىىدرة والتقيىىيم واإلبىىال  عىىن النتىىائج. وأ هىىرت القيىىاالرئيسىىية للتخطىىي  والرسىىد 

ائج. لمنهىىا النتىىعىىن و ة عىىن اسىىتخدام املىىوارد لتلبيىىة  لبىىات الىىدول األعضىىال فيمىىا يتعلىىق ابملسىىال
ج، الىىىيت تشىىىمل قيىىىق نتىىىائحت لىىيت تتىىىوخ ايف تلبيىىىة الطلبىىىات املتعلقىىىة ابإلدارة  متىىار  املسىىىؤولية مل

لتىايل مل تبىد دامة، وابالتعديالت الالزمىة لضىمان الناىال واالسىتو ريات التغي دخال الرتكيز عل  
 اسىىو ويىىرد أعىىالو  قىىدرة اسىىرتاتياية علىى  تىىويل زمىىام األمىىور يف معاجلىىة النىىوعا مىىن الطلبىىات.

 .كيز غري املتوازن عل  املساللةالرت املرتتبة عن آلبر ل
وتواجه منظومة األمم املتحدة صعوابت يف معاجلةة اجلوانة  السةلوكية الةع تتسةم  

. وره اإلنسةانمةق منوذج ابأللية ابلنسبة إىل حتقيق الت يري الذي يففي إىل التحول وتطبي
ة فةةر  دات وزايداألففةةليات واملعتقةة مراجعةةةو فةةالت يري نكةة  عةة  تريةةق حتويةةل ا ةةوافز 

ىىىقةةةرارات. حةةةول عمليةةةة صةةةنع ال لتسةةةا لا   م االخىىىتاليف أدىن مسىىىتوايت األدال، رغىىىوتالح 
إلدارة ارسىىىات اممجىىىل  دارة التغيىىىري، وتطبيىىىق ألالمبىىىري بىىىا املؤسسىىىات، يف جمىىىاالت التخطىىىي  

   تلبيىىة احلاجىىة للالزمىىة القىىدرات انميىىة القائمىىة علىى  النتىىائج يف جمىىال  دارة املىىوارد البشىىرية، وت
بوسىىىفهم  املىىىو فا وتىىىوافر العقليىىىة املالئمىىىة يف سىىىفو  ،ةداخىىىل املؤسسىىى قىىىيم املهيمنىىىةالتغيىىىري 

 ية التغيري.يف عمل املنفذين لادارة القائمة عل  النتائج وابعتبارام يؤدون دورايت حامسايت 
 شىأةوتغيري العقلية مهمة سعبة. وادد االستعراض العوامىل الرئيسىية الىيت تسىاام يف ن 

عا رليىىة مل مىىا يلىىجىىل تنميىىة القىىدرات لتشىىألريذ العقليىىة املالئمىىة، والىىيت تتاىىاوز نطىىاد التىىد
ل حتقيىىىىق جىىىىأل نو علىىىى  التعىىىىا و رادة تصىىىىميم شىىىىأهنماواسىىىىرتاتياية يتقامسهمىىىىا اجلميىىىىع ويتىىىىوافر ب
املىىىو فا  باىىىىرة مىىىع  وقيىىىادة تعمىىىل مإل ائيىىىةعمليىىىة االاألاىىىدا  املنشىىىودة و ةىىىاز كىىىل مىىىا يهىىىم 

  وفهم سوبة ازفة اجل االبتمار وامألوتسع     تطوير مؤسسة متعلمة و نشال نظام حوافز 
 . ائيةإلالية العم  اراملو فا للدور الذي يؤدونا بوسفهم عوامل رئيسية للتغيري يف  

 القيمة املفافة لةدارة القائمة على النتائج ابلنسبة إىل فعالية املؤسسة -اثنياا 
أو مىىن قبىىل الشىىركال مل تركىىز أي دراسىىة سىىابقة أةىىزت داخىىل منظومىىة األمىىم املتحىىدة  

ت ضىىافة. وقىىد أكىىدتهىىا املاإل ىىائيا اخلىىارجيا علىى  فعاليىىة اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج أو قيم
اتا، ذمل ادفايت حبد ج ال يشاجلمعية العامة يف قراراتا عل  أن تعميم اإلدارة القائمة عل  النتائ

 ة.بل ايل وسيلة لضمان فعالية املؤسسة وحتقيق النتائج اإل ائي
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مؤسسىىىات منظومىىىة األمىىىم  عاليىىىةويف الفىىىرتة األخىىىرية، أعيىىىد ثكيىىىد املعىىىايري املتعلقىىىة بف 
 2030ة عىىىام الىىىذي أقىىىرت فيىىىا اجلمعيىىىة العامىىىة أبن تنفيىىىذ خطىىى 71/243املتحىىىدة يف القىىىرار 

ة ن رول املسىاللمتسم با يتطلذ زايدة احله االسرتاتياع ملنظومة األمم املتحدة اإل ائية وما ت
 نوىىددت علىى  أ ة ومىىن منحى  تعىىاوا وكفىالة وفعاليىىة واجتىاو سىىوا حتقيىق النتىىائج،والشىفافي

 ألعضىىال.ايمىىل احلوكمىىة داخىىل املنظومىىة اىىذ أن يسىىتايذ بشىىمل أفضىىل لتوقعىىات الىىدول ا
ري كفىىىىىالة ة  عىىىىىايالنتىىىىىائج، املتصىىىىىل اإلدارة القائمىىىىىة علىىىىى  سىىىىىتعراض جمىىىىىاالت نىىىىىواتجاال نىىىىىاولويت

النتىائج  اسىتخدام جمىال اإلبىال  عىن النتىائج  واملصىداقية يفاملؤسسات من حيىه الشىفافية يف 
فىىالة واألثىىر قيىىق الميف   ىىار عمليىىات الرقابىىة واإلدارة وحتديىىد االجتااىىات  واالتسىىاد ألجىىل حت
يعايت مشمولة مجاالت اجلماعع  واملساللة اجلماعية واحلوكمة ألجل حتقيق أثر مجاعع. واذو ام

 رابعع السنوات.يف استعراض السياسات الشامل ال

 ويفضع التحليل الشامل ملختلا احلاالت    االستنتاج التايلا 

ا تتحقق ابلكامل القيمة املفافة لةدارة القائمة على النتائج فيما يتعلق بكفاءة  
التابعةةة  نةةع عشةةرة، ول يةةزال العمةةل جةةارايا يف  ةةذا ال ةةدد يف املؤسسةةات ال ملؤسسةةاتا

ةةري اسةةتعداد كبةةري  الةةذي  دور ا ةةاملةةاب نهةةو للملنظومةةة األمةةم املتحةةدة. ومةةع ذلةةك، يالح 
 .2030م فيذ خطة عاكفاءة املؤسسات وتن  تعزيز يفاإلدارة القائمة على النتائج  تؤديه

 ملؤسسةا  على مستوى م عملية صنع القرار م  جان  املديري: استادام النتائج لدع1الناتج 

املتعلقةةة  لمعلومةةاتمةةا فت ةةؤ املؤسسةةات حتةةرز تقةةدماا يف ةةةال اسةةتادام اإلدارة ل 
تةةوازن  بعةةدم طدمابلنتةةائج. اةةري أن  ةةذا التقةةدم اةةري متكةةافا. فاسةةتادام املعلومةةات ي ةة

لسةةلطة يف تكةافا ليةةع اةري املالقةوى الةذي نكة  أن يقةةو  كفةاءة السياسةة العامةة. والتوز 
اىىذا  وحيفقىد لىفوبية. واحملسة ا يمنةةو ةةال السياسةة العامةة نكة  أن يففةي إىل السةةتبعاد 

يىىري يف مبأقىىل  يف سىىياد  دارة حافظىىة الىىربامج واملشىىاريع، وبدرجىىة شىىمل أساسىىعاالسىىتخدام ب
رتة قد بدأ يف الفىو بشرية. الجمال حتويل املوارد. ويممن أحد التحدايت الرئيسية يف  دارة املوارد 
مىات سىتخدام املعلو ري أن ااألخرية  دماج مبادت حتقيق النتائج يف نظام  دارة املوارد البشرية. غى

ة األمىىىم ا منظومىىىألغىىىراض  دارة أدال املىىىو فا اىىىد مىىىن فعاليتىىىا الىىىنهج األبىىىوي الىىىذي ثخىىىذ بىىى
السياسىىع  التىىدخللتنفيىىذي و ،  عىىافة    أفضىىليات املىىه ايف التعامىىل مىىع املىىو فا املتحىىدة

و املعاقبىىة أملتميىىز األعضىىائا. ويف كيىىري مىىن احلىىاالت، اىىد املىىديرون سىىعوبة يف ممافىىأة السىىلوك 
 عل  التقصري املستمر.

ومىىىىىن املهىىىىىم اإلىىىىىىىارة    أن منظومىىىىىة األمىىىىىىم املتحىىىىىدة ليسىىىىىىت وحىىىىىداا يف مواجهىىىىىىة  
التحىىىىدايت املرتبطىىىىة ابسىىىىتخدام املعلومىىىىات املتعلقىىىىة ابلنتىىىىائج يف عمليىىىىة سىىىىنع القىىىىرار. فهنىىىىاك 
مؤسسىىىات عديىىىدة أخىىىرى، ثنائيىىىة ومتعىىىددة األ ىىىرا ، تصىىىطدم أيضىىىايت بىىىبعه مىىىن التحىىىدايت 

لومىات داخىل منظومىة األمىم املتحىدة ينطىوي على  سىعوبة الرئيسية ذاتا. غري أن استخدام املع
أكرب مقارنةيت ابلعمليات العادية اليت تدخل يف نطاد  دارة مؤسسات القطاا العام، وذلت نظرايت 
لعمليىىة امليزنىىة و بيعىىة التمويىىل وجمموعىىة مىىن الصىىعوابت املوثقىىة توثيقىىايت جيىىدايت واملرتبطىىة ابلتمويىىل 

ل مىىن التمويىىل غىىري األساسىىع، يتعىىا علىى  منظومىىة األمىىم غىىري األساسىىع. فبسىىبذ القىىدر اهلائىى
املتحدة أيضايت أن تل  متطلبات اياكل الرقابة اإلدارية اخلارجية، مع ما ينطىوي عليىا ذلىت مىن 
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تبعات تتعلق بميرة التدابري املتصلة ابحلوكمة اليت تؤثر يف اإلدارة القائمة على  النتىائج. وبىدأت 
مىىن قبيىىل احلىىوار املخصىى  للتمويىىل بىىا الىىدول األعضىىال  مؤسسىىات يف  نشىىال ًليىىات عديىىدة،

 واجلهات الفاعلة من غري الدول.

 ا وكمة ارا ألاملتعلقة ابلنتائج للمعلومات : استادام الدول األعفاء 2 لناتجا

أففؤ سياسة اإلدارة القائمة على النتائج إىل الرتكيةز علةى اسةتادام املعلومةات  
لتعةةاون يف اوتشةةجيع  تكفةةل التزامةةاا مو وقةةاا بةةدعم التنسةةيق ألاةةرا  املسةةاءلة. ولكنهةةا ا

لةةى الوظيفةةة، لرتكيةةز عاةةةا  الرقابةةة وا وكمةةة. وا يسةةاعد الرتكيةةز علةةى الشةةكل بةةدلا مةة  
حنةةو   التقةةدموكةذلك ايةةاب العةرتار مةة  جانة  الةةدول األعفةةاء بعةدم تةةوازن القةوى، يف

 إصالل سياسة اإلدارة القائمة على النتائج.

  االسىىىتعراض    أن أاىىىم مسىىىامهة لىىىادارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج ابلنسىىىبة    وخلىىى 
 ايئىة ؤسسىة   ممؤسسات منظومة األمم املتحدة تتميل يف توفري ايمل تُقدم من خاللا كل 

اىىذو األدلىىة  األعضىىال الىىدولوتسىىتخدم اإلدارة الىىيت تتبىىع هلىىا أدلىىة تىىربان علىى  النتىىائج ا ققىىة. 
 املساللة عن استخدام املوارد.ألغراض  شمل أساسعب

ومثىىة مسىىألتان تىىؤثران يف مىىدى فعاليىىة اسىىتخدام األدلىىة املتعلقىىة ابلنتىىائج. وتتعلىىق املسىىألة  
نهىا تىائج املبلىت عستوى النماألو   دى موثوقية جودة النتائج املبلت عنها،  ا يف ذلت الرعا عن 

إلسىىىىناد ابملتعلقىىىىة امعاجلىىىىة املسىىىىائل  راحلصىىىىائل مقابىىىىل النىىىىواتجي والصىىىىعوابت الىىىىيت تنطىىىىوي عليهىىىىا
ى    لقيىا  أدا. ويمشا االسىتعراض عىن تىدا مسىتوى األدال فيمىا يتعلىق  ىودة نظىام والضم

ن موعىة واسىعة مىإلجرال جم الدول األعضال املاحنةحالة مستمرة من انعدام اليقة وفت  امال أمام 
مىات مىن حيىه  التقيييف تىداخل كبىري بىاالتقييمات املنفصلة اليت تتعلق بىنفه املؤسسىة. وُيالح ى

لتفتىىىيش ا وحىىىدة اا تىىىوى الىىىذي تغطيىىىا. ورغىىىم أمهيىىىة اىىىذو النهىىىوج، الىىىيت تشىىىمل تقييمىىىات تنازاىىى
ة جىىىدايت. ت مرتفعىىىاملشىىىرتكة فيمىىىا يتعلىىىق  تغىىىريات متماثلىىىة، فإهنىىىا تنطىىىوي علىىى  تمىىىاليا معىىىامال

ش التفتىىىىي انىىىىذ وحىىىىدةوابلتىىىىايل، ايىىىىل تنسىىىىيق التقييمىىىىات الىىىىيت تنازاىىىىا جهىىىىات خارجيىىىىة مىىىىن ج
 ئيىىىة واملتعىىىددةات الينااملشىىىرتكة، الىىىيت تلقىىىت تمليفىىىايت للغىىىرض، والتقييمىىىات الىىىيت تضىىىطلع هبىىىا اهليئىىى

 األ را  مسألة ذات أمهية ابلغة اذ عل  ايئات اإلدارة أن تعاجلها.
وتتعلىىق املسىىألة اليانيىىة ابلتعامىىل مىىع المىىم اهلائىىل مىىن املعلومىىات املتعلقىىة ابلنتىىائج املطلىىوا  

لىىىى  ع أن الرتكيىىىىز وليىىىىة   تبليغهىىىىا    برملىىىىاانت البلىىىىدان املاحنىىىىة واجلمهىىىىور عامىىىىة. وتشىىىىري األدلىىىىة األ
ة املسىتادة لىتشىري األدو الو يفىة اىد مىن قيمىة اإلبىال  عىن النتىائج. الشمل بىداليت مىن الرتكيىز على  

ل علىى  ود احلصىىو يىىأيضىىايت    أن اجلمهىىور العىىام ال يرغىىذ يف اال ىىالا علىى  األرقىىام فحسىىذ، بىىل 
 ائج.ها حتقيق النتنطوي علياملزيد من املعلومات النوعية حول العملية اإل ائية والتعقيدات اليت ي

 ملنظومة: التاطي  والقيال والرصد والتقييم واإلبالغ على نطاق ا3 الناتج
تقتفي النواتج اإلمنائية الع تكةون يف العةادة موحةدة واةري قابلةة للتجزئةة أسةلوابا  

لتنفيةةةذ طامج وانظميةةةاا إلدارة العمليةةةات، وابلتةةةا  تتطلةةة  عمليةةةات للتاطةةةي  وو ةةةع الةةة
ةةري أن اإلدارة  لةةى النتةةائج لقائمةةة عاوالرصةةد والتقيةةيم علةةى نطةةاق املنظومةةة برمتهةةا. ويالح 

 اجلارية على نطاق املنظومة.تؤ ر يف العمليات  ا
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   التخطىي  والتقيىيم على  نطىاد  اوقد أسدرت اجلمعية العامة قرارات عىدة تىدعو فيهى 
كمنظومىىىة.   ات العمىىىل قومىىىاملنظمىىىة  املنظومىىىة. غىىىري أن اهليمىىىل الىىىو يفع ل مىىىم املتحىىىدة مل اهىىىز

كمنظومىىة   ر  مهامهىىاالىىيت تتمتىىع بواليىىة علىى  نطىىاد املنظومىىة أو الىىيت متىىافقليلىىة اىىع املؤسسىىات 
 قيىيم على  نطىادطىي  والتعلى  التخفرعية. ر  ن الدعوة     توحيد األدال  مل يمىن هلىا أثىر كبىري 

مىام منظومىة األمىم فرسىة للعمىل كمنظومىة. والسىؤال املطىرول أ 2030املنظومة. وتوفر خطة عام 
 األسىىل  تصىىمرم يف أن نىىدفع  ؤسسىىة    العمىىل كمنظومىىة يف حىىا أهنىىا ملاملتحىىدة اىىو كيىىا لنىىا 

عىىىزمهم علىىى  ملتحىىىدة و كمنظومىىىة، واىىىذا ايىىىل حبىىىد ذاتىىىا اختبىىىارايت للقىىىدرة الفمريىىىة ألعضىىىال األمىىىم ا
 امتها.حتقيق تغيري يفضع    التحول عل  حنو ينهه بقيمة املنظومة ويمفل استد

االسىىىىرتاتياية آلحىىىىاد املؤسسىىىىات وخططهىىىىا  ىىىىر األوعىىىىع املرحلىىىىة املتقدمىىىىة يف  حعوتىىىىو  
ل رز يف جمىاوالتقدم ا  وأنظمتها املخصصة لابال  عن النتائج املشار  ليها يف اذا االستعراض،

رات العديىدة الىىيت . وتىوفر املبىىاد2030التقيىيم، أبن اىذو املؤسسىىات جىاازة للتصىدي خلطىىة عىام 
ذاا على  نطىاد ري تنفيىاىربامج التاريبيىة الىيت تستهد  العمل املشرتك، والشراكات العاملية، والى

ذو املبىادرات ن تشتت ااملنظومة األسا   إلنشال اذو اهلياكل االسرتاتياية، وذلت عل  الرغم م
 أ لقهىا بعىىه درات الىيتوالشىراكات والىربامج، واىع حتتىىاج اليىوم    جتميىع وتقيىيم. وتنطىىوي املبىا

الىىىىىربامج و  للخطىىىىى  ر نظريىىىىىة منفصىىىىىلة للتغيىىىىىري دعمىىىىىايت الصىىىىىناديق والىىىىىربامج واملتعلقىىىىىة مىىىىىياليت بتطىىىىىوي
 شىرتكة وعمليىاتواتج املاالسرتاتياية التابعىة ملختلىا املؤسسىات، على   ممىاانت كبىرية إلبىراز النى

قراىىىا يف نيويىىىورك، ىىىىرعت الصىىىناديق والىىىربامج الىىىيت يوجىىىد م 2017املوالمىىىة االسىىىرتاتياية. ففىىىع 
 خط  اسرتاتياية مشرتكة.واليت تتقاسم نفه امله التنفيذي، يف وعع 

الغىىىاايت املشىىىمولة أباىىىدا  التنميىىىة املسىىىتدامة الىىىذي يركىىىز علىىى   لىىىرتاب ويىىىوفر هنىىىج ا 
زيىىز رسىىة لتعفمقاربىىة متعىىددة االختصاسىىات تصىىل  ملختلىىا القطاعىىات واملواعىىيع، كمىىا يتىىي  

مىىم ومىىة األطىىاد منظالىىرتاب  بىىا القطاعىىات الفرعيىىة. واسىىد التقيىىيم التاىىري  املسىىتقل علىى  ن
قىىىىدرات خدام الاملتحىىىىدة ل نشىىىىطة التنفيذيىىىىة مىىىىن أجىىىىل التنميىىىىة جهىىىىدايت رئيسىىىىيايت موجهىىىىايت السىىىىت

تسىىم يىىيم. ويوالشىىراكات املوجىىودة لىىدى الوكىىاالت وعلىى   تلىىا مسىىتوايت ايمىىل و يفىىة التق
غىة لتلبيىة يىة ابل نشال   ىار اسىرتاتياع على  نطىاد املنظومىة يقىوم على  أسىا  تصىور دقيىق أبمه

حسىذ، بىل فسىاللة لقىة بنشىر ثقافىة داخىل األمىم املتحىدة ال تقىوم على  أسىا  املاملطالذ املتع
. ومىىىن مسىىىتدام تتسىىىم ابحلركيىىىة ورول االبتمىىىار وتسىىىاام يف حتقيىىىق النىىىواتج بناىىىال وعلىىى  حنىىىو
عىىىزز يلحوكمىىىة لاألمىىىور الىىىيت تعىىىد رئيسىىىية للتصىىىدي هلىىىذا التحىىىدي، الىىىدور الىىىذي يؤديىىىا   ىىىار  

 عع.ملساللة اجلماعية من أجل حتقيق أثر مجاالعمليات عل  نطاد املنظومة وا

ت  عليه ترت  اا مجاعي ا أ ر  يكونشرتكة م تجانو   أجل حتقيق: التعاون والشراكة م4 لناتجا
 مساءلة مجاعية

يف جةةل املسةةاءلة اجلماعيةةة ألا تفةةع منظومةةة األمةةم املتحةةدة ت ةةوراا إلتةةار متسةةق  
 ا وكمةة الةع اوز وظيفةةاإلمنائي ، مبا يتجمؤسسات منظومة األمم املتحدة، أو مع الشركاء 

ل  ةةةذا نشةةةاء م ةةةإليفةةةطلع هةةةا  يكةةةل إدارة منظومةةةة األمةةةم املتحةةةدة، وا تتاةةةذ أي تةةةدابري 
ىل إك  مثة حاجة اعية، ولاإلتار. وجتدر اإلشارة إىل وجود تدابري انش ة ألجل املساءلة اجلم

م اجلمةاعي. والةتعل ءلة اجلماعيةةفهم أففةل  ةذه املسة لة وإىل و ةع اإلتةار املناسة  للمسةا
 .ءلة اجلماعيةي واملساوسيتطل   ذا معايري متكاملة لتحقيق النجال يف ةا  األ ر اجلماع
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 ويتطلىىذ الناىىال يف تىىدبري العمليىىات اجلاريىىة علىى  نطىىاد املنظومىىة  دارة مشىىرتكة وتعىىاوانيت  
ايت ابملسىىاللة ناىىال أيضىىرتب  ال. ويىىمعىىايت املتماملىىة واملرتابطىىة للعمىىل  لوسىىائلوىىىراكات تتخىىذ ىىىمل ا

 لة بغيىة حتقيىقا للمسىالاجلماعية. وتقتضع اإلدارة القائمة على  النتىائج وجىود نظىام متعىدد األوجى
 ليهىا يف  ت ُيسىتندأثر مجاعع عل  املستوايت اجلزئع واملتوس  والملىع،  ىا يشىمل وعىع  ططىا

املؤسسىىىات  لىىى  نطىىىادة األفقيىىىة ععلىىى  مجيىىىع املسىىىتوايت واملسىىىالل ألفقيىىىة  ىىىار ممارسىىىة املسىىىاللة ا
بيىىىل احلىىىوار يىىىدة مىىىن قوالشىىىركال. وخبصىىىوص املسىىىاللة اجلماعيىىىة، يبىىىا التحليىىىل أن املبىىىادرات اجلد

ارد اسىىتعراض املىىو  ركال علىى املخصىى  ملسىىألة التمويىىل وامليزانيىىة املتماملىىة، تىىوفر   ىىارايت لتحفيىىز الشىى
 وارد.حول حافظات املقضااي الشراكة واحلوكمة اليت تتمحور  عاجلةوالبدل يف م
ويصعذ كيريايت ممارسة املساللة اجلماعية فيما يتعلق ابلنواتج املشرتكة بىا املؤسسىات.  

حقيىق أثىر زمىة لتويبا االستعراض أن الناال يف اذا الصدد يرتب   اموعىة مىن الشىروز الال
اسىىل تو عىدة و مجىاعع،  ىا يف ذلىىت وجىود بىىرانمج مشىرتك وأدوات قيىىا  مشىرتكة وأنشىىطة متعا
ئج تىىيمن افىىة نتىىامسىىتمر ودعىىم أساسىىع. ويشىىمل اىىذا أيضىىايت نظامىىايت يىىيمظن اليقىىة والسىىالمة، وثق

 ايت معقىىىواليت مىىىنة، وقىىىدر االبتمىىىار وامازفىىىة ا سىىىوبة ويتطلىىىذ متركىىىز  سىىىلطة الرقابىىىة داخىىىل املؤسسىىى
صىىىىادية ن االقتاملسىىىىاللة الذاتيىىىىة. وتشىىىىمل دراسىىىىة حتليليىىىىة سىىىىدر هبىىىىا تمليىىىىا مىىىىن  دارة الشىىىىؤو 

لوعىع  النطىالدجتماعية يف سياد استعراض السياسات الشىامل الرابعىع السىنوات نقطىة اواال
 وجا. ل  أكملعتصور للمساللة اجلماعية، وال بد من بذل جهد  عايف لتطوير اذو األداة 

تقةةو  و  نظومةةةامل مةةوجز التحةةدايت والقيةةود الةةع تعةةرت  العمليةةات اجلاريةةة علةةى نطةةاق
 الستجابة ملتطلبات اإلدارة القائمة على النتائج جهود

تمىىون اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ذات أمهيىىة وقيمىىة عنىىدما تنفرىىذ بشىىمل سىىحي  وبىىرول  
 مىىم املتحىىدة يفنظومىىة األسىىادقة، وعنىىدما تعىىات  ابالسىىتناد    الىىدرو  املسىىتفادة. وقىىد كىىان أدال م

 ديرين على  حىىدعضىىال واملىاالسىرتاتياية مىىن جانىذ الىدول األاىذا امىال أداليت جيىدايت. وتتسىىم القيىادة 
ركىىىز علىىى  يذا الىىىذي سىىىوال أبمهيىىىة ابلغىىىة ملعاجلىىىة التعقيىىىدات الىىىيت ينطىىىوي عليهىىىا اقتصىىىاد عصىىىران اىىى

ن التحىدايت مىة واسىعة اإلنسان وملواكبة التغيريات اليت تفضع    التحىول. وقىد جىرى حتديىد  ائفى
ائج  ائمىىة علىى  النتىىدارة القاسىىية بوسىىفها عناسىىر تىىؤثر يف ةىىال اإلاهليمليىىة والنظميىىة أو العوامىىل األس

 حدايت والعواملا. ويرد فيما يلع تلخي  لتلت الت2030كنظام لادارة ألجل تنفيذ خطة عام 
الرتكيبىىىة الو يفيىىىة ملنظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة الىىىيت تتسىىىم برتكيىىىز قطىىىاعع وعقليىىىة  رأي 

اسىىات، الىىيت االختص بىىداليت مىىن املقىىارابت املتعىىددة قطاعيىىة تيىىخ ل خىىذ ابملقىىارابت القطاعيىىة،
 تتطلبها عمليات النظم 

اخلاعىىىىىعة للسىىىىىيطرة والقابلىىىىىة للتحقيىىىىىق، ويف بعىىىىىه  صىىىىىائلالرتكيىىىىىز علىىىىى  احل راي 
اخلىو  مىن  ة وبسىبذاحلاالت تعريا اذو احلصائل عل  أهنا نواتج نظرايت لطبيعىة نظىام املسىالل

 الفشل يف حال تعذر حتقيق النواتج 
عىىدم القبىىول متامىىايت ابملبىىدأ الىىذي مفىىادو أن النىىواتج اىىع اقىىرتال ىىىراكة، وابلتىىايل  يرج 

اد هبىىا قيىىا  دة ال يىىر بىىد مىىن وعىىع   ىىار للمسىىاللة اجلماعيىىة، وأن املسىىاللة داخىىل األمىىم املتحىى ال
ظمىة بىا املن احلصائل فحسىذ، بىل ُوعىعت أيضىايت ألجىل النهىوض ابلىدور القيىادي الىذي تضىطلع

لنىىواتج حتقيىىق ا شىىطة مجيىىع اجلهىىات الفاعلىىة األخىىرى ودعىىم الشىىراكات لضىىمانيف جمىىال تنسىىيق أن
 والرب  مع النتائج اإل ائية 
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غيىىىىاا ايمىىىىل  داري للمسىىىىاللة املشىىىىرتكة واملسىىىىاللة اجلماعيىىىىة علىىىى  نطىىىىاد  ردي 
 ملتحدة املنظومة داخل  تلا ايئات اإلدارة القائمة والتابعة ملنظومة األمم ا

جهىىىات فاعلىىىة متعىىىددة اعىىىل منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة خاعىىىعة التعامىىىل مىىىع  رهي 
  نطىىاد ع بىىا علىىلعىىدد كبىىري مىىن أ ىىر اإلدارة اخلارجيىىة، واىىد مىىن الىىدور القيىىادي الىىذي تضىىطل

 العامل ويزيد، يف بعه األحيان، من تعرعها ملختلا أنواا املخا ر 
وابلتىايل فهىىو نظىام التمويىل الىىذي يولىد املنافسىىة ويعىزز التخصى  الىىو يفع،  روي 

 اد من وسائل العمل املوحدة واملتماملة 
عدم وجود دراسة حتليلية مركزة بشأن قدرة السلطات ا لية على  تىويل زمىام  رزي 

نا أن يعىىىزز ل مىىىن ىىىىأاألمىىىور والقىىىدرات املتاحىىىة و نيىىىايت يف جمىىىال  دارة النتىىىائج وتقييمهىىىا كعامىىى
 استدامة اإلدارة القائمة عل  النتائج.

ذت املؤسسات جمموعة مىن التىدابري واملبىادرات التاريبيىة للتصىدي هلىذو القيىود. وقد اخت 
يىة الىيت تشىمل موعىوا أيضىايت بعىه القيىود النظميىة واهليمل 71/243ويعات قرار اجلمعيىة العامىة 

 ما العام.حها األالدراسات التحليلية واملبادرات املتعلقة ابإلسالحات اجلارية اليت اقرت 
ش أبن السىىياد الىىراان الىىذي اىىري فيىىا تنفيىىذ اسىىرتاتياية  سىىالل منظومىىة ويسىىلم املفىىت 

وج تمتيميىة ألخىذ بنهىاألمم املتحدة القائمة عل  التحديه، بىداليت مىن  عىادة التصىميم، يتطلىذ ا
سىع الىالزم عم األسامتعددة تتناسذ مع األوعاا الناىىئة. واىذ أن تلقى   تلىا املبىادرات الىد

ومىع ذلىت،  األخىرى. ت و قامىة عالقىات تمافىل مىع املبىادرات اجلاريىةألجل التنسيق با الوكىاال
اد املنظومىة  على  نطىاذ رسد اىذو املبىادرات ابسىتمرار، وينبغىع  نشىال و يفىة للتقيىيم التمىويين

يىد املمىان حىايت لتحدبغية الوقو  عل  ما يصل ، وملاذا يصىل ، وكيىا يصىل . ويبقى  امىال مفتو 
ملسىتمر مىايت للتغيىري انظومىة دعة املتعلقة ابلتقيىيم التمىويين على  نطىاد املالذي تُنشأ فيا اذو الو يف

 والدينامع عل  أسا  مبدأ التبعية والقيمة املضافة النسبية.
وابلتزامن مع التخطي  للماموعة الواسعة مىن األنشىطة والنهىوج التمتيميىة، ال بىد مىن  

تقيىىيم علىى  لرسىىد والعىىافة      ىىار لالبىىدل يف وعىىع أ ىىر اسىىرتاتياية علىى  نطىىاد املنظومىىة، ابإل
اتياع الىدور االسىىرت  كيىز على نطىاد املنظومىة برمتهىا، بغيىة مواكبىة الىوترية املتسىىارعة للتنميىة مىع الرت 

 .2030عام  ملنظومة األمم املتحدة يف  ل الظرو  واألولوايت املتغرية يف سياد خطة

 توصيات -اثل اا 

 1التوصية 

، الذي  ا يفعوا بعد اسرتاتيجية وا ةحة املعةاا وشةاملة ينب ي للر ساء التنفيذي  
طاق مجيع نوعلى  سةكل مؤسوكلية لتوجيه تعميم هنج اإلدارة القائمة على النتائج داخل  

 .املؤسسات، أن يفعلوا ذلك
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 2التوصية 

ينب ي للر ساء التنفيةذي ، مبة  فةيهم األمة  العةام، ب ةفته رئةيا ةلةا الر سةاء  
اث وظيفةةةة يف اسةةةتحد يف منظومةةةة األمةةةم املتحةةةدة املعةةة  ابلتنسةةةيق، أن ينظةةةرواالتنفيةةةذي  

 هنةج يفُأدخلةؤ  للدعم األساسةي تفةم  اسةتيعاب الطائفةة الواسةعة مة  البتكةارات الةع
ير قيمتهةةا مهةةا وتقةةداإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج علةةى نطةةاق منظومةةة األمةةم املتحةةدة ودع

 .ملنظومةوتقامسها ألجل اعتماد ا على نطاق ا

 3التوصية 

ينب ي للر ساء التنفيذي  أن يساندوا نشر  قافة حتقيق النتةائج عة  تريةق الرتكيةز  
ت القةيم ومنظومةا يف إتار خطة تنمية القدرات اخلاصة بكل مةنهم علةى النهةو  ابلعقليةة

تهم يف رالنتائج وانةائمة على الع تتسم ابأللية لتعزيز التزام املوظف  بتنفيذ اإلدارة القا
  ذا اجلهد.

 4التوصية 

ينب ةةةي للر سةةةاء التنفيةةةذي  أن يت كةةةدوا مةةة  أن النهةةةوج الةةةع ستو ةةةع مسةةةتقبالا  
ليةةة اإلدارة أففةةل عم يتعلةةق مبسةةاءلة املةةوظف  وإدارة املةةوارد البشةةرية تراعةةي بشةةكل فيمةةا

النتةائج  قيقءلة ع  حتالع تتوخى حتقيق نتائج، مبا يف ذلك و ع نظم للحوافز تعزز املسا
 ستوايت.واملساءلة ع  التعلم املففي إىل التحول والبتكارات على مجيع امل

 5التوصية 
ينب ةةي للر سةةاء التنفيةةذي  أن جيعلةةوا مةة  اسةةتادام املعلومةةات املتعلقةةة ابلنتةةائج،  

 يف ذلك األدلة املستمدة م  التقييم، أولويةا السرتاتيجيةا. مبا
 6التوصية 
الرتكيةةز  زايدة هةةدر املؤسسةةاتالتشةةريعية أن تعمةةل مةةع ر سةةاء  قةةد تةةود ا ي ةةات 
وذلةةك  لة واإلبةالغاملسةاءتلةة  مبةا يتجةاوز  نتةةائجالةةع تتةوخى حتقيةق يةة اإلدارة لعلةى عم

ء ، مةةع إيةةالكل ي ةةل  وسةةب  ذلةةومةةا  ي ةةل علةةى مةةا  ،أكةةط اا مةة  ابب الرتكيةةز، تركيةةز 
 .العتبار الواج  للسياق

 7التوصية 
لألم  العام، ب فته رئيسةاا جمللةا الر سةاء التنفيةذي  املعة  ابلتنسةيق، أن ينب ي  

ءلة أن تفةع ام املسةايطل  إىل ا ي ات املشرتكة ب  الوكالت الع تعمل على إصالل نظ
ذا اإلتةار  ةأن تنشةا ت وراا إلتار للمساءلة اجلماعية يكون صا اا لتحقيق أ ةر مجةاعي و 

 .2030ام ة القائمة على النتائج وتنفيذاا خلطة عاستجابةا ملتطلبات اإلدار 
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 مقدمة -أولا  

يتناول اىذا التقريىر اإلدارة الىيت تتىوخ  الناىال يف حتقيىق النتىائج يف مؤسسىات منظومىة األمىم  -1
ج، وفقىىايت للصىىيغة املسىىتخدمة يف قىىرارات اجلمعيىىة املتحىىدة، ويشىىار  ليهىىا ابسىىم اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائ

اسةرتاتيجيات إداريةة العامة. وألغىراض اىذا االسىتعراض، تُعىرر  اإلدارة القائمىة على  النتىائج ابعتباراىا 
تُتبةع يف آحةةاد مؤسسةةات منظومةةة األمةةم املتحةةدة ق وامهةا تةةدبري يُتةةوخى منةةه حتقيةةق نتةةائج مؤسسةةية 

يةةق النتةائج يف مجيةةع جوانةة  اإلدارة، وابلعمةةل، و ةةو األ ةةم، منشةودة إبدمةةاج فلسةةفة ومبةةادئ حتق
 .ي1رعلى مراعاة الدرول املستا لة م  األداء السابق يف اختاذ القرارات اإلدارية

ويركىىز اىىذا التعريىىا علىى  اسىىتخدام املعلومىىات املتعلقىىة ابلنتىىائج للناىىال يف سىىنع القىىرار،  -2
ملبىىىىادت ا. وتشىىىىمل وعلىىىى  تعمىىىىيم مبىىىىادت حتقيىىىىق النتىىىىائج والشىىىىروز املرتبطىىىىة هبىىىىا يف جمىىىىال اإلدارة
ج واآلبر ن النىىىىواتاألساسىىىىية لىىىىادارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج مىىىىا يلىىىىعا رأي الرليىىىىة والوعىىىىول بشىىىىأ

األنشىىىطة دخالت و   راي العالقىىىة السىىىببية المامنىىىة يف سلسىىىلة ارميىىىة مىىىن النتىىىائج راملىىىاملنشىىىودة
يىز يىري  رجي الرتكدوث التغواحلصائل والنواتج واآلبري استنادايت    نظرية أو فرعية بشأن كيفية حى

نظم املنطىق  مليىات الىعل  النتائج عل  مستوى املستفيدين، أي النواتج اليت تقتضىع أن تتاىاوز ع
بىىدأ مفىىادو أن رم  غىىائعالتمىىافؤ ال سىىب  اخلطىىع للىىنظم املغلقىىة، وتنظىىر يف السىىياد، وتتبىىم مبىىدأ ال

رية مممنىىةي، سىىارات كيىىابإلممىىان، يف الىىنظم املفتوحىىة، الوسىىول    حالىىة هنائيىىة بوسىىائل أو عىىرب م
سىىىم  ز الىىىيت توتعىىىات املخىىىا ر الىىىيت تعىىىرتض الناىىىال يف حتقيىىىق نتىىىائج أعلىىى  مسىىىتوى أو الشىىىرو 

 ائج واملسىاللة عىاد النتىقيقا  ردي قيا  األدال من أجىل الشىفافية وحتقيىق توافىق اآلرال حىول أببتح
ل فق األول تفاسيضمن املر رهي رسد التعلم األحادي احللقة  روي تقييم التعلم الينائع احللقة. ويت

براا يف اإلدارة.  عن اذو املبادت الستة ًو

عل  النتائج يف مؤسسات منظومة األمىم املتحىدة يف وانطلق العمل بنهج اإلدارة القائمة  -3
السىىىىنوات األو  مىىىىن اىىىىذا القىىىىرن. ونشىىىىأت اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج مىىىىن مطالىىىىذ البلىىىىدان 
املسىىىتفيدة مىىىىن الىىىىربامج والبلىىىىدان املاحنىىىة علىىىى  حىىىىد السىىىىوال أبن تيبىىىت األمىىىىم املتحىىىىدة أهنىىىىا حتقىىىىق 

تىىؤيت قيمىىة مضىىافة وتسىىهم يف تلبيىىة احتياجىىات أاىىدافها، وأهنىىا تفعىىل ذلىىت ابتسىىاد وكفىىالة، وأهنىىا 
وأولىىوايت البلىىدان املسىىتفيدة مىىن الىىربامج، ويف األولىىوايت العامليىىة أيضىىايت. ويف اىىذا الصىىدد، أبىىرزت 

، أمورايت ىى من بينها أمهية اإلدارة القائمة عل  71/243و 67/226اجلمعية العامة، يف قراريها 
تحدة اإل ائية وعل  مجيع مستوايتا، و لبت    اذو النتائج، داخل مؤسسات منظومة األمم امل
 .ي2راملنظومة تعزيز اإلدارة القائمة عل  النتائج

و لىىت وحىىدة التفتىىيش املشىىرتكة رالوحىىدةي تركىىز علىى  موعىىوا رئيسىىع اىىو اإلدارة القائمىىة  -4
ا الىىنهج علىى  النتىىائج، واالتسىىاد يف تنفيىىذاا علىى  نطىىاد منظومىىة األمىىم املتحىىدة، منىىذ أن اعُتمىىد اىىذ

 ، وععت الوحدة   ارايت معياراييت لادارة القائمة عل  النتىائج2004يف مؤسسات املنظومة. ويف عام 
__________ 

 United Nations Development Group, Results-basedومىىن  JIU/REP/2004/6مقتىىبه بتصىىر  مىىن  ي1ر

Management Handbook: Harmonizing Results-based Management Concepts and Approaches for 

Improved Development Results at Country Level, October 2011 متىىىال يف الىىىراب  التىىىايلا .
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf. 

 .12، الفقرة 71/243، و172-164، الفقرات 67/226انظر قراري اجلمعية العامة  ي2ر
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. وتشىمل املعىايري   ىارايت مشىرتكايت يرىىد املؤسسىات يف تعمىيم اإلدارة ي3ريف سلسلة مىن أربعىة تقىارير
واجلمعيىىة العامىىة تلىىت  ي4ر، أيىىدت جلنىىة الىىربانمج والتنسىىيق2006القائمىىة علىى  النتىىائج. ويف عىىام 

. واستخدمت الوحدة اإل ار املعياري يف استعراض وتقييم اإلدارة القائمىة على  النتىائج، ي5راملعايري
. وتبىىىىار مىىىىن البحىىىىوث الىىىىيت ي6رويف اسىىىىتعراض ًحىىىىاد املؤسسىىىىات، ويف اسىىىىتعراض املنظومىىىىة برمتهىىىىا

ي مىىىىنخفه نسىىىىبيايت. ُأجريىىىىت يف  عىىىىداد اىىىىذا االسىىىىتعراض أن مسىىىىتوى اسىىىىتخدام اإل ىىىىار املعيىىىىار 
ويتطلذ حتديه األعمىال الىيت اعىطلعت هبىا الوحىدة يف السىابق التفمىري  يف الىدرو  املستخلصىة 

 .2004ويف كل ما استاد يف اإلدارة القائمة عل  النتائج منذ عام 

، يسىع     2015واذا التقرير جزل من مشروا أُدرج يف برانمج عمل الوحىدة يف عىام  -5
بقة، ويشىىىىمل مىىىىا يلىىىىعا رأي تقييمىىىىايت مميفىىىىايت ل عمىىىىال السىىىىابقة واملشىىىىاورات حتىىىىديه أعماهلىىىىا السىىىىا

املوسعة، والتحري ووعع املقاييه يف   ار تعاوا إلرسال األسا  الالزم لتحديه تلت األعمال 
وتعزيز سالحيتها وقيمتها لالستخدام املشرتك  راي وعع   ار معياري ومنهاية تقييم لنمىوذج 

ائمىىة علىى  النتىىائج يمىىون مرتبطىىايت  اىىاالت النىىواتج ا ىىددة يف االسىىتعراض قىىوي األثىىر لىىادارة الق
الشامل للسياسات الذي اري كىل أربىع سىنوات  رجي  جىرال حتليىل على  نطىاد املنظومىة يتنىاول 
مراحىل تطىىور اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج وقيمتهىىا املضىىافة ويركىىز علىى  املسىىتوى املؤسسىىع. ويتىىي  

املنهايىىة واألسىىا  املعتمىىدين يف مجىىع البيىىاانت هلىىذا التقريىىر املتعلىىق بتحليىىل  النمىىوذج القىىوي األثىىر
 .ي7راإلدارة القائمة عل  النتائج يف املنظومة برمتها، ويرد تفصيلا يف مذكرة منفصلة

 ألية الستعرا  وار ه -ألف 

سىىىتدامة تمىىىرر املعىىىايري ا ىىىددة لناىىىال منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة يف  عمىىىال خطىىىة التنميىىىة امل -6
األسىىىه  الفلسىىىفية واملبىىىادت اجلواريىىىة الىىىيت تسىىىتند  ليهىىىا اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج،  2030 لعىىىام

وتشمل ما يلعا رأي تركيز اجلهود املوجهىة حنىو النتىائج على  الناىال يف حتقيىق النىواتج  راي مراعىاة 
الىىنظم  رجي  اىىاد  مجيىىع الظىىرو  لتحقيىىق النىىواتج، ومراعىىاة مىىا يرتتىىذ عليهىىا مىىن ًبر يف عمليىىات

بر مجاعية من نواتج مشرتكة تمون يف الغالىذ متصىلة  سبل عمل متماملة ومرتابطة لتحقيق قيمة ًو
تتاىزأ  ردي  جىرال حتقيىىق نقىدي يسىتند    التقيىىيم  رهي اتبىاا أسىاليذ ديناميىىة يف الىتعلم والعمىىل  ال

مىىىة تعمىىىل يف سىىىياد مىىىن أجىىىل  دخىىىال تغيىىىريات تفضىىىع    التحىىىول وتعمىىىه سىىىورة مؤسسىىىة  متعل
تطىىورات متسىىارعة مستعصىىية علىى  التنبىىؤ يف كيىىري مىىن األحيىىان، وتقتضىىع مىىن ر بنىىال قىىدرتا علىى  
الصىىمود  روي األخىىذ  سىىاللة مجاعيىىة أفقيىىايت وعمىىوداييت، تتنىىاول النىىواتج املشىىرتكة وسلسىىلة ارميىىة مىىن 

الشىىمل األول الضىىول علىى  . ويسىىل  ي8رالنتىىائج املتماملىىة الىىيت يىىرتب  بعضىىها بىىبعه ارتبا ىىايت منطقيىىايت 
 اذا الرتاب .

__________ 

 .JIU/REP/2004/8، وJIU/REP/2004/7، وJIU/REP/2004/6، وJIU/REP/2004/5 ي3ر
 .248، الفقرة A/60/16انظر  ي4ر
 .60/257قرار اجلمعية العامة  ي5ر
 .JIU/REP/2006/6، وJIU/REP/2006/1، وJIU/REP/2005/6 ي6ر
 .JIU/NOTE/2017/1 ي7ر
 ، املرفق.CEB/2016/1انظر  ي8ر
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ومىىن املهىىم فهىىم اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج داخىىل منظومىىة األمىىم املتحىىدة، والتحىىدايت  -7
والقيىىود الىىيت تعيىىق تطويراىىا، وقيمتهىىا املضىىافة، مىىن أجىىل حتديىىد قىىدرة املنظومىىة علىى  تنفيىىذ خطىىة 

ومسىىىتوى اسىىىتعداداا لىىىذلت. والغىىىرض مىىىن اىىىذا االسىىىتعراض اىىىو مسىىىاعدة األمىىىم  2030 عىىىام
املتحىىدة علىى  تعزيىىز قىىدرتا علىى  األخىىذ بىىنهج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج مىىن أجىىل تنفيىىذ خطىىة 

. ويسع  االستعراض بذلت    االستاابة للامعية العامىة الىيت  لبىت تعزيىز اإلدارة 2030عام 
، بغيىىة التىىأثري يف علىى  سىىعيد املؤسسىىة، ابلنظىىر    قيمتهىىا يف حتقيىىق الفعاليىىة القائمىىة علىى  النتىىائج

 النتائج اإل ائية يف هناية املطا .

  الشمل األول
ومبةةةادئ اإلدارة  2030الةةةرواب  بةةة  املقتفةةةيات املبينةةةة يف خطةةةة التنميةةةة املسةةةتدامة لعةةةام 

 القائمة على النتائج

  مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج
 مبادئ مشرتكة و عها ةلا الر ساء التنفيذي  

 2030 دعماا لتنفيذ خطة عام
 الر ية وو ول ا در النهائي املنشود • 

العالقة السببية الكامنة يف سلسلة  رمية م  النتائج  •
 تستند إىل نظرية بش ن كيفية حدوث الت يري

عمليات النظم تعاجل املااتر الع تعرت  النجال يف  •
 ه  بحتقيق نتائج أعلى مستوى أو الشروط الع تسم

قيال األداء م  أجل الشفافية وحتقيق توافق اآلراء  •
 واملساءلة

 الرصد والتقييم م  أجل التعلم األحادي  •
 ا لقة والتعلم ال نائي ا لقة

 اتباع هنُج قطرية تتحكم يف زمامها البلدان  • 
 وتقوم على األدلة وتركز على النتائج

التمحور حول اإلنسان والستناد إىل ا قوق وعدم ترك  •
 أحد خلف الرك 

 املنظومة برمتها كلٌّ أكط م   •
 ةموع أجزائه

 تساري الشراكات •
 البتكار والتجري  والبياانت •

 الشفافية واملساءلة •

 

 األ دار واألس لة الرئيسية -ابء 

اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج يف مؤسسىىات يهىىد  االسىىتعراض    حتليىىل مرحلىىة تطىىور  -8
، يف ذلىت التطىور لىيت تىؤثراملنظومة وأثراا يف الفعالية عل  سىعيد املؤسسىة، و   معاجلىة العوامىل ا
لقائمىة هنىج اإلدارة ا قىة تنفيىذفضاليت عن القيود التقنية والسياسية واهليملية والنظمية الىيت تىؤثر يف د

واألسىىئلة  السىىتعراضاليىىة املؤسسىىات. وفيمىىا يلىىع أاىىم أاىىدا  اعلىى  النتىىائج وقيمتىىا احلقيقيىىة لفع
 تناوهلاا اليت

ا تقيىىىىيم املرحلىىىىة الراانىىىىة مىىىىن تطىىىىور اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج يف 1اهلىىىىد   رأي 
وقىىىىد نظىىىىر  مؤسسىىىىات منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدة وحبىىىىه تىىىىدريفجها عىىىىرب املراحىىىىل علىىىى  مىىىىر الىىىىزمن.

التطىىىور   ىىىاز ذلىىىتنطىىىاد منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة، وأ االسىىىتعراض يف مرحلىىىة التطىىىور الراانىىىة علىىى 
ل االسىتعراض اسىة. وحلىوتفاوتا با املؤسسات ويف  تلىا أركىان اإلدارة وعناسىراا املختىارة للدر 

املمارسىات  ود. وحىددأيضايت العوامل اليت تؤثر يف مستوى التطىور ومىا يىرتب  هبىا مىن سىعوابت وقيى
املتحىىىدة  مىىىة األمىىىممسىىىتوى التطىىىور علىىى  اسىىىتعداد منظو  النموذجيىىىة. ويتنىىىاول التحليىىىل أيضىىىايت ًبر

  2030لتنفيذ خطة عام 
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ا حتليىىىىل النىىىىواتج املتأتيىىىىة يف الفعاليىىىىة علىىىى  سىىىىعيد مىىىىن خىىىىالل اإلدارة 2اهلىىىىد   راي 
القيمىة  أو املؤسسىة القائمة عل  النتىائج. حلىل االسىتعراض وجىا االخىتال  يف الفعاليىة على  سىعيد

دى أة التاليىىةا اىىل ة الرئيسىىياإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج، وتنىىاول األسىىئلاملضىىافة  ليهىىا نتياىىة تنفيىىذ 
الشىىىىفافية  ، فتعىىىىززتذلىىىىت التنفيىىىىذ    اسىىىىتخدام األدلىىىىة علىىىى  النتىىىىائج يف سىىىىنع القىىىىرار ويف احلوكمىىىىة
خطىي  والرسىد    الت واملوعوعية، وزادت من ر املصداقية يف سىنع القىرار  واىل أدى ذلىت التنفيىذ

حتسىنت كفالتىا ملتحىدة و ابىال  على  نطىاد املنظومىة، فت عىزز االتسىاد يف منظومىة األمىم والتقييم واإل
 ت عليىىا ًبر يفت، وترتبىوزاد ثثرياىا اجلمىىاعع  واىل أدى ذلىىت التنفيىذ    تعزيىىز التعىاون والشىىراكا

 املساللة اجلماعية عن التأثري اجلماعع واحلوكمة الفعالة هلذا التأثري 
اإلجىىرالات والتىىدابري الىىيت تىىدعم تطىىوير اإلدارة القائمىىة علىى   ا حتديىىد3اهلىىد   رجي 

جمموعىة  السىتعراضالنتائج داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة وعل  مجيع مستوايتا. حىدد ا
ظومىىىة األمىىىم ئج يف منمىىىن اإلجىىىرالات االسىىىرتاتياية الالزمىىىة للنهىىىوض ابإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىا

 .2030ة عام املتحدة وتعزيز دوراا يف دعم خط

 : األركان والعناصراإلدارية الع ان   عليها الرتكيزالت اجمل -جيم 

اسرُتىىىد أساسىىايت يف حتديىىد جمىىاالت اإلدارة الىىيت تتطلىىذ وعىىع املعىىايري  اىىاالت النىىواتج  -9
أن العوامىىل اهلامىىة ، فضىىاليت عىىن الىىدرو  املستخلصىىة بشىى67/226املبينىىة يف قىىرار اجلمعيىىة العامىىة 

اىري كىل  سىات الىذيإلدارة القائمىة على  النتىائج. ويىوفر االسىتعراض الشىامل للسيالناال هنىج ا
ألمىىىم املتحىىىدة نظومىىىة املأربىىىع سىىىنوات اىىىيماليت اامىىىايت ومفيىىىدايت، ألنىىىا يشىىىمل   ىىىارايت سياسىىىاتيايت جامعىىىايت 

 اسر احلامسةاية والعناإل ائية، يشمل عددايت كبريايت من املؤسسات. وفيما يلع اماالت اإلدار 
ي، جمىىال يركىىز علىى  الرليىىة واإل ىىار االسىىرتاتياع 1اإلدارة االسىىرتاتياية رالىىركن  رأي 

ة. وينطىىوي ذلىىت ية  داريىىاللىىذين يوجهىىان اعتمىىاد اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ابعتباراىىا اسىىرتاتيا
 نتائج عل  وجود   ار إلدارة التغيري واملساللة يالئم اإلدارة القائمة عل  ال

أي  -ي، جمىىال يركىىز علىى  أنشىىطة املؤسسىىة وموارداىىا 2رالىىركن  دارة العمليىىات  راي 
 االسرتاتياع والربجمة و دارة املوارد رالبشرية واملاليةي  التخطي 

ي، جمال يركز عل  نظم الرسد والتقييم واإلبىال  3املساللة و دارة التعلم رالركن  رجي 
 و دارة املعلومات 

علىىىى  ثقافىىىىة حتقيىىىىق النتىىىىائج مىىىىن خىىىىالل ي، جمىىىىال يركىىىىز 4 دارة التغيىىىىري رالىىىىركن  ردي 
 مىىن عوامىىل ائج عىىاماليت االسىىتيعاا الىىداخلع والقىىدرات التقنيىىة والسىىلوكية والقيىىادة واسىىتخدام النتىى

 تطوير مؤسسة متعلمة 

ي، جمال يركز عل   قامىة الشىراكات مىن أجىل حتقيىق 5 دارة املسؤوليات رالركن  رهي 
ساللة اجلماعية عل  املستويا العمودي واألفقع وعل  النواتج والتأثري اجلماعع، مما يفضع    امل

 .ي9رنطاد منظومة األمم املتحدة ومع الشركال يف التنمية

__________ 

االتسىاد على  الصىعيد تشمل اماالت األخرى، اليت ُحددت أثنال تقريىر نطىاد االسىتعراض لمنهىا مل تُىدرج فيىا،  ي9ر
 القطري ودعم القدرات الو نية من أجل حتقيق النتائج.
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ويبا الشمل الياا جماالت اإلدارة والعناسر املرتبطة هبا الىيت للتهىا الدراسىة. وتىرمد التعىاريا  -10
 ج.ئمة عل  النتائارة القاي األثر لاداإلجرائية ماالت اإلدارة يف مذكرة الوحدة عن النموذج القو 

  الشمل الياا
 اإلتار املعياري لنظام اإلدارة القائمة على النتائج

 

 املنهجية -دال 

تسىىتايذ املنهايىىة املتبعىىة يف االسىىتعراض للطبيعىىة املعقىىدة الىىيت متيىىز اإلدارة القائمىىة علىى   -11
ج ابعتباراىىا النتىىائج وعمليىىة التغيىىري الىىيت ينطىىوي عليهىىا اعتمىىاد وتمييىىا اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائ

هناىىىايت مبتمىىىرايت. وتتنىىىاول املنهايىىىة أيضىىىايت الصىىىعوابت المامنىىىة يف  جىىىرال تقيىىىيم وحتليىىىل علىىى  نطىىىاد 
منظومة األمم املتحدة اليت تتألا مىن وكىاالت و يفيىة مسىتقلة ختتلىا والايتىا واياكلهىا اإلداريىة 

  ىارايت معيىاراييت نوعيىايت مجيعايت. ويف اذا الصىدد، اسىتخدم االسىتعراض نظريىة الىنُظم وحتليىل األنسىاد و 
قىىوي األثىىر يشىىمل مراحىىل التطىىور يف كسىىة جمىىاالت  داريىىة علىى  حنىىو يتىىي   ممانيىىة االسىىتخدام 
املناسىىذ يف  تلىىا املؤسسىىات. وامىىن اال ىىالا علىى  تفاسىىيل عىىن املنهايىىة واالسىىتنتاجات يف 

 .ي10رالتقرير المامل الذي يستند  ليا اذا التقرير املوجز

__________ 

 ي.www.unjiu.orgر متال يف موقع الوحدة الشبمع ي10ر

 ةال 
 اإلدارة

 ةالت النواتج  العن ر الرك 
 ي67/226رقرار اجلمعية العامة 

 اإلدارة االسرتاتياية
األسال  -1

املفا يمي لةدارة 
 القائمة على النتائج

اسرتاتياية  -1-1
اإلدارة القائمة عل  

 النتائج
  ار  دارة  -1-2

 التغيري
  ار  -1-3

 املساللة

التاطي   -2  دارة العمليات
 والطةة وامليزنة

  ار النتائج االسرتاتياية  -2-1
 املؤسسية

مج   ار النتائج املتعلق ابلربا -2-2
 واملشاريع

نظام قيا   -2-3
 النتائج

امليزنة القائمة  -2-4
 عل  النتائج

 دارة املوارد  -2-5
 البشرية

املساللة و دارة 
 التعلم

الرصد  -3
 والتقييم واإلبالغ

 اإلبال  عن النتائج -2-3 رسد األدال -3-1

 نظام املعلومات اإلدارية -4-3 التقييم -3-3

تشجيع  -4  دارة التغيري
  قافة النتائج

االستيعاا  -4-1
استخدام  -3-4 القيادة -2-4 الداخلع

 النتائج

املساءلة  -5
 اجلماعية

االتساد عل  نطاد  -5-1
منظومة األمم املتحدة لبلو  

 النواتج

املوالمة با منظومة األمم  -5-2
املتحدة واجلهات الشريمة األخرى 

 لبلو  النواتج
  دارة املسؤولية

 يىة لفعالاجمىال التنميىة وزايدة حتسا النتائج يف
 ي168عل  سعيد املؤسسة رالفقرة 

ئج لنتىىاتعزيىىز وترسىىي  هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  ا
 ي168يف منظومة األمم املتحدة رالفقرة 

 أ ىىىىىر واعىىىىىحة وقويىىىىىة للنتىىىىىائج تبىىىىىا سالسىىىىىىل
 ي170النتائج الماملة رالفقرة 

 طة ألنشىواتسىاقايت  زال ا هنج أقوى وأكيىر  حمامىايت
 ائج،التنفيذيىىىة مىىىن أجىىىل التنميىىىة يركىىىز علىىى  النتىىى

ومىىىىىىىن ىىىىىىىىأنا أن يفضىىىىىىىع    تبسىىىىىىىي  وحتسىىىىىىىا 
التخطىىىىىىىىي  والرسىىىىىىىىد والقيىىىىىىىىا  واإلبىىىىىىىىال  عىىىىىىىىن 

 ي169النتائج عل  نطاد املنظومة رالفقرة 
ة حتسىىىىىىا الشىىىىىىفافية والتمامىىىىىىىل يف مهىىىىىىام الرقابىىىىىىى

اد وأعمال مراجعة احلسىاابت والتقيىيم على  نطى
 ي167 نظومة األمم املتحدة اإل ائية رالفقرةم

هىىىىىا حتسىىىىا ًليىىىىات تتبىىىىع النتىىىىائج واإلبىىىىال م عن
 ي165رالفقرة 

رسىىىىىال واسىىىىىتدامة ثقافىىىىىة النتىىىىىائج علىىىىى  مجيىىىىىع  
 ي166املستوايت رالفقرة 

تصىىىىىىل كفالىىىىىىة زايدة املسىىىىىىاللة املتبادلىىىىىىة فيمىىىىىىا ي
 علىىىى  ابإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج واإلبىىىال 

 ي171لفقرة الصعيد القطري را
سىىىع اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج كعنصىىىر أسا

 ي164للمساللة رالفقرة 
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عل  مؤسسات منظومة األمم املتحدة االثنيت عشرة التالية الىيت تشىمل  وركز االستعراض -12
لفىة، أنشىطة وايت  تجزلايت مىن منظومىة األمىم املتحىدة اإل ائيىة وتتىو ، أبىىمال ىىى وعلى  مسىت

 تنفيذية تسهم يف حتقيق نتائج   ائيةا

اإل ىىىائعي، سىىىتة سىىىناديق وبىىىرامج اىىىعا بىىىرانمج األمىىىم املتحىىىدة اإل ىىىائع رالىىىربانمج  رأي 
ونيسىياي، ولىة راليوسندود األمىم املتحىدة للسىمان رسىندود السىماني، ومنظمىة األمىم املتحىدة للطف

األغذيىة  مىرأةي، وبىرانمجتحىدة للوايئة األمم املتحدة للمساواة با اجلنسا ومتما املرأة رايئة األمىم امل
 ي ية الالجئاالعاملع، ومفوعية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئا رمفوع

كىىىىىه وكىىىىىاالت متخصصىىىىىة اىىىىىعا منظمىىىىىة األغذيىىىىىة والزراعىىىىىة ل مىىىىىم املتحىىىىىدة  راي 
اليونسىىىموي، راليقافىىىة و رالفىىىاوي، ومنظمىىىة العمىىىل الدوليىىىة، ومنظمىىىة األمىىىم املتحىىىدة للرتبيىىىة والعلىىىم 

 ي.وايبوومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملمية الفمرية رال

مانىىىة العامىىة ل مىىم املتحىىدة اىىىوا مفوعىىية األمىىم املتحىىىدة كيىىان واحىىد لبىىع ل  رجي 
 السامية حلقود اإلنسان رمفوعية حقود اإلنساني.

واتيفبىىع هنىىج اختيىىار العينىىات ليتسىىم دراسىىة اىىذا املوعىىوا املعقىىد والسىىمال بدراسىىة القيمىىة  -13
ثنىيت عشىرة الىيت ُرجى  املضافة أو النواتج املتأتيىة مىن اإلدارة القائمىة على  النتىائج يف املؤسسىات اال
. غىري أن الرتكيىز ي11رأن تمون قد بلغت مرحلة متقدمة من التطور يف تنفيذ اذا النوا مىن اإلدارة

علىىى  اىىىذو املؤسسىىىات االثنىىىيت عشىىىرة وحىىىداا ال اىىىد مىىىن قيمىىىة اىىىذا االسىىىتعراض ملنظومىىىة األمىىىم 
لعىام لالسىتعراض تبىا املتحدة األوسع. فاملشىاورات املميفىة الىيت ُأجريىت يف سىبيل بلىورة التصىور ا

أن األسئلة والتحدايت والقيود الرئيسية الىيت أُبىرزت يف االسىتعراض تشىمل العديىد مىن مؤسسىات 
منظومة األمم املتحدة. ولىذلت تسىري االسىتنتاجات املستخلصىة يف اىذو امىاالت على  املنظومىة 

ذلىت، ف سىباا فنيىة، برمتها. ويتأكد اذا األمر ابستاابة املؤسسات ملشروا اذا التقريىر. ومىع 
 تقتصر توسيات االستعراض عل  املؤسسات االثنيت عشرة اليت للتها الدراسة.

ومُجعىىت البيىىاانت الالزمىىة لالسىىتعراض مىىن مصىىادر  تلفىىة، منهىىاا رأي التقييمىىات الذاتيىىة  -14
ليت علىى  وحىىدة بنىىاالىىيت أجرتىىا املؤسسىىات، وأعقبتهىىا مقىىابالت وعمليىىات مصىىادقة اعىىطلعت هبىىا ال

يف الوثيقىىىة  ج الىىىواردلىىىة ملموسىىىة ابسىىىتخدام النمىىىوذج القىىىوي األثىىىر لىىىادارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائأد
JIU/NOTE/2017/1 زة غىري ات مركرى  راي استبياانت أةزاا كبار املىديرين، تلتهىا مقىابالت وحىوار

ت مىع مميلىع   رجي مقىابال2015مهيملة بشأن سبل املضىع قىدمايت يف سىياد خطىة مىا بعىد عىام 
د احلىىوار م يف سىىيااألعضىىال، ُأجريىىت كلمىىا أتيحىىت الفرسىىة لىىذلت، واسىىتنادايت    مناقشىىاتالىىدول 

يىل  ردي حلقىة جىل الطو الدائر يف حلقة العمل التوليفية بشأن موقىع منظومىة األمىم املتحىدة يف األ
، الىىىيت األوليىىىة العمىىىل التوليفيىىىة مىىىع املؤسسىىىات االثنىىىيت عشىىىرة بشىىىأن االسىىىتنتاجات واخلالسىىىات

ختالفىىىىىات تىىىىىدى للمصىىىىىادقة علىىىىى  األدلىىىىىة، وحتليىىىىىل الفرعىىىىىيات املخالفىىىىىة وتفسىىىىىري االىىىىىىملت من
يىا التيلييىع وتول   الرسىدامللحو ة، وكانت أيضايت مفاليت جلمع بياانت املتابعة. ويسىتند التحليىل  

 مصادر البياانت للتوسل    منظور ىامل للمنظومة برمتها.

__________ 

 استند اختيار املؤسسات هلذا املعيار    حتليل أويل ل دلة اليانوية املتاحة. ي11ر
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  1اإل ار 
 خ ائص املؤسسات ال نع عشرة

 القواسم املشرتكة

  تشمل مجيع املؤسسات جزلايت مىن منظومىة
طة ع أبنشىاألمم املتحىدة اإل ائيىة، وتضىطل

  تنفيذية من أجل التنمية

  يف املائىة  60تغطع املؤسسىات أكيىر مىن
 اد  نطىمن املوارد الربانجمية اليت ُتدار عل
  منظومة األمم املتحدة اإل ائية

 عىىىات خضىىىعت مجيىىىع املؤسسىىىات الستعرا
ئج للىىىت نظىىىام اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىا

املتبىىىىع يف كىىىىل منهىىىىا، أو أجىىىىزال مىىىىن اىىىىذا 
  يأرالنظام، خالل السنوات العشر املاعية

  كىىىىىىان يُتوقىىىىىىع مىىىىىىن مجيىىىىىىع املؤسسىىىىىىات أن
ذ تظهر مستوى كبىريايت مىن التطىور يف تنفيى

اإلدارة القائمىىىىىة علىىىىى  النتىىىىىائج رمسىىىىىتوى 
 متوسطايت أو فود املتوس ي.

 الختالرأوجه 

  ميىىىىىىال مىىىىىىىن  تلىىىىىىا والايت منظومىىىىىىىة األمىىىىىىىم
عدة املتحىىىدة، الىىىيت تركىىىز علىىى  التنميىىىة واملسىىىا

  اإلنسانية والوالايت النا مة

  ميىىال مىىن  تلىىا اهلياكىىل املؤسسىىية،  ىىا فيهىىا
صىىىىىناديق والىىىىىربامج الوكىىىىىاالت املتخصصىىىىىة وال

  واألمانة العامة

     ميال من مؤسسات  تلفة احلام اسىتنادايت
 النفقات السنوية.

___________ 

االفىىرتاض الىىوارد انىىا اىىو أن اىىذو املؤسسىىات سىىتمون  رأي
قىىىىىىد تعلمىىىىىىت مىىىىىىن اىىىىىىذو االستعراعىىىىىىات وسىىىىىىتمون 

 تقيىيملعملياتا قىد بلغىت مسىتوى يتىي  أساسىايت جيىدايت 
نىىا أيضىىايت مراحىىل تطوراىىا وتقاسىىم املعلومىىات. ويُقىىدرر أ

سيمون مىن األسىهل، يف حىال بلىو  مسىتوى أعلى ، 
ئل ظىىىىىىة النىىىىىىواتج ا ىىىىىىرزة والىىىىىىرواب  بىىىىىىا احلصىىىىىىامالح

 أتيىىة مىىناملت والنىىواتج، والنظىىر يف القيمىىة العامىىة املضىىافة
 اإلدارة القائمة عل  النتائج.

وتسىىىىتند االسىىىىتنتاجات الىىىىواردة يف اىىىىذا التقريىىىىر    بيىىىىاانت مُجعىىىىت وثبتىىىىت سىىىىحتها يف  -15
ا مجىىىىع بىىىىالوقىىىىت الىىىىذي انقضىىىى  . وابلنظىىىىر    2016ويف اجلىىىىزل األول مىىىىن عىىىىام  2015 عىىىىام

ورات لتهىىىىا تطىىىىالبيىىىىاانت واإلبىىىىال ، مىىىىن املتوقىىىىع أن تمىىىىون املؤسسىىىىات قىىىىد أحىىىىرزت تقىىىىدمايت أو ل
ؤسسة من موايت كل جديدة. وابلنظر    الرتكيز عل  األ از يف اذا االستعراض، ال عل  مست

 املؤسسات، فإن فرادى االختالفات اذو تمتسع قدرايت أقل من األمهية.

  يكل التقرير وعبارات التقدير - اء 

يسىىىىتند اىىىىذا التقريىىىىر املىىىىوجز    تقريىىىىر كامىىىىل أكيىىىىر تفصىىىىياليت يتضىىىىمن البيىىىىاانت واألميلىىىىة  -16
رو  والىىنهج طىىاد املىىدالداعمىىة لالسىىتنتاجات الىىواردة انىىا. ويقىىدم التقريىىر المامىىل تفاسىىيل عىىن الن

دمة ألسىاليذ املسىتخروعىة والقيىود املفاملتبع واملنهاية النوعيىة غىري التقليديىة املطبقىة، فضىاليت عىن ا
 ات غىري امللزمىةن التوسىيإلدارة املخا ر اليت تدد سحة التقييم ومصىداقيتا. ويقىدم أيضىايت عىددايت مى

 مل ُتدرج يف اذا التقرير املوجز.

ويعرض الفصل الياا مىن اىذا التقريىر االسىتنتاجات املتعلقىة  ىا قُىىيظمم مىن مراحىل التطىور يف  -17
ارة القائمة عل  النتائج. ويركز الفصل الياله عل  القيمىة املضىافة مىن تطبيىق هنىج اإلدارة تعميم اإلد

القائمة عل  النتىائج، أو التغيىري الىذي ادثىا يف الفعاليىة على  سىعيد املؤسسىة. ويقىدم كىال الفصىلا 
النتىائج.  معلومات عىن التحىدايت والقيىود اهليمليىة والنظميىة الىيت تعىرتض تطىور اإلدارة القائمىة على 
 وخيتتم التقرير  وجز تلت القيود وسبيل املضع قدمايت يف تنفيذ اإلدارة القائمة عل  النتائج.
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وسيغت التوسيات بشأن سبل النهىوض ابإلدارة القائمىة على  النتىائج يف منظومىة األمىم  -18
طىىى  حىىىدييايت، وخبُ  الىىىذي اعُتمىىىد 71/243املتحىىىدة سىىىياغة تتضىىىمن  قىىىرارايت بقىىىرار اجلمعيىىىة العامىىىة 

. 2030ة عىىام اإلسىىالل ذات الصىىلة مىىن أجىىل  عىىادة تنظىىيم منظومىىة األمىىم املتحىىدة إلةىىاز خطىى
ا املؤسسىىىات دواليت يبىىىوتيسىىىريايت لتنفيىىىذ التوسىىىيات ورسىىىداا، يتضىىىمن املرفىىىق الرابىىىع هلىىىذا التقريىىىر جىىى

 أتتطلىىىذ لىىىم، ويبىىىااملعنيىىة بمىىىل توسىىىية، ومىىىا  ذا كانىىىت التوسىىىية موجهىىة الختىىىاذ  جىىىرالات أم للع
ه ن يبىت فيهىا رئىيم امىن أألتوسيات قرارايت من اهليئة التشريعية يف املؤسسة أو من ايئة  دارتىا، ا

 املؤسسة التنفيذي.

مىىىن نظىىىام الوحىىىدة األساسىىع، ُوعىىىعت الصىىىيغة النهائيىىىة  11مىىىن املىىادة  2ووفقىىايت للفقىىىرة  -19
لفمىىري العىىىام الجتىىاو ااالتقريىىر بعىىد تشىىاور املفتشىىا الختبىىار اسىىتنتاجاتا وتوسىىياتا يف عىىول  هلىىذا

 عشىىىرة االثنىىىيت تاملؤسسىىىا واقرتاحىىىات وتعليقىىىات الوقائعيىىىة، التصىىىويبات أيضىىىايت  وروعيىىىتللوحىىىدة. 
 .ابالستعراض املشمولة

وتعرا املفتشة عن امتناهنا للمو فا وكبار املديرين عل  تعاوهنم يف وعع التصىور العىام  -20
ملعىىىين االستشىىىاري ابلشىىىمر اخلىىىاص    الفريىىىق الالسىىىتعراض وتصىىىميما وتقييمىىىا وحتليلىىىا. وتتوجىىىا 

لتنميىىة تعىىاون واابالسىىتعراض الىىذي يضىىم خىىربال مىىن مؤسسىىات منظومىىة األمىىم املتحىىدة، ومنظمىىة ال
يرلنىىىىىدا نيىىىىىا العظامليىىىىىدان االقتصىىىىىادي، و دارة التنميىىىىىة الدوليىىىىىة للمملمىىىىىة املتحىىىىىدة لربيطا يف مىىىىى  ًو

 رة القائمىىة علىى  ابإلداعىاون املنسىىقا املعنيىاالشىمالية. وتعىىرا املفتشىة عىىن تقىديراا السىىتاابة وت
ة وتىود املفتشى سىتعراض.النتائج يف مؤسسات منظومىة األمىم املتحىدة االثنىيت عشىرة املشىارمكة يف اال

وتعىىرا  ري فيهىىا.أيضىىايت أن تشىىمر الىىدول األعضىىال الىىيت ىىىاركت يف حتديىىد نطىىاد احلوكمىىة والتفمىى
مجيىع جوانىذ  تنسىيق يفلعوا بىا مىن أنشىطة الىدعم والالوحدة عن تقديراا البالت ملنسقيها ملىا اعىط

 عملية االستعراض.
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تعلقةةةةة مبراحةةةةل تطةةةةور اإلدارة القائمةةةةة علةةةةى النتةةةةائج يف ملالسةةةةتنتاجات ا -اثنياا  
 مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 تقييم مراحل التطور يف تعميم اإلدارة القائمة على النتائج -ألف 

عنصر من عناسر جمىاالت اإلدارة املبينىة يف الشىمل اليىاا  ُأجري تقييم ملراحل تطور كل -21
 ايت للمراحل.ياله وسفأعالو. وتناول التقييم كه مراحل من التطوير التدراع. ويقدم الشمل ال

  الشمل الياله
 مراحل التطور يف تعميم اإلدارة القائمة على النتائج

     ا يبدأ بعد. -1املرحلة 

 استمشىىا  اعتمىىاد هنىىج الستكشةةار: -2املرحلةةة 
 دارية.ية  اإلدارة القائمة عل  النتائج بوسفا اسرتاتيا

   

 علسىىعاابلمامىىل   عمليىىة ًليىىة مل تُىدمج النتقةةال إىل التعمةةيم: -3املرحلةة 
أكيىىر  حلصىىائلا   توسىىيع نطىىاد التمامىىل الىىداخلع واملوالمىىة  الرتكيىىز علىى  

 من الرتكيز عل  النواتج.

  

ظىام  جىل حتسىا النأتغطية جيدة عل  نطاد املؤسسة  تعلىم متواسىل مىن  اتم:تعميم  -4املرحلة 
ايت يف الغالىذ، ركيىزايت داخليىتركىز ت  دارة تركز عل  النواتج، لمنها مل ُتدمج متامايت يف مجيع اجلوانىذ.  دارة

نىىىواتج االت اللمنهىىىا تستمشىىىا  ممىىىاانت التواسىىىل وتسىىىع      قامىىىة الشىىىراكات فيمىىىا يتعلىىىق  اىىى
عع  االبتمىار لتأثري اجلمااايت    ة والعمل املشرتك  املشاركة يف الربامج التاريبية أو احلوار سعياملشرتك

 داخلع   دارةصىىىعيد الىىىمىىىن أجىىىل زايدة التحسىىىا وزايدة نوعيىىىة اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج علىىى  ال
 .كيرية  تنطوي عل  قدر كبري من االبتمار واملنتاات اليت حتظ  بتقدير جهات معنية

 

أ يمىىايت للنظىىام وتبىىديىىةا جتىىري تقي دارة تتاىىاوز العمليىىات الروتينيىىة وتركىىز علىى  التحسىىينات الداخل التجديةةد: -5املرحلةةة 
ض حتقيىق نظميىة الىيت تعىرت مليىة والعملية التاديد،  ا يف ذلت الرتكيز الواع  عل  النواتج  تشرا يف حتديد احلىواجز اهلي

ال ىراكات أفضل نظومة وبنمسظن ومميا عل  نطاد املالنواتج، وتشرا يف معاجلتها مباىرة، ومن ر االعطالا بعمل 
دم يمىىىل احلوكمىىىة وتقىىىتغيىىىري ا وأوسىىىع علىىى  نطىىىاد املنظومىىىة  تىىىؤدي دورايت اسىىىتباقيايت يف تطىىىوير املنظومىىىة برمتهىىىا  تىىىدافع عىىىن

 يف مشىاركة بنظىالة ة  تشىاركمدخالت لوعع السياسات  تطبق تدابري مبتمرة لتيسري احلوكمىة الفعالىة على  نطىاد املنظومى
 املبادرات التاريبية.

وتسىىىىىىتند اىىىىىىذو املراحىىىىىىل    نظريىىىىىىة تشىىىىىىرل كيفيىىىىىىة حىىىىىىدوث التغيىىىىىىري يف األخىىىىىىذ ابلىىىىىىنُهج  -22
، و   الوسىىول التىىدراع    األبعىىاد احلامسىىة يف فلسىىفة ومبىىادت   ىىار النتىىائج رانظىىر ي12راملبتمىىرة
بنىاليت على  اىذو املراحىل، . وتُقيرم مجيىع عناسىر األركىان األساسىية اخلمسىة ي14ير13رأدانوي 2اإل ار 

 وعل  املؤىرات النوعية الواردة يف اإل ار املعياري املصمم لالستعراض.

__________ 

 Susan F. Loucks, Beulah W. Newlove and Gene E. Hall, Measuring Levels of Use of the ي12ر

Innovation: A Manual for Trainers, Interviewers, and Raters (Austin, University of Texas, 1975). 
 Canada, Office of the Auditor General and the Secretariat of the Treasury Board, Managing for ي13ر

Results Self-Assessment Tool, catalogue No. BT22-88/2003 متىىال يف الىىىراب  التىىىايلا .www.tbs-

sct.gc.ca. 
. متىىال يف الىىراب  ”Managing for Development Results, “Capacity scan measurement framework ي14ر

 .www.mfdr.org/CAP-Scan/CAP-ScanMeasurementFramework-English.pdfالتايلا 

http://www.tbs-sct.gc.ca/
http://www.tbs-sct.gc.ca/
http://www.tbs-sct.gc.ca/
http://www.mfdr.org/CAP-Scan/CAP-ScanMeasurementFramework-English.pdf
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  2اإل ار 
 العوامل املسالة يف مراحل التطور يف تعميم اإلدارة القائمة على النتائج

الشةةمولية يف نطةةاق ت طيةةة املؤشةةرات املتعلقةةة ابلعناصةةر، علةةى النحةةو احملةةدد يف إتةةار  -1
طيىة غتما اىو نطىاد  توى(:)احمل )أ(املعياري احملدَّث لةدارة القائمة على النتائج الوحدة

 لنتائج؟املؤىرات املتصلة ابلعناسر اليت تصا تعميم اإلدارة القائمة عل  ا

 ةةةال ونطةةاق إشةةراك املةةديري  واملةةوظف  علةةى نطةةاق املؤسسةةة )التنظةةيم الةةداخلي(: -2
يف  يىىة العنصىىراملؤسسىىة واىىل تسىىاعد علىى  زايدة فعالاىىو مسىىتوى املشىىاركة علىى  سىىعيد  مىىا

 حتقيق األثر املنشود؟

 (:النةواتج)ةةال تركيةز  النةواتج بلةوغالرب  ب  النتائج واملسالة يف اإلدارة م  أجةل  -3
 ؟املؤسسع ما اع درجة تركيز العنصر عل  اإلسهام يف بلو  النواتج عل  الصعيد

الفعاليةةة والتسةاق والتكامةل )التسةاق علةى نطةةاق املواءمةة والةرتاب  مة  أجةل تعزيةز  -4
نظومىىة نصىىر مىىع ممىىا اىىع درجىىة موالمىىة الع املنظومةةة والشةةراكات والقةةدرات الوتنيةةة(:

 الصلة؟ األمم املتحدة األوسع ومع املؤسسات اخلارجية واجلهات الشريمة ذات

اىىىل خضىىىع  الةةةتعلم املتواصةةةل والتكيةةةف لتحقيةةةق القيمةةةة املفةةةافة )اإلدارة التكيفيةةةة(: -5
ملضىىىافة    از قيمتىىىا العنصىىر للتقيىىىيم، واىىل أدى اىىىذا التقيىىىيم    حتسىىينا أو جتديىىىدو لتعزيىى

 اإلدارة القائمة عل  النتائج؟
___________ 

 .JIU/NOTE/2017/1 رأي

 الستنتاجات املتعلقة مبراحل التطور: التحليل املؤسسي -ابء 

مؤسسىىىات األمىىىم املتحىىىدة االثنتىىىا عشىىىرة  ، أحىىىرزت 2015و 2004يف الفىىىرتة بىىىا عىىىامع  -23
إل ىىىىارين ابمقارنىىىىة  كمىىىىل تقىىىىدمايت ملحو ىىىىايت يف تعمىىىىيم اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج. وتغىىىىري الوعىىىىع

ارة إلدومهىا   ىار ا ا القىرن،األسليا اللذين اعُتمدا يف أواخر التسعينات من القرن املاعع وبداية اذ
هنىىج  صىى   د لتاىىاوزئمىىة علىى  النتىىائج. وبُىىذلت جهىىو القائمىىة علىى  األاىىدا ، أو   ىىار امليزنىىة القا

 أو يتىىىىدرج فيىىىىا، د تىىىىدويرواىىىىدد الىىىىنهج القىىىىدف املتبىىىىع يف تنفيىىىىذ اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج أو يعيىىىى
 .حتقيق النتائج يت تتوخ واالنتقال    نظام متزايد الشمول ومتمامل داخليايت يسع     اإلدارة ال

لقائمىىة علىى  النتىائج علىى  نطىىاد املؤسسىات االثنىىيت عشىىرة ووسىل أسىىلوا عمىل اإلدارة ا -24
دأ يرتسىى  اسىىع النطىىاد، وبىى. وُعمىىم فيهىىا هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج تعميمىىايت و 4   املرحلىىة 

مىة اإلدارة القائ ال تعمىيمفيها مفهوم حتسا نظام النتائج اسىتنادايت    الىدرو  املستخلصىة. وال يىز 
دارة القائمىة قافىة اإلثز يف الغالذ، ويتسم بسعع املؤسسات    حتسا عل  النتائج داخلع الرتكي

عناسىىراا إلدارة و علىى  النتىىائج وزايدة قىىدرتا علىى  نطىىاد أوسىىع يشىىمل عىىددايت أكىىرب مىىن جمىىاالت ا
طىىىاد نعيىىىة علىىى  ا ىىىددة يف االسىىىتعراض. ويف بعىىىه احلىىىاالت، تسىىىع  املؤسسىىىات    زايدة التو 

لهيمىىىىل ، تبعىىىىايت لعلىىىى  املسىىىىتوايت املؤسسىىىىع واإلقليمىىىىع والقطىىىىريالوحىىىىدات التنظيميىىىىة واإلدارات 
أجىىل  نمىىواألخىىذ هبىىا  التنظيمىىع. غىىري أهنىىا تواجىىا حتىىدايت يف بلىىورة هُنىىج تشىىمل املنظومىىة برمتهىىا،

ئيىىىة لىىىادارة مىىىة النهابلىىىو  نىىىواتج مشىىىرتكة أو مرتابطىىىة، ويف الرتكيىىىز بوعىىىول علىىى  أسىىىئلة بشىىىأن القي
 القائمة عل  النتائج.
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. فتسىع ي15رت املؤسسات مراحل تطور  تلفة، و ن مل يمن اىذا االخىتال  ىىديدايت وبلغ -25
، وتفعىىىل ذلىىىت بيبىىىات يف مجيىىىع عناسىىىر 4مىىىن املؤسسىىىات االثنىىىيت عشىىىرة تعمىىىل يف   ىىىار املرحلىىىة 
و    15 يف املائىىة مىىن العناسىىر ال 50يف  4اإلدارة. ووسىىلت منظومىىة األمىىم املتحىىدة    املرحلىىة 

سر املتبقية. ومل يُر م االسىتعراض معيىارايت للنوعيىة مىن أجىل احلمىم على  العمليىة، يف العنا 3املرحلة 
ألنىىا لىىيه تقييمىىايت، لمىىن ملىىا كىىان تطىىور اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ومواسىىلة النهىىوض هبىىا لبلىىو  
مراحل تطور عليا يتأثران بقيود ايملية ونظمية كيىرية، خيىرج بعضىها عىن سىيطرة املؤسسىات، فىإن 

لسىىائدة تشىىري    أن مؤسسىىات منظومىىة األمىىم املتحىىدة كمىىل قىىد أبلىىت الىىبالل احلسىىن يف األدلىىة ا
 تطوير نظام اإلدارة القائمة عل  النتائج.

ويبا حتليل األ ىاز أن ارتفىاا مسىتوى األدال يىرتب   ىا يلىعا رأي وجىود   ىار مفىاايمع  -26
  نطىىىاد ماسىىىت علىىىئج يعىىىزز التمىىىدد حتديىىىدايت جيىىىدايت مىىىن أجىىىل تنفيىىىذ اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىا

حنة  ة واجلهات املاه اإلدار املؤسسة والنزااة يف تنفيذ اإلدارة القائمة عل  النتائج  راي دور جمال
يىا رئىيه يتمتىع ف رجي تنفيذ العمليات وفق ثقافة القطاا اخلىاص و وجىذ ايمىل لصىنع القىرارات

 ج  ردي  ممانيىة  النتىائرة القائمىة علىاملؤسسة بقدر كبري من سلطة سنع القرار فيمىا يتعلىق ابإلدا
تطبيقهىىىىا  لناىىىىىئة و ج املبتمىىىىرة االعمىىىىل معىىىىايت لالسىىىىتاابة لىىىىنفه املىىىىه التنفيىىىىذي، وتقاسىىىىم الىىىىنهُ 

 ات.ا املؤسسكون املؤسسة حديية النشأة واستفادتا من الدرو  املستخلصة من  تل يره
مفوعىىية حقىىود اإلنسىىان حالىىة ومىىن بىىا عينىىة املؤسسىىات املشىىمولة ابالسىىتعراض، تشىىمل  -27

ميىىرية لالاتمىىام بفضىىل تميفهىىا مىىع التحىىدايت اهليمليىىة الىىيت يطرحهىىا موقعهىىا املؤسسىىع. وملىىا كانىىت 
املفوعية  دارةيت لبعة ل مانة العامة ل مىم املتحىدة، فىإن جوانىذ اامىة مىن نظىام  دارتىا القائمىة على  

دت ابعتباراىىا معيبىىة ومعقىىدة و ويلىىة ومفممىىة ، الىىيت انُتقىىي16رالنتىىائج ختضىىع لعمليىىات األمانىىة العامىىة
. وتىىرتب  بعمليىىة امليزنىىة أكيىىر ممىىا تىىرتب  بعمليىىة موجهىىة حنىىو حتقيىىق ي17روجامىىدة وتسىىتغرد وقتىىايت  ىىوياليت 

للىىىدول  النتىىىائج، وليسىىىت هلىىىا قيمىىىة تُىىىذكر يف سىىىنع القىىىرارات سىىىوال للمىىىديرين يف األمىىىم املتحىىىدة أم
القصىىور العىام يف عمليىة اإلدارة القائمىة على  النتىىائج  . وح ىد ت تلىت امليالىذ وذلىتي19ري18راألعضىال

يف األمانة العامة ابملؤسسة    استحداث نظام مواز،  ىا يف ذلىت تصىميم بوابىة ىىبمية للنتىائج مىن 
أجىىىل خطتهىىىا االسىىىرتاتياية للسىىىنوات األربىىىع، يلىىى  احتياجاتىىىا علىىى  حنىىىو أفضىىىل ويتسىىىق أكيىىىر مىىىع 

ئج، سىىعيايت منهىىا    زايدة مصىىداقيتها وىىىفافيتها للحصىىول علىى  ممارسىىات اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىا
واليتهىا. وتواسىل املفوعىىية  مزيىد مىن التمويىىل، و   تعزيىز اسىتاابتها للمطالبىىات الناىىئة املنبيقىة مىىن

__________ 

امىىىن أن يعىىىىزى اىىىىذا االخىىىىتال  ا ىىىىدود    العىىىىاملا التىىىىالياا رأي  بيعىىىىة السىىىىلم الرتتيىىىى  املسىىىىتخدم، املصىىىىمم  ي15ر
ملؤسسىات اراي كىون  لتحليل تباينهىا أو اختالفهىا  لتشخي  كل مرحلة من مراحل التطور أكير مما او مصمم

 ملتحدة.قد اختريت بسبذ بلوغها مرحلة تطور أكرب مقارنة بغرياا من مؤسسات منظومة األمم ا
 األنظمىىىة والقواعىىىد الىىىيت حتمىىىم ختطىىىي  الىىىربامج واجلوانىىىذ الربانجميىىىىة للميزانيىىىىىىة ورسىىىد التنفيىىىذ وأسىالىىىىيذ التقىىىىىييم ي16ر

 ي.ST/SGB/2016/6ر
 .157، الفقرة A/57/387انظر  ي17ر
 Because process matters: groundwork for a reform of planning and"تقرير فريق اخلىربال املسىتقل املعنىون  ي18ر

budgeting at the United Nations" متىال يف الىراب  التىايلا 2014، ًا/أغسىطه .www.eda.admin.ch/eda/ 

en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/reform-of-the-

un-planning-and-budget-process.html. 
 .JIU/REP/2012/12 ي19ر

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/reform-of-the-un-planning-and-budget-process.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/reform-of-the-un-planning-and-budget-process.html
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-organizations/un/switzerland-commitment/un-reform/reform-of-the-un-planning-and-budget-process.html


JIU/REP/2017/6 

GE.18-01888 12 

املشاركة يف العملية اليت تديراا األمانة العامة، وال سيما فيما يتعلق بشؤون ميزانيتهىا العاديىة، وتطبىق 
ذلت نظامايت لادارة القائمة عل  النتائج أُدمج  دماجايت لمايت يف أنشطتها وعملية اختاذ القىرارات  وازاة 

فيها. ويسهل اإلبال   وجذ اإل ارين بفضل موالمتهما    حد مىا، لمىن اىذا الىنهج يولىد حتمىايت 
 بعه التماليا يف املعامالت.

، غىىري أن ي20ر2016 أاير/مىىايو ونُقحىىت األنظمىىة والقواعىىد الىىيت حتمىىم اىىذو العمليىىة يف -28
فرسة التفمري يف اإلدارة القائمة عل  النتىائج مل تُغتىنم كاملىة وال تىزال العمليىة تنطىوي على  عيىوا  

إلعادة تنظىيم منظومىة األمىم املتحىدة يف عىول  ي21ركبرية. ويتي  اإلسالل املقرتل من األما العام
يُقةرتل أن حنىو ألىل. ويف اىذا الصىدد، فرسة أخرى ملعاجلة اىذو املسىألة على   2030خطة عام 

يتشةةاور األمةة  العةةام مةةع ر سةةاء إدارات األمانةةة العامةةة وا ي ةةات التشةةريعية ملواصةةلة مواءمةةة 
عملية ختطي  الطامج واجلوان  الطانةية للميزانية ورصد التنفيذ وأسالي  التقييم واألدوات 

دمة يف اإلدارة القائمةةةةة علةةةةى ذات ال ةةةةلة مةةةةع املمارسةةةةات املتبعةةةةة وامل ةةةةطلحات املسةةةةتا
النتائج. وينب ي السعي يف تنقي  العملية إىل الستفادة م  املبادرات والتجارب القائمة الةع 
نشةةة ت وتطةةةورت داخةةةل أجهةةةزة م ةةةل مفو ةةةية حقةةةوق اإلنسةةةان، هةةةدر ا ةةةد مةةة  تكةةةاليف 

أن يشىمل ذلىت،  وينبغىع املعامالت يف التطورات املقبلة لألمانة العامة لألمم املتحةدة برمتهةا.
عل  سبيل امليال ال احلصر، كفالة  ممانية التشغيل املتبادل با ختطي  موارد املؤسسىة ومنصىات 
النتائج اليت أُرسيت ونظام أوموجا، يف سياد مواسلة األمانة العامة بذل جهوداا لتعزيز الشفافية 

 والرب  با املوارد والنتائج.

 والعناصر ي22رحس  األركانجات املتعلقة مبراحل التطور، الستنتا -جيم 

  الشمل الرابع
 ئجلى النتامرحلة التطور العامة حس  أركان اإلتار املعياري لةدارة القائمة ع

 
__________ 

، ر حلىىت ملهىىا 67/236بنىىاليت علىى   لىىذ اجلمعيىىة العامىىة الىىوارد يف قراراىىا  ST/SGB/2000/8نُقحىىت النشىىرة  ي20ر
 .ST/SGB/2016/6النشرة 

 .A/72/492 ي21ر
للتقيىيم يف البدايىة ابعتبىارو ركنىايت للمسىاللة املتبادلىىة، بشىأن املسىاللة اجلماعيىة عىن التىأثري اجلمىاعع  5خضىع الىركن  ي22ر

ل بشىمل نىوعع نىا يُتنىاو لمن مرحلة تطورو مل يشملها تقييم كا  بسبذ سعوابت يف حتديد التصور العام. غري أ
 أكرب يف الفصل الياله من اذا التقرير.

1

2

3

4

5

األسا  املفاايمع -۱الركن 
لادارة القائمة عل  النتائج

ة التخطي  والربجم-۲الركن 
وامليزنة واملوارد البشرية

الرسد والتقييم -۳الركن 
واإلبال  ونظم املعلومات 

اإلدارية

نتائجتشايع ثقافة ال-4الركن 

مرحلة التطور العامة حسذ أركان اإل ار املعياري لادارة القائمة عل  النتائج 
(متوس  العالمات)

طور
ل الت

راح
م
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واناك تباين با املؤسسات، لمن االختالفىات بىا مراحىل تطىور ىىى جماالتىا اإلداريىة  -29
ويشىري ذلىت    احلاجىة    تركيىز املنظومىة برمتهىا على  معاجلىة راألركان والعناسري أوعى  وأاىم. 

امىىىاالت الىىىيت تعىىىاا مىىىن نقىىى  مسىىىتوايت األدال وتواجىىىا حتىىىدايت. ويبىىىا الشىىىمل الرابىىىع أعىىىالو 
 مراحل التطور. أما الشمل اخلامه فيبا االختالفات با عناسر األركان.

  الشمل اخلامه
 ريمراحل التطور حس  عن ر اإلتار املعيا

 
 بار التحليل ما يلعا -30

ُتسىىىارل أعلىىى  مسىىىتوايت التطىىىور يف الىىىركنا املىىىرتبطا ابلتخطىىىي  االسىىىرتاتياع  رأي 
 يليهما الرسد والتقييم واإلبال  عن النتائج ووعع الربامج، 

األسىىىا  املفىىاايمع لىىىادارة القائمىىىة علىىى  ‘ 1‘ُتسىىارل مسىىىتوايت تطىىىور أدىن يف  راي 
اللة، التغيىري واملسىى ر إلدارةالنتىائج، الىذي يتسىم بوجىود اسىرتاتياية لىادارة القائمىة على  النتىائج و  ىا

ات يف االفرتاعىىىات ثقافىىىة النتىىىائج، الىىىيت تعرتعىىىها سىىىعوبة  حىىىداث تغيىىىري ‘ 2‘ونظىىىام قيىىىا  النوعيىىىة، 
 ملؤسسة املتعلمة استخدام النتائج سلة وسل با عناسر ا‘ 3‘املهيمنة ونظام القيم السائد، 

يف التخطي   ُتسارل أدىن مستوايت األدال، و ن بتفاوت كبري با املؤسسات، رجي 
بة ة. وتممىىىن الصىىىعو رد البشىىىرياإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج يف  دارة املىىىواإلدارة التغيىىىري ويف تطبيىىىق 

 تىىرمد أدانو بعىىهو لنتىىائج. المىىربى يف اجلوانىىذ السىىلوكية والتغىىريات املتصىىلة ابإلدارة القائمىىة علىى  ا
 التفاسيل عن االستنتاجات املتعلقة هبذو اماالت اإلدارية.

 تمىىىن انىىىاك عناسىىىر وال مؤسسىىىات قىىىد ، مل2015عنىىىدما ُأجىىىري االسىىىتعراض يف عىىىام  -31
يف عملياتىىا. فحىىى يف سىىفو  جمموعىىة املؤسسىىات التسىىع األكيىىر تقىىدمايت، يفيىىد  5بلغىىت املرحلىىة 

حتليىىىل االسىىىتعراض أبن انىىىاك جمىىىااليت إلحىىىراز تقىىىدم يف اإلدارة الراميىىىة    حتقيىىىق النتىىىائج، ويف فهىىىم 
القيمىىىىة املضىىىىافة املتأتيىىىىة مىىىىن اإلدارة  5قيمتهىىىىا ابعتباراىىىىا نظىىىىام  دارة مسىىىىتدامايت. وتعمىىىىه املرحلىىىىة 

القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج وعملياتىىىىا املركىىىىزة علىىىى  النىىىىواتج والشىىىىاملة للمنظومىىىىة برمتهىىىىا، واسىىىىتخدامها 

1 2 3 4 5

لنتائجاسرتاتياية اإلدارة القائمة عل  ا۱-۱
  ار املساللة۱-۲
  ار  دارة التغيري۱-۳
سية  ار النتائج االسرتاتياية املؤس۲-۱
  ار النتائج اخلاص ابملؤسسة۲-۲
نظام قيا  النتائج۲-۳

امليزنة القائمة عل  النتائج۲-4
 دارة املوارد البشرية۲-5

رسد األدال۳-۱
اإلبال  عن النتائج۳-۲
التقييم۳-۳

نظم املعلومات اإلدارية۳-4
االستيعاا الداخلع4-۱
القيادة4-۲
استخدام النتائج4-۳

ثين عشرمتوس  مراحل التطور حسذ عنصر اإل ار املعياري يف المياانت اإل

مراحل التطور

 األسا  املفاايمع - ۱الركن 

 ةالتخطي  والربجمة وامليزن - ۲الركن 

  الرسد والتقييم واإلبال - ۳الركن 

 تشايع ثقافة النتائج - 4الركن 
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معلومىىات عىىن النتىىائج الختىىاذ القىىرارات. وامىىن وسىىا اىىذو املرحلىىة أبهنىىا اهلىىد  النهىىائع لىىادارة 
ام  دارة تميفىىىىىع مالئىىىىىم لتنفيىىىىىذ خطىىىىىة القائمىىىىىة علىىىىى  النتىىىىىائج،  ذ تشىىىىىمل جىىىىىزلايت اامىىىىىايت مىىىىىن نظىىىىى

، ينطوي عل  عرورات الرتاب  والعمل اجلماعع والبحه التأملع والتعلم املفضع    2030 عام
التحول، وتنفيذ عمليات تشمل املنظومة برمتها أو جزلايت منهىا يف امىاالت اإلداريىة الرئيسىية واىع 

 لتقييم وثقافة النتائج واملساللة.التخطي  وامليزنة و دارة املوارد البشرية والرسد وا

، تمىىىون املؤسسىىىة يف  ىىىور التاديىىىىد، وُتسىىىخظر تقييمىىىات جهىىىود التعمىىىىيم 5ويف املرحلىىىة  -32
ة فيمىا يتعلىق املنظومى إلدخال تغيريات مؤسسية اسرتاتياية أو اختاذ  جرالات هلا قيمة على  نطىاد

مىىون هلىىا مىىن ر اتج، وية علىى  النىىو ابإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج. وتركىىز العمليىىات يف اىىذو املرحلىى
طىىىاد ب  علىىى  نمنظىىىور يعىىىم املنظومىىىة. فتضىىىطلع  اموعىىىة واسىىىعة مىىىن األنشىىىطة الىىىيت تىىىدعم الىىىرتا

سىة تعمه  ابع مؤس ع ممارسةاملنظومة وتؤثر ثثريايت مجاعيايت ينطبق عل  مجيع جماالت اإلدارة. وتُتب
ذلىىىىت  ة،  ىىىىا يفاملسىىىىتوايت كافىىىىمتعلمىىىىة أال واىىىىع اسىىىىتخدام األدلىىىىة املسىىىىتمدة مىىىىن النتىىىىائج علىىىى  

ا يتماى   إلدارة، االستخدام عل  مستوى سنع القرار يف املؤسسة، ويف عدد كبري من جماالت ا
 مع   ار مساللة متعدد اجلوانذ مورو بلو  النواتج.

 عوامل تطور اإلدارة القائمة على النتائج يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة  

عىىامالن رئيسىىيان مهىىا مطالىىذ الىىدول األعضىىال وتبىىادل املمارسىىات  يىىربز يف اىىذا الصىىدد -33
الفضل  واملمارسات اجلديدة با املؤسسىات. ويف غيىاا توجيهىات واعىحة لىدعم تعمىيم اإلدارة 
القائمىىة علىى  النتىىائج ابعتباراىىا اسىىرتاتياية لىىادارة، فىىإن التقىىدم ا ىىرز يف  ىىو نظىىم اإلدارة القائمىىة 

عن املطالذ املعىرا عنهىا مىن خىالل رقابىة الىدول األعضىال، وال سىيما  عل  النتائج وتطوراا نتج
 ي23رمىن خىالل مىىا يلىعا رأي جمىىاله  دارة املؤسسىات  راي جمىاله  دارة الوكىىاالت املاحنىة الينائيىىة
. ي24ريف سياد التمويل غري األساسع  رجي اعطالا الوكاالت املاحنىة الينائيىة بتقييمىات خارجيىة

 دورايت ابلت األمهيىة يف االنتقىال  نظومىة األمىم املتحىدة مىن الرتكيىز على  األنشىطةأدت اذو الرقابة و 
   مستوى اسىرتاتياع أكىرب يتمحىور حىول التأمىل يف احلصىائل والنىواتج. وقىد رحىذ العديىد مىن 
املىىىىديرين هبىىىىذا التطىىىىور علىىىى  الىىىىرغم مىىىىن تمىىىىاليا املعىىىىامالت البااظىىىىة النامجىىىىة عىىىىن تمىىىىاثر عىىىىدد 

 .التقييمات اخلارجية

وركىىىىىزت تلىىىىىت املطالىىىىىذ علىىىىى  تعزيىىىىىز الشىىىىىفافية واملسىىىىىاللة عىىىىىن اإلبىىىىىال  عىىىىىن النتىىىىىائج.  -34
واستاابت قيادة منظومة األمم املتحىدة وعملياتىا اسىتاابة كبىرية لشىرز املسىاللة لىدعم الشىفافية 
يف تقدف اخلدمات واستخدام املوارد، األمر الذي يتال  يف بلو  مراحل أكيىر تقىدمايت مىن مراحىل 

، ويف اجلهىود اجلاريىة داخىل املؤسسىات ي25رالعناسر املرتبطة ابلتخطي  واإلبال  عن النتىائجتطور 
مىىىن أجىىىل تعزيىىىز الشىىىفافية يف اسىىىتخدام املىىىوارد مىىىن خىىىالل وعىىىع بىىىواابت  لمرتونيىىىة و/أو التقيىىىد 

 بتوجيهات املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة.

__________ 

 .JIU/REP/2017/2 ي23ر
 ىىىرا ، التابعىىىة لىىىوزارة التنميىىىة الدوليىىىة، يف سىىىياد استعراعىىىها تقييمىىىات ىىىىبمة تقيىىىيم أدال املنظمىىىات املتعىىىددة األ ي24ر

 للمعونة املتعددة األ را ، ويف سياقات أخرى.
 من اإل ار املعياري  انظر أيضايت الشمل الياا. 3و 2اسُتخدم يف اذا االستعراض الركنان  ي25ر
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ئج واملسىىاللة اىىام لمنىىا غىىري متىىوازن ويىىؤدي    وت بىىار أن الرتكيىىز علىى  اإلبىىال  عىىن النتىىا -35
قىىد أثبىىت و ؤسسىىات. الضىىعا واىىد مىىن القيمىىة الىىيت تضىىيفها اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج    امل
 ابلىتعلم وكىنهج مىا يتعلىققصورو فيما خي  اهلد  النهائع لادارة القائمة عل  النتائج وقيمتهىا في

عتمىىىاد ابذا الوعىىىع لابىىىال  واملسىىىاللة. ويتفىىىاقم اىىىلىىىادارة التميفيىىىة، عنىىىدما يسىىىتخدم ابألسىىىا  
ائيىىىىة، حنىىىىة الينالعديىىىىد مىىىىن املؤسسىىىىات علىىىى  التمويىىىىل غىىىىري األساسىىىىع الىىىىذي تقدمىىىىا الوكىىىىاالت املا

يىىز املفىىرز ثر الرتكو سىىتوى ختصىىي  اىىذا التمويىىل، و ختلىىا متطلبىىات اإلبىىال  املرتبطىىة بىىا. ويىىؤ 
 ئج.ائمة عل  النتادارة الققعا املرل من فلسفة اإلعل  اإلبال  يف اليقة، ويقيد االبتمار الذي يتو 

ويؤدي الضغ  من أجل املساللة عىن النتىائج و ثبىات القيمىة مقابىل املىال، على  الىرغم مىن  -36
  تركيىىىىز  لتطىىىىوير، االتحىىىىدايت التقنيىىىىة اهلامىىىىة والطىىىىابع املستعصىىىىع علىىىى  التنبىىىىؤ الىىىىذي ايىىىىز عمليىىىىة 

تخدام راز يف اسىىىعلىىى  النىىىواتج. وقىىىد أفضىىى     اإلفىىىاملؤسسىىىات علىىى  احلصىىىائل بىىىداليت مىىىن الرتكيىىىز 
ن اسىىىتخدام عىىملسىىاللة االقىىدرات املهنيىىة ملىىو فع منظومىىة األمىىم املتحىىدة لابىىال  عىىن النتىىائج بغيىىة 
ارجع، ألهنىا خىز سىيطرة املوارد. وأدى    نشول مؤسسات تعتمد عملياتا يف املقام األول على  مركى

ن اىذا عىا. ونتاىت ديناميات السلطة الىيت حتمىم كىاليت منهىتسع     التصدي واالستاابة ملختلا 
 النتائج. جل حتقيقالوعع قيادة سريعة االستاابة لمنها ال تتحمل املسؤولية عن اإلدارة من أ

أمىىىا التغىىىريات الىىىيت  ىىىرأت أخىىىريايت يف هُنىىىج الىىىدول األعضىىىال،  ىىىا يف ذلىىىت التحىىىاور بشىىىأن  -37
حتقيىق قيمىة   اىىرتازسىناد أو املطالىذ الىيت تفىرز يفيصل  واالنتقال مىن تقيىيم عمليىات اإل ال ما

قىيف ة نظىام حوكمىة يعمه بدايىمقابل املال    الرتكيز عل  املسامهة يف حتقيق النتائج اإل ائية، فت
 أكير توازانيت لادارة من أجل حتقيق النتائج.

ت واسىىىتاابةيت لتلىىىت املطالىىىذ، ويف غيىىىاا توجيهىىىات واعىىىحة حتظىىى  بتوافىىىق اآلرال، سىىىع -38
ة خىارج املمتسىب املؤسسات    أن يتعلم بعضها من جتارا بعه، واستفادت أيضىايت مىن اخلىربات
تبىىىادل لرتاتياع منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة. ومىىىن األميلىىىة البىىىارزة علىىى  ذلىىىت ىىىىبمة التخطىىىي  االسىىى
لتميفيىىىة، ااإلدارة و املعىىىار . وقىىىد اعُتمىىىدت مبىىىادرات جديىىىدة متعىىىددة،  ىىىا فيهىىىا نظريىىىة التغيىىىري، 

لىىىة، وحتليىىىىل ات متمامرا ىىىىى يف جمىىىال املىىىىوارد البشىىىرية، ومتويىىىل احلىىىوارات، واألخىىىىذ  يزانيىىىوجتىىىا
نتىىائج وتعزيىىز   عىىن الاجتااىىات النتىىائج ا ققىىة  ىىرور الوقىىت، ومنصىىات البيىىاانت املهيملىىة لابىىال

ى    ، وأدلىى  النتىىائجلقائمىىة عاالىىتعلم. وأثىىر هنىىج  دارة املعىىار  ثثىىريايت  اابيىىايت يف النهىىوض ابإلدارة 
رة    در اإلىىاقدر من التاانه يف ممارسات املؤسسىات املشىمولة ابالسىتعراض. ومىع ذلىت، جتى

 ل .ما ال يصو    أدلة قا عة بشأن ما يصل   أن عملية األخذ ابجلديد ال تستند دائمايت 

وفيمىىا يلىىع نبىىذة عىىن االسىىتنتاجات املتعلقىىة ابألركىىان والعناسىىر. وامىىن اال ىىالا علىى   -39
 ي.www.unjiu.orgد من التفاسيل يف التقرير المامل املتال عل  موقع الوحدة الشبمع رمزي

قائمةة علةى : األسال املفا يمي لةةدارة القائمةة علةى النتةائج: اسةرتاتيجية اإلدارة ال1الرك    
 املساءلةالنتائج وإتار إدارة الت يري و 

 ةو األد  أداءا مقارنةة بسةائر األركةان. فاتبةاع  1الستنتاج: يب  التحليل أن الرك   -40
اسرتاتيجية إدارية تنطوي على وجود ر ية وا حة وإتار شامل ومةدد حتديةداا جيةداا لةةدارة 
القائمة على النتائج ل يوجةه تطةوير اإلدارة القائمةة علةى النتةائج يف أالة  املؤسسةات. ويف 

ا ،  د اياب الر ية واإلتار م  نزا ة نظام اإلدارة القائمةة علةى النتةائج وقةدرة السياق ا 
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املؤسسةةة علةةى العمةةل وفةةق مركةةز سةةيطرة داخلةةي. ويطةةرل  ةةذا األمةةر حتةةدايت أمةةام اسةةتدامة 
 التقدم احملرز وأمام تطوير  قافة النتائج.

ج احلاجىىة    تمييىىىا تىىربز مجيىىع مصىىادر التوجيهىىات بشىىىأن اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائ -41
ل ا ىددة التفاسىي تنفيذاا وفقايت للسياد اخلاص ابملؤسسة. ومع ذلىت، ال يوجىد سىوى القليىل مىن

ك سىىىىىة. وتُىىىىىرت يف تلىىىىىت التوجيهىىىىىات بشىىىىىأن املقصىىىىىود، عمليىىىىىايت، مىىىىىن التمييىىىىىا وفقىىىىىايت لسىىىىىياد املؤس
الىيت تفىع  دوابلطىر  للمؤسسات مهمة حتديد املقصود منا عل  الصعيد املهين، عل  الوجىا الالئىق

فهىوم ات مىع املابلغرض. وقد يتوقع املرل أن يعمه ذلت التمييا كيا ثقلمت  تلىا املؤسسى
الالزمىىة  لتعىىديالتاواسىىتخدمتا، بطىىرد تالئىىم واليىىة كىىل منهىىا وخصائصىىها التنظيميىىة، وأن تُىىدخ ل 

 اتياية و  ىارسىرت ا وثيقة يف جمال اإلدارة. والواقع أن املرل يتوقع أن يرى ذلت التمييا واعحايت يف
 لادارة القائمة عل  النتائج.

، كانىىت منظمىىة العمىىل الدوليىىة املؤسسىىة الوحيىىدة 2015ووقىىت مجىىع البيىىاانت يف عىىام  -42
ا النتىائج. وغيىا ائمىة على القادرة على  تقىدف اسىرتاتياية رمسيىة وىىاملة وقائمىة بىذاتا لىادارة الق

ورة عىىدم  حىىراز ين ابلضىىر مىىة علىى  النتىىائج ال يعىىاسىىرتاتياية رمسيىىة العتمىىاد أو تمييىىا اإلدارة القائ
مليىىىىة ع تفضىىىىيل أي تقىىىىدم يف تعميمهىىىىا. غىىىىري أن التقيىىىىيم يشىىىىري    أن اىىىىذو اليغىىىىرة قىىىىد أدت   
لتىىىدوير، ااديىىىد أو  صصىىىة للتعمىىىيم مدفوعىىىة مىىىن اخلىىىارج مستهىىىا التفاعىىىل والنشىىىول املسىىىتمر أو الت

 فىىونا ا املو هبىىيت أد  لبيىىاانت التاليىىة الىىلمنهىىا غىىري متماملىىة أحيىىاانيت. وأفضىىل مىىا يعىىرب عىىن ذلىىت ا
تمرة ال تعىىر  رحلىىة مسىى يبىىدو أن اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ليسىىت هلىىا بدايىىة وال هنايىىة،  هنىىا 

 ريقهىىا، عىىدا  تنشىىأ يف وجهتهىىا وال السىىبيل األميىىل للوسىىول  ليهىىا وال كيفيىىة معاجلىىة املشىىاكل الىىيت
علىى  النتىىائج،  القائمىىة لتوجيىىا عمليىىة تعمىىيم اإلدارة . ومىىن املهىىم وجىىود   ىىار ترقيعهىىا أو تفاديهىىا

 ظىىىر كافىىىة ألسىىىباا عديىىىدة، مىىىن بينهىىىا مىىىا يلىىىعا رأي توعىىىي  توقعىىىات الناىىىال مىىىن وجهىىىات الن
مىىىور بشىىىأن األو سىىىياغة حىىىوار مىىىنظم بشىىىأن متطلبىىىات تنفيىىىذ اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج  راي

دم النتائج  ا خي ائمة عل مييا اإلدارة القالواقعية  رجي فهم قيمتها املضافة  ردي توجيا عملية ت
 مصلحة املؤسسة يف سعيها    تعزيز مسامهتها يف فعالية التنمية.

وقليلىىة اىىع املؤسسىىات الىىيت متلىىت اسىىرتاتياية واعىىحة املعىىامل لتوجيىىا تعمىىيم هنىىج اإلدارة  -43
 التغيىري دعمىايت  دارةإل ىىاماليت  القائمة عل  النتىائج واألقىل منهىا عىدد املؤسسىات الىيت وعىعت   ىارايت 

دى ت بشىىىأن مىىىللتغيىىىريات اخلاسىىىة الىىىيت ينطىىىوي عليهىىىا تعمىىىيم اىىىذا الىىىنهج. وييىىىري ذلىىىت تسىىىالال
ادارة، ترتتىىذ لىىة ىىىاملة اسىىتيعاا مفهىىوم اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج فعليىىايت علىى  أهنىىا اسىىرتاتياي

ة قىىىدرات ال تنميىىىجمىىىعىىىن تغيىىىريات ايمليىىىة معينىىىة يف  عليهىىىا تغيىىىريات يف السىىىلوك والعقليىىىة، فضىىىاليت 
 املو فا ونظم احلوافز.

واذا أمر  ييري بدورو ىواغل بشأن قدرة املؤسسات عل  توجيا املوارد الالزمىة حنىو تنفيىذ  -44
لعنصىىىر ا  اىىىذا اعمليىىىة التغيىىىري الضىىىمين واملسىىىاللة بشىىىأهنا بطريقىىىة ىىىىفافة. وكىىىون مسىىىتوى انعمىىى

ا النسىى  يف التىىد فسىىري والسىىلوكيات املطلوبىىة أو الىىدعم الىىالزم عىىعيفايت، عناسىىر  دارة التغيىىري مىىن
ا،  دارة مى   حىد  مستوى األدال والصعوابت اليت اعرتعىت تعزيىز ثقافىة النتىائج، واسىطدمت هبىا

 املوارد البشرية. 
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  1 التوصية
وشةةاملة ينب ةةي للر سةةاء التنفيةةذي ، الةةذي  ا يفةةعوا بعةةد اسةةرتاتيجية وا ةةحة املعةةاا  

نطةاق مجيةع  سةة وعلةىوكلية لتوجيه تعميم هنةج اإلدارة القائمةة علةى النتةائج داخةل كةل مؤس
 املؤسسات، أن يفعلوا ذلك.

وينبغع أن توعع االسرتاتياية واإل ار يف سورة اسرتاتياية  لىادارة تمىون تميفيىة، تركىز  -45
بىىىات احلاليىىىة علىىى  العمليىىىات علىىى  النىىىواتج، وىىىىاملة جلميىىىع املؤسسىىىات، ثخىىىذ يف االعتبىىىار الطل

اجلاريىىىىىة علىىىىىى  نطىىىىىاد املنظومىىىىىىة واالسىىىىىتنتاجات الىىىىىىواردة يف االسىىىىىتعراض املتعلىىىىىىق بيقافىىىىىة النتىىىىىىائج 
لتعزيىىىىز األثىىىىر، ينبغىىىىع أن يشىىىىرتك يف اىىىىذو  ي. وتوخيىىىىايت 7و 4ي واملسىىىىاللة رالتوسىىىىيتان 3 رالتوسىىىىية

يئىات التشىريعية واجلهىات عىن سىائر املنظمىات واهل االسرتاتياية مو فو املؤسسة ومديرواا، فضاليت 
املسىىىىىىامهة يف ميزانيىىىىىىة املؤسسىىىىىىة. والرلسىىىىىىال التنفيىىىىىىىذيون مىىىىىىدعوون    االسىىىىىىتفادة، لىىىىىىدى وعىىىىىىىع 
اسىىىرتاتيايتهم أو حتىىىدييها، مىىىن متىىىوى اإل ىىىار املرجعىىىع الىىىذي وعىىىعتا وحىىىدة التفتىىىيش املشىىىرتكة 

 .ي26رخبصوص اإلدارة القائمة عل  النتائج

 : التاطي  والرصد والتقييم واإلبالغ 3و 2 الركنان  

يف ةةةةةالت التاطةةةةي   اإلدارة القائمةةةةة علةةةةى النتةةةةائج متطةةةةور جةةةةداا تطبيةةةةق هنةةةةج إن  -46
 را . ابلستع والرصد والتقييم واإلبالغ يف مجيع املؤسسات ال نع عشرة املشمولة

يف اىذو  15 ناسىر الفيمىا يتعلىق ابلع 4وال يزال العمل يف املؤسسات يقا عند املرحلة  -47
لة عة  إسةداء لةى املسةاءوُدعةم ذلةك برتكيةز القيةادة عامىاالت، الىيت ُكىرظم  هلىا الوقىت واجلهىد. 

  مموعة  ائلة يق ها ةاخلدمات وع  املوارد املستادمة. بيد أن مرحلة التطوير املتقدمة حت
يمته ى النتائج وقائمة علقال عوابت املفا يمية والتقنية الع حتد م  م داقية هنج اإلدارة ال

 وفيما يلع ذكر لبعه اذو الصعوابتا املفافة.

وجىىىود التبىىىا  بشىىىأن تطبيىىىق مفهىىىومع احلصىىىائل والنىىىواتج واملسىىىاللة عمىىىا امىىىن  رأي 
إلدارة تعىىىاون واالىىىتحمم فيىىىا، مقابىىىل املسىىىؤولية عىىىن عىىىمان حتقيىىىق نىىىواتج عىىىن  ريىىىق التنسىىىيق وال

  م املتحدةمن القيمة النسبية ملنظومة األماملشرتكة والشراكة والدعوة واالستفادة 

التصىىىلذ يف تطبيىىىق منطىىىق السىىىببية و غفىىىال حقيقىىىة أن التىىىدخالت، ابعتباراىىىا  راي 
 لىى  اىىوامشعقائمىىة علىى  فرعىىيات بشىىأن مىىا يىىرج  أن يمىىون سىىاحلايت لتحقيىىق التطىىوير، تنطىىوي 

 متواسلا  تقييمايت و  ورسدايت  واقعيايت  خطأ ابلنظر    اختال  السياد، وتتطلذ ابلتايل، موقفايت 

عىىدم الىىرب  بىىا متطلبىىات حتقيىىق نىىواتج يف األجىىل الطويىىل الىىيت ينطىىوي عليهىىا  رجي 
جىىىىل ألملسىىىىلر  اهنىىىىج اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج وبىىىىا دورة اإلبىىىىال ، وذلىىىىت بسىىىىبذ الضىىىىغ  

 كانت احلالة    اإلبال  عن النواتج أاييت 

يتعلىق  اإلدارة القائمىة على  النتىائج فيمىاقدرة املؤسسات عل   دماج متطلبات هنىج  ردي 
   ل املخا رنظم وما يالزم ذلت من متطلبات تتعلق بتحليل ىروز الناال وحتليالبعمليات 

__________ 

 .JIU/NOTE/2017/1 ي26ر
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قىىىىىىدرات املؤسسىىىىىىات يف جمىىىىىىاالت القيىىىىىىا  والتحليىىىىىىل والتقيىىىىىىيم،  ىىىىىىا يف ذلىىىىىىت  رهي 
 القىىدرات الالزمىىةو عنهىىا، ت الصىىعوابت املرتبطىىة  لحىىة البيىىاانت املوجىىودة أو بنوعيىىة البيىىاانت املبلىى

سىىاليذ التقيىىيم ي هنىىج وأملعاجلىىة الطىىابع املعقىىد واملركىىذ لعمليىىة التطىىوير وأوجىىا القصىىور الىىيت تعىىرت 
 التقليدية يف السياقات املعقدة واملستعصية عل  التنبؤ 

االرتبىاز ابلقىدرات الو نيىة يف حتقيىق النتىائج وتىوفري البيىاانت ومىا يشىوا اىىذو  روي 
 ر.القدرات من قصو 

بينهىىا  وقىىد بىىرز عىىدد كبىىري مىىن املبىىادرات الراميىىة    معاجلىىة بعىىه  مىىن اىىذو الصىىعوابت، -48
، نطىىىاد املنظومىىىة ري  علىىى جهىىىود جتريبيىىىة تتعلىىىق بنظريىىىة التغيىىىري، واإلدارة التميفيىىىة، والتقيىىىيم التاىىى

ت، سىىىامهاحتليىىىل املواسىىىتخدام  تلىىىا هنىىىج التقيىىىيم غىىىري التقليديىىىة، ومتطلبىىىات حتليىىىل املخىىىا ر، و 
ىىن قيحتُ . ومىىن املممىىن أن اإلسىىناديواسىىتخدام الفرعىىيات املخالفىىة مقارنىىة ابلتحليىىل  مىىة  تلىىا سر

ل املنظومىىىىة سىىىتوى كامىىىىماملبىىىادرات الراميىىىىة    تعزيىىىز فعاليىىىىة النظىىىام كمىىىىل عنىىىىدما يُرتقىىى  هبىىىىا    
ل كىىحتياجىىات  ألغىىراض تقامسهىىا وحتليىىل مىىا اىىو انجىىع وبيىىان أسىىلوا تبنيهىىا وتمييفهىىا حبسىىذ ا

ن تضىع ًليىة تحىدة أومىة األمىم املمؤسسة و قامة رواب  مشىرتكة على  نطىاد املنظومىة. وينبغىع ملنظ
ائج قائمة عل  النتدارة اللدعم جتميع  ائفة واسعة من االبتمارات الناىئة املتعلقة بتطبيق هنج اإل

لىىتعلم ن قىىروض امىىيف كامىىل منظومىىة األمىىم املتحىىدة، وحتليىىل فعاليتىىا. وامىىن اسىىتخالص الىىدرو  
الىىىوالايت  ن بىىىرانمجار  ذي الصىىىلة، ومىىىواالبتمىىىار الىىىيت يقىىىدمها البنىىىت الىىىدويل ونظىىىام  دارة املعىىى

ن مى 2فيىذ التوسىية دة يف تناملتحدة األمريمية للتمويل االستنسايب لتبين االبتمار. وينبغع االستفا
 دة. ت املوجو الدرو  املستخلصة من الربامج القائمة، وينبغع تيمري القدرات واملبادرا

 2التوصية 
مةة  العةةام، ب ةةفته رئةةيا ةلةةا الر سةةاء ينب ةةي للر سةةاء التنفيةةذي ، مبةة  فةةيهم األ 

دعم اث وظيفةة للة اسةتحديفالتنفيذي  يف منظومة األمم املتحدة املع  ابلتنسيق، أن ينظروا 
اإلدارة  يف هنةةج األساسةةي تفةةم  اسةةتيعاب الطائفةةة الواسةةعة مةة  البتكةةارات الةةع ُأدخلةةؤ

ا وتقامسهةةا قيمتهةة تقةةديرالقائمةةة علةةى النتةةائج علةةى نطةةاق منظومةةة األمةةم املتحةةدة ودعمهةةا و 
 ألجل اعتماد ا على نطاق املنظومة.

مىىن ركىىن  دارة العمليىىات.  وتشىىمل امىىاالت، الىىيت تتسىىم ابرتفىىاا مسىىتوى األدال، جىىزلايت  -49
لت مراحل التطوير األععا، فيما يتعلق هبذا الركن، يف جماالت امل ئج ائمة عل  النتايزنة القوُساظم

 و دارة املوارد البشرية. 

وأُبلىىىىت عىىىىن سىىىىعوابت فيمىىىىا يتعلىىىىق ابمليزنىىىىة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىائج يف سىىىىياد  دارة املىىىىوارد  -50
 نشىىىطة غىىىرياملخصصىىىة ل نشىىىطة غىىىري األساسىىىية. وكىىىان الرتفىىىاا مسىىىتوى التمويىىىل املخصىىى  ل 

 تنفيىىىذ امليزنىىىة سسىىىات علىىى األساسىىىية يف منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة اإل ائيىىىة ثثىىىري  كبىىىري يف قىىىدرة املؤ 
مىوال رتفاا نسىبة األفة    اعل  النتائج عل  النحو املنشود. فاستعصال التنبؤ ابملوارد  عا القائمة

ةيت تركىىز يىة موالمىاملخصصىة منهىا، اعىل مىىن الصىعذ موالمىة املىىوارد مىع االحتياجىات بصىىورة منها
 عل  التحسا. 
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ي ارك عمىل ومتيرل األثر السل  الناجم عن  بيعة اذا التمويل يف جعل العرض او الذ -51
مىىن  املؤسسىىات ولىىيه الطلىىذ كمىىا قىىد يُتوقىىع يف عمليىىة اإلدارة الىىيت تتىىوخ  حتقيىىق نتىىائج. ووعيىىايت 

املؤسسىىات هبىىذا األثىىر السىىل ، سىىعت    التغلىىذ علىى  اىىذو الصىىعوبة عىىن  ريىىق تعزيىىز الشىىفافية 
ت بشأن نسبة التمويل املخص  ل نشطة غىري األساسىية، وذلىت مىن خىالل  دراج اىذو املعلومىا

يف وبئق امليزانية العادية رامليزانيات املتماملةي لمع يتسم مىاله اإلدارة تمىوين سىورة ألىل عىن 
املىىىىوارد املتاحىىىىة لبلىىىىو  أولىىىىوايت كىىىىل مؤسسىىىىة. ويف الوقىىىىت الىىىىذي مجعىىىىت فيىىىىا البيىىىىاانت إلجىىىىرال 

قىىىىىد وعىىىىىعت  ي27ر، كانىىىىىت كىىىىىه مؤسسىىىىات2016وبدايىىىىىة عىىىىام  2015االسىىىىتعراض يف عىىىىىام 
تماملىىة، فيمىىا كانىىت مؤسسىىات أخىىىرى بصىىدد وعىىعها. وابإلعىىافة    ذلىىت، ابىىىىر ميزانياتىىا امل

عىىدد مىىن املؤسسىىات حىىوارات تتعلىىق ابلتمويىىل بىىا ااملؤسسىىة واجلهىىات املاحنىىة التقليديىىة وجهىىات 
، مىىىن أجىىىل مناقشىىىة االحتياجىىىات واليغىىىرات واألولىىىوايت الىىىدول وجمىىىاله اإلدارةفاعلىىىة مىىىن غىىىري 

   حتسىىا عمليىىة املوالمىىة بىىا رسىىد املىىوارد اخلارجىىة عىىن امليزانيىىىة التمويليىىة للمؤسسىىة، والتوسىىل 
 .ي28رواألولوية ا ددة يف اخلطة االسرتاتياية للمؤسسة

وقىىىد نواىىىت اجلمعيىىىة العامىىىة هبىىىذو اجلهىىىود وىىىىاعتها، وحيىىىت املؤسسىىىات علىىى  حتسىىىا  -52
يىىة املتفىىق عليهىىا يف اخلطىى  األدال والفعاليىىة يف احلىىوارات املنظمىىة بشىىأن كيفيىىة متويىىل النتىىائج اإل ائ

واىىىذو احللىىىول تبعىىىىه علىىى  التشىىىايع، ولمىىىن ال بىىىد مىىىىن  .ي29ري71/243االسىىىرتاتياية رالقىىىرار 
 أو تىدابري تعىات املشىاكل السىطحية، عوعىايت  التفافايت اإلىارة    أهنا متيل، حسذ وسا املديرين، 

 عن معاجلة املسألة األساسية املطروحة. 

 :  قافة النتائج واملنظمة املتعلمة4  الرك  

السةةةتنتاج: أحةةةرز بعةةةيف التقةةةدم يف تطةةةوير  قافةةةة النتةةةائج.  بيةةةد أن اجلهةةةود تفاوتةةةؤ  -53
ة ىل تعزيةز  قافةإلراميةة وركزت علةى المت ةال وا تكة  جهةوداا اسةرتاتيجية. وأافلةؤ املبةادرات ا

يةةةةةري يف  أل و ةةةةةو الت املعاجلةةةةة،النتةةةةائج عةةةةةامالا حامسةةةةاا يف إدارة الت يةةةةةري، ولكنةةةةةه ع ةةةةيٌّ علةةةةةى 
مةةةا.  و ةتمةةةعالفرتا ةةةات املهيمنةةةة الةةةع توجةةةه معتقةةةدات وعةةةادات وقةةةيم وشا ةةةية مجاعةةةة أ

ات يف عقليةةةة الت يةةري  فالتةةدخالت الراميةةة إىل تكةةةوي   قافةةة مةة   ةةةذا النةةوع ا تسةةع إىل معاجلةةةة
القةةادرون علةةى و ئج، نتةةااملةةوظف  الةةذي   ةةم املنفةةذون الرئيسةةيون لةةنهج اإلدارة القائمةةة علةةى ال

كتسةي أليةة الةع ت إحداث الت يري بطريقة مستدامة. و دد  ذا التحليل ةموعة م  الشةروط
ة األمةةةم  منظومةةةيفيف الةةةتعلم الفعةةةال الةةةذي يففةةةي إىل التحةةةول وت يةةةري السةةةلوك. وبلةةة  العمةةةل 

 قيام به. ال ري نا يتع يف تلك اجملالت، نا يع  أنه ل يزال  ناك الك 3املتحدة املرحلة 

والسىىىبيل األساسىىىع    الىىىرب  بىىىا السياسىىىات واملمارسىىىات املتبعىىىة يف تعمىىىيم هنىىىج اإلدارة  -54
القائمىىة علىى  النتىىائج يف الىىنظم والعمليىىات واآلليىىات املؤسسىىية يممىىن يف دمىىج هنىىج اإلدارة القائمىىة 

التشىديد على  البعىد  عل  النتائج يف املسلمية اليقافيىة للمنظمىة. وقىد خضىع اىذا الىركن للتقيىيم، مىع
__________ 

املتحىىدة للسىىمان، واليونيسىىىيا، وايئىىة األمىىم املتحىىدة للمىىىرأة، بىىرانمج األمىىم املتحىىدة اإل ىىائع، وسىىىندود األمىىم  ي27ر
 ومنظمة الصحة العاملية.

يف الوقىىت الىىذي مجعىىت فيىىا البيىىاانت، كانىىت منظمىىة الصىىحة العامليىىة اىىع املؤسسىىة الوحيىىدة مىىن بىىا املؤسسىىات  ي28ر
، أفىىادت 2015عىىام  يف اإلثنىىيت عشىىرة الىىيت أنشىىأت منتىىدى مىىن اىىذا القبيىىل. وأثنىىال عقىىد حلقىىة العمىىل التوليفيىىة

 نها.ممنظمات أخرى أبهنا تنوي استخالص الدرو  من اذو التاربة وتطبيق هنج مماثل يف كل 
 .43، الفقرة 71/243انظر قرار اجلمعية العامة  ي29ر
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املفضىىية    التحىىىول، الىىىيت لتغيىىىريات السىىلوكية أو التغيىىىريات اللىىا لليقافىىىة، والىىتعلم الينىىىائع احللقىىة، وا
عىىىن  تشىىىمل التغيىىىري يف القىىىدرات التقنيىىىة ويف العقليىىىة أو  ىىىاذج التفمىىىري راسىىىتيعاهبا داخليىىىايتي، فضىىىاليت 

مىىىن عمىىىل املؤسسىىىة. وتعتىىىرب تلىىىت العناسىىىر  ال يتاىىىزأ اسىىىتخدام الىىىدرو  املسىىىتفادة ابعتباراىىىا جىىىزلايت 
دور القيىىادة يف دعىىم  عىىرورية السىىتدامة نظىىام اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج. ويشىىمل اىىذا الىىركن أيضىىايت 

 تلت العملية و حداث التغيري.

و مجىىااليت، ُأحىىرز تقىىدم يف تعزيىىز ثقافىىة النتىىائج داخىىل املؤسسىىات، لمىىن اىىذا التقىىدم تفىىاوت  -55
وانصىىذر الرتكيىىز يف تنميىىة قىىدرات املىىو فا علىى  التىىدريذ لضىىمان االمتيىىال  مىىن مؤسسىىة   أخىىرى.

لاجرالات والتقنيات املرتبطة بتعميم هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج، مع الرتكيز بوجىا خىاص على  
قىىدراتم يف جمىىال التخطىىي  واإلبىىال . وحنىىا التىىدريذ    االقتصىىار علىى  فئىىات  تىىارة مىىن املىىو فا، 

وحظيىت العمليىات اآلليىة ابألولويىة  .ي30را الفئىات الىيت تشىارك يف التخطىي  والرسىد والتقيىيمسيم ال
يف أدوات التطىىوير املهىىين اخلاسىىة ابلىىتعلم الىىذايت راملبىىادت التوجيهيىىة، واألدلىىة، وجمموعىىات الىىتعلمي. 

الىىيت تتىىوخ  حتقيىىق تسىىتويف  بيعىىة التغيىىري امللحىىور العناسىىر  اهلامىىة الالزمىىة لناىىال عمليىىة اإلدارة  وال
نتىىىائج. وكىىىان انىىىاك دعىىىم أعىىىعا لتيسىىىري تغىىىرييفم االفرتاعىىىات األساسىىىية والقىىىيم المامنىىىة الىىىيت توجىىىا 
سىىلوكيات مىىو فع املؤسسىىة، وتىىديهم    القيمىىة املتوخىىاة مىىن األدلىىة النتىىائج، وتعىىزز اىىذو القيمىىة، 

 اتياية لادارة.يزيد من استدامة هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج ابعتبارو اسرت  مما

56-  . و حداث تغيريات يف االفرتاعات املهيمنة، الىيت تعتىرب مصىدر  القىيم املطلىق، اىو أمىر  سىعذ 
يفضىع  ة والىتعلم الىذي العقليىمىن العوامىل ابعتباراىا ذات أمهيىة يف التىأثري يف وقد عيرنت األدبيات عددايت 

 إلدارة القائمىىىةل لىىنهج ا مبينتىىا بوعىىىو    التحىىول. ويىىىذكر مىىن اىىىذو العوامىىل وجىىىود رليىىة  واسىىىرتاتياية  
يىىد  يىىري تىىرتب  بتحدارة التغعلىى  النتىىائج امىىن للاميىىع أن يعمىىل وفقىىايت هلمىىا، وعمليىىة  واعىىحة املعىىامل إلد

ر  اىىال، ووجىىود   ىىاائج والنلىىدى النىىا ، وقيىىادة  اسىىرتاتياية تركىىز علىى  النتىى كيفيىىة حىىدوث التغيىىري فعليىىايت 
  تطىىىوير العمىىىل علىىىو أيخىىىذ يف االعتبىىىار سىىىري العمىىىل واالبتمىىىار، للمسىىىاللة موجىىىا حنىىىو حتقيىىىق نىىىواتج و

ع    التحىول لم املفضىمؤسسة متعلمة تشرك املو فا يف عملية استقصال و رل أسىئلة نقديىة ويف الىتع
لقائمىىة ان نظىىم اإلدارة سىتعراض أاملتعلىق بىىنهج اإلدارة القائمىة علىى  النتىىائج. ويبىا التحليىىل الىىوارد يف اال

 يف املؤسسات املشمولة ابالستعراض غري مطبقة عل  مستوى عال.عل  النتائج 

من منظومة األمم املتحدة    أن تمون قادرة عل  االستاابة، استخدمت  مجىااليت،  وسعيايت  -57
موارداىا البشىرية للرتكيىز على  عمليىة بريوقرا يىة لتحقيىق نتىائج واإلبىال  عنهىا، وال سىيما فيمىا يتعلىق 

املىوارد اسىتاابةيت لطلبىات الىدول األعضىال. واىذا حىدر مىن  ممانيىة اسىتخدام ابملساللة عن اسىتخدام 
منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة لرأمساهلىىىا املهىىىين والفمىىىري المبىىىري كىىىع تعمىىىل بشىىىمل موحىىىد كقىىىوة تسىىىىخر 
احلماسة واإلبداا والتفود املهين لتحقيىق نتىائج ملموسىة وابتمىارات حييمىا تشىتد احلاجىة    ذلىت. 

يد، علىىى  حنىىىو ىىىىائع، علىىى  عنصىىىر املسىىىاللة يف عمىىىل مؤسسىىىة مىىىن املؤسسىىىات واملغىىىاالة يف التشىىىد
وعملياتىىىىىا حتىىىىىول دون  حىىىىىراز تقىىىىىدم يف املسىىىىىائل ذات األولويىىىىىة، وختنىىىىىق رول االبتمىىىىىار وتىىىىىؤدي    

وقةد أدى  ةذا بدرجةة أكةط إىل تشةكال  قافةةة قائمةة علةى المت ةال، تركةز بريوقرا ية ال لىزوم هلىا. 
راءات والعمليةةةات الناشةةة ة عةةة  هنةةج اإلدارة القائمةةةة علةةةى النتةةةائج، علةةى  ةةةمان التقيةةةد ابإلجةة

 .عو  تشكال  قافةة تقوم على إحراز نتائج تكون دينامية وموجهة حنو حتقيق النجال
__________ 

 Results-based management in the United Nationsيف تقريىىر أةىىيال بيسىىرت املعنىىون   يىىربز ذلىىت أيضىىايت  ي30ر

development system ، 8   2016كانون الياا/يناير. 
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بيةد أن الرتكيةز يف تعزيز ثقافة النتائج، واو أمر جدير ابلينىال.  اامايت  وقد أدت القيادة دورايت  -58
ة تسةةتجي  فةةرز قيةةادأاملوجةةه حنةةو املسةةاءلة عةة  اسةةتادام املةةوارد، علةةى اإلبةةالغ عةة  النتةةائج، 

ارة الةةع يةةة اإلدملطالةة  املسةةاءلة، لكنهةةا ل تكةةون مسةةؤولة علةةى املسةةتوى الةةداخلي عةة  عمل
ليىىة مشىىرتكة قىىوة حىىول ر وال يىىزال يتعىىا علىى  القيىىادة أن تسىىتقطذ املىىو فا ب تتةةوخى حتقيةةق نتةةائج.

النظميىىىة  ة القيىىودل األعضىىال، علىىى  حنىىو مباىىىىر أكيىىر، جمموعىىىوتوجىىا قي مىىع، أو أن تعىىىات مىىع الىىىدو 
دارة ارات الالزمىىة إلواالبتمىى واهليمليىىة الىىيت تىىؤثر يف تشىىميفل ثقافىىة  تقىىوم علىى   حىىراز نتىىائج أو البىىدائل

 لىىة. واىىذا سىىيحظ ارةيت فعاجوانىىذ التعقيىىد يف مسىىامهة األمىىم املتحىىدة يف حتقيىىق النتىىائج اإل ائيىىة،  د
 لناال.اار لدى الدول األعضال اليت تبحه بدوراا عن سبل لتعزيز ابلتقدير واالعتب

، علىىى  نطىىىاد املنظومىىىة، بشىىىأن دور القيىىىادة، وجىىىرى تنىىىاول اىىىذا النقىىىاد يف  -59 وبىىىرز نقىىىاد 
األعمال اجلارية برعاية اللانة الرفيعة املستوى املعنية ابإلدارة التابعة مله الرلسال التنفيىذيا مىن 

ة يسري عل  مجيىع كبىار املىديرين واملىو فا ويسىتايذ للضىرورات الىواردة أجل وعع   ار للقياد
. وتفيىىد املعلومىىات األوليىىة الىىيت ألحهىىا جملىىه الرلسىىال التنفيىىذيا أبن زايدة 2030يف خطىىة عىىام 

 .ي31راملوالمة مع القيم سيعزز بنال مؤسسة متعلمة

ل حباجىىىة    أن جُترىىىدد ولمىىىن نظىىىم احلىىىوافز اخلاسىىىة ابملىىىو فا واملىىىديرين علىىى  حىىىد سىىىوا -60
. 2030وُتاللم مع مقتضيات تطبيق هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج، ومن ر، تنفيذ خطة عام 

وال بىىد مىىن بىىذل املزيىىد مىىن اجلهىىد مىىن أجىىل تعزيىىز قيمىىة هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ابعتبىىارو 
سىىفهم عوامىىل التغيىىري الفعليىىة يف ال يتاىىزأ مىىن املؤسسىىة وتعزيىىز التفىىود املهىىين للمىىو فا بو  جىىزلايت 

حتقيىىق النتىىائج. وال يىىزال انىىاك الميىىري ممىىا يتعىىا القيىىام بىىا لتعزيىىز انتشىىار اسىىتخدام النتىىائج علىى  
نطىىىىاد املؤسسىىىىة أبكملهىىىىا، فيمىىىىا يتعلىىىىق ابلىىىىتعلم األحىىىىادي احللقىىىىة والىىىىتعلم الينىىىىائع احللقىىىىة علىىىى  

 ت داخل املؤسسة. واناك حتسينات اذ  دخاهلا عل  مجيع املستواي، ي32رالسوال

 3التوصية 
ينب ةةي للر سةةاء التنفيةةذي  أن يسةةاندوا نشةةر  قافةةة حتقيةةق النتةةائج عةة  تريةةق الرتكيةةز يف  

م قةيم الةع تتسةومةات الإتار خطة تنمية القدرات اخلاصة بكل منهم على النهةو  ابلعقليةة ومنظ
 اجلهد. راتهم يف  ذائج وانالنتاابأللية لتعزيز التزام املوظف  بتنفيذ اإلدارة القائمة على 

يف وعىع اسىرتاتيايات  3لتعزيز االتساد والشفافية، ينبغع أن يتاسد تنفيذ التوسىية  وتوخيايت  -61
 عالو.أ 1توسية هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج داخل املؤسسات، عل  النحو املبا يف ال

__________ 

 .31-24، الفقرات CEB/2017/4انظر  ي31ر
يقىىوم الىىتعلم الينىىىائع احللقىىة علىى  التشىىىميت يف املتغىىريات احلاكمىىىة نفسىىها، فيخضىىعها للتمحىىىي  النقىىدي. وقىىىد  ي32ر

السىىىرتاتيايات يقىىىة سىىىو  ايىىىؤدي اىىىذا النىىىوا مىىىن الىىىتعلم    تبىىىدل املتغىىىريات احلاكمىىىة، وابلتىىىايل    حتىىىول يف  ر 
القىىىيم واخلطىىى  و األاىىىدا   والنتىىىائج املرتتبىىىة عليهىىىا. أمىىىا الىىىتعلم األحىىىادي احللقىىىة فيقىىىوم علىىى  السىىىعع    تفعيىىىل

 والقواعد من دون التشميت يف املتغريات احلاكمة اليت ُتشمل اذو العناسر. 
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ارة القائمةةة علةةى النتةةائج اسةةتنتاجات بشةة ن القيمةةة الةةع يفةةيفها هنةةج اإلد -اثل اا  
 إىل فعالية املؤسسة

 الراب  ب  تعميم هنج اإلدارة القائمة على النتائج، وفعالية املؤسسة والنتائج اإلمنائية -ألف 

   ن اجلمعية العامة، 
... تطلىىىذ    األمىىىا العىىىام أن يميىىىا اجلهىىىود مىىىن أجىىىل تعزيىىىز هنىىىج اإلدارة القائمىىىة علىىى   

ة لتنميىىىىة وزايد جمىىىىال ااملتحىىىىدة اإل ىىىائع وترسىىىىيخا، هبىىىد  حتسىىىىا النتىىىائج يفالنتىىىائج يف جهىىىىاز األمىىىم 
 الفعالية عل  سعيد املنظومة. 

 .168، الفقرة 67/226قرار اجلمعية العامة  

وقد أكدت اجلمعية العامة أن تعميم هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج ليه غايىة يف حىد  -62
 والنتائج اإل ائية.  سساتاملؤ ذاتا، بل وسيلة لتحقيق فعالية 

وابلنظىر    االسىىتيمار الواسىىع يف هنىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج و   التقيىيم الىىذي خضىىع لىىا  -63
افىة  ت ويف  رسىال ثقاملمارسىاالتقدم ا ىرز يف تعميمىا يف السياسىات واالسىرتاتيايات والىنظم واإلجىرالات و 

يمىة قنتىائج قىد أعطى  ة على  الما  ذا كىان هنىج اإلدارة القائمى قائمة عل   حراز نتائج، يُطرل السؤال بشأن
ممىىن األثىىر يت، فىىأين يف فعاليىىة املؤسسىىات. و ذا كىىان األمىىر كىىذل مضىىافة ومىىا  ذا كىىان قىىد أحىىدث أثىىرايت 

ملنظومىىىة يف الىىى  نطىىىاد عالىىىذي أحدثىىىا، ومىىىا اىىىع ًبرو علىىى  االسىىىتيمار يف اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج 
ئل أوسىىىع و يف مسىىىاأالتىىىأثريات مىىىدودة، فهىىىل تممىىىن املشىىىملة يف عىىىعا التنفيىىىذ  املسىىىتقبل؟ و ذا كانىىىت

ة مانيىىة نشىىول قيمىىد مىىن  محتىىتتعلىىق بسىىياد العمليىىات والعوائىىق والصىىعوابت النظميىىة واهليمليىىة الىىيت  نطاقىىايت 
 ئق؟ ذو العواامضافة عن هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج؟ وما اع املقرتحات للتغلذ عل  

، معىىىىىايري فعاليىىىىىة الىىىىىذي سىىىىىدر مىىىىىؤخرايت  71/243ينىىىىىت اجلمعيىىىىىة العامىىىىىة، يف قراراىىىىىا لقىىىىىد ب -64
نظومىىىة األمىىىم اتياع ملاملؤسسىىىات التابعىىىة ملنظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة الىىىذي دعىىىا    زايدة احلىىىه االسىىىرت 

جىا لة وفعاليىة وتو وا وكفىااملتحدة اإل ائية وما تتسم با من رول املسىاللة والشىفافية ومىن منحى  تعىا
ذ أن يتسىىم  ائيىىة اىىقيىىق النتىىائج، وأكىىدت أن اهليمىىل اإلداري ملنظومىىة األمىىم املتحىىدة اإلسىىوا حت

 إلدارة القائمىةااص بىنهج  زيد مىن المفىالة يف االسىتاابة للىدول األعضىال. ويتبىم   ىار النتىائج اخلى
فىق تضىمن املر يىر. ويذا التقر اىعل  النتىائج مجيىع اىذو املعىايري، على  النحىو املبىا يف املرفىق اليىاا مىن 

 أدانو.  4 ابلناتج ألنواا املساللة عن   ار النتائج فيما يتعلق موجزايت  عرعايت  الياا أيضايت 

وركىىىىىز االسىىىىىتعراض علىىىىى  أربعىىىىىىة نىىىىىواتج رئيسىىىىىية مرتبطىىىىىىة  اىىىىىاالت النىىىىىواتج ا ىىىىىىددة يف  -65
 االستعراض الشامل الرابعع السنوات لسياسة األنشطة التنفيذيةا

النتىىائج لىىدعم عمليىىة سىىنع القىىرار علىى  املسىىتوى املؤسسىىع  ا اسىىتخدام1النىىاتج  رأي 
 شرية  من املديرين يف جمايل التخطي  واإلدارة،  ا يف ذلت  دارة املوارد الب

 ا استخدام الدول األعضال للمعلومات املتعلقة ابلنتائج ألغراض احلوكمة 2الناتج  راي 

 عل  نطاد املنظومة والتقييم  ا التخطي  والتقدير والرسد3الناتج  رجي 

 ا التعاون والشراكات واملساللة اجلماعية.4الناتج  ردي 
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وترتب  جماالت االنواتج اذو  عايري فعالية املؤسسة اليت تتوخ  الشفافية يف اإلبال  عن  -66
حقيىىق المفىىىالة لىىىالزم لتاالنتىىائج  واملصىىداقية يف اسىىىتخدام النتىىائج يف جمىىىاالت اإلدارة  واالتسىىاد 

ضىىمن املرفىىق مىىاعع. ويتاجلمىىاعع  واملسىىاللة اجلماعيىىة  واحلوكمىىة مىىن أجىىل حتقيىىق األثىىر اجلواألثىىر 
لىىذي أجىىري يف لتحليىىل االتلىىت العالقىىة الىىيت اسرتىىىد هبىىا يف  مىىوجزايت  اليالىىه مىىن اىىذا التقريىىر عرعىىايت 

 سياد االستعراض.

سىعع يف اىذو واستقيت البياانت أساسايت من املقىابالت الىيت أجريىت مىع اإلدارة العليىا. و  -67
املقىىىىابالت    التوسىىىىل    أدلىىىىة بشىىىىأن العوامىىىىل الىىىىيت تىىىىؤثر يف حتقيىىىىق النىىىىواتج واألفمىىىىار املتعلقىىىىة 

امن أن يعزز قيمة هنىج اإلدارة القائمىة على  النتىائج ابلنسىبة لتحقيىق فعاليىة املؤسسىة والنتىائج   ا
يف األسىىا  املنطقىىع الىىذي اإل ائيىىة. وكانىىت اىىذو املقىىابالت أيضىىايت فرسىىة لمبىىار املىىديرين للتفمىىر 

يستند  ليا هنج اإلدارة القائمة عل  النتائج واسرتاتياياتا فيما يتعلق  ااالت النىواتج ا ىددة يف 
عىن النىواتج األخىرى، سىوال أكانىت فعليىة  استعراض السياسات الشامل الرابعع السنوات، فضىاليت 
 القيمة املضافة لىنهج اإلدارة القائمىة على  أو نظرية، وحتليل العوامل النظمية واهليملية اليت تؤثر يف

 .2015يف فرتة ما بعد  والتفمر يف اإلجرالات الالزمة للمضع قدمايت  ،ي33رالنتائج

امللاةةص والسةةتنتاج: ا تتحقةةق بعةةُد قامةةاا القيمةةة املفةةافة لةةنهج اإلدارة القائمةةة علةةى  -68
الةةع خفةةعؤ للتقةةدير ألن العمةةل يف ةةةالت النةةواتج املؤسسةةات النتةةائج فيمةةا يتعلةةق بفعاليةةة 

. وحةةا اآلن، يكمةة  الةةدور الرئيسةةي الةةذي سةةا م بةةه هنةةج اإلدارة القائمةةة علةةى يةةزال جةةارايا  ل
النتائج يف حتقيق فعالية ااملؤسسات يف املسالة يف التساق الداخلي، والشةفافية واملسةاءلة يف 

أوجةه التقةدم ا امةة، لكنهةا  اإلبالغ عة  النتةائج يف آحةاد املؤسسةات. وتعةد  ةذه العناصةر مة 
ق ل سوى وسيلة وليا ااية ابلنظر إىل القيمة املفةافة الةع يتوقةع حتقيقهةا مة  هنةج اإلدارة  ل

القائمة على النتائج، فيما يتعلق بفعالية املؤسسات وفعالية العملية اإلمنائية. ويف  ةذا ال ةدد، 
إىل أوجةةه ق ةةور يف اسةةتادام األدلةةة  تشةةري السةةتنتاجات إىل إحةةراز تقةةدم ولكنهةةا تشةةري أيفةةاا 

علةةى النتةةائج يف صةةنع القةةرار وا وكمةةة يف العمليةةات اجلاريةةة علةةى نطةةاق املنظومةةة، ويف ةةةال 
التعةةاون والشةةراكات واملسةةاءلة اجلماعيةةة املتمحةةورة حةةول النةةواتج. ويتطلةة  النجةةال يف حتقيةةق 

املتحةةدة كمنظومةةة. ول تنح ةةر النةةواتج معاجلةةة العوائةةق النظميةةة وا يكليةةة الةةع تعةةرتي األمةةم 
بعةةيف العوائةةق الةةع قنةةع تعزيةةز القيمةةة املفةةافة لةةنهج اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج يف إجةةراءات 
اإلدارة املعتمدة يف مؤسسات بعينها داخل منظومة األمم املتحدة. بيد أن  نةاك ةموعةة كبةرية 

مؤسسةةةة، وعلةةةى نطةةةاق مجيةةةع مةةة  اجلهةةةود واملبةةةادرات الراميةةةة إىل تعزيةةةز الفعاليةةةة داخةةةل كةةةل 
ومة  العوامةل الةع  .ي34راملؤسسات بدرجة أقل. وينعؤ املديرون بعةيف  ةذه اجلهةود ابللتفةار

نكةة  أن تةةؤدي دوراا رئيسةةياا يف معاجلةةة  ةةذه ال ةةعوبة، وجةةود إتةةار للحوكمةةة يعةةزز العمليةةات 
 على نطاق املنظومة، واملساءلة اجلماعية بش ن األ ر اجلماعي. 

جلزل التايل تفاسيل عن النىواتج والصىعوابت واالبتمىارات الىيت  هىرت وخطى  ويتضمن ا -69
 الدول األعضال واألما العام.

__________ 

الىىيت تعىىرض النمىىوذج  JIU/NOTE/2017/1يىىرد جتميىىع  جلميىىع النىىواتج ا ىىددة يف مىىذكرة وحىىدة التفتىىيش املشىىرتكة  ي33ر
 العايل األثر لادارة القائمة عل  النتائج الذي استخدم يف  جرال االستعراض.

 ولمنها مفيدة يف معاجلة متطلبات املرحلة. التدابري اليت اري اختاذاا وأقر أبن أثراا مدود  جدايت  ي34ر
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: اسةةتادام النتةةائج لةةدعم عمليةةة صةةنع القةةرار علةةى املسةةتوى املؤسسةةي 1النةةاتج  -ابء 
 املديري  م 

أحرز، مقارنة مبا كان عليةه  الستنتاج: تشري األدلة احملدودة املتاحة إىل أن مثة تقدماا  -70
. اةري أن ى النتةائجلألدلة املو ةوعية علة تاملؤسساا ال قبل عقد م  الزم ، يف استادام 

ة ومرنةة دارةة تكيفيةإلاتيجيةة مثةة تفةاواتا يف اسةتادام املعلومةات املتعلقةة ابلنتةائج يف إتةار اسةرت 
ة ات التحويلية الت يةري يفأن يؤ ر وتركز على النواتج، ول يبل   ذا الستادام توراا م  ش نه 

 الالزمة لتحقيق نتائج. 

ويشىىىري التعريىىىا الىىىذي اعتمىىىد ألغىىىراض اىىىذا االسىىىتعراض، واىىىو يشىىىمل التعريىىىا الىىىذي  -71
وعىىعتا جمموعىىة األمىىم املتحىىدة اإل ائيىىة،    أن قيمىىة هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج تتمحىىور 

كيفية تطوير حافظة أنشطة الىدعم راحلصىائلي الىيت حول توجيا عملية سنع القرار اإلداري بشأن  
ستنفذاا املؤسسة يف املستقبل وأفضل السىبل لتوزيىع املىوارد، البشىرية واملاليىة، اسىتنادايت    النتىائج. 
فمىىىا اىىىع البىىىدائل الىىىيت ينبغىىىع أن ينظىىىر فيهىىىا؟ والغايىىىة مىىىن القيىىىام بمىىىل ذلىىىت اىىىو تعظىىىيم مسىىىامهة 

ة النهائيىىىة. وتسىىىتند عمليىىىة سىىىنع القىىىرار    قاعىىىدة مىىىن األدلىىىة املؤسسىىىة يف  حىىىراز النتىىىائج اإل ائيىىى
السليمة واملوثوقة اليت تعزز، يف حال اسىتخدمت، عنصىريا املوعىوعية واملصىداقية يف عمليىة سىنع 
القرار. واذا اديف من حالة الغموض ويقل  التعسا والتضاد والتناقه وسىنع قىرارات ال تسىتند 

ر. وتركيىىز مؤسسىىة مىىن مؤسسىىات األمىىم املتحىىدة علىى  النتىىائج    أسىىا  يف أوسىىاز سىىانعع القىىرا
، حبيىىىه تفلىىى  يف دمىىىج هنىىىج اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج، مىىىن ىىىىأنا أن اعىىىل منهىىىا قىىىواييت  تركيىىىزايت 

مؤسسىىة اىىتمم فيهىىا املىىديرون يف تفمىىريام    معيىىار مىىدى وجىىود احتمىىال معقىىول جلىىين النىىواتج 
يها املعلومات املتعلقة ابلنتائج عل  سبيل االسرتىاد املرجوة من خالل حواسلهم، ويستخدمون ف

يف القرارات املتعلقة ابلتعديالت الالزمة لضمان حتقيق نواتج يف املستقبل. واناك استخدام  لىنهج 
 .ي35راإلدارة التميفية اليت تقوم عل  عملية منظمة لصنع القرار تتمحور حول النواتج

، يف اسةتادام املعلومةات املتعلقةة وإن كةان متفةاواتا ويشري التحليل إىل أحراز تقةدم،  -72
. ومن ر، فإن اذا االسىتخدام يشىيع أكيىر يف  دارة حافظىة املشىاريع ابلنتائج واألدلة املو وعية

والىىىربامج ويف  دخىىىال تعىىىديالت علىىى  تلىىىت امىىىاالت اسىىىتنادايت    األدلىىىة، ويشىىىيع بدرجىىىة أقىىىل يف 
جىىا خىىاص علىى  اسىىتخدام املعلومىىات املتعلقىىة ابلنتىىائج جمىىاالت اإلدارة األخىىرى. وينطبىىق ذلىىت بو 

ألغراض  دارة املوارد البشرية واملساللة. ولعل العائق األكرب الذي اول دون مسامهة نظامعا  دارة 
املىوارد البشىرية واملسىاللة مسىىامهةيت ملموسىة يف تعزيىز تركيىىز املؤسسىة على  النتىىائج، اىو ذلىت العىىائق 

علىى  النحىىو املنشىىود يف عمليىىة اإلدارة الىىيت تتىىوخ   تنفيىىذ النظىىاما الىىذي يممىىن يف  خفىىاد  مىىا يف
 حتقيق نتائج، ويف تغيري ثقافة املؤسسة.

__________ 

 دارة املىىوارد عىىن  ريىىق الىىتعلم مىىن نىىواتج اإلدارة. واىىع اإلدارة التميفيىىة اىىع مقاربىىة منهايىىة الغىىرض منهىىا حتسىىا  ي35ر
يىة بىتظ جيهيىة.  هنىا عملدئهىا التو ابلتايل اسرتاتياية تراعع التعريا اخلىاص بىنهج اإلدارة القائمىة على  النتىائج ومبا

ئج الىىيت صىىري النتىىاتتشىىاع علىى  تىىوخع املرونىىة يف سىىنع قىىرار امىىن تعديلىىا يف  ىىل حىىاالت عىىدم اليقىىا، عنىىدما 
لظم  ُسىى مفىىاايم يفق مىىن اإلجىىرالات اإلداريىىة واألحىىداث األخىىرى مفهومىىة علىى  حنىىو أفضىىل. واىىع متاىىذرة تتحقىى

ربامج. واىىع لسياسىىات والىىاالىىتعلم وتنفيىىذ  بىىا الضىىول عليهىىا ألغىىراض اإل ىىار اخلىىاص ابلنتىىائج، وتركىىز علىى  الىىرب 
اتج البىدائل تنبىؤ بنىو دارة. والتتعلق ابلرسد فق . بىل تنطىوي على  استمشىا  سىبل بديلىة لتحقيىق أاىدا  اإل ال

لنتىىائج ارة، واسىتخدام االات اإلد   حىال املعرفىة الىراان والتنفيىذ والرسىد والتقيىيم للوقىو  على  ًبر  جىر  اسىتنادايت 
 لتحديه املعرفة وتعديل  جرالات اإلدارة.
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ومىن األميلىىة الواعىحة علىى  ذلىت، عىىدم فعاليىة املىىديرين و حاىامهم عىىن اختىاذ  جىىرالات  -73
كىىان   ألمىىر الىىذيُعىىعا األدال وعىىدم قىىدرتم علىى  ممافىىأة األدال املمتىىاز، واىىو ا بشىىأن حىىاالت

ملشىىىمولة ا عشىىىرة خىىىالل  جىىىرال املقىىىابالت يف مجيىىىع املؤسسىىىات اإلثنىىىيتا  يسىىىل  عليىىىا الضىىىول دائمىىىايت 
 فر أساسىىايت أكيىىرتبىىارو يىىو ابالسىىتعراض. واىىدل املىىديرون كافىىة هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج ابع

ايت يضىىأ ا الىىنهجموعىىوعية لتقيىىيم األدال ووعىىع هنىىج مىىنظم لتحسىىا قىىدرات املىىو فا. واظىى  اىىذ
 نظىىر يف ن كىىان، ابلرتحيىىذ مىىن املىىو فا الىىذين يىىرون أنىىا خيفىىا مىىن التعسىىا يف سىىنع القىىرار، و 

 مدودايت يف نظام احلوافز.العديد من املو فا، يؤدي دورايت 

وسىىتظل فعاليىىة تعمىىيم هنىىج اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج يف اىىذين النظىىاما وتعزيىىز تركيىىز  -74
يىق االسىتخدام يقافيىة تعمدودةيت ما بقيىت بعىه املمارسىات ال تائجاملؤسسة عل  النتائج وثقافة الن

لظ  حىعوبة يف  اىاد تممىن الصىالفعال لنهج اإلدارة القائمىة على  النتىائج يف  دارة املىوارد البشىرية. و 
 ملىو فا بذانيىةامل مىع امموعة واسعة من العقبات المامنة يف ثقافة موارد بشرية تقوم عل  التع

 سىىيما علىى  رتقيىىة، والفيهىىا للقىىرار السياسىىع للىىدول األعضىىال دور  يف التو يىىا وال أبويىىة أو يمىىون
 مستويعا كبار املو فا واإلدارة العليا. 

وتسلم املؤسسات أبن  دارة أدال املو فا يشمل أحد اماالت اليت يعرتيها الضىعا يف  -75
لقائمىة على  النتىائج. وتعمىل غالبيىة منظومة األمم املتحدة أبسراا، وال سيما فيما يتعلىق ابإلدارة ا

علىىى  معاجلىىىة العوائىىىق الىىىيت تعىىىاا منهىىىا نظىىىم املىىىوارد البشىىىرية عىىىن  ريىىىق توعىىىي   املؤسسىىىات حاليىىىايت 
املساللة وتنمية القدرات بشمل أساسع. ويتاسد ذلت يف ترىيد وموالمة فئات الو ائا وأ ىر 

 .ي36رميىىىة القىىىدرات معهىىىاالمفىىىالة داخىىىل املؤسسىىىات، ووعىىىع سياسىىىات التنقىىىل وموالمىىىة فىىىرص تن
 وسىىتمون اىىىذو اجلهىىىود الىىىيت ترمىىىع    تعزيىىىز أدال  دارة املىىىوارد البشىىىرية ذات أمهيىىىة يف الىىىدفع قىىىدمايت 
 دارة املىىوارد البشىىرية. ومىىع ذلىىت، تشىىري األدلىىة    أن اىىذو اجلهىىود ال تىىرتب  بعمليىىة اإلدارة الىىيت 

ع ملنظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة األوسىىىع  تتىىىوخ  حتقيىىىق نتىىىائج وال سىىىلة هلىىىا بفلسىىىفة  تنشىىىد حتقيىىىق منىىىاف
اىىىع تتصىىىل ابالجتااىىىات احلاليىىىة املتبعىىىة يف  دارة عمليىىىة االنتقىىىال    اقتصىىىاد مىىىورو اإلنسىىىان  وال

 استخدام القيم املتعلقة ابإلبداا والشغا والشخصية.  يطغ  عليا أساسايت 

 4التوصية 
ستو ةةةةع مسةةةةتقبالا ينب ةةةةي للر سةةةةاء التنفيةةةةذي  أن يت كةةةةدوا مةةةة  أن النهةةةةوج الةةةةع  

لةع ايةة اإلدارة ففةل عملأيتعلق مبساءلة املوظف  وإدارة املوارد البشرية تراعةي بشةكل  فيما
لنتةةةائج احتقيةةةق  تتةةةوخى حتقيةةةق نتةةةائج، مبةةةا يف ذلةةةك و ةةةع نظةةةم للحةةةوافز تعةةةزز املسةةةاءلة عةةة 

 ستوايت.واملساءلة ع  التعلم املففي إىل التحول والبتكارات على مجيع امل

م أن اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات حاليايت من أجل تعزيىز فعاليىة  دارة املىوارد البشىرية، ورغ -76
وتنفيذ التوسية املىذكورة أعىالو، سىتمون هلمىا أمهيىة يف تعمىيم هنىج اإلدارة القائمىة على  النتىائج يف 

املىو فا على  تعزيىز دور القيىادة. و سىناد أدال ًحىاد  اذا امال، فإن حتقيق الناال يتوقا أيضىايت 
   مىىا أحىىرز مىىن نتىىائج اىىو أمىىر  معقىىد  ويتطلىىذ املوازنىىة يف التقيىىيم بىىا  ةىىاز احلصىىائل واألدال يف 
  هىىار المفىىالات والسىىلوكيات يف   ىىار عمليىىة اإلدارة الىىيت تتىىوخ  حتقيىىق نتىىائج، والقيىىام بىىذلت 

__________ 

 ة، ومنظمة العمل الدولية.مفوعية حقود اإلنسان، واليونسمو، وبرانمج األغذية العاملع، ومنظمة الصحة العاملي ي36ر
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مىع بقىدر أقىل بطريقة متسقة وموعوعية. واذا يتطلذ بدورو حتىواليت مىن  ىوذج قيىادة عمىودي وار 
 يف واقع املو فا اليومع.      وذج يمون أكير تغلغاليت 

ويشةةةةار بوجةةةةه عةةةةام، إىل أن األدلةةةةة تفيةةةةد يف توجيةةةةه عمليةةةةة صةةةةنع القةةةةرار ولكنهةةةةا  -77
ت ةةنعه. بيةةد أن  نةةاك ةموعةةة مةة  العوامةةل الةةع تعيةةق قةةدرة املةةديري  يف منظومةةة األمةةم  ل

فاميىع  ، أك ةر نةا  ةدث عةادة يف القطةاع العةام.املتحدة على استادام األدلة علةى النتةائج
املىىديرين يتعىىا علىىىيهم حتقيىىق التىىىوازن بىىا خطىىى  متعىىددة عنىىىد الوسىىول    مرحلىىىة اختىىاذ القىىىرار، 

يف ذلىىىت جمموعىىىة متعىىىددة، تمىىىون متنازعىىىة يف أحيىىىان كيىىىرية، مىىىن األاىىىدا  واالحتياجىىىات،   ىىىا
، وىىىواغل اإل نصىىا  والسىىلطة اإلداريىىة والقىىدرات املمبلىىة واألولىىوايت واالحتياجىىات الىىيت مل تُلىىذر

ابلعوائىىىق، و ىىىابع الديناميىىىة يف تطىىىور األمىىىور، وحىىىاالت عىىىدم اليقىىىا حيىىىال اإلجىىىرالات اإلداريىىىة 
بيىىىد أن  .ي37رامىىىن حتقيقىىىا فعىىىاليت. وتعىىىميف اىىىذو الشىىىواغل بىىىا مجيىىىع املىىىديرين يف القطىىىاا العىىىام ومىىىا

الفرص املتاحة يف منظومة األمم املتحدة الختاذ  جرال استنادايت    األدلة على  األدال الىيت تتمحىور 
حول النواتج ر ىا تمىون أقىل، وذلىت بسىبذ جمموعىة معقىدة مىن العوامىل املتفاعلىة الىيت تنشىأ بعىد 

اهليمىىل املىىايل ذلىىت وتعيىىق سىىنع القىىرار. واىىذو الصىىعوابت اىىع أبىىرز مىىا تمىىون يف ايمىىل امليزنىىة و 
 التابعا ملنظومة األمم املتحدة، وتشمل ما يلعا

سىىىعوابت  عىىىادة توزيىىىع املىىىوارد املاليىىىة بعىىىد أن تىىىوزا يف احلافظىىىة. فبعىىىدما تىىىوزا  رأي 
يدة يف كيىري نتائج، مقأو برانمج ما، تصب  عملية  عادة توزيعها عل  أسا  ال حافظةاألموال يف 

  ملتميلة يف كيرة اإلجرالات اإلدارية ا صعوابتمن األحيان، أو تصطدم ابل

ازدايد ايمنىىىة املسىىىامهات املخصصىىىة ل نشىىىطة غىىىري األساسىىىية ومىىىا يقابلهىىىا مىىىن  راي 
مستوايت التخصي   فاملسامهات املخصصىة ل نشىطة غىري األساسىية تىؤدي يف ًن واحىد    رفىع 

ن الشىروز املختلفىة الىيت تماليا املعامالت وتقييد امال املتال لصنع القىرار، وذلىت بسىبذ عىدد مى
ترتب  ابألوجىا املممنىة السىتخدام اىذو املسىامهات، ممىا يولىد سىعوابت يف  دارة اسىتخدامها بطريقىة 

تشىىمل  ي38رمتسىىقة واسىىرتاتياية. والىىدليل علىى  ذلىىت أن املىىوارد املخصصىىة ل نشىىطة غىىري األساسىىية
تاليىىىةا مىىىىا مىىىدى قىىىدرة تلىىىىت اليىىىوم نسىىىبة كبىىىىرية مىىىن ميزانيىىىة معظىىىىم املؤسسىىىات، ممىىىا ييىىىىري األسىىىئلة ال

ىىا  املؤسسىىات علىى  التىىأثري يف توزيىىع تلىىت املىىوارد، وكيىىا امىىن أن جتسىىد عمليىىة توزيىىع املىىوارد أولوايت 
، بىىدل أن ختضىىع إلمىىاللات الىىربامج أو األولىىوايت السياسىىية للمىىاحنا. وتمىىون متوائمىىة معهىىا حقىىايت 

 نظومة األمم املتحدة وخارجها وييري ذلت أيضايت مسائل ترتب  بتعدد اهلياكل اإلدارية يف م

يتطلىىىذ األخىىىذ ابألدلىىىة علىىى  النتىىىائج توافقىىىايت يف اآلرال بىىىا أسىىىحاا املصىىىلحة  رجي 
اىو  نىال نظىرتم ملىاتلفة لب املتعددين،  ا يف ذلت املصاحل الو نية، الذين ينطلقون من نظم قيميظة 

 ذو مصداقية.

__________ 

 ?Frans L. Leeuw, Ray C. Rist and Richard C. Sonnichsen, eds., Can Governments Learn ي37ر

Comparative Perspectives on Evaluation and Organizational Learning (New Brunswick, New 

Jersey, Transaction Publishers, 1994). 
املؤسسىىات املشىىمولة ابلتحليىىل، انىىاك تسىىع مؤسسىىات تزيىىد فيهىىا نسىىبة املىىوارد غىىري األساسىىية    املىىوارد مىىن بىىا  ي38ر

عىىىية للمىىىرأة، ومفو  رسىىىندود األمىىىم املتحىىىدة للسىىىمان، واليونيسىىىيا، وايئىىىة األمىىىم املتحىىىدة 1ا1األساسىىىية عىىىن 
ع، ج األغذيىة العىاملن، وبىرانماإلنسىاىؤون الالجئا، وبرانمج األمم املتحىدة اإل ىائع، واملفوعىية السىامية حلقىود 

 ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعةي.
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على   رسىال  تعمل املؤسسات، أكير فىأكير،ويف حالة الصعوابت املتصلة ابملوارد املالية،  -78
لىىت األمىىوال. ختصىىي  ت ًليىىات لىىزايدة االتسىىاد يف توزيىىع املىىوارد اخلارجىىة عىىن امليزانيىىة واحلىىد مىىن

يىىة ملاحنىىة التقليداجلهىىات او اىىدر ذكىىرو، احلىىواراُت املتعلقىىة ابلتمويىىل، الىىيت جتىىري بىىا املنظمىىة  وممىىا
ات ات واليغىىىىر ، مىىىىن أجىىىىل مناقشىىىىة االحتياجىىىىدارةوجمىىىىاله اإلواجلهىىىىات الفاعلىىىىة مىىىىن غىىىىري الىىىىدول 

ا توزيىىع بىىملوالمىىة واألولىىوايت التمويليىىة للمؤسسىىة، وكىىذلت مىىن أجىىل التوسىىل    حتسىىا عمليىىة ا
ات ة. ووعىىع ميزانيىىة للمؤسسىىاملىىوارد اخلارجىىة عىىن امليزانيىىة واألولويىىة ا ىىددة يف اخلطىىة االسىىرتاتياي

اجلهد. ر  ن  بري هلذاكاسية وغري األساسية فيا دعم   متماملة من املوارد املخصصة ل نشطة األس
 بىىادرة الدوليىىىةجيهىىات املاسىىتحداث بىىواابت ىىىبمية تىىىرب  بىىا النتىىائج واملىىوارد املاليىىىة، والتقيىىد بتو 

ا األسىا  يف ركال، ومهىلشفافية املعونىة يشىمل خطىوتا اىامتا يف تعزيىز الشىفافية واليقىة بىا الشى
 .   جرال حوار بنال وأس ا

وتعتط ال عوبة املتم لة يف استادام األدلة لدعم عمليةة صةنع القةرار قفةية عامليةة   -79
ادام لقةةةة ابسةةةتفةةةاألمم املتحةةةدة ليسةةةؤ وحةةةد ا يف  ةةةذا الو ةةةع. ول تقت ةةةر املشةةةكلة املتع

 ، و ةو مةا يشةياملتحةدة النتائج على هنج اإلدارة القائمة على النتائج أو على منظومةة األمةم
 نتائج.  خى حتقيقي التعاون اإلمنائي يف عملية اإلدارة الع تتو ابن مشكلة أعمق تعرت 

وال ختتلا التاربة اليت ختوعها منظومة األمم املتحدة حاليايت يف تطبيق هنىج اإلدارة القائمىة  -80
ن عىىألدلىىة الناجتىىة سىىتخدام اعىىن تلىىت التاربىىة املبلىىت عنهىىا فيمىىا يتعلىىق اب علىى  النتىىائج اختالفىىايت كبىىريايت 

ة نائيىة واملتعىىددسسىات اليالتقيىيم داخىل األمىم املتحىىدة بوجىا عىام أو عىىن جتربىة جمموعىة كبىرية مىىن املؤ 
 لفعل. األ را  يف استخدام األدلة يف عملية سنع القرار، اليت اع جتربة أوسع اب

عىىىىات والدراسىىىىات، الىىىىيت أجريىىىىت بشىىىىأن و يفىىىىة التقيىىىىيم و/أو هنىىىىج والواقىىىىع أن االستعرا -81
اإلدارة القائمة عل  النتائج يف املؤسسات الينائية واملتعىددة األ ىرا ، تسىل  الضىول على  جتىارا 

 ،ي39ر2015مماثلىىة. وقىىد خلىى  اسىىتعراض أجرتىىا  دارة التنميىىة الدوليىىة ابململمىىة املتحىىدة يف عىىام 
دوالرات الىوالايت املتحىدة األمريميىة للبحىه والتقيىيم وتنميىة  بليىون دوالر مىن 1,8اليت رسىدت 

،    ما يلعا رأي ينبغىع للمؤسسىة 2015و 2011قدرات املو فا يف الفرتة املمتدة با عامعا 
   جتربىىة  دارة التنميىىة الدوليىىة وىىىركائها  أن تركىىز علىى  الىىتعلم املؤسسىىع املتسىىق واملسىىتمر اسىىتنادايت 

لىىى  قيىىىا  أثىىىرو، وال سىىىيما أثنىىىال مرحلىىىة تنفيىىىذ أنشىىىطتها  وراي ينبغىىىع أن واملتعاقىىىدين معهىىىا، وع
ُيسىىالل مىىديرواا كافىىة عىىن  جىىرال استعراعىىات مسىىىتمرة ُتسىىتخل  منهىىا الىىدرو  بشىىأن مىىا اىىىو 

ابلنسىىىبة للمسىىىتفيدين املقصىىىودين. وخلصىىىت  حىىىدى  سىىىاحل وممىىىامن األثىىىر الىىىذي يتحقىىىق فعىىىاليت 
بشىىىىىأن مقىىىىىدمع اخلىىىىىدمات    أن اسىىىىىتخدام  رايت دراسىىىىىات احلىىىىىاالت اإلفراديىىىىىة الىىىىىيت أجريىىىىىت مىىىىىؤخ

للتحسىا املسىىتمر  املعلومىات املتعلقىة ابلنتىائج للىتعلم ايىل، يف حالىة جمموعىة البنىت الىدويل، جمىااليت 
 .ي40رحول املشاريع ويتمحور

__________ 

 .http://icai.independent.gov.uk/report/dfid-learns انظر الراب  التايلا ي39ر
 Results in development cooperation: provider caseيىدان االقتصىىادي،  منظمىة التعىاون والتنميىىة يف امل ي40ر

studies: World Bank Group  متىال على  الىراب  التىايلا2017، متوز/يوليىا . www.oecd.org/dac/results-

development/docs/results-case-study-world-bank.pdf. 

http://icai.independent.gov.uk/report/dfid-learns
http://www.oecd.org/dac/results-development/docs/results-case-study-world-bank.pdf
http://www.oecd.org/dac/results-development/docs/results-case-study-world-bank.pdf
http://www.oecd.org/dac/results-development/docs/results-case-study-world-bank.pdf
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ومن منظور منظومة األمم املتحدة، أكىد مفتشىو وحىدة التفتىيش املشىرتكة، يف اسىتعراض  -82
أن املؤسسىىات ال متيىىل    اإلكيىىار مىىن  ،ي41ر2014و يفىىة التقيىىيم يف عىىام أجرتىىا الوحىىدة بشىىأن 

اسىىتخدام التقيىىيم لىىدعم عمليىىة سىىنع السياسىىات والقىىرارات علىى  أسىىا  األدلىىة مىىن أجىىل حتديىىد 
االجتااىىىىات االسىىىىرتاتياية لوعىىىىع املعىىىىايري والتحسىىىىا الربانجمىىىىع ل نشىىىىطة واالبتمىىىىارات. وأكىىىىدت 

أن  ي42ر2016حدة املعين ابلتقييم نفُسىا يف دراسىة أجرااىا يف عىام معلومات نقلها فريق األمم املت
قىىىد ُأحىىرز وأن وحىىدات التقيىىىيم مل تىىول أمهيىىىة خاسىىة هلىىذا االسىىىتخدام يف مؤسسىىة كىىىل  مثىىة تقىىدمايت 

 منها، وذلت عل  الرغم من اإلبال  عن وجود أدلة مستقاة من الشوااد عل  استخدامها. 

زم التزام الواقعية بشأن ما امن توقعىا مىن تطبيىق واذا يوحع بشمل واع  أبن من الال -83
ة حاجىىىة    ع أبن مثىىىهنىىىج اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج يف منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة، بىىىل  نىىىا يىىىوح
ائج ابلنسىىىبة قىىة ابلنتىىتضىىافر اجلهىىود مىىن أجىىل معاجلىىة املشىىملة وتعزيىىىز فهىىم قيمىىة املعلومىىات املتعل

 ع. ر يف جمال التعاون اإل ائع األوسلتحفيز التوافق يف اآلرال وسنع القرا

 5التوصية 
ينب ي للر ساء التنفيذي  أن جيعلوا م  استادام املعلومات املتعلقة ابلنتائج، مبةا يف  

 ذلك األدلة املستمدة م  التقييم، أولويةا اسرتاتيجيةا.

ومعوقىىىىات مىىىىن منظىىىىور معاجلىىىىة القيىىىىود الىىىىيت تفرعىىىىها الظىىىىرو   5ينبغىىىىع تنفيىىىىذ التوسىىىىية  -84
أثىرو يف مجيىع سىتخدام و استخدام املعلومات املتعلقة ابلنتائج ومعوقىات اإلبىال  عىن مسىتوى اىذا اال

 جماالت اإلدارة.

 : استادام الدول األعفاء للمعلومات املتعلقة ابلنتائج ألارا  ا وكمة2الناتج  -جيم 
يف تةةوفري  يكةةل  تتم ةةل أ ةةم مسةةالة لةةنهج اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج حةةا اآلن -85

ري مل ةداقية. اةج تتسةم ابإلبالغ ةالا اإلدارة املعنية واجلهةات املاحنةة عة  أدلةة علةى النتةائ
ئج ئمىة على  النتىارة القافىنهج اإلدا أن  ذه األدلة تستادم ألارا  املسةاءلة يف املقةام األول.

 تضمن ملة عل  النتائج القائم ةمل يعزز اليقة يف املعلومات املقدمة املتعلقة ابلنتائج، وسياسة اإلدار 
لىى  عكمىىة. والرتكيىىز بىىة واحلو وجىىود التىىزام يُعىىورل عليىىا بىىدعم التنسىىيق وتعزيىىز التعىىاون يف جمىىايل الرقا

وى بىىا نىىا ر القىىالشىىمل راإلبىىال  عىىن النتىىائجي ولىىيه علىى  الو يفىىة، و غفىىال االعىىرتا  بعىىدم ت
  ج.  النتائدارة القائمة علالدول األعضال، مل يساعدا يف دفع عالة  سالل سياسة اإل

وقد أُبىرزت أعىالو اآلبر السىلبية املرتبطىة هبيمنىة نظىام قىائم على  املسىاللة. وأبىرزت أيضىايت  -86
القيمة اإلاابية اليت يمتسيها دور الدول األعضال يف تطوير نظام املساللة عن تطبيق هنج اإلدارة 

  عىىن النتىىىائج يتىىأثر  ىىىدى مصىىداقية األدلىىىة القائمىىة علىى  النتىىىائج واإلبىىال  عىىىن النتىىائج. فىىىاإلبال
   مىىا متليىىا الربااىىا المامنىىة يف النتىىائج، بىىل    الىىيت ال تسىىتند املقدمىىة وقىىرارات الىىدول األعضىىال 

 لبت الدول األعضال بياانت  ولية  يف عول أولوايتا. وقدينبغع أن تمون عليا اذو النتائج  ما
__________ 

 .JIU/REP/2014/6 ي41ر
فريىىىىق األمىىىىم املتحىىىىدة املعىىىىين ابلتقيىىىىيم،  اسىىىىتخدام التقيىىىىيم يف منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدةا اسىىىىتخالص النتىىىىائج مىىىىن  ي42ر

 .http://www.uneval.org/document/detail/1911 . متال عل  الراب  التايلا2016البياانت ، حزيران/يونيا 
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. تنىاول النتىائج املقدمىة يف مناقشىات جواريىة عىئيلة  جىدايت  بشأن تتبع النتائج، غري أن األدلة على 
وقد انتقلت الطلبات األخرية مىن  لىذ معلومىات اإلسىناد رألغىراض عمليىات مسىاللة منفصىلةي 

     لذ حتليل املسامهات راالعرتا  ابلطابع املشرتك للنواتجي.

قوقعىىة توجهىىا حنىىو وايىىل   ىىار سىىنع القىىرار اخلىىاص ابلىىدول األعضىىال، واىىو   ىىار أكيىىر  -87
، ويىىرتب  ابألاىىدا  واألولىىوايت الىىيت تقىىوم عليهىىا سياسىىتها اخلارجيىىة، والىىيت يُنظىىر  ليهىىا مصىىاحلها

عمومايت عل  أهنا ذات أمهية فيما يتعلق ابلنتائج اإل ائية،  حدى الصىعوابت الرئيسىية الىيت تعىرتض 
تُفهىىىم بعىىىُد فهمىىىايت أو ، فعاليىىىة هنىىىج اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج يف منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة. ومل 

اإلبال  عن النتائج واستخدامها من قبل اهليئات التشريعية التابعة للدول األعضىال املاحنىة والنىا  
ُصىر  الذين تقوم عل  خدمتهم. وتشىري بعىه األدلىة الىيت  هىرت أن مثىة مجهىورايت  أكيىر حنمىة ال يقا

بعمليىة حىدوث التغيىري يف التنميىة والطريقىة  ضىايت أي يهتميف األرقام بل  امسدةااتماما عل  النتائج 
حدييىىة اسىىتندت    جتربىىة  تؤكىىد ورقىىة حبييىىة. ويف اىىذا الصىىدد، دعىىم ذلىىتالىىيت ينبغىىع اتباعهىىا يف 

للتعىىىاون يف جمىىىال تقىىىدف املعونىىىة يف  اجلمهىىىور دارة التنميىىىة الدوليىىىة ابململمىىىة املتحىىىدة و   تصىىىويفر 
كة اجلمهىور يف توجيىا عمليىة تقىدف املعونىة كوسىيلة ملعاجلىة اململمة املتحدة عىرورة  اسىتخدام مشىار 

   .ي43روالسياسع لعملية سنع السياسات يف جمال املعونة الدولية والقيمعالطابع املعقد 

متيىىىل  عامىىىل تغيىىىري لقواعىىىد اللعبىىىة . والرتكيىىىز علىىى  أثىىىر التىىىدخالت  2030 ن خطىىىة عىىىام  -88
فىتش يىذاذ    يىد أن املبالسىائدة بىا الىدول األعضىال. واستدامتها يعمُد  حداث تغيري يف اليقافىة 

ة حىول جميىة املتمحىور جم الربانأن االجتااات الناىئة يف جمال التعاون اإل ىائع تشىري    حتىول مىن الىنهُ 
ن مىخري اعىل ألاواذا النهج  النواتج املشرتكة وغري القابلة للتازئة    هنج يركز عل  دعم املشاريع.

اليىة نىة. واىو أقىل فعيىة املعو صائل و سناداا و عمال املساللة واإلدارة اليت حتقق فعالاأليسر قيا  احل
قيىق نىواتج تتىوخ  حت يف معاجلة نواتج عل  مستوى أعلى  وامىن أن يتعىارض مىع عمليىة اإلدارة الىيت

مثىىىة تخصصىىىات. و بىىىا الوكىىىاالت وعىىىرورات األخىىىذ بىىىنهج متعىىىددة ال والعمليىىىات الشىىىاملة املشىىىرتكة
 ا .ية األ ر رال مزيد من الدراسة هلذا النوا من االسرتاتيايات يف   ار تعددحاجة إلج

 6التوصية 
قد تود ا ي ات التشريعية أن تعمل مع ر ساء املؤسسات هدر زايدة الرتكيةز علةى عمليةة  

 ركيةزاا تب الرتكيةز، ابذلةك مة  و اإلدارة الع تتوخى حتقيق نتائج مبا يتجةاوز تلة  املسةاءلة واإلبةالغ 
 .للسياق أكط، على ما ي ل  وما ل ي ل  وسب  ذلك، مع إيالء العتبار الواج 

وينبغع للهيئات التشريعية ورلسال املؤسسات أن يعمال معايت من أجل حتقيىق التىوازن بىا  -89
الىىىيت تفضىىىع    التحىىىول  الىىىتعلم والتغيىىىرياملسىىىاللة عىىىن اسىىىتخدام املىىىوارد واملسىىىاللة عىىىن مسىىىارات 

يىىدعم الىىتعلم املؤسسىىع.  الىىدفع ابجتىىاو  لىىذفاهليئىىات التشىىريعية هلىىا دور اىىام يف  املؤسسىىات. يف
 لىىذ اهليئىىات التشىىريعية. وينبغىىع زايدة الرتكيىىز  توجيىىاالرلسىىال التنفيىىذيون فلهىىم دور اىىام يف  أمىىا

علىى  البىىدائل واالبتمىىارات الىىيت يتطلبهىىا حتقيىىق النتىىائج اإل ائيىىة بنىىاليت علىى  الىىدور التنسىىيقع الىىذي 
 لع با منظومة األمم املتحدة. تضط

__________ 

 Lani Shamash, Simon Burall and Brendan Whitty, “Resetting the aid relationship”, Involve 2013 ي43ر
-www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Resetting-the-Aid امتىىىىىىىىىىال علىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىراب  التىىىىىىىىىىايل

Relationship1.pdf. 

http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Resetting-the-Aid-Relationship1.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Resetting-the-Aid-Relationship1.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/Resetting-the-Aid-Relationship1.pdf
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: املسالة يف أنشةطة التاطةي  والقيةال والرصةد والتقيةيم واإلبةالغ عة  3 اتجالن -دال 
 النتائج على نطاق املنظومة

مةةا يكةةون  ةةا تةةابع مشةةرتك  السةةتنتاج: تقتفةةي اإلدارة الةةع تتةةوخى حتقيةةق نتةةائج ك ةةرياا  -90
إىل مسةةالات أتةةرار ةتلفةةة علةةى نطةةاق منظومةةة متكامةةل أو اةةري قابةةل للتجزئةةة، ابلسةةتناد  أو

األمم املتحدة وشركاء خارجي ، أسلوابا نظمياا للتش يل، وم  مث تطوير التاطةي  وو ةع الةطامج 
  تةةؤ ر ري ةةرياا  والتنفيةةذ والرصةةد والتقيةةيم علةةى نطةةاق املنظومةةة. إل أن اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج ا

طةةاق املنظومةةة يف حالةةة األمةةم املتحةةدة. ويشةةري التقةةدم احملةةرز يف العمليةةات املنجةةزة علةةى ن كبةةرياا 
بُلةة  عنةةه أعةةاله،  داخةةل آحةةاد املؤسسةةات يف ةةةالت التاطةةي  والرصةةد واإلبةةالغ والتقيةةيم، كمةةا

إىل جان  عدد م  املبادرات املا  ة، إىل رسوخ بعيف الركةائز األساسةية. وقةد أ ةرت ةموعةة 
طةةاق املنظومةةة يف حالةةة األمةةم املتحةةدة. وسةةيجري تنةةاول مةة  القيةةود يف العمليةةات املنجةةزة علةةى ن

بشة ن إعةادة  2017البعيف منها يف تقريةر األمة  العةام املقةرر صةدوره يف كةانون األول ديسةمط 
   .ي44ر2030تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية م  أجل تنفيذ خطة عام 

ير نظام اإلدارة القائمىة على  النتىائج ومل ايف التشغيل عل  نطاد املنظومة ابألولوية يف تطو  -91
وأن الرتكيىىز انصىىذ علىى  توحيىىد  4يف املؤسسىىات، وتبىىا األدلىىة أن املؤسسىىات تشىىتغل يف املرحلىىة 

على    ىار األمىم  التنسيق واالتساد الداخلع داخل املؤسسات. وينطبق أسلوا التشغيل اذا أيضايت 
مىل على  نطىاد املنظومىة يف جمىاالت التخطىي  املتحدة للمساعدة اإل ائيىة، واىو اإل ىار الوحيىد العا

والرسد والتقييم عل  الصعيد القطري. وكان لتاربة  توحيد األدال  ثثري يف العمل املشىرتك، ويوجىد 
استعداد أكرب للربامج املشرتكة، لمىن الرتكيىز انصىذ بقىدر أكىرب على  املوالمىة بىا اإلدارة واألنشىطة 

 .ي45راألدلة السائدة    حتقيق ةال مدودواخلدمات اإلدارية. ومع ذلت، تشري 

مىىن العوامىىل الىىيت تشىىري     حىىراز تقىىدم سىىوا  ةىىاز العمليىىات علىى   بيىىد أن انىىاك عىىددايت  -92
، تشىىىري األدلىىىة ا ىىىدودة نطىىىاد املنظومىىىة، مىىىا يشىىىري    وجىىىود مسىىىتوى أساسىىىع مىىىن اجلاازيىىىة. فىىىأواليت 

عىىن ايئىىات تشىىريعية، ميىىل خطىى  العمىىل املتىىوافرة    بضىىع مبىىادرات علىى  نطىىاد املنظومىىة سىىدرت 
املتنوعىىىة علىىى  نطىىىاد املنظومىىىة،  ىىىا فيهىىىا تلىىىت املتعلقىىىة ابملسىىىائل اجلنسىىىانية والشىىىباا وتغىىىري املنىىىا ، 

أنشىىطة تشىىري    وجىىود  ومثىىة أيضىىايت  .ي46رالصىىيغة التاريبيىىة للتقيىىيم املسىىتقل علىى  نطىىاد املنظومىىة أو
ات  ىىىابع ىىىىامل للمنظومىىىة أبسىىىراا. ومىىىن أنشىىىطة توعيىىىة خىىىارج ًحىىىاد املؤسسىىىات، و ن مل تمىىىن ذ

األميلىىة علىى  ذلىىت الىىربامج املشىىرتكة علىى  الصىىعيد القطىىري، والىىربامج والشىىراكات العامليىىة مىىع ىىىركال 
خىىارجيا، والتقييمىىات املشىىرتكة. واىىذو األنشىىطة لىىئن دلىىت علىى  بىىذل جهىىد سىىوا حتقيىىق نتىىائج 

يىان. بيىد أهنىا وفىرت، حسىبما يشىري مشرتكة، فهع تظل جمزأة وقطاعية وغري منهايىة يف غالىذ األح
مىىن املعلومىىات والىىدرو  فيمىىا يتعلىىق بشىىروز  كبىىريايت    ليىىا حتىىر أجىىري يف   ىىار اىىذا االسىىتعراض، قىىدرايت 

ةىىال العمليىىات املشىىرتكة بىىا الوكىىاالت و اموعىىة العوامىىل اهليمليىىة والنظميىىة واليقافيىىة الىىيت تىىؤثر يف 
 لنسبة    العمليات املنازة عل  نطاد املنظومة. العمل املشرتك،  ا يرتتذ عل  ذلت من تبعات اب

__________ 

 .A/72/124-E/2018/3 ي44ر
 Paul Balogun, "The relevance, effectiveness and efficiency of the United Nations Development ي45ر

Assistance Framework" متىىال يف 2012الشىىؤون االقتصىىادية واالجتماعيىىة، أاير/مىىايو ، تقريىىر مع ىىدظ إلدارة .
 .www.un.org/esa/coordination/public.htm الصفحة الشبميةا

 .A/68/658-E/2014/7 ي46ر

http://www.un.org/esa/coordination/public.htm
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والعامىىىل اليىىىاا الىىىذي يىىىدل علىىى  اجلاازيىىىة اىىىو مرحلىىىة التطىىىور املتقدمىىىة الىىىيت وسىىىل  ليهىىىا  -93
تقيىىىيم املبلىىىت تىىىائج والالتخطىىىي  االسىىىرتاتياع للتىىىدخالت املتعلقىىىة بو ىىىائا التطىىىوير واإلبىىىال  عىىىن الن

 ذا اخلصىىوصاملؤسسىىات كىىال علىى  حىىدة. ومىىن املهىىم يف اىىعنهىىا يف اىىذا االسىىتعراض داخىىل ًحىىاد 
ظهىىر النىىواتج مىىن أن تاسىىتخدام نظريىىة التغيىىري ل  ىىر االسىىرتاتياية آلحىىاد املؤسسىىات، واىىع نظريىىة ا
عىىدد كبىىري مىىن اتياية لاملشىىرتكة عنىىدما تسىىتخدم ابالقىىرتان مىىع مسىى  النىىواتج. وموالمىىة األ ىىر االسىىرت 

ن تتىي  أن ىىأهنا مىض السياسات الشامل الرابعع السىنوات املؤسسات اليت حتققت يف   ار استعرا
ان ذلىىت كىى، حييمىىا  للمزيىىد مىىن أوجىىا التمامىىل بىىا اىىذو الو ىىائا علىى  نطىىاد املنظومىىة فرسىىايت  أيضىىايت 
 ظومة.  طاد املنن. ويوفر ذلت فرسة ساحنة لوعع   ار اسرتاتياع أوسع عل  وعروراييت  مناسبايت 

 رسىىىىىال   ىىىىىار اسىىىىىرتاتياع علىىىىى  نطىىىىىاد املنظومىىىىىة    ويف الواقىىىىىع، تعىىىىىود التطلعىىىىىات     -94
يف  ومىىىىىة املنشىىىىىأ، و   الفريىىىىىق الرفيىىىىىع املسىىىىىتوى املعىىىىىين ابالتسىىىىىاد علىىىىى  نطىىىىىاد املنظ1970 عىىىىىام
أن بشىى 2012ام . كىذلت أبىرزت الدراسىة الىيت أعىىدتا وحىدة التفتىيش املشىرتكة يف عى2006 عىام

ارسىات التخطىي  مىة يف مم  زايدة املوالالتخطي  االسرتاتياع يف منظومة األمم املتحدة احلاجىة  
املىة ملنظومىة يىة املتماالسرتاتياع و   وعع   ار ىامل على  نطىاد املنظومىة امنىا أن يقىدم الرل 

مىة سىرتاتياية العاخلطى  االاألمم املتحدة، وينتقل    األ ر القطاعية عل  نطاد املنظومة ر    ا
لى  النتىىائج لقائمىة عج امىن أن تسىهم فيىىا اإلدارة اللمؤسسىات. وال يوجىد حىى اآلن   ىىار للنتىائ

 ج واملستمدة منابلنتائ أو عملية امن أن تبحه يف   اراا، عل  سعيد املنظومة، األدلة املتعلقة
 اإلدارة القائمة عل  النتائج. 

وقد بدأت الطلبات عل  التقييم املستقل عل  نطىاد املنظومىة ل نشىطة التنفيذيىة الراميىة  -95
. والتقيىىيم علىى  نطىىاد املنظومىىة مهىىم ابلنظىىر    الىىدور الىىذي 2000حتقيىىق التنميىىة منىىذ عىىام    

امن أن يؤديا كعامل مىن عوامىل التغيىري،  ذ امىع املؤسسىات حىول جمىال نىواتج مشىرتك تسىاام 
فيا، ويضفع فعالية عل  العمل الذي سيعزز العمليات عل  نطاد املنظومة. وقد ألحت الصيغة 

اىىذو الفرسىىىة لمنهىىا مل تتحقىىق بصىىورة كاملىىىة  ي47رللتقيىىيم املسىىتقل علىىى  نطىىاد املنظومىىة التاريبيىىة
بعد،  ا يف ذلت تنفيىذ توسىية أساسىية لرلسىال املؤسسىات ابجلمىع بىا مؤسسىات منظومىة األمىم 
 املتحدة اخلمه والعشرين املشاركة يف تنمية القدرات اإلحصائية هبىد  حتديىد سىبل املضىع قىدمايت 

 مة يف سبيل تنفيذ االلتزامات العاملية. وتبا اخلربة املمتسبة مىن اىذو التاربىة أيضىايت والعمل كمنظو 
أن  عادة تنظيم و يفة التقييم بغرض التصدي للتقييمات املسبقة والتموينية والنهائيىة على  نطىاد 

 . 2030املنظومة والنظام الفرعع أمر حاسم لتعزيز قيمة التقييم يف   ار خطة عام 

 قواعىىىىىد اللعبىىىىىة ، مىىىىىا يتطلىىىىىذ أكيىىىىىر مىىىىىن جمىىىىىرد موالمىىىىىة  2030خطىىىىىة عىىىىىام  وسىىىىىتغري -96
املصطلحات أو تنسيق اجلهود املتوازية. فهع تدعو    حتقيق نواتج متماملة ومتعاعدة ومتعىددة 
التخصصات من عمل منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق أثر مجاعع. ويف اذا الصىدد، أدى 

متنوعة من التأمالت املفاايمية املتعلقة بميفيىة تعزيىز العمليىات اعتماد اخلطة    انطالد سلسلة 
عل  نطاد املنظومة من أجل التصدي ل ادا  والغىاايت. ومىن املبىادرات البىارزة املفيىدة للعمىل 
املتعدد التخصصات   ار التخطي  االسرتاتياع املشرتك با الصىناديق والىربامج الىيت يقىع مقراىا 

للمالىىىىه التنفيىىىىذي، الىىىيت ىىىىىرعت يف عمليىىىىة تعاونيىىىة إلعىىىىداد اخلطىىىى  يف نيويىىىورك والىىىىيت ختضىىىع 

__________ 

 املرجع نفسا.  ي47ر
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االسىىرتاتياية لمىىل منهىىا، بتسىىلي  الضىىول علىى  جمىىاالت التىىشزر والتمامىىل والشىىراكات فيمىىا بينهىىا. 
ومىىىىن الىىىىنهج الواعىىىىدة األخىىىىرى هنىىىىج الىىىىرتاب  يف  دارة املىىىىوارد البيئيىىىىة رالىىىىرتاب  بىىىىا امليىىىىاو والطاقىىىىة 

تعزيىىىىز التفىىىىاام وتنفيىىىىذ هنىىىىج متعىىىىددة التخصصىىىىات وىىىىىامل لعىىىىدة  الىىىىذي يتىىىىوخ  ،ي48رواألغذيىىىىةي
 قطاعات من أجل تعزيز االستدامة وأثر التدخالت. 

وابمليل فإن التطلع    استحداث وحدة تقييم عل  نطاد املنظومة يف املمتىذ التنفيىذي  -97
 ىار خطىة  عىول يف ل ما العام فمرة تستحق النظر. بيد أن  نشال وحدة دون و يفة مددة بو 

األمىم  يف منظومىة حركىة تمتيميىة تتىوخ  توسىيع اإل ىار االسىرتاتياع لو يفىة التقيىيم 2030عام 
يف جمىىال  ة حقيقيىىةاملتحىىدة. ويتصىىور املفىىتش أن تمىىون اىىذو الوحىىدة ذات و يفىىة ديناميىىة وتموينيىى

 د تنفيىىذ خطىىةسىىيا لناىىال يفالتقيىىيم واإلدارة االسىىرتاتياية تركىىز علىى  تعزيىىز التغيىىريات التحويليىىة وا
 . 2030عام 

مىىىع  ويتطلىىىذ ذلىىىت أن تمىىىون و يفىىىة التقيىىىيم ذات مصىىىداقية، علىىى  أن تتماىىىى  أيضىىىايت  -98
متطلبات التقييم املسبق وعمان النوعية يف تنفيذ العمليات واملبادرات عل  نطىاد املنظومىة، ومىع 

ذا وكيىىا ويف التصىىدي يف الوقىىت احلقيقىىع للىىدرو  املسىىتفادة مىىن التاربىىة وحتديىىد مىىا يصىىل  وملىىا
أي سىىياد، ومىىع  دخىىال تعىىديالت علىى  مسىىتوى املنظومىىة. واىىذو و يفىىة مطلوبىىة بشىىدة يف نظىىام 
يماف  من أجل الناال عل  نطاد املنظومة، خبال  النظىام املركىز على  املسىالالت والتحلىيالت 

 آخةذاا  لوحةدة،إلنشةاء  ةذه ا قةوايا  ويُقرتل أن يو  األم  العام اعتبةاراا الب عدية وتقدف التقارير. 
 ي49ريف ا سةةبان بعةةيف الةةدرول املسةةتفادة مةة  سياسةةة التقيةةيم املسةةتقل علةةى نطةةاق املنظومةةة

بشة ن مبةادئ تفريةع السةلطة، واسةتادام القةدرات القائمةة مة  أجةل عقةد شةراكات يف ةةال 
التقييم يف منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك اخلطة ومنتجات التقييم، وال الت القائمةة يف 

تنسيق عمةل  ةذه الوحةدة مةع  بنية وظيفة التقييم داخل منظومة األمم املتحدة. ويقرتل أيفاا 
 ات والتقييمات املستقلة الع جتريها وحدة التفتيش املشرتكة على نطاق املنظومة.الستعرا 

 : التعةةاون والشةةراكة مةة  أجةةل حتقيةةق نةةواتج مشةةرتكة يكةةون أ ر ةةا مجاعيةةاا 4 نةةاتجال - اء 
 ترتت  عليه مساءلة مجاعية

 السةةةتنتاج: تقتفةةةي اإلدارة الةةةع تتةةةوخى حتقيةةةق نتةةةائج ذات تةةةابع مشةةةرتك ختطيطةةةاا  -99
تطلةةة   ةةةال . ويعيةةةاا علةةةى نطةةةاق املنظومةةةة ليكةةةون األ ةةةر مجا وتقييمةةةاا  دارة مشةةةرتكة ورصةةةداا وإ

ة   متكاملةةةةوشةةةةراكات يف شةةةةكل أسةةةةالي العمليةةةةات املنجةةةةزة علةةةةى نطةةةةاق املنظومةةةةة تعةةةةاوانا 
مةة رة القائاوحتتاج اإلد على املساءلة اجلماعية. . ويتوقف النجال أيفاا ومتعا دة للعمل معاا 

علةةى  ر مجةةاعي،ظةةام مسةةاءلة متعةةدد األوجةةه ووظةةائف داعمةةة لتحقيةةق أ ةةعلةةى النتةةائج إىل ن
يةةةةع ة علةةةةى مجاملسةةةةتوايت اجلزئةةةةي واملتوسةةةة  والكلةةةةي، مبةةةةا يشةةةةمل نظةةةةم املسةةةةاءلة العموديةةةة

 املستوايت واملساءلة األفقية على مستوى مجيع املؤسسات والشركاء. 

__________ 

 يف درزدن أبملانيىىىىىىىا  انظىىىىىىىر 2017أاير/مىىىىىىىايو  19    17الفىىىىىىىرتة مىىىىىىىن عقىىىىىىىد مىىىىىىىؤمتر درزدن اليىىىىىىىاا للىىىىىىىرتاب  يف  ي48ر
www.dresden-nexus-conference.org/2017. 

 Interim Coordination Mechanism, “Policy implementation: progress, lessons, next steps”, July 2016 ي49ر
 _www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2017doc/iswe متىىىىىال يف الصىىىىىفحة الشىىىىىبميةا

icm_paper.pdf. 

http://www.dresden-nexus-conference.org/2017
http://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2017doc/iswe_icm_paper.pdf
http://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2017doc/iswe_icm_paper.pdf
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 متناسةةةقاا  تفةةةع إتةةةاراا ويشةةةري التحليةةةل إىل أن منظومةةةة األمةةةم املتحةةةدة ا ت ةةةمم أو  -100
كاء مةةع الشةةر  للمسةةاءلة اجلماعيةةة علةةى مسةةتوى مجيةةع مؤسسةةات منظومةةة األمةةم املتحةةدة أو

 الناشةة ة التةةدابري اإلمنةةائي  خةةارج نطةةاق  يكةةل إدارة منظومةةة األمةةم املتحةةدة. وتظهةةر بعةةيف
م   العديد نتشرة ب للمساءلة اجلماعية، على حنو ما جاء يف حوارات التمويل، وقد ابتؤ م

ملسةةاءلة ا  إنفةةاذ مؤسسةات منظومةةة األمةةم املتحةةدة وأدةةةؤ يف إعةةداد امليزانيةةة. ومةة  ال ةةع
ة لتحقيةق ر الالزمةاجلماعية  إذ يب  السةتعرا  أن  احهةا يعتمةد علةى ةموعةة مة  الظةرو 

تعا ةةدة نشةةطة املاأل ةةر اجلمةةاعي مةة  بينهةةا جةةدول األعمةةال املشةةرتك والقيةةال املشةةرتك واأل
النزا ةة، ال قةة و  وجةود نظةام ية م  مر والدعم األساسةي. ويشةمل ذلةك أيفةاا والتواصل املست

 ية. ساءلة الذاتاقبة واملو قافة نتائج تقدر البتكار واجملازفة احملسوبة، ومركز داخلي للمر 

ويف السىىعع    تقيىىيم املسىىاللة اجلماعيىىىة ابعتباراىىا مىىن تبعىىىات اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىىائج،  -101
سىىتعراض    أي تعريىىا. ويوجىىد تعريىىا للمسىىاللة املتبادلىىة، لمىىن اىىذو املسىىاللة تمىىون يتوسىىل اال مل

بىىىا مقىىىدمع اخلىىىدمات واملسىىىتفيدين، واىىىع مىىىور تركيىىىز عمىىىل  دارة الشىىىؤون االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة 
 ي50روجلنىىىة املسىىىاعدة اإل ائيىىىة التابعىىىة ملنظمىىىة التعىىىاون والتنميىىىة يف امليىىىدان االقتصىىىادي. أمىىىا االسىىىتعراض

فيعرفها أبهنا مساللة يف سىياد اإلدارة القائمىة على  النتىائج حيىه تشىارك أكيىر مىن مؤسسىة يف حتقيىق 
النىىواتج. ويقصىىد ابملسىىاللة اجلماعيىىة حىىول النىىواتج املشىىرتكة، يف عالقتهىىا ابإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج، 

ذلت هليئىة  دارتىا، أن العمىل االلتزام املشرتك با جمموعة من الشركال أبن ييبت كل منهم لآلخرين، وكى
املفضىىع    انتىىج مشىىرتك أو    التغيىىري املرجىىو قىىد أةىىز ابمتيىىال االتفاقىىات أو االتفاقيىىات، وأنىىا سىىع  
ليىىات لتعزيىىز االتسىىاد والتىىوالم وتنميىىة القىىدرات املتبادلىىة واجلماعيىىة يف سىىياد حتقيىىق     تطبيىىق تىىدابري ًو

 لنواتج ا ققة    مجيع األ را  بصفة مشرتكة.النواتج املشرتكة أو اجلماعية. وُتسند ا

، الذي أكىدت فيىا اجلمعيىة أن اإلدارة القائمىة 67/226وبنال عل  قرار اجلمعية العامة  -102
العتبىار ااض بعىا عل  النتائج عنصر أساسع للمساللة، أخذ التحليل اجلىاري يف سىياد االسىتعر 

بادت مل لنتائج وفقايت ا  حتقيق منة يف اإلدارة اليت تتوخعناسر   ار النتائج وتراتبها والتعقيدات الما
لنتىىىائج يف   ىىىار ا نظميىىىة معينىىىة. ويىىىربز التحليىىىل اخىىىتال  مسىىىتوايت وأنىىىواا املسىىىالالت املرتبطىىىة

 إلدارة القائمىىةتطلبهىىا امنظومىىة األمىىم املتحىىدة، ويعمىىه الشىىبمة املعقىىدة واملتعىىددة اجلوانىىذ الىىيت ت
 عل  النتائج يف سياد منظومة األمم املتحدة، واليت تشمل ما يلعا

ة واملسىىىاللة العموديتىىىان بشىىىأن الىىىربامج داخىىىل املؤسسىىىات رفيمىىىا يتعلىىىق املوالمىىى رأي 
 ابملدخالت واملوارد واألنشطة واحلصائل والنواتجي راملستوى اجلزئعي  

املوالمىىىىة واملسىىىىاللة العموديتىىىىان بشىىىىأن النتىىىىائج واملوالمىىىىة علىىىى  الصىىىىعيد العىىىىاملع  راي 
 دي الملع، حسذ النطاواملؤسسع واإلقليمع والقطري رعل  املستويا املتوس  و 

املوالمىىة واملسىىاللة األفقيتىىان مىىن أجىىل حتقيىىق نىىواتج مشىىرتكة أو بشىىأن مواعىىيع  رجي 
 مشرتكة با مؤسسات منظومة األمم املتحدة راملستوى املتوس ي 

املوالمىىىة واملسىىىاللة األفقيتىىىان علىىى  نطىىىاد منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة ومىىىع ىىىىركال  ردي 
 نمية راملستوى الملعي رال يشمل ذلت البلداني. ًخرين وجهات فاعلة أخرى يف الت

__________ 

ادر ابإلىارة أن عبارة  املساللة اجلماعية  حلت مىل عبىارة  املسىاللة املتبادلىة  الىيت كانىت تسىتخدم مىن قبىل،  ي50ر
عع عىن األثىر اجلمىىا املسىاللة والىيت ُعرفىت خىالل التقيىيم أبهنىا تتاىىاوز مقىدم اخلدمىة واجلهىة املسىتفيدة فيقصىىد هبىا

 داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة وخارجها. 
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، ألن اذو املسألة حتتاج    دراسة ألل، بيىد أن االسىتعراض وال يقدم اذا التقرير حاليت  -103
 راكات القائمىة.كة والشسع     فهم العوامل اليت تؤثر يف ةال األعمال والنظم والتاارا املشرت 

  جمموعة من د كبري علالدراسة    أن الناال يتوقا    حوتشري األدلة ا دودة املستمدة من 
حقيىىىق أثىىىر خلمسىىىة لتاالشىىىروز املطابقىىىة لتلىىىت ا ىىىددة يف المتىىىاابت املوجىىىودة ابعتباراىىىا الشىىىروز 

 مجاعع، عل  النحو املبا يف اجلدول أدانو. 

  اجلدول األول
 الشروط اخلمسة لتحقيق األ ر اجلماعي

 م املشىرتكت الفهىيتقاسم مجيع املشاركا رلية مشرتكة للتغيىري،  ىا يف ذلى جدول األعمال املشرتك
 ها.للمشملة والنهج املشرتك حللها بواسطة  جرالات متفق علي

سىتمرار ااركا يمفل مجع البياانت وقيا  النتائج ابتساد با مجيع املش القيا  املشرتك
 اتساد اجلهود ومساللة املشاركا كل منهم اآلخر.

 ن خىاللمىاىذ أن تمىون أنشىطة املشىاركا متمىايزة بينمىا تظىل منسىقة  تعاعد األنشطة
 خطة تعاعدية.

ة بنال اليقروري لعالتواسل املتسق واملنفت  با اجلهات الفاعلة املتعددة  التواسل املستمر
 وعمان حتديد أادا  مشرتكة وخلق محا  متبادل.

كيىىىر أو دارتىىىا اعىىىطالا مؤسسىىىة واحىىىدة أو يتطلىىىذ حتقيىىىق أثىىىر مجىىىاعع  الدعم األساسع
ساسىىىىىية  و فيهىىىىىا و اموعىىىىىة مىىىىىددة مىىىىىن املهىىىىىارات بىىىىىدور الدعامىىىىىة األ

 .شاركةللمبادرة برمتها، وابلتنسيق با املؤسسات والوكاالت امل

 .John Kania and Mark Kramer, “Collective impact”, Stanford Social Innovation Review, 2011 املصدرا

وابإلعىىافة    ذلىىت، يىىربز عىىدد مىىن العوامىىل األخىىرى، واىىع عوامىىل مرتبطىىة بنظىىام قىىيم  -104
لنزااىىىىة    وراي اوأخالقيىىىات مىىىدد امىىىل السىىىىمات التاليىىىةا رأي اليقىىىة واالحىىىىرتام بىىىا األ ىىىرا 

م االمتيىىىاز دي احىىىرتااملسىىىاللة الذاتيىىىة، بعمىىىه سىىىلوكيات املسىىىاللة املوجهىىىة حنىىىو اخلىىىارج  ور ورجي
. واىذو مة على  النتىائجفة القائهي وامليل    االبتمار وامازفة ا سوبة كازل من اليقاواملهنية  ور

ل االرتقىىال. م يف سىىبيمسىىات نظىىام مسىىاللة ذايت التوجىىا، يسىىتند    موقىىع رقابىىة داخلىىع وثقافىىة تعلىى
 . ج والقيادةة النتائوتناقش اذو السمات  زيد من التفصيل أعالو، عمن الفروا املتعلقة بيقاف

ومثة اآلن اعرتا  ابحلاجة    فهم املساللة اجلماعية. وقد بدأت دراسة حتليلية بتمليا  -105
مىىىن  دارة الشىىىؤون االقتصىىىادية واالجتماعيىىىة يف بلىىىورة مفهىىىوم املسىىىاللة اجلماعيىىىة يف سىىىياد خطىىىة 

واىذو الدراسىة وغرياىا مىن الدراسىات مهمىة لقيىادة احلىوار، ومهمىة لتعيىد األمىم  .ي51ر2030 عام
املتحىىدة النظىىر يف تعريفهىىا للمسىىاللة و بيعىىة اهلياكىىل القائمىىة للمسىىاللة وقيمىىة املسىىاللة اجلماعيىىة 
و بيعىىىة الرتتيبىىىات والعوامىىىل القانونيىىىة الىىىيت حتمىىىم االمتيىىىال، وكىىىذلت عنىىىد النظىىىر علىىى  حنىىىو أكيىىىر 

الطرائق املالئمة للمسىاللة اجلماعيىة. وابسىتطاعة ًليىات ميىل املنتىدى السياسىع الرفيىع منهاية يف 
املسىىىىتوى املعىىىىين ابلتنميىىىىة املسىىىىتدامة، الىىىىذي يعقىىىىد برعايىىىىة اجلمعيىىىىة العامىىىىة واملىىىىه االقتصىىىىادي 
ليىىىات أخىىىرى، ميىىىل اآلليىىىة األفريقيىىىة السىىىتعراض األقىىىران وحتىىىالا القىىىادة األفارقىىىة  واالجتمىىىاعع، ًو

 ة املالراي، أن تقدم بعه الدرو  املفيدة لتطوير املساللة اجلماعية. ملمافح
__________ 

 :Rebecca M. Affolder, “An accountable United Nations development system for the twenty-first century ي51ر

review and analysis”, June 2017. متال يف الصفحة الشبميةا 
www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-accountability-review.pdf . 

http://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-accountability-review.pdf
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 7التوصية 
ينب ةةةي لألمةةة  العةةةام، ب ةةةفته رئةةةيا ةلةةةا الر سةةةاء التنفيةةةذي  يف منظومةةةة األمةةةم  

  بةةت املشةةرتكة ا ي ةةا املتحةةدة املعةة  ابلتنسةةيق )ةلةةا الر سةةاء التنفيةةذي (، أن يطلةة  إىل
اجلماعيةةة  ملسةةاءلةاإلتةةار  إصةةالل نظةةام املسةةاءلة أن تفةةع ت ةةوراا الوكةةالت الةةع تعمةةل علةةى 

إلدارة اتطلبةةةات ملتحقيةةةق أ ةةةر مجةةةاعي، وأن تنشةةةا  ةةةذا اإلتةةةار اسةةةتجابة إىل  يكةةةون صةةةا اا 
 .2030خلطة عام  القائمة على النتائج وتنفيذاا 

والتقةةدم يف : اإلدارة القائمةةة علةةى النتةةائج الرسةةائل الرئيسةةية وتريةةق املفةةي قةةدماا  -واو 
 الزم  الرا  : النال والكوك  والشراكات

 مطال  الزم  الرا    

يف التصىورات  جىذراييت  يتنام  االعرتا  أبن احللول ملشاكل عصران الرئيسية تتطلذ حتىواليت  -106
والتفمري والقيم. ومفاايم العصىر مىا بعىد العىادي، املتسىم ابلتعقيىد والفوعى  والتناقضىات، والعلىم 

دي، املتسىىم ابنعىىدام اليقىىا والتفمىىري النظمىىع واملنظىىورات البديلىىة وامهىىوالت املعروفىىة مىىا بعىىد العىىا
وامهوالت امهولة والتحيز القيمع وعدم فهم أ از التنظيم الذايت وعملياتىا، وبنىال اقتصىاد مىورو 

وقىد قيىل  .ي52راإلنسان مفاايم يتعا علينا أخذاا يف االعتبار لتحديد دور جديد لادارة الفعالىة
اسىىتخدام املهىىارات التحليليىىىة،   ن  دارة االنتقىىال مىىن اقتصىىاد املعرفىىىة، الىىذي يهىىيمن عليىىا أساسىىىايت 

اسىىتخدام اإلبىىداا و بيعىىة اإلنسىىان والعوا ىىا،  اقتصىىاد مىىورو اإلنسىىان، يهىىيمن عليىىا أساسىىايت    
م والتىىزام تقتضىىع قيىىادة متبصىىرة وجمموعىىة واسىىعة مىىن الشىىراكات وبلىىورة  ىىاذج  دارة وأسىىاليذ تعلىى

 2030. واىىىذو الضىىىرورات وغرياىىىا الىىىواردة يف خطىىىة عىىىام ومرونىىىة وابتمىىىارايت  جديىىىدة وأكيىىىر لىىىواليت 
للتفمىىىىىر يف قيمىىىىىة اإلدارة القائمىىىىىة علىىىىى  النتىىىىىائج وفائىىىىىدتا وماللمتهىىىىىا وفعاليتهىىىىىا  ألحىىىىىت   ىىىىىارايت 

والعوامىل الىىيت واسىتدامتها يف السىياد احلىىايل. وأبىرز االسىتعراض أمهيىىة اإلدارة القائمىة على  النتىىائج 
تعزز قيمتها أو تضيا  ليها. ويتضمن الفرا التايل بعه الرسائل واألفمار الرئيسية لاجابة عل  
السىىىؤال السياسىىىايت الرئيسىىىع، واىىىو مىىىا  ذا كانىىىت اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج ينبغىىىع أن تسىىىتمر 

 . اع سبل املضع قدمايت  وما

 القيمة والفائدة  

و دخىىىال  2030علىىى  النتىىىائج مفيىىىدة يف عصىىىران لتنفيىىىذ خطىىىة عىىىام  ن اإلدارة القائمىىىة  -107
يمىىة يف السىىياد لنتىىائج قالتغيىىريات املطلوبىىة املفضىىية    التحىىول. وسىىتمون لىىادارة القائمىىة علىى  ا

خىذ بفلسىفتها ل ذلىت األيتسىم ابلنزااىة الفمريىة. ويشىم مناسىبايت  احلايل عندما تفهىم وتطبىق تطبيقىايت 
 همامملعقىدة ويىدعالسىياقات ارة التميفية املركزة على  بلىو  األاىدا  يف اومبادئها اليت تعززاا اإلد
 منظور مورو اإلنسان. 

__________ 

-Elif Çepni, “Transforming Education for a Transition into Human-centered Economy and Post ي52ر

normal Times”, CADMUS, Volume 3, No.3, October 2017.  متىىىال يف الصىىىفحة الشىىىبميةا
http://cadmusjournal.org/files/journalpdf/Vol3Issue3/Vol3_Issue3.pdf. 

http://cadmusjournal.org/files/journalpdf/Vol3Issue3/Vol3_Issue3.pdf
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 الفعالية والكفاءة  

تتوقىىىا فعاليىىىة اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج علىىى  اتسىىىاد منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة وعلىىى   -108
اد مىىن طلىىذ االحتىىويتالتصىىدي للقيىىود وانعىىدام تمىىافؤ القىىوى علىى  املسىىتويا اهليملىىع والنظمىىع. 
مىىىة األمىىىم يمىىىل منظو أجىىىل تعزيىىىز المفىىىالة تعىىىاون مجيىىىع اجلهىىىات املعنيىىىة الرئيسىىىية فيمىىىا بينهىىىا. وا
فضىيل الىنهج تمىن  داليت بىاملتحدة الو يفع يهيخ املنظمة للرتكيز والتفمىري يف   ىار وحىدات معزولىة 

سىىىد يف مىىىا يتا واملتعىىىددة التخصصىىىات الالزمىىىة لتحقيىىىق النىىىواتج يف كيىىىري مىىىن األحيىىىان، علىىى  حنىىى
على   إلدارة القائمىةز قيمىة اتراب  أادا  التنمية املستدامة وغاايتىا. والعناسىر التاليىة مهمىة لتعزيى
عتبارمها ة الو نيتان ابوالقياد النتائجا رأي القيادة االسرتاتياية والنشطة والرليوية  وراي املسؤولية

مىىن خىىارج  التمويىىل العتمىىاد املفىىرز علىى التسىىاد منظومىىة األمىىم املتحىىدة  ورجي معاجلىىة ا مركىىايت 
ات ملىع والعقليىىة ذوقىع اهليامليزانيىة وديناميىات السىلطة املقرتنىة هبىذا التمويىىل، واىو أمىر يمىر  التق

 الصلة  وردي التصدي الرتباز ايمل احلوكمة ابهليمل الو يفع. 

 ا وكمة  

إلدارة واملهةةام جيةة  علةةى  يكةةل حوكمةةة منظومةةة األمةةم املتحةةدة يف ةتلةةف ةةةالا ا -109
 اجلماعيةةة مةة  املسةةاءلةا اليةةة ملؤسسةةات منظومةةة األمةةم املتحةةدة أن يةةدعم اإلدارة املشةةرتكة و 

رأي 46لفقىرة ت عليا افاألمر يستدعع أكير مما نص أجل حتقيق نتائج مشرتكة. و ذا حتد كبري.
ظومىة األمىم ، الذي دعت فيا اجلمعيىة العامىة مماتىذ مؤسسىات من71/243من منطود القرار 

كة للماىاله ت املشىرت املتحدة اإل ائية    بدل املناقشات بشأن حتسا أساليذ عمل االجتماعا
ة قطاعىىىات. لشىىىامل لعىىىداملسىىىائل ذات التىىىأثري التبىىىادل اآلرال بشىىىأن  التنفيذيىىىة حبيىىىه تىىىوفر منىىىربايت 

ة علىىى  ض الرقابىىىواملسىىىألة تتطلىىىذ أكيىىىر بميىىىري مىىىن جمىىىرد التحىىىاور بشىىىأن املشىىىاكل الىىىيت تعىىىود فىىىر 
نهىىا لتمىىون هلىىا الىىرب  بيو جمىىاالت النتىىائج املشىىرتكة وسىىنع القىىرارات املتعلقىىة ابخلطىى  االسىىرتاتياية 

 قيمة عل  نطاد املنظومة. 

 مةامل داقية والستدا  

 ا وكمة العاملية والدور القيادي ملنظومة األمم املتحدة  

إن التعامل مع جهات فاعلة متعددة يف ةال التمويل ُُيفع منظومة األمةم املتحةدة  -110
 ا  ةةد شةةي اا تنوعةةة، مةةألشةةكال ةتلفةةة مةة  أتةةر ا وكمةةة اخلارجيةةة املقرتنةةة مبتطلبةةات إبةةالغ م

 اذا الصدد املهمة يف ومن االعتبارات دور ا القيادي.م  سالمة أتر حوكمتها وم  مث م   ما
دان وعلىىىىى  يف البلىىىى تعزيىىىىز منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدة القىىىىدرات الو نيىىىىة يف جمىىىىال التقيىىىىيم واحلوكمىىىىة
وذج أعمىال مىري يف  ىالصعيدين اإلقليمع ودون اإلقليمع. واذ عل  منظومة األمم املتحىدة التف

ولىىىىة هىىىىات املمذ تعدديىىىىة األ ىىىىرا  وكىىىىذلت تنىىىىوا اجلمىىىىنق  لىىىىادارة املشىىىىرتكة امنىىىىا أن يسىىىىتوع
دة مة األمىم املتحىتت منظو ابواجلهات الفاعلة غري الرمسية اليت تتطلع    دعم األمم املتحدة واليت 

 ومؤسساتا تعتمد عليها. 
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 دور القيادة السرتاتيجية: اإلدارة العليا والدول األعفاء  

يىىرى الميىىريون أن الىىدافع األساسىىع للىىدول األعضىىال لىىيه اإلدارة مىىن أجىىل حتقيىىق النتىىائج  -111
ة ة مىىن أجىىل فعاليىىا اإلدار والنىىواتج اإل ائيىىة، مىىع مىىا يقىىرتن بىىذلت مىىن عمليىىات الىىتعلم والتغيىىري، و  ىى

 نتىىىائج، فىىىإنثبىىىات الاألنشىىىطة املرتبطىىىة ابلتمويىىىل. وابلنظىىىر    جىىىدول األعمىىىال السياسىىىع املتصىىىل  
ين اذا  غفىال سنة. ويعاحلافز احلقيقع او كيفية  التالعذ ابملنظومة  لضمان اإلبال  عن نتائج ح

  تمىىوين تتطلىىع   مسىىائل مىىن قبيىىل الوقىىو  علىى  الفشىىل والىىتعلم منىىا. وحتتىىاج الىىدول األعضىىال،  ذ
 مىور وحتسىاألا   موازنىة  األجيال املقبلة و رىاداا وحتقيق الىذات مىن أجىل حتقيىق التنميىة العامليىة،

ن توزيىىىع إلقىىىرار أبفهمهىىىا النعىىىدام تمىىىافؤ القىىىوى الىىىذي امىىىن أن يقىىىوض فعاليىىىة السياسىىىة العامىىىة وا
 ا سوبية. هليمنة و السلطة غري املتمافخ يف الساحة السياسية امن أن يؤدي    االستبعاد وا

 ن  السىىىبل ختتىىىىار أي فلىىىيه مهمظىىىىايت مىىىة علىىىى  النتىىىائج    رليىىىىة وغايىىىة. وحتتىىىاج اإلدارة القائ -112
ويسىل  التقريىر الضىول على  الىدور اهلىام الىذي امىن أن يؤديىا  .ي53ريمىن لىديت اىد  أو مقصىد مل

الرلسال التنفيذيون للمؤسسات بغيىة ممارسىة قىدر أكىرب مىن السىلطة يف حتديىد اهلىد  واالسىرتاتياية 
غيىىري الالزمىىة، و بيعىىة املتصىىلا بتمييىىا اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج حبسىىذ املؤسسىىات، و دارة الت

املسىىاللة، والشىىراكات الىىيت حتتاجهىىا اإلدارة مىىن أجىىل حتقيىىق نتىىائج علىى  مسىىتوى النىىواتج ومسىىتوايت 
أخرى. وتشمل ممارسة القيادة االسرتاتياية واالستاابة بطريقة متوازنة    مطالىذ الىدول األعضىال 

 . يادة األمم املتحدة قدمايت ومتطلبات اإلدارة من أجل حتقيق النتائج عنصرين مهما لتمضع ق

 تساري القدرات الوتنية لتحقيق النتائج واإلدارة القائمة على النتائج والتقييم  

يف التصىىىدي لتحىىىدايت  تبىىىا نتىىىائج الدراسىىىة أن الميىىىريين يىىىرون أن سىىىبيل املضىىىع قىىىدمايت  -113
 غع أن تتأت  منبر ينباإلبال  عن النتائج يممن يف التسليم أبن األدلة عل  مستوى النواتج واآل

حلمومىات. ا شىاركة  ما حتدد نواتج األمم املتحدة واندرايت مومات الدول عل  الصعيد القطري. ح
تىىائج عامليىىة اىىاالت ن مرتبطىىة وال تعىىات نظىىم البيىىاانت احلموميىىة حىىى األولىىوايت الو نيىىة، ألهنىىا 

نىىا التطلىىع    ة. ومىىن ال ولىىوايت الو نيىى تسىىتنفذ، بصىىفة عامىىة، القىىدرات الو نيىىة وال تىىرتك جمىىااليت 
قيىىيم، والتطلىىع لات والتتعزيىىز القىىدرات الو نيىىة يف جمىىاالت اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج واإلحصىىا

ن  زيىد مى مىل معىايت حنىو الع ومىة األمىم املتحىدة   تعزيز الدور القيىادي للبلىدان يف توجيىا منظ أيضايت 
صىىىىالات ئج واإلحاالتسىىىىاد يف مجيىىىىع امىىىىاالت، وكىىىىذلت يف جمىىىىاالت اإلدارة القائمىىىىة علىىىى  النتىىىىا

 أيضىىايت  ا مقسىىمةوالتقيىىيم. وينطىىوي دور احلمومىىات يف دفىىع االتسىىاد علىى  سىىعوبة انمجىىة عىىن كوهنىى
عزيىىىىز جهىىىىود يف ت 2030طىىىىة عىىىىام    وزارات قطاعيىىىىة. ومىىىىا زال يتعىىىىا حتديىىىىد مىىىىدى فعاليىىىىة خ

لىىىدان يف رير البمىىن تقىىىا احلمومىىات يف سىىىبيل  هنىىال اىىىذا االنعىىزال. وينبغىىىع أن يشىىىمل ذلىىت جىىىزلايت 
 سياد املنتدى السياسع الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة. 

واالتسىىىىاد يف التقيىىىىيم    جانىىىىذ دور احلمومىىىىات والشىىىىركال الىىىىو نيا أمىىىىران مهمىىىىان.  -114
دراسات متنوعة أعدتا وحدة التفتيش املشرتكة الضول على  المىم اهلائىل مىن التقييمىات  وسلطت

اليت أجرتا مؤسسات منظومة األمم املتحدة وُقدمت توسيات حيت عل  االتساد والتعاون بىا 
مؤسسىىات املنظومىىة. ويىىدفع املفىىتش أبن مىىور تركيىىز املنظومىىة األول يف جمىىال تعزيىىز قىىدرات التقيىىيم 

يق تقييمىىات املؤسسىىات يف البلىىدان، مىىا يفسىى  امىىال للتقييمىىات الو نيىىة، ودعىىم تنميىىة اىىو تنسىى
 املؤسسات الو نية وغري احلمومية واملراكز اليت تضطلع ابلبحوث والتقييمات اخلارجية والداخلية. 

__________ 

 .Lewis Carrol, Alice’s Adventures in Wonderland (MacMillan and Co. Limited, London, 1928) ي53ر
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 إصالل األمم املتحدة واسرتاتيجية التعديل التحدي ي مقابل إعادة الت ميم  

   أن اسرتاتياية  سالل األمىم املتحىدة الضىمنية تتىوخ   دخىال تعىديالت  يشري التحليل -115
حتديييىىىة ولىىىيه  عىىىادة تصىىىميم منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة. وكيىىىا امىىىن جعىىىل األمىىىم املتحىىىدة تعمىىىل  
كمنظومىىة واىىع الىىيت مل تصىىمم هلىىذا الغىىرض اىىو التحىىدي الىىذي تواجهىىا اإلدارة القائمىىة علىى  النتىىائج 

 سالل األمم املتحىدة. وامىن اآلن اتبىاا هنىج يتىي  تطىوير العديىد مىن  ويواجها اآلن جدول أعمال
املبىىادرات والتىىدابري التمتيميىىة يف  ىىىل وعىىع انىىىخ. وينطبىىىق األمىىر ذاتىىا علىىى  الطائفىىة الواسىىعة مىىىن 
املبىىىادرات الىىىيت تىىىدعم اإلدارة القائمىىىة علىىى  النتىىىائج والىىىيت بىىىدأت يف اآلونىىىة األخىىىرية أو اىىىري جتريبهىىىا 

ات تعىىود بنفىىع كبىىري علىى  اإلسىىالل. واىىذو اجلهىىود التنظيميىىة الفرديىىة وتلىىت املبذولىىة بوسىىفها مبىىادر 
عل  نطاد املنظومة مهمة. بيد أهنا حتتاج    الدعم. وينبغع  نشال و يفة دعم أساسىية العىطالا 
هبذا الدور،  ا يف ذلت نشر اإلجرالات وتنسيقها فيما با الوكاالت. وامن تقىدير اىذو املبىادرات 

ن   ىىار اسىىرتاتياع أوسىىع يتسىىم ابالتسىىاد علىى  نطىىاد املنظومىىة.  فاالسىىرتاتياية بىىال هنىىج أبطىىأ عىىم
ويربمز ذلت التالزم  با الطائفىة  .ي54ر ريق حنو النصر. والنهج بال اسرتاتياية سخذ ما قبل اهلزاة 

املتنوعة من األنشطة واحلاجة    توجيىا جهىود كافيىة حنىو التصىدي ل  ىر واألولىوايت االسىرتاتياية 
 األوسع اليت اري يف  لها تقدير األنشطة املتنوعة وعب  توجيهها. 

 م  أجل حتقيق النواتجالشراكات والستفادة م  القيمة املفافة النسبية ملنظومة األمم املتحدة   

وتوسىىا أبهنىىا  مشىىرتكايت  ، علىى  النحىىو املشىىار  ليىىا أعىىالو،  ابعىىايت تمتسىىع النىىواتج عمومىىايت  -116
و فىىو ا اىىتج م، ألن حتقيقهىىا عىىادة مىىا يتطلىىذ مشىىاركة جهىىات فاعلىىة عديىىدة. لىىذاقىىرتال ىىىراكة

عىن سىيطرتا،  رجىةا خامنظومة األمم املتحدة أبن املنظومىة ال امىن أن ُتسىالل عىن النىواتج، ألهنى
أو تغيىريات  ة ونىواتجخبال  احلصىائل. ومىع ذلىت، تنطىوي اإلدارة الىيت تتىوخ  حتقيىق نتىائج   ائيى

نفىىوذام  يف جمىىال علىى  مسىؤولية العمىىل مىىع اآلخىىرين يف  ىرو  معيشىىة املسىىتفيدين وحيىىاتم أيضىىايت 
 سيطرتم من أجل حتقيق النواتج. أو

فريىىىدة يف الىىىدعوة    عقىىىد االجتماعىىىات وميىىىزة نسىىىبية وملنظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة سىىىالحية  -117
سىىة عىىن ؤولية خاليقىىة احلمومىىات واألمىىم، واىىع تتحمىىل يف اىىذا الصىىدد مسىى حىىائزايت  بوسىىفها ىىىريمايت 

مىىن  عمىىل معىىايت ل    المىىن االكتفىىال ابحلصىىائل، وذلىىت بىىدعوة مجيىىع الشىىركا دعىىم حتقيىىق النتىىائج بىىداليت 
ات يف سىبيل ن املسىامهمواالستفادة عل  النحو األميل  أجل حتقيق النواتج، بغية استخدام القدرات

سىتوايت ملى  مجيىع حتقيق النواتج. وانا يممن جانذ رئيسع مىن مسىاللة منظومىة األمىم املتحىدة ع
عىادة تنشىيطها،   حىدة أوالتدخل. بيد أنا ما زال يتعا أن يمتمل تطوير مسىاللة منظومىة األمىم املت

لتنسىىىيق وبنىىىال  جمىىىايل ايفاالسىىىتفادة مىىىن قيمتهىىىا املضىىىافة النسىىىبية ابلنظىىىر    دوراىىىا االسىىىرتاتياع يف 
 مات. قة احلمو توافق اآلرال عل  الصعيدين العاملع والقطري ابعتباراا الشريت احلائز لي

__________ 

 تنسذ    سون تزو يف  فن احلرا .  ي54ر
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 املرفق األول

 مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وتبعاهتا يف ةال اإلدارة  

 

 عر  املبدأ املبدأ

 الر ية واأل دار

 . ذا كنت ال تعر  أين أنت ذااذ فمل الطرد ستوسلت اناك

يىىة املؤسسىىة وعىىول رل اىىذ أن تقىىود أاىىدا  املؤسسىىة الطويلىىُة األجىىل ونواجُتهىىا مجيىىع جوانىىذ عملهىىا. و 
   واليتهىا  غيىري، ابلنظىريف الت وأادافها الطويلىة األجىل امظنهىا مىن حتديىد الوسىائل الىيت تعتىزم هبىا التىأثري

ق ببلىو  ا فيمىا يتعلىة وقىدراتملؤسسىلتقيىيم جاازيىة ارايت   ىا أيضىايت واالتفاقيات الدولية األخىرى. ويىوفر اىذا 
ارات علىىى  ثىىىر القىىىر أاىىىدافها الطويلىىىة األجىىىل. وتقتضىىىع كىىىل جوانىىىذ سىىىنع القىىىرار ومسىىىتوايتا النظىىىر يف أ

  .األادا مسامهة املؤسسة يف بلو  أادافها الطويلة األجل أو يف قدرتا عل  بلو  اذو

العالقة السببية 
 النتائج وسلسلة

 .سببية وليه من ترتيذ تسلسلع ل نشطةينبع التغري من عالقة 

يفيىىة حىىدوث رعىىية لمفيتطلىىذ التغيىىري فهىىم الىىرواب  السىىببية. ويقتضىىع حتقيىىق تغيىىري و حىىداث أثىىر وعىىع  
لميفيىىىة  ة واعىىىحةاىىىذا التغيىىىري. ويتطلىىىذ ذلىىىت  قامىىىة روابىىى  منطقيىىىة رولىىىيه تسلسىىىليةي يف   ىىىار نظريىىى

 ارة علىىىى  أسىىىىا ال اإلديىىىىة التغيىىىىري اخلطيىىىىة يف جمىىىىحىىىىدوث التغيىىىىري. وحُتىىىىدرد املسىىىىتوايت النموذجيىىىىة لعمل
سىىىىاللة    مليىىىىات معاملىىىىدخالت واحلصىىىىائل والنىىىىواتج واآلبر. وتسىىىىتدعع  دارة سلسىىىىلة النتىىىىائج  قىىىىرار 

 جانذ االلتزامات املتبادلة يف كل من اذو املستوايت راملساللة العموديةي.

 العمليات النظمية
 واإلدارة السرتاتيجية

 تدخل ما. جية يفخلار لفر يات السببية على  امش خط ، حبس  ري ري العوامل اتنطوي مجيع ا

 ر  ةذا ر نظمةي. ويتة اخةل إتةادل حتدث التنميةة يف بي ةة مراق بةة وإمنةا يف نظةام مفتةول. و ةدث الت ةري 
ئيسةية األخةةرى املعنيةةة الر  اجلهةات ابلعوامةل اخلارجيةةة الناشة ة عةة  بي ةة أو سةلبياا  اإلتةار النظمةي إجيابيةةاا 

 ن حتديةد ظةرور كةذا فة و القادرة على الت  ري يف النجال أو عما تتاذه  ذه اجلهات مة  إجةراءات. 
ج، أمةةر حاسةةم النتةةائ النجةةال ورصةةد ا وإدارهتةةا، ففةةال عةة  عوامةةل اخلطةةر املتوقةةع أن حتةةي  بسلسةةلة

 نجال.ية م  أجل الاخلارج نا أيفاا مسؤولية ع  السعي إىل الت  ري يف العواملللنجال. وتطز م   

 قيال األداء

 ال امنت  دارة ما ال يسعت قياسا
 والتوافىق بىا الشىفافيةيشمل القيا  تعريا الظاارة العملع الممع والنوعع. ويمفل ذلىت املوعىوعية و 

ن األدال اللةي بشىىىأيسىىىتند  ليىىىا اتفىىىاد تعاقىىىدي راملسىىى تلىىىا اجلهىىىات املعنيىىىة. ويشىىىمل األسىىىا  الىىىذي 
ة بطريقىىىة مىىىدد زمنيىىىة أواملتوقىىع رعنىىىدما تمىىىون املؤىىىىرات مىىىددة مىىىن حيىىىه المميىىىة والنوعيىىىة واألبعىىىاد ال

د علقىىىة ابالتفىىىادال املتومفيىىىدة ومناسىىىبة التوقيىىىت امىىىن قياسىىىها وحتقيقهىىىاي. وتتوقىىىا فائىىىدة مؤىىىىرات األ
 جلهات املعنية.التعاقدي وسحتها عل   ىراك ا

 الرصد 
 والتقييم

 عة.آلبر املتوقائما عن ة داال تسفر الفرعيات القائمة عل  استنتاجات من أفضل املمارسات ونقل املعرف

أدلىة قويىة  تىائج اسىتخالصن  حتقيىق ابلنظر    انعدام اليقا ا ي  بتحقيق النتائج، تتطلذ اإلدارة اليت تتىوخ
سىىىحة  رايلنتىىىائج، واالرسىىىد والتقيىىىيم لضىىىمان مىىا يلىىىعا رأي التقىىىدم سىىىوا حتقيىىىق ودرو  عتيىىدة مىىىن نتىىىائج 

أن  ألجىىل. وينبغىىعلطويلىىة ااسلسىىلة النتىىائج واالفرتاعىىات السىىببية، ورجي مسىىامهة املؤسسىىة يف بلىىو  أاىىدافها 
 تائج.عزيز الننع القرارات بغية تترىد اذو األدلة والدرو  املستفادة اإلدارة التميفية وس
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 ال اين  املرفق

 مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج ومعايري الفعالية وأنواع املساءلة  
دة لفعالية املؤسسة املبدأ التوجيهع  جالنتائ املقرتنة  بادت اإلدارة القائمة عل  نوا املساللة املعايري ا دظم

 الفائدة   الر ية وا در

 املاللمة 

 القيمة االسرتاتياية 

  النسبيةالقيمة املضافة 

  سىع املؤسو العىاملع  -املساللة العمودية رعل  املسىتوى الملىع
 واإلقليمع والقطريي

العالقةةةةة السةةةةببية 
 وسلسلة النتائج

 الفعالية 

 المفالة 

  االبتمار والقيمة املضافة 

 لنظىىىىىىىىرالديناميىىىىىىىىة واملرونىىىىىىىىة ريف اإلدارة التميفيىىىىىىىىة اب    
 اوامش اخلطأ يف الفرعية السببيةي 

  رمشاركة اجلهات املعنيةياملسؤولية 

 املسىىىىىىىاللة العموديىىىىىىىة رعلىىىىىىى  املسىىىىىىىتوى اجلزئىىىىىىىع للمىىىىىىىدخالت 
 واحلصائل والنواتجي 

 القيمة االسرتاتياية  تش يل النظم

 التنسيق رالداخلع واخلارجعي 

 الشراكات 

 دارة املخا ر  

 االستدامة 

  القيمة املضافة النسبية 

 دارة املسؤولية واملساللة املتبادلة  

  ة منظومىى األفقيىىة رعلى  املسىىتوى املتوسىى  على  نطىىاداملسىاللة
 األمم املتحدةي

  سىع املؤسو العىاملع  -املساللة العمودية رعل  املسىتوى الملىع
 واإلقليمع والقطريي

 رجعياملساللة املتبادلة رعل  الصعيدين الداخلع واخلا 

 الشفافية  قيال األداء

 املساللة 

 املسؤولية رمشاركة اجلهات املعنيةي 

  املساللة عل  مجيع املستوايت املدرجة يف اجلدول 

 املصداقية  الرصد والتقييم

  الدقة يف األدلة 

  اطبيقهتأدلة بشأن اإلجرالات الالزمة وسببها وكيفية 

 داخل املؤسسة ثقافة تشاع التحري النقدي 

 مؤسسة متعلمة 

  املساللة 

 هىات لتوجياستناد القىرارات    أدلىة على  نتىائج السياسىات وا
 والتعديالت أو توسيع النطاد.
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 املرفق ال الث

ةالت النواتج احملددة يف استعرا  السياسات الشةامل الرابعةي السةنوات،   
 ومعايري الفعالية، وعر  النواتج م  أجل فعالية املؤسسة

 معايري الفعالية وبيان النواتج املستخدم يف االستعراض
  لسنواتجماالت النواتج ا ددة يف استعراض السياسات الشامل الرابعع ا

 ي67/226رقرار اجلمعية العامة 

 الشفافية وامل داقية واجلدوى 

دعىىىىم  ز يفحتسىىىىا املعلومىىىىات املتعلقىىىىة ابلنتىىىىائج ودوراىىىىا املعىىىىز 
نع ن سىميف احلد  سنع القرارات الفعال، الذي يساام جزئيايت 

 أثريالقرارات التعسفع وحتسا الفعالية والمفالة والت

اةرا  لنتةائج ألتعزيز اسةتادام املعلومةات املتعلقةة اب :1الناتج 
 ، الىىيتيةةةلتكيفاصةةنع القةةرارات السةةرتاتيجية املؤسسةةية واإلدارة 
 نديريتقوم عل  سنع القرارات  راعاة النواتج من قبل امل

قةةق مةة  سةةتادام الةةدول األعفةةاء مةةا حت: تعزيةةز ا2النةةاتج 
 نتائج ألارا  ا وكمة ومهام الرقابة والتوجيه

ابلعمىىىىل الىىىىذي قامىىىىت بىىىىا الوكىىىىاالت وجهىىىىاز األمىىىىم املتحىىىىدة اإل ىىىىائع  تنىىىىوو -165
ديةةةد رورة حت ةةةلتحسةةة  نتةةةائج آليةةةات التتبةةةع واإلبةةةالغ، وتؤكةةةد يف الوقةةةؤ ذاتةةةه 

ةةةةةالت  ائمةةةةة يفالةةةةع ل تةةةةزال قاملاةةةةاتر وتقييمهةةةةا وختفيفهةةةةا ومعاجلةةةةة ال  ةةةةرات 
 التاطي  واإلدارة واإلبالغ

تعزيةةةةز الشةةةةفافية، وتةةةةدعو إىل بةةةةذل مزيةةةةد مةةةة  ابلتقىىىىدم ا ىىىىرز يف  تنىىىىوو -167
 سةةاابت اجعةةة ااجلهةةود لفةةمان التسةةاق والتكامةةل يف مهةةام الرقابةةة وأعمةةال مر 

 عل  نطاد جهاز األمم املتحدة اإل ائع والتقييم

 التساق ألارا  الكفاءة وحتقيق أ ر مجاعي 

ال : تبسةةةي  وحتسةةة  التاطةةةي  والرصةةةد والقيةةة3النةةةاتج 
 والتقييم واإلبالغ على نطاق املنظومة.

يركىز على  النتىائج يف األنشىطة التنفيذيىة  واتساقايت  أقوى وأكير  حمامايت   هناايت  -169
اطةي    التتبسةي  وحتسةاليت يضطلع هبا من أجىل التنميىة، مىن ىىأنا أن يفضىع    

معيىىىىة رار اجل  رقىىىىوالرصةةةةد والقيةةةةال واإلبةةةةالغ عةةةة  النتةةةةائج علةةةةى نطةةةةاق املنظومةةةةة
 ي169لفقرة بشأن استعراض السياسات الشامل الرابعع السنوات، ا 7/226 العامة

 واتسىاقايت  أقىوى وأكيىر  حمامىايت     األما العىام أن يصىو  هناىايت  تطلذ أيضايت  -169
ا بى، وأن يبلىت لتنميىةاألنشىطة التنفيذيىة الىيت يضىطلع هبىا مىن أجىل يركز على  النتىائج يف ا

دورتىىىىىا  ذيىىىىىة مىىىىىناملىىىىىه االقتصىىىىىادي واالجتمىىىىىاعع يف اجلىىىىىزل املتعلىىىىىق ابألنشىىىىىطة التنفي
ج الةذي مةة  األخةةذ هةذا الةنه 2014، حبيىه يىتم حبلىول عىام 2013 املوعىوعية لعىام

  بةةةالغ عةةةواإلشةةة نه أن يففةةةي إىل تبسةةةي  وحتسةةة  التاطةةةي  والرصةةةد والقيةةةال 
لصىىىناديق لفيذيىىىة ، وتىىىدعو يف اىىىذا الصىىىدد امىىىاله التنالنتةةةائج علةةةى نطةةةاق املنظومةةةة

 خىىرى املعنيىىةدة األوالىىربامج وجمىىاله  دارات الوكىىاالت املتخصصىىة وكيىىاانت األمىىم املتحىى
  ةةةرورة اليةةةة بةةة حةةةوار يركةةةز علةةةى كيفيةةةة املوازنةةةة ابك ةةةر الطةةةرق فع   الىىىدخول يف 

ت اإلبةالغ متطلبةاو ى مجيع املستوايت علةى نطةاق املنظومةة اإلبالغ ع  النتائج عل
تةائج جتسةد تةر للنالقائمة يف كل وكالةة، مةع مراعةاة التحةدايت الةع تعةرت  و ةع أ

  تنميةال المسالة األمم املتحدة يف النتائج الع حتققها البلدان يف ة

 املساءلة وا وكمة م  أجل حتقيق أ ر مجاعي 

ئج والشةةةةةراكة مةةةة  أجةةةةةل حتقيةةةةةق نتةةةةةا: التعةةةةةاون 4النةةةةاتج 
 عيةمجا ترتت  عليه مساءلة مشرتكة يكون أ ر ا مجاعياا 

يىىىات تعزيىىىز الشىىىراكات والتعىىىاون علىىى  مجيىىىع مسىىىتوايت العمل
 اللةراملؤسسىىىىع واإلقليمىىىىع والقطىىىىريي، ومىىىىن ر تطىىىىوير املسىىىى
ة فقيىىىاجلماعيىىىة ركاىىىزل مىىىن عمليىىىات املسىىىاللة العموديىىىة واأل

 كامىل أي يفر تتىوخ  حتقيىق نتىائجيا الىيت تتطلبهىا اإلدارة الىيت
لىىىى  عمؤسسىىىىات منظومىىىىة األمىىىىم املتحىىىىدة راملسىىىىاللة األفقيىىىىة 
طىىاد ن املسىىتوايت املؤسسىىع واإلقليمىىع والقطىىريي  وراي علىى 
 هىىىىىاتمنظومىىىىىة األمىىىىىم املتحىىىىىدة مىىىىىع الشىىىىىركال اإل ىىىىىائيا واجل

 الفاعلة غري الرمسية. 

 ر أساسةي للمسةاءلة نكة  النتائج كعنأمهية اإلدارة القائمة على   تؤكد -164
لفيةة منائيةة لألدار اإلأن يسهم يف حتس  النتائج يف ةال التنمية ويف حتقيةق األ ة

 . املتفق عليها دوليايت  واأل دار اإلمنائية

تعزيز الشفافية، وتدعو إىل بذل مزيد م  اجلهةود ابلتقدم ا رز يف  تنوو -167
 التقيةةيمو سةةاابت وأعمةةال مراجعةة ا لفةمان التسةةاق والتكامةل يف مهةةام الرقابةة 

 عل  نطاد جهاز األمم املتحدة اإل ائع  

 قةةةق التوافةةةق بةةة     جهىىىاز األمىىىم املتحىىىدة اإل ىىىائع أن  تطلىىىذ أيضىىىايت  -171
،  ىىىا يف ذلىىىت 2013اإلدارة القائمةةةة علةةةى النتةةةائج واملسةةةاءلة حبلةةةول هنايةةةة عةةةام 

يت حتققهىىىا ائج الىىىسىىىراا يف النتىىى اىىىاد سىىىبل لتعزيىىىز مسىىىامهة منظومىىىة األمىىىم املتحىىىدة أب
دد    ذا الصىىىاىىىالبلىىىدان يف جمىىىال التنميىىىة واإلبىىىال  عىىىن اىىىذو املسىىىامهة، وتطلىىىذ يف 

رة ت ةةةل ابإلدافيمةةا ي زايدة املسةةاءلة املتبادلةةةجهىىاز األمىىم املتحىىدة اإل ىىائع كفالىىة 
  القائمة على النتائج واإلبالغ على املستوى القطري

  . 45، الفقرة 71/243قرار اجلمعية العامة 
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 املرفق الرابع

 املشةةةاركة بنةةاء علةةةى توصةةةيات وحةةدة التفتةةةيش املشةةةرتكة اسةةتعرا  عةةةام لةجةةراءات الةةةع ينب ةةةي أن تتاةةذ ا املؤسسةةةات  
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األثر
 

املتوخ 
 

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وسناديقها وبراجمها 

جمله الرلسال التنفيذيا
 

األمم املتحدة
 

بىىىىىرانمج األمىىىىىم املتحىىىىىدة املشىىىىىرتك املعىىىىىين بفىىىىىريو  
ن

  
قىىىىى

املناعة
 

البشرية/اإليدز
 

مؤمتر األمم املتحدة للتاارة والتنمية 
 

مركز التاارة الدولية
 

برانمج األمم املتحدة اإل ائع
 

برانمج األمم املتحدة للبيئة
سندود األمم املتحدة للسمان 

 
مركز األمم املتحدة للمستو نات البشرية

 
مفوعية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئا

 
منظمة األمم 

املتحدة للطفولة
 

ممتذ األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرا
 ة

ممتذ األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 

وكالىىىىىىىىىىة األمىىىىىىىىىىم املتحىىىىىىىىىىدة إلغاثىىىىىىىىىىة وتشىىىىىىىىىىغيل الالجئىىىىىىىىىىا 
الفلسطينيا يف الشرد األدىن

 
ايئة األمم املتحدة للمساواة با اجلنسا ومت

ما ا
ملرأة

 
برانمج األغذية العاملع

 
منظمة األغذ

ية والزراعة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

منظمة الطريان املدا الدويل 
 

منظمة العمل الدولية
املنظمة البحرية الدولية 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم واليقافة
 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 

منظمة السياحة العاملية
 

االحتاد 
الربيدي العاملع

 
منظمة الصحة العاملية

 
املنظمة العاملية للملمية الفمرية

 
املنظمة العاملية ل رساد اجلوية
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