JIU/REP/2018/5

األمم املتحدة

فرص حتسني الكفـاءة والفعاليـة يف تقدمي
خدمات الدعم اإلداري بتعزيز التعاون
بني الوكاالت
تقرير وحدة التفتيش املشرتكة
من إعداد جريميااي كرامر

JIU/REP/2018/5
Arabic
Original: English

فرص حتسني الكفـاءة والفعاليـة يف تقدمي
خدمات الدعم اإلداري بتعزيز التعاون
بني الوكاالت
تقرير وحدة التفتيش املشرتكة
من إعداد جريميااي كرامر

األمم املتحدة جنيف2018 ،


JIU/REP/2018/5

موجز تنفيذي
فـرص حتسـني الكفــاءة والفعاليــة يف تقـدمي خـدمات الـدعم اإلداري بتعزيـز التعـاون بـني
الوكاالت JIU/REP/2018/5
يتضمن لسيمميال لسييا مماي هلمذل لس ممتض:ل لس توجيهمما لملقدمم م م:ل لن م م لجلنضي م
لسضام  ،وس ينا يف آخ :ق:ل ي هلا يتضلقان اب تض:ل لسييا ا لسشامل لسذي جي:ي كل أ بع
نول  ،ومها لسق:ل لن  226/67و ،243/71مم أجمل لسيمض لىل تقمد خمدما م مت تتيمت
ابملزيمد مم لسافمامن مم ايمك لستالفم م د:يم لدمد مم لهمولجيم لملهمال وخفم لستاماسي
لإلمل ي وتااسي لملضامال بتوايد خدما لسد ت لى لمليتوى لسقط:ي؛ ولداج إىل تقد
م ت متاامل لى نطال منظوم لألمت لملتحدن خلط لستنني لمليتدلم سضال  . 2030و بضد أن
نظ :وادن لستفتيش لملشرتك يف ال  2016يف لستدلبري لسيت يغلب ليها لسطابع لسدلخل لسيت
لختذهتا مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن م أجل حتيم كفامهتما لإلمل يم اب متحدل م:لكمز
سلخمدما لملشمرتك لملتضمدمن لملهمال يف مولقمع منخفضم لستالفم  ،تضهمد بد ل م رم:حت حتقيم
مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن ملاا ب يف لسافامن ابسضنل مضان.
وقد شهد لإلدا لسذي يقدل ريه هذل لستق:ي :تطو لن كبريلن منذ إنشائه .ر قد قد ل لألم
لسضم م ممال مقرتام م مما بضيم م ممدن لمل م م ممدى إل م م ممامن تنظم م مميت منظوم م م م لألم م م ممت لملتحم م ممدن لإل ائي م م م س م م ممد ت
خط م ممال  ،2030وابمما لجلنضيم م لسضام م ابستممدلبري لملتوخممان ،مب مما ريهمما إنشممام ماتممب م ممت
مشم م م ممرت ووضم م م ممع هم م م ممد دنم م م ممو ألم م م م مماك لسضنم م م ممل لملشم م م ممرتك  .وكلف م م م ما لجملنو م م م م لملضنيم م م م م
ابسبتاا ل يف جمال لأل نال(  ،)1يف إدا جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم  ،ابسدرع قدم نا
هبذه لخلط .
وييتند هذل لس تض:ل إىل لررتل أن لستضاون ب لسوكاس ينبغ أن ياون نلي
هامر  .وينبغ لسنظ :يف لستضاون ولستآه ولسضنل لملشرت م ايك لمليامها لمللنو يف تنفيذ
لسوساي لسربانجمي بافامن ورضاسي  .و غت أن تااسي لملضمامال لملتضلقم ابسضنمل لستضماوَّ قلنما
حتيمب ،رهناما هامم ستحديممد مما جيمب لستضمماون بشمونه ولسشمال لسممذي ينبغم أن يتخمذه لسضنممل
لستضاوَّ.
ال منذ قوم.
ويشال لكتياب لسافامن لإلمل ي د:ي لستضاون ب لسوكاس شاغ ن
رف م ممال  ، 1977حت ممداا لجلنضي م لسضامم م م م ضمم:و ن حتقيم م أق ممى قممد مم م لستي ممال يف
لسرتتيب مما لإلمل يم م سطنش ممط لستنفيذيم م مم م أجم ممل لستننيم م  ،مب مما يف ذس ممن إنش ممام نظ ممال مشم ممرت
سلنشرتاي ونظال مواد سلنوظف  ،ونظال مشمرت سلتوظيم ولستمد يب(  .)2ومنمذ لنضقمام مو ن
لجلنضي لسضام لسثاني ولأل بض لى لألقل ،تد و لس تض:لضا لملتتاسي سلييا ا لسيت جت:ي
كل اال نول وكمل أ بمع منول سطنشمط لستنفيذيم مم أجمل لستننيم إىل ل تنمام أشماال
__________

( )1
( )2
GE.18-16784

يتوىل لسف:ي لسضامل لملضين بيري لسضنل م ت لملااتب لسقط:ي وأر:ق لإلمل ن مم أجمل تضزيمز مولممم نليما تيميري
لأل نم ممال لم ممى لمليم ممتوى لسقطم مم:ي ،ويشم ممنل جم م مماس لستخطم ممي لس م مرتلتي  ،ولس:صم ممد ولستقيم مميت ،ولملش م ممرتاي ،
وتانوسوجيا لملضلوما ولست اس  ،ولملول م لسبش:ي  ،ولسلوجيتيا .
لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،197/32لمل:ر  ،لسفق:ن .32
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خمتلف هلذه لسنظت .وقد سفتا مبام ن " توايد لألملم" لساثري م لس نتباه وافز
أكرب ول تخل ا منها م وس ج:ى لس رتشام هبا يف إ دلم هذل لستق:ي.:

لى بذل جهوم

وتشنل لس:ؤي لسطنوا ولسشامل لسول من يف ق:ل ي لجلنضي لسضام  226/67و243 /71

تدلبري تتخذ ملخل لملؤ يا حبلول ال  2016م أجل تضزيز لسافامن لسدلخلي  ،ولخلدما
لملشرتك يف مجيع لجملاس لإلمل ي و لى مجيع لمليتواي  ،لى أ اس أنظن وقول د و يا ا
وإج:لمل موادن ،وتضزيز خدما لسد ت لى لس ضيد لسقط:ي.
وييضى هذل لس تض:ل إىل ما يل
•
•

توضمي مما تضتمربه لملؤ يما مطلمموابن مبوجمب خطم مال  2030مم ايممك
جضل تقد خدما لسد ت لإلمل ي مشرتكان ومتاامالن لى حنو أكرب؛
تقم ممدي :ا م ممت لملم م مول م لملخ
ال و لى لمليتوى لسقط:ي؛

•

ل متخالحت لسمد وس ،لسميت ينبغم أن ييرتشممد هبما يف ت:تيبما لمليمتقبل ،م م
لستضاون لدايل ب لسوكاس يف جمال لسد ت لإلمل ي لى لمليمتوى لسقطم:ي،
مع لسرتكيز بوجه خاحت لى ل رتلتي يا نليما تيميري لأل نمال وم:لكمز
لخلدما لملتاامل لى لمليتوى لسقط:ي؛

•

تقييت لستفا ل بم لسرتتيبما لملتضلقم امدما لسمد ت لإلمل ي لمى لمليمتوى
لسقط:ي ،و لى لمليتوي لسضامل ولإلقلين ؛

•

تقييت لسف:حت لملتاام سال متفامن مم لسموساي ولسقمد ل لسقائنم يف منظومم
لألمت لملتحدن م أجل تقد لسد ت لإلمل ي؛

•

تقيمميت لسفمم:حت لسمميت يتيحهمما لس مرتل لملتبممامل ب م لملؤ يمما ابسييا مما
ولإلج:لمل لسيت يتبضها كل منها بوص ذسن ل رتلتي ي ستحقي لسافامن؛

•

ل تقد خدما

م م م ستق م ممد خ م ممدما لس م ممد ت لإلمل ي بش م ممال

م ل متطلبا لإلمل ن ولسقيامن ولسشفاري م أجل مرع
لسد ت لإلمل ي بافامن.

النتائج واالستنتاجات الرئيسية
أوالا  -ينبغــع ع ــدق التقنيـ ـ مــن م ــد تعقي ــد التحــدي املتل ـ ـ يف الن ــو العلني ــات
املشرتكة لتسيري األعلال
س ياون م لسيهل حتقي قفزن كبرين سلنهو ابس ضنليا لملشرتك س تيميري لأل نمال.
و يضتند بلوغ هذل لهلد بشال كبري لى أ اس م لألمس إلظها لسفولئد ،وقيامن متولصل
سضنلي دويل لألجل ،ول تضدلم لملؤ ي ا سلتناهل بض أوجه لسمتحات .وتزيمد لملتطلبما
لستشمغيلي لملتنو م جممدلن م م ممدى لستضقيممد لملتوصممل يف لملممزيم لملختلم م م لسايمماان لسابممرين
ولس ممغرين ،ولملقينم م وغ ممري لملقينم م  ،ذل لس م مد جا لمل تفاوتم م مم م لسق ممد ل لسدلخليم م  .رم ممبض
لملؤ يا ييتند بشال كبري إىل لملض:ر وهو موجه حنو بنام لسقد ل  ،بيننا ييتخدل لس بض
لآلخم :منظمو لن إنيممانيان اباتياجما تشمغيلي دممدمن ،وايم لستوقيما ،وأبضممام ليمل لإلمممدلم
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لس:ئييي  ،وقد تضا إسيها وساي تتضل بفئا ددمن م لسياان .وتؤا :لسيياقا لسقط:ي
لملختلف  ،وس ينا لسضنليا لإلنياني  ،بشال كبري ،لى لسط:يق لسيت ي نبغ سل نؤ يا أن
تضنل هبا .وتشال لسختالرا ب لملؤ يا يف جممال لإلمل ن ،ولجلهما لملضنيم هبما ،ولسمنظت
لإلسارتوني  ،ولسقول د ولإلج:لمل  ،ووترين لسضنليا  ،ولسثقار لستنظيني جزملن م مزيم لستضقيد.
اثني ا -يتيح التعاون بني الوكاالت فرصة كبرية لتحقيق الكفاءة
ببيماد  ،س ميا م يف هممذه لمل:ال م أن يضم :لملمم:م بدق م ممما هم لسورممو ل لسمميت ميا م
حتقيقها بزايمن لسافامن يف نليا تييري لأل نال لى أ اس لستضاون ب لسوكاس  .وتظه:
سلضيان االا قيوم ه دل وجوم بياان شامل وقابل سلنقا نم سمدى لملؤ يما م لملمول م
لملخ م هل ممذه لملهممال؛ و ممدل وجمموم مضلوم مما أ ا ممي م م لمليممتواي لداسيم م سلاف ممامن يف
نليا تييري لأل نال؛ و دل لسوضو بشون ما إذل كانا هنا لاتياجا تشغيلي قد س يتت
لسور ممام هب مما بد جم م كاريم م يف هيا ممل خم ممدما مش ممرت  .غ ممري أن حتلي ممل لسبي مماان لملتاام م يب م م
أن لملمول م لملاسيم ولسبشم:ي لملخ م هلمذه لملهمال كبمرين ،وأن رم:حت حتقيم ماا مب يف لسافممامن
مهن  -وتيتح نام حتليلها ولغتنامها.
ومم لخلطمو لسنظم :إىل رمم:حت حتقيم ماا مب يف لسافمامن م م منظمو حتقيم لسورممو ل
لملاسي لملتوقض رق  .رقد لتض سلنفتش ،يف أاد تقا ي :وامدن لستفتميش لملشمرتك لألخمرين م
م:لكممز لخل ممدما يف منظومم م لألمممت لملتح ممدن ،أن لملؤ ي مما تيممضى أيضم مان إىل حتيم م نو يم م
لخلدما  ،ولستخ ص ،وإمل ن لملخاد :لى حنو أرضل ،وهايمن ت:كيز لسبضثا (  .)3ويشدم أيض ان
مفهول لألم لسضال سلضنليا لملشرتك س تييري لأل نال لى حتي نو ي لخلدما  ،مما يتي
ت:كيزلن أمل لى لسوساي ولملهال لسربانجمي (  .)4وينبغ رهت لسف:ص لس:لهن لى أاا تشنل تفضيل
تلن لألهدل لسنو ي  .ره تشال جزملن س يت زأ م إ امن ت نيت نليا تييري لأل نال
لى أ اس لسرتتيبا لملشرتك ب لسوكاس ألاا ترب لملشاك  .وم لسنتائم لسيت تنبث اب تن:ل
م لملقمابال لسميت أج:يما يف إدما همذل لس متض:ل أن لملؤ يما ميمتضدن أشمد لس متضدلم
سلتضاون إذل كان لملنتوج أرضمل .وتامام س توجمد أيم ااسم يامون ريهما "لأل خمص" همو لسضن م:
لسوايممد سم م "لألرضممل" .وينبغم م أن تاممون هممذه لألهممدل مد ومم م ابسقيمماس لملوضممو س ممطملم
ولإلبالغ بشفاري .
ورينا يت ل ابملول م ،خي ص ما يقا ب  4.3بالي موس ( 13,4يف لملائ م جمنوع
لسنفقمما ) و 30 698موظف مان ( 20.2يف لملائ م مم م جمنمموع لملمموظف ) ملهممال لس ممد ت لإلمل ي.
لإلنفال بقليل وما يقا ب الث لملموظف لملم:تبط بمذسن لمى
وييتخدل ما يقل ن
لمليتوى لسقط:ي .وتيتوا :مفوضي لألمت لملتحدن لسيمامي سشمؤون لسالجئم (مفوضمي شمؤون
لسالجئ م ) ،ومنظنم م لألمممت لملتح ممدن سلطفوس م (لس يونيي ممي ) ،وب م:انمم لألم ممت لملتحممدن لإل ممائ
(لسمربانمم لإل ممائ ) ،وصمندول لألمممت لملتحمدن سليمماان (صمندول لسيمماان) ،وبم:انمم لألغذي م
لسضامل  ،مضان ،بم  79يف لملائ م لإلنفال لى لمليتوى لسقط:ي وبم  74يف لملائ م لملوظف .
ويب ل تخدلل اال د:لئ خمتلف ستقدي :لملاا ب لحملتنل م لسافامن نطاقان يرتلو ب 15
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و 25يف لملائ  ،أو ب  300مليون و 500مليون موس  .وهذل نطال ،وسيس توقضا  .وهنا
لساثري م لملتغريل لملؤا:ن يف لس:ب لملباش :ب تقدي :نطال لسف:حت ولس نتي لسيت ميا حتقيقها .
ويف ام ميا م أن تاممون لملاا ممب يف لسافممامن كبمرين ،رممهنن حتقيقهمما مميتطلب جهمموملن ووقت مان
ول متثنا ل متولصممل  ،قمد دممد لسضديمد منه ما مم:ن ولاممدن رقم  ،أو قممد س ميام صمم:ره نقممدلن
أو نقله إىل أنشط أخ:ى.
وأظه :لس تض:ل أيضان أن هنا جما نس كبريلن ستنفيذ دائف ول ض م لملهال د:ي
لخلدما لملشرتك  ،وأن دائف م لملهال لملنفذن دليان سييا م:تبط مبوقع مض وميا تقدميها
لى لمليتوى لسضامل أو لإلقلين  .و غت أن لس تضان مبقدم لخلدما لست ا ي غري شائض ،
رهنن هنا جماسن س تبا ها جزملن م جمنو شامل م لألمول .

اثل ا -عدق وجود بياانت قابنة لنلقارنة يطرح مشكنة

ممد لسثغم م:ل يف لسبي مماان أم مم :س غممع ن ممه ستحقيم م لإلص ممال لجلمما ي لسق ممائت ل ممى لألمسم م
سضنلي مما تي مميري لأل ن ممال ،وم ممت لسش ممفاري ولملي ممامس  .وإب ممالغ بضم م لملؤ ي مما م م ني ممب لمل م مول م
سلتنظيت ولإلمل ن وم ت لسربلمم ولألنشط لسربانجمي سيس بديالن سلافامن لإلمل ي  .وابملثل  ،رهنن
لملخ
هنما ااج م إىل بيماان ت مد ت حتليمل نو ي م لخلممدما ولسقينم لسمميت جينيهما لسضنممالم ام يتيممع صممد
لألملم ولسدرع حنو لملزيد م لستغيري .وم شون هذه لسضناص :أن تيا د أيضان لى إب:له لسافامن لإلمل ي
اب تبا ها م أوسواي لملؤ يا (لستوصيتان  1و.)2

رابعا  -مستو اإلجناز اإلمجايل متواضع
ياش ل تق:لم لملاض أنه غت لسطلبا لملتا :ن مم لهليئما لستشم:يضي  ،رمهنن لمليما لأل مت
هو حنو وضع أد :و نليا ميتقل سلد ت لإلمل ي م قبل لملؤ يا لسيت تضترب أن ا نها يين
هلا بذسن .وتور :خط ال  2030إدا لن جديدلن ملضاجل مشاكل درين قائن منذ مدن.

خامسا  -تقدق حمدود عنى املستو القطري
متثمل لسقيمموم لسمميت يف:ضممها لخممتال لسييا ما ولإلج م:لمل ولسممنظت لممى لمليممتوى لسقطمم:ي،
و مدل وجموم توجيمه وم مت مم لملقم ،:ول تفماع تاماسي لملضمامال إلجيمام لدلمول لمى لمليمتوى لحملل م ،
سضولئ مؤ يي ابأل ماس تض:قمل لسضنليما لملشمرتك ستيميري لأل نمال لسقول مت لملشمرتك سلت ما ب لمى
لمليتوى لسقط:ي.
وقد ِّ
حل بم لسضنليا لملشرتك ستيميري لأل نمال ،بشمال مفم:ل ،لمى لمليمتوى لسقطم:ي.

وس ميا سلن:م لإلصال م لسقا دن إىل لسقنم ؛ ر اخلمدما لملقدمم لمى لس مضيد لسقطم:ي هم نتماج
هليال مرتلب وس ميا لستضامل مضها لى لمليتوى لسقط:ي مبضزل لملقا ولهلياكل لس:أ ي .
ولستاامل لألرق لى لمليتوى لسقط:ي س تد نه تغيريل يف لسييا ا لسضام سلنؤ يا
مم أجمل هتيئم لسظمم:و لسالهمم  .وهمذه لسنقطم مفهوم م منمذ أممد دويمل .وكنمما أرمام لألمم لسضمال ،رممهنن
وجوم أنظن وقول د خاص بال وكاس  ،ونظت خمتلف ستخطي مول م لملؤ يا  ،وغلب لمليامس لس:أ ي
لى لمليامس لألرقي لى لس ضيد لسقط:ي قد أم إىل إبطام لستقدل( .)5
__________

( )5
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ولسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال ددومن .وس تزلل لسغاسبي لسضظنى م أر:ق لألمت لملتحدن
لسقط:يم تتموىل إمل ن مهنم نليمما تيميري لأل نمال م د:ي م إمل ل اتبضم سلوكماس  ،وتضتمرب لسغاسبي م
لسيااق م أر:ق إمل ن لسضنليا أن لختال لسييا ا ولإلج:لمل  ،ولسقول د ولألنظن  ،همو أكمرب
لسضقبا لسيت تضرت لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال.
وس يوجممد أيضم مان مموى لسقليممل مم م لدم مولرز لسولضممح سلتض مماون بم م لسوكمماس ل ممى لملي ممتوى
لسقط:ي .بل إن هنما امولرز تيمري يف لسجتماه لملضماكس إذ هنما نز م إىل مدل إاتام نقمل لسورمو ل
لإلمل ي لحملقق إ ىل لمليتوى لحملل ؛ وييتند ت ني مناصب مدي:ي لسضنليا جزئيان إىل ا مت لسف:يم
لخلاضممع سرش م:ل وإىل ل مل مول م لملممدل ن؛ كنمما أن ملش مماغل لملمموظف لملضين م دلي مان لملتضلق م ابستثبي مما يف
لسوظيف  ،ولسضنل يف لمليتقبل أتاريلن كبريلن لى نو ي لستغيريل لسيت ميا لستفاري يف إج:لئها.

ل رتلتي يا

نليا تييري لأل نال تيف:

نتائم غري كاري

ل متحدا ا لجملنو م لسميت كانما تيمنى آنمذل جمنو م لألممت لملتحمدن لإل ائيم  ،ولسميت كانما
تضنمل مم خمالل ممل لجملنو م لداسيم لملضنيم ابسبتامما ل يف جممال لأل نمال ،ل مرتلتي ي سضنليمما
تيمميري لأل نممال يف ممال  . 2012ولملشمماك ريهمما دو ي م  .وكممان م م لملتوقممع أن ت ممب أملن سلتخط ممي
لس رتلتي سضنليا تييري لس نال ابسشرتل مع ب:انمم ينفذ د:يم إدما نمل لألممت لملتحمدن
سلنيما دن لإل ائي م  ،وسام ذسممن مل يتحقم إىل اممد بضيمد .وجممماس لخلمدما لملشممرتك لملتوخمان ه م
لملشم مرتاي  ،ولسش ممؤون لملاسيم م  ،وتانوسوجي مما لملضلوم مما ولست مماس  ،ولسلوجي ممتيا  ،ولملم مول م لسبشم م:ي ،
وخدما لمل:لر .
و غممت بضم م لسي ممنا لإلجيابي م  ،ر ممهنن لس ممنهم لد ممايل س مرتلتي ي نلي مما تي مميري لأل ن ممال
مل ييممف :م م لسنتممائم لمل:ج ممون .ره مو يفتق مم :إىل لسطنممو اي ممك إن مه س يي ممضى إىل توايممد نليم م تق ممد
لخل ممدما  ،ويقم ممول لم ممى أ مماس منه ي م م يف بيم ممان لجل ممدوى تقم ممد ورم ممو ل سيي مما متاا م م يف لسولقم ممع
س تخدلما بديل  ،وتوسد ميتواي متولضض م لسورو ل لدقيقي قد س تاون متنا مب ممع ميمتوى
لجلهم ممد لملبم ممذول .وترتكم ممز هم ممذه لسورم ممو ل بد ج م م اسي م م لم ممى أشم مماال مضين م م م م م لستضم مماون يف جم م ممال
لملشرتاي وخدما لمل:لر  ،وهمذه أشماال مم لستضماون تيمب بفمرتن دويلم ل مرتلتي ي نليما تيميري
لأل نمال .ومل حتم بمد ت كما مم لملؤ يما  ،لسميت ت:كما مقا هما لألمم ،:إىل امد كبمري ،بيمد لملنثلم
لحمللي م ستحديممد كيفيم م لملشمماك  .ولملشمماك لسطو يم م حتممد مم م لسقممد ن لممى ختط ممي لساتياجمما مم م
لخلدما .

م:لكز لخلدما لملتاامل لى لمليتوى لسقط:ي ددومن لسنطال

يشا أاياانن إىل هانوي ،وب:لهيليا وكوبنهاغ لى أ اا م:لكز خدما متاامل لمى
لمليتوى لسقط:ي ،اظيا ابهتنال لألم لسضال وآسيا لستنيي لملشرتك ب لسوكاس بوصفها أمثل
ممان لستطبي لى نطال أو ع .ولملاتب لملشرت يف كابو رريمي هو أيضان هيال متاامل .وقد
خلص لس تض:ل إىل أنه س يقدل أي م م:لكز لخلدما لملتاامل لى لمليتوى لسقط:ي وذج ان
جاهزلن ستوايد لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال لى لمليتوى لسقط:ي ،اب تثنام كابو رريمي ابسنيب
إىل أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي ذل لسربلمم لس غرين لد ت .وتاتف هانوي وكوبنهاغ مببان
مشرتك وما يت ل هبا م خدما  ،كنا أن ب:لهيليا ددومن أيضان ،بط:ل خمتلف  ،م ايك لسنطال
وميتوى لملشاك  .ويوجه لسنظ :إىل مجل أمو منها ما يل
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•

لستحمداي لسميت يولجههما لستااممل لمى لمليممتوى لسقطم:ي ولسنامجم م أدم :لس:قاب م
لسدلخلي لخلاص ابملؤ يا ؛

•

صضوب لدفاظ لى م ت لملقا وم ت لسييا ا بضد لسبدم؛

•

لدولجز لسيت يف:ضها لختال لسقول د ولإلج:لمل ؛

•

لداج إىل لسوضو يف ما يتضل ابسشخ ي لسقانوني لسيت يتطلبها مقدل لخلمدما ،
ولسيلط لسيت ياون مقدل لخلدما ميؤوسن أمامها؛

•

لسظاه:ن لملتنثل يف مضامل موظف لخلدما لملشرتك كويتال لملؤ يا .

وتشمنل لستحمداي لس:ئييمي  ،يف حتقي م ماا مب يف لس افمامن م م لسضنليما لملشمرتك ستيمميري
لى
لأل نال لى لمليتوى لسقط:ي ،ما يل لختال لسقول د ولإلج:لمل ؛ ولستفاو ب لألهدل
لمليمتوى لسقطم:ي ،ولسمد ت لملقمدل مم لملؤ يمما ؛ ول مرتلتي يا مم قبيمل ل مرتلتي ي نليما تيمميري
لأل نمال تيمتوجب لساثمري مم لسوقما مون نتي م ولضمح ؛ ولخمتال لمل مار ولسقمد ل ملخمل أر:ق م
لألمممت لملتحممدن لسقط:ي م  .ولهل ممد م م لستوصمميا لملقدم م يف ه ممذل لس ممتض:ل يف ممما يتضل م ابملي ممتوى
لسقط:ي ،ولسيت س ييتبضد أي منها لألخ:ى هو مضاجل ظ:و لألر :ق لسقط:ي لس غرين؛ ولستغلب لى
لدولجز لسبريوق:لدي ؛ ولستحفي ز لمى ل متحدل موذج متااممل م د:يم بضمع جهما را لم لئمدن
تيتوا :بم  79يف لملائ م لسنفقا لملضني و دم لملوظف لملضني لى لمليتوى لسقط:ي؛ وإ امن ت:كيمز
قيم أكمرب م م لسضنمل لس مذي تضمطلع بممه لألر:قم لسقط:ي م يف مما يتضل م بضنليما تيمميري لأل نمال لممى
جماس أقل دملن وأكث :إنتاجي  ،لى لسنحو لملب أمانه.

لس تفامن م وذج لملاتب لملشرت يف كابو رريمي

ينبغ أن ياون لسهتنال بننوذج لملاتب لملشرت  ،لسذي أنشئ يف كابو رريمي ،أو ع نطاقان.
رومهيتمه تت مماوه لسافمامن يف نليمما تيمميري لأل نمال ،ألن أر:ق م لألمممت لملتحمدن لسقط:ي م ذل لس مربلمم
لس مغرين لد ممت تولجممه حتممداي تممولر :لمل مول م لسالهم م سمد ت لس مربلمم .وميا م أن دمم :لدممد م م تالف م
لستنثيل لى لس ضيد لسدويل م لملول م لسيت توجه سلضنل لسربانجم أكث :ممما تمور:ه هايمن كفمامن نليما
تييري لأل نال وادها (لستوصي .)3

لستغلب لى لدولجز لسبريوق:لدي
نظ:لن ألن لختال لسقول د ولإلج:لمل بم لملؤ يما يشمال قبما قائنم لمى لمليمتوى
لسقط:ي ،رفد ياون م لملفيد إجيام د:يق سلضنل مب نو ولادن م لسقول د مون بمذل منول مم
لجلهوم لسبريوق:لدي سلنولمم بينها أوسن .وينبغ أن دظى هذل ابسهتنال يف لأل نال لجلا ي سلن نو
لملضنيم ابسبتامما ل يف جمممال لأل نمال لسمميت أنشمموهتا جمنو م لألمممت لملتحممدن سلتننيم لمليممتدلم  .وينبغ م
لختبمما ت:تيبمما م م قبي ممل مموذج لس تضممار لس ممذي تممور :يف إدمما ه وكاسم م ولاممدن خممدما ل تض ممار
سوكاس أخ:ى .وميا أن يتي هذل متثيالن منف الن وينبغ أن يضتند لى لخلربن لسيت لكتيبتها كياان
لألمت لملتحدن مثل منظن لس ح لسضاملي وماتب لألمت لملتحدن خلدما لملشا يع (لستوصي .)4

س حتاول حت:ين منظوم لألمت لملتحدن أب :ها ابسوترين نفيها
تب لست ا ب لى لمليتوى لسقط:ي أن م غري لملنا مرع منظوم لألممت لملتحمدن أب م:ها
إىل لألمال يف نفس لسوقا .ول تنام ام م ميمتوي يامون أكثم :رضاسيم  .وينبغم تاليم ر:يم صمغري
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يتوس م لسربانمم لإل ائ ولسيونييي ومفوضي شؤون لسالجئ وصندول لسياان ،وب:انمم لألغذي
لسضامل  ،وه كياان تيتوا :أبكثم :مم  79يف لملائم مم لإلنفمال لمى لسمد ت لإلمل ي و 74يف لملائم
مم لملموظف خمما ج نليما لسيممالل ،بوضمع ت:تيممب موامد .وهممذل لسف:يم لأل ا م س يضمين ل ممتبضام
لسوكماس لألخمم:ى لس:لغب م يف لملشمماك  .وينبغم إ ممامن ت:كيممز لسضنليمما لملشمرتك ستيمميري لأل نممال لسمميت
يضطلع هبا ر:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي كال لى جمنو ددومن م لسضنليا لملشرتك لملنت مثل
لملباَّ لملشرتك  ،وخدما لمل:لر و نليا لسش:لم لملشرتك (لستوصيتان  5و.)6

سادسا  -فكرة االعرتاف املتبادل غري انضجة
لجا را:ن لس مرتل لملتبمامل مم جانمب كيماان منظومم لألممت لملتحمدن بضنليما بضضمها
لسبض كا رتلتي ي ستضزيز لسافامن وتنفيذ لسربلمم د:ي لستضاون ب لسوكاس  .ولس تخدلل لألكرب
همو إىل امد بضيمد يف جممال لملشمرتاي  ،وسانمه مل يمؤم إىل توايمد هياكمل لسشم:لم لمى لمليمتوى لسقطم:ي.
ول تخدلمه لى لمليتوى لسقط:ي يف جماس م ت غري لملشرتاي سيس ولضحان .وابإلضار إىل لسفائدن
لسضنلي م جممدلن سال مرتل لملتبممامل ل ممى ميممتوى لملضممامال لسف:مي م  ،مم م لسضمم:و ي حتديممد ممما إذل ك ممان
لس رتل لملتبامل ميا أن يور :ميا لن سزايمن توايد نليا تييري لأل نمال لمى لمليمتوى لسقطم:ي،
وكيم م ميانم مه ذس ممن .و مميتض أخ ممذ متطلب مما لسض ممنان يف لس تب مما ن ممد تفضي ممل لس م مرتل لملتبم ممامل
(لستوصي .)7

سابع ا -استكشاف جملوعة أوسع من اخلدمات
ياون ت:كيز لسهتنال بشال غري متنا ب لى مهال مااتب لسد ت لإلمل ي لملشرتك ا نا
ددوملن سلغاي  ،ايمك إن همذه لملهمال متثمل ا م دمدومن مم إمجمايل لإلنفمال كنما أاما ولجهما ات خييمان
بض لدولجز .وميا أيضمان أن حتقم لسفم:حت لملتاام يف جمنو م أو مع مم لخلمدما لستشمغيلي أوجمه
كفامن ذل مضع.
ويوجه لسنتباه يف هذل لستق:ي :إىل االا جماس ه لملشرتاي ؛ وإم ل ن لأل طول ،ولست :
يف لألص ممول .ويف م مما يتضل م م ابملشم مرتاي  ،رم ممهنن لسبي مماان لس م مول من يف لستق:ي مم :لإلا م ممائ لسي ممنوي م م
لملشرتاي سضال  2017س تشري إىل جتنيع ذي أمهي سضنلي لسقتنام أو ل تخدلل ميمتن :ول مع لسنطمال
سالتفاقما لملتاام لسطويلم لألجمل .وابسنظم :إىل أن وكمماس لألممت لملتحمدن وصمناميقها وب:لجمهما تشممغل
أكثم :مم  20 000م:كبم خفيفم بتالفم (تشمنل لس متهال ) تبلم اموليل  300مليمون موس منواين،
رهننمه ميام تقيميت جت:بم مفوضمي شمؤون لسالجئ م وبم:انمم لألغذيم لسضمامل يف تشمغيل خطم س ممتئ ا
لمل:كبا مد وم م:كزاين بغي تقد خدما إىل مؤ يا أخ:ى .مث إن لخلربن لسميت لكتيمبتها مفوضمي
شؤون لسالجئ يف لملزلمل لسضلني لملد وم م:كزاين م أجل حتقي أكرب قد م لإلي:لمل لملتوتي مم
لست  :يف لألصول ميا أن حتظى أيضان ابهتنال أو ع.

اثمن ا -ينبغــع الن ــر يف تعي ــني مقــدق خ ــدمات معتــاد عن ـى املس ــتو القطــري ،وتوض ــيح
توقعات برانمج األمم املتحدة اإلمنائع ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع،
والتشديد عنى قياس األداء واإلبالغ
م لمليت وب توخ لدذ م لست زؤ لملف:ل لسذي ينتم لستقييت م لأل فل إىل لأل لى
سلنيزن لسنيبي لخلاص بامل وكاسم مم لسوكماس يف كمل بلمد .ورام:ن إجم:لم  120حتلميالن لمى لمليمتوى
لسقطم مم:ي  -سبنم مموم لخل م ممدما بنم ممدلن بنم ممدلن وسلوك م مماس وكاس م م وكاسم م م  ،ولستفم مماو ام ممول لألاا م ممال ولسشم مم:ول  -متث م ممل
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منظممو لن بريوق:لدي مان خميفم مان ،وم م ش ممواا أن تممؤمي إىل تضقيممد مف مم:ل وإىل جتممزؤ ل ممى لمليممتوى لستش ممغيل .
وينبغ لستفاري يف مقدل خدما ئيي لى لمليتوى لسقط:ي.
ورينما يتضلم ابملشماك يف تقمد لخلمدما  ،رقمد أوضم كمل مم لجلنضيم لسضامم ولألمم لسضمال
أانا يت و لن مو لن خاصان سلربانمم لإل ائ  .ويوجه هذل لستق:ي :لسنتباه إىل لملاان لستا خيي لسيت دتلهما
لسربانمم لإل ائ بوصفه لسنييم لسضال ملنظوم لألمت لملتحدن لإل ائي  ،وذسن ل تناملن إىل لملقابال لسيت
أج:يا مع نالم لسربانمم لإل ائ وموظفيمه ،وإىل لستقما ي :لملقدمم ممؤخ:لن مم ماتمب لستقيميت لمليمتقل
وماتب لمل:لجض لسدلخلي سلحيااب لستابض سلربانمم ،وإىل لستحداي لسيت يتض ليه مولجهتهما يف
جمال حتي لخلدما لملقدم  .و يتطلب لست دي هلا تغيريلن يف لسثقار  ،وقيامن ااهم  ،وم نان قواين م
لجمللس لستنفيذي.
وايك إن لألم لسضال مل يتط:ل إىل لمليامه لملتوقض ملاتب خمدما لملشما يع ،رقمد أ م:ب
توقع أن ياون هذل لملاتب ،بوصفه كياانن أنشئ سياون مقدل خدما س غري،
يف هذل لس تض:ل
منخ:د مان ومضتنممدلن ليممه متام مان بقممد ممما يتي م م ممع قد لتممه .ولألم م لسضممال مممد و إىل لسضنممل مممع لمل ممدي:
لستنفيذي ملاتب خدما لملشا يع سضنان م:ل ان لخت اصا لملاتب م:ل ان اتم يف وضع ت:تيبا
خدما لسد ت لإلمل ي ويف أخذ قد ته لى تقد لخلدما بشال كاممل يف لس تبما (لستوصمي .)8
وينبغم أن ينظمم :ممدي :لس مربانمم لإل مائ ولملممدي :لستنفيمذي ملاتممب خمدما لملشمما يع أيضمان يف إمااني م
لختاذ ت:تيبا تضاوني  ،لى لسنحو لسذي ترب ه مولد لسقون سدى كل منهنا.
و صد لألملم ولإلبالغ نه م لألمو لسباسغ لألمهي يف بيئم مشمرتك بم لسوكماس  ،وس مينا
ندما ميثل ذسن حتوسن لملنا ا لملاضي  .وما لنفاا لملؤ يا تؤكد أن ما تنتظ:ه م مقدم
لخلدما يف منظوم لألمت ل ملتحدن هو لجلومن ولسقد ن لى لس ت اب ولملضامل لملتياوي ولسشفاري يف
تقدي :لستااسي .
ويوجه لسنتباه إىل ما يل لداج إىل تورري ما ياف م لألمول ولسنظت لسيت جتنع لسبياان
ك زم م لسضنليا لجلا ي  ،بدسن م لس تنام لى أمول مثل لجلدلول لسيت تؤسفها ر:لمى لسوادل ،
ولسمميت متا م لستحاسي ممل لسقيا ممي ستيمميري لأل ن ممال م م لس مدرع إىل حتقيم م حتيممينا يف لمليممتقبل؛ وقينم م
لستفاقما لملتضلق م مبيممتوى لخلمدما ؛ ولداج م إىل أن تاممون مؤشم:ل لألملم لأل ا ممي قليل م لسضممدم
و هل لسفهت؛ وأمهي ب:وه تااسي لخلدما سلضيان.

اتسعا  -اآلليات التلكينية املشرتكة بني الوكاالت حباجة إىل االهتلاق هبا
لآلسي مما لملشم ممرتك بم م لسوكم مماس هامم م ألام مما توضم م لألدم مم :لستنظينيم م ولإلمل ي م م لستنايني م م
سلضنليا لملشرتك ستييري لأل نال ،وتضع لألمول ولملن ا لملوجه سلننفض لملشرتك  .ويضتنمد جمزم
كبري م نل لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن لملتضل ابسضنليا لملشرتك ستيميري لأل نمال لمى
صمندول ل ممتئناَّ اشمد ا موليل  10ماليم موس  ،وسانممه ل متنفد لآلن .وكانمما تتمور :أيض مان ملاتممب
تنيمي لسضنليما لإل ائيم يف ذسمن لسوقمما إماانيم لسوصمول إىل صمندول "توايمد لألملم" .وابسنظمم :إىل
ل تنفام لملول م لسيت ج:ى اشدها يف يال خمتل  ،ياون تقيميت أرضمل لسيمبل ستغطيم تاماسي تغذيم
لملبام ل يف لمليتقبل قد آن وقته لملنا ب.
ومع أن لسضنل د:ي شباا لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن قد أ ف :يف كثري م
لألايان نتائم قين  ،تظل لسضولئ لسيت حتول مون لسضنليا لملشرتك ستيميري لأل نمال قائنم  ،ام
x
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يف لجملمماس لس مميت ت:ك ممز ليه مما لسش ممباا من ممذ رممرتن دويلم م  .ويتف مماو لسقب ممول ل ممى لملي ممتوى لسقط مم:ي
مبمما لتفقمما ليممه لسل ن م لس:ريض م لمليممتوى لملضني م ابإلمل ن .ومل جتمم :متابض م لسفمم:حت لهلام م لملتاا م ستضزيممز
نليا تييري لأل نال ،ا ما صنت منها ملخل إدا لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن .و غت
أن لسرتكيز لى لجملاس لسوظيفي سه مساته لإلجيابي  ،رهنن ذسن قمد دمول مون لسنظم :يف توايمد لهلياكمل
ول ممتخدلل لملنظ ممو لسشممامل سض ممدن مهممال لس ممالهل ألخممذ ص ممو ن شممامل م م لسضديممد مم م نليمما تي مميري
لأل نال .وسذسن ،رهننه يوصى إبج:لم ل تض:ل سآلسيا لملشرتك ب لسوكاس م أجل م ت لستضاون
يف لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال سضنان أن تنص لى لسرتلب ب لستدلبري لى لمليتوى لسضمامل
ولمليتوى لسقط:ي ،ولستحديد لسولض سطوسواي  ،وأ اسيب لسضنل لسيت تفض إىل نتائم (لستوصي .)9

عاشرا -اعتبارات أخر لسب املضع قدم ا
س ياون م لسيهل إج:لم قفزن كبرين س لنهو ابسضنليما لملشمرتك ستيميري لأل نمال .وينبغم
لملولمم ب ميمتوى لسطنمو وميمتوى لسستمزلل ولجلهمد .إذ مم لسموهت أن يت مو لملم:م ،يف نليم دويلم
لألجل ومضقدن ،ليل متتاسي م ماا ب لسافامن ولسورو ل ألن ذسن يتطلب ل تثنا ل مالهم
يف لسقد ل ولستانوسوجيا ولسنظت وإمل ن لستغيمري .وممع تقمدل لسضنمل ،جيمب أن ي:ل مى يف لست منيت لسمد ت
لسذي تقدمه لى لمليتوى لسقط:ي لسوكاس غري لملقين  .وم لمل:ج أن جتضل نلي إ امن لستشايل
لملتوخان ألر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي هذل أكث :أمهي م ذي قبل.
وجيد لستوكيد م:ن أخ:ى لى أن لسرتكيز لى لمليتوى لسقط:ي رق س جيدي نفضان ايك إن
نليما تيميري لأل نمال جيمب أن تضامممل بوصمفها ناصم :مم هياممل متااممل .وسمذسن ،مياون م م
لخلطو لس تن:ل يف ت:كيز لجلهوم لى نليا تييري أ نمال مشمرتك لمى لمليمتوى لسقطم:ي؛ بمل مم
لسض:و ي صياغ ل رتلتي ي املي تند ج يف إدا ها "مااتب لسد ت لإلمل ي" لى لمليتوى لسقط:ي.
وينبغ لسنظ :إىل لسف:حت لملتاا لى لمليتوي لسقط:ي ولسضامل ابسقرتلن مع بضضها لسبض .
وا لآلن ،مل جي :تق:يبان أي حتليل س :ت ميا سلنض قدمان يف ما يتضل ابخلدما لملشرتك
ب م لملؤ يمما لممى لمليممتوى لسضممامل  .وينبغ م أن حتمماول جمنو م لألمممت لملتحممدن سلتنني م لملي ممتدلم ،
ولجملنو لملضني ابسبتاا ل يف جمال لأل نال لستابض هلا ،إجيام رهت مشمرت سلنهمال لسميت يلمزل تنفيمذها
دلي مان ،وسلخيمما ل لملتاا م م م أج ممل لستنفيممذ لسفضممال سلنهممال لألخ مم:ى .وينبغ م أس حت مول مماذج تي مميري
لأل نال لسيت ت:كز لى لسالم:كزي مون لسنظ :مبوضو ي يف مهال لسد ت لمل:تبط مبولقع مضين  .إذ مل يضمد
نقل نلي لختاذ لسق:ل ل لسربانجمي دتاج إىل نلي نقل إمل ي مولهي ابساامل.
و يتض أيضان إيالم لسهتنال سوضع لإلدا لملنا ب سلحولرز .رتلن لدمولرز سييما ولضمح
سلضيمان .وينبغم أس ياممون لستضماون يف جمممال نليما تيميري لأل نممال جمم:م إضممار إىل لدارظم لسضامي م
سلندي:ي لستنفيذي  .بل ينبغ أن يشال جزملن م تقييت لألملم ،ومم مث لس مرتل بمه نمد لسن ما يف
لإلجناه ويف ااس لإلخفال.
وقد ل تحداا ا مؤ يا اتبض ملنظوم لألمت لملتحدن م:لكز خدما مشرتك ميا أن
تور :خدما ساياان أخم:ى ،وميام أن متضم قمدمان صموب لستوايمد لمى مم :لسمزم  .ويضتمزل لألمم
لسضال ل تاشا إمااني توايد لخلدما غمري لمل:تبطم مبولقمع مضينم يف ما أو مبع شمباا مل:لكمز
لخلدما لملشرتك  .وا لآلن ،س توجد أي آسيم سلنضم هبمذل لسضنمل قمدمان .وميام ت مو تشمايال
متنو م ايممب بيمماان لجلمدوى ،ونطممال لخلممدما لحملمدمن ،ولس:غب م يف لستغيممري ولسقمد ن ليممه .وتتنثممل
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إادى لسط:ل لسضنلي سلنض قدمان يف مجع لملؤ يا لملنا ب يف جملس أو منتدى سلخدما لملشرتك
سوضع بيان لجلدوى ولست نيت لستشغيل سلخدما لملشرتك لسضاملي  ،مع خيا ل تتضل ابسنطال وبد ج
لستضقيد .وينبغ أن يقدل لجمللس أو لملنتمدى توصميا تتضلم إبممماج لستانوسوجيما لسناشمئ يف ت:تيبما
لخلدمم  ،وأس يشم :إس نممالم لخلمدما ومقمدميها .ويشممدم لملفمتش لمى أمهي م إجم:لم حتليمل سرتتيبمما
لخلدما لملشرتك وت نينها ،وسيس سآلسي لحملدمن سلقيال بذسن (لستوصي .)10
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أوالا -مقدمة
 - 1تضهد وادن لستفتيش لملشرتك  ،وقد نظ :ال  2016يف لستدلبري لسيت يغلب ليها
لسطابع لسدلخل لسيت لختذهتا مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن م أجل حتي كفامهتا لإلمل ي
اب تحدل م:لكز س لخدما لملشرتك لملتضدمن لملهال يف لملولقع لملنخفض لستالف  ،بد ل ر:حت
حتقي تلن لملؤ يا ملاا ب يف لسافامن ابسضنل مضمان(  .)6ويتضمن لسيميال لسييا ماي هلمذل
لس تض:ل توجيها لجلنضي لسضام لملتا :ن ،وس ينا يف آخ :ق:ل ي هلا يتضلقان اب تض:ل
لسييا ا لسشامل لسذي جي:ي كل أ بع نول  ،ومها لسق:ل لن  226/67و ،243/71م أجل
د:ي لدد م
لسيض إىل تقد خدما م ت تتيت ابملزيد م لسافامن م ايك لستالف
لهمولجي لملهال وخف لستاماسي لإلمل يم وتاماسي لملضمامال بتوايمد خمدما لسمد ت لمى
لمليتوى لسقط:ي؛ وش:ل تقد لسد ت لملتاامل لى نطال منظوم لألمت لملتحدن خلط لستنني
لمليتدلم سضال .2030
 - 2ونطمال لخلممدما لملشمنوس يف إدمما بنممد "خمدما لسممد ت لإلمل ي" همو نفممس نطممال
" نليا تييري لأل نال" لمليتخدل يف لستقا ي :لألخرين سطم لسضال .وبنوم لخلدما لملضني لسيت
وص ممفتها جمنو م م لألم ممت لملتح ممدن لإل ائيم م هم م لملم مول م لسبش مم:ي  ،وش ممؤون لملاسيم م  ،ولملشم مرتاي ،
ولسلوجيم ممتيا  ،وتانوسوجيم مما لملضلومم مما ولست م مماس  ،وخم ممدما لمل:لر م م  .وميا م م ل م ممتخدلل
لمل طلح كنرتلمر .
 - 3ولسف:ضي لسيت يقول ليها هذل لس تض:ل ه أن لستضاون ب لسوكاس يف جمال لسد ت
لإلمل ي ينبغ أن ياون هامران .وينبغ لسنظ :إىل لستضاون أو لستآه أو لسضنل لملشرت م ايك
لمليامها لمللنو يف تنفيذ لسوساي لسربانجمي بافامن ورضاسي  .و غت أن تااسي لملضمامال
لملتضلق ابسضنل لستضاوَّ قل ما حتيب ،رهناا هام أيضان يف حتديد ما يتت لستضاون بشونه وما هو
لسشمال لسممذي ينبغم أن يتخممذه لسضنمل لستضمماوَّ .و ممامن مما تممد ت لملبمام ل ببيمماان لجلممدوى
ول تض:لضا ما بضد لستنفيذ.
 - 4وينبغ دل لستقليل م أمهي تشضب لإلدا لملؤ ي سلضنل لجلنا لملتضل بضنليا
تييري لأل نال .وساياان لألمت لملتحدن أجهزهتا لسذلتي سلد ت لإلمل ي .وتنزع لساياان لسابرين
إىل لسضطالع مبضظت نليا تييري لأل نمال لخلاصم هبما ،ولسميت ل متحد مم أجلهما بضم
لملؤ يمما لساب ممرين م:لك ممز خممدما مش ممرتك سالض ممطالع يف لملقممال لألول ابخل ممدما لملتضلقم م
ابملضامال  .وتضتند لملؤ يا لس غرين أو لملتو ط لد ت بد ج أكرب لى لخلدما لملقدم
م مؤ يا أخ:ى ،مثل لسربانمم لإل ائ  .و لى لمليتوى لسقط:ي ،رهنن لساياان لملقين لسيت
هلما تولجممد هممال تفم إىل اممد كبممري اباتياجاهتما لسذلتي م  ،بيننمما تيمضى لسايمماان ذل لستولجممد
لس غري إىل لس تفامن م قد ن لسد ت سدى لسربانمم لإل ائ أو غريه .وتيتخدل لسوكاس غري
لملقين لسضامل يف بلد ما مزجيان م لسرتتيبا لسيت ختتل ايب لسوكاس وايب لسبلد ،رت ضل
موظف لملشا يع يضتندون أاياانن لى لسد ت لسذي تقدمه هياكل إقليني  ،وأاياانن لى مقدم
لخلدما لملقين  ،ويف أكث :لألايان لى لسربانمم لإل ائ  ،ابسنيب سطائف م لخلدما .
__________

( )6
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 - 5وختتل لساتياجا لستشغيلي لختالران كبريلن ب لملؤ يا  ،إذ يضتند بض لسربلمم
ل تناملن شديدلن لى لملضا وينحو حنو بنام لسقد ل  ،يف ا ييتخدل لسبض لآلخ :منظو لن
إنيانيان ي قول لى لاتياجا تشغيلي ددمن ،واي لستوقيا وأبضام ليل لإلمدلم لس:ئييي ،
وميا أن تضا إسيها وساي تتضل مب نو ا ددمن م لسياان موضع لسهتنال .وتزيمد
م م ج لستضقيد لسختالرا ب لملؤ يا يف جمال لإلمل ن ،ويف لجلها لملضني هبا ،ولسنظت
لإلسارتوني ولسقول د ولإلج:لمل  ،ووترين لسضنليا  ،واقار لملؤ ي .
 - 6وقد شهد لسييال لسذي يقدل يف إدا ه هذل لستق:ي :تطو لن كبمريلن منمذ بدليتمه .وقمد قمدل
لألم لسضال ،ل ت اب سق:ل لجلنضيم لسضامم  ،243/71مقرتاما بضيمدن لملمدى إل مامن تنظميت
منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي م نان خلط ال  .2030وذك :أنه ينبغ مضاجل نليا تييري
لأل نال لسزلئدن لداج وغري لسفضاسم  ،ولقمرت أن ت مب لخلمدما لستشمغيلي /مهال مااتمب
لسمد ت لإلمل ي لملشممرتك لخليما لستلقممائ ألر:ق م لألممت لملتحممدن لسقط:ي م (  .)7وقمد ابمما لجلنضي م
لسضام ابستدلبري لسيت يتوخاها لألم لسضال ،مبا يف ذسن ماتب م ت مشرت وهد دنو يتضل
ابملباَّ لملشرتك (  )8وييضى هذل لستق:ي :إىل تقد منظو ميتقل بشمون لسفم:حت لملتاام ستحقيم
ماا مب يف لسافممامن ،ولستممدلبري لسالهمم ستحقيقهمما ،ل ممتناملن إىل لست ما ب لسيممابق وإىل حتليممل
لملضلوما لجملنض خالل لس تض:ل .
ال منذ قوم.
 - 7ويشال لكتياب لسافامن لإلمل ي د:ي لستضاون ب لسوكاس شاغ ن
وتشم يع لجلنضيم لسضام م يف لآلونم لألخممرين سفام:ن مااتممب لسمد ت لإلمل ي ولملبمماَّ لملشمرتك سممه
ولب متا :ن يف لملاض لسبضيد .رقد حتداا لجلنضي لسضام  ،يف نلي إ امن لستشايل لستا خيي
لسميت قامما هبما مال  ،1977م ضم:و ن حتقيم أق مى قمد مم لستوايمد يف لسرتتيبما لإلمل ي م
سطنشط لستنفيذي م أجل لستنني  ،مبا يف ذسن إنشام نظال مشرت سلنشرتاي ونظمال موامد
سلنمموظف  ،ونظممال مش ممرت سلتوظي م ولست ممد يب(  .)9ومنممذ لنضقممام مو ن لجلنضيم م لسضام م لسثانيم م
ولأل بض لى لألقل ،تد و لس تض:لضا لملتتاسي سلييا ا لسيت جت:ي كل اال نول وكل
أ بع نول سطنشط لستنفيذي م أجل لستنني بط:ل خمتلف إىل تبيي لسقول د ولإلج:لمل
وت:شميدها ومولممتهمما مم أجممل لدممد مم تامماسي لملض مامال  ،وحتقيم ماا ممب يف لسافممامن،
وختفيم لأل بمام لسميت تتحنلهما لسيملطا لملضميف ؛ وتضزيمز لملبماَّ لملشمرتك ؛ وتمد يت لخلممدما
لملشرتك وتوايد لهلياكل لأل ا ي لإلمل ي ؛ وتنفيذ وذج ملاتب مشرت خالل إادى لسدو ل
لسيت متتد لى اال نول .
 - 8ووضضا ؤي دنوا وشامل يف ق:ل لجلنضي لسضام  226/67لملتضل ابس تض:ل
لسشامل سلييا ا لسذي جي:ي كل أ بع نول  .وقد م ا ريه لجلنضي لسضام إىل ما يل
•

وضع رهت مشرت ملا ه لستااسي لستشغيلي ابسفضل؛

•

لختاذ لملؤ يا ستدلبري م أجل تضزيز لسافامن لسدلخلي ؛

__________

( )7
( )8
( )9
2

.A/72/124-E/2018/3
لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،279/72لسفق:ن .6
لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،197/32لمل:ر  ،لسفق:ن .32
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•

ت ممورري لخل ممدما لملش ممرتك يف مجي ممع لس ممدولئ :لإلمل يم م ل ممى مجي ممع لملي ممتواي حبلم ممول
ال  2016لى أ اس أنظن وقول د و يا ا وإج:لمل موادن؛

•

تواي ممد خ ممدما لس ممد ت ل ممى لملي ممتوى لسقط مم:ي ،م م د:يم م وكاسم م لئ ممدن أو م:كم ممز
سلخدما لملشرتك اتبع سطمت لملتحدن ،أو ت:تيبا لس تضان مب ام خا جي ؛

•

لستولرم لستشممغيل بم لسممنظت لمل:كزيم ستخطممي لملمول م يف لملؤ ي ما  ،كضاممل متا م
سييا ا لخلدما لملشرتك .

 - 9وينبغع ملن ومة األمم املتحدة ،وهع بددد حتديد مسار لنلضـع قـدم ا االعتلـاد
عنـى الـدروس املسـتفادة مـن اجل ـود السـابقة ،أن تسـتن م مـن النطـا الكامـ ملـا تو /خت ـ
اجللعية العامة ينذاك ،والن ج املتكام الذي أوصت اتباع  .وال تزال مواضيع ا الشامنة
املتعنقة التوقعات الشفافة لنتكاليف اإلدارية بغا الن ر عن مددر التلوي  ،والكفاءة
الداخنية بوصف ا عامالا مساعد ا لتدابري الكفاءة التعاونية ،والتوفري املتكام ملا هو مشرتك
بني امل سسات ،حـ يف اريـاالت الـ ختتنـف في ـا الـوالايت ال انجميـة ،ذات صـد حـ
اليـوق .ورغـم أن األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـ التنليـة إ ـار الـف األايـة ،فـجن اعتلـاد هنــج
شام من شأن أن أيخذ يف االعتبـار االحتياجـات والقـدرات املناسـبة لعلنيـات املسـاعدة
اإلنسانية والسالق ،واألوج األخر لتواجد األمانة العامة لألمم املتحدة.
 - 10ويتولصل لسيض إىل تضزيز لستضاون ب لسوكاس  ،لملطلوب يف كثري م لألايان ،م
أجمل حتقيم لسافمامن لممى كمل مم لمليممتوي لسضمامل ولسقطم:ي م د:ي م جمنو م متنو م م م
لملبام ل ولسضنليا لى م :لسزم  .رضلى لمليتوى لسضامل  ،كان هنا ميا ئييم يف إدما
لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن وشبااهتا لسوظيفي  .وقد نلا آسيا لسل ن  ،يف مجلم
م مما نل مما لي ممه ،ل ممى تني ممي لسييا مما ولإلج مم:لمل وتبي مميطها يف دائفم م مم م لجملم مماس
لملولضيضي  ،ووضضا ب:لمم مشرتك  ،وتوجيها وأمول ت:م إىل تييري لستضاون لى لمليتوى
لسقط:ي .وهنا ميا هال آخ :هو ،بطبيض لدال ،تقد لخلدما م جانب بض لساياان
نياب كياان أخ:ى ،مثل لخلدما لسيت يور:ها لسربانمم لإل ائ .
 - 11وكممان لمليممتوى لسقطمم:ي دممل ت:كيممز خ مماحت لممى ممم :لسممزم  ،ومتيممز ابستش م يع لملتقط ممع
خلدما لملباَّ لملشرتك وما يت ل هبا م خدما مشرتك  ،وبمنهم تقمد لخلمدما  ،لألكثم:
ال ،لملتوخى يف ن  :توايد لسضنليا م " توايد لألملم" ،ولسهتنمال لسمذي يموىل ااسيمان
تاام ن
ال إىل لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال
س رتلتي يا نليا تييري لأل نال ،بوصفها بي ن
لجلهوم آسيا جمنو لألمت لملتحدن لإل ائي جلضل لدلول
لى لمليتوى لسقط:ي .وتد ت هذه
َ
لملؤ يي لسيت ج:ى تطوي:ها يف إدا لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن متاا لى لمليتوى
لسقط:ي ،وستقد توجيها تانيلي وأمول وأد :سل:صد ولإلبالغ.
 - 12وياشم ل ممتق:لم لملاضم أنممه غمت دلبمما لهليئما لستشمم:يضي لملتام :ن ،ولسضديممد م م
لملبام ل لملشرتك ب لسوكاس لى لمليتوى لملؤ ي ولمليتوى لسقط:ي ،رهنن لمليا لأل ت هو
حنمو وضمع أدم :و نليمما ميمتقل سلمد ت لإلمل ي مم قبممل لملؤ يما لسميت تضتمرب أن ا نهمما
يين هلا بذسن .وينضاس هذل يف إ نال نظت ميتقل ستخطي لملول م يف لملؤ ي ا  ،و ول
بياني م متني ممزن سلحي ممااب  ،وتب مماي يف لسقول ممد ولإلج م:لمل لملتضلقم م بضنلي مما إمل يم م مماالم م ،
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ولختال يف لملضايري لس تقني سنظت تانوسوجيا لملضلوما ولسنظت لملت ل هبا ،وأد :سل:قاب لسدلخلي
تضاممل لسشم:كام مم لألمممت لملتحمدن ،يف ديمد مم لجلولنممب ،كنخماد :خا جيم مماالم سل همما
لسفا ل لألخ:ى م لألد:ل لسثاسث  .ووصل لستضاون إىل م:لال تاون ريها خمتل اذج تييري
لأل نمال قائنم لممى م ملح مشممرتك  ،س لمى أاما هتممد إىل موذج ستيمميري لأل نمال مواممد
بد ج أكرب ابسنيب سضنليا تييري لأل نال لملشرتك ب لجلنيع.
 - 13وهمذل س يضممين أنمه س جيمم:ي لإلقم:ل ابسف:ص م لملتاام  ،وإن كممان بد جم منخفض م  .رقممد
لقرتاا لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن ،يف مقرت تطلض  ،م ل جدوى م:لكز لخلدما
لملشممرتك ب م لسوك مماس  ،إذ ل تممرب أن ذسممن ميام م أن ياممون د:ك مان ئيي مميان سلافممامن مقا نم م
ابخلدما لسقائن لمى رم:لمى لسوكماس  .ول تمرب ذسمن أيضمان امارزلن دمتنالن سمزايمن لملولممم بم
مما مما تيمميري لأل نممال كو مماس مما م ستق ممد لخلممدما لإلمل ي م لممى أ مماس مشممرت بم م
لسوكاس بوجه ال(  .)10ومل ينفذ هذل لملقرت ولجته بضمد ذسمن مدم مم لملؤ يما حنمو وضمع
ت:تيباته لسذلتي سلخدما  ،لخلاص مبؤ يته .وورقان ألمان جملس لس:ؤ ام لستنفيذي يف منظوم
لألمت لملتحدن لملضين ابستنيي  ،رهنن خط لسضنل لملتضلق مبولمم مما ا تييري لأل نال كانا
يف ال  2007لملبام ن لملنظن لألوىل ولسوايدن ملولمم وتوايد لملهال لستشغيلي  ،وقد لختا
لسل نم لس:ريض م لمليممتوى لملضنيم ابإلمل ن لسبممدم مبشمما يع دممدمن لألهمدل بشممال أرضممل ومض:ر م
بشال أمل .ومل يا لسوقا آنذل قد اان لى ما يبدو ملبام ن أو ع نطاقان مثل إج:لم تقييت
شامل مل:لكز لخلدما لملشرتك ب لسوكاس .
 - 14و غت لجلهوم لسابرين لملبذوس سل نع ب خمتل ناص :لسد ت لإلمل ي لمى لمليمتوى
لسقط:ي ،رهنن هذه لجلهوم لألرقي مل تنضاس يف تدلبري مماال يف لملقا م أجمل هتيئم لسظم:و
لسييا اتي لسالهم سلتاامل لى لمليتوى لسقط:ي .وتور :خط ال  2030إدا لن جديدلن ملضاجل
هذه لملشاكل لحملرين لسقائن منذ مدن.

ألف  -النطا واألهداف
 - 15يف ضموم لساتياجمما إىل لستضمماون لألرق م وإ ممامن تنظمميت كيفي م هايمن منظوم م لألمممت
لملتحدن ألا :ما تقدمه م م ت سل هوم لسودني إىل أق ى اد ،رهنن أهدل هذل لس متض:ل
هم تقيميت لسفم:حت لسميت يتيحهمما لستضماون بم لسوكماس مم أجممل تضزيمز كفمامن خمدما لسممد ت
لإلمل ي ولستوصممي بتممدلبري تيممتهد حتقيقهمما .و لممى وجممه لستحديممد ،ييممضى لس ممتض:ل إىل
ما يل
•

•

توضي ما تضتربه لملؤ يا مطلوابن مبوجب خط ال  2030م ايك جضل تقد
خدما لسد ت لإلمل ي مشرتكان ومتاامالن لى حنو أكرب؛
تقممدي :ا ممت لمل مول م لملخ
لمليتوى لسقط:ي؛

م ستقممد خممدما لسممد ت لإلمل ي بشممال ممال و ل ممى

__________

(  )10لنظ :لسوايق  ،CEB/2007/HLCM/16لسفق:ن .36
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•

ل تخالحت لسد وس لسيت ينبغ أن ييرتشد هبا يف ت:تيبا لمليتقبل م لستضاون لدايل
ب لسوكاس يف جمال لسد ت لإلمل ي لى لمليتوى لسقط:ي ،مع لسرتكيز بوجه خاحت
لى ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال وم:لكز لخلدما لملتاامل لى لمليتوى
لسقط:ي؛

•

تقييت لستفا ل ب لسرتتيبا لملتضلق ادما لسد ت لإلمل ي لى لمليتوى لسقط:ي،
و لى لمليتوي لسضامل ولإلقلين ؛

•

تقيميت لسفم:حت لملتاا م سال متفامن م م لسموساي ولسقمد ل لسقائن م يف منظومم لألمممت
لملتحدن م أجل تقد لسد ت لإلمل ي؛

•

تقييت لسف:حت لسيت يتيحها لس رتل لملتبامل ب لملؤ يا ابسييا ا ولإلج:لمل
لسيت يتبضها كل منها بوص ذسن ل رتلتي ي ستحقي لسافامن؛

•

م ل متطلبا لإلمل ن ولسقيامن ولسشفاري م أجل مرع
لإلمل ي بافامن.

ل تقد خدما

لسد ت

 - 16ويقرت لس تض:ل أ اسيب ستحديد لملهال لسيت ميا لسضطالع هبا يف بيئا تشا كي
لى لمليتوى لسضامل ولمليتوى لحملل  ،ابإلضار إىل حتديد لخلدما لسيت تتطلب أن تقدل لى
لمليتوى لسقط:ي وما لسذي ميا حتويله إىل ميتوى لخلدم لسضامل أو لإلقلين  .وهو ينظ :أيض ان
يف خيا ل سلتغلب لى لدولجز  -لدقيقي أو لملت و ن  -لسيت متنع لستضاون م حتقي ماا ب
يف لسافامن.

اء  -املن جية
 - 17ورقمان سلنقماييس ولملبماما لستوجيهيم  ،وإجم:لمل لسضنمل لسقائنم ملخمل وامدن لستفتميش
لملشرتك  ،تضننا لملنه ي لسيت لتبضا يف إ دلم هذل لستق:ي :ل تض:ل واثئ وتقا ي :منظوم
لألمت لملتحدن وغريها م لسواثئ ولستقا ي :لملتاا سلضنول ،وق:ل ل لهليئا لستش:يضي  ،ولستقا ي:
لسيممابق سواممدن لستفتمميش لملش ممرتك  ،وتقمما ي :لهلي ئمما لس:قابيم م لألخمم:ى ،ولستقيينمما لملي ممتقل ،
ولستوجيهما لملتضلقم ابسضنليمما لملشمرتك ستيمميري لأل نمال لملقدم م مم جمنو م لألممت لملتحممدن
لإل ائي  ،ولسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن .وأج:يا مقابال أوسي مع لجلها لملضني قبل
بدم م:ال مجع لملضلوما لستف يلي  .وأجم:ي ل متض:ل ماتمل سلواثئم ذل لس مل ابملوضموع
ولسقضااي لحملدمن ريه تلته م:ال مجع بياان مشلا لسبياان لسنو ي ولساني .
 - 18وأ ملا االام ل ممتبياان إىل جهما خمتلف م رقمد أ ممل ل متبيان مؤ ي م إىل 28
مؤ ي مشاك  ،م بينها مؤ يا هلا نليا ميدلني  ،وو م منها  19ملن؛ وأ ل ل تبيان
إىل أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي لسم  34لسيت أبل ماتب جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم
يف أولئل ال  2018أباا وضضا ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال (و م  23ملن)؛ وأ ل
ل تبيان إىل أمان جملس لس:ؤ ام لستنفيذي يف منظوم لألمت لملتحدن لملضين ابستنيي وإىل ماتب
جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم بوصفه أمان لجملنو  .ول تند لس تض:ل أيضان لى
لسد ل م م لس تق م ممائي لسضاملي م م ألر:ق م م إمل ن لسضنلي مما لسم مميت أج:هتم مما إمل ن لسشم ممؤون لسقت م ممامي
ولسجتنا ي  ،ولسيت صد يف شبال/رربلي 2018 :ك زم م لسضنليا لس:ل خ س:صد تنفيذ
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قم:ل ل لجلنضي م لسضام م لملتضلق م ابس ممتض:ل
لستنفيذي م أجل لستنني .

لسممذي جيم:ي كممل أ بممع ممنول سييا م لألنشممط

ملهال لسد ت
 - 19ويف غياب بياان قابل سلنقا ن ب لملؤ يا ست قدي :لملول م لملخ
لإلمل ي ود ت ر:حت حتقي لسافامن ،ج:ى لس تنام لى لسبيماان لسميت مجضهما لألمم لسضمال.
وقد ل تضان لألم لسضمال امربل جلنمع لسبيماان لملنا مب نتي م سختماذ لسقم:ل  ،243/71أوسن
ستقد تق:ي :لملهال ولسقد ل يف منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي سد ت خط ال  ، 2030مث
ال بشون نليا تييري لأل نال ك زم م إ مامن
كخطون اثني  ،تقد مقرتاا أكث :تف ي ن
تنظميت منظوم م لألممت لملتحممدن لإل ائيم  .وقممد دلممب لملفمتش أن تتمما سوامدن لستفتمميش لملشممرتك
إمااني لد ول لى هذه لسبياان  ،ومس ماتب لألم لسضال بذسن .وج:ى ،مبيا دن خبري
ل تشمما ي ،حتممديك تل ممن لسبيمماان ولستحق م مم م صممحتها مممع لملؤ ي مما لملشمماك يف وا ممدن
لستفتيش لملشرتك لسيت قدما موملن ،ول تانلا ابسبيماان لسمول من مم مؤ يمت مل تم:ملن لمى
لسطل ممب لألويل ،سي م ممل لجملن مموع إىل  .)11 (13وابسنيم ممب سلنؤ يم مما لس مميت مل تم مم:م ،ل م ممتخدما
تقدي:ل ل تند م ل تض:ل لملهال ولسقد ل .
 - 20وأج:ى لملفتش ،مضتندلن لى لس:موم لى لس تبياان  208 ،مقابال مع ميؤوس
يف لملؤ يا لملشاك ولستنس أيضان آ لم لآلسيا لملشرتك ب لسوكاس وه جملس لس:ؤ ام
لستنفيذي /لسل ن م لس:ريض م لمليممتوى لملضني م ابإلمل ن ،ومنظن م لألغذي م ولسز ل م سطمممت لملتح ممدن،
ومنظنم م م لسضن م ممل لسدوسيم م م  ،وبم م م:انمم لألم م ممت لملتح م ممدن لملش م ممرت لملض م ممين بف م ممريوس نق م ممص لملنا م م م
لسبش:ي /لإليده ،ومفوضي لألمت لملتحدن لسيامي سشؤون لسالجئ (مفوضي شؤون لسالجئ ) ،
وب:انمم لألمت لملتحدن لإل ائ (لسربانمم لإل ائ ) ،ومنظن لألمت لملتحدن سلطفوس (لس يونييي )،
ومنظن لألمت لملتحدن سلرتبي ولسضلت ولسثقار (منظن لسيونياو) ،وهيئ لألمت لملتحدن سلنياولن
ب لجلني ومتا لمل:أن (هيئ لألمت لملتحدن سلن:أن) ،وماتب لألمت لملتحدن خلدما لملشا يع
(ماتمب خمدما لملشما يع) ،وصمندول لألمممت لملتحمدن سليماان (صمندول لسيماان) ،ولألمان م
لسضام سطمت لملتحدن ،وماتب جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم  ،وب:انمم لألغذي لسضامل ،
ومنظن لس ح لسضاملي  ،ومنظنو أر:ق لسضنل لملولضيضي لسيت أنشوهتا لجملنو لملضني ابسبتاا ل
يف جمال لأل نال لستابض جملنو لألمت لملتحدن لإل ائي  .وج:ى لسضطالع ببضثا إىل مااتب
لملقا  ،وبض أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي  ،وم:لكز لخلدما لملتاامل لى لمليتوى لسقط:ي يف
ابناو  ،وب:لهيليا ،وكوبنهاغ  ،وهانوي ،وكيغايل ،ومباابَّ ،ونيويو  ،واب يس ،وب:لاي ،وب:يتو اي
و وما .وأج:ى لملفتش أيضان مقابال مع خربلم بشون لخلدما لملشرتك يف لسقطاع لخلاحت.
 - 21ولستنيا تضليقا لملؤ يا لملشاك لى مش:وع لستق:ي :وأخذ يف لس تبا ند
وضممع لس مميغ لسنهائي م سلتق:يمم .:وورق مان سلنممامن  2- 11م م لسنظممال لأل ا م سواممدن لستفت مميش
لملشرتك  ،وضضا لس يغ لسنهائي هلذل لستق:ي :بضد تشاو لملفتش يف ما بينهت سختبا ما جام
ريه م ل تنتاجا وتوصيا يف ضوم لسجتاه لسفا:ي لسضال سلوادن.
__________

(  )11منظنم م لألغذي م م ولسز ل م م  ،ومنظنم م لسضنم ممل لسدوسي م م  ،ولس ممربانمم لإل م ممائ  ،وب م م:انمم لسبيئم م  ،ومنظن م م لسيونيم مماو،
وصندول لسياان ،ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ولسيونييي  ،ولسيونيدو ،وماتمب خمدما لملشما يع ،وهيئم لألممت
لملتحدن سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي .
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 - 22ويتضن لستق:ي :ش :ت وصيا منها مثمان موجهم إىل لس:ؤ مام لستنفيمذي ملؤ يما
منظوم لألمت لملتحدن ولانتان موجهتان إىل لهليئا لستش:يضي  .وتييريلن ستناول لستق:يم :وتنفيمذ
توصياته و صد تنفيذها ،يتضن لمل:ر  2جدوسن يب لستوصميا ذل لس مل بامل مؤ يم ،
وددم ما إذل كانا موجه إىل لهليئ لستش:يضي أو لستنفيذي أو لس:ئيس لستنفيذي سلنؤ ي .
 - 23ويوم لملفتش أن يض:ب تقدي:ه جلنيع م ا دوه يف إ مدلم همذل لستق:يم ،:وب مف
خاص مل شاكول يف لملقابال  ،و مول لى لس تبياان وجامول ديب خاد :مبا سديهت م
مضما وخمربل  .وهمو ينموه أيضمان ممع لستقمد ي :ابسمد ت لملمايل سال متض:ل لسمذي قدمتمه ااوم م
ويي:ل ولسيونييي .

جيم  -سيا خطة عاق 2030
 - 24مم أجممل لمليما دن يف وضممع همذل لس ممتض:ل يف لسيميال لسييا مماي لملنا مب ،ممئل
مجيع لملؤ يا لملشاك كي ميا سلتضاون ب لسوكاس يف تقد خدما لسد ت لإلمل ي أن
ال كنما تتطلمب ذسمن خطم مال  .2030وأرمم:ه
ييماهت يف تنفيمذ لسمربلمم بشمال أكثم :تامام ن
لس:موم االا ناص :ئييي ر:ص حتقي ماا مب يف لسافمامن وورمو ل ميام أن حتم :ممول م
سلنهال لسربانجمي ؛ وسفا بضع لملؤ يا لسنظ :إىل لس:ولب لسقوي لسقائن ب تقد لخلدما
لسيت ميا أن تيتفيد منها جها أخ:ى؛ وسفا
ولسد ت لسييا اي وتضزيز لسقد ل لملتخ
بض لملؤ يا لسنظ :إىل لسقيوم لملف:وض لى تقد لخلدما لملتاامل ولس ناشئ لختال
لسبيئا لهليالي ولإلمل ي ولستنظيني .
 - 25ولهملم لسهتنال ابجلانب لملتضل بضنليا تييري لأل نال يف يال خط ال 2030
بفضل تقا ي :لألم لسضال إ امن تنظيت منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي  ،ولختاذ ق:ل لجلنضي
لسضام م )12 (279/72؛ ول ممتحدل جيممل جديممد م م لألر:ق م لسقط:ي م  ،ول تنممام اممم مممنق إهلم
حتديد لستولجد لسقط:ي ،وإ ام ن لسنظ :يف مو لملااتب لملتضدمن لألقطا وقد لهتا ومول مها يتطلب
مجيضها أ يان منا ب سرمل ن ولسد ت.
 - 26وكان هنا تق:يبان يف كل هاي ن قال هبا لملفتش وكل مقابل أج:لها مع أر:ق لألمت لملتحدن
لسقط:ي  ،و اام اط ال  2030وبيياقها ،إىل جانب لس رتل بتوقع لملشاك يف لجلهوم
لستضاوني لملتضلق مبهال لسد ت لإلمل ي.

__________

(  .A/72/124-E/2018/3 )12و .A/72/684-E/2018/7
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اثنيا -نطا فرص حتقيق مكاسب يف الكفاءة عن ريق التعاون بني الوكاالت
 - 27أى لملفمتش ،نممد م ل م رمم:حت حتقيم ماا ممب يف لسافمامن م د:يم لستضمماون ب م
ملهال لسد ت لإلمل ي و لسنطال
لملول م لملخ
لسوكاس  ،أن م لملفيد تقد مضلوما
لحملتنل سلفولئد لسيت ميا جنيها .رن شون ذسن أن يوض أمهي لسف:ص ولألوسوي لسيت ميا أن
متثلهمما .إس أن م م لخلطممو لسنظمم :إىل رمم:حت حتقي م ماا ممب يف لسافممامن ،لسمميت ميا م أن يور:همما
لستضماون بم لسوكماس  ،مم خمالل منظمو حتقيم لسورم و ل لملاسيم لملتوقضم رقم  .رقمد خل ما
وادن لستفتيش لملشمرتك  ،يف تق:يم :صمد ممؤخ:لن م إنشمام م:لكمز لخلمدما يف منظومم لألممت
لملتح ممدن ،إىل أن لملؤ ي مما  ،يف ت م ممو ها هل ممذه لملبم ممام ل ولقرتلاه مما ،ق ممد بلم ممو دائفم م م م م
لألهدل لسنو ي  ،منها حتي نو ي لخلدما  ،ولستخ ص ،وإمل ن لملخاد :لى حنو أرضل،
وتضزيز ت:كيز لسبضثا  ،ا إذل بدل أن لهليئا لستش:يضي تا:س مضظت لسهتنال ستحقي ورو ل
ماسي (  .)13ومفهول لألم لسضال سل ضنليما لملشمرتك ستيميري لأل نمال يشمدم أيضمان لمى حتيم
نو ي لخلدما و ضا لسضنالم ،ولسمتثال إلمل ن لملخاد :وضولبطها ،ولألهت م ذسن أن همذل
م شونه أن يفي لجملال ساياان لألمت لملتحدن سا ت:كز لى وسايهتا ومهامها لسربانجمي ( . )14
وينبغ رهت لسف:حت لملتاا لى أاا تشنل تفضيل تلن لألهدل لسنو ي .
 - 28وينبغم أن ياممون لسرتكيممز لسنمو جممزملن س يت مزأ م م إ مامن ت ممنيت نليمما تيمميري
لأل نال لى أ اس لسرتتيبا لملشرتك ب لسوكاس ألنه يرب لملشاك  .ولإلصال يف نليا
د:ي خف لسقد ن يف لمليدلن بتحويل لسضبم
تييري لأل نال لسذي يبدو أنه دق ورو ل
إىل موظف لسربلمم غري قابمل سلمد ت .ومم لسنتمائم لسثاب تم لمليمتقان مم لملقمابال لسميت أج:يما
سغ :هذل لس تض:ل أن لملؤ يا ميتضدن أشد لس تضدلم سلتضاون إذل كان لملنتوج أرضل .
وتاام س توجد أي ااس ياون ريها "لأل خمص" همو لسضن م :لسوايمد س م "لألرضمل" .وينبغم أن
يد ت حتقي هذه لألهدل لسقياس لملوضو سطملم ولإلبالغ بشفاري  .وت:م يف لسف ل " ابضان"
لقرتلاا بشون صد لألملم ولإلبالغ.
 - 29ولألبضام لملاسي سف:حت حتقي لسافامن ابسغ لألمهيم أيضمان .وببيماد  ،س ميام يف همذه
لمل:ال  ،أن يض :لملم:م بدقم مما هم لسورمو ل لسميت ميام حتقيقهما بمزايمن لسافمامن يف نليما
دل وجوم
تييري لأل نال لى أ اس لستضاون ب لسوكاس  .وتظه :سلضيان االا قيوم ه
هلذه لملهمال؛ و مدل وجموم
لملول م لملخ
بياان شامل وقابل سلنقا ن سدى لملؤ يا
لمليتواي لداسي سلافامن يف نليا تييري لأل نال؛ و دل لسوضمو
مضلوما أ ا ي
بشمون ممما إذل كانمما هنمما لاتياج ما تشممغيلي قمد س يممتت لسورممام هبمما بد ج م كاري م يف هياممل
خمدما مشمرت  .غمري أن حتليمل لسبيماان لملتاام يبم أن لملمول م لملاسيم ولسبشم:ي لملا :م هلمذه
لملهال كبرين ،وأن ر:حت حتقي ماا ب يف لسافامن مهن  -تيتح نام حتليلها ولغتنامها.
 - 30وسيس سلنؤ يا تض:ي مواد ملهال لسد ت لإلمل ي ،بل د:ل م تباين ست ني لملول م
ستلن لملهال وس:ب لملينيا لسوظيفي ابملهال لسيت جي:ي لسضطالع هبا .وهذل يزيد م
لملخ
__________

( .JIU/REP/2016/11 )13
(  )14لنظ :لسوايق  ،A/72/684-E/2018/7لسفق:ن .46
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صمضوب إسقمام نظم:ن ميمتنرين لمى لمليمتوى لألرقم  .وقمد كمان لملطلموب ،ألغم:ل همذل لستق:يم،:
لسوقو لى لسنطال وسيس لستفاصيل لسدقيق  ،ولسنهم لسمذي ل تنمد همو داوسم لس تنمام لمى
لسبياان لسيت ل تنبطها لألم لسضال قب ل تنام لسق:ل .243/71
 - 31وقمد أات ماتمب لألمم لسضممال سوامدن لستفتميش لملشمرتك إمااني م لد مول لمى هممذه
لسبي مماان  .وكيفته مما وا ممدن لستفت مميش لملش ممرتك  ،ابس تن ممام ل ممى مي مما دن متخ م م  ،إبضم ممار
لملضلوما لملقدم م لملؤ يا لسيت مل ت:م لى لسد ل لس تق ائي سطم لسضال ،ولستثبا م
صح لسبياان مع لملؤ يا وتضديل لملهال لملشنوس م أجل لستوصل إىل ام متولهن .وتشري
لألشاال لسبياني لمليتخدم يف هذل لستق:ي :إىل م د لسبياان .
 - 32وينبغ لستوكيد لى أن لسد ل ما لس تق مائي لمليمتخدم أج:يما لمى ممدى رمرتن
همني م ق ممرين و لممى أن سلنؤ يمما آ لم خمتلف م اممول لملممزيم لملنا ممب م م لملهممال لس ميت ينبغم م
إم لجها ،ومق ما ج:ى مجضه م أجل تق:ي :لسييا ا  .وييتند هذل لستق:ي :إىل تلن لسبياان
ستيلي لسضوم لى ا ت لملول م لمليتخدم و لى رم:حت حتقيم لسافمامن .وهنـاك الك ـري مـن
املتغريات امل ثرة يف الربني املباشر بـني تقـدير نطـا الفـرص والنتيجـة الـ ميكـن حتقيق ـا.
وحتديــد هــذا األمــر بشــك أد هــو جــزء هــاق مــن علنيــة التخلطــيني اجلاريــة .وابسنظ مم :إىل
ددومي لسبياان  ،يض :لستق:ي :مضلوما جمنض وسيس مضلوما خاص بال مؤ ي  ،وهو
س ي يتخدل لسبياان س تخالحت نتائم بشون كفامن مؤ ي بضينها.

ألف  -املوارد املخلددة خلدمات الدعم اإلداري
 - 33ل م ممتناملن إىل بي م مماان م ممال  2016لسم مميت ج م مم:ى مجضه م مما م م م  23مؤ يم م م  ،خي م ممص
مما يقما ب  4.3باليم موس ( 13,4يف لملائم مم جمنموع لسنفقما ) و 30 698مم لألر م:لم
( 20.2يف لملائ م م م جمنمموع لملمموظف ) ملهممال لسممد ت لإلمل ي (لنظمم :لجلممدول  1ولسش ممال .)1
ويي ل أقل م ن
لإلنفال لإلمجايل بقليل لى لمليتوى لسقط:ي ،يف ام ييم ل أيضمان
ما يقا ب الث لملوظف لإلمل ي لى لمليتوى لسقط:ي .وييتوا :لسربانمم لإل ائ  ،وصندول
لسياان ،ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ولس يونييي  ،وب:انمم لألغذي لسضامل مضان بم  79يف لملائ
م لإلنفال لى لمليتوى لسقط:ي وبم  74يف لملائ م لملوظف .
لجلدول 1
النفقات
(مباليني دوالرات الوالايت املتحدةل
جملوة النفقات
م اق الدعم اإلداري
النفقات اإلدارية كحدة من اجمللوة (نسبة متويةل
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لسشال 1
املوظفون اإلداريون يف  25كياانا من كياانت
من ومة األمم املتحدة اإلمنائية

النفقات اإلدارية يف  25كياان من كياانت
من ومة األمم املتحدة اإلمنائية

املوظفون اإلداريون يف عاق 2016
حسب املستو

النفقات اإلدارية يف عاق  2016حسب املستو
(مباليني دوالرات الوالايت املتحدةل

21%

40%

9%

8%

6%

5%

64%

48%

100%

100%

ما يقار  31 000موظف إداري

ما يقار  4.3باليني دوالر من النفقات اإلدارية

لمل د ييتند لجلدول  1ولسشال  1إىل لسبياان لملقدمم إىل لألمم لسضمال يف ميال إ مدلم تقما ي:ه م إ مامن
تنظيت منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي .
مالاظ قد س ي ل جمنوع لسنيب لملئوي إىل  100بيبب لستق:يب.

النفقات اإلدارية واملوظفون اإلداريون عنى املستو القطري
النفقات اإلدارية عنى املستو القطري
(مباليني دوالرات الوالايت املتحدةل

املوظفون اإلداريون عنى املستو القطري

كياانت األمم
املتحدة األخر
430
)(21.2%

1.601
)(78.8%

الدناديق وال امج
ومفوضية ش ون
الالجتني

5.157
)(26.2%

الدناديق وال امج
ومفوضية ش ون
الالجتني

كياانت األمم
املتحدة األخر

14.539
)(73.8%

لس نامي ولسربلمم لسربانمم لإل ائ  ،وصندول لسياان ،ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ولسيونييي  ،وهيئ لألمت لملتحدن
سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل
كياان لألمت لملتحدن لألخ:ى لسل ان لإلقليني  ،ومنظن لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لسضنل لسدوسي  ،ولملنظن لسدوسيم
سله :ن ،وب:انمم لألمت لملتحدن لملشرت لملضين بفريوس نقص لملنا لسبش:ي /لإليده ،ومنظنم لسيونيماو ،وبم:انمم لألممت
لملتحمدن سلبيئم  ،وب م:انمم لألممت لملتحممدن سلنيمتودنا لسبش م:ي (موئمل لألممت لملتحممدن) ،ومنظنم لألمممت لملتحمدن سلتنني م
لس نا ي  ،وماتب لألمت لملتحدن لملضمين ابملخم د ل ولجل:ميم  ،وماتمب خمدما لملشما يع ،ووكا سم لألممت لملتحمدن إلغاام
وتشغيل لسالجئ لسفليطيني يف لسش:ل لألمىن ،وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن ،ومنظن لس ح لسضاملي .
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اء  -نطا فرص حتقيق مكاسب يف الكفاءة من التعاون بني الوكاالت
 - 34كنقط م لنطممالل ،تشممري لسبيمماان إىل أنممه تتحق م ورممو ل ا ممت نممدما تممد ت لملهممال
لإلمل ي ب:لمم أكرب .وتبل لسنفقا لإلمل ي ق:لب  18يف لملائ م جمنوع لإلنفال لسربانجم يف
أصمغ :لس مربلمم لسقط:يم وا موليل  7يف لملائم يف أكممرب لسمربلمم (لنظمم :لسشمال  .)2وميثممل كمل م م
لسش:لئ لسضش:ي  10يف لملائ م لسربلمم ضن نطال إنفال مض .
لسشال 2
التكاليف اإلدارية لنلكاتب القطرية كنسبة متوية من جملوة النفقات ل ـ  847برانجما قطر ااي
من خمتنف األحجاق

لمل د

منظنم لألغذي م ولسز ل م  ،ومنظن م لسضنمل لسدوسي م  ،ول سمربانمم لإل ممائ  ،وبم:انمم لسبيئ م  ،ومنظنم لسيونيمماو،
وبم:انمم لسيمماان ،ومفوضممي شمؤون لسالجئ م  ،ولسيونييممي  ،ومنظن م لستننيم لس ممنا ي  ،وماتممب خممدما
لملشا يع ،وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي .

جيم  -الوفورات احملتلنة يف التكاليف من التعاون بـني الوكـاالت يف جمـال خـدمات الـدعم
اإلداري
 - 35يشري لستحليل لسول م أمانه إىل ورو ل دتنل يف تااسي خدما لسد ت لإلمل ي لى
لمليتوى لسقط:ي ترتلو ب  15و 25يف لملائم  ،أي اموليل  300إىل  500مليمون موس يف
كامل منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي  .وهذل نطال ،وسيس توقضما أو تاهنما  .وإىل جانمب
أوجمه لسق مو يف لسبيمماان لجملنضم  ،رممهنن مما ميام ل تخالصممه يضتنمد لممى لس مياغ لستف مميلي
سرتتيبا لسد ت لسبديل لسيت تلل لساتياجا لسربانجمي سل ها لسفا ل لس:ئييي .
ول تخدما االا أ اسيب تقدي :لستحيينا لسدلخلي  ،وتوايد لخلدما  ،ولسنقال
لمل:جضي لخلا جي .
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التحسينات الداخنية
 - 36لسيمن لألوىل ه م لختبمما ورمو ل لد ممت ابر مرتل
أن هن مما م:ك ممزلن إمل اين ولا ممدلن سا ممل بل ممد خلدمم م ر:يم م لألم ممت
لملتحدن لسقط:ي كال ،وسيس وكاس ر:مي وهياكل سلد ت
لإلمل ي .وكنما همو مبم يف لسشمال  ،3تنفمذ لملؤ يما لسضينم  847ب:انجممان قط م:اين يف 129
بلدلن .وإذل ج:ى توايد لملهال لإلمل ي حبيك ياون هنا  129ماتبان م ت وسيس لسضدم لدايل
لسبمماس  847ماتب مان ،ممتبل لملاا ممب لحملققم م يف لسافممامن ق:لب م  20.8يف لملائم م  .وم م هلويم م
لسافامن ،جتد لإلشا ن إىل أن لسربلمم لسقط:ي سلوكاس لسباس مدمها يف لسوقما لسم:له 847
ب:انجممان منهما  104بم:لمم تقمل قينتهما م  1مليمون موس (لس مو ن لمى لجلانمب لألييم :م م
لسشال  )3بيننا س تقل قين أي ب:انمم قط:ي يف ت:تيب متاامل 1 ،مليون موس (لس و ن
لى لجلانب لألمي م لسشال .)3
تقديرات جملوة الوفورات احملتلنة
عن ريق التكام عنى الدعيد
القطري 20.8 :يف املائة

لسشال 3

 40مليون < س < 75مليون
>  75مليون

لمل د

 5مالي < س <  10مالي
 10مالي < س < 20مليون
 20مليون < س < 40مليون

 1مليون
 1مليون < س <  2.5مالي
 2.5مالي < س <  5مالي

<

لس:موم لسول من م منظن لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لسضنمل لسدوسيم  ،ول سمربانمم لإل مائ  ،وصمندول لسيماان،
ومفوضمي شمؤون لسالجئم  ،ولسيونييمي  ،وماتمب خمدما لملشما يع ،وهيئم لألممت لملتحمدن سلنم:أن ،وب م:انمم
لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي .

 - 37ولجلانمب لسثماَّ سلتحليمل همو تقمدي :لسورمو ل لسميت متحق إذل قل ما مجيمع لملااتمب
لسقط:ي سلوكاس لسيت تت اوه تااسيفها لإلمل ي لملتو ابسنيب د ت ب:لجمها لسقط:ي لس تااسي
لإلمل يم إىل لمليمتوى لملتو م سلوكاسم وا مت لسمربلمم .ويبم لسشمال  4وكاسم ينم  .ويت مماوه
متو لستااسي لإلمل ي سضدم م ب:لجمها لسقط:ي لسيت ترتلو قين تها ب  10مالي موس
و 20مليون موس  6.2يف لملائ  .ويفرت أن مم لملنام  ،م د:يم لستحيمينا لسدلخليم ،
خف تااسيفها لإلمل ي إىل لملتو لملت ل حب ت لسربلمم ذل .
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لسشال 4

*

لسوكا سم س  10ماليم < س< 20مليمون (مثمل سوكا س م تمرتلو ب:لجمهما لسقط:يم ب م
 10مالي موس و 20مليون موس )

 - 38وإذل دب ذسن لى لسبياان لملقدم م منظنم
لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لسضنل لسدوسي  ،ولسربانمم لإل ائ ،
وصندول لسياان ،ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ولسيونييي ،
وماتمب خمدما لملشمما يع ،وهيئم لألمممت لملتحمدن سلن م:أن،
وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي  ،لسيت بل
إمجايل نفقاهتا لإلمل ي يف ال  2016لى لس ضيد لسقط:ي  1.7بليون موس  ،رهنن جمنوع لسورو ل
لحملتنل لملتضلق ابستااسي لإلمل ي يبل  ،م خالل لستحيينا لسدلخلي  ،نيب  18.2يف لملائ .

جملوة الوفورات احملتلنة املقدرة
املتعنقة التكاليف اإلدارية
من خالل التحسينات الداخنية:
 18.2يف املائة

توحيد اخلدمات
 - 39يشري هذل لسنهم إىل توايد لخلدما تنقل لملهال ،إذل كانا
غري م:تبط مبولقع مضين  ،إىل م:كز خدما مشرتك لى لمليتوى
لسضامل أو لإلقلين  .وتد ج لخلدما لمل:تبط مبولقع مضين ولسيت تتنا ب
مع لستقد لملشرت يف م:لكز متاامل لى لمليتوى لسقط:ي( .)15

جملوة الوفورات احملتلنة املقدرة
املتعنقة التكاليف اإلدارية عن
ريق توحيد اخلدمات5 :
إىل  15يف املائة

__________

(  )15يفرت أن تاون لسوظائ يف م:لكز لخلمدما لملشمرتك أقمل تالفم ( 80يف لملائم ) و 1.5مم لملم:ل أكثم :كفمامن
م م وظممائ لملااتممب لسقط:ي م  .ويفممرت أن تاممون لسوظممائ يف لمل:لكممز لسقط:ي م بممنفس لستالف م وه م  1.2مم م
لمل:ل أكث :كفامن م وظائ لملااتب لسقط:ي .
GE.18-16784
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 - 40ويتوقع أن ترتلو لسورو ل  ،ندما تطب لى لملوظف لإلمل ي يف االا م لسبلدلن
لسضين م م  ،ب م م  5و 15يف لملائ م م (لنظم مم :لمل:ر م م لألول ،لسشم ممال  )3ويفم ممرت  ،ألغ م م:ل وضم ممع
لستقدي:ل  ،أن هذه لإلمااان ميا أن توجد يف مجيع لسبلدلن.
وضع املعايري املرجعية اخلارجية
 - 41وضم ممضا ق:لب م م  14م م م مؤ يم مما منظوم م م لألم م ممت
لملتحدن (لسضش :لملذكو ن أ اله ومنظنم لسطمريلن لملمدَّ لسمدويل،
ولس ندول لسدويل سلتنني لسز ل ي  ،ولسيونيدو ،ومنظن لسيياا
لسضاملي م م  ،كنض م ممايري م:جضيم م م إىل جانم ممب  14منظنم م م متض م ممدمن
لجلنييا (  )16بنفقا تشغيلي ترتلو ب  200مليون موس
و 17.5بالي موس وماارئا مولل كامل تمرتلو بم  2 370و .139 500وإذل أمام
ساياان لألمت لملتحدن أن ختف ا ت لملال لإلمل ي إىل و ي لملنظنا لملتضدمن لجلنييا
لسم  ،14و تبل لسورو ل لحملتنل لملقد ن نيب  42يف لملائ (لنظ :لسشال .)5
جملوة الوفورات احملتلنة
املقدرة املتعنقة التكاليف
اإلدارية عن ريق وضع
املعايري املرجعية اخلارجية:
 42يف املائة

لسشال 5
املقارنة املن لات املتعددة اجلنسيات

()1
()2

منظن لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لسطريلن لملدَّ ،وصندول لستنني لسز ل ي  ،ومنظن لسضنل لسدوسي  ،ولسربانمم لإل ائ ،
وبم:انمم لسبيئ م  ،وصمندول لسيمماان ،ومفوضمي شممؤون لسالجئم  ،ولسيونييممي  ،ولسيونيمدو ،وماتممب خمدما لملشمما يع،
وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن ،ومنظن لسيياا لسضاملي  ،وب:انمم لألغذي لسضامل .
تشنل جمنو لسنظم:لم  14منظنم متضمدمن لجلنيميا تمرتلو نفقاهتما لستشمغيلي بم  200مليمون موس و 17.5بليمون
موس وماارئما مولل كاممل تمرتلو بم  2 370و .139 500ويشمنل لستاموي لس منا مؤ يما متخ م يف
لخلدما لملاسي  ،ولسلوجيتيا  ،وخدما لأل نال ،وخدما لستانوسوجيا لملتطو ن.

__________

(  )16يشممنل لستامموي لس ممنا جملنو م لألقم م:لن لمل ؤ يمما لملتخ
ولخلدما لست ا ي  ،وخدما لستانوسوجيا لملتطو ن.
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دال  -إمجايل التقديرات عنى أساس األساليب ال الثة
 - 42تشري لأل اسيب لسثالا م م لسميت جم:ى لختبا هما إىل وجموم رم:حت ستحقيم لسافمامن تمرتلو
ب  15- 5يف لملائ و 42يف لملائ  .ولملولهن ب نتائم هذه لأل اسيب لملختلف لسثالا جتضل م
لملضقول لستفاري يف ورو ل دتنل ترتلو ب  15و 25يف لملائ  ،أي ب  300مليون موس
و 500مليون موس يف تااسي لسد ت لإلمل ي لى لمليتوى لسقط:ي.
 - 43وسلتذكري ،رهنن جمنوع لسورو ل لحملتنل لملقمد ن لملتضلقم ابستاماسي لإلمل يم مم خمالل
لستحيينا لسدلخلي يبل  18.2يف لملائ وم خالل لستاامل لى لمليتوى لسقط:ي  20.8يف
لملائ  .وه حتق جمتنض اوليل  39يف لملائ  .إس أن ذسن ياون تقدي:لن مباسغان ريه ألن م غري
لملم:ج إجنماه هياكمل إمل يم ر:ميم يف كمل بلمد ،إذ مم لملنام أن سطر:قم لسقط:يم أ مباابن دممدمن
جتضل لستااسي لإلمل ي أ لى م لملتو م  ،ويغلمب لمى لسظم أن لسورمو ل يف كمال لسنه م
متدلخل  ،سذل ياون إمجايل لسورو ل أقل م جمنوع لسنه .
 - 44وتقم م ممد لملاا م م ممب لحملتنل م م م يف لسافم م ممامن
ب توايممد لخلممدما بنيممب ت مرتلو بم م  5و 15يف
لملائ  .وم لمل:ج أن ياون هذل تقدي:لن انق ان ألن
إبمامان م:لكممز لخلممدما لملشممرتك ممامن أن حتق م
ال.
نيب كفامن أ لى مما هو مفرت  ،بزايمن م ج خت ص لملوظف  ،مث ن
 - 45وتشمري لملضممايري لمل:جضيم لخلا جي م إىل ورممو ل تقمد بم م  42يف لملائ م  ،وسام هممذل غممري
دتنل ألن مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن قد س حتق نفس لمليتوى م لسافامن لسذي دققه
نظ:لؤه مما يف لسقطم مماع لخلم مماحت بيم ممبب لخم ممتال لساتياجم مما ولإلمل ن ولإلج م م:لمل ولسقول م ممد.
راياان لسقطاع لخلاحت تضنل يف ظ:و خمتلف  ،وتشتغل لى نطال خمتل وهلا لسقد ن لى
مغمام ن لملولقممع .كمذسن رممهنن كيمماان لألممت لملتحممدن ميام أن تضنممل يف ممدم أكمرب م م لسبلممدلن
وأبر:ق م أصممغ :م م نظ:لئهمما يف لسقطمماع لخل مماحت ،مممما يممؤمي إىل هياممل تامماسي أ لممى ابسني ممب
سايمماان لألمممت لملتحممدن .ومم م لأل ج م أيض مان أن تولصممل تولج ممدها سممد ت لسمموساي بيممبل ق ممد
س تيملاها لسايمماان لسمميت تيمتهد لسمم:ب  .وهلممذه لأل مباب ،قممد ياممون مم لسضمم:و ي إجيممام
قيا ا بديل سلافامن ابسنيب ملؤ يا منظوم لألمت لملتحدن.
إمجايل الوفورات املقدرة :بني  15و25
يف املائة ،أي بني  300منيون دوالر
و 500منيون دوالر عنى نطا كام
من ومة األمم املتحدة

هاء  -جيب سد ال غرات القائلة يف البياانت
 - 46هنما اغ م:ل هامم يف لسبيمماان يتضم مضاجلتهمما تمد جييان .وم م لس مضب ،م م جانممب
لملضامسم م لملتضلقم م ابملم مول م ،ت ممو كيم م ميام م لسض ممطالع بتحلي ممل نلي مما تي مميري لأل نم ممال
هلا .وم
ولستخطي سلتضاون ب لملؤ يا بدون رهت مشرت سلنهال لملضني ولملول م لملخ
د تلن لسثغ:ل لسقائن يف لسبياان م أجل حتقي لإلصال لجلا ي ،لسقائت لى
لأل ا
لألمس  ،سضنليا تيميري لأل نمال ،وم مت لسشمفاري ولمليمامس  .ويـدرج مجـع البيـاانت املناسـبة،
بشك مفيد ،يف التدابري املزمع اختاذها من قب النجنـة الرفيعـة املسـتو املعنيـة اإلدارة
وجملوعــة األمــم املتحــدة لنتنليــة املســتدامة مــن أج ـ اســتحدام مكعــب لبيــاانت األم ــم
املتحدة يف املستقب  ،إلاتحة حتني أداء من ومة األمم املتحدة يف ما يتعنق أبهداف التنلية
GE.18-16784
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املستدامة .وهنا ااج أيضان إىل بياان سد ت لستحليل م ايك نو يم لخلمدما  ،ولسقينم
لسميت ييممتندها لسضنممالم ،س:صممد لألملم ولسممدرع إىل إاممدل لملزيمد م م لستغيممري .وم م شممون هممذه
لسبياان أن تد ت أيضان تقدي:ل أكث :ولقضي سلناا ب يف لسافامن لسيت ميا ل تهدلرها.
 - 47وم شون هذه لسضناص :أن تيا د أيضان لى إب:له جانب لسافامن لإلمل ي اب تبا هما
أوسوي سلنؤ يا  .ولستقا ي :لملقدم م بض لملؤ يا  ،وس ينا صمنامي لألممت لملتحمدن
سلتنظيت ولإلمل ن ،وم ت لسربلمم،
وب:لجمها ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ا لملول م لملخ
ال سلافمامن لإلمل يم  .وقمد
ولألنشط لسربانجمي ه صنيض نظت ت ني لستااسي  ،وسييا بمدي ن
تتمي ت ممنيفا لستاماسي هممذه إسقمام نظمم:ن متضنقم لممى ا م لمل مول م لسميت تضممزى مباشمم:ن إىل
لسنشال لسربانجم  ،سا لملهال لإلمل ي و نليا تييري لأل نال متول امن ،و لى نطال ول ع،
م كل هذه لستدرقا (لنظ :أيضان لسفق:ل م  102إىل  104أمانه).
التوصية 1
ينبغع لنرؤساء التنفيذيني أن يعززوا قب هنايـة عـاق  ،2020التنسـيق مـع رئـيم جملوعـة األمـم
املتحـدة لنتنليـة املســتدامة ،وهبـدف التوص ـ إىل هنـج متسـق عنــى نطـا املن ومــة ،الـن م القائلــة
أو أن يقيلـوا ن ل ـ ا جديــدة لكـع دــددوا بدقــة املــوارد املخلددـة خلــدمات الــدعم اإلداري ،بغــا
الن ر عن مددر التلوي أو تدنيف التكاليف ،وأن يبينوا كيف ينبغع حتديد الكفاءة وتقييل ا.
التوصية 2
ينبغع لن يتات التشريعية أن تطنب إىل الرؤساء التنفيذيني وضع م شرات وأهداف لألداء
من أج الدفع إىل إدخال حتسينات يف تقدمي خدمات الدعم اإلداري ،ونشر نتائج األداء بشك
عنين.
ضـ أن تعل ـ امل سسـات مع ـ ا لوضــع جملوعـة موحــدة مـن م ش ـرات األداء األساســية
 - 48يف /
ميكن أن تستكل امل شرات اخلاصة بك م سسة .ولكن ينبغع أال ي خر استدوا اعتلاد هنج
مشـرتك ،قـد يســتغر تطـويره بعـا الوقــت ،الرؤسـاء التنفيـذيني عــن اختـاذ تـدابري لتحســني األداء،
عوون أيض ـا إىل اســتنبا
ونشـر النتــائج ال ـ حترزهــا م سســة ك ـ مـن م .والرؤســاء التنفيــذيون مــد /
واستخلداق املعنومات ال توضح تكاليف املنتجات اإلدارية .وقد اختذ مكتب األمـم املتحـدة يف
جنيـف ،ومن لـة الدـحة العامليــة خطـوات مفيـدة ،وإن كانـت غــري مكتلنـة ،يف هـذا االجتـاه .ومــن
شأن حسا تكاليف اخلدمات أن يوفر أساسا أك ر شفافية لتحديد أسعار اخلدمات مـن جانـب
مقـدمع اخلــدمات .ويشمري لس مربانمم لإل مائ إىل أنممه وضمع نظن مان سهمم سممد ت لستقيميت لأل ا م جلممومن
لخلدما ولستااسي  ،وهو يضتقد أنه ميا تاييفها بيهوس سال تخدلل م قبل مجيع لسوكاس .
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اثل ا -التجار عنى املستو القطري
 - 49خين استعرا التجـار عنـى املسـتو القطـري ،املقدمـة أدانه ،إىل أن التقـدق
احملرز يف حتقيق مكاسب يف الكفاءة يف العلنيات املشرتكة لتسيري األعلال عنى املستو
القطري كان متواضع ا .وهنا دن حتداي بتحقي ماا ب يف لسافامن جي:ي إب:لهها أمانه .
وتقدل لستوصيا لس:لمي إىل مضاجل لستحداي كن نو يف ااي لسف ل ابسنظ :إىل ت:لبطها.

ألف  -اخلدمات املشرتكة متوخاة منذ أمد وي
 - 50لخلدما لملشرتك  ،وصلتها ابملباَّ لملشرتك متوخان منذ بدم منظوم لألمت لملتحدن .وقد
أشا وادن لستفتيش لملشرتك يف أامد تقا ي:هما لسيمابق إىل أن لساتياجما لملتضلقم ابملبماَّ
ولخل ممدما لملش ممرتك جمي ممدن يف لتفاق مما لسضالقم م لس مميت أب:مته مما وص ممدقا ليه مما ت ممد جييان منم ممذ
ال  1946جماسس لإلمل ن يف لألمت لملتحدن ولسوكاس لملتخ (  .)17وتنص لملامن لسننوذجي يف
تلممن لستفاقمما لملتضلق م ابخلممدما لإلمل ي م ولستقني م  ،يف مجل م أمممو  ،لممى أن لألمممت لملتحممدن
ولسوكماس لملتخ م تيمملت أبن مم لمليت مموب ،م م أجمل حتقي م لستيممال لإلمل ي ولستقممين
ولس تخدلل لألكفو سلنوظف ولملول م ،جتنب إنشام وتشغيل م:لر وخدما متناري أو متدلخل ،
كلنا أما ذسن(  .)18بل إن لستفال لملربل ب لألمت لملتحدن ولسيونيدو ذهب إىل أبضد م ذسن،
رقد نص لى أن تيتق لملؤ يتان إمااني ل تخدلل م:لر أو خدما مشرتك يف جماس
ددمن ،مبا يف ذسن إماانيم قيم ال مؤ يم ولامدن بتمورري همذه لمل:لرم أو لخلمدما إىل مؤ يم
أو دن مؤ يا أخ:ى ،وتق:ي :لسط:يق لألكث :إن اران ستنويل هذه لمل:لر ولخلدما (  . )19وقد
كانا سلنفتش ،منذ ال  ، 1994نظ:ن ل تش:لري ت و ريها شبا املي مرتلبط م م:لكز
لخلدما لملشرتك لستابض سطمت لمل تحدن م أجل لس تفامن بشال كامل م دابع لملؤ يا
لسضامل وتولجدها لى لس ضيد لسضامل سلحد م تااسي لستشغيل( .)20
 - 51وقد جد لى م :لسزم لساثري مما جيضل لس تض:ل لسقائت لى لألمس ديااب لملاض
لسبضيد أم:لن غري مفيد .إس أن لسنقال لسميت أامري منمذ  50اممان يف أول تق:يم :سوامدن لستفتميش
لخلدما لملشرتك س تزلل لسيول اب هن سلضيان.
لملشرتك
"من الواضح ،لى ما يبدو ،أن ينبغع أن تكون ا مل اق اإلدارية ملل /نع خمتنف هيتات األمم
املتحدة عنى املستو القطري منسقة وموحدة قـدر اإلمكـان إذ ال بـد أن يـ دي هـذا إىل مزيـد مـن
الكفـاءة ،انهيـل عـن التـوفري  .وقمد أقم :بممذسن يف لملاضم  ،وأ لنما لجلنم لستنيمي لإلمل يم وهيئمما
أخ:ى مباما ش يؤمي يف إدا ها لملنثلون لملقينون سلربانمم لإل مائ مو لن تنيميقيان وس مينا يف
ما يتضل ادما "تدبري شؤون لسبيا" ولمليائل لإلمل ي ".
"ينبغ بذل كل جهمد ممام ساتضمان مجيـع أفـراد أسـرة األمـم املتحـدة يف مبـ واحـد ...
__________

( )17
( )18
( )19
( )20
GE.18-16784
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وبضنمل خمتلم وامدل لألممت لملتحمدن جنبمان إىل جنمب ،تتمور :ميمزن نفيمي إذ متضترب نفيمها مم أرم:لم
أ :ن ولادن منخ:د يف جهد مشرت ".
"ينبغع أن جيري االضطالة مركزايا بك العل اإلداري واملايل لكام أسرة األمم املتحدة
(اإلضافة إىل خدمات "تدبري ش ون البيت" املشرتكةل  -وهذل  ...ميا أن يتموسه ماتمب لملنثمل
لملقيت سلربانمم لإل ائ ".
" وقد ينطوي ذلل عنى اعتلاد قواعد إدارية وماليـة موحـدة ،أو تكييـف القواعـد القائلـة.
وإذل ج:ى لستفاري يف هذل لسقرتل بضناي مث ج:ى ل تنامه ،س بد أن تتحق ورو ل كبرين إذ ي :ي
تفامي لهمولجي لجلهوم".
"وقـد تبــني سلنفتش م  ...أن التنــافم بــني هيتــات األمــم املتحــدة كــان أك ــر انتشــارا مــن
التعاون والتنسيق"( .)21

اء  -الرتكيز عنى املستو القطري غري كاف
 - 52لسقي مموم لملف:وضم م ل ممى لسضنليم مما لملش ممرتك ستي مميري لأل ن ممال لم ممى لملي ممتوى لسقط مم:ي ولسنامج م م
م لخ ممتال لسييا مما ولإلجم م:لمل ولس ممنظت ،ولنض ممدلل لستوجي ممه ولس ممد ت مم م لملق مم ،:ول تف مماع تا مماسي
لملض ممامال لملتضلق م م إبجيم ممام الم ممول دليم م سل ضنليم مما لملشم ممرتك ستيم مميري لأل نم مال ه م م لسقول م ممت لملشم ممرتك
سل ني مموس لم ممى لملي ممتوى لسقطم مم:ي .وهم ممذه لسضقب مما كانم مما موج ممومن قبم ممل تق:يم مم :لسف:يم م لس:ريم ممع لمليم ممتوى
لملض ممين ابستي ممال ل ممى نط ممال منظومم م لألم ممت لملتح ممدن لس ممذي أوص ممى ب م م "تواي ممد لألملم"  ،وكان مما نتي م م
ئيي م ممي س م ممتض:ل "تواي م ممد لألملم" ،وه م م م م م مما هلس م مما قائ نم م م لسيم م ممول .ويش م ممري لستقي م مميت لس م م مول م أمانه إىل
ل تن:ل لسنهم غري لملتاامل إهلم تقد لخلدما .
 - 53وأرام لألم لسضال ،يف تق:ي:ه سضال  2001لس تض:ل لسشامل لسذي جي:ي كل اال
نول سييا لألنشط لستنفيذي م أجل لستنني لسيت تضطلع هبا منظوم لألمت لملتحدن ،أبنه
مل يتحقق بعد إجناز حقيقع دائـم .وال تـزال ال قافـة الســائدة مب سسـات املن ومـة و ـر عل نـ ا
خاضعـة ملخلتنـف القواعــد واإلجـراءات اخلاصـة بكـ وكالــة ،ومل يتسن حتق يـق تقـدق من لـوس
إال مبب ــادرات أش ــد ك اف ــة مبقـ ــار امل سس ـ ــات(  .)22وكز لستق:ي :لسالا سلف:ي لس:ريع لمليتوى لملض ين
ابستيال لى نطال منظوم لألمت لملتحدن لسنتباه بشال جذ ي لى لستضاون يف جمال نليا
تييري لأل نال وافز لسهتنال ولختاذ لإلج:لمل م جانب لهليئا لستش:يضي  ،ولملؤ يا ولآلسيا
لملشرتك ب لسوكاس م قبيل جملس لس:ؤ ام لستنفيذي (  ،)23لسذي وضع خط نل سد ت لستضاون
لى لمليتوى لسقط:ي ،وحتقي ماا ب يف لسافامن د:ي لآلسيا ولسربلمم لسضاملي .
 - 54ومع أن لسف:ي لس:ريع لمليتوى لملضين ابستيال لى نطال منظوم لألمت لملتحدن قام إىل
مشما يع وذجيم يف جمممال " توايمد لألملم" ،رقمد أقمم :أيضمان أبن لستغيمريل لسمميت أوصمى هبما لممى
__________

(  ،JIU/REP/68/4 )21لس فحتان  3و.4
(  )22لنظ :لسوايق  ،A/56/320لسفق:ن .54
( .E/2011/88 )23
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لمليتوى لسقط:ي حتتاج إىل لتيال مماال ب لملهال يف لمل:كز(  ،)24وقدل دملن م لستوصيا يف
همذل لسشمون .وممع ذسمن ،و غمت أنمه جم :متابضم لملشما يع لسننوذجيم لسقط:يم  ،رمهنن لسضديمد مم
لإلصمالاا لألكثم :نقمان يف لملقما  ،ولسميت متمس نليما تيم يري لأل نمال  -مم قبيمل لإلمل ن
ولستنويل  -مل جت :متابضتها .وييا د دل تورري لسييا ا ولستوجيها لسالهم لى ميتوى
لملؤ يم يف توضممي ددوميم لستقممدل لحملم:ه يف ن مم " :توايمد لسضنليمما " مم " توايممد لألملم"
ولملبمام ل لسالاقم  .ولتيممال لسنتمائم لسميت توصممل إسيهما لملقينمون لمليممتقلون س م " توايممد لألملم"
ولألم لسضال ملفا سلنظ ،:ا وإن كانا مض:ور منذ ررتن دويل
وقممد " تبا ــأت وتـ ــرية التق ــدق ألن واليـ ــات املكات ــب القطريــة يف تغي ــري اإلج ـراءات وال ــن م
املتعارضة عنى نطا املن لات حمددة .وقـد تطنـب حتقيـق أي تغــيري علنيــات مــست نكة لنوقــت،
يف حـ ــني أن الـ ــدعم الـ ــذي قدمتـ ـ املـ ــستوايت العنيـ ــا يف املن ومــة ك ــريا مــا اعت ـ غ ــري كـ ــاف"( .)25
(ر:ي لألمت لملتحدن لملضين ابستقييت.)2012 ،
" فوج ــود أن ل ــة وقواع ــد خاص ــة بكـ ـ وكالــة ،ون ــم خمتنفــة لتخلطــيني امل ــوارد امل س ــسية،
وغنبـ ــة املـ ــساءلة الرأس ـ ــية عنـ ــى املـ ــساءلة األفقي ـ ــة عنـ ــى الـ ــدعيد القط ـ ــري ،كن ـ ـ ا أدت إىل إبط ـ ــاء
التقـدق  ...وال بد من املسارعة يف اريال إىل معاجلة اريـواجز امل سسية ( ...لـل إنشاء خدمات ...
تتـسم جبود ا العالية وكفاءا ا من حيث التكنفة"( ( .)26لألم لسضال.)2012 ،
"الدناديق وال امج والوكاالت املتخلددـة مل حتـرز تقـدم ا  ...وهــذا مـا يشــل الــدعوة إىل
مواءمــة الن ــاق األساس ــع والن ــاق اإلداري عن ــى نطــا املن وم ــة وتوحي ــد خ ــدمات ال ــدعم عن ــى
الدــعيد القط ــري .والتــايل ... ،ل ــيم هنــاك بع ــد م ــن اجتــاه واضـح ،ينحــو لتنفيــذ وح ــدات علـ ـ
مشـرتكة"( ( .)27لألم لسضال.)2015 ،

جيم  -التقدق احملرز كان متواضعا
 - 55جي:ي أمانه حتليل لست ا ب لى لمليتوى لسقط:ي بثال د:ل خمتلف ألخذ را:ن
لستقدل لحمل:ه حنو لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال لمى لمليمتوى لسقطم:ي و م لداسم لسيمول
تقييت شامل لى أ اس لستقدل لحمل:ه لى لمليتوى لسضامل ؛ ولست ما ب لملتضلقم اب مرتلتي يا
نليا تييري لأل نال؛ ولست ا ب مع لملبام ل لملتاامل لى لمليتوى لسقط:ي يف لسربلهيمل،
ورييا انل ،وكابو رريمي ،ولسيت أشري إسيها يف تقا ي :لألم لسضال كومثل ست قد لخلدما ميا
تطبيقها لى نطال أو ع.

__________

(  )24نظ ،A/61/583 :لسفق:ن .52
United Nations Evaluation Group, Independent Evaluation of Delivering as One: Main Report
( )25
.(New York, 2012), para. 307
(  )26لنظ :لسوايق  ،A/67/320-E/2012/89لسفق:ن .40
(  )27لنظ :لسوايق  ،A/71/63-E/2016/8لسفق:ن .232
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دال  -التقيـيم العـاق :العلنيـات املشـرتكة لتسـيري األعلـال ال تـزال ث ـ حدـة صـغرية مـن
اجمللوة
 - 56ييتند لستقييت لسول م يف هذل لستق:ي :لس و ن لسضاملي إىل بياان ميتندن م لسد ل
لس تق م ممائي ل سضاملي م م ألر:قم م م إمل ن لسضنليم مما لسم مميت لض م ممطلضا هبم مما إمل ن لسشم ممؤون لسقت م ممامي
ولسجتنا ي يف ال  ،2017ولسيت صد يف أولئل ال  2018ك زم م نظامها س:صد تنفيذ
ق:ل ل لجلنضي لسضام لملتضلق اب تض:ل لسييا ا لسذي جي:ي كل أ بع نول (  .)28وقد ج:ى
د:ي تق:ي :لألم لسضال
لإل الن ابسفضل ،لى نطال ول ع ،لسضديد م لسنتائم لهلام
تنفيذ ق:ل لجلنضي لسضام  .)29 (243/71وم ب لسنتائم لس:ئييي ما يل
س تزلل لسغاسبي لسضظنى م أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي تدي :مهنتها لملتضلق
(أ)
بضنليا تييري لأل نال د:ي لإلمل ل لستابض سلوكاس  .ويرتلو لملدى ب  84يف لملائ
ابسنيب ستانوسوجيا لملضلوما ولست اس و 95يف لملائ ابسنيب سلنول م لسبش:ي ( )30؛
(ب) مل تضع نيب كبرين م أر:ق إمل ن لسضنليا د:لئ ستنظيت بنوم خدما تييري
لأل نال لملشرتك لألكث :شيو ان( )31؛
(ج) س تقممول أر:ق م إمل ن لسضنليمما إس بضممدم قليممل جممدلن م م حتلمميال لستا مماسي
ولسضولئد يف مجيع جماس لستضاون لملتضل بتييري لأل نال؛
(م) متثممل لسختالر ما يف لسييا مما ولإلج م:لمل ( 80يف لملائ م ) ،ويف لسقول ممد
ولألنظن ( 75يف لملائ ) لسضقبا لملبل نها لألكث :شيو ان؛
(هم) تشمنل لسختالرمما لس:ئييمي
لسش:لم ،و دل لستولر لستشغيل ب نظت ختطي
لملضلومما ولست مماس  ،ولخمتال يا مما
تفاو م جا تفوي لسيلط س:ؤ ام لسوكاس

مملط
يف لسييا مما تفماو تبمما تفموي
لملول م يف لملؤ يا  ،وتفاو مضايري تانوسوجيا
توظي م لملمول م لسبشمم:ي  .وأبلم الثمما لجمليب م أن
يشال ائقان.

وتتنشى هذه لسنتائم مع لس:ؤى لجملنض أانام هذل لس تض:ل .
 - 57ويف ا م س يوج ممد هخممت مم م أجممل تواي ممد لهلياكممل ،ر ممهنن لس ضنليمما لملش ممرتك ستي مميري
لأل نال ه أكث :شيو ان يف جمايل لملشمرتاي وخمدما لمل:لرم  .وغاسبيم لملؤ يما يف مضظمت
أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي قام ن لى لس تفامن م لتفاقا بضضها لسبض لسطويل لألجل مع
__________

(  )28أ م مملا لسد ل م م م لس تق م م ممائي لسشم م ممامل إىل مجيم م ممع أر:قم م م إمل ن لسضنليم م مما  ،وأرم م مم:ه مضم م ممدل م بل م م م  88يف
لملائ ( ،) 113وكانا ه لس:لبض يف ليل مم لسد ل ما لس تق مائي ألر:قم مم همذل لسقبيمل م لستقمدل لحملم:ه
يف لسضنلي مما لملشم ممرتك س تي مميري لأل نم ممال .صم ممد لس ممتض:ل لسشم ممامل لس ممذي جيم مم:ي كم ممل أ ب ممع م ممنول  .لسد ل م م
لس تق ائي ألر:ق إمل ن لسضنليا سضال .2017
( .A/73/63-E/2018/8 )29
Department of Economic and Social Affairs, "QCPR monitoring: survey of operations
( )30
.management teams 2017" (February 2018), p. 11
( .Ibid., p. 13 )31
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لملو مي  .غري أن مضظت لستفاقا لسطويل لألجل خاص بوكاس ددمن(  ،)32مما يشمري إىل أن
لسشم:لم س يقممول ابسضمم:و ن لممى لساتياجمما لجملنض م  ،ولسضديممد م م لستفاقمما لسطويل م لألجممل
س ميا لس تفامن منها.

هاء  -اسرتاتيجية علنيات تسيري األعلال اريالية ال تسفر عن نتائج كافية
 - 58رغ ــم بع ــا الس ــلات اإلجيابي ــة ،فـ ــجن هن ــج اس ــرتاتيجية علني ــات تس ــيري األعلـ ــال
ال يسفر عن النتائج املرجوة .ف و ينقد الطلوح حيث ال ينتلم تقدمي خدمات موحدة،
ويقـوق عنـى من جيـة لبيـان اجلـدو تق /ـدر وفـورات ليسـت يف الواقـع متاحـة الســتخلدامات
بدينة ،وتولد مستوايت متواضعة من الوفورات اريقيقية قد ال تكون متناسبة مع مستو
اجل د املبذول .وقد وضضا ل رتلتي ي نليا تييري لأل نال ال  2012م قبل ما كان
ييممنى آنممذل ابسف:ي م لسضام ممل لملضممين بتيمميري لأل نممال لست ممابع جملنو م لألمممت لملتحممدن لإل ائيم م
سال ت اب سلوساي لسدل ي إىل مولمم نليا تييري لأل نال وتبييطها وإىل لإلبالغ نا
ين ت ذسن م ورو ل يف لستااسي (  .)33وه إدا سد ت أر:ق لألممت لملتحمدن لسقط:يم يف
لتباع ام ل رتلتي قائت لى حتقي لسنتائم ستخطي نليا تييري لأل نال لملنيق وإمل هتا
وتنفيمذها لمى لمليمتوى لسقطم:ي .وورقمان جملنو م لألممت لملتحمدن لإل ائيم  ،رهناما تشمال لسضنمموم
لسفق:ي س:كيزن " توايد لسضنليا " يف إج:لمل لستشغيل لملوادن جملنو لألمت لملتحدن لإل ائي ،
وسانها تنطب أيضان يف ياقا أخ:ى( .)34
 - 59ولملشاك يف لس رتلتي ي دو ي  .وقمد صمننا ل مرتلتي ي نليما تيميري لأل نمال
حبيمك س تضاممس مموى لخلممدما لسمميت وضممضا بشممال مشممرت  ،وس تشممنل ر م:لمى نليمما
لسوكمماس أو تضوضممها .وجممماس لخلممدما لملشممرتك لملتوخممان ه م لملش مرتاي ولسشممؤون لملاسيم م
وتانوسوجيا لملضلوما ولست اس ولسلوجيتيا ولملول م لسبش:ي وخدما لمل:لر  ،مبا يف ذسن
لملباَّ لملشرتك  .ولألهدل لس:ئييي س رتلتي ي تييري لأل نال ه
تضزيمز لس ممل ب م لستخطممي سضنليما تيمميري لأل نممال ولس مربلمم .وينبغ م أن
(أ)
توضع ل رتلتي ي تييري لأل نال وإدا نل لألمت لملتحدن سلنيا دن لإل ائيم  ،ابسقمرتلن ممع
بضضها لسبض  ،وأن تشنلهنا نفس لسدو ن؛
(ب) خف لستااسي ابدد م لسضنليا لملتا :ن لسيت تقول هبا لسوكاس
ر:مي وابس تفامن م لملوق لستفاوض ساامل لملنظوم ند ش:لم لسيلع ولخلدما ؛

بشال

(ج) تضزيمز لسممنهم لسقمائت لممى لألمس م يف لختماذ لسق م:ل ل لملتضلقم بضنليمما تيمميري
لأل نال اب تخدلل أمول م قبيل حتليل لستااسي ولسضولئد.
__________

( .Ibid., p. 20 )32
(BOS), executive
( )33

United Nations Development Group, "UNDG Business Operations Strategy

.summary" (September 2016), p. 3
(  )34لمل:جع نفيه.
GE.18-16784

21

JIU/REP/2018/5

 - 60ويشمري ماتممب جمنو م لألممت لملتحممدن سلتنني م لمليمتدلم إىل أن  50م م أر:ق م لألمممت
لملتحدن وضضا ،أو ه يف م:ال متقدم م صوغ ل رتلتي يا سضنليما تيميري لأل نمال.
ولمل:لال لألوىل م لستنفيذ مبين يف لسشال  6أمانه.
لسشال 6
اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال  -اجلدول الزمين لنتنفيذ

لمل د

جمنو م لألمممت لملتحممدن سلتنني م لمليممتدلم  ،وواثئم م
لسبدم ولسنتهام).

م ل مرتلتي يا

نليمما تيمميري لأل نممال (ات خي مما

 - 61وأ ل ل تبيان إىل أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي لسم  34لسيت أشا ماتب جمنو لألمت
لملتحدن سلتنني لمليتدلم يف أولئل ال  2018إىل أاا وضضا ل رتلتي يا سضنليا تييري
لأل نال (و م  23ملن) ؛ وتضتند لسنتائم لسول من يف هذل لستق:ي :لى تلن لس:موم ،و لى لسد ل
لس تق مائي لسضاملي م ألر:قم إمل ن لسضنليمما  ،ولملقمابال لسمميت أج:يما مممع أر:قم لألمممت لملتحممدن
لسقط:ي وميؤوسيها ابملقا  ،و نليما لس متض:ل لسمدلخل لسميت أج:يما بتاليم مم ماتمب
جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم .
 - 62ويضترب مضظت أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي نلي ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال
م:هقم بيمبب لشمرتلدها إلجم:لم حتلميال منف مل خلم لأل ماس ،وسالاتياجما  ،وسلتامماسي
ولسضولئد .وقد ذك :أاد لملنيق لملقين يف ر:ي قط:ي صغري أنه يضترب أن لشرتلل منه ي جترب
لألر:ق لسقط:ي لى توظي خربلم ل تشا ي أم :س ميا لس تن:ل ريه.
حتقيم ورمو ل متولضمض لمليمتوى نوممان ،وسام ي مضب تفيمريها .وتقمول
 - 63وأبل
ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال لى تثن لسوقا لسذي يتت تورريه ،ولسذي ميثل ،يف مضظت
22
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لسبلدلن ،أهت ا م لجملنوع .ولسوقا لسذي يتت تورريه ياام س يتحول أبدلن إىل نقوم (اف
لسقد ل  ،مثالن) ،مما ميا إاتاته س تخدلل بديل.

 - 64وتشري لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لمل شرتك إىل وجوم نيب اسي م لملدخ:ل
لسقابل سلتحويل إىل نقوم يف جمال لملشرتاي وإىل أن لملاا ب يف لسافمامن انم لن مما تمرتجت إىل
ختف ممي يف مم ممال لمل مموظف (لمل:ر م م لألول ،لسش ممال  ،)6وإىل أن لخم ممتال لسييا مما ب م م
لسوكاس كثريلن ما يضي لملشاك ولسنتائم لسفضاس (لمل:ر لألول ،لألشاال م  7إىل  .)9و الون
لى ذسن ،رقد أبلغا أر:ق لألممت لملتحمدن لسقط:يم لسميت لنتقلما إىل مبمان مشمرتك م حتقيم
ورو ل يف تااسي لمل:لر ترتلو ب  10و 50يف لملائ  .وخيتل ميتوى لستورري لختالر ان كبريلن
ايب ما إذل كانا لملباَّ لملشرتك بدون إجيا  ،وما إذل كانا لملباَّ لسيت تنتقل منها لساياان
بمدون إجيمما  ،ومما إذل كممان يتضم لممى لسايماان مرممع تاماسي ستشممييد/جتديد لملبماَّ لملشممرتك
لجلديدن .ويقدل لألشاال م  4إىل  11م لمل:ر لألول مزيدلن م لستفاصيل لس:موم لى
ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك جت:ب ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال.
 - 65و غت أن لملشاك لسطو ي يف ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال متن لسوكاس م:ون
لمليامه ايب لسني لسذي ت:له ،رهنن بض لملؤ يا يشمري إىل أن همذل ييمهت يف ددوميم
لملشاك  ،و دل إمااني لستنبؤ ابسطلب لى لخلدما  ،ومبا يت ل بذسن م ميتواي لستااسي
ولإلي:لمل  ،ولخنفا قابلي لستو ع ،ولخنفا قون لستفاو (لمل:ر لألول ،لسشال .)11
 - 66ولستخطي لس رتلتي لملتوخى م نليا تييري لأل نال لقرتلانن ابسربانمم د:ي
إدما لألممت لملتحممدن سلنيما دن لإل ائي م  ،مل يتحقم لمى نطممال ول مع  -ومل يا م ذسمن سضممدل
لحملاوس  ،م قبل بض أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي لى لألقل .راسف:ي لسقط:ي يف ولندل يبذل
جهوملن جبا ن م أجل إمماج لسضنليا وختطي لسربلمم .ويشري بض أ ضمام لسف:يم لسقطم:ي
إىل أن لسنتائم هزيل مقا ن ابسوقا لمليتثن .:ويف تنزلنيا ،أنشئ ر:ي إلمل ن لسربلمم ولسضنليا
لسضنل يف ااي ررتن خط لألمت لملتحدن سلنيا دن لإل ائي  .و
سيد لسف ون ،سانه توق
ر:ي لألمت لملتحمدن لسقطم:ي ،وضمان م ذسمن ؤ مام وكماس سقيمامن كمل مم ر:يم لسضنليما
ور:ي لسربلمم ،مع ولب أقينا د:ي لسف:ي لسقط:ي.
 - 67وينبغـع أن حتنـ جملوعـة األمـم املتحـدة لنتنليـة املسـتدامة جتـار حمـددة لنتعـرف
عن ــى نق ــا التق ــا ع الواقعي ــة ب ــني ختطـ ــيني الـ ـ امج وختط ــيني العلني ــات .ه ممل لستضب ممري م م
إدا /خط لألمت لملتحدن سلنيا دن لإل ائي لتيت بقد كبري سلغايم مم لستضنميت سيامون ر:صم
نلي ملولمم نليا تييري لأل نال؟ لس:غب لمللحوظ سدى ر:ي إمل ن لسضنليا لس:ولندي يف
إج:لم لملزيد م لستخطي لمليب يف جمال لملشرتاي تشري إىل أنه ش:ين لى ل تضدلم خلو
جت:ب م هذل لسقبيل.
 - 68وتشري لس:موم لى لس تبياان ولملقابال لسيت أج:يا إىل أن ل رتلتي يا نليا
تييري لأل نال مل تا مد وم مبا ياف م قبل لملؤ يا لسيت ت:كا مقا ها لألم :إىل اد
كبمري بيمد ل ملنثلم لحملليم ستحديمد كيفيم لملشماك  .وينبغـع أن حتـذو مجيـع امل سسـات حـذو
اليونيسيف يف توفري إرشادات حمددة ملكاتب ا القطرية بشأن مـا جيـوز ومـا ال جيـوز التعـاون
بشأن .
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 - 69ولسورو ل لحملقق د:ي ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال ،بقد ما مت ايابه،
ترتكز بد ج كبرين لى أشاال مضين م لستضاون يف جمال لملشرتاي وخدما لمل:لر  .وينبغ
أن يوضع يف لس تبا أن لستضاون بشون لستفاقما لسطويلم لألجمل يف جممال لملشمرتاي ولمل:لرم
ل سضام لأل ا ي جام قبل ل رتلتي يا نليا تييري لأل نال .ومع أنه ج:ى جتنيع تدرقا
لسفولئد هذه يف ل رتلتي يا نليا تييري لأل نمال ،رمهنن حتقيقهما س ي تطلمب ل مرتلتي يا
نليا تييري لأل نال.

واو  -مراكـز اخلــدمات املتكامنــة القائلــة حالي ـا عنــى املســتو القطــري حمــدودة النطــا :
يوحد تقدمي اخلدمات
مركز واحد فقني /
 - 70س يور :أي م م:لكز لخلدما لملتااملم لمى لمليمتوى لسقطم:ي مما يشمبه مم ق:يمب
أو م بضيد وذجان جاهزلن ستوايد لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال لى لس ضيد لسقط:ي ،غت
أنه ميا ل تخالحت م وس ،سييا ابسض:و ن جديدن .وأرام لألمم لسضمال أن لملنظومم لإل ائيم
قطضا ،م خالل م:لكز لخلدما لملتاامل يف لسربلهيل ،ولسدل  ، :ورييا انل ،خطول مهن
حنو لسن ا يف توايد لخلدما لستشغيلي ساياان لألمت لملتحدن يف مولقع دمدمن(  .)35ولألمم:
سميس كممذسن يف لسولقممع .رلاممل منه ما نطممال دمدوم جممدلن .وس يواممد أي منهمما نليمما تيمميري
لأل نال .وس تواد رييا انل وكوبنهاغ وى جمنو ددومن م لخلدما لملت ل إبمل ن مبع
مشرت  .أما م:ر لسضنليا لملشرتك يف لسربلهيل رال ي:كز لى لملباَّ؛ إس أنه ددوم بد ج أكرب
باثري مما كان متوقضان ويولجه حتداي كبرين منذ إنشائه .بيد أن لملاتب لملشرت يف كابو رريمي،
لسذي أنشئ ال  ،2006يواد ابسفضل تقد لخلدما ويور :وذجان قد ياون مفيدنل جملنو
لألمممت لملتح ممدن سلتننيم م لملي ممتدلم يف لسبلممدلن لألخ مم:ى لس مميت يتي ممت جمنمموع ا ممت لسم مربلمم ريه مما
ابستولضع.
 - 71وهنا مس مشرتك ب لجلنيع قد تاون ذل أمهي ألغ:ل لستخطمي يف لمليمتقبل
تضنم ممل لمل:لك م ممز لأل بض م م ابس م ممتنام إىل م امم م م أ ا م ممي يور:ه م مما لس م مربانمم لإل م ممائ  ،واب م ممتثنام
كممابو رممريمي ،ر ممهنن هيالهمما لملي ممتقل م لسوكمماس وت:تيباهت مما لإلمل ي م جتضله مما أكثمم :جاذبيم م
ال ،أبلِّم لملفمتش أبن لسيمبب
سلنؤ يا لملشاك ريها م وذج وكاس لئدن .رف لسربلهيل ممث ن
لس:ئيي إلنشام م:ر لسضنليا لملشرتك هو دل لس:ضا ابسضنل يف إدا وذج لسوكاس لس:لئدن.
وابملثمل ،شمال تقمد خمدما لمل:لرم مم قبمل وامدن لخلمدما لملشمرتك يف مل لألممت لملتحمدن
لملوادن لخلض:لم يف رييا انل ،بدسن مم امم لسوكاسم لس:لئمدن ،امارزلن سال نتقمال إسيمه .وقمد خلمص
تقييت سلخدما لسيت يقدمها لسربانمم لإل ائ سلوكاس  ،أجنمزه ممؤخ:لن ماتمب لستقيميت لمليمتقل
لستابع سلربانمم ،إىل أن ت:تيبا خدما لسضنليا لملشرتك أرضل م ت:تيبا لسوكاس لس:لئدن ،
ألاا تتيت إبمل ن أكث :ايامي  ،وت تي لإلميا بزمال لألمو  ،وتور :لسثق  ،وميا أن تضزه تقد
لخلدما لملوجه لى حنو أكرب إىل لسضنالم .ويضي أن لسوادل م هذل لسقبيل قام ن لى

__________

(  )35لنظ :لسوايق  ،A/71/63-E/2016/8لسفق:ن .230
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لقرتل وتنفيذ أ اسيب لبتاا ي ونو ي خدما موجه إىل لسضنالم ،مون لستض :مل خاد :دل
لشتغال جد لن لدناي  ،لسيت تولجهها لسنناذج لسقائن لى لسوكاس لس:لئدن( .)36
 - 72وت:م أمانه لسنقال لسبا هن ،وااص ألمثل رييا انل ،وكابو رريمي ،ولسربلهيل .ويب كل
منها ،بط:ل خمتلف  ،ما يل
لممى لمليمتوى لسقطمم:ي ولسنامجم م أدمم:

•

لستحمداي لسمميت يولجههما لستاامممل لألرقم
لس:قاب لسدلخلي لخلاص ابملؤ يا ؛

•

صضوب لدفاظ لى م ت لملقا وم ت لسييا ا بضد بدم لملبام ل ؛

•

لدولجز لسيت تف:ضها لسختالرا  ،لدقيقي أو لملت و ن ،يف لسقول د ولإلج:لمل ؛

•

لداج إىل لسوضو يف ما يتضل ابسشخ ي لسقانوني لسيت يتطلبها مقدل لخلدما  ،ولسيلط
لسيت ياون مقدل لخلدما ميؤوسن أمامها؛

•

لسظاه:ن لملتنثل يف مضامل موظف لخلدما لملشرتك كويتال لملؤ يا  .إذل كان لملوظف ون
متضاقدي مع كيان ولاد وسانهت خيدمون مجيع لساياان  ،س ياون ما ييتحقونه م لسنُّظت
ولسمد ت ولضممحان .وجتممد لإلشمما ن إىل أنممه كممان متوقض مان ،يف ممال  ،2013م م شممبا لمل مول م
لسبش:ي لستابض سل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن ،أن تضع ،م نمان سلخطم لس مرتلتي ي
سل ن لس:ريض لمليتوى ،د:لئ بشون كيفي لد ول لى م:كز "مقدل دلب ملخل " ابسنيب
جلنيع موظف مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن( )37؛

•

لملمدى لسمذي تامون ريممه لملبمام ل مدرو م بشخ مي لملوظ م وسييما قائنم لمى أ مماس
مؤ ي  ،حبيك يؤمي تغيري يف لملوظف إىل تغيري يف لمليا .

مرفق العلنيات املشرتكة يف ال ازي
 - 73م لخل ائص لسف:يدن سلت :ب لسربلهيلي لسنشغال لملهين بايفي تنظيت تقد لخلدما
سلضنالم لداومي  -م د لستنويل لس:ئيي سلربانمم لإل ائ ومنظن لسيونياو ،لسذي صنت
م:ر لسضنليا لملشرتك  .وقد كان م اولرز م:ر لسضنليا لملشرتك لسضغ م أجل تقليص
مول لخلمدما لملتوتيم مم لسربلهيمل ايمك إاما
تااسي لستشغيل لسناجت لخنفما إيم:لمل
قل ا ل تخدلل كياان لألمت لملتحدن ألملم أ نال ابسنياب نها .وقد شال لخنفا لسدخل
حتداين ابسنيب س تن:ل ي تولجد بض كياان لألمت لملتحدن(  .)38وأبل لملفتش أبن هنا ل تبا نل
آخ :هو لس:غب يف لدد م مما لساياان لملنوس لمل تنثل يف تيوي لملشا يع سدى مؤ يا
منظوم لألمت لملتحدن ملض:ر م يض :ض:لن أقل م أ ضا غريه.
__________

( )36
.(2018), conclusion 6, p. 10, and para 92, p.40
( .CEB/2013/HLCM/HR/20 )37
United Nations country team, "Business Operations Strategy (BOS): concept note for a pilot
( )38
).implementation in Brazil" (30 January 2013
UNDP Independent Evaluation Office, Evaluation of UNDP Inter-agency Operational Services
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 - 74وكممان مم م لملق مم :أن يشممرت ر:يم م لألم ممت لملتح ممدن لسقطمم:ي يف متوي ممل م:رم م لسضنلي مما
لملشرتك  ،وأن خيدل هذل لمل:ر مجيع مشا يع لألمت لملتحدن وأن خيف دم لسوادل لستش غيلي
لسضامل يف كياان منف ل  .وكانا نقط لسبدلي لملقرتا هو إمماج نليا لسش:لم ،مما يضط
رام:ن م أنشمط لسشم:لم يف اارظم لسمربانمم لإل مائ ومنظنم لسيونيماو .وسلنيما دن يف ممت
د:يم سلنضم قممدمان ،دلمب لسف:يم لسقطمم:ي لمليما دن .ندئمذ أورممد لسل نم لس:ريضم لمليممتوى
لملضني ابإلمل ن وجمنو لألمت لملتحدن لإل ائي بضثت مشرتكت سد ت ل تحدل م:ر لسضنليا
لملشرتك .
 - 75وقد اظيا مبام ن لسربلهيل ابهتنال كبري وأب:ه م:ل لن وتا:ل لن يف تقا ي :لألم لسضال إىل
لجمللممس لسقت ممامي ولسجتن مما ولجلنضيم م لسضامم م م م لست ممدلبري لس مميت جي مم:ي لختاذه مما سلنه ممو
ابسضنليما لملشمرتك ستيميري لأل نمال ،نظم:لن إلماانيم تطبيقهما لمى نطمال أو مع .رضلمى ممبيل
لملثال ،أبلِّ لجمللس لسقت امي ولسجتنا أبن لملممش:وع لس:لئممد لألول ست م نيت وتممشغيل م:كممز
لخلممدما لملتاامل نفمذ يف لسربلهيل .وهو يضت ناصم :ملنه يم دتنلم مل:لكمز لخلمدما لملشرتك
تفيمد لسنش :لمل:ال هلذه لآلسي يف لمليتقبل(  .)39وسا ساقان ،يف ما كان ينبغ أن يضترب ،أبا:
جض م  ،مؤشمم:لن مثممريلن سلقل م  ،إىل أن مثاني م كي مماان تشمما ( ي م منهمما صممغرين ج ممدلن) ،وأن
مشاك منظن لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لس ح لسضاملي  ( ،منظن لس ح سلبلدلن لألم:ياي )،
ولسيونييي وب:انمم لألغذي لسضامل تتوق لى نتائم حتليل سلتااسي ولسفولئد( .)40
 - 76وج:ى ت نيت م:ر سلضنليا لملشرتك يضت  27موظفان م أجل تمورري لخلمدما يف
جماس لملول م لسبش:ي  ،مبا يف ذسن ل تقدلل لملوظف لسودني ولخلمربلم لس تشما ي ولستضاقمد
مضهمت ،ولملشمرتاي  ،ولسيمف ،:ودائفم مم خمدما تانوسوجيما لملضلومما ولست ماس  .وكممان
يتوقع حت:ي 15 :م ماارئا لسدولل لساامل ،وحتقي مايب نقدي قد ه  1.7مليون موس
ممنواين ،يت ممل  60يف لملائ م منه مما ابسي م ف .:وقممد ب ممدأ نلياتممه يف آذل /ممما س  2016بنط ممال
ومشماك أضممي ممما كممان متوقضمان .وهممو يضممت لآلن يم كيمماان مشماك ئييممي  -لس مربانمم
لإل ائ  ،ومنظن لسيونياو ،وب:انمم لسبيئ  ،وصندول لسياان ،وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن -
ويضنل لى بندي م بنوم لخلدما  ،لملشرتاي ولسيف .:ول تناملن إىل ممثل ماتب خدما
لملشما يع يف ب:لهيليما ،رقممد غمام لملاتمب ألن ا ممت لأل نمال لسميت يضممطلع هبما م:رم لسضنليمما
لملشرتك ابسنياب نه س يرب لستااسي .
 - 77وكتمب آخم:ون بشمال ميمتفي م لستحمداي لسميت تولجمه م:رم لسضنليما لملشممرتك
وممما ميا /ينبغ م لسقيممال ب مه بضممد ذسممن(  .)41وكنمما يتب م م م لإلدمما  1أمانه ،رقممد كممان م:رم م
لسضنليا لملشرتك مابالن منذ لسبدلي  ،غت لسد ت لسقميت لسمذي اظم بمه ،مثمل لس متثنا سبمدم
لسضنل لسذي قدممه سمه ،ملم:ن ولامدن ،لسمربانمم لإل مائ  .وابسنظم :إىل لسشمولغل لملتضلقم ابستاماسي
وتوهيضهمما لسضممامل ،ولستغيم مريل لمليممتن:ن يف إمل ن م:رم م لسضنليمما لملش ممرتك  ،وددومي م مش مماك
__________

(  )39لنظ :لسوايق  ،E/2013/94لسفق:ن .181
(  )40لنظ :لسوايق  ،A/70/62-E/2015/4لسفق:ن .149
in Brazil: initial assessment report" (September
( )41

Anders Voigt, "UN Joint Operations Facility

).2016); and Patrick J. T iefenbacher, "Joint Operations Facility: consolidated report" (March 2018
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لسوكماس  ،سميس مم لسولضم ممما دنلمه لمليمتقبل يف دياتمه .ر مهنذل أمثم :لملناقشما ممع منظن م
لس ح لسضاملي (منظن لس ح سلبلدلن لألم:ياي ) ،وه أكرب ب:انمم ملنظوم لألمت لملتحدن يف
لسربلهيل ،اول ل تخدلل خدما م:ر لسضنليا لملشرتك لملت ل ابسيف ،:ريتتحي لآلرال.
و مو يامون مم لملؤ م لستفمم:ي يف لسقمد لهلائمل مم لجلهممد ولسستمزلل لسمذي أبمدله موظفممو
ماتب لملني لملقميت ولملؤ يما لألخم:ى ،إذل كمان ابإلمامان تطبيم لسمد وس لمليمتفامن ،لسميت
ادم لسضديد منها ميبقان بضث لسل نم لس:ريضم لمليمتوى لملضنيم ابإلمل ن لستابضم جملنو م لألممت
لملتحدن لإل ائي .
اإل ار 1
مرفق العلنيات املشرتكة يف ال ازي

السلات

تشا  5م لسوكاس لسم  23لسضامل يف لسربلهيل ،لى حنو نش  ،يف لمل:ر ( .)42

نطممال لخلممدما لملقدم م أقممل باثممري مممما ك ممان متوقض مان .وأرممام منظن م لألغذي م ولسز ل م أا مما
س تشما ألنممه أكثمم :تالف م وأكثمم :بطئ مان مم نلياهتمما لسذلتي م وس تمم:ى لسيونييممي أن م ل م لجلممدوى
مقنض .
يضنممل موظفممو م:رم م لسضنليمما لملش ممرتك مبوجممب قمموم م ممع لس مربانمم لإل ممائ  .وخيضممع م:رم م
لسضنليما لملشمرتك إلمل ن لسل نم لستوجيهي م سلضنليما لملشمرتك  ،لملؤسفم م م ؤ مام لسوكماس لملشمماك
ب:ائ لملني لملقيت.
يضنمل م:رم لخلممدما لملشمرتك  ،لسممذي خيضمع سضممغول مم أجممل خفم لستامماسي ودم:ل م م
قيممامن ميممتق:ن ومتنان م  ،مبيزلني م ممنوي تبل م ق:لب م  875 000موس  ،وتغط م تامماسي  11موظفم مان.
ويتحنل لسربانمم لإل ائ ومنظن لسيونياو ق:لب  85يف لملائ م لستااسي .

التحدايت والعراقي

مل توجد أبدلن الول سلقيوم لسيت ج:ى حتديدها يف م:ال لستخطي .

سميس مل:ر م لسضنليمما لملشمرتك أي ظهممو يف ر:ي م لألممت لملتحممدن لسقطمم:ي كامل ،مممما يضممض
لستشا يف تويل همال لألمو .
م:ر لسضنليا لملشرتك سميس م:تبطمان ب:ؤيم أو مع سلضنليما لملشمرتك ستيميري لأل نمال .وجيم:ي
ااسيان تنشي ر:ي إمل ن لسضنليا ب:ائ مدي :نليا منظن لس ح لسضاملي (منظن لس ح سلبلدلن
لألم:ياي ).
تتيبب لسقيوم لسدلخلي  ،مم قبيمل لسقيموم لملتضلقم إبماانيم لسوصمول إىل نظمت ختطمي لملمول م يف
لملؤ يا  ،ولختال لسقول د ولإلج:لمل (  ،)43يف لسشلل م ايك نطال لخلدما وكفامن لملضامال .
مل تد ج لملهال لملتضلق ابملول م لسبش:ي بيبب لسختالرا لملت و ن يف لسقول د( .)44
__________

(  )42لسربانمم لإل ائ  ،وب:انمم لسبيئ  ،ومنظن لسيونياو ،وصندول لسياان وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن.
( United Nations Development Group/High-level Committee on Management, "Joint Operations )43
).Facility: advisory report" (March 2014
( .Voigt, "UN Joint Operations Facility in Brazil", p. 9 )44
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س ييتخدل م:ر لسضنليا لملشرتك إج:لمل موادن ،وإ ا ياي لإلج:لمل مع لاتياجا
كل مؤ ي نيل .
مل يتيم م تو م مميع نط ممال لسضنليم مما  .و رضم مما منظنم م لسيونيم مماو ل ممتخدلل خم ممدما لسيم ممف:
ولخلدما لملت ل بتوظي لخلربلم لس تشا ي  ،وس جي:ي تفوي ر:لمى لملتضاقدي سلضنل سفائدن م:ر
لسضنليا لملشرتك  .وم لس ضب إابا جدوى لملهال إذل لمتنض ا لجلها لس:ل ي إاتاتها.
وضع مسيل دل سلنشرتاي بدسن م ل تخدلل مسيل م :خ .وا يف تلن لداس  ،رهنن منظن
لسيونياو ،وه أاد لسضنيل لس:ئييي يف جمال لملشرتاي  ،مل ت مامل ليمه إس بتحفظما  ،مشمرتد
تطبي نلياهتا لخلاص هبا يف  5نليا م لسضنليا لسم  16لملض:وض .
يتيمت لستنويمل لملقممدل مم ماتممب لألممت لملتحمدن ستنيممي لسضنليما لإل ائي م وماتمب لجملنو م
ابألمهي  .وقد ا ل م:ر لسضنليا لملشرتك لمى أممولل جتماوه جمنو هما  200 000موس سمطمول
لإلسارتوني  ،وإل امن لسنظ :يف هيال لأل ضا لخلاحت به .وهذل يب لداج إىل لسنظ :يف إمااني تورري
لملول م يف لمل:لال لألوىل م لسبتاا يف جمال لأل نال.
يوضح م ال مرفق العلنيات املشرتكة التحـدي الـذي مي نـ بنـاء العلنيـات املشـرتكة لتسـيري
األعل ــال انطالق ـ ـا م ــن القاعـ ــدة ،وعـ ــدق مواص ــنة إش ـ ـراك امل سسـ ــات يف حـ ـ املشـ ــاك املتدـ ــنة
السياسـات ،واسـتلرارية اريـواجز البريوقرا يـة ،وارياجـة إىل بيـان جـدو سـنيم ،والنزعـة امل ســفة
لد البعا إىل االكتفاء املشاهدة يف حني يتحل يخرون خما ر االبتكار.

كابو فريدي
 - 78يضت لملاتب لملشرت يف كابو رريمي لسربانمم لإل ائ وصندول لسياان ولس يونييي ؛
وكان ب:انمم لألغذي لسضامل مشاكان إىل ا لنيحابه م لسبلد .ويضوم بب إنشائه إىل أن يف
لسبلدلن لسيت ياون ريها تولجد منظوم لألمت لملتحد صغريلن جدلن ،رهنن لستنثيل لإلمجايل سوكاس
لألمت لملتحدن ،ومال موظفيها ،وتااسي لسد ت غاسبان ما تاون ،ايب لألم لسضال ،مف :د
مقا ن مبيزلنياهتا لسربانجمي  .وقد صنت وذج لملاتب لملشرت م أجل هايمن رضاسي لألمت لملتحدن
يف تلن لسبلدلن برتشيد لستنثيل وحتي نيب تااسي لسربلمم إىل تااسي م نها( .)45
 - 79وك م ممان مم م م لملتوق م ممع أن ينف م ممذ  20بلم م ممدلن أش م مماا نس خمتلفم م م سلنات م ممب لملش م ممرت حبلم م ممول
ال  .2007إس أن ذسن مل د ل؛ ويظل ماتب كابو رريمي هو لملاتب لملشرت لسوايد.
 - 80ويف ما يتضل ابسورو ل  ،سيس م لسولض ما مت حتقيقه ،نظ:لن سضدل وجوم أي مضلوما
أ ا ي  .وكان جزم م لخلط أيضان أن جي:ي لستوايد لى أ اس دل رقدلن أي وظائ دلي .
 - 81ومنظنم لألغذي م ولسز ل م ومنظن م لس مح لسضاملي م سييمتا جممزملن مم لملاتممب لملشممرت ،
وسانهنا توجدلن يف مل ولادن سطمت لملتحدن ،تور :أيضان ايزلن سلوكاس غري لملقين ولسوكاس
ذل تولجد تقين صغري (منظن لسضنل لسدوسي  ،ولملنظن لسدوسي سله :ن ،وموئل لألمت لملتحدن،
ولسيونيمدو ،وهيئ م لألمممت لملتحممدن سلن م:أن) .و غممت لستقممدل لحملمم:ه ،رهنن مه مل يممتت بضممد ل ممتغالل ممامل
لخلدما لملشرتك ل تغال نس كامالن س تشا منظن لألغذي ولسز ل يف لسنظال لهلاتف لملشرت ؛
__________

(  ،E/2005/58 )45لس فح .23
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وس يوجد ماتب ميا دن مشرت يف جمال تانوسوجيا لملضلوما ولست اس  ،كنا أنه مل جي:
ل تاشا نطال لستشا يف لمل:كبما  .ومل جيم :تقيميت إماانيم إممماج مهمال لسمد ت ملؤ يما
أخ:ى يف منظوم لألمت لملتحدن.
 - 82وبضممد أن م مما لجلنضيم م لسضامم م إىل تنفي ممذ مموذج لملات ممب لملش ممرت  ،وتو مميع نط ممال
لخلدما لملشرتك (  ،)46تضن كل تق:ي :مقدل إىل لجمللمس لسقت مامي ولسج تنما م تنفيمذ
لسق:ل  208/62لإلج:لمل لسيت مت لختاذهما ستنفيمذ ذسمن لسننموذج(  .)47وذكم :لألمم لسضمال يف
وقا سا أنه غت أن لسننموذج بم بضم لسورمو ل يف لستاماسي  ،رقمد أب ِّمَ:ه مدن ممشاكل
تتضلم يف لملق ال لألول بنظت لسد ت ذل لس ل ولس ضواب لسميت تولجههما لسوكمماس يف تضممديل
نليما لملق :لملم نن خلدمم ماتمب ولامد(  .)48وبطبيض لدمال ،مل يق مد بمه أبمدلن أن يقت م:
لى بلد ولاد.
 - 83و م :ان ممما ت ِّم :لملاتممب لملشمرت مبفمم:مه تق:يبمان ملضاجل م مشماكل تتطلممب الموسن لممى
ميمتوى لملؤ يما  .وقممد صمام لملاتمب لملشممرت يف ميما ه بضم لس تحممداي  ،وسانمه أامم:ه
تقدمان يف لستوري ب لستنثيل لملواد وتقد هوي مميزن ولسنهو ابستاامل لسربانجم  .وهو يب
أيضان ما جملنو موادن م لسقول د ولإلج:لمل م قون يف متام لسضنليما لملشمرتك ستيميري
لأل نال .ربض لستحداي ميا الها لى أرضل حنو إذل دبٍ لسننوذج لى نطال ول ع( . )49
وإمااني لسقيال بذسن أقل ل تناملن ،لى ما يبدو ،نا إذل كان ميا تنفيذه أل س مما ه لى
لستنثيل لملباش.:
لس:غب لسييا ي سلنؤ يا يف لستخل
 - 84ولسظاه:ن لسيت ل ت اب هلا وذج لملاتمب لملشمرت س تقت م :لمى كمابو رمريمي .رهم
شائض سدى أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي لس غرين ،ولسبلدلن لسيت لنتقلا إىل م:كز لسدخل لملتو ،
ولسدول لجلز ي لس غرين لسنامي  ،ذل قول د مول م سربلمم صغرين وتولجد ددوم سل ها لملاحن ،
مما يضي تضبئ لملول م.
 - 85ويوضم مثمال مولهيلند همذه لسنقط م  .رننمذ أن أصممبحا مم بلممدلن لسمدخل لملتو م
لألمىن ،تقلص ا ت ب:لجمها ومول مها لأل ا ي  ،مما جضل ر:يم لألممت لملتحمدن لسقطم:ي يولجمه
حتداي خطرين تتضل ابسيالم لملاسي لسضام  .ويزيد دل وجوم قا دن مضقوس م لجلها لملاحن
لملقين م تفاقت لملشال  .وتدرع هذه لسضغول ابس رتلتي يا لجلديدن يف لجتاه توايد نلي
تقد لخلدما .
 - 86وأوضم ممثمل سلمربانمم لإل ممائ أن تقلمص لملمول م ،يهممدم ،إن ل متن ،:جمدوى لستولجممد
لسقطمم:ي .وينظمم :بضم م ممثل م لسوكمماس إىل لستواي ممد لإلمل ي لساامممل لممى أن ممه شمم:ل مي ممب
سال تدل م لملاسي  ،وسانهت يضيفون أن ا ت لسربلمم س ميا أن يرب تالف لساياان لملتولجدن
لى لس ضيد لسدويل ب و ن ميتق ل  ،وأن توايد نليا لستولجد تلن هو جزم م ال أدول

__________

( )46
( )47
( )48
( )49
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 ،E/2008/49و  ،E/2009/69و  ،E/2010/70و .E/2011/112
لنظ ،A/67/93-E/2012/79 :لسفق:ن .99
قد ياون همذل همو لسيمبب يف مدل تطموي :مضمايري تانوسوجيما لملضلومما ولست ماس لملتوخمان ملاتمب مشمرت يف
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ال .ويف ا سيس سدى لملفتش أي اول تب لسيالم لملاسي  ،رهننه يضترب أن ام لملااتب
أج ن
لملشرتك ميا أن يشال جزملن م لس ت اب لسشامل ألن إبماان تقليص تالف لستنثيل لسدويل
أن د :م لملول م سلضنل لسربانجم أكث :مما ميا أن حت :ه هايمن كفامن نليا تييري لأل نال
وادها .ويتنشى تطبي وذج لملااتب لملشرتك لى نطال أو ع مع لسني لملضلن سطم لسضال
بتنفيذ مشا يع وذجي سختبا ل رتلتي يا حتي نليا تييري لأل نال(  . )50وهو يتولمل
أيضان مع لداج إىل لسنظ :يف لسنناذج لس بديل سلتنثيل ،لسول من ضننان يف إ امن لستشايل لملتوخان
سضنليا لستولجد لى لس ضيد لسقط:ي.
اإل ار 2
املكتب املشرتك يف كابو فريدي

السلات

يضنمل لملني م لملقمميت بوصممفه ممممثالن سلوكمماس لملشمماك لس مربانمم لإل ممائ  ،وصممندول لسيمماان
ولسيونييي  ،ويف لسبدلي  ،ب:انمم لألغذي لسضامل .
ييتخدل هيال ولاد لسقا دن لستشغيلي سلربانمم لإل ائ بوايق ب:انمم قط:ي مشرت ولادن.
يضنممل لملوظفممون مبوج ممب قمموم م ممع لس مربانمم لإل ممائ  ،وهن مما جمنو م ولا ممدن م م لسقول ممد
ولألنظن سضنليا تييري لأل نال.
خدما لسد ت لإلمل ي مندجم لندماجانكامالن.
س تزلل مذك:ن تفاهت أ د ال  2006ستنظيت نل لملاتب غري موقض .
مثم م جم اسي م مم لستاامممل لسربانجم /لستضزيمز لملتبممامل ،وهمو ممما يضتمربه لملاتممب لملشمرت أهممت
إجناه سه.

التحدايت والعراقي
مدل تممور :إمااني م لسوصمول إىل نظممال ختطممي ممول م لملؤ ي م يف لسيونييممي خيلم لملزيممد م م
لسضنل ولألخطام ،ويشال هذل م د لن سلنخاد :ابسنيب سال م لملاتب لملشرت ولسيونييي .
اسي .

م:ال لإلبالغ لسنهائي

لس:صد ول سنتائم م:هق  ،وسا م:ال لسربجم لألوىل متاامل بد ج

تتطلمب لسمدو ل ولساتياجمما لملختلفم س:صممد لسمربلمم ولإلبمالغ نهمما قمد لنكبممريلن مم لسضنممل
لإلضايف ،وتضاس دل لسقد ن لى لس تن:ل يف لتباع منط لسربانمم لملشرت رب مو ن ايان كامل .
هنا تناقص يف لإلاياس بتويل همال لألمو سدى لملؤ يا لسيت مل يضد هلا موظفون اتبضون
هلا يف لملاتب لملشرت .
هن مما غنم ممو ا ممول مم مما إذل ك ممان يتض م م مضاملم م لملم مموظف لس ممودني كن:شم ممح ملخلي م م
أو م:شمح خمما جي ؛ وس تتممور :سلنمموظف إمااني م لسوصممول إىل قول ممد لسممتضلت ولملض:ر م غممري قول ممد
لسربانمم لإل ائ .
__________

(  )50لنظ ،A/72/684-E/2018/7 :لسفق:ن .48
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تتطلب إمااني إظها هوي "لسضالم لملنيزن" اس يا ايام لملؤ ي .
ميكـن إجنــاح هنــج املكتــب املشــرتك إذا كانـت امل سســات مســتعدة لنتخلنــع عــن ني ــا.
والعوائق من قبي إمكانية الوصول إىل الن م غري حمسومة .ومل تتابع ال امل سسـات وال اآلليـات
املشـرتكة بــني الوكــاالت التع ــدات بتيسـري تنــل الرتتيبــات .وينبغــع تطبيـق النلــوذج عنــى نطــا
أوسـع لكـع يســتحق اسـت لار امل سسـات مــن أجـ ح ـ املشـاك مـن قبي ـ اإلبـالغ ال انجمــع،
والتوافق التشغينع بني الن م ،وما يتد بذلل من السياسات املتعنقة الضوابني الداخنية.

فييت انق
 - 87وضع مفهول مل لألمت لملتحدن لملوادن لخلض:لم مال  2008مم أجمل م مت " توايمد
لألملم" ،وبدأ تنفيذه يف ازي:لن/يونيه  .2015وتضترب لسدل و يل سلتش يع لى هايمن لستنيي
ولمليامس لملشرتك ولسفضاسي  .وم لسينا لس:ئييي سلنبع إ مامن ل متخدلل لهليامل ولملمولم مم
مبع لسشق لسياب  ،ولإلضامن لسطبيضي إىل أق ى اد مما  ،ولخنفا ل تهال لسطاق ولملياه.
 - 88وجتتممذب لسممدل لهتن ممال ر:ي م لألمممت لملتح ممدن لسقطمم:ي .وقممد ج مم:ى ت ممنينها يف إد مما
لسش:لك  ،وتدل لى نفس لأل اس ،وذسن ظاه :سلضيان .ويف ال  ،2012وقضا مؤ يا
منظوم لألمت لملتحدن لملقين مذك:ن تفاهت م أجل جتديد لملباَّ ،مما ضن لتبماع امم شمامل
سل نيمع يف إنشمام لمل:رم  .وبضممد ذسمن ،وقضما لجلهما لمليممتوج:ن سلمدل  ،مال  ،2017مممذك:ن
تفاهت تنظت ش:ول لإلشغال ،ول تخدلل لملباَّ وما يت ل بذسن م تورري لخلدما لملشرتك .
ولتفقا أيضان لى حتنل ميؤوسي مجا ي م لسمدل مبشماكتها يف جملمس إمل هتما .وتضمت لسمدل
ابسفضممل  14م م وك مماس لألمممت لملتح ممدن لسم م  15لملقينم م يف هممانوي .وأش مما بض م لسوك مماس
إىل أاا تلقا ائل م مقا ها تد وها إىل لسيمض جاهمدن إىل لستولجمد يف لسمدل .
لملتخ
وذك :مجيع لساياان لسيت أج:يا مضها مقابال أاا تضتقد أن تولجدها مضان أم :جيد ابسنيب
سل و ن لألو ع سطمت لملتحدن.
 - 89وتقدل لخلدما لملتاامل يف هانوي د:ي وادن سلخدما لملشرتك تغط مناوس
لإلمل ن لستقني ولإلصالاا لملتضلق ابمل:لر  ،ولخلمدما لملت مل ابملنمارع لسضامم ولملبماَّ ،وإمل ن
شمؤون لسممزول  ،وتممورري ماتمب خممدما جممامع ،وتممورري لسق:دا مي ولسل مولهل لملاتبي م  ،ولستمموم ،
وخممدما لمل:ل ممت سضن ممالم لس ممدل  ،ولدقيبم م لسدبلوما ممي ولسربي ممد ،ولخل ممدما لملش ممرتك لملت ممل
بتانوسوجيا لملضلوما ولست اس (شبا إسارتوني سلننطقم لحملليم وشمبا هاتفيم مشمرتك ،
ولسطبا م لملش ممرتك ) .وتولرم م لجله مما لملي ممتوج:ن ،بتوقيضهمما ل ممى م ممذك:ن لستف مماهت ،ل ممى مجي ممع
لخلدما لسيت تقدمها وادن لخلدما لملشرتك .
 - 90وتضنمل وامدن لخلمدما لملشمرتك ابس ممتنام إىل م امم أ ا مي مم لسمربانمم لإل ممائ .
ومع ذسن ،ره تضترب غري خمت بوكاس بضينها بمل موجهم حنمو لسضنمالم ،ايمك إن لسرتتيبما
لإلمل ي تتي لسف:ص إلبدلم مجيع لآل لم .وهذل يتباي بشال ملحوظ مع ت:تيبا لسوكاس لس:لئدن،
لسميت تضتمرب لخلممدما يف إدا هما منتمموج سلمربانمم لإل ممائ ممع ت ممو مموسو أبنممه ميمن لألوسوي م
سنفيه .إس أن لسقا دن لمليتند إسيها ه ذلهتا.
 - 91وأرام ر:ي إمل ن لسضنليا أبن لس:ؤي ابسنيب سف:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي ه أن ياون
هنا م:كز خدما متاامل ميا أن يظه :سلضامل كي ميا سط مت لملتحدن أن تتالقى وتن فذ
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لسضنليما (  .)51سا م لسولقممع لسم:له س ي مزلل بضيممدلن نو مان مما م ذسممن لملنمال ألنممه غممت جمنو م
لخلدما لملشرتك لسيت تقدمها وادن لخلدما لملشرتك  ،س تزلل لملؤ يا تبق لى هياكل
لسممد ت لإلمل ي لخلاص م هبمما .ومل ت ممنت لس ممدل أبممدلن م م أجممل تواي ممد تنفيممذ مجيممع مهممال لس ممد ت
لإلمل ي ،وإ ا بضضها رق  .بيد أن وادن لخلدما لملشرتك تور :إدا لن ستوايد تقد لخلدما ،
إذل لختذ ذسن لسق:ل لسييا اي .وقد وضضا ل رتلتي ي متولضض جدلن سضنليا تييري لأل نال
سا تبدأ ال  ،2018وسا مضظت ماا ب لسافامن لملتوخى حتقيقها يتضل ادما لملباَّ
لملشمرتك  .وقمد أقم :ر:ي م لألممت لملتحمدن لسقطمم:ي بضم:و ن رمع مق لسطنممو  ،و م  ،مم أجممل
ذسن ،ئيي وكاست سياوان يف نفس لسوقا ئييان (لس يونييي ) وانئب ئيس (منظن لسضنل
لسدوسي ) سف:ي إمل ن لسضنليا .
 - 92ويتو ع لإلدا  3يف تناول مسا لسدل ولستحداي لسيت تولجهها .ولسقيوم لسيت حتد م
لسوصول إىل لسنظت ،ولختال لسقول د ولإلج:لمل  ،و دل وجوم ؤي ولضح يف ما خيص لجله
لسيت ينتن إسيها موظفو لخلدما لملشرتك  ،ولضح سلضيان.
 - 93ومجيع أر:لم ر:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي متفقون لى ما يبدو لى أن لملباَّ لملشرتك مل تيهت
بضد يف لسربجم لملشرتك  ،لسيت ي:ون أاا سييا متقدم جدلن .وجي:ي خت يص لديز لملااَّ ايب لجملال
لسوظيف ولسنتائم ،وسيس ايب لملؤ يا  ،وي:م هذل إىل تش يع لستضاون لسربانجم لألرق .
اإل ار 3
دار األمم املتحدة املوحدة اخلضراء يف هانوي ،فييت انق

السلات

تقدل لخلدما لملشرتك وادن لخلدما لملشرتك .

تقت  :لخلدما لملشرتك لى إمل ن لمل:لر  ،ولمل:ل مت ،و م ل لسواثئم  ،وخمدما تانوسوجيما
لملضلوما ولست اس .
تبق لملؤ يا
ميتواي
لملشرتك .
تتت لإلمل ن

لى ت:تيبا لسد ت لخلاص هبا ابسنيب سالاتياجا لألخ:ى.

اسي س:ضما ر:يم لألممت لملتحمدن لسقطم:ي م لسمدل و م خمدما وامدن لخلمدما
د:ي جملس إمل ن تد نه جلن تنفيذي أصغ.:

ينظ :إىل وادن لخلدما لملشرتك لى أاا ميتقل و امس سل نيع ،وهذل مما تافلمه ت:تيبما
إمل هتا .وييتند لهليال إىل م ام أ ا ي م لسربانمم لإل ائ .
أنشئا وادن لخلدما لملشرتك كنش:وع سلربانمم لإل ائ  .ويضنل لملوظفون مبوجب قوم مع
لسربانمم لإل ائ  ،اب تثنام بض لملوظف يف جمال تانوسوجيا لملضلوما ولست اس لسذي يضنلون مع
وكاس م ولاممدن بيممبب لسقول ممد لسمميت حتممد مم م إمااني م وصممول لملتضاق ممدي مضهمما إىل هياكلهمما لأل ا ممي
ستانوسوجيا لملضلوما  .ويف :هذل لداجز ش:ل أن ياون سال مؤ ي مشاك شخص ولاد يضتين
بتانوسوجيا لملضلوما  ،ا إذل كان ا ت لسضنل س يرب ذسن.
__________

( )51
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أاتاا لستاامل يف جمال تانوسوجيا لملضلوما ولست اس لسبضثا لملشرتك ب لسوكاس يف
ام  2008و 2012وم:كز لألمت لملتحدن لسدويل سلحو ب  .ويف غياب لآلسيا لسيابق ستقد ذسن
لسد ت ،يفيد ر:ي هانوي ابخنفا ميتوى مشاك لملقا .

التحدايت والعراقي

يضترب أن لختال لسييا ا لملتضلق ابملول م لسبش:ي وشؤون لملاسي ولملشرتاي يض:قل لسضنليا
لملشرتك ستييري لأل نال.
وامدن لخلمدما لملشمرتك يضوههما تفموي لسيملط ملهمال لسشم:لم ،وهم تم:ى أن سمديها لسقممد ل
لسالهم سذسن؛ وه تضتند لى لسربانمم لإل ائ يف لإلج:لمل لملضطلع هبا يف نظامها ستخطي لملول م
يف لملؤ يا لسذي يضي دبق /خطون يف جتهيز لملضامال .
س تتور :ملدي :وادن لخلدما لملشرتك إمااني لسوصمول إىل نظمت لسمربانمم لإل مائ يف مما مدل
بدم لملضامال وس ميانه لسدالع لى لمليزلني .
غت أن لملوظف متضاقدون مع لسربانمم لإل ائ  ،رهننه س يتت لستضامل مضهت لى همذل لأل ماس
ب مو ن كامل م  .وهممذل دممد مم إمااني م لسوصممول إىل لسممنظت لملؤ يمي سل مربانمم لإل ممائ إلمل ن لملولهممب
ولستد يب.
هنا تباي يف وجها لسنظ :اول تي يل لألصول لملشرتك وإمل هتا.
رغـم أن هيكـ وحـدة اخلـدمات املشـرتكة ميكـن أن يكـون النـواة لتقـدمي خـدمات متكامنـة،
فجنـ يتعــني عنــى امل سســات أن تبــدي تنــل الرغبـة عنــى وج ـ التحديــد ،وســيكون مــن الضــروري
التغنـب عنـى اريــواجز البريوقرا يـة ال ـ حتـد مـن توســع اخلـدمات املشــرتكة يف هـانوي ،كلــا يف أي
مكان يخر .وسيكون من الضروري أيضا استعرا مـا إذا كـان العلـ كلشـروة لنـ انمج اإلمنـائع
يقيد النطا اإلداري الالزق.
/

كوبن اغن
 - 94لرتتحم مما مدين م م لألمم ممت لملتح م ممدن يف متوه/يوسيم ممه  ،2013وه م م أتوي لسيم ممول  11مم م م
مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن (لملنظن لسدوسي سله م:ن ،ولسمربانمم لإل مائ  ،وبم:انمم لسبيئم ،
وصمندول لسيمماان ،ومفوضممي شمؤون لسالجئ م  ،ولسيونييممي  ،ولسيونيمدو ،وماتممب خممدما
لملشا يع ،وهيئ لألمت لملت حدن سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي ) .ويدي:ها
لسربانمم لإل ائ لسذي أنشو وادن لخلدما لملشرتك ملدين لألمت لملتحدن م أجل لسضطالع
هبذه لمليؤوسي  .ويضنمل موظفمو وامدن لخلمدما لملشمرتك مبوجمب قموم ممع لسمربانمم لإل مائ .
وس تتوىل أي وكاس موجومن يف كوبنهاغ تنفيذ ب:انمم يف لسدل . :
 - 95ووادن لخلدما لملشرتك ميؤوس أمال ر:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي لألنشط لملتضلق
ابألماك لملشرتك  .وه تقدل لخلدما لملتضلق إبمل ن لملبع ،ابإلضار إىل بض لخلدما لملاسي
سلوكاس لملتولجدن حب ت صغري ،مثل ماتب متثيل لسربانمم لإل ائ يف بلدلن لسشنال لألو ويب ،
وب:انمم لألغذي لسضامل  .إس أن خدما تانوسوجيا لملضلوما ولست اس وخدما ل ملؤمت :ل
لملشممرتك ه م م م ميممؤوسي منظن م لس ممح لسضاملي م  ،يف ا م يممور :ماتممب خممدما لملش مما يع
لخلدما لألمني  .وايك إن لملاتب لإلقلين لألو ويب ملنظن لس ح لسضاملي ينظت مؤمت:نل يضقد
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كل نت ملنطقته ،رقد ل أت أن م لملهت أن تتوىل إمل ن م:لر لملؤمت:ل وتانوسوجيا لست دلول
ابسفيديو .وملاتب خدما لملشا يع ابسفضل ،اب تبا ه لملؤ ي لملشاك لسوايدن لسيت يوجد مق:ها
يف كوبنه مماغ  ،الق م م م ممع إمل ن لألمم ممت لملتح ممدن سشم ممؤون لسي ممالم ولألم م م  .وجين ممع ر:ي م م إمل ن
لسضنليا ب كل هذه لسضناص :م لخلدما لملشرتك يف لملناقشا لملتضلق ابمليزلني ولسقضااي
لسيت ي:يد أن يوجه إسيها لهتنال ر:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي.
 - 96وتتنثل ؤي ر:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي ور:ي إمل ن لسضنليا يف تو يع نطال لسضنل
م حتقي لسافامن يف لخلدما إىل م ت لسخن:لل لسفضال يف حتقي أهدل لستنني لمليمتدلم .
وج:ى حتديد أ بض جماس نتمائم وهم لخلمدما  ،ولخلضم:ن  ،وأمماك لسضنمل ،ودمو أهمدل
لستنني لمليتدلم  .ولهلد هو ت:كيز مدين لألمت لملتحدن اب تبا ها م:كز لمتياه يف مجيع لجملاس
لأل بض  ،غت أن لخلطول لسالهم إلجنماه ذسمن س تمزلل يف لمل همد .ولسفام:ن لسضامم هم ل متنبال
لدلول لسيت ميا أن تاون قابل سلتا:ل يف مبان مشرتك أخ:ى.
 - 97وم اناي لخلدما  ،ت:ى وادن لخلدما لملشرتك داقا كامن يف تضي وكيل ف:
مشرت سال تفامن م لد ت لجلنا  .وابإلضار إىل ذسن ،ميام مشماهدن داقما كامنم يف
إمل ن لملمول م لسبشم:ي  ،ولملشمرتاي  ،وغمري ذسمن م م لملهم ال لسميت ميام أن تيما د لسوكماس لممى
تقليص قد هتا لسذلتي وتولجدها.

زاي  -ينبغع عدق إغفال ترتيبات اخلدمات عنى املستو اإلقنيلع
 - 98خالل لملقابال لسيت أج:يا أانام هذل لس تض:ل  ،وجه لسنتباه إىل أوجه تولجد كبرين
جمدلن لممى لس ممضيد لإلقلين م سايمماان ااضمم:ن ألغم:ل دممدمن .وقممد ييمما د لخممتال أد:همما
لمل:جضيم لمى توضمي قلم لسهتنمال لملموىل سلنظم :يف إماانيم تضنيم لسضنليما لملشمرتك ستيميري
لأل نال يف ما بينهما .رضلمى مبيل لملثمال ،ي مل تولجمد منظومم لألممت لملتحمدن يف ابنامو إىل
ق:لب  2 500موظ يشغلون  12مبع خمتلفان .وهنا ر:ي قط:ي سطمت لملتحدن م:كمز لمى
اتيلند؛ وجمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم وغريها م لساياان لملتولجدن لى لمليتوى
لإلقلينم سمد ت بم:لمم يف أج مزلم أخم:ى مم منطق م آ ميا ولحملمي لهلمماما؛ وجلنم لألممت لملتحممدن
لسقت مامي ولسجت نا يم آل ميا ولحملمي لهلماما .وتشمنل أنشمط ر:يم إمل ن لسضنليما لجلنيممع،
مبا يف ذسن لسل ن لسقت امي ولسجتنا ي آل يا ولحملي لهلاما .ومتشيان مع لسررتل لسشائع
أبن أر:ق إمل ن لسضنليا تضنل لى ميتوى قط:ي د  ،رهنن ر:ي إمل ن لسضنليا يف ابناو
ميؤول مسيان أ مال لملني لملقيت ستايلند .وسا  ،ومبا أن لسل ن و دن كياان إقليني اتبض سطمت
لملتحمدن هم أيضمان أ ضممام يف ر:يم إمل ن لسضنليما  ،رهناما تقممع خما ج نطمال لخت ماحت لملني م
ال نيابم م مجيمع كيماان لألممت لملتحمدن
لملقيت ،وهو ابستايل س ييتطيع أن يقموم ا مان متامام ن
لملتولج مدن يف ابنا ممو  .وهممذل ي ممربه لداج م إىل إجي ممام لألمول سليممياقا لإلقلينيم م ولسرتتيب مما
لإلمل ي لملنا ب  .و نلي لسنقل لحملتنل ساياان منظوم لألمت لملتحدن لملتولجدن يف ملكا  ،لسيت
تشممنل حنممو  2 000موظ م  ،إىل مب ممان مشممرتك تممور :ر:ص م جملنو م م لألمممت لملتحممدن سلتننيم م
لمليتدلم سلنظ :يف كيفي حتي م ت نليا تييري لأل نال لى لسنحو لألمثل ب خمتل
أنولع لستولجد مبا يت اوه إمل ن لمل:ر ذلته.
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 - 99ويقد لستحليل لسذي أج:ي مؤخ:لن س تض:ل لألم لسضال لى لمليت وى لإلقلين يف
يال إ امن تنظيت منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي دم لملوظف بم  9 000يف ش لساياان
لملتولجدن لى لمليتوى لإلقلين  .واألمني العاق وجملوعة األمـم املتحـدة لنتنليـة املسـتدامة
مدعوان إىل ضلان أخذ هذه الكياانت املتواجدة عنى املستو اإلقنيلع يف اال عتبار عند
صياغة اسرتاتيجيات لتحقيق مكاسب يف الكفاءة عن ريق التعـاون بـني الوكـاالت .وإذا
كانت الشواغ املتعنقة األقدمية داخ م سسات من ومة األمم املتحدة تقتضع أن يعت
كيان معني من كياانت األمانة العامة ،بشك رمسع ،رئيس ا لعلنيات التواجد املوحدة تنل،
فجن ينبغع عدق ترك اجملال ألوج الدرامة ال تتسـم هبـا االمانـة العامـة يف تسـيري الـدعم
اإلداري بش  /الفرص التعاونية ال ميكن أن تسعى إلي ا اجل ات األخر  .ويف ظ هذه
ال روف ،ينبغع تعيني مس ول كبري من م سسة أق قيود ا بوصـف املوظـف املسـ ول عـن
قيادة عل فريق إدارة ال علنيات املتكامنة املتعنق العلنيات املشرتكة لتسيري األعلال.
 - 100وم م لسظم موله :لألخ مم:ى لس مميت سواظ مما ه م ممض لسوك مماس ب ممو ن ر:ميم م إىل حتقيم م
ماا ب يف لسافامن إبنشام م:لكز إقليني ستورري لسد ت لسضنلياي لسذي كان يقدل ابق ان لى
ال لسربانمم لإل ائ وصندول لسياان ولس يونييي ومنظن
لمليتوى لسقط:ي .ويقول بذسن مث ن
لس ح لسضاملي يف لجلنوب لألر:يق  .وقد ياون سذسن مضع م منظو لملؤ ي  ،وسا ينبغ
ستحليل لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال يف لمليتقبل أن أيخذ هذه لسضناص :يف لس تبا .

حاء  -ينبغع أن تشك قدرات األمانة العامة جزءا من املزيج
 - 101لساثري م لسرتكيز لى لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال لى لمليتوى لسقط:ي كان
مدرو ان م منظو لسق:ل ل لملتضلق ابألنشط لستنفيذي م أجل لستنني  ،لسميت س تشمنل مامن
مضظت نليا لستولجد لمليدلني سطمان لسضام  ،مثل نليا لسيالل .وحيث ما تنشر األمانة
العامة قدرات كبرية جد ا يف جمال اخلدمات التشغينية يف املواقع ال توجد هبا أفرقة قطرية
عامنــة اتبعــة لألم ــم املتحــدة ،ينبغ ــع أن ت خــذ تن ــل القــدرات يف االعتب ــار عنــد الن ــر يف
اسرتاتيجيات توفري اخلدمات املتكامنة .وإذا ما اعت األمني العـاق أن األن لـة والقواعـد
الناظلة لعلنيات األمانة العامة تعي ق ذلل التعاون ،ينبغع أن يوج ن ر اجللعية العامة إىل
تنل املعوقات.

اء  -جتزؤ التلوي يعي ق الكفاءة اإلدارية والشفافية
 - 102خت يص لستنويال يضي لسافامن ألنه جيضل إمل ن لملهال لإلمل ي ولسقد ل لى حنو
متاامل أكث :صضوب باثري .ررتتيبا لستنويل تلن تيا د لى تض يل قيال هياكل مشا يع
ال ،سمربانمم شملل
أو ب:لمم ميتقل مع قد ل م ت خاص هبا .ر ف منظنم لس مح لسضامليم ممث ن
لألدفال قد ل م ت ذلتي وه م د لستنويل لس:ئيي سلقد ل لإلمل ي يف دم م لسبلدلن.
وييتخدل لسربانمم لإل ائ ولس يونييي أيضان هياكل سلنشا يع ،تقول ،جزئيان لى لألقل ،لى
ت:تيبا لستنويل لأل ا ي .
 - 103وهمذل يقمو أيضمان شمفاري لملمول م لملخ م سلنهمال لإلمل يم ألنمه جيم:ي لإلبمالغ م
لساتياجا لإلمل ي لملدجم يف ب:انمم قائت بذلته كتااسي ب:انجمي  .ومولصل سال تشهام مبثال
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منظن لس ح لسضاملي  ،رهنن ميزلنيتها لسربانجمي لملقرتا سلفرتن  2019- 2018تتضن ما يقد
ب م  224مليممون موس ممنواين سلتنظميت ولإلمل ن(  ،)52مممما يضاممس لساتياجما لملتضلق م اممدما
لملؤ ي /م هال لستنا  .غري أن هذل لملبل س يشنل لستااسي لإلمل ي سربانمم شلل لألدفال،
لسيت يقد ها ميؤول كبري يف منظن لس ح لسضاملي بم  50مليون موس نواين.
 - 104وقد وجها وادن لستفتيش لملشرتك لسنظ ،:يف تقا ي :أخرين ،إىل أوجه لسق و وا ت
لسضنل لإلضايف ،يف ما يت ل بضنليا تقييت وإبالغ قامهتا لجلها لملاحن  ،ولسناجتم م هايمن
لستنويل لملخ ص(  .)53ويف ما يتضل ابخلمدما لإلمل يم  ،رمهنن تقلميص بم:وه لملمول م لملت مل هبما
وقد ن لملؤ يا لى إمل هتا بط:يق متاامل همو مظهم :آخم :سلتالفم لخلفيم ستآكمل لستنويمل
لأل ا  .وهذل يؤكد لداج إىل مضاجل لسختالل ب لملول م لأل ا ي ولملول م غري لأل ا ي ،
لى لسنحو لسذي أق:ته لجلنضي لسضام (  ،)54وأمهي لتفال لستنويل لملتوخى.

ايء  -النتائج والتوصيات عنى املستو القطري
 - 105تب أن ت نيت لسد ت لإلمل ي لى لس ضيد لسقط:ي لمليتخلص مم إدما مامل أمم:
د لجلدوى .وقد خلص هذل لس تض:ل إىل أن لستحداي لس:ئييي  ،لى لس ضيد لسقطم:ي،
يف حتقي ماا ب يف لسافامن م لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال تشنل ما يل لختال
ماذج لأل نممال؛ ولختالرمما يف لسقول مد ولإلج م:لمل ؛ وتفمماو بم لألهممدل لممى لمليممتوى
لسقط:ي ولسد ت لسذي تقدمه لملؤ يا ؛ ول رتلتي يا م قبيل ل رتلتي يا نليا تييري
لأل نال تال لساثري م لسوقا بدون م:موم ولض ؛ ولختال لمل ار ولسقد ل ملخل أر:ق
لألمت لملتحدن لسقط:ي  .وملضاجل هذه لمليائل ،تقدل جمنو م لستوصيا س تيتبضد إادلها
لألخ:ى م لجل ما يل مضاجل ظم:و أر:قم لألممت لملتحمدن لسقط:يم لس مغرين؛ ولستغلمب لمى
لدولجز لسبريوق:لدي ؛ ولسدرع إىل وضع وذج متاامل د:ي دم قليل م لجلها لسفا ل
لس:لئدن؛ وإ امن ت:كيز لسضنل لألو ع نطاقان سف:ي لألمت لملتحدن لسقط:ي بشمون نليما تيميري
لأل نال لى جماس أقل دملن وأكث :إنتاجي .
 - 106ويالا أيضان أنه س يوجد وى لسقليل م لدولرز لسولضح سلتضاون ب لسوكاس يف
هذل لمليدلن؛ بل إن لدولرز ،إن وجد  ،تيري يف لسجتاه لملضاكس .ملاذل ييضى ممدي :بم:انمم،
مبح إ لمته ،إىل لدد م حتانه (حتانها) يف نليا تييري لأل نال وما يت ل بذسن م
دم لملوظف ؟ إذل كانا لملول م لحمل :ن متاا س لنقل إىل لسربانمم ،ميا أن ياون ذسمن امارزلن،
وسام هنمما نز م إىل ممدل إاتا م لسورممو ل لإلمل يم إل ممامن توهيضهمما دلي مان .ويضتنممد ت ممني
مناصب مدي:ي لسضنليا  ،جزئيان ،لى ا ت لسف:ي لسذي يش:رون ليه ولملول م لسيت يدي:واا ؛
وسيس م لسولض ما لسذي و يايبونه م لدد م قد لهتت وم م:ون لستنفيذ  ،س ينا
إذل كان لاتنال حتي نلي تقد لخلدما م قبل مقدل آخ :سلخدما أمم:لن غمري مؤكمد.
و الون لى ذسن ،ونظم:لن ألن مضظمت مموظف لسضنليما مضينمون دليمان ،رمهنن سلشمولغل لملتضلقم

__________

( .A/70/7 )52
(  JIU/REP/2017/2 )53و .JIU/REP/2017/7
(  )54لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،279/72لسفق:ن .25
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ال مم جت:ب م
ابألقدميم ولسضنمل يف لمليمتقبل أتامريلن هاممان لمى مما دمد ابسفضمل ،كنما يتضم ممث ن
كابو رريمي .وإج:لم ختفيضا أم :صضب جدلن وسه أتاري لى لاتناس توايد نلي تقد
لخلدما لى لمليتوى لسقط:ي و لى نقل لملهال غري لمل:تبط مبولقع مضين م لسبلد.
 - 107وهتد لستوصي لستاسي إىل مضاجل لسضغول لملنا
لس غرين ولس تفامن م جت:ب لملاتب لملشرت .

لى أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:يم

التوصية 3
ينبغــع لنجلعي ــة العام ــة أن تطن ــب ،يف دور ــا ال ال ــة والس ــبعني ،إىل الرؤس ــاء التنفي ــذيني
لدناديق األمم املتحـدة وبراجم ـا ،وأن تـدعو الرؤسـاء التنفيـذيني لنل سسـات األخـر العامنـة يف
امليدان  ،إىل اختبار منوذج املكتب املشرتك عنى نطا أوسع ،يخذين يف االعتبـار هـدف ال ـ 20
بندا السابق ،ومعتلدين عنى الدروس املستفادة من جتربة كابو فريدي.

 - 108وم لسض:و ي أيضان لستغلب لى لدولجز لسبريوق:لدي  ،لدقيقي أو لملت و ن .وم لملؤمل
أن دظى هذل ابسهتنال يف لسضنل لجلا ي سلن نو لملضني ابسبتاا ل يف جمال لأل نال لسذي
أنشوهتا جمنو لألمت لملتحدن سلتنني لمليتدلم  .ونظ:لن ألن لختال لسقول د ولإلج:لمل ب
لملؤ يا ي شال قبا ميمتن:ن لمى لمليمتوى لسقطم:ي ،رمهنن إجيمام د:يقم سلضنمل مب نو م
ولادن م لسقول د مون بذل نول م لجلهوم لسبريوق:لدي لس:لمي إىل تنييقها أو نس م شونه
أن ييا د .وينبغ لختبا ت:تيبا م قبيل وذج لس تضار لسذي تور :يف إدا ه وكاس ولادن
خدما ل تضار سوكاس أخ:ى ،حبيك ميا أن يتضاقد لملوظفون مسيان مع كيان ولاد ،لبتدلم
بم  5إىل  10أر:ق م أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي لس غرين .وقد حتد لألم لسضمال يف لسولقمع
م ت:تيبمما لس تض ممار ك ممزم مم م مموذج جديممد سلتنثي ممل ،وتضهممد ابختب مما هممذل لس ممنهم( .)55
وابإلضار إىل متا لسقول د لملشرتك  ،ميا أن يدل هذل لى حنو دار لى هوي لملؤ ي .
وسيكون من املفيد االستفادة من جتربة كياانت من ومة األمم املتحدة ،م مكتب خدمات
املشاريع ومن لة الدحة العاملية ،يف خدمات االستضافة.
التوصية 4
مــن أج ـ التغن ــب عنــى اري ــواجز البريوقرا يــة ،ينبغــع لألم ــني العــاق أن يش ــرة قب ـ هناي ــة
عاق  ،2020التشاور مع رئيم جملوعة األمم املتحدة لنتنلية املستدامة ،يف اختبار منوذج توفر
يف إ اره وكالة واحدة خدمات االستضافة لوكاالت أخر .

 - 109ومل يا م لملنا لستقدل باامل لسنظال ابسوترين نفيها .وتيتوا :يم كيماان -
لسربانمم لإل ائ  ،وصندول لسياان ،ومفوضي شؤون لسالجئ  ،ولسيونييي  ،وب:انمم لألغذي
لسضامل  -حبوليل  75يف لملائ م نفقا لسد ت لإلمل ي ولملوظف لى لمليتوى لسقط:ي خا ج
نليا لسيالل .وإذل أمانها ت نيت ام مشرت  ،ريتنثل كتل ا:ج كاري جلين ا كبرين
م لملاا ب يف لسافا من ،وميا أن تور :منربلن قد تنضت إسيه كياان أخ:ى يف ما بضد .ويقرت
أن ياون صندول لسياان مشاكان يف هذه لجملنو م لس مغرين ألن ا نمه لملتو م يتمي آراقمان

__________

(  ،E/2005/58 )55لس فح .23
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كضنيل وكنزوم ذلي .وتقرت جمنو لساياان هذه كنولن ،وسا مون ل تبضام لجلها لألخ:ى
لس:لغب يف لملشاك .
التوصية 5
ينبغ ــع لألم ــني العـ ــاق أن يع ـ /ـني ،حبنـ ــول أينول س ــبتل  ،2019فريقـ ـا حمـ ــدود الع ــدد مـ ــن
الرؤســاء التنفي ــذيني ،يتض ــلن رؤســاء الـ ـ انمج اإلمن ــائع ،وصــندو الس ــكان ،ومفوض ــية شـ ـ ون
الالجتني ،واليونيسيف ،وبرانمج األغذية العاملع ،من أج صياغة مقرتح بتوحيد ترتيبـات الـدعم
اإلداري عنى املستو القطري ،وفق ا ألحكاق قرار اجللعية العامة .279 72

 - 110وكنمما ج مم :مناقش م ذس ممن يف لسفقمم:ن  64أ مماله ،أظهمم :خ ممدما لسش م:لم ولمل:لرم م ت:كي ممزلن يف
لسورممو ل أ لممى م م لجملمماس لألخمم:ى .وينبغ م أن يولص ممل ر:ي م لألمممت لملتحممدن لسقطمم:ي لألو ممع نطاقم مان
لسضنلي مما لملش ممرتك ستي مميري لأل ن ممال ،وسام م ينبغم م أن ي:ك ممز ل ممى ر مم:حت مم م لسولضم م أا مما أق ممل ممدملن
وأكث مم :إنتاجي م م  .وينبغ م م أن يتنثم ممل أا ممد لجلولنم ممب يف تضزيم ممز لستضم مماون يف جم ممال لملشم ممرتاي  ،لسم ممذي تب م م
ل م مرتلتي يا نلي م مما تيم مميري لأل ن م ممال ولست م مما ب لسي م ممابق أنم ممه ق م ممام لم ممى حتقيم م م ورم ممو ل ميام م م
صمم:رها نقممدلن وكممذسن أوجممه كفممامن يف لسضنليمما  .وهن مما جانممب آخمم :هممو لملض م يف لملبمماَّ لملش ممرتك يف
ضم مموم لملاا م ممب يف لسافم ممامن لسم مميت كثم ممريلن مم مما حتققهم مما خم ممدما لمل:لر م م لملشم ممرتك  ،مبم مما يف ذسم ممن لهلياكم ممل
لأل ا ممي ستانوسوجيم مما لملضلومم مما  .ولملفم ممتش ،وهم ممو يشم ممدم لم ممى لملبم مماَّ لملشم ممرتك  ،س يبم ممدي أاين بشم ممون
لهل ممد لحمل ممدم لسم ممذي أ مم:ب ن ممه لألم م م لسض ممال .ولسف مم:حت لملتاا م م حتت مماج إىل تقي مميت دم ممدم .وم ــن أج ـ ـ
إح ـ ـ ـراز تقـ ـ ــدق ذي معـ ـ ـ ـ ومعن ـ ـ ـ جيـ ـ ــد ا ،ال ب ـ ـ ــد مـ ـ ــن قيـ ـ ــادة فعال ـ ـ ــة ومسـ ـ ــتلرة يف املق ـ ـ ـار ألن هنـ ـ ـ ـاك
حاجـ ــة ،مـ ــن أج ـ ـ دعـ ــم األفرقـ ــة القطريـ ــة ،إىل وج ـ ــة ن ـ ــر م سسـ ــية بشـ ــأن الش ـ ـ ون املاليـ ــة ،واأل ـ ــر
القانوني ـ ـ ــة ،والش ـ ـ ـ ـراكات بـ ـ ـ ــني القطـ ـ ـ ــاعني اخلـ ـ ـ ــاص والعـ ـ ـ ــاق ،ومتطنبـ ـ ـ ــات التدـ ـ ـ ــليم ،والعالقـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــني
الوكــاالت  .وخ ممالل لسبضثمما لس مميت ج مم:ى لسضممطالع هب مما يف إدمما ه ممذل لس ممتض:ل  ،كممان مم م لسولضم م
أن لألر:قم م لسقط:ي م م تتح نم ممل أكثم مم :ممم مما حتت نم ممل .وس ميام م لملباسغ م م يف أمهي م م لسم ممدو لستنايم ممين سيم مملطا
لسبلد لملضي .
التوصية 6
ينبغع جمللوعة األمم املتحدة لنتنلية املسـتدامة أن تعيـد تركيـز العلنيـات املشـرتكة لتسـيري
األعلال ألفرقة األمم املتحدة القطرية عنى خطـة حمـدودة أك ـر ،م ـ املبـا املشـرتكة ،وخـدمات
املراف ـ ــق ،واملش ـ ـ ـرتايت  .وينبغ ـ ــع أن يطنـ ـ ــب م ـ ــن مجيـ ـ ــع األفرق ـ ــة القطريـ ـ ــة أن تق ـ ــدق ،قب ـ ـ ـ هنايـ ـ ــة
عــاق  ، 2020بيــان جــدو ع ــن املبــا املشــرتكة .وينبغــع أن يطن ــب من ــا أيض ـا وضــع اتفاق ــات
مشرتكة وينة األج وعقود خدمات قب هناية عاق .2020
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رابع ا -توسيع نطا امل اق املشرتكة والن ر يف إمكانية االستعانة مبدادر خارجية
 - 111م لسض:و ي ،ستقد لخلمدما لمى لسنحمو لألرضمل ،تقمدي :مما هم لملهمال لسميت ميام
تنفيذها يف بيئ مشرتك  -لى لمليتوي لسضامل أو لحملل  -وما ه لملهال ذل لسطبيض لسيت
تتطلب أن تنفذها وكاسم ولامدن .وينبغم أن يوضم لستحليمل أيضمان لملهمال لمل:تبطم مبوقمع مضم
ولملهممال لسمميت ياممون مم م لألنيممب تنفيممذها لممى لملي ممتوى لسضممامل أو لإلقلين م (  .)56وميام م أن
ييتخلص م هذل لس تض:ل أن هنا جماسن كبريلن إلجناه دائف ول مض مم لملهمال م د:يم
لخلدما لملشرتك  ،وأن دائف م لملهال لسيت جي:ي تنفيذها ااسيان لى لمليمتوى لحمللم سييما
م:تبط مبوقع مض وميا تنفيذها لى لمليتوى لسضامل أو لإلقلين .
 - 112وألغ:ل هذل لس تض:ل  ،ل تخدل خمط بياَّ بيي سلق:ل ل (لسشال  )7يف لملهال
لسف :ي يف مجيع لجملاس لإلمل ي لسيت سلنظ :يف لمليائل يف مفرتقما دمدمن مم نليم لختماذ
لسقم م:ل  .وتش ممنل لأل ممئل لس:ئيي ممي لملط:وام م م مما إذل كان مما مهنم م م مما تت ممل ب ممياغ لستوج ممه
لس رتلتي أو لإلش:ل لى لسييا ا لسضام أو إش:ل لجلها لملضني  ،وما إذل كانا هنا
لاتياجا إقليني ددمن ،وما إذل كانا هنا ولمل ،م قبيل أد :لس:قاب لسدلخلي  ،تتطلب
لإلمل ن لملباش:ن م جانب كل وكاس لى ادن.

__________

(  )56ت م لملهممال لمل:تبطم م مبولقممع مضين م لمله ممال لسمميت تتطلممب قابم م دلي م  ،وولجه م بينيم م متولصممل سل مربلمم ،أو تف مما الن
مباش:لن ،وينبغ أن يتوىل إجناهها موظفمون لمى لمليمتوى لسقطم:ي .وت م لملهمال غمري لمل:تبطم مبولقمع مضينم لملهمال
لسمميت ميا م تنفيممذها دلي مان ،وسانهمما قابل م جزئيم مان أو كلي مان ،سلممدمم أو لستشممغيل لآليل يف م:كممز سلخممدما لملش ممرتك
أو أي نقط تنفيذ أخ:ى.
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لسشال 7
املقار

امل اق الفرعية اإلدارية

1

مشرتكة بني الوكاالت

عاملية

مركز اخلدمات املشرتكة

2

املستو القطري

3

3

وكالة واحدة
مشرتكة بني الوكاالت

إقنيلية

3

وكالة واحدة

مشرتكة بني الوكاالت

وكالة واحدة

مسائ لنن ر في ا لد تشعب خيارات اختاذ القرارات

1

❖ همل لملهنم م:تبط م ابستوجمه لس مرتلتي  ،أو
صياغ لسييا ا أو لإلش:ل أو لسقيامن يف
ما يتضل إبش:ل لجلها لملضني ؟
❖ همل تتطلممب لملهن م لستفا ممل لملتولصممل ( غممري
لسطلبا ) مهال قيامن/تنفيذ لسربلمم؟
❖ ه ممل هنم مما نق ممل سلنضلوما  /نلي م م سختم مماذ
لسق:ل ل تقتض لستفا ل لملباش:؟

2
❖ م مما م ممدى أمهيم م لساتياج مما لخلاصم م با ممل
منطق م (مثممل لس ممت اب يف لسوقمما لملنا ممب
ملخم ممل لملنطق م م لسزمني م م نفيم ممها ،ومتطلب م مما
لستنظيت ولسمتثال ولسلغ ؟

3
❖ همل حتتمماج همذه لملهن م إىل أن تمدل بشممال
مباش :م قبل كل وكاس سيبب أو أكث :م
لأل باب لستاسي
• لدفم مماظ لم ممى لسض م مولب لسدلخلي م م (ل سم مميت
س ميا تفويضها)
• لسي:ي
• شمم:ل ل ممتخدلل نظ ممال ختط ممي لملم مول م يف
لملؤ يمما أو غممريه مم م نظممت تانوسوجي مما
لملضلوم م مما (س ميا م م م ت م ممورري إماانيم م مما
لسوصول)
• س ميا تربي :لستاماسي أو لس متثنا ل
لإلضاري ؟

 - 113ويشري لستحليل إىل أن نيب كبرين م لملهال لسف :ي ميا تنفيذها د:ي لخلدما
لملشرتك ولم لى لمليتوى لسضامل أو لى لمليتوى لسقط:ي ،لى لسنحو لملب يف لسشال . 8
وتمم:م لستفاصمميل لملتضلق م ابملهممال لسف :يم م لسمميت يشممري لإلدمما إىل أن ممه ميا م إجناههمما لممى أ مماس
لستشا  .وت:م يف لسشال  2م لمل:ر لألول.
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لسشال 8
االسـتناد إىل اإل ــار ،ميكــن ن ـرايا التشــارك يف العديـد مــن امل ــاق يف مجيــع كيــاانت األمــم
املتحدة ،عنى ك من املستو العاملع واملستو القطري

مالاظ ل ممتناملن إىل لس مم:موم لسم مول من مم م منظنم م لألغذيم م ولسز ل م م  ،ومنظنم م لسضن ممل لسدوسيم م  ،ومفوض ممي لألمم ممت
لملتح ممدن لسي ممامي د ق ممول لإلني ممان (مفوض ممي اقم ممول لإلني ممان) ،ولس ممربانمم لإل ممائ  ،وبم م:انمم لسبيئ م م ،
ومنظنم لسيونيمماو ،وصممندول لسيمماان ،ولسيونييممي  ،ولسيونيمدو ،وماتممب خممدما لملشمما يع ،وهيئ م
لألممت لملتحممدن سلن م:أن ،وب م:انمم لألغذي م لسضممامل  ،ومنظنم لس ممح لسضاملي م  .وتشمماكا ممس م م هممذه
لساياان يف م:لكز خمدما وهم منظنم لألغذيم ولسز ل م  ،ولسمربانمم لإل مائ  ،ولسيونييمي  ،وماتمب
خممدما لملشمما يع ،ومنظنم م لس ممح لسضامليم م  .وجتممد مالاظم م أنممه ن ممدما تي م ل وكاسم م ممما خي مما ل
متضدمن مليتوى مهن ر :ي مضين  ،خت ص كيو م نقط سال ميتوى يتت لختيا ه.

 - 114كنما دلبما وامدن لستفتميش لملشمرتك مم لملؤ يما أن حتمدم لملولقمع لسميت جيم:ي ريهمما
ااسيان تنفيذ لملهمال لمى أ ماس لستشما  ،وتلقما موملن مم  13مؤ يم  .ويشمري حتليمل تلمن
لسبياان إىل أنه ميا توايد لسضديد م لملهال لسف :ي ستنفيذها م:كزاين .ويظه :لسشال  9ااج
إىل تنفيذ هذه لملهال يف لملقا أقمل باثمري ممما ليمه لدمال لآلن ،وجمما نس ول مضان سرممماج يف بيئم
خمدما مشمرتك يف موقمع آخم .:رضلمى مبيل لملثمال ،يبم لسشمال أن  38يف لملائم مم لملهمال
لسف :ي يف جمال لملشرتاي تنفذ يف لملقا  ،بيننا يقرت لإلدا لستحليل أن يامون هنما  9يف
لملائم رقم  .وهمو يبم أيضمان أنمه ميام إم لج  50يف لملائم يف ميال خمدما مشمرتك  ،خالر مان
سلحاس لس:لهن لسيت تقا ب ريها تلن لسنيب  4يف لملائ  .و ندما تاون لملقا يف مولقع م:تفض
لستااسي  ،رهنن جانب م:لجح لسضناس وكذسن ماا ب لسافامن لستشغيلي  ،و يشال جزملن
م بيان لجلدوى.
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لسشال 9

ميكـن إجنــاز املزيــد مــن امل ــاق الفرعيــة عـن ريــق التش ـارك يف مراكــز اخلــدمات أو يف يليــات مركزيــة
اثنة

مالاظ

ل تناملن إىل لس:موم لسول من م منظن لألغذيم ولسز ل م  ،ومنظنم لسضنمل لسدوسيم  ،ومفوضمي اقمول لإلنيمان،
ولسربانمم لإل ائ  ،وب:انمم لسبيئ  ،ومنظن لسيونياو ،وصندول لسياان ،ولسيونييمي  ،ولسيونيمدو ،وماتمب
خدما لملشا يع ،وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضامليم  .وتشماكا
س م هذه لساياان يف م:لكز خدما وه منظن لألغذي ولسز ل  ،ولسربانمم لإل ائ  ،ولسيونييي ،
وماتمب خمدما لملشما يع ،ومنظنم لس مح لسضامليم  .وجتممد مالاظم أنمه نمدما تيم ل وكا سم مما خيمما ل
متضدمن مليتوى مهن ر :ي مضين  ،خت ص كيو م نقط سال ميتوى يتت لختيا ه.

 - 115ولسبياان لملقدم توضيحي  ،وتيتند إىل جتنيع لملضلوما لخلاص بال مؤ ي  ،وه
سييا وصف سف:لمى لساياان حتدم هلا أي ينبغ إمل ن مهال ر :ي ددمن .بيد أاا تب لسنطال
لسول ع ستضني لستضاون لى لمليتوى لسضامل ولمليتوى لحملل  .ويشدد املفتش عنى حاجة مجيع
امل سســات إىل تطبيــق من جيــة متســقة وشــفافة لتحديــد األنشــطة املرتبطــة مبواقــع معين ــة
واخلدمات ال ميكن تقدمي ا يف إ ار اخلدمات املشرتكة عنى املستو العـاملع واملسـتو
احملنع.
 - 116وتشممري لسمم:موم لممى لس ممتبياان ولملقممابال إىل أن كيمماان منظوم م لألمممت لملتح ممدن
س توكل لساثري م لخلدما ملقدم لخلدما لخلا جي  ،وتانوسوجيا لملضلوما ولست اس
وإمل ن لمل:لر مها جماسن لسضنل لسلذلن تاث :ريهنا لس تضان مب ام خا جي  .وقد أوجز وادن
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لستفتميش لملشممرتك يف أاممد تقا ي:هما(  )57بض م لستحممداي لملت مل ابس ممتضان مب ممام خا جي م ،
وه لارتلل لسطابع لسدويل ملؤ يا منظوم لألمت لملتحدن ،وضنان تور :لخلربن لسالهم مل:لقب
و/أو إمل ن قوم لس تضان مب ام خا جي بشال منا ب ،وجتنب أي أا :لل لى لملوظف
لملضني  .ووجها لسنظ :أيضان إىل أمهي لس تضان مب ام خا جي كو يل ستحقيم ورمو ل يف
لستااسي و/أو غري ذسن م لستحيينا لهلام يف أملم لألنشط وتقد لخلدما .
 - 117وقد ل تخدل إدا بيي ي:م يف لسشال  12م لمل:ر لألول يف مهال ر :ي ددمن.
وتشري وادن لستفتيش لملشرتك إىل أن هنا قد لن أكرب م ر:حت لس تضان مب ام خا جي  ،لى
لسنحو لملب يف لسشال  13م لمل:ر لألول.
 - 118وس تقرت يف هذل لستق:ي :لس تضان مب ام خا جي ستورري أي خدما ددمن .بيد أن
الرؤساء التنفيذيني مدعوون إىل الن ر الفع يف إمكانية االستعانة مبدادر خارجية كجزء
من جملوعة األدوات املتاحة لنحدول عنى خدمات تتسم الكفاءة ،ن را لتوافر صـناعة
واسعة النطا تتيح إسناد علنيات تسيري األعلال إىل ج ات خارجية.

__________

( .JIU/REP/1997/5 )57
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خامسا -االعرتاف املتبادل غري انضج
 - 119لس رتل لملتبامل ،كنا :ره ر:ي نل أنشئ يف إدا جمنو لألمت لملتحمدن سلتننيم
لمليتدلم  ،هو مبدأ يتي سلوكاس ل تخدلل نليا بضضمها بضضمان مون لسضمط:ل إىل بمذل
لملزيد م لسضناي لسولجب إل امن إابا لسقد ن لستناريي أو لستضاقد لسقانوَّ أو لمل :لجض لخلا جي
سلحيااب  .وهو يتي تقد لخلدما لملشرتك ب لسوكاس ابسينا ملؤ يا منظوم لألمت
لملتحدن ابس تنام لى يا ا و نليا وأمول بضضها بضضان و لى آسياهتا لستشغيلي ذل
لس مل (  .)58ول ممتناملن إىل و ق م موقم ممابق جملنو م لألممت لملتحممدن لإل ائي م  ،رهننمه يقممول لممى
لررتل أن مجيع وكاس لألمت لملتحدن تيتويف لملضايري لسدوسي مل:لجض لديااب ومضايري لس:قاب
لسدلخليم وأنمه جيم:ي تقيينهما ابنتظمال قيا مان لمى تلمن لملضمايري .وسمذسن ،مم لمليمتبضد أن ميثمل
ل تخدلل لسوكاس سنظت بضضها لسبض خماد :ابسنيب إسيها( .)59
 - 120وقد لجا را:ن لس رتل لملتبامل م جانب كياان منظوم لألمت لملتحدن بضنليا
بضضها لسبض كضن  :هال م ل رتلتي يا تضزيز لسافامن وتنفيذ لسربلمم د:ي لستضاون ب
لسوكاس  .وسيس مم لس مضب رهمت أ مباب همذه لجلاذبيم  .رهمو ميام لسوكماس مم ل متخدلل
قوم لخلدما لمل تاا يف منظوم لألمت لملتحدن مون لداج إىل تا:ل كامل لسضنليا لإلمل ي
لملتضلق ببذل لسضناي لسولجب  ،وبدون بذل لجلهوم لمل:هق لسيت تيتغ:ل وقتان دويالن ولسيت يتطلبها
لستفال لى أنظن وقول د و نليا منيق  .وي:ى ر:ي لسضنل لستابع جملنو لألمت لملتحمدن
سلتنني لمليتدلم أيضان أن لس رتل لملتبامل ميا أن يتمي أشماا نس أ نم سلتضماون ولستااممل،
مثل مولمم لسييا ا لسضام وتوايد لسقد ل ( .)60
 - 121وقد ش ضا لجلنضي لسضام لى هذل لسنهم ندما ذك :أنه ينبغ سلاياان لستابض
ملنظوم لألمت لملتحدن لإل ائي أن تضنل ورقان ملبدأ لس رتل لملتبامل أبرضل لملنا ا يف جمال
لسييا ا ولإلج:لمل  ،هبد تييري لستضاون لسفضال ب لسوكاس وخف تااسي لملضامال
لسيت تتحنلها لداوما ولسوكاس لملتضاون (  .)61وو م يف تق:ي :لألم لسضال إ امن تنظيت
منظومم لألمممت لملتحممدن لإل ائي م أ ن إا م:له تقممدل يف لسضنليمما لملشممرتك ستيمميري لأل نممال لممى
لس مضيد لسقطم:ي يتوقم لمى إام:له تقممدل يف لس مرتل لملتبمامل ابسييا ما ولإلجم:لمل م م
جانب كياان منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي (  .)62إس أن مم لسضم:و ي لسمذهاب إىل أبضمد مم
لسبيمماان لستش م يضي  ،س ممينا وأنممه سمميس مم م لسولض م ممما هم م "أرضممل لملنا مما " لسولج ممب
ل تخدلمها.
__________

( )58
( )59

Business Innovations Group, "Report of T ask T eam 4 - mutual recognition, simplification and

.harmonization of policies" (20 October 2017), p. 2
United Nations Development Group, "UNDG position paper - the role of UN business operatio n s

.for enhanced programme delivery under the SDGs" (23 May 2016), p. 5
( .Business Innovations Group, "Report of T ask T eam 4" )60
(  )61لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،243/71لسفق:ن .52
(  )62لنظ :لسوايق  ،A/72/684-E/2018/7لسفق:ن .44
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 - 122وقد ئلا لملؤ يا  ،يف إدا لس تض:ل  ،نا إذل كانا تطب لس رتل لملتبامل،
ويف أي ياقا  .وأكرب قابلي سلتطبي ه  ،إىل اد بضيد ،يف جمال لملشرتاي  .ومنذ أن لختذ
شبا لملشرتاي لستابض سل ن لس:ريض لملي توى لملضني ابإلمل ن ،يف مال  ،2011لسقم:ل لملتضلم
ابداجم إىل تمورري لستوجيمه بشمون لستضماون بم كيماان لألممت لملتحمدن يف جممال لملشمرتاي  ،رقمد
توصمملا إىل لتفممال هممال بشممون لس ممتخدلل لملشممرت سالتفاقمما لسطويل م لألجممل ،و رممع لسقيمموم
لملف:وض لى لستضاون ،مما ما أاد لساياان م لسضطالع بضنليا ش:لم نياب جها
أخ:ى ،ولستناهل لس تض:لضا لسثانوي ند لستضاون مع كياان أخ:ى اتبض سطمت لملتحدن.
 - 123وا يف جمال لملشرتاي  ،س تطب كل مؤ ي لس رتل لملتبامل .رضلى بيل لملثال،
تشري لسبياان لجملنض ألغ:ل لس تض:ل إىل أن م ب لملؤ يا لسابرين لسضامل يف لمليدلن،
س تطب مفوضي شؤون لسالجئ وب:انمم لألغذي لسضامل لس رتل لملتبامل .وأبلغا لملفوضي
يف وقا سا أاا نقحا نظامها لسدلخل يف آذل /ما س  ،2018وأنه يتض لآلن تفضيله يف
لمليدلن .ومع ذسن ،م لسولض أن تطبي ام لس رتل لملتبامل ،ايثنا يتت لستفال لى ذسن،
نل يف دو لإلجناه .وقد وجه أ ضام يف أر:ق إمل ن لسضنليا لسنظ :إىل مشاكل يف ل تخدلل
لستفاقا لسطويل لألجل ملؤ يا أخ:ى بيبب لسختالرا يف تفوي لسيلطا  ،وكذسن
لداج إىل لس تض:ل لسثانوي .ومل يا لس رتل لملتبامل ،يف أي اال م لألاولل ،أ ا مان
هيالهما لسمذلي سلشم:لم لمى لمليمتوى لسقطم:ي ولس تنمام
ل تند إسيه مؤ ي ما سلتخل
بد نس م ذسن لى خدما كيان آخ .:وينبغ مضاجل ميوس لسختالرا ب لملؤ يا يف
ميتوى تفوي لسيلط إىل لمليدلن يف لسضنل تد جييان لى تطبي لس رتل لملتبامل.
 - 124وهنا  ،يف جماس لسد ت لألخ:ى غري لملشرتاي  ،أ اس غري مب بنفس لسد ج م
لسوضو سال رتل لملتبامل كو لوب ستييري لأل نال لى لمليتوى لسقط:ي .رضلى بيل لملثال،
أشا كل كيان متولجد لى لمليتوى لسقط:ي أج:يا مضه مقابل إىل وجوم ولئ متنع لستضاون
ال م نتائم نليا بضضها لسبض يف لختيا لملوظف
يف جمال لملول م لسبش:ي ابس تفامن مث ن
ولخلربلم لس تشا ي  ،بيبب لختال لسقول د ولإلج:لمل .
 - 125وتتوق م أوجممه لستض مماون لسمميت جت مم:ي لممى لملي ممتوى لسقطمم:ي ،يف لدي ممان لسضنلي م  ،ل ممى
لس رتل لملتبامل ،مون أن تاون م نف لى ذسن لسنحو .وقد أرام منظن لسضنل لسدوسي
ال أاا متا لآلن لسربانمم لإل ائ م إج:لم مرو ا ماسي نياب نها بدون واثئ مل ن .
مث ن
وابإلضمار إىل لسفائمدن لسضنلي م جمدلن سال مرتل لملتبمامل لممى ميمتوى لملضممامال لسف:ميم  ،رممهنن
ما مل جي :حتديده هو هل م لملنا أن يور :لس رتل لملتبامل ميما لن سمزايمن توايمد نليما
تييري لأل نال لى لمليتوى لسقط:ي ،وكي ميانه ذسن.
 - 126وم لمليت وب أيضان ،ند تطوي :لس رتل لملتبامل وتطبيقه ،لستقليل إىل أمىن اد م
تامماسي لملض ممامال لمل:تبطم م اه مموم لملولممم م  .وا م يف م مما يتضلم م ابستق ممدل لمللن مموس يف جم ممال
لملشرتاي  ،رهنن لسضنلي غري لملاتنل بضد متولصل منذ بع نول .
التوصية 7
ينبغع لألمني العاق ،أن يع /د ،قب هناية عاق  ،2020التعاون مع رؤساء تنفيـذيني يخـرين
لكيــاانت ذات ب ـرامج ميدانيــة ،مقرتح ـا حمــددا يعـ /ـرف كيفيــة اســتخلداق االع ـرتاف املتبــادل كوس ــينة
لتعزيز القدرات ،من أج اريد من التكرار وترشيد التواجد الفعنع.
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سادس ا -استكشاف جملوعة أوسع من اخلدمات

 - 127ياون ت:كيز لسهتنال بشال غري متنا ب ،يف ما يتضل مبهال مااتب لسد ت لإلمل ي
لملشرتك  ،لى لملهال لملتضلق ابملضامال ا ان مقيِّدلن بشال مف:ل .ره متثل ا ددومن م
إمجايل لإلنفال ،كنا أاا ولجها ات خييان بض لسضقبا لسيت تض:قل لستضاون لسفضال .وميا أيض نا
أن توسد لسف:حت لملتاا يف جمنو أو ع م لخلدما لستشغيلي ماا ب يف لسافامن ذل مضع
ألاا تتقادع مع لساتياجا لسربانجمي  ،ايك تان أوجه لإلنفال لس:ئييي  ،وه أقل ل تباد ان
وايقان ابسضنليا ولسقول د ولإلج:لمل لسقائن لى ختطي لملول م يف لملؤ يا  .ومم مسما
ل تنام ام منق لستفاري يف لس تنام بشمال أكثم :منه يم لمى لسافمامل لملتخ م لسميت
دو ها بض مؤ يا منظوم لألمت لملتحدن م أجل تقد لخلدما ملؤ يا أخ:ى.

ألف  -املشرتايت
 - 128مم لجملمماس لسمميت س ت مزلل تتطلممب لتبمماع امم أكثمم :ج م:أن ول تنمماملن لممى لسقيممامن إهلم
لألنشمط لملشمرتك همو جممال لملشمرتاي  .رقمد لشمرت منظومم لألممت لملتحمدن ،يف مال ،2017
مب مما تق مما ب قينت ممه  18.6بلي ممون موس مم م لسي مملع ولخل ممدما (  )63اي ممب لستق:ي مم :لإلا ممائ
سضمال  2017لسمذي أ مده ماتمب خمدما لملشمما يع .وتمور :همذه لستقما ي ،:منمذ ممال ،2016
لسش:لم لستضاوَّ( .)64
مضلوما
 - 129ويشري لستق:ي :إىل أن  14.2يف لملائ م لملشرتاي تتت بشال تضاوَّ ،مبما ميثمل 2.6
بالي موس  .وتيتوا :لسيونييي أبكث :م الث جمنوع لملشرتاي لستضاوني مما يضاس تضاواا
لستقين بشون لملضايري ولملولصفا مع منظن لس ح لسضاملي وغريها م لملؤ يا .
لملشرتاي إىل نليم جتنيمع هامم سلنقتنيما
 - 130وس تشري لسبياان لإلمجاسي لملقدم
أو إىل ل تخد لل ميتن :ول مع لسنطمال سالتفاقما لملتاام لسطويلم لألجمل .رضلمى مبيل لملثمال،
يشمري لستق:يمم :إىل أن  14.5يف لملائ م رق م م م لسم م  455مليممون موس لملنفق م لممى لخلممدما
لدا وبي كانا لى أ اس تضاوَّ ،غت أن هلذل لسقطاع م لستفاقا لملتاا لسطويل لألجل
أكث :مما ألي قطاع آخ .:ويف  18م رئا لملنت ا لسيت أبلغا ريها  25مؤ ي لى لألقل
نشال ش:لم  -مبا ميثل  7.2بالي موس  -كانا نيب لد لستضاوني لملبل نها  5.7يف
لملائ ( .)65
 - 131ونطال جتنيع لساتياجا أصغ :مما قد توا به لجملاميع .وتقول ا مؤ يا بم 70
يف لملائ م نليا لسش:لم(  ،)66وتيتوا :لسيونييي وب:انمم لألغذي لسضامل بثلمك لجملنموع.

__________

( )63
( )64
( )65
( )66
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ماتمب لألمممت لملتحمدن خلممدما لملشما يع ،لستق:يمم :لإلا مائ لسيممنوي م مشممرتاي لألممت لملتحممدن سضممال 2017
(كوبنهاغ  ،)2018 ،لس فح .13
جيم:ي لستوكيممد يف لستق:يم :لممى أن لسبيمماان غمري مقيق م ألن مما هممو تضمماوَّ س يم:م نوم مان ،ب مفته تلممن ،بشممال
مباش :يف نظت ختطي لملول م يف لملؤ يا  .سذل ،رهنن إج:لم تقدي:ل مطل وب م قبل لملؤ يا .
ماتمب لألمممت لملتحمدن خلممدما لملشما يع ،لستق:يمم :لإلا مائ لسيممنوي م مشممرتاي لألممت لملتحممدن سضممال 2017
(كوبنهاغ  ،)2018 ،لس فح .13
لسمربانمم لإل ممائ  ،ومفوضممي شممؤون لسالجئ م  ،ولسيونييممي  ،ولألمان م لسضام م سطمممت لملتحممدن ،وماتممب خممدما
لملشا يع ،وب:انمم لألغذي لسضامل .
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وهنا نيب كبرين تضتربها لملؤ يا  ،مثل لسيونييي  ،مشرتاي ل رتلتي ي  ،تتضل مبنت ا
س تقتنيهما ابسفضمل مؤ يما أخم:ى .وابستمايل ،رمهنن شم:لم لس يونييمي سلقااا /لمليتحض م:ل
لديوي  ،وش:لم ب:انمم لألغذي لسضامل سلننت ا لسغذلئي  ،وش:لم صندول لسياان ملنت ا تتضل
ابس ح لإلجنابي س تا :ها نومان مؤ يا أخ:ى .وتفيد لسيونييي أبن لسنهم لسذي تتبضه
يت اوه لسقتنام سيشنل لستحفيز لى لملناري  ،وتو يع م ام لإلمدلم ،ول تحدل بل لبتاا ي
سلتضاقممد ولستضمماون مممع لسشمم:كام .وقممد أمى ه ممذل لسممنهم إىل هايمن ممدم مممو مي لألغذي م لجل مماهزن
سال تضنال م ولاد إىل ي .
 - 132وهنا لسضديد م لستحداي لسيت تضي ل تنام منظو ميتنري بشون لسف:حت لسيت ميا
ريهما حتقيم لسافمامن م د:يم نليما لسشم:لم لملشمرتك  .ويف بضم لألايمان تبمدو لملنت مما
متشاهب وسا لساتياجا لسربانجمي خمتلف يف لسولقع (وهو ما ذك:ته شبا لملشرتاي يف ااس
لخليال)(  .)67وابسنظ :إىل لمليتوى لملنخف نيبيان سضنليا لسش:لم لستضاوَّ لملبل نها ،ا مع
لستض:يم لدممايل لسول مع لسنطممال مل مطل "لستضمماوَّ" ،قممد يامون م م لملفيمد لسدممالع لممى آ لم
خا جي غري م:تبط مب ار أي هيال مض م هياكل لسش:لم يف منظوم لألمت لملتحدن.
 - 133واألمني العاق والرؤساء التنفيذيون مل سسات من ومة األمم املتحدة مدعوون إىل
الن ر يف إمكانية االستعانة خب ات خارجية لنلساعدة يف تقييم املكاس ب يف الكفاءة الناجتة
عن :ترسيخ امللارسة املتل نة يف تقدمي م سسة واحدة خلدمات الشراء مل سسات أخر ،
مبـ ــا يف ذلـ ــل تقـ ــدمي خـ ــدمات الشـ ــراء لنل سسـ ــات ذات احتياجـ ــات شـ ــرائية متواضـ ــعة
واالستخلداق ،عنى نطا املن ومة ،لنلنتدايت اإللكرتونية ال تنشت ا فراد امل سسات،
من أج اختيار املوردين( .)68

اء  -إدارة األسطول
 - 134تدي :وكاس لألمت لملتحدن وصمناميقها وب:لجمهما أكثم :مم  20 000م:كبم بتالفم
(تشنل لس تهال ) تقا ب  300مليون موس نواين(  .)69ويوجه لملفتش لسنظ :إىل لملبام ل
لسميت جمم:ى لختاذهمما لمى لمليممتوى لسضممامل ولمليمتوى لسقطمم:ي ولسمميت تيمتح لستحليممل م م أجممل
تطبيقها لى نطال أو ع.
 - 135ر ضلى لمليتوى لسضامل  ،تشغل مفوضي شؤون لسالجئ وب:انمم لألغذي لسضامل ب:لمم
د:ي مهن م:كزي تور :لسد ت لمل:كزي م ختطي لساتياجا
ملخلي س تئ ا لمل:كبا
ولسقتنام وم ت إدا ل لسض ال وتتبع لمل :كبا اب تخدلل تانوسوجيا لسنظال لسضامل ستحديمد
لملولقع ولس يان وصوسن إىل لست  :يف لألصول .وتد س لس يونييي ااسيان جدوى ل تنام ام
لسنقل بوصفه خدم  ،ويشنل ذسن إمااني تورري كيان آخ :سلخدم نياب نها ،بدسن م لمتال
__________

(  )67شمبا لملشمرتاي لستابض م سل نم لس:ريض م لمليمتوى لملضني م ابإلمل ن ،مولممم نليمما لسشم:لم ومما مماهتا م نمان ملشمم:وع
لسضنليا لمليدلني (مش:وع لمل:ال .)2
(  )68يشمرتي  19هممياالن م م هياكممل منظومم لألمممت لملتحممدن مبمما يقممل م  50مليممون موس ممنواين (ماتممب خممدما
لملشا يع ،لستق:ي :لإلا ائ لسينوي سضال  ،2017لس فح .)19
( .Luigi Demunnik, "United Nations fleet sharing: proof of concept - evaluation report" (2017) )69
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وتشمغيل أ ممطوهلا لسمذلي لملتاممون م م  2 700م:كبم  .وينبغــع زايدة تطـوير بيــاانت اجلــدو
الن ج عنى نطا أوسع حـ ميكـن الن ـر يف تقـدمي اخلدمـة لكيـاانت
املتعنقة بتطبيق هذه /
أخر  .وميا أن يشنل ذسن لسهتنال باامل ليل لخلدما  ،م لس تئ ا لى لمليتوى
لسضامل إىل إمل ن لأل طول دليان.
 - 136و لى لمليتوى لسقط :ي ،وجها جمنو لألمت لملتحدن لإل ائي لسنظ :إىل رولئد تقا ت
لأل ممطول كو مميل س مزايمن رضاسيم م ل ممتخدلل لألص ممول م م لمل:كب مما  ،وخف م ا ممت لأل ممطول
ولستاماسي لملت ممل بممه ،وحتي م لسيممالم لمى لسط:ق ما ولألملم(  .)70ويقممرت  ،يف و ق م إابمما
جمدوى لملفهمول ،أن مم لملنام حتقيم ورمو ل منوي تبلم  30مليمون موس  ،وذسمن أ ا مان
ب تحديممد لد ممت لس ممحي سط ممطول(  .)71وينبغــع زايدة استكشــاف الفــرص املتاحــة لتقاســم
األسطول عنى الدعيد القطري ،مع إيالء اهتلاق خاص لنـدروس املسـتفادة يف مـا يتعنـق
الرتتيبات الالزمة لنتن يم واإلدارة.

جيم  -التدرف يف األصول
 - 137تنش مم :لملؤ ي مما لسضاملم م يف لملي ممدلن أصم مموسن ابهظم م لس ممثن مث ممل لمل:كب مما ومضم ممدل
تانوسوجيا لملضلوما  .ول رت ى ب:انمم لألغذي لسضامل لنتباه لملفتش إىل لخلربن لسميت لكتيمبتها
د:ي لملزلمل لسضلني لحمللي لملق :ن
مفوضي شؤون لسالجئ يف جمال لست  :يف لمل:كبا
ولملد وم م:كزاين .ولختا ب:انمم لألغذي لسضامل لمتطام ام مفوضي شؤون لسالجئ بد نس م
تطوي :نظامه لسذلي سلنزلمل لسضلني  ،واق  ،يف ااس مضين  ،إي:لمل قد ها  3مالي موس
يضتممرب أن ممه س مموس ذس ممن سا ممان يض مميع منه مما ج ممزم كب ممري .وتفي ممد لملفوض ممي أا مما اقق مما خ ممالل
ال  2017إي:لمل بلغا  10مالي موس م د:يم لست م :يف أصمول  -مم لمل:كبما
خاصم  ،-مل تام متحق  ،لمى أ ماس لملنه يما لسيمابق  ،أكثم :مم  1مليمون موس ( .)72
ودث املفتش مفو األمم املتحدة السامع لش ون الالجتني عنى الن ر يف إمكانية إعداد
بيان جدو علا إذا كان ميكن لنلفوضية أن نوفر هذه اخل دمة نيابة عن م سسات أخر
يف من ومة األمم املتحدة .وميا ب هذل أيضان بيليل خدما أو ع نطاقان تشنل ختطي
لألصول وإمل هتا ،ولست  :ريها.

__________

( )70

United Nations Development Group, "Moving together with UN fleet sharing - guidance for

).setting up and operating a carpool system" (2017
( .Demunnik, "United Nations fleet sharing", p. 10 )71
(  )72مقابل أج:يا يف شضب لإلمدلمل لستابض ملفوضي شؤون لسالجئ  21 ،ازي:لن/يونيه .2018
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سابعا -عوام لتعريف منوذج تقدمي اخلدمات
 - 138ينبغ أن تبع لسرتتيبا لملقبل لى ما هو انج  ،س لى لسكتفام مبا هو متا ااسي ان
ملخمل لملؤ يما  .ولسيمؤلل لس:ئييم همو مما إذل كمان هنما يف منظومم لألممت لملتحمدن مقممدمو
:يون قام ون لى تقد لخلدما لى لمليتوى لسضامل ولمليتوى لحملل  ،و لغبون
خدما
يف ذسن .ويظل هذل أم:لن يتوجب بيانه.

ألف  -الن ر يف إمكانية تعيني مقدق خدمات معتاد عنى املستو القطري
 - 139م لملولضيع لسيت أاري خالل لملقابال لسيت أج:يا يف مقا لسوكاس هو لداج إىل
تايي لسرتتيبا لسقط:ي لى أ اس كل ااسم لمى امدن ،ويضتنمد ذسمن جزئيمان لمى لسنطمال
ولسقد ن .وأاري أيضان مزلاي تش يع بيئ تناريي تدرع إىل هايمن لسافامن .قد يبدو هذل يف ظاه:ه
بب تنارس كياان لألمت لملتحدن ذل لسخت اصا لسفني
مضقوسن ،سا لسيؤلل يط:
م أجل تقد خدما إمل ي .
 - 140ودك لملفتش لى توخ لدذ لسشديد إهلم هذل لسنهم .وم لملهت تفامي لإلر:لل يف
لست زئم لسميت تنمتم م تقيميت مم لأل ممفل إىل لأل لمى سلنيمزن لسنيمبي لخلاص م بامل وكاسم لممى
ال ساتناس بنوم لخلدما بندلن بندنل  ،وسلوكاس
لمليتوى لسقط:ي .ورا:ن إج:لم  120حتلي ن
وكاس بوكاس  ،ولستفاو اول لألااال ولسش:ول ،تنطوي لى نلي بريوق:لدي م :ب  .وإش:ل
لسضديد م مقدم ل خلدما سبلدلن خمتلف قد يؤمي إىل لستضقيمد لملفم:ل ،وإىل حتمداي تتضلم
ابسولجها لسبيني سلنظت ولست زئ لستشغيلي  .ولستحداي لملتضلق ابسنهم لملايف ايب لسطلب
مبين يف ااس م:ر لسضنليا لملشرتك يف لسربلهيل لسذي ج :مناقشته أ اله .وجتد لإلشا ن إىل
أن تقد لخلدما إىل لسوكاس لألخ:ى ،لى لمليتوى لسقطم:ي ،سميس مم لأل نمال لسابمرين.
ويفيد لسربانمم لإل ائ أن ل رتملم تااسي تقد لخلدما إىل لسوكاس لى لمليتوى لسقط:ي ،
يف لسينول لسثناَّ لملاضي  ،ت:لو ب  15مليون و 18مليون موس  .وقد ي:تفع هذل لس :قت إذل
ور :م قدمو لخلدما لملزيد م لخلدما سلاياان لسيت كانا يف لسياب تور :خدماهتا لسذلتي .
 - 141وينبغـع تعيـني مقــدق خـدمات معتــاد النسـبة لنخلــدمات يف مجيـع البنــدان ،إال يف
ارياالت ال يكون في ا مقدق اخلدمات املعتاد غري جم ز لتقدمي اخلدمـة .وميام أن تمد ت
إماانيم م لستنب ممؤ ابملهنم م مي ممتوى لملهنيم م ولسافم ممامن س ممدى مق ممدل لخل ممدما وأن تيي مم :ختطم ممي
تشايال لألر:ق لسقط:ي  .وهذل س مينع لختاذ ت:تيبا ملخلي يتف ليها مع مقدل لخلدما
ميا مبوجبها أن تقدل وكاس أخ:ى خدما إذل كان هلا ،يف تلن لداس  ،لخت احت مض .

اء  -توضيح توقعات ال انمج اإلمنائع ومكتب خدمات املشاريع
 - 142يت و لألم لسضال مو لن مضينان سلربانمم لإل ائ يف جمال تقد لخلدما  .رقد ذك :يف
تق:ي:ه لألول إ امن لستنظيت ،إن لملن لستشغيلي لسضاملي سلربانمم لإل ائ وقد ته لى تقد
لخلدما لستشغيلي مها م لألصول لسقين لسيت جيب لسبنام ليها ولس تفامن منها(  .)73وذك :يف
__________

(  )73لنظ :لسوايق  ،A/72/124-E/2018/3لسفق:ن .50
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وقا سا  ،يف ما يتضل إبصال نظال لملنيق لملقين  ،أن لسربانمم لإل ائ يولصل،
د:ي مااتب لسد ت لإلمل ي ،تقد لسد ت إىل لملنيق لملقين ومااتبهت ،مبا يف ذسن مجيع
لساتياجا لإلمل ي ولستشغيلي لملت ل مبهن لستنيي  ،لى أ اس وذج ت:تيب مرع لس :ول
مقابل لخلدما (  .)74ودلبا لجلنضي لسضام أن تنفذ نلي إ مامن لستنظميت ممع إيمالم لسهتنمال
لسولجب إىل مو لسربانمم لإل ائ لسي:يع لس ت اب بوصفه من لسد ت ملنظوم لألمت لملتحدن
لإل ائي (  .)75وما زال يتعني حتديد الكيفية ال يـتم هبـا ربـني تقـدمي الـدعم التشـغينع لن ـاق
املنسقني املقيلني التخلطيني اريايل لنخلدمات املشرتكة بدورة أعم.
 - 143ومل جيمم :هممذل لس ممتض:ل تقيين مان سقممد ن كي مماان لألمممت لملتحممدن لممى تقممد خ ممدما
جلها أخ:ى .ومع ذسن ،ونظ:لن سلدو لستا خي لسذي يقول به لسربانمم لإل ائ بوصفه مقدم ان
سلخدما  ،رقد تضن هذل لس تض:ل سلتضاون يف ما ب لسوكاس اتنان ش:ل لملقابال
مع نالم لسربانمم لإل ائ وموظفيه لى اد ولم ،يف لملق :و لى لمليمتوى لسقطم:ي ،ايمك
أ مم:ب لحمل مماو ون م آ لئه ممت ل ممتناملن إىل جت مم:بتهت م ممع لس مربانمم لإل ممائ بوصممفه جهم م مقدمم م
سلخدما  .وتضط آخ :لس تض:لضما لسميت أج:لهما ماتمب لستقيميت لمليمتقل وماتمب لمل:لجضم
لمليائل ذل لس ل ابملوضموع .وتقمدل
لسدلخلي سلحيااب سلربانمم لإل ائ را:ن متضنق
دن مالاظا لى أ اس هذه لملقابال ولس تض:لضا .
 - 144أو نس لس رتل ابملهن لستا خيي سلربانمم لإل ائ بوصفه لملقدل لملضتام سلخدما  ،رقد
دلبا منه جلن لستنيي لإلمل ي ( ل جملس لس:ؤ ام لستنفيذي ) أملم ذسن لسدو  ،وابسد ام
لسيت ور:ها  -وما هلل يور:ها  -م ايك لستولجد ،ولستفاقا مع لسبلدلن لملضيف ولسضالقا
لداومي  ،ولمل دلقي سدى لسيلطا لملضيف  ،ولسرتتيبما لمل م:ري ولسمنظت لإلمل يم  .وقمد أشما
ئيس إمل ن منظن نيل إىل أنه مت ل تبا كل ذسن أم:لن ميلنان به ،ومل يضرت بقينته بشمال
ص:ي  -وهذل أم :دتاج إىل لست حي .
 - 145ومث مالاظ ذل صل ابملوضوع تتضل ابملاان لسذي دتله لسمربان مم لإل مائ بوصمفه
لسنييم لسضال ملنظوم لألمت لملتحدن لإل ائي  .وقد أوض لسضديد م لملقابال كي أن تولجد
لسربانمم لإل ائ وقد ته لى تقد لخلدما ول تضدلمه سذسن كانا امالن متاينيمان اامسمان يف
لخن:لل تلن لملؤ يا يف لسضديد م لسبلدلن .وينظ :إىل لسربانمم لإل ائ  ،بدون ل تثنام تق:يبان،
لى أنه لحمل :لس:ئيي لى لمليتوى لسقط:ي سلنبام ل لستضاوني لملشرتك ب لسوكاس .
 - 146ويف لسوقما نفيمه ،حتمد لسضديمد مم لحملماو ي لمى لمليمتوى لسقطم:ي م لستحمداي
لسضديمدن .وأ :بمول م لسم:أي أباممت مقيمدون بيممبب غيماب بممدلئل جمديم  .وأشمما ممثلمو لس مربانمم
لإل ائ أيضان إىل أنه تضوههت لألمول لملؤ يي سد ت إمل ن لسضالقا مع لسضنالم ،رقمد لضمط:
مدي :قط:ي إىل دلب لقرتل موظ م آ يا سا أيي إىل أر:يقيما سبنمام أملن جم:ى تطبيقهما
هنا  .ويف ما يتضل ابسشااوى لملت ل ابخلدما  ،أب:ه داو و لسربان مم لإل ائ لى لمليتوى
لسقط:ي أن لستحداي م د ها يف كثري م لألايان وم لستخطي م جانب لسضنالم.
__________

(  )74لنظ :لسوايق  ،A/72/684-E/2018/7لسفق:ن .71
(  )75لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،279/72لسفق:ن .32
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ويتعني عنى ال انمج اإلمنائع ،لكع يدبح جم  /زا لنوفاء التوقعات املعقولة ملقـدق
/ - 147
خدمات معني أن يقوق ،يف مجنة أمور ،مبا ينع :التعام مع تقدمي اخلدمات عنى أن م لة
ذات أولوية تقع املساءلة عن أدائ ا وتوضيح من يتوىل زماق األمور يف ما يتعنـق بتقـدمي
اخلدمات(  )76وتوضيح دور هياك اخلدمات املشرتكة وقياد ا واستحدام أدوات لدعم
العلـالء وم شـرات األداء الرئيسـية وحتسـني الكفـاءة الداخنيـة بدراسـة اخليـارات املتاحــة
لتوحيد علنية تقدمي اخلدمات والتعاون مع اجل ات األخر بشأن الرتتيبات اإلدارية ال
تعزز املعامنة املتساوية لنجليع .وقد تكون هلذه التدابري عناصر تقنية ،ولكن ا ث تغيريا يف
ال قافة سيتطنب قيادة حازمة ودعلا قوايا من اجملا لم التنفيذية لتحقيق ا.
 - 148وميثل ماتب خدما لملشا يع سغزلن خمتلفان .أي يند ج هذل لسايان ،لسذي  :بوصفه
جه مقدم سلخدما مون وسي موضمو ي  ،يف لملشمهد لملتطمو ستقمد لخلمدما يف منظومم
لألممت لملتحمدن؟ يفيممد ماتمب خمدما لملشمما يع أنمه س يضتممرب أن سمه ميمزن نيممبي ر:يمدن ابسنيممب
ألنشط مثل إمل ن لمل:لر لى لمليتوى لسقط:ي ،سانه يضتقد أن إبماانه تورري جمنو متنو
م لخلدما لألخ:ى.
 - 149وس يقمدل لملفممتش وجهم نظمم :بشمون لمليممامه لحملتنلم لسمميت ينبغم أن يقممدمها ماتممب
خدما لملشا يع .إس أن م لملهت ابسنيب سايان ايل لألملم م كياان منظوم لألمت لملتحدن
أنشئ جمل:م أن ياون مقدمان سلخدما أن يتت إش:لكه ولس تفامن منه بشال كامل ورقان سقد لته
وميؤوسياته كنؤ ي تقع حتا لط لجلنضي لسضام .
التوصية 8
ينبغـع لألمــني العــاق أن يعلـ مــع املــدير التنفيــذي ملكتـب خــدمات املشــاريع لضــلان أن
ت خـذ قــدرات املكتــب عنــى تقــدمي اخلــدمات أيض ـ ا يف االعتبــار بدــورة كامنــة يف صــياغة ترتيبــات
خدمات الدعم اإلداري.

 - 150وينبغع أن ين ر مدير ال انمج اإلمنائع واملدير التنفيذي ملكتب خدمات املشاريع
أيضـا يف إمكانيـة اختـاذ ترتيبـات تعاونيــة ،عنـى النحـو الـذي ت ـ ره مـوا ن القـوة لـد ك ـ
من لا.

جيم  -قياس أداء مقدمع اخلدمات
 - 151غت أمهي صد لألملم ولإلبالغ نه ابسنيب ملقمدم لخلمدما لسمذي خيمدمون نمالم
ملخلي  ،رهنن لألم :أكث :أمهي يف بيئ مشرتك ب لسوكاس  ،وس ينا ندما ميثل ذسن تغريلن
م لملنا مما لسيممابق  .وقممد شممدم لملؤ يمما لسمميت سييمما حب ممت كمما ستشممغيل نظنه مما
لسذلتي  ،يف لس تبياان ولملقابال لسيت أج:يا يف إدا هذل لس تض:ل  ،لى أن مما تبحمك
نه سدى مقدم لخلدما يف منظوم لألمت لملتحدن هو لجلومن ولسقد ن لى لس ت اب ولملضامل
لملتياوي ولسشفاري يف تقدي :لستااسي  .وسذسن ،م لملهت جدلن أن ياون سدى لسضنالم ومقدم

__________

(  )76لملمدي:ون لسقط:يمون ميمؤوسون أمممال لملااتمب لجلغ:لريم  ،وسا م ماتمب لخلمدما لإلمل ي م يشم:
لسضام  .وينبغ أن تاون سه لط أرقي ستحديد لملضايري ول تض:ل لألملم.
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لخلدما رهت مشرت سستزلما كل منهت ،وأن ياون تورري لخلدما خاضضان سل:صد ولستقييت
مبضايري موضو ي .
 - 152وس شن أن لجملنو لملضني ابسبتاا ل يف جمال لأل نال ،لسيت أنشوهتا جمنو لألمت
لملتحدن سلتنني لمليتدلم  ،تويل ناي رائق ست نيت لجلولنب لملتضلق إبمل ن لألملم م ت:تيبا
لخلمدما لملشمرتك يف لمليمتقبل يف ضموم تشمديد لألم م لسضمال لمى لألهمدل لسنو يم  .ويقممدل
لمل فتش بضع مالاظا ميا أخذها يف لس تبا .
 - 153جيد لستوكيد لى أمهي لستخطي سطمول ولسنظت لملالئن سقياس لألملم .وقد خلص
لس متض:ل لسممذي أجم:ي مممؤخ:لن ست مما ب م:لكمز لخلممدما إىل أن هنمما تنو مان كبممريلن يف م ج م
لس ممتضدلم س ممذسن ،م ممع لس تن ممام لملف مم:ل لم ممى ج ممدلول بي مماان لإلياي مميل ولسضنليم م لملضم ممني
س متخ:لج لسبيمماان يممدواين م م جمنو م متنو م م م لسممنظت(  .)77وأشما مقممدمو لخلممدما لممى
لمليممتوى لسقط مم:ي ،أان ممام لس ممتض:ل  ،إىل أا ممت ك ممانول أق ممل جتهي ممزلن ابألمول مث ممل بم م:لمم إمل ن
لسضالقا مع لسضنالم ،إلمل ن أملم لخلدما و صده .وينبغع ،يف التخلطيني إلدارة األداء ،منح
األولوية جللع البياانت كجـزء مـن العلنيـات اجلاريـة ،بـدالا مـن االعتلـاد عنـى بيـاانت غـري
م يكنة ،م اجلداول ال تضع ا وتديرها فراد الوحدات .وينبغع أيض ا إيالء االهتلاق
لتحني ـ البيــاانت ،حبي ــث ميكــن أن تــدفع ال ــرؤ املتعنقــة األداء إىل إجــراء حتس ــينات يف
املستقب .
 - 154وميام أن تاممون لتفاقما ميممتوى لخلمدما ذل قين م كبمرين يف إاتا م لستفماهت ب م
لسضنالم ومقدم لخلدما  .وه جتضل خدم لسضنالم لى نفس لأل اس نلي دبيضي بد ج
ال لسط:ر
أكرب ألن لأل ضا وميتوى لخلدما مذكو ن ،وميؤوسيا لسضنالم ددمن ،ويتور :سا ن
إدما سلتضماون لمى حتديمد نموع لخلمدما لسالهمم ومضايريهما .و مينا تيمضري لخلمدما  ،لمى أ ماس
تقمدي :لستامماسي لسفضلي م  ،م م إصمدل أااممال لممى لسقي ن م لمليمت ندن ،ولستفاممري يف وضممع ت:تيبمما بديل م
ستقد لخلدما  ،لى لسنحو لمل طلوب.
 - 155وهنا ااج إىل لتباع ام ا ي إهلم مؤش:ل لألملم لس:ئييي  .وينبغ أن تاون
قابل سلتنفيذ ،وقليل لسضدم نيبيان و هل لسفهت ومدرو ابسييال ،حبيك ميا سلنيتخدم أن
ي:ول كي ي:تب أملؤهت أبهدل دمدمن .وينبغم أن تامون أيضمان ذل مغمزى مبضمع أن تامون
ميتندن إىل جت:ب اقيقي  ،وينبغ حتديثها ب مف مو يم ؛ وميام هلمد مم أهمدل مؤشم:ل
لألملم لس:ئييي ييتند إىل ما ميا ملقدم لخلدما إمل ته أن يشمال أايماانن منطلقمان ضم:و اين،
وسام ينبغ م مقا نتمه بت مما ب مقممدم خمدما آخمم:ي كنقط م م:جضيم سلتش م يع لممى هايمن
لستحي .
 - 156وأخريلن ،رهنن ب:وه تااسي لخلدما سلضيان أم :هال .وتنزع مؤ يما منظومم لألممت
لملتحدن إىل دل تقدي :تااسي منت اهتا لإلمل ي وتبل بدسن م ذسن دائف م لستدلبري
لألخم:ى .ويـر املفــتش أن مـن امللارسـات اجليــدة حتديـد نـواتج امل ــاق املتدـنة اخلــدمات
__________

(  )77لنظ :لسوايق  ،JIU/REP/2016/11لسفق:ن .65
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وتقدير تكاليف ا ألن هذا من شأن أن يعزز الرتكيز عنى النتائج ال عنى إدارة امل دخالت،
وأن دسن الشفافية ،وأن يوفر أساس ا أقو الختاذ القرارات.

اثمنا -اآلليات التلكينية املشرتكة بني الوكاالت يف حاجة إىل االهتلاق هبا
ألف  -هنـاك حاجــة إىل الن ـر مــن جديـد يف تــوفري مـوارد لالبتكــار يف العلنيـات املشــرتكة
لتسيري األعلال
 - 157تؤمي آسيا لستنيي لملشرتك ب لسوكاس مثل لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن
مو لن هامان يف لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال ألاا توض لإلدا لستنظين ولإلمل ي لستنايين
سلتضاون وتضع أمول وب:لمم ددمن م أجل لملنفض لملتبامس  .ويف هذل لسييال ،يوجه لسنظ :إىل
ميوست .
 - 158لألوىل ه لجلانب لهلال سلترب ا يف تطوي :لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نمال .وقمد
أنشو جملس لس:ؤ ام لستنفيذي /لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن ،يف يال "توا يد لألملم " ،
صندوقان ل تئنانيان ملولمم مما ا لأل نال .وقد ل تفام م لس ندول لس تئناَّ لسضديد م
مبام ل لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن لملتضلق برتتيبا لأل نال لستضاوني م أجل تضزيز
لسمد ت لمى لمليمتوى لسقطم:ي لمى ممدى لسيمنول لسثنماَّ لملاضمي  .وذكم :أمانم لسل نم أاما
ص:را لسم  10مالي موس لسيت تلقتها.
د:ي م:ر " لألملم
 - 159ويدي :ماتب تنيي لسضنليا لإل ائي أيضان لسترب ا لملقدم
لملشمرت " لملتضممدم لسنولرمذ ،لسممذي يشمنل لسبتامما يف جمممال لسضنليما  .وكانمما تتمور :سممه ممابقان
إمااني لد ول لى لملول م لسيت حتشد سد ت " توايد لألملم" .وقد ل تفام م هذه لملول م ،لى
بيل لملثال ،م:ر لسضنليا لملشرتك يف لسربلهيل يف دظا اامس سننوه.
 - 160وينبغ أن يتط:ل لسنظ :يف ت:تيبا لخلدما لملتاامل لحملين ولملت ين ابسافامن إىل
لساتياجا م لستنويل لألويل لى ميتوى لملؤ يا و لى لمليتوى لسقط:ي .وجيضل ل تنفام
لس ندول لس تئناَّ سل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن لسوقا منا بان سلنظ :يف أرضل لسيبل
ستنويل لسبتاا يف ما يتضل برتتيبا لأل نال لستضاوني .
يقيم ،التشاور مع الرؤساء التنفيذيني اآلخرين ،يف حدود
 - 161وينبغع لألمني العاق أن /
األ ر ال يعت ها مناسبة ،االحتياجات من املوارد الالزمة لبدء االبتكارات وتطويرها من
أج التعاون بني الوكاالت يف علنيات تسيري األعلال.

اء  -ميكن حتسني العل املشرتك بني الوكاالت يف العلنيات املشرتكة لتسيري األعلال
 - 162لسنقط لسثاني ه أن لآلسيا لملشرتك ب لسوكاس ينبغ أن تاون أكث :رضاسيم يف
لسنهو ابسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال .وينبغ أس يقلل هذل م أمهي لسنتائم لسيت حتققا
يف بض لجملاس  .رضلى بيل لملثال ،وضع لسضنل لملتضل ادما لخلزلنم لملشمرتك لأل ماس،
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ايب لسل ن لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن ،سنهم مني سلضنليا لمل :ري  ،ومن
ستدلول لسضنال لألجنبي ذك :أاا تور :أكث :م  20مليون موس نواين( .)78

مشرتك

 - 163وأجنمز أيضمان نممل كبمري مم أجممل مولممم قول مد لسش م:لم وإج:لملتمه ،إىل امد أن لسل ن م
لس:ريض لمليتوى لملضني ابإلمل ن أكد أن مجيع لسضقبا لسيت تضرت لستضاون يف جمال لملشرتاي
قمد أهيلما(  .)79ووضمضا مبماما توجيهيم سمد ت لسشم:لم لستضماوَّ لمى لمليمتوى لسقطم:ي .وأمى
إنشام بولب لألمت لملتحدن لسضاملي سلنشرتاي ول تن:ل تطوي:ها إىل هايمن كبرين يف دم لسبائض
لملي م ل  ،مب مما يف ذس ممن لسب ممائضون مم م لسبل ممدلن لسناميم م  .وتي ممتخدمها ل ممى لملي ممتوى لسقط مم:ي
لملؤ يما لملشماك بوصمفها د:ك مان سلافمامن؛ وأرمام ممدي :لسضنليمما يف أر:يقيما ملنظنم لس ممح
لسضاملي أبن لملنظن اققا ورو ل بقين  1.6مليون موس بض :لاتياجاهتا يف لسبولب لسضاملي
بد نس م لس تنام ،كنا ج :لسضامن ،لى لسبائض لحمللي رق .
 - 164و غت لسنتائم لسقين  ،رهنن لسولقع لى أ لمليدلن هو أن لختال لسقول د ولإلج:لمل
س يزلل ي ض:قل لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال .ومع كل ما أا:ه م تقدل يف لسييا ا م
أجل متا لسش:لم لملشرت  ،رهننه مل يتحق لساثري منه .وذك :أر:ق إمل ن لسضنليا لسيت أج:يا
مضها مقابال يف إدا هذل لس تض:ل أنه تض:قلها ميتواي خمتلف ستفوي لسيلط ولداج
إىل لس تض:ل لسثانوي .ويشري ق:ل م:ر لسضنليا لملشرتك يف لسربلهيل بوضع مسيل سلنشرتاي
خاحت به و دل ل تخدلل لملنتوج لملتف ليه ابسفضل ،ولسش:ول لسالاق لسيت تقتض إج:لمل
ش:لم خاص بال وكاس يف هذه لملبام ن لس:لئدن ،إىل دل لكتنال لسضنل لمل تضل مبولمم لملشرتاي
(لنظ :لإلدا .)1
 - 165ويف مما يتضلم ابملمول م لسبشم:ي  ،ك :مما منول ست :بم لس متقدلل لملشمرت سلنمموظف
لحمللي  -وهو جمهوم لبتاا ي ابسنظ :إىل لختال لإلج:لمل لسيت تيتخدمها لملؤ يا يف
ما يتضل ابملول م لسبش:ي  .وقام منظن لسيونياو نلي وضع مقرت ظه :ال  2014ددم
ا ان أى بض لملؤ يا أنه قيت وسا لسبض لآلخ :مل ييتطع لسنضنال إسيه .وم لسنااي
لسضنلي  ،و غت أن لملبام ن س تزلل قائن نظ:اين ،رهناا قد لختفا تق:يبان وس جي:ي تطبيقها.
 - 166ولسضالق ب ما جي:ى تطوي:ه أرقيان مث ينقل أ يان إىل ملخل لملؤ يا ويتت إخ:لجه إىل
لمليدلن غري كامل يف أرضل لألاولل .وينبغع أن تنق النجنة الرفيعة املستو املعنية اإلدارة
وجملوعة األمم املتحدة لنتنلية املستدامة االبتكارات يف جمال األعلال بطريقة أك ر فاعنية
إ ىل مستو امليدان ،وينبغع لنرؤساء التنفيذيني تعزيز املساءلة عن تنفيذ الرتتيبات التعاونية
املتفق عني ا يف النجنة الرفيعة املستو املعنية اإلدارة داخ م سسا م.
 - 167ول تغ:قا لأل نال لستحضريي ملبام ن هام قامهتا لملقا سلتشا يف ش:لم م:كبا ا
نول م لجلهد وأنف ليها أكث :م  1مليون موس  .ومع ذسن ،رقد أشا أاد ميتخدم
لمل:كبا لس:ئييي  -مفوضي شؤون لسالجئ  -إىل أنه مل يتنا م لس تفامن بشال كامل
م لسضقوم لجلديدن ألاا أقل شوانن م لسضقوم لسيت ب أن أب:متها وسيس م لملنطق م لسنااي
__________

( .CEB/2016/HLCM/3, p. 16 )78
( .See CEB/2013/5, Attachment 2, para. 33 )79
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لسقت امي تغيريها .ومل يا ماتب خدما لملشا يع ،وهو م لملزومي لسفا ل سلن:كبما ،
مشاكان يف هذه لسضنلي .
 - 168وأرام بض ؤ ام لسشباا أن لس:ؤ ام لستنفيذي مل يور:ول لساثري م لسقيامن ستوجيه
نلي لسرتكيز لى لسنتائم أو ستثن لملشاك يف نل مشرت ب لسوكاس  .وينبغع أال ت دي
التغيريات ال أدخن ا األمني العاق عنى الكيفية ال يدير هبا جمنم الرؤساء التنفيـذيني
أعلالـ إىل تنــاق اهتلـاق القيــادة بتحديــد النتـائج املرجــوة مــن إصـالح علنيــات تســيري
األعلال .وينبغع لألمني العاق والن راء يف جمنم الرؤساء التنفيذيني أن يدعلوا منح األولوية
لنتعاون اهلادف لتحسني علنيات تسـيري األعلـال ،وحتديـد التغيـريات التحوينيـة الالزمـة،
وتعزيز املساءلة عن املسااات يف هذه اجل ود املشرتكة بني الوكاالت.
 - 169وم لسينا لهلام سننوذج لسشمباا لسوظيفيم أن تنفيمذ لملبمام ل يف إدما ه يامون
أكث :لاتناسن .وسا  ،ومع أن سلرتكيز لى لجملاس لسوظيفي مسا إجيابي  ،رهنن سه قيومه أيض ان .
رقد مينع ذسن لسنظ :يف إمااني توايد لهلياكل وتقد لخلدما ويف ل تنام منظو شامل سضدن
مهال يتطلبه إج:لم حتليل م لسبدلي إىل لسنهاي سلضديد م نليا تييري لأل نال.
التوصية 9
ينبغع لألمني العاق أن يستعر  ،التشاور مع جمنم الرؤساء التنفيذيني يف من ومة األمم
املتحدة املعين التنسيق وجملوعة األمم املتحدة لنتنلية املستدامة ،اآلليات املشرتكة بني الوكاالت
مـن أجـ دعـم التعـاون يف العلنيـات املشـرتكة لتســيري األعلـال لضـلان أن تـن عنـى الـرتابني بــني
التـدابري عنــى املســتويني العـاملع والقطــري ،والتحديــد الواضــح لألولـوايت ،وأســاليب العل ـ ال ـ
تفضع إىل نتائج .وينبغع إبالغ اجملنم االقتدادي واالجتلـاعع يف دورتـ لعـاق  2020واجللعيـة
العامة يف دور ا الرابعة والسبعني النتائج والتدابري ال اختذت.
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اتسعا -سب املضع قدما
 - 170مياون منطلم صمانض لسق م:ل يف مت مبل لملضم قممدمان ،بمدون شمن ،تقيميت مممدى
تضقيد منظوم لألمت لملتحدن و نليا تييري لأل نال ريها .وس ياون م لسيهل حتقي قفزن
كبرين سل نهو ابسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال .و يضتند إا:له لستقدل بشال كبمري لمى
أ اس م لألمس إلظها لسفولئمد ،وقيمامن متولصمل سضنليم دويلم لألجمل ،ول متضدلم لملنظنما
سلتنماهل م بضم أوجمه لسممتحات .ولهلمد سميس لسرتغيمب م لسطنمو  ،وإ ما إبم:له لداج م إىل
لملولمم ب ميتوى لسطنو وميتوى لسستزلل ولجلهد .إذ مم لسموهت ،يف نليم دويلم لألجمل
ومضقممدن ،ت ممو ليممل متتاسي م م م ماا ممب لسافممامن ولسورممو ل ألن ذسممن مميتطلب أيض مان
ل متثنا ل مالهمم يف لسقمد ل ولستانوسوجيما ولسمنظت ،وإمل ن لستغيمري .و مالون لمى ذسمن ،رممهنن
ماا ب لسافامن لسيت حتققا قد تاون يف بض لداس  ،ملم:ن ولامدن رقم  ،أو قمد س ميام
ميامها خم  ،أو ما إذل كان
ص:رها نقدلن ،ويضتند ذسن جزئيان لى ما إذل كانا انبض
نقلها ستحقي أغ:ل أخ:ى ممانان.
 - 171ويب لستحليل لسول م يف هذل لستق:ي :أن ر:حت حتقي ماا مب يف لسافمامن كبمرين ،وأن
لسنتمائم ام لآلن كانما دمدومن .وهمو يؤكمد أيضمان أمهيم لإلممماج لسااممل سال تبما ل لملتضلق م
ابسنو ي يف وضع تدلبري تضزيز لسافامن .ويوصى ابختاذ جمنو متاامل م لستدلبري س تيتبضد
إادلها لألخ:ى .وه تيتخدل لى نطال أو ع لملاتب لملشرت ابسنيب ألر:ق لألمت لملتحدن
لسقط:ي لس غرين؛ وجت:ب وذج ل تضار ست اوه لختال لسقول د ولإلج:لمل ؛ وتال ر:يقان
صغريلن م لساياان لسابرين س :ت ام سلخدما لملتاامل ؛ وتضيد ت:كيز لستضاون لألو ع نطاق ان
بم أر:ق م لألممت لملتحممدن لسقط:يم يف نليمما تيميري لأل نممال لمى جممماس أقمل ممدملن وأكثمم:
إنتاجي  .وهو يوصى أيضان ابختاذ تدلبري ستورري لألد :لستنظيني ولإلمل ي لستنايني لس يت يتطلبها
ذسن لستضاون.
 - 172وممع تقممدل لسضنممل يف همذل لسيمميال لملضقممد ،جيممب أن ي:ل مى يف لست ممنيت لسممد ت لسممذي
تقدمه لى لمليتوى لسقط:ي لسوكاس غري لملقين  .وتفيد مفوضي اقول لإلنيان ،لى بيل
ال متاينيمان اامسمان
لملثال ،أبن قد هتا لى لد ول لى لخلدما م لسربانمم لإل ائ متثل مام ن
سضنلها لى لمليتوى لسقط:ي .وم لمل:ج أن جتضل نلي إ امن لستشايل لملتوخان ألر:ق لألمت
لملتحدن لسقط:ي تلن لساتياجا أكث :أمهي م ذي قبل.
 - 173و يتض أيضان إيالم لسهتنال سوضمع لإلدما لملنا مب سلحمولرز .ر تلمن لدمولرز سييما
ظاه:ن لى لمليتوى لسقط:ي ،كنا يشا إىل ذسن يف لسفق:ن  .106و ياون مم لملفيمد جضمل
لسورو ل لحملقق بفضل هايمن لسافامن متاا إل امن توهيضها دليان ،وسا ذسن سيس هو لستحدي
لسوايممد .وس ميا م وس جيمموه أن ياممون لستض مماون يف جمممال نليمما تيمميري لأل نممال إض ممار إىل
لدارظ لسضامي سلندي:ي لستنفيذي  ،بل ينبغ أن يشال جزملن م تقييت لألملم ،وياون ابستايل
مضرتران به ند لسن ا يف لإلجناه ويف ااس لإلخفال.
 - 174ومم لملهمت أيض مان إ مامن أتكيممد أن لسرتكيمز لمى لستضمماون لمى لمليممتوى لسقطم:ي واممده
س جيدي نفضان ايك إن نليا تييري لأل نال ه ماوان يف هيال متاامل .وم لألمثل
لمللنو لى ذسن لسق:ل لملتضل مبا إذل كان يتض تنفيذ مهن ما دلي نا أو م من م:كزي .
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ويتض لى لملؤ يا أن تاون ولضح رينا يتضل مبا هو م:تب مبوقع مض  ،مع إم ل أن
لس تبال مبوقع مض يتطو مع تقدل لستانوسوجيا .وينبغ أس تبقى ملخل لسبلد إس لملهال لسيت
يلممزل بقاؤهمما هنمما  .وينبغ ــع جمللوعــة األمــم املتحــدة لنتنلي ــة املســتدامة وجملوعت ــا املعني ــة
االبتكارات يف جمال األعلال التوص إىل ف م مشرتك لنل اق ال ينزق تنفيذها حمنيا وال
ينبغع نقن ا ،ألن ذلل سوف يوفر أساس ا أوضح لتحديد اخلدمات املشرتكة ملا يبقى عنى
املســتو القطــري .وتقممدي :لس تبممال مبوقممع مض م سمميس ملئن مان ولض م لملضممامل .ويضتنممد بضم م
لملؤ يا ما يضتربه ا ان خمتلطان تضطلع ريه لملقا أو مقدمو لخلدما لسضامليون ابسييا ا
ولسضنليا وممم لسنظت ،يف ا تقدل لملااتب لسقط:ي ماوان لخلدما يف لمل:لال لسنهائي .
 - 175وتشديد بض لملؤ يا لى لسالم:كزي ينبغ أس يضقد بشال مف:ل لسنظ :لملوضو
يف ل تبال مهال لسد ت مبولقع مضين  .رتلن لإلمل ن لسالم:كزي أو متطلبا لسييا لسضام س تتناىف
مع أي لملؤ ي اول كيفي حتقي أق ى قد م لسافامن .إذ مل يضد نقل نلي لختاذ لسق:ل ل
لسربانجمي يتطلب نلي نقل إمل ي مولهي ابساامل .وميا أن أيخذ همذل يف لس تبما  ،لسمربانمم
لإل ممائ  ،ومفوضممي ش ممؤون لسالجئ م  ،ومنظن م لس ممح لسضاملي م  ،م م بم م مؤ يمما أخ مم:ى.
ورينا يتضل مبنظن لس ح لسضاملي  ،م لملؤمل ،مع تضيم انئمب سلنمدي :لسضمال سرشم:ل لمى
لسضنليا  ،أن يتا لملزيد م لسف:حت ستباع ام امل إهلم تنظيت لسد ت لإلمل ي.
 - 176و ياون م لخلطو لس تن:ل يف ت:كيز لجلهوم لى لسضنليا لملشرتك ستييري لأل نال
لممى لمليممتوى لسقطمم:ي .وهنمما ااج م إىل ل مرتلتي ي املي م حتممدم يف إدا همما مااتممب لس ممد ت
لإلمل ي لمى لمليمتوى لسقطم:ي .وقممد أقم :لجلنضيم لسضامم ابداج م إىل لتبماع امم متاامممل يف
م وهتا إىل خدما لسد ت لملشرتك لمى لمليمتواي لسقطم:ي ولإلقلينم ولسضمامل (  .)80ولملشمال
ه أنه مل يتت ا لآلن إج:لم أي حتليل تق:يبان س :ت بيل سلنض قدمان رينا يتضل ابخلدما
لملشرتك ب لملؤ يا لى لمليتوى لسضامل  ،وهذل يضاس مبا لسرتكيز يف لملاض لى لسرتتيبا
لى لمليتوى لسقط:ي  .وسقد اان لسوقا لآلن ستفضيل دلب لجلنضي لسضام ذسن .ولألم لسضال
ييري لى ما يبدو يف هذل لسجتاه ،وإن كان حبمذ  ،بمذك:ه أن لسرتكيمز ين مب لمى نليما
( )81
تييري لأل نال لى أ لسولقع ،مع لإلشا ن إىل أنمه قمد يلمزل إ مامن ت منيت هياكمل لملقم. :
وينبغع تقييم الفرص املتاحة عنى املستو القطري واملستو العاملع االقرتان مع بعض ا
البعا من أج توفري تفاع أم عنى املستو القطري ،لالستفادة من وفورات اريجم يف
تقدمي اخلدمات عنى الدعيد العاملع ،وثكني امل سسات ال ليم لدي ا قدرات داخنية
فيلا يتعنق اخلدمات املشرتكة من الوصول إىل م تنل ال امج.
 - 177ول تحداا ا مؤ يا اتبض ملنظوم لألمت لملتحدن م:لكز خدما مشرتك ميا
أن تور :خدما ساياان أخ:ى ،وميا أن متض قدمان صوب لستوايد لى م :لسزم  .ويضتزل
لألم لسضال ل تاشا إمااني توايمد لخلمدما غمري لمل:تبطم مبولقمع مضينم يف ما أو مبع

__________

(  )80لنظ :ق:ل لجلنضي لسضام  ،226/67لسفق:ن .155
(  )81لنظ :لسوايق  ،A/72/684-E/2017/7لسفق:ن .47
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شباا مل:لكز لخلدما لملشرتك (  .)82ودث املفتش عنى املضع قدم ا يف الن ر يف الرتتيبات
امل نى لتقدمي اخلدمات غري املرتبطة مبواقع معينة ،ويف تدليل ا.
 - 178وس توجمد ام لآلن ،أي م آسيم سلنضم قممدمان هبمذل لسضنمل .وقممد اثما وامدن لستفتمميش
لملشممرتك لسل ن م لس:ريض م لملي ممتوى لملضني م ابإلمل ن لممى وضممع مي مما نممل أرق م بشممون م:لك ممز
لخلدما سدرع لستضاون وتضنيقه(  ،)83إس أن ذسن مل يتحق  .وميا ت و جمنو متنو مم
لستشايال ايب بياان لجلدوى ،ونطال لخلدما لحملدمن ،ولس:غب يف لستغيري ولسقد ن لى
ذسمن .وم م لسطمم:ل لسضنلي م سلنض م قممدمان مجمع لملؤ يمما لملنا ممب مض مان يف جملممس أو منتممدى
سلخ ممدما لملش ممرتك م م م أج ممل إ م ممدلم بي ممان جم ممدوى لخل ممدما لملشم ممرتك لسضامليم م وت م ممنينها
لستشغيل  ،مع وضع لخليا ل لملت ل ابسنطال وم ج لستضقيد؛ وحتديد لخلاصيا لسوظيفي لسيت
ينبغ أ ن تتيحها بيئ سلخدما لملشرتك ب لسوكاس ؛ ولسنظ :يف إمااني إجيام لملزيم لملنا ب
ب قد ل منظوم لألمت لملتحدن وقد ل مقدم لخلدما لست ا ي ؛ وتقد لستوصيا بشون
إمماج لستانوسوجيا لسناشئ يف لسرتتيبا لملتضلق ابخلدما  .وميانه أيضان أن يضع مضايري منيا
مل:لكز خدما منظوم لألمت لملتحدن م ايك دائف لخلدما  ،وإمل ن لسضالقا مع لسضنالم،
ول تقالسي لستشغيل ،وإجيام آسيا إلمل ن لسضنالم ،وإمل ن لألملم ،ولدوكن .
التوصية 10
ينبغع لألمني العاق ولنرؤسـاء التنفيـذيني لنل سسـات الـ تشـغ /مراكـز عامليـة لنخلـدمات
املشرتكة املتعددة امل اق أو تعتـزق إنشـاء مركـز مـن ذلـل القبيـ (من لـة األغذيـة والزراعـة ،واألمانـة
العامة ،وال انمج اإلمنائع ،ومفوضية ش ون الالجتني ،واليونيسـيف ،ومكتـب خـدمات املشـاريع،
ومن لــة الد ــحة العاملي ــةل ولـ ـ انمج األغذي ــة العــاملع ،اإلض ــافة إىل الرؤس ــاء التنفي ــذيني اآلخـ ـرين
ال ـراغبني يف املشــاركة ،أن يشــكنوا قب ـ هنايــة عــاق  ،2019جمنس ـ ا لنخلــدمات املشــرتكة مــن أج ـ
إعداد بيان جدو وتدليم تشغينع لنخلدمات املشرتكة العاملية.

 - 179وينبغ م أس يت مموىل جمل ممس مم م ذس ممن لسقبي ممل إشم م:ل مق ممدم لخل ممدما رحي ممب ،ب ممل
لمليمتفيدي م م لخلممدما أيضمان .ويشممدم لملفممتش لمى أمهي م إج م:لم حتليمل سرتتيبمما لخلممدما
لملشرتك وت نينها ،وسيس لآلسي لحملدمن سلقيال بذسن .و ياون م لملهت أن تؤخذ يف لس تبا
لستانوسوجيا لملتطو ن لسيت ميانها لستشغيل لآليل سلضنليا م خالل لسمتحات لآليل ،ولسمذكام
لسصطنا ولستضلت لآليل ،وغري ذسن م لستانوسوجيا لسناشئ  ،وإاتا أ اسيب حتليل لأل نال
لسيت ميا أن تدرع إىل إمخال حتيينا يف لملؤ يا  .ولسثو ن لس نا ي لس:لبض جا ي  ،وسذسن،
م لملهت ل تنام منظو ل تش:ليف يف ت نيت لخلدما لملشرتك .
 - 180وينبغم م أس تنتظ مم :لستحي ممينا لسدلخليم م يف لسافم ممامن نت ممائم لستض مماون .ورين مما يتضل م م
ابسرتتيبا لسدلخلي  ،يوجه لسنظ :إىل اال نقال
•

__________

ال ميمما دلن يف حتقي م لساف ممامن.
أمهي م تبيممي لسضنلي مما وت:شمميدها بوصممفهنا ممام ن
و تت لمى قين م حتي م نليمما تيمميري لأل نممال يف لست مما ب لداسي م ملنظن م لسضنممل

(  )82لمل:جع نفيه.
(  )83لنظ :لسوايق  ،JIU/REP/2016/11لسفق:ن .127
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لسدوسي م  ،اي ممك أبلم م لمل ممدي :لسض ممال جملممس لإلمل ن يف أولئ ممل ممال  2018أبن ممه ج مم:ى
حت:ي 58 :مليون موس م مهال م ت لسربلمم نتي ستحي لسضنليا ( )84؛
•

ولسضنممل لسممذي تضممطلع بممه لس يونييممي ومنظن م لألغذي م ولسز ل م ااسي مان س ممتض:ل
نليا تييري لأل نال وتضزيز لستنفيمذ ايمك يمؤمي ذسمن إىل توسيمد رولئمد لد مت،
يضط مثاسن سلنهم لملفيد .راالمها ميا م:لكز لخلمدما لستابضم سمه مم مرمع لم
لستغيري ،مع م:لقب لإلمل ن؛

•

لسضنليا مم لسبدليم إىل لسنهايم  ،وسميس رقم م
لداج إىل أخد را:ن شامل
بض لسش:لئ لسوظيفي  .ومع اإلشارة إىل أن إنشاء مركز اخلدمات التابع مل فوضية
شـ ون الالجتـني يف بودابسـت ث ـ يف مع ـم اريـاالت يف نقـ م ـاق معينـة ،فــجن
املفوضية مدعوة إىل كفالة أن علنيات املواءمة الداخنية ال جيري الن ر في ـا
اآلن تتضلن أيض ا إجراء حتني شام لعلنيات تسيري األعلال لضلان أن تتسم
الكفاءة وتدعم إعطاء فكرة واضحة عن الطريقة امل نى ال ميكن أن تنفذ هبا ،
وعــن أم ـاكن تنفيــذها(  .)85وتفيممد لملفوضممي أبن تبيممي لسضنليمما لملتضلق م ابملم مول م
لسبش:ي لأل ا ي لجلا ي ااسيان ييتلزل ابسفضل لتباع ام "كي :أدولل لسضزس ".

 - 181ويف منظوم سطمت لمل تحدن هم أقم:ب إىل لحتمام ضمضي منهما إىل منظومم  ،رمهنن مبل
لملض قدمان سه مفرتقا دتنل ديدن .ورينا يتضل ابستضاون يف جمال خدما لسد ت لإلمل ي،
س توجمد لآلن جه م قممام ن لممى إ طممام إجاب م صمحيح ولاممدن .إس أنممه يتض م لغتنممال لسف:ص م
لسياحن ااسيان س :ت إدا رهت شامل ومشرت إلمااني ت:شيد نلي تقد هذه لخلدما .

__________

( .GB.329/PV, p. 205 )84
( .JIU/REP/2016/11 )85
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املرفق األول
بياانت تكلينية
لسشال 1
امل اق وامل اق الفرعية اإلدارية
االسرتاتيجية والتخلطيني لنش ون
املالية

وضع اسرتاتيجيات املوارد البشرية
وسياسا ا

وضع اسرتاتيجية املشرتايت

السياسات املتعنقة السفر

وضع االسرتاتيجيات والسياسات يف
جمال تكنولوجيا املعنومات واالتداالت

وضع السياسات املتعنقة املرافق

امليزانية والتنب ات

املزااي واالستحقاقات

حتديد البائعني املسبق فرزهم

تنسيق ختطيني السفر

تطوير التطبيقات

استتجار املبا

احملاسبة العامة

اإلعالانت عن الوظائف

تسجي البائعني

أذون السفر

دعم املستخلدق الن ائع (مكتب
املساعدةل

صيانة املكاتب

اخلزانة

الفرز املسبق وإدارة قوائم
املرشحني

إدارة ش ون البائعني

الشراء يف جمال السفر

بناء اهلياك األساسية وصيانت ا يف جمال
تكنولوجيا املعنومات

االستقبال

اريساات املستحقة الدفع

إجراء املقابالت مع املرشحني

اختيار املوردين وصياغة نبات
تقدمي العرو

استتجار كراء املركبات

االتداالت السنكية والالسنكية

خدمات الكافيرتاي

اريساات املستحقة القبا

التحقق من اجل ات املرجعية

التعاقد االتفاقات الطوينة األج

إدارة األسطول

مزودو خدمات اإلنرتنت

ال يد واريقيبة الدبنوماسية

كشف املرتبات

علنية االلتحا الفد

التفاو

صيانة معدات تكنولوجيا املعنومات

خدمات املراسم

بدل اإلقامة اليومع واريوافز
والرسوق

التدريب والتطوير

تقدمي نبات الشراء

التدريب عنى تكنولوجيا املعنومات
واالتداالت

أتمني املرافق

التقارير املقدمة من اإلدارة

إدارة األداء

إصدار أوامر الشراء

إدارة األصول

اإلبالغ املايل

إصدار الفواتري وسداد املدفوعات

األمن

ضريبة القيلة املضافة

علنيات الشحن

إدارة املناسبات امل ثرات

صيانة اريساات املدرفية

املوارد البشرية

املشرتايت

التخلني

اجللركع

السفر

الرتمجة التحريرية

التقييم اجلزئع لنبائعني

إدارة االمت ال

أسطول املركبات

التحني املايل لتسيري األعلال

إدارة األداء

الديانة والوقود
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تكنولوجيا املعنومات واالتداالت

إدارة املرافق واإلدارة العامة

الش ون املالية
االسرتاتيجية والتخلطيني لنش ون املالية
امليزانية والتنب ات عنى نطا الكيان

امليزانية والتنب ات عنى املستو احملنع

احملاسبة العامة

املقار

×
×

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

اريساات املستحقة الدفع

×

اريسـاات املســتحقة القـبا  -الشــركاء
احملنيون
كشف املرتبات

بدل اإلقامة اليومع واريوافز والرسوق
التقارير املقدمة من اإلدارة

×

×

اخلزانة

اريساات املستحقة القبا

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

×

اريســاات املســتحقة الــدفع  -الب ــائعون
احملنيون قيلة منخلفضة

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

×

×

×
×
×

م لة اسرتاتيجية

رقابة يتطنب ا املقر

يتطنب التفاع املستلر مع ال امج
توفر املن لة الدعم احملاسيب عن ريق مركز مانيال اإلداري امل ارات الوظيفية أمر
شائع
وثيقة االرتبا اريساات املستحقة الدفع ،واريساات املستحقة القبا ،وضريبة
القيلة املضافة قضااي تتعنق بفقدان السيطرة وأمن البياانت عند االستعانة جب ات
خارجية ،ولكن ميكن التغنب عني ا

×
×

التعنيقات

تويل من لة األغذية والزراعة لنل لة عن ريق املركز العاملع لنخلدمات املشرتكة
امل ارات الوظيفية أمر شائع

قد يتطنب التفاع املباشر
امل ارات الوظيفية أمر شائع

قد يتطنب التفاع املباشر

امل ارات الوظيفية أمر شائع

×

توفر من لة األغذية والزراعة الوظيفة عن ريق املركز العاملع لنخلدمات املشرتكة
امل ارات الوظيفية أمر شائع

مع تزايد عدد البندان ال لدي ا برامج مشرتكة ،ميكن أن تتحول امل لة إىل منوذج
عل مشرتك بني الوكاالت
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لسشال 2
نطا اخلدمات املشرتكة حسب امل اق الفرعية

ضريبة القيلة املضافة

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

×

صيانة اريساات املدرفية
التقييم اجلزئع لنبائعني
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التحني املايل لتسيري األعلال

×

×

×
×

رقابة يتطنب ا املقر هناك حاجة إىل م ارات يف جمال الدعم املشرتك

×
×

يتطنب التفاع املباشر

وثيقة االرتبا اريساات املستحقة الدفع ميكن ان جتري علنية املعاجلة يف املركز
العاملع لنخلدمات املشرتكة،

يتطنب التفاع املباشر
يرتبني احملاسبة العامة واخلزانة
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اإلبالغ املايل

×

التعنيقات
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املقار

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

املزااي واالستحقاقات

اإلعالانت عن الوظائف

م لة اسرتاتيجية

إجراء املقابالت مع املرشحني

علنيات اإلريا  -الفد

×

التدريب والتطوير يف املوقع

إدارة األداء

×
×

التدريب والتطوير ع اإلنرتنت

×

التعنيقات

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

الفرز املسبق وإدارة قوائم املرشحني
التحقق من اجل ات املرجعية
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االسرتاتيجية والتخلطيني لنلوارد البشرية

×
×

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

×
×
×
×
×

م لة اسرتاتيجية

قد تتطنب معارف حمنية (م الدحف احملنيةل وم ارات لغوية

×

قد تتطنب معارف حمنية (م املدارس والشركاتل وم ارات لغوية
ميكن أن جيري املقابالت األوىل مركز اخلدمات املشرتكة اإلقنيلع

قد تتطنب معارف حمنية (م املدارس والشركاتل وم ارات لغوية

×

تنطبق هذه امل لة عنى مجيع مناذج العل عنى املسـتو القطـري ،تقـوق فيجـع
(م ــن البن ــدان اجلزري ــةل حاليـ ـ ا بعلني ــات اإلري ــا املش ــرتكة م ــن خ ــالل األعل ــال
التجارية االسرتاتيجية التنفيذية

×

يتطنب التفاع املباشر

منوذج العل البدي  :يستخلدق يف حالة تعط التنفيذ بسبب عدق املواءمة بني القواعد منوذج العل التكلينع :املزيد من املساءلة.

أداة إلكرتونية ميكن التشارك في ا بني الوكاالت

×

تتطنب رقابة فريق اإلدارة عنى املوظفني

GE.18-16784

املوارد البشرية

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

وضع اسرتاتيجية وسياسات الشراء
حتديد البائعني العامليني فرزهم املسبق
حتديد البائعني احملنيني فرزهم املسبق
تسجي البائعني
إدارة ش ون البائعني  -البائعون العامليون
إدارة ش ون البائعني  -البائعون احملنيون

التعاقـ ـ ــد االتفاقات الطوينـ ـ ــة األج ـ ـ ـ -
البائعون العامليون

التفاو

 -البائعون احملنيون

تقدمي نبات الشراء
إصدار أوامر الشراء
إصدار الفواتري وسداد املدفوعات
علنيات الشحن

×
×

GE.18-16784

قد يتطنب التفاع املباشر
م لة تتطنب م ارات مشرتكة والتعاون مع األفرقة القطرية
م لة تتطنب م ارات مشرتكة ن م إدارة شـ ون البـائعني قابنـة لنتكـرار يف مجيـع
الكياانت

×

قد تتطنب التفاع املباشر
ينبغع القياق بعلنية اختيار املـوردين املتعنقـة الـ امج املسـتو املطنـو د /ـول
تقــدمي اخلــدمات املتكامنــة امل ل ــة إىل منــوذج عل ـ مش ــرتك بــني الوكــاالت عن ــى
املستو القطري والعاملع
م لة تتطنب م ارات مشرتكة

×
×
×
×

م لة تتطنب م ارات مشرتكة

×
×

×
×

×

التفاو

م لة اسرتاتيجية

×

اختيــار املــوردين وصــياغة نبــات تقــدمي
العرو

 -البائعون العامليون

التعنيقات

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

×

التعاقـ ـ ــد االتفاقات الطوينـ ـ ــة األج ـ ـ ـ -
البائعون احملنيون

JIU/REP/2018/5

×

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

×

قد تتطنب التفاع املباشر
م لة تتطنب م ارات مشرتكة
قد تتطنب التفاع املباشر
م لة تتطنب م ارات مشرتكة

×
×

م لة تتطنب م ارات مشرتكة
قد تتطنب م ارات لغوية والعل ملدة أسبوة من األحد إىل اخلليم
قد تتطنب م ارات لغوية والعل يوق األحد
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املشرتايت

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

إدارة األداء

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

×

إدارة االمت ال

×
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التخلني

اجللركع

التعنيقات

×
×

م لة تتطنب م ارات مشرتكة
م لة تتطنب م ارات مشرتكة قد تتطنب م ارات لغوية والعل ملدة أسبوة من
األحد إىل اخلليم
تتطنب رقابة فريق اإلدارة عنى البائعني

GE.18-16784

املشرتايت

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

السياسات املتعنقة السفر
تنسيق ختطيني السفر
أذون السفر
الشراء يف جمال السفر
استتجار كراء املركبات

JIU/REP/2018/5

إدارة األسطول

×

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع

البند

مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة
م لة اسرتاتيجية

×
×
×
×

×

×
×

GE.18-16784

التعنيقات

مرتبطة الشراء يف جمال السفر
أتيت األذون من إدارة الكيان
يتطنب عالقات بوكاالت األسفار ،والفناد وشركات الطريان احملنية

×

×

ل انمج األغذية العاملع برانمج الستتجار املركبات عنى الدعيد العاملع
ختطني اليونيسيف وصـندو السـكان والـ انمج اإلمنـائع ملشـروة جتـرييب لتجليـع
املركبات عنى الدعيد القطري .وميكن توسيع نطاق ليكون عنى الدعيد العاملع
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السفر

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى
املستو العاملع

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

×

×
×

دعم املستخلدق الن ائع (مكتب املساعدةل
بنـاء اهلياكـ األساسـية وصـيانت ا يف جمـال
×
تكنولوجيا املعنومات
×
االتداالت السنكية والالسنكية
×
مزودو خدمات اإلنرتنت
×
صيانة معدات تكنولوجيا املعنومات
التـ ــدريب عن ـ ــى تكنولوجي ـ ــا املعنوم ـ ــات
×
ال ل
واالتداالت (عنى األج زة اجلديدة م ا
 التدريب ع اإلنرتنتالتـ ــدريب عن ـ ــى تكنولوجي ـ ــا املعنوم ـ ــات
×
واالتداالت (عنى األج زة اجلديدة م الا ل
 التدريب يف املوقعمنوذج العل البدي  :يستخلدق يف حالة تعط التنفيذ بسبب عدق املواءمة بني القواعد منوذج العل التكلينع :املزيد من املساءلة.

×
×
×
×
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وضع االسرتاتيجيات والسياسات يف جمال
تكنولوجيا املعنومات واالتداالت
تطوير التطبيقات

×

البند

التعنيقات
م لة اسرتاتيجية
ميكن هليك مشرتك بني الوكاالت أن يكون مب ابة مركز متعدد اإلمكانيات ومتليز،
ولكن قد يتطنب ن ل ا متناسقة
د وجود هيك إقنيلع املسائ املتعنقة مبنا ق التوقيت والنغة
يتطنب التفاع املباشر م اق تتطنب تقاسم مب مشرتك
ميكن أن خيدق الن اق اإللكرتو عدة وكاالت
يتطنب التفاع املباشر

GE.18-16784

تكنولوجيا املعنومات واالتداالت

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع
املستو العاملع
مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

وضع السياسات املتعنقة املرافق

×

البند

×

×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

إدارة املناسبات امل ثرات

×
×
×

×
×

املركبات صيانة األسطول والوقود

×

×

استتجار األماكن
صيانة املكاتب
االستقبال
خدمات الكافيرتاي
ال يد واريقيبة الدبنوماسية
خدمات املراسم
أتمني املرافق
إدارة األصول
األمن

JIU/REP/2018/5

الرتمجة التحريرية

×

منوذج العل البدي  :يستخلدق يف حالة تعط التنفيذ بسبب عدق املواءمة بني القواعد منوذج العل التكلينع :املزيد من املساءلة.

GE.18-16784

التعنيقات
م لة اسرتاتيجية
يتطنب التفاع املباشر
م اق تتطنب تقاسم مب مشرتك

الرقابـة عنـى األصـول يف العـامل عنــى مسـتو املركـز العـاملع لنخلـدمات املشــرتكة،
واإلدارة احملنية لألصول عنى املستو القطري مرتبطة اإلبالغ املايل
يتطنب التفاع املباشر م اق تتطنب تقاسم مب مشرتك
تتطنب التفاع املباشر م اق تتطنب تقاسم مب مشرتك
ميكن استخلداق اتفا مشرتك ويـ األجـ لنرتمجـة التحريريـة يف مجيـع الوكـاالت
ببند ما
تتطنب التفاع املباشر م اق تتطنب تقاسم مب مشرتك

68

إدارة املرافق واإلدارة العامة

املقار

اخلدمات املشرتكة عنى اخلدمات املشرتكة عنى
املستو اإلقنيلع
املستو العاملع
مشرتكة بني
مشرتكة بني
مشرتكة بني
الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة الوكاالت وكالة واحدة

× منوذج العل الرئيسع
× منوذج العل البدي
× منوذج العل التكلينع

حتني إمكاانت حتقيق مكاسب يف الكفاءة يف البندان العينة

افرتاضات:

تنق الوظائف اإلدارية يف املكاتب القطرية ،املخلددة مل اق غري مرتبطة مبواقع معينة إىل مركز لنخلدمات املشرتكة وينق العديد من الوظائف املعنية مب ـاق مرتبطـة مبواقـع معينـة إىل مركـز لنخلـدمات املتكامنـة
املشرتكة بني الوكاالت.
وتكنفة الوظائف يف مركـز اخلـدمات املشـرتكة أقـ بنسـبة  80يف املائـة وهـع أك ـر كفـاءة مبعـدل  1.5مـن املـرات .والوظـائف املوجـودة يف مركـز اخلـدمات املتكامنـة كفـاءة مبعـدل  1.2مـن املـرات مـن الوظـائف
ال توجد يف املكاتب القطرية(1ل.
الع ــدد ومـ ــدخالت التكنف ــة النسـ ــبة
جلليع الوكاالت البند

يرج ـ ــى اسـ ـ ــتخلداق مضـ ـ ــاعفات
التكنفة النسبة لنوظـائف الـ
حتول إىل خارج البند(1ل

يرجى حتديد اإلمكاانت ال تتيح ا علنية إعادة توزيع
تقوق عنى أساس امل اق

يرجــى اســتخلداق مضــاعفات الكفــاءة النســبة
ملراكــز اخل ــدمات املش ــرتكة ومراك ــز اخل ــدمات
املتكامنة(1ل

SSC

الش ون املالية
املوارد البشرية

×
يفرت نق مجيع الوظائف املرتبطة مبواقع
معينة إىل مراكز خدمات مشرتكة
ISC

×

املشرتايت
املرافق
تكنولوجيا املعنومات

%80

%150

%100

%120

يفرت حتوي اخلدمات املرتبطة مبواقع وال ميكن أن تكون
مشرتكة بني الوكاالت إىل مركز لنخلدمات املتكامنة
Agency

Agency

Agency

C

B

A

×

%100

%100

يفرت إبقاء اخلدمات املرتبطة بوكالة واحدة
داخ املكاتب القطرية التابعة لنوكالة
تنطبق عنى اهليك الوظيفع اإلداري يف ثالثة من بندان العينة ،ا يسفر
عن وفورات مقدرة بـ  15-8يف املائة ،و 15-8يف املائة،
و 9-3يف املائة

مالاظا ( ) 1لسقيت لملختا ن ملضا فا لستالف ولسافامن ه ختنينا مد و سغ :نلي لستقدي :هذه.
لمل ام بياان قدمتها  10مؤ يا إىل لألم لسضال يف إدا إ دلمه سلتقا ي :إ امن تنظيت منظوم لألمت لملتحدن لإل ائي .

الوفورات احملتلنة املقدرة
 15-5يف املائة
GE.18-16784
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لسشال 3

GE.18-16784

استبيان وحدة التفتيش املشرتكة عن اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال والنتائج املتدنة هبا
لسشال 4
إ ار اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال
بنود اخلدمات اإلدارية يف
اسرتاتيجية تسيري األعلال

املشرتايت

الش ون املالية

املوارد البشرية

السفر والنوجستيات

أم نة لبعا العناصر يف
اسرتاتيجية تسيري األعلال

العقود الطوينة األج
لنسنع اخلدمات
املشرتكة
(م الفناد وقاعات
االجتلاعات والسفر
والنوازق املكتبيةل

املنسق
الن ج /
لنتحويالت النقدية
العلالت األجنبية
األعلال املدرفية

قوائم املرشحني املشرتكة
التدريب
التوظيف
األنشطة

السفر
اإلدارة
الشحن
اإلرسال

أهداف اسرتاتيجية تسيري
األعلال

تكنولوجيا املعنومات
واالتداالت

م اق إدارة املرافق وامل اق
اإلدارية العامة

خدمات اإلنرتنت
مقدمو اخلدمات
صيانة تكنولوجيا
املعنومات واالتداالت
مكتب املساعدة

تن يف املبا وصيانت ا
خدمات املطاعم
ال يد واريقيبة
الدبنوماسية

املعارف
اإلدارة

االستقبال

دف املبادرات إىل تعزيز الروابني بني ال امج والعلنيات ،وخفا التكاليف ،وحتسني نوعية اخلدمات ،وتركيز العلنيات ،وحتديد األولوايت
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لمل د إ شامل جمنو لألمت لملتحدن لإل ائي سضال  2016بشون ل رتلتي ي تييري لأل نال؛ ولس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك ولملقابال لسيت أج:يا مع جمنو خمتا ن م أر:ق لألمت لملتحدن لسقط:ي ؛ وتقييت منت
لملدن يف ال  2015س رتلتي ي تييري لأل نال.

تقوق اسرتاتيجية تسيري األعلال مبا ينع ...

ال تقوق اسرتاتيجية تسيري األعلال مبا ينع ...

• تـوفري األدوات الالزمــة لتحسـني التعــاون املشــرتك بـني الوكــاالت يف جمــاالت
املشرتايت ،وتكنولوجيا املعنومات واالتدـاالت ،واملـوارد البشـرية والشـ ون
املالية ،والنوجستيات وخدمات املرافق املشرتكة

• ت ــوفري األدوات لتحس ــني التع ــاون املش ــرتك ب ــني الوك ــاالت يف تنفي ــذ الـ ـ امج
وعالقات اريكومة املضيفة

• حتسني التعاون بني الوكاالت
• االستفادة من اهلياك اإلدارية القائلة داخ البند
• العل ـ بوص ــف ا إ ــارا وعي ـ ا حي ــث ميك ــن لنوكــاالت أن ختت ــار اال ـ ـرا يف
املبادرات اخلروج من ا

• تعزيز التكام يف ما بني الوكاالت
• أخذ مكان أية هياك إدارية قائلة داخ البند
• تكنيف الوكاالت اختاذ جملوعة دنيا من املبادرات
• توفري من موحد مشرتك بني البندان لتتبع م شرات األداء.

لتتبع م شرات األداء يف مجيع جماالت التعاون.
• وضع من جية /

GE.18-16784
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لسشال ( 4اتبع)

GE.18-16784

لسشال 5
أم نة ألساليب تعاونية
أساليب تعاونية

أم نة ومالح ات

حتـدد أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة كيـاانا واحـدا مـن داخـ الفريـق لقيـادة علنيـة تقــدمي
اخلدمات الوظيفية نيابة عن الكياانت األخر .

عنــى ســبي امل ــال ،تقــوق الوكالــة أل ــف يف البنــد ألــف ،دارة أمــاكن العل ـ املش ــرتكة
وتوفري خدمات االستقبال.

تنشــا الكي ــاانت داخ ـ فري ــق األمــم املتح ــدة القطــري فريق ــا وظيفي ـا مش ــرتكا لتق ــدمي
اخلدمات املشرتكة (مبا يف ذلل هيك متكام ل.

عنى سبي امل ال ،أحرزت مراكز التنسيق املعنية بتكنولوجيا املعنومات واالتداالت
يف مجيـع الوكـاالت ،يف البنـد اء ،تقـدم اكبـريا يف أتمـني ات/فاقـات وينـة األجـ تتعنــق
بتكنولوجيا املعنومات واالتداالت ،ويف املواءمة بني اهلياك األساسية.

تتفق الكياانت داخ فريق األمم املتحدة القطـري عنـى اسـتخلداق االتفاقـات القائلـة
الطوينـة األجـ الـ أبرمت ـا كيـاانت أخـر مـن الفريـق مـع مقـدمع خـدمات خــارجيني
("االمتطاء"ل.

عنى سبي امل ال ،جر يف البند جيم ،توسيع نطا االتفا الطوي األج لنوكالة
"اء" املتعنق املستودعات التجارية ليشل كياانت أخر .

ت ق كياانت داخ فريق األمم املتحدة القطري اتفاقات مشرتكة جديدة وينة األج
مع مقدمع خدمات خارجيني من خالل هنج "الوكالة الرائدة".

عنــى ســبي امل ــال ،أنش ــأت كيــاانت ،يف البنــد دال ،ات/فاق ــات وينــة األج ـ تتعن ــق
السفر الطائرة ،وصيانة املركبات ،وخدمات املطاعم ،وغري ذلل.

توفر كياانت داخ فريق قطري لألمم املتحدة اخلدمات اخلاصـة هبـا ولكن ـا تتشـارك
يف األدوات واملشورة والدراية (م قوائم ترشيح البائعني ،املواصفاتل.

عنـى سـبي امل ــال ،تتقاسـم الكيــاانت ،يف العديـد مـن البنــدان املشـلولة اس ـرتاتيحية
تسيري األعلال ،قائلة ترشيح اخل اء االستشاريني.
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لمل د لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .
مالاظ تتضل لسبياان لملقدم أب اسيب لستضاون لجلا ي تنفيذها؛ وقد أبل بض

اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال  -النتائج احملرزة
اإلجنازات

املشرتايت

الش ون املالية

املوارد البشرية

السفر

تكنولوجيا املعنومات
واالتداالت

إدارة املرافق واإلدارة
العامة

اجمللوة

حتقيق وفورات يف التكاليف بتقني عدد املوظفني
حتقيـق وفـورات يف التكـاليف خبفـا العلـ املطنــو ،
ا م /كن املوظفني من ختدي وقت مل اق أخر
حتقيق وفورات يف التكـاليف خبفـا تكـاليف اخلـدمات
اإلدارية غري املتدنة املوظفني
حتقيق وفورات يف التكاليف خبفا تكاليف املشرتايت
من السنع واخلدمات
إدخال حتسينات عنى نوعية اخلدمات
إدخـال حتســينات عنــى ســرعة تقــدمي اخلــدمات ومــد
استجابت ا لالحتياجات
زايدة التعاون والتنسيق بني مجيع الكياانت داخ أحد
أفرقة األمم املتحدة القطرية
التحسينات األخر ال حتققت
اجمللوة

2

صفر

1

صفر

1

صفر

%2( 4ل

12

4

4

7

9

9

%18( 45ل

5

3

1

3

4

4

%8( 20ل

12

3

1

6

11

4

%15( 37ل

9

6

4

4

12

7

%17( 42ل

8

6

3

4

8

6

%14( 35ل

12

9

7

8

10

10

%22( 56ل

3

3

2

1

4

2

%6( 15ل
%100( 254ل

%25( 63ل

%13( 34ل

%9( 23ل

%13( 33ل

%23( 59ل

%17( 42ل

تعود الوفورات يف التكاليف أساسا إىل املشرتايت من السنع واخلدمات .ويعود بعا الوفورات أيضا إىل التخلفيضات يف التكاليف غري املتدنة املوظفني.
مل تتجسد املكاسب احملققة يف الكفاءة إال اندرا يف ختفيضات يف عدد املوظفني اإلداريني.
املقررةل.
إال أن جتدر مالح ة أن مل يستطع إال عدد قني من البندان أن ددد كلي ا الوفورات احملققة (أو /
يرد يف العديد من ا رياالت ذكر أوج التحسن يف اخلدمات وزايدة التعاون.
ت ر امل اق املتعنقة املشرتايت ،وتكنولوجيا املعنومات واالتداالت ،وم اق إدارة املرافق وامل اق اإلدارية العامة ،أك عدد من اإلجنازات ،مع مالح ة أن الوفورات النقدية ،ح يف غري امل اق املتعنقة
املشرتايت ،أتيت أساس ا من تكاليف املشرتايت من السنع واخلدمات.
لمل د لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .
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لسشال 6

GE.18-16784

لسشال 7
اختالف السياسات يعرق املبادرات املتعنقة ا سرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال (تشري األرقاق إىل عدد اجمليبني عنى الدراسة االستقدائيةل
امل اق ال جر في ا حتديد اختالف يف السياسات يعرق املبادرات املتعنقة
اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال

املسائ ال جر حتديدها
الشـ ون املاليـة :أشـكال التلوي ـ املخلتنفـة لتخلطـيني املـوارد يف امل سســات سياسـات صـرف العلــالت
األجنبية وسياسات الن ج املنسق لنتحويالت النقدية

2

7

تكنولوجيـا املعنومــات واالتدــاالت :غيــا إمكانيــات الوصــول إىل ك ـ ن ــم الوكــاالت لتقــدمي الــدعم
وتشــارك كيــاانت متعــددة يف اس ــتخلداق مــوظفع تكنولوجيــا املعنوم ــات واالتدــاالت معــايري خمتنف ــة يف
املعدات وال اجميات ارياسوبية

5

املشـرتايت  :عتبـات الشـراء حتدـ األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة عنـى موافقـة مـن املقـر مـن أجـ إبـراق
االتفاقات الطوينة األج

املوارد البشرية :سياسات التوظيف وسياسات التدريب الداخنع (أبجر أو بدون أجرل

6

10

فتات أخر

JIU/REP/2018/5

لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .

74

لمل د

املشرتايت

املوارد البشرية

تكنولوجيا املعنومات واالتداالت

الش ون املالية

اختالف سياسات اإلدارة املالية  -بني الوكاالت الـ تسـتخلدق الـن ج املنسـق لنت حـويالت
النقدية والوكاالت ال ال تستخلدم  -يربل الشركاء املنفذين.
بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

يشــارك مجيــع وك ــاالت األمــم املت ح ــدة يف مع ــم األنش ــطة احملــددة يف إ ــار اســرتاتيجية تس ــيري
األعلـال ،اســت ناء بعــا اجملــاالت م ـ الشـ ون املاليــة ،والــن ج املنســق لنت حــويالت النقديــة،
وتكنولوجيـا املعنومــات واالتدــاالت حيــث أن هــذه تتطنــب املزيــد مــن تكام ـ السياســات بــني
الوكاالت عنى مستو املقر وال قب هبا عنى الدعيد القطري.
بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

تنفيـذ بعـا املبــادرات (م ـ توحيـد شــبكة تكنولوجيـا املعنومـات واالتدــاالت
لتحسـني النوعيــة وحتقيــق الفعاليــة مــن حيـث التكنفــةل غــري وارد بســبب القيــود
السياسـاتية لنبنـد املضـيف و أو اخـتالف السياسـات واالحتياجـات التشــغينية
مل سسات األمم املتحدة.
بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

اخ ــتالف االحتياج ــات م ــن املع ــدات دـ ـ /د ــا ميك ــن القي ــاق بـ ـ يف جم ــال تكنولوجيـ ــا
املعنومات واالتداالت.

تنـوة سياسـات التوظيـف ال يتـيح علنيـات التوظيــف املشـرتكة .ومل يـتلكن مع ـم الوكـاالت ح ـ
من امتطاء أحدم علنيات التوظيف ال قامت هبا وكالة أخر مل لة عل اثنة.
بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

غيـا االعــرتاف املتبــادل قضــية كبــرية ،وكــان ل ـ دور كبــري جــد ا يف جمــال املــوارد البشــرية،
حيـث مل نـ تلكن مـن إجيـاد أرضـية مشـرتكة جلعـ املـوارد البشـرية إحـد م ـاق مركـز اخلـدمات
املتكامنة.
مبادرة اخلدمات املتكامنة

تقـ /دق مــدير تكنولوجيــا املعنومـات يف الوكالــة "ســني" بطنـب لشــغ مندــب يف الوكالـة " صــاد" جلعن ـ
مندــب ا مشــرتك ا حيــث إن ـ مل تك ــن هنــاك حاجــة إال ملــدير واحــد يغط ــع كــال الوكــالتني .لكــن الوكال ــة
"صاد" رفضت ذلل ألن لن د ى مبوافقة املقر.

بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

عرقنــت سياســات امل سســات مبــادرات اســرتاتيجيات تســيري األعلــال يف جمــاالت م ـ املــوارد البش ــرية ...
إذ مل يكن بعا الوكاالت مراتح لنعل مع وكاالت أخر بسبب اريساسيات املرتبطة هبذه املسألة.

بند مشلول اسرتاتيجيات تسيري األعلال

لمل د مقابال مع أصحاب مبام ل لخلدما لملتاامل ولسبلدلن لملشنوس اب رتلتي يا تييري لأل نال ولس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .
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لسشال 8
ياثر السياسات وغريها من القيود كلا تتبني عنى الدعيد القطري
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لسشال 9
أسبا عدق املشاركة
القيود املفروضة عنـى تبـادل املعـارف املشـلولة حبقـو
املنكي ــة أو الس ــرية (مب ــا يف ذل ــل م ــع كي ــاانت أخـ ــر
لألمم املتحدةل

اخلدم ــة تق ــدق حاليـ ـا أو ميكـ ــن أن تق ــدق ع ــن ريـ ــق
مركز اخلدمات املشرتكة لكيان األمم املتحدة

شر أن تكون هناك سنطة واحدة يف ما يتعنـق نفـا
األموال الذاتية ،وإعلال الضوابني الداخنية

أسبا القرارات املتعنقة
بعدق املشاركة يف اسرتاتيجية
تسيري األعلال أو يف أنشطة

ال ميكـ ـ ـ ــن الوصـ ـ ـ ــول إىل ن ـ ـ ـ ــاق ختطـ ـ ـ ــيني املـ ـ ـ ـ ـوارد يف
امل سسات من أج جت يز املعامالت واإلبالغ املايل

اخلدمات املتكامنة

الوفورات احملققة ريسا كيـان األمـم املتحـدة غـري
كافيـ ـ ـ ــة ،أو ال ميك ـ ـ ـ ــن حسـ ـ ـ ــا قيلت ـ ـ ـ ــا املالي ـ ـ ـ ــة
أو ال ت ر االست لارات األولية

JIU/REP/2018/5
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جتد لإلشا ن إىل أن لسضولمل لسول من هنا مماال إىل اد كبري سلضولمل لسول من يف مذك:ن لسيونيي لستوجيهي بشون ل رتلتي يا تييري لأل نال لس ام ن يف  29نييان/أب:يل  ، 2016وسا يتض
م لملقابال ولسد ل ا لس تق ائي أن هنا ولمل مماال تؤا :لى ق:ل ل لملشاك لسيت يتخذها مجيع كياان لألمت لملتحدن.
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تييري لأل نال.
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مالاظ

حنــول تكنولوجيــا املعنوم ــات املقرتحــة ال ـ س ــبق أن
ض ـ /خ في ــا كي ــان األمــم املتح ــدة الفعـ ـ اس ــت لارات
كبرية لنسخلت الذاتية

االعتلـاد عنــى املشـاركة الطوعيــة لـيم منوذج ـا مســتداما لتسـيري األعلــال .بـ ينبغــع وضـع هنــج مرتبطــة
حبوافز يف التحول حنو منوذج إلزامع ،حبيث ال يتوقف جناح يف املستقب عنـى شخلدـيات حمنيـة أو عنـى
اريركيات يف ما بني الوكاالت.

ينبغــع أن تك ــون املشــاركة يف اس ــرتاتيجية تس ــيري
األعلــال إلزامي ــة النســبة جلليـ ـع وكــاالت األم ــم
املتحـ ــدة عنـ ــى املسـ ــتو القطـ ــري ولـ ــيم جم ـ ــرد
انضلاق وعع.

قد يكون من الشواغ احملتلنة عـدق قـدرة أفرقـة
األمـ ــم املتحـ ــدة القطريـ ــة عنـ ــى فـ ــر املشـ ــاركة
اإلجباريـ ــة يف اس ـ ــرتاتيجية لتس ـ ــيري األعل ـ ــال إذا
كانت وكالة ما راغبة عن ذلل.

لمل د

لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .

قـ ــد تك ـ ــون هن ـ ــاك حاج ـ ــة إىل التأك ـ ــد م ـ ــن أن
اس ــرتاتيجية تسـ ــيري األعل ــال إلزامي ـ ـة يف مجيـ ــع
البندان.

هناك شر إلزامع مطنو أبن تشارك م سسات األمـم
املتحدة يف تنفيذ اسرتاتيجية تسيري األعلال.

ن ــرا إىل حج ــم فري ــق األم ــم املتحــدة القط ــري ،م ــن األفضـ ـ جعـ ـ
اسرتاتيجية تسيري األعلال إلزامية ،إذ من شأن ذلـل أن يزيـد حجـم
الطنب ،ا يشجع موردي اخلدمات عنى عر شرو أفض .

ينبغ ــع أن تكـ ــون اس ــرتاتيجية تسـ ــيري األعلـ ــال
إلزامية ال وعية.

ينبغـع أن يكــون وضـع اســرتاتيجية تسـيري االعلــال إلزامي ـ ا
النس ــبة جللي ــع البن ــدان .ومـ ــا مل يك ــن ذل ــل إلزاميـ ـا ،مـ ــن
الدـعب جعـ مجيـع اجل ـات تقـوق بـ  .إ ال أنـ يتعـني عــدق
جعـ منـوذج اسـرتاتيجية تسـيري األعلـال إلزاميـ ا ألن هنــاك
حاالت خمتنفة جد ا يف خمتنف البندان.
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لسشال 10
اآلراء عنى املستو القطري املتعنقة املشاركة الط/وعية يف اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال
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لسشال 11
دروس أخر مستفادة من اسرتاتيجيات علنيات تسيري األعلال
زايدة القيلة املكتسبة من اسرتاتيجيات تسيري األعلال

عدد الردود

املشاركة اإللزامية

• مـن شــأن املشـاركة اإللزاميــة يف اسـرتاتيجية لتســيري األعلــال أن تسـاعد األفرقــة القطريـة عنــى حتقيـق املزيــد مــن
الوفورات بتفادي تكاليف املوظفني ال ميكن جتنب ا وأن ثنح قوة تفاوضية أك يف جمال املشرتايت.

8

قواعد لنوكاالت متوائلة معرتف هبا
بشك متبادل

• مواءمة قواعد الوكاالت (عنى سبي امل ال ،املوارد البشرية ،وتكنولوجيـا املعنومـات واالتدـاالتل عنـى مسـتو
املقا ر قواعد معرتف هبا بشك متبادل عنى الدعيد القطري مـن أبـرز العناصـر التلكينيـة لنتعـاون عنـى الدـعيد
القطري

7

اريوافز

• مـن شـأن إعـادة اســت لار الوفـورات يف البنـد عـن ريــق اسـرتاتيجية لتسـيري األعلـال إعطــاء دفعـة إجيابيـة لنتعــاون
بني األفرقة القطرية

2

املبا املشرتكة

• أييت جزء كبري من الوفورات ال حتقق ا اسرتاتيجية لتسيري األعلـال مـن اخلـدمات املشـرتكة املقدمـة يف مـن أجـ
املبا املشرتكة

3

لمل د

التوجي والتدريب

• من شأن تقدمي املزيـد مـن التوجيـ والتـدريب إىل األفرقـة القطريـة يف مـا يتعنـق ا سـرتاتيجيات تسـيري األعلـال أن
يكف خمططات ذات نوعية أفض من شأهنا أن تسفر عن نتائج أفض

5

يلية اإلبالغ اآليل

• اسرتاتيجية تسيري األعلال هع إ ـار شـديد االعتلـاد عنـى البيـاانت ومجـع البيـاانت علنيـة تسـتغر وقتـا ـويالا.
ومن شأن أداة إلكرتونية مركزية مشرتكة لنتخلطيني ،ومجع البياانت ،واإلبالغ أن تتيح تتبعا أفض لألداء

6

مبسني
إ ار /

مبســني الس ــرتاتيجية تســيري أعلــال أن يقن/ـ ـ مــن الوق ــت اإلمجــايل الــذي يس ــتغرق وضــع تن ــل
• مــن شــأن إ ــار /
االسرتاتيجية ،وأن يضلن إعداد وثيقة خمتدرة تر/كز عنى بضع نقا رئيسية م ثرة

2

لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك ولملقابال .
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ا فا تكاليف إعداد اسرتاتيجيات تسيري األعلال

ج:ى حتديد أمثل تتضل
ابس تضان مب ام خا جي
يف لألمت لملتحدن

مهال ر :ي إمل ي

إج:لم حتليل سلتااسي مقابل
لسضولئد ،ولس تضان مب ام
خا جي إذل كان ذسن ممانان

1

لجملنو 1

دل لس تضان مب ام
خا جي

لسضنلي لس رتلتي ي
مل جي :حتديد أمثل تتضل
ابس تضان مب ام خا جي
يف لألمت لملتحدن

2

خماد :نل هام
نلي لملضامال /لسد ت

3

دل وجوم خماد :نل

لجملنو 2
دل لس تضان مب ام
خا جي
إج:لم حتليل سلتااسي
مقابل لسضولئد ،ولس تضان
مب ام خا جي إذل كان
ذسن ممانان

لجملنو 3
لجملنو 4

مسائ مطروحة لنن ر يف ك "مفرت "

لمل د

1

2

• هممل ممب أن ل ممتضان أاممد
كي م م مماان لألم م م ممت لملتحم م م ممدن
مب م ممام خا جيم م م يف ه م ممذه
لسضنلي ؟

• ه م م م م ممل لسضنليم م م م م م م:تبطم م م م م م
ابستخطمي لس مرتلتي أو
ابسغ لألمهي ستنفيذ لسربلمم؟

ل تض:ل

شامل سلنؤسفا لملتضلق هبذل لملوضوع.

3
• هل ختل لسضنلي خماد :تشغيلي هام (مثل لملخاد :لملتضلق
أبم لسبياان  ،و دل لسقد ن لى لس:ب ابسضنليا لألخ:ى)؟
• هل ختل لسضنلي خماد :تتضل ابستبامل (مثل دل لسقد ن لى
إمل ن لداس لس تثنائي  ،و دل لسقد ن لى إمل ن ميتواي
لخلدم )؟
• هل ميا أن ختل لس تضان مب ام خا جي خماد :أمنيم
سلايان؟
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لسشال 12
إ ار الختاذ القرارات :م اق فرعية قد يكون من املناسب أن تسند إىل ج ات خارجية
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لسشال 13
حدة امل اق الفرعية اإلدارية املسندة إىل مدادر خارجية مقارنة االقرتاحات الواردة يف اإل ار
 13من كياانت األمم املتحدة (ان ر املالح ةل
اقرتاحات اإل ار (ان ر املالح ةل
40%

الش ون املالية

16%

 14مهن ر :ي

املوارد البشرية
29%

املشرتايت

25%

30%

50%

JIU/REP/2018/5

42%

14%

 14مهن ر :ي

السفر

11%

27%

 6مهال ر :ي

تكنولوجيا املعنومات واالتداالت

 8مهال ر :ي

إدارة املرافق واإلدارة العامة
23%

 13مهن ر :ي

مالاظ

ل ت اب  13م كياان لألمت لملتحدن سطلب لستواي منظن لألغذي ولسز ل  ،ومنظن لسضنل لسدوسي  ،ومفوضي اقول لإلنيان ،ولسربانمم لإل ائ  ،وب:انمم لسبيئ  ،ومنظن لسيونياو،
وصندول لسياان ،ولسيونييي  ،ولسيونيدو ،وماتب خدما لملشا يع ،وهيئ لألمت لملتحدن سلن:أن ،وب:انمم لألغذي لسضامل  ،ومنظن لس ح لسضاملي  .وتشاكا س م هذه لساياان
يف م:لكز خدما وه منظن لألغذي ولسز ل  ،ولسربانمم لإل ائ  ،ولسيونييي  ،وماتب خدما لملشا يع ،ومنظن لس ح لسضاملي  .وجتد مالاظ أنه ندما تي ل وكاس ما خيا ل
متضدمن مليتوى مهن ر :ي مضين  ،خت ص كيو م نقط سال ميتوى يتت لختيا ه.

مالاظ

ايبا أ قال لسقمرتل ل سمول م يف لإلدما ابرمرتل أن  50يف لملائم مم لملهمال لسف :يم يف لجملنو ما  1و 5و 6قمد أ مند مل مام خا جيم  .ويقمول لسرمرتل لمى أ ماس توقمع أن بضم
حتليال لستااسي مقابل لسضولئد و ت:ر لس تضان مب ام خا جي  ،وكذسن أبن بض لساياان س تيتض مب ام خا جي إس يف ما يتضل ازم م بض لملهال لسف :ي .

لمل د

حتليل لس:موم لى ل تبيان وادن لستفتيش لملشرتك .
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رغم بعا أنشطة االستعانة مبدادر
خارجية غالب ا ما تكون كياانت أخر
اتبعة لألمم املتحدة ،هناك جمال كبري
لالستعانة مبدادر خارجية النسبة جلليع
امل اق (كياانت أخر اتبعة لألمم
املتحدة أو أ راف اثل ةل.

18%

 9مهال ر :ي

عـ ـ ــاق لإلج ـ ـ ـراءات الـ ـ ـ يتعـ ـ ــني أن تتخلـ ـ ــذها املن ل ـ ــات املشـ ـ ــاركة بشـ ـ ــأن توص ـ ــيات وحـ ـ ــدة التفتـ ـ ــيش

اس ـ ــتعرا
املشرتكة JIU/REP/2018/5

تقرير
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لألمت لملتحدن*

ب:انمم لإليده

لألوناتام

م:كز لست ا ن لسدوسي

ب:انمم لألمت لملتحدن لإل ائ

ب:انمم لألمت لملتحدن سلبيئ

صندول لألمت لملتحدن سلياان

موئل لألمت لملتحدن

مفوضي شؤون لسالجئ

لس يونييي
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هـ :تضزيز لمل:لقب ولسمتثال؛
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