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  موجز تنفيذي
  التنفيذ الوطين ملشاريع التعاون التقين

JIU/REP/2008/4 

  األهداف

استعراض تطور التنفيذ الوطين وحتديد ونشر العرب املستخلصة وأفضل املمارسات والقضايا ذات الصلة مبا   
  .تقييمفيها مراجعة احلسابات والرصد وال

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية

  خلفية

وتـستخدم  . مت حتديد قضايا رئيسية باعتبارها عقبات تعترض سبيل التنفيذ الوطين للمـشاريع والـربامج               •
املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة تعاريف شىت حالياً بالنسبة للتنفيـذ الـوطين وبالنـسبة كـذلك                 

واملؤسسات التابعة ملنظومة األمم . مما يفضي إىل االلتباس وسوء الفهم للطرائق واإلعمالللمصطلحني التنفيذ 
واملفروض أن يشكل التنفيذ  . مشاريع التنفيذ الوطين  إلعمال  املتحدة حتكمها مبادئ توجيهية وإجراءات شىت       

نظومة األمم املتحدة ويف هذا السياق فإن بعض املؤسسات التابعة مل. األنشطة التنفيذيةإعمال الوطين املعيار يف 
  .حتتفظ حبق استخدام التنفيذ الوطين استخداماً حمدوداً وقد ال تستخدمه

 (JIU/REP/1994/9)" التنفيذ الوطين للمشاريع"وهناك تقرير سابق صادر عن وحدة التفتيش املشتركة عنوانه   •
وضع التطبيق ومنها االفتقار إىل شدد على الصعوبات واملشاكل اليت تواجه يف وضع التنفيذ الوطين للمشاريع م

. التعاون والتنسيق بني الشركاء وتدين مستوى اخنراط الوكاالت املتخصصة على مجيع املستويات يف العملية             
ولئن حتقق بعض التقدم منذ صدور ذلك التقرير إال أنه ال تزال هناك جماالت حباجة إىل تعزيزها بغية التنفيذ                   

  . وفعال مع حتقيق وفورات ماليةءالوطين للمشاريع على حنو كف

  التنفيذ الوطين الساري حالياً

 يف الكثري من احلاالت من قدرة املنظمـات علـى     الحظ املفتشان أن ختصيص موارد من خارج امليزانية حدّ          •
االستجابة لألولويات اإلمنائية للبلدان املتلقية للمساعدة، مما أفضى يف بعض املناسبات إىل وجـود اخـتالل                

باإلضافة إىل ذلك فإن عدم إمكانية التنبؤ بأموال        . ايف يف النفقات ذات الصلة بالتنفيذ الوطين للمشاريع       جغر
الدعم للمشاريع املقدمة بوصفها تربعات تؤثر يف عملية التخطيط حيث ال توجد هناك قرائن واضحة على كم 

  .د السنوات لدورة التخطيط املتعداملوارد اليت ستتاح لتمويل املشاريع بالنسبة

وقـد مت   . ، يف مجلة أمور، ضرباً من ضروب األنشطة الرامية إىل تنمية القدرات            بوصفه وُينظر إىل التدريب    •
االفتقار إىل وضوح اهلدف من التدريب يف سبيل ومنها الوقوف على القيود اليت تواجه تنفيذ الربامج التدريبية 

بذل جهود إضافية لتعزيز قدرة املؤسسات احلكومية املتلقية        ويرى املفتشان أنه ينبغي     . حتقيق نواتج املشروع  
  . وحتسني القطاع املهين العام
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ومن بني التحديات األساسية اليت مت حتديدها يف جمال التنفيذ الوطين للمشاريع والربامج التحدي املتمثـل يف               •
شركاء تنفيذيني يتولون التنفيذ يف /يذية تنف بوصفها كيانات، مبا فيه املنظمات غري احلكومية،رؤية اجملتمع املدين

واملنظمات غري احلكومية، اليت هي أقرب إىل اجملتمعات احمللية الشعبية، متلك خربة مفيدة للتصدي . جمال التنمية
للمشكلة القائمة إال أن بعض احلكومات واملنظمات املتلقية ختاف من أن تقوم املنظمات غري احلكومية بتنفيذ 

ويرى املفتشان يف هذا الصدد، أنه ينبغي أن ُتستخدم املنظمات غري احلكومية، حـسب              . ة هبا أجندهتا اخلاص 
  . بديلة عن احلكومات بل مكملة هلاكاالقتضاء، ال 

وتقارير مراجعة التنفيذ الوطين للمشاريع مل   . ومراجعة احلسابات والرصد والتقييم جماالت حباجة إىل تعزيزها         •
ويف بعض احلاالت كانت ختلـو مـن   . افقة مع معايري املراجعة الدولية للحساباتتكن يف مجيع احلاالت متو    

 مبجلس ،وهذا الوضع حدا، يف بعض احلاالت. جوانبهالبعض من الوثائق الالزمة أو أن التبليغ كان متبايناً يف 
م التنفيذ الوطين وفيما يتعلق برصد وتقيي. لألمم املتحدة إىل إصدار بيانات متحفظةالتابع مراجعي احلسابات 

للمشاريع الحظ املفتشان أن مدير املشروع الذي يقوم يف بعض احلاالت بالتنفيذ الوطين للمشروع كان يقوم 
 املتعلـق   ٥٦/٢٠١اجلمعية العامة   مما ورد يف قرار     مقام احلكومات املتلقية يف عملية الرصد والتقييم بالرغم         

نص على أن والذي  األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، باالستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسات
  .ذلك الرصد والتقييممن يتوىل احلكومة هي 

  التحديات

وملواجهة هذه التحديات يلزم توخي . حتديات داخلية وخارجية فيما يتصل بالتنفيذ الوطين للمشاريعُحددت   •
دة مبا يف ذلك زيادة تبسيط ومواءمة قواعدها املزيد من التماسك يف املواقف بني مؤسسات منظومة األمم املتح

وإجراءاهتا على مستوى املقر وذلك بغية خلق نواحي التآزر الضرورية وما يلزم من االتساق يف عملية التنفيذ 
  .الوطين للمشاريع على املستوى امليداين

فما هلا من معارف على     . حدةوال ميكن أن يستهان، يف هذا الصدد، بدور اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املت              •
 خاصة يف عملية التخطـيط      ،املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي ينبغي أن يستخدم يف إعداد الربامج الوطنية          

ويف هـذا   . والتنفيذ واملتابعة للمشاريع اليت تنفذ وطنياً وأن تتصدى بوجه خاص للمشاريع العابرة للحدود            
تحدة أن تستخدم آلية التنسيق الوطنية لتسهيل النهوض بالتـدابري          الصدد، ينبغي ملؤسسات منظومة األمم امل     

  . املشتركة وتعزيز التنفيذ الوطين للمشاريع على املستوى اإلقليمي

  االستنتاجات

 . تنفذ على الصعيد الوطينإن وجود مؤسسات حكومية موثوق هبا شرط ال غًىن عنه الستمرارية املشاريع اليت  •
يذ اليت تقودها احلكومة تتطلب شركاء تنفيذيني لتحمل خماطر أكرب ومن أجل التبليـغ    من مث فإن عملية التنف    

مث إن . وينبغي هلا التقليل من اخلطر بالترويج لسياسات وطنية سليمة تنادي باملساءلة وتبين القدرات. املستدام
تقاسم     العرب املستفادة من تنفيذ املشاريع على الصعيد الوطين واملمارسات ذات الصلة هب            ذا التنفيذ ينبغي أن ُت

  .وتنشر على نطاق واسع داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة
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  تنظر فيها األجهزة التشريعيةلتوصيات 

يتعني على اجلمعية العامة، يف سياق االستعراض الذي جيري كل ثالث سـنوات لـسياسات األنـشطة                   
اعتماداً على تقرير سيقدمه األمني  - ، أن تدعو يف دورهتا اخلامسة والستنيستضطلع به  والذي ،التنفيذية

 جملس الرؤساء التنفيذيني للتنسيق إىل تنسيق عملية االمتثال لألحكام الواردة يف قرارات اجلمعية -  العام
 .لتنفيذ األنشطة التنفيذيةمعياراً  الذي اعتمدت مبوجبه التنفيذ الوطين ٦٢/٢٠٨العامة مبا يف ذلك القرار 

تأكيد أن على اجلهات املاحنة أن املناظرة أن تعيد  العامة واهليئات التشريعية للمنظمات  اجلمعيةويتعني على  
 مبا يف ذلك التربعات الرامية إىل متويل التنفيذ الوطين بغية ،توفر تربعات خارجة عن امليزانية بشروط أقل

نفقات التنفيذ ة للتنبؤ والتوازن اجلغرايف يف إجناز أولويات البلدان املتلقية وكفالة املزيد من املرونة والقابلي
  . الوطين للمشاريع

العامة، يف سياق االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية اجلمعية ويتعني على   
املنـاظرة  والذي ستضطلع به يف دورهتا اخلامسة والستني، كما يتعني على اهليئات التشريعية للمنظمات              

ية العامة أن تساعد احلكومات املتلقية على تعزيز قدراهتا يف جمال احملاسبة واملراجعة مـن خـالل                 للجمع
  . املقاييس الدوليةالوفاء بالتدريب املركز حبسب االقتضاء من أجل متكينها من 

االستعراض الشامل الذي جيري كـل ثـالث        بشأن   خالل مداوالهتا املقبلة     ،العامةويتعني على اجلمعية      
اللـذين  بالرصد والتقييم األكثر صـرامة  القيام  أن تنظر يف إمكانية     ،سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية   

 يف  ،القطرية على النحو املناسب   الرباجمية  عمل  اليتناوالن التنفيذ الوطين للربامج القطرية وال سيما خطة         
  .مم املتحدة عند االقتضاءظل ريادة احلكومة املتلقية ومبساعدة املؤسسات التابعة ملنظومة األ

، يف سياق استعراضها الشامل الذي جتريه كل ثالث سنوات لـسياسة األنـشطة       وينبغي للجمعية العامة    
 من املؤسسات التابعة ملنظومة األمم      ا وينبغي كذلك للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يطلب       ،التنفيذية

 وآلية التنسيق اإلقليمية من أجل إدماج املنظور اإلقليمي املتحدة تعزيز التنسيق مع نظام املنسقني املقيمني
املـشاريع  تناول  وتوفري جوانب التآزر بني الربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية خاصة من خالل             

  .العابرة للحدود
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   مقدمة- أوالً 
، استعراضاً على صعيد املنظومـة  ٢٠٠٨التفتيش املشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام وحدة أجرت    - ١

وقد اقترحت إجراء هذا االستعراض . للتنفيذ الوطين ملشاريع التعاون التقين داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة
  .ألمم املتحدةحسابات ااجعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما اقترحه جملس مر

وقد شرعت اجلمعية العامة، منذ السبعينات، يف عمليات إلعادة هيكلة منظومة األمم املتحدة بغية تعزيز                 - ٢
 وذلك هبدف القـضاء علـى أوجـه         ،قدرهتا على التصدي للتعاون والتنمية االقتصاديني الدوليني بطريقة فعالة        

ومن املبادرات . )١( وبغية التعجيل بالتنمية يف البلدان النامية،برية من اإلنسانيةالالمساواة اليت تعاين منها قطاعات ك
التنفيذ الوطين وكان مطروحاً أصـالً      خبصوص  جملس إدارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       اليت طرحت ما عرضه     

عية العامـة، يف وقـت      وأعادت اجلم . ١٩٧٦يوليه  / متوز ٢ املؤرخ   ٧٦/٥٧باعتباره التنفيذ احلكومي، يف قراره      
 على أن التنفيذ الوطين ينبغـي أن        ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٧٧/١٩٩الحق، التأكيد يف قرارها     

  .يكون هو املعيار للربامج واملشاريع اليت حتظى بدعم منظومة األمم املتحدة

اعتماد وطين ) أ(قين، إىل حتقيق ويهدف التنفيذ الوطين، بوصفه طريقة من طرائق تنفيذ مشاريع التعاون الت  - ٣
  أكرب على الذات من خالل استخدام وتعزيز القدرات اإلدارية واخلربات التقنية للمؤسسات الوطنيـة ولألفـراد؛       

االستدامة املعززة للربامج واملشاريع اإلمنائية من خالل تنمية امللكية الوطنية واحمللية وااللتـزام باألنـشطة               ) ب(
لتخفيف من عبء العمل وإدماج املشاريع الوطنية عن طريق االستخدام املتزايد للنظم واإلجراءات وا) ج(اإلمنائية؛ 

  .)٢(الوطنية املناسبة
ومشل االستعراض عدداً من اإلدارات واملكاتب داخل منظومة األمم املتحدة مبـا فيهـا إدارة الـشؤون                   - ٤

املفوضية السامية حلقوق اإلنسان؛ والرؤساء التنفيذيني االقتصادية واالجتماعية ومكتب خدمات الرقابة الداخلية، و
جمللس التنسيق التابع لألمم املتحدة؛ وجملس مراجعي حسابات األمم املتحدة؛ والصناديق والربامج والوكـاالت               

جان  والوكالة الدولية للطاقة الذرية فضالً عن الل       )٣(املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وسائر كيانات األمم املتحدة       
                                                      

 ١٧املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٣٤٣، و ١٩٧٣ديسمرب  / كانون األول  ١٧املؤرخ  ) ٢٨-د (٣١٧٢قرارات اجلمعية العامة     )١(
 كـانون   ١٢املؤرخ  ) ٢٩-د(٣٢٨١، و ١٩٧٤مايو  / أيار ١املؤرخ   )٦-دإ(٣٢٠٢، و )٦-دإ(٣٢٠١، و ١٩٧٤ديسمرب  /كانون األول 

 .١٩٧٧ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٣٢/١٩١، و١٩٧٥سبتمرب / أيلول١٦املؤرخ ) ٧-دإ(٣٢٨٢، و١٩٧٤ديسمرب /األول

 ، جلنة التنسيق اإلدارية اليت مت إقرارها من قبل اللجنة االستـشارية           "الترتيبات الوطنية للتنفيذ واإلعمال   " )٢(
: التنفيذ الوطين "انظر كذلك   . ١٩٩٨سبتمرب  /املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية يف دورهتا الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول         

 .١٩٩٥، مكتب التقييم والتخطيط االستراتيجي، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك "الوعود والتحديات

، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم املتحـدة         )األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       )٣(
ومفوضية األمـم  ) املوئل/األمم املتحدة(للبيئة، صندوق األمم املتحدة للسكان، برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  

األمم املتحدة املعـين باملخـدرات      ومكتب  ) اليونيسيف(املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة         
وبرنامج األغذية العاملي،   ) األونروا(واجلرمية، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن            

 البحريـة   ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة، ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة             
، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية )اليونسكو(الدولية، واالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

، واملنظمة العاملية للسياحة التابعة لألمم املتحدة، واالحتاد الربيدي العاملي، ومنظمة الـصحة العامليـة،               )اليونيدو(الصناعية  
 .مة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة األرصاد اجلوية العامليةواملنظ
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شتركة وأسـاليب   املتفتيش  الوطبقاً للمعايري واملبادئ التوجيهية الداخلية لوحدة       . اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة   
 ومقـابالت   )٤(عملها الداخلية مشلت املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير استعراضاً مكتبياً أولياً؛ واسـتبيانات             

رك وأديس أبابا ونيودهلي مع مسؤولني من معظم املنظمات املـشاركة   نتياغو وجنيف وفيينا ونيويو   اأجريت يف س  
وممثلي حكومة النمسا باعتبارها بلداً ماحناً وإثيوبيا باعتبارها بلداً مستفيداً واهلند باعتبارها ماحناً ومستفيداً يف آن 

ملشاركة وأخذت بعني   والتمست تعليقات على مشروع التقرير من املنظمات ا       . معاً؛ هذا إىل جانب حتليل معمق     
  .االعتبار يف وضع الصيغة النهائية للتقرير

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، استكمل مشروع التقرير هذا بعد التشاور ٢- ١١ووفقاً للمادة   - ٥
  . بني املفتشني كليهما هبدف وضع االستنتاجات والتوصيات الواردة فيه على حمك احلكمة اجلماعية للوحدة

وتيسرياً لالطالع على التقرير وتنفيذ توصياته ورصده يتضمن املرفق الثاين جدوالً يبني ما إذا كان التقرير   - ٦
وحيدد اجلدول التوصيات   . قد قُدم إىل املنظمات املعنية قصد اختاذ إجراءات بشأنه أم للعلم واإلحاطة مبا ورد فيه              

  اهليئة التشريعية أو اإلداريـة يف املنظمـة        تتخذه  قراراً  يقتضي  كان األمر   ذات الصلة بكل منظمة مع بيان ما إذا         
  . من طرف الرئيس التنفيذيأو ميكن أن ُيتخذ بشأهنا إجراء،

ويود املفتشان أن يعربا عن تقديرمها جلميع من ساعدومها على إعداد هذا التقرير وخباصة من شارك منهم   - ٧
  . م وخربهتميف املقابالت وأسهموا بالتايل طواعية مبعرفته

                                                      

 استبياناً منها مملوءاً، ووردت ١٤ استبياناً إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة، مت تلقي          ٢٤مت توجيه    )٤(
 .ستة ردود مبا مفاده أهنا ال تعمل بالتمكني الوطين ومل يرد أي رد على أربعة من االستبيانات
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   خلفية- ثانياً 
   قضايا رئيسية تتعلق بالتنفيذ الوطين- ألف 

  املصطلحات الناظمة للتنفيذ الوطين

  التنفيذ الوطين

 املتعلق باالستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة         ٤٧/١٩٩قامت اجلمعية العامة، يف قراراها        - ٨
الوطين ووفرت يف قراراهتا الالحقة مبادئ توجيهية       /فيذ احلكومي األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بالتقدمي للتن      

ومن خالل حتليل أحدث عمليات التنفيذ الوطين يالحظ كيف         . التنفيذ الوطين تفعيل  عامة والنطاق الذي يتم فيه      
ول انظر املرفـق األ   (نطاق التنفيذ الوطين على مدار السنوات       املتوّخى وكذلك اّتسع    أن الطريقة زادت التركيز     

  ).سياق التنفيذ الوطينيف املتعلق بسياسة خاصة 

 لتوفري مبادئ توجيهية مشتركة     )٥(الوطنينيواإلعمال   صدرت الترتيبات املتعلقة بالتنفيذ      ١٩٩٨ويف عام     - ٩
  . يف جمال التنفيذ الوطين بالنسبة ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك تعريف التنفيذ الوطين

" تعريفان"وهناك . شان، ومها يتوليان عملية االستعراض، تعاريف شىت ملصطلح التنفيذ الوطينوواجه املفت  - ١٠
وهناك تعريف  ).  أدناه فيما يتعلق بتعاريف التنفيذ الوطين      ١انظر اجلدول   (اثنان للتنفيذ الوطين مستخدمان حالياً      

) اليونيـسيف (تحـدة للطفولـة      وهو مطبق حالياً من قبل جهات تشمل منظمة األمم امل          ١٩٩٨اعتمد يف عام    
والتعريف اآلخر وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويعترب املرجع بالنسبة لبعض الصناديق والربامج األخرى مثل             

  . )٦(والوكاالت املتخصصةللسكان صندوق األمم املتحدة 

                                                      

نفيذ واإلعمال الوطنيني، جلنة التنسيق اإلدارية، قامت باملوافقة عليه اللجنة االستشارية املعنية ترتيبات الت )٥(
 .١٩٩٨سبتمرب /باملسائل الربناجمية والتنفيذية بالنيابة عن جلنة التنسيق اإلدارية يف دورهتا الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول

رنامج األمم املتحدة اإلمنائي بإعادة تعريف التنفيذ       أنه قام مبعية ب   للسكان  ذكر صندوق األمم املتحدة      )٦(
 .٢٠٠٤وينعكس هذا التعريف يف سياسات الربجمة القطرية للصندوق اليت وضعها منذ عام . الوطين تعريفاً متسقاً
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  ١اجلدول 

  تعريفات للتنفيذ الوطين

  :الوطنيني خاصة مبنظومة األمم املتحدةواإلعمال  ترتيبات للتنفيذ ، أصدرت جلنة التنسيق اإلدارية١٩٩٨يف عام 

 طريقة من طرق االضطالع بالربامج واملشاريع حتتفظ فيها الكيانات الوطنية باملسؤولية الرئيسية عن              التنفيذ الوطين 
ألنشطة ولتحقيـق   ختطيط وصياغة وإدارة برنامج أو مشروع تدعمه أو متوله منظومة األمم املتحدة من أجل تنفيذ ا               

وتغدو اهليئة الوطنية مسؤولة عن صياغة وإدارة الربامج أو املشاريع بالتعاون الوثيق مع سائر     . األهداف واألثر املرجتى  
  .اهليئات الوطنية واهليئات التابعة لألمم املتحدة

  :وبالنسبة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي فإن تعريف التنفيذ الوطين هو اآليت

 اإلدارة العامة لألنشطة الربناجمية للربنامج يف أحد بلدان الربنامج احملددة اليت يضطلع هبا كيان وطين لتنفيذ الوطينا يعين
  .مؤهل يف ذلك البلد

 National Execution and Implementation Arrangements, Administrative Committee on Coordination  :املصدر

(ACC), New York, September 1998; UNDP Financial Rules and Regulations, May 2005.  

الحظ املفتشان يف هذا الصدد أيضاً يف معرض استعراضهما بأن بعض رؤساء املكاتب لبعض املنظمـات                 - ١١
. القطرية أكدت أهنا استخدمت التنفيذ الـوطين      /أنكروا استخدام التنفيذ الوطين على حني أن املكاتب اإلقليمية        

على أن احلاجة ما تزال تدعو إىل زيادة توضيح تعريف التنفيذ الوطين يف سياق منظومة األمـم                 يقوم دليالً   وهذا  
ن إومعظم الصناديق والربامج هي يف وضع أفضل إذ . املتحدة ككل بغية تفادي االلتباس ونواحي الغموض املتأصل

  . هلا فهماً واضحاً لتعريف طريقة التنفيذ الوطين

  عمال واإلالتنفيذ

هناك قضية لغوية تواجه على صعيد مؤسسات منظومة األمم         " اإلعمال"و" التنفيذ"فيما يتعلق مبصطلحي      - ١٢
اعتمـدت   كان من نتيجته أن     ياملصطلحاالستخدام  هناك لبس يف    إذ  . املتحدة تتعلق بالفرق بني كال املصطلحني     

  .يز واضح بينهمادون متييف وصفها ألنشطتها التنفيذية أحد املصطلحني املنظمات 

لقرار منهما  استجابة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكانكان ويف هذا السياق   - ١٣
اقا  الذي طلبت فيه املواءمة بني القواعد واإلجراءات ٥٦/٢٠١اجلمعية العامة  إىل وضع مبادئ توجيهية كالمها سّب

املساعدة فتم إعادة تعريف املـصطلحات واإلجـراءات   األمم املتحدة  دم هلا   جديدة للربجمة ختص املشاريع اليت تق     
من أجـل التنفيـذ     واإلعمال  وقد أعادت هذه املبادئ التوجيهية تعريف مصطلح التنفيذ         . الناظمة للتنفيذ الوطين  

الربجمة غـري   يف سياق عمليات    " التنفيذ"وجتدر مالحظة أن مصطلح     . الكامل إلجراءات الربجمة القطرية املشتركة    
 أدناه املتعلق بتحول ١انظر الشكل (يف سياق عمليات الربجمة املتسقة هلما نفس املعىن " اإلعمال"املتسقة ومصطلح 
  ). واإلعمالمصطلح التنفيذ



5 

 

  ١الشكل 
  التحول يف مصطلحات التنفيذ واإلعمال

  
  
  
  
  
  
  

  .Programme and Project Management Guide, Legal Framework, UNDP  :املصدر

 بالنسبة لألنشطة الربناجمية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي  ٢٠٠٥هذا التحول يف املصطلح يعود إىل عام          - ١٤
ويف هذا الصدد ومبـا أن      . لبقية املنظمات بالنسبة   بالضرورة   اًوصندوق األمم املتحدة للسكان ولكنه ليس معروف      

يل املركزية ملنظومة التعاون التقين لألمم املتحدة وهو رائد يف جمـال            برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هو آلية التمو      
تنفيذ مشاريع التنفيذ الوطين، يعتقد املفتشان أنه يكون من املفيد جداً تعميم املصطلح نفسه حبيث يشمل كافـة                  

رك وواضح لكال   املؤسسات التابعة ملنظومة األمم املتحدة بغية توضيح هذه القضية اللغوية ووصوالً إىل فهم مشت             
  . أدناه يبني شىت التعاريف للمصطلحات املستخدمة حاليا٢ًواجلدول . املصطلحني

  ٢اجلدول 
  واإلعمالتعاريف التنفيذ 

  عمليات الربجمة املتسقة  عمليات الربجمة غري املتسقة
 مـن قبـل اللجنـة       ١٩٣٣يف عام   " اإلعمال"مت تعريف املصطلح    

  : كما يليناجمية والتنفيذيةاالستشارية املعنية باملسائل الرب
املشاريع وحتويلها  / كافة مدخالت الربامج   جنازإشراء و اإلعمال  يعين  

  .لمشاريعل/لربامجلإىل نواتج 
يف تطبيـق   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف وقت الحـق،         وشرع  

  ": اإلعمال"مصطلح 
ج  ألنشطة برناجمية حمددة لربنام    اإلدارة الشاملة حتمل   اإلعماليعين  

 جتاه املدير عن االسـتخدام      املسؤوليةاألمم املتحدة اإلمنائي وقبول     
  . الفعلي ملوارد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

جتاوباً مع اعتماد عمليات الربجمة املتسقة من قبل وكاالت اللجنـة           
برنـامج األمـم املتحـدة      (التنفيذية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية      

مم املتحدة للسكان، ومنظمة األمـم املتحـدة        األصندوق  اإلمنائي،  
قام برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      ) للطفولة وبرنامج األغذية العاملي   

 على  "اإلعمال"و" التنفيذ" بإعادة تعريف املصطلحني     ٢٠٠٥يف عام   
  :النحو التايل

 أنشطة برناجمية لتحقيق نتائج حمددة تشمل       جنازإالتنفيذ إدارة و  يعين  
 مدخالت النشاط الربناجمي لربنامج األمم املتحدة       جنازإ و املشتريات

اإلمنائي واستخدامها يف سبيل احلصول على نواتج على حنو ما هـو            
حمدد يف وثيقة موقع عليها مربمة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي            

  .والشريك املنفذ
ـ     امللكية الشاملة ويعين تبين    اإلعمال ة  واملسؤولية عن أنشطة برناجمي

   عن النتائجاحملاسبةحمددة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وقبول 
  .٣٣، املرفق السابع، الصفحة (ACC/1993/10)الوطنيني واإلعمال ترتيبات التنفيذ ) أ(  :املصادر

  .٢-٢٧ القاعدة ٢٧النظام املايل والقواعد املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛ الفصل حاء، املادة ) ب(  

          غري متناسق       متناسق

       مستوى
         الربامج 
 وكالة التنسيق احلكومية        القطرية

  التنفيذ
 )معاد تعريفه(

 التنفيذ )معاد تعريفه(  اإلعمال

 ؤسسةرمز امل ك املنفذيالشر الكيان املنفذ
       مستوى
       املشروع

 

الكيان املنفذ  الوكالة املنفذة الطرف املسؤول
 اإلعمال "التعاقدي"



6 

  

وبسبب سوء الفهم املتصل بالتعاريف الناظمة للتنفيذ الوطين يعتقد املفتشان بكل صراحة أن املتوقع من                 - ١٥
  . تنفيذ التوصية التالية أن تعزز كفاءة التنفيذ الوطين

  ١التوصية 
 للتنفيذ الوطين الناظمة  ينبغي أن يقوم جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق بتوضيح التعاريف             

وأن يشرك فيها مجيع الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة وغريها من الـشركاء املنفـذين               
  .القائمني بالتنفيذ الوطين

بيد أنه لوحظ . وجتدر اإلشارة إىل أن التنفيذ الوطين له صلة، يف الظرف الراهن، بالربامج واملشاريع القطرية     - ١٦
مم املتحدة حتتفظ بنطاق حمدود من التنفيذ الوطين كطريقة من طرائق تنفيذ براجمها أن عدداً من مؤسسات منظومة األ

.  عدم استخدامه  من ناحية أخرى، حيتفظ البعض باحلق يف استخدام التنفيذ الوطين استخداماً حمدوداً أو            . ومشاريعها
وبينت جهـات   . ومات املتلقية ومن بني األسباب اليت سيقت عدم قيامها بتحويل األموال بصورة مباشرة إىل احلك            

أخرى أنه برغم أهنا توقع على عقد مع احلكومة اليت هي اجلهة املالكة للمشروع إال أهنا تبقى هي املسؤولة يف نطاق                     
  .نظمها اخلاصة هبا عن اإلدارة الكلية لألموال املوجهة من خالل التنفيذ الوطين ومسؤولة عن اإلبالغ بذلك

ة التنفيذ الوطين كأداة لتقوية القدرات الوطنية وتعزيز االعتماد الوطين على الذات،            ويسلم املفتشان بأمهي    - ١٧
هذه األداة كمعيار لألنشطة التنفيذية على حنو ما نصت عليه اجلمعية العامـة يف  استخدام ويشددان على ضرورة   

  . ية إعمال التنفيذ الوطينويرجتى من وراء تنفيذ التوصية التالية تعزيز فعال. قراراهتا ذات الصلة باملوضوع

  ٢التوصية 
ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثـالث سـنوات             

 إليها األمني العام، جملـس      ه بناًء على تقرير سيقدم    - والذي سيعقد يف دورهتا اخلامسة والستني، أن تدعو         
 الـذي اعتمـد   ٦٢/٢٠٨ثال ألحكام قراراهتا مبا فيها القرار       الرؤساء التنفيذيني للتنسيق إىل تنسيق االمت     

  .التنفيذ الوطين معياراً إلعمال األنشطة التنفيذية

  تنسيق املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ الوطين اخلاصة مبؤسسات منظومة األمم املتحدة

ة مبؤسسات منظومة األمم املتحدة فضالً صدر العديد من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ الوطين واخلاص  - ١٨
  :وأهم هذه املبادئ التوجيهية تتمثل فيما يلي. عن املشاريع اليت يقدم هلا املساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

، عمدت اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذيـة إىل استـصدار        ١٩٩٣يف عام     •
الوطنيني، اليت حتدد التنفيذ الوطين وتوفر مبادئه واإلعمال رتيبات التنفيذ مبادئ توجيهية خاصة بت

 قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بوضع ترتيبات الربجمة اخللف،          ١٩٩٥ويف عام   . )٧(التوجيهية
  أدوار خمتلف الشركاء؛وحتدد تضمن مبادئ توجيهية بشأن التنفيذ الوطين اليت ت

                                                      

تقرير اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية عن        : الوطنينيواإلعمال  ترتيبات التنفيذ    )٧(
 .١٩٩٣مارس / آذار١٩- ١٦؛ املرفق السابع؛ جنيف، (ACC/1993/10) ١٩٩٣ا العادية األوىل لعام دورهت
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 بعرض املبادئ التوجيهية املشتركة املتعلقة بترتيبـات        )٨(نة التنسيق اإلدارية  جلقامت  ،  ١٩٩٨ويف عام     •
 توىل برنـامج األمـم      ١٩٩٩ويف عام   . )٩(الوطنيني واخلاصة مبنظومة األمم املتحدة    واإلعمال  التنفيذ  

  ؛فيذ الوطينلف لتيسري إعمال التناملتحدة اإلمنائي تنقيح املبادئ التوجيهية املتضمنة يف ترتيبات الربجمة اخل
 بشأن االستعراض الذي جيري كل ثالث ٥٦/٢٠١، وتلبية لقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٥ويف عام   •

سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية والذي طلبت فيه اجلمعية إىل الصناديق والربامج والوكاالت 
ـ مة األمم املتحدة أن تدرس سبل زيادة تبسيط قواعدها وإ         واملتخصصة التابعة ملنظ    )١٠(اجراءاهت

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ( األمم املتحدة اإلمنائية     اللجنة التنفيذية جملموعة   اعتمدت وكاالت 
) صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي             

 والرصـد، والتقيـيم     إجراءات متوائمة جديدة إلعداد وإقرار برامج التنفيذ الوطين؛ والتنفيذ،        
التقييم القطري املشترك؛ وإطار عمل األمم املتحـدة         :واإلبالغ على املستوى امليداين وبالذات    

للمساعدة اإلمنائية؛ ووثيقة الربنامج القطري؛ وخطة عمل الربنامج القطري؛ وخطـة العمـل             
تقييم يف سـياق    السنوية؛ وإطار للرصد والتقييم؛ وخطة العمل السنوية؛ وإطار عمل الرصد وال          
   ؛)١١(إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ والنهج املنسق للتحويالت اإلمنائية

، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان بتنقيح القواعد            ٢٠٠٥ويف عام     •
 الداعي إىل املواءمـة بـني   ٥٦/٢٠١املالية والنظام املايل اخلاصني هبما استجابة لقرار اجلمعية العامة    

  الطرائق التشغيلية، والذي ينص على النظم اخلاصة بالعمليات التشغيلية مبا يف ذلك التنفيذ الوطين؛
السياسات واإلجراءات املتعلقة بالربامج    "، أصدر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ٢٠٠٨ويف عام     •

  .ة الربامج واملشاريع، واإلدارة املالية الذي يوفر مبادئ توجيهية بشأن إدار"والعمليات
وعلى مستوى . وُتنظَّم مؤسسات منظومة األمم املتحدة مببادئ توجيهية وإجراءات إلعمال التنفيذ الوطين  - ١٩

املقر، لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي قواعده املالية ونظامه املايل اخلاّصني به اللذين يوفران إطار العمل القـانوين                 
وتستخدم منظمة األمم املتحدة للطفولة املبادئ التوجيهية اليت وضـعتها جلنـة            . ل مشاريع التنفيذ الوطين   إلعما

؛ ويستخدم صندوق األمم املتحدة للسكان املبادئ "بترتيبات التنفيذ واإلعمال الوطنيني"التنسيق اإلدارية واملتعلقة 
لتوجيهية لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي؛ وللوكـاالت         التوجيهية املنفصلة اخلاصة به اليت تتمشى مع املبادئ ا        

املتخصصة التابعة لألمم املتحدة وغريها من الكيانات مبادئ توجيهية مفّصلة لتنفيذ مشاريع التعاون التقين اخلاصة 
  .هبا ولكنها ال متلك أية مبادئ توجيهية حمددة خاصة مبشاريع التنفيذ الوطين أو غريها من الطرائق

                                                      

 .جلنة التنسيق اإلدارية سابقاً هي اآلن اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية )٨(

ثالثة عـشرة املعقـودة يف      وافقت اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية يف دورهتا ال          )٩(
 .، نيابة عن جلنة التنسيق اإلدارية، على ترتيبات التنفيذ واإلنفاذ الوطنيني١٩٩٨سبتمرب /نيويورك يف أيلول

)١٠( A/56/201 ٦١ و٦٠، الفقرتان. 

انظر املزيد من التفاصيل عن النهج املنسق للتحويالت املالية يف إطار الفصل الثالث، ألف، التمويـل                 )١١(
 .١٠صفحة الواإلنفاق، 



8 

  

 حاجـة   ،عتقد املفتشان اعتقاداً جازماً أن هناك، يف إطار العمل املتعلق بالتماسك على صعيد املنظومة             وي  - ٢٠
. ماسة ملواءمة القواعد واإلجراءات الناظمة إلعمال التنفيذ الوطين فيما بني مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة               

  .ينواملرجتى من التوصية التالية أن تعزِّز كفاءة إعمال التنفيذ الوط

  ٣التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، بوصفهم أعضاء يف جملـس الرؤسـاء                
التنفيذيني للتنسيق، أن يعجِّلوا مبواءمة املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنفيذ الوطين من خالل اللجنة رفيعـة               

نية بالربامج وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية حىت تكون املستوى املعنية باإلدارة واللجنة الرفيعة املستوى املع
هذه املبادئ التوجيهية مطّبقة على كافة الشركاء املنفِّذين يف سياق التنفيذ الوطين وداخل إطار التماسك               

  ".توحيد األداء"على صعيد املنظومة ومبادرة 

   تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن التنفيذ الوطين للمشاريع- باء 

 هو استعراض (JIU/REP/94/9)إن الغرض من تقرير جلنة التفتيش املشتركة عن التنفيذ الوطين للمشاريع   - ٢١
وشّددت . إعمال مشاريع التنفيذ الوطين من جانب أمانة األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة            

   وضع التنفيذ الـوطين موضـع التنفيـذ ومنـها           نتائج التقرير على الصعوبات واملشاكل اليت ُووجِهت يف سبيل        
  االفتقار إىل التعاون والتنسيق بني الشركاء واخنفاض مستوى مـشاركة الوكـاالت املتخصـصة علـى مجيـع                  

  .املستويات اإلجرائية

.  تقريراً ملتابعة تنفيذ توصيات التقرير السابق الـذكر        ١٩٩٩ونتيجة لذلك، أصدر األمني العام يف عام          - ٢٢
بّين برنامج حيث . يلي الردود الواردة على التوصيات املوّجهة إىل الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصةوفيما 

بداية األخذ بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية فإن املتوقّع مع  أن ،األمم املتحدة اإلمنائي، يف هذا الصدد
ت األمم املتحدة يف تنفيذ املشاريع املشتركة على املستوى         أن يكون هناك اشتراك أعلى مستوًى من جانب وكاال        

باإلضافة إىل ذلك بّينت منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة             . القطري واحلكومات يف عمليات الربجمة    
 األمم املتحدة للهجرة أهنا شاركت يف صياغة برنامج إطار العمل القطري بتوفري ما هلا مـن                 ةواليونسكو ومنظم 

  .)١٢( تقنيةخربات

                                                      

ويف . ٢٤٠-٢٣٦، الفقرات   A/54/223؛ انظر أيضاً    JIU/REP/94/9 الواردة يف الوثيقة     ١االستجابة للتوصية    )١٢(
 قد عّزز بشكل ملحوظ اشتراك      ٢٠٠٥هذا السياق، الحظ املفتشان أن بدء تطبيق إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عام               

إال أنه ميكن، من ناحية أخرى، عمـل الكـثري          . كومات يف صياغة الربامج القطرية    وكاالت التمويل والوكاالت املتخصصة واحل    
شريكات منفِّذة يف جمال التنمية يـرد       /، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، لتكون كيانات إنفاذ          اجملتمع املدين  وخاصة يف اختيار  

  .وصفها بأكثر تفصيل يف هذا التقرير
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وذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باإلضافة إىل ذلك أنه قرر عدم إنشاء صندوق استئماين حمدَّد بـل                   - ٢٣
امج التدرييب ألفرقة نويف هذا السياق، شاركت اليونسكو بانتظام يف الرب. تبسيط بناء القدرات يف تصميم املشاريع

املتحدة يف مدينة تورين، وعرضت برناجماً تدريبياً بشأن صياغة وإدارة          األمم املتحدة القطرية بكلية موظفي األمم       
وتعاونت منظمة األمم املتحدة لألغذية يف نطاق       . املشاريع املموَّلة من خارج امليزانية بالنسبة للموظفني امليدانيني       
ية للهجرة موارد للتدريب    وخصصت املنظمة الدول  . برامج تدريبية لتعزيز بناء قدرات املسؤولني واخلرباء الوطنيني       

باإلضافة إىل ذلك مت تطبيق برنامج داخلي خاص بكبار املوظفني فيها صيغ بالتعاون مع املركز . يف كافة مشاريعها
  .)١٣(الدويل للتدريب يف تورين

وذكرت منظمة األغذية والزراعة أهنا طّبقت مبدأ الالمركزية خبصوص عدد كبري من املوظفني التقنـيني                 - ٢٤
وشجعت اليونسكو املكاتب امليدانية على االشتراك يف صـياغة  . زعني على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي املو

باإلضافة . وتنفيذ الربامج وقد شارك العديد من هذه املكاتب يف إعداد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
  .)١٤(لتعاون ألغراض التنمية بتوجيهها إىل املكاتب امليدانيةإىل ذلك، طُبِّقت الالمركزية على عدد أكرب من أموال ا

ترتيبات اخلالفـة اخلاصـة   ( اإلمنائي أيضاً أنه أصدر مبادئ توجيهية جديدة         املتحدةوذكر برنامج األمم      - ٢٥
باإلضافة إىل ذلك، بذلت منظمة األمم املتحـدة        .  لتوضيح وتيسري إعمال التنفيذ الوطين     ١٩٩٩يف عام   ) بالربجمة

وعّرفـت اللجنـة    . لألغذية جهوداً يف سبيل مواءمة وتبسيط قواعدها وإجراءاهتا ذات الصلة بإدارة املـشاريع            
ترتيب تعاوين ألغراض التنفيذ ينطوي يف مجلة " التنفيذ الوطين بأنه ١٩٩٣االستشارية املعنية باملسائل الفنية يف عام 

 واملشاريع من جانب البلد املستفيد فضالً عن مهمة املساءلة          أمور على املسؤولية العامة عن صياغة وإدارة الربامج       
وهو تعريف تبّناه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويرد يف          )١٥("فيما خيص تلك الربامج واملشاريع    ا البلد   املنوطة هبذ 

خدام املـوارد   وبّين برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه جرى التشديد على اسـت          . دليل الربجمة اجلديد الذي وضعه    
وفيما يتعلق بأجور العاملني يف املشاريع الوطنية تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع وكاالت أخـرى                . احمللية

  .)١٦(تابعة لألمم املتحدة يف صياغة هذه املبادئ التوجيهية

                                                      

. ٢٤٤- ٢٤١، الفقرات   A/54/223؛ انظر كذلك    JIU/REP/94/9 الوثيقة    الواردة يف  ٢االستجابة للتوصية    )١٣(
باإلضافة إىل ذلك ذكر برنامج األغذية العاملي أن التدريب متاح حالياً للنظراء الـوطنيني والـشركاء املنفِّـذين يف ميـادين                     

اجلهود اليت بذلتها مـؤخراً يف        إىل وأشارت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    . اللوجستيات وختزين األغذية وما إىل ذلك     
ميدان التدريب الوكاالت التابعة لألمم املتحدة والشركاء املنفِّذون واليت تناولت تفعيل التنفيذ الوطين يف سياق إطار عمل األمم 

 .املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 .٢٤٥، الفقرة A/54/223؛ JIU/REP/94/9 الواردة يف ٣االستجابة للتوصية  )١٤(

يبات الوطنية اخلاصة بالتنفيذ واإلنفاذ، تقرير اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الفنية عن دورهتا             الترت )١٥(
 .١٩٩٣مارس / آذار١٩- ١٦؛ املرفق السابع؛ جنيف، (ACC/1993/10) ١٩٩٣العادية األوىل لعام 

 .٢٤٨- ٢٤٦، الفقرات A/54/223؛ انظر كذلك JIU/REP/94/9 الواردة يف ٤االستجابة للتوصية  )١٦(
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   تفعيل التنفيذ الوطين- ثالثاً 
   التخطيط والتصميم- ألف 

  التمويل والنفقات

 من مصادر   ،املوارد املكرسة ملشاريع التعاون التقين، مبا فيها املشاريع اليت تنفَّذ على الصعيد الوطين            تتأتى    - ٢٦
وُتعترب أهم صناديق األمم املتحدة وبراجمها وهي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمـم املتحـدة                . متعددة

العاملي األدوات الرئيسية اليت يتم عن طريقهـا متويـل          للطفولة وبرنامج األمم املتحدة للسكان وبرنامج األغذية        
). أو املوارد غري األساسية   /املوارد األساسية و  (وتتوفر مواردها بصورة كلية من التربعات       . مشاريع التعاون التقين  

ـ                 ات وقد يشمل التمويل مسامهات من امليزانية العادية ملنظومة األمم املتحدة؛ والترتيبات املعقـودة بـني املنظم
منظمات التمويل، والصناديق االستئمانية على اختالف أشكاهلا؛ وتقاسـم التكـاليف،           وبني  احلكومية الدولية   

  .)١٧(ومصادر متويل أخرى توفَّر من خالل االتفاقات املتعددة األطراف داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها

منـائي ذكـرت إدارة الـشؤون االقتـصادية        وفيما يتعلق بالربنامج العادي للتعاون التقين واحلساب اإل         - ٢٧
واالجتماعية أهنا متوِّل آليات لكفالة حصول برامج األمانة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعيـة علـى املـوارد                 

. التشغيلية ملساعدة البلدان النامية على الوفاء باألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً واألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة               
إقليمي وعـاملي   /اً ما ُتستخدم هذه األموال لدعم الربامج القطرية بل لدعم أنشطة ذات طابع دون إقليمي              ونادر

  .حيث يقتضي األمر أن يكون املنفِّذ هو وكالة وليست جهة وطنية

من أهم صناديق وبرامج األمم     املستمّدة   لنفقات التنفيذ الوطين     ٢٠٠٧- ٢٠٠٤ويبيِّن حتليل يتعلق بالفترة       - ٢٨
 إىل ٢٠٠٤ مليون دوالر عام ٣ ١٣٣,١فمجموع نفقات التنفيذ الوطين ارتفع من    . ملتحدة زيادة يف مستوى األداء    ا

 ٤ ٥٤٣,٦من أصل ما مبلغـه      وذلك  )  يف املائة  ٤٨أي بزيادة نسبتها     (٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام      ٤ ٦٤٤,٦٣
   ٢٠٠٧ مليـون دوالر يف عـام        ٦ ٨٤٢,٧ و ٢٠٠٤مليون دوالر خاص بنفقات التعاون التقين إمجـاالً يف عـام            

  .٢كما هو مبني يف الشكل )  يف املائة٥١نسبته بنمو (

                                                      

كمثال على ذلك، صندوق التعاون التقين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ميـوَّل بانتظـام                 )١٧(
 مليون دوالر أمريكي، واليونيدو اليت متـول        ٨٠تربعات مقررة تسددها البلدان األعضاء، وتبلغ موارده سنوياً         بواسطة  

اعية، وبروتوكول مونتريال، ومرفق البيئة العـاملي، واالحتـاد         أنشطتها التقنية باألساس من خالل صندوق التنمية الصن       
 ).مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية متعددة اجلهات املاحنة(األورويب والصندوق االستئماين 
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  ٢الشكل 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤تطور التعاون التقين ونفقات التنفيذ الوطين، 
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  

  

  

  

  

  
  

تحدة بيانات مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم امل           :املصادر
معلومات عن نفقات التعـاون     "للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،      

  .(DP/2007/42)" ٢٠٠٦التقين ملنظومة األمم املتحدة، 

من ناحية أخرى، ُيظهِر حتليل يتعلق بالفترة نفسها أن أهم صناديق األمم املتحدة وبراجمها تعطي االنطباع   - ٢٩
 املعيار املتوخى يف تنفيذ مشاريع التعاون التقين، برغم أن منظمـة األمـم              بأن التنفيذ الوطين بعيد عن أن يكون      

  . )١٨(املتحدة للطفولة أبلغت املفتشْين بأن مجيع عمليات التعاون التقين اليت تقوم هبا تستند إىل التنفيـذ الـوطين                 
.  يف املائة٥٢ إىل ٢٠٠٤ عام  يف املائة٥٩أما قسط برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من التنفيذ الوطين فقد تدىن من 

 يف املائـة  ٢٠ إىل ٢٦كما تدّنى قسط صندوق األمم املتحدة للسكان من التنفيذ الوطين خالل الفترة نفسها من     
وبّين صندوق األمم املتحدة للسكان أن التنفيذ الوطين ليس هـو الطريقـة             .  أسفله ٣كما هو مبني يف اجلدول      

ال سيما يف اجملاالت ذات األولوية حيث تكون القدرة أدىن ويعتقد الصندوق أن         الوحيدة ألداء مثل هذه املساعدة      
  .التنفيذ الوطين رمبا ال يكون هو الطريقة األجدى يف كل األحوال

                                                      

عّد التعاون الربناجمي القطري الطريقة املركزية )١٨(  .بالنسبة ملنظمة األمم املتحدة للطفولة ُي
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  ٣اجلدول 

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤التعاون التقين ونفقات التنفيذ الوطين، 
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 بالنسبة املئوية  

)٢٠٠٧-٢٠٠٤( بالنسبة املئوية ٢٠٠٧ بالنسبة املئوية ٢٠٠٦ بالنسبة املئوية ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 ٨٧ ١٩ ٢ ٥١٦,٩ ٨ ٢ ١١٨,٧ ٤٦ ١ ٩٦٥,٥ ١ ٣٤٧,٧ )أ(نفقات التنفيذ الوطين

 منظمة األمم املتحدة للطفولة ٨٢ ١٨ ٢ ٤٤٦,٥ ٦ ٢ ٠٧٠,٣ ٤٦ ١ ٩٦٠,٤ ١ ٣٤٣,٦ )ب(نفقات التعاون التقين

   ١٠٣  ١٠٢  ١٠٠ ١٠٠ )٪(تنفيذ الوطين القسط من ال

 ٢١ ١- ٢ ٠٢١,٤ ١٤ ٢ ٠٣٥,٣ ٦ ١ ٧٧٩,٠ ١ ٦٧٥,١ )أ(نفقات التنفيذ الوطين

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ٣٧ ٤- ٣ ٨٦٠,٤ ١١ ٤ ٠٤٠,٧ ٣٠ ٣ ٦٥٢,٩ ٢ ٨١٦,٧ )ب(نفقات التعاون التقين

   ٥٢  ٥٠  ٤٩ ٥٩ )٪(القسط من التنفيذ الوطين 

 ٩ ٢١ ١٠٦,٤ ١٠ ٨٨,٢ ١٨- ٨٠,٠ ٩٧,٢ )أ(نفقات التنفيذ الوطين

 ق األمم املتحدة للسكانصندو ٤٣ ٢١ ٥٣٥,٨ صفر ٤٤٣,٧ ١٨ ٤٤١,٩ ٣٧٤,٣ )ب(نفقات التعاون التقين

   ٢٠  ٢٠  ١٨ ٢٦ )٪(القسط من التنفيذ الوطين 

  .ةلنقصان مقارنة بالسنة املاضيل/ للزيادةالنسبة املئويةمتثل  ٪  :مالحظة
  .األمم املتحدة للسكاناإلمنائي وصندوق بيانات مقدمة من منظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة   )أ(  :املصدر

  .٩. ص) DP/2008/4 (٢٠٠٧، معلومات عن نفقات التعاون التقين ملنظومة األمم املتحدة"  )ب(  

املقر أبلغ املفتشني بأن الربنامج ال يستخدم التنفيذ وجتدر مالحظة أن برنامج األغذية العاملي على مستوى   - ٣٠
الربامج واملشاريع وتنفيذها بصورة    ويتوىل بنفسه أداء    الوطين حيث إنه يستغين عن التعاون التقين مع احلكومات          

 والبلدان ذات مباشرة بالنظر إىل البيئة التشغيلية اليت يعمل فيها ومراكز االتصال التابعة للربنامج يف أقل البلدان منواً
  .)١٩(الدخل املنخفض والبلدان اليت تعاين من عجز غذائي

على صعيد أهم صناديق األمم املتحدة وبراجمها القائمـة         كما الحظ املفتشان أن نفقات التنفيذ الوطين          - ٣١
تنفيذ الوطين يف   فقد سّجل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أعلى نفقات لل        . تتميز باالختالل اجلغرايف  بالتنفيذ الوطين   

   ٢٠٠٧ مليـون دوالر يف عـام        ١ ١٣٤,٢ و ٢٠٠٤ مليون دوالر عام     ٩٧٧,٦أمريكا الالتينية مببلغ وصل إىل      
  هـذه النفقـات     وأدىن   ؛) يف املائة من نفقات التنفيذ الوطين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي          ٥٠أي ما يزيد على     (

 ٢٠٠٧ ماليني دوالر يف عام      ٣٠١,٩ و ٢٠٠٤ن دوالر عام     مليو ١٦١,٤هي يف أفريقيا حيث ُسجل ما مقداره        
  .٣مثلما يتجلى يف الشكل )  يف املائة من نفقات التنفيذ الوطين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي١٥أقل من (

                                                      

 الرئيسية بالنسبة للمشاريع    ةالشريكهي  غذية العاملي يعترب احلكومات     بالرغم من ذلك فإن برنامج األ      )١٩(
ومن األمهية مبكـان مالحظـة أن       . توصيل وتوزيع األغذية  عن  املسؤولية  على عاتقها   تأخذ  وهي اليت   اإلمنائية املشتركة   

 .اً التنفيذ أمراً الزم بالنظر فيما إذا كان إشراك احلكومة يف-   يف معرض املوافقة على املشاريع- الربنامج يقوم 
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  ٣الشكل 

  للمكاتب اإلقليمية، املشاريع اليت حتظى مبساعدة نفقات التنفيذ الوطين 
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(ائي من برنامج األمم املتحدة اإلمن

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .بيانات مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر

وعلـى  . اختالالً جغرافياً هي األخرى   كما ُتظهِر نفقات التنفيذ الوطين لصندوق األمم املتحدة للسكان            - ٣٢
   ماليني دوالر   ١٠,٦لبحر الكارييب أدىن مستوًى هلا من اإلنفاق بلغ         سبيل املثال سّجلت شعبة أمريكا الالتينية وا      

 مقارنة بأفريقيا اليت سجلت أعلى مستوى من النفقـات يف     ٢٠٠٧ ماليني دوالر يف عام      ١٠,٨ و ٢٠٠٤يف عام   
 مليون دوالر، على التوايل، كما هـو  ٥٤,٩ مليون دوالر و ٤١,٦ حيث بلغ هذا املستوى      ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤عام  

  .٤ الشكل مبني يف

يف جمـال   توازنـاً   لطفولة تكشف النقاب عن توزيع جغرايف أكثر        األمم املتحدة ل  وعلى حني أن منظمة       - ٣٣
؛ أظهرت منطقة األمريكتني والبحر الكارييب أدىن ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٤نفقات التنفيذ الوطين خالل الفترة املمتدة من 

وذلك مقارنة . ٢٠٠٧عام يف  مليون دوالر ١٢٤,٧ و٢٠٠٤ مليون دوالر يف عام ٨٤اإلنفاق مستوى حيث بلغ 
مبنطقة آسيا الشرقية واجلنوبية اليت أظهرت، خالل الفترة نفسها، أعلى مستوى من النفقات الـيت بلغـت حـد                

  .٥ مليون دوالر كما هو مبني يف الشكل ٥٧٦,١ مليون دوالر و٢٨٨,٤

أفريقيا آسيا
والبحر
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  ٤الشكل 
  حتظى مبساعدة يت شعبة، واملشاريع الكل نفقات التنفيذ الوطين حبسب 

  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  

  

  
  
  

  
  

  .بيانات مقدمة من صندوق األمم املتحدة للسكان: املصدر
  ٥الشكل 

  حتظى مبساعدة مشاريع ، املكاتب اإلقليميةنفقات التنفيذ الوطين حبسب 
  )٢٠٠٧- ٢٠٠٤(للطفولة األمم املتحدة منظمة 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .بيانات مقدمة من منظمة األمم املتحدة للطفولة  :املصدر
جنـوب  : EAPRأوروبا الوسطى والشرقية، كومنولث الدول املستقلة؛       : CEE-CIS  :مالحظة

الشرق : MENA منطقة آسيا الشرقية واجلنوبية؛   : ESARآسيا ومنطقة احمليط اهلادئ؛     
األمريكتان : TACRاملكتب اإلقليمي جلنوب آسيا؛     : ROSAاألوسط ومشال أفريقيا؛    

: Grand Totalاملقر؛ : HQمنطقة أفريقيا الغربية والوسطى؛ : WCARوالبحر الكارييب؛ 
  .اجملموع الكلي

ـا  أفريقي آسيا شعبة الدول
العربيـة 
وأوروبـا 
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  لفئات سـكانية   مليزانية  وأُبلغ املفتشان بأن هذا االجتاه راجع إىل أمور منها ختصيص أموال خارجة عن ا               - ٣٤
ومت كذلك توضيح أن احلاالت اليت      . أو قطاعات حمددة؛ والتركُّز اجلغرايف ألنشطة مجع التربعات يف بعض املناطق          

على مشاريع يف بعض البلدان أو      أن ينفذ   ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل       لعهدت فيها احلكومات بأموال     
رة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أن التمويل اخلارج عن امليزانية واملـوارد           وترى إدا . تقاسم التكاليف أساس  

باإلضافة إىل ذلك تـرى     . التنفيذ الوطين اجتاهات  توجُّه يف   الاملخصصة حتديداً، رمبا تكون قد أسهمت يف عكس         
الوطنية، فإن ما ينبغـي  عن امليزانية لألولويات    عدم مسايرة التمويل اخلارج     أنه بغض النظر عن     املذكورة  دارة  اإل

ُتسند القدر األكرب   بالتمويل اخلارج عن امليزانية     املرتبطة  التشديد عليه أيضاً وتأكيده هو ما إذا كانت املشروطية          
ويرغب املفتشان، يف   . وكاالت األمم املتحدة بدالً من الكيانات الوطنية      إىل  من املسؤوليات عن اإلدارة واحملاسبة      

نتها اجلمعية العامة بتوفري املساعدة اإلضافية والتعاون على تأكيد هذا الصدد، إعادة ال أمهية االمتثال لألولوية اليت بّي
  .)٢٠(التقين ألفريقيا وألقل البلدان منواً وللبلدان النامية غري الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغرية

 من قدرة املنظمـات علـى االسـتجابة    ونتيجة لذلك، فإن ختصيص األموال من خارج امليزانية قد حدّ          - ٣٥
الحتياجات وأولويات بلدان متلقية شىت بالرغم من االفتراض املتفق عليه والقائل بأن عمليات التنفيذ الوطين ينبغي 

واألونكتـاد  ) اليونيدو(ويف هذا السياق بّينت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية          . أن تكون حمكومة بالطلب   
وعلى الرغم مـن    . لعاملية للمفتشني الصعوبات اليت واجهتها يف سبيل جعل املوارد تليب الطلبات          ومنظمة الصحة ا  

هذه احلقيقة بذلت مؤسسات منظومة األمم املتحدة جهوداً يف سبيل جعل شروط املاحنني تتوافق وأولويات البلدان 
ائج املرجوة بسبب املشروطية املرتبطة ببعض ومع ذلك مل ُتسفر املساعي املبذولة يف مجيع األحوال عن النت        . املتلقية

ومن مث فإن املنظمات اليت توفَّر هلا األموال أساساً مـن خـارج             . التربعات املخصصة، مما حيد من مرونة املنظمة      
  .امليزانية تناشد دوماً حتويلها إىل موارد أساسية بغية الوفاء باألولويات واالحتياجات للبلدان املستفيدة

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، يف هذا الصدد، أنه بالنظر حملدودية املوارد املتاحة لكيانات وبّينت   - ٣٦
ومن شأن ختصيص هذه األموال لغرض      . األمانة فإن عليها أن تضمن التنفيذ الفعلي للربامج اخلاصة بتنمية قدراهتا          

  .برامج العمل اخلاصة هباالتنفيذ الوطين أن يتسبب يف هتميش أدوارها وقدرهتا على أداء 

أن العمل مع أهم الشركاء واجلهات املاحنـة يف سـبيله إىل            بوسلّمت منظمة الصحة العاملية، مع ذلك،         - ٣٧
ويرى املفتشان أن   . االستئثار بنصيب أكرب من التربعات القابلة للتنبؤ هبا واملخصصة واألساسية خدمة ألولوياهتا           

اقها لتشمل الشركاء املنفذين اآلخرين بغية املساعدة على حتقيق التساوق بني           هذه املمارسة ينبغي التوسيع يف نط     
املوارد وبني األولويات اإلمنائية الوطنية اليت صيغت يف نطاق إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وحتقيق                

  .أهداف األلفية اإلمنائية

اليت يقع االلتزام هبـا     (لية املوارد املخصصة للتنبؤ هبا      ومن بني املسائل األخرى اليت أثريت مسألة عدم قاب          - ٣٨
ويـرى  . حبيث تكون مناِظرة للميزانية الربناجمية ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة  ) ملدة سنتني على أقصى تقدير    

 متتد  آلجالاملقدمة  املسامهات  اإلحاطة املبدئية   املفتشان أنه ينبغي تشجيع اجلهات املاحنة على أن تعلن على أساس            

                                                      

 .٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة  )٢٠(
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سنتني أو ثالث سنوات حيث إن إجناز قابلية أكرب للتنبؤ باملوارد اخلارجة عن امليزانية عامل مهـم يف التـدفقات     
  . املواردلألموال وحلشدالفعالة 

التربعات يف مؤسسات منظومـة األمـم       "وتضمَّن االستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة بعنوان           - ٣٩
 ١ عدة توصيات، منها التوصـيات    (JIU/REP/2007/1)تراتيجيات تنفيذ الربامج وتعبئة املوارد      املتحدة وأثرها على اس   

 اليت أشارت إىل ضرورة حشد املزيد من التربعات للموارد األساسية؛ وضرورة وضع طرائق متويل مرنة من قبيل ٣ و٢و
واإلجراءات القائمة اليت يـتم علـى هـديها         التمويل املواضيعي والتمويل اجملمَّع؛ وضرورة إعادة النظر يف السياسات          
ويرى املفتشان أن املوارد اخلارجة عن امليزانية . التواصل مع البلدان املاحنة، للتأكد من أهنا ُتطبَّق تطبيقاً منهجياً وبانفتاح

  .للبلدان املتلقيةينبغي أن تكون أكثر مرونة، وميكن التنبؤ هبا، وأقل شروطاً، وأكثر تكيُّفاً مع األولويات اإلمنائية 

ويرى املفتشان أيضاً أن للهيئات التشريعية دوراً حامساً تؤديه بشأن زيادة مرونة املوارد اخلارجة عن امليزانية،                  - ٤٠
  .وُيتوقع أن تزيد التوصية التالية فعالية التنفيذ على املستوى الوطين. وجعل توزيع هذه املوارد أكثر توازناً ومرونة

  ٤التوصية 

 للجمعية العامة وللهيئات التشريعية للمنظمات التابعة هلا أن تؤكد جمدداً ضرورة أن تقـدم               ينبغي  
اجلهات املاحنة مسامهات خارجة عن امليزانية أقل اشتراطاً، مبا يف ذلك املسامهات املستخَدمة يف متويل التنفيذ 

ن املرونة والقدرة على التنبؤ والتوازن الوطين، بغية حتقيق أولويات البلدان املتلقية وضمان حتقيق قدر أكرب م
  .اجلغرايف يف مصروفات التنفيذ الوطين

  النهج املنسَّق للتحويالت النقدية

ُتحوَّل األموال اليت ُتجَمع ألجل املشاريع املنفَّذة على املستوى الوطين إىل الشركاء املنفِّذين عن طريـق                  - ٤١
، الوكاالت األعضاء يف اللجنـة التنفيذيـة        ٢٠٠٥لذي اعتمدته يف عام     اتِّباع النهج املنسَّق للتحويالت النقدية ا     

 وهو القرار الذي طلبت فيه اجلمعية العامة ،٥٦/٢٠١جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية استجابة لقرار اجلمعية العامة 
اإلطـار التنفيـذي    وذُِكر أن هذا    . إىل صناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة زيادة تبسيط قواعدها وإجراءاهتا         

املشترك يساعد على خفض تكاليف املعامالت وعلى تعزيز قدرة الشركاء املنفِّذين على إدارة املوارد وعلى زيادة                
  .)٢١(كفاءة إدارة املخاطر املقترِنة هبا

باَشرة؛ التحويالت النقدية املباَشرة؛ واملدفوعات امل: ويتضمن النهج املنسَّق للتحويالت النقدية أربع طرائق  - ٤٢
. )٢٢(أو التنفيذ املباَشر من ِقَبل الوكالة؛ وهي طرائق مطبقة يف املشاريع املنفَّذة على املستوى الوطين              /والسداد؛ و 

وهذا اإلطار، الذي اعتمدته الوكاالت األعضاء يف اللجنة التنفيذية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، ميكن أن تنضم            
  . املتحدة اليت ترغب يف اعتماد هذه اإلجراءاتإليه سائر مؤسسات منظومة األمم

                                                      

 .٢٠٠٥سبتمرب /إطار للتحويالت النقدية إىل الشركاء املنفِّذين، جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، أيلول )٢١(

 .املرجع نفسه )٢٢(
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إال أهنا قالت إهنا جتد . وقد أبرزت املنظمات اليت اعتمدت النهج املنسَّق للتحويالت النقدية جانبه اإلجيايب  - ٤٣
، األمر الذي يستدعي جعله أكثـر       ٢٠٠٦صعوبات يف التقيُّد به بسبب بطء وترية التنفيذ الذي حققه منذ عام             

أشري أيضاً إىل ضرورة توسيع إطاره ليشمل تقييم القدرة الوطنية على حتقيق نتائج إمنائية وعلى تـوفري                 و. مرونة
. وهذا احلالة تؤدي يف بعض األحيان إىل نشوء تناقضات وصعوبات لدى التعامل مع البلد املضيف. خدمات وسلع

  ).٢٦حة انظر املزيد من التفاصيل حتت عنوان التحديات، الفصل الرابع، الصف(

وأبرز برنامج األمم املتحدة اإلمنائي التقدم الذي حقّقه النهج املنسَّق للتحويالت النقدية منذ إعمالـه يف                  - ٤٤
، إال أنه ذكر أنه رمبا سيتم يف األجل الطويل توسيع إطار هذا النهج ليشمل تقييم القدرة الوطنية على ٢٠٠٧عام 

أما صندوق األمم املتحدة    . فضالً عن توفري خدمات وسلع    ) امج واملشاريع من قبيل إدارة الرب   (حتقيق نتائج إمنائية    
للسكان، فقد ذكر أن النهج املنسَّق للتحويالت النقدية قد ال يوفِّر ضمانات كافية لرؤساء الوكاالت وجمللـس                  

  .مراجِعي حسابات األمم املتحدة فيما يتعلق باملصاريف املتكبَّدة مبوجب هذه الطريقة

ة على ذلك، ترى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية أن النهج املنسَّق للتحويالت النقدية ينبغي وعالو  - ٤٥
، ولكن من احملتمل أن )وخاصة فيما يتعلق بتقييم القدرة(أن ُيعترب أداة مفيدة يف تعزيز التنفيذ على املستوى الوطين 
في عليه هذه املؤسسات صبغة مؤسسية ما دام ُينظر إليه          ال يلقى قبوالً كبرياً لدى املؤسسات الوطنية وأن ال ُتض         

  .على أنه أداة من أدوات األمم املتحدة أكثر منه أداة مفيدة لبناء القدرات من جانب املؤسسات الوطنية

ويف هذا الصدد، أُبِلغ املفتشان بأن قدرة بعض احلكومات املتلقية حمدودة من حيث توفُّر املوارد البشرية                  - ٤٦
 القادرة على معاجلة القضايا املالية اليت هلا تأثري على نوعية اإلبالغ املايل يف إطار النهج املنسَّق للتحويالت                  الكفؤة
  ففي العديد من احلاالت، ال يكون هذا اإلبالغ مؤيَّداً مبستندات إثبات للمـصروفات مثـل الفـواتري                 . النقدية

وقد أدى ذلك إىل تدّني مستوى اإلبالغ املـايل         .  صحيح أو اإليصاالت، أو تكون املصروفات مقيَّدة بشكل غري       
املتعلق مبصروفات السلف النقدية، وهذا أدى بدوره إىل حاالت تأخري يف التسليف النقدي للربع التايل، ومن مث،                 

  .يف تنفيذ املشاريع يف الوقت احملدد

ند أن مثة صعوبات يف اتِّباع النـهج        وذُِكر خالل اجتماع فريق األمم املتحدة القطري مع املفتشني يف اهل            - ٤٧
املنسَّق للتحويالت النقدية، ألنه ال ميكن دائماً اإلبالغ عن املصروفات يف غضون فترة ثالثة أشهر فيمـا يتعلـق                   

  .بأنشطة املشاريع اليت تتجاوز هذه الفترة

  ختطيط الربامج

 بالطلب، استناداً إىل احتياجات البلدان      ُيفتَرض أن تكون املشاريع املنفَّذة على املستوى الوطين مدفوعة          - ٤٨
وبالنسبة إىل املنظمات اليت اعتمدت دورة برجمة منسَّقة، تبدأ عملية الربجمة املشتركة بتقييم قطري              . النامية املتلقية 

  مشترك يكشف املعوِّقات اليت تعترض حتقيق األولويات الوطنية وُيحدِّد االحتياجات املتعلقة بتنميـة القـدرات               
واهلدف من العملية هو دعم وتعزيز العمليات التحليلية الوطنية من أجـل حتـسني االسـتجابة                . البلد املتلقي يف  
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لألولويات الوطنية والوفاء بالتزامات احلكومات جتاه إعالن األلفية وباألهداف اإلمنائية لأللفية وسائر األهـداف              
  .)٢٣(اإلمنائية املتفَّق عليها دولياً

الربامج غري كافية، وخباصة يف جمال املوارد    /بعض مكوِّنات املشاريع  / القدرة على تنفيذ مجيع    وحيثما ُتعترب   - ٤٩
البشرية املؤهلة، تصوغ احلكومات برامج قطرية تشتمل على خمطط فعال لبناء القدرات الوطنية، وذلك مبساعدة               

  .من مؤسسات منظومة األمم املتحدة

مم املتحدة للمساعدة اإلمنائية األساس لصياغة مثل هذه الـربامج          ويف هذا الصدد، يشكِّل إطار عمل األ        - ٥٠
لفترة مخس سنوات من أجل تناول األولويات اإلمنائية الوطنية وفعالية التنمية، واألهداف اإلمنائية لأللفية وسـائر     

، لضمان إسـهامه يف     ويتطلب إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      . األهداف اإلمنائية املتفَّق عليها دولياً    
  .)٢٤(التنمية الوطنية، قيادة ومشاركة كاملتني من جانب احلكومات يف مجيع مراحل العملية

وتقوم كل وكالة من الوكاالت األعضاء يف اللجنة التنفيذية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بإعداد وثيقة                 - ٥١
شأن االستراتيجيات والنتائج واملوارد والشركاء تبيِّن      برنامج قطري تتضمن اتفاقات رفيعة املستوى مع احلكومة ب        

  وتقوم احلكومة املتلقية والوكالـة املموِّلـة،       . مسامهة الوكاالت يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية        
ـ                   ة فيما بعد، بإقرار وتوقيع خطة عمل لربامج قطرية، تليها خطط عمل سنوية يوقِّعها كل من الوكـاالت املموِّل

واملنظمات اليت اعتمدت إطـار     . والشركاء املنفِّذين بشأن تنفيذ املشاريع على املستوى الوطين ضمن سنة تقوميية          
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اعتربت هذا اإلطار وسيلة إجيابية للتنسيق والتكامل بني مؤسسات منظومة               

  .معّيناألمم املتحدة العاملة معاً وبصورة متسقة يف بلد 

ومثة صعوبة أخرى تواجهها املنظمات وتؤثر يف عملية التخطيط وهي عدم القدرة على التنبؤ بأموال دعم    - ٥٢
وقد أعربت املنظمات اليت تعتمد كلياً أو أساساً على التربعات املخصصة لغرض معني . املشاريع املرتبطة بالتربعات

قدرة على التنبؤ بتلك التربعات ال يعطي فكرة واضحة عـن           دون غريه عن قلقها إزاء هذا املوضوع، ألن عدم ال         
ويضاف إىل ذلك أن عـدم التـزام    . مقدار املوارد اليت ستتاح لتمويل املشاريع يف دورة ختطيط متعددة السنوات          

  .اجلهات املاحنة بدعم املشاريع لعدة سنوات يؤدي إىل عدم استدامة تنفيذ الربامج يف األجلني القصري والطويل

                                                      

)٢٣( Common Country Assessment and United Nations Development Assistance Framework, 

Guidelines for the United Nations Country Teams on Preparing a CCA and UNDAF, 15 February 2007 .
التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبادئ توجيهية لألفرقة القطرية لألمم املتحـدة                (

 تقييم قطري مشترك وإطار عمل لألمم املتحدة        بشأن إعداد تقييم قطري مشترك وإطار عمل لألمم املتحدة بشأن إعداد          
 ).٢٠٠٧فرباير / شباط١٥للمساعدة اإلمنائية، 

 .٦املرجع نفسه، الفقرة  )٢٤(
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  مية القدراتتن

ُيعد تعاون األمم املتحدة يف اجملال اإلمنائي الوسيلة الرئيسية لتنمية القدرات هبدف حتقيق األولويات الوطنية                 - ٥٣
 بشأن االستعراض الشامل الذي   ٦٢/٢٠٨وقد شّددت اجلمعية العامة، يف قرارها       . املتصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية   

نشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، علـى أن   جيري كل ثالث سنوات لسياسة األ     
تنمية القدرات وظيفة أساسية من وظائف اجلهاز اإلمنائي لألمم املتحدة، ودعت إىل تقدمي املزيد من الـدعم لبنـاء                  

ملكية االستراتيجيات اإلمنائيـة    ومت التسليم، عالوة على ذلك، بأن       . )٢٥(القدرات وتنمية القدرات يف البلدان النامية     
  .الوطنية أمر أساسي لتحقيق األهداف اإلمنائية املتَّفَق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

ويف هذا السياق، تشارك املنظمات اليت تضمها منظومة األمم املتحدة يف بناء وتعزيز قدرات املؤسـسات                  - ٥٤
وهلذا الغرض، يقوم اجلهاز اإلمنائي لألمم . تنفيذ املشاريع والربامج على خمتلف املستوياتالوطنية كي تنهض بإدارة و

املتحدة، خاصة عن طريق وكاالته املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتزويد البلدان النامية املتلقية باملشورة               
لدعم يف جمال التنسيق والتدريب وعقد حلقات العمل طبقاً التقنية وينقل إليها املعارف واخلربة القانونية ويقدم إليها ا    

  .وتتم تنمية القدرات، يف بعض احلاالت، من خالل توفري املعدات. جملاالت خربة تلك الوكاالت وقدراهتا

وهلذا الغرض، تستقدم املنظمات اخلرباء االستشاريني الوطنيني، ويف معظم احلاالت، تدفع هلـم أتعـاهبم             - ٥٥
 ُيلجأ إال إىل احلد األدىن من خدمات االستشارة الدولية، وال ُيستعان هبا إال يف احلاالت اليت ال تتوفر         وال. مباشرة

فيها اخلربة الوطنية، وخاصة إذا كان جمال خربة املنظمة نادراً جداً وكان يصعب إجياد هذه اخلربة حملياً، كما هي                   
  .حالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بات املوظفني الوطنيني الذي ُعيِّنوا خلدمة املشاريع املنفَّذة على الصدد، أُبِلغ املفتشان بأن ضعف مرتويف هذا   - ٥٦
املستوى الوطين قد أعاق عملية تنفيذ هذه املشاريع، األمر الذي جعل التزام املوظفني قصري األجل وأوجد حراكـاً                  

تكررة تفضي إىل ويؤدي ذلك إىل القيام بعمليات تدريب م. كبرياً يف وسطهم فراحوا يبحثون عن أعمال أفضل أجراً
  ).٨٩، الفصل الرابع، الفقرة "التحديات"انظر املزيد من التفاصيل حتت عنوان . (حاالت تأخري يف التنفيذ

ومن بني القضايا األخرى اليت أثريت أثناء الزيارات امليدانية املعّوقات القائمة يف جمـال تنفيـذ بـرامج                    - ٥٧
 وضوح الغرض من حيث النواتج والنتائج الواجب حتقيقها؛         فقد كانت بعض املنظمات تعاين من عدم      . التدريب

واالفتقار إىل املعلومات عن مؤسسات التدريب وتوافر الربامج؛ واملصاعب اللغوية؛ ونقص إىل الشفافية يف عملية               
  .االنتقاء؛ واالفتقار إىل الرصد والدعم خالل برامج التدريب، واملتابعة احملدودة

 ُتدمج أنشطة التدريب يف برامج ومشاريع التنفيذ على املستوى          دى املنظمات أن  ت إح ويف هذا الصدد، اقترح     - ٥٨
وأُبلغ . الوطين وأن يكون هلا غرض واضح هو تعزيز تنمية قدرات احلكومات املتلقية، وأن ُينظر إليها كأنشطة مستقلة                

ى سبيل املثال ال احلصر، إدارة املشاريع؛       املفتشان بأن اجملاالت اليت حتتاج إىل تعزيز ضمن إطار التنفيذ الوطين هي، عل            
  . واإلطار املنطقي؛ واملهارات يف جمال التفاوض؛ والشراكة؛ والتعبئة، والتنسيق مع احلكومة املضيفة

                                                      

 .٣٧- ٣٥، الفقرات ٦٢/٢٠٨انظر قرار اجلمعية العامة  )٢٥(
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وسلطت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية الضوء، يف إطار تعزيز تنمية القدرات، على املشكلة اليت                - ٥٩
وعليه، إذا كان ُيرمى من التنفيذ على املستوى الوطين تعزيز امللكية الوطنيـة  . بؤ بالتمويل يثريها عدم إمكانية التن   

للنتائج، فإن السلطات الوطنية قد تتردد يف الدخول يف ترتيبات تنفيذ وطنية ال يتوفر فيها لاللتزامـات املتعلقـة                   
  . بتحقيق نتائج متويل ثابت وميكن التنبؤ به

نبغي بذل جهود إضافية لتعزيز تنمية القدرات لدى املؤسسات احلكومية يف البلدان            ويرى املفتشان أنه ي     - ٦٠
  . املتلقية بغية حتسني القطاع العام املهين وضمان النوعية املرغوب فيها إلجناز نواتج التنفيذ الوطين

   ترتيبات التنفيذ واإلعمال–باء 

لى ميكن أن تضمن فعالية أنشطته ونوعية واستدامة يتطلب التنفيذ على املستوى الوطين ترتيبات إعمال مث  - ٦١
وتعمل املشاريع املنفذة على املستوى الوطين حالياً ضمن إطارين متوازيني، أحدمها من خالل عمليات            . )٢٦(نواجته

ية الربجمة غري املنسقة، واآلخر من خالل عمليات الربجمة املنسقة اليت اعتمدهتا الوكاالت األعضاء يف اللجنة التنفيذ               
جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية ألجل تنفيذ إجراءات الربجمة القطرية املشتركة تنفيذاً كامالً استجابة لقرار اجلمعية               

أو إعماهلا  ) يف إطار عمليات الربجمة غري املنسقة     (ويف هذا السياق، يتم تنفيذ الربامج واملشاريع        . ٥٦/٢٠١العامة  
  من ِقبل احلكومات أو وكاالت األمم املتحدة أو املنظمـات غـري احلكوميـة              ) يف إطار عمليات الربجمة املنسقة    (

  ).إعمال مباشر/تنفيذ(أو املنظمات احلكومية الدولية أو من قبل وكالة متويل 

ويعهد باإلعمال، يف إطار عمليات الربجمة املنسقة، إىل شريك منفِّذ، يّعرفه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                 - ٦٢
ن الذي عهد إليه املدير بتنفيذ املساعدة املقدمة من برامج األمم املتحدة اإلمنائي، واحملـددة يف وثيقـة                  الكيا"بأنه  

موقعة، إىل جانب حتمل كامل املسؤولية واملساءلة عن االستخدام الناجع ملوارد برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                 
اء منفِّذين تابعني للحكومة، الذي أخذ به برنـامج         أما أسلوب التنفيذ الوطين من قبل شرك      . )٢٧("وحتقيق النواتج 

والكيانـات  ". ترتيب إدارة يتم مبوجبه انتقاء كيان حكومي كشريك منفّذ        "األمم املتحدة اإلمنائي، فيعرف بأنه      
  احلكومية املؤهلة ألن تكون مبثابة شركاء منفذين هي وزارة مـن وزارات احلكومـة، أو إدارة ضـمن وزارة،                   

  ). أدناه فيما يتعلق بترتيبات التنفيذ واإلعمال٤انظر اجلدول . ()٢٨(ميةأو مؤسسات حكو

                                                      

)٢٦( National Execution and Implementation Arrangements, Approved on behalf of the Administrative 

Committee on Coordination (ACC) by the Consultative Committee on Programme and Operational Questions 

(CCPOQ), at its 13th Session, New York, September 1998, para. 25.  
  .٢٠٠٥مايو / أيار١، ‘١‘٠١-٢٧الالئحة القواعد واللوائح املالية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  )٢٧(
)٢٨( UNDP Programme and Project Management Guides, Selecting and Implementing Partner.  

  .top#en=lang?/results/userguide/go/org.undp.content://httpانظر 



21 

 

  ٤اجلدول 

  ترتيبات التنفيذ واإلعمال

  التنفيذ الوطين
  ) يف إطار عمليات الربجمة غري املنسقة(

  التنفيذ الوطين
  )يف إطار عمليات الربجمة املنسقة(

  
  
  

  :ةمؤهلوكالة منفذة /مؤهلكيان منفذ يقوم به التنفيذ 
   قبل احلكومةمنتنفيذ  - 
 تنفيذ من قبل وكالة لألمم املتحدة - 
منظمـة  /تنفيذ من قبل منظمة غري حكوميـة       - 

 حكومية دولية
 تنفيذ مباشر - 

  

هيئة ) وهي(، وهو   الوكالة املنفذة /الكيان املنفذ  يقوم به    التنفيذ
  .التنسيق احلكومية أو حكومة البلد الذي ال يطبق الربنامج

  : منفذ مؤهليقوم به شريك اإلعمال
 )أ(إعمال وطين -
 إعمال من قبل وكالة لألمم املتحدة -
منظمـة  /إعمال من قبل منظمة غـري حكوميـة        -

 حكومية دولية
  إعمال مباشر  -

 يتعاقد معه الشركاء املنفذون     طرف مسؤول  هو   "املتعاقد"  .وكالة منفذة/كيان منفذ يقوم به اإلعمال
  .للقيام مبهام حمددة

  .وجيهية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن إدارة الربامج واملشاريعاملبادئ الت  :املصادر
بشأن إعمال املشاريع والربامج الـيت تتلقـى        " اإلعمال الوطين "أخذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبصطلح         )أ(  :مالحظات

  . مساعدة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اإلعمال على املستوى الوطين إشراك اجملتمع املدين، مبا يف / جمال التنفيذومن التحديات األساسية القائمة يف  - ٦٣
وقد مت حتديد معوقات قائمة أمام      . شركاء منفذين يف التنمية   /ذلك املنظمات غري احلكومية، بصفة كيانات منفذة      

ان ترى أن التنفيذ على إشراك املنظمات غري احلكومية يف التنفيذ أو اإلعمال ألن احلكومات املركزية يف بعض البلد
ويضاف إىل ذلك أن الشراكة مع املنظمات غـري         . )٢٩(املستوى الوطين هو عملية من اختصاص احلكومة وحدها       

احلكومية ليست واضحة على الدوام، نظراً إىل أن بعض احلكومات املتلقية وبعض املنظمات ختشى من أن تفرض                 
ومن العقبات األخرى اللوائح املالية القائمة يف بعض املنظمات . املنظمات غري احلكومية جدول األعمال اخلاص هبا

والقوانني الوطنية اليت تقتضي دفع رسوم مجركية وضرائب، وهي أعباء إضافية تشكل ضغطاً كبرياً على املنظمات    
  .غري احلكومية بالنظر إىل مواردها احملدودة

                                                      

ينبغي أال يغيب عن البال أن هناك مشاريع تنفذ على املستوى الوطين يف شراكة مع منظمـة العمـل            )٢٩(
  ).احلكومات وأصحاب العمل والعمال(الدولية مبكوناهتا الثالثة 
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.  تكون حاضرة، ال لتحل حمل احلكومة وإمنا لتكمِّلهاويرى املفتشان أن املنظمات غري احلكومية ينبغي أن  - ٦٤
ويف هذا الصدد سلّم األونكتاد بأن املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية بوجه خاص               

ومن الوسائل اليت تـشجع     . تشكل جزءاً من أوساطه املستهدفة يف جمال تعزيز تنمية القدرات يف البلدان املتلقية            
مات على التعاون مع املنظمات غري احلكومية عرض أفضل املمارسات املتبعة لدى حكومات أخرى، وبذا               احلكو

  .تكسب املنظمات غري احلكومية ثقة احلكومات، وخاصة إذا كانت آتية من نفس اخللفية السياسية

اً إىل أهنا أكثر التصاقاً فعلى سبيل املثال، اعترفت اهلند بكفاءة املنظمات غري احلكومية كشريكة منفذة نظر  - ٦٥
إال أن مشاركتها . باجملتمعات املستهدفة، فتزود هذه اجملتمعات باخلربة املطلوبة الالزمة ملعاجلة اإلشكاليات القائمة        

شركاء منفذين يف املشاريع املنفذة على املستوى الوطين حمدودة جـداً يف بعـض البلـدان                /بصفة كيانات منفذة  
ى بعض احلكومات قدرة حمدودة على إجراء التقييم الالزم لقدرة املنظمات غري احلكومية             األخرى نظراً إىل أن لد    

  ويتوقع أن تزيد التوصية التالية مـن كفـاءة التنفيـذ علـى             . )٣٠(املرشحة من الناحية املالية واإلدارية والتقنية     
  .املستوى الوطين

  ٥التوصية 

 املتحدة مساعدة احلكومات املتلقية يف تعزيز تنمية ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم  
وتقييم قدراهتا ومتكينها بذلك من االستعانة باجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غـري احلكوميـة، كـشركاء                 

  . منفذين، حسب االقتضاء

   مراجعة احلسابات والرصد والتقييم- جيم 

  مراجعة احلسابات 

 والربامج املنفذة على املستوى الوطين، أموراً منها اإلدارة املالية، وانتقاء تشمل مراجعة حسابات املشاريع  - ٦٦
أو اخلدمات، وُنظم وضوابط مسك احلـسابات، وإدارة        /وإدارة املوارد البشرية، وهيكل اإلدارة، وشراء السلع و       

  .واستخدام خمزونات املعدات، وتقدم املشاريع، ومعدل اإلجناز

ن اجلهات املؤهلة ملراجعة حسابات املشاريع املنفذة على املستوى الوطين بني منظمة            ويف هذا السياق، تتباي     - ٦٧
برنامج (فيمكن أن يقوم مبراجعة احلسابات مكتب مراجعة احلسابات أو إدارة مراجعة احلسابات يف املنظمة . وأخرى

  ، )دولية، ومنظمة الصحة العامليـة    األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمة العمل ال          
منظمة (، كما ميكن أن جترى مراجعة احلسابات بصورة مشتركة مع احلكومة املتلقية         )اليونسكو(أو احلكومة املتلقية    

صندوق األمم املتحدة للسكان،    (؛ أو من قبل مراجعي حسابات خارجيني        )األغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية    
دة حلقوق اإلنسان، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة،              مفوضية األمم املتح  

                                                      

، يقيِّم صندوق األمم املتحدة للسكان قدرة الشريك املنفّذ احملتمل يف حالة مـشاركة              يف هذا الصدد   )٣٠(
  .املنظمات غري احلكومية
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؛ أو ميكن أن تشترك يف مراجعة احلسابات ثالثة أطراف     )منظمة العمل الدولية  (، أو من قبل جهات ماحنة       )األونكتاد
  ). باملخدرات واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين(هي اجلهة املاحنة والشريك املنفذ واحلكومة 

وال يشارك مكتب خدمات الرقابة الداخلية، بوجه عام، يف مراجعة حسابات الربامج واملشاريع املنفـذة           - ٦٨
على املستوى الوطين، يف حني أن جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة يقوم بعمليات املراجعة هـذه بوصـفه                  

لواقع أن الصعوبات املذكورة أعاله قد حددها جملس مراجعـي          وا. مراجع حسابات خارجياً للصناديق والربامج    
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣١مراجعة احلسابات للفترة املالية املنتهية يف       "حسابات األمم املتحدة يف تقريره عن       

 الذي ذكر أن البيانات املالية ملشاريع التنفيذ الوطين تشوهبا أوجه نقص متكررة يف عملية التـدقيق                 )٣١("٢٠٠٧
صندوق األمم املتحدة للسكان (النتائج، األمر الذي دفع اجمللس إىل إصدار آراء متحفظة بشأن مراجعة احلسابات و

  :، وبوجه خاص)ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

مل تقدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عدداً كبرياً من شهادات مراجعة احلسابات فيما يتعلق                 •
  ؛)٣٢( مليون دوالر٢٨٧,٥ بطريقة التنفيذ الوطين، البالغ جمموعها ٢٠٠٧ف املتكبدة يف عام باملصاري

أشار جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة إىل أوجه النقص يف تقارير مراجعة احلسابات الـيت                 •
وكانت . تلقاها من مراجعي حسابات صندوق األمم املتحدة للسكان بشأن مشاريع التنفيذ الوطين

اعي قلقهم الرئيسية تتعلق مبدى كفاءة تقارير مراجعة احلسابات، نظراً إىل أن بعض املشاريع مل           دو
وباإلضافة إىل ذلـك،    . يتم تقدمي تقارير بشأهنا أو اتبعت بشأهنا معايري إبالغ تفتقر إىل االتساق           

ـ      جالت الحظ اجمللس أوجه قصور يف اختيار وتعيني مراجعي احلسابات، وأوجه عدم اتساق يف س
  .)٣٣(األداء ويف قواعد بيانات نتائج تدقيق مصاريف مشاريع التنفيذ الوطين

وأُبلغ املفتشان بأن هذا الوضع يرجع يف بعض احلاالت إىل أن األسس املرجعية احلكومية ال تضاهي املعايري   - ٦٩
البشرية يف جمـال احملاسـبة      الدولية، إضافة إىل القدرة احملدودة لبعض احلكومات املتلقية من حيث كفاءة املوارد             

كما أن سياسات وإجراءات مراجعة احلسابات اخلاصة باملنظمات ال تتطابق بالضرورة مـع    . ومراجعة احلسابات 
اإلجراءات احلكومية، األمر الذي يسبب االلتباس ملراجعي حسابات املشاريع والربامج املنفذة على املستوى الوطين 

وأشري أيضاً إىل أن ال مركزية العمليـات        . استخدامها ملراجعة احلسابات  من حيث جمموعة السياسات الواجب      
  جعلت من الصعب توفري الوثائق ملراجعي حسابات تلـك املـشاريع والـربامج يف الوقـت املناسـب علـى                    

  . املستوى املركزي

  :باتوقد وردت الردود التالية بشأن املعوقات اليت ووجهت أثناء القيام بوظيفة مراجعة احلسا  - ٧٠

                                                      

خالصة وجيزة ألهم النتائج واالستنتاجات الواردة يف التقارير اليت أعدها جملس مراجعي احلـسابات               )٣١(
  .٣٨- ٣٦ و٢٠ و١٧، الفقرات )A/63/169(رهتا الثالثة والستني للجمعية العامة يف دو

)٣٢( A/63/169 ١٧، الفقرة.  
  .٣٨ و٢٠املرجع نفسه، الفقرتان  )٣٣(
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ويتم التعاقد على موارد إضافية عن طريق . نقص املوارد الالزمة إلدارة الوظيفة على النحو املناسب  •
ويقوم خرباء استشاريون يف جمال مراجعة احلسابات بتقدمي        . اللجوء إىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة    

  .املساعدة يف عملية االستعراض واإلبالغ
جمال مراجعة احلسابات واستبقاؤهم للمساعدة يف استعراض نتائج        تدريب اخلرباء االستشاريني يف       •

  .مراجعة احلسابات واإلبالغ عنها كل سنة
كرب عدد التقارير، وخطط عمل املتابعة، وإدخال البيانات وحفظها، ومتابعة اإلحصاءات الدقيقة              •

  .خيضع للمراقبة إىل املوارد الكافية وإىل نظام بيانات واالفتقاروالكاملة واإلبالغ عنها، 

وعالوة على ذلك، يكون احلوار بني احلكومة واملنظمة ومراجعي احلسابات خـالل عمليـة مراجعـة                  - ٧١
وبالتايل، هناك حاجة إىل بـذل      . احلسابات حمدوداً يف بعض احلاالت، األمر الذي يفضي إىل حاالت سوء تفاهم           

إىل ذلك أن مراجعي احلسابات الوطنيني، الذين يأتون ويضاف . جهود إضافية لتعزيز القدرة الوطنية يف هذا اجملال
أساساً من القطاع اخلاص، ال يكونون ملمني يف بعض احلاالت باملعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة وال باملعايري 

  .احملاسبية الدولية للقطاع العام

فيذ الوطين ومراجعة حـسابات هـذه       ومن بني القضايا املثارة عدم وجود اتصال بني إدارة مشاريع التن            - ٧٢
ويبدو أن الوكاالت تفهم مراجعة احلسابات على أهنا جمرد خطوة من خطوات الدورة تتم يف هناية هذه                 . املشاريع
وهذا يعين أنه يتم حتديد قدر كبري من املشاكل يف مرحلة الذروة وليس يف املراحل السابقة، وبالتايل، فإن . الدورة

ويف هذا الصدد، يتعني إعادة النظر يف إجراءات مراجعة         . بات ال تدخل ضمن نطاق الدورة     نتيجة مراجعة احلسا  
ويشار إىل حالة صندوق    . احلسابات وينبغي أال تدرج هذه اإلجراءات يف النهاية بل منذ البداية مع عملية التنفيذ             

الذين يتبع كل منهم هنجاً خمتلفة، األمم املتحدة للسكان الذي يستعني بعدد كبري من مراجعي احلسابات اخلارجيني 
وبالتايل، مثة حاجة إىل مـساوقة ومواءمـة قواعـد    . )٣٤(األمر الذي جيعل عملية مراجعة احلسابات عملية صعبة       

ومبا أن األسس املرجعية ملراجعي احلسابات الـوطنيني الـذين          . وإجراءات مراجعة احلسابات على مستوى املقر     
التنفيذ الوطين ال تضاهي على الدوام املعايري الدولية ملراجعة احلسابات، مما جيعل يقومون مبراجعة حسابات مشاريع 

جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة يصدر آراء منطوية على حتفظات، يرى املفتشان أن هناك حاجة إىل املزيد                 
  .من تعزيز هذه القدرة الوطنية

  . ة كفاءة التنفيذ على املستوى الوطينويتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل زياد  - ٧٣

                                                      

ذكر صندوق األمم املتحدة للسكان يف هذا الشأن أنه حسَّن اختصاصات مراجعة حسابات مشاريع               )٣٤(
وتوفر االختصاصات احلالية مزيداً من التفاصيل . فقد وسع نطاق مراجعة احلسابات. التنفيذ الوطين ويواظب على حتسينها

عن العمل الذي يتعني أن يقوم به مراجعو احلسابات، وهي تشترط عمليات تصديق إضافية ومالحظات أكثر تفـصيالً                  
ومتثلت املعوقات اليت واجهها صندوق األمم املتحدة للسكان يف نقص املوظفني الالزمني الستعراض ". املادية"بشأن تقييم 

وجيدر باملالحظة أن الصندوق أنشأ . قارير التنفيذ الوطين، وإبداء املالحظات للمكاتب القطرية وإبالغ النتائج إىل اإلدارةت
  .يف املقر فريقاً خمصصاً ملعاجلة القضايا املتعلقة حتديداً بالتنفيذ الوطين ولتفّحص القدرة العامة فيما يتعلق بالتنفيذ الوطين
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  ٦التوصية 

ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الشامل الذي جتريه كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة   
التنفيذية من أجل التنمية والذي سيجرى يف دورهتا اخلامسة والستني، وللهيئات التـشريعية للمنظمـات               

ت املتلقية على تعزيز قدرهتا يف جمال احملاسبة ومراجعة احلسابات، عن طريق            التابعة هلا، أن تساعد احلكوما    
  .التدريب املركَّز، حسب االقتضاء، لتمكينها من مضاهاة املعايري الدولية

  الرصد والتقييم

فقد الحظ املفتشان يف بعض احلاالت أن مدير املشروع . يعاين جمال الرصد والتقييم من بعض نقاط الضعف  - ٧٤
نفذ على املستوى الوطين يقوم بصورة مستقلة بعملية رصد وتقييم هذه املشاريع وحيل يف بعض احلـاالت حمـل                   امل

عملية رصد وتقييم األنشطة التنفيذية، مبـا يف ذلـك،          "احلكومات املتلقية، علماً بأن اجلمعية العامة نصت على أن          
  . )٣٥(" حمايدة ومستقلة وأن ختضع متاماً لقيادة احلكومةينبغي أن تكون... حسب االقتضاء، عمليات التقييم املشتركة 

ويف حاالت أخرى، اضطر الشركاء املنفذون إىل القيام بعملية رصد وتقييم مشتركة ملـشاريع التنفيـذ                  - ٧٥
وباإلضافة إىل ذلك، قيَّمت بعض . الوطين بالتعاون مع احلكومة املعنية نتيجة لضعف قدرة بعض احلكومات املتلقية

ديق والربامج عملية رصد التنفيذ على املستوى الوطين بأهنا، بوجه عام، عملية صـعبة ومرهقـة بـسبب                  الصنا
ويصعب عملياً حتديـد    . البريوقراطية احلكومية وضعف الكفاءة وكذلك، يف بعض احلاالت، التدخالت السياسية         

 وإطار املوارد وخطط العمل غري مؤشرات رصد عملية وقابلة للقياس بسبب وجود عوائق متعددة، منها أن النتائج
حمددة حتديداً دقيقاً، وأن قدرة بعض الشركاء املنفذين الوطنيني، الذين يفترض أن يرصدوا مشاريع التنفيذ الوطين، 

  .هي قدرة حمدودة

 تقييمـاً   ٢٥٠ويف هذا السياق، أبلغ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املفتشني بأنه كان يتسلم سنوياً زهـاء                  - ٧٦
 تقييماً لربامج وسياسات واسـتراتيجيات حكوميـة        ٢٥٠وأفادت منظمة اليونيسيف بأهنا تسلمت      . للتنفيذ الوطين 

إال أنه ال يوجد تقييم شامل لنواتج التنفيذ الوطين املتحققة،          . يتلقى الكثري منها مساعدة مالية وتقنية من اليونيسيف       
 املفتشان أن التنفيذ الوطين، بوصفه طريقة ومعياراً لألنشطة         والحظ. بسبب عدم توفر الوقت الكايف واملوارد لذلك      

التنفيذية ألجل التنمية، مل خيضع حىت اآلن لتقييم شامل على نطاق املنظومة من منظور الكفاءة والفاعلية بالقياس إىل   
 كل ثـالث     بشأن االستعراض الشامل الذي جيري     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤الكلفة استناداً إىل القرارين الصادرين يف عامي        

سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بوصف هذين القرارين معيارين مرجعيني، ال سيما وأن التنفيـذ   
  ".توحيد األداء"الوطين يستخدم يف البلدان اليت أرادت أن جترب تطبيق مبادرة األمم املتحدة املسماة 

مليدانية للوكاالت املتخصصة على أنه إذا مل تعـاجل         وعالوة على ذلك، شدد تقييم أجراه أحد املكاتب ا          - ٧٧
  .نقاط الضعف املتأصلة السالفة الذكر، فإن األنشطة املقبلة ستتعرض ملخاطر كبرية

                                                      

 .٤٨، الفقرة ٥٦/٢٠١ قرار اجلمعية العامة )٣٥(
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خطة عمل الربامج (والربنامج الرئيسي . وأُبلغ املفتشان بأنه ال توجد متابعة للنتائج اليت يسفر عنها التقييم  - ٧٨
أمـا يف   . زانية الربناجمية هو دورة من سنتني يف حالة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة           املتوافق مع املي  ) القطرية

حالة الصناديق والربامج، فإن دورة خطة عمل الربامج القطرية وامليزانية هي عادة مخس سنوات، كمـا ذكـر                   
  .ثري على حتسني الربامجوالتقييم الشامل ضعيف وغري فعال متاماً إذ ليس له تأ. صندوق األمم املتحدة للسكان

ويعتقد املفتشان أن تنفيذ التوصيتني التاليتني سيؤدي إىل حتقيق وفورات مالية كبرية وسيزيد كفاءة التنفيذ   - ٧٩
  . الوطين على التوايل ومن مث، سيكون له وقع إجيايب على إجناز عمليات التنفيذ الوطين ككل

  ٧التوصية 

ا بشأن االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنـشطة         ينبغي للجمعية العامة، يف مداوالهت      
التنفيذية من أجل التنمية والذي ستجريه يف دورهتا اخلامسة والستني، أن تنظر يف دمج رصد وتقيـيم التنفيـذ                   

ة الوطين دجماً أكثر صرامة يف الربامج القطرية، وخباصة خطة عمل الربامج القطرية، حسب االقتضاء، حتت القياد               
  .العامة للحكومة املتلقية، مع تقدمي مساعدة من جانب مؤسسات منظومة األمم املتحدة عند االقتضاء

  
  ٨التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إيالء األولوية إىل تعزيز قدرات التقيـيم        
قييم التنفيذ الوطين بغية التأكد من تنفيذ النتـائج         الوطنية يف البلدان املتلقية وإنشاء عملية متابعة لتقارير ت        

  .والتوصيات الواردة يف تقارير التقييم

   التحديات- رابعاً 
   العوامل الداخلية واخلارجية- ألف 

  :من بني عوامل اخلطر احملتملة املرتبطة باملشاريع املنفذة على املستوى الوطين العوامل التالية  - ٨٠

   بني بعض مقدمي األموال والشركاء املنفذين؛نقص املهنية والثقة  )أ(  
  خبس تقدير كلفة املشاريع؛  )ب(  
  نقص املهارات اخلاصة بإدارة املشاريع لدى النظراء الوطنني؛  )ج(  
  عدم االستقرار السياسي وتغري احلكومات؛  )د(  
  ضعف االلتزام من جانب بعض احلكومات؛   )ه(  
  لفساد؛ضعف الدوافع لدى موظفي احلكومة، وا  )و(  
  .حاالت الطوارئ، والكوارث، وما شاهبها، مبا يف ذلك احلروب واملنازعات  )ز(  
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. وقد برز عرب االستبيانات واملقابالت اليت أجريت بشأن التنفيذ على املستوى الوطين عدد من التحديات                - ٨١
يد يف اآلن ذاته بإطار احملاسبة، ويتمثل الشاغل الرئيسي يف كيفية حتقيق نتائج إمنائية من خالل تنمية القدرات والتق

  .وهو إطار ينبغي توضيحه بشكل أكرب

وميكن تلخيص هـذه    . ويواجه التنفيذ على املستوى الوطين عدداً من القضايا املتصلة باحملاسبة واملخاطر            - ٨٢
  :القضايا على النحو التايل

بسيط واملواءمة، فإن السياسات    اإلعمال على املستوى الوطين والت    /نظراً إىل الطابع املتطور للتنفيذ      •
وقد أدى ذلـك إىل     . واإلجراءات واملضامني التوجيهية تتخلف يف بعض األحيان عن ذلك التطور         

  حاالت من عدم التساوق يف جمال املصطلحات، ومن مث إىل بعض حاالت سوء فهم لإلطار الراهن؛
صد ومراقبة نوعية مراجعة احلسابات، مثة نقص يف القدرات واملوارد الالزمة للقيام على حنو فعال بر  •

ومتابعة تقارير مراجعة حسابات املشاريع، وتدريب املوظفني القُطريني على كيفية التعامـل مـع              
وال تستند عمليات مراجعـة     . مراجعة احلسابات وكيفية االستفادة على أفضل وجه من نتائجها        

ار املصاريف املتكبـدة وال تأخـذ يف        حسابات املشاريع املنفذة على املستوى الوطين إال إىل مقد        
 الفنية واإلدارية علـى     - االعتبار مجيع عوامل اخلطر ذات الصلة األخرى املرتبطة جبميع اجلوانب           

   املتصلة باملشاريع املنفذة على املستوى الوطين يف البلدان اليت تطبق مثل هذه الربامج؛- السواء 
  املشاريع؛/رصد تنفيذ الربامجلدى بعض املكاتب القطرية قدرة ضعيفة على   •  

احلكومة علـى تنفيـذ     /البلد) أو عدم قدرة  (إن املكتب القُطري ال يتناول بصورة وافية قدرة           •
وعالوة على  . املشاريع، سواء فيما يتعلق بالقضايا الفنية أو فيما يتعلق باإلدارة املالية للمشاريع           

 األحيان، إىل دعم من املكاتب القطرية،       ذلك، حيتاج التنفيذ على املستوى الوطين، يف كثري من        
  .وبالتايل، يوجد ضغط إضايف على قدرة املكاتب القطرية ومواردها

ويوفر . وينبغي أن تشكل إدارة املخاطر جزءاً ال يتجزأ من املشاريع والربامج املنفذة على املستوى الوطين        - ٨٣
و مدمج بصورة رمسية يف عمليـات الربجمـة القطريـة    النهج املنسق للتحويالت النقدية هنجاً إلدارة املخاطر، وه   

اإلعمال ومعاجلتها على   /وينبغي تقييم املخاطر احملتملة اليت قد يكون هلا تأثري حاسم على عملية التنفيذ            . املشتركة
ويف هذا الصدد، أشار أحد الصناديق والربامج إىل        . إعمال األسلوب على حنو فعال    /النحو املناسب لضمان تنفيذ   

 املوارد البشرية املؤهلة الالزمة للنهوض باحتياجات املشاريع املنفذة على املستوى الوطين، أو إىل األخطـار         نقص
  .األمنية، أو ضعف البنية التحتية، أو عدم إمكان التعويل على نظم االتصاالت

حـاالت  : ينومن بني الصعوبات اليت حددهتا بعض مؤسسات منظومة األمم املتحدة على الصعيد امليدا              - ٨٤
التأخري يف ختطيط وتصميم الربامج واملشاريع الوطنية؛ وحاالت التأخري يف حتويل األموال، وحاالت التـأخري يف                
اإلبالغ احلكومي، اليت تفضي بدورها إىل حاالت تأخري يف تسليم النواتج؛ وضعف مرتبات املوظفني الـوطنيني                

؛ وارتفاع معدل تبدل املوظفني، وبالتايل، تكرار نفس التدريب         العاملني يف املشاريع املنفذة على املستوى الوطين      
وتبديد املوارد؛ ورداءة نوعية الرصد والتقييم؛ والتوحيد القياسي، وسوء اإلدارة، وتبـاين القواعـد واألنظمـة                
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مر الذي اإلعمال على املستوى الوطين، األ/واإلجراءات بني الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة بشأن التنفيذ
  .يؤدي أحياناً إىل االلتباس وإىل صعوبات على صعيد التنفيذ

ومثة حتويالت أخرى يواجهها التنفيذ على املستوى الوطين تتعلق بالتعاون والتنسيق والتواصل فيما بـني                 - ٨٥
  . خمتلف اجلهات املعنية

  التعاون  )أ(  

اً، وخاصة يف التماس املوافقات على بـرامج    تعترب عمليات التخطيط الطويلة والثقيلة من الصعوبات أيض         - ٨٦
التعاون القطرية اجلديدة؛ وما زالت أوجه التآزر فيما بني األفرقة القطرية معدومة، وخاصة جراء الفراغ الـذي                 

  . خلَّفته الوكاالت غري املقيمة، مع ما يترتب عليه من تأثري على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

  يقالتنس  )ب(  

وباإلضافة إىل ذلك، أشري    . هناك الكثري من األطراف الذين لديهم درجات خمتلفة من القدرة على الربجمة             - ٨٧
  .إىل األدوار املتغرية للمؤسسات احلكومية بوصفها من بني املشكالت

  التواصل  )ج(  

مم املتحدة مـن جهـة،      إن تبادل املعلومات غري املنتظم فيما بني الصناديق والربامج وسائر وكاالت األ             - ٨٨
. واهليئات احلكومية من جهة أخرى، ميثل صعوبة ترجع إىل اختالف يف فهم القضايا موضوع الرهان واالهتمام هبا

  .وإن عملية إصالح األمم املتحدة واملساوقة واملواءمة هي عمليات متطورة

فأة مناسبة للعاملني الوطنيني الذين ويرى املفتشان أنه يتعني على األفرقة القطرية أن تقترح مستويات مكا  - ٨٩
يوظَّفون يف وحدات تنفيذ املشاريع على املستوى الوطين بغية إبطاء سرعة تبدهلم، وضمان اسـتدامة اإلنتـاج،                 

  .وحتقيق وفورات عن طريق ترشيد التدريب

لتواصل من خالل   ويرى املفتشان أيضاً أنه ينبغي معاجلة الصعوبات القائمة يف جمال التعاون والتنسيق وا              - ٩٠
  . حتسني التنسيق واملواءمة؛ ويعتقدان أن تنفيذ التوصية التالية سوف يزيد فعالية التنفيذ على املستوى الوطين

  ٩التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يقدموا إىل هيئاهتم التشريعية، عـن                
بالتنسيق، اقتراحات هتدف إىل زيادة تبـسيط ومواءمـة القواعـد           طريق جملس الرؤساء التنفيذيني املعين      

واإلجراءات الناظمة للتنفيذ على املستوى الوطين، لضمان االتساق فيما بني مؤسسات منظومـة األمـم               
  .املتحدة على مستوى املقر واملستوى امليداين
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   البعد اإلقليمي- باء 

أصبحت تسمى جملس الرؤساء التنفيذيني ( التنسيق اإلدارية ، نصت املبادئ التوجيهية للجنة١٩٩٨يف عام   - ٩١
بشأن التنفيذ على املستوى الوطين على أنه بالرغم من أن التنفيذ على املستوى الوطين قد ُصمم يف ) املعين بالتنسيق

 إذ ميكـن    األصل للمشاريع واألنشطة الوطنية فإنه ميكن استخدام مبادئه يف املشاريع اإلقليمية ودون اإلقليميـة،             
للكيانات اإلقليمية أو دون اإلقليمية أو احلكومات املتلقية أن تتوىل مسؤولية إدارة األنشطة نيابة عـن البلـدان                  

  . )٣٦(املشاركة أو باالتفاق معها

 بـشأن   ٢٠٠٧ الذي اختذته يف عـام       ٦٢/٢٠٨وباإلضافة إىل ذلك، شجعت اجلمعية العامة يف قرارها           - ٩٢
جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة االستعراض الشامل الذي 

جهاز األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيز التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية على الصعيدين             "من أجل التنمية،    
وعالوة على . )٣٧("والية كل منهااإلقليمي ودون اإلقليمي ومع املصارف اإلقليمية، حسب االقتضاء ومبا يتمشى و

إىل اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة أن تواصل تطوير قدراهتا التحليلية لدعم املبادرات اإلمنائية "ذلك، طلبت 
على املستوى القطري، بناًء على طلب البلدان املستفيدة من الربامج، وأن تدعم التدابري املتخذة لزيادة تكثيـف                 

  .)٣٨(" الوكاالت على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليميالتعاون بني

ويف هذا اإلطار، ميكن جلميع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ولسائر الكيانات اإلقليمية ودون اإلقليمية أن   - ٩٣
فر وعلى الرغم من أن اللجان اإلقليمية تـو . تكون من الشركاء املنفذين للمشاريع والربامج على املستوى الوطين   

أطراً حكومية دولية للتعاون على الصعيد اإلقليمي، فقد أشري مع ذلك إىل أنه مل يتم حتقيق الشيء الكثري يف تنفيذ          
  .الربامج واملشاريع على الصعيد اإلقليمي

تنفذ بصورة مباشرة مشاريع التعاون التقين اخلاصة "واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   - ٩٤
وعلى الرغم من أن اللجنة ليست لديها يف العادة مشاريع تنفيذ على املستوى ". ، مركزةً على التعاون اإلقليميهبا

الوطين، فإن بعض أنشطة التعاون التقين تنفذ من قبل احلكومات واملؤسسات الوطنية يف سياق اجلهود العامة اليت                 
  .ة االقتصادية واالجتماعية يف آسيا واحمليط اهلادئتبذهلا اللجنة لتعزيز التعاون اإلقليمي من أجل التنمي

أما اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، فال تضطلع بدور يف سياق مشاريع التنفيذ الوطين اليت   - ٩٥
 غري أهنـا تـشارك  . تتناول بوجه خاص قضايا عابرة للحدود كقضايا املياه واألوبئة واهلجرة والكوارث الطبيعية           
إطار عمـل األمـم     /مشاركة فعالة، عن طريق مكاتبها دون اإلقليمية، يف عملية صياغة التقييم القطري املشترك            

وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا تضطلع بدور املنسق على املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي . املتحدة للمساعدة اإلمنائية

                                                      

على املستوى الوطين اليت أقرت باسم جلنة التنسيق اإلداريـة مـن قبـل اللجنـة                اإلعمال  ترتيبات التنفيذ و   )٣٦(
  .٣٧، الفقرة ١٩٩٨سبتمرب /االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية يف دورهتا الثالثة عشرة، نيويورك، أيلول

  .١٠٧الفقرة ، ٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة  )٣٧(
  .١٠٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٨(
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أولويات الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا يف إطار االحتاد         يف إطار آلية التنسيق اإلقليمية، آخذة يف االعتبار         
األفريقي ومصرف التنمية األفريقي واالحتادات االقتصادية اإلقليمية الرئيسية يف حشد موارد خارجة عن امليزانية،              

لقائمة علـى   مبا يف ذلك ألجل التعاون التقين، للنهوض باحتياجات الدول األعضاء على حنو يتمشى مع اإلدارة ا               
وإن توسيع آلية التنسيق اإلقليمية لتشمل على حنو خاص اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، . النتائج

يعزز االتساق على مستوى املنظومة يف تنفيذ الشراكة اجلديدة ألجل تنمية أفريقيا يف إطار برنامج االحتاد األفريقي 
  . أيضاً كإطار يف صياغة مشاريع التنفيذ الوطينلبناء القدرات، الذي يستخدم 

وأما اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابعة لألمم املتحدة، فتتبع أسلوباً معيناً                - ٩٦
 ففي بعض األحيان، تقوم احلكومات املهتمة الـيت       . لتنفيذ املشاريع، ولكن ليس عرب التنفيذ على املستوى الوطين        

توجد للجنة مكاتب وطنية فيها بتوفري املوارد للجنة من أجل تنفيذ مشاريع حمددة على املستوى الوطين، ويف هذه 
  . احلاالت، تتوىل اللجنة اإلقليمية إدارة األموال مركزياً

ـ                - ٩٧ ايري وبالنسبة للجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم املتحدة، اليت تضع صكوكاً قانونية وقواعـد ومع
طريقـة  "وأنظمة كوسيلة لتعزيز التعاون والتكامل على املستوى اإلقليمي، ال يعترب التنفيذ على املستوى الوطين               

ومع ذلك، فإن مكونات التنفيذ على املستوى الوطين تـزداد         . الرئيسية، وذلك بسبب طبيعة عمل اللجنة     " العمل
يز ملكية البلد هلذه املشاريع وتعزيز القدرات الوطنية للبلدان         باطراد يف مشاريعها اخلاصة بالتعاون التقين بغية تعز       

  . اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من أجل حتقيق التنمية املستدامة

وأما اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة، فإهنا ال تنفذ مشاريع معدة ألن تنفذ   - ٩٨
وتضطلع هبذه اجلهود   .  إال أهنا توفر الدعم التقين على املستوى الوطين للبلدان األعضاء فيها           .على املستوى الوطين  

  . يف إطار النهوض بالتعاون اإلقليمي يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية

وعلى الرغم من أن التنفيذ على املستوى الوطين قد ُصمم يف األساس للـربامج واملـشاريع واألنـشطة                    - ٩٩
أصبحت (ويف هذا الصدد، ذكرت جلنة التنسيق اإلدارية        . لوطنية، فإنه ال ميكن االستهانة بدور اللجان اإلقليمية       ا

أن املعارف الواسعة هلذه اللجان وخرباهتا االقتصادية تنطوي  ) تسمى اآلن جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق      
اقترحت أن يستشري املنسقون املقيمون اللجان اإلقليمية يف        على إمكانات كبرية إلقامة الشبكات والشراكات، و      
وهكذا ميكن إقامة أوجه تآزر بني الربامج اإلقليميـة         . )٣٩(إعداد الربامج القطرية من أجل إدراج املنظور اإلقليمي       

  . والوطنية، وخاصةً إذا كانت تتناول قضايا عابرة للحدود

 متاماً أن تقدم اللجان اإلقليمية خربة حمددة إىل مشاريع تشمل مشاريع ويؤيِّد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  - ١٠٠
إال أن املفتشْين يريان أن     . منفَّذة على املستوى الوطين، ويعتقد أن املشاريع العابرة للحدود ُتعترب مشاريع إقليمية           

لدان جماورة تعـاجل قـضايا   املشاريع اإلقليمية العابرة للحدود قد تشمل مشاريع منفذة على املستوى الوطين يف ب     
  .كاملياه واألرصاد واألوبئة وما إىل ذلك

                                                      

  ).١٠، الفقرة (A/50/113/Add.1األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مذكرة من األمني العام  )٣٩(
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وعليه، يعتقد املفتشان أن املشاريع املنفّذة يف البلدان اجملاورة، وإن كانت تنفَّذ على املستوى الوطين، تقع   - ١٠١
وم، على حنو يتماشى ويريان يف هذا الصدد أنه ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن تق. ضمن البعد اإلقليمي

، باستخدام آلية التنسيق اإلقليمية لتيسري تنسيق وتعزيز األعمال املشتركة مع اللجـان             "توحيد األداء "مع مبادرة   
  اإلقليمية يف القضايا العابرة للحدود من أجل االستفادة إىل احلد األقصى مـن تـأثري التنفيـذ الـوطين علـى                     

  .املستوى اإلقليمي

ذلك، يؤيد املفتشان الرأي القائل إن التعاون على املستوى األقاليمي قد كان ُبعداً جمهوالً              وعالوة على     - ١٠٢
ويتطلب التعاون على املستوى األقـاليمي      . نسبياً من أبعاد التعاون املتعدد األطراف ضمن منظومة األمم املتحدة         
ويف هذا الصدد، يعتقـد   . ادي واالجتماعي املزيد من التفكري املتعمِّق والتوجيه السياسي من جانب اجمللس االقتص         

املفتشان أن التنفيذ على املستوى الوطين هو ميدان من ميادين التعاون األقاليمي يستحق أن يفكِّر فيـه اجمللـس                   
اً وأن يقدم توجيهات بشأنه على صعيد السياسة          ومن شأن تنفيذ التوصية التالية     . )٤٠(االقتصادي واالجتماعي ملّي

  . إعمال التنفيذ على املستوى الوطينأن يزيد فعالية

  ١٠التوصية 

ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الشامل القادم الذي جتريه كل ثالث سنوات لسياسة                
األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، وللمجلس االقتصادي واالجتماعي، أن يطلبا من              

دة تعزيز التنسيق مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة يف ختطيط وتنفيذ ومتابعة مؤسسات منظومة األمم املتح
املشاريع املنفَّذة على املستوى الوطين عن طريق نظام املنسِّق املقيم وآلية التنسيق اإلقليمية، وإدراج املنظور 

ال سيما الربامج اليت تتنـاول     اإلقليمي وإقامة أوجه تآزر بني الربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، و          
  .مشاريع عابرة للحدود

   استنتاجات- خامساً 
  :حدَّد املفتشان بعض الدروس املستخلصة استناداً إىل الردود على االستبيانات وإىل املقابالت، على النحو التايل  -١٠٣

ركيز بصورة أكرب على    يشجِّع التنفيذ على املستوى الوطين االعتماد على الُنظُم الوطنية، مع الت            )أ(   
  تنمية القدرات، واالستدامة، وزيادة فعالية عمليات األمم املتحدة بوجه عام يف امليدان؛

وحتقيقاً هلذه الغاية، من األمور األساسية توفُّر االستعداد وااللتزام لدى احلكومات لضمان امللكية   )ب(
 الستمرار وجود مشاريع تنفَّذ     يليها شرط أساس  ووجود مؤسسات حكومية ميكن التعويل ع     . والقيادة الوطنيتني 

وعليه، حيتاج التنفيذ على املستوى الوطين، بوجه عام، إىل استثمار ذي شأن يف جمال تعزيز               . على املستوى الوطين  
  املؤسسات احلكومية وتنمية القدرات؛

                                                      

 .١٩٢، الفقرة E/1998/65/Add.1التعاون اإلقليمي يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما،  )٤٠(
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ى املستوى الـوطين،  ينبغي زيادة التركيز على إدارة املخاطر وتنمية القدرات يف إطار التنفيذ عل          )ج(
  لضمان التقيد بقواعد األمم املتحدة وأنظمتها؛

ينبغي إدارة املوارد، مبا يف ذلك مبوجب األنظمة والقواعد احلكومية، على حنو يتماشـى مـع                  )د(
  األنظمة والقواعد املالية املعمول هبا يف منظومة األمم املتحدة؛

عي احلسابات احلكوميني يف عمليـات مراجعـة        يلزم املزيد من التدريب لتحسني مستوى مراجِ        )ه(
  حسابات املشاريع والربامج املنفَّذة على املستوى الوطين، مبا يف ذلك التدريب على املعـايري احملاسـبية الدوليـة                  

  للقطاع العام؛
إن حتقيق االنسجام بني السياسات، واملصطلحات، وبرامج التدريب، عوامل رئيسية يف احملافظة              )و(

  ام احلكومات وخفض تكاليف املعامالت؛على اهتم
ينبغي حتديد وضع مشاريع التنفيذ الوطين ضمن الربامج القطاعية ووضع طرائق تتقيد مبؤشرات               )ز(

   بشأن فعالية املعونة؛٢٠٠٥إعالن باريس لعام 
 من جانب البلدان الـيت    " توحيد األداء "استناداً إىل الدروس املستخلَصة من الشراكة يف مبادرة           )ح(

رغبت يف تطبيق هذه املبادرة بصورة جتريبية حتت رعاية األمم املتحدة، يتعني اختاذ عدد من التدابري اإلصـالحية                  
بشأن التنفيذ على املستوى الوطين لتحسني التعاون والتنسيق بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة وسائر الشركاء      

   والقيادة احلكومية يف إعمال التنفيذ على املستوى الوطين؛على املستوى القطري، من أجل تعزيز القدرات الوطنية
ينبغي ملؤسسات منظومة األمم املتحدة إيالء قدر أكرب من األمهية إىل إجراء تقيـيم للقـدرات                  )ط(
كجزء مـن  ) التقنية، بل القدرات اإلدارية، مبا فيها إدارة الصناديق، أيضاً  /ليس فقط اجلوانب املوضوعية   (الوطنية  
  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛/التقييم القطري املشتركعملية 

إن إنشاء قدرات مناسبة، وخاصة يف أفقر البلدان ويف البلدان اخلارجة من نزاعـات، سـوف                  )ي(
وعليه، فإن عملية التنفيذ اليت تقودها احلكومة تقتضي أن يتحمل الشركاء املنفِّـذون             . يستغرق الكثري من الوقت   

وينبغي أن خيفِّفوا من املخاطر من خالل تشجيع السياسات . طر أكرب وأن يقوموا بشكل مستدمي بعملية اإلبالغخما
  .الوطنية اليت تنهض باحملاسبة وببناء القدرات

  :وحّدد املفتشان أفضل املمارسات استناداً إىل الردود على االستبيانات وإىل املقابالت، وهي تشمل ما يلي  -١٠٤

  ؤسسات والبىن التحتية الوطنية املتينة؛امل  )أ(   
  ُحسن اإلدارة، وسالمة السياسات، ووجود هياكل مالية وإدارية وطنية قابلة لالستمرار؛  )ب(   
  املنظمـات  /عملية انتقاء دقيقة للشركاء املنفِّذين، مبا يف ذلك تقييم قـدرات اجملتمـع املـدين                )ج(   

  غري احلكومية؛
   موفِّري األموال والشركاء املنفِّذين؛احلوار املستمر بني  )د(   
  توافر موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق إجنازات يف القضايا اجلوهرية؛  )ه(   
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أمهية اتِّباع ُنُهج متكاملة على مجيع املستويات يف حتقيق أقصى قدر من النتائج بالقدرات التقنية                 )و(
  واملالية احملدودة للشركاء املنفِّذين؛

  . قدرة وطنية قابلة لالستمرار يف جمال مراجعة احلسابات والرصد والتقييمتوفر  )ز(   

وقد اقترح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بغية تقاسم ونشر أفضل ممارسات التنفيذ على املستوى الوطين                 - ١٠٥
اإلمنائية لألمـم   فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وضع استراتيجية لتقاسم املعارف عن طريق اجملموعة              

  .املتحدة، وخاصة ضمن إطار شبكة ممارسات التنسيق التابعة للمجموعة

 املبينة أدناه إىل نشر الدروس املستخلَصة وأفضل املمارسات بني مجيع مؤسسات            ١١وُيرمى من التوصية      
  .منظومة األمم املتحدة

  ١١التوصية 

تحدة تقاسم ونشر الدروس املستخلَصة من برامج       ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم امل        
ومشاريع التنفيذ على املستوى الوطين وأفضل املمارسات املتَّبعة يف هذا اجملال فيما بني مجيع مؤسسات منظومة                
األمم املتحدة ضمن إطار جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وال سيما اجملموعة                

  .ائية لألمم املتحدة، هبدف حتسني إعمال التنفيذ على املستوى الوطين وممارساتهاإلمن
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  املرفق األول
  سياق السياسة العامة للتنفيذ على املستوى الوطين

 بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثـالث         ٤٧/١٩٩، أكدت اجلمعية العامة جمدداً، يف القرار        ١٩٩٢يف عام     
ينبغي أن يكون هو    ة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، أن التنفيذ الوطين               سنوات لسياسة األنشط  

  .، مع أخذ احتياجات وقدرات البلدان املتلقية يف االعتبارالقاعدة
 الذي اعتمدته بشأن االسـتعراض الـسالف        ٥٠/١٢٠، قررت اجلمعية العامة، مبوجب القرار       ١٩٩٥ويف عام     

فيما يتعلق بالتنفيذ     حتسني التعاريف واملبادئ التوجيهية    ر، وجوب أن تواصل منظومة األمم املتحدة العمل من أجل         الذك
  .الوطين والنهج الربناجمي

  الذي اعتمدته بشأن االستعراض السالف الـذكر،       ٥٣/١٩٢، وفرت اجلمعية العامة مبوجب القرار       ١٩٩٨ويف عام     
  :للتنفيذ الوطيننطاقاً أوسع 

وقررت أنه ينبغي ملنظومة األمم املتحدة أن تستفيد إىل أقصى قدر ممكـن وعملـي مـن اخلـربة الوطنيـة                       •  
  والتكنولوجيات احمللية املتاحة؛

 لتـشجيع  سلع واخلدمات من البلدان الناميـة ودعت مجيع الصناديق والربامج إىل النظر يف سبل لزيادة شراء ال            •  
   التنفيذ الوطين؛التعاون بني بلدان اجلنوب ولتعزيز

وطلبت زيادة العمل على وضع مبادئ توجيهية مشتركة على الصعيد امليداين لتوظيف وتـدريب ومكافـأة                  •  
  موظفي املشاريع الوطنيني، مبن فيهم اخلرباء االستشاريون، بغية تعزيز االتساق يف املنظومة؛

  .جيع وحتسني التنفيذ الوطين وتوسيع نطاقهوطلبت إىل مؤسسات منظومة األمم املتحدة مواصلة العمل على تش  •  
  : الذي اعتمدته بشأن االستعراض السالف الذكر٥٦/٢٠١، يف القرار جمدداً اجلمعية العامة أكدت، ٢٠٠١ويف عام   
  وجوب أن تستفيد منظومة األمم املتحدة من اخلربات الوطنية والتكنولوجيا احمللية؛  •  
توجيهية مشتركة على الصعيد امليداين لتوظيف وتدريب ومكافأة موظفي       وجوب أن تضع هذه املنظومة مبادئ         •  

  املشاريع الوطنيني، مبن فيهم اخلرباء االستشاريون الوطنيون، من أجل إعداد وتنفيذ املشاريع والربامج اإلمنائية؛
يط قواعـدها   وطلبت اجلمعية العامة إىل الصناديق والربامج والوكاالت املتخصصة أن تدرس سبل زيادة تبـس               •  

  .وإجراءاهتا، ومنها إجراءات تنفيذ الربامج واملشاريع
 الذي اعتمدته بشأن االستعراض السالف الذكر، نطاق        ٥٩/٢٥٠اجلمعية العامة، يف القرار     وّسعت  ،  ٢٠٠٤ويف عام     

  :وأكدت من جديد أن اجلهاز اإلمنائي لألمم املتحدة  توسيعاً طفيفاًالتنفيذ الوطين
بوصفها القاعدة يف   خدم، إىل أقصى قدر ممكن، التنفيذ الوطين واخلربة والتكنولوجيات املتاحة           ينبغي أن يست    •  

  .إعمال األنشطة التنفيذية
 الذي اعتمدته بـشأن االسـتعراض   ٦٢/٢٠٨يف القرار بشكل أكرب أيضاً  وّسعت اجلمعية العامة،، ٢٠٠٧ويف عام    

  . السالف الذكر، نطاق التنفيذ الوطين
ن جديد أنه ينبغي جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يستخدم إىل أقصى حد ممكن التنفيذ الـوطين                 وأكدت م   •  

بالتركيز على الـبىن التحتيـة   واخلربة والتكنولوجيات املتاحة بوصفها القاعدة يف إعمال األنشطة التنفيذية          
  .ملؤسسات الوطنية واحملليةالوطنية، متفادياً، حيثما أمكن، ممارسة إنشاء وحدات تنفيذ موازية خارج ا

قرارات اجلمعية العامة بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا   :املصدر
  .منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية



  

 

35 

  املرفق الثاين

  )JIU/REP/2008/4 (أن توصيات وحدة التفتيش املشتركةحملة عامة عن اإلجراء الذي يتعني أن تتخذه املنظمات املشاركة بش
  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري املتوخى
األمم املتحدة 
* 

األونكتاد
 

مكتب األمم املتحدة املعين    
باملخدرات واجلرمية

 
برنامج األمـم املتحـدة     

للبيئة
 

برنــامج 
موئــل األمــم 

املتحدة
 

مفوضية األمم املتحـدة    
لشؤون الالجئني 

 

األونروا
 

برنامج األمـم املتحـدة     
اإلمنائي

 

صندوق األمم املتحـدة    
للسكان

اليونيسيف 
 

برنامج األغذية العاملي
 

مكتب األمـم املتحـدة     
خلدمات املشاريع

منظمة العمل الدولية 
 

منظمة األمـم املتحـدة     
لألغذية والزراعة

 

اليونسكو
 

منظمة
الدولية  الطـريان املـدين     

 

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 

 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
املنظمة العاملية لألرصـاد     

اجلوية
  

املنظمة البحرية الدولية
 

املنظمة العاملية للملكيـة    
الفكرية 

 

منظمة األمـم املتحـدة     
للتنمية الصناعية 

 

منظمة السياحة العاملية 
 

الو
الذريةكالة الدولية للطاقـة    

 

التقرير X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  الختاذ إجراء
 

 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  لإلحاطة
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ه ١التوصية 
                         ت ه ٢التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ز ٣التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ه ٤التوصية 
 ن ت ن ت ت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن  ن ن ن ن ن ن ز ٥التوصية 
 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ز ٦التوصية 
                         ت و ٧التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ز ٨التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ه  ٩التوصية 
                         ت ه  ١٠التوصية 
 ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ب  ١١التوصية 

  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا  )ت(  :مفتاح اجلدول
  .توصية يتخذ الرئيس التنفيذي إجراء بشأهنا  )ن(

  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة  :
تعزيز الكفـاءة؛   ) ز( وفورات مالية هامة؛     )و( تعزيز الفعالية؛    )ه( تعزيز املراقبة واالمتثال؛     )د(عاون؛   حتسني التنسيق والت   )ج( نشر أفضل املمارسات؛     )ب(حتسني املساءلة؛    )أ(: األثر املتوخى 

  . جوانب أخرى)س(
املتحدة  باستثناء األونكتاد، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم            ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          ∗  

  .للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واألونروا

 

--
--

- 
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   االقتصادي واالجتماعياجمللس     العامةاجلمعية
  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام     الدورة الرابعة والستون

   من جدول األعمال٣البند      من جدول األعمال١٣٨ و ٥٨البندان 
  تنميةالاألنشطة التنفيذية من أجل 
  وحدة التفتيش املشتركة

حـدة مـن أجـلاألنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا األمـم املت            
        التعاون اإلمنائي الدويل

تقرير وحدة التفتيش املـشتركة عـن تنفيـذ مـشاريع التعـاون الـتقين علـى                     
  الصعيد الوطين 

  
  مذكرة من األمني العام    

يتشرف األمني العـام بـأن حييـل طيـه تعليقاتـه وتعليقـات جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف                       
تنفيــذ ”يق علــى تقريــر وحــدة التفتــيش املــشتركة املعنــون منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــس

  . ، لتنظر فيها اجلمعية العامة)JIU/REP/2008/4(“ مشاريع التعاون التقين على الصعيد الوطين
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  موجز  
تنفيــذ مــشاريع التعــاون الــتقين علــى  ”املعنــون املــشتركة يقــوم تقريــر وحــدة التفتــيش    

حديد ونشر الـدروس املـستفادة واملمارسـات الفـضلى           بت “)JIU/REP/2008/4(الصعيد الوطين   
ــة احلــسابات         ــا مراجع ــا فيه ــصلة مب ــضايا ذات ال ــربامج، والق ــوطين للمــشاريع وال ــذ ال يف التنفي

  .والرصد والتقييم
ويعــرض هــذا التقريــر آراء مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن التوصــيات الــيت     

املالحظـات املقدَّمـة مـن      هـي خالصـة      املنظومـة    آراءو. يقدمها تقرير وحدة التفتـيش املـشتركة      
. املنظمــات األعــضاء يف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق 

ورحبت املنظمات األعضاء يف اجمللس هبذا التقريـر الـشامل الـذي يقـدم حتلـيالً وافيـاً للمـسائل                    
 والـــربامج، وأعربـــت عـــن موافقتـــها علـــى  والتحـــديات املتعلقـــة بالتنفيـــذ الـــوطين للمـــشاريع 

  .التوصيات عموماً
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  مقدمـة  -أوال   
تنفيــذ مــشاريع التعــاون الــتقين علــى  ”املعنــون املــشتركة يقــوم تقريــر وحــدة التفتــيش    - ١

 بتحديد ونـشر الـدروس املـستفادة واملمارسـات الفـضلى         “)JIU/REP/2008/4(الصعيد الوطين   
ــشاريع و   ــوطين للم ــذ ال ــة احلــسابات      يف التنفي ــا مراجع ــا فيه ــصلة مب ــضايا ذات ال ــربامج، والق ال

ــيم  ــذ     استعرضــت الو. والرصــد والتقي ــة بالتنفي ــية املرتبط ــات األساس ــا املعلوم وحــدة يف تقريره
 ختطــيط هــذه األنــواع مــن املــشاريع وتــصميمها  حللــتالــوطين بــصفته آليــة لتنفيــذ املــشاريع و 

ات الـيت تواجههـا املؤسـسات لـدى حتقيـق           اسـتعراض للتحـدي   علـى   ويشتمل التقريـر    . وتنفيذها
العقبات اليت تعترض سبيل منظومة األمم املتحدة يف سـعيها ملواءمـة   والتنفيذ الوطين للمشاريع،    

  . تنفيذ هذه األنواع من الربامج
  

  تعليقات عامة  -ثانياً   
هبــذا التقريــر الــشامل الــذي الرؤســاء التنفيــذيني جملــس  املنظمــات األعــضاء يفترحــب   - ٢

 تعـرب للمـسائل والتحـديات املتعلقـة بالتنفيـذ الـوطين للمـشاريع والـربامج، و               يقدم حتليالً وافيـاً   
  . الواردة فيهعلى التوصياتبشكل عام عن موافقتها 

أن التقرير يوحي يف بعـض األحيـان بـأن التنفيـذ الـوطين              مع ذلك   املؤسسات  وتالحظ    - ٣
ــة  ــدر للوكــاالت    طريق ــنفس الق ــصلُح ب ــصلة  املتخصــصة واملت ــات ذات ال ــا ونظم ــصناديق هب ال

لوكاالت املتخصصة واملنظمـات ذات الـصلة       املتبع يف ا  والربامج، وتشري إىل أن منوذج التشغيل       
وعلى الرغم من أن مشاريعها مدفوعـة       . ينبع من خصوصية الواليات اليت تضطلع هبا كل منها        

إن يع التنفيــذ الــوطين، فــبالطلــب، وقائمــة علــى احتياجــات البلــدان املتلقيــة، علــى غــرار مــشار 
ميكـن شـراؤها   الضرورية إلحـداث النتـائج املتوقعـة قـد ال تكـون متاحـة بـسهولة أو              املدخالت  

وباإلضـافة إىل ذلـك، تـضطلع الوكـاالت         . داخل البلد، األمر الذي يتطلب طريقة تنفيذ خمتلفة       
إقليمـي  (طين  املتخصصة واملنظمات ذات الصلة مبشاريع متعددة على مستوى غري املستوى الـو           

وتــشدد . الــوطينال تناســبها طريقــة التنفيــذ بالتــايل و)  علــى ســبيل املثــال،أو أقــاليمي أو عــاملي
تراعيهـا  أن يعتـرب مسـة خاصـة        إمنا  ونظر إىل ذلك نظرة سلبية،      املؤسسات على أنه ال ينبغي أن يُ      

  . املؤسسات لدى اختاذ القرارات املتعلقة بإجناز الربامج
ات عموماً أن هذا التقرير يشكل نقطة انطالق ممتازة للقيـام مبزيـد مـن               وتعتقد املؤسس   - ٤

 التنفيــذ الــوطين، وال ســيما   التحليــل والتقيــيم للتكــاليف واملخــاطر املرتبطــة باعتمــاد طريقــة      
  .يتعلق بالوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة ما يف
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  تعليقات حمددة على التوصيات  -ً ثالثا  
  ١يش املشتركة توصية وحدة التفت    

ينبغي أن يقوم جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق بتوضيح التعاريف الناظمة للتنفيـذ    
غريهم مجيع الرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة و       ُيطلع عليها   الوطين وأن   

  .من الشركاء املنفذين القائمني بالتنفيذ الوطين
 اجمللــس مــع هــذه التوصــية وتوافــق علــى أن هنــاك التباســاً تتفــق املنظمــات األعــضاء يف  - ٥
 تقريـر وحـدة التفتـيش        الـوارد يف   “الـضيق ”التعريـف    (“التنفيـذ الـوطين   ” يتعلق بتعريف  ما يف

 قـــرار اجلمعيـــة العامـــة    الـــوارد يف“األمشـــل” أو )A/62/34/Add.1 (٢٠٠٧املـــشتركة لعـــام  
 “تنفيـذ ” يمصطلحصطلحات، وكذلك   وتؤيد اجلهود الرامية إىل توضيح هذه امل      . ٦٢/٢٠٨
النـهج  طريقـة  كما ترى أنـه قـد يكـون مـن املفيـد أيـضاً، بـالنظر إىل تزايـد أمهيـة                 . “إعمال”و  

املنــسق يف التحــويالت النقديــة، تعريــف املــصطلح األخــري بوضــوح ومتييــز التنفيــذ الــوطين عــن   
  . النهج املنسق يف التحويالت النقدية

  
  ٢تركة توصية وحدة التفتيش املش    

يتعني على اجلمعية العامة، يف سياق االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل ثالث 
 بنــاًء علــى تقريــر  ،يف دورهتــا اخلامــسة والــستني، أن تــدعو ضطلع بــه ســنوات والــذي سيـُـ 

 جملس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق إىل تنـسيق االمتثـال               ،سيقدمه إليها األمني العام   
 الـذي اعتمـد التنفيـذ الـوطين         ٦٢/٢٠٨واردة يف قراراهتـا مبـا يف ذلـك القـرار            لألحكام ال 

  .معياراً إلعمال األنشطة التنفيذية
  .  تؤيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة هذه التوصية  - ٦
  

  ٣توصية وحدة التفتيش املشتركة 
 جملــس ينبغـي للرؤسـاء التنفيــذيني ملؤسـسات منظومــة األمـم املتحـدة، بوصــفهم أعـضاء يف      

الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، أن يعجِّلوا مبواءمـة املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتنفيـذ                
الوطين من خالل اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة واللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة                

 مطّبقـة علـى     بالربامج وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية حـىت تكـون هـذه املبـادئ التوجيهيـة              
ــوطين وداخــل إطــار التماســك علــى صــعيد       ــذ ال ــذين يف ســياق التنفي ــة الــشركاء املنفِّ كاف

  . “توحيد األداء”املنظومة ومبادرة 
  .  تؤيد املنظمات األعضاء يف اجمللس هذه التوصية  - ٧
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  ٤توصية وحدة التفتيش املشتركة 
اهليئات التشريعية للمنظمات املناظرة أن تؤكـد جمـدداً ضـرورة           ويتعني على اجلمعية العامة     

أن توفر اجلهات املاحنة تربعات خارجة عـن امليزانيـة بـشروط أقـل، مبـا يف ذلـك التربعـات                     
الرامية إىل متويل التنفيـذ الـوطين، بغيـة إجنـاز أولويـات البلـدان املتلقيـة وكفالـة املزيـد مـن                       

  .ن اجلغرايف يف نفقات التنفيذ الوطين للمشاريعاملرونة والقابلية للتنبؤ والتواز
تؤيد املنظمات األعضاء يف اجمللس هذه التوصية كما تقترح أال تشجع اجلمعيـة العامـة               - ٨

 فحــسب بــل كــذلك التربعــات غــري  “بــشروط أقــل”واهليئــات التــشريعية األخــرى التربعــات  
املـشروطة أو املقيَّـدة إال بـصيغة        وتشري بعض املؤسسات إىل أهنا ال تقبل املـسامهات          . املشروطة

ــسق معهــا       ــد تبطــل أي شــروط ال تت ــة ق ــها وقواعــدها املالي ــدل علــى أن أنظمت ــود  (ت ــل القي مث
  ). املفروضة على نظام الشراء على نطاق العامل

  
  ٥توصية وحدة التفتيش املشتركة 

تلقيـة يف   ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة مـساعدة احلكومـات امل           
تعزيز تنمية وتقييم قدراهتا ومتكينها بذلك من االستعانة بـاجملتمع املـدين، مبـا فيـه املنظمـات                  

  . غري احلكومية، كشركاء منفذين، حسب االقتضاء
تـشري إىل أن العديـد      ولكنـها    املنظمات األعضاء يف اجمللـس علـى هـذه التوصـية،             توافق  - ٩

رة احلكومــات املتلقيــة بـسبل تيــسر اســتخدام طريقــة  ستهدف بالفعــل تعزيـز قــد يــمـن املــشاريع  
  .  التنفيذ الوطين يف املشاريع املقبلة

  
  ٦توصية وحدة التفتيش املشتركة 

جمعية العامة، يف سياق االسـتعراض الـشامل للـسياسات الـذي جيـري كـل ثـالث                  ينبغي لل 
ــستني،     ــذي ســيعقد يف دورهتــا اخلامــسة وال ــشريعية للمن ولســنوات وال ــهيئات الت ظمــات ل

ــة        ــدرهتا يف جمــال احملاســبة ومراجع ــز ق ــى تعزي ــة عل ــات املتلقي ــساعد احلكوم ــاظرة، أن ت املن
احلـــسابات، عـــن طريـــق التـــدريب املركَّـــز، حـــسب االقتـــضاء، لتمكينـــها مـــن مـــضاهاة    

  .الدولية املعايري
تؤيد مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة هـذه التوصـية، ولكنـها تـشري إىل أن ذلـك قـد                       - ١٠

مثل الـدعم ألطـر الـسياسات واألطـر         ( التدريب وأنشطة أخرى     يتضمنناجماً شامالً،   يتطلب بر 
  ). التشريعية بغرض بناء قدرة املؤسسات العامة
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  ٧توصية وحدة التفتيش املشتركة 
ينبغي للجمعية العامة، خالل مداوالهتا بشأن االستعراض الشامل للسياسات الـذي جيـري             

إدراج يف دورهتـا اخلامـسة والـستني، أن تنظـر يف            بـه   سُيـضطلع   كل ثالث سنوات والـذي      
لــربامج القطريــة، وال ســيما خطــة عمــل  يف اللتنفيــذ الــوطين إحكامــا رصــد وتقيــيم أكثــر  

الــربامج القطريــة، حــسب االقتــضاء، حتــت القيــادة العامــة للحكومــة املتلقيــة، ومبــساعدة     
  . احلاجةمؤسسات منظومة األمم املتحدة عند

  .ت األعضاء يف اجمللس هذه التوصيةتؤيد املنظما  - ١١
  

  ٨توصية وحدة التفتيش املشتركة 
تعزيـز قـدرات   لينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة إيـالء األولويـة          

التقييم الوطنية يف البلدان املتلقية وإنشاء عملية متابعة لتقـارير تقيـيم التنفيـذ الـوطين بغيـة                   
  . ائج والتوصيات الواردة يف تقارير التقييمالتأكد من تنفيذ النت

تؤيد املنظمات األعضاء يف اجمللـس هـذه التوصـية وتـشري إىل أهنـا تطبـق بالفعـل معـايري                       - ١٢
  . نوعية الرصد والتقييم نفسها اليت تطبق على املشاريع األخرى

  
  ٩توصية وحدة التفتيش املشتركة 

ــة ا  ــاهتم  ينبغـــي للرؤســـاء التنفيـــذيني ملؤســـسات منظومـ ألمـــم املتحـــدة أن يقـــدموا إىل هيئـ
التشريعية، عن طريق جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق، اقتراحات هتدف إىل زيادة 
تبــسيط ومواءمــة القواعــد واإلجــراءات الناظمــة للتنفيــذ علــى املــستوى الــوطين، لــضمان  

  .واملستوى امليدايناالتساق يف ما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة على مستوى املقر 
  .تؤيد املنظمات األعضاء يف اجمللس هذه التوصية  - ١٣
  

  ١٠توصية وحدة التفتيش املشتركة 
ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الشامل القادم الذي جتريه كل ثالث سنوات             

بـه يف   لسياسة األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، والذي ستـضطلع             
دورهتا اخلامسة والستني، وينبغي كذلك للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي أن يطلبـا مـن               
مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة تعزيـز التنـسيق مـع اللجـان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة يف                     
ختطيط املشاريع املنفَّذة على املستوى الوطين وتنفيذها ومتابعتها عن طريـق نظـام املنـسِّقني               

 وآلية التنسيق اإلقليمية، وإدماج املنظور اإلقليمي وتوفري أوجه التآزر بني الربامج     املقيمني
  .املشاريع العابرة للحدودبخاصة مع االهتمام اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، 
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ترحــب مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة هبــذه التوصــية املتعلقــة بالــدور اهلــام الــذي     - ١٤
كفالة االتساق على نطاق املنظومة وتعزيـز       لقليمية وآلية التنسيق اإلقليمية     تضطلع به اللجان اإل   

  .  التنفيذ الوطين
  

  ١١توصية وحدة التفتيش املشتركة 
الدروس املستخلَـصة مـن   تبادل  ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة        

ات املتَّبعـة يف هـذا اجملــال   بـرامج ومـشاريع التنفيـذ علــى املـستوى الـوطين وأفـضل املمارســ      
مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة ضمن إطار جملس الرؤسـاء التنفيـذيني     ونشرها على   

، هبدف حتسني إعمال التنفيذ على  اإلمنائيةألمم املتحدةااملعين بالتنسيق، وال سيما جمموعة 
  .املستوى الوطين وممارساته

  .ه التوصيةتؤيد املنظمات األعضاء يف اجمللس هذ  - ١٥
  


