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  الدورة السابعة والستون
   من جدول األعمال ١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
  التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة    
  مذكرة من األمني العام    

يتـشرف األمــني العـام بــأن حييـل إىل أعــضاء اجلمعيـة العامــة تعليقاتـه وتعليقــات جملــس        
ــة األ   ــذيني يف منظوم ــيش       الرؤســاء التنفي ــر وحــدة التفت ــى تقري ــسيق عل ــين بالتن ــم املتحــدة املع م

  ).JIU/REP/2012/12(‘‘ التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة’’املشتركة املعنون 
  

  موجز  
التخطـــيط االســـتراتيجي يف ’’تقـــدم وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة يف تقريرهـــا املعنـــون    

ســات احلاليــة املعمــول هبــا يف جمــال التخطــيط نظــرة عامــة عــن املمار‘‘ منظومــة األمــم املتحــدة
سعى إىل إجيـاد عمليـة    تـ االستراتيجي على نطاق منظومة األمم املتحدة، وتقتـرح األخـذ بنـهج             

  .ختطيط استراتيجي موحدة ومتسقة بدرجة أكرب
وتورد هذه املذكرة آراء مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن التوصـيات املقدمـة                   
عت هذه اآلراء على أساس اإلسهامات املقدمـة مـن املنظمـات األعـضاء يف               وقد مج . يف التقرير 

ــالتقرير  جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق، الــيت رحبــت     ب
  .وأيدت بعض استنتاجاته
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 مقدمة  -أوال   

جي يف التخطــيط االســتراتي ’’قــدمت وحــدة التفتــيش املــشتركة يف تقريرهــا املعنــون        - ١
، نظـرة عامـة علـى املمارسـات احلاليـة املعمـول هبـا يف جمـال التخطـيط                    ‘‘منظومة األمم املتحـدة   

االستراتيجي على نطاق منظومة األمم املتحـدة، وتقتـرح األخـذ بنـهج تـسعى إىل إجيـاد عمليـة              
وحتـدد الوحـدة املمارسـات املـستجدة، مـشرية          . ختطيط استراتيجي موحدة ومتسقة بقدر أكرب     

لتقدم احملرز حنو حتقيق االتساق يف عملية التخطيط االستراتيجي يف األنشطة التنفيذيـة مـن               إىل ا 
ــامي        ــشاملني للــسياسات يف ع ــد اعتمــاد االستعراضــني ال . ٢٠١٢ و ٢٠٠٨أجــل التنميــة بع

وباإلضــافة إىل ذلــك، ختلــص الوحــدة إىل أن االســتراتيجيات الــيت تعتمــدها الوكــاالت تتحــدد  
الل اسـتخدام ممارسـات اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، وهـو مـا يـشكل           بصورة متزايـدة مـن خـ      

صــلة حتظــى بتأييــد الوحــدة، علــى الــرغم مــن أهنــا تالحــظ أن اخلطــط االســتراتيجية ينبغــي أن   
  .تستند إىل الواليات وليس إىل االعتبارات املتعلقة بامليزانية

  
  تعليقات عامة  - ثانيا  

حدة بالتقرير وباجلهد الذي تبذلـه وحـدة التفتـيش          ترحب مؤسسات منظومة األمم املت      - ٢
املشتركة لتنسيق عملية التخطيط االسـتراتيجي مـن أجـل املـساعدة علـى حتقيـق قـدر أكـرب مـن           

وتـرى املنظمـات    . التآزر واالتساق فيما بني اجلهات الفاعلة اإلمنائية يف منظومة األمـم املتحـدة            
ــو   ــدة الـ ــات املفيـ ــدر املعلومـ ــدا، وتقـ ــر مفيـ ــيط   التقريـ ــال التخطـ ــربات يف جمـ ــن اخلـ ــه عـ اردة فيـ

االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة، وتوافق عمومـا علـى ضـرورة إجـراء مـشاورات أوسـع                  
  . نطاقا بني مجيع اجلهات املعنية

وتالحــظ املنظمــات أن التوصــيات الــواردة يف التقريــر تنطبــق يف معظمهــا، وإن لــيس      - ٣
األمم املتحدة اليت تشارك يف اسـتعراض الـسياسات         على وجه احلصر، على مؤسسات منظومة       

الشامل الذي جيرى كـل أربـع سـنوات، وتقـر يف هـذا الـسياق بفوائـد اعتمـاد دورات ختطـيط                       
منسقة، ووضـع أهـداف مـشتركة للتخطـيط االسـتراتيجي، واسـتخدام مـصطلحات مـشتركة،                 

إذا جرى التوصـل إىل     وتالحظ أنه   . ووضع أطر استراتيجية قطاعية متسقة على نطاق املنظومة       
تنسيق أفضل بشأن التخطيط االستراتيجي فيما بني وكاالت األمم املتحدة، على النحـو الـذي               
يدعو إليه التقرير، ميكن أن تظهر خطة عمل على نطاق املنظومـة تـربط جمـاالت برناجميـة منـها                    

  .تعلى سبيل املثال تغذية األطفال، وتغري املناخ، وصحة األم على صعيد الوكاال
ــات، وال ســيما الوكــاالت املتخصــصة، وجــدت أن تطبيــق        - ٤ ــد أن عــددا مــن الكيان بي

التوصيات الواردة يف التقرير أكثـر صـعوبة خـارج نطـاق عمليـة ختطـيط التنميـة، وأشـارت إىل                   
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الطـــابع الفريـــد للواليـــات املنوطـــة هبـــا وكـــذلك إىل الـــصلة الوثيقـــة بـــني عمليـــات التخطـــيط 
  .ا جمالس إدارهتاوالعمليات اليت تضطلع هب

ومع أن املنظمات تؤيـد التقريـر بـصورة عامـة والتوصـيات الـواردة فيـه، فإهنـا تالحـظ                       - ٥
فمـن منظـور إحـدى الوكـاالت التنفيذيـة، كـان       . عدة جمـاالت كـان ميكـن تعزيـز التقريـر فيهـا         

ي ميكن إغناء التقريـر مـن خـالل إجـراء املزيـد مـن النقـاش يف مـا يتعلـق بـالتخطيط االسـتراتيج                        
.  املقـر  ممارسـات رفيعـة املـستوى مركـزة علـى         على الصعيد القطري، بدال من االكتفاء بتنـاول         

وعلى سبيل املثال، باإلضافة إىل تناول التحديات املرتبطة بالتمويل الطوعي، كان ميكـن إغنـاء               
 التقرير من خالل إيـراد املزيـد مـن اإلشـارات إىل األنـشطة اإلمنائيـة والتحـديات الـيت تواجههـا                     
الوكاالت يف سياق عملها على ربـط دورات التخطـيط االسـتراتيجي اخلاصـة هبـا باألولويـات                  

ونتيجـة  . الوطنية والتطـورات يف الربناجميـة القطريـة، الـيت تتـواءم مـع دورات التخطـيط الـوطين                  
اجات والتوصـيات علـى حنـو أكـرب حنـو عمليـة ختطـيط منـتظم ومعيـاري،          لذلك، تتجـه االسـتنت    

  . لوكاالت اليت يركز عملها على التنمية إال بشكل حمدودتفيد بعض ا وال
وباإلضافة إىل ذلك، تـشري املنظمـات إىل أنـه كـان ميكنـها االسـتفادة مـن حتليـل أكثـر                        - ٦

فعمليـة وضـع خطـة اسـتراتيجية ميكـن أن تكـون              .تعمقا جلوانب عملية التخطيط االستراتيجي    
 .ة بطريقـة تـشاركية بقيــادة اجلهـات املعنيــة   بالغـة األمهيـة ملنظمــة مـا إذا مـا وضــعت هـذه اخلطــ     

وعلــى العكــس مــن ذلــك، ميكــن أن تــؤثر عمليــة تــدار بــشكل ســيئ تــأثريا ســلبيا يف عالقــات   
. املوظفني وأن تقوض املعنويـات وأن حتـدث قـدرا كـبريا مـن االلتبـاس وأوجـه انعـدام الكفـاءة                     

نقـاش فيمـا يتعلـق بتنفيـذ      ويف هذا الصدد، أعربـت املنظمـات عـن رغبـة يف إجـراء املزيـد مـن ال                  
  .اخلطط االستراتيجية وكيفية قياس التنفيذ

وأخــريا، أعربــت املنظمــات عــن رغبــة يف إجــراء مزيــد مــن النقــاش بــشأن العالقــة بــني   - ٧
التخطيط االستراتيجي واالعتبارات املتعلقة باملوارد، مبا يف ذلك تعديل النتائج املتوقعـة اسـتنادا              

توفري املـوارد   وال يساعد ربط    . ية االستراتيجية يلها حسب اهلدف أو الغا    إىل التنبؤ باملوارد وحتل   
ــداف      ــق األهـ ــسعون إىل حتقيـ ــذين يـ ــوظفني الـ ــات املـ ــتراتيجي يف إدارة توقعـ ــالتخطيط االسـ بـ
ــيت       ــة املدعومــة بالعمليــات ال ــضا يف إدارة توقعــات احلكومــات الوطني ــساعد أي ــل ي فحــسب، ب

ــضطلع هبــا املنظمــات  ــزال املنظمــا . ت ــسيق    وال ت ــدابري التن ــذ ت ــة تنفي ــالقلق إزاء تكلف ــشعر ب ت ت
عموما، إذ تالحظ أن التنسيق مفيد ولكـن لـه تكلفـة أيـضا، وتـشري إىل أنـه كـان ميكـن تنـاول                         

  ).أي القيمة املستمدة من التدابري املتخذة والتكاليف املتعلقة بتنفيذها(كال اجلانبني يف التقرير 
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  تعليقات حمددة على التوصيات  -ثالثا   
  

  ١التوصية     
ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعـين     

أو /بالتنسيق، أن يقوم، باالستناد إىل دعم شبكة األمـم املتحـدة للتخطـيط االسـتراتيجي و               
ــذيني، باســتعراض اخلطــط االســتراتيجية      ــة جمللــس الرؤســاء التنفي  الفــرق املخصــصة التابع

للمنظمات مع رؤسـاءها التنفيـذيني هبـدف حتديـد إطـار شـامل ومتـسق وأهـداف مـشتركة           
للتخطــيط االســتراتيجي مــن أجــل ضــمان االتــساق وجتنــب تــداخل األنــشطة علــى نطــاق   

  .منظومة األمم املتحدة
ــسق وأهــداف     ١ردا علــى التوصــية    - ٨ ــد إطــار شــامل مت ــد املنظمــات مفهــوم حتدي ، تؤي

اتيجي، لكنــها تعــرب عــن القلــق إزاء اآلليــة املقترحــة لتحقيــق هــذا  مــشتركة للتخطــيط االســتر
اهلدف، وتشري إىل أن شبكة األمم املتحدة للتخطيط االسـتراتيجي وجملـس الرؤسـاء التنفيـذيني                

  .املعين بالتنسيق ال يشكالن أنسب عناصر التمكني يف ما يتعلق بتنفيذه
يط االسـتراتيجي تعمـل كآليـة غـري         وتالحظ املنظمات أن شبكة األمم املتحـدة للتخطـ          - ٩

. رمسيـة وغـري منظمــة، وهـي بالتــايل غـري مالئمـة، يف شــكلها احلـايل، لتحقيــق اهلـدف املــذكور       
وتالحظ أيضا أن وحدة التفتيش املشتركة تشدد يف تقريرها على مهام الشبكة املتعلقـة بتبـادل                

 وســيلة لتبــادل األفكــار املعــارف وأن جــزءا مــن القيمــة الــيت تــشكلها الــشبكة يتمثــل يف كوهنــا
ــيت         ــف ال ــثلني للمواق ــيس بوصــفهم مم ــدى ول ــار منت ــون يف إط ــضاءها جيتمع ــشتها ألن أع ومناق

وأي تغـيري هيكلـي يف الـشبكة يف املـستقبل           . تتخذها وكاالت كل منـهم بـشأن مـسائل حمـددة          
مــن شــأنه، مــثال، تعزيــز قــدرهتا علــى إدمــاج التخطــيط االســتراتيجي بــشكل منــتظم يف عمــل    

ــين        اهلي ــذيني املع ــس الرؤســاء التنفي ــابع الرمســي، وال ســيما جمل ــستوى ذات الط ــة امل ــات الرفيع ئ
احلاليـة العاليـة    بالتنسيق، سيلزمه أيـضا أن يـؤدي إىل متكـني الـشبكة مـن اإلبقـاء علـى مرونتـها                     

  .أقرت هبا وحدة التفتيش املشتركة يف تقريرها املستوى، وهو ما
ية خمصـصة مـشتركة بـني الوكـاالت قـد حيقـق أهـداف               وتالحظ املنظمات أن إنشاء آل      - ١٠

التوصــية، غــري أن إجيــاد إطــار شــامل علــى نطــاق املنظومــة يــشمل األهــداف املــشتركة املتعلقــة  
بالتخطيط االستراتيجي ليس مهمة سهلة، ال سيما أن اإلطار الشامل واألهـداف االسـتراتيجية     

كــن بالتــايل التوصــل إىل تنفيــذ  وال مي. لكــل وكالــة مــن الوكــاالت تــصدر عــن جملــس إدارهتــا   
التوصية من خالل املشاورات املشتركة بني الوكاالت لوحدها، ومن املرجح أن يتطلـب ذلـك      

  .مشاركة اهليئات التشريعية يف مجيع مراحل العملية
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ــشأن          - ١١ ــؤخرا ب ــذي صــدر م ــرار ال ــن املنظمــات إىل أن الق ــد م ــشري العدي ــك، ي ــع ذل وم
) ٦٧/٢٢٦ العامـة  قـرار اجلمعيـة  (رى كل أربـع سـنوات    ي جي استعراض السياسات الشامل الذ   

يتضمن عدة توصيات هامة بشأن خمتلف جوانب التخطيط االسـتراتيجي، لكـل مـن الـصناديق                
ومـن احملتمـل أن تقـوم األمـم املتحـدة، يف إطـار       . والربامج وجلهاز األمم املتحدة اإلمنائي ككـل  

وجمـرد إدمـاج التوجيهـات املتعلقـة        . التوصـيات متابعة القـرار، بوضـع آليـة مناسـبة لتنفيـذ هـذه              
باستعراض السياسات الشامل الذي جيـرى كـل أربـع سـنوات يف أطـر التخطـيط االسـتراتيجي                   
لكيانات األمم املتحدة من شأنه أن يسهم إسهاما كبريا يف إجياد التماسـك وضـمان االتـساق،                 

  .على األقل بالنسبة للوكاالت اليت ينطبق عليها االستعراض
  

  ٢التوصية     
ينبغي لألمني العام أن يقوم، بالتـشاور مـع جلنـة الربنـامج والتنـسيق، واللجنـة االستـشارية                    
لشؤون اإلدارة وامليزانية واللجان املعنية التابعة للجمعيـة العامـة، بإعـداد وتقـدمي مـشروع           

، لكــي توافــق عليهــا اجلمعيــة العامــة حــىت ST/SGB/2000/8نــشرة حمدثــة حتــل حمــل النــشرة 
تتجسد بشكل مناسب اإلدارة القائمة على النتائج واألهداف الطويلة األجل للمنظمـة يف       
حتديــد عمليــة ختطــيط الــربامج، واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة، ورصــد التنفيــذ وأســاليب   

  .التقييم ويف مسؤوليات مجيع األطراف عن ذلك
دم مرونـة عمليـة املوافقـة    تشاطر املنظمـات وحـدة التفتـيش املـشتركة شـواغلها إزاء عـ           - ١٢

احلالية فيما يتعلق بإطار األمم املتحدة االستراتيجي وما ينجم مـن صـعوبات يف اسـتخدام هنـج                  
وهي بالتايل تؤيد بقوة هذه التوصـية، وتـشري يف نفـس الوقـت إىل               . اإلدارة القائمة على النتائج   

 ال تــشكل أداة للتخطــيط أهنــا تــدعو إىل حتــديث آليــة إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي، الــيت 
االستراتيجي على نطاق املنظومة، وال تنطبق بالتايل علـى الوكـاالت املتخصـصة أو الوكـاالت                

وتشري املنظمات على وجـه اخلـصوص إىل أمهيـة إدمـاج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج                   . األخرى
 ١٧٢-١٦٤ات يف آليات التخطيط االستراتيجي، وتالحـظ أن اجلمعيـة العامـة تقـدم يف الفقـر         

 بــشأن اســتعراض الــسياسات الــشامل الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات، ٦٧/٢٢٦مــن قرارهــا 
ــصدد    ــدول األعــضاء يف هــذا ال ــشرة   . توجيهــات وتوقعــات لل ــذلك، ينبغــي ألي حتــديث لن ول

ــساق والتكامــل مــع هــذه القــرارات     وعــالوة علــى ذلــك، تــشري   . األمــني العــام أن يكفــل االت
م املتحدة املعين بالتقييم قد يكون قادرا علـى تقـدمي إسـهامات قيمـة       املنظمات إىل أن فريق األم    

وأخريا، تـشري الوكـاالت إىل ضـرورة وضـع مـشروع النـشرة       . يف حتديد نوعية التقييم ومعايريه 
  .٣باالقتران مع األنشطة املرتبطة بتنفيذ التوصية 
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  ٣التوصية     
مــم املتحــدة، عــن طريــق آليــة  ينبغــي أن يقــوم الرؤســاء التنفيــذيون ملؤســسات منظومــة األ 

التنسيق القائمة املشتركة بني الوكـاالت والتابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني، مبـا يف ذلـك                   
اللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة واللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة بـالربامج وجمموعـة              

طــيط االســـتراتيجي  األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، بتحديــد مـــصطلحات مقبولــة عمومــاً للتخ      
واالتفـاق عليهـا، وتقــدمي تقريـر عــن ذلـك إىل هيئـاهتم التــشريعية وإىل اجمللـس االقتــصادي       
واالجتماعي، من أجل وضـع أسـاس للمقارنـة وتيـسري جتميـع البيانـات املتعلقـة بـالتخطيط                  
لتنفيــذ اخلطــط االســتراتيجية اخلاصــة مبنظمــات كــل منــهم ورصــد ذلــك التنفيــذ وتقييمــه   

  .عنهواإلبالغ 
، وتوافـق علـى هـدف العمـل مـن أجـل وضـع           ٣على العموم، تؤيد املنظمات التوصية        - ١٣

لغة مشتركة لوثائق التخطيط االستراتيجي، وهو ما من شـأنه أن يـساعد اجلهـات املعنيـة علـى                   
وتــشري بعــض املنظمــات إىل أن املــصطلحات املــستخدمة يف . فهــم هــذه اخلطــط بــسهولة أكــرب

تنتج عن عمليات تفاعل بـني أماناهتـا والـدول األعـضاء، وحتـدد املفـاهيم                خططها االستراتيجية   
ذات الصلة بالواليات اخلاصـة هبـا، وهـي بالتـايل غـري مناسـبة بأكملـها لالسـتخدام العـام علـى                       

  .نطاق املنظومة
وأشارت منظمات أيضا إىل أن استخدام مصطلحات األخصائيني قـد يتطلـب إشـراك                - ١٤

ات التــشريعية مثــل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، واجملــالس التنفيذيــة  جمــالس اإلدارة واهليئــ
وجلنة الربنامج والتنسيق، إىل جانب الرؤساء التنفيـذيني ملؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، يف          

  .عملية وضع مصطلحات مقبولة عموما للتخطيط االستراتيجي
 التوصــية إىل أن االتفــاق والحظــت أن وحــدة التفتــيش املــشتركة تــشري أيــضا يف هــذه   - ١٥

على املـصطلحات مـن شـأنه أن ييـسر عمليـة التجميـع يف جمـاالت التخطـيط والرصـد والتقيـيم                     
واإلبالغ، وترى أن هذا األمر مـشروع طمـوح حيتـاج إىل الكـثري مـن املـداوالت، ويـثري عـددا               

ة التجميـع  من الصعوبات العمليـة، مبـا يف ذلـك للكيـان أو الكيانـات املـسؤولة عـن إجنـاز عمليـ             
  .وعن حمتوى هذه الوثائق

  
  ٤التوصية     

ينبغي أن تعمل اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة على صياغة وحتديـد        
أطــر اســتراتيجية قطاعيــة ذات صــلة علــى نطــاق املنظومــة عــن طريــق اجمللــس االقتــصادي  

ثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة   واالجتماعي لتحقيق األهداف الطويلة األجل اليت ُحددت يف الو      
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، فضالً عن األهداف اليت ٦٠/١، واعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها ٢٠٠٥العاملي لعام 
  .ترمسها بعثات وواليات مؤسسات املنظومة نتيجة للمؤمترات العاملية

 وجهـــت إىل اهليئـــات ٤إذ تالحــظ مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحــدة أن التوصـــية     - ١٦
قر بأمهية حتسني التنسيق واالتساق فيما بـني الوكـاالت، وتوافـق علـى ضـرورة أن                 التشريعية، ت 

وتالحـظ أن إنـشاء اسـتراتيجيات قطاعيـة     . يتجنب النظام تعدد أطر النتائج ومتطلبات اإلبـالغ     
جلميع واليات وكاالت األمم املتحدة جيري بالفعل، وإن كـان ذلـك بطريقـة حمـدودة، وتـشري                  

  .ة للمحيطات كأحد األمثلةإىل شبكة األمم املتحد
غري أن املنظمات تعرب عن عدة شـواغل بـشأن القيمـة املـضافة لوجـود طبقـة إضـافية                      - ١٧

وأثـارت املنظمـات عـدة مـسائل عمليـة،          . من األطر االستراتيجية القطاعية على نطاق املنظومة      
ىل أن منــها ضــرورة احتــرام الواليــات الفرديــة للوكــاالت عنــد وضــع هــذه األطــر، فأشــارت إ  

حتقيق ذلك سيـستلزم وجـود هنـج متـسق تتبعـه الـدول األعـضاء يف كـل منظمـة مـن املنظمـات                   
املعنيــة، وهــو مــا يتطلــب بــدوره االتــساق يف املفاوضــات اجلاريــة يف إطــار اجمللــس االقتــصادي   

وباإلضافة إىل ذلك، أعربت منظمات عن القلق من أن تفوق التكاليف املرتبطـة             . واالجتماعي
أي فوائـد ميكـن     ) مبا يف ذلـك التكـاليف املتعلقـة برصـدها وتقييمهـا           (فيذ هذه األطر    بإعداد وتن 

  . أن جتلبها، والحظت أنه كان من اجملدي أن يتضمن التقرير حتليال ُمحكما يؤيد التوصية
وعالوة على ذلـك، أشـارت عـدة منظمـات، ال سـيما الوكـاالت املتخصـصة، إىل أن                     - ١٨

ئاهتا التشريعية واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي قـد حيـول دون    عدم وجود صلة هيكلية بني هي     
التنفيــذ الكامــل للتوصــية، والحظــت كــذلك أن املنظمــات وجــدت أن التوجيهــات والــدروس 
املستفادة مـن جهـات أخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة توجيهـات ودروس قيِّمـة، ومـع ذلـك                      

 خــالل العمليــات التـــشريعية   نفقــد وضــعت الــدول األعــضاء فيهــا أطرهـــا االســتراتيجية مــ       
  . هبا اخلاصة

  
  ٥التوصية     

ينبغي أن تصدر اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة تعليمات إىل أماناهتا 
ــام    ــة حبلـــول هنايـــة عـ ــاد التـــدابري الالزمـ ــة الـــدورات / لتوحيـــد و٢٠١٥العتمـ أو مواءمـ

نظمـات جـاهزة لبـدء دورة موحـدة         التخطيطية خلططها االستراتيجية حبيث تكـون مجيـع امل        
  .٢٠١٦جديدة لتقدمي التقارير إىل الدول األعضاء عام 

 موجهة إىل اهليئات التـشريعية، فهـي تـدعم عمومـا     ٥إذ تالحظ املنظمات أن التوصية     - ١٩
املتـسقة علـى نطـاق      /رات التخطـيط االسـتراتيجي املنـسقة      رسالتها األساسية املتمثلة يف قيمة دو     
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 سيما إذا كانت تتماشى مع استعراض السياسات الشامل الذي جيرى كـل أربـع          املنظومة، وال 
وتالحظ املنظمات مع التقدير أن وحدة التفتـيش املـشتركة اعترفـت يف تقريرهـا بـأن                 . سنوات

لتخطـــيط اخلاصـــة هبـــا ابتـــداء مـــن منظمـــات عديـــدة وافقـــت بالفعـــل علـــى مواءمـــة دورات ا
بـات املتعلقـة بتقـدمي التقـارير     ن األطـر الزمنيـة واملتطل    غـري أهنـا أشـارت أيـضا إىل أ         . ٢٠١٤ عام
تــزال تــشكل حتــديا، وال ســيما بالنــسبة للوكــاالت الــيت تعتمــد علــى األمــوال اخلارجــة عــن   ال

تقــارير إىل الــدول األعــضاء علــى حــدة بــشأن اســتخدام هــذه   امليزانيــة، ويتوقــع منــها أن تقــدم
ريعية ميكـن أن تـذهب إىل أبعـد مـن ذلـك عـن       وتـشري املنظمـات إىل أن اهليئـات التـش        . األموال

طريق اختاذ قرار بشأن متطلبات اإلبالغ املوحد ألعضائها يف ما يتعلـق بـاألموال اخلارجـة عـن                  
  .امليزانية وكذلك أموال امليزانية العادية

وتشري بعض املنظمات إىل أن دورات التخطيط اليت تعتمدها حاليـا تغطـي فتـرة زمنيـة          - ٢٠
ا هـو مـبني يف التوصـية، وأهنـا بالتـايل ليـست يف وضـع ميكنـها مـن االنـضمام إىل           أوسع نطاقا مم  
متتد لست سـنوات مـن    فعلى سبيل املثال، تعتمد إحدى الوكاالت دورة ختطيط      . دورة منسقة 

 إىل عـام  ٢٠١٤، يف حني تعتمد وكالة أخرى دورة متتد من عـام          ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٢عام  
لوكـالتني املتخصـصتني يف وضـع ميكِّـن مـن تعـديل دورات          ولن يكون أي من هاتني ا     . ٢٠١٩

وعــالوة علــى ذلــك، تــوائم بعــض الوكــاالت   . التخطــيط قبــل االنتــهاء مــن الــدورات القائمــة 
، )املــؤمترات، ومــا إىل ذلــك (دورات التخطــيط اخلاصــة هبــا مــع مناســبات اهليئــات التــشريعية    

  . ذه املناسباتوستحتاج بالتايل إىل إجراء تغيري يف اجلدول الزمين هل
ــتراتيجي      - ٢١ ــيط االسـ ــة للتخطـ ــداول الزمنيـ ــة اجلـ ــا، تالحـــظ املنظمـــات أن مواءمـ وختامـ

أن تدرج يف ميزانية سنة واحدة مجيـع        ) ويف بعض احلاالت األمانات   (سيتطلب من احلكومات    
وقــد يــشكل ذلــك حتــديا . املــوارد الالزمــة حلــضور مجيــع اجتماعــات وكــاالت األمــم املتحــدة 

  .البلدان النامية وأقل البلدان منواللعديد من 
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                        الدورة السابعة والستون
                  من جدول األعمال   ١٣٦      البند 
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         تنفيذي    موجز    

               األمم املتحدة      منظومة    يف                   التخطيط االستراتيجي    
    JIU/REP/2012/12  

         ، كمـا       ٢٠١١                                                   ن برنامج عمـل وحـدة التفتـيش املـشتركة يف                                  أدرج هذا التقرير ضم     
ُ                  وُجمعــت البيانــات   .                                                                             أشــار بــذلك مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة التــابع لألمــم املتحــدة    

                           ويف هــذا االســتعراض الــذي   .     ٢٠١٢  ُ                                                   وأُجريــت املقــابالت يف أثنــاء النــصف األول مــن عــام 
                     خطـيط االسـتراتيجي                                                                           أجري على نطاق املنظومة وصف للممارسـات احلاليـة فيمـا خيـص الت             

              ويقـف هـذا      .                                                                            على الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري يف مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة           
                                                                                              التقريــر علــى خمتلــف النــهج املتبعــة واألدوات املــستخدمة فيمــا خيــص نطــاق التخطــيط علــى 

   يط                                                                                                نطاق املنظومة، ومدة الدورة، واإلدارة القائمة على النتائج، والعالقة القائمة بـني التخطـ             
   .                                                                           السياسايت وتعبئة املوارد، وبناء قدرات الشركات، ورفع التقارير، والرصد والتقييم

                                                                                 وبعد استعراض أصول التخطيط االستراتيجي وتطوره يف منظومـة األمـم املتحـدة،               
                                                              أطر استراتيجية نظامية رفيعة املستوى قائمة على القـضايا           )  أ   : (                          يقف التقرير على هنجني مها    

                                     خطـط اسـتراتيجية مؤسـسية لتنـاول       )  ب (                                 ات شـاملة دائمـة واسـعة؛ و                                من أجـل تنـاول واليـ      
ــق زمــين قــصري     ــة كــل منظمــة ضــمن أف ــرح االســتعراض اجلمــع بــني     .                                                        خــصائص والي                                   ويقت

                                                                                 إذ ســيمكن ذلــك مــن توحيــد الرصــد والتقيــيم واإلبــالغ عــن أنــشطة مؤســسات    .         النــهجني
               املــساواة بــني                                                                                 وكيانــات املنظومــة لــدى الــدول األعــضاء حــسب جمــال االهتمــام، مــن قبيــل   

                                                                                              اجلنــسني، وحقــوق اإلنــسان، واملــساعدة اإلنــسانية، والــصحة، والبيئــة، والتنميــة املــستدامة، 
   .                                        وبناء السالم وحفظ السالم، من مجلة أمور أخرى

      ففـي    .                                                                             وكشف االستعراض عـن جمموعـة مـن املمارسـات اجلديـدة داخـل املنظومـة                 
        ُ                              تنميـة، أُحـرز علـى مـدى الـسنوات                                                                جماالت حمـددة، ال سـيما األنـشطة التنفيذيـة مـن أجـل ال        

                                                                                                     القالئل املاضية تقدم يف اجتاه حتقيـق االتـساق والتنـسيق لعمليـات التخطـيط، عقـب اعتمـاد                    
                              املنـشئ لـدورة رباعيـة           ٢٠٠٨         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٩                   الصادر بتاريخ       ٢٣٢ /  ٦٣        القرار  

   ات                   اســتعراض الــسياس (                                                     الســتعراض الــسياسات الــشامل لألنــشطة التنفيذيــة     ٢٠١٢         تبــدأ يف 
                                                                             وقــد طلــب القــرار إىل صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا، وكــذا إىل           ).                    الــشامل الربــاعي 

         أو دورات  /                                                                                الوكاالت املتخصصة، أن حتدث التغيريات الالزمـة ملواءمـة إجـراءات إبالغهـا و             
                بـشكل ملحـوظ                               ومن شأن ذلك أن ينـسق         .                                           ختطيطها مع دورة االستعراض الشامل اجلديدة     

ــا وتع ــها                                دورات تقـــدمي تقاريرهـ ــا بينـ ــادل فيمـ ــارب والتبـ ــز التقـ ــشأن                                                 زيـ ــسقة        بـ ــة املتـ                        املتابعـ
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   ة           املمارسـ      عـن                هـذا مثـال      و  .                     ستراتيجياهتا وبراجمها              املتماسك ال      عداد   واإل                   لالستعراض الرباعي 
   .                                                                    اجليدة اليت ميكن أن متتد إىل مجيع جماالت التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة

                                 شـبكة األمـم املتحـدة للتخطـيط         هي                      عن وجود شبكة غري رمسية،           البحث       وكشف  
                تتبــادل بــشكل                            منظومــة األمــم املتحــدة    ة يف        مؤســس  ٣٠                   شارك فيهــا حــوايل    تــ              االســتراتيجي، 

   ة                                االهتمـام املـشترك يف كـل منظمـ           حتظـى ب           وحتديات       قضايا    بشأن                ملعلومات واألفكار  ا       منتظم  
   .                                                                    هبدف تعزيز أساليب التخطيط االستراتيجي واألدوات والتأثري على نطاق املنظومة

                                             على حنو متزايـد مـن خـالل اسـتخدام                  املؤسسية                      اخلطط االستراتيجية    ُ   َّ ُتعرَّف       بينما   و  
  .       أوضــح                 تخــصيص املــوارد  ب      هــا   ربط            أن يكــون                                                    منهجيــة اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، ينبغــي 

      طـــة   اخل                                                              حيتـــاج هـــذا الـــربط إىل توضـــيح، ال ينبغـــي أن تكـــون                 أنـــه بينمـــا            املفـــتش،        ويـــرى
   .        الوالية   على          نية، وإمنا        امليزا         قائمة على          ستراتيجية   اال

               إىل سلـسلة               والـيت أدت     ،                             اليت انتهى إليها االستعراض                   النتائج احملددة                وميكن تلخيص     
   :                            من التوصيات، على النحو التايل

                                                               احلاجة إىل التنسيق على نطاق املنظومة من أجل ختطيط استراتيجي لتنفيذ   - ١  
                                 لتعزيــز التماســك والتــآزر يف                                                       األساســية لكيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، وذلــك         الواليــات

                       إىل الـدول األعـضاء،               املقدمـة                                                                     أنشطتها، وبالتـايل جتنـب التـداخل واالزدواجيـة يف اخلـدمات             
   ؛        املقترح "           توحيد األداء "                  كما يتضح من مفهوم 

                            وأسـاليب متقاربـة قـدر                                       املصطلحات وإعـداد مـسارات            توحيد           احلاجة إىل     - ٢  
                    لتخطيط االستراتيجي؛              اإلمكان يف جمال ا

              وضـع اخلطـط             من خالل                لى النتائج             القائمة ع                                  احلاجة إىل تعزيز تنفيذ اإلدارة        - ٣  
   ؛      واإلبالغ      تقييم   ال     رصد و ل                                  وتطوير األدوات ذات الصلة الالزمة ل       املؤسسية            االستراتيجية 

                                                                             احلاجــة إىل تعزيــز دور شــبكة األمــم املتحــدة للتخطــيط االســـتراتيجي،         - ٤  
        رعايـة   ب                    سـتعراض األقـران      ال                      ا وتطـوير عمليـة                             بنـاء علـى إجنازاهتـ           مع ال    ،   ا                   واحلفاظ على مرونته  

                                      جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق؛
                                                                      عن طريق اهليئات التشريعية للمنظمات، ينبغي للدول األعضاء أن تساهم          - ٥  

                              واليات الشاملة املنبثقة مـن       ال        لتناول                       على نطاق املنظومة               متماسكة                          يف إنشاء أطر استراتيجية   
           لتنظـيم             أن تعـد    أو /                                               ينبغي وضع هذه األطر حسب املوضوع والقطاع، و        و                   املؤمترات العاملية؛   

ــشامل   ــسيق ال ــاون والتن ــصد                                التع ــة،              ني ق ــن أجــل التنمي ــة م ــشطة التنفيذي ــداف األن ــق أه                                                                حتقي
             اليت حتل حملها؛     هداف   األ                        واألهداف اإلمنائية لأللفية و

  يت                                                        اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي علـى التـدابري الـ                                 ما زال ينبغـي إطـالع       - ٦  
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ــة دورات ختطيط   ــة ملواءمـ ــدة اإلمنائيـ ــة األمـــم املتحـ ــذهتا وكـــاالت منظومـ ــا                                                                               اختـ ــع دورة      هـ              مـ
ــ       نــسقة   امل        طرائــق                 ويــتعني علــى ال  .       ديــدة  اجل                      االســتعراض الربــاعي         يف هــذه                 دورات التخطــيط    ل
                               رؤية متماسكة على نطاق املنظومة؛    ذات              استراتيجية  ً اً   خطط               الوكاالت أن تضع 

                       صـياغة اسـتراتيجيات             كيفيـة              للوكـاالت        تبني                     وجد توجيهات واضحة     ت   ال    - ٧  
           لتحديــد   ين       مباشــر  ني                                    هنــا تفتقــر إىل حمــاورين حكــومي    أل             اإلقليمــي،         الــصعيد        علــى        وجيهــة

      أن                                         برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة                 من شـأن             ومع ذلك،     .              بلدان املنطقة  ل       لموسة    امل         حتياجات    اال
                ستوى اإلقليمـي                                                       إطـار اسـتراتيجي يف جمـال البيئـة علـى املـ                      لدى وضع     ُ        ُيؤخذ به             قدم منوذجا    ي

          منتظم؛    بشكل                                                           بتوجيه من وزراء البيئة يف بلدان املناطق املعنية، الذين جيتمعون 
        ذلك أن    .     مسبق      بشكل                                  املوارد األهداف االستراتيجية                         عادة ما حيدد توافر     - ٨  

                               يقلل من إمكانية التنبـؤ                    بشكل منفصل                                                      ختصيص املوارد العادية واملوارد اخلارجة عن امليزانية      
     ختصيص                             لخطط االستراتيجية أن حتكم                  لذا ينبغي ل    .                  هداف االستراتيجية   األ      حقيق              بالتمويل لت 
       اخلطـط                ويـتعني علـى     .                       وأولويـات املنظمـة     ات         لواليـ              ً        األمـوال وفقـاً              مـصدري       كال           املوارد من 

   ؛          هذه اخلطط                                              آلية واضحة لتحديد االحتياجات من املوارد لتنفيذ       أن تتيح            االستراتيجية 
                                                 الستراتيجية كخارطـة طريـق لبنـاء القـدرات                                ما استخدمت اخلطط ا         ً نادراً  - ٩  
        علـى           املؤسـسية        هـداف    األ                                            أو البنيـة التحتيـة للمنظمـة لتحقيـق                   الداخليـة               واإلداريـة          املوضوعية

ــذا   .        الــزمن     مــر ــاء القــدرات الداخليــة يف جمــال          جتــسد         ال بــد أن      ل                                                                  منظومــة األمــم املتحــدة بن
   ؛                  التخطيط االستراتيجي

                                             ة القائمـة علـى تكنولوجيـا املعلومـات             رنـ   امل             سـتراتيجية     اال      طـط            أصحبت اخل   -  ١٠  
ــيت تــ  ــ  ست                 األدوات ال ــات ً اً          خدم أساس ــئة               واالحتياجــات           لالجتاه ــتمكني            الناش ــة        ل ــن            للمنظم       م

ــة  ــة اخلارجي          أنــشأت         كيانــات       عــدة                       أفــضل املمارســات يف ُ      ُحــددت      وقــد   .                                  التكيــف مــع البيئ
          مليدانيـة                                               تصال والرصد بني املقر الرئيسي واملكاتـب ا         اال     قصد                  لإلنذار املبكر                 واجهات شبكية 

   .               لتخصيص املوارد ة          ربجمة املناسب  ال      إعادة  ب                                  للكشف عن األولويات الناشئة والسماح 

                                      توصيات لكي تنظر فيها األجهزة التشريعية

   ٤        التوصية 
ــات          ينبغــي   ــشريعية                     أن تعمــل اهليئ ــة            يف مؤســسات             الت ــى           املتحــدة        األمــم          منظوم       عل
        اجمللـس         طريـق       عـن           ملنظومـة  ا        نطـاق                  ذات صلة علـى           قطاعية            استراتيجية     أطر       وحتديد       صياغة

ُ        اليت ُحددت يف        األجل         الطويلة        األهداف        لتحقيق           واالجتماعي          االقتصادي            اخلتاميـة            الوثيقـة       
   ً         فـضالً عـن       ، ١ /  ٦٠          قرارهـا    يف          العامـة           اجلمعيـة           واعتمدهتا   ،    ٢٠٠٥      لعام        العاملي       القمة      ملؤمتر

   .   ملية                                                                األهداف اليت حتددها بعثات وواليات مؤسسات املنظومة نتيجة للمؤمترات العا
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   ٥        التوصية 
ــم         ــة األمـ ــة ملنظومـ ــسات التابعـ ــشريعية يف املؤسـ ــات التـ ــصدر اهليئـ ــي أن تـ                                                                                           ينبغـ
            لتوحيـد       ٢٠١٥                                                                          تعليمات إىل أماناهتا العتماد التـدابري الالزمـة حبلـول هنايـة عـام                      املتحدة

                                                                                     أو مواءمــة الــدورات التخطيطيــة خلططهــا االســتراتيجية حبيــث تكــون مجيــع املنظمــات  / و
   .    ٢٠١٦                                               موحدة جديدة لتقدمي التقارير إىل الدول األعضاء عام                 جاهزة لبدء دورة 
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         احملتويات
        الصفحة              الفقـرات      

 iii  ............................................................................           موجز تنفيذي     

   ١    ١٦-  ١  ....................................................................     مقدمة  -    ً أوالً  
   ٥    ٦١-  ١٧  ............................................................            املفهوم واهلدف  -      ً ثانياً  

   ٥    ٢٠-  ١٧  ......................................                        مفهوم التخطيط االستراتيجي  -    ألف     
   ٦    ٣٨-  ٢١  .........             األمم املتحدة                                      أصل التخطيط االستراتيجي وتطوره يف منظومة  -     باء     
    ١١    ٤٩-  ٣٩  .....................................                            الغرض والقيمة املضافة املتوقعة  -    جيم     
    ١٤    ٦١-  ٥٠  ..................                                              اإلدارة القائمة على النتائج والتخطيط االستراتيجي  -    دال     

    ١٨     ١٣٠-  ٦٢  ...................................                                    املمارسات احلالية يف منظومة األمم املتحدة  -      ً ثالثاً  
    ١٨    ٦٩-  ٦٢  ......................... ؟                 ماذا حتتاج املنظومة  :                      التوحيد مقابل التنويع  -    ألف     
    ٢٠     ١٠٩-  ٧٠  .....................                 املفاهيم واملمارسات  :                      تنوع اخلطط االستراتيجية  -     باء     
    ٣٤     ١٢٤-   ١١٠                                     شبكة األمم املتحدة للتخطيط االستراتيجي  :                          تبادل املعارف والتفكري اخلالق  -    جيم     
    ٣٧     ١٢٧-    ١٢٥  ........                                    العناصر املشتركة يف التخطيط االستراتيجي  :                املمارسات املتبعة  -    دال     
    ٣٩     ١٣٠-    ١٢٨  ................                                              تكاليف املعامالت املتعلقة بإعداد اخلطط االستراتيجية  -     هاء     

    ٤١     ١٨٧-    ١٣١  ........................................                                املبادئ التوجيهية واملمارسات اجليدة  -      ً رابعاً  
    ٤١     ١٤٩-    ١٣١  ................                                               وضع أطر استراتيجية قطاعية لواليات املنظومة برمتها  -    ألف     
    ٤٥     ١٧١-    ١٥٠  .........                                                  توجيه عملية حتديد اخلطط االستراتيجية املؤسسية للمنظمات  -     باء     
    ٥١     ١٨٧-    ١٧٢  ...............................                             ّ  عناصر التخطيط االستراتيجي الفّعال  -    جيم     

    ٥٧     ١٩٥-    ١٨٨  .....................................................................    خامتة  -      ً خامساً  

         املرفقات
    ٦٠  ......................                                                          عن عمليات وأدوات التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة  حملة  -     األول  
    ٦٩  ........................ ا                              حجم الوثائق والتكاليف املتصلة هب  :               تكاليف املعامالت  -         اجلزء ألف   -      الثاين  

    ٧٢  ..................................                     املوارد املخصصة للعملية  :          املعامالت      تكاليف  -      باء     اجلزء     
ــن ا   -       الثالث   ــة عـ ــيّ                حملـ ــيت يتعـ ــراءات الـ ــى   ن                 ّ            إلجـ ــشارِ        علـ ــات املـ ــى      كة              ِ        املنظمـ ــاًء علـ ــا بنـ ــدة            ً                 اختاذهـ ــيات وحـ                    توصـ

    ٧٥  ..............................................................................       املشتركة        التفتيش
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       مقدمة  -   ً أوالً  

       خلفية  -   ألف  
                       ً        ، أدرجــت الوحــدة استعراضــاً   ١   ٢٠١                                                     يف برنــامج عمــل وحــدة التفتــيش املــشتركة لعــام     - ١

                                                                                                      للتخطيط االستراتيجي على نطاق مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة بـاقتراح مـن مكتـب األمـم                    
   .                             املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية

                                                                                         ويشكل التخطيط االستراتيجي يف مؤسسات منظومة األمـم املتحـدة مـصدر اهتمـام كـبري                  - ٢
 (                        سامهات كــربى ملــا أحــدثت                          فقــد كانــت للوحــدة مــ   .                            لوحــدة التفتــيش املــشتركة

 

                    اجلمعيــة العامــة  )١
 (    ١٩٧٢                                  ووضـعت هـذا التخطـيط عـام                                                            التخطيط املتوسط األجـل داخـل األمـم املتحـدة         

 

      وزودت   .  )٢
           ً                                                                                   الوحدة أيضاً مؤسسات املنظومة باستعراض شامل لدور اخلطط املتوسطة األجل ووضـع امليزانيـات              

 (           يف املنظمــات
 

             ً                         ذا الــشأن حتلــيالً لعمليــة التخطــيط،        يف هــ                              ً           وتتــضمن التقــارير الــيت صــدرت مــؤخراً  .  )٣
 (                                                    والربجمة، وامليزنة، والرصد والتقييم يف األمم املتحدة      

 

                                                     ، وسلسلة من التقـارير عـن اإلدارة مـن أجـل             )٤
 (                            النتائج يف منظومة األمم املتحدة

 

   .                               ويراعي هذا التقرير هذه الدراسات  .  )٥
ــا وغريهــ      - ٣ ــا ووكاالهت ــة وصــناديقها وبراجمه ــستخدم مؤســسات املنظوم ــات                                                                        ت                    ا مــن الكيان

                                                                                                             جمموعة متنوعة كـبرية مـن أدوات وآليـات التخطـيط االسـتراتيجي الـيت أقرهتـا اهليئـات التـشريعية                     
          وتتـراوح    .                        ً                                                                    أو وضعتها ونفذهتا داخلياً لتحقيـق أهـدافها وغاياهتـا يف األجلـني املتوسـط والطويـل                 / و

                       وما هو معتمد لتنفيـذ                                                                            هذه األدوات واآلليات بني ما هو مستخدم يف احلوكمة واإلدارة التنظيمية            
                                                                               وتقــوم هــذه اآلليــات علــى واليــات ومهــام تــشريعية وعلــى خطــط وبــرامج     .                     الــربامج املواضــيعية

                                                                                                    تنظيمية وعملية متفق عليها من أطراف عدة، كما تستند إىل توجيهات هادفـة تـصدرها اهليئـات                 
                  كيفيــة تكليفهــا                                ً     ً                   وتتبــاين خــصائص هــذه اآلليــات تباينــاً كــبرياً حبــسب   .                      ّ         التنفيذيــة يف ميــادين معّينــة

   .                                        ومتويلها، من املوارد األساسية أو غري األساسية

__________ 

      ١٩٦٩        سـبتمرب   /                                                                                                        وحدة التفتيش املشتركة، وضـع الـربامج وامليزانيـات يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة، أيلـول                     )  ١ (
) A/7822-JIU/REP/69/7.(   

-A 34/84   (  ٧٩  ١٩        مـــارس  /                                                                                     وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة، التخطـــيط املتوســـط األجـــل يف األمـــم املتحـــدة، آذار   )  ٢ (

JIU/REP/79/5.(   
      ١٩٩٠         فربايـــر  /                                                                                                    وحـــدة التفتـــيش املـــشتركة، وضـــع امليزانيـــات يف مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة، شـــباط    )  ٣ (

) A/45/130-JIU/REP/89/9اجمللدان األول والثاين ،                    .(   
) ٤  (   A/48/375 (JIU/REP/2003/2).  
)٥( A/59/617 (JIU/REP/2004/5)؛ وA/59/607 (JIU/REP/2004/6)؛ وA/59/631(JIU/REP/2004/7) ؛

 .A/59/632 (JIU/REP/2004/8)و
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      ً                         ً                                               وتتوجياً ألنشطة خمتلف املؤسسات وحرصاً على التماسك، دعت الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر        - ٤
                                                                      إىل إنشاء آلية تقييم على نطاق املنظومة حترص على متاسك مؤسسات                ٢٠٠٥                     القمة العاملي لعام    

    ".                   متحدة واحدة يف األداء    أمم  "                    األمم املتحدة حتت شعار 
                                                                                       ورغم أن التخطيط االستراتيجي سائد على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، يظـل التقـدم            - ٥

  .                                                              ً      ً          ً                          يف جمال توحيد عمليات التخطيط ووضع معايري ومقاييس مـشتركة هلـا تقـدماً بطيئـاً بـل متوقفـاً                   
                      ود مفهـوم لتخطـيط              مدى وجـ    ‘  ١ ‘                                                          ولعل املسألتني الرئيسيتني املطروحتني يف هذا االستعراض مها         

                        مـدى إمكانيـة توحيـد      ‘  ٢ ‘                                                                استراتيجي واحد أو وجود حاجة إليه داخل منظومة األمم املتحدة؛ و     
   .                                                                          األمم املتحدة لإلجراءات املعمول هبا يف إطار عمليات التخطيط االستراتيجي وكيفية ذلك

                          تعريف التخطيط االستراتيجي  -   باء  
ــة واملنظمــات امل    - ٦ ــدان اإلدارة يف القطــاعني                                               بالغــت املؤســسات األكادميي ــة يف حبــث مي                                            هني

ــداً هلــذا    .                  ً                                                 اســتعرض املفــتش عــدداً مــن التعريفــات للتخطــيط االســتراتيجي     .                اخلــاص والعــام       ً          ومتهي
   :                                                      التقرير، يعرف املفتش التخطيط االستراتيجي على النحو التايل

ــني         ــة يف األجل ــداف املنظم ــا أه ــة ُتحــدَّد هب ــتراتيجي عملي                          ُ   َّ                                               التخطــيط االس
   .                                                 يل، وتوضع هبا خطط املوارد املرصودة لتحقيق هذه األهداف            املتوسط والطو

      اهلدف  -   جيم  
                                                                                               اهلــدف الرئيــسي هلــذا التقريــر تزويــد املنظمــات بــأداة تقتــرح ممارســات جيــدة ومببــادئ      - ٧

             ومـن شـأن      .                                                                                   توجيهية على نطاق املنظومة قصد مساعدهتا يف وضع خطـط اسـتراتيجية وصـياغتها             
                                                                 توجيهيــة إلنــشاء العمليــات وآليــات التخطــيط، وكــذا للرصــد                                       االســتخدام الفعــال هلــذه املبــادئ ال

                                                                                                            والتقييم والتدقيق ووضـع خطـط اسـتراتيجية أخـرى يف جمـال امليزانيـات، أن جيعـل مـن التخطـيط                      
   .                                                                                 االستراتيجي أداة لتعزيز التنسيق والتماسك على نطاق املنظومة يف معظم القطاعات الربناجمية

        النطاق  -   دال  
                                                                    فكره التحليلي ونتائج حبثه على املمارسـات املتبعـة يف مؤسـسات                                 يركز هذا االستعراض      - ٨

   .                                                                             منظومة األمم املتحدة، هبدف املسامهة يف عملية اإلصالح احلالية وتعزيز أدوات إدارة التغيري
                                                                                    ووقــف االســتعراض علــى اآلليــات واألدوات، الداخليــة والعامــة، املــستخدمة يف ختطــيط   - ٩

                                                                       مات، وكـذا املعـدة لتحقيـق األهـداف القطاعيـة واملواضـيعية يف                                              الربامج ووضع امليزانيات يف املنظ    
   .                                  أنشطتها على الصعيدين الوطين والعاملي
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   :                                ويتناول االستعراض القضايا التالية  -  ١٠
                                                                                فائدة هذه األدوات وعالقاهتا باإلدارة القائمة على النتائج وبأطر املـساءلة لـدى           ) أ (  
          املنظمات؛
                                                دمة يف آليـات وأدوات التخطـيط، ويف حتديـد                                     التصنيفات واملصطلحات املستخ     ) ب (  

                                                                                              املمارسات واالجتاهات، قصد متهيد السبيل إىل إمكانية التوحيد على نطاق املنظومة يف العمليات             
                ورفع التقارير؛

                                                                               األثــر احملتمــل أن خيلفــه حتــسن التخطــيط االســتراتيجي يف عمــل املنظمــات مــن      ) ج (  
               يف والشفافية؛                                       حيث التنسيق والفعالية واالقتصاد يف التكال

ــاليف          ) د (   ــث تكــ ــن حيــ ــات مــ ــل املنظمــ ــتراتيجي يف عمــ ــيط االســ ــر التخطــ                                                                                          أثــ
   .         وفعاليتها        املعامالت

                          ً                                                                    وسيحلل االستعراض بإجياز أيضاً الربجمـة املـشتركة وتنفيـذ األنـشطة التـشغيلية مـن أجـل                  -  ١١
            ار عمليـة                                                                                          التنمية من باب اختبار التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة اجلاري إعداده يف إط            

   .                               استعراض السياسات الرباعي الشامل

         املنهجية  -   هاء  
       وجـرت    .                                                                                   يشمل االستعراض مجيع املنظمـات املـشاركة يف إطـار وحـدة التفتـيش املـشتركة                 -  ١٢

       ً   ووفقــاً  .     ٢٠١٢        أبريــل  /          ونيــسان    ٢٠١١        نــوفمرب  /                                                      األحبــاث املكتبيــة واملقــابالت مــا بــني تــشرين الثــاين
                              عملها الداخليـة، تـشمل                                          ة لوحدة التفتيش املشتركة وإلجراءات                                        للمعايري الداخلية واملبادئ التوجيهي   

                                                                                                        املنهجية املتبعة يف إعداد هذا التقرير إجراء استعراض مكتيب متهيـدين ووضـع اسـتبيانات، وإجـراء                 
                                             وأرســلت االســتبيانات إىل مراكــز التنــسيق يف   .                                                      مقــابالت والقيــام بتحليــل دقيــق للبيانــات اجملمعــة

                                                                          املفـتش وفريـق البحـث مقـابالت يف مقـرات بعـض منـها، كمـا يف                           وأجـرى     .                   املنظمات املـشاركة  
   .                                               وكانت املقابالت مع جهات خمتلفة من املخططني واملستخدمني  .       امليدان
                                                                                               والتمس املفتش مـن املنظمـات تعليقاهتـا علـى مـشروع التقريـر حـىت يراعيهـا عنـد وضـع                  -  ١٣

                        علـى نطـاق املنظمـات،                                         وكشف البحث عن دواعي قلق مـشتركة        .                             االستعراض يف صيغته النهائية   
                                                                                                   ســاعد حتليلــها يف فهــم التحــديات وحــصر اجملــاالت املــشتركة الــيت يــتعني بــشأهنا إصــدار مبــادئ   

   .                                                توجيهية ملساعدة املنظمات يف تعزيز ختطيطها االستراتيجي
                                                                      مـن النظــام األساســي لوحـدة التفتــيش املـشتركة، أعــدت الــصيغة     ٢-  ١١     ً            ووفقـاً للمــادة    -  ١٤

                                                                                     عـد التـشاور فيمـا بـني املفتـشني بغيـة اختبـار اسـتنتاجاته وتوصـياته باحلكمـة                                    النهائية هلذا التقريـر ب  
   .              اجلماعية للوحدة
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     تقدمي        ً                                                                       وتيسرياً لتناول هذا التقرير ولتنفيذ توصياته ولرصده، يشري املرفق الثالث إىل مدى      -  ١٥
             ظمـة وحيـدد     من                             وحيدد التوصيات الوجيهة لكل     .                                                     التقرير إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء أو للعلم       

   .                                                                              مدى لزوم اختاذ قرار من اهليئة التشريعية للمنظمة أو اختاذ إجراء من الرئيس التنفيذي
                                                                                              ويـود املفــتش أن يعــرب عــن تقـديره لكــل مــن ســاعده يف إعـداد هــذا التقريــر، ال ســيما      -  ١٦

   .                                            الذين شاركوا يف املقابالت وجادوا مبعارفهم وخرباهتم
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              املفهوم واهلدف  -     ً ثانياً  

                       وم التخطيط االستراتيجي   مفه  -   ألف  
  .                                                                                            تطــور مفهــوم التخطــيط االســتراتيجي باســتمرار عــرب منــاذج خمتلفــة يف العقــود املاضــية     -  ١٧

ــه        ــيت تعمــل ب ــشركة ال ــة أو ال ــوع املنظم ــضاً حــسب ن ــوم أي ــذا املفه ــد أســهبت    .                      ً                                                                  وخيتلــف ه                 ولق
                رغـم ذلـك ال      و  .                                                                                 املؤسسات األكادميية وأدبيات األعمال التجارية واإلدارة يف تناول هـذا املفهـوم           

   .                                                    يوجد تعريف للهدف املقصود بالضبط من التخطيط االستراتيجي
                                                                                                    لكي تضع منظمة خطة اسـتراتيجية، ينبغـي أن تكـون رؤيتـها واضـحة ملـا تريـد حتقيقـه،                       -  ١٨

                                                                                تبــدو هــذه األســئلة بــسيطة لكــن يف خــضم البيئــة املعقــدة ملنظومــة األمــم     .                 وألي غــرض وكيــف
                                          ً                     أو الكيانـات قـضايا متقاطعــة، مـن الــالزم مـسبقاً حتليــل                                             املتحـدة حيـث تتنــاول خمتلـف املنظمــات   

                                                                                               هو متوقع بالضبط من اخلطة االستراتيجية، وماذا ستشمل، وما هي العمليـات واألدوات الـيت                   ما
           ً                                   وينبغـي أيـضاً اعتبارهـا أداة ديناميـة           .                ُ      ُ                          ً                 ستدعمها، وكيف سـُيقاس وُيرصـد تنفيـذها وإجنازهـا فعليـاً           

                                                                          يفهــا مــع البيئــة العامليــة املــتغرية الــيت يــتعني فيهــا علــى هــذه                                            متكــن املنظمــات مــن التطــور أثنــاء تك 
   .                             املنظمات تقدمي اخلدمات املكلفة هبا

ــة        -  ١٩ ــة بطبيعـ ــسائل املتعلقـ ــن املـ ــدداً مـ ــتعراض عـ ــذا االسـ ــاالت اختـــصاص هـ ــارت جمـ                                     ً                                                             وأثـ
   :          االستراتيجي        التخطيط
    سيق                                                         هـل اخلطـة االسـتراتيجية أداة للتخطـيط والتنـ            :                           نطاق اخلطـة االسـتراتيجية       ) أ (  

ــاالت؟ وحتديــداً، هــل تيــسر          ــة أو الوك ــى نطــاق املنظوم                                                                 ً                                      والتعــاون يف القطاعــات واملواضــيع عل
                                                                                               التنسيق داخل املنظمات وفيما بينها من أجل تشجيع تطبيق املعـايري واملقـاييس علـى نطـاق                    اخلطة

  ،                                                                            خطة العمل على نطاق املنظومة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                              املنظمات، من قبيل    
                                                                                                        وبرامج العمل الكرمي، وإدارة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، ونظام اإلدارة البيئية الذي تعمل به              
                                                                                                      األمم املتحدة املستدامة؟ هل اخلطة أداة لتنسيق األنشطة امليدانية املعمول هبا يف سـياق التقييمـات                

                     ة للمساعدة اإلمنائية؟                                                         القطرية املوحدة اليت جتريها األمم املتحدة وإطار عمل األمم املتحد
                                     هــل اخلطــة االســتراتيجية وثيقــة   :                                              طبيعــة اخلطــة االســتراتيجية وصــناع القــرار    ) ب (  

                                                                       ً                         مؤسسية حتظى بتأييد جمالس اإلدارة، وتشكل توجيها يف جمال احلوكمة واإلدارة داخليـاً؟ أينبغـي               
           األعـضاء                                                                                  أن يقتصر إعدادها على أمانات املنظمات لنفسها فقط؟ أم هل ينبغـي أن يكـون للـدول    

                دور يف إعدادها؟
                                                                         هـل اخلطـة االسـتراتيجية أداة لتعزيـز اسـتراتيجيات مجـع األمـوال            :              الصلة باملوارد    ) ج (  

                                                                                             وضمان ختصيص املوارد الكافية؟ هل هي وسيلة لتحقيق االقتصاد يف التكـاليف وتيـسري االسـتخدام           
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                                أن تكونـا مـرتبطتني بـشكل                                                                               املتكامل للموارد؟ هل ينبغي للخطة االستراتيجية وعملية وضع امليزانيـة         
                                                                  مباشر أم هل ينبغي أن تكونا مرتبطتني لكن مستقلتني إحدامها عن األخرى؟ 

                                                         كيف تفيـد اخلطـة االسـتراتيجية عمليـات الرصـد             :                         التخطيط والرصد والتقييم     ) د (  
                                                                                                    والتقييم املتعلقة باألهداف النهائية املنشودة عرب اخلطة؟ هل متكن املنظمات من حتديد القـدمي مـن                

                          الواليات وكشف اجلديد منها؟
     ً                                                                                         قياســاً علــى هــذه النقــاط، فيمــا يلــي حتليــل ألصــل التخطــيط االســتراتيجي وتطــوره يف       -  ٢٠

   .                         مؤسسات منظومة األمم املتحدة

                                                    أصل التخطيط االستراتيجي وتطوره يف منظومة األمم املتحدة  -   باء  
                         دة يف اعتمـاد بـرامج                                                                                     داخل منظومـة األمـم املتحـدة، كانـت منظمـة الـصحة العامليـة الرائـ                  -  ٢١

   ويف    ).                                لـدورة مـن مخـس سـنوات            ١٩٥٢                  اعتمد أوهلا عام     (                                 عمل متوسطة األجل يف اخلمسينيات      
                        ، ومنظمة العمل الدولية،  )     الفاو (                                                           الستينيات، بدأت منظمات أخرى منها منظمة األغذية والزراعة     

                     ىل اعتمـاد خططهـا                           يف عمليـات ترمـي إ       )         اليونسكو (                                                 ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       
   .            املتوسطة األجل

                                                                                           وانبثقت فكرة التخطيط لربامج األمم املتحدة املتوسطة أو الطويلة األجـل يف الـستينيات                 -  ٢٢
                 ذلك أن الـدول      .                                                                             على هامش املناقشات اليت دارت بشأن إحداث نظام لوضع امليزانيات الربناجمية          

                                      وارد امليزانيــة املتزايــدة باســتمرار                                                                    األعــضاء أرادت أن تفهــم بــشكل أفــضل العالقــة القائمــة بــني مــ 
                                                   وتوقعــت أن يــؤدي التخطــيط األفــضل إىل اســتخدام    .                                           واســتخدامها يف تنفيــذ الــربامج واألنــشطة 

                                                                                                        املوارد بفعالية أفـضل، مـع جتـسيد أولويـات الـدول األعـضاء، علـى أسـاس الواليـات الناشـئة مـن               
                                    فيمـا بـني أجهـزة األمـم املتحـدة                                                                         اهليئات احلكومية الدولية، والـسعي إىل حتـسني التنـسيق النظـامي          

 (       ووكاالهتا
 

٦( .   
                                                                                                          وجتلــــت هــــذه املــــسائل املــــثرية لالهتمــــام والداعيــــة إىل القلــــق يف قــــرار اجلمعيــــة           -  ٢٣

                            املنـشئ للجنـة خـرباء           ١٩٦٥         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٣                    الـصادر بتـاريخ       )   ٢٠- د (    ٢٠٤٩       العامة
                               للجنـة برفـع تقريـر عـن          ُ        وكُلفـت ا    .                                                                 خمصصة لدراسـة ماليـة األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة            

ــا          ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــسيق األن ــة يف تن ــادة الدق ــيدها وزي ــوال املتاحــة بترش ــسن اســتخدام األم ُ                                                                                                            ُح
 (                 وتــضمن تقريــران  .                                  مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة

 

                                            توصــيات بوضــع نظــام متكامــل للتخطــيط  )٧
                    صـيات يف القـرار                                         وأيدت اجلمعية العامـة هـذه التو        .                                               الطويل األجل، ووضع الربامج وإعداد امليزانيات     

__________ 

ــة التخطــيط، تقريــر األمــني العــام، آذار       )  ٦ (       ١٩٧٩       مــارس  /                                                                                                   اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، دراســة معمقــة لعملي
) E/AC.51/97(  ٥         ، الفقرة .  

) ٧  (   A/6289و   A/6343.  
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                                     ، وأطلقـت عمليـة التنفيـذ اجلزئــي        ١٩٦٦        نـوفمرب   /                 تـشرين الثـاين   ٤                  الـصادر بتـاريخ     )   ٢١- د (    ٢١٥٠
         وأنـشأت    .     ١٩٦٧         ديـسمرب  /              كانون األول    ١٩                الصادر بتاريخ     )   ٢٢- د (    ٢٣٧٠                        هلذا النظام يف القرار     

                     صـيغ علـى أسـاس                                                                                            اجلمعية إجراءات اعتماد امليزانية السنوية، إىل جانب تقدير خمطط للسنة املواليـة،             
                                                                                                   اخلطط الطويلة األجل اليت وضعتها كل اهليئات املعنيـة بوضـع الـربامج، مبـا فيهـا اجمللـس االقتـصادي            

   .                                                                  واالجتماعي وجلنة الربنامج والتنسيق، املكلفة بعملية التخطيط الطويل األجل
ــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة ناقــشت        -  ٢٤ ــذكر أن هيئــات وضــع ال ــه مــن اجلــدير بال                                                                                                    بيــد أن
                                                                                                                    جلوانب الربناجميـة للميزانيـة، لكـن لـيس لـديها اختـصاص مناقـشة جوانبـها املاليـة، الـيت هـي مـن                          ا

                                                         وال تـزال هـذه القطيعـة القائمـة بـني الربنـامج               .                                                         اختصاص اللجنة اخلامـسة التابعـة للجمعيـة العامـة         
             القائمة بـني                                  ً     ً                                                 وامليزانية قائمة إىل اآلن ومتثل حتدياً كبرياً للمنظمات فيما خيص احلفاظ على الروابط              

   .              الربامج واملوارد

                  جتربة األمم املتحدة  :          املنظومة        على نطاق                      ً         اخلطة املتوسطة األجل أداةً للتنسيق     
                                  ً     ً                           ، قدمت وحدة التفتيش املشتركة تقريراً شامالً إىل اجلمعية العامة بشأن وضع     ١٩٦٩   يف    -  ٢٥

 (                                   الربامج وامليزانيات يف األمم املتحدة    
 

                       د ختطيط متوسط األجـل                                  واقترحت الوحدة صراحة اعتما     .  )٨
                                                   وعقب هذا االقتراح، أشار األمني العام يف سلـسلة           .               ً                          بوصف ذلك عنصراً لوضع الربامج املتكاملة     

                                                                                                              من التقارير الالحقة باعتمـاد خطـة متوسـطة األجـل مـن سـت سـنوات مـع إمكانيـة وضـع إطـار                         
 (                                      تنفيذي موقوت كجز من عملية وضع امليزانية

 

٩( .   
- د (    ٣٠٤٣                                          ، اعتمدت اجلمعية العامة باإلمجاع القرار       ٧٢  ١٩       ديسمرب   /               ويف كانون األول    -  ٢٦
                                                                       ً      ً              املتعلق بشكل تقدمي ميزانية األمم املتحدة ومـدة دورة امليزانيـة، الـذي اقتـرح شـكالً جديـداً          )   ٢٧

                  وكانت اخلطـة األوىل    .                                                                        لعرض امليزانية، على أساس التجربة، وبدء العمل بدورة ميزانية من سنتني      
   .     ً      ، بدالً من ست    ١٩٧٧     إىل     ١٩٧٤                   ة من أربع سنوات من                            عملية جتريبية مل تشمل سوى فتر

                                                                                        وهكذا اختذت األمم املتحدة من اخلطة املتوسطة األجل الرباعية األوىل وثيقتها الرئيـسية               -  ٢٧
 (    ١٩٧٧-    ١٩٧٤                لتخطيط الفترة   

 

                      إىل بـرامج وبـرامج            ُ                                       اليت أُعـدت لترمجـة الواليـات التـشريعية           ،   )١٠
                                        وأضـحت اخلطـة املتوسـطة األجـل املوجـه        .     تيجي                                                          فرعية، مـع مـا يلـزم مـن توجيـه سياسـايت اسـترا            

                                                                                                        الـسياسايت الرئيـسي امللــزم لكـل مـن الــدول األعـضاء واألمــني العـام لـضمان االلتــزام علـى نطــاق         
   .                              السياسات واملوارد، وكذا املساءلة

__________ 

  .Add.1   وA/7822-JIU/REP/69/7     انظر    )  ٨ (
   . A/C.5/1429 (1972)     انظر    )  ٩ (
  . ١    دول     ، اجلJIU/REP/74/1     انظر    )   ١٠ (



A/67/873  
 

13-34463 15 
 

      ١٩٧٤                                                                                    وعقب الدورتني االستثنائيتني السادسة والـسابعة للجمعيـة العامـة اللـتني عقـدتا يف          -  ٢٨
ــشأن     ١٩٧٥ و ــة   ا "         ب ــة والتنمي ــواد األولي ــدويل   " و  "                             مل ــصادي ال ــاون االقت ــة والتع ــوايل،    "                                          التنمي ــى الت                  عل

                                                                 املتعلق بإعـادة هيكلـة القطـاعني االقتـصادي واالجتمـاعي               ١٩٧ /  ٣٢                                اعتمدت اجلمعية العامة القرار     
ــانون األول   ــم املتحــدة، يف ك ــة األم ــسمرب  /                                          ملنظوم ــشيط دور     .     ١٩٧٧        دي ــادة تن ــرار يف إع ــل الق                                         ومتث

                                                      ً                                          لـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف تنـسيق أنـشطة الوكـاالت اخلاصـة وفقـاً مليثـاق األمـم                                اجلمعية واجمل 
                                                                        ؛ وإنــشاء إطــار سياســايت شــامل ومبــادئ توجيهيــة للتخطــيط ووضــع    )  ٦٣   و  ٥٨          املادتــان  (         املتحــدة 

                                                                                                            الــربامج وامليزانيــات والتقيــيم داخــل منظومــة األمــم املتحــدة؛ والتوصــية مببــادئ توجيهيــة سياســاتية   
                                                                                              نشطة، مبـا فيهـا األنـشطة التنفيذيـة؛ واسـتعراض امليزانيـات الربناجميـة واخلطـط املتوسـطة                       للربامج واأل 

                                                                                                  األجــل داخــل املنظومــة؛ وتوحيــد اخلــط والــربامج املتوســطة األجــل، وعــرض امليزانيــات، وتــصنيف  
                                                                        وكان من الواضح أن الدول األعضاء تنوي اسـتخدام اخلطـط املتوسـطة               .                     الربامج ووصف املضمون  

                                                                                          للتخطــيط علــى نطــاق املنظومــة أو علــى مــستوى الوكــاالت، والتنــسيق والتعــاون فيمــا             األجــل أداة 
ــدورتان           ــيت حــددهتا ال ــداف ال ــاول األه ــى تن ــدر عل ــة أق ــات الوكــاالت حــىت تكــون املنظوم                                                                                                          قطاع

 (                                                       االستثنائيتان املتعلقتان بالتعاون االقتصادي الدويل والتنمية
  

١١( .   
ــة    -  ٢٩ ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــاريخ         الـــــص  )   ٣٠- د (    ٣٣٩٢                                      ويف قـــ   /                        تـــــشرين الثـــــاين  ٢٠                ادر بتـــ

                                                                                               ، قررت اجلمعية العامة أن تدرس امليزانيـة الربناجميـة واخلطـة يف سـنوات متعاقبـة، أي                      ١٩٧٥      نوفمرب
                           ً                                                                                بداية املمارسة السائدة حالياً فيما خيص دراسة اخلطة املتوسطة األجل قبل بداية فترة الـسنتني املاليـة                 

       وكـان    .                                             لفترة السنتني األوىل تناقشان يف الوقت ذاته                                         وقبل ذلك، كانت اخلطة وامليزانية        .     ١٩٧٦   يف  
                      بشأن اخلطة املتوسـطة      ١٩٧٦      ديسمرب  /              كانون األول   ٤                   الصادر بتاريخ      ٩٣ /  ٣١                      قرار اجلمعية العامة    

                                                                                                األجل أول تشريع يرمي إىل تقنني عملية التخطيط اليت حتـدد اإلجـراءات لـصياغة اسـتعراض اخلطـة             
                                                                   ، وجلنـة الربنـامج والتنـسيق واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي                                                   والواليات املسندة من اجلمعية العامـة     

   .                                                                          وكذا األجهزة الفرعية التابعة هلذه اجلهات فيما خيص التخطيط ووضع الربامج والتنسيق
          كـانون    ٢١                    الـصادر بتـاريخ      ٢٣٤ /  ٣٧                                                       وأكملت اجلمعيـة العامـة عمليـة التقـنني يف قرارهـا          -  ٣٠

ــسمرب  /    األول ــذي اعتمــد األنظمــة وال     ١٩٨٢        دي ــب                                  ال ــربامج، واجلوان ــيت حتكــم ختطــيط ال                                                   قواعــد ال
 (                                                            الربناجمية للميزانية، ورصد التنفيـذ، وأسـاليب التقيـيم        

  

                                         وتـضمنت اإلجـراءات املوضـوعة إلعـداد          .  )١٢
                                                                                                    اخلطة املتوسطة األجل واعتمادها وتقييمها، وكذا مركزها داخل اإلطار املتكامل لعمليـة التخطـيط               

ــة                                                        تكــون أداة ختطــيط علــى نطــاق املنظومــة واملوجــه                                 وكــان القــصد مــن اخلطــة أن   .                  ووضــع امليزاني
                                                             وخـضعت عمليـة إعـداد اخلطـة إىل تـشاور مـسبق مـع                 .                                                السياسايت الرئيـسي ملنظومـة األمـم املتحـدة        

 (                             املؤسسات األخرى داخل املنظومة   
  

ُ                                                             وُحدد مركز اخلطـة املتوسـطة األجـل علـى نطـاق املنظومـة              .  )١٣  
   :       كما يلي

__________ 

   ). ٧-  دإ (    ٣٣٦٢ و  )  ٦-  دإ (    ٣٢٠٢-    ٣٢٠١                          انظر قرارات اجلمعية العامة    )   ١١ (
  . ١          ، القاعدة ST/SGB/PPBME (1987)         ً انظر أيضاً    )   ١٢ (
                                                        تنــسق أنــشطة اخلطــة املتوســطة األجــل مــع أنــشطة      : "  ١٣- ٤          ، البنــد  )    ١٩٨٢ (   ٢٣٤ /  ٣٧                          قــرار اجلمعيــة العامــة     )   ١٣ (

   ".                                           الوكاالت املتخصصة املعنية من خالل مشاورات مسبقة
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   :                              يف عملية التخطيط وتقوم مبا يلي       ً  رئيسياً   ً امالً     متك                            ً تستهل اخلطة مبقدمة، تشكل عنصراً "  
   ؛                                  التوجه السياسايت ملنظومة األمم املتحدة                   تربز بطريقة متناسقة    ) أ (  
                                                                       حتدد األهداف واالسـتراتيجية واالجتاهـات املتوسـطة األجـل املستخلـصة               ) ب (  

                                                                 من الواليات اليت تعكس األولويات اليت حددهتا املنظمات احلكومية الدولية؛
   . )١٤   ( "                                     تضمن مقترحات األمني العام بشأن األولويات ت   ) ج (  

        زمنيـة                                          ، كانت اخلطة املتوسطة األجل تعـرض فتـرات      ٢٠٠١   و    ١٩٨٤                    ويف الفترة ما بني       -  ٣١
-    ٢٠٠٢                                           وكانـت اخلطـة املتوسـطة األجـل للفتـرة          .                                                     خمتلفة، تتـراوح مـا بـني أربـع سـنوات وسـت            

                                ت الربناجميـة لفتـرة الـسنتني،                                                                               أول خطة جتـسد تطبيـق إطـار منطقـي، وتقـدم إطـار امليزانيـا                    ٢٠٠٥
ــذ       ــة ورصــد التنفي ــة للميزاني ــربامج، واجلوانــب الربناجمي ــه يف ختطــيط ال                                                                                                         علــى النحــو املنــصوص علي

                   ُ                                                             وهبذا الشكل اجلديد، طُلب إىل املديرين التركيز على اهلدف الـسياسايت الرفيـع               .                 وأساليب التقييم 
                                        ة الــيت يــتعني تنفيــذها، بينمــا كــان                                                                   املــستوى لرباجمهــا والتركيــز بقــدر أقــل علــى األنــشطة امللموســ 

   .                                              الغرض من الشكل ربط اهلدف العام بالنتائج امللموسة
ــة يف     -  ٣٢ ــة األلفيـ ــب مجعيـ ــة        ٢٠٠٠                              وعقـ ــدة لأللفيـ ــم املتحـ ــالن األمـ ــة   (                                          وإعـ ــرار اجلمعيـ                    قـ

                                               ، عـرض األمـني العـام مقترحـات لتعزيـز            )    ٢٠٠٠         سـبتمرب    /          أيلـول   ٨                       الـصادر بتـاريخ       ٢ /  ٥٥       العامة
 (      املنظمة

  

     خيـص                                                                           االنتباه إىل مكامن الضعف يف عملية وضع امليزانية والتخطيط، فيمـا              ُ    فاسُترعي  .  )١٥
                                                       ويف ذلك السياق، شجع األمني العام على هنـج أسـلوب             .                                           األنشطة املمولة يف إطار امليزانية العادية     

                                                                     من أجـل الوقـوف علـى القـضايا العمليـة واألكثـر حـدة                -                       هنج إدارة القضايا     -                 جديد يف اإلدارة    
                                                                                              مؤسـسات املنظومـة تناوهلـا، وبالتـايل ختلـى عـن التخطـيط االسـتراتيجي النظـامي                                   اليت يتعني علـى   

   .                               الذي يشمل مجيع املنظمات والكيانات
         ، قــررت     ١٩٩٨    ً                   ً                                                  وســرياً علــى هــذا النــهج وعمــالً بتوصــية جلنــة الربنــامج والتخطــيط، يف   -  ٣٣

                ملنظومــة األمــم                     التوجــه الــسياسايت  "                                                                  اجلمعيــة العامــة أال تتوقــف اخلطــة املتوســطة األجــل عــن إبــراز 
                                           التأكيـد مـضاف مـن وحـدة التفتـيش           (   )١٦   ( "              لألمم املتحـدة                    التوجه السياسايت    "              ، وإمنا تربز     "      املتحدة

 (                          ، طلبــت اجلمعيــة العامــة    ٢٠٠٣                      وعــالوة علــى ذلــك يف    ).          املــشتركة
  

                           إىل األمــني العــام أن يعــد    )١٧
  .     ٢٠٠٦       ً       عتبـاراً مـن                   ً           ً                                                 وثيقة تتضمن إطاراً استراتيجياً لفترة سنتني حيل حمل اخلطة املتوسطة األجـل ا           

                 تـشمل إال األمـم                                                                          فكانت الوثيقة اخللف التخطيط االستراتيجي، وهي وثيقة ختطيط ملدة سنتني ال      
 (        املتحــدة

  

ــد     .  )١٨ ــر ألن البن ــق أكث ــربامج   ٩- ٤                                   واملفــتش قل ــة                          مــن ختطــيط ال                       واجلوانــب الربناجمي
__________ 

) ١٤   (   A/53/133٧- ٤      لفقرة    ، ا .  
   ).A/57/387   (                              برنامج إلجراء املزيد من التغيريات  :                  تعزيز األمم املتحدة     انظر    )   ١٥ (
  .A/53/133           ؛ والوثيقة  )    ١٩٩٨ (  ،    ٢٠٧ /  ٥٣         العامة       اجلمعية      قرار     انظر    )   ١٦ (
  .           من املنطوق ٥              ، انظر الفقرة    ٢٦٩ /  ٥٨                   قرار اجلمعية العامة    )   ١٧ (
) ١٨   (   A/59/6/Rev.1؛ و   A/61/6/Rev.1؛ و   A/63/6/Rev.1؛ و   A/65/6/Rev.1.  
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          سبق مـع                              تـشترط التـشاور املـ              ، الـيت   )    ٢٠٠٠        نـسخة    (                                            للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم      
                 ُ   َّ                                                                        الوكاالت األخرى، مل ُتطبَّق، ال سيما وأنه مل يعد هناك إطار استراتيجي شامل يغطـي منظومـة             

   .                   األمم املتحدة بكاملها

                                          التجربة اجلماعية لألجهزة والوكاالت القطاعية  :                         التخطيط على نطاق املنظومة    
                     ي واجلمعيـة العامـة       ً                                                                  دعماً للجهود الراميـة إىل تعزيـز مهـام اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاع          -  ٣٤

                                                                                              فيما خيص التنسيق على نطاق املنظومة، سعت األجهزة والوكاالت املتخصصة التابعـة للمنظومـة              
   .     ً                                                     جاهدةً إىل وضع مبادئ توجيهية مشتركة لتوحيد اخلطط املتوسطة األجل

ــادئ للتخطــيط        ١٩٧٦       مــارس  /       ويف آذار  -  ٣٥ ــة علــى عــدة مب ــة التنــسيق اإلداري                                                                      ، وافقــت جلن
                                                                                   يمــا يتعلــق جبدولــه الــزمين، وعمليــة حتديثــه، وجمــاالت التــشاور بــني املنظمــات،                  املتوســط األجــل ف

                                                                                                وصياغة األهداف والعناصر من أجل إدماجها يف اخلطة، ووسائل التحقق من التقـدم يف اإلجنـاز،                
 (                                                     وبــالتقييم وكــذا مــشاركة هيئــات وضــع الــسياسات 

  

               ، وبطلــب مــن     ١٩٧٨       مــارس  /       ويف آذار  .  )١٩
 (                         اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

  

  ،    ١٩٧ /  ٣٢                                                             ومراعاة لآلثار املترتبـة علـى قـرار اجلمعيـة العامـة              )٢٠
                            ً                                                   ً                           سعت جلنة التنسيق اإلدارية أيضاً إىل إجياد أداة مشتركة علـى نطـاق املنظومـة قـد تـشكل أساسـاً                     
                                                                                                   الستعراض وتنسيق األهداف والربامج اليت تعدها منظومـة األمـم املتحـدة مثـل جمموعـة مقـدمات                  

                 بيـد أن جلنـة        ). E/AC.51/89 (                                         الت ومؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة                                   األمني العام مليزانيات وكا   
                                                                                                      التنسيق ذهبت إىل أن هذه املقـدمات أظهـرت أهنـا غـري ذات جـدوى كـبرية يف حتقيـق األهـداف                       

                                            جتـسد بالـضرورة املواضـيع املـشتركة أو           ال "                                                  اليت يسعى إليها اجمللس االقتصادي واالجتماعي ألهنا        
ــشطة     ــا أن ــساهم هب ــيت ت ــة ال ــاق                                               الكيفي ــى نط ــام عل ــيت حتظــى باالهتم ــة يف اجملــاالت ال                                                                    كــل منظم

 (    ً                                        وبدالً من ذلك اقترحت جلنة التنسيق اإلدارية         )٢١   ( "       املنظومة
  

               نظـرة عامـة     "                       أن من الالزم تقـدمي         )٢٢
                                                           هبدف إطالع اجمللس وجلنة الربنـامج والتنـسيق علـى مجيـع                   " ... "                          عن أهداف املنظمات وخططها   

ــة ملؤســسات املنظومــ   ــا الربناجمي ــهج       إذ   ".  ة                                        النواي ــاع الن ــساعد ذلــك يف التخطــيط املــشترك واتب                                                         سي
     ١١٨ /  ٣٣                                                                                     املواضيعية لتنفيذ األولويات الشاملة اليت حددهتا اجلمعية العامة استجابة لقرار اجلمعيـة      

    ).           من املنطوق  ١٠            انظر الفقرة    (    ١٩٧٨      ديسمرب   /             كانون األول  ١٩              الصادر بتاريخ 
                    الـصادر بتـاريخ      ٢٣٤ /  ٣٧                     قرار اجلمعية العامة                         ً              وأخذت الدول األعضاء جزئياً هبذا النهج يف    -  ٣٦
        واجلوانب                                                         يف اعتماد األنظمة والقواعد اليت حتكم ختطيط الربامج،            ١٩٨٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٢١

__________ 

  :                                                                                جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنـسيق علـى املوقـع             /                                     دليل اإلدارة للجنة التنسيق اإلدارية       )   ١٩ (
http://www.unsceb.org/ceb/publications/handbook/fb/16/1601/ .   

   ).  ٦٣- د (    ٢٠٩٨                                      لثالث من قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي       اجلزء ا   )   ٢٠ (
) ٢١   (   E/1978/43/Add.2 ٣٦         ، الفقرة  .  
                                                      د امليزانيــات الربناجميــة واخلطــط املتوســطة األجــل     ـ                 ة بــشأن توحيــ          اللجنــ  انـ      بيــ           إلداريــة،  ا            ة التنــسيق     جلنــ   )   ٢٢ (

E/1978/43/Add.2 (1978).  
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          بيـد أن      ).   ٣٠          الفقـرة    (        أعـاله                                                                                  الربناجمية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم على النحو املشار إليه         
                َّ          الـدول األعـضاء وكفَّـت                                                   لتنسيق اإلدارية مل تواصل مقترحاهتا ملساعدة                                    املفتش يالحظ بقلق أن جلنة ا     

                                                                                                        عن بذل جهودها لتوحيد اخلطـط املتوسـطة األجـل الـيت تـضعها املنظمـات أو توحيـد التعريفـات                     
                  أما اهليئة الـيت      .     ١٩٧٨                                                                   واملنهجيات املستخدمة يف التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظمات يف        

    ومن   .                                                             ؤساء التنفيذيني، فليس له أي خطة عمل لتناول هذه اجملاالت                                    خلفت اللجنة، أي جملس الر    
 (                                                   ناحيــة أخــرى، واصــل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني 

  

                                                إجــراء دراســات استقــصائية مقارنــة بــشأن   )٢٣
                                                           من دراسة وحدة التفتـيش املـشتركة بـشأن املوضـوع                                                ً      أساليب املنظمات يف وضع امليزانية، متخذاً     

 (          ً     ذاتــه منوذجــاً
  

ــاءة يف عمليــة                       ومــن شــأن حتــديث    .  )٢٤                                                              الدراســة االستقــصائية أن يكــون مــسامهة بن
   .                                     االستعراض الشامل للتخطيط ووضع امليزانية

ــه مؤســسات األمــم املتحــدة يف جمــال       -  ٣٧ ــة املــذكورة أعــاله أحــدث مــا بلغت                                                                                             وتثبــت التجرب
                                                        وقــد ال يكــون وضــع خطــة متوســطة األجــل مواضــيعية     .                                       التخطــيط االســتراتيجي يف الثمانينيــات

ــاً علــى                  شــاملة أو قط ــاً مــا مل تتفــق الــدول األعــضاء جوهري                           ً     ً                              ً                                 اعيــة علــى نطــاق املنظومــة أمــراً ممكن
           وذهبت جلنة    .                                           أو األهداف القطاعية لربامج وخطط املنظمات      /                                األهداف الشاملة لعدة قطاعات و    

                                                                                                    التنــسيق اإلداريــة إىل أن تقــدمي بيانــات مــوجزة ومفيــدة بــشأن الــربامج والــسياسات ال ميكــن أن   
                                 ُ                                                   نيــات واخلطــط املتوســطة األجــل فقــط إذا أُريــد هلــذه الوثــائق أن حتقــق الغــرض                     يتحقــق عــرب امليزا

 (                  األساسي من وجودها  
  

                                                                   بعبارات أخرى، ملا تكون هذه األهداف املتعددة األطراف منبثقة من            .  )٢٥
                                                                                                        مـــؤمترات ومنتـــديات كـــربى لألمـــم املتحـــدة بـــشأن حمـــاور مواضـــيعية شـــاملة لعـــدة قطاعـــات   

   .                              ً تراتيجي على نطاق املنظومة واقعاً                        قطاعية، يصبح التخطيط االس   أو / و
                                                                                                والواقــع أن عــدة خطــط اســتراتيجية علــى نطــاق املنظومــة انبثقــت مــن عــدد مــن هــذه       -  ٣٨

       ً                                                               وتوضيحاً لذلك، جرى حتليل بضع أمثلة متعلقة بالبيئـة، والقـضايا             .                            اجملاالت املواضيعية والقطاعية  
   .                                                 اجلنسانية، والعلم والتكنولوجيا، يف الفصل الثالث ألف

                              الغرض والقيمة املضافة املتوقعة  -   جيم  

                                                  حنو حتقيق أهداف عامة متماسكة وفعالة من حيث التكلفة    
                                                                                                  من باب التوضيح، بلغ إمجايل املوارد املالية الـيت أنفقتـها مؤسـسات األمـم املتحـدة علـى                     -  ٣٩

                    يف املائـة مـن        ٦٣             ، أي حوايل        ٢٠٠٩                     مليون دوالر عام         ٢٢,٩                                     األنشطة التنفيذية من أجل التنمية      
__________ 

ــي    )   ٢٣ ( ــة هـــ ــر دراســـ ـــ     :                             آخـــ ــة األمــ ــسات منظومـــ ــات يف مؤســـ ــع امليزانيـــ ــات وضـــ ــدة،                                                                          ممارســـ       ٢٠٠٩               م املتحـــ
) CEB/2009/HLCM/FB/14/Rev.1.(   

   ).JIU/REP/2003/2 (                                             ، استعراض عمليات وضع امليزانيات يف األمم املتحدة          املشتركة       التفتيش          انظر وحدة    )   ٢٤ (
  .  ٣٩         ، الفقرة     نفسه      املرجع    )   ٢٥ (
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 (                                          علـى األنـشطة التنظيميـة والتنفيذيـة         )               مليون دوالر      ٣٦,١ (             مجايل نفقاهتا    إ
  

َ          ومـا مل ُيَعـد        .  )٢٦         تنـسيق        ُ 
                      بـبعض، فـسيزداد                                                                                     األولويات االستراتيجية فيما بني الوكاالت املعنية باملعونة فيما خيص عالقة بعضها          
          وال ينحصر    .      منائية                                                                            خطر تداخل الواليات وتبديد األموال واخلربة املتاحة ملنظومة األمم املتحدة اإل          

                                                                                                          هــذا اخلطــر يف املنظومــة اإلمنائيــة، بــل ميتــد إىل العديــد مــن اجملــاالت واألنظمــة التعاونيــة املتعــددة   
   .            األطراف األخرى

                                                                                               ويرجــــع أصــــل املخصــــصات والنفقــــات احلاليــــة للمنظمــــات وأساســــها التــــشريعي إىل   -  ٤٠
ُ                  وأولوياهتا االستراتيجية اليت ُوضعت عرب الزمن           خططها                                         ء يف هذا التقريـر بالتفـصيل، كـل                 وكما جا   .                           

ــراً    ــه تربي ــغ مــصروف جيــد ل ــا خمتلــف اخلطــط االســتراتيجية املؤســسية                                     ً                  اعتمــاد خمــصص ومبل                                                     يف ثناي
                 منظومـة األمـم       أو /                                             قطاعية، اعتمدهتا إما كل منظمة على حدة و        /                               املستجيبة الستراتيجيات مواضيعية  

                                         يـة، مثــل األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة،                                                 مــؤمترات األمـم املتحـدة اخلاصــة بقـضايا عامل    (                   املتحـدة بكاملـها   
                  وقــد أدى تــراكم    ).                                                                                   واخلطــة البيئيــة، ومراعــاة املنظــور اجلنــساين، وحقــوق اإلنــسان، ومــا إىل ذلــك  

                                                                                                   الواليات اجلديدة إىل سرعة انتشار األطر التخطيطية املواضيعية والقطاعية مـع مـا يـرتبط بـذلك مـن          
    .                           موارد ضرورية وهياكل إدارية

                                                        ففي زمـن القيـود الـيت تـضغط علـى امليزانيـات               .                      االستراتيجي جمرد موضة                ليس التخطيط     -  ٤١
                                                                                            ومتس معظم املسامهني يف ميزانيات مؤسـسات األمـم املتحـدة، متيـل هيئـات وضـع الـسياسات يف              
ُ                                                                                هذه املؤسسات إىل ُحسن تدبري هذه املوارد، وتشجيع التآزر والتكامل على الـصعيدين الربنـاجمي                              

                                    ومـن شـأن زيـادة التماسـك يف           .                                   لة للتخطيط ورصد تنفيـذ اخلطـط                                  والتنظيمي، ووضع أدوات فعا   
ــة املواضــيعية و  ــها الوكــاالت، أن    /                                 األطــر التخطيطي ــة علــى نطــاق املنظومــة، إن تقامست                                                                    أو القطاعي

                                                                                                تشكل خطوة أوىل إجيابية على طريق التخطيط النظامي للعمل املشترك بـني الوكـاالت يف سـياق                 
   .                      مبادرة أمم متحدة واحدة

  ً                                                                                        داً إىل الدروس املستفادة من جتربة املنظمات، ينبغـي لرؤسـائها التنفيـذيني وهليئاهتـا                     واستنا  -  ٤٢
  :                                       ً                                                                        التشريعية أن تتحمل مسؤولية النظر فعليـاً يف مـسألة التخطـيط النظـامي بطريقـة تـضمن مـا يلـي                     

                                                                                               أي عملية تنـسيق جديـدة ال ينبغـي هلـا أن تتـضمن درجـات تنظيميـة، ومـستويات مـسؤولية                ‘  ١ ‘
                                                 ينبغـي فهـم التوحيـد علـى أنـه وسـيلة              ‘  ٢ ‘      ً       ً       ً                        وعبئاً إدارياً إضافياً على املنظمـات؛ و                    مزدوجة جديدة 

    .                                      لزيادة االتساق حبيث ال يبلغ درجة التكبيل
                                                                                          وعــالوة علــى ذلــك، إذا كانــت عمليــة التخطــيط االســتراتيجي فعالــة وتطلعيــة وحمكمــة    -  ٤٣

                              حة، وستيـسر علـى الـدول                                                                              التنظيم فستمهد الطريق لرفع تقارير شفافة وهادفة إىل أصحاب املـصل          
   .                                                                 األعضاء وغريها من املنظمات صاحبة املصلحة االستمرار يف تأييد اخلطط الالحقة

__________ 

     مـم                                الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األ                  التنفيذيـة                                                                   الشامل الذي جيـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة األنـشطة                          االستعراض     )   ٢٦ (
  .  ٥٥         ، الفقرة  )A/67/93–E/2012/79   (                     املتحدة من أجل التنمية



A/67/873

 

20 13-34463 
 

                                                       ً                                     ويف سياق ضمان املساءلة من جانـب املنظمـات، الحـظ املفـتش أن قـدراً مـن الـتحمس                      -  ٤٤
  .                                                                                                 لقــضايا التخطــيط االســتراتيجي موجــود لــدى واضــعي الــسياسات ومــديري املــوارد يف األمانــات  

                                                                                             املفتش أن عملية التخطيط االستراتيجي بدأت تظهر يف صلب املناقشات اجلارية لـدى عـدد                    ووجد
                                              مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وموئـل         (                                                         من جمالس اإلدارة وكذا يف املكاتب امليدانية اليت زارها          

        ومكتـب                والثقافـة                                                                                        األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم           
                                                                        فعلى سبيل املثال، ذكرت اليونسكو من مجلة أمور أخرى احلاجـة إىل أن               ).                      األمم املتحدة يف نريويب   

           ويف معـرض     .       األجـل                                                                                        يعطي املاحنون ووكـاالت املعونـة اإلمنائيـة األولويـة الكافيـة لألهـداف الطويلـة               
                                    ح األمـني العـام التأكيـد مـن                  ، اقتـر      ٢٠١٥-    ٢٠١٤                                                دراسة اإلطار االستراتيجي لألمم املتحدة للفترة       

                                                                                                          جديد على أمهية األهداف الطويلة األجـل للمنظمـة بوصـف ذلـك وسـيلة إلجنـاز أهـدافها بالكامـل                     
 (                              الربنامج والتنسيق على االقتراح          واتفقت جلنة

  

٢٧( .   
                                           ُ                                                 ويف أثناء املقابالت اليت جرت مع ممثلي األمانات، أُبلغ املفتش أن شـبكة غـري رمسيـة معنيـة                -  ٤٥

       تعمـل    )                                                  شـبكة األمـم املتحـدة للتخطـيط االسـتراتيجي          (                                ستراتيجي على نطاق املنظومـة                  بالتخطيط اال 
 (                                                         ، حيــث تنــشر املعلومــات والتجــارب يف صــفوف املتمرســني      ٢٠٠٨      منــذ 

  

                  وحــىت اآلن اتفقــت   .  )٢٨
   :                                                                  الشبكة على اجلوانب التالية من استخدام التخطيط االستراتيجي والغرض منه

  :                                  مستويات ثالثة لتنفيذ رؤية يف منظمة                                  ميكن استخدام التخطيط االستراتيجي على •

                                      داخل املنظمة، من باب التواصل الداخلي؛   ) أ (  
                                                            لإلدارة العليا واملاحنني اخلارجيني، من أجل حتديد االجتاهات الصحيحة؛   ) ب (  
   .         مع األقران   ) ج (  

                                                                                         يساعد التخطيط االستراتيجي املنظمة على االختيار والتـصدي جلميـع الـضغوط القائمـة               •
  .                           واالحتياجات والواليات الناشئة          القضايا -

                                                            ً                               وكجــزء مــن اإلصــالح اجلــاري داخــل األمــم املتحــدة، أنــشأ األمــني العــام فريقــاً إلدارة     -  ٤٦
                                                                                                          التغيري من أجل حتديد االستراتيجيات الرامية إىل تعزيز مجلة أمور منها الفعالية والكفايـة يف إجنـاز                 

                                           طة التغـيري الـيت أعـدها الفريـق احلاجـة             وتؤكد خ  .                                          خطة السنوات اخلمس اليت وضعها األمني العام    
                                                 مـن أجـل املـساعدة يف إحـداث مزيـد مـن                : "                                                        إىل ختطيط اسـتراتيجي متماسـك علـى النحـو التـايل           

                                                                                                    التآزر والتماسك فيما بني اجلهات الفاعلة اإلمنائية يف منظومة األمم املتحدة، سـتدعو احلاجـة إىل                
    ".                                    وضع عملية متماسكة للتخطيط االستراتيجي

__________ 

) ٢٧   (   A/65/16 ،  ٣٢        الفقرة  .  
  .                                                                     ، القسم جيم ملزيد من االطالع على عمل شبكة األمم املتحدة للتخطيط االستراتيجي      الثالث           انظر الفصل    )   ٢٨ (
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ــن              وأوصــى  -  ٤٧ ــة م ــة املقبل ــصياغة اجملموع ــشارية ل ــة است ــدء يف عملي ــيري بالب ــق إدارة التغ                                                                                             فري
                                                        ً                                      األولويات االستراتيجية للمنظومة اإلمنائية يف األمم املتحدة وفقـاً السـتعراض الـسياسات الربـاعي         

         أن ذلـك            والواقـع   .       ً                                                  ومتاشياً مـع أولويـات األمـني العـام يف واليتـه الثانيـة        .     ٢٠١٢                  الشامل املقبل يف    
                                                                                      متكني الكيانات املعياريـة والتنفيذيـة الرئيـسية مـن توضـيح عمليـة اقتـسام                  )  أ (                 يح إىل حد كبري        سيت

                                       تعزيـز قـرار اجلمعيـة العامـة يف           )  ب (                              ً        ُ   َّ                              عملها علـى أسـاس نتـائج عمليـة بـدالً مـن أسـس ُمجـرَّدة؛ و                 
   . )٢٩   ( "                                                                         استعراض السياسات الرباعي الشامل األخري تنسيق دورات التخطيط للصناديق والربامج

                                                                           ً                           ولتعزيز التنسيق والتعاون فيما بني منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال إجنـاز أعماهلـا، وفقـاً                      -  ٤٨
                                                                                                 للواليات املتسقة املتداخلة ومن أجل االستفادة أقصى ما ميكن من املوارد املتاحة، يقتـرح املفـتش             

   . ١        التوصية 
                 قـة، املتعلقـتني                 من هذه الوثي   ١٢٤   و   ١٢٣                                                وينبغي قراءة هذه التوصية باالرتباط بالفقرتني        -  ٤٩

                                                                                              باحلاجة إىل استناد ممثلي املنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني إىل استعراض األقران يف              
  .                                                                                                      شــبكة األمــم املتحــدة للتخطــيط االســتراتيجي مــن أجــل وضــع آليــة منتظمــة لتبــادل املعلومــات   

   .  ُ                                                وُيتوقع من تنفيذ هذه التوصية تعزيز التعاون والتنسيق

   ١        التوصية 
                                                                                          غي لألمني العام، بـصفته رئـيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق، أن                     ينب  

            أو الفـــرق  /                                                                                   يقـــوم، باالســـتناد إىل دعـــم شـــبكة األمـــم املتحـــدة للتخطـــيط االســـتراتيجي و
                                                                                           املخصصة التابعة جمللس الرؤساء التنفيـذيني، باسـتعراض اخلطـط االسـتراتيجية للمنظمـات              

                                                    د إطــار شــامل ومتــسق وأهــداف مــشتركة للتخطــيط                                       مــع رؤســاءها التنفيــذيني هبــدف حتديــ
                                                                                        االستراتيجي من أجل ضمان االتساق وجتنب تداخل األنشطة علـى نطـاق منظومـة األمـم                

   .      املتحدة

                                                اإلدارة القائمة على النتائج والتخطيط االستراتيجي  -   دال  
    ورة                                                                                            كانت وحدة التفتيش املشتركة رائدة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف تناوهلـا لـضر                   -  ٥٠

 (                                                         إحداث ثقافة إدارة قائمة على نتائج داخـل املنظمـات         
  

                    ً        أصـدرت الوحـدة تقريـراً        ٢٠٠٤   ويف   .  )٣٠
ــوان  ــة األمــم املتحــدة      "         بعن ــائج يف منظوم ــارير عــن اإلدارة مــن أجــل النت ــسلة التق   "                                                                                              اســتعراض سل

) JIU/REP/2004/5( .   
__________ 

               موجـود علـى      .   ٢٠ ١          الفقـرة     )     ٢٠١١         ديـسمرب    /                       نيويورك، كـانون األول    (                                            فريق إدارة التغيري التابع لألمم املتحدة،          )   ٢٩ (
  .http://www.un.org/sg/pdf/the-change-plan.pdf  :              العنوان التايل

) ٣٠   (   JIU/REP/2004/5.  
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                لقــة بــاإلدارة                                                                               ونظــرت جلنــة الربنــامج والتنــسيق يف تقــارير وحــدة التفتــيش املــشتركة املتع   -  ٥١
                                                   وحظيـت اسـتنتاجات جلنـة الربنـامج والتنـسيق            .                                                 القائمة على النتائج يف دورهتا اخلامسة واألربعني      

                   وبعدما وافقت جلنة     .     ٢٠٠٦      مايو   /    أيار   ٨                   الصادر بتاريخ       ٢٥٧ /  ٦٠                                 بتأييد اجلمعية العامة يف قرار      
                       اقترحتـه الوحـدة           الـذي   "                         إطـار وضـع املقـاييس      "       علـى     )    ٢٤٨             ، الفقـرة    A/60/16 (                   الربنامج والتقرير   

                                                                                                 وطلبت إىل األمني العام تنفيذ التوصيات من أجل إجناز املقاييس اليت اقترحتها الوحدة، أصـبحت               
         َّ                                              ً                      واليــة يتعـيَّن تنفيــذها يف األمانــة العامـة لألمــم املتحـدة، اعتبــاراً مــن      "                        القائمـة علــى نتـائج   "       اإلدارة 

   .    ٢٠٠٦     مايو  /    أيار
                                                       لوحدة بـشأن اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، اقتـرح                                             ويف إطار سلسلة التقارير اليت أعدهتا ا       -  ٥٢

 (                                          التعريف التايل لإلدارة القائمة على النتائجJIU/REP/2004/6                    التقرير الصادر برمز 
  

٣١( :   
                                                                                               اإلدارة القائمة علـى النتـائج هـي هنـج إداري يركـز علـى حتقيـق النتـائج؛ فهـي                      "  

                      وكـاالت، حبيـث يكـون                                                                  استراتيجية إدارة واسعة النطاق هتدف إىل تغيري أسلوب عمـل ال       
    ".                هو التوجه املركزي  )             حتقيق النتائج (               االرتقاء باألداء 

                                                                                               ومــن نتــائج هــذا التقريــر الدراســي، وجــد املفتــشون أن الدعامــة الرئيــسية لــضمان األداء   -  ٥٣
َ                                               اجليد َعرب اإلدارة القائمة على النتائج هي أسلوب                                                         التخطيط، والربجمة، ووضع امليزانيـة، والرصـد        "     

    وأن   .             ً                                                                   والحظوا أيضاً عدم وجود خارطة طريق واحدة لإلدارة القائمة على النتـائج             . )٣٢   ( "        والتقييم
                                                     ُ                                               الطبيعــة والواليــة واهليكــل واحلجــم والقيــود اخلاصــة بكــل منظمــة ُتملــي إىل حــد كــبري اخليــارات 

   .                                                اإلدارية املتبعة لتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج
                         إدارة جـرى اسـتجواهبا      /                كـل منظمـة                                                               وهذا ما يتماشى مـع نتـائج هـذا البحـث؛ ذلـك أن               -  ٥٤

ــة           ــاج إىل خط ــايل حتت ــدة، وبالت ــسها فري ــصور نف ــر تت ــذا التقري ــداد ه ــن أجــل إع ــاء البحــث م                                                                                                                أثن
                     بيـد أن املنظمـات       .                                                                            استراتيجية على املقاس وإىل أدوات خاصة لتجسيد والياهتا وأهدافها اخلاصـة          

َ                         املتحـدة َعـرب إطـار مـشترك                  ً                                                                 تتفق عموماً على أن وضع استراتيجية شـاملة إلرشـاد منظومـة األمـم                       
                   وباســتخدام إطــار    ".                      أمــم متحــدة واحــدة "           ً     ً                                      سيــشكل مرجعــاً هامــاً للعمــل بــشكل أفــضل يف إطــار 

                                                                                                    اســتراتيجي شــامل علــى نطــاق املنظومــة كنمــوذج، قــد تــتمكن كــل منظمــة مــن وضــع خطتــها    
       جـارب                        وسـيكون تنـسيق الت      .                              ُ   َّ                                            االستراتيجية املؤسسية اخلاصـة هبـا ُمكيَّفـة مـع احتياجاهتـا التنظيميـة             

                             ً     ً                                                                                      والدروس املستفادة وتبادهلـا أمـراً مهمـاً للغايـة يف جمـال الربجمـة املـشتركة، علـى حنـو مـا دعـا إليـه                           
   .                                    األمني العام السابق يف مبادراته اإلصالحية

__________ 

                                                                  تعريـف مقتـبس مـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               :  ١            ، املربـع     ٢           ، الصفحة   JIU/REP/2004/6               انظر الوثيقة      )   ٣١ (
                                 اســتعراض التجربــة، ورقــة مــن   :                                                                                تــصادي، اإلدارة القائمــة علــى النتــائج يف وكــاالت التعــاون يف جمــال التنميــة   االق

   ).    ٢٠٠٠      فرباير  /    شباط (                          إعداد جلنة املساعدة اإلمنائية 
  . ٥                   املرجع نفسه، الفقرة    )   ٣٢ (
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                                                                    ً                        وعلــى نطــاق املنظومــة، تــشري نتــائج االســتعراض إىل أن هنــاك يف معظــم املنظمــات جهــداً      -  ٥٥
             وقـد صـرحت     .                                            النتائج يف التخطيط ورصد تنفيذ أعمال املنظمـة       ً                            مستمراً العتماد اإلدارة القائمة على  

                                           ففـي حالـة األمـم املتحـدة، وبينمـا             ).                      انظـر املرفـق األول     (                                        منظمة يف ردهـا علـى االسـتبيان            ١٧      بذلك  
  ُ                                                                                                        اعُتمد هنج اإلدارة القائمة على النتائج خلطط العمل الداخلية وللميزانية الربناجمية، ال يزال استخدامها              

  .                                 ً                                                      ار االستراتيجي لألمم املتحدة مضطرباً بسبب عمليات املوافقة املتصلبة لألمـم املتحـدة                ً        رمسياً يف اإلط  
                                                                                               ورغم ذلك، أدركت إدارات األمم املتحدة وكياناهتا اجلهود املتجددة اليت يبذهلا املراقب الذي وضـع           

           شكل أفـضل      ً                                                                           دليالً للدعم بشأن إعداد اإلطار االستراتيجي ملساعدهتا على حتديد أهدافها ومؤشراهتا بـ    
 (                                                  من خالل تطبيق إطار منطقي لإلدارة القائمة على النتائج

  

٣٣( .   
               فعلـى سـبيل      :  ُ              ً                                                                     وُبذلت جهود أيـضاً مـن هيئـات التخطـيط التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة                   -  ٥٦

 (                                           ً                                         املثال، أعدت اجملموعة اإلمنائية لألمم املتحدة دليالً لإلدارة القائمة علـى النتـائج            
  

               باالسـتناد إىل      )٣٤
 (                             املساعدة اإلمنائية امللتـزم هبـا   /                                              منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي                 مسرد مصطلحات 

  

٣٥(  .  
ــات         ــتراتيجي، تواجــه الكيان ــم املتحــدة للتخطــيط االس                                                                                                  وحــسب بعــض األعــضاء يف شــبكة األم
ــيريات يف      ــداث تغـ ــعوبات يف إحـ ــدة صـ ــم املتحـ ــتراتيجي لألمـ ــار االسـ ــال لإلطـ ــعة لالمتثـ                                                                                                    اخلاضـ

                                                                         امج، واجلوانب الربناجمية للميزانية، ورصد التنفيذ وأسـاليب التقيـيم                                  املصطلحات، ألن ختطيط الرب   
) ST/SGB/2000/8(         ــن وضــع مقترحــات ــصعِّب م ــا ُي ــائج، مم ــى النت ــة عل ــاول اإلدارة القائم                                          ُ   ِّ                                           ال تتن

   .                       مشتركة على نطاق املنظومة
ّ                                                   ً                           وُتقّدم املصطلحات املوحدة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة تعريفـاً لـإلدارة القا              -  ٥٧              ئمـة علـى     ُ  

                                                                          استراتيجية إدارية حترص هبا املنظمة على أن تكون عملياهتـا ومنتجاهتـا               : "                          النتائج على النحو التايل   
ِ                                   وخدماهتا مساِهمة يف حتقيق النتائج املرغوبـة                                    وتقـوم اإلدارة القائمـة        ).                                 النـواتج، والنتـائج واآلثـار      (           

                                 د والتقيـيم الـذايت للتقـدم                                                                                        على النتائج على أساس املـساءلة الواضـحة عـن النتـائج، وتتطلـب الرصـ               
    .  )٣٦   ( "                                     احملرز حنو تقدمي النتائج، واإلبالغ عن األداء

  ُ                                                                   ً                       وأُجريت تقييمات كثرية لإلدارة القائمة على النتائج وللخطـط االسـتراتيجية فعـالً علـى                 -  ٥٨
      ففــي   .      ُ                                                                                    أســاس ُمخــصص داخــل مؤســسات املنظومــة، ممــا ميهــد الــسبيل إىل التنفيــذ بــشكل أفــضل  

__________ 

        نـوفمرب   /  اين             تـشرين الثـ     (    ٢٠١٥-    ٢٠١٤                                                                        األمم املتحدة، دليل الدعم، اإلطار االستراتيجي املقتـرح لفتـرة الـسنتني           )   ٣٣ (
٢٠١١    .(   

                  ، موجـود علـى      )    ٢٠١١          أكتـوبر    /             تـشرين األول   (                                                                    جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، دليل اإلدارة القائمة على النتائج             )   ٣٤ (
  .http://www.undg.org/docs/12316/UNDG-RBM%20Handbook-2012.pdf              العنوان التايل 

                                             الرئيسية يف جمال التقييم واإلدارة القائمة علـى                                                                  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مسرد املصطلحات            )   ٣٥ (
  .http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf                       ، متاح على املوقع التايل  )    ٢٠١٠ (        النتائج 

) ٣٦   (   UNDG Results-Based Management Terminology (June 2003), adapted from OECD/DAC Glossary of Key 
Terms in Evaluation and Results-Based Management, 2002, available at http://www.undg.org/ 

archive_docs/2485-Results-Based_Management_Terminology_-_Final_version.doc.  
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                          ً                                                             الرقابـة الداخليـة استعراضـاً لـإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف األمـم                                     ، أعد مكتب خدمات       ٢٠٠٨
                                                                               اإلدارة القائمة على النتائج يف األمم املتحدة عمل إداري قليل القيمة إزاء             "            ً           املتحدة، مشرياً إىل أن     
    ): ٢            التوصية رقم  (       ً         وموصياً مبا يلي  )٣٧   ( "                    املساءلة واختاذ القرار

   ة                                        املتعلقــة بــالتخطيط ورصــد امليزنــ    ة        واألنظمــ            القواعــد       إطــار    أن     مــن          التأكــد  "  
              احتياجـات         وإدارة                                 عملية التخطيط االسـتراتيجي          أفضل                 خيدم على حنو          األداء          واستعراض  

         اجلوانـب                                      اسـتعراض شـامل لتخطـيط الـربامج و            يف إجراء         العام               بأن يشرع األمني          املنظمة،  
        عـام   يف        مـرة       آلخـر                     ، وكـان قـد نقـح                                                                 الربناجمية للميزانية ومراقبة التنفيـذ وأسـاليب التقيـيم        

     دوار  أ                                                   يعـــاجل الـــصكوك واهليكـــل واجلـــدول الـــزمين و   أن                      وينبغـــي لالســـتعراض   .     ٢٠٠٠
ــع   ــسؤوليات مجي ــة         إزاء          األطــراف                   وم ــرارات يف األمان ــة اختــاذ الق ــوارد وعملي                                                             ختطــيط امل

    ".      العامة
                                                                                                      وجيــدر التــذكري بــأن الوثيقــة احلاليــة لتخطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة،            -  ٥٩

ــاً        ال       ورصــد ــيم تتــضمن إشــارة إىل اخلطــة املتوســطة األجــل الــيت أُلغيــت الحق ــذ وأســاليب التقي                                                             ُ         ً                            تنفي
     ٢٥٧ /  ٦٦                                                               غري أن املفتش يالحظ بقلق أنه يف قـرار اجلمعيـة العامـة                .                      قرارات يف هذا الصدد        مبوجب

            القواعــد  "                   تؤكــد مــن جديــد  "                             ، ال تــزال الــدول األعــضاء      ٢٠١٢        أبريــل  /       نيــسان   ٩                  الــصادر بتــاريخ 
        ويالحــظ   . ST/SGB/2000/8                                                            علقــة بتخطــيط الــربامج علــى النحــو الــوارد يف الوثيقــة              واألنظمــة املت

                           بـأن تطلـب اجلمعيـة           ٢٠١٢                                                                          املفتش باهتمام أن جلنة الربنامج والتنـسيق أوصـت يف دورهتـا لعـام               
                                                                                  ً                                   العامة إىل األمني العـام أن يقـدم يف دورهتـا الثامنـة والـستني عـرب جلنـة الربنـامج والتنـسيق تقريـراً                         

ــرح تنقي ــذ                     يقت ــة ورصــد التنفي ــة للميزاني ــب الربناجمي ــربامج واجلوان ــيط ال ــة ختط ــى وثيق                                                                                               حــات عل
ــيم   ــة يف خمتلــف      )ST/SGB/2000/8 (                     وأســاليب التقي ــا اجلمعي ــيت أقرهت ــيريات ال ــى أســاس التغ                                                               ، عل

 (                        قراراهتا بشأن ختطيط الربامج
  

٣٨( .   
        اخليـة                                                                                 ويؤيد املفتش التوصية الواردة أعاله اليت قدمها مكتب خـدمات الرقابـة الد              -  ٦٠

       ويـرى    .                                                                                  بشأن ضرورة حتديث القواعد اليت حتكم ختطيط الربامج يف منظومـة األمـم املتحـدة              
          ً                        ّ                                                                املفتش أيضاً أن هـذا التنقـيح ينبغـي أالّ يقـدر وجيـسد خطـة التغـيري الـيت أعـدها فريـق إدارة            
                                                                                               التغيري التابع لألمني العام من أجل مزيد من التـآزر والتماسـك فيمـا بـني الفـاعلني اإلمنـائيني        
                                ً                      ً                                          ملنظومة األمم املتحدة فحسب، بل أيضاً اجلهود اليت يبـذهلا حاليـاً املراقـب مـن أجـل تطبيـق                
                                                                                      إطار منطقي لإلدارة القائمة على النتائج من أجل حتديد األهداف واملؤشـرات لوضـع إطـار        

 (                                           استراتيجي، وكذا أهداف استراتيجية طويلة األجل
  

٣٩( .   

__________ 
) ٣٧   (   A/63/268 (2008).  
) ٣٨   (   A/67/16 ٧١         ، الفقرة  .  
  .  ٣٤  ة        ، احلاشي          املرجع نفسه   )   ٣٩ (
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ــة س    -  ٦١ ــال مــن                                                    ويــرى املفــتش أن تنفيــذ التوصــية التالي ــز الــضوابط واالمتث                                               يــساهم يف تعزي
   .                                                                خالل تعزيز اعتماد اإلدارة القائمة على النتائج يف التخطيط االستراتيجي

   ٢         التوصية
                                                                                         ينبغــي لألمــني العــام أن يقــوم، بالتــشاور مــع جلنــة الربنــامج والتنــسيق، واللجنــة    

                        يــة العامــة، بإعــداد                                                                          االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة واللجــان املعنيــة التابعــة للجمع
ــة حتــل حمــل النــشرة                              ، لكــي توافــق عليهــا  ST/SGB/2000/8                                                    وتقــدمي مــشروع نــشرة حمدث

                                                                                           اجلمعيــة العامــة حــىت تتجــسد بــشكل مناســب اإلدارة القائمــة علــى النتــائج واألهــداف   
                                                                                         الطويلة األجل للمنظمة يف حتديد عملية ختطيط الربامج، واجلوانب الربناجميـة للميزانيـة،             

    .                                                وأساليب التقييم ويف مسؤوليات مجيع األطراف عن ذلك            ورصد التنفيذ
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                                      املمارسات احلالية يف منظومة األمم املتحدة  -     ً ثالثاً  

                    ماذا حتتاج املنظومة؟  :                      التوحيد مقابل التنويع  -   ألف  
                                                                                                 يف البداية كان القصد من عملية اخلطـة املتوسـطة األجـل لألمـم املتحـدة أن تنتـشر علـى                     -  ٦٢

     غـري    .                                                                         ملتحدة وأن تقدم التوجيه بشأن القضايا العامليـة علـى نطـاق املنظمـات                             نطاق منظومة األمم ا   
      بـاء  -                ً         انظـر الفـصل ثانيـاً        (    ١٩٨٩                                                                       أنه رغم توقف هذا النهج التخطيطي علـى نطـاق املنظومـة عـام               

                                                                                               فــإن ذلــك ال يتجــسد يف النــشرة املتعلقــة بتخطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة    )       أعــاله
                                         ، اليت ال تـزال تـنص علـى عمليـة               ٢٠٠٠      لعام    ) ST/SGB/2000/8 (              ليب التقييم                      ورصد التنفيذ وأسا  

                                    ً      ً                                                  التشاور فيما بني املنظمات، مما يترك جماالً كافياً للتخطـيط االسـتراتيجي علـى نطـاق املنظومـة يف       
    :             بعض القطاعات

   ٩- ٤      البند  "
                                                                                    تتحقق مشاركة اهليئات القطاعية والفنية واإلقليمية يف صـياغة اخلطـة املتوسـطة              

      ً                                                     وحتقيقاً لذلك يقـدم األمـني العـام مقترحـات لتنـسيق              .                                  األجل بواسطة فترة إعداد مناسبة    
                                                        وتنسق أنشطة اخلطة املتوسطة األجل مع أنـشطة الوكـاالت          .                         جداول مواعيد اجتماعاهتا  

    ".                                   املتخصصة املعنية من خالل مشاورات مسبقة
                          ار املترتبــة يف امليزانيــة                         املتعلقــة بتقريــر اآلثــ  )  ب ( ٨-   ١٠٥                                   وتــنص املــادة اخلامــسة، القاعــدة   

    :                                                                  الربناجمية على اعتماد أنشطة برناجمية جديدة كذلك على أن يتضمن التقرير
                                                                                     بيــان، حــسبما يقتــضي األمــر، لألعمــال املماثلــة أو الوثيقــة الــصلة الــيت جيــري   "  

             لألنــشطة ذات               ، إذا أمكـن،         وبيــان                                                      االضـطالع هبــا يف أمـاكن أخــرى مـن األمانــة العامـة     
    ".                                                      تنفيذها يف الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة             الصلة اليت جيري

                                                                                              وإذا كانت القواعد واألنظمة املعمـول هبـا يف جمـال ختطـيط الـربامج واجلوانـب الربناجميـة                   -  ٦٣
                                                                                                        للميزانيــة ورصــد التنفيــذ وأســاليب التقيــيم تتــضمن هــذه اإلشــارات، فــإن أي عمليــة رمسيــة علــى 

                                                                          سة عند حتديد اإلطار االستراتيجي لألمم املتحـدة وامليزانيـة الربناجميـة                                        نطاق املنظومة تقع يف املمار    
                                                                                         والحــظ املفــتش يف أثنــاء املقــابالت أن العمليــة الرمسيــة ليــست مرتبطــة بــالواقع كمــا   .               الناجتـة عنــه 

                                          والـذي حيـدد أولوياتـه يف العمـل              ٢٠١٢                                                        بيد أن برنامج عمل األمني العام املقـدم يف أوائـل              .   جيب
 (                ملدة مخس سـنوات   

  

ّ                                                                       ، أُعـّد علـى أسـاس مـشاورات جـرت مـع ممـثلني رفيعـي املـستوى ملنظومـة            )٤٠  ُ   
ــة اإلطــار       ــزال غــري متــصل بعملي ــامج ال ي                                                                                                          األمــم املتحــدة وكــذا مــع الــدول األعــضاء، لكــن الربن

   .                           االستراتيجي لألمم املتحدة ذاهتا
__________ 

   ).    ٢٠١٢      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥ (                              برنامج العمل اخلمسي لألمني العام    )   ٤٠ (
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   يط                ُ                                                                        وأثناء البحث، طُلب إىل املنظمات أن تعرب عن رأيها بشأن احلاجـة إىل عمليـة ختطـ                  -  ٦٤
ــا،          ــم املتحــدة، وصــناديقها وبراجمه ــا األم ــا فيه ــات مب ــع املنظم ــشمل مجي ــة ت ــى نطــاق املنظوم                                                                                                           عل

                                               ومل تؤيـد أي منظمـة وضـع منـوذج صـارم              .                                                        ووكاالهتا املتخصصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة       
       الـيت                                                   ً                                              عرب إنشاء مظلة إلزامية لإلطار االستراتيجي تتضمن مزيداً من الشكليات والعمليـات املعيقـة               

  )           أدنـاه   ١                 انظـر اجلـدول        ( ٢                                                     وبشكل خاص، مل تكن الكيانات املطابقة للحالة تـاء          .                  يتعني االمتثال هلا  
           آخــر إىل                           ، مؤيــدة إلضــافة مــستوى  "                                        ازدواجيــة يف التخطــيط ومــستوى اإلبــالغ  "             ً        الــيت تواجــه فعــالً  

    .           الوضع احلايل
ــدأ إجيــاد إطــار تــوجيهي شــامل يقــد       -  ٦٥ ــاً مــع مب ــة                          ً                                                             غــري أن املنظمــات اتفقــت عموم            م الرؤي

                                                                                                     واألهداف الرئيسية ملنظومة األمـم املتحـدة، ال سـيما يف سـياق عمليـة إطـار عمـل األمـم املتحـدة               
                        ً                          املقترحـة واملعمـول هبـا حاليـاً يف البلـدان             "                      أمم متحـدة واحـدة     "                                   للمساعدة اإلمنائية وتكملة ملبادرة     

                       شــأن هــذا اإلطــار       ومــن  .                                                                           الــيت قبلــت املفهــوم واالشــتراك يف الربجمــة وتنفيــذ األنــشطة يف امليــدان   
                               ً                                                                  التوجيهي غري امللزم أن يشكل مرجعاً لإلبالغ املشترك عـن القـضايا الـشاملة لعـدة قطاعـات الـيت            

                                                                  علــى ســبيل املثــال احلوكمــة واإلدارة يف جمــال البيئــة، واحليــاد   (                                    تتناوهلــا خمتلــف كيانــات املنظومــة 
                        وينبغي أن يكون ذلـك        ).  ني                                                                املناخي، واملساعدة اإلنسانية، وحقوق اإلنسان، واملساواة بني اجلنس       

      ً                                                                                                      مطابقاً للتوجيهات احلالية واملعتمدة الـيت وضـعتها جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن مـسائل                    
 (     الربجمة

  

٤١( .   
                                                                                           ويــرى املفــتش أن التخطــيط علــى نطــاق املنظومــة أداة توجيهيــة فعالــة لــضمان احلوكمــة   -  ٦٦

  .                                           تضطلع هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة                                                         املتسقة لألنشطة الربناجمية القطاعية واملواضيعية اليت     
ــاء اإلطــار االســتراتيجي لألمــم املتحــدة ومركــزه علــى نطــاق                                                                                                            ويكــرر املفــتش التوصــية بإحي

ــيط    ــة التخطـ ــمن عمليـ ــة ضـ ــاق املنظومـ ــى نطـ ــشاورات علـ ــة وإدراج املـ ــياق   .                                                                                      املنظومـ            ويف سـ
                 البيئـة، قـدمت                                                                         االستعراض اإلداري الذي أجرته وحدة التفتيش املـشتركة للحوكمـة يف جمـال      

 (                    الوحدة االقتراح ذاته 
  

                 ، والذي ال يـزال      ٢٠٠٨                              خيص وضع خطة استراتيجية بيئية يف        فيما )٤٢
ً       يتعني على اجلمعية العامة أن تتخذ إجراًء بشأنه                                     .    

                                                                مبادرات األمني العام فيما خيص التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة    
                                     ، أشار األمني العام إىل ضرورة حتسني        ٢   ٢٠٠                                      يف سياق إطالق إصالح األمم املتحدة يف          -  ٦٧

 (                   التخطيط االستراتيجي 
  

                                                                            ، ويتمثل ذلك يف زيادة استخدام اللجان التنفيذيـة التابعـة لـه، ال سـيما         )٤٣
                                                                                                       اللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية، من أجل التشجيع على حتليـل الـروابط القائمـة               

__________ 

  .www.undg.org          على املوقع   )     ٢٠١٠ (                                                         انظر جمموعة توجيهات إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية    )   ٤١ (
  . ٢          ، التوصية JIU/REP/2008/3     انظر    )   ٤٢ (
) ٤٣   (   A/57/387(2002) ١٤ ١         ، الفقرة  .  
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                               املنظمـة، وعلـى مراقبـة                                         ية واإلنسانية واألمنية اليت تواجه                                             بني القضايا السياسية واالقتصادية واإلمنائ    
ــاعي        ــصادي واالجتم ــالني االقت ــة يف اجمل ــة الربناجمي ــة املتوســطة األجــل وامليزاني ــع   .                                                                                             وضــع اخلط       وم

   .                                                                         األسف، مل حيرز تقدم كبري عرب آليات اللجان التنفيذية يف جمال حتقيق النتائج املتوقعة
                                                               لتحديد طبيعة االحتياجـات، وكيفيـة تلبيتـها، وتوقيـت                                       ويف جمال التخطيط االستراتيجي     -  ٦٨

                                                                                                             ذلك وبأي نتائج متوقعة، ينبغي إعطاء سلطة تقديريـة ومرونـة كـبرية للرؤسـاء التنفيـذيني وأفرقـة                   
                                              ُ َ                                                            اإلدارة العليا التابعة هلم يف جمال ترمجـة الواليـات املُـسَندة إلـيهم مـن اهليئـات التـشريعية ملنظمـاهتم               

    .                           يجية مؤسسية حمددة لكل منظمة                     وحتويلها إىل خطط استرات
   ً                                        أوالً، ينبغــي أن تكــون هنــاك رؤيــة علــى                                                  ومــن أجــل تنــاول أفــضل للمواضــيع الــشاملة،   -  ٦٩

     ً             ثانيـاً، ينبغـي      .                                                                             نطاق املنظومة متثل وحدة األهداف واملصاحل ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة            
            ســتراتيجية                                                                                   بــذل اجلهــود مــن أجــل اإلحاطــة بكامــل طاقــات املنظمــات عــرب حتديــد خططهــا اال

      ً                                         وثالثـاً، علـى نطـاق املنظومـة، يـتعني علـى         .                                                  الفردية اليت من شأهنا أن تستجيب للرؤية الشاملة     
ــشأن اخلطــط          ــة ب ــة عام ــادئ توجيهي ــضع مب ــا، وت ــصطلحاهتا وتعريفاهت ــات أن توحــد م                                                                                                   املنظم
ــد        ــى حتدي ــة عل ــساعد كــل منظم ــيت ست ــصلة واألدوات ال ــات ذات ال                                                                                               االســتراتيجية، والعملي

                                                              وبطبيعـة احلـال، ينبغـي أن يكـون ذلـك علـى أسـاس                 .                               ا املستجيبة لرؤيـة مـشتركة                استراتيجياهت
   .                                                    أفضل املمارسات والدروس املستخلصة من املنظمات، حسب جتارهبا

                   املفاهيم واملمارسات  :                      تنوع اخلطط االستراتيجية  -   باء  

         املفاهيم    
                السـتراتيجي، يف                                           ً                                 كشفت النتائج اليت انتهى إليها البحث تنوعاً يف عمليـات التخطـيط ا              -  ٧٠

                                      ومـــن اخلـــصائص الرئيـــسية للخطـــط   .                                                                كـــل مـــن املمارســـات املاضـــية واحلاليـــة داخـــل املنظومـــة
              وعلــى أســاس   .                                                                                         االســتراتيجية التغطيــة، واجلــدول الــزمين، واملطابقــة مــع امليزانيــة، وصــنع القــرار  

     ثـة     وثال  )                                                           يقوم على النهج املاضي املتبـع علـى نطـاق املنظومـة              " (    منوذج "                       ذلك، وقف املفتش على     
   .       أدناه ١                                     أنواع حالية على النحو املوصوف يف اجلدول 
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   ١      اجلدول 
                                                             أنواع عمليات التخطيط االستراتيجي يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  
أنواع اخلطط 
  االستراتيجية

  اإلطار الزمين
  املواءمة مع امليزانية  )عدد السنوات(

اجلهات 
  املشاورات/املعنية

ــم املت    "   تاء "        النموذج  ــة األمـــ ــدة                        خطـــ          حـــ
ـــ  ــة املتوســــ    طة                               النموذجيـــــ

                          األجـــل ذات التوجهـــات   
   ،         برمتها        لمنظومة          الشاملة ل 
ــ ــسبة          ممولــــ     يف    ١٠٠              ة بنــــ

                       امليزانيــة العاديــة             املائــة مــن
                                   املقـــــررة علـــــى الــــــدول   

        األعضاء

ــذا   ــشمل هـــ ــن أن يـــ                                 ميكـــ
ــة   ــوذج أي خطـــــــ                                   النمـــــــ
ــتراتيجية علــــى نطــــاق                                    اســ
         ُ                     املنظومة ُيتوخى منها تنفيـذ     
                            عمليات األهـداف اإلمنائيـة     

ــا   ــة ومـ ــرة                    لأللفيـ ــد الفتـ                   بعـ
                                  احملـــــددة لتحقيـــــق هـــــذه   
                            األهـــــداف؛ واســـــتعراض  
                          السياسات الرباعي الشامل   

  )                             االســـــتعراض الربــــــاعي  (
                               الــذي ميــول جــزء منــه مــن  
                                   امليزانية العادية والبـاقي مـن      
                        موارد من خارج امليزانية

       مبؤشرات   :             مواءمة تامة          سنوات ٦           سنوات إىل  ٤
       مالية

ــستند إىل   ــة تــــ                              مواءمــــ
                              امليزنـــة القائمـــة علـــى   

                  ج هبدف االنتقـال          النتائ
                            حنـــــو اإلدارة القائمـــــة 

             على النتائج

ــع    ــسبقة مـ ــشاورات مـ                             مـ
                       مجيع مؤسسات منظومـة     

              األمم املتحدة؛

ــة جتــــري داخــــل                                وعمليــ
           مــع جلنــة  (                األمــم املتحــدة 

ــسيق،  ــامج والتنـــــ                                 الربنـــــ
  ،                         ومكتــب املراقــب املــايل 

                             وجلــــان األمــــم املتحــــدة 
                 ، واجمللـــــــــس  )               املعنيـــــــــة

ــصادي                                        االقتـــــــــــــــــــــــــــ
                           واالجتمــــاعي، واللجنــــة 

ــشار ــشؤون              االستــــ                ية لــــ
                 اإلدارة وامليزانية

  ١تاء 
منوذج األمم املتحدة "

  "اخلالص

ــدة   ــم املتحــــ ــار األمــــ                                     إطــــ
                                 االســــــــتراتيجي املمــــــــول 

                  يف املائــة مــن     ١٠٠        بنــسبة
         العادية          امليزانية

ُ                     ُيعــــــد ســــــنتني  (            ســــــنتان 
   )     ً مسبقاً

ــة  ــة تامـ ــدون   :                   مواءمـ         بـ
              مؤشرات مالية

                           ال يتبـــــع هنـــــج اإلدارة 
                     القائمة على النتائج

ــم  ــل األمـــ ــة داخـــ                                  عمليـــ
ــدة  ــة   (             املتحــــ ــع جلنــــ                     مــــ

ــسيق،  ــامج والتنـــــ                                 الربنـــــ
ــايل،                             ومكتــب املراقــب امل
                             وجلــــان األمــــم املتحــــدة 

                 ، واجمللـــــــــس  )               املعنيـــــــــة
ــصادي                                        االقتـــــــــــــــــــــــــــ
                           واالجتمــــاعي، واللجنــــة 
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أنواع اخلطط 
  االستراتيجية

  اإلطار الزمين
  املواءمة مع امليزانية  )عدد السنوات(

اجلهات 
  املشاورات/املعنية

ــشؤون   ــشارية لــــ                              االستــــ
                  اإلدارة وامليزانية

  ٢تاء 
  "النموذج اهلجني"

                          التخطــيط االســتراتيجي يف  
                            األمــم املتحــدة إىل جانــب   

ــة     /                            خطــة اســتراتيجية داخلي
                            مواضــيعية وقطاعيــة خاصــة 

           مثل خطـة      (      اإلدارة /       بالكيان
                              العمل على نطـاق املنظومـة      
                         بشأن املساواة بني اجلنسني    

ــرأة  ــة    (                     ومتكـــــني املـــ           اخلطـــ
    ))      اخلمسية

ــيط   ــذ التخطـــــــــــ                                         ينفـــــــــــ
                              االســــــتراتيجي يف األمــــــم 

    يف    ١٠٠                      املتحــــدة بنــــسبة  
ــة؛    ــة العادي ــة مــن امليزاني                                      املائ
                           وتنفذ اخلطط االسـتراتيجية    

  ن                                 الداخليـــة مـــن مـــوارد مـــ 
                  ُ      خارج امليزانية؛ وال ُيشترط 
                         يف النموذج اهلجني بأكمله    

                     إقرار اجلمعية العامة

                              ســــنتان إلعــــداد كراســــة 
                                  إطـــــار األمـــــم املتحـــــدة   

            االستراتيجي
          ســنوات  ٦                 مــا بــني ســنة و

ــة   ــة اخلطــ ــداد كراســ                               إلعــ
                      االستراتيجية الداخلية

ــار   ــة إطـ ــة كراسـ                             مواءمـ
                                  األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة 
ــة   ــتراتيجي مواءمــ                            االســ
ــة   ــع امليزانيــــ ــة مــــ                                     تامــــ

   ) ٢ (       لعادية ا
                       تستغرق دورات ميزانية   
ــتراتيجية                             اخلطــــط االســ
                            املواضــــيعية والقطاعيــــة 
                           مع اإلدارة القائمة علـى     

ــائج ــنة             النتـ ــني سـ ــا بـ                        مـ
                   ً واحدة وسنتني عموماً

ــضمن اخلطــــــــط                               تتــــــ
                           االســتراتيجية الداخليـــة  

                   عادة مؤشرات مالية

                             مــــــــشاورات مكتــــــــب 
                           املراقب املايل مـع إدارات     
ــة    ــدة وجلنــ ــم املتحــ                                األمــ

ــامج وا ــسيق                   الربنــــــ                لتنــــــ
ــشارية   ــة االستــــ                                واللجنــــ
                           لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة 
                       واللجنة اخلامسة واجمللس   
                       االقتــصادي واالجتمــاعي 
ــة   ــان القطاعيــــــ                                   واللجــــــ

  ؛  )                       حــــــسب الواليــــــات (
                        وجمــالس إدارة املنظمــات 
                               واجلهــــات املعنيــــة مــــن   
                         املنظمــات غــري احلكوميــة 
                      اليت تدخل يف شراكات،    
   ً                     فضالً عن اجلهات املاحنـة     

       ملمـول                       فيما يتعلق باجلزء ا   
                             مـــن مـــوارد مـــن خـــارج 
                                امليزانيــــة ضــــمن العمــــل  

               الذي تضطلع به
   ٣    تاء 

                       اخلطط املؤسسية القائمة    "
              أو اخلطــــــط  / و  "            بــــــذاهتا
    ة،ـ              املواضيعيـــــ / ةـ             القطاعيـــــ

ــصناديق   ــائر الــــــــ                                    ســــــــ
ــاالت   ــربامج والوكــ                           والــ
ــة   ــصة والوكالـــ                             املتخصـــ

                       الدولية للطاقة الذرية

                                غري مرتبطـة مباشـرة بإطـار       
ــدة                                          األمــــــــــــــم املتحــــــــــــ

ــا   وخ  .               االســــتراتيجي          ططهــ
ــيعية   ــتراتيجية مواضـــ                                 االســـ
ــا    ــداً، تقرهـ ــة حتديـ              ً                   وقطاعيـ
                                 كاملــــة جمــــالس إدارهتــــا،   
                               باعتبارها خطـة اسـتراتيجية     
                             واحـدة؛ ومتــول مـن مــوارد   
                                مــن خــارج امليزانيــة ومــن    

ــوارد امليزانيــة األساســية     /                               م
                  وتــــشمل بعــــض   .            العاديــــة

    ١٠                         مــا بــني ســنة واحــدة و
                تـــشمل اخلطـــط   .         ســـنوات

                                  االســـــــتراتيجية الطويلـــــــة 
                          األجــل عــادة استعراضــات 
ــرى   ــل ُتجـ ــطة األجـ             ُ               متوسـ

ــة   ــدورة الطويلـ ــالل الـ   .                              خـ
ــع   ــا مــ                                وتتقــــارب معظمهــ
                       دورة االستعراض الرباعي

                            تــــــــــــــستغرق دورات  
ــنة    ــا بـــني سـ ــة مـ                                  امليزانيـ

  .                  ً   واحدة وسنتني عموماً  
ــزمين                            ويكــون اإلطــار ال

                      ه عــام أقــصر مــن        بوجــ
                      دة اخلطة االستراتيجية    م

           ذات الصلة
                        تــــستند إىل مؤشــــرات 
ــة مـــــــع اإلدارة                                  ماليـــــ

                     القائمة على النتائج

                           داخليــة لــدى املنظمــات   
     جمالس  (                والدول األعضاء   

ــات  )      اإلدارة                       ، واجلهـــــــــــ
               مثل املنظمـات    (         الشريكة  

                          غري احلكوميـة والـشركاء     
               ، واملنظمــــات  )           الــــوطنيني

                    ذات االهتمام املماثل
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أنواع اخلطط 
  االستراتيجية

  اإلطار الزمين
  املواءمة مع امليزانية  )عدد السنوات(

اجلهات 
  املشاورات/املعنية

ــط االســـــــتراتيجية                                   اخلطـــــ
ــل    ــها مثــ ــة بأكملــ                                   املنظومــ
                          برامج منظمة العمل الدولية 

                ية للعمل الالئق     القطر

   )   تاء (                      االستراتيجي النموذجي      اإلطار    
  "         املتحـدة         األمـم                ة العمـل يف       حـد  و "       نـهج  ب          املقتـرح             النمـوذجي                 االسـتراتيجي ُ   ّ            ُيذكّر اإلطـار      -  ٧١

ــه جلنــة التنــسيق اإلداريــة إىل غايــة أواخــر التــسعينات          وقــد  .        القــدمي                 يتــضمن اإلطــار  و   .                                                                      روجــت ل
ــع مؤ       ــسبقة م ــشاورات م ــها، ختــضع مل ــم املتحــدة برمت ــة األم ــات ملنظوم ــة     ُّ                                                                              توجُّه                   ســسات املنظوم

   .                                                      وحيتوي عدد قليل من صيغه األوىل على مؤشرات املتطلبات املالية   ).   ٣٠       الفقرة      انظر (
                                                                                                          ورغم أن إحياء النموذج تاء يبقـى إمكانيـة بعيـدة املنـال، ال تـزال هنـاك حاجـة إىل أطـر                         -  ٧٢

      ديـد                                                                                                    استراتيجية تشمل املنظومة برمتها علـى املـستويني املواضـيعي والقطـاعي مـن أجـل حتـسني حت                  
          مـؤمترات       عـن            الـصادرة            للواليـات         األطـر        هـذه                    وينبغي أن تستجيب     .         للمنظمات          عمل عام         برنامج
          العـاملي    د      الـصع      على     عمل       برامج      عادة                   وتتضمن هذه األطر      .        العاملية         القضايا          املتعلقة ب         املتحدة      األمم

         دد مـن                                                                       ميكن لألمم املتحدة وصناديقها وبراجمها ووكاالهتـا املتخصـصة أن حتـ                    والقطري          واإلقليمي
   .                                                                   خالهلا خططها االستراتيجية املؤسسية باتباع هنج اإلدارة القائمة على النتائج

   ) ١    تاء  (                                 منوذج إطار األمم املتحدة االستراتيجي     
ــاء          يــشمل  -  ٧٣ ــع   ١                 النمــوذج ت ــات       مجي ــها أساســاً علــى           تعتمــد       الــيت         اإلدارات /          الكيان              ً            يف عمل

 (        املتحـدة         لألمــم           العاديــة            امليزانيـة 
  

   ىل                             الـيت تــضعها تلــك اجلهــات إ              ســتراتيجية  اال        اخلطــط          وتــستند  .  )٤٤
                                                      ُ   ُّ           ً     َّ             برامج إطار األمم املتحدة االستراتيجي اخلاصة بكل منها، اليت ُتعدُّ سنتني مسبقاً لتنفَّذ على مدى    

              اخلاصـة هبـا              األجـزاء        علـى           تغـيريات          إدخـال    يف          صـعوبات          اإلدارات     هذه        وتواجه  .                 السنتني التاليتني 
                                     وتواجـه األمانـة العامـة نفـسها         .                       يم اخلطـة وعمليتـها         تـصم    يف            اإلجرائيـة            العقبـات       بسبب      اخلطة    من

                                                                                                 مهمة شاقة يف تسخري تقارير التقييم واألداء يف الوقت املناسب لوضع تصور لألهـداف الربناجميـة                
            التقــارير   ر       صـدو         العامــة          األمانـة                 ولـذلك تنتظــر    .                                      ورة إطــار اسـتراتيجي حمــدث وواقعـي      بلـ            الناشـئة و 
         وتــشترط   .                                       املنجـزة أو الــيت هـي يف طــور اإلجنـاز               واحلاليــة،           الـسابقة                 فتـريت الــسنتني        ربامج            املتـصلة بــ 

__________ 

                                             ً                                                           كيانات األمم املتحدة على امليزانيـة العاديـة أساسـاً، غـري أن أغلبيـة احلـاالت تنطـوي علـى                      /                   تعتمد معظم إدارات     )   ٤٤ (
   ً          مـثالً، إدارة   (                           يف املائة من جمموع املـوارد    ١٠                              ُ                                 مسامهات صغرية من خارج امليزانية، ُتقدم حسب احلالة، تقل عن           

              يف املائـة      ٩٨  :                                                دية؛ وإدارة الشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة                                     يف املائة من امليزانية العا       ٩٩  :                   عمليات حفظ السالم  
   ).                   من امليزانية العادية
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           وأسـاليب          التنفيذ      ورصد           للميزانية          الربناجمية         واجلوانب        الربامج         ختطيط                           األنظمة والقواعد اليت حتكم   
ُ                                                          تستعرض اهليئاُت القطاعية والفنية واحلكومية الدولية اإلقليميـة ذات             أن   ) ٨- ٤            مثل البند      (       التقييم             
َ         برامَج اإلطار         الصلة َ                                                                االستراتيجي وبراَجمه الفرعيـة قبـل أن تـستعرضها اهليئـات املركزيـة مثـل جلنـة                            

                        ُ              ً                                                 ومبـا أن اإلطـار االسـتراتيجي ُيعـد سـنتني مـسبقاً، يف غيـاب توجيـه حكـومي                      .                    الربنامج والتنـسيق  
                                                                    ً      ً                          دويل يف جمــال الــسياسات، وخيــضع إقــراره لعمليــة بريوقراطيــة مرهقــة، فــإن هنــاك جمــاالً حمــدوداً    

   .                                         على اإلطار االستراتيجي من فترة سنتني إىل أخرى        تغيريات   ل              للمرونة يف إدخا

   ) ٢    تاء  (             النموذج اهلجني     
ــتراتيجي    -  ٧٤ ــة التخطــــيط االســ ــاء    " (          اهلجينــــة "                                               تطــــرح عمليــ ــام    )  ٢        تــ ــر أمــ                              حتــــديات أكثــ

                                                                ً                                   املكاتب ألن أنشطتها األساسـية متـول مـن امليزانيـة العاديـة باعتبارهـا جـزءاً مـن براجمهـا                 /       اإلدارات
                                                                                 م املتحدة االستراتيجي، غري أن بعض األنشطة األساسية وغـري األساسـية تعتمـد،                            ضمن إطار األم  

                    ً       ً                     ومن مث فهي تواجـه عبئـاً مزدوجـاً يتمثـل             .                                                    يف الوقت ذاته، على مصادر وكيانات أخرى للتمويل       
                                                                                                           يف استيفاء الشروط الرمسيـة لالمتثـال لعمليـة إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي، وضـرورة إعـداد                  

                     وكلمـا زاد اعتمـاد     .                                      ً       ً                    تيجية الفنية الداخلية اليت تتيح توجيهاً حقيقياً وبرنامج عمـل                    خططها االسترا 
                     ويـرد أدنـاه عـرض      .                                                                           املكاتب علـى التمويـل مـن خـارج امليزانيـة، تأكـدت هـذه احلقيقـة              /       اإلدارات

َ                                مفصل للتحديات العملية اليت تواَجه يف هذا النوع من أنواع التخطيط      ).  ٩١            انظر الفقرة  (                             

   ) ٣    تاء  (                القائمة بذاهتا   ية          اخلطة املؤسس    
ــاً ل  -  ٧٥ ــسابقة،          لنمــاذج    ً    خالف ــق             ال ــذا        يتعل    يف          املؤســسي              االســتراتيجي         التخطيط              النمــوذج بــ        ه

   .                    ً       ً                                       الذي ال يرتبط ارتباطاً مباشراً بإطار األمم املتحدة االسـتراتيجي                  املتحدة،      األمم        منظومة        كيانات
                                       ل الـيت متثـل اسـتراتيجية شـاملة                                                    لوثيقة اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـ              عادة              هذا النموذج         وخيضع

                                                                                                 رفيعة املستوى وثيقة الصلة مبهمة املنظمة، تولف مجيع الربامج احملددة القطاع والربامج املواضيعية             
                       وخطـة اليونيـسيف            األجـل،           املتوسـط          الربناجمي          اليونيدو         إطار    مثل   (                              اليت يوافق عليها جملس اإلدارة    

   ).       األجــل           املتوســطة                            الدوليــة للطاقــة الذريــة         كالــة   الو              واســتراتيجية          األجــل،         توســطة                االســتراتيجية امل
           اإلمنائيـة           األهـداف        مثـل             املنظومـة،                                    باألهداف املتوخـاة علـى نطـاق          ها   صلت      ً أيضاً         الوثيقة     هذه      وتبني  
       هـذه   ُ       ُتعتمـد          بينمـا  و  .          املنظمـات       بـني        عليها      متفق      أخرى          مواضيعية         أهداف                قد تتناول أي     و         لأللفية،
          الـسنتني        فترات          ميزانيات     مثل       أخرى،               تتناول أدوات    ،   زمة   الال        املوارد       أنواع    عن       النظر     بغض      األطر
        اخلطـة         لتنفيذ   ً اً   حامس   ً اً    عنصر           اليت تشكل           املوارد    من              االحتياجات  ،     دولية       كومية ح        ملوافقة     ختضع     اليت  

ــ  ُ وُت                االســتراتيجية،    ،      املــايل            والتخطــيط           املــوارد،          بتخــصيص           املتعلقــة          األعمــال        ختطــيط         وثــائق    ها     كمل
   .       النتائج      إطار و
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     خرى           حاالت خاصة أ    
َ                                                                                ال ُتدَرج خطـط وبـرامج بعثـات حفـظ الـسالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة                     -  ٧٦          تـصنيف    يف  ُ  

                                                     ورغم أن هذه اخلطط والربامج موجـودة حتـت مظلـة             .      فريدة      خاصة        معاملة       تستحق     ألهنا         النماذج  
    اليت        اخلاصة        السمات ف  .                                 ً                                      األمم املتحدة فهي ليست مشمولة متاماً بإطار األمم املتحدة االستراتيجي         

                                     ُ                                          بلورة عملية ختطيط مستقرة، ألن البعثات ُتنشأ حـسب احلالـة وبنـاء علـى                    ّ تعقّد         البعثات     هذه     متيز
   .                                  ُ   َّ                    الطلب لالستجابة الحتياجات فورية، وال ُتحدَّد املدة اليت ستستغرقها

ــم         -  ٧٧ ــة للمــساءلة يف األم ــاط املرجعي ــن النق ــة وجملــس األم ــة العام ــرارات اجلمعي ــشكل ق                                                                                               وت
                                                                رات حتــدد الــدول األعــضاء واليــات البعثــات واألهــداف املــراد                           فمــن خــالل هــذه القــرا  .         املتحــدة
                       ً                                                                         وتتجـسد هـذه الواليـات الحقـاً يف ميزانيـات خمتلـف بعثـات حفـظ الـسالم، باسـتخدام                       .       حتقيقها

                   ُ                                                                                        إجراءاهتـــا اخلاصـــة، وال ُتـــدرج يف إطـــار األمـــم املتحـــدة االســـتراتيجي العـــام ويف العمليـــات         
   .         بامليزانية        املتعلقة
               إىل أن إطـار              امليـداين          الـدعم         وإدارة         الـسالم        حفـظ         عمليات       إدارة      ن يف              َ   وذهب املستجَوبو   -  ٧٨

            الحتياجـات             لالسـتجابة             الـسياسات        تخطيط                                       ً      ً       األمم املتحدة االستراتيجي غري مرتبط ارتباطاً كافياً ب     
   .               عملية امليزانية  /                                                          فمعظم أنشطة اإلدارتني ال متول عن طريق اإلطار االستراتيجي          .      احملددة           إدارتيهما  

                               تــرد يف إطارهــا االســتراتيجي،       كمــا                                        املنظمــة ومقاصــدها يف جمــال الــسياسات،     اف     أهــد    أن        يبــدو و
        يـرى       ذلـك        ومـع   .           الربناجميـة             امليزانيـة    يف           واملـوارد            األساسـيني                                  تتصل أكثر بتنظيم استخدام املوظفني  

      َ                                                              ً                                املــستجَوبون أن كراســات هــذا اإلطــار الــيت تتنــاول بــرامج حفــظ الــسالم مــوجزة نــسبياً ومتاحــة 
                                                                            جعل ذلك من إطار األمم املتحدة االسـتراتيجي أداة ال تـوفر التوجيـه العـام         وقد   .              بسهولة للعموم 

                                                   ً                                                 للمنظمة فحسب بل جلميع كيانات منظومة األمم املتحـدة أيـضاً ملـساعدهتا علـى فهـم األهـداف                    
   .                                            للبعثات املتكاملة اليت تشارك فيها تلك الكيانات          التخصصات                 والواليات املتعددة 

                                                            حفــظ الــسالم آليــة لتمويــل االحتياجــات مــن املــوارد                                 ويــشكل حــساب دعــم عمليــات   -  ٧٩
      يقتصر                                                                                    البشرية واالحتياجات األخرى ملساندة ودعم عمليات حفظ السالم يف إدارات املقر، وال           

                                   وهــو أداة فريــدة لبنــاء قــدرات   .                                                                   علــى متويــل إدارة عمليــات حفــظ الــسالم وإدارة الــدعم امليــداين 
                                           ضعت الستخدامه سياسات واستراتيجيات سليمة                                           ُ        وظائف الدعم لدى خمتلف اإلدارات، إذا ما وُ       

                                     ً                           ويقترح األمني العام ميزانية احلساب سنوياً لتوافـق عليهـا اجلمعيـة      .                            على املديني املتوسط والطويل   
          ُ               ُ   َّ                                                                       العامة، وُتتحمل التكـاليف وُتقـسَّم بالتناسـب بـني ميزانيـات عمليـات حفـظ الـسالم علـى النحـو            

   .   ٢٥٠ /  ٦٢              احملدد يف القرار 

          املمارسات    
       زمـين       إطار     ضمن       عملها        لتحديد           ستراتيجية ال ا    طط  اخل       نظومة  امل        مؤسسات     مجيع        تستخدم    -  ٨٠
                                                      رغـم أهنـا قـد حتمـل أمسـاء خمتلفـة وتـستخدم                       منـها،       كـل       والية         ً    استناداً إىل         األهداف        لتحقيق     معني
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                                                                     وتـشكل هـذه اخلطـط يف معظـم احلـاالت األسـاس الـذي يتقـرر                   .                             أدوات ودورات ختطيط خمتلفـة    
   .                عليه ختصيص املوارد

                                  للخطـط االسـتراتيجية يف املنظمـات                الرئيـسية         املعايري    عن      عامة    حملة      األول       املرفق        ويتضمن    -  ٨١
ــة   ــيت خــضعت للدراس ــن      .                         ال ــات ع ــق معلوم ــدم املرف ــة      اســم   )  أ (                                  ويق ــيط؛         وثيق ــدة  ) ب   (          التخط         امل

        اإلدارة        بنـهج          الـصلة     )  د   ( ؛ )                                  ختصيص املـوارد، ودورة امليزانيـة          مثل   (                الصلة بامليزانية   )  ج   ( ؛ )    دورة  ال (
                                                                           وميكـن االطـالع علـى التفاصـيل يف اجلـدول، وحتلـل الفـروع التاليـة بعـض            .          النتـائج        علـى            القائمـة 

   .                                           األمثلة احملددة على اخلطط االستراتيجية يف املنظومة

   ) ١            النموذج تاء  (                 اإلطار االستراتيجي   :                                 التخطيط االستراتيجي يف األمم املتحدة    
   يف      ٢٠١٣-    ٢٠١٢          الـسنتني          لفتـرة               السـتراتيجية  ا         خطتـها         املتحدة              العامة لألمم              حتدد األمانة   -  ٨٢

        ً   برناجمـاً     ٢٧            اخلطـة إىل            وتنقـسم    ".             االسـتراتيجي           املتحـدة             إطار األمم    "      بعنوان         صفحة    ٥٨٣           وثيقة من   
 (      املتحدة      لألمم        العامة        األمانة      هيكل      يعكس   ، )                         يتضمن كل منها برامج فرعية   (     ً مستقالً

  

٤٥( .   
ــة أن          جيـــب و  -  ٨٣ ــة العامـ ــدة                                                          علـــى كـــل إدارات وكيانـــات األمانـ ــار األمـــم املتحـ ــز إطـ                                    تنجـ

  .         املــوارد         وختــصيص           العاديــة            امليزانيــة        حتديــد         عمليــة        لبــدء                           ً      ً           االسـتراتيجي باعتبــار ذلــك شــرطاً مــسبقاً  
ــد   ــة                 وينطــوي حتدي ــى            امليزاني ــة       عل ــشاورية          عملي ــة          ت ــة             مطول ــربامج وامليزاني ــب ختطــيط ال ــني مكت                                            ب

   .     ختلفة  امل      ربامج  ال  )           كبار مديري    أو / و   (     رؤساء      ومجيع         واحلسابات 
                                                                                      يشكل خمطط إطار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي نقطـة انطـالق عمليـة وضـع األهـداف               و  -  ٨٤

  .                                         ً                                                                         واإلجنازات املتوقعة، اليت تستغرق سـنتني تقريبـاً، مـن أجـل حتديـد امليزانيـة لفتـرة الـسنتني التاليـة                     
                                                                                                         ويتضمن اجلزء األول من املخطـط أهـداف األمـم املتحـدة األساسـية الطويلـة األجـل علـى النحـو                      

                       ُ                            إذ للـدول األعـضاء صـالحيةُ حتديـد أولويـات            .                                            ه الـدول األعـضاء يف اجلمعيـة العامـة                     الذي حددتـ  
 (               األمــم املتحــدة

  

                                           اجملــاالت الثمانيــة ذات األولويــة لفتــرة    ٢٤٤ /  ٦٥                                ويــبني قــرار اجلمعيــة العامــة    . )٤٦
 (    ٢٠١٣-    ٢٠١٢       السنتني 

  

٤٧( .   
__________ 

) ٤٥   (   A/65/6/Rev.1.  
  .   ٢٣٦ /  ٦٧   و   ٢٤٤ /  ٦٥                         انظر قراري اجلمعية العامة    )   ٤٦ (
  :                       تتمثل األولويات فيما يلي   )   ٤٧ (

ة العامة                                                 ً                                    حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة وفقا  للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعي  )أ(  
                                      ً واملؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة مؤخرا ؛

 صون السالم واألمن الدوليني؛  )ب(  
 تنمية أفريقيا؛  )ج(  
 تعزيز حقوق اإلنسان؛  )د(  
 التنسيق الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية؛  )ه(  
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        يـاحهم        ً                                                                        وعموماً، أعرب معظم مستخدمي إطار األمم املتحدة االستراتيجي عـن عـدم ارت              -  ٨٥
         حقيقيــة          كــأداة                    أهنــا غــري مالئمــة         ذلــك      مــن         واألهــم          مرهقــة،                                        هلــذه العمليــة، إذ اعتربوهــا طويلــة و 

                             فهي معقدة وطويلة ومفككـة       :            معيبة بشدة          العملية    أن       العام        األمني      ويرى  .           االستراتيجي         للتخطيط
 (                         ومستهلكة للوقت وجامـدة   

  

   يف          العامـة             لألمانـة                  هـذه الـصفقة              تكلفـة        قـدر       نـه  أ         املفـتش          ويـذكر      . )٤٨
        خمتلــف         أعمــال        خلدمــة          املــوظفني       وقــت       حيــث      مــن   ،    ٢٠٠١       عــام   يف      دوالر        ماليــني      ١٠,٣        حــوايل
   .                             وهي تكلفة مل تتقلص منذ ذلك احلني          واهليئات،        اللجان
                                                                                               وخلصت مجيع اإلدارات، باستثناء مكتب املراقب املايل، إىل أن العمليـة احلاليـة املتمثلـة يف                  -  ٨٦

   .                                          إىل املرونة الالزمة لتجسيد احتياجاهتا املتغرية                ً                   تقدمي خططها متاشياً مع احتياجاهتا تفتقر
                                                              انضمام جهـات كـثرية إىل العمليـة الطويلـة يف إلـزام كبـار              وراء         الرئيسي       السبب       ويكمن    -  ٨٧

                                                                                                  املديرين بتجسيد براجمهم على حنو سليم يف ميزانية األمم املتحدة لفترة السنتني، من أجـل ضـمان               
ــا  ــضرورية هلـ ــوارد الـ ــار    .                            املـ ــن مث فاإلطـ ــشكل يف                   ومـ ــتراتيجي ال يـ ــة                           االسـ ــيط ل      أداة           احلقيقـ            لتخطـ

   .                          بل هو أداة لوضع امليزانية           االستراتيجي،
  ّ      ميكّنـهم                           َ                                                     معظم كبار املديرين املستجَوبني بأن إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي ال                    وأفاد  -  ٨٨

   :                  املطبات يف هذا الصدد    من     عدد    كر  ُ وذُ  .        النتائج     على         القائمة        اإلدارة    هنج         من اتباع 
        ختطـيط   :      هي      مراحل      أربع                 االستراتيجي حول           املتحدة            إطار األمم         دورة     حور   تتم   ) أ (  
           مثلـها يف             سـنوات،         أربـع            بأكملـها          العملية        تستغرق و  .         والتقييم        الرصد؛ و       تنفيذ  ال و          وامليزنة؛         الربامج؛

         لفتـرة            وامليزانية        لربنامج ا       تقييم           تستند إىل       أن   ا هل      أريد     إذا       جديد،                                  ذلك مثل صياغة إطار استراتيجي      
   ؛      احلالية        السنتني

                                                                                     تظل كل التقييمات أولية وليـست متاحـة بـسهولة يف شـكل موثـوق؛ وال مفـر                     ) ب (  
                                                    من اللجوء إىل التقييمات اخلاصة بفترة السنتني السابقة؛

                                                                                      يستغرق حتديد نـص إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي كأسـاس لـصياغة امليزانيـة                 ) ج (  
                                                         تعليمـات الداخليـة الـصادرة عـن مكتـب املراقـب               فال  .      ً                 شهراً علـى األقـل       ١٣                        الربناجمية لألمم املتحدة    

     ً   ُ           ، مــثالً، أُرســلت يف     ٢٠١٥-    ٢٠١٤                                                                     املــايل بــشأن إعــداد إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي للفتــرة   
                            ً     كي تقرها اجلمعية العامة هنائياً               واملكاتب،         اإلدارات       رؤساء     مجيع    إىل   ،    ٢٠١١       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

                       مات بدليل مفصل للدعم؛ُ               ُشفعت تلك التعلي و  .     ٢٠١٢     عام      هناية      حبلول

__________ 

 تعزيز العدالة والقانون الدويل؛  )و(  
 نزع السالح؛  )ز(  
 . اجلرمية ومكافحة اإلرهاب الدويل جبميع أشكاله ومظاهرهمراقبة املخدرات ومنع  )ح(  

) ٤٨   (   A/57/387 ١٦٢         ، الفقرة   .  
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                                                                               يوجد تناقض جوهري بني اتفاق الدول األعضاء علـى تطبيـق هنجـي التخطـيط                  ) د (  
ــائج يف األمــم املتحــدة، وحتفظهــا علــى قبــول خــضوعها                                                                                                           االســتراتيجي واإلدارة القائمــة علــى النت

          االعتـراف                                                                                              إللزامية األهداف االستراتيجية، مبا يف ذلك مسؤوليتها عن معاجلة اآلثـار املترتبـة علـى                
                                              ومتيل الدول األعضاء إىل توظيف اإلطار االسـتراتيجي    .                                    بالنتائج واحملصالت املنبثقة عن املؤشرات 
                                         إلدارة توجهات األمانة العامة إدارة دقيقة؛

                                 ا تقـع علـى مـا يبـدو يف                 ولكنـه              املوضـوعية،           األهـداف        ناقشة مب                  ال تسمح العملية       ) ه (  
        اإلطـار         علـى           إدخاهلـا           املقتـرح             التغـيريات      صيغة      بقة   مطا                                         شرك اخلالفات التقنية والنصية بشأن مدى      

                                                    من مث فاإلطار االستراتيجي ليس أداة مالئمة لتحديد         و  .      الصلة     ذات         للواليات        احلايل            االستراتيجي  
                                                 عملية ختطيط موجهة حنو اإلدارة القائمة على النتائج؛

     نظام ُ                                                                     ُصمم اإلطار االستراتيجي وما يتصل به من أدوات الرصد واإلبالغ، مثل             ) و (  
    من     ً بدالً          واألنشطة،         النواتج     عدد                                                         املعلومات املتكامل للرصد والوثائق، يف أحسن األحوال، لقياس    

   .        وآثاره     املنجز       العمل       نتائج     قياس 
                                                                                          وإطار األمم املتحدة االستراتيجي وثيقة ثابتة بسبب الشروط الصارمة اليت حـددهتا جلنـة                -  ٨٩

      ومـع    .     ً                                            رفيـاً قـرارات اهليئـات احلكوميـة الدوليـة                                                             الربنامج والتنسيق اليت تقتضي أن تطابق صـيغته ح        
                َ                                                                                          ذلــك، أفــاد املــستجَوبون بــأن هنــاك اختالفــات بــني قــرارات اهليئــات التــشريعية املركزيــة املعنيــة    
                                                                                           بتخطيط الربامج، مثل جلنة الربنامج والتنسيق واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة،        

               ً                    ويسود توتر أيضاً لـدى اقتـراح         .          املواضيعية /             لية القطاعية                                         وخمتلف اهليئات أو اللجان احلكومية الدو     
ــامج ذي الــصلة مــن إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي، هتــدف إىل االســتجابة                                                                                                        تغــيريات يف الربن

                              مثل مفوضية األمـم املتحـدة       (                                                                       للواليات الواردة من اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة          
     ً        وكـثرياً مـا      ).                                                            ة املمثلني الدائمني التابعة لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة                                  السامية حلقوق اإلنسان، وجلن   

   .                                          ترفض جلنة الربنامج والتنسيق التغيريات املقترحة
           املـستدام،                                                                                       ويف ضوء النتائج الواردة أعاله، وبغية تعزيز فعالية عمل األمم املتحدة وتـأثريه                -  ٩٠

            إىل األمـني     ٢٥٧ /  ٦٦                  قرارهـا األخـري                                                          يستحضر املفتش ويدعم طلـب اجلمعيـة العامـة الـوارد يف      
                                          القائمـة علـى النتـائج وأن يـدرج                                                                  أن يواصل اختاذ التدابري املناسبة للتعجيل بتنفيذ اإلدارة        "       العام  

                    ً                                                                                يف تقريره املقبل أموراً منها تدابري عملية تكفل للمنظمة حتويل التركيز يف سـياق املـساءلة مـن                
        ً                           ً                             فـتش أيـضاً بالعمـل الـذي تـضطلع بـه حاليـاً فرقـة                           ويرحـب امل    .  "                                  حتقيق النواتج إىل حتقيق النتـائج     

                                                                                                         العمل التابعة لألمم املتحدة املعنية باإلدارة القائمة على النتائج، ويشجع الدول األعـضاء علـى أن                
         ً      ً                                                                                           تسعى سعياً حثيثاً لالستفادة على أحسن وجه من النتـائج املقدمـة إىل اجلمعيـة العامـة مـن خـالل                     

   .A/66/692                 تقرير األمني العام 
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   ٢                 النموذج اهلجني تاء   :                                لتخطيط االستراتيجي يف األمم املتحدة ا    
                                 ً                                                           الحظ املفتش أثناء املقابالت، واستناداً إىل الردود علـى االسـتبيان، أن اإلدارات تعمـل،                 -  ٩١

       وهتـدف    .                                                                                              يف أغلب احلاالت، علـى وضـع خططهـا االسـتراتيجية الداخليـة لتحديـد بـرامج عملـها                  
   :      رضني مها                              هذه الوثيقة الداخلية إىل حتقيق غ

             ً     ً                        الــيت تــضم عنــصراً هامــاً مــن األنــشطة           اإلدارات       حتتــاج   :         اخلــارجي            االســتعمال   ) أ (  
             ً                                                تعتمد اعتمـاداً أشـد علـى اإلدارة القائمـة علـى النتـائج              أدوات    إىل   ،                                 املمولة من امليزانية غري العادية    

           السـتجابة                                                                 ّ                لالضطالع بعمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم واإلبالغ على حنو ميكّنها من ا        
     ً       ً            جانبـاً رئيـسياً مـن            األثر       تقييم     ميثل        ذلك،     على       وعالوة   .                                ملاحنيها وشركائها مبرونة وشفافية          بسرعة

ّ                 جوانب اإلبالغ، ويتطلب اعتماد هنج اإلبالغ التحليلي الذي ال يقتصر على عّد النواتج املنجزة؛                                                                  
       األمـم                           ليـست كراسـة إطـار                 اإلدارات،       مجيـع                بالنـسبة إىل      :        الداخلي          االستعمال   ) ب (  

             وينبغـي أن     .          واملـوظفني              التنفيـذيني           ملـديرين      إىل ا   "        موجهـة  "                                ً            املتحدة االستراتيجي اخلاصـة هبـا وثيقـةً         
َ    ُتترَجم                                                                           اإلطار االستراتيجي، ويف اخلطط االسـتراتيجية التكميليـة يف احلـاالت             يف       احملددة        األهداف ُ  
                         واطن اليت يناسبها عملـهم    امل      حتديد    من    ّ   ميكّنهم         واملوظفني          للمديرين      ً دليالً               إىل خطة تكون           اهلجينة،

   .                     واإلجنازات املتوقعة منهم
              الطابع اهلجـني      عن        النامجة          التحديات    من     كبري          على عدد           املقابالت،       أثناء              ووقف املفتش،     -  ٩٢

ــة التخطــيط  ــيت تطــرح  و               االســتراتيجي،                     لعملي ــدداً               ال ــن      ً   ع ــصعوبات      م ــام الــ             ال            والتخطــيط       تفكري            أم
   .        املترابطني و          املتماسكني   ني          االستراتيجي

                                                                                  إطار األمم املتحـدة االسـتراتيجي علـى الـربامج أن تقـدم خمططاهتـا دون                      تعريف      يفرض   و  -  ٩٣
                  اجلماعي للقـضايا            التخطيط و  .              ُ         ُّ                            ذلك أن اهليكل ُتحدده الشُّعب ال القضايا املوضوعية                      تنسيق بينها، 

                                            الـصعب جتـسيد هـذه القـضايا يف ذلـك               من    ألن        واحدة،       إدارة      داخل    حىت   ،              مسألة عسرية       شاملة  ال
        القائمة          اجلماعية         اإلجنازات      إبراز     إىل     هتدف                                          إن املسألة تزداد صعوبة إذا كانت الربامج         بل    .      اهليكل

         يف جمـال              الفاعلـة          اجلهـات       مـع               والتماسـك           التـآزر                                                  على الشراكات والتعاون للمساعدة على زيـادة        
   .      املتحدة      األمم        منظومة              التنمية داخل

      إدارة     مثل (                     ارية واألنشطة املتكررة                                                     وإطار األمم املتحدة االستراتيجي يالئم الواليات املعي        -  ٩٤
                                              أكثر مما يالئم الربامج العاليـة االسـتجابة          )                                                   الشؤون االقتصادية واالجتماعية وإدارة شؤون اإلعالم     

      مثــل  (           العمــالء           احتياجــات      حــسب         ختتلــف       الــيت             وامليدانيــة                  ً                            الــيت تتنــاول أساســاً األنــشطة التنفيذيــة 
                    اإلدارات اليت تضطلع                      وميكن للمنظمات أو     .     بسرعة        املتغرية   )                                    املفوضية وهيئة األمم املتحدة للمرأة    

                     اليت يتيحها اإلطـار           ستقرة  امل         التخطيط       عملية     على                                                 بأعمال معيارية متكررة أن تعتمد بسهولة أكرب        
  .       ومرونة                                                                         أما الكيانات اليت تضطلع بأنشطة تنفيذية فتحتاج إىل أدوات أكثر دينامية          .          االستراتيجي

              للكيانـات            األساسـية         واليـة   لل      ً   وفقـاً          األجـل،         طويـل        هـدف        ديـد    حت         يتطلـب                   ً       فالعمل اإلنساين، مـثالً،     
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           الكفايــة       فيــه      مبــا             ً                                           ً                      يــستلزم أيــضاً وضــع إطــار ختطيطــي قــادر علــى االســتجابة يكــون مرنــاً  و   ،        املعنيــة
                          ً                      تواجههــا تلــك الكيانــات يوميــاً يف كــثري مــن        الـيت          توقعــة  امل      غــري          الناشــئة          قــضايا  ال         إدمــاج ب          للـسماح 
           ً                                                                      سـنتني مـسبقاً، توقعـات ملـا سـتكون عليـه البيئـة العامليـة الـيت                                   ُ        ويكاد يستحيل أن ُترسم،      .      األحيان

                                  ً                                                           مثل احلالـة الـسياسية الـيت شـهدهتا مـؤخراً بعـض البلـدان العربيـة منـذ عـام                      (  ُ                     سُتنفذ فيها العمليات    
                                    هذا هـو الـرد املـشترك الـذي          و     ").             الربيع العريب  "                                 ً       ، وتسميها وسائط اإلعالم الغريب عموماً           ٢٠١١

   .     البحث     خالل                    َ  ورد من خمتلف املستجَوبني
   ،    ٢٠١١        مـارس  /    آذار   يف                          الـيت ضـربت اليابـان                    َ                       عدد من املستجَوبني موجـة تـسونامي            وذكر  -  ٩٥

                        تتطلبـان اسـتجابة          ً                         مـؤخراً باعتبارمهـا مـسألتني                العربيـة          البلدان     بعض             الذي شهدته          السياسي        والوضع
       ت فيها                                         فقد خلص املفتش إىل عدد من احلاالت صيغ         .                                        كبرية وسريعة من خمتلف كيانات املنظومة     

           امليزانيـة                                                                   للغايـة تـسمح مبـا يكفـي ملـديري الـربامج حبـشد املـوارد مـن                  مرنـة                        أهداف الربامج صـياغة  
                   االسـتجابة ضـمن                      وقـد تـسنت هـذه      .                               ً      ً                            العادية ومن خارج امليزانية حشداً متـسقاً للتـصدي للطـوارئ          

                                   ويف عمــــل جملــــس الرؤســــاء       ٢٠١١-    ٢٠١٠                                                           إطــــار األمــــم املتحــــدة االســــتراتيجي للفتــــرة     
                                        جلـان التحقيـق املفوضـة مـن جملـس            ‘  ١ ‘                                               جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، حيـث أتيحـت          /         التنفيذيني

                                                          املـساعدة القطريـة املقدمـة إىل البلـدان يف مرحلـة              ‘  ٢ ‘                                           حقوق اإلنسان واملدعومة مـن املفوضـية؛ و       
   .                                       األزمة وما بعد األزمة ويف املرحلة االنتقالية

      مــن      ً   انطالقــاً                 املرتبطــة بــه             والعمليــات                                        إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي       بنيــة          وتطــورت  -  ٩٦
 َ             وَتقلـص هنـج      .         قـرارات   ال      مـن        عـدد    يف          الـوارد        النحو     على        الصدد،     هذا   يف        العامة        اجلمعية        سياسات

  يف                                           ً                        ُ                   التخطيط الطويل األجل املتبع يف األصل ليصبح هنجاً للتخطيط املتوسط األجل، اسُتعيض عنـه          
                                             االسـتراتيجي العمـل املخطـط لـه الـذي                                                                        هناية املطاف بدورة التخطيط لعـامني، حيـث جيـسد اإلطـار             
ــها    ــرة ســنتني بعين ــه األمــم املتحــدة لفت ــة     .  ُ                                                                 ُيتوقــع أن تــضطلع ب                 ُ                              ومــع أن التعــديل أُدخــل ابتغــاء املرون

   ومل   .         الـربامج         لوضـع            الدوليـة               ُ                                                         والفعالية، غُريت الدورة دون إعادة حتديد العمليـة التـشريعية احلكوميـة    
                                                       الربنــامج والتنــسيق واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  ُ َ                       ً                          ُيَعــد النظــر كمــا ينبغــي أيــضاً يف أدوار جلنــة  

                     ً                                         وال تتـيح العمليـة إطـاراً للتكيـف مـع الـتغريات النامجـة           .        األخـرى           الرئيسية         واللجان        اخلامسة         واللجنة
                                  ً                        وعــالوة علــى ذلــك، فــدورة الــسنتني، عمومــاً، هــي دورة   .                                            عــن تطــور البيئــتني اخلارجيــة والداخليــة

   .                              ً كايف لألولويات األساسية األطول أجالً                              قصرية للغاية ال تسمح بالتخطيط ال
     إطار         حمتويات        وصياغة          اإلجراءات        تستعرض    أن        العامة             على اجلمعية     أن             ويرى املفتش   -  ٩٧

            القطاعيــة               االســتراتيجية        األطــر       جتــاه          وأمهيتــه        وضــعه     ً       فــضالً عــن               االســتراتيجي،                 األمــم املتحــدة
             واالجتمـاعي             االقتـصادي       اجمللس و    يق                    جلنة الربنامج والتنس         أدوار             إعادة حتديد           وينبغي   .          واملواضيعية

                              ، مـن أجـل احلـصول علـى             األخرى                 واهليئات الفنية            واللجان          الرئيسية        اللجان      إزاء          اخلامسة         واللجنة
                                                ً                                                       أقصى قدر من املدخالت الربناجمية من هذه األجهـزة تفاديـاً لتعطـل عمليـة حتـديث االسـتراتيجية                    

   .      ومرونة    ية                 أداة أكثر دينام                                               والربامج، وبذلك يصبح إطار األمم املتحدة االستراتيجي
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    ")            القائم بذاته   " ٣            النموذج تاء  (                                        التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة     
                                                                                                 يتناول هذا الفـرع املنظمـات املـشاركة الـيت مشلـها االسـتعراض وال ختـضع إلطـار األمـم                       -  ٩٨

                 هتـدف كلـها                                                                 وقد وضعت هذه املنظمات جمموعة مـن العمليـات املختلفـة،            .                   املتحدة االستراتيجي 
                                                                                        إىل تسهيل التخطيط األفضل ضمن هنج اإلدارة القائمة على النتائج، كي يتسىن اسـتخدام املـوارد      

           واردة، أن      الـ             املعلومـات       مـن                     ً     وميكن أن نؤكد، انطالقاً        .                     ً                       املزدادة ندرة استخداماً أكفأ وأكثر فعالية     
                      رتبطــة هبــا لتنفيــذ                                                                                 مجيــع املنظمــات قــد وضــعت، بــدرجات متفاوتــة، عملياهتــا اخلاصــة والوثــائق امل

 (          االستراتيجي         التخطيط
  

٤٩( .   
      دارة                                                                 ً      ً       ويسود اعتقاد يف املنظومة برمتها أن التخطيط االستراتيجي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـاإل    -  ٩٩

           القائمـة         اإلدارة    أن       يـرى           فـالبعض   .                 ً                                 ولكـن هنـاك اختالفـاً بـشأن أيهمـا أسـبق                     النتائج،     على         القائمة
                                       ً              أما آخرون فيعتربون اخلطة االستراتيجية أداةً لتنفيذ            جي،        االستراتي         التخطيط    من     ٌ جزٌء         النتائج     على

        اإلدارة           واعتمـاد                االسـتراتيجية         اخلطـط          إعـداد     أن         املفـتش           ويعتقـد      .                                 هنج اإلدارة القائمة على النتائج    
                                         مسار للعمـل يف ظـل رؤيـة معينـة،                حتديد                       عملية واحدة هتدف إىل         من       جزءان         النتائج              القائمة على 

                                                                                 سة من حيث اآلثار املترتبـة علـى العمـل الـذي ينبغـي إجنـازه، وذلـك                                              وتكملها نتائج متوقعة ملمو   
ــها      ــات العامــة املــسندة إىل املنظمــات وتوقعــات عمالئهــا من ــاًء علــى الوالي ــدول   (   ً                                                                                 بن                    وال ســيما ال

    ).      األعضاء
                      املستقلة عـن إطـار              والربامج          الصناديق       وكذلك          املتخصصة،         الوكاالت                  وأظهر البحث أن      -   ١٠٠

                                                                        يجي، هي األقدر على تصميم أدوات التخطيط اليت تـستجيب الحتياجاهتـا                                 األمم املتحدة االسترات  
   :                                                    وتشترك األدوات اليت تضعها هذه املنظمات يف اخلصائص التالية  .      احملددة

ــان      :              حيويــة كــربى   ) أ (   ــة التخطــيط االســتراتيجي يف كــثري مــن األحي                                                                 تتــضمن عملي
                                                      آليات داخلية جتعل اخلطة االستراتيجية أداة إدارية حيوية؛

           العـاملي،           األغذيـة           برنـامج        مثـل             املنظمـات،      بعض      أعدت    :                   مستوى سياسايت عال     ) ب (  
                                                                                      تتضمن األهداف العامـة الطويلـة األجـل املتوخـاة مـن الربنـامج باعتبارهـا األسـاس              ، "    رؤية   "     وثيقة

                                          ً            ً                                            الذي ميكن مـن خاللـه تطـوير أدوات أخـرى أقـصر أجـالً وأكثـر تفـصيالً لتيـسري تـصميم خطـط                 
            عمل فعالة؛

                  تكملـها جمموعـة     و           للمنظمـة    ة     العام        الرؤية      اخلطط       هذه     حتدد    :    ً أجالً     طول أ     خطط   ) ج (  
ــة واســتخدام أدوات       ــة مــع دورات امليزاني ــسري املواءم                                                                                                   مــن اخلطــط القــصرية األجــل واألدوات لتي

        الرصد؛

__________ 

  .                                                                             انظر املرفق الثاين لالطالع على حملة عامة عن التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة   )   ٤٩ (
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َ    وُيـدَعم            املنظمـات         داخـل                االسـتراتيجية         اخلطـط        هـذه        تنفيذ      توزع   ي   ) د (                   إمـا بتـدريب       ُ  
                رمسي أو غري رمسي؛

                                                                   أدوات ختطيط موارد املؤسسة هبدف الربط بـني مجيـع مراحـل دورة             ُ        ُتستحدث     ) ه (  
 (                                                                                       التخطيط، حيث تـستفيد كـل دورة مـن الـدروس املستخلـصة يف الـدورة الـسابقة                 

  

               ، باعتبارهـا    )٥٠
   .       الناشئة         البارزة         القضايا      تشمل       جديدة            ستراتيجيات      ً       ً  منطلقاً أساسياً ال

       مليدان           وصل املقر با  :                                     التخطيط االستراتيجي للواليات التنفيذية    
            العمليــات                                                                                يكمــن التحــدي الــذي تواجهــه املنظمــات الــيت تقــوم والياهتــا باألســاس علــى    -   ١٠١
                             تنفيذيـة، يف ظـل تنـسيق              أنشطة    إىل           التشريعية        اهليئات           صادرة عن     ال        العامة        الوالية       بلورة   يف          امليدانية

   .    ً   حمليـاً    ء        الـشركا       مـع            التـشاور        ذلـك    يف      مبـا              امليدانيـة،                                                  سلس وتبادل للمعـارف بـني املقـر واملكاتـب           
                     ً                                                                                       ويزداد هذا اجلهد تعقداً سواء عند تنـاول مـسأليت التواصـل واإلبـالغ داخـل املنظمـة الواحـدة أو                     

   .                                          لدى االضطالع بالعمل امليداين املشترك بني الوكاالت
                                                              ً                               ويشكل البعد اإلقليمي، لدى منظمات، مثل منظمة الصحة العامليـة، جـزءاً بـالغ األمهيـة                  -   ١٠٢

                ومـن مث فهـي       .                                                            لتخطيط معقدة وأساسية لتؤدي املنظمـة عملـها بفعاليـة                  وعملية ا   .                 من تنفيذ العمل  
                                                                                              ختضع لإلصالحات اجلارية يف منظمة الصحة العاملية هبـدف حتـسني اخلـدمات املقدمـة إىل الـدول                  

   .                                 األعضاء، وال سيما على الصعيد القطري
        تخطــيط                                         ٍّ                                                وأبلغــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة عــن حتــدٍّ يتمثــل يف اجلمــع بــني ال           -   ١٠٣

                                                                                                          االستراتيجي املركزي من املقر وقيـود التخطـيط علـى املـستوى احمللـي مـن أجـل شـبكة الـشركاء                      
    ِّ     َ                                                                 وتوجِّه عملَ املكاتب احمللية يف كثري من األحيان دورات حمليـة خمتلفـة عـن               .                    على الصعيد القطري  

   .                                                           ً             دورات املقر، مما ينطوي على تعقيد يف توحيد التسلسل اإلداري متاشياً مع دورة املقر
                                         املقر واملكاتب امليدانيـة يف التخطـيط             تواجه     اليت          الصعوبات    أن    إىل          االستعراض           وأشري خالل   -   ١٠٤

                                                                                             واإلبالغ معقدة للغاية عندما تلتزم الوكاالت، وهو ما أضحت تفعله علـى حنـو متزايـد، باالضـطالع        
                اإلمنائية، كجـزء           للمساعدة        املتحدة      األمم     عمل          ضمن إطار         أنشطتها       تنفيذ     مثل                      بربامج األداء املشترك، 
   .                     التقييم القطري املشترك          الحتياجات          االستجابة    أو                    من األفرقة القطرية،

                                                                             باالســتعراض الربــاعي ومواءمــة دورات التخطــيط لألنــشطة التنفيذيــة علــى        يتعلــق         وفيمــا  -   ١٠٥
ــاق املنظومــة، حثــت اجلمعيــة العامــة، يف القــرار       ــصناديق  ،    ٢٣٢ /  ٦٣                                                           نط   ت      شــجع و           والــربامج            ال

                يــة مــع دورة         التخطيط   ا       دوراهتــ          ملواءمــة          الالزمــة            التغــيريات         إدخــال       علــى   ة        املتخصــص           الوكــاالت

__________ 

               مـن املرونـة                 ُ            ِ                            ُ                                                  يف بعض احلاالت، ُيستفاد من الِعرب حىت يف الدورة اجلارية عندما ُيصمم النظـام واخلطـط مبـا يكفـي                        )   ٥٠ (
  .                               لقبول التعديالت خالل دورة التنفيذ
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             استعراضـات          إجـراء      ذلك   يف    مبا   ، )٥١   ( )                 االستعراض الرباعي  (                              السياسات الرباعي الشامل            استعراض
ــدة،         منتــصف ــضرورة،       حــسب         امل ــالغ            ال ــصادي        اجمللــس         وإب ــديالت             واالجتمــاعي            االقت ــيت             بالتع        ال
   .        املوضوعية     اجمللس       دورة   يف        اجلديدة    امل             االستعراض الش      دورة        ملواكبة       أدخلت
  مل                                                                             إىل أن فرادى الكيانات قد أبلغت عن تلك التعـديالت، غـري أن جتميعهـا                    املفتش      وخلص  -   ١٠٦

 ( ُ                                    ُيتح بعد للمجلس االقتصادي واالجتماعي    
  

                                                            وال يزال يتعني تقييمه لتحسني عمليـة التخطـيط علـى             )٥٢
                                                صد واإلبالغ عن نتائج الربجمة املشتركة ونتـائج                                            وسييسر ذلك التخطيط والتنفيذ والر      .              نطاق املنظومة 

           وغري ذلـك     "                       العمل يف األمم املتحدة        وحدة "                                                              األداء املشترك فيما يتعلق مبسائل التنمية، يف إطار مبادرة          
   .                                                     من الربامج املشتركة بني الوكاالت لالضطالع باألنشطة التنفيذية

                             اليونيــسيف وبرنــامج األمــم                                                                  وأعــرب املفــتش عــن تقــديره للجهــود الــيت يبــذهلا كــل مــن     -   ١٠٧
                                                                                ً                     املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان يف إعـداد ميزانيـة تنظيميـة متكاملـة، اسـتناداً إىل             

      وقـد    .                                                                                                   عملية ختطيط متكاملة، مواءمـة مـع االسـتعراض الربـاعي وتراعـى فيهـا احتياجـات البلـدان               
 (               ة مناقشة رمسية                              وناقشتها اجملالس التنفيذي       ٢٠٠٩ ُ                            أُطلقت هذه املبادرة يف عام      

  

         لـذلك،         ونتيجة  .  )٥٣
                                            أن تقـدم ميزانيـات رباعيـة متكاملـة                    وبراجمهـا           املتحـدة         األمـم           صـناديق     إىل               التنفيذيـة        اجملالس   ت   طلب

   .  ُ                               ً                                          ، ُتخضعها الستعراض منتصف املـدة، وفقـاً لفتـرة خططهـا االسـتراتيجية                 ٢٠١٤       ً           اعتباراً من عام    
                                                 م املتحـدة خلـدمات املـشاريع وهيئـة األمـم             ُ              ً                                      وأُحيط املفتش علماً، أثناء املقابالت، بأن مكتب األمـ        

                              ً      ً                         وتشكل هـذه املبـادرات املخصـصة مثـاالً ملـهماً ينبغـي               .                           ً                 املتحدة للمرأة يتقيدان أيضاً هبذه العملية     
          األعـضاء          الـدول        عمـل          وتيـسري           املـوارد            اسـتخدام    يف             والفعاليـة            الكفـاءة           لزيـادة         كوسيلة             االقتداء به   

   .                                       ام املشترك واإلبالغ عنها، على نطاق املنظومة                                      بتوحيد عملية التخطيط للقضايا ذات االهتم
      ً     كيانـاً     ٣٦                                                                إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة، يـشارك                   لبيانات      ً وفقاً و  -   ١٠٨

ــة     ــشطة تنفيذي ــم املتحــدة يف أن ــات األم ــن كيان ــرار    .                                                     م ــة        وق ــة          اجلمعي ــزم      ٢٠٨ /  ٦٢          العام     ١٤    ل       مل
            ً                                                 ت األخـرى طوعـاً بتعـديل دوراهتـا مبـا يتفـق وهـدف                     ً        ً      َ                         صندوقاً وبرناجماً، وقد َتقيد عدد من الكيانا      

__________ 

                                                               ً                  الطابع الرمسي على االنتقال من دورة االستعراض الـدوري الثالثيـة سـابقاً                 ٢٣٢ /  ٦٣                            يضفي قرار اجلمعية العامة        )   ٥١ (
  .                  إىل الدورة الرباعية

           عنايـة                                    ، إىل األمـني العـام أن يـويل          )) ح (  ١٤          الفقـرة      ( ٧ /    ٢٠١١                                            يطلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره          )   ٥٢ (
                       لألنـشطة التنفيذيـة       ٢٠١٢                                                                                      خاصة، يف تقريره عن استعراض الـسياسات الربـاعي الـشامل املقـرر إجـراؤه يف عـام            

                                                                                                                               اليت تضطلع هبا منظومة األمـم املتحـدة يف جمـال التنميـة، السـتعراض التقـدم الـذي أحـرزه جهـاز األمـم املتحـدة                           
                                                       ائمني علــى أســاس النتــائج بغيــة تعزيــز املــساءلة                                                                   اإلمنــائي مــن أجــل حتــسني التخطــيط االســتراتيجي واإلدارة القــ  

  .                                                                      والشفافية، وحتديد التدابري الالزمة لزيادة حتسني أدائه ونتائجه يف املدى البعيد
                                                                                                                 انظر التقرير املشترك بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف املعنـون                )   ٥٣ (

-DP   (    ٢٠١٠         يوليـه    /      متوز   ١٩                                                  تصنيف التكاليف وامليزنة القائمة على النتائج،         :                                  خارطة طريق إىل ميزانية متكاملة    
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   ٢         اجلـدول                                                                       ّ                  القرار املتمثل يف مواءمة دوراهتا التخطيطية مع االستعراض الرباعي، كما هو مبّين يف              
   .     أدناه

   ٢      اجلدول 
                                                                  مواءمة الدورات التخطيطية لكيانات األمم املتحدة مع االستعراض الرباعي

   )  ١٤ (                 الصناديق والربامج 
                           للخطــة االســتراتيجية مــع                    مواءمــة إلزاميــة 

                       دورة االستعراض الرباعي

                 مبــــا يف ذلــــك  (                                          برنــــامج األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 
ــة    ــشاريع اإلنتاجيــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــندوق األمــ                                                           صــ

                ، واليونيــسيف،  )                                  وبرنــامج متطــوعي األمــم املتحــدة
                                                        وصــــندوق األمــــم املتحــــدة للــــسكان، وبرنــــامج  
                                                          األغذية العـاملي، ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية           

                                              ون الالجــئني، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين        لــشؤ
ــا يف ذلـــك  (                                     باملخـــدرات واجلرميـــة، واألونكتـــاد                  مبـ

                             ، واألونــروا، وهيئــة األمــم  )                        مركــز التجــارة الــدويل
                                                            املتحــدة للمــرأة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،      

                  وموئل األمم املتحدة
                      الــيت تعمــل علــى                     الوكــاالت املتخصــصة

             متـها مـع                                      تكييف دوراهتـا التخطيطيـة ملواء     
                  االستعراض الرباعي

                                              الفاو واليونسكو واليونيدو ومنظمة الصحة العاملية

                                    إلدارة األمـــم املتحـــدة للـــشؤون            التـــابع                                                           مكتـــب دعـــم اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي والتنـــسيق   :     املصدر
   . )    ٢٠١٢ (                     االقتصادية واالجتماعية 

                         رؤيـة متماسـكة علـى                                                                           ويرى املفتش أن تعزيز الفعالية يف وضع خطـط اسـتراتيجية هلـا                -   ١٠٩
ــاء           ــيس جملــس الرؤس ــاره رئ ــام، باعتب ــني الع ــن األم ــب م ــم املتحــدة يتطل ــة األم                                                                                                         نطــاق منظوم
                                                                                            التنفيذيني، أن يقترح على اجلمعية العامة، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، بقـصد              
                                                                                                       املوافقــة، طرائــق متــسقة لــدورات التخطــيط اخلاصــة باملنظمــات والكيانــات اإلمنائيــة بغيــة          

                                                                                                  واءمتها مع دورة االستعراض الرباعي اجلديدة لألنشطة التنفيذية الـيت ينبغـي إجنازهـا حبلـول                 م
                      ً                                                  وسيكون هذا املثال مصدراً للممارسات السليمة اليت ميكن تعميمها علـى             .     ٢٠١٥           هناية عام   

   .                                         كل جماالت التخطيط االستراتيجي يف املنظومة كافة

                                األمم املتحدة للتخطيط االستراتيجي     شبكة   :                          تبادل املعارف والتفكري اخلالق  -   جيم  
             للتخطــــيط           موحــــدة             مــــصطلحات             اســــتخدام                      َ                      أكــــد معظــــم املــــوظفني املــــستجَوبني أن   -   ١١٠

                           واملقارنـة بينـها علـى                          عـن النتـائج         لإلبالغ       وكذلك        نهجيات  امل        لتعزيز        الطريق       سيمهد              االستراتيجي
          املــصادر        بعــض          إىل جانــب   ،          املــصطلحات      مــن          متنوعــة         جمموعــة       ً   حاليــاً       ستخدم  ُ وُتــ   .                نطــاق املنظومــة
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                جلنــة املــساعدة  /                                                           مــسرد منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي         مثــل            املــشتركة،           املرجعيــة
            األحدث عـن            اإلمنائية        املتحدة      األمم       جمموعة                                                          اإلمنائية اخلاص باإلدارة القائمة على النتائج أو تقرير         

   .                          اإلدارة القائمة على النتائج
      صــك   يف       ً   وكــامالً        ً      ً     تــشريعاً مــستقالً          اعتمــدت       الــيت         وحيــدة  ال          املنظمــة      هــي          املتحــدة        األمــم و  -   ١١١
         الـصك،        هـذا           ويتـضمن     .             االسـتراتيجي            التخطـيط        عملية                                   بشأن األحكام والقواعد اليت تنظم            واحد

                                                                                                     املسمى األنظمة والقواعد اليت حتكم ختطيط الربامج واجلوانب الربناجميـة للميزانيـة ورصـد التنفيـذ                
    ً   كـثرياً      أن        ورغـم    .                ً     ً       للمصطلحات ومـسرداً أيـضاً            األوصاف و          التعاريف    من   ً اً   عدد   ،                وأساليب التقييم 

                                                                                                       من بنود هذا الصك ميكن أن يقدم مبادئ توجيهيـة تـشمل املنظومـة بأسـرها يف جمـال التخطـيط،                    
        ذلــك،       علــى         وعــالوة   .                                                                               فــال ينبغــي اعتبــاره أداة تقيــد تغــيري املــصطلحات ووضــع هنــج موحــد        

      مـن      ً   بـدالً   )                               جـم األنـشطة املـضطلع هبـا        ح   " (         النـواتج  "                        ً                       فاملصطلحات املستخدمة حاليـاً لرصـد تنفيـذ         
ــتغ     يف      تــأثري  ال   " (         النتــائج "                             امليزنــة القائمــة علــى      حنــو         منحــازة   )                   العاليــة املــستوى        هــداف  األ    أو     ريات      ال

                                                                                وبغية التقدم حنو وضع مصطلحات منسقة ومتفق عليها، ينبغي تغيري إطار األمـم املتحـدة      .        النتائج
                    اهليئـات احلكوميـة     /                                  ة، عـن طريـق خمتلـف اآلليـات                                                            االستراتيجي احلايل بتأييد مـن اهليئـات التـشريعي        

   .                              ً                                      الدولية املعنية وبالتشاور مسبقاً مع املؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
                                                                                                وكمــا ســبق ذكــره، فــأهم مــا خلــص إليــه هــذا البحــث هــو وجــود شــبكة غــري رمسيــة        -   ١١٢

                  يط االسـتراتيجي،                                                                              للتخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة، وهي شـبكة األمـم املتحـدة للتخطـ          
                              إلتاحــة منــرب ييــسر تقاســم         األول،         الرمســي        ا غــري         اجتماعهــ       خــالل         فيينــا ب      ٢٠٠٨         عــام يف         أنــشئت

     ً                         عـضواً مـن خمتلـف مؤسـسات       ٣٠                         وتتألف الشبكة من حنـو       .                                 املعارف وتبادل املمارسات الفضلى   
 (       املنظومة

  

٥٤( .   
 ُّ              يُّن املمارسـات                                                للنقاش وتبادل اخلربات واملعارف، يهدف إىل تب             منتدى         الشبكة ك      عمل  وت  -   ١١٣

                                                 نظـراء داخلـي يتنـاول املـسائل الرئيـسية                     اسـتعراض        خـالل       مـن             التحـديات        علـى            والتغلـب         الفضلى  
                                         ن مــن املــستويني األعلــى واملتوســط مــن         مــديري          الــشبكة       تــضم و  .             االســتراتيجي                     املتعلقــة بــالتخطيط 

ُ  ِّ                                 وحدات التخطيط وغريها من إدارات املنظمات املختلفة، وقد ُتُعمِّد إبقاؤهـا غـري رمسيـ                           ة لتفـادي                                                      ُ 
__________ 

ــة، ومفوضــية شــؤون         )   ٥٤ ( ــامج األمــم املتحــدة للبيئ                                                                                                                       يــضم األعــضاء احلــاليون مــوظفي األمــم املتحــدة، واملوئــل، وبرن
                                      وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،                                                                           الالجــئني، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، ومكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية، 

                                                                                                                     وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وهيئة األمم املتحدة للمـرأة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، واليونيـسيف،                   
                                                                                                                          ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد                   

                                                                                                            لبحرية الدولية، والفاو، وبرنامج األغذية العاملي، واليونيدو، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،                                 اجلوية، واملنظمة ا  
                                                                                                                 ومنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، ومكتـب                   

                                     سكو، واألونروا، ومكتب األمم املتحدة                                                                          األمم املتحدة يف فيينا، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، واليون         
ــدز،        ــامج األمــم املتحــدة املــشترك بــني منظمــات األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلي ــشؤون الفــضاء اخلــارجي، وبرن                                                                                                                     ل

  .                                                والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والصندوق العاملي
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   .                                                           ً     ً                              حاالت اجلمود والعراقيل اليت تتسم هبا كل عملية رمسية تتطلب إقراراً رمسياً على أعلى مستوى               
   .                     يفيد منظماهتم وإداراهتم                                                قائمة بذاهتا وتدعم أعضاءها لتحسني أساليب عملهم مبا      شبكة   وال

                                                                                                والقـــضية املـــشتركة بـــني مجيـــع اجلهـــات املعنيـــة بـــالتخطيط االســـتراتيجي هـــي غيـــاب   -   ١١٤
                        والحـظ املفـتش، خـالل        .                                                                      مصطلحات راسخة ومتفق عليهـا تـشري إىل خمتلـف جوانـب التخطـيط             

                                      ُ                                                     االســتعراض، أن جمموعــة متنوعــة مــن املــصطلحات ُتــستخدم يف خمتلــف املنظمــات لإلشــارة إىل    
ــور، اخلطــط االســتراتيجية، واألطــر       ــة أم ــشمل، يف مجل ــالتخطيط، ت ــصلة ب ــائق واألدوات املت                                                                                                   الوث

 (           االستراتيجية
  

   ،             سـري العمـل         وخطط   ،             واالستراتيجيات   ،      والرؤى   ،           االستراتيجية        اإلدارة    طط خ    ، و  )٥٥
ــرامج                   الكتــب البيــضاء،  و                االســتراتيجية،            الــسياسات        وأطــر          واخلطــط          العمــل،       خطــط و   ،       العمــل          وب

       هبـدف            الوثـائق      هذه     مجيع       ُ    وقد أُعدت   .        املؤسسية          الربناجمية         الوثائق    من        العديد    عن     ً فضالً   ،         التنفيذية
                                       أو رؤيـة، يـشمل خمتلـف مـستويات          /             أو واليـة و    /                          املتوخـاة مـن بعثـة و           ائج    النت       تحقيق ل       توجيه      توفري

   .                                وتعاجل الشبكة مجيع هذه القضايا حبزم  .                     االستراتيجية والتنفيذ
    ُ                                                                              ومل ُيتفق على تعاريف رمسية للمصطلحات املتعلقة بالتخطيط االسـتراتيجي، ومـع ذلـك           -   ١١٥

                                             د يكـون مـن املفيـد التمييـز بـني اإلطــار                                          ً       ً                      يـبني استعراضـنا للممارسـات املتبعـة سـابقاً وحاليـاً أنــه قـ       
                                                                                                    االســتراتيجي، باعتبــاره وثيقــة اســتراتيجية توجيهيــة واســعة تتــضمن توجهــات متوســطة األجــل    
ــة؛ واخلطــة         ــة والقطاعي ــضايا العاملي ــق بالق ــا يتعل ــة فيم ــى نطــاق املنظوم ــق عل ــة األجــل ُتطبَّ             ُ   َّ                                                                                               وطويل

        منظمــة               اســتراتيجية          لتحديــد   ،     غــريهُ                                     ُتعــىن باملــستوى املؤســسي أكثــر مــن              باعتبارهــا                االســتراتيجية،
ــه  ــان بعين ــها أو كي ــصطلحات       .                            بعين ــشبكة إىل عــدم وجــود م ــارير ال ــد وردت اإلشــارة يف تق                                                                       وق

            بـالتخطيط        خـاص         مـسرد        وضـع        أجـل       مـن          اجلـاري                            ويـشجع املفـتش العمـل        .                وتعاريف موحـدة  
   .    اجملال     هذا                 ملواصلة التقدم يف        ً مشتركاً             ً سيتيح أساساً            االستراتيجي

   .      فعالية  ال       تعزيز    إىل         التالية         التوصية       تنفيذ      يؤدي    أن      توقع  ُ وُي  -   ١١٦

   ٣        التوصية 
                                                                                  ينبغي أن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة، عـن طريـق               

                                                                                                  آلية التنسيق القائمة املشتركة بني الوكاالت والتابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني، مبـا يف                 
                                                         ارة واللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بـالربامج                                                         ذلك اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة بـاإلد       

ــيط     ــاً للتخطـ ــة عمومـ ــة، بتحديـــد مـــصطلحات مقبولـ ــدة اإلمنائيـ ــم املتحـ ــة األمـ                                                        ً                                       وجمموعـ
                                                               ، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل هيئاهتم التـشريعية وإىل اجمللـس                 عليها                     االستراتيجي واالتفاق   

                       البيانات املتعلقـة                                                                   االقتصادي واالجتماعي، من أجل وضع أساس للمقارنة وتيسري جتميع        
                                                                                         بالتخطيط لتنفيذ اخلطط االستراتيجية اخلاصة مبنظمات كل منـهم ورصـد ذلـك التنفيـذ               

   .                  وتقييمه واإلبالغ عنه
__________ 

  .               إلطار االستراتيجي                                                                      أدرجت الشبكة، ضمن مواضيع مناقشتها، مسألة االختالف بني اخلطة االستراتيجية وا   )   ٥٥ (
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        فيينـا     (    ٢٠١٠    و     ٢٠٠٨             ً                              ميدانية سنوياً يف الفتـرة بـني عـامي                    اجتماعات           ت الشبكة    عقد و  -   ١١٧
                            مـن خـالل عقـد مـؤمترات                                            ً                ، غري أهنا دأبت بعـد ذلـك علـى االجتمـاع شـهرياً           )               ونريويب ونيويورك 

                                             وملـا كانـت الـشبكة ذات طـابع غـري رمسـي،          ).                            احللقات الدراسـية الـشبكية   (                     بالفيديو أو اإلنترنت  
ــا     ــا مــوارد خاصــة هب ــست هل ــى امليزانيــة، أصــبحت         .                                     فلي ــن مث، ففــي ســياق تزايــد القيــود عل                                                                        وم

                  ووسـيلة لـضمان                                                                                         االجتماعات اإللكترونية أنسب احملافل وأكثرهـا فعاليـة جلميـع األطـراف املعنيـة               
   .                      بقاء هذا املنتدى وتطوره

                                                                                          ويتعلم أعضاء الشبكة بعضهم مـن بعـض خـالل هـذه االجتماعـات ألهنـم يتعرضـون يف                     -   ١١٨
                                                                مثـل التغـيريات املدخلـة علـى دورات التخطـيط اسـتجابة              (                                   الغالب لشواغل ومسؤوليات مشتركة     

       هبــدف           األفكــار،          وتبــادل                         ً                 ويتــيح احملفــل منتــدى مناســباً للتــآزر   ).    ٢٣٢ /  ٦٣          العامــة          اجلمعيــة         لقــرار
   .     ذلك   وغري   ،             وحيد املصطلحات  وت          املنهجيات     حتسني
                                         ِ                                                     ومــن القــضايا اهلامــة للمنظمــات، وال ســيما املــشارِكة منــها يف أنــشطة تنفيذيــة ميدانيــة،   -   ١١٩

                  اإلقليميـة الـيت     /                                   واآلراء الواردة يف الربامج القطرية      )              ودورات اإلبالغ  (                              ضرورة الربط بني آراء املقر      
   .                                         أثر بالقيود احمللية املتصلة بالدورات الوطنية     ً      غالباً ما تت

      اسـم     أو          املعتمـد           فهـوم    ً                أياً كان تعريف امل                االستراتيجي،         التخطيط  ُ                       وُيتوقع أن يؤدي تعزيز       -   ١٢٠
           ً                                                                  التنـسيق سـواًء داخـل الوكالـة الواحـدة أو فيمـا بـني الوكـاالت                          تـسهيل                        األدوات املستخدمة، إىل    

         مبـادرة          سـياق                                           يما بني الوكاالت املعنية باألداء املـشترك يف                                           للتواصل بني املقر واملكاتب امليدانية وف     
                                                                                             وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، وتقيـيم األمـم املتحـدة القطـري                 ، "     األداء      وحدة "

   .      غري ذلك و        املعزز،         املتكامل       اإلطار         املشترك، و
                نـة التنـسيق          ُ        ً                                                                     وكما ذُكـر سـابقاً، ال خيطـط جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني السـتئناف عمـل جل                    -   ١٢١

        تربطـه       ، وال )        أعـاله   ٣٦                  انظـر الفقـرة      (                                                           اإلدارية ملواءمة تعاريف التخطيط االستراتيجي ومنهجياتـه        
                                                                     والحظ املفتش باهتمام أن الشبكة بدورها ال تبدي رغبـة خاصـة يف               .                         بالشبكة عالقة عمل رمسية   

                   حلريـة عملـها                                                                                           إبراز صورهتا، وتتخوف من أن يؤدي إضفاء الطابع الرمسي عليهـا إىل تقييـد نـسيب               
   أن                                                                             ويــرى بعــض األعــضاء أن مــن شــأن إضــفاء الطــابع الرمســي علــى الــشبكة   .                 وتفكريهــا اخلــالق

         العديـد        وعلم     ".                              التفكري خارج اإلطار التقليدي    "                                             إىل شللها، مما قد يعوق حريتها احلالية يف         ُ      ُيؤدي  
         ض وحـدة                                     وجـود الـشبكة مـن خـالل اسـتعرا      ب                                              من الكيانات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني    

                                                                                                       التفتــيش املـــشتركة وتقريرهـــا هــذا، وأبـــدت تلـــك الكيانــات، يف بعـــض احلـــاالت، اســـتعدادها    
   .                                              لالنضمام إىل الشبكة لالستفادة من تبادل اخلربات فيها
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                                                                                                     ويقر املفتش بأن البيئة احلالية املرنة وغري الرمسية حامسة األمهية لفعاليـة الـشبكة، غـري أنـه                    -   ١٢٢
             التنفيـذيني            الرؤسـاء    أن  و          مـستوى،         أعلـى          ُ                ينبغـي أن ُتـستغل علـى            نتـدى   امل                         يرى أن استنتاجات هذا     

   .      اجلماعي      اجلهد     هذا                         االستفادة على أحسن وجه من             مسؤولون عن          للمنظمات
                                                                         ويرى املفتش أن على الرؤساء التنفيذيني للمنظمات االستناد، من خالل مـشاركتهم     -   ١٢٣

                                     دة للتخطـيط االسـتراتيجي إلرسـاء                                                                   يف جملس الرؤساء التنفيذيني، إىل عمل شـبكة األمـم املتحـ           
   .                                            آلية منتظمة لتبادل املعلومات واستعراض النظراء

ــشدد املفــتش   -   ١٢٤ ــذ    أن       علــى                  وي ــرة        انظــر   (      أعــاله   ١           التوصــية         تنفي      مــن          ســيزيد  )   ٤٩          الفق
ــدة يف            املمارســات                ويعــزز نــشر              والتنــسيق،           التعــاون    يف              االســتراتيجي           التخطــيط          عمليــات           اجلي

   .      املتحدة      األمم        منظومة        مؤسسات

                                      العناصر املشتركة يف التخطيط االستراتيجي  :                املمارسات املتبعة  -   دال  
           االستبيان،     على         والردود         املقابالت    من         املستقاة          املعلومات      حتليل     خالل    من             حدد املفتش،     -   ١٢٥
ــشتركة          اخلــصائص       بعــض ــني خمتلــف           امل ــواع               ب ــي    .              االســتراتيجية        اخلطــط         أن ــا يل        هــذه       بعــض               وفيم

   :      اخلصائص
             وإجـــراءات                اســـتراتيجيات  يف             الواليـــات           لبلـــورة       أدوات     جية                   اخلطـــط االســـتراتي   ) أ (  
           لتنفيذها؛
ــ   ) ب (   ــتراتيجية       ستخدمُ  ُتـ ــا                        اخلطـــط االسـ ــاملعىن الـــضيق، لتخـــصيص          إمـ ــأدوات، بـ                                          كـ

          األمـوال        جلمـع             كوثـائق     أو                                       إطار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي،           مثل          العادية،          امليزانية              اعتمادات من   
             مبـا يكفـل              والياهتـا       ألداء          الالزمـة           املـوارد             صول علـى                     مـن أجـل احلـ              املاحنـة          اجلهـات         تعهدات ل   ً اً   دعم

   ؛             تأثريها الفعال
   د                                                                            اخلطط االستراتيجية، فيما عدا إطار األمم املتحدة االستراتيجي، أكثر من جمر             ) ج (  
           امليزانية؛        لتحديد       وثائق

         زمنيــة        فتــرة                   ٌ                                               اخلطــط االســتراتيجية جــزٌء مــن هيكــل عــام للتخطــيط واإلبــالغ يف    ) د (  
   ؛     منظمة    كل       خصائص                 خمصصة للتخطيط حسب           وهلا دورات       حمددة

                                         أن يقـيس عليـه املـديرون النتـائج                ميكـن         الـذي        األساس    هي                   اخلطط االستراتيجية    ) ه (  
               ً                     يقدموا تقريراً عنها إىل جمالس اإلدارة؛ و   ، ة      املتوقع                 مقارنة باإلجنازات

                          املؤســسية ملنظمــة مــا        وكمــة  احل      بــني       ً   حموريــاً      ً دوراً                               تــؤدي اخلطـــط االســتراتيجية    ) و (  
                                                                                                   ة هذه املنظمـة، باعتبـار تلـك اخلطـط أداة إلطـالع املـوظفني علـى األهـداف املتوخـاة والـدول                     وإدار

   ؛                                                                       األعضاء على النتائج احملققة، عن طريق أدوات الرصد واإلبالغ ذات الصلة هبذا اجملال
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                                                                                         ميكن للمنظمات اليت ال تكون فيها اخلطـة االسـتراتيجية وثيقـة ثابتـة معينـة، أن                    ) ز (  
             الـيت ميكـن         االت    اجملـ  و          اجلديـدة            االجتاهـات                                       ملية التحديث املنتظم لتلك اخلطـة،                       حتدد، من خالل ع   

َ   املتجاَوزة (                                اجملاالت اليت مل تعد هناك حاجة إليها     عن     ً فضالً         تطويرها،     ؛ )     
ــتراتيجية      ) ح (   ــب وضــع اخلطــط االس ــث                                            يتطل ــن حي ــوارد، م ــن امل ــتثمار كــثري م                                               اس
          التشاور؛         وعمليات        املوظفون 
                                                        تيجية علــى إجــراء تقيــيم وحتــديث منــتظمني للواليــات                 اخلطــط االســترا         تــساعد   ) ط (  

   ؛               اجلديدة يف املنظمة
ــساعد   ) ي (   ــى                      اخلطــط االســتراتيجية           ت ــد       عل ــداخل       أوجــه         حتدي ــآزر           الت ــق   يف           والت         حتقي
       أكفـأ          تكـون        حيـث         أفضل                     أو ختصيصها على حنو      /                توزيع املوارد و         إلعادة        الطريق     ميهد    مما   ،       النواتج

         املنظمة؛        لنتائج              وأكثر فعالية
ــز،    ) ك (   ــصمم اخلطــط االســتراتيجية باعتبارهــا        حيــث           املنظمــات   يف                  ينــصب التركي   ُ                                        ُت
           اليــومي،         عملــهم   يف                  مــن دمــج اخلطــة             واملــديرين          املــوظفني       متكــني       علــى           إداريــة،       وأداة       حيــة         وثــائق

   ؛         املتوخاة      لنتائج ا              األداء لتحقيق   يف           والفعالية        االتساق       زيادة    إىل     يؤدي    مما
         بواليـات     ً      ً    اً وثيقـاً     طـ  ا   رتب ا             التنفيذيـة                  قـة باألنـشطة                                  ترتبط اخلطط االستراتيجية املتعل      ) ل (  

     على      األجل         الطويلة                                                                          األمم املتحدة اجلوهرية اجلامعة اليت تشمل املنظومة برمتها وتصوغ األهداف           
                                                       ً                               فتشكل للخطط االستراتيجية امللموسـة الـيت تـضعها املنظمـات مرجعـاً حتيـل مـن                          العاملي،        الصعيد

         واألداء؛     ائج    النت      قياس     لدى         الواليات             خالله إىل هذه
                                                                                 ينبغــي أن تتــضمن تلــك اخلطــط اســتراتيجية واســعة للــدعوة واإلعــالم يف إطــار     ) م (  

     الحظ و  .                التواصل املؤسسي      على        املنظمة      قدرة        لتعزيز                                           التخطيط االستراتيجي، باعتبار ذلك وسيلة    
    ة؛     للبيئ       املتحدة      األمم         وبرنامج        املتحدة      األمم      موئل                 إىل هذه الوسائل يف          متزايدة      ً حاجةً       املفتش

ــة         ) ن (   ــة، اخلطــط االســتراتيجية أدوات إداري ــى نفــس القــدر مــن األمهي     ً                                                                                أخــرياً، وعل
            الداخليــة           القــدرات         لبنــاء         متينــة       أدوات      هــي و   .                                            جمــرد أدوات لتنظــيم اإلدارة وختطيطهــا فحــسب  ال
                                                                                                          ياكل األساسـية الدائمـة لألمانـة لترمجـة أهـداف املنظمـات إىل عمـل ملمـوس وتنفيـذ الـربامج                         واهل

   . ً     ً اً فعاالً            املقررة تنفيذ
    وال           للتخطـيط       ً أداةً                                             ليس إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي                األخرية،         بالنقطة       يتعلق       وفيما  -   ١٢٦
                                                                فعلى سبيل املثال، مل يتسن قط ملكتـب األمـم املتحـدة يف               .       للمنظمة          الداخلية         القدرات        لتعزيز    ً  أداةً  

           القـدرات          لبنـاء         طريـق          خريطـة                        اإلطـار االسـتراتيجي                اسـتخدام  ب          املتحـدة       األمم     مقر                نريويب أن يقنع    
                                                  وتشكل اخلطط العامة لتجديـد مبـاين املقـر يف األمـم       .      الوقت     رور                   اهلياكل األساسية، مب      أو         اإلدارية
ُ              ُ                                                        ُوضعت دومنا صلة ُتذكر مبا لإلدارات املعنية بالربامج مـن احتياجـات                    بذاهتا،       قائمة       وثائق        املتحدة  
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             مدى إمكانية          لتحديد      ملحة     اجة ح      هناك    أن             ويرى املفتش    .                                موضوعية يف جمال اهلياكل األساسية    
                            َ                                                                 دمج منظومة األمم املتحدة مـسألةَ بنـاء القـدرات الداخليـة يف التخطـيط االسـتراتيجي وسـبل          

   .         ذلك الدمج
ــ  -   ١٢٧ ــق   يف    رد     وتـ ــاين          املرفـ ــة          الثـ ــة       حملـ ــن         عامـ ــايري       عـ ــسية           املعـ ــ             الرئيـ ــط        وأدوات       دورات    لـ          اخلطـ

                              خلــصة مــن حتليــل املمارســات                      ستوضــع الــدروس املست و  .         املتحــدة        األمــم          منظومــة   يف               االســتراتيجية
   .                                               املتبعة يف شكل مبادئ توجيهية يف الفصل الرابع أدناه

                                                تكاليف املعامالت املتعلقة بإعداد اخلطط االستراتيجية  -   هاء  
   ن    غري أ          املنظمات،      خمتلف   يف             االستراتيجية      اخلطط       إلعداد         الكاملة         التكلفة      حتديد         مل يتسن   -   ١٢٨

 (       املعامالت       كاليف ت        ارتفاع    إىل     تشري        املقدمة          املعلومات
  

                                              املتعلقـة بوضـع خطـة اسـتراتيجية تـضم             )٥٦
       املكاتب  و      املقر              دمج احتياجات   و          والتفاعل         التدعيم و         التشاور     ذلك   يف    مبا           الضرورية،         العناصر     مجيع
   .               الكيانات املعنية    إىل       وافية        تقارير     تقدمي  و    ية      امليدان

   :                           وتشمل تكاليف املعامالت ما يلي  
                                 مل حـساب التكلفـة املتعلقـة           يـش     أن         ينبغـي    ال    :         ملباشـرة  ا       وغـري            املباشـرة         املوظفني          تكاليف •

                                                                                            مبتطلبات املوظفني التكلفـة املباشـرة للمـوظفني املـسؤولني يف وحـدات التخطـيط التابعـة               
        يتعلـق   (                                    ً                                           للمنظمات فحسب، بل ينبغي أن يغطي أيضاً تكاليف مجيـع املـوظفني اآلخـرين               

          الـسياسة           أهـداف          تحديـد           معنـيني ب            املـستوى    ي      رفيعـ    ن    ديري                                   األمر يف كـثري مـن األحيـان مبـ         
ــة           املكلفـــة            الوحـــدات /      إلدارات    إىل ا          مـــدخالت                   الـــذين يقـــدمون   )          العامـــة                     بتوحيـــد عمليـ

  ؛ )       التخطيط       ً       ً       موظفاً متفرغاً يف وحدة    ١٤                  ً لدى اليونسكو مثالً (         التخطيط

                                                      تتكبــد املنظمــات الــيت تــستخدم أدوات ختطــيط مــوارد   :         املؤســسة         مــوارد        ختطــيط       أدوات •
                                               ط تكــاليف يف وضــع تلــك األدوات وصــيانتها،                                          املؤســسة لالضــطالع بعمليــة التخطــي   

                               املرتبطة باستخدام املوظفني إياها؛          التكاليف    إىل         باإلضافة

                                                                        على الرغم من تزايد االجتاه حنو تنظيم مناسبات وإعداد وثائق مقتصدة             :               النشر والترمجة  •
                                                                                             يف استخدام الورق هبدف احلد مـن عـدد الـصفحات املطبوعـة، ال تـزال هنـاك تكـاليف                    

                                                                                  تبطــة بالوثــائق وترمجــة وثــائق التخطــيط الرمسيــة لتقــدميها إىل جمــالس اإلدارة              أساســية مر
  ؛ )                وغريها من الشركاء (

__________ 

ُ                               يعرض املرفق الثاين معلومات عن تكاليف املعامالت املتعلقة بإعـداد اخلطـط االسـتراتيجية، ُجمعـت مـن الـردود              )   ٥٦ (                                                                             
  .                             على استبيان الوحدة ويف املقابالت
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                                                                                             ال شك أن أعضاء شـبكة األمـم املتحـدة للتخطـيط االسـتراتيجي يـستفيدون مـن حيـث                     •
          تكـاليف       هناك      ذلك،     ومع             االستراتيجي؛         التخطيط                                   تبادل املعارف والتقدم احملرز يف جمال    

ــة بالو ــة مرتبطـ ــية                        خفيـ ــؤمترات                 االجتماعـــات أو (                                        قـــت واملـــوظفني واهلياكـــل األساسـ            املـ
   ).        بالفيديو

ــهجيات ومــصطلحات       -   ١٢٩ ــاع هنــج منــسق ومتماســك يف وضــع من                                                                                  ويــرى املفــتش أن اتب
                                 ّ                                                       موحدة للتخطيط االستراتيجي سيسهل تبّين التكـاليف وميهـد الطريـق لتحديـد اسـتراتيجيات        

                                       وارد املؤســسة ذات الوصــالت البينيــة                                       وسيــشكل تقاســم أدوات ختطــيط مــ     .                    لتــوفري التكــاليف 
                         ً                                                                         املتشاهبة أو املتطابقة أساساً لتقدمي تقارير أوضح وأكثر شفافية إىل الدول األعضاء، وسـيقلص يف               

   .                                         الوقت ذاته تكاليف وضع هذه األدوات وصيانتها
َ   ّ                                َتمكّن من تقدمي بيانـات موثوقـة                املنظمات    من     ً جداً      ً قليالً   ً اً   عدد    أن      بقلق       املفتش       ويالحظ  -   ١٣٠

                                                                   ذلك اتبـاع هنـج غـري منـتظم إزاء عمليـة التخطـيط علـى                       ويعكس  .                           دقيقة عن تكاليف املعامالت    و
           التخطـيط            لعمليـات          اخلفيـة             التكـاليف         حتديـد            الـضروري       مـن     أن                 ويـرى املفـتش      .             نطاق املنظومة 
                              تتحملـها وتغطيهـا كـل                                                     ا بوجه خاص يف إطار وظـائف الـدعم الـيت                       والتطرق إليه             االستراتيجي

 (     منظمة
  

٥٧( .   

__________ 

           سـنوات     ١٠                وبعـد مـرور       .                                                                         الـيت تـربز التكـاليف الكـبرية املتكبـدة يف إعـداد امليزانيـة               JIU/REP/2003/2                 انظر الوثيقـة       )   ٥٧ (
  .     ً                                                                                   قريباً، يبدو أنه ال يزال من الصعب احلصول على أرقام دقيقة بشأن تكاليف إعداد اخلطط االستراتيجية ت
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       اجليدة                           املبادئ التوجيهية واملمارسات   -     ً رابعاً  

                                                 وضع أطر استراتيجية قطاعية لواليات املنظومة برمتها  -   ألف  
                                                                                            مثة حاجة على نطـاق املنظومـة إىل توضـيح سـبل وضـع اخلطـط االسـتراتيجية واألدوات                     -   ١٣١

           املنظمـات        عمـل                االسـتراتيجية         اخلطـط          وتوجـه      .                                                           املتصلة هبـا لرصـد التنفيـذ وتقييمـه واإلبـالغ عنـه            
َ                        وختصيَص املوارد لتنفيذ تلك اخلطط     .   

      الـيت   و           ملنظمـات،  ا                 ة املـسندة إىل          العامـ          واليـات   ال    من             االستراتيجية      اخلطط       تنبثق      أن        وينبغي  -   ١٣٢
          مؤسـسات        إدارة        جمـالس        خـالل       مـن       عليه        املنصوص       النحو     على         األعضاء،       الدول               هي من صالحية    

                                        ة تتمثـل يف حتديـد واليـات متـسقة              ً                                                  وبناًء عليه، تتحمل الدول األعضاء مـسؤولية أساسـي          .        املنظومة
                                    ً                                                                     ملختلف كيانات منظومة األمـم املتحـدة، فـضالً عـن مـسؤولية التنـسيق، علـى مـستواها، لـضمان                     

   .                                            ً                 تواؤم خمتلف الواليات املسندة إىل املنظمات، تفادياً للتعارض واالزدواج
             لقمة العاملي  ُ                                 ُحدد يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ا          اسي     أس    هدف         املنظومة      نطاق     على       التساق  وا  -   ١٣٣
   : ) ١ /  ٦٠        العامة        اجلمعية      قرار   (    ٢٠٠٥      لعام

                                                                                           تعزيز العالقة بني اجلمعية العامة واألجهزة الرئيـسية األخـرى مبـا يكفـل حتـسني التنـسيق يف            •
                                                                  ً                                 قضايا الساعة اليت تتطلب اختاذ إجراءات منسقة من قبل األمـم املتحـدة، وفقـاً لواليـة كـل                   

  ؛ )   ١٥١       الفقرة  (     منها 
                                                                       تنفيذ املشترك للواليات الشاملة، ينبغي حتديد اسـتراتيجيات قطاعيـة               ً                ضماناً للتنسيق يف ال    •

                                                                                               على نطاق املنظومة وإرساء استراتيجيات سياسـاتية رفيعـة املـستوى بتوجيـه مـن اجمللـس                 
   .                  االقتصادي واالجتماعي

                                              أو املواضـيعية املـستحدثة داخـل منظومـة          /                                                          بعض األمثلـة علـى األطـر االسـتراتيجية القطاعيـة و               
     حدة        األمم املت
             والقطاعيـة      عية     اضـي    املو               االسـتراتيجية         األطـر          صـياغة    يف           الراسـخة             املمارسـات              توجد بعـض    -   ١٣٤
         واحـدة                                أو هيئـة حكوميـة دوليـة                 منظمـة       تتيح            القضايا،        لطبيعة       ً وتبعاً  .       املتحدة      األمم        منظومة      داخل
   .                    تتفق عليها هذه احملافل         إقليمية    أو / و       عاملية    عمل        برامج      لوضع      حمافل      أكثر    أو

                          أو املواضـيعية املـستحدثة    /                                                                  يلي بعـض األمثلـة علـى األطـر االسـتراتيجية القطاعيـة و                 وفيما  -   ١٣٥
   .                       داخل منظومة األمم املتحدة
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        البيئة    
         برنـامج                                          ُ                                                كان التخطيط القطاعي على نطاق املنظومة ُينفـذ، إىل غايـة التـسعينات، بقيـادة                -   ١٣٦
ــم ــة          املتحــدة        األم ــسيق          للبيئ ــات التخطــيط           لتن ــق                     عملي ــضايا          املتعل ــة ا            بالق ــها           لبيئي ــة برمت    .                     يف املنظوم
                 بقيادة برنـامج     )                      الربنامج املتوسط األجل   (                                                  برنامج البيئة املتوسط األجل على نطاق املنظومة             وكان

      عــام      إىل     ١٩٩٠                                                                                          األمــم املتحــدة للبيئــة اســتراتيجية مواضــيعية شــاملة للمنظومــة بأكملــها مــن عــام  
ــامج    .         األجــل           ً                                                       ، تــشكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن خطــة األمــم املتحــدة املتوســطة        ١٩٩٥                    غــري أن الربن

  .                                                                                                     املتوسط األجل فقد نطاق تغطيته الشامل للمنظومـة مثلـه يف ذلـك مثـل اخلطـة املتوسـطة األجـل                 
ــة           ــرار اجلمعي ــة مبوجــب ق ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــسندة إىل برن ــة امل ــع الوالي ــك م ــارض ذل                                                                                                             ويتع

                     امج املتوسطة األجـل                           وأضحت استراتيجية الربن    .                    الذي أنشأ الربنامج    )   ٢٧        الدورة     (    ٢٢٩٧       العامة
                                                                             هي أداة التقييم اخلاصة باألمانة العامة، ولكنها ليـست أداة شـاملة                 ٢٠١٣-    ٢٠١٠                احلالية للفترة   

                               ، بأن يستأنف برنامج األمـم      JIU/REP/2008/3                               وقد أوصت الوحدة يف تقريرها        .                 للمنظومة برمتها 
        ووافـق    .                           علـى نطـاق املنظومـة                                                                                املتحدة للبيئة الربنامج املتوسط األجل باعتبـاره أداة إداريـة أساسـية           

   .                                                  الربنامج على التوصية وما فتئ يسري بالفعل يف ذلك االجتاه
          الفتـرة    يف       جانريو    دي     ريو   يف    قد ُ ُع      الذي          املستدامة         للتنمية        املتحدة      األمم      مؤمتر      سياق   يف و  -   ١٣٧
          تنميــة             تعلقــة بال   امل         هــداف   األ         بــشأن           اجلــاري             والنقــاش    ،    ٢٠١٢          يونيــه  /           حزيــران   ٢٢     إىل   ٢٠      مــن

                                     ُ                                         احملدد لتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، أُحـرز تقـدم فعلـي حنـو                     ٢٠١٥              ما بعد عام      في     امة     املستد
             الربنـامج        متكـني        علـى           األعـضاء          الـدول      فقت ت  وا   .                                                  تنفيذ توصية الوحدة لربنامج األمم املتحدة للبيئة      

   مج                          ً                           بأكملها يف جمال البيئة، فضالً عن تعزيز صوت الربنـا              نظومة                     استراتيجيات تشمل امل         صياغة    من  
   .                                              من خالل فتح باب عضوية جملس إدارته أمام مجيع الدول

                                                         اضـطلع بـدور نـشط يف حتديـد اخلطـط االسـتراتيجية                             اجملال البيئـي      أن    إىل        اإلشارة     جتدر و  -   ١٣٨
               االسـتراتيجية         اخلطـة        مثـل    (         البيئيـة         األهداف      بلوغ   ل       نظومة  امل      نطاق     على        االتساق       لضمان           املواضيعية
    ).   ٠٢٠ ٢-    ٢٠١١          للفترة         البيولوجي        للتنوع

      انية      اجلنس         االعتبارات    
                                                                                              ظلــت مــسألة النــهوض بوضــع املــرأة مطروحــة علــى مــدى عقــود داخــل منظومــة األمــم        -   ١٣٩
      الـيت   (                              املتعلقة بـاملرأة والتنميـة              املنظومة      نطاق           األوىل على       األجل         املتوسطة       ُ          وقد أُعدت اخلطة     .      املتحدة

                         استجابة لقـرار اجمللـس       )       باملرأة    وضُ                                                              ُسميت فيما بعد اخلطة املتوسطة األجل على نطاق املنظومة للنه         
                                                           ودعا املؤمتر العاملي السـتعراض وتقيـيم منجـزات عقـد األمـم        .   ٤٦ /    ١٩٨٥                    االقتصادي واالجتماعي  

ــاملرأة، إىل أن تزيــد اخلطــة املتوســطة      ــة للنــهوض ب                                                                                                           املتحــدة للمــرأة، يف اســتراتيجيات نــريويب التطلعي
   .                 وبراجمها وفعاليتها                                              األجل على نطاق املنظومة من اتساق سياسات املنظومة 
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        تغطـي  و          الوكاالت،    بني       مشترك       مستوى     على   ،    ١٩٩٠     عام     منذ               ُ   ُّ      وما انفكت اخلطة ُتعدُّ،       -   ١٤٠
           معلومـات                                                                         ممـا يـؤدي إىل توحيـد مـا تقدمـه مجيـع كيانـات املنظومـة مـن                          سـنوات،       أربع      فترة      عادة

       وضـع        جلنـة    ج      نتـائ         حتـديث                  انتظـام علـى      ب        املتحدة      األمم        منظومة        كيانات       وتعمل    .                 متصلة هبذا اجملال  
         الـدول        هـود  ج       ً                      حتقيقاً ألهداف تـشمل دعـم        ،               واليات كل منها        إطار   يف       عملها   يف             وإدماجها      املرأة

           الرؤسـاء        جملـس          نتـائج                  وتتعلـق آخـر       .        املـرأة         ومتكـني        اجلنسني    بني         املساواة      حتقيق      سبيل     يف        األعضاء
ــذيني ــداً             التنفي ــرأة،        ومتكــني         اجلنــسني      بــني           املــساواة ب       ً   حتدي ــا          امل ــشؤون           تعمــيم       ذلــك   يف      مب                    مراعــاة ال
                                                          ترد تلك النتائج يف خطة العمل اخلمـسية علـى نطـاق             و       ملرأة، ا      متثيل                  حتقيق املساواة يف     و   ،        اجلنسانية
   ُ                            ، وُتلــزم مجيــع أعــضاء اجمللــس     ٢٠١٢        أبريــل  /      ُ                  الــيت اعُتمــدت يف نيــسان  )                اخلطــة اخلمــسية (          املنظومــة 

                                     ن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                                                                                 باستيفاء املعايري الدنيا املنبثقة عن الواليات احلكومية الدولية، بـشأ         
                                                                                             وباسـتناد اخلطـة اخلمـسية إىل الواليـات احلكوميـة الدوليـة، يـستخدم اإلطـار هـذه                     .              ومتكني املـرأة  

                ً      ً                                                                           الواليات استخداماً ناجحاً باعتبارها لبنات أساسية لتوفري مبـادئ توجيهيـة عمليـة ملنظومـة األمـم         
   .     املرأة                                         املتحدة يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 

      ٢٠١٢                                                                             ورحب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضـوعية املعقـودة يف عـام             -   ١٤١
          املـساءلة        إطار    َ                 اخلطةَ اخلمسية لتشكل               التنفيذيني    اء                                               بإعداد هيئة األمم املتحدة للمرأة وجملس الرؤس      

          سياسـات       يـع  مج   يف          اجلنـساين           املنظـور           مراعـاة        تعميم ب                فيما يتعلق        املتحدة      األمم                   على نطاق منظومة    
   .  ها    براجم         املنظومة و

      ً  كياناً   ٥٠  ُ                                                             وأُعدت اخلطة اخلمسية من خالل عملية تشاورية مكثفة شارك فيها أكثر من   -   ١٤٢
             ً                                                                                         وإدارة ومكتباً يف منظومة األمم املتحدة طيلة تسعة أشهر، أفـضت إىل وضـع جمموعـة مؤلفـة مـن                    

  .        ســنوات               رات خــالل مخـس        ً           ِ                                                        مؤشـراً لــألداء وقطـعِ التــزام رفيـع املــستوى باسـتيفاء هــذه املؤشـ       ١٥
                                              ً                                   ً                    وتشكل اخلطة أداة للتخطيط االستراتيجي وكذلك إطاراً للمساءلة، وتـشمل املنظومـة برمتـها فعـالً                

ــذها    ــشارك يف تنفي ــات املنظومــة شــاركت يف إعــدادها وست ــع كيان ــات    .                                                                         ألن مجي ــد أشــادت هيئ                        وق
                       عــة يف إعــداد اخلطــة،                                                                                  حكوميــة دوليــة شــىت، مبــا فيهــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، بالعمليــة املتب

                                                                      وستكفل اخلطـة االتـساق والتـآزر علـى نطـاق املنظومـة مبـا تتـضمنه           .                            ورحبت هبا وأبرزهتا باستمرار  
                                                                                                  مــن مؤشــرات األداء اخلاصــة بــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، ومــن خــالل اخلطــة   

          ُ                      ة، مثلما أُقر به يف اللجنـة                         وتشكل اخلطة اخلمسي    .                                                   االستراتيجية اليت تتبعها كل وكالة داخل املنظومة      
ــالربامج يف آذار   ــة ب ــستوى املعني ــة امل ــارس  /                                              الرفيع ــات        ٢٠١٢       م ــه عملي ــستند إلي        ً                                       ، منوذجــاً ميكــن أن ت

 (                                                   التخطيط االستراتيجي األخرى املضطلع هبا على نطاق املنظومة
  

٥٨( .   

__________ 

                             وتتوىل هيئـة األمـم املتحـدة      .                                                 ً                    تضم اخلطة اخلمسية شبكة من املنسقني جيتمعون مرتني سنوياً يف نيويورك وجنيف       )   ٥٨ (
                                                     مثـل الـشراكات بـني منظمـة الـصحة العامليـة             (                                                                        للمرأة تنسيق الشبكة اليت أدت إىل إقامة شراكات تعاونيـة فريـدة             

   ).                                                                                                                     ومركز التجارة الدويل، وبـني مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت                      
                                           التنظـيم املـشترك والعلـين للمناسـبات          )                                     مثل منظمة العمل الدولية واملفوضية     (                                     وتتوىل الكيانات يف مقر عمل بعينه       
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                    العلم والتكنولوجيا    
ــم والتكنولو       -   ١٤٣ ــة يف جمــال العل ــى نطــاق املنظوم ــد التخطــيط عل ــة     ُ                                                                     اعُتم ــا يف شــكل خط                       جي

ــة   ــة ُوضــعت يف     .                                     متوســطة األجــل شــاملة للمنظوم ــشاملة أداة حتليلي ُ                 وهــذه األداة ال ــام                                      ١٩٧٨       ع
                                           خمتلفة؛ غري أن اجمللس االقتصادي واالجتماعي              جامعة       قضايا      بشأن         الوكاالت    بني        الربامج        لتنسيق

   .    ١٩٩١     عام               ً     ختلى عنها تدرجيياً بعد 
          بـشأن          املنظومـة         نطـاق                      ل أو الطويل األجل على                     التخطيط املتوسط األج      أن       املفتش      ويرى    -   ١٤٤
   م       والعلـ             والتنميـة                          االعتبـارات اجلنـسانية    و          اإلنـسان          وحقـوق           البيئـة        مثـل    ،                     القطاعيـة الـشاملة            القضايا

           القـضايا        هـذه                           اإلجراءات املتخذة بـشأن            تعميم       وسائل      من         وضرورية        واقعية       ٌ وسيلةٌ               والتكنولوجيا،
   .         بأكملها     نظومة مل                 باتساق وكفاءة يف ا        املوارد         استخدام       وضمان
           لـصناديق          تابعـة            دوليـة         حكومية      هيئة    أو        متخصصة       وكالة              ميكن أن تضع          ذلك،    من     ً بدالً و  -   ١٤٥
          والـدول           املنـاطق        مجيـع        علـى         نطبـق  ي         ً   إقليميـاً     أو           ً      ً       أو برناجمـاً عامليـاً                استراتيجية         وبراجمها        املتحدة      األمم

                        بــرامج منظمــة العمــل                                             ومــن األمثلــة النموذجيــة يف هــذا الــصدد    .        الــوطين          املــستوى       علــى          األعــضاء
       وتؤدي،             االستراتيجي        املنظمة        ختطيط    من       يتجزأ   ال      ً جزءاً                                           الدولية القطرية للعمل الالئق اليت تشكل       

       اجمللـس                وقـد طلـب     .                                                 برنامج املنظمة بـشأن تـوفري العمـل الالئـق                                          على املستوى القطري، إىل تفعيل    
ــه           تعمــيم              مــم املتحــدة            منظومــة األ    إىل      ٢٠٠٧        لعــام            املوضــوعية                                   االقتــصادي واالجتمــاعي يف دورت

        بغيـة             وأنـشطتها          وبراجمها         سياساهتا   يف        للجميع       الكرمي        والعمل         واملنتجة         الكاملة         العمالة     هديف        مراعاة
        ويعـين   .          التنـسيق          وجيـدة            متواصـلة         ً متابعةً      ٢٠٠٦                          الصادر عن اجمللس يف عام             الوزاري       اإلعالن        متابعة

                        باعتبــاره اســتراتيجية          ُ       ق قــد اعُتمــد                                                               برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن تــوفري العمــل الالئــ          ذلــك أن
                                                                                                          شاملة للمنظومة ينبغي أن تعممها املؤسسات يف سياساهتا وأنشطتها، بقيـادة منظمـة العمـل الدوليـة                 
                                                                                       على املستوى العاملي واإلقليمي والقطري، لدى قيامها حبشد الدعم واملدخالت، بطرق منها عمليـة     

 (                                 إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
  

٥٩( .   
 (             أو املواضيعية  /                                             ورغم أن هذه األطر االستراتيجية القطاعية و        -   ١٤٦

  

                      نشأت يف البداية يف كـل     )٦٠
ُ                   ً                                                      منظمة على حدة، فقد ُوضعت باعتبارها أطراً استراتيجية تشمل املنظومة برمتها مبـساعدة ودعـم                             

                     ً         ً                ً               وتـشكل هـذه األطـر توجيهـاً سياسـاتياً للمنظومـة وأساسـاً          .                                  من اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي    

__________ 

                      ً                                                         وقــد حظيــت هــذه اخلطــة أيــضاً بإشــادة مــن اجلهــات املاحنــة الــيت نظمــت      .                   باخلطــة اخلمــسية                   املــشتركة املتعلقــة
  .                           اجتماعات إعالمية تتمحور حوهلا

  . ٢ /    ٢٠٠٧                             قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي    )   ٥٩ (
  ُ                                                                                                              ال ُيقصد باإلطار االستراتيجي يف هذا املقام وثيقة إطار األمم املتحدة االستراتيجي، بل يشري إىل إطار سياسـايت                     )   ٦٠ (

           ً                        ُ                   ُ                                                               تــضمن أهــدافاً عامــة علــى مــستوى املنظومــة ُتــدرج يف وثيقــة جامعــة ُتتــرجم فيمــا بعــد إىل خطــط اســتراتيجية    ي
  .                            ُ   َّ      ً              ملموسة ملختلف أجهزة املنظومة، ُتكيَّف وفقاً خلصائص كل منها
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                                                                                       املنظمــات علــى خمتلــف اخلطــط االســتراتيجية املؤســسية الــيت تــسهم يف حتقيــق األهــداف       إلطــالع
   .                                                 السياساتية الطويلة األجل على نطاق املنظومة بوجه عام

                  ً              لتحــسني األداء ضــرورياً أكثــر يف            التخطــيط   يف           املنظومــة        نطــاق       علــى                 وأضــحى االتــساق   -   ١٤٧
        تـؤثر          ماليـة           صـعوبات    ،         املنظومـة    يف     امهني   املس    بني    من         األعضاء،       الدول    من        العديد                 وقت تواجه فيه  

   .        امليزانية      خارج    من        املوارد   و أ        املقررة           االشتراكات        منها    ً سواًء   ،       املؤسسات       موارد   يف
         هيئـات        دعـم         ضـمان    يف                          ها كل صندوق وبرنـامج        واجه ي     اليت          الرئيسية          التحديات        وتتمثل    -   ١٤٨

                           يــة إعــداد إطــار األمــم              وال تــشكل عمل  .         املتحــدة        األمــم                                         التخطــيط املركزيــة ومــديري التخطــيط يف 
         لتحـديث                                                                                               املتحدة االستراتيجي اليت جتري كـل سـنتني سـوى تلخـيص آلخـر القـرارات التـشريعية                    

         ومكتـب           املتحـدة         األمـم                                                              وقـد وضـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وموئـل               .                        عناصر الربامج وأهدافها  
                            يتوخى كـل مـن تلـك         ً          ً                                   اً أو أهدافاً استراتيجية منفصلة طويلة األجل         خطط     ريويب    يف ن         املتحدة      األمم

َ          األهــداَف جملــس               َ         ويقــر تلــك اخلطــطَ أو   .                                                     اهليئــات حتقيقهــا، خــالل مــدة تــصل إىل ســت ســنوات       
         غـري أن     .                                                                                           اإلدارة يف كل هيئة من تلك اهليئات ويبلغ هبا اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي لتأييـدها               

         كأســاس       ئــات                  قــرارات تلــك اهلي        قبــول                                      نــة الربنــامج والتنــسيق يتــرددان يف   وجل          املتحــدة        األمــم       مقــر
                                 من األنظمة والقواعـد الـيت        ٨- ٤                                                     طار األمم املتحدة االستراتيجي مما يتعارض مع البند        إل        تشريعي

 (                                                                       حتكم ختطيط الربامج واجلوانب الربناجمية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم
  

٦١( .   
ــساق يف أداء        -   ١٤٩ ــوارد املتاحــة مــع ضــمان االت ــى أحــسن وجــه مــن امل ــة االســتفادة عل                                                                                                 وبغي

                                                             يؤدي تنفيذ التوصـية التاليـة إىل تعزيـز التنـسيق              أن   ُ    ُيتوقع         املتحدة،      األمم        ملنظومة   ة      الشامل       واليات  ال
   .        والتعاون

     ٤        التوصية 
                                                                                  ينبغي أن تعمل اهليئات التشريعية يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة على صـياغة               

        اجمللـــس                                                                                            وحتديـــد أطـــر اســـتراتيجية قطاعيـــة ذات صـــلة علـــى نطـــاق املنظومـــة عـــن طريـــق 
ُ                                       االقتصادي واالجتماعي لتحقيق األهداف الطويلة األجل اليت ُحـددت يف الوثيقـة اخلتاميـة                                                                 

     ً          ، فـضالً عـن      ١ /  ٦٠                                                ، واعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا               ٢٠٠٥                           ملؤمتر القمة العاملي لعام     
   .                                                                   األهداف اليت ترمسها بعثات وواليات مؤسسات املنظومة نتيجة للمؤمترات العاملية

__________ 

  .ST/SGB/2000/8     انظر    )   ٦١ (
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                                                 يه عملية حتديد اخلطط االستراتيجية املؤسسية للمنظمات   توج  -   باء  
                    أن تقـوم أمانــات          ينبغـي                                         القطاعيـة يف جمــال الـسياسة العامـة،                  االسـتراتيجية         األطـر     إىل         ً   اسـتناداً   -   ١٥٠

                                                              من جمالس إدارهتا وكذلك من هيئـات التنـسيق املخصـصة يف                عام              يف ظل توجيه            املنظومة،        مؤسسات
         مؤسـسية                اسـتراتيجية                  بتحديـد خطـط      ، )           واالجتمـاعي             االقتـصادي     لس  اجمل     مثل   (      املتحدة      األمم        منظومة
   .    حمددة       زمنية     أطر                         يف خطط عملها امللموسة ضمن            السياساتية         الواليات       بلورة    إىل     هتدف
       دورات        مواءمة    إىل          بالفعل     ٢٣٢ /  ٦٣        العامة        اجلمعية      قرار     دعا   ،       اإلمنائية         القضايا     جمال   يف و  -   ١٥١

   ، )        فقـط        بـذلك          لقيـام         علـى ا    ُ    ُتشجع     اليت   (       املتخصصة       وكاالت ل ل      ملزم    غري        القرار         ومع أن     .        التخطيط
                                                                                             املواءمة الطوعيـة مـع دورات التخطـيط لألنـشطة التنفيذيـة، مثلمـا فعـل عـدد مـن                 أن       املفتش     يرى  

          قطاعـات    يف        ً   أيـضاً                          اتبـاع هـذا املثـال                 وينبغـي     ).         أعـاله   ٢             انظر اجلدول    (              ٌ          الوكاالت، ممارسةٌ سليمة    
                                                       وعلى املدى الطويل، سـيؤدي كـل مـن املواءمـة التامـة         . ة                                 األنشطة األخرى ذات الصلة يف املنظوم  

       علــى           القائمــة        اإلدارة     هنــج          تنفيــذ         تعزيــز                                                    لــدورات التخطــيط واســتخدام مــصطلحات موحــدة إىل  
   .      األعضاء       الدول    إىل          التقارير         لدى تقدمي          املقارنة       وتيسري         النتائج
ــل       -   ١٥٢ ــدرك املفــتش أن وكــاالت التموي ــدورات التخطــيط، ي ــق ب ــ (                                                                            وفيمــا يتعل ــامج     مث            ل برن

     قـد    )                                                                                        األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان          
        األربـع                                                                                                              اتفقت على أن توائمهـا مـع مـا ميكـن تـسميته الفتـرة اإللزاميـة للخطـة اخلاصـة بالـسنوات                        

         ثرية قــد                                                  ويالحــظ املفــتش بعــني التقــدير أن منظمــات كــ    .     ٢٠١٧           إىل عــام     ٢٠١٤                     املقبلــة مــن عــام  
                ومـع مراعـاة      .                                                                                 اختذت بالفعل اخلطوات الضرورية ملواءمة دوراهتا التخطيطية مع االستعراض الرباعي         

           الكيانـات                                                                                     هذا التقدم، يرى املفتش أن على أكرب عدد ممكن من كيانات منظومـة األمـم املتحـدة، ال       
                         أجـل تيـسري مهـام                                         ً                                                   املعيارية فحسب بل حىت التنفيذية أيضاً، أن تتفق على دورة ختطـيط مواءمـة مـن               

                                                                                                     الدول األعضاء فيما يتعلق بتوفري التوجيه االستراتيجي بشأن أنـشطتها وإدارة املـوارد املتاحـة خـالل           
         ، ومـع       ٢٠١٦                                                                      ويف ضوء االسـتعراض الربـاعي املقبـل املقـرر إجـراؤه يف عـام                  .                        مدة معينة متفق عليها   

                               وكـاالت التمويـل، حبـذا                            املتفق عليها بـني        ٢٠١٧-    ٢٠١٤                                       إيالء االعتبار الواجب لدورة التخطيط      
   .               ً يكن ذلك إلزامياً                                دوراهتا مع الفترة نفسها، وإن مل                               لو تتفق مجيع الكيانات على مواءمة

                                                                                                  واألهم للتخطيط االسـتراتيجي علـى نطـاق املنظومـة هـو أن تتفـق الكيانـات علـى دورة                      -   ١٥٣
  .                   يهـا أو منـسقة                                                                                                 منسقة لتقدمي التقارير إىل الـدول األعـضاء، مبـا يتماشـى مـع دورة خطـة متفـق عل                   

ــات يف االســتعراض       ــى صــياغة توجهــات اســتراتيجية لألمان ــدول األعــضاء عل ــة مــساعدة ال                                                                                                   وبغي
ــع         ــى مجي ــة، ســيتعني عل ــى نطــاق املنظوم ــاعي وأي ســياق آخــر للتخطــيط االســتراتيجي عل                                                                                                      الرب

     لـس                                                                                                                 الكيانات املعنية أن تتفق علـى اختـاذ الترتيبـات الالزمـة لـدورة منـسقة لتقـدمي التقـارير إىل اجمل                     
                                                                                                     االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة لكي تتيح مجيع التقارير الصادرة عنـها تقييمـات مقارنـة               

   .             لألنشطة املنجزة
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                                                                                                   وخالصة القول يرى املفـتش أن علـى مجيـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة الـيت تـضطلع                        -   ١٥٤
               دورة جديــدة             ، للــشروع يف    ٢٠١٥                                              أو معياريــة أن تكــون جــاهزة، حبلــول عــام   /                    بأنــشطة تنفيذيــة و

                 عندئـذ، ينبغـي     .                                                                                موحدة لتقدمي التقارير إىل الدول األعضاء تكون متسقة مع دورة ختطيطيـة موحـدة         
                                                                                                        أن تكون مجيع الكيانات املعنية قد وضـعت ترتيباهتـا لبـدء دورة ختطيطيـة مواءمـة جديـدة، وإطـالق                

   .    عامة                                                               دورة موحدة لتقدمي التقارير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية ال
                                                                                                      وبغية تعزيز تنفيذ اإلدارة القائمة علـى النتـائج علـى نطـاق املنظومـة قـصد زيـادة وتعزيـز                  -   ١٥٥

َ          الفعالية والكفاءة يف عمل املنظمات، يتوقع أن يعزَز تنفيذُ التوصية التالية التنسيَق والتعاون                        ُ       َ                                              .   

     ٥        التوصية 
                 تحـدة تعليمـات                                                                        ينبغي أن تصدر اهليئات التـشريعية يف مؤسـسات منظومـة األمـم امل             

                    أو مواءمة الدورات    /            لتوحيد و      ٢٠١٥                                                       إىل أماناهتا العتماد التدابري الالزمة حبلول هناية عام         
                                                                                                 التخطيطية خلططها االسـتراتيجية حبيـث تكـون مجيـع املنظمـات جـاهزة لبـدء دورة موحـدة                   

   .    ٢٠١٦                                         جديدة لتقدمي التقارير إىل الدول األعضاء عام 

                          االستراتيجية وما ال ينبغي                   أن تكون عليه اخلطة          ما ينبغي     
       ً                                                                                           اســتناداً إىل املعلومــات املــستقاة مــن املقــابالت ومــن الــردود علــى االســتبيان، يبــدو أن مثــة    -   ١٥٦

                          بيـد أن طائفـة متنوعـة      .       ً                                                          توافقاً يف اآلراء يف مجيع كيانات املنظومة على احلاجة إىل خطط استراتيجية 
ُ                                           من اخلطط ُوضعت على أساس خمصص إما اسـتجابة لطلبـات                                          جمـالس اإلدارة أو لطلبـات املنظمـات            

   .                                                                 نفسها، وذلك ألغراض خمتلفة ودون مبادئ توجيهية موحدة على نطاق املنظومة
                                                                                                 وحتدد املنظمات خطط العمـل الداخليـة الـيت تـسترشد هبـا األمانـات يف عملـها اليـومي،                      -   ١٥٧

          يف مجيــع                                                           ً      ً                        لكــن صــلة هــذه اخلطــط باخلطــة االســتراتيجية املؤســسية ليــست حمــددة حتديــداً واضــحاً 
                                                                                    فآليــات ختــصيص املــوارد ألهــداف اخلطــة االســتراتيجية ليــست موحــدة وختتلــف مــن     .        احلــاالت

                                ومـن شـأن ذلـك أن يـؤثر           .                                                   وال ترتبط إدارة املوارد بتخطيط املوارد بالضرورة        .                منظمة إىل أخرى  
        ؤسـسية                                                 وينبغـي أن تكـون اخلطـة االسـتراتيجية امل           .     ً                                              سلباً على إدارة كل من املوارد املالية والبشرية       

                                                                                               أداة لتحديد وتعبئة مجيع املوارد املتاحة للمنظمة، ولتحديد األولويات فيما يتعلق بالـسبيل األمثـل      
                                                                                                    لتخــصيص واســتخدام املــوارد مــن أجــل حتقيــق الغايــات واألهــداف املتفــق عليهــا وهــي غايــات    

   .                ُ                 وأهداف ينبغي أن ُتقرها جمالس اإلدارة

                   التزام جملس اإلدارة    
                                                                       اخلطــة االســتراتيجية املؤســسية لطلــب جمــالس اإلدارة تلقــي معلومــات                    ينبغــي أن تــستجيب  -   ١٥٨

                                                                                                      منتظمة وشفافة من األعمال املنجزة وطريقة إجنازها، وينبغي هلذه اخلطـة أن تكـون، بوجـه خـاص،                  
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                      وعليـه، ينبغـي أن       .                                                                                  أداة للتخطيط والرصد واإلبالغ فيما يتصل بأثر العمل على الواليـات األساسـية            
                                                                                جية وثيقة مؤسسية حتظى مبوافقة جمـالس اإلدارة وميكـن لألمانـات أن تـستمد                                   تكون اخلطة االستراتي  

   .                                                        منها خطط عملها الداخلية املتصلة باخلطة املؤسسية املتفق عليها
                                   ً                                                                 وينبغي أن تلـيب اخلطـة االسـتراتيجية أيـضاً االحتياجـات اإلداريـة للمنظمـة بوصـفها أداة                     -   ١٥٩

                                                      وحدة يف املنظمـة إمكانيـة إجيـاد مكـان هلـا يف              /   عبة                                               تكون مبثابة خريطة طريق تنظيمية تتيح لكل ش       
                                                                                                    املشهد العام كما تتيح هلا ربط أهدافها اليومية مبا حتققه اخلطة االستراتيجية مـن إجنـازات بـشكل              

   .   عام

                          أمثلة على املمارسات اجليدة    
ــة إلصــالح اخلطــط           -   ١٦٠ ــادئ التوجيهي ــاالً حــديثاً عــن املب ــة مث ــة والزراع ــة األغذي ــدم منظم                                ً      ً                                                             تق
 (        تراتيجية   االس

  

                                                                                          ، يتضمن الدروس املستفادة مـن تنفيـذ اخلطـط االسـتراتيجية الـسابقة، ويهـدف إىل                  )٦٢
   :                                                     ويستند التنقيح املقترح إىل مخسة مبادئ توجيهية هي التالية  .                         حتقيق تطلعات الدول األعضاء

                                    حتديد األهداف والتحديات ذات األولوية؛  ' ١ '
                                            التركيز على تعدد التخصصات يف دراسة البلدان؛  ' ٢ '
                                              االستفادة من املزايا النسبية واملهام األساسية؛     تعزيز  ' ٣ '
                                 توضيح النتائج وحتديدها وترشيدها؛  ' ٤ '
   .            إشراك املوظفني  ' ٥ '

                                                                                                 واختارت منظمة األغذية والزراعة املبـادئ التوجيهيـة املـذكورة أعـاله، مـن بـني مبـادئ                    -   ١٦١
      ى وإن               كيانـات أخـر   /                                                   وقد تكون هذه املبادئ التوجيهية مفيـدة ملنظمـات         .                     أخرى، ملراجعة خطتها  

                                                                                               كانت املنظمات والكيانات غري املنخرطة يف العمل امليداين ال تعتـرب التركيـز علـى دراسـة البلـدان         
                                                                                     ومثــة حاجــة إىل توضــيح األمــور ذات املغــزى، حبــسب الواليــة الــيت تــضطلع هبــا كــل    .     ً     ً     أمــراً هامــاً

           أعلـى،                                                  ُ    َ                                            منظمة، أي ما إذا كانت الوالية معيارية بقدر أكرب وُيـضطلَع هبـا علـى مـستوى سياسـايت                  
          اإلقليمـي   /       ُ                                                         ُ                        دون أي ُبعد قطري أو إقليمي حمدد، أو تنفيذية تتضمن إيالء أمهية أكرب للُبعد القطـري             

   .                        يف حتديد استراتيجية املنظمة
                                                                                               وليست هذه املبادئ التوجيهية عاملية لكنها تنطوي علـى عـدة مـسائل رمبـا ينبغـي النظـر                 -   ١٦٢

                                                 ر إداريـة، يكتـسي إشـراك املـوظفني أمهيـة                              فمـن وجهـة نظـ       .                                      فيها لدى إعداد اخلطط االسـتراتيجية     
    .                                                  أساسية لضمان فعالية التنفيذ وحتقيق النتائج املتوخاة

__________ 

) ٦٢   (   http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc365e.pdf.  
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ّ                                                       ً                                  وقــد طــّور برنــامج األغذيــة العــاملي ممارســات جيــدة يف هــذا الــصدد، مــدافعاً عــن هنــج      -   ١٦٣      
    ٤٠                                                        وثيقــة خمتــصرة قــصرية وقويــة تتــألف مــن أقــل مــن    ‘  ١ ‘  :                                 مــزدوج يف التخطــيط االســتراتيجي

 (    صفحة
  

   .                                              ً        ً جمموعة أدوات إدارية ترتب األهداف الداخلية ترتيباً تعاقبياً  ‘  ٢ ‘   و ؛ )٦٣
                                                                                         وتغطي اخلطة االستراتيجية لربنامج األغذية العاملي فترة طويلة بسبب متديدها حـىت عـام                -   ١٦٤
 َ                                                 وَتـستكمل بـرامج عمـل لـسنتني هلـذه اخلطـة              .                                            من أجل مواءمتها مع االستعراض الرباعي          ٢٠١٣

    .                                            توضع لفترة سنتني، وذلك أقرب إىل دورة امليزانية                    ً خبريطة عمل أكثر تفصيالً 
ــها          -   ١٦٥ ــل يف خطت ــدة تتمث ــى ممارســات جي ــاالً عل ــة مث ــة لألرصــاد اجلوي ــة العاملي ــدم املنظم                                       ً                                                            وتق

  ،     ٢٠١٥-    ٢٠١٢                                                   ً           ً                           االســتراتيجية القــصرية واملــوجزة، الــيت تــوفر للمنظمــة توجيهــاً اســتراتيجياً للفتــرة  
                 حتـسني محايـة      ‘ ١ ‘  :                                              نـاول ثالثـة احتياجـات جمتمعيـة عامليـة                ً                                 استناداً إىل مخسة توجهات استراتيجية تت     

                                                                         التخفيف من حدة الفقر واحملافظة على سبل العيش والنمـو االقتـصادي؛              ‘  ٢ ‘                   احلياة واملمتلكات؛   
                                 وباالسـتناد إىل هـذه األهـداف         .                                                                      االستخدام املـستدام للمـوارد الطبيعيـة وحتـسني نوعيـة البيئـة              ‘  ٣ ‘

                   عـشر سـنوات أو      (                  وطويلـة األجـل       )          صـفحة    ٣٠           أقل مـن     (      وجزة                                   الرئيسية، أعدت املنظمة وثيقة م    
   ُ                                                                     واســُتكملت هــذه الوثيقــة خبطــة تــشغيلية وخبطــة وميزانيــة تنفيــذيتني   .                         واســتراتيجية بالفعــل )      أكثــر

           ً                                                  ُ                             لألمانة، فضالً عن الرصد والتقييم، وخطوط األساس، وأهداف األداء اليت ُتستخدم لقياس مدى             
   .            حتقيق النتائج

  "     اهلجني "                                                           والكيانات ذات التسلسل اإلداري املزدوج، بسبب طابعها                         ومن بني املنظمات    -   ١٦٦
                                                 ً                       يقــدم مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق الــشؤون اإلنــسانية مثــاالً علــى   )         أعــاله ١            يف اجلــدول  ٢     تــاء (

                                         َّ                                                                    املمارســة اجليــدة، فاملكتــب كيــان لألمــم املتحــدة عــزَّز أســاليبه وعملياتــه املتعلقــة بــالتخطيط           
ــسنوات األ  ــضاً، بوصــفه جــزءاً مــن األمــم املتحــدة،       .      خــرية                            االســتراتيجي يف ال                 ً            ً                                     ويقــدم املكتــب أي

                                                                                                            إسهامات يف العملية املرهقة إلطار األمم املتحدة االسـتراتيجي تتعلـق حبـصته مـن امليزانيـة العاديـة                   
                                                                                وباإلضافة إىل ذلك، استند املكتب إىل عملية تصاعدية جلمع األفكار والتعقيبـات               ).   ٢٢       الربنامج (

                         ، فوضــع املكتــب إطــاره     ٢٠٠٩-    ٢٠٠٧                                  الــدروس املــستفادة مــن خطــة                          مــن داخــل املنظمــة وإىل
                             ً                                بغيــة تقــدمي توجيهــات تــشكل أساســاً خلططــه علــى مــدى      ٢٠١٣-    ٢٠١٠                      االســتراتيجي للفتــرة 

                                                                                                      سنوات أربع، وعرض استراتيجياته املؤسسية الـيت ميكـن رصـدها وتقييمهـا بالكامـل علـى أسـاس                  
                                             يضطلع بواليته بـشكل أفـضل وبفعاليـة                                                     وميكن للمكتب بفضل هذه األدوات اإلدارية أن        .     سنوي
 (   أكرب

  

٦٤( .   

__________ 

  :                                           ، موجــــودة علــــى العنــــوان التــــايل    ٢٠١٣-    ٢٠٠٨                        ة العــــاملي للفتــــرة                                              اخلطــــة االســــتراتيجية لربنــــامج األغذيــــ   )   ٦٣ (
www.wfp.org/content/wfp-strategic-plan-2008-2013.  

                ، موجــود علــى     ٢٠١٣-    ٢٠١٠                                                                                   اإلطــار االســتراتيجي ملكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق الــشؤون اإلنــسانية للفتــرة     )   ٦٤ (
  .http://ochaonline.un.org/ocha2010/framework.html  :              العنوان التايل
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                                                 ً                                                   ويقدم مركز التجارة العاملية، وهـو منظمـة هجينـة، مثـاالً آخـر عـن املمارسـات اجليـدة،                      -   ١٦٧
ــامج         ــم املتحــدة االســتراتيجي ضــمن الربن ــار األم ــاً إىل إط ــاريره جزئي ــدم تق ــو مركــز يق   ،   ١٠                           ً                                                                         فه

                                               علـق جبوانـب العمليـة لتـشجيع التجـارة                املت  ٦                                                        مـسؤول بالكامـل عـن تنفيـذ الربنـامج الفرعـي                 وهو
      وقـد    .                                                                             ومركز التجارة العاملية منظمة قوية تركز على املـستفيدين مـن خـدماهتا              .                 وتنمية الصادرات 

ــه االســتراتيجية املؤســسية   ــام بإعــادة تــصميم خطت ــرة    :                                                        ق                                            إذ راجــع النــسخة األوىل املخصــصة للفت
                            علـى حتويـل اسـتراتيجية                    ً   ويقدم املركز مثاالً    .     ٢٠١٥-    ٢٠١٢                     كي تشمل الفترة         ٢٠١٣-    ٢٠١٢

                وبالتـايل، مـن     .               ً                                               جمال عمـل منفـصالً إىل مخـسة جمـاالت اختـصاص رئيـسية                ١٧                  مفككة تقوم على    
                                            ً          ٌ                                                     خالل التركيز على اسـتراتيجية مهيكلـة وحمـددة جيـداً، تقـدم خطـةٌ اسـتراتيجية متوسـطة األجـل                     

          املنظمــات                                                                       للمــستفيدين توجيهــات ومعلومــات عمــا ميكــن أن يتوقعــوه، وملــدراء    )               أربــع ســنوات (
   .                                                  وموظفيها عما يتعني عليهم حتقيقه وعن الوقت الالزم لذلك

                                                                        ً                           وكشف هذا االستعراض أن املدراء ينتظـرون مـن اخلطـة االسـتراتيجية أن تـوفر هلـم إطـاراً                      -   ١٦٨
   ً     ً                                              ً                                                              حياً مرناً لالسترشـاد بـه يف عمـل املنظمـة، دون أن يكـون تقييـدياً عنـد احلاجـة إىل إجـراء تغـيريات                          

                ويــدعو املفــتش   .                                                                  طــة االســتراتيجية إىل مرونــة أكثــر كلمــا كــان أجلــها أطــول           وحتتــاج اخل  .          تكييفيــة
                                                                                                 اهليئــات التــشريعية إىل إقــرار خطــط اســتراتيجية مــشتركة تكــون مــوجزة وصــاحلة يف األجلــني     

    .                                                                      املتوسط والطويل، ومستندة إىل واليات شاملة جلميع مؤسسات منظومة األمم املتحدة

                   بناء قدرات املوظفني    
              والواقـع أن     .                                                                            غي أن تكون اخلطة االستراتيجية جمـرد أداة لتخـصيص مـوارد امليزانيـة                   ال ينب   -   ١٦٩

ــائج      ــق النت ــى حتقي ــل عل ــة ب ــى امليزاني ــوم عل ــة    .                                                                                           اخلطــة االســتراتيجية ال ينبغــي أن تق                   ورغــم إمكاني
                                 ً                                                                  االسترشــاد هبــا يف ختــصيص املــوارد اســتناداً إىل األولويــات االســتراتيجية احملــددة، ينبغــي أن تقــوم 

                                                                                              علـــى املـــشاورات مـــع أصـــحاب املـــصلحة، مبـــا يف ذلـــك الـــدول األعـــضاء، والـــشركاء           اخلطـــة 
          بالنــسبة  (                       ، والــشركاء املنفــذون  )                                بالنــسبة للواليــات التنفيذيــة  (                                     االجتمــاعيون، والبلــدان املــستفيدة  

                                                                               واألفرقة األساسية يف األمانـة الـيت تـشمل املخططـني االسـتراتيجيني وكـذلك                 )                لألنشطة املشتركة 
                                                             وينبغـــي أن تـــؤدي املـــشاورات إىل حتديـــد مـــشروع اخلطـــة   .                    يف اإلدارات الفنيـــة                   كبـــار املـــديرين 

    .                                 االستراتيجية كي تقرها جمالس اإلدارة
                                                                                            وعلى الصعيدين القطري واإلقليمـي، تطـرح العالقـة بـني اخلطـط االسـتراتيجية للوكـاالت                 -   ١٧٠

                  وتقـدم عمليـات      .   ِّ     حـدِّيات                    ً                 البلدان املـضيفة عـدداً مـن الت        /                                         الدولية واخلطط االستراتيجية للبلد املضيف    
                                                                                    إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة إرشـادات للوكـاالت حـول                   /                       التقييم القطري املشترك  

ِ َ                                      ويف حالة ترتانيا اليت اسُتخِدَمت فيها منهجيـة إطـار عمـل              .                                          كيفية تقدمي املساعدة الالزمة إىل البلدان        ُ                     
      ً            موظفـاً لـضمان     ١٣        َّ            فريـق خمـصَّص مـن                                                                 األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة، كانـت هنـاك حاجـة إىل         

ــد املــضيف وإىل مقــرات وكــاالت األمــم      ــوزارات املختــصة يف البل                                                                                                      التواصــل وتقــدمي التقــارير إىل ال
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                                                                                  وكــي تــصل منظومــة األمــم املتحــدة إىل هــذه الــصيغة، جيــب أن تكــون الوكــاالت    .                  املتحــدة املعنيــة
                                                   ى تدريب وتطوير املهـارات البـشرية والقـدرات              َّ ً     ُّ                              ّ            مستعدَّةً لتحمُّل اآلثار املالية اإلضافية اليت تترّتب عل       

                                           ٍ                    إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، بـدعمٍ مـن          /                                     املتصلة بعمليات التقييم القطري املشترك 
  َّ    ِّ                                   ومثَّـن ممثِّـل برنـامج األمـم املتحـدة            .                                                                جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ومكتب تنسيق العمليات اإلمنائيـة        

                                                                            عتماد على قائمة موظفني منتدبني من الوكـاالت إىل الوحـدة املركزيـة يف                                        اإلمنائي يف كينيا فكرة اال    
    .          ِّ                                 مكتب املنسِّق املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ّ                          وينبغــي للخطــة االســتراتيجية أن ترشــد املــدراء واملــوظفني يف أيــة منظمــة وأن تــزّودهم      -   ١٧١                                                                   
 (                                باخلطة االستراتيجية للمنظمـة                                                    ِّ        بأدوات مراقبة حية يستخدموهنا يف عملهم اليومي املتعلِّق       

  

   ويف   .  )٦٥
                                      ، وهـو خمطـط إداري يـشمل مجيـع           "                    إطـار إدارة األداء    "                                            هذا الصدد، وضع برنامج األغذية العـاملي        

            وبـالتزامن    .                                                                             مراحل تنفيذ األنشطة املرتبطة بأهداف اخلطط االستراتيجية ورصدها واإلبـالغ عنـها     
ٌ                                مع ذلك، ُيوفَّر تدريٌب مكثف يتيح جلميع املوظفني                              ويـرى املفـتش أن       .      ُّ                    التعرُّف على هـذه األداة            ُ   َّ      

ٌ      َّ                                                                                          ذلك مثالٌ جيـٌد يتعـيَّن علـى املنظمـات األخـرى أن تقتـدي بـه، كوسـيلة إلدمـاج فهـم اخلطـة                             ٌ        
                                                                                              االستراتيجية يف العمل اليومي جلميع إدارات املنظمة، وبالتايل حتسني نوعية األداء مـن خـالل               

   .         املؤسسية      لألهداف      مشترك     فهم 

               ّ   الستراتيجي الفّعال               عناصر التخطيط ا  -   جيم  

                                    األبعاد اجلغرافية للتخطيط االستراتيجي    
                                   ِّ                                                 ينبغي لإلطار االستراتيجي املؤسسي أن حيدِّد االستراتيجيات اليت ميكن للمنظمة تنفيذها             -   ١٧٢

   .                                 على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي
     مــم                إطــار عمــل األ /                                              ، توجــه عمليــات التقيــيم القطــري املــشترك                          فعلــى الــصعيد القطــري   -   ١٧٣

      خطـة                                                              ً      ً                        املتحدة للمساعدة اإلمنائية أعضاء فريق األمم املتحدة القطري توجيهاً مالئماً بـشأن صـوغ             
                         ً                                                           بيد أن املفتش يرى، استناداً إىل مناقشات أجراها مع أعضاء فريق األمم املتحـدة                .                  استراتيجية قطرية 

                      ألهنـا ال تغطـي كـل                                                                     القطري يف نريويب، أن هذه العمليات ال ميكن مساواهتا بالتخطيط االستراتيجي 
                                            ّ                                فهــي جتميــع لألنــشطة الربناجميــة املتفــق عليهــا والــيت أقّرهتــا احلكومــة      .                             املــسائل يف مجيــع القطاعــات 

                        ُ                                                                                    املضيفة، وتشمل بـضع جمـاالت اُتفـق علـى جانـب كـبري منـها، كنـوع اجلـنس، والـشباب، واألمـن                         
ٌ        ٌ     َّ               ففي البلدان اليت ُنفِّـذت فيهـا دراسـاٌت جتريبيـةٌ تتعلَّـق           .       البشري   ،  "                             حـدة األداء يف األمـم املتحـدة    و   "   ب                ُ  ِّ             

__________ 

                              ً     ً          ً                                                                                 يستحق إطار إدارة األداء اهتماماً خاصاً كونه أداةً لتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية، فهـو يقـدم إشـارات ترسـل مـن                           )   ٦٥ (
ــذي   ــستوى التنفي ــستوى إىل امل ــى م ــومي للخطــة        :                                        أعل ــذ الي ــوظفني يف التنفي ــدراء وامل ــع امل ــا مجي ــسترشد هب                                                                               أداة ي

  .                      لربنامج األغذية العاملي           االستراتيجية
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            ٌ                                                                                                  كان هناك اجتاٌه ملحوظ حنو حتويـل إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة إىل خطـة األمـم                        
    ).                       يف ترتانيا على سبيل املثال (                        املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

             تـائج علـى                                                                                     ومثة جمال أوسع يف أفرقة األمم املتحدة القطرية لتعزيز اإلدارة القائمـة علـى الن            -   ١٧٤
ــادل تقييمــات االحتياجــات        ــراد الفريــق مــن تب                                 ِّ                                                                        نطــاق املنظومــة ألن مــن شــأن ذلــك أن ميكِّــن أف
ــة تعكــس االحتياجــات        ــضاً يف قطاعــات ذات أولوي ــل وأي ــها، ب ــيس يف قطاعــات بعين ــشتركة، ل                                       ً                                                              امل

                                                                      ً                   ورغم أن أعضاء فريق األمم املتحـدة القطـري يـرون أن هـذا املنظـار سـيكون مفيـداً             .               اإلمجالية للبلد 
                                                                                                          فإن من آثاره الفعلية زيادة املشاركة املكثفة يف التشاور والتفاوض يف فريق األمم املتحـدة القطـري،                 

   .   ً                                                           فضالً عن تكثيف وزيادة وترية االتصاالت بني أفرقة املكاتب القطرية واملقر
                                                                   ، ال توجـد توجيهـات واضـحة حـول كيفيـة صـوغ الوكـاالت                                       وعلى الصعيد اإلقليمـي     -   ١٧٥

                                                                            ئمــة بــسبب عــدم وجــود حمــاورين حكــوميني مباشــرين لتحديــد االحتياجــات                  الســتراتيجيات مال
                                                      ٍ                وأشار مسؤولون كبار يف برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل خيـارٍ حيـوي ميكـن      .                        الفعلية لبلدان املنطقة  

ــامج     ــة الربن ــوذج جترب ــى من ــاًء عل ــاراً اســتراتيجياً       .         ً                                       وضــعه بن ــامج إط ــضع الربن ــة أن ي ــدوا إمكاني    ّ                                ً           ً                 وأكّ
                                               ويــضطلع الربنــامج بواليــة واضــحة ومالئمــة يف    .                                     ل البيئــة علــى الــصعيد اإلقليمــي                 للحوكمــة يف جمــا

                                                                                                       األنــشطة املعياريــة والتنفيذيــة مــن خــالل عالقتــه مبنظمــات أخــرى كربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
                                                                             وميكـن وضـع خطـة اسـتراتيجية إقليميـة حمكمـة بتوجيـه مـن وزراء                   .                              املختص بالعمليـات القطريـة    

 (                                               ٍّ   ل منطقة من املناطق، الذين جيتمعون بشكل دوري إىل حدٍّ ما                البيئة يف بلدان ك
  

٦٦( .   

            األفق الزمين    
    ذلك   .                                                                             ما هو أفضل أفق زمين خلطة استراتيجية؟ ال يوجد جواب واحد مناسب للجميع              -   ١٧٦

                                                        ؛ إذ ميكـن أن متتـد الواليـات املعياريـة لفتـرة              )         الواليـات  (            ّ      ً                           أن األمر يتوقّف كثرياً على نـوع الواليـة          
                            َّ        ً             ً      ً                َّ                           واالتفاقيات الدولية اليت تتضمَّن أهدافاً ملزمـة قانونـاً وأطـراً وجـداول زمنيـة حمـدَّدة                   .           زمنية أطول 

                              وقـــد تكـــون هـــذه اخلطـــط   .                                                                          تفـــرض علـــى بعـــض املنظمـــات تنفيـــذ خطـــط اســـتراتيجية إلزاميـــة
   .                                                                   االستراتيجية املعيارية ممارسات فضلى تقتدي هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة

ٌ                       ُّ                        ألنشطة التنفيذية يف امليـدان آفـاٌق زمنيـة أضـيق لـضرورة تكيُّفهـا                                      وبصورة عامة، لربامج ا     -   ١٧٧                             
                           َّ      ً                               ومع ذلك، حىت هذه األنـشطة تتطلَّـب وقتـاً أطـول للتقيـيم كـي           .                   ِّ             مع االحتياجات املتغيِّرة للبلدان   
                                                                        فإطار التخطيط االستراتيجي احلـايل ملنظمـة العمـل الدوليـة يغطـي               .    ّ                           يتسّنى تقدير نتائجها وآثارها   

  .        الـزمن                                                                                ى طلـب جمـالس اإلدارة، وذلـك لتيـسري الرصـد والتنفيـذ مـع مـرور                               ً           ست سنوات بنـاًء علـ     
                                                                 ً                                                     وتغطي االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة دورةً زمنيـة مماثلـة مـن سـت                        

__________ 

                                                                                       ما اتفق عليه من أهداف وغايات حكومية دولية يف جمال التعاون البيئي اإلقليمي العابر للحدود               ميكن البناء على   )   ٦٦ (
        بـشكل          ُ                                                                     ويبقى أن ُيرى كيف يستطيع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة التنـسيق                  .                                 يف وضع خطط استراتيجية إقليمية    

  .                                   أفضل مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة
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                                                                                   ويتماشى ذلك مع دورات التخطيط اخلاصة باملؤسـسات األخـرى ملنظومـة األمـم املتحـدة            .      سنوات
     ً                                       ً                                     وعالوةً على ذلـك، مـن املفتـرض أن يظـل اإلطـار مـستقراً خـالل فتـرات                      ).  ة                     باستثناء األمم املتحد   (

   .                                    َّ       ِّ                      السنتني الثالث املشمولة وبالتايل لن يتغيَّر مع كلِّ ميزانية برناجمية جديدة
                                                                                         وتبدأ دورة التخطيط االستراتيجي الكاملة مبشاورات تـستند إىل الواليـات وإىل تعريـف                -   ١٧٨

ــة األجــل يف جمــاالت                        ُ                                          حمــددة، رمبــا مــن واليــات وأُطــر اســتراتيجية علــى نطــاق                                        األهــداف الطويل
ُ             املنظومــة إذا ُوجــدت هــذه الواليــات واُألطــر                    ُ                                                    يلــي ذلــك تعريــف خبطــط العمــل امللموســة داخــل   .             

                                                                                                  املنظمة؛ وتنفيذ هذه اخلطة واستعراضات منتصف املدة اليت ميكـن أن تـؤدي إىل مراجعـة اخلطـط                  
                                   وقد تصب نتائج هذه العمليـة يف         .               إلبالغ النهائيني                                               االستراتيجية األولية؛ مث الوصول إىل الرصد وا      

    .        أدناه ١                            َّ          الدورة اجلديدة على النحو املبيَّن يف الشكل 
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   ١      الشكل 
                                            الدورة املقترحة لعملية ختطيط استراتيجي موحدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أن                                   إذ ميكـن للواليـات املعياريـة          .                                                        ختتلف مدة الدورة اإلمجالية وفق نوع واليـة املنظمـات           -   ١٧٩
                                                                                             تعمــل بــسهولة يف إطــار دورات ختطــيط ذات أجــل أطــول، ألن أنــشطتها ال تتطــور بــنفس وتــرية 

         ُ                                                          وعادة ما ُتـستكمل دورات التخطـيط الطويلـة األجـل بـدورات               .                                تطور أنشطة الواليات التنفيذية   
                                                                                                   فرعية قصرية ميكن خالهلا إجراء استعراض منتصف املدة وإدخـال النتـائج يف اخلطـة األصـلية، مبـا                 

   إىل         األوىل أو  )                      أو الـدورة الفرعيـة   (                                                                 ك إجـراء التنقيحـات باالسـتناد إىل نتـائج رصـد املرحلـة                  يف ذل 
    .                                                          طلبات جديدة ترد من املنظمات ويتعني تنفيذها خالل الدورة نفسها

 الواليات

التقييم واإلبالغ 
  والدروس املستفادة

الرصد، استعراض
  منتصف املدة

العمل الداخليةخطط 
إىل جانب األهداف 
 واآلفاق الزمنية

مكيف مع /تنفيذ
استعراض منتصف 

املدة
  التنفيذ

اخلطة االستراتيجية 
باالستناد إىل (

املشاورات واإلطار 
ال
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                                                                                           أما املنظمات ذات الواليات التنفيذية واليت يتمثـل عملـها الرئيـسي يف التـصدي حلـاالت                -   ١٨٠
                                                                          ة فتحتاج إىل خطط عمل قصرية األجـل، تـستند إىل وثيقـة استـشرافية                                        الطوارئ واملسائل اإلنساني  

   ).                                                     برنـامج األغذيـة العـاملي علـى سـبيل املثـال            (                                                          حتدد الوالية الواسـعة واألهـداف النهائيـة للمنظمـة           
                                                                                             وميكن أن توضع الوثيقة االستشرافية اليت ال تتطرق إىل تفاصيل خطة العمل على أساس منتصف               

ٌ             خلطط العمل الفعلية أُطٌر زمنية أقصر                     املدة، كما ميكن أن تكون  ُ                    .   

   )                                      امليزانية املؤسسية العادية مقابل التربعات (                        دورات التخطيط وامليزانية     
ــة األجــل      -   ١٨١ ــة أن تــضع خططــاً لــدورات طويل   .                                                ً                                        تــستطيع املنظمــات ذات الواليــات املعياري

                            رجـة عـن امليزانيـة إىل                                                                                  وختتلف العالقة بني دورة التخطيط ودورة امليزانية حبسب نسبة املـوارد اخلا           
                                                                        والحظ املفتش بقلق أن املنظمات لن تكون قادرة على تنفيـذ والياهتـا               .                             امليزانية العادية يف املنظمة   

                                                   ويرى املفتش أنـه ينبغـي للـدول األعـضاء أن             .                                               األساسية باالعتماد على األنصبة املقررة لوحدها     
            ً    ُ                          شأن ذلـك أيـضاً أن ُييـسر إمكانيـة               ومن    . ُ           ُيطلب إليها                                          تكفل املوارد الالزمة للمنظمة إلجناز ما       

                          وجيـب أن تكـون اخلطـط         .                                                                       التنبؤ والتخطيط من خالل احلد من عـدم الـيقني املـايل للمنظمـات             
     مـن    )                                       كمطابقة اخلطط التنفيذية على سبيل املثال  (       بوضوح                                     االستراتيجية مرتبطة بآليات حمددة     

              وال ينبغــي أن   .         تراتيجية        ُ                                                                  شــأهنا أن ُتحــدد االحتياجــات الالزمــة مــن املــوارد لتنفيــذ اخلطــة االســ 
    . ُ                                                   ً ُيربط حتديد أهداف اخلطة االستراتيجية بتوفر املوارد مسبقاً

                                                                 ً                   وفيما يتعلق مبواءمة دورات التخطيط وامليزانية، فإن اخليار األكثر شيوعاً هو خيار دورة        -   ١٨٢
                                                           وأقــصر دورة ميزانيــة هــي ســنة واحــدة أو ســنتان علــى   .                                            ميزانيــة قــصرية مقارنــة بــدورة التخطــيط

                                                                                         وهناك طائفة أوسع من اخليـارات بالنـسبة لـدورة التخطـيط إذ متتـد مـن سـنتني إىل عـشر            .    كثر  األ
                                                  ً           ُ                            وعندما تكون اخلطة االستراتيجية العامة طويلة األجل حقاً، ينبغي أن ُتقـسم إىل خطـط                 .      سنوات

                  بعـض املنظمـات،       ويف  .                                                                     متوسطة األجل أو حىت قصرية األجل، متفرعة عن اخلطة الطويلة األجـل           
ــة التنفيــذ لتكييفهــا مــع احلــاالت      "                                امليزانيــات اخلاضــعة للتعــديل  "ُ        ُتعتمــد      ُ                                                            الــيت ُتعــدل خــالل عملي
   .      اجلديدة

                               إجراءات الرصد والتقييم واإلبالغ    
ــا          -   ١٨٣ ــات هل ــا املعلوم ــى تكنولوجي ــة عل ــستعَرضة أدوات قائم ــات امل ــدت بعــض املنظم َ                                                                   اعتم                         

                            م دعم الربامج على نطـاق         نظا (                                                           خصائص واستخدامات خمتلفة لرصد تنفيذ خططها واإلبالغ عنه         
                              وبعـض هـذه األدوات أكثـر          )٦٧   ( )                                                                            الوكاالت يف الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى سـبيل املثـال               

   .               ً                       ً دينامية وتعقيداً وبعضها اآلخر أكثر ثباتاً
__________ 

                                                                                       االت هـو النظـام املؤسـسي للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة اخلـاص بتخطـيط                                                    نظام دعم الربامج على نطاق الوكـ         )   ٦٧ (
  .              املوارد املؤسسية
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                                                                                            وجتــري مراقبــة إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي مــن خــالل نظــام املعلومــات املتكامــل    -   ١٨٤
                                                                                    اتباع هنج امليزانية القائمة علـى النتـائج أكثـر مـن اتبـاع هنـج اإلدارة                                              للرصد والوثائق الذي وضع ب    

                                                                                                   ورغـم اعتبـار هـذا النظـام أداة رائـدة عنـد إطالقـه فإنـه قـد حيتـاج إىل تغـيري                          .                        القائمة على النتـائج   
                                                                ً                                   حالة إعادة النظر يف إطـار األمـم املتحـدة االسـتراتيجي لـيعكس النـواتج بـدالً مـن املـدخالت،                 يف

     ً                                                              وكثرياً ما أشارت الكيانـات الـيت تقـدم تقاريرهـا يف إطـار                .                           ارة القائمة على النتائج                 وفق إطار اإلد  
                                                                                                             نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق إىل أنه على الرغم مـن سـهولة اسـتخدام الوصـلة البينيـة                   

                وتـستند هـذه      .                                                                                    فإن املؤشرات والوحدات املستخدمة لإلبالغ غري مالئمـة للتقيـيم النـوعي لعملـها             
                                                                                                  اة إىل إطــار األمــم املتحــدة االســتراتيجي حــسبما اتفــق عليــه خــالل عمليــة التخطــيط وتــبني       األد

                                                                                                          النواتج كعدد حلقات العمل وعدد املـشاركني وعـدد املنـشورات لكنـها ال تتـيح التقيـيم النـوعي                    
    .                                     ألثر األنشطة يف سياق الواليات السياساتية

ــيت لو      -   ١٨٥ ــاعالً ال ــداً وتف ــر تعقي ــنظم األكث ــني ال ــدم                            ً       ً                         ومــن ب                                  حظــت خــالل االســتعراض، تق
                                   ً     ً                       ً                                  مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مثـاالً مـثرياً لالهتمـام كوهنـا وضـعت أداةً قائمـة علـى             
                                                                                             تكنولوجيا املعلومات لضمان إدارة دينامية للمعلومات الالزمـة لتجـسيد خطـة العمـل، ورصـد          

                  وثــائق التخطــيط                                      وخيــزن نظــام الرصــد الــشبكي مجيــع   .                                           تنفيــذها واإلبــالغ عنــه بــصورة تفاعليــة
  .                                                                                                 القطرية ودون اإلقليمية ووثائق التخطيط اخلاصة باملقر وهي متاحـة جلميـع مـوظفي املفوضـية               

                                                                                                 ويضمن نظام رصد األداء هذا املبادالت والتواصل بني املكاتب امليدانية واملقـر ويـشجع تبـادل                
  .                     ها بـشكل متواصـل                ً                                       وللنظام أيضاً أداة مراقبة ماليـة ميكـن حتـديث           .                           اخلربات والتعلم بني املوظفني   

       ُ                                   ً                                                     وعندما ُيستكمل التنفيذ ستصبح هذه األداة أيضاً أداة مفيدة لإلدارة يف الكشف عن املـشاكل                
                                                                                                      الناشـئة ومــا يـرتبط هبــا مـن خمــاطر كــي تـتمكن مــن التـصدي هلــا يف الوقـت املناســب واعتمــاد       

   .                         تدابري تصحيحية مىت أمكن ذلك
                               للمنظمات اليت جيب عليهـا أن        )  ١     دول          انظر اجل    ( ٢                                 واملفوضية مثال منوذجي للنوع تاء      -   ١٨٦

ــم املتحــدة االســتراتيجي       ــار األم ــام إط ــا يف إطــار نظ ــدم تقاريره ــات   /                                                                                  ختطــط وتق ــام املعلوم                    نظ
                                                     من اإلطار االستراتيجي من جهـة، والـيت وضـعت             ١٩                           ً              املتكامل للرصد والوثائق وفقاً للكراسة      

                         نظمـة ودوائرهـا مـن                      ً                                                       من جهة أخرى خططاً وأدوات موازية تليب على حنو أفضل احتياجـات امل            
                                   وأشـارت املفوضـية إىل العمليـة         .                                                              أجل ضمان ختطيط ورصد استراتيجيني فعـالني لتنفيـذ عملـها          

ــامج       ــة الربن ــة العتمــاد أي تغــيري، مــن خــالل تفاعــل جلن                                                                                                       املرهقــة الــيت تنطــوي عليهــا أي حماول
        حـوال،                                  ُ                                            من اإلطـار االسـتراتيجي، وهـو تغـيري ُينظـر إليـه، يف أفـضل األ                   ١٩                    والتنسيق، للكراسة   

                                                        ً                                           كعملية ضرورية لضمان الوصول إىل موارد امليزانية العادية فضالً عن خزينة الواليـات املتعلقـة                
                                                                                           عالوة على ذلك، واجهـت املفوضـية صـعوبات يف تلبيـة طلبـات جلنتـها الفنيـة، أي                     .         باملفوضية

  .    سيق                                  ً                                                                   اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة، فــضالً عــن عقبــات ناجتــة عــن عمليــة جلنــة الربنــامج والتنــ
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                                                                                                 وتنشأ الصعوبات من عدم وجود تنسيق يف الـدول األعـضاء علـى املـستوى القطـري وكـذلك                    
                 ويـرى املفـتش     .                                                                                        من عدم كفاية االتـساق يف األمانـات علـى مـستوى املناصـب التنفيذيـة العليـا                 

                                                                                  ضرورة حتسني عملية التنسيق داخل جلنة الربنامج والتنسيق حىت ال تواجه كيانـات األمـم        
   .                              وائق يف إعداد خططها االستراتيجية              املتحدة هذه الع
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                                                             التخطيط االستراتيجي كأداة إنذار مبكر يف حتديد األولويات الناشئة    
       ً                                                                                          استناداً إىل نتائج االسـتعراض، الحـظ املفـتش باهتمـام وجـود عـدة حـاالت وضـع فيهـا                       -   ١٨٧

                              ُ                                                                       هيكــل خطــة اســتراتيجية ديناميــة وطُــور كــي تــستخدمه املنظمــات كــأداة إنــذار مبكــر لكــشف    
                  وعنــدما تــستخدم     ").         مــستنبت  ("                                                                      األولويــات الناشــئة ونــشر بــذور املعرفــة واملــوارد للتــصدي هلــا   

                                                                                         أدوات التخطيط االستراتيجي، على وجه اخلصوص، الوصالت البينية الشبكية للتواصل والرصـد          
                                                                                                      وتبــادل املعلومــات بــشكل آين بــني املقــر واملكاتــب امليدانيــة، تــصبح اخلطــط االســتراتيجية املرنــة   

                                              والحــظ املفــتش االســتخدام النمــوذجي لنظــام    .                                          لرصــد االجتاهــات واالحتياجــات الناشــئة     أدوات
                                   وحيـث املفـتش مؤسـسات منظومـة          .                                                                كهذا يف منظمة العمـل الدوليـة ومفوضـية حقـوق اإلنـسان            

                                                                                                        األمم املتحدة علـى املـضي يف تطـوير وتعزيـز أدوات التخطـيط واإلبـالغ والـيت مـن شـأهنا أن                       
 (                           ا واستجابتها يف تنفيذ والياهتا                       تساعدها يف تعزيز فعاليته

  

٦٨(  .    

__________ 

  .JIU/REP/2012/8     انظر    )   ٦٨ (
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      خامتة  -     ً خامساً  
ّ                                         يف اخلتــام، يــرى املفــتش أن علــى منظومــة األمــم املتحــدة أن تتــزّود مبجموعــة مــن األدوات    -   ١٨٨                                                    

        ً                                    واستناداً إىل نتائج هذا االستعراض، يتوخى املفتش   .                                                التوجيهية لتعزيز التنسيق والفعالية يف إجناز عملها
                                                                                يل إلقامــة صــلة بــني التخطــيط االســتراتيجي علــى نطــاق املنظومــة والتخطــيط                            اإلطــار املفــاهيمي التــا

                                                                                              السياسايت واملواضيعي والقطاعي على نطاق املنظومة، وهو إطار تشارك يف تنفيذه كل منظمة ومجيع           
                         إطـار األمـم املتحـدة       (                إطـار شـامل       ‘  ١ ‘  :    يلي                                           ويقابل هذه البيئات التنظيمية الثالث ما       .              اجلهات املعنية 

                                           جمموعة أطر قطاعية على نطاق املنظومة ختص مسائل   ‘ ٢ ‘  ؛  )                        لسياسات على نطاق املنظومة        لتخطيط ا
ــة     (       حمــددة  ــى نطــاق املنظوم                       اخلطــط االســتراتيجية    ‘  ٣ ‘  ؛  )                                                                  إطــار التخطــيط االســتراتيجي القطــاعي عل

   .           أدناه ذلك ٢            ويوضح الشكل   .                                             املؤسسية للمنظمات اليت تقوم بتنفيذ اإلطار برمته
   ٢      الشكل 

                                            رح للتخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة          اهليكل املقت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إطار ختطيط السياسات على نطاق
 منظومة األمم املتحدة

                                        إطار التخطـيط االسـتراتيجي القطـاعي علـى مـستوى
ــة ا ــام مجيـــع القـــضايا  :          ملنظومـ                               يـــتعني أن يغطـــي النظـ

                                           القطاعية الواردة ضمن إطـار األمـم املتحـدة لتخطـيط
ــائق  .                                   الــسياسات علــى نطــاق املنظومــة              ومــن شــأن وث

                                      التخطــيط هــذه أن حتــدد األثــر املتوقــع علــى نطـــاق
                                     املنظومة حبسب القطاع، دون إسناد مؤسسي

ُ                                      األ طر القطاعية للتخطيط االستراتيجي على نط   اق املنظومة  
  ...)حقوق اإلنسان، البيئة، حفظ السالم، القضايا اجلنسانية (

اخلطط االستراتيجية املؤسسية لكل مؤسسة يف منظومة األمم 
  املتحدة، من مجيع الكيانات املسامهة يف إطار األمم املتحدة

  لتخطيط السياسات على نطاق املنظومة

                                                 إطــار األمــم املتحــدة لتخطــيط الــسياسات علــى 
                           يعكـس الرؤيـة الـشاملة والواليـة  :              نطاق املنظومة 

                                       ًاألساسية ملنظومة األمم املتحدة بوصـفها مرجعـاً
                                   جلميع كيانات املنظومة يف األجل الطويل

       كيـان إىل /                                           تشري اخلطط االستراتيجية املؤسسية لكل منظمة     
ُ                                                اُألطر القطاعية للتخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة  

      وسـتكون  .                          وضـعها مـن حيـث األثـر        يف         املنظمـة              اليت تـسهم    
ــاً /             لكــل منظمــة                                    ًكيــان خطتــها االســتراتيجية املؤســسية رهن

    .                                       مبراجعة دورية للتكيف مع األولويات املتغرية
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                                      ُ   َّ                                                    ويف هيكــل إدارة التخطــيط االســتراتيجي هــذا، ُتحــدَّد الواليــات العامــة علــى نطــاق           -   ١٨٩
     َّ                   َّ    وتتفرَّع عن تلك الواليات عدَّة     .                                                                 املنظومة، مبا يعكس الرؤية املتكاملة لدور منظومة األمم املتحدة        

ــة علــى نطــاق املنظومــة حتــدِّد األهــداف املواضــيعية، دون إســناد     ُ                           أُطــر ختطــيط اســتراتيجية ق                           ِّ                                                 طاعي
                                     ِّ                                            والستكمال العملية، ميكن لكل منظمـة أن حتـدِّد خطتـها االسـتراتيجية املؤسـسية              .           مؤسسي حمدد 

ــة الرفيعــة        ــة والقطاعي            ُ                                                                                                     مــع ربــط مــا ُيتوقــع مــن مــسامهة وأثــر يف إجنــاز األطــر االســتراتيجية العاملي
    .       املستوى
    ِّ                               ً           ً                                 تؤدِّي اخلطط االستراتيجية املؤسسية دوراً استراتيجياً بوصـفها أدوات ترصـد                      وينبغي أن   -   ١٩٠

ٍ                                االجتاهــات الناشــئة وتــشري إىل الــُسبل املمكنــة لكــل منظمــة مــن خــالل كــشف اجتاهــاٍت جديــدة                                      ُ                           
                                                           ويف ســياق التنــافس علــى املــوارد النــادرة واالحتياجــات    .                                          واإللغــاء التــدرجيي للمــسائل املتجــاوزة 

                                           ِّ                                             يد العاملي، جيب على منظومة األمـم املتحـدة أن تعـزِّز قـدرهتا التخطيطيـة علـى                                     املتزايدة على الصع  
                                                                                                       نطــاق املنظومــة، باســتخدام أدواهتــا التخطيطيــة علــى حنــو أفــضل، وإعــادة ختــصيص املــوارد مــن     
                                                                                              اجملاالت اليت كانت حتظـى باألولويـة يف املاضـي للتـصدي لألولويـات الناشـئة اجلديـدة يف الوقـت            

   .      املناسب
                                                                                                    ة حاجـة إىل عمليـة ختطـيط علـى نطـاق املنظومـة تـستفيد مـن التجـارب ومـن عمليـة                          ّ ومثّ  -   ١٩١

                                                          ومــن شــأن التفاعــل بــني التخطــيط الــسياسايت الرفيــع    .      ُّ                                      الــتعلُّم املــستمر للمنظمــات إلجنــاز عملــها
                                                                             ُ               املستوى ضمن إطار األمم املتحدة الواسع للتخطيط السياسايت على نطاق املنظومة، وخمتلف أُطر             

                                                   فيمـا يتعلـق بالتنميـة واملـساعدة اإلنـسانية          (                                    تيجي القطاعي على مستوى املنظومة                     التخطيط االسترا 
                                   ، واخلطـط االسـتراتيجية املؤسـسية      )                                                                  والبيئة والقضايا اجلنسانية والشباب والتعليم على سبيل املثـال        

                              ومن شـأن هـذا اهليكـل أن         .             ُ   ِّ      ً                                           للمنظمات أن ُيكوِّن هيكالً للحوكمة الشاملة ملنظومة األمم املتحدة        
                                ِّ                   َّ                                                     ر اإلبالغ املتكامل للـدول األعـضاء وحيـسِّن التخطـيط فيمـا يتعلَّـق بتخـصيص املـوارد النـادرة                      ُ  ِّ ُييسِّ

   .    ً             َّ  وفقاً لألولويات احملدَّدة
                                                                                                ولالستراتيجيات املوضوعة علـى نطـاق املنظومـة األمهيـة ذاهتـا الـيت تكتـسيها األولويـات                    -   ١٩٢

                                    لتيسري التنسيق والتعاون من أجـل                                                            لكن أكثر ما يفتقده املخطط املذكور أعاله هو آلية            .        املؤسسية
                                                                                                    االتفاق على خطط استراتيجية مشتركة وتنفيذها، لـيس بـني املنظمـات فحـسب بـل بـني جمـالس                    

ُ   ً                             ً                             وعندما يتعلَّق األمـر باملـضي قُـُدماً يف مـشاريع مـشتركة ملموسـة، كـثرياً مـا                    .            ً  اإلدارة أيضاً      َّ    تتـردَّد              َّ              ُ
ٍ                        منـها عـدم وجـود إطـار حمـدٍَّد بوضـوح                                                َّ                  الوكاالت يف املشاركة ويف تقدمي مواردها لعدَّة أسـباب           َّ                      .  

   .  ّ                                                              ومثّة ثغرات مؤسسية كبرية يف التعامل مع التخطيط االستراتيجي بني املنظمات
                      ويف املمارسـة، ينبغـي     .                                                                         بيد أنه ال ميكن إنشاء نظام وعملية جديـدين بالكامـل هلـذا الغـرض              -   ١٩٣

                         وعلـى الـصعيد احلكـومي                                     ِّ                                             تعزيز ما يوجـد مـن آليـات تنـسيق متعـدِّدة األطـراف علـى صـعيد األمانـة           
  .                                                                                         الدويل، مثل جملس الرؤساء التنفيذيني، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة الربنـامج والتنـسيق     

                                                                           َّ                                 وجملــس الرؤســاء التنفيــذيني وآليتــه التنــسيقية مــسؤوالن عــن التنــسيق واالتــساق فيمــا يتعلَّــق بطائفــة 
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        ويتـيح    .               وجتـدها مهمـة             األعـضاء            أو الـدول  /                      ِّ                                واسعة من املسائل اليت حتدِّدها منظومة األمـم املتحـدة و      
                                                                                                       اجمللــس منتــدى للنقــاش حــول هــذه املــسائل وجيمــع املعلومــات والبيانــات الالزمــة ويــضع جــداول     
           ِّ                                                                                            األعمـال ويــزوِّد الرؤســاء التنفيـذيني والــدول األعــضاء بتقييمـات سياســاتية وتوجيهــات اســتراتيجية    

        وينـشئ    .                                     بواليات مؤسسات منظومة األمم املتحدة                                                          بشأن القضايا العاملية واإلقليمية والوطنية املتعلقة       
        ً                                                                                                    ذلك حاجةً إىل حتديد كتلة حرجة من القـدرات التقنيـة وقـدرات األمانـات باالسـتفادة مـن املـوارد                     

   .                                                  املوجودة لدى املنظمات األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني
                   االسـتجابة علـى                                                                                   وعلى مجيع اجلهات املعنيـة أن تتعـاون مـن أجـل إضـفاء املرونـة وقابليـة                -   ١٩٤

  .                                                                  ّ                                      اإلجراءات الـيت تـسبق املوافقـة الـضرورية وإطـالق أنـشطة جديـدة ملواجهـة التحـّديات اجلديـدة                  
ٌ                                                                       وللدول األعضاء دوٌر مركزٌي يف التخفيف من عبء صنع القرار امللقى على عاتقها وعلى عاتق                      ٌ                 

   َّ   مبسَّطة                                                                         وبفضل استراتيجيات وخطط حمددة بوضوح ومتفق عليها قد تكفي إجراءات             .        األمانات
    .                                                                            لتقليص الفترة الزمنية اليت تفصل بني إدراك االحتياجات الناشئة وتلبية املؤسسات هلا

           ّ                                فـالنموذج املّتبـع يف العمليـة اجلاريـة          .                                                         ويلزم هذا األمر أكثر بالنـسبة لألنـشطة التنفيذيـة           -   ١٩٥
         ى املعــين                           َّ                                                                   لالســتعراض الربــاعي فيمــا يتعلَّــق مبــسائل التنميــة حتــت إشــراف الفريــق الرفيــع املــستو 

                                                                                                      بالنهج االبتكارية لتمويـل التنميـة ينبغـي توسـيع تطبيقـه ليـشمل قطاعـات أخـرى مـن األنـشطة              
       ّ       ً                              ِّ            فهو يشكّل إطاراً لتخطيط األنشطة املـشتركة الـيت تنفِّـذها        .                                 األساسية يف منظومة األمم املتحدة    

          األمـم                                                                                         خمتلف كيانات املنظومة، من خالل التقييم القطري املشترك لألمم املتحدة وإطـار عمـل             
    ً                                  عــالوةً علــى ذلــك، ينبغــي ملختلــف     .                                                           املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، وشــبكة املنــسقني املقــيمني  

ــدة      ــار األمـــم املتحـ ــة بإطـ ــتعراض اخلاصـ ــرار وعمليـــات االسـ ــنع القـ ــشاركة يف صـ                                                                                                        اهليئـــات املـ
                                            ِّ                                                 االستراتيجي أن تعيد التفكري يف العمليات اليت تؤدِّي من خالهلا دورها يف التخطيط والرصـد،               

                                                                       من أجل تبسيط وتعزيز عملية التخطيط لتمكني منظومة األمم املتحدة من تنفيذ    وذلك
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            املرفق األول

                                                             حملة عن عمليات وأدوات التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة    
       مــايو  /                                                                                              الــردود علــى اســتبيانات وحــدة التفتــيش املــشتركة واملقــابالت الــيت أجرهتــا، حــىت أيــار      إىل            باالســتناد  (    

٢٠١٢    (   
  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

            ألمـــــــم   ا            إطـــــــار 
ــدة                              املتحـــــــــــــــــــ

            االستراتيجي
  ٢               اجلمعية العامة

ــشؤون                                    إدارة الـــــــــــــــــــ
              مكتــب ختطــيط  /         اإلداريــة

                                   الـــــــــربامج وامليزانيـــــــــة 
          واحلسابات

  نعم       سنتان  نعم

ــر األداء    تقر                           يـــــــــــــــ
ــاجمي  ــل                الربنـــــ           كـــــ

                           ســــــــنتني؛ نظــــــــام 
                     املعلومــات املتكامــل 

                للرصد والوثائق

) ٧٠  (   

ــم   ــات األمـ                    منظمـ
              املتحدة وغريها

         احلكومات

ــات                           اهليئــــــــــــــــ
                       احلكوميــــــــــــــة  

         الدولية

  األمم املتحدة
ــات  ع                          مليـــــــــــــــــ

                          التخطـــــــــــــــــيط  
                االستراتيجي على  
                   مــــــستوى اإلدارة 

           التنفيذية

ــل   ــامج العمـــــ                             برنـــــ
                     اخلمـــــسي لألمـــــني 

        العام 

               حتديد األهـداف   
                   الرئيسية والنواتج  

             وخاة، وحتديد     املت
                      اجتــــــاه جهــــــود 

        املنظمة

                   النقــــــــــــاط    (+  ٥
ــسنة   ــة للــ                        املرجعيــ
                            الواحــــــــــــــــــــدة 
ــسنوات                          والـــــــــــــ

   )     الثالث

                               وحـــــــــدة التخطـــــــــيط 
                       االستراتيجي يف املكتـب    

                     التنفيذي لألمني العام
  ال  -  ال

                     اســــتعراض ســــنوي 
ــو   ــرز حنـ ــدم احملـ                          للتقـ

              املرجعيـــــة              النقـــــاط 
                 هــداف املرحليــة    واأل

ــدة   ــسنة الواحــــ                            للــــ
       الثالث      سنوات    وال

     نعم

                      منظومـــــة األمـــــم 
        املتحدة

              الدول األعضاء

             القطاع اخلاص

            اجملتمع املدين

  

ــة إدارة                          خطــــــــــــ
         املفوضية

                    فريق اإلدارة العليا  ٢                     فريق اإلدارة العليا 

املفوضية 
السامية حلقوق 

  اإلنسان
      ألمـم   ا              برنامج إطار   

                              املتحــــــــــــــــــــــدة
            االستراتيجي

               اجلمعية العامة

                  توضــيح التوجيــه 
ــايل يف                     اإلمجـــــــــ
ــة  ــذ واليــــ                        تنفيــــ
                      جلنة الربنامج والتنسيق  سنتان             حقوق اإلنسان

  منع

           مواءمــــة            ســــنتان، 
       ألمـــم  ا        إطـــار       مـــع 

                           املتحــــــــــــــــــــدة 
                     االســــــــــتراتيجي 
               واخلطة اإلدارية

  نعم

ــتعراض   ــس اســ                      جملــ
                       الربامج وامليزانيـات؛  
                        دائــــرة الــــسياسات  
                    والتخطــيط والرصــد 

ــيم؛ ــة                 والتقيـــ             مراقبـــ
                  باســــــــتخدام        األداء 

                             تكنولوجيـــــــــــــــــــا 
          املعلومات

                     نعـــــم، اجملـــــاالت 
                   اإلنسانية واإلمنائية

                     جمموعــــة األمــــم   
                املتحدة اإلمنائية

            هات املعنية  اجل

ــع شـــــعب                    مجيـــ
              املقر وامليدان

                        املفوضــــــــــــــــية 
ــسامية حلقــوق                     ال
                    اإلنـــــــــــسان يف 
ــة،   ــة انتقالي                      مرحل

          التخطـيط        بصدد  
                  وضـــــع خطـــــة  ل

                  استراتيجية لفترة  
            أربع سنوات

__________ 
  . ة ي ن ا  ُ                                         اسُتخدمت اخلطة االستراتيجية كأساس تشريعي للميز )  ٦٩ (
  .                                    نظام املعلومات املتكامل للرصد والوثائق )  ٧٠ (
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

  األونكتاد
     مـم   أل ا              برنامج إطار   

                              املتحــــــــــــــــــــــدة
            االستراتيجي

           سنتان                       اجلمعية العامة
                    نعــــم، األهــــداف 

                      اإلمنائية لأللفية

             االستراتيجية

) ٢٠١٢    -
٢٠١٥    (   

مكتب األمم              أربع سنوات               الدول األعضاء
املتحدة يف 

مكتب /فيينا
األمم املتحدة 

املعين 
باملخدرات 
  واجلرمية

                            اإلطــــــــــــــــــــــار 
               اجلمعية العامة          تراتيجي    االس

              تضمني إشارات   
                   واضــــــــــحة إىل 
                      األهـــــــــــــــداف 

  سنتان                  والغايات العليا 

                 التخطـــــــــيط               وحـــــــــدة 
            االستراتيجي

  نعم

ــة         سـنتان،          مــع         مواءم
                         االســـــــــــــتراتيجية 
ــار                              واإلطـــــــــــــــــــ

            االستراتيجي

  نعم

ــيم                          خطــة عمــل التقي
           السنوي؛

                          االســـــــــــــــــتعراض 
ــسنوي ألداء                           الـــــــــــ

           الربامج؛

                          التقريـــــر الـــــسنوي  
   إىل  (                      لتنفيـــذ امليزانيـــة 
   ؛ )              اهليئات احلكومية

   ال     نعم

              الدول األعضاء

       اخلرباء

            اجملتمع املدين

  

برنامج األمم 
  املتحدة للبيئة

ــتراتيجية                           االســـــــــــ
ــطة األجـــل                       املتوسـ

ــصب يف  ( ـار          تـ         إطــ
                       ألمــــــم املتحــــــدة  ا

     كــل              االســتراتيجي 
   )    سنتني

ــثلني   ــة املمــــــ                             جلنــــــ
         الدائمني

                            جلنــــــــة الربنــــــــامج 
                       والتنــسيق واجلمعيـــة  

        العامة

ــاه  ــد اجتــــ                       حتديــــ
ــا   ــة، مبــــ                         املنظمــــ
                      يتماشــــــى مــــــع 

  ي              السياق اخلارج 
               الذي تعمل فيه

  نعم                قسم ضمان اجلودة  أربع سنوات
            مواءمــــة           ســــنتان، 

ــع االســتراتيجية                       م
              املتوسطة األجل

  نعم

ــتعراض أداء                           اســــــــــ
ــربامج  ــتة   (         ال             كــل س
   )    أشهر

                   اســتعراض منتــصف  
      املدة

ــم، مثـــــــــل                             نعـــــــ
ــة                         االتفاقـــات البيئيـ
                املتعددة األطراف

                 األفرقة الرئيسية

ــ   م ـ                وكـــاالت األمـ
        املتحدة

                 الــدول األعــضاء 
         مــــثلني           جلنــــة امل (

   )       الدائمني

                    االتفاقات البيئيـة   
                          املتعــــــــــــــــــددة 

        األطراف

  

موئل األمم 
  املتحدة

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ
ــسية                          واملؤســـــــــــــ
              املتوسطة األجل

            جملس اإلدارة

               اجلمعية العامة

               حمور رئيسي حنو   
                غـــرض مـــشترك 
                    للربجمـة التنظيميــة  

        واإلدارة 
           واملساءلة 

  ست سنوات

ــسياسات   ــدة الـــــ                              وحـــــ
                       والتخطيط االسـتراتيجي   

ــدير      التا                             بعــــة ملكتــــب املــ
           التنفيذي 

                               وحـــــــــدة التخطـــــــــيط 
          والتنسيق

  نعم

            مواءمــــة           ســــنتان، 
                         مــــــــع اخلطــــــــة  
                       االســـــــــــتراتيجية 
                       واملؤســــــــــــــسية 
              املتوسطة األجل

  نعم

ــر مرحلــي كــل                         تقري
ــن    ــهر عــ ــتة أشــ                           ســ
                     اخلطــة االســتراتيجية 
                  واملؤسسية املتوسطة  

      األجل

ــات   ــام املعلومـــ                          نظـــ
                 اإلدارية املتكامل

) ٧١  (   

ــات   ــام املعلومـــ                          نظـــ
                        املتكامـــــل للرصـــــد 

          والوثائق

) ٧٢  (   

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة   ــة لأللفيــ                         اإلمنائيــ
ــضايا   ــاج القـ                       وإدمـ

          اجلنسانية

   ال

                   جلنــــة املمــــثلني  (
ــدائمني   ؛  )                   الــــــــــ

               الدول األعضاء 

             جملس اإلدارة؛

                شــركاء جــدول  
              أعمال املوئل؛

        املاحنون

  

__________ 
   .                            نظام املعومات اإلدارية املتكامل )  ٧١ (
  .                              ملعلومات املتكامل للرصد والوثائق      نظام ا )  ٧٢ (
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون 

  الالجئني

ــات                          األولويـــــــــــــ
ــتراتيجية                         االســـــــــ

         العاملية

ــذي   ــب التنفيــ                         املكتــ
      سامي         للمفوض ال

ــد                            حتديـــــــــــــــــــ
                   االحتياجـــــــــات 
                 الرئيسية للسكان  
ــيني، ضــمان                     املعن
ــات   ــة احلاجـ                     تلبيـ

             وسد الثغرات

  سنتان
                               شـــــعبة دعـــــم الـــــربامج 

  نعم         واإلدارة
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                         مــــــــع اخلطــــــــة  
              االستراتيجية 

  نعم

ــاملي  ــر العـــــ                              التقريـــــ
ــية األمــــــم                            ملفوضــــ
ــشؤون   ــدة لـــ                         املتحـــ

   )     ً سنوياً (        الالجئني

                      التقرير السنوي عـن    
                        أنـــــشطة املفـــــوض   

        السامي

              القــــــضايا            نعــــــم، 
ــسانية  ــة             اجلنـ            والبيئـ

                 وحقــوق اإلنــسان 
                  وفــــريوس نقــــص 
                         املناعـــــة البـــــشرية 
                     املكتــــسبة غريهــــا 
                    مــن القــضايا ذات  
                         القطاعــــــــــــــــات 

          املتداخلة

ــم   ــاالت األمـ                   وكـ
                           املتحـــــــــــــــــــدة، 
ــري   ــات غـ                    واملنظمـ
ــة،                          احلكوميـــــــــــــ
ــات                         واملنظمــــــــــــ
                  احلكومية الدولية،  

          واحلكومات

ــخاص                    األشـــــــــ
                          املعنيــــــــــــــــــون 

ــون،  (                    الالجئــــــــ
   )  هم   وغري

ــري   ــات غـ                   املنظمـ
       كومية  احل

         احلكومات

  

ــتراتيجية   األونروا                        االســـــــــ
              املتوسطة األجل

             املفوض العام

ــذ   ــه التنفيــ                        توجيــ
                 يف مجيــع ميــادين 
ــات                          العمليـــــــــــــ
ــات،                     والقطاعــــــ
                 ووضــــع أســــس 
                ميزانية الربامج

  نعم     نعم  ست سنوات
           مواءمــــة            ســــنتان، 

ــع االســتراتيجية                       م
              املتوسطة األجل

  نعم

                     استعراضات النتـائج   
ــائق        ً     اســــتناداً                إىل وثــ

   رة          لفتــــــ              التخطــــــيط 
        السنتني

ــات                         االستعراضــــــــــ
                       السنوية للنتائج علـى   

               صعيد الوكاالت 

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة   ــة لأللفيــ                         اإلمنائيــ
ــاس                           كأســـــــــــــــــ
ــيط                           للتخطـــــــــــــــ
ــتراتيجي،                       االســـــــ
                            والقــــــــــــــــــضايا  

         والبيئة،            اجلنسانية،  
ــة،                            واإلعاقـــــــــــــــ

         واحلماية

                      املكاتــب امليدانيـــة  
ــع   ــشاور مـــــ                          تتـــــ

            املستفيدين؛

                              اللجنـــــــــــــــــــــــة 
ــشارية يف                     االستـــــ
                احلكومة املضيفة 

ــضيفون    (                      املـــــــــــ
   )    احنون   وامل

ــون                        الالجئــــــــــــ
             الفلسطينيون

  

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
  أربع سنوات               اجمللس التنفيذي             االستراتيجية

برنامج األمم 
ــال    اإلمنائياملتحدة  ــة األعمــ                     خطــ

         السنوية
ــامج ــدير الربنــــ    /                        مــــ

      فيذي           الفريق التن

ــات   ــد أولوي                   حتدي
                 التنمية واإلدارة

  سنة واحدة

ــني    ــشتركة ب                           مــسؤولية م
                             مكتــــــــب التخطــــــــيط 
ــق دعـــم    ــة، وفريـ                               وامليزنـ
                            العمليــات، وفريــق تنفيــذ 
                      االستراتيجيات والتغيري

  نعم
           مواءمــــة            ســــنتان، 
             اخلطــــــــة            مــــــــع 

             االستراتيجية
  نعم

                   اســتعراض منتــصف  
      املدة

ــالغ   ــة اإلبــــ                          عمليــــ
                        التقريــــر الــــسنوي   (

                       ملـــدير الربنـــامج إىل  
   )             اجمللس التنفيذي

     نعم
           اليونيسيف

                   صــــندوق األمــــم 
               املتحدة للسكان

              الدول األعضاء

ــري   ــات غـ                   املنظمـ
                       احلكوميــــــــــــــة  

         الدولية

             القطاع اخلاص

  

صندوق األمم 
املتحدة 
  للسكان

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
             االستراتيجية

               اجمللس التنفيذي

                تقدمي توجيهـات   
ــتراتيجية إىل                     اســـ
ــا   ــة، مبــــ                         املنظمــــ
                   يـــــشكل حمـــــور 
                     إدارة الــــــــربامج 
                     واملــــــــــساءلة يف 
                 صـــندوق األمـــم 
               املتحدة للسكان

  أربع سنوات
ــتراتيجيات                             فـــــرع االســـ
                        والــسياسات واملعــايري يف 

    مج         شعبة الربا
  نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
                         مــــــــع اخلطــــــــة  

             االستراتيجية

                           اعتبــــــــارا مــــــــن 
٢٠١٤     ،  

                   ستــــــــصبح دورة 
ــة                              اخلطـــــــــــــــــــــ
                       االســـــــــــتراتيجية 
                    بالنسبة للـصناديق   

  نعم

                   اســتعراض منتــصف  
                             املــــــــدة للخطــــــــة   

             االستراتيجية

                        التقارير السنوية عـن    
ــذ  ــة            التنفيـ    إىل           املقدمـ

               اجمللس التنفيذي

                      نعــــم، األهـــــداف  
ــة  ــة لأللفيــ   ؛                        اإلمنائيــ

ــدول أعمـــــال                       جـــ
ــدويل   ــؤمتر الــــ                          املــــ
ــة   ــسكان والتنميـ                        للـ
                    كأســــاس للخطــــة 
                        االســـــــــــتراتيجية؛ 
                         والــــــــــــــــشباب، 
                  وحقــوق اإلنــسان  

ــم   ــامج األمـــ                        برنـــ
        اإلمنائي       املتحدة 

           اليونيسيف

               ة األمــــــــم            هيئــــــــ
          للمرأة       املتحدة 

                وكــاالت أخــرى  
               يف األمم املتحدة

              الدول األعضاء

              منظمات اجملتمع  
      املدين

             القطاع اخلاص
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اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

                       والـــــربامج أربـــــع 
       سنوات

ــساواة بــــــني                          واملــــ
ــسني،                           اجلنــــــــــــــــ
ــشراكات                         والـــــــــــ
                     والسيطرة الوطنيـة،   
                          واملـــــــــــــــــساعدة 
                           اإلنـــــــــــــــــسانية، 
ــم   ــالح األمــ                     وإصــ
                      املتحــدة، والتعــاون  
                بني بلدان اجلنوب

  اليونيسيف
                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ
              املتوسطة األجل

               اجمللس التنفيذي

ــدان   ــد البلــ                        تزويــ
                    إطــــار لــــربامج   ب

                   التعاون املدعومـة   
                 ملواءمــة جمــاالت  
ــع   ــها مـــــ                         عملـــــ

                الرؤية العامة 

  تأربع سنوا
                               وحـــــــــدة التخطـــــــــيط 
                         االســـتراتيجي يف شـــعبة  
                    السياسات واملمارسات

  نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
ــربامج   ــع الـــــ                          مـــــ

ــة           يزانيــة   امل (          القطري
      واخلطة   )   ية      الربناجم

                       االســـــــــــتراتيجية 
ــطة األجــل                     املتوس

ــة  (                             امليزانيـــــــــــــــــ
   )       املؤسسية

  

                   اســتعراض منتــصف  
       املدة؛

ــل   ــائج كـ ــار النتـ                           إطـ
ــنتني  ــالغ  (          ســـ            اإلبـــ
   ؛ )      واألداء

                          التقريـــــر الـــــسنوي  
ــذي يق ــدير           ال                دمــه امل

                     التنفيذي إىل اجمللـس    
        واجمللــس  (           التنفيــذي 

                           االقتــــــــــــــــــصادي 
   ؛ )         واالجتماعي

                      التقرير السنوي عـن    
                املوارد العادية

     نعم

              الدول األعضاء
                       اللجــــان الوطنيــــة 

           لليونيسيف
                  منظمــات اجملتمــع  

      املدين
                وكــاالت أخــرى  
               يف األمم املتحدة

    

مكتب األمم 
املتحدة 
خلدمات 
  املشاريع

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
                املدير التنفيذي             االستراتيجية

               حتديد األهـداف   
                   الرفيعــة املــستوى 
ــاء   ــال بنـــ                       يف جمـــ
                         الـــــــــــــــــــسالم 
ــاالت                       واجملــــــــــــ
                         اإلنــــــــــــــــسانية 

          واإلمنائية

  نعم    أربع سنوات
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                         مــــــــع اخلطــــــــة  
             االستراتيجية

                   اســتعراض منتــصف    
      املدة

              القــــــضايا            نعــــــم، 
            ، والبيئة،          اجلنسانية

               وبناء القدرات

ــم   ــاالت األمـ                   وكـ
        املتحدة

ــات                     احلكومـــــــــ
   ة       املستفيد
        املاحنون

                          اخلطـــــــــــــــــــــة 
                    االســــــــتراتيجية 
ــي   ــة هــــ                        احلاليــــ
                     األوىل الــــــــــــيت 
                  يعـــدها مكتـــب  
                    األمــــم املتحــــدة 
                      خلـــــــــــــــدمات  

         املشاريع
برنامج األمم 

املتحدة 
املشترك املعين 
بفريوس نقص 
  املناعة البشرية

ــتراتيجية                          اســـــــــــ
                      برنــــامج األمــــم   
                  املتحــدة املــشترك 
                   املعــــين بفــــريوس 
ــة ــص املناعـــ           نقـــ

            مخس سنوات    

         هــــداف            نعــــم، األ
ــة،   ــة لأللفيـ                        اإلمنائيـ
               وحقوق اإلنسان،  
ــني   ــساواة بـــ                        واملـــ

       اجلنسني

                    منظمــــة الــــصحة 
         العاملية

           اليونيسيف
ــم   ــامج األمـــ                        برنـــ

        اإلمنائي       املتحدة 

               البنك الدويل
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

         البشرية

هيئة األمم 
املتحدة 

للمساواة بني 
اجلنسني ومتكني 

  املرأة

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
                التقرير السنوي      نعم    ثالث سنوات                 االستراتيجية

                        نعــــــم، وتتــــــصل
                 باألساس باملساواة  

          بني اجلنسني

                            اخلطـــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ
ــع   ــة مـــــ                           متوائمـــــ
ــم   ــامج األمـــ                        برنـــ
ــائي،                       املتحــدة اإلمن
                  وصــندوق األمـــم  
ــسكان                      املتحــدة لل

            واليونيسيف

              الدول األعضاء
            اجملتمع املدين

ــات                         اجلهـــــــــــــــ
          األكادميية

                        الــــــــــــــــشركاء 
          اإلمنائيون

  

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
             االستراتيجية

٢٠١٣-    ٢٠٠٨      
                    بعد متديـدها مـن      (

ــام    ؛  )    ٢٠١١            العــــ
                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ
ــع   ــة مـــــ                           متوائمـــــ
ــتعراض                        االســـــــــــ
ــري   ــاعي وجيـ                     الربـ
ــتكمال   ــا اسـ                      حاليـ
                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ

٢٠١٧-    ٢٠١٤      

                              املــدير التنفيــذي، اللجنــة  
                ، فريــق اإلدارة  ة          التوجيهيــ
         العليا،

                            املــدير التنفيــذي املــساعد 
ــؤون  ــات، ا           يف شــ               لعمليــ

ــسياسات   ــعبة الــــــ                                شــــــ
ــيط                                      والتخطـــــــــــــــــــــــــ

               واالستراتيجيات

برنامج 
  األغذية العاملي

                      اخلطــــة اإلداريــــة  
                          الربنــــــــــــــــــامج  (

   )         وامليزانية

               اجمللس التنفيذي

ــيم أثــــــــر                              تقيــــــ
ــات                          العمليـــــــــــــ
                   القائمـة، وحتديــد  
                  األولويـــــــات يف 
                مكافحــة اجلــوع 
                      وســــوء التغذيــــة
              على أفضل وجه

                       إدارة املوارد واملساءلة       سنتان

  نعم
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                         مــــــــع اخلطــــــــة  
         اإلدارية

  نعم
                  إطار إدارة األداء

                   اســتعراض منتــصف  
      املدة

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة،   ــة لأللفيـ                        اإلمنائيـ

        ، خطــة   ٢٠ +     ريــو
ــم   ــل األمـــــ                         عمـــــ
ــى   ــدة علــــ                         املتحــــ

ــاق امل ــة            نطــ           نظومــ
ــضايا           بـــــشأن               القـــ

ــسانية   ،                         اجلنــــــــــــــ
                        واجملـــــــــــــــــاالت 
                             التغذويــــــــــــــــــــة 
                          واإلنــــــــــــــــسانية 

          واإلمنائية

ــم   ــاالت األمـ                   وكـ
         معهــــد   :           املتحــــدة

                       التنميـــة املـــستدامة 
                   والبحــوث، فرقــة  
ــة   ــل الرفيعـــ                          العمـــ
                املستوى، مكتـب   
ــسيق الـــشؤون                       تنـ

            ، برنـامج     ية      اإلنسان
ــدة                        األمـــــم املتحـــ
                      املـــــشترك املعـــــين 
                   بفــــريوس نقــــص  
                       املناعـــة البـــشرية،  

ــامج األ ــم               برنـــ         مـــ
ــائي،                       املتحــدة اإلمن
ــم   ــية األمــ                      مفوضــ

ــات                     احلكومـــــــــ
        املضيفة

         املوظفون

           املستفيدون

ــري   ــات غـ                   املنظمـ
         احلكومية

            اجملتمع املدين

               اجمللس التنفيذي

             القطاع اخلاص

             البنك الدويل

           خبري خارجي
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اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

                           إطـــــــار النتـــــــائج 
ــتراتيجية                         االســـــــــ

   )   ياس   الق (

ُ                      ُوضـــــــعت مـــــــع 
                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية؛                        االســـــــ
ُ  ِّ            ُحدِّثت املؤشرات  
 ُ  ِّ            وُنقِّحــت حــسب  

       احلاجة

                       إدارة املوارد واملساءلة

ــدة لـــشؤون                     املتحـ
                 الالجئني، منظمـة   

                 الصحة العاملية، 

                 صـــندوق األمـــم  (
                  املتحدة للـسكان،   
                          هيئــــــــة األمــــــــم 

ــدة  ــرأة،  ل          املتحـ           لمـ
ــم   ــامج األمـــ                        برنـــ
ــائي،                       املتحــدة اإلمن
                  اليونيسيف، إدارة  
ــشؤون                            الـــــــــــــــــ
                         االقتـــــــــــــــصادية 
ــة،                       واالجتماعيـــــــ
                     منظمــــة األغذيــــة 
ــة،                            والزراعــــــــــــــ
                  الــصندوق الــدويل 

   )               لتنمية الزراعية ل

منظمة العمل 
  الدولية

ــسياسة  ــار الـــ                        إطـــ
             االستراتيجية

            جملس اإلدارة

ــه                      حتديــــد التوجــ
                    االســـــــــتراتيجي 
                        للمنظمـــــــــــــــة، 
ــيت   ــداف ال                  واأله
                      تــــــــــــــسعى إىل 
ــة                      حتقيقهــا وكيفي
ــالل   ــك، خــ                   ذلــ

     طيط         فترة التخ

           ست سنوات 

ــن   ٣ ( ــرات مــ                     فتــ
   )    سنتني

  نعم                    مكتب الربجمة واإلدارة
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                         مــــــــع اخلطــــــــة  
             االستراتيجية

  نعم

                    استعراضــات دوريــة 
ــل   ــط العمـــــ                          خلطـــــ
                    املستندة إىل النتائج

                            تقييمـــــــات ذاتيـــــــة 
                     لربامج العمل الالئق    

          القطرية 

                         تقارير فتـرة الـسنتني     
                 عن تنفيذ الربامج

           األهــــداف  (        نعــــم 
ـــ  ــة لأللفي    ة،                     اإلمنائيـ

                         املـــــــساواة بـــــــني 
ــدم   ــسني، عــ                     اجلنــ

   )       التمييز

   ال

                  جملـــــــس اإلدارة 
ــدول  (                         الــــــــــــــــ

   )      األعضاء

ــل   ــؤمتر العمـــ                       مـــ
   ة      الدولي

         املوظفون

  

منظمة األغذية 
  والزراعة

                            اإلطــــــــــــــــــــــار 
ــتراتيجي                        االســـــــــ

                           اخلطــــــــــــــــــــــة  (
   )           االستراتيجية

ــة  ــؤمتر منظمــــــ                            مــــــ
                 األغذية والزراعة

ــتقراء                            اســــــــــــــــ
                      األهـــــــــــــــداف 
                           والنتــــــــــــــــــائج 
ــرات                      واملؤشـــــــــ

           عشر سنوات
                           مكتـــــب االســـــتراتيجية 
                        والتخطيط وإدارة املوارد

  نعم
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                         مــــــــع اخلطــــــــة  
              املتوسطة األجل

  نعم
                   اســتعراض منتــصف  

ــدة  ــسنة األوىل  (       امل              ال
   )              من فترة السنتني

ــيما   ــم، ال ســـ                        نعـــ
                   األهــداف اإلمنائيــة 
                      لأللفيـــة، املـــساواة 
ــسني يف   ــني اجلنـ                   بـ

   ال
                 الــدول األعــضاء 

   )     ً أساساً (

ــؤمترات                         املـــــــــــــ
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

ــطة   ــة املتوسـ                     اخلطـ
      األجل

ــات،                         والغايـــــــــــ
                   وحتديـــد كيفيـــة  

          الوالية     تنفيذ
            أربع سنوات

                        تقرير تنفيذ الربنـامج    
   )       كل سنتني (

          اإلقليمية            ال الزراعة جم

               اللجان الفنية

  اليونسكو
ــتراتيجية                         االســـــــــ
              املتوسطة األجل

  ست سنوات               املؤمتر العام
                             مكتــــــــب التخطــــــــيط 

            االستراتيجي
  نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
ــع االســتراتيجية                       م
              املتوسطة األجل

  
              تعراض منتــصف     اســ

ــتراتيجية                         املـــدة لالسـ
              املتوسطة األجل

                    نعــــم، األهــــداف 
                اإلمنائية لأللفية

ــم   ــاالت األمـ                   وكـ
        املتحدة

              الدول األعضاء

            اجملتمع املدين

ــري   ــات غـ                   املنظمـ
         احلكومية

ــات                        املنظمــــــــــــ
                       احلكوميــــــــــــــة  

         الدولية

  

ــداف                          األهـــــــــــــــ
             االستراتيجية

  ثالث سنوات

منظمة الطريان 
ــة األ  املدين الدويل ــال           خطــ          عمــ

                اخلاضعة للتعديل

                         جملـــــــس اجلمعيـــــــة 
ــة،  ــة               العموميــ            اللجنــ

              فريــق اإلدارة           املاليــة، 
ــابع لألمــني   ــا الت                           العلي

        العام 

                    تعطــــي املنظمــــة 
ــن ثــالث    ــق م                    أف

            ثــــــالث          أفــــــق "       سنوات
   "     سنوات

  نعم             ختطيط األعمال     وحدة 
ــة مــن                        دورة ميزاني

           ثالث سنوات
  نعم

ــة إىل   ــارير تقييميـ                          تقـ
      اجمللس

                           شــــــــبكة منظمــــــــة 
                     الطريان املدين الـدويل   
                              للمعــــــــــــــــــــــارف 

         املشتركة

) ٧٣  (   

                الدول األعضاء   ال   ال

           عشر سنوات

منظمة الصحة 
  العاملية

ــل  ــامج العمـــ                        برنـــ
       العام

             جمالس اإلدارة

                    وضـــــع فئـــــات  
               مع معـايري     ١ + ٥

ــد                           لتحديــــــــــــــــ
                      األولويـــــــــــــات 
                     والــــــــــربامج يف  
                  منظمـــة الـــصحة 

         العاملية
          ست سنوات

                         إدارة التخطــيط وتنــسيق 
                            املـــــوارد ورصـــــد األداء 

                            جـــــزء مـــــن جمموعـــــة  (
   ) ة            اإلدارة العام

  نعم
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                    مع برنامج العمـل    
        العام 

     نعم

                   اســتعراض منتــصف  
ــة   ــدة للميزانيـــــ                               املـــــ

            الربناجمية؛ 

                            تقيــــيم أداء امليزانيــــة 
          الربناجمية

                         تقييم برنـامج العمـل     
                 هنايـــة الـــسنة  (         العـــام 

ــسنة   ــة ال ــة وهناي                            الثالث
   )       السادسة

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة   ــة لأللفيــ                         اإلمنائيــ
ــصلة بالــصحة،                       املت
                            والقــــــــــــــــــضايا  

            والبيئية        اجلنسانية

                 وكـــاالت األمـــم 
                        املتحــــدة املعنيـــــة  

        بالصحة

           اليونيسيف

                   صــــندوق األمــــم 
               املتحدة للسكان

ــم   ــامج األمـــ                        برنـــ
               املتحدة اإلمنائي

              الدول األعضاء

                   املؤســـــــــــسات 
ــالف  (                      التحـــــــــــ

                العاملي للقاحات  
                   والتحــــــــــصني، 
ــصندوق                      والـــــــــ

   )      العاملي

ــات                         اجلهـــــــــــــــ
          األكادميية

            اجملتمع املدين

        املاحنون

  

__________ 
  .                                            شبكة منظمة الطريان املدين الدويل للمعارف املشتركة )  ٧٣ (
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

االحتاد الربيدي 
  العاملي

ــتراتيجية                         االســـــــــ
                      الربيديــــة لالحتــــاد 

               الربيدي العاملي

ــاد  ــؤمتر االحتــــــ                            مــــــ
               الربيدي العاملي

ــشطة   ــد األن                  حتدي
ــي   ــيت ينبغـــــ                          الـــــ
                 لالحتــاد الربيــدي 
ــذها  ــاملي تنفيـ                      العـ
                  يف ســياق مــتغري   
ــة                           ومواءمـــــــــــــــ

        األنشطة

            أربع سنوات
   /                      التخطــيط االســتراتيجي
                       فريق الربامج وامليزانية

  نعم
         اءمــــة   مو           ســــنتان، 

                مع االستراتيجية
     نعم

               تقريــر ســنوي        تقــدمي 
ــرات أداء إىل                     ومؤشـ

      اجمللس

                     نعـــــم األهـــــداف 
ــة   ــة لأللفيــ                         اإلمنائيــ
ــة   ــسائل البيئيــ                          واملــ
                على سبيل املثال

   ال
                البلدان األعضاء

             القطاع اخلاص
  

االحتاد الدويل 
  لالتصاالت

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
             االستراتيجية

             مؤمتر املفوضني

ــوارد   ــز املــ                       تركيــ
                      والطاقـــــة علـــــى 

        أجــل             العمــل مــن
                حتقيــق األهــداف 
ــيم                       نفــــسها، تقيــ

                 النتائج واألداء 

            أربع سنوات

ــتراتيجيات   ــعبة االســ                            شــ
      إلدارة                       املؤســسية التابعـــة  

                         التخطـــيط االســـتراتيجي 
                            وشـــــــؤون األعـــــــضاء  
                        واهليئات ذات الصلة من    

         كل قطاع

  نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
                         مــــــــع اخلطــــــــة  
                       االســـــــــــتراتيجية 

              واخلطة املالية

       ً حالياً ُ    ُتنفذ 
                      التقرير السنوي عـن    

                          يـــــــــذ اخلطـــــــــة    تنف
              االستراتيجية 

                   مــؤمترات قطاعيــة  
       عاملية

   ال

              الدول األعضاء

                  أعــضاء القطــاع  
                     واملنتـــسبون إليـــه 

     ٧٠٠          أكثر من    (
ــوع،                    يف اجملمـــــــ
                مؤســـسات مـــن 
                القطاع اخلـاص،   
ــات                      ومنظمــــــــــ
ــصاالت                       اتــــــــــــ
                           إقليميـــــــــــــــــة،  
                      وجهـــــــــــــــات  

         أكادميية

  

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
             االستراتيجية

  أربع سنوات
                        تقارير نظـام الرصـد     

          والتقييم

املنظمة العاملية 
لألرصاد 
                اخلطة التشغيلية  اجلوية

                             املــــــــؤمتر العــــــــاملي 
         اجلوية      لألرصاد

  

ــد  ــاه            حتديــــ            اجتــــ
                   واضـــح للتركيـــز 
                      على النتـائج الـيت     
ــا                      يــــتعني حتقيقهــ
                 خالل فترة زمنية   
               حمددة باستخدام  

               املوارد املتاحة

ــشغيلية   ــة تـــ                        خطـــ
ــع   ــرة أربــــــ                             لفتــــــ
ــع  ــنوات مـــــ                        ســـــ
                   حتــديثات منتظمــة  
ــشطة                     إلدراج أنـــــ
  َّ                 متــوَّل مــن خــارج  
                          امليزانيــــــة كلمــــــا 
                       تـــــوفرت مـــــوارد

         للتنفيذ

                             مكتــــــــب التخطــــــــيط 
                      االســتراتيجي يف مكتــب 

                   األمني العام املساعد
     نعم

ــنوات،   ــع ســ                      أربــ
           مع اخلطـة           مواءمة  

             االستراتيجية
       تـدرج    "             وثيقة حيـة   "  نعم

ــئة                           األنـــــشطة الناشـــ
                على أساس مستمر

     نعم
ــ   م ـ                وكـــاالت األمـ

        املتحدة

        األعضاء

ــات                       اجلمعيـــــــــــ
          اإلقليمية

               اللجان الفنية

         الشركاء

              موظفو األمانة

                       تقــــارير نظــــام  
ــيم                       الرصــد والتقي

             مــن عــام        ً   اعتبــاراً
٢٠١٢      
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
  ست سنوات             االستراتيجية

املنظمة البحرية 
                        خطــــــة العمـــــــل    الدولية

                الرفيعة املستوى

               اجلمعية العامة

ــدمي  ــامج          تقــ            برنــ
ــة   ــل للمنظمـ                    عمـ

ــؤ  ــل للتنبـ ــه                   قابـ       بـ
ــضاً  ــيح أيـــــ            ً                يتـــــ
                       لألعــــــــــــــــضاء 
ــة تقيـــيم                        ولألمانـ
                     اإلجنـــــــــــــازات 
                وتعزيز املساءلة

  سنتان

ــسياسات   ــدة الـــــ                              وحـــــ
           يف مكتــــب              والتخطــــيط 
             األمني العام 

     نعم
           مواءمــــة            ســــنتان، 

                    مــع خطــة العمــل  
                الرفيعة املستوى

  ال

                      اســـتعراض الوضـــع   
ــع   ــائم، ووضــــ                           القــــ
ــدة كــل                         خطــة جدي

      سنتني

   ال     نعم

              الدول األعضاء

                         املراقبــــــــــــــــون 
ــات  (                     املنظمــــــــــ

                       الدوليــــــة غــــــري 
   )        احلكومية 

  

املنظمة العاملية 
للملكية 

  فكريةال

                             اخلطــــــــــــــــــــــــة 
ــتراتيجية                         االســـــــــ
              املتوسطة األجل

              الدول األعضاء

                 تقــدمي إرشــادات 
                         فيمـــــــا يتعلـــــــق 
                     بوضـــــع معيـــــار 
                   قــائم علــى األداء 
ــسنتني،   ــرة الـ                      لفتـ

ُ   ِّ            ً  ُيقيِّم استراتيجياً   و
ــيت   ا ــة الــــــ                            لبيئــــــ

ــا   ــتعمل فيهـــ                       ســـ
                      املنظمـــة العامليـــة  
                   للملكية الفكريـة   
ــل                       يف األجــــــــــــ

        املتوسط

  ست سنوات
      إدارة        وقـسم                 املدير العام،   

           وأدائها      الربامج
     نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
                         مــــــــع اخلطــــــــة  
                       االســـــــــــتراتيجية 
              املتوسطة األجل

  نعم

ــسنوية   ــارير الـــ                             التقـــ
       الـــيت  (               ألداء الـــربامج 

ــدول   ــا الــــــ                              أقرهتــــــ
   )      األعضاء

                  التصديق كل سنتني   
ــارير أداء                            علـــــى تقـــ

        الربامج

                    رصد خطـط العمـل     
         كل سنتني

                   اســتعراض منتــصف  
                     املـــدة واالســـتعراض 
ــة   ــهائي للخطــــ                            النــــ

               املتوسطة األجل 

             األهــــداف         نعــــم،
ــة،   ــة لأللفيـ                        اإلمنائيـ
                  خــصوصا التعــاون 

       احلوكمة   .       اإلمنائي
ــة                                   البيئيـــــــــــــــــــــــ
                   واالجتماعيــة مــن  
ــية  ــيم األساســ                       القــ
                       للمنظمـــة العامليـــة  
                 للملكية الفكرية

                الدول األعضاء  

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 
  الصناعية

                    اإلطـــار الربنـــاجمي 
             املتوسط األجل

                            جملــــــــس التنميــــــــة 
                          الـــــصناعية، املـــــؤمتر 

       العام

                  نظـــيم األمثـــل     الت
                   لألنــشطة الراميــة 
ــق                        إىل حتقيــــــــــــ
                      األهـــــــــــــــداف 
ــة                            التنظيميــــــــــــــ
                       وتــــــــــــــدعيمها 
ــى   ــها عل                    ومواءمت

           حنو متماسك

  أربع سنوات
                           فريق استراتيجية املنظمـة    

          والتنسيق
   )                  يف مكتب املدير العام (

  نعم

           مواءمــــة            ســــنتان، 
                         مــــــــع اإلطــــــــار 
                الربناجمي املتوسط  

      األجل

  نعم

ــتعراض منتــــصف                        اســ
      املدة

                       تقـــارير منتظمـــة إىل 
          األعضاء     الدول

                               ســـــــــيتيح النظـــــــــام 
  )        اجلديـد  (            التكنولوجي  

ــيط مـــــــوارد                             لتخطـــــ
                     املؤسسة رصدا أفـضل    

          للتنفيذ 

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة   ــة لأللفيــ                         اإلمنائيــ
                      واالتفاقــات البيئيــة 
                املتعددة األطراف

ــتعراض                        االســـــــــــ
                       الربـــــاعي لألمـــــم 

        املتحدة

              بشكل غري رمسي   
                  من خـالل شـبكة     
ــدة                        األمـــــم املتحـــ
                         للتخطـــــــــــــــــيط 

            االستراتيجي

              الدول األعضاء
                   املؤســـــــــــسات 

          القطرية 
            اجملتمع املدين

  

املنظمة العاملية 
              الكتاب األبيض  للسياحة

                            اجلمعيـــــــة العامـــــــة 
                           للمنظمـــــة العامليـــــة  

         للسياحة

                  تقدمي حتليل قـوي    
ـايل؛   ــع احلــ                    للوضـ
                          وتعـــــــــــــــــــديل 

  ال توجد دورة
        املعـــين  (                     املــدير التنفيـــذي  
ــق اإلدارة ــرغ   )                بفريـ           املتفـ

   "             نامج والتنسيق   الرب "    ل
     نعم       سنتان  نعم

ــدم إىل   ــر املقــ                           التقريــ
                        اجمللـــــس التنفيـــــذي 

                 واجلمعية العامة؛

                    نعــــم، األهــــداف 
ــة،   ــة لأللفيـ                        اإلمنائيـ

  ،     انية    اجلنس         القضايا  
                الدول األعضاء   ال
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  مشاورات  امليزانيةالتخطيط االستراتيجي وعملية   أدوات التخطيط االستراتيجي

  
اخلطة 

  الغرض  مبوافقة  االستراتيجية
                   دورة التخطــــــيط 

  الوحدة املسؤولة            االستراتيجي

 متصلة
بدورة 
  )٦٩(نيةاامليز

الدورة واملواءمة 
مع اخلطة 
  االستراتيجية

ـتخدام                     اســــــــــ
  ة ـ                اإلدارة القائمـ 
             على النتائج

                      االســـــتعراض بـــــني 
ــيط                        دوريت ختطــــــــــ

           استراتيجي

ــة                               اخلطــــــــــــــــــــــ
                        االســـــــــــتراتيجية  
                       تتنـــــاول مـــــسائل 

          على صعيد   /     شاملة
         املنظومة

      مسبقة          مشاورات  
ــسات   ــع مؤســ                    مــ

ــ ــم ـ        منظــ              ومة األمــ
        املتحدة

مشاورات 
  تعليق  أخرى

ــة   ــة التنفيذيــ                         اخلطــ
                   للكتــاب األبــيض   

                       املقدمـــــــــــــة إىل  (
                    اجمللـــس التنفيـــذي 

   )           كل ستة أشهر

               اجمللس التنفيذي

                      اإلجـــــــــــــراءات 
ــررة وفقــــــاً               ً              املقــــ
              لتطور األوضاع

                          التقرير املتعلق بتنفيـذ    
                           وتقيــــــيم برنــــــامج  

         العمل؛ 
                      خطة تنفيـذ الكتـاب    

      إىل   ة     املقدم (       األبيض  
                        اجمللـــــس التنفيـــــذي 

   )           كل ستة أشهر

ـــ  ــر، البيئـــ    ة،                          الفقــــ
ــة   ــة العامليـــ                           املدونـــ
                      ألخالقيـــــــــــــات  

         السياحة

الوكالة الدولية 
  للطاقة الذرية

ــتراتيجية                         االســـــــــ
              املتوسطة األجل

            جملس احملافظني
             املؤمتر العام

ــتفكري يف                        الـــــــــــ
ــديات                        التحـــــــــــ
                     والتطـــــــــــورات 
                         اجلديــــــــــــــــــدة 
ــا   ــصدي هلــ                     والتــ
               على حنو أفضل،   
                   وتوفري إطار عـام    
                    وتوجيهـــــــــــات 
                    إلعــــداد بــــرامج 
                  ودورات امليزانيـة  
                  لفتــرات الــسنتني 

        الثالث 

          ست سنوات

                        يف مكتــــب الــــسياسات 
ــام،    ــدير العــ ــابع للمــ                                    التــ

                 املركزيـــــــــة                  الوظيفــــــــة  
ــسياسات   ــيط الـــ                            لتخطـــ
                      وصــوغ االســتراتيجيات 

   )    ٢٠١١          أنشئت عام  (

  ال

           مواءمــــة             ســــنتان،
ــع االســتراتيجية                       م

          طة األجــل ـ        املتوســ
                ثــــــالث دورات  (

         طــــــة  خل              ميزانيــــــة 
ــتراتيجية                           اســــــــــــ

   )     واحدة

     نعم

                           تقــارير املــدير العــام   
ــشكل   ــة بــــ                          املقدمــــ

ــتظم إىل  ــات             منـ          هيئـ
                     وضــــع الــــسياسات 

                      الوكالـــة الدوليـــة   يف 
  :                           للطاقــــــة الذريــــــة 

ــافظني   ــس احملـــ                       جملـــ
ــن       ٣٥                    املؤلـــــف مـــ

                      عــضوا وذلـــك مـــن  
ــن   ــر عـ                        خـــالل تقريـ
                         تنفيــذ االســتراتيجية  
                       املتوســـــطة األجـــــل 
ــة كــل    ــدم يف هناي ُ                       ُيق
                     فترة من فترات هذه    

              االستراتيجية 
                           التقريــــــر املرحلــــــي 
ــد    ــدة بع ــصف امل                        ملنت
ــسنة األوىل   ــهاء ال                        انت
                         مــن فتــرة الــسنتني؛    

ــر أداء  ــربامج               تقريـ           الـ
ــرة   ــة فتــــــ                              يف هنايــــــ

        السنتني

    داف                   نعــــم، األهـــــ 
ــة  ــة لأللفيـــ                          اإلمنائيـــ

           املتعـــددة             والقـــضايا 
ــل                           اجلوانــــــب مثــــ
ــشرية   ــصحة البــ                        الــ

              ج الـسرطان،      وعال
                    واألمـــن البـــشري، 
                      وإدارة موارد املياه،   
                          والتطبيقـــــــــــــــات 
                     الــصناعية والرصــد  

        البيئي

               بعــض مؤســسات 
                      منظومـــــة األمـــــم 
ــالل   ــدة خــ                     املتحــ
ــة التخطــيط                      مرحل
ــة                          مثـــــــل منظمـــــ
                    األغذيــة والزراعــة 
                   ومنظمـــة الـــصحة 

         العاملية
  

              الدول األعضاء
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                      املرفق الثاين اجلزء ألف

                     والتكاليف املتصلة هبا            حجم الوثائق   :               تكاليف املعامالت    

   )    ٢٠١٢     مايو  /               املشتركة حىت أيار        التفتيش                                       باالستناد إىل الردود على استبيانات وحدة  (    
                     التكاليف ذات الصلة                               حجم وثائق التخطيط االستراتيجي         املنظمة 

   :    ٢٠١١-    ٢٠١٠                 اإلطار االستراتيجي              األمم املتحدة
  )      معـة                               الـذي يـشمل الكراسـات اجمل       (                               صفحات منها اجلزء الثـاين          ٥٠٦

        صفحة   ٤٨٢       وجمموعه 

  

                                               مكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة املعــــــين  
                 باملخدرات واجلرمية

                                                                   تقوم بذلك وبشكل مركزي شـعبة ختطـيط الـربامج وامليزانيـة يف                     صفحة  ١٨  :     ٢٠١١-    ٢٠٠٨            االستراتيجية 
                                             املقر، ولذلك ال يوجد لدى املكتب تفصيل للتكاليف

          صفحة  ٣٠  :     ٢٠١٣-    ٢٠١٠     األجل                     االستراتيجية املتوسطة                            برنامج األمم املتحدة للبيئة
           صفحات ٩  :                                       اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل                   موئل األمم املتحدة 

ــشؤون    ــدة لــ ــم املتحــ ــية األمــ                                            مفوضــ
        الالجئني

                      وثيقـة مـن حـوايل    -                                                   حملة عن خططها يف نشرة تسمى التقريـر العـاملي           
                                                          صفحة لكنها مصحوبة بقرص مدمج إىل جانب فصول قطرية             ١٢٠
                                             صفحات تتعلق بأربعني عملية يف مجيع أحناء العامل ٥- ٤     من       منفصلة

                                                           تكلفة نشر التقرير العاملي غري متوفرة عند كتابة هذا التقرير 

        صفحة  ١٥  :     ٢٠١٣-    ٢٠١٢                             األولويات االستراتيجية العاملية                              املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
        صفحة   ١٦٠  :     ٢٠١١-    ٢٠١٠                       خطة اإلدارة االستراتيجية 

  

                            املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل               وكالــة األمــم
                                الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

        صفحة  ٥٠     حوايل   :                         االستراتيجية املتوسطة األجل
        صفحة  ٧٠     حوايل   :                                خطط التنفيذ امليدانية مع املرفقات

                                                                        ال يشكل التحرير والطباعـة والترمجـة والتوزيـع تكـاليف رئيـسية             
             رة الــسنتني،                بالنــسبة لفتــ  .                                           مقارنــة باجلهــد املبــذول لوضــع الوثيقــة

                                 دوالر مـن دوالرات الواليـات         ٣٠     ٠٠٠                      تكلف الوثائق حـوايل   
    .       املتحدة

  :     ٢٠١١-    ٢٠٠٨                                                       اخلطــة االســتراتيجية لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي                             برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
       صفحة    ٤٥

Aiming Higher: Strategic priorities for a stronger UNDP :  صفحة  ١١        
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                     التكاليف ذات الصلة                               حجم وثائق التخطيط االستراتيجي         املنظمة 
        صفحة  ٤٣  :                       وثيقة اخلطة االستراتيجية              ملتحدة للسكان            صندوق األمم ا

        صفحة  ٣٢  :                   استعراض منتصف املدة
                                                                     ال توجــد معلومــات حمــددة بــشأن تكــاليف الترمجــة والطباعـــة       

          والتوزيع
ــام                 اليونيسيف ــرَّت ع ــتراتيجية املتوســطة األجــل، أُق ــة االس ــة اخلط   ،     ٢٠٠٥                                      ُ  َّ                         وثيق

ــها     ١١١              وكانــت مــن  ــائج   ٤٣                  صــفحة، من    .                             صــفحة ملــصفوفات النت
ــائج حتــدَّث كــل عــامني، وُحــدِّثت النــسخة     ُ  ِّ                             وكانــت مــصفوفات النت             َّ                        

   .      صفحة  ٣٩           وكانت من     ٢٠١٢                      األخرية من املصفوفات عام 

  

                         باللغـــات اإلنكليزيـــة   (ُ   ِ                          ً                ُترجِمـــت اخلطـــة االســـتراتيجية داخليـــاً            صفحة  ٣٢  :     ٢٠١٣-    ٢٠٠٨                 اخلطة االستراتيجية                        برنامج األغذية العاملي 
   )   نية                                 والفرنسية والعربية والروسية والصي

        مبـا يف    (           يـورو     ٨    ٢٠٩  :              نسخة هـي     ١٠    ٠٠٠                          الكلفة اإلمجالية ل  
              دوالر مـن      ١٠     ٥٠٠    أي     ) (                             يورو للرسـوم البيانيـة      ١    ٨٨٠    ذلك

    ١٤                                                         دوالرات الواليــات املتحــدة حبــسب ســعر الــصرف بتــاريخ   
   )    ٢٠١٢      نوفمرب  /           تشرين الثاين

ــدمات    ــدة خلــ ــم املتحــ                                          مكتــــب األمــ
         املشاريع

ــسية واإلســبانية واســتغرق ذلــك حــوايل        ة     صفح  ٣٠     حوايل   :                 اخلطة االستراتيجية ــاً إىل الفرن ُ           ً                                                          ُترمجــت داخلي
                  دوالر يف اجملمـــوع  ٨    ٠٠٠ (                                          أربعــة أســابيع مــن وقــت املــوظفني      

ــات وحــدها  ــع حــوايل       ).                    للمرتب ــة والتوزي                                                 وبلغــت تكــاليف الطباع
    ).      دوالر  ١٥    ٠٠٠

                   صفحة باإلنكليزية   ١٤١  :     ٢٠١٣-    ٢٠١٢                برنامج وميزانية                      منظمة العمل الدولية
             ة بالفرنسية     صفح   ١٦٥
             باإلسبانية   ١٧٢

        صفحة  ١٧  :     ٢٠١٥-    ٢٠١٠  :                 الرؤية واألولويات

  

        صفحة  ٣٤  :     ٢٠١٩-    ٢٠١٠                 اإلطار االستراتيجي                        منظمة األغذية والزراعة
        صفحة   ٢٤٠  :                                              العمل وامليزانية الربناجميان يف اخلطة املتوسطة األجل

      ٢٠١٣-    ٢٠١٢                              برنــامج العمــل وامليزانيــة   /                        اخلطــة املتوســطة األجــل 
   )      دوالر   ٢٣٢    ٠٠٠        الطباعة  و       الترمجة (

      ٢٠١٣-    ٢٠١٢                              برنامج العمـل وامليزانيـة       /                   اخلطة املتوسطة األجل  
   )      دوالر  ٢١     ٤٠٠                الترمجة والطباعة  (             مرفقات شبكية 

      ٢٠١٣-    ٢٠١٢                              برنامج العمـل وامليزانيـة       /                   اخلطة املتوسطة األجل  
   )      دوالر  ٥٤    ٢٠٠                الترمجة والطباعة  (               مذكرات معلومات 
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                     التكاليف ذات الصلة                               حجم وثائق التخطيط االستراتيجي         املنظمة 
ــ   (    ٢٠١٠                             اســـتعراض منتـــصف املـــدة       ٥٢    ٢٠٠              ة والطباعـــة         الترمجـ

    ).    دوالر
          صفحة  ٩٤     حوايل                          منظمة الطريان املدين الدويل

        صفحة   ١١٤  :                              اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل                     منظمة الصحة العاملية
        صفحة  ٤٥  :                   برنامج العمل العام

  

         صفحة   ٤٠         ال تتجاوز   :                 وثيقة استراتيجية                      االحتاد الربيدي العاملي 
        صفحة  ٤٠     جاوز     ال تت  :                   خطة األعمال املصاحبة

  

          صفحة   ١٢٠     حوايل   :                 اخلطة االستراتيجية                     االحتاد الدويل لالتصاالت
 ُ         ً                     ُ  َ                                           ُتنشر أساسـاً علـى شـبكة اإلنترنـت وال ُتنـَتج النـسخ الورقيـة إال                         صفحة  ٢٠  :     ٢٠١٥-    ٢٠١٢                 اخلطة االستراتيجية                              املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

     ً                         بناًء على طلب األعضاء والشركاء
        صفحة  ١٦  :                 اخلطة االستراتيجية        لدولية                املنظمة البحرية ا

        صفحة  ٣٤  :                         خطة العمل الرفيعة املستوى
  

          صفحة  ٥٩  :     ٢٠١٥-    ٢٠١٠                              اخلطة االستراتيجية املتوسطة األجل                                  املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
ــة    ــدة للتنميـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ                                                 منظمـــ

           الصناعية 
                 صفحة أو أكثر   ٦٠  :                          اإلطار الربناجمي املتوسط األجل

        صفحة   ١٢٥     حوايل   :            وامليزانية       الربنامج
    ٣٠  :                                                                  اســـتعراض منتـــصف املـــدة لإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل

      صفحة

                                                                        استجابة ملبادرة اليونيدو الرامية إىل تقلـيص اسـتخدام الـورق، ال            
  ُ                                          ً ُتطبع الوثائق التشريعية إال بكميات حمدودة جداً

        يورو  ٢٠     ٠٠٠   ايل   حو  :       الترمجة        صفحة  ٣٢  :             الكتاب األبيض                        املنظمة العاملية للسياحة
                ميكـن لألعـضاء      .   ُ                                    ال ُتطبع الوثائق القانونية لالجتماعات      :        الطباعة

                                                 االطالع عليها بالرجوع إىل شبكة اإلنترنت وطبع نسخ هلم
                               الوكالة الدولية للطاقة الذرية

         صفحات ٨   ):     ٢٠١٧-    ٢٠١٢ (                         االستراتيجية املتوسطة األجل      )  ٧٤ (
        صفحة ٠  ١٨     حوايل    ):     ٢٠١٣-    ٢٠١٢ (                  الربنامج وامليزانية 

        يورو ٢    ٢٠٠

__________ 
ّ                                                                                                                                            أعّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثاين أقـصر وثيقـة خاصـة باخلطـة االسـتراتيجية يف منظومـة األمـم املتحـدة بعـد موئـل األمـم املتحـدة                   )  ٧٤ (           وتكـاليف    .   

  .                   نظمات الدولية األخرى                  هي األقل مقارنة بامل        إنتاجها 
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                      املرفق الثاين اجلزء باء

                       املوارد املخصصة للعملية   :              تكاليف املعامالت    

   )    ٢٠١٢                                                                   باالستناد إىل الردود على استبيانات وحدة التفتيش املشتركة حىت أيار مايو  (    
  التكاليف املالية ل

 املنظمة
الوقت الذي استغرقه 

 )وحدة التنسيق املركزية(املوظفون املكلفون  البحث/اإلعداد
 الذي استغرقته الوقت

 التوزيع/الطباعة الترمجة املشاورات الداخلية

             األمم املتحدة

                             ماليــني دوالر إلطــار األمــم      ١٠,٣       حــوايل 
                                      املتحدة االستراتيجي فقط واملبلغ عبارة عن 
                                                  كلفة الوقـت الـذي أمـضاه موظفـو األمانـة           
                                           يف خدمــة أعمــال خمتلــف اللجــان واهليئــات 

) A/57/387 ١٦٢         ، الفقرة   (   
         أشهر  ٤- ٣

                                    اإلطــــار االســــتراتيجي للفتــــرة 
     ٥٠٦        مبجموع     ٢٠١١-    ٢٠١٠

   مع  (                          صفحات منها اجلزء الثاين     
ــة  ــات اجملّمعــ ّ            الكراســ ــدد   )                      وعــ

     مكتب  (         صفحة      ٤٨٢        صفحاته  
                                        ختطــــــيط الــــــربامج وامليزانيــــــة 

  )        واحلسابات
          األونكتاد

*       
                       مكتب األمـم املتحـدة     
                          املعــــــين باملخــــــدرات 

       واجلرمية
      شهران

ــة ف       موظــف ــة الفني           وموظــف  ٤-                          مــن الفئ
ــة ف  ــة الفني ــة   ٥-                        مــن الفئ                       وموظــف مــن فئ
  ٦  ع -               اخلدمات العامة خ

   

                         برنامج األمـم املتحـدة     
ــة ف        ً  شهراً  ١٢        للبيئة  ــة الفني           وموظــف  ٥-                                موظــف مــن الفئ

     ٢-                 من الفئة الفنية ف

             وموظفـان    ٥-                                  موظفان مـن الفئـة الفنيـة ف             ً  شهراً  ٢٤                  موئل األمم املتحدة 
     ٤-   ة ف              من الفئة الفني

ــم   ــية األمــــــ                              مفوضــــــ
ــسامية   ــدة الـــــ                               املتحـــــ

              لشؤون الالجئني 
            أسابيع  ٥       شهران

__________ 

  .                  مل يرد على االستبيان   *  
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  التكاليف املالية ل
 املنظمة

الوقت الذي استغرقه 
 )وحدة التنسيق املركزية(املوظفون املكلفون  البحث/اإلعداد

 الذي استغرقته الوقت
 التوزيع/الطباعة الترمجة املشاورات الداخلية

ــية الــــــسامية                              املفوضــــ
             حلقوق اإلنسان

**       

  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٣٠ ٠٠٠  موظفان      ً شهرا ١٢أكثر من  األونروا 
برنامج األمم املتحدة 

 اإلمنائي
    أشهر ٤-٣       ً شهرا ١٥

صندوق األمم 
 ملتحدة للسكانا

          ً شهرا ١٨

       أشهر ٩          اليونيسيف

ــة ف   ــة الفني           وموظــف  ٥-                                موظــف مــن الفئ
                          وموظـف مـن الفئـة        ٤-                    الفئـة الفنيـة ف       من

   ٢- ف       الفنية
ُ                                                 ُيـــستثىن مـــن ذلـــك الوقـــت الـــذي أمـــضاه  

   ٥- ٣                                         املوظفــــون والــــذي يعــــادل حــــوايل 
    ١٥                             أشــهر عمــل ال تزيــد عــن -        أشــخاص 

   ١-                 والفئـة مـد     ٥-    ً                      شخصاً من الفئة الفنية ف    
   ٢                                              مجيــــع شــــعب املقــــر وعلــــى األقــــل   يف

                                    أشــهر عمــل ملــوظفني مــن الفئــة -      شــخص 
                       يف سبعة مكاتب إقليمية ٥-        الفنية ف

         أشهر  ٧- ٥
َ          باإلضافة إىل ذلـك، ُعِقـَدت        ِ ُ                 
                               ثـــــالث اجتماعـــــات مـــــن 
ــة وعـــــدة    ــارج امليزانيـــ                                     خـــ
ــة مــع                                اجتماعــات غــري رمسي

             الدول األعضاء

  

برنامج األغذية 
 العاملي 

          ً شهرا ٢٤

ملتحدة مكتب األمم ا
 خلدمات املشاريع

   دوالر١٥ ٠٠٠  دوالر٨ ٠٠٠   عدة أشهر

__________ 

  .             من االستبيان  ١٣               ترد على اجلزء  مل    **  
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  التكاليف املالية ل
 املنظمة

الوقت الذي استغرقه 
 )وحدة التنسيق املركزية(املوظفون املكلفون  البحث/اإلعداد

 الذي استغرقته الوقت
 التوزيع/الطباعة الترمجة املشاورات الداخلية

       أشهر  ١٠                    منظمة العمل الدولية
   )         يف املائة  ٥٠ (                        موظفني من الفئة الفنية   ١٠

ــة     ــدمات العامـــ ــة اخلـــ ــن فئـــ ــف مـــ                                                       موظـــ
  )     املائة  يف   ٥٠ (

        أشهر  ١٠- ٨

                             منظمــــــــة األغذيــــــــة 
      ً  شهراً  ٢٤       ً  شهراً  ٢٤         والزراعة

                     مـــل وامليزانيــــة                برنـــامج الع  /                             اخلطـــة املتوســـطة األجـــل   
        دوالر   ٢٣٢     ٠٠٠   ،    ٢٠١٣-    ٢٠١٢

                                   برنـــامج العمـــل وامليزانيــــة    /                             اخلطـــة املتوســـطة األجـــل   
        دوالر  ٢١    ٤٠٠               ، مرفقات شبكية     ٢٠١٣-    ٢٠١٢

                                برنـــامج العمـــل وامليزانيـــة  /                          اخلطـــة املتوســـطة األجـــل
        دوالر  ٥٤    ٢٠٠                 ، مذكرات معلومات     ٢٠١٣-    ٢٠١٢

       دوالر  ٥٢    ٢٠٠  :     ٢٠١٠                   استعراض منتصف املدة 
ان املدين منظمة الطري

  الدويل
     أشهر٥-٣         موظفني  ٣   أشهر ٦

   ٤- ٣                                     موظفني بدوام كامل؛ على األقـل         ٥       ً  شهرا  ٢٤-١٨ منظمة الصحة العاملية 
                        موظفني يف كل مكتب إقليمي

         ً  شهرا  ١٢-٩

االحتاد الربيدي 
  العاملي

             ً شهرا ٣٠

االحتاد الدويل 
  لالتصاالت

             ً  شهرا  ١٨-١٢

املنظمة العاملية 
  اد اجلوية لألرص

ــة ف         ً شهرا ٣٦ ــة الفني           وموظــف  ٥-                                موظــف مــن الفئ
   ٦  ع -                      من فئة اخلدمات العامة خ

    

املنظمة البحرية 
  الدولية

                         يف املائــــــة مــــــن   ٤٠-  ٣٠         موظفان    أشهر٦
             الوقت اإلمجايل

  

املنظمة العاملية 
  للملكية الفكرية 

     أشهر ٦         ً شهرا ١٢

منظمة األمم املتحدة 
  للتنمية الصناعية

ّ                        موظف بدوام كامل وعّدة مـوظفني بـدوام               ً شهرا ١٢                   
       جزئي 

    



 

 

A
/67/873 

 

87 
13-34463 

  التكاليف املالية ل
 املنظمة

الوقت الذي استغرقه 
 )وحدة التنسيق املركزية(املوظفون املكلفون  البحث/اإلعداد

 الذي استغرقته الوقت
 التوزيع/الطباعة الترمجة املشاورات الداخلية

املنظمة العاملية 
  للسياحة

   يورو٢٠ ٠٠٠       ً شهرا ١٨         ً شهرا ٢٤

الوكالة الدولية للطاقة 
  الذرية

         موظفني ٣       ً شهرا ١٢

   يورو٢ ٢٠٠       ً شهرا ١٢   )  ٧٥ (

__________ 
  .ُ  ِ                                          ُحِسبت كجزء من العمل املنتظم لكبار مدراء الربامج   )  ٧٥ (
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        الثالث      املرفق 

                          توصـيات وحـدة التفتـيش    ً        ًء علـى                اختاذهـا بنـا     كة              ِ      املنظمـات املـشارِ          علـى      ن                  ّ   إلجراءات اليت يتعيّ           حملة عن ا      
   )JIU/REP/2012/12   (       املشتركة

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

التأثري 
       

املتوخى
      

 

جملس الرؤساء التنفيذيني
                     

  
األمم املتحدة
           

*  
األونكتاد
        

 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
                         

 

برنامج األمم املتحدة 
                   

للبيئة
      

صندوق األمم املتحدة للسكان 
                        

 
موئل
    

األمم املتحدة 
            

 
مفوضية 
       

األمم املتحدة ل
             

شؤون الالجئني
           

 
اليونيسيف

        
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
                                     

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
                              

 
األونروا
      

 
هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني   
                                                 

ومتكني املرأة
         

برنامج األغذي 
           

ة العاملي
        

منظمة األغذية والزراعة 
                     

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
                             

منظمة الطريان املدين الدويل 
                       

 
منظمة العمل الدولية
                   

املنظمة البحرية الدولية 
                      

االحتاد الدويل لالتصاالت 
                   

 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين       
                                      

بفـريوس  
        

ص املناعة البشرية
نق

                
  

 
اليونسكو
       

 
اليونيدو
       

املنظمة العاملي 
            

ة لألرصاد اجلوية
              

 
االحتاد الربيدي العاملي
                   

 
 امل

نظمة
    

العاملية للسياحة
               

 
منظمة الصحة
           

العاملية
       

 
منظمة
     

العاملية للملكية الفكرية
                       

  

ــاذ                           الختــــــــــــــــــ
التقرير           إجراءات

          للعلم
ههههههه هههههههه هههههههه ههه ه ه)ج(  ١        التوصية 
                           ه  )د(  ٢        التوصية 

ههههههه هههههههه هههههههه ههه ه ه )ه(  ٣    صية     التو
ووووووو وووووووو وووووووو ووو و )ج(  ٤        التوصية 
ووووووو وووووووو وووووووو ووو و )ج(  ٥        التوصية 

   . ة        التشريعي    يئة        جانب اهل             اختاذ قرار من  ب      توصية    : و   :               التعليق التفسريي
    .                الرئيس التنفيذي     جانب    من       إجراء      اختاذ  ب      توصية    : ه  
   .          هذه املنظمة     جانب                     تتطلب اختاذ إجراء من     ال     توصية   :    

             مالية كبرية؛         وفورات  ) و (   ؛        الفعالية      تعزيز    ) ه (   ؛                الضوابط واالمتثال      تعزيز    ) د (   ؛                التنسيق والتعاون      تعزيز    ) ج (           الفضلى؛              نشر املمارسات ) ب (   ؛       املساءلة      تعزيز    ) أ (   :             التأثري املتوخى
   .        غري ذلك ) غ (   ؛       الكفاءة      تعزيز    ) ز (  

                               وبرنـامج األمـم املتحـدة        ،                                              ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       ،           األونكتاد            باستثناء ST/SGB/2002/11            يف الوثيقة          ذكرها                               تشمل مجيع الكيانات الوارد      *
   .          واألونروا ،           شؤون الالجئني                     األمم املتحدة السامية ل        ومفوضية   ،                                      برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   و ،      للبيئة
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