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 موجز

 الفقرة توجيهات الدورة الثالثة والعشرين بعد املائة للمجلس  بناء على(327من الوثيقةة   37/REP)، 

 ُتعرض تقارير وحدة التفتيش املشرتكة على جلنيت املاليةة والننةامم مشةفوعة بتعليقةات املةدير العةام      

 )وتعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني إن وجدت( الستعراضها وإبداء التعليقات عليها.

 

 

 

 التوجيهات امللتمسة من جلنة املالية

     إّن جلنة املالية مدعوة إىل أخذ العلم باملعلومات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشةرتكة املرقةق طيةه

 ما لديها من تعليقات للمجلس. وإىل إبداء
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210814    180814    14-58440 (A) 

*1458440*  

 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال املؤقت* 731)أ( و  42البندان 

ــاة      ــة  األنشـ ــأل التنميـ ــن أجـ ــة مـ ــاة التنيي مـ األنشـ
تضالع هبا منظومة األمـم املتحـدة مـن     اليت التنيي مة  

 أجأل التنمية
    وحدة التيتيش املشتركة

ــ م       ــار املنســيم امليــيمم لدمــم املتحــدة وتعيين ــة ايتي مبــا ذ كلــ   عملي
 هتيئت م وتدرمب م وتيدمي الدعم ألعماهلم

  
 م كرة من األمم العام  

 
 إضافة  

متشـر  األمـم العـام  ـين إيـأل إا أعضــاة اجلمعيـة العامـة تعليياتـ  وتعلييـا   لــ            
ــة   ــ مم ذ منظوم ــيش     الرؤســاة التنيي ــر وحــدة التيت األمــم املتحــدة املعــن  التنســيق  شــين تيرم

عملية ايتيار املنسيم املييمم لدمم املتحدة وتعيين م  مبا ذ كلـ  هتيئتـ م   ”املشتركة املعنون 
 (.A/69/125)انظر “ وتدرمب م وتيدمي الدعم ألعماهلم
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 موجز 
عمليـة ايتيـار املنسـيم امليـيمم     ”د وحدة التيتـيش املشـتركة ذ تيرمر ـا املعنـون     حتدِّ 

 “لدمــــم املتحــــدة وتعيينــــ م  مبــــا ذ كلــــ  هتيئتــــ م وتدرمبــــ م وتيــــدمي الــــدعم ألعمــــاهلم
املنســيم امليــيمم وتعيينــ م  ( التحــدما  الاليــة الــيت تواجــ  عمليــة ايتيــار  A/69/125 )انظــر

وحتلِّل ا  فضاًل عـن األنشـاة املرتباـة  ت يئـة املنسـيم امليـيمم وتدرمبـ م وتيـدمي الـدعم هلـم            
 وتيدِّم ك ل  توصيا  ُمراد هبا أن تؤدي إا حتسينا  ذ عملية االيتيار والتعيم.

  الـواردة ذ  وتعك  امل كرة آراة مؤسسا  منظومـة األمـم املتحـدة  شـين التوصـيا      
التيرمر. وقـد ُجمعـت  ـ آل اءراة اسـتنادًا إا امسـ اما  امليدمـة مـن املنظمـا  األعضـاة ذ          
ــالتيرمر       لــ  الرؤســاة التنييــ مم ذ منظومــة األمــم املتحــدة املعــن  التنســيق  الــيت رحبــت  

 وأمَّد   عض استنتاجات .
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 ميدمة - أوال 
عمليـة ايتيـار املنسـيم امليـيمم     ” تيرمر ـا املعنـون   حتدِّد وحدة التيتـيش املشـتركة ذ   - 7

 “لدمــــم املتحــــدة وتعيينــــ م  مبــــا ذ كلــــ  هتيئتــــ م وتدرمبــــ م وتيــــدمي الــــدعم ألعمــــاهلم 
ــار املنســيم امليــيمم وتعيينــ م    A/69/125 )انظــر  ( التحــدما  الاليــة الــيت تواجــ  عمليــة ايتي

وحتلِّل ا  فضـاًل عـن األنشـاة املرتباـة  ت يئـة املنسـيم امليـيمم وتدرمبـ م وتيـدمي الـدعم هلـم             
 وتيدِّم ك ل  توصيا  ُمراد هبا أن تؤدي إا حتسينا  ذ عملية االيتيار والتعيم.  

  
 تعلييا  عامة   - ثانيا 

شــتركة املتعلــق ترحِّــم مؤسســا  منظومــة األمــم املتحــدة  تيرمــر وحــدة التيتــيش امل    - 4
ــا أل       ــم املسـ ــدِّد معظـ ــدة حتـ ــع أن الوحـ ــ م  وتالحـ ــيمم وتعيينـ ــيم امليـ ــار املنسـ ــة ايتيـ  عمليـ
والتحدما  الر يسية كا  الصـلة  عمليـة االيتيـار والتعـيم. وُتعـرس املؤسسـا  عـن تيـدمر ا         

ــول امل      ــة  وتيــدم الل ــة  ومتواون ــًا  األدل ــة لام ــر مدعوم ــواردة ذ التيرم ــا و ال ــة لكــون النت مكن
ــر          ــن أن التيرم ــر م م ــت ال ــ  عل ــيم. وتشــإ املؤسســا  إا أن ــار والتع ــة االيتي لتحســم عملي

موصي دا مًا  اعتماد اجتاآل واضح للتغلم علت التحدما  اليت جرى حتدمـد ا  فـ ن الوحـدة     ال
 توفر ذ كثإ من الاال  ييارا  للنظر في ا.  

ــر معــرجي صــورة إ ا   - 3 ــار املنســيم   وتالحــع املؤسســا  أن التيرم ــة ايتي ــة عــن عملي  ي
املييمم وتعيين م  لكن  خيصِّص جزةًا كبإًا لكيالة أن معمـأل نظـام املنسـيم امليـيمم  يعاليـة.      
ــم        ــة األم ــ   إا أن منظوم ــا ذ كل ــق الوكــاال  مع  ــيش املشــتركة  وتتي وتشــإ وحــدة التيت

 إ اليت ني  ا  رنـامو األمـم   سيما من يالل التدا املتحدة قد أحرو  تيدمًا ذ   ا الصدد  ال
املتحدة اممنـا ي للوفـاة مبسـؤوليات  وفيـًا ماـار امدارة واملسـاةلة ااـاا م ـاو األمـم املتحـدة           
اممنا ي ونظام املنسيم املييمم  مبا ذ كل  حـاجز اليصـأل  ـم امل ـام. وتشـمأل  ـ آل التـدا إ        

الناحية املالية( وإعادة صـيا ة توصـيف   إنشاة وظا ف ملدمرمن قارمم )إكا كان كل   دمًا من 
وظا ف املمثلم املييمم ونواس املمثلم املييمم واملدمرمن الياـرمم  مـن أجـأل توضـيح سـبأل      
إدارة سإ أعمال  رنـامو األمـم املتحـدة اممنـا ي علـت أسـا، مـومي  ولكـي متسـ  للمنسـيم           

 املييمم االضاالع  دور م علت نااق املنظومة.
ــ - 2    مــرى  عــض الوكــاال  أن حــاجز اليصــأل  ــم امل ــام ذ نظــام املنســيم    ومــع كل

امليــيمم مبيــت مــا دون مســتوى اليعاليــة التامــة  وقــد أعر ــت عــدة وكــاال  ذ تعليياهتــا عــن  
ــ م       ــة  وعالقت ــوظييي للمنســيم امليــيمم  صــية عام ــدور ال ــيت تســاور ا  شــين ال الشــوا أل ال

  7 وج  ااصوا. وتتيق   آل املؤسسـا  مـع االسـتنتا     ربنامو األمم املتحدة اممنا ي علت 
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ال ي تشإ في  وحدة التيتـيش املشـتركة إا عـدم تـوافر  ـعور صـادق مبلكيـة مشـتركة لزمـام          
املبادرة فيما  م أعضاة  موعة األمم املتحدة اممنا ية  وتعزو املشكلة إا تضـارس ذ املصـا    

ا أهنم معملون علت تنسيق أعمـال فرمـق األمـم املتحـدة     مالوم لدور املنسيم املييمم  مشإًة إ
الياري  و م   صيت م ممثلم مييمم  ذ منافسٍة أمضًا مع أعضاة اليرمـق الياـري للحصـول    
علت املسـاحة والتمومـأل. وذ حـم تشـإ الوحـدة إا إمكانيـة معاجلـة  ـ آل املسـيلة مـن يـالل            

 ن  عـض املؤسسـا  مـرى أن النظـام الــا      نظـام لـادارة واملسـاةلة معمـأل علـت يـو ســليم  فـ       
لادارة واملساةلة ال مكيأل  صورة وافية حاجز اليصأل  ـم امل ـام. و امضـافة إا كلـ   تشـإ      
إحدى الوكاال  إا أن  متعم معاجلة مسيلة تيسيم العمأل علت يو أفضـأل  ـم أعضـاة ج ـاو     

 71 ســيم امليــيمم  وفيــًا للييــرا األمــم املتحــدة اممنــا ي علــت الصــعيد الياــري   ييــادة املن 
الـ ي اعترفـت فيـ  اجلمعيـة  يتيـة تعزمـز        71/447من قرار اجلمعيـة العامـة    741 و 771 و

تيســيم العمــأل  شــكأل أفضــأل  وضــرورة حتســم التنســيق  مــع األيــ   عــم االعتبــار والمــا     
نظومة األمـم املتحـدة وجتارهبـا ويرباهتـا وياا ـا االسـتراتيلية. ولكـأل  مـن         الكيانا  التا عة مل

   آل العوامأل أثر ذ إقناع مدمري الوكاال  واملوظيم  االنضمام إا   ا املسعت.
ــيمم. واقترحــت       - 5 ــاٍ  لتحســم أداة نظــام املنســيم املي واقترحــت عــدة وكــاال  آلي

ف مـن كبـار مـوظيي األمـم املتحـدة املنسـيم       إحدى املؤسسا  أن مضم  مع للموا م مؤلـ 
امليــيمم املتمرِّســم مــن كوي األداة العــا   مــن دون أن تــر ا م عالقــا  إدارمــة مبؤسســت م   
األصــلية  ليكونــوا ذ تصــر  األمــم العــام وحــدآل. ومــن  ــين كلــ  أن متــيح فرصــًا وظيييــة    

مــد مــن جاك يــة وظييــة  لدفــراد كوي املوا ــم مــن ؤتلــف مؤسســا  األمــم املتحــدة  وأن مز  
املنسق املييم  وأن م يِّئ الظرو  حيًا مدارة املوا ـم علـت الصـعيد املشـتر   ـم الوكـاال         

 وأن معاجل مسيلة االحتياظ  الرتبة الوظييية ملن منال ترقية أثناة عمل  كمنسق مييم.  
يون وأ ار  مؤسسة أيرى إا صـعو ة صـون االنابـاع  ـين املنسـيم امليـيمم متصـ        - 7

 الياد ما داموا ميسكون عيودًا لربنامو األمـم املتحـدة اممنـا ي. ورأ  أنـ  ميكـن جتنـم كلـ         
عن ارمق لومأل نظام املنسيم املييمم مركزما  واملضي ذ إوالـة الـروا ا اليا مـة  ينـ م و ـم      
ــيمم العمــأل  وصــي م         ــيح للمنســيم املي ــا مت ــة  مم ــن مؤسســا  املنظوم ــة م أي مؤسســة معين

 نا  ميسِّرة وداعمة جلميع وكاال  األمم املتحدة.كيا
وأ ار  عدة وكاال  إا أن حمدودمة املوارد املتاحـة قـد تعـوق قـدراهتا علـت معاجلـة        - 1

حـــدة التيتـــيش املشـــتركة  ذ النيـــال الـــيت أثـــإ  ذ التيرمـــر. فعلـــت ســـبيأل املثـــال  تـــدعو و 
ذ األمانـة العامـة إا إ ـداة قـدر أكـرب مـن       من التيرمر  مكتَم إدارة املوارد البشرمة  57 الييرة

ــيت تشــار  ذ نظــام       ــة العامــة لدمــم املتحــدة ال ــا  التا عــة لدمان ــدعم للكيان ــادرة وال روح املب
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املنســيم امليــيمم. ومشــإ املكتــم إا صــعو ة االســتلا ة علــت اليــور و صــورة مبا ــرة هلــ ا    
ال تتوافر حاليـًا لـدى اجلـزة األكـرب مـن       الالم نظرًا للييود اليا مة علت مستوى قدرات   وألن 

األمانة العامة املوارد املخصصة لتحدمد وهتيئة املر حم لوظيية منسق ميـيم. ومـع كلـ   فـ ن     
املكتم معتزم العمأل مع األجزاة األيرى من األمانة العامة مـن أجـأل اسـتعراجي اايـارا  الـيت      

ق عمليــة حتدمــد  ــؤالة املر ــحم قــد تتــيح وضــع وتنييــ  مبــادم توجي يــة مال مــة و/أو تنســي 
 وهتيئت م. احملتملم وفرو م

وركز   عُض التعلييا  علـت عمليـة ايتيـار املنسـيم امليـيمم وتعيينـ م. والحظـت         - 1
إحــدى املؤسســا  أن توصــييا   ــ آل الوظــا ف تركــز علــت العمــأل اممنــا ي األوســع نااقــًا    

سـيما الوكـاال  املتخصصـة      يانـا   وال قد ُمظ ر وضعًا  إ مؤا   النسـبة إا  عـض الك   مما
ــا  الدوليــة          ــرد االقتصــاد  أو العالق ــال معــم ال   ــا متخصصــون ذ   ــم موظيي  ألن معظ

التنمية الدولية  وما إا كل . وككر   عض املؤسسا  أن تكومن  مع املنسـيم امليـيمم    أو
نوعًا علـت صـعيد نـوع    ميتير إا التنوع من حيث املؤسسا  األصلية  حىت وإن كان معك  ت

اجلــن  والتوومــع اجلغــراذ. و امضــافة إا كلــ  أ ــار  املؤسســا  إا أنــ  علــت الــر م مــن   
سعي الربنامو اممنا ي إا الياظ علت حاجز اليصـأل  ـم امل ـام  فـ ن اجل ـود املب ولـة تواجـ         

مـم املتحـدة   صعو ا  حم مكون منشي نسبة مئومة مرتيعة من املنسيم املييمم  و  رنامو األ
اممنا ي. وككر  املؤسسا  أن من  ين توسيع نااق لثيأل الوكاال  دايأل  تمـع املنسـيم   

 املييمم أن خييف من واية   ا التحدي.
وذ حــم أعر ـــت الوكــاال  عـــن تيــدمر ا لالســـتنتا  الــ ي جـــرى التوصــأل إليـــ        - 9

أمضـًا أسـي ا لكـون االقتراحـا       واالقتراحا  فيما متعلق  تعيم املنسيم املييمم  فيـد أ ـد   
ــال        مل ــة. وعلــت ســبيأل املث تــؤد إا توصــيا  أكثــر وضــوحًا  شــين ســبأل حتســم  ــ آل العملي

ككر  املؤسسـا  أهنـا تعـي  علـت يـو مـا أ ـار  إليـ  وحـدة التيتـيش املشـتركة  أنـ               وفيما
 ميكـــن للميتشـــم أن إـــددوا  ارميـــة موضـــوعية مـــا إكا كـــان املر ـــحون مـــن  رنـــامو    ال”

  “املتحدة اممنا ي إظون  ـيي معاملـة تيضـيلية ذ املرحلـة الن ا يـة مـن عمليـة االيتيـار         األمم
ف هنا الحظـت أمضـًا أن إجـراة ميارنـة  حسـم املؤسسـة   ـم عـدد املر ـحم الـ من يضـعوا            
ملركز تيييم املنسيم املييمم وعدد املر ـحم النـاجحم الـ من جـرى تعيينـ م كـان ميكـن أن        

 مؤدي إا حتليأل أكثر تعميا.
الوكـاال   وعليت الوكاال  أمضًا علت أجزاة واردة ذ نص التيرمر. وسعت إحـدى   - 71

الـيت تشـمأل معلومـا  عـن التكـافؤ اجلنسـاص وتياصـيأل         35إا توضيح إ يال قـا م ذ الييـرة   
عن التواون اجلغراذ ذ عملية تعيم املنسيم املييمم  مشـإًة إا أنـ   ـري أمضـًا نشـر  عـض       
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تؤيـ    املنسيم املييمم ذ البعثا  السياسية اااصة  وأن عمليا  النشر   آل كـان منبغـي أن  
ذ السبان. وككر  أمضًا أنـ  كـان مـن األجـدى أن تتضـمن الييـرة تصـنييًا أكـرب للبيانـا            

متعلق حبيع السالم  وأ ار  إا أن مسؤولم ؤـتليم مضـالعون حاليـًا مب ـام      سيما فيما وال
مســؤواًل مشــغلون وظييــة نا ــم ذ   75متعــددة )امل ــام املزدوجــة(. ومــن  ــم  ــؤالة   نــا    

مسؤواًل مشغلون وظيية أمم عام مساعد  ومسؤوالن مشـغالن وظييـة    73 سالم  وعمليا  
. وككـر  أن مـن ضـمن  ـؤالة املسـؤولم   نـا  امرأتـان تشـغأل إحـداتا          4-مدمر  رتبـة مـد  

  مل تعـيَّن  4173(. وُنوِّآل  ينـ  ذ عـام   4-وظيية أمينة عامة مساعدة والثانية وظيية مدمرة )مد
 ذ وظيية نا م املمثأل اااا لدمم العام. “مب مة مزدوجة”الع سوى امرأة واحدة لالضا

وعلت صعيد تياسم التكاليف  الحظت الوكاال  أن التيرمر ال متضمن سوى اليليـأل   - 77
مســيلة  مــن املعلومــا  عــن  ــ ا املوضــوع   اســتثناة مــا متعلــق  تــدرمم املنســيم امليــيمم  ذ 

تعـالجو علـت    تكـاليف علـت الصـعيد احمللـي مبـدو أهنـا مل      تياسم التكاليف مركزمًا ميا أل تياسم ال
مــزال  نــا   عــض اللــب   علــت الصــعيد امليــداص    يــو وا . و النســبة لــبعض املؤسســا   ال

  ومـدى تغايـة   71  شين التكاليف اليت تندر  فعـاًل ضـمن ناـاق م ـام املنسـيم امليـيمم الــ       
زم تياســم التكــاليف علــت الصــعيد  تلــ  التكــاليف علــت الصــعيد املركــزي  وإا أي مــدى ملــ  

احمللي. ودعت املؤسسا  إا إضياة مزمـد مـن الوضـوح ذ  ـ ا الشـين علـت سـبيأل األولومـة.         
و امضــافة إا كلــ   أ ــار  إحــدى املؤسســا    نــاة علــت االســتنتا  الــ ي يلصــت إليــ     

ــرة     ــوارد ذ اليي ــيش املشــتركة ال ــي إضــافة تكــاليف التــ   777وحــدة التيت ــ  منبغ درمم   إا أن
ترتيبا  تياسم التكاليف املتعلية  املنسيم امليـيمم  ورأ  أن لـدى املؤسسـا  ميزانيـا       اإ

حمــدودة  وأهنــا تعــاص مــن قيــود حييييــة تتعلــق مبــدى إســ ام ا ذ ترتيبــا  تياســم التكــاليف    
 وككر  أن  منبغي النظر أمضًا ذ مصادر التمومأل األيرى.

  
 ددةتعلييا  علت توصيا  حم - ثالثا 

 7التوصية   
منبغي لللمعية العامة  من يالل عملية االستعراجي الشامأل ال ي  ري كـأل أر ـع    

سنوا   أن تضع أ دافًا اوملة األجـأل مـتعم حتييي ـا ذ  ـال تنـوع املنسـيم امليـيمم مـن         
ــواون  ــم الشــمال واجلنــوس واملنظمــة األصــلية. ومنبغــي للمللــ  االقتصــادي      حيــث الت

ذ إاار عملية االستعراجي الشامأل  أن مرصد تنيي  التدا إ املتخ ة لتحييـق  واالجتماعي  
   آل األ دا .
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تالحــع مؤسســـا  منظومـــة األمـــم املتحـــدة أن  ـــ آل التوصـــية موج ـــة إا اهليئـــا    - 74
ــوارد ذ      التشــرمعية  و ــي توافــق علي ــا  صــية عامــة وتؤمــد ا  إا جانــم االســتنتا  العــام ال

تنـــوع ذ صـــيو  املنســـيم امليـــيمم مـــن حيـــث التـــواون اجلنســـاص    التيرمـــر  ـــين حتييـــق ال
واملؤسسا  اليت ميتون من ا  والتواون  م  لـدان الشـمال و لـدان اجلنـوس  أمـر ميكـن املضـي        
ذ تعزمزآل ر م ما حتيَّق حـىت اءن مـن مسـتوى تنـوع مل مسـبق لـ  نظـإ ور ـم مـا ُسـلأل مـن            

 آل الرسـالة  ـددًا ذ اسـتعراجي السياسـا  الشـامأل      اجتاآل إ ايب. وقد أكد  الدول األعضاة  
ال ي  ري كأل أر ع سنوا   وأولت ا األولومة ذ ياة العمـأل كا  الصـلة اااصـة مبلموعـة     
األمم املتحدة اممنا ية. وعلـت النحـو املـ كور ذ التعلييـا  العامـة  أ ـار  مؤسسـا  كـثإة         

م امليـيمم اءتـم مـن املؤسسـا  األصـلية      إا أن معاجلة النيص ذ التنوع دايأل  تمع املنسي
 ستؤدي أمضًا إا دعم تنيي  حاجز اليصأل  م امل ام.

وأعرس  عض املؤسسا  عـن قليـ  إواة الييـام  تحدمـد أ ـدا   وأكـد أنـ  متيـق مـع           - 73
منبغــي حتييــق األ ــدا  علــت حســاس املبــدأ العــام  أي ايتيــار          رأي امليــتش اليا ــأل إنــ  ال   

كياةة لشغأل الوظيية  ر م تيميد تلـ  املؤسسـا  هلـ آل التوصـية. و امضـافة       املر حم األكثر
إا كل    دد  عض املنظمـا  علـت أتيـة وضـع تـدا إ تعـزو موا ـم املنسـيم امليـيمم مـن           
دايأل منظومة األمم املتحدة  وكيالـة أن تكـون عمليـة االيتيـار مسـتيلة عـن حلـم األنشـاة         

 سة األصلية واستعداد ا لتحمأل التكلية.التنيي مة اليت تضالع هبا املؤس
 

 4التوصية   
متعم علت املـدمرمن التنييـ مم ملؤسسـا  منظومـة األمـم املتحـدة الـ من مل مـوعزوا          

 عد إا مكاتم إدارة املوارد البشرمة لدم م  وضع وتنيي  مبادم توجي ية مال مـة لتحدمـد   
يئتــ م  أن ميومــوا  ــ ل  ذ أقــرس  املر ــحم احملــتملم ملنصــم املنســق امليــيم وفــرو م وهت 

 وقت ممكن.
وقبلـت هبـا  وأ ـد  مؤسسـا       4رحبت مؤسسا  منظومة األمم املتحدة  التوصـية   - 72

ــة امليترحــة. ورحبــت املؤسســا  أمضــا  عــدد مــن      كــثإة اســتعداد ا لوضــع املبــادم التوجي ي
صـــوا إا االقتراحــا  كا  الصـــلة الـــواردة ذ نـــص التيرمـــر  مــع ام ـــارة علـــت وجـــ  اا  

  اليت تدعو الكيانا  األيـرى التا عـة لدمـم املتحـدة إا  ـ ل ج ـود مماثلـة جل ـود         57 الييرة
  الـيت جـاة في ـا أنـ  مـتعم      53 رنامو األمم املتحدة اممنا ي لتعزمز التنـوع اجلنسـاص  والييـرة    

دة ذ عـدد  علت مجيع الكيانا  تسمية عدد أكرب من املر حم املؤ لم  علت أن تعكـ  الزمـا  
املر ـحم معــامإ التعــيم املالو ـة علــت يــو أفضــأل. و امضـافة إا كلــ   أ ــار  الوكــاال     
ــواردة ذ      ــا  الـ ــت  االقتراحـ ــيم  ورحبـ ــا  التييـ ــة  عمليـ ــاليف املتعليـ ــيلة التكـ ــا إا مسـ أمضـ
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 وضــــع  نــــد مكــــر، ذ امليزانيــــة لتغايــــة التكــــاليف املرتباــــة مبركــــز  77 و 71 الييــــرتم
ــيم ــ تيي ــ من مشــاركون        املنس ــاجحم ال ــاليف املر ــحم الن ــردِّ تك ــة ل ــيمم وإنشــاة آلي يم املي

 املركز.   ايتبار ذ
 

 3التوصية   
منبغـــي لدمـــم العـــام   وصـــي  ر ـــي   لـــ  الرؤســـاة التنييـــ مم ذ منظومـــة          
ــم ــة          األم ــم املتحــدة اممنا ي ــة األم ــن يــالل  موع ــادر  م ــن  التنســيق  أن مب املتحــدة املع

عراجي وتنييح إجراةا  التشغيأل املوحدة اااصة  اليرمق االستشـاري املشـتر   ـم    است إا
 الوكاال   حسم االقتضاة  من أجأل ما ملي 

كيالة إجراة عملية تر يح تتسم  يدر أكرب من االنيتاح ملر ـحم منتمـون    )أ( 
  اليعأل إا  مع املنسيم املييمم؛

مر ــحم مــدرجم علــت قــوا م      النظــر ذ إمكانيــة إجــراة ميــا ال  مــع     )س( 
التصيية  ناًة علت الم اليرمق  مما مسمح  تيدمي آراة استشارمة أفضأل إا ر يسـة  موعـة   

 املتحدة اممنا ية  شين املر ح األنسم لشغأل وظيية حمددة؛ األمم
تغيإ نظام التصومت الا  لتحدمـد العـدد األدا املالـوس مـن األصـوا        ) ( 

ــدة )ُمحبـــ  أن   ــدد األدا  ـــو    املؤمـ ــون  ـــ ا العـ ــدد املصـــوتم(     51مكـ ــة مـــن عـ  ذ املا ـ
إدرا  اســم مر ــح ذ قا مــة التصــيية الــيت ســتنظر في ــا ر يســة  موعــة األمــم      مــن أجــأل
 اممنا ية. املتحدة

أمد  مؤسسا  منظومة األمم املتحدة استعراجي وتنييح امجراةا  اااصـة  ـاليرمق    - 75
. وأ ـار  الوكـاال    3   علـت النحـو املالـوس ذ التوصـية    االستشاري املشتر   م الوكاال

إا أهنا تشاار اليلق املعرس عن  ذ التيرمر  شين التصور السا د  ـين عمليـة ايتيـار املر ـحم     
ــرجيح املؤسســا  كيــة     ــة”لوظــا ف املنســيم امليــيمم أســير  عــن ت علــت “ مر ــح الوكال

ــوارد ذ الييــ      ــة  علــت النحــو ال ــ ل   رحبــت املؤسســا    12رة حســاس الكيــاةة امل ني . ول
 اليرصة الـيت تتـاح مـن يـالل ج ـود اليرمـق لتيصـي سـبأل حتسـم النوعيـة العامـة للمر ـحم             
الــ من اتــار م املؤسســا   وكلــ   االرتيــاة مبســتوى األدوا  اليا مــة لضــمان النوعيــة. وذ  

  علــت “عمليــة تر ــيح تتســم  االنيتــاح”الوقــت نيســ   وذ حــم أمــد  الوكــاال  اعتمــاد  
النحو املالوس ذ الييرة اليرعية )أ( من التوصـية  فـ ن الـبعض اءيـر مل موضـح املسـا أل وراة       

   ا اجلانم من التوصية.  
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ورحبت املؤسسا  أمضا  االقتراح الوارد ذ الييرة اليرعية )س(   تاحة ييـار إجـراة    - 77
مشــورة أفضــأل إا  ميــا ال  مــع مر ــحم مــدرجم علــت قــوا م التصــيية  ممــا مســمح  تيــدمي 

ر يسة  موعة األمم املتحدة اممنا يـة  شـين املر ـح األنسـم لشـغأل وظييـة حمـددة  وأ ـار          
إا أن  ــ ا اايــار متــاح  اليعــأل ذ إجــراةا  التشــغيأل املوحــدة اااصــة  ــاليرمق االستشــاري   

ــ مم لدمــم ا      ــق  املر ــحم لوظــا ف املمــثلم التنيي ــم الوكــاال  فيمــا متعل ــام  املشــتر    لع
ــ  ميكــن توســيع        أو ــام  وأن ــم الع ــواس املمــثلم اااصــم لدم ــواس املنســيم اااصــم  أو ن ن

 استخدام . نااق
ــام  ف هنــا          - 71 ــرة اليرعيــة ) (  وجــ  ع ــد ا لليي ــت املؤسســا  عــن تيمي وذ حــم أعر 

اقترحــت أن منظــر اليرمــق االستشــاري املشـــتر   ــم الوكــاال  ذ التوصــية وأن ميـــدم أي        
ا  ذ  ــكأل توصــية إا  لــ  الرؤســاة التنييــ مم ذ منظومــة األمــم املتحــدة املعــن         تغــيإ

  التنسيق  عن ارمق  موعة األمم املتحدة اممنا ية.
  71 وعمومــًا  أعر ــت الوكــاال  أمضــًا عــن تيميــد ا لالقتراحــا  الــواردة ذ الييــرة  - 71
كـاال  إا مناقشـة سـبأل ووسـا أل     سيما دعوة ر ي  اليرمـق االستشـاري املشـتر   ـم الو     وال

 إتاحة املزمد من الوقت واألتية مجراة مناقشا   شين املر حم.
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يف ذلك  ، مبا وتعيينهماملقيمني لألمم املتحدة عملية اختيار املنسقني
  هتيئتهم وتدريبهم وتقدمي الدعم ألعماهلم 

  من إعداد

  فان بوستايستإ
  غوبيناثان أشامكوالنغاري

  وحدة التفتيش املشتركة

  ٢٠١٣ ،جنيف

  األمم املتحدة
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   تنفيذيموجز    
ذلك هتيئتهم وتدريبـهم    عملية اختيار املنسقني املقيمني لألمم املتحدة وتعيينهم، مبا يف              

  وتقدمي الدعم ألعماهلم
    JIU/REP/2013/3 

  اهلدف    
اهلدف من هذا التقرير هو تقييم سري العملية احلالية لتعيني املنسقني املقيمني لألمـم                

وبالوقوف على التحديات احلالية    . املتحدة وفعالية وكفاية آليات الدعم املؤسسي املتصلة هبا       
 هتيئتهم وتدريبهم وتقـدمي الـدعم ألعمـاهلم       ونسقني املقيمني وتعيينهم،    املاملتعلقة باختيار   

وبتحليل هذه التحديات وتكملة ذلك بتوصيات، من املتوقع أن يفضي ذلـك إىل وقـوع               
  .حتسن يف عملية االختيار والتعيني وكذا يف ملكية زمام املبادرة يف نظام املنسقني املقيمني

  يةواالستنتاجات الرئيس النتائج    
يتضمن التقرير ثالث توصيات، واحدة موجهة إىل اجلمعيـة العامـة واجمللـس               

االقتصادي واالجتماعي، وأخرى إىل األمني العام، أما الثالثة فإىل الرؤسـاء التنفيـذيني             
 ويتضمن التقريـر أيـضاً    . للمنظمات اليت تشكل جزءاً من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية        

 للتغيريات املقترح إجراؤها     اليت حتدد االجتاهات الرئيسية    " امللزمة غري"من التوصيات   اً  عدد
من أجل حتسني عملية االختيار والتعيني، مع ترك مسألة وضع أساليب حمددة إلجناز هذه              

  .التغيريات للمنظمات املعنية
وخلص التقرير إىل أن اإلطار املوضوع الختيار وتعيني املنسقني املقيمني أدى إىل              

ومشاركة، الفصل فيها واضح بـني        ومشوالًاً   الوكاالت أكثر وضوح   بنيمشتركة  عملية  
املنـسقني    هيئـة  ويرى معظم اجلهات املعنية أن جودة     . مراحل التقييم واالختيار والتعيني   

 حيث نوع اجلنس    اليوم من أي وقت مضى من     اً  حتسنت وأن التشكيلة أكثر تنوع    املقيمني  
بيد أنه رغم التحسن احلاصل يف التنوع، ال تزال هناك          . صليةواملوقع اجلغرايف واملنظمة األ   

يتعني التصدي هلا، زد على ذلك عدم تنفيذ مجيع الكيانات املعنية ألحكـام              مواطن خلل 
كافياً، ممـا أدى مبعظـم املنظمـات إىل         اً  املساءلة املتبادلة يف نظام اإلدارة واملساءلة تنفيذ      

  .تركة لزمام املبادرة يف نظام املنسقني املقيمنيالتشكيك يف مدى حتقيق امللكية املش
ويرى كل من املنسقني املقيمني واملنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة             

 اليت جيب على املرشحني اجتيازها بنجاح لكـي  -يف عملية مركز تقييم املنسقني املقيمني    
اً موضوعياً نزيهاً وعلى قـدر       امتحان -يستوفوا شروط التقدم لوظائف املنسقني املقيمني       

وموضـوعية   ملراقبة النوعية يزيد عملية االختيار عدالًاً عال من الكفاءة املهنية وتدبرياً ممتاز  
بيد أهنا حتتاج إىل تنقيح ويبني التقرير اجملاالت احلرجة اليت يـتعني أن يـشملها               . وشفافية
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وينبغي . تعراض املقبل لعملية التقييم   اهتمام جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت أثناء االس       
للمنظمات املشاركة أن تعني املزيد من املرشحني وينبغي أن جتسد الترشـيحات بـشكل           

وينبغـي  . أفضل التنوع املطلوب على صعيد اجلنس واملوقع اجلغـرايف وأصـل املنظمـة            
ـ         اً  للمنظمات املشاركة أيض   تملني أن تضع مبادئ توجيهية مالئمة لتحديد املرشـحني احمل

ولتحفيز املنظمات على استيفاء معيار التنـوع،       . ملنصب املنسق املقيم وفرزهم وإعدادهم    
من آليـة  اً يناشد املفتشان هذه املنظمات أن تنظر يف إحداث آلية لتسديد التكاليف انطالق        

 اً، ُتسدد مبوجبها للمنظمة كلي    ني املقيم نيتقاسم التكاليف اليت ستعمل قريباً يف نظام املنسق       
اً جزئياً تكاليف تقييم املرشح الناجح يف مركز تقييم املنسقني املقيمني والذي ينتمي أيض             أو

  .إىل فئات التنوع الثالث املستهدفة
ـ اً دور الفريق االستشاري املشترك بـني الوكـاالت      ويؤدي     تـصفية  يف اً حامس

ـ     ويتبع يف ذلك    . منصب املنسق املقيم  ملرشحني لشغل   ا واردة يف  األحكـام األساسـية ال
بشأن  احلامسة بعض املالحظات     على  التقرير يقفومع ذلك،   . املوحدةإجراءات التشغيل   

 التقرير جمموعة األمـم املتحـدة   ويناشد.  التشغيلية اليت حتتاج إىل معاجلة    الفريق ممارسات
 اليت يعمل هبـا الفريـق        املوحدة التشغيل إجراءات   أن تستعرض اإلمنائية، يف مجلة أمور،     

 تـسمية  عمليـة     مزيد من االنفتاح يف    حسب الضرورة لضمان  وأن تنقَحها    ارياالستش
قابالت وأن تبحث إمكانية دمج امل    ؛  جممع املنسقني املقيمني  يف    أصالً املوجودينملرشحني  ا

 نظام التصويت احلايل     تغري وأن؛  الفريق االستشاري طلب من   قائمة التصفية ب   مرشحيمع  
)  يف املائة مـن املـصوتني      ٥٠  أن يكون  يفضل (ؤيدة امل أدىن من األصوات  حداث عدد   إل
  . لينظر فيها رئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةالتصفيةمرشح على قائمة دراج إل

املعلنة  املعايري    يراعيان األمني العام ورئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية      وإذا كان     
ـ      ، فإهن املنسقني املقيمني يف تعيني   تنوع  اللتعزيز   الفريـق  شورة  ما مييالن كثرياً إىل العمل مب

املرشحني الذين حصلوا على أقوى     إذ عادة ما يعّينان     ،  االستشاري املشترك بني الوكاالت   
 املنظمات املشاركة ترى يف معظمها أن     زال  ترغم هذا، ال    و.  من الفريق االستشاري   دعم

تواصـل  لحداث نظام رمسـي ل    بإوبالتايل ميكن حتسينها    اً  عملية التعيني ليست شفافة متام    
 الفريـق   جتاهني بني رئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأعضاء       اال  كال  يف وإبداء الرأي 
عملية االختيـار مـع املراعـاة       الفريق االستشاري من     مراحل ما بعد     بشأن االستشاري

  .الواجبة العتبارات السرية
اً  جذاب خياراً وظيفياًباعتبارهقيم وإذا كان من العادة أن ُينظر إىل منصب املنسق امل       

وشـدة  تعقيد  فإن ما تتسم به وظيفة املنسق املقيم من         عال من اهليبة،    وصعباً وعلى قدر    
عل أمور جت  ،ن قلة متويل  م املنسق املقيم  مكاتب   ما تعانيه  و حمدودية يف السلطة،  ، و املتطلبات
كما  حيتاج إىل مزيد من التحسني،       ماملنسق املقي هنة  لذا فإن الترويج مل   .  أقل جاذبية  الوظيفة
نظومة األمم املتحدة إيالء املزيد من االهتمام مل  تابع نظام إدارة املواهب يف كل كيان     لينبغي  
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. يف الكيانات أداء  املوظفنيفضلأل حمتمالًاً مهنياً بوصفه مشوار منصب املنسق املقيمتعزيز  ب
 مرحلة أبكر بكثري يف حيـاهتم       نسق املقيم  ملنصب امل  املرشحنياالهتمام ب ويدعو التقرير إىل    

وكالة األم، وتعزيـز    ال إىل   العودةلدى  االحتفاظ برتبة املنسق املقيم     مسألة  وحبث  املهنية،  
 فريـق    أفراد  بني الوكاالت وضمان دور إلزامي للمنسقني املقيمني يف تقييم أداء          االنتقال

ن، يدعو التقرير جمموعة األمـم      مكومن باب التحفيز اإلضايف امل    . األمم املتحدة القطري  
 نيبـارع ال نينكاحمللمنسقني املقيمني   لوظيفي  السار  امللنظر يف تسهيل    إىل ا املتحدة اإلمنائية   

نظمات األم  امل عن ني مستقل جبعلهم،   ألدائهم مع تقييم متميز  اً   أو ثالث  فترتنيالذين خدموا   
ألمني م اخلاصة اليت يوكلها إليهم ا     تقلد املها حمتملني ل مرشحني  اليت ينتمون إليها واعتبارهم     

  .يف منظومة األمم املتحدةاً العام أو لشغل املناصب العليا جد
 إعادة  تلتهاحتديد االحتياجات التدريبية للمنسقني املقيمني،      وحتسنت كثرياً عملية      

 ألول   العاملني لمنسقني املقيمني املتاحة ل  واملوارد التعليمية    يةربامج التدريب التشكيل وتعزيز   
  املتاحـة  مع ذلك، ال تزال فـرص التـدريب       و. والتوجيه يف مرحلة ما قبل الترشيح       مرة
مع االعتراف بأن املنـسقني     و. صعباً هم أمراً  متويل تدريب  ويظلمنسقني املقيمني حمدودة    لل

 يناشـد ،   املنسقني املقـيمني   نظامية عمل    أساسي لفعال  أمراً  كافياً  تدريباملدرَّبني  املقيمني  
 ضـمن ملنـسقني املقـيمني     ارير جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية دمج تكاليف تدريب         التق

 اإلمنائيـة  منظومة األمم املتحدة حىت تستوعبها،   املنسقني املقيمني  التكاليف التشغيلية لنظام  
) كلية موظفي األمم املتحدة   (بالنظر إىل جتربة كلية موظفي منظومة األمم املتحدة         و. ككل

ن إىل حتـسني وتوسـيع      ا املفتش يدعو املنسقني املقيمني،    إىليب عايل اجلودة    يف تقدمي تدر  
تنسيق التـدريب   / يف إدارة  هتمنطاق استخدام خربات موظفي منظومة األمم املتحدة وقدر       

  .املستمر للمنسقني املقيمني
 األمم املتحدة يف تقـدمي الـدعم      ة  عمليات اإلمنائي ال دور مكتب تنسيق     وإذا كان   

 واسع،  الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت حيظى باعتراف      عمليات   إىل   السكرتاري
 لتعزيـز  اً حمايداًوسيط املكتب بصفته  فيما يتعلق بتعزيز دور  هاعرب عن أُفإن تطلعات أكرب    

وضوح بالقدر  عدم  اً  وهناك أيض . عموماً  املنسقني املقيمني  نظامبالنسبة إىل   القضايا اهلامة   
حيث أعيد   مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية    دور   بشأنصحاب املصلحة    فيما بني أ   الكايف

ينبغي للمركز أن يبيِّن بطريقة     ، ويف هذا السياق،     ٢٠١١يف عام   تشكيله بعد تنظيم مهامه     
ودور األفرقـة اإلقليميـة      بني دوره     الفرق واملنسقني املقيمني أفضل للمنظمات املشاركة    

دعم املنسقني املقيمني وأفرقة األمـم املتحـدة        يما يتعلق ب  فموعة األمم املتحدة اإلمنائية     جمل
عادة ما يعرب أصـحاب     ،  املتاحة للمركز املوارد املالية والبشرية    فرغم حمدودية   . القطرية
 علـى   املنسقني املقيمني  يف زيادة متاسك عمليات نظام       املركزلدور  م   عن تقديره  املصلحة

  .املستوى القطري
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 بـصفة ،  املنسق املقيم اليت يرتديها   ) وظائفال" (القبعات" إذا كان تعدد  ،  أخرياًو  
 بدعم أفـضل     ما فتئ حيظى    األمن وبصفة املسؤول املعيَّن لشؤون   منسق الشؤون اإلنسانية    

من خالل الروابط املؤسسية القائمة بني أصحاب املصلحة املعنيني يف مراحل االختيـار،              
حتتاج إىل حتسني، وخاصة فيمـا يتعلـق        هناك جماالت   فإن  التدريب والتقييم،   ووالتعيني،  

تنـسيق الـشؤون   تعلق بملا والتدريب  املسؤول املعيَّن لوظيفةداخل البلدبالتدريب والدعم   
يتطلـب  و. بصفة منسقني مقيمني  اً   رمسي وااملنسقني املقيمني الذين مل يعين    لفائدة  اإلنسانية  

  .مستمرين ومتويالًاً اهتمامتنفيذ هذه التغيريات 

  اجلهاز التشريعيمعروضة على نظر  توصية    
 كـل   الذي جيري لجمعية العامة، من خالل عملية االستعراض الشامل        ينبغي ل   

تنـوع املنـسقني     جمـال    حتقيقها يف يتعني   طويلة األجل    اًضع أهداف أن ت أربع سنوات،   
لمجلـس  لينبغي  و. واملنظمة األصلية املقيمني من حيث التوازن بني الشمال واجلنوب        

رصد تنفيذ التدابري   أن ي ،  االستعراض الشامل ادي واالجتماعي، يف إطار عملية      االقتص
  ) .١التوصية (املتخذة لتحقيق هذه األهداف 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  iii  ............................................................................موجز تنفيذي     
  ١  ٢٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
ودور ومـشاركة   ملكية زمام املبادرة يف نظام األمم املتحدة للمنسقني املقـيمني،             - ثانياً  

  ٩  ٣٨-٢٤  ....................................كيانات األمم املتحدة يف االختيار والتعيني
  ٩  ٢٩-٢٤  ............ملكية زمام املبادرة يف نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني  - ألف     
  ١٢  ٣٨-٣٠  ........................................... ونوعية االختيارالتشكيلة  -  باء     

 ١٨  ٦١-٣٩  ...نسقني املقيمنيتقييم املرشحني لشغل منصب املنسق املقيم من خالل مركز تقييم امل  - ثالثاً  
  ١٨  ٤٧-٣٩  ...سري عمل مركز تقييم املنسقني املقيمني مبا يشمل نقاط القوة والتحديات  - ألف     
عدم تناسب التنوع يف ترشيحات مركز تقييم املنسقني املقيمني مع معايري            -  باء     

  ٢١  ٥٣-٤٨  ..........................................التنوع املطبقة يف التعيينات
ملنظمات بالنسبة لتحديـد    لداخلية يف ممارسات ا   أوجه القصور والقيود ا     - جيم     

  ٢٤  ٦١-٥٤  .........................................املرشحني للتقييم وإعدادهم
  ٢٨  ٧٧-٦٢  ...............................اختيار املرشحني للتعيني يف منصب املنسق املقيم  - رابعاً  

  ٢٨  ٦٤-٦٢  ...................الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالتسري عمل   - ألف     
  ٢٩  ٧٧-٦٥  ............... التشغيلية للفريقاالنتقادات املتعلقة باجلوانب/التحديات  -  باء     

  ٣٤  ٨٨-٧٨  .........................................................................التعيني  - خامساً  
التعيينات اليت يقوم هبا األمني العام تعكس إىل حد بعيد اخليارات اليت حيبذها               - ألف     

  ٣٤  ٧٩-٧٨  ............................... االستشاري املشترك بني الوكاالتالفريق
  ٣٥  ٨٣-٨٠  ..........................االنتقادات املتعلقة بعملية التعيني/الصعوبات  -  باء     
  ٣٦  ٨٤  ..............................تفاصيل عملية التعيني حسب املشاركني  - مجي     
حتسني التواصل الرمسي بني رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية والفريق            - دال     

  ٣٧  ٨٨-٨٥  ..................................االستشاري املشترك بني الوكاالت
  ٣٩  ١٠٠-٨٩  .................جذب جمموعة متنوعة من املنسقني املقيمني املؤهلني واالحتفاظ هبم  - سادساً  

  ٣٩  ٩٠-٨٩  .......................جاذبية وظيفة املنسق املقيم واإلجنازات املتحققة  - ألف     
  ٤٠  ٩٧-٩١  ..................الصعوبات املتصلة باملسار الوظيفي للمنسقني املقيمني  -  باء     
ضرورة حتسني أساليب عمل الفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظـام             - جيم     

  ٤٣  ١٠٠-٩٨  ...................................................املقيمني املنسقني
  ٤٥  ١١٦-١٠١  ................................................ني املقيمني وتدريبهمتوجيه املنسق  - سابعاً  

مواطن القوة ومواطن الضعف يف برامج التدريب والتعلُّم اليت تقدم حالياً إىل              - ألف     
  ٤٥  ١١٢-١٠١  ...................................................املقيمنياملنسقني 

  ٥٠  ١١٦-١١٣  .................................يات املطروحة أمام متويل التدريبالتحد  -  باء     
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  ٥٢  ١٢٧-١١٧  .)مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية(منائية دور مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإل  - ثامناً  
التوقعات املنتظرة من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية فيما يتعلق بنظـام             - ألف     

  ٥٢  ١١٩-١١٧  ...................................................املنسقني املقيمني
 مستويات الرضا عن اخلدمات اليت يقدمها مكتب تنسيق العمليات تفاوت  -  باء     

  ٥٣  ١٢٣-١٢٠  ................ية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيةاإلمنائية واألفرقة اإلقليم
  ٥٥  ١٢٧-١٢٤  ................................................املذكرات التوجيهية  - جيم     

الترابط املؤسسي بني وظائف املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية واملـسؤول             - تاسعاً  
  ٥٨  ١٤١-١٢٨  ....................................................................املكلف

  ٥٨  ١٢٨  ...............................تكاثر املنسقني املقيمني املتعددي املهام  - ألف     
اءات املسؤول املكلف ومنسق الشؤون اإلنسانية ُمضّمنة يف عمليات         كف  -  باء     

  ٥٩  ١٣٢-١٢٩  ...................................................واالختيار التقييم
  ٦٠  ١٣٨-١٣٣  .التدريب والدعم املقدم ملهام املسؤول املكلف ومنسق الشؤون اإلنسانية  - جيم     
  ٦٣  ١٤١-١٣٩  .............تقييم أداء مهام منسق الشؤون اإلنسانية واملسؤول املكلف  - دال     

  ٦٤  ١٤٧-١٤٢  ..............................................................آفاق املستقبل  - شراًعا  
  املرفقات
  ٦٦  ..............................................ني املقيمنيجهات رئيسية خمتارة من نظام املنسق   - األول  
  ٦٨  ........)الفريق االستشاري(التعيني وإجراءات التصويت يف الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت   - الثاين  
  ٧٠  ..................................................................................اجلداول  - الثالث  
توصـيات وحـدة    يت يتعني أن تتخذها املنظمات املشارِكة بـشأن         استعراض عام لإلجراءات ال     - الرابع  

 ٧٢  ..........................................................................املشتركة التفتيش
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  مقدمة  -أوالً  

  األصل واألهداف والنطاق  -ألف  
ينـاير إىل تـشرين     /أجرت وحدة التفتيش املشتركة يف الفترة من كـانون الثـاين            -١

مم املتحدة وتعيينهم، مبا يف عملية اختيار املنسقني املقيمني لأل استعراضاً ل٢٠١٣أكتوبر  /األول
وأُدرج االستعراض ضمن برنـامج عمـل       . ذلك هتيئتهم وتدريبهم وتقدمي الدعم ألعماهلم     

مث علقت الحقاً   ). اليونيسيف( باقتراح من منظمة األمم املتحدة للطفولة        ٢٠١٣الوحدة لعام   
راعـاة  عدة منظمات مشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة قائلـةً إن علـى االسـتعراض م          

الستعراض الـشامل  األولويات الرئيسية املتعلقة بنظام املنسقني املقيمني املبيَّن يف القرار املتعلق با          
  . وُوسع االستعراض الحقا٢٠١٢ً الصادر يف عام للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات

مني واهلدف من هذا االستعراض هو تقييم سري العملية احلالية لتعيني املنسقني املقـي              -٢
وبالوقوف على التحديات احلالية املتعلقـة  . وفعالية وكفاية آليات الدعم املؤسسي املتصلة هبا  

 وبتحليل هذه   هتيئتهم وتدريبهم وتقدمي الدعم ألعماهلم    واملنسقني املقيمني وتعيينهم،    باختيار  
التحديات وتكملة ذلك بتوصيات إىل اجلهات التقليدية الـيت ختاطبـها وحـدة التفتـيش               

سيما اجلهات املنتمية إىل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، من املتوقع أن يفـضي              ال شتركة،امل
ذلك إىل وقوع حتسن يف عملية االختيار والتعيني وكذا يف ملكية زمـام املبـادرة يف نظـام     

  .املنسقني املقيمني
ـ             -٣ ة ويشمل هذا االستعراض بنطاقه املنظومة بكاملها ويركز على مؤسسات منظوم

وقد اقترحت عدة . األمم املتحدة والكيانات املشاركة يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة       
منظمات مشاركة توسيع هذه الدراسة بتجاوز االختيار والتعيني إىل استعراض لعمل نظـام             

وإذا كان املفتـشان أدركـا االهتمـام    . املنسقني املقيمني، ومتويله وفعالية عمله بشكل عام 
صادق الذي أبدته بعض املنظمات املشاركة الستعراض هذه القضايا، فإن ذلك سـيحمل             ال

إضافة إىل ذلك، سبق أن أُعدت دراسات متنوعة        . وحدة التفتيش املشتركة ما ال طاقة هلا به       
 الشامل الذي جيري كل أربع سنوات،       ٢٠١٢بشأن بعض هذه القضايا استعداداً الستعراض       

لذا فإن إجراء استعراض موسع سيكون سـابقاً        . التدابري املعتمدة حيث ال تزال ُتعرض بعض      
وعليه قرر املفتشان اإلبقاء علـى االسـتعراض يف نطاقـه احملـدود             . ألوانه يف هذه املرحلة   

واالقتصار يف التركيز على بعض األولويات الرئيسية املبينة يف قرار االستعراض الشامل الذي             
  ).١٤ة انظر الفقر(جيري كل أربع سنوات 
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  اخللفية  -باء  

  إنشاء نظام املنسقني املقيمني ومبادئه التوجيهية    
يف إطار إعادة هيكلة أوسع للقطاعني االقتصادي واالجتمـاعي لألمـم املتحـدة،               -٤

أن يعهد، بالنيابة عن منظومة     "، الذي قررت مبوجبه     ٣٢/١٩٧اعتمدت اجلمعية العامة القرار     
ملة عن األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت جيري االضطالع          األمم املتحدة، باملسؤولية الشا   

 املنسق املقـيم لألمـم      - )١("هبا على الصعيد القطري وعن التنسيق بينها إىل موظف واحد         
لتنسيق  لذا يشكل نظام املنسقني املقيمني الذي جاء بعد صدور القرار اآللية الرئيسية           . املتحدة

واالنتقال حدة من أجل التنمية، وكذا حاالت الطوارئ واإلنعاش         األنشطة التنفيذية لألمم املت   
  . من الربنامجيف البلدان املستفيدة 

ويعود أصل البارامترات األساسية احملددة لعمل نظام املنسقني املقـيمني ونطاقـه إىل               -٥
 إىل جانـب تنقيحـات    ،  )٢(١٩٩٣املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة اإلدارية للتنسيق يف         

ومنذئذ بنت على   . )٣(١٩٩٩-١٩٩٨اري اعُتمدت يف الفترة     أخرى بشأن العمل والتنظيم اإلد    
هذه املبادئ التوجيهية اجملموعة اإلمنائية وفقاً لألولويات املبينة يف القرارات الالحقة اليت صدرت             
بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات واالستعراض الشامل الذي جيري كل             

ويتجسد أحد املبدأين العامني يف عمل نظام املنسقني املقيمني يف امللكية الوطنيـة             . ع سنوات أرب
لزمام املبادرة يف العملية اإلمنائية الوطنية والقيادة الوطنية لتلك العمليـة، مبعـىن أن األنـشطة                

 املبدأ الثاين   أما. لسياساهتا وأولوياهتا اً  التنفيذية لألمم املتحدة جتري بطلب من احلكومات ووفق       
  .)٤(بادرة يف نظام املنسقني املقيمنيفهو ملكية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ككل لزمام امل

  )٥(املشاركون الرئيسيون يف نظام املنسقني املقيمني    
يشمل نظام املنسقني املقيمني مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة املشاركة يف األنشطة               -٦

ع هبا على الصعيد القطري من أجل التنمية، بصرف النظر عما إذا كانت وكالـة               التنفيذية املضطل 
ومن املشاركني الرئيسيني على الصعيد القطري املنسق املقـيم، ومكتـب           . مقيمة أم غري مقيمة   

املنسق املقيم وفريق األمم املتحدة القطري؛ أما على الصعيد اإلقليمي فهنـاك املـدير اإلقليمـي                
__________  

 . من املرفق٣٤، الفقرة ٣٢/١٩٧قرار اجلمعية العامة  )١(
 ).١٩٩٥(مل نظام املنسقني املقيمني انظر بيان جلنة التنسيق اإلدارية عن دور وع )٢(
/ اعتمـدت يف أيلـول    (انظر املبادئ التوجيهية للجنة التنسيق اإلدارية املتعلقة بسري نظام املنسقني املقيمني             )٣(

 مبادئ توجيهية لنظـام املنـسقني املقـيمني         -والتنظيم اإلداري لنظام املنسقني املقيمني      ) ١٩٩٩سبتمرب  
وقد توىل مهاَم جلنة التنسيق اإلدارية جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة          ). ١٩٩٨سبتمرب  /اعتمدت يف أيلول  (

 .األمم املتحدة املعين بالتنسيق
 .١٢ و١١تقرير األمني العام، الفقرتان ). E/2008/60(أداء نظام املنسقني املقيمني، مبا يف ذلك تكاليفه ومنافعه  ) ٤(
 .لرئيسيني يف نظام املنسقني املقيمنيانظر املرفق األول لالطالع على أدوار الفاعلني ا )٥(
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مية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛ وأما على صعيد املقر فهناك جمموعة األمم             واألفرقة اإلقلي 
  .املتحدة اإلمنائية، ومكتب تنسيق العمليات اإلمنائية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  أدوار املنسق املقيم املتعددة وما يقابلها من تسلسل يف املساءلة    
إذ قد يضطلع يف آن واحد بأربع مهام أو مخس، يرافقهـا            دور املنسق املقيم معقد       -٧

تعدد يف التسلسل اإلداري، فيعظم بذلك الطلب على وقته وحيصل الضغط على قدرته على               
املمثل املقيم  بصفة  اً   وقبل كل شيء، يعمل كل املنسقني املقيمني أيض        وأوالً. إجناز هذه املهام  

 رتبة يف متثيل الربنامج اإلمنـائي علـى الـصعيد    ، وهي أعلى لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
  .القطري، وبالتايل ُيسألون عن أعمال الربنامج اإلمنائي

بتنسيق ... املنسق املقيم   " كذلك على أن يقوم      ٤٦/١٨٢ونص قرار اجلمعية العامة       -٨
 /لولومنذ أي . )٦("املساعدة اإلنسانية املقدمة من منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري         

.  بلداً ٣١ يف   منسقني للشؤون اإلنسانية  ، واملنسقون املقيمون يعملون بصفة      ٢٠١٣سبتمرب  
ويوجد املنسق املقيم املعيَّن حتت السلطة اإلدارية املباشرة ملنسق اإلغاثة الطارئة، وهو مسؤول             

 علـى أن  عن قيادة وتنسيق العمل اإلنساين الذي تقوم به املنظمات املعنية يف البلد حرصاً منه  
 ويساهم يف اإلنعاش على     بالفعالية والكفاية، اً  للمبادئ والتوقيت ومتسم  اً  يكون العمل حمترم  

بصفة املسؤول املكلف بأمن األمم املتحـدة يف أي       اً  ويعمل املنسق املقيم أيض   . )٧(مدى أطول 
تنـسيق  وعلى املسؤول املكلف    . بلد، إال إذا ُوجد مسؤول أعلى لألمم املتحدة مقيماً بالبلد         

على الصعيد القطري، واحلفاظ على سالمة مجيع موظفي األمم           فعاالًاً  الشؤون األمنية تنسيق  
ويوجد حتت الـسلطة    . املتحدة وُمعاليهم وقيادة فريق اإلدارة األمنية املشترك بني الوكاالت        

  .اإلدارية لألمني العام عرب وكيل األمني العام إلدارة شؤون السالمة واألمن
بلدان اليت يوجد هبا ممثل خاص لألمني العام، عادة ما يشغل املنـسق املقـيم               ويف ال   -٩

.  حتت السلطة العامة للممثل اخلاص لألمني العـام        نائب املمثل اخلاص لألمني العام    منصب  
ويعمل . وإضافة إىل األدوار املشار إليها أعاله، ميثل املنسق املقيم مصاحل الوكاالت غري املقيمة   

إلدارة شؤون اإلعالم    ير مركز األمم املتحدة لإلعالم يف البلدان اليت ليس فيها         بصفة مد اً  أيض
  .التابعة لألمم املتحدة مدير معيَّن من لدهنا

نظام اإلدارة واملساءلة جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي ونظام املنـسقني املقـيمني،       ويف    -١٠
، الذي اعتمدته اجملموعـة     ني املقيمني يف ذلك حاجز الفصل بني املهام يف إطار نظام املنسق          مبا

بيان مبسؤوليات املذكورين أعاله ومبساءلتهم، حيث ُيحدَّد       ) ٢٠٠٨أغسطس  /آب(اإلمنائية  
ومن املهم . من املسؤول وعم ُيسأل وأمام َمن، ضمن خمتلف مستويات نظام املنسقني املقيمني        

__________  
 .٣٩، الفقرة ٤٦/١٨٢قرار اجلمعية العامة  )٦(
 ٤اليت أقرها الفريق العامل للجنة التوجيه املشتركة بني الوكـاالت يف            (صالحيات منسق الشؤون اإلنسانية      )٧(

 ). ٢٠٠٩مايو /أيار
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ركز املتوقع للمنسق املقـيم ودوره      أن النظام يبني بعض املبادئ الرئيسية املتفق عليها بشأن امل         
ومسؤوليته، مبا يف ذلك مساواته يف عالقته جبميع الوكاالت األعضاء يف فريق األمم املتحدة              
القطري ومسؤوليته إزاءها؛ واعتراف احلكومة املضيفة به واعتماده لديها؛ ومتثيل كامل جهاز            

ف الواضح من كل وكالة بدور املنسق       األمم املتحدة اإلمنائي يف البلد؛ والتمكني عرب االعترا       
داخل كل بلد؛ والوصول الفوري إىل املوارد       اً  استراتيجياً  املقيم يف وضع األمم املتحدة موضع     

التقنية للوكاالت من أجل دعم مهام املنسق املقيم؛ واحلصول على متويـل مـرن ألنـشطة                
  .)٨(ة القطرياألمم املتحداألنشطة التحضريية اليت يضطلع هبا فريق /االنطالق

  القرارات الرئيسية املتعلقة بنظام املنسقني املقيمني اليت حتدد تطوره وأولوياته    
حددت القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة بقدر كبري أولويات نظـام املنـسقني               -١١

، ٥٠/١٢٠، و ٤٧/١٩٩ففي التسعينيات، عززت القرارات     . املقيمني وتطور النظام فيما بعد    
 نظام املنسقني املقيمني من خالل إبراز القضايا املتعلقة باختيار املنسقني املقيمني،            ٥٣/١٩٢و

 )٩(والتزام الوكاالت بالعمل سوية يف إطار نظام للمنسقني املقيمني قـائم علـى املـشاركة              
  .واحلاجة إىل توازن جنساين فيما بني املنسقني املقيمني

 أي مسألة اختيار املنسقني املقـيمني،       -ض  لقد ظل املوضوع الرئيسي هلذا االستعرا       -١٢
 نصب عني اجلمعية العامة باستمرار منذ بداية األلفية اجلديدة، حيـث            -وتعيينهم وهتيئتهم   

املبذولة، مبا يف ذلك مـن      " عن تقديرها للجهود     ٥٦/٢٠١أعربت اجلمعية العامة يف القرار      
ام املنسقني املقيمني، والتقدم احملـرز      خالل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، ملواصلة حتسني نظ       

حىت اآلن فيما يتعلق بزيادة عدد املنسقني املقيمني وتعزيز التوازن بـني اجلنـسني بينـهم،                
واستخدام تقييمات الكفاءات الختيار املنسقني املقيمني من بني املرشحني، وحتسني تـدريب      

كيانـات األمـم    اً  لقرار أيض حث ا  و .)١٠(" (...)املوظفني وإجراء تقييمات سنوية ألدائهم    
مبا يف ذلك عن طريق التدريب املناسب       "على بذل املزيد من اجلهود يف ذلك االجتاه،         املتحدة  

وأكد دور كلية موظفي     )١١("وتوظيف األكفاء ممن لديهم املهارات واملؤهالت املهنية املطلوبة       
  .منظومة األمم املتحدة يف هذا الصدد

ة منظومة األمم املتحدة على تقـدمي دعـم مـايل وتقـين             وحث قرار اجلمعية العام     -١٣
أكرب لنظام املنسقني املقيمني، ودعا إىل وضع إجراء لتمكني كـل أعـضاء األفرقـة                وتنفيذي

__________  
)٨ ( Management and Accountability System for the UN development system and Resident Coordinator 

System including the “functional firewall” for the RC System (August 2008). 
 ٥٣/١٩٢، و )٤٢-٣٦الفقـرات    (٥٠/١٢٠، و )٣٩-٣٧الفقـرات    (٤٧/١٩٩قرارات اجلمعية العامة     )٩(

 ).٤١ والفقرة ٢٧-٢٣الفقرات (
 .٦٧، الفقرة ٥٦/٢٠١قرار اجلمعية العامة  )١٠(
 .٦٨ و٦٧، الفقرتان ٥٦/٢٠١معية العامة قرار اجل )١١(
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 ٦٢/٢٠٨أما القرار   . )١٢(القطرية لألمم املتحدة من القيام بتقييم مشترك ألداء املنسقني املقيمني         
املتعلقة بنظام املنسقني املقيمني من حيـث       اً  ذكورة سابق ، بعد تذكريه باملبادئ امل    فأشار أيضاً 

واليـة برنـامج األمـم     "االختيار، والتدريب، والدعم التقين واملايل والتوازن اجلنساين، إىل         
ترتيب الربجمة القائم، مديرين قطـريني إلدارة        يف حدود   املتمثلة يف أن يعني،     املتحدة اإلمنائي   

بالكامـل   تفرغ املنسقني املقـيمني     كي يضمن    مجع األموال،    ذلك ، مبا يف    األساسية تهأنشط
  .)١٣("مهامهم  ألداء 

وحديثاً جداً، يبني تقرير األمني العام عن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع               -١٤
وقرار االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع       ) A/67/93-E/2012/79 (٢٠١٢سنوات لعام   
القضايا احملددة اإلحدى عشرة اليت      )١٤()٦٧/٢٢٦معية العامة   قرار اجل  (٢٠١٢سنوات لعام   

  :يتعني تناوهلا من أجل مواصلة تعزيز نظام املنسقني املقيمني
حتسني الطريقة املتبعة يف اجتذاب األفراد واختيارهم وتدريبهم وتقيـيمهم            )أ(  

  ؛واستبقائهم يف نظام املنسقني املقيمني
ألمم املتحدة على قدم املـساواة يف عمليـة          ا كياناتكفالة مشاركة مجيع      )ب(  

  تسمية املرشحني ملنصب املنسق املقيم؛
 نظام املنسقني املقيمني من حيث التوزيع اجلغرايف        تشكيلةتنويع يف   حتقيق ال   )ج(  
  اجلنس؛ ونوع

   ودعمهم؛وضع استراتيجية متكاملة لتدريب املنسقني املقيمني  )د(  
  ؛ملقيمنيتعزيز قدرة مكاتب املنسقني ا  )ه(  
باالستناد  التنسيق على املستوى القطري      الفعالية من حيث التكلفة يف     كفالة  )و(  

  ؛ بالكفاءةيتسممكتب منسق مقيم إىل 
التنسيق الذي يقوم به املنسق املقيم مع مجيع اجلهات اإلمنائية          /تعزيز التشاور   )ز(  

  صاحبة املصلحة؛
 هبا املنسق املقـيم إزاء أفرقـة        تعزيز وظيفة التخطيط والتنسيق اليت يضطلع       )ح(  

  األمم املتحدة القطرية والوكاالت غري املقيمة املعنية؛
للتنبؤ من جهاز األمم      ثابتاً وقابالً   نظام املنسقني املقيمني متويالً    كفالة متويل   )ط(  

  املتحدة اإلمنائي؛

__________  
 .٥٥ و٥٤، الفقرتان ٥٩/٢٥٠قرار اجلمعية العامة  )١٢(
 .١٠٥، الفقرة ٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة  )١٣(
 .١٠٠ و٩٩، الفقرتان ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة  )١٤(
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قيمني، ضمان التنفيذ والرصد الكاملني للتنظيم واملساءلة يف نظام املنسقني امل           )ي(  
  مبا يف ذلك حاجز الفصل بني املهام؛

منسق الشؤون اإلنسانية يف البلدان اليت      /تعزيز الدور التنسيقي للمنسق املقيم      )ك(  
متر مبرحلة انتقالية من اإلغاثة إىل التنمية واحلرص على أن تشمل مواصفات املنسقني املقيمني              

  .ةمؤهالت منسق الشؤون اإلنسانياً يف هذه البلدان أيض
املذكورة من القضايا ذات األولوية       ال كالً اً  ويتناول استعراض وحدة التفتيش هذا بعض       -١٥

، ٢٠١٢أعاله على النحو املبني يف االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات لعـام                
وتسعى نتائجه إىل املساعدة يف تنفيذ قرار االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سـنوات               

، اليت ُدرست بالتفصيل، بينما مل ُتبحث       )د(إىل  ) أ(ة من   يما يتعلق باجملاالت املواضيع   سيما في  ال
  .إال من جوانبها املتعلقة باملواضيع األربعة األوىل) ك(إىل ) ه(اجملاالت املواضيعية من 

  املنهجية  -جيم  
ارسة يسعى هذا التقرير يف هنجه إىل استعراض جانب االتساق ومدى التنفيذ يف املم              -١٦

فيما خيص القرارات والنصوص املتفق عليها املبينة للمبادئ والـسياسات الناظمـة لتقيـيم              
  .املنسقني املقيمني واختيارهم وتدريبهم وتقدمي الدعم ألعماهلم

ملعايري وحدة التفتيش املشتركة ومبادئها التوجيهية، تضمنت املنهجية املتبعة يف          اً  ووفق  -١٧
على نطاق واسع، ومن ذلك اسـتعراض       اً  وثائقي  وحتليالًاً  مكتبياً  ضإعداد هذا التقرير استعرا   

وعرب اسـتخدام   . وحتليل البيانات احلالية والبيانات األولية، وحتليل مضمون البيانات النوعية        
اجملمعة، والـردود علـى االسـتبيانات،       /خمتلف جمموعات البيانات، مبا فيها الوثائق الواردة      

. الدراسات االستقصائية، قيست املعلومات احملصلة واعُتمـدت      ومذكرات املقابالت ونتائج    
ولدى تضارب املعلومات، عمد املفتشان إىل اسـتخدام خربهتمـا ومعرفتـهما لتوضـيح              

  .توصياهتما/آرائهما
أُخذت آراء املنظمات املشاركة من ردودها على االستبيانات ومن مقابالت املتابعة             -١٨

راء املنسقني املقيمني عرب دراسة استقصائية علـى شـبكة   اليت أجريت معها، بينما ُحصلت آ 
منسقاً للـشؤون اإلنـسانية يف جنيـف،        /مقيماًاً   منسق ٢٩اإلنترنت كّملتها مقابالت مع     

ومونترو، وتورينو ونيويورك على هامش االجتماعات، واملعتكفات والدورات التدريبية اليت          
راء الواردة عرب الردود على االسـتبيانات،       اآل/وجرى التعامل مع املعلومات   . كانوا حيضروهنا 

وعرب املقابالت والدراسة االستقصائية للمنسقني املقيمني وفقاً ملا دأبت عليه الوحـدة مـن              
وجيسد التقرير باألساس الردود اجملمَّعة، وعند االستـشهاد بـأقوال قـصد            . احترام للسرية 

  .التوضيح ال ُيذكر املصدر إطالقاً
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 ١٠ منـهم    - )١٥( كياناً ٣٠عراض الذي أجرته الوحدة ما جمموعه       وشارك يف االست    -١٩
 كيانـات عـدم     )١٦( بينما اختار تسعة   -إدارات تابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة       /مكاتب

مـصلحتها يف  /املشاركة يف االستعراض حملدودية وجودها امليداين أو عدمه أو لقلة مشاركتها          
 كياناً ردوداً كتابية علـى اسـتبيانات وحـدة          ٢١م  وقد.  أو عدمها  ني املقيم نينظام املنسق 

وجرت مقابالت شخصية يف جنيف، ومونترو، ونيويـورك، وبـاريس،          . التفتيش املشتركة 
  .ويف بقية املواقع جرت املقابالت مع املنظمات عرب التداول بالفيديو. وروما، وتورينو

نية إىل مجيـع    ، أرسلت دراسة استقصائية إلكترو    ٢٠١٣أغسطس  /ويف أواخر آب    -٢٠
 مـستجوباً   ٨٣فجاء الرد على الدراسة مـن       .  منسقاً ١٢٨املنسقني املقيمني البالغ عددهم     

وبالنظر إىل نطاق الردود الواردة على صـعيد        ).  يف املائة من مجيع املنسقني املقيمني      ٦٤,٨(
وجـرت  . املنظومة وارتفاع معدل الرد، ُيفترض أن تكون الدراسة االستقصائية ممثلةً للواقع          

مقابالت مع عدد من األشخاص املطلعني، وهم يف العادة منسقون مقيمون سـابقون             اً  أيض
ذوو خربة كبرية، قصد االستفادة من معرفتهم املؤسسية وفهمهم لتطـور نظـام املنـسقني               

  . فردا١٨٨ً مقابلة مع ٨١، جرت وإمجاالً. املقيمني
 من األعـضاء    ١٠ع حوايل   ومن حيث مواطن القصور، أجرى املفتشان مقابالت م         -٢١

احلاليني والسابقني يف أفرقة األمم املتحدة القطرية لكن التقرير ال حياول تقدمي نظرة عامة عن               
دواعي قلق أعضاء األفرقة القطرية بشكل عام فيما خيص املواضيع املستعرضة، مبا أن أعضاء              

وال اسُتقصيت آراؤهم أثنـاء     ) حملدودية امليزانية (األفرقة القطرية مل ُيتصل هبم بشكل منتظم        
وباإلضافة إىل ذلك، بينما أجرى املفتشان مقابالت مع عدد صغري          . عملية إعداد االستعراض  

من املرشحني الذين حددهتم الوكاالت اليت يتبعون إليها على أساس أهنـم مل             ) ١٠أقل من   (
ـ    -جيتازوا بنجاح امتحان مركز تقييم املنسقني املقيمني         االت ال حتـتفظ     والعديد من الوك

__________  
األمم املتحدة  منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج             )١٥(

اإليدز، ومؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة، وجمموعة األمـم    /املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحـدة         )مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية   (املتحدة اإلمنائية   

لمـستوطنات البـشرية     األمم املتحدة ل   برنامج، و مم املتحدة للسكان  صندوق األ ، و الثقافةو للتربية والعلم 
،  األمم املتحـدة للطفولـة     ، ومنظمة  لشؤون الالجئني  ة األمم املتحدة السامي   يةمفوض) موئل األمم املتحدة  (
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومكتب األمـم              و
 إدارةإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، و    [األمانة العامة   إدارات ومكاتب   ، و تحدة خلدمات املشاريع  امل

 الدعم امليداين، وإدارة الشؤون السياسية، وإدارة شؤون اإلعالم، وإدارة عمليات حفـظ الـسالم، وإدارة              
ـ     السالمة واألمن، واملكتب التنفيذي لألمني العام، ومكتب تنسيق          شؤون  يةالشؤون اإلنـسانية، واملفوض
موظفي منظومة األمم املتحدة، وهيئة األمم      كلية  ، و ] حلقوق اإلنسان، ومكتب إدارة املوارد البشرية      ةالسامي

، ومنظمة السياحة العامليـة التابعـة    ) األمم املتحدة للمرأة   هيئة(املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
 .منظمة الصحة العاملية، و العامليغذيةاأللألمم املتحدة، وبرنامج 

منظمة الطريان املدين الدويل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملنظمة البحرية الدولية، واالحتـاد الـدويل                )١٦(
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلـسطينيني يف         ولالتصاالت، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،      

 .حتاد الربيدي العاملي، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةالشرق األدىن، واال
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 فـإن   -بتجميع جلميع املرشحني الذين سبق هلم أن تقدموا إىل مركز تقييم املنسقني املقيمني              
هذه العيِّنة الصغرية واحملصل عليها بطريقة غري علمية ال ميكن اعتبارها ممثلة جملمـوع عـدد                

  .املرشحني الذين مل ُيوفقوا يف تقييم املنسقني املقيمني
 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، جرت اللمسات     ٢-١١  للمادة ووفقاً  -٢٢

ن من أجل اختبار ما انتهى إليه التقرير        األخرية على هذا التقرير بعد التشاور فيما بني املفتشيْ        
والُتمست التعليقات مـن    . من استنتاجات وتوصيات باالستناد إىل احلكمة اجلماعية للوحدة       

. روع التقرير وروعيت عند وضع التقرير يف صـيغته النهائيـة          املنظمات املشاركة على مش   
يشري إىل ما إذا  وتيسرياً لتناول التقرير، وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن املرفق الرابع جدوالً        

من أجل كان التقرير املقدم إىل اهليئات اإلدارية والرؤساء التنفيذيني للمنظمات املستعَرضة هو     
  .)١٧(اختاذ إجراء أو للعلم

ويود املفتشان أن يعربا عن بالغ تقديرمها للمنسقني املقيمني التابعني لألمم املتحدة،              -٢٣
) ال سيما مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية     (وملسؤويل وموظفي كيانات منظومة األمم املتحدة       
  .واألشخاص املطلعني الذين شاركوا يف االستعراض

__________  
ميكن الرجوع إىل املوقع الشبكي لوحدة التفتيش املشتركة، ملزيد من املعلومات عن التقرير، مبـا يف ذلـك               )١٧(

 . عملية إعداد التقريرالصالحيات، وقائمة األشخاص املقاَبلني وقائمة الوثائق املستعَرضة أثناء
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 األمم املتحدة للمنسقني املقـيمني، ودور       ملكية زمام املبادرة يف نظام      -ثانياً  
  ومشاركة كيانات األمم املتحدة يف االختيار والتعيني

  ملكية زمام املبادرة يف نظام األمم املتحدة للمنسقني املقيمني  -ألف  

توضح وثائق السياسة العامة اليت اعتمدهتا الدول األعضاء ملكيـة زمـام            : ١االستنتاج      
 نيظام واألهداف واملبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها نظـام املنـسق  املبادرة على صعيد الن  

واختذت تدابري لتنفيذ هذه األحكام إال أن النتائج احملصلة حىت اآلن غري كافيـة              . نياملقيم
لبث شعور صادق مبلكية مشتركة لزمام املبادرة فيما بني أعضاء جمموعة األمم املتحـدة              

  .اإلمنائية
الحقة الصادرة عن اجلمعية العامة مراراً وتكراراً علـى أن نظـام            شددت القرارات ال    -٢٤

اً قائماً  مجاعيتابع جلهاز األمم املتحدة اإلمنائي ككل وأن عمله ينبغي أن يكون            املنسقني املقيمني   
، وإن كان الربنامج اإلمنائي يـدير هـذا         للمساءلة املتبادلة داخل اجلهاز   اً  على املشاركة خاضع  

صعيد التنفيذي، ُترمجت هذه السياسة إىل عملي فعلي عرب سلسلة من التـدابري             وعلى ال . النظام
املادية اتفقت اجملموعة اإلمنائية عليها ونفذهتا، كان أبرزها إقرار نظام اإلدارة واملساءلة وإنـشاء              

، واعتماد إجراءاته التنفيذية النموذجية يف      ١٩٩٨الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت يف       
 اليت هتدف بشكل صريح إىل تعزيز اختيار مجيع املنظمات املعنيـة            ٢٠٠٩نوفمرب  /ن الثاين تشري

 وإذا كان هذا التقرير ال يستعرض بشكل موضوعي تنفيذ وسري عمل نظام             .للمنسقني املقيمني 
اإلدارة واملساءلة ونظام الفصل بني املهام، من املهم تسليط الضوء على أن ملكية زمام املبـادرة           

صعيد نظام املنسقني املقيمني ستظل قاصرة ما مل تف وكاالت األمم املتحدة بالتزاماهتـا              على  
  ).وليس األمر كذلك حالياً(املتعلقة باملساءلة املتبادلة مبوجب نظام اإلدارة واملساءلة 

اً ومثة تطور رئيسي آخر ساهم يف النظر إىل وظيفة املنسق املقيم على أهنا أقل ارتباط                -٢٥
مج اإلمنائي وأكثر توجهاً حنو جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وهو إنشاء مناصب مـدير              بالربنا

 ال سيما يف البلدان ذات األفرقة القطرية الكبرية،         -قطري تابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
 من أجل اإلشراف علـى األنـشطة        -وحاالت التنسيق املعقدة أو حاالت الطوارئ املعقدة        

ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبا فيها العمليات اليومية وتعبئـة املـوارد اخلاصـة              األساسية ل 
من حيث التكلفـة،      فعاالًاً  بيد أن نشر مديرين قطريني قد ال يكون دائم        . بالربنامج اإلمنائي 

سيما إذا كان فريق األمم املتحدة القطري صغرياً وكان وجود الربنامج اإلمنائي على الصعيد               ال
ـ وبينما يظل املنسق املقيم، بصفته املمثل املقيم للربنامج اإلمنائي، مسؤوالً. ري حمدوداً القط اً  كلي

أكـرب    عن مجيع املسائل املتعلقة بالربنامج اإلمنائي، يتيح إنشاء منصب املدير القطـري جمـاالً             
ـ      . للمنسق املقيم من أجل االضطالع مبهامه على صعيد املنظومة         ة ويف هذا الصدد، تـبني خط

) ٢٠٠٩ يناير/كانون الثاين (التنفيذ اليت اعتمدهتا اجملموعة اإلمنائية لتنفيذ نظام اإلدارة واملساءلة          
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 املمثل املقيم   اخلطوات اليت يتعني اختاذها من أجل فصل واضح للعمل واملسؤوليات بني دوري           
 آلية حاجز الفـصل     ولتعزيز. التابع للربنامج اإلمنائي واملدير القطري التابع للربنامج اإلمنائي       

وصـف  اً  خلطة تنفيذ نظام اإلدارة واملساءلة املتفق عليها، نقح الربنامج اإلمنائي أيـض           اً  ووفق
وظيفة نائب املمثل املقيم التابع للربنامج اإلمنائي لتمكني املنسق املقيم، حسب االقتضاء، من             

بع للربنامج اإلمنائي، عنـدما     تفويض إدارة أعمال الربنامج اإلمنائي إىل نائب املمثل املقيم التا         
  .يوجد منصب مدير قطري تابع للربنامج اإلمنائي ال

وباإلضافة إىل ذلك، دعت قرارات متنوعة للجمعية العامة إىل االستمرار يف إنـشاء               -٢٦
 مشجعةً الربنامج اإلمنائي على ذلك ملا تكون العملية فعالة مـن            ،)١٨(مناصب املديرين القطريني  

 وظيفة مدير قطري تابع للربنـامج       ٥١، أُنشئت   ٢٠١٣يونيه  /ومنذ حزيران  .)١٩(حيث التكلفة 
 وترى املنظمات املشاركة يف معظمها أن إنشاء وظيفة مدير قطري خطوة إجيابيـة              .)٢٠(اإلمنائي

ومن بني املنسقني املقيمني    . حنو نوع الزم من فك االرتباط بني املنسق املقيم والربنامج اإلمنائي          
 يف املائة على أن تعـيني املـديرين         ٥٩,٧الدراسة االستقصائية للوحدة، اتفق     الذين ردوا على    

القطريني ساهم يف حتسني مستوى قبول املنسقني املقيمني لدى أعضاء فريق األمـم املتحـدة               
  ). يف املائة١٩,٥وخالف هذا الرأَي (القطري بصفتهم ممثلني حقيقيني للفريق القطري بكامله 

هات واتساع نطاق االعتراف الرمسي بالدور املتطور الذي يقوم         ورغم وضوح االجتا    -٢٧
به املنسق املقيم على صعيد منظومة األمم املتحدة، ال تدعو خطة التنفيذ إىل اختاذ مزيد مـن                 

 جهود لتغيري املفاهيم الراسـخة لـدى املنظمـات          إىل بذل اً  التدابري فحسب بل تدعو أيض    
 ما تزال يف يد الربنـامج       ني املقيم نيبادرة يف نظام املنسق   املشاركة اليت ترى أن ملكية زمام امل      

وليس منبع هذا القلـق مـن الـدور         . اإلمنائي أكثر مما هي يف يد جهاز األمم املتحدة اإلمنائي         
املزدوج الذي يقوم به املنسق املقيم بصفته املمثل املقيم للربنامج اإلمنائي فحسب بل إن مصدره               

ة اختيار املنسقني املقيمني وتعيينهم، اليت يراهـا معظـم املنظمـات            التطبيق الفعلي لعملي  اً  أيض
سوياً جلميع وكاالت األمم    اً  املشاركة غري شفافة بالقدر الكايف يف بعض املراحل وال هتيئ ميدان          

  .تصورات لبعض مواطن القصور فيما يتعلق بعملية التقييماً وتكونت أيض. املتحدة

شأ الختيار املنسقني املقيمني وتعيينهم إىل زيادة قابلية التنبؤ،         أدى اإلطار املن  : ٢ االستنتاج    
والشمولية، واملشاركة يف العملية املشتركة بني الوكاالت مع فصل واضح بني مراحـل             

  .التقييم واالختيار والتعيني
لعل وضع مبادئ وإطار لتحديد املشاركة على صعيد املنظومة يف تقيـيم املنـسقني         -٢٨

يارهم وتعيينهم أعاد بقدر هام تشكيل عملية اختاذ للقرار، كانت ذات طبيعـة             املقيمني واخت 
__________  

 ).٢٠٠٨مارس / آذار١٤ (١٠٥الفقرة ، ٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة  )١٨(
 ).٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٢) (ح(١٢٤الفقرة ، ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة  )١٩(
 .٢٠١٣يونيه / حزيران٤الرد الوارد من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على استبيان وحدة التفتيش املشتركة يف  ) ٢٠(
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فقد أدى اعتماد وتنفيذ إجراءات التشغيل املوحدة الـيت         . خمصصة، وغري شفافة وغري شاملة    
وضعها الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت إىل آلية اختيار وتعـيني أكثـر ختطيطـاً               

تتيح على أساس قواعد واضحة مشاركةَ مؤسسات منظومة األمـم          وتنظيماً وقابلية للتنبؤ،    
وتبني إجراءات التشغيل املوحدة املبادئ العامة اليت توجه عملية ترشـح املنـسقني             . املتحدة

املقيمني واختيارهم وتعيينهم، والعضوية يف الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت مبا يف            
  .)٢١(لفريق التشغيلية وتنظيمه وإدارتهراءات اذلك أدوار ومسؤوليات األعضاء، وإج

على النحو املبني يف إجراءات التشغيل املوحدة، فيما يلي املبادئ العامة لتوجيـه عمليـة       
  :ترشح املنسقني املقيمني واختيارهم وتعيينهم

  جتسد الترشيحات ملناصب املنسقني املقيمني أفضل املرشحني وأجنبهم؛  '١'
تيار الشفافية واملشاركة وملكية زمام املبادرة من قبل منظومة األمم          تعزز عملية االخ    '٢'

  املتحدة؛
احلرص على أن يكون املرشحون املنظور يف أهليتهم ملناصـب املنـسقني            : التمثيل  '٣'

  :للمعايري الواسعة التاليةاً املقيمني جمسدين ملبدأ التنوع وفق
ملرشـحني مبـدأ    جتسد تشكيلة ا  : التوازن بني الشمال واجلنوب     )أ(  

   من ميثاق األمم املتحدة؛١٠١ من املادة ٣للفقرة اً التوزيع اجلغرايف العادل، وفق
ُيبذل كل جهد بغية بلوغ املناصفة يف التوزيـع         : التوازن اجلنساين   )ب(  

  ؛٦١/٢٤٤لقرار اجلمعية العامة اً اجلنساين، وفق
ثيـل واسـع    ُتبذل اجلهود لضمان مت   : متثيل منظومة األمم املتحدة     )ج(  

للمرشحني من منظومة األمم املتحدة، مبن فـيهم املرشـحون مـن الوكـاالت              
  املتخصصة، والوكاالت غري املقيمة واألمانة العامة لألمم املتحدة؛

توسيع نطاق اختيار املنسقني املقيمني وتعيينهم ليشمل املرشـحني           )د(  
  .اخلارجيني من خارج منظومة األمم املتحدة

  .ت الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت بشأن كل مرشحسرية مناقشا  '٤'

 التـشغيل جراءات  األحكام األساسية إل  إىل أن    استنتاجاهتما،يف  وخيلص املفتشان،     -٢٩
االسـتثناءات أو    وأ،  مع بعض القيـود   (يف املمارسة   اً   عموم ُيعمل هبا املوحدة لتنفيذ املبادئ    

. عملية برمتـها  ل، مما أدى إىل ممارسات موحدة ل      )ةالقادمقسام  األ يف   صلاليت ستف التحديات  

__________  
معتمدة من جمموعة األمم املتحـدة      (إجراءات التشغيل املوحدة    : الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت     )٢١(

 ).٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠اإلمنائية، 
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 املناصـب  جيـري توقـع   بانتظام و  ملنصب املنسق املقيم   املرشحني   جمموعات حتديث   وجيري
 تفـاق اال يف وعملية االختيار، على النحو املنـصوص عليـه          طلبات الترشح الشاغرة، تليها   

حرز تقدم كبري يف حتسني أوحدة،  املالتشغيلنتيجة لتطبيق إجراءات  و.  بني الوكاالت  املشترك
 تنفيـذ إجـراءات     وُيستعرض.  على نطاق املنظومة    زمام املبادرة يف العملية    الشفافية وملكية 

اتية للفريق االستشاري املشترك    شات السياس انقال يف   التجارب وُتدرساً   املوحدة سنوي  التشغيل
 بيـد أن  .  املوحدة لتشغيلا إجراءات   حتديثإىل   يف بعض األحيان     يؤدي، مما   بني الوكاالت 

، وخاصـة علـى      غائب واركما أن احل  على التحديات العملية    اً  ثر تركيز  أك النقاشاتهذه  
 بـسري فيما يتعلـق    يغلب عليها طابع السياسة العامة       قضايا   بشأن،  كبار املسؤولني مستوى  

  .عملية االختيار والتعيني

  نوعية االختيار والتشكيلة  -باء  

 نوعيـة   يرى معظم املعنيني أن    لعملية االختيار والتعيني املعمول هبا،       نتيجة: ٣ االستنتاج    
من اً  اليوم أكثر تنوع  وتشكيلة جهاز املنسقني املقيمني      )٢٢( حتسنت جهاز املنسقني املقيمني  

ومع ذلك، علـى الـرغم مـن االجتاهـات          . املنظمة األصلية حيث اجلنس واجلغرافيا و   
على صعيد املنظومة يرى بـأن       هناك تصور قوي     يف التحسن، ال يزال   اآلخذة  اإلحصائية  

  ."برنامج األمم املتحدة اإلمنائيخيص اً أمر "املنسقني املقيمني ال يزالنظام 

  نوعية االختيار    
ملحوظاً طرأ على   اً   حتسن  اإلدارة العليا يف املنظمات املشاركة هو أن       لدىالرأي السائد     -٣٠

ذهب و. األحكام اجلديدة لالختيار والتعيني   بدأ العمل ب  منذ  ن  عيَّجهاز املنسقني املقيمني امل   نوعية  
يف تقيـيم   اً   عن أداء املنسقني املقيمني أيـض       ويتضح الرضا  .ذلكعكس  عدد حمدود جداً إىل     

 يف  ٢١ ُمنح،  ٢٠١٢عام  ففي  . موعة األمم املتحدة اإلمنائية   األفرقة اإلقليمية جمل   من قبل أدائهم،  
  يف املائـة   ٣٧  وأجنز  التوقعات، منهم يف املائة    ٣٩  وفاق ،رجة ممتاز داملائة من املنسقني املقيمني     

وإذا كانت هـذه    . )٢٣( جزئياً التوقعات منهم  يف املائة فقط   ٣وأجنز  الكامل  ب التوقعات   منهم
تتزامن مع الرسالة األساسـية     فإهنا  ،  تقييماليف نظام   بقصور  بعض الشيء    تتأثرالتقديرات قد   

  .عملية إعداد التقريرأثناء عالية  جودة االختيار البشأنن االيت تلقاها املفتش
،  ارتفاع تقديرات أداء املنسقني املقـيمني       بشأن أبديتورغم بعض التحفظات اليت       -٣١
ـ مستوى توقعات كانوا يف أن املنسقني املقيمني   معظم املستجوبني    رأى . شاقةهذه الوظيفة ال

 أفضل اليوم  عاملياًأن نوعية املنسقني املقيمني      اً جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية أيض     ورأت رئاسة 
__________  

بصرف النظر عن اآلراء اليت أعربت عنها املنظمات املشاركة وتقديرات تقييم أداء املنسقني املقيمني، ال توجد                 ) ٢٢(
 .اآلن للتحقق من حتسن نوعية جهاز املنسقني املقيمني وتقييم هذا التحسندراسات حمددة حىت 

 .بيانات من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية )٢٣(
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مع منسقني مقـيمني    منظمة مشاركة عمل    ممثل  وخلص  . مما كانت عليه قبل مخس سنوات     
 إن اجملموعـة    قائالًالية من املنسقني املقيمني      السائد يف اجملموعة احل    الرأَياً   عام ٣٠ألكثر من   

هارات الدبلوماسـية   امل، و هارات اإلدارية ث امل أوسع أفقاً وأمشل نطاقاً أُناسها أفضل من حي       "
 ه إىل منهم أقرب إىل مشيدي اجلسور      ؛  التنميةعلى أعمال   اً  أقل تركيز و؛  التواصليةهارات  املو
  " .بشكل مجاعي يعملفريق األمم املتحدة القطري وقادرون على جعل  ينينوقراطقالت
لمنـسقني املقـيمني    لزدوج  املدور  كانت يف العادة متصلة بال    ،  أثريت املخاوف وملا    -٣٢

 املنـسق   اسـتحالة أداء  إىل شبه    أشار آخرون    بينما،  بصفتهم ممثلني مقيمني للربنامج اإلمنائي    
، ومنـسق الـشؤون اإلنـسانية،    ربنامج اإلمنائيمن قبيل املمثل املقيم لل  متعددة   اً أدوار املقيم

مـوارد  ال   دون دعم و   ام من واملسؤول املعني لشؤون األمن، ونائب املمثل اخلاص لألمني الع        
 معرفـة    كفايـة  من عدم اً   الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج أيض     تاشتكو. كافية

  .املنسقني املقيمني بشأن والية وأولويات الكيانات الفردية يف فريق األمم املتحدة القطري

  *املنظمة األصلية: املنسقون املقيمون    
  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٣أغسطس /يف هناية آب  *
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩بيانات أرسلها مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية بالربيد اإللكتروين يف   :املصدر

من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف         اً  وبينما جاء كل املنسقني املقيمني تقريب       -٣٣
ئـم  السنوات األوىل لنظام املنسقني املقيمني، فإن األمر مل يعد كذلك، حيث برز اجتـاه دا              

 كيانـات غـري     املنتمني إىل ومتزايد على مدى السنوات فيما يتعلق بنسبة املنسقني املقيمني          
املنـتمني  ، بلغت نسبة املنسقني املقيمني      ٢٠١٣أغسطس  /وحبلول هناية آب  . الربنامج اإلمنائي 

 يف املائة من جمموع املنسقني املقيمني، بعد أن كانـت           ٤٠ كيانات غري الربنامج اإلمنائي      إىل
. ٢٠٠٤ يف املائـة فقـط يف عـام          ٢٨ و )٢٤(٢٠٠٩عام    يف املائة فقط يف    ٣٢تلك النسبة   

تنظر الكيانات األخرى خبالف الربنامج اإلمنائي بارتياح هلذا االجتاه العام، مثة درجـة              وبينما
__________  

)٢٤( Synthesis of 2011/2012 Resident Coordinator Annual Reports, UNDG, p. 57. 

73% 75% 71% 72% 69% 68% 64% 65% 61% 60%
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والحظت اإلدارة العليـا    . معينة من عدم الرضا داخل الربنامج اإلمنائي بسبب سرعة التغيري         
إلمنائي ضرورة معاجلة استياء كبار موظفيها امليدانيني وكذلك بعض كبار املديرين           للربنامج ا 

 يف املائة من وظائف املمثل املقيم للربنامج اإلمنائي، علـى           ٦٠يف املقر الذين اشتكوا من أن       
. املاضية، شغلها أفراد قادمون من كيانات غري الربنـامج اإلمنـائي          اً  مدى االثين عشر شهر   

بار مديري الربنامج اإلمنائي خالل املقابالت عن رأيهم بأن األنشطة اإلمنائية           وأعرب بعض ك  
بتزايد عدد الوظائف امليدانية األرفع يف الربنامج اإلمنائي اليت يشغلها موظفون من            اً  تأثرت سلب 

ومـع  . وكاالت أخرى، حيث يفتقرون يف الغالب للخربة العملية ذات الصلة مبيدان التنمية           
ارة الربنامج اإلمنائي يف أرفع مستوياهتا أن الدور املتطور للمنسق املقيم يتجاوز            ذلك، رأت إد  

جمرد املسؤوليات ذات الصلة مبجال التنمية، ورحبت باإلجنازات امللموسة اليت أفـضت إىل             
عن جهاز األمم املتحدة اإلمنائي مـن أي        اً  تشكيل مالك املنسقني املقيمني بصورة أكثر تعبري      

  . وقت مضى
وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ال يزال متثيل الكيانات األخرى خبـالف               -٣٤

الربنامج اإلمنائي غري متكافئ، حيث مل تقدم املنظمات ذات الوجود امليداين الواسع النطاق إال 
ملرشحني من مـستوى  اً طبيعياً من املنسقني املقيمني، رغم افتراض كوهنا مصدر      اً  حمدوداً  عدد

منظمـة  : وهذه حال الكيانات التسعة التالية التابعة لألمم املتحدة       . غل هذا املنصب  جيد لش 
األمم املتحدة لألغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة            

عة متالزمة نقص املنا/برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشريةالعاملية، 
صـندوق األمـم املتحـدة      ،  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     ،  )اإليدز(املكتسب  
ورغم . منظمة األمم املتحدة للطفولة   ،  مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني     ،  للسكان

  فريقـاً  ١٢٨ و ٨٥ما بني    واسع النطاق من خالل التمثيل في      متتع هذه الكيانات بوجود ميداين    
تقدم سوى ما يتراوح بني مرشح واحـد         ،)٢٥(٢٠١٠من أفرقة األمم املتحدة القطرية يف عام        

وستة مرشحني ناجحني من مركز تقييم املنسقني املقيمني لشغل منـصب املنـسق املقـيم يف                
  أفضل قليالً  مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     وكان أداء   . السنوات السبع املاضية  

، بينما كان مكتـب تنـسيق       ) منسقني مقيمني  ٣وقدمت  اً  قطرياً   فريق ٥٤ك يف   حيث تشار (
، رغـم  ٢٠١٢-٢٠٠٦ منسقني مقيمني يف الفترة ٨، حيث قدم الشؤون اإلنسانية أكثر جناحاً 

 الربنامج اإلمنائي، فيظل الالعب     أما.  قطرياً  فريقاً ٣٥أن وجوده امليداين ال يتعدى املشاركة يف        
 يف السنوات السبع املاضية، بينما يأيت الصندوق الدويل          مقيماً  منسقاً ١٣٦األكرب الذي قدم    

للتنمية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة            
الصناعية يف ذيل القائمة حيث مل تقدم هذه اجلهات أي منسق مقيم رغم وجودها امليـداين                

التمثيل غري املتكـافئ إىل العـدد       وقد ُيعزى جزئياً هذا     .  قطرياً اً فريق ٧٤-٣٥املتوسط يف   
احملدود من املرشحني من خارج الربنامج اإلمنائي يف جممع املنسقني املقيمني، وهو ما يـرتبط               

__________  
)٢٥( Synthesis of 2010 Resident Coordinator Annual Reports, p. 53. 
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بدوره بالعدد احملدود من املرشحني الذي تقدمه الكيانات غري الربنامج اإلمنـائي يف مركـز               
  ).٥٣-٥١انظر الفقرات (التقييم 

  التشكيل اجلنساين واجلغرايف    
 ٢٦شهدت نسبة املنسقات املقيمات زيادة كبرية كذلك يف السنوات األخرية، من              -٣٥

ال يـزال   مع ذلك   ، و ٢٠١٣أغسطس  / يف املائة يف هناية آب     ٤٠ إىل   ٢٠٠٦يف املائة يف عام     
ني وفق قـرار اجلمعيـة      التوزيع بني اجلنس  التكافؤ يف    عن حتقيق    املنسقني املقيمني بعيداً   نظام
ويتمثل التحدي الرئيسي مبجال التنوع اجلنساين يف مناصـب الـشؤون           . ٦١/٢٤٤ العامة

وبينما حتقق التكـافؤ    .  ورتبة أمني عام مساعد    ٢-اإلنسانية واملناصب القيادية العليا برتبة مد     
ملنسق املقيم  أي كل مناصب ا   " (اإلمنائية"بني اجلنسني إىل حد كبري يف مناصب املنسق املقيم          

أو نائب املمثل اخلاص لألمني /واملسؤول املكلف اليت ال تضم مهام منسق الشؤون اإلنسانية و      
 يف املائة من جممـوع تلـك املناصـب، يف هنايـة             ٤٧حيث تشغل النساء ما نسبته      ) العام
هـي  " اإلمنائيـة "من تلك املناصب    )  يف املائة  ٨٠(، فإن الغالبية العظمى     ٢٠١٣مارس  /آذار
" شـؤون حفـظ الـسالم     /الـشؤون اإلنـسانية   "ويف املقابل، فإن مناصب     . ١-مد رتبةب
ملهام منسق الـشؤون اإلنـسانية        الوظائف اليت يكون فيها منصب املنسق املقيم شامالً        أي(

 يف املائة فقط مـن جممـوع        ٢٠تشغل النساء ما نسبته     ) ونائب املمثل اخلاص لألمني العام    
 يف  ٢٠، فـإن    "شؤون حفظ السالم  /الشؤون اإلنسانية "ناصب  ويف م . مناصب املنسق املقيم  

 يف  ٣٤، و ٢- يف املائة برتبة مد    ٤٦، و ١-املائة من جمموع وظائف املنسق املقيم هي برتبة مد        
ويف تلك املناصب، تتركز املنسقات املقيمات بـشدة يف رتبـة      . املائة برتبة أمني عام مساعد    

 /من جمموع مناصب منسق الشؤون اجلنـسانية       يف املائة    ٥٧، حيث يشغلن ما نسبته      ١-مد
 ورتبة  ٢-نائب املمثل اخلاص لألمني العام، بينما تنخفض النسب بقوة يف الوظائف برتبة مد            

وفيما يتعلق بالتوازن . )٢٧)(٢٦( يف املائة على التوايل٨ يف املائة و١٣أمني عام مساعد لتصل إىل 
 ٢٠٠٩  يف املائة يف عام    ٥٢بلدان النامية من    اجلغرايف، اخنفضت نسبة املنسقني املقيمني من ال      

  .٢٠١٣أغسطس / يف املائة يف هناية آب٤٤إىل 
  

__________  
/  أيـار ١٣م املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية على استبيان وحدة التفتـيش املـشتركة يف          رد مكتب األم   )٢٦(

 .٢٠١٣ مايو
 أو ما فوقهـا،  ٢- شخصاً يشغل كل منهم منصب املنسق املقيم أو يكون متاحاً هلذا املنصب برتبة مد٥٠من بني    )٢٧(

 ٢٣ ومن بني    ،٢٠١٢ويف عام   .  املائة  يف ٤٠ يف املائة فقط ويشغل املنتمون للجنوب العاملي         ١٠تشغل السيدات   
ُعينت إحداهن برتبـة    )  يف املائة  ٢٢( سيدات فقط    ٥شخصاً مرشحاً ملناصب متعددة املهام، كانت هناك        

، ُعـني   ) يف املائـة   ٣٥( مرشحني من اجلنوب العاملي      ٨ومت تسمية   . ٢- مد برتبةأمني عام مساعد وأخرى     
إدارة الدعم امليداين على مشروع تقرير      /ارة عمليات حفظ السالم   تعليقات إد . (اثنان منهم يف هناية املطاف    

 ).٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢وحدة التفتيش املشتركة، وردت يف 
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  .٢٠١٣أغسطس /يف هناية آب  *
 ١٩بيانات أرسلها مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائيـة بالربيـد اإللكتـروين يف                 :املصدر

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  
  
  
  
  
  
  

  .٢٠١٣أغسطس /يف هناية آب  *
 ١٩ األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائيـة بالربيـد اإللكتـروين يف         مكتببيانات أرسلها     :املصدر

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

لقد كان تكّيف بعض املنظمات املشاركة مع التطورات يف تشكيل ِمالك املنـسقني             -٣٦
ن اخنفاض مـستوى    ، حيث زعمت أن التغريات السريعة يف التنوع أسفرت ع         املقيمني بطيئاً 

علـى  (املنسقني املقيمني، أي أن األمني العام اختار يف بعض األحيان مرشحات أقل كفاءة              
مراعاة ألولويته املعلنة بتعزيز التكافؤ بني اجلنـسني يف         ) حساب مرشحني ذكور أكثر كفاءة    

مـل  وكان جم . ن من التحقق من تلك التأكيدات     اومل يتمكن املفتش  . نظام املنسقني املقيمني  
)  مـن النـساء    ٩ من الرجال و   ٢٠(اً  مقيم   ممثالً ٢٩ الشخصية من املقابالت مع      اانطباعاهتم

ن أي ارتباط سليب بـني زيـادة   اورغم وجود بعض التفاوت، مل يلحظ املفتش     . إجيابية للغاية 
  .التنوع ومستوى املنسقني املقيمني

زيادة تنـوع املنـسقني     وبينما تبني األرقام بوضوح أن عملية االختيار أسفرت عن            -٣٧
املقيمني وحتسن مستواهم، مثة مفهوم سائد يف أحناء املنظومة بأن نظام املنـسقني املقـيمني               

46% 45% 50% 50% 52% 52% 51%
44% 45% 44%

54% 55% 50% 50% 48% 48% 49%
56% 55% 56%

40%45%50%55%60%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
العام

الجنوب

الشمال

 التوازن بني الشمال واجلنوب -تشكيل ِمالك املنسقني املقيمني :٣الرسم البياين

وية
 املئ
سبة

الن
 

26% 26% 31% 31% 32% 34% 36% 35% 39% 40%
74% 74% 69% 69% 68% 66% 64% 65% 61% 60%

20%40%60%80%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
العام

نساء

رجال

  التوازن اجلنساين-تشكيل ِمالك املنسقني املقيمني :٢الرسم البياين

وية
 املئ
سبة

الن
 



JIU/REP/2013/3 

17 GE.14-00325 

وملواجهة تلك التصورات بفعالية، سـيكون مـن        ". الربنامج اإلمنائي اختصاص  "من  يزال   ال
ـ            داف أو الغايـات    املفيد أن يبني األمني العام، مبشاركة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، األه

 فيما يتعلـق بـالتنوع اجلغـرايف        -إىل معايري واضحة    اً   استناد -املرغوبة يف األجل الطويل     
ويـرى  . والتنظيمي مبا مياثل اهلدف الراسخ بوضوح بالفعل املتعلق بالتكافؤ بـني اجلنـسني    

 يرد منـها    أن النسبة املرغوبة من وظائف املنسقني املقيمني مبا يراعي املنظمة اليت           اناملفتش
على أهنا نظام حصص صارم حسب املنظمة، بل        ال ينبغي تفسريها    شاغلو هذه الوظائف،    

من خارج الربنامج اإلمنائي، /الربنامج اإلمنائي: مثالً(إليها يف سياق فئة املنظمة    ينبغي النظر   
وميكن أن تكون على أساس النسبة اإلمجالية       ). الصناديق والربامج، الوكاالت املتخصصة   

ألنشطة التنفيذية من أجل التنمية، اليت تتحملها كل فئة من فئات املنظمات على الصعيد              ل
القطري، واستعدادها لتقاسم التكاليف التشغيلية لنظام املنسقني املقـيمني، ورغبتـها يف            
إدراج متطلبات التعاون على الصعيد القطري يف ممارسات األعمال واحلوكمـة علـى              

األهداف املرتبطة باملنظمات على حساب     ال ينبغي حتقيق     ذلك،   وإضافة إىل . مستوى املقر 
   ).أي اختيار املرشحني األكثر كفاءة لشغل املنصب(املبدأ العام لالختيار 

ومن املتوقع أن حيسن تنفيذ التوصية التالية من املساءلة من حيث تعزيز التنـوع يف                 -٣٨
  .نظام املنسقني املقيمني

  ١التوصية 
استعراض السياسات الـشامل    اجلمعية العامة، من خالل عملية      يتعني على     

متوخاة يف األجل الطويل بشأن تنوع اً ، أن تضع أهدافالذي جيري كل أربع سنوات
املنسقني املقيمني من ناحية التوازن بني الشمال واجلنوب ومن ناحية املنظمة اليت يرد 

تصادي واالجتماعي، من خالل كما يتعني على اجمللس االق. منها شاغلو هذا املنصب
  .العملية ذاهتا، أن يرصد تنفيذ التدابري املتخذة لتحقيق تلك األهداف
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تقييم املرشحني لشغل منصب املنسق املقيم من خالل مركـز تقيـيم              -ثالثاً  
 املنسقني املقيمني

  سري عمل مركز تقييم املنسقني املقيمني مبا يشمل نقاط القوة والتحديات  -ألف  
يتـسم  اً  حمايـد اً  موضوعياً   اختبار مركز تقييم املنسقني املقيمني   يعترب عمل   : ٤تنتاج  االس

مبستوى مهين رفيع ويقوم على الكفاءة، مير به املرشحون لإلدراج يف جممـع املنـسقني               
اً وباعتباره مرحلة أولية ملراقبة مستوى املرشحني، فإن هذا االختبار يشكل أساس          . املقيمني
إال أن جممل التقييم اإلجيـايب      . هة عملية االختيار وموضوعيتها وشفافيتها    لضمان نزا اً  هام

للمركز خيضع لضبط دقيق من خالل ما يبديه بعض املرشحني، وممثلو املنظمـات، مـن               
مالحظات نقدية تستحق الدراسة يف االستعراض املقبل للمركز الذي جتريه جلنة التوجيه            

  . أُنشئتاملشتركة بني الوكاالت اليت
  أن ينجح كل املرشحني احملتملني للتعيني يف منصب املنسق املقيم يف عملية            وجيب أوالً   -٣٩

 ٢٠٠١منـذ عـام     وطُورت وأُجنزت    هذه العملية    ُصممتوقد  . التقييم اليت جيريها املركز   
Saville & Holdsworth Ltd. Canadaبواسطة شركة   

، وهي شركة استـشارات دوليـة،       )٢٨(
وكانـت  .  الـسنني   عدة مرات عرب   الحقاًوُعدلت وُجددت    اإلمنائي   بعقود وقعها الربنامج  

الـيت اتفقـت علـى       )٢٩(بل جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت     من قِ اختريت  الشركة قد   
وعادة ما جترى تقييمات املركز     . الكفاءات املقرر تقييمها وقدمت مسامهات يف إعداد التقييم       

تتحمل كل وكاالت األمم املتحدة مسؤولية تغطية تكاليف و. يف الفصلني الثاين والرابعاً سنوي
من دوالرات الواليات املتحدة لكـل      اً   دوالر ١١ ٤٧٠التقييم ملرشحيها، اليت بلغ متوسطها      

  ).خبالف نفقات السفر وبدل اإلقامة اليومي (٢٠١٢شخص يف عام 
معـة مـن    يقّيم املركز املرشحني على أساس الكفاءات واملؤشرات الـسلوكية اجمل           -٤٠

وقد ُصممت التقييمـات لتعـرب عـن        . أخرى" منهجيات تقييم مالئمة  "تطبيقات و  خالل
متطلبات العمل الذي عادة ما يضطلع به املنسقون املقيمون، وكذلك مهـامهم اإلضـافية              

__________  
)٢٨( SHL – UNDP 2006 Contract, p. 16, point 3.3. 
، مكتـب  )رئيس مـشارك (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  : تتألف جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت من       )٢٩(

، منظمة األمم املتحـدة للطفولـة،       )رئيس مشارك ويتوىل األمانة   (األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية      
، منظمـة   )ميثل دوائر العمل اإلنـساين    (، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      للسكانصندوق األمم املتحدة    

متثل الوكاالت   (مية حلقوق اإلنسان  مفّوضية األمم املتحدة السا   ،  )متثل املنظمات املتخصصة  (الصحة العاملية   
، )ألغراض متطلبات املهارة والفطنة السياسية، ومتثل األمانة العامـة        (، إدارة الشؤون السياسية     )غري املقيمة 

رد الربنامج اإلمنـائي    ). (هيئة األمم املتحدة للمرأة    (هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
  ).، وهيئة األمم املتحدة للمرأة٢٠١٣يونيه / حزيران٤التفتيش املشتركة الوارد يف على استبيان وحدة 
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 لـشركة   ووفقـاً . )٣٠()تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة األمن، من مجلة أمور أخرى         مثل(
Saville & Holdsworth Ltd. Canada            فإن مقيميها يأتون مـن جمموعـة متمرسـة متعـددة ،

. من االستشاريني أو املنتسبني املستقلني من شبكة مكاتبها العاملية        اً  اجلنسيات ومتوازنة جنساني  
من مركز التقييم عن نقاط القوة والضعف لديهم بالنسبة           مفصالًاً  خطياً  ويتلقى املرشحون تقييم  
  .ب املنسق املقيمللكفاءات املطلوبة ملنص

 بأعمال الرقابـة    الفريق العامل املعين باملسائل املتصلة بنظام املنسقني املقيمني       ويضطلع    -٤١
 - ٢٠٠١على العملية اليت جيريها مركز التقييم، اليت مت تنقيحها عدة مرات منذ إنشائها يف عام                

يم بقيـادة جلنـة     تنقيح لعمل مركز التقي   اً  وجيري حالي . ٢٠١٠ و ٢٠٠٦ال سيما يف عامي     
  .التوجيه املشتركة بني الوكاالت فيما يتصل بتجديد عقد إدارة املركز

الرأي السائد  كان  ومن التعليقات الواردة من املنظمات املشاركة واملنسقني املقيمني،           -٤٢
أن مركز التقييم يضطلع بتصفية أولية جيدة للمرشحني الذين تسميهم املنظمات على أساس             

ومن بني املنسقني املقيمني اجمليبني على استبيان وحـدة         .  من معايري الكفاءة   جمموعة موحدة 
 يف املائة أن العملية اليت جيريها مركز التقييم نزيهة وموضوعية، ٩٧,٦رأى التفتيش املشتركة،  

 يف املائة عن رضاهم بالتعليقات الواردة من ٩٠,١حيث ُتجرى وتدار بطريقة مهنية؛ وأعرب     
 أن اجملال أُتيح هلم لتقدمي تعليقات على اجلوانب الـيت مل يوافقـوا عليهـا؛                التقييم مضيفني 

 يف املائة بأن املرشحني لقوا معاملـة متـساوية ونزيهـة يف مركـز التقيـيم؛                 ٩١,٣ وأقر
أن الكفاءات موضع اختبار املركز ترتبط بالعمـل اليـومي         إىل    يف املائة أيضاً   ٩١,٣ وذهب

 يف  ٨٠(املنسقني املقيمني   معظم  رأى  كما  .  منسقني مقيمني  ة بصف الذي يضطلعون به حالياً   
أن العملية اليت جيريها املركز حيادية بالنسبة للمنظمات، أي ال توجـد أي مكاسـب        ) املائة

وأعرب معظم املديرين القادمني من املنظمـات       . ميكن حتقيقها من االنتماء إىل منظمة بعينها      
م يف املوقع عن آراء إجيابية مماثلة بالنسبة جلـودة ومهنيـة            املشاركة الذين راقبوا عملية التقيي    

  .أعمال املركز
وبشأن ،  بشأن الكفاءات واملهارات والقدرات موضع التقييم     وُوجهت انتقادات     -٤٣

وأعربت اإلدارة العليا للربنـامج     . ال يتم اختبارها يف مركز التقييم     اليت  املوضوعية  املعارف  
ن جناح مرشحني يف تقييم املركز من دون امتالكهم خللفية كافية يف اإلمنائي عن قلقها البالغ م

يف ضوء زيادة عدد املرشحني من جهات غـري  اً بالغاً جمال التنمية، ولكون ذلك يشكل خطر    
للمرأة عن تفضيلها الختبار يشمل مجيع مبادئ       هيئة األمم املتحدة    وأعربت  . الربنامج اإلمنائي 

النهج القائم علـى حقـوق اإلنـسان،        (ال سيما املعياري منها     الربجمة يف األمم املتحدة، و    
وأعربت وكاالت أخرى عن تفضيلها تعزيز اختبار       ). والشؤون اجلنسانية، واالستدامة البيئية   

أو استحداث اختبار عن املعارف املوضوعية بأمور منـها األمـن           /كفاءات معينة و  /مهارات
مفّوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق        (وحقوق اإلنسان ) إدارة شؤون السالمة واألمن   (

__________  
)٣٠( SHL – UNDP 2010 Contract, annex 1 – ToR, p. 1, point a.  
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مكتـب تنـسيق الـشؤون    (والعمل اإلنـساين  ) ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  اإلنسان
، رغم أن   )إدارة الشؤون السياسية، إدارة عمليات حفظ السالم      (والفطنة السياسية   ) اإلنسانية

دقيـق ال لتغـيريات      حيتاج إىل ضبط     -الكفاءات  / فيما خيص املهارات   -بعض هذه األمور    
 ٤٥,١فلم يوافق ما نسبته     : وتطابقت هذا اآلراء كذلك مع ما أبداه املنسقون املقيمون        . شاملة

علـى أن الكفـاءات   )  يف املائـة ٤٣,٨ووافق (يف املائة من املنسقني اجمليبني على االستبيان       
ـ            شكل كـاف   الالزمة لالضطالع بدور املسؤول املكلف بالشؤون األمنية قد مت اختبارها ب

  . خالل تقييم املركز
خالل عملية االستعراض إىل مسألة رئيسية أخرى هـي         اً  ن مرار وُوجه انتباه املفتشيْ    -٤٤

مما جيعل األفضلية " األنكلوساكسوين" املتصور يف عملية التقييم إىل نظام التعليم التحيز الثقايف
ومـن  . وقعات املتصلة بالسلوك  للمرشحني من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من ناحية الت        
)  يف املائة  ٢٦,٣(من كل أربعة    اً  بني اجمليبني على استبيان وحدة التفتيش املشتركة، فإن واحد        

إما اختلف أو اختلف بشدة مع العبارة القائلة بأن العملية اليت جيريها مركز التقييم حيادية من              
من االنتساب أو االنتماء إىل مجاعة      أي ال توجد أي مكاسب ميكن حتقيقها        (الناحية الثقافية   

مثـل  " البائع"وذُكر مثال مفاده أن مسات      ). ثقافية أو إثنية أو قومية أو دينية أو لغوية معينة         
يعتربها املقّيمون مؤشرات إجيابيـة     " املُلّح"و" اهلجومي"و" اجلازم"و" املباشر"اتباع األسلوب   

وهذه السمات ليست مـن طـابع املرشـحني    ألهنا حتقق نتائج فورية يف تدريبات احملاكاة،      
لكون ثقافة األمـم    اً  والحظ جميبون آخرون أنه نظر    . املنتمني إىل جمتمعات ُتثَمِّن جتنب الرتاع     

للغاية، فإن مركز التقييم خيترب املرشـح علـى         " أنكلوساكسوين"املتحدة بأسرها ذات توجه     
  . أساس النظام السائد الذي سيحتاج للعمل فيه

.  يف عملية التقييم   عدم كفاية مستوى تعدد اللغات    مالحظات نقدية بشأن    يت  وأُبد  -٤٥
فمع اإلقرار بوجود اختبارات بالفرنسية واإلسبانية، الحظ عدد من اجمليبني على االسـتبيان             

واشتكى من مل تكن اإلنكليزية     . ضرورة االستعراض الدقيق لطالقة املقّيمني يف هاتني اللغتني       
ن معظم االختبارات جترى باإلنكليزية من قبل مقّيمني لغتهم األصلية هي           لغتهم األصلية من أ   

تلك اللغة ويفتقرون إىل فهم الوقائع اليومية لعمل املنسقني املقيمني يف امليدان وال يقـدرون               
وأعرب كذلك العديـد مـن      . للعمل بلغات أخرى  اً  حق التقدير أن املنسقني يضطرون أيض     

أمهية  اخلاضعني الختبارات مركز التقييم عن شكوكهم بشأن         املنظمات املشاركة واملرشحني  
 يف مركز التقييم، حيث أشاروا إىل كونـه مـن أشـكال       عنصر اختبار القياسات النفسية   

فقد كان لدى املرشحني املطلعني على هذه النوعية        . االختبار الشائعة أكثر يف البلدان الغربية     
هم، فيما اشتكى املرشحون من البلدان النامية الذين لصاحل" استغالهلا"من االختبارات إمكانية  

  .مل يألفوا هذه االختبارات من عدم تلقي معلومات مسبقة كافية عن مضموهنا
 يف املائة من املنسقني املقيمني اجمليبني على االستبيان أن مركز           ٦٥,١، رأى   وإمجاالً  -٤٦

. إجراء تغيريات كربى علـى العمليـة      هبيكله القائم وأهنم ال يرغبون يف       اً  التقييم يعمل جيد  
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 يف املائة على ذلك، حيث أكدوا وجود جمـال ملزيـد مـن              ٢٣,٨الباقني، مل يوافق     ومن
من قبل جلنة التوجيه    اً  ن عملية تقييم املنسقني املقيمني جيري استعراضها حالي       وأل. التحسني

.  بشأن مركز التقييم   ن عن اإلدالء مبقترحات حمددة    ااملشتركة بني الوكاالت، امتنع املفتش    
يرغبون فقط يف توجيه انتباه اللجنة إىل ضرورة التقدير املالئم ملقترحات املنظمـات             فُهم  

كفـاءات حمـددة    /املشاركة واملنسقني املقيمني فيما خيص حتسني االختبارات ملهـارات        
  .وللمعرفة العامة مببادئ الربجمة يف األمم املتحدة

 احلياد من الناحية املعرفية ومن ناحية املنظمات يف عملية          ولكن من املهم اإلبقاء على      -٤٧
االختبار من أجل االستمرار يف ضمان حصول كل املرشحني على فرصة متكافئة يف النجاح              

إىل حتقيق توازن مناسب    اً  ويتعني إيالء االعتبار أيض   . بصرف النظر عن املنظمة اليت أتوا منها      
ملنصب مقّيمني من أجل حتسني مالءمة العملية للمرشحني فيما خيص التنوع اللغوي والثقايف لل

، وأخـرياً . املنسق املقيم من ذوي اخللفيات املتنوعة من دون إضعاف مصداقية عملية التقيـيم            
ن على أن التقييم الذي جيريه املركز يشكل احلد األدىن من املتطلبـات لوظـائف               ايشدد املفتش 

اخلربة واألداء والشخصية   اً   وهي حتديد  -شرية اهلامة األخرى    املنسق املقيم، أما معايري املوارد الب     
 فيـتعني   -ومدى املالءمة واملعارف احملددة الضرورية ملنصب حمدد من مناصب املنسق املقـيم             

  . مواصلة استعراضها ومعاجلتها يف مرحلة الحقة من عملية االختيار، كما هو احلال حالياً

مركز تقييم املنسقني املقيمني مع معـايري        عدم تناسب التنوع يف ترشيحات      - باء  
  التنوع املطبقة يف التعيينات

نوع اجلنس واملنطقة اجلغرافية واللغة واملنظمة الـيت        حيث  التنوع من   ليس  : ٥االستنتاج  
مع املعايري  متطابقاً  ينتمي إليها املرشحون املقترحة أمساؤهم من املنظمات ألغراض التقييم          

ومل تسفر النداءات املتكررة لتنويـع املرشـحني        . ة األخرية للتعيني  يف املرحل املعمول هبا   
املقترحة أمساؤهم للتقييم عن نتائج هامة من ناحية حتسني تطابق مسات املرشحني يف اجملمع              

  . مع معايري التعيني
على الرغم من النداءات املتكررة الصادرة عن األمني العام ورئيسة اجملموعة اإلمنائية              -٤٨

 األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية لزيادة تنويع املرشحني املقترحـة أمسـاؤهم             ومكتب
للخضوع لتقييمات املركز، فإن تلك النداءات مل تسفر عن حتسينات هامة يف تنويع املرشحني 

املؤلف من املرشـحني الـذين      (املقدمني للمركز، ومن مث فإن تنوع جممع املنسقني املقيمني          
ال يعرب عن املستوى املرغوب من التنوع مما قد يؤثر          ) بارات مركز التقييم بنجاح   اجتازوا اخت 
  . على تنوع التعيينات يف املستقبلاً بدوره سلب
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 رد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على اسـتبيان وحـدة           :٥ والرسم البياين    ٤مصادر بيانات الرسم البياين     
  . ٢٠١٣يونيه / حزيران٤د يف التفتيش املشتركة الوار

ويتأثر التنوع كذلك بالتشكيل احلايل جملامع املنسقني املقيمني وتناقص معدالت جناح         -٤٩
، بلغت ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٦فمن عام . املرشحني القادمني من اجلنوب يف اختبارات املركز      

نة بنسبة جنـاح    ، مقار )٤٥/٩٤( يف املائة    ٤٧,٨نسبة مرشحي اجلنوب الناجحني يف التقييم       
 يف ٦,٥ أي بفارق ال يتعدى -جلميع املرشحني   ) ١١٣/٢٠٨( يف املائة    ٥٤,٣إمجالية بلغت   

ولكن يف أعقاب جتديد عملية االختيـار، اخنفـضت   ). ٣انظر املرفق الثالث، اجلدول   (املائة  
 يف املائـة  ٣٥,٣ لتبلـغ   ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠بشدة نسبة جناح مرشحي اجلنوب من عام        

 يف املائة وحيتمل ١٥,٣ يف املائة، أي بفارق أكرب يبلغ ٥٠,٦ بنسبة جناح إمجالية بلغت مقارنة
على أن مرشحي اجلنوب جيدون صعوبة أكرب مما مضى يف جتـاوز عمليـة              اً  أن يكون مؤشر  

وتستحق هذه املسألة املزيد من البحث، وهو       . التقييم بنجاح مقارنة بنظرائهم من الشمال     
   . هذا التقريرما ال يدخل يف نطاق

يكـون  يف اختبارات مركز التقييم من ناحية نوع اجلنس،         إىل النجاح   وعندما ُينظر     -٥٠
اختبار املركز مـن  لدى مجيع املرشحني الذكور يف ، حيث بلغت نسبة النجاح     الفارق ضئيالً 

وية
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الن
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 املنظمات اليت ينتمي إليها املرشحون ملركز التقييم:٥الرسم البياين
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 يف املائـة جملمـوع      ٥١,٤، مقارنـة بنـسبة       يف املائة  ٥٤,٩،  ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٦عام  
وباملثل، وخبالف املفهوم الشائع بأن أداء .  يف املائة فحسب٣,٥، أي بفارق نسبته املرشحات

مرشحي الربنامج اإلمنائي أفضل يف اختبارات املركز مقارنة باملرشحني مـن جهـات غـري        
جنـاح  جاءت نسبة   ،  )من غري موظفي األمم املتحدة    (الربنامج اإلمنائي واملرشحني اخلارجيني     

 يف املائـة    ٥٢,٦:  كالتايل  متطابقةً ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٦ث من عام    تلك اجملموعات الثال  
مـن  ( يف املائـة     ٥٢,٣،  )من الربنامج اإلمنائي  ( يف املائة    ٥٢,٨،  )من غري الربنامج اإلمنائي   (

  ).خارج األمم املتحدة
 بدرجـة   - مصدر املنسقني يف املستقبل      ومها - )٣١(املنسقني املقيمني ويتسم جممعا     -٥١

، الل التنوع من الناحيتني اجلنسانية واجلغرافية مقارنة باملنسقني العاملني حاليـاً          أكرب من اخت  
 يف املائـة    ٣٥ يف املائة ونسبة مرشحي اجلنوب عن        ٣٧حيث ال تزيد نسبة املرشحات عن       

بينمـا أبلـى    ). أي جممع املرشحني املتاحني للنشر الفوري     (ألف   - مبجمع املنسقني املقيمني  
يف السنوات األخرية يف تعزيز التكافؤ بني اجلنسني، حيث بلغت          اً   حسن  بالءً الربنامج اإلمنائي 

 ٦٥يشكلن (بالربنامج ألف اخلاص  -  يف املائة من جممل مرشحي اجملمع    ٦٢نسبة املرشحات   
وكان أداء الكيانات غري الربنامج اإلمنائي      ). ألف - يف املائة من جمموع املرشحات يف اجملمع      

 يف املائـة مـن جممـوع        ٢١صوص حيث مل تزد نسبة املرشحات عن        يف هذا اخل  اً  متواضع
ومن املستصوب أن تبـذل الكيانـات       . ألف - املرشحني من غري الربنامج اإلمنائي يف اجملمع      

. مماثلة جلهود الربنامج اإلمنائي لتعزيز التنوع اجلنساين      اً  األخرى التابعة لألمم املتحدة جهود    
علـى  اً  ن أداء الربنامج اإلمنائي والكيانات األخـرى متواضـع        ومن ناحية التنوع اجلغرايف، كا    

 ٣٥ألف اخلاص بالربنامج اإلمنائي      - السواء، حيث مل تتجاوز نسبة مرشحي اجلنوب يف اجملمع        
 ألف اخلاص باجلهات غـري الربنـامج       - يف املائة، وكانت أقل من أي وقت مضى يف اجملمع         

ألف فال يزال يشكل     - نوع اللغوي ملرشحي اجملمع   أما الت .  يف املائة  ٣٠اإلمنائي حيث بلغت    
 يف املائة   ٣٩يتكلم  اإلنكليزية، و اً   مرشح ٥٤فبينما يتكلم كل املرشحني البالغ عددهم       : حتدياً

).  يف املائة  ٥,٥( مرشحني فقط    ٣وال يتكلم العربية سوى      يف املائة اإلسبانية،     ٢٦الفرنسية و 
للعدد الكبري من املنـسقني     اً  بشكل مقلق نظر  اً  خفضمناً  ويشكل عدد املتكلمني بالعربية رقم    

  . ألف يتكلم الروسية أو الصينية - وال يوجد أي مرشح يف اجملمع. املقيمني يف البلدان العربية
 يف املائة؛ الكيانات غري الربنامج     ٤١: الربنامج اإلمنائي (ومن ناحييت التكافؤ اجلنساين       -٥٢

 يف املائة؛ الكيانـات غـري       ٤١: الربنامج اإلمنائي ( اجلغرايف   والتوزيع)  يف املائة  ٣٨: اإلمنائي
، كان أداء الربنامج اإلمنائي والكيانات غري الربنامج اإلمنـائي          ) يف املائة  ٣٦: الربنامج اإلمنائي 

على السواء أقل بكثري من مستوى حتقيق التكافؤ اجلنساين بني مرشـحي جممـع املنـسقني                
أما التنوع اللغوي   ). حني املتاحني للتعيني يف املستقبل القريب     أي جممع املرش  (باء   - املقيمني

فبينما يتكلم كـل    : ألف - ن اجملمع مباء فأحسن بقدر ضئيل      - يف تشكيل مرشحي اجملمع   
__________  

  .٢٠١٣فرباير / باء لشهر شباط- ألف وجممع املنسقني املقيمني - املنسقني املقيمني جممعبيانات  )٣١(
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 يف  ٣٢ يف املائة يتكلمون الفرنـسية و      ٤٢ اإلنكليزية، و   مرشحاً ٩٠املرشحني البالغ عددهم    
 ٣,٣ (٣يتكلمون الروسية و  )  يف املائة  ٦,٧( فقط    مرشحني ٦املائة يتكلمون اإلسبانية، فإن     

ولكن التنوع  . يتكلم الصينية )  يف املائة  ١,١(فقط  اً  واحداً  يتكلمون العربية ومرشح  ) يف املائة 
باء، حيث تبلغ نـسبة      - املرشح منخفض للغاية يف اجملمع    اليت ينتمي إليها    من ناحية املنظمة    

 يف املائة من جمموع املرشحني، وذلـك مقارنـة          ٥٧ائي  الربنامج اإلمن املنتمني إىل   املرشحني  
  .ألف -  يف املائة فقط يف اجملمع٣٩ بنسبة
وإضافة إىل الشواغل بشأن عدم تسمية الكيانات من غري الربنامج اإلمنائي ما يكفي               -٥٣

من املرشحات أو املرشحني من بلدان اجلنوب ملركز التقييم، فإن تلك الكيانـات ال تقـدم                
، ٢٠١٢ إىل عـام     ٢٠٠٦ من عام    في السنوات السبع  ف. من املرشحني بشكل عام   يكفي   ما

ملركز التقييم، وهي   اً   مرشح ٢٠ ثالثة كيانات فقط من غري الربنامج اإلمنائي أكثر من           أرسل
وبرنامج ) ٢٥(مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     و) ٣٠(للطفولة  منظمة األمم املتحدة    اً  حتديد

اً مما يثري القلق أن ستة كيانات هلا وجود ميداين كبري أرسلت عـدد            و). ٢٤(األغذية العاملي   
 من  ٨ من مفوضية شؤون الالجئني، و     ١٢: من املرشحني إىل املركز، وذلك كالتايل     اً  حمدود

برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة          كل من منظمة الصحة العاملية و     
 من منظمة العمل الدوليـة،      ٥تحدة للتربية والعلم والثقافة، و     ومنظمة األمم امل   اإليدز/البشرية

، وملعاجلة مسألة التنوع    ١وباإلضافة إىل التوصية    .  من صندوق األمم املتحدة للسكان     ٤و
احملدود يف تسمية املرشحني ملركز التقييم، يتعني على مجيع الكيانات تسمية عدد أكرب من              

  . ادة معربة بشكل أفضل عن معايري التعيني املطلوبةاملرشحني املؤهلني، على أن تكون الزي

أوجه القصور والقيود الداخلية يف ممارسات املنظمات بالنسبة لتحديد املرشحني    -جيم  
  للتقييم وإعدادهم 

أوجه القصور والقيود الداخلية يف ممارسات املنظمات هبدف        يلزم معاجلة   : ٦االستنتاج  
  . ألغراض التقييمحتسني أدائها يف حتديد املرشحني 

ن عدم وجود نظام داخلي متسق يف معظم الكيانات التابعة ملنظومـة            االحظ املفتش   -٥٤
يف اً  األمم املتحدة ألغراض حتديد املرشحني ملركز التقييم، ويتفاقم األمر بسبب ما يعترب نقص            

 ُتدرج املبـادئ  ففي معظم الكيانات، ال. االلتزام واالهتمام هبذه املسألة من قبل اإلدارة العليا 
اً التوجيهية لتحديد املرشحني احملتملني ملنصب املنسق املقيم يف ممارسات املوارد البشرية، وغالب           

التحديد نتيجة مبادرة شخصية من املرشحني أو قرارات فردية مرجتلة مـن اإلدارة             يكون  ما  
املنـسقني املقـيمني    ومن بني مجيع اجمليبني على استبيان وحدة التفتيش املشتركة من           . العليا

منظمـاهتم  إىل   يف املائة إىل أهنم طلبـوا        ٥٧كيانات غري الربنامج اإلمنائي، أشار      املنتمني إىل   
 يف املائة فقط من احلاالت بادرت املنظمة املعنية بالتواصل مع           ٣٢تزكيتهم ملركز التقييم، ويف     

اإلمنائي حيث بادر الربنامج    الربنامج  املنتمني إىل   والعكس صحيح للمنسقني املقيمني     . املرشح
  . يف املائة من الربنامج الترشيح٢٥ يف املائة من املرشحني بينما طلب ٧٣بالتواصل مع 
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والحظت بعض املنظمات املشاركة أنه بينما يسهل على إدارة املوارد البـشرية يف               -٥٥
وجود مسار مهين لاً الربنامج اإلمنائي حتديد مرشحني حمتملني لشغل منصب املنسق املقيم، نظر

نـواب للممـثلني    بصفة  واضح ملوظفي الربنامج للوصول إىل هذا املنصب من خدمتهم إما           
ـ         بصفة  املقيمني أو    ملـوظفي  اً  مديرين قطريني، فإن هذا املسار الوظيفي الواضح ليس متاح

اً  أمـر  الكيانات غري الربنامج اإلمنائي، مما جيعل حتديد املرشحني احملتملني ملنصب املنسق املقيم           
ن هذا التفسري إال بشكل جزئي ويوجهون االنتباه إىل الكيانات   اوال يقبل املفتش  . أكثر صعوبة 

التابعة لألمم املتحدة ذات الوجود امليداين الكبري واليت ميكن أن يشكل ممثلوها القطريون ذوو              
ن ابلغ املفتـش  وأُ. ملرشحي منصب املنسق املقيم   اً  اخلربة يف أفرقة األمم املتحدة القطرية مصدر      

 ، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الـصناعية      ،منظمة العمل الدولية  (باختاذ عدد من الوكاالت     
تدابري استباقية يف الـسنوات     ) إدارة الدعم امليداين يف األمم املتحدة     /وإدارة الشؤون السياسية  

  .األخرية لتحديد املرشحني احملتملني لذلك املنصب
 البالغ من غياب هنج موحد يف األمانة العامة لألمم املتحدة           اقلقهمن عن   اويعرب املفتش   -٥٦

لتعامل مع هـذه    افرادى اإلدارات   لُيترك  لتحديد وإعداد مرشحني ملنصب املنسق املقيم، حيث        
املسألة بنفسها، مبا يشمل متويل تكلفة املشاركة يف أعمال مركز التقييم والدعم التحضريي ذي              

إدارة املوارد البشرية إبداء قدر أكرب من روح املبادرة والـدعم           ويتعني على مكتب    . الصلة
املـشاركة يف   ) اإلدارات واملكاتب والربامج  (للكيانات التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة       

، وإدارة الـدعم    إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة    نظام املنسقني املقيمني، مبا يشمل      
سياسية، وإدارة شؤون اإلعالم، وإدارة عمليات حفظ الـسالم،       امليداين، وإدارة الشؤون ال   

وإدارة شؤون السالمة واألمن، ومفوضية حقوق اإلنسان، ومؤمتر األمم املتحدة للتجـارة            
  .، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية)األونكتاد(والتنمية 

ال سـيما الـصغرية منـها،       ويف املقابالت، أبدت اإلدارة العليا لعدة منظمات، و         -٥٧
إحجامها عن التقدم مبرشحات أو مبرشحني من اجلنوب العاملي ملركز التقييم ألن عـددهم              

يف املناصب العليا بتلك املنظمات، ولذلك ُيتوقع منها زيادة التنـوع يف تلـك                حمدود أصالً 
اجلنوب إىل ومن مث، فإن إرسال العدد احملدود لديها من املرشحات ومرشحي . املناصب لديها

 سـيؤدي إىل    - حيث سيعملون مبوجب عقود مع الربنامج اإلمنائي         - ني املقيم نينظام املنسق 
ومن أجل معاجلة تلك املسألة يف األجل       . تدهور إحصاءات التنوع الداخلي لتلك املنظمات     

يف الطويل، يتعني حتديد املوظفات وموظفي اجلنوب ممن لديهم إمكانات قيادية وجتهيزهم            
باإلضافة إىل ذلك، يتعني    ). ٤- وف ٣-يف رتبيت ف  (مسارهم الوظيفي   من  ة مبكرة   مرحل

النظر يف تنقيح القاعدة احلالية لإلحصاءات الداخلية ليتسىن للمنظمـة املقدمـة ملنـسق            
   .أن تستمر يف اعتباره أحد كبار موظفيها لألغراض اإلحصائية )٣٢(مقيم

__________  
عدة على مجيع الكيانات باستثناء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألن          لتجنب ازدواج العد، ستنطبق تلك القا      )٣٢(

  .موظفيه الذين يصبحون منسقني مقيمني يظلون بعقود مع الربنامج
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سقني املقيمني فيما يتعلق باملعلومات اليت      لدى املن  )٣٣(ومع ارتفاع مستوى االرتياح     -٥٨
 لإلعداد الختبار مركز التقييم، فإهنم      Saville & Holdsworth Ltd. Canadaتردهم من شركة    

ومن . غري راضني عن منظماهتم من ناحية كفاية الدعم الذي يتلقونه لإلعداد لذلك االختبار            
من منظمـاهتم   ) إرشاد/توجيه/تدريب(دعم   يف املائة أي     ٨٦,٣بني املنسقني اجمليبني، مل يتلق      

وخبالف املفهوم الشائع لدى الكيانات من غري الربنامج اإلمنـائي أن           . يف اإلعداد هلذا األمر   
مرشحي الربنامج حيظون بإعداد أفضل من منظمتهم الختبار مركز التقييم، ُيظهر اسـتبيان             

جهات غري الربنامج اإلمنـائي     ني إىل   املنتموحدة التفتيش املشتركة أن نسبة املنسقني املقيمني        
املنتمني أكثر من ضعف نظرائهم     )  يف املائة  ٢١,٤(من منظماهتم   اً  حتضريياً  الذين يتلقون دعم  

ولكن ُيالحظ أن مرشحي الربنامج اإلمنـائي ميكنـهم         ).  يف املائة  ٩,٦(الربنامج اإلمنائي   إىل  
من زمالئهم من الربنامج الـذين      بُيسر أن يلتمسوا املشورة بشكل غري رمسي من عدد كبري           

ن أن هذا الوضع يتغري حيـث بـدأ عـدد مـن      اويالحظ املفتش . أمتوا اختبار مركز التقييم   
 يف اختاذ خطوات لتحسني إعداد مرشحيها الختبار مركز التقييم          - وليس كلها    -الوكاالت  

تنـسيق الـشؤون    الربنامج اإلمنائي، برنامج األغذية العاملي، منظمة العمل الدولية، مكتب          (
  ). إدارة الدعم امليداين، مفوضية شؤون الالجئني/اإلنسانية، إدارة عمليات حفظ السالم

استعراض السياسات الشامل الذي جيري كـل       من قرار   ) أ(١٢٤ مع الفقرة    ومتاشياً  -٥٩
الذي يدعو إىل حتسني الطريقة املتبعة يف اختيار        ) ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة     (أربع سنوات 

ألفراد لنظام املنسقني املقيمني، من املتوقع أن حيسن تنفيذ التوصية التالية من فعاليـة عمليـة     ا
  . تقييم واختيار املنسقني املقيمني

  ٢التوصية 
يتعني على املديرين التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة الـذين مل              
ع وتنفيذ مبادئ توجيهية    مكاتب إدارة املوارد البشرية لديهم بوض     إىل  بعد  يوعزوا  

، أن يقوموا وهتيئتهممالئمة لتحديد املرشحني احملتملني ملنصب املنسق املقيم وفرزهم 
  .بذلك يف أقرب وقت ممكن

وهناك سبب تطرحه منظمات عديدة، ال سيما الصغرية منها، لتربير تقدميها لعـدد               -٦٠
 ألي مرشح على اإلطالق، وهـو       حمدود من املرشحني الختبار مركز التقييم أو عدم تقدميها        
فتكلفة املشاركة يف عمل املركـز      . التكلفة املرتفعة املرتبطة بإرسال مرشح إىل مركز التقييم       

 يف تكاليف   اوأشار اثنان فقط من اجمليبني على االستبيان إىل أن مشاركتهم         (تتحملها املنظمة   
يزانية مكرسة للتكاليف املرتبطة    وتفتقر معظم املنظمات إىل م    ). عمل املركز كانت ممولة ذاتياً    

__________  
 يف  ٧٨,٨(من بني املنسقني املقيمني اجمليبني على استبيان وحدة التفتيش املشتركة، وجدت الغالبية العظمى               )٣٣(

 قبل اختبار مركز التقييم مفيدة   Saville & Holdsworth Ltd. Canadaركة  أن املعلومات الواردة من ش    ) املائة
 . يف املائة فقط١٠يف اإلعداد له بشكل كاف، ومل يَر ذلك 
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 للتـدريب املخصصة   باملشاركة يف عمل املركز، ومن مث تدفعها من امليزانية احملدودة عموماً          
إدارة عمليات حفظ السالم، منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة           (تطوير قدرات املوظفني    ول

ة، مكتب األمم املتحـدة     والزراعة، األونكتاد، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمي       
ويوجد ). إدارة الشؤون السياسية  (أو من خالل أموال من خارج امليزانية        ) خلدمات املشاريع 

لدى الربنامج اإلمنائي وبرنامج األغذية العاملي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وصـندوق            
إلرسـال  )  امليزانيـة  العادية أو من املوارد اخلارجة عن     (األمم املتحدة للسكان بند بامليزانية      

ويتعني على املنظمات، قدر اإلمكان، أن تتجنـب اسـتعمال          . املرشحني إىل مركز التقييم   
لديها لتغطية التكاليف املتعلقة مبركز التقييم، وعلى املنظمـات         املوجودة  أموال التدريب   

  . كاليت مل تدرس إمكانية وضع بند مكرس بامليزانية لتغطية تلك التكاليف أن تقوم بذل
من أفضل وأملع مرشحيها مل     اً  وباإلضافة إىل ذلك، الحظت بعض املنظمات أن عدد         -٦١

. ينجح يف اختبار مركز التقييم، مما ثبط االستثمار يف إرسال املرشحني إىل املركز يف املستقبل              
وأعربت منظمات أخرى عن اإلحباط من بقاء مرشحيها بعد جناحهم لـسنوات يف جممـع               

ني رغم تسميتهم لشغل عدة مناصب، مما جعلها تعيد النظر يف مزايا االستثمار             املنسقني املقيم 
ن إىل ضرورة إيالء االهتمام خبفـض       اوخلص املفتش . يف إرسال املرشحني إىل مركز التقييم     

وكذلك حتفيز التنوع يف الترشيحات املقدمـة       اً  العبء املايل على املنظمات األصغر حجم     
 تنظر املنظمات يف إنشاء آلية سداد من امليزانية املـشتركة،           وميكن أن . إىل مركز التقييم  

حيث ُتَرد التكاليف إىل املنظمة عن مشاركتها يف تكاليف املرشحني الناجحني يف اختبـار              
   .إىل أي من فئات التنوع املستهدفة الثالثاً مركز التقييم املنتمني أيض



JIU/REP/2013/3 

GE.14-00325 28 

  املقيماختيار املرشحني للتعيني يف منصب املنسق   -رابعاً  

  )٣٤(الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالتسري عمل   -ألف  

بدوره احملـدد يف    اً   عملي الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت    يضطلع  : ٧االستنتاج      
تسميتهم من اجملمع لشغل مناصب املنـسق      جرت  إعداد قوائم التصفية للمرشحني الذين      

م املتحدة، وتكفل إجراءات التشغيل املوحـدة       وتشمل هذه العملية منظومة األم    . املقيم
  . املرشحني وتقييمهم والقرارات املتخذةاملتعلقة بتدفق املعلومات 

ن مع االرتياح االلتزام بأحكام إجراءات التشغيل املوحدة بشكل عام، اوالحظ املفتش  -٦٢
نتظام وإمكانيـة    يتمثل يف اال    رئيسياً  أدرجت عنصراً  - إضافة إىل تعزيزها للشمولية      -وبأهنا  

وتشمل تلك  . التنبؤ والتخطيط الواضح يف مجيع مراحل عملية االختيار ملنصب املنسق املقيم          
األحكام التحديث املنتظم جملامع املنسقني املقيمني، والتوقع السنوي ولكل مخـس سـنوات             
لشواغر ذلك املنصب يف املستقبل، والتحديث والنشر الدوريني لتوصيفات منصب املنـسق            

ملقيم، واالجتماعات الفصلية للفريق االستشاري، واملعلومات احملدثة بانتظـام عـن مجيـع             ا
التطورات ذات الصلة يف عملية االختيار والتعيني، واستعراض سنوي لتنفيذ إجراءات التشغيل        

. املوحدة، والتحديد الواضح لألدوار واملسؤوليات احملددة جلميع أعضاء الفريق االستـشاري          
عرض التوصـيف الـوظيفي     اً  وتشمل حتديد : ائم التصفية حمددة ومتبعة بوضوح    وعملية قو 

ملنصب املنسق املقيم من قبل رئيس الفريق االستشاري يعقبه عرض للمرشحني من املنظمات             
وبذلك يـوفر الفريـق     . أو مؤهالت املرشحني  /اليت قدمت الترشيحات ومناقشة خلفيات و     

د لرئيسة اجملموعة اإلمنائية لتتخذ قـرارات مـستنرية         بشكل متزاي اً  موثوقاً  االستشاري أساس 
  . بشأن التوصيات املقدمة إىل األمني العام

  الدور االستشاري للفريق     
بني الوكاالت إلعداد قوائم التصفية للمرشحني      اً  مشترك  يعد الفريق االستشاري حمفالً     -٦٣

أمسائهم الكيانات التابعـة لألمـم      الواردة أمساؤهم يف جمامع املنسقني املقيمني والذين تقدمت ب        
ويتضح من اسم الفريق وإجراءات التشغيل املوحدة اخلاصة        . املتحدة لشغل منصب املنسق املقيم    

به أنه يف أحسن األحوال هيئة استشارية الستعراض املرشحني وإسداء املشورة لرئيسة اجملموعة             
يس احملدِّد النهائي لتعـيني املنـسق       وهو ل . اإلمنائية بشأن مالءمتهم لشغل منصب املنسق املقيم      

إبداء آرائها  اً  ومن حق رئيسة اجملموعة اإلمنائية أيض     . املقيم، فذلك اختصاص األمني العام حصراً     
لألمني العام بشأن املرشحني الذين استبقاهم الفريق، ومن مث فإن املرشح الـذي توصـي بـه                 

  . صوات يف الفريقيكون بالضرورة املرشح احلاصل على أكرب عدد من األ ال
__________  

  . انظر املرفق الثاين لالطالع على تفاصيل إجراءات التشغيل اخلاصة بالفريق االستشاري )٣٤(
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 اجتماعات للفريق ٨لعينة من اً فوفق. ن يف تنفيذ أحكام تدفق املعلوماتاونظر املفتش  -٦٤
 ،٢٠١٢نوفمرب  /الثاين وتشرين   ٢٠١١أكتوبر  /االستشاري ُعقدت يف الفترة ما بني تشرين األول       

ـ              تثناء مت االمتثال بشكل كامل ألحكام إجراءات التشغيل املوحدة لتـدفق املعلومـات باس
يتعلق باإلطار الزمين، حيث أُرسل سجل املرشحني إىل أعضاء الفريق قبل اجتماعاته بفترة              ما

 على الرغم من أن إجراءات التشغيل تـشترط إرسـاهلا قبـل             )٣٥( يوماً ١١,٧٥متوسطها  
ويتعني تعميم حماضر االجتماعات، اليت أعـدها مكتـب تنـسيق           . االجتماعات بأسبوعني 

 وتوضح التغيريات يف اجملامع وقوائم تصفية املرشحني لكل وظيفة شاغرة من  العمليات اإلمنائية 
أو قبل االجتماع الالحق مع     / أيام من تاريخ االجتماع و     ٥وظائف املنسق املقيم، يف غضون      

 اجتماعات للفريق عقدت يف الفترة ما بـني  ٨إىل عينة من اً  واستناد. رئيسة اجملموعة اإلمنائية  
، فقد مت احترام أحكام إجراءات التشغيل،       ٢٠١٢نوفمرب  /شرين الثاين  وت ٢٠١١مارس  /آذار

حيث أُرسلت احملاضر إىل رئيسة اجملموعة اإلمنائية بعد إمتـام اجتماعـات الفريـق بفتـرة                
ن إىل ضرورة االلتزام باُألطُر الزمنية املعقولة لتعميم الوثائق         اويشري املفتش .  أيام ٣,٩ متوسطها

جراءات التشغيل، لُيتاح ألعضاء الفريق الوقت الكايف الستشارة اجلهات على النحو املبني يف إ 
  . اليت فوضتهم بشأن املرشحني ملنصب املنسق املقيم وحضور االجتماع برأي مستنري

بينما تتبع أعمال الفريق االستشاري األحكام األساسية إلجراءات التـشغيل          : ٨االستنتاج      
النقدية املتعلقة بأسلوب عمله، مبا يف ذلك بعض جوانب         املالحظات  مراعاة  املوحدة، يتعني   

  . إجراءات التشغيل اليت يلزم تغيريها عقب املناقشات املوضوعية يف اجملموعة اإلمنائية

  االنتقادات املتعلقة باجلوانب التشغيلية للفريق/التحديات  -باء  
نه ال توجـد يف     مثة رأي سائد لدى املشاركني يف اجتماعات الفريق االستشاري بأ           -٦٥

واقع األمر مناقشات كافية أو موضوعية بشأن مستوى املرشحني ومدى مالءمتهم ملنـصب             
ما مينع تلك املناقشات، فإن الوقت املتاح لذلك غـري  اً وبينما ال يوجد نظري   . معني يف الفريق  

 / وتشرين الثاين  ٢٠١١مارس  / اجتماعات للفريق ُعقدت يف الفترة ما بني آذار        ٨ويف  . كاف
 وظائف يف كل    ١٠ ملا متوسطه    )٣٦( مرشحاً ٣٩,٥، مت استعراض ما متوسطه      ٢٠١٢نوفمرب  
الستعراض عدد كبري من املرشحني خالل كل اجتماع، ومـع األخـذ يف             اً  ونظر. اجتماع

يكـون  (االعتبار وجود عدة بنود اعتيادية من جدول األعمـال يف أي اجتمـاع للفريـق               
، الحـظ   ) الرئيـسي يف جـدول األعمـال       قيم البندَ استعراض املرشحني ملنصب املنسق امل    

 دقائق يعقبـه  ٥-٣املشاركون أنه يف معظم احلاالت تقوم الوكالة الراعية بتقدمي عرض مدته      
ولكن بعض املشاركني الحظوا    . تصويت دون إجراء أية مناقشات موضوعية عن املرشحني       

منصب املنسق املقيم أو من نظـر  من املرشحني، ال سيما شاغلي اً أن الفريق يعرف بالفعل عدد   
__________  

  . حاالت أخرى٤ يوماً يف ١٤-١٣ترة  حاالت، وبف٤ أيام يف ١٠-٩أُرسل السجل قبل املوعد بفترة  )٣٥(
 جمموع عدد املرشحني املقدمة أمساؤهم جلميع الوظائف وليس جمموع عدد فـرادى             متوسطيعرب ذلك عن     )٣٦(

  . املرشحني، حيث عادة ما يقدم اسم نفس املرشح لشغل عدة وظائف
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 يف املائة فقط من املنسقني املقيمني اجمليبني علـى          ١٢,٥فقد أفاد   (الفريق يف أمرهم يف السابق      
  ). استبيان وحدة التفتيش املشتركة حبصوهلم على وظيفة املنسق املقيم من املرة األوىل لترشحهم

 ألي حوار، مشريين إىل أن عدة       وشكك بعض املشاركني يف الفريق يف األثر احملتمل         -٦٦
 حىت قبل اجتماع الفريق، بينما يأيت معظم الوكاالت األخرى وكاالت تديل بصوهتا إلكترونياً 

أن رتـب   اً  وُيـزعم أيـض   . بشأن كيفية التصويت  اً  إىل االجتماعات بتعليمات حمددة مسبق    
) املتفق عليها " مدير"أدىن من رتبة    (املشاركني يف الفريق أصبحت أدىن يف السنوات األخرية         

. لوكاالهتم بشأن املرشحني  اً  مما يقلل من الصالحيات املخولة هلم بتغيري املواقف احملددة مسبق         
وبينما ميكن تفسري نقص املناقشات بأن املنظمات بذلت العناية الواجبة حبضورها االجتمـاع   

 موقف ني لتصل إىلوهي مستعدة بعد فرز املرشحني يف مشاورات مكثفة مع مديريها اإلقليمي         
  . ن أن هذه العناية الواجبة تتفاوت بشدة من وكالة ألخرىمستنري بشأهنم، الحظ املفتشا

وأُلقي الضوء على نقص متصور يف الثقة فيما بني املنظمات املشاركة بشأن اإلبقاء               -٦٧
حيول دون إجـراء مناقـشات        على مناقشات الفريق سراً عن املرشحني باعتبار ذلك عامالً        

فقد أشار املشاركون إىل عزوفهم عن إبداء تعليقات موضوعية بشأن أحد املرشحني            . صرحية
وأشارت إحدى الوكاالت املشاركة إىل أن مسؤول الوكالة        . خشية تسريب تلك املعلومات   

يفضل، عند وجود شواغل بشأن أحد املرشحني، أن يتصل مباشرة برئيسة اجملموعة اإلمنائية             
واشتكى العديد من املنسقني املقيمني من جانبهم من عدم . على الفريقعن أن يعرض شواغله   

ـ       اً مـا يتـضمن دور  اً وجود أي وسيلة للدفاع عن ترشحهم أمام الفريـق يف وضـع غالب
وملواجهـة  . دون دليل، وال سيما مع نقص املناقشات      " السمعة"و" األقاويل"و" لإلشاعات"

ن رئيس الفريق إىل مناقشة سبل ووسـائل        اتلك التحديات يف عملية احلوار، يدعو املفتش      
إتاحة املزيد من الوقت واألمهية إلجراء مناقشات بشأن املرشحني ومن مث تقليل الطـابع              

   .اآليل لعملية التصويت إىل احلد األدىن
ويرى املشاركون يف الفريق أن املساومة والتفاوض غري الرمسيني بشأن املرشـحني              -٦٨

" جـاهزة "ألوفة، حيث تكون معظم القرارات بشأن املرشـحني    خارج الفريق هي ممارسة م    
بانتظام خالل املقـابالت  " املساومات"وورد تعبري . خالل املناقشات الثنائية  " حمددة مسبقاً "و

مع املنظمات املشاركة واملنسقني املقيمني باعتباره أفضل وسيلة للوصـف الـدقيق لعمليـة              
الت فحسب على ممارسة الضغط بقـوة إلجنـاح         االختيار يف الفريق، حيث ال تعمل الوكا      

  .مرشحها املفضل، بل تتبادل األصوات مقابل الدعم ملناصب أخرى
وأقرت معظم الوكاالت بأمهية ممارسة الضغط، مشرية إىل أن إجنـاح املرشـحني               -٦٩
قيـام املرشـحني    اً  يتطلب قيام الوكالة الراعية مبمارسة الضغط فحسب، بل يتطلب أيض          ال

إىل وجـود   اً  وأشار املشاركون يف الفريق أيض    . اتصاالت وتعريف الفريق بأنفسهم   بأنفسهم  
حاالت ُيزعم فيها تأثري اعتبارات إدارة املوارد البشرية على مدى مالءمة أحـد املرشـحني               

وتسببت تلك املمارسات يف تشكيك عدة كيانات يف جدوى تقدمي مرشحني يف            . ملنصب ما 
  . كبري يف هذا األمر لالستثمار الاملستقبل نظراً
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وشددت عدة وكاالت على أن املشاركني الرئيسيني مبجال الشؤون اإلنـسانية يف              -٧٠
للـضغط بـشدة   اً ما يتحدون مع) ليس دائماًو(مة املشتركة بني الوكاالت عادة     اللجنة الدائ 

ن اليت   ال سيما عندما يتعلق األمر بالبلدا      -  واحدةً إلجناح مرشحيهم املفضلني ويصوتون كتلةً    
وأقر عدد من املشاركني مبجال الشؤون اإلنـسانية بالتنـسيق          . جترى فيها عمليات إنسانية   

املسبق، وأشاروا إىل أن كيانات األمم املتحدة ذات الواليات الكاملة أو اجلزئيـة يف اجملـال                
اإلنساين تنسق فيما بينها من خالل مسؤوليها يف شؤون األفراد قبل اجتماعات الفريق مـن               

. ل حتديد البلدان ذات األولوية ألي من تلك الكيانات واملرشح الذي سيحظى بأصـواهتا             أج
ن إىل أن تبادل املعلومات عن املرشحني فيما بني أعضاء الفريق، مبا يشمل             اوخلص املفتش 

من املمارسة العادية لوضع أفضل     اً  أعمال الضغط واالتفاقات على التصويت، تعترب جزء      
ولكن تلك اخليارات جيب دعمها عندئذ مبناقشات شفافة وعادلة يف          قوائم تصفية ممكنة؛    

" اإلقرار التلقـائي  " جملرد   فيجب أال تستخدم تلك االجتماعات حمفالً     . اجتماعات الفريق 
   .لالتفاقات املربمة خارج هذا اإلطار

وهناك نتيجة رمبا تكون غري مقصودة إلجراءات التشغيل املوحدة للفريـق وهـي               -٧١
إدراج ذي يسمح للمشاركني يف الفريق باالمتناع عن التصويت، مما يـسفر عـن              احلكم ال 

الفريق ملرشحني على قوائم التصفية رغم عدم حصوهلم على أصوات التأييد من معظـم              
 ملنـصب  ٢٠١٢وأُلقي الضوء على مثال واضح، حيث َعيَّن األمني العام يف عام           . املشاركني

إضافة إىل تـسعة    " (رفض"وصويت  " تأييد"ة أصوات   حصل على أربع  اً  املنسق املقيم مرشح  
وأشارت الوكاالت من جانبها إىل أهنـا       . )٣٧()من أعضاء الفريق اآلخرين   " امتناع"أصوات  

عادة ما متتنع عن التصويت عندما ال يكون لديها ما يكفي من املعلومـات عـن املرشـح                  
لفريق املتكررة بتجنـب    ويبدو أن نداءات رئيس ا    . عندما تسمع مالحظات متفاوتة عنه     أو
واقترحـت  . عن التصويت مل تكن كافية لتغيري تلك املمارسة وتصحيح الوضـع          " االمتناع"

بعض املنظمات املشاركة تعديل إجراءات التشغيل املوحدة للفريق لتحديد احلد األدىن مـن             
املائـة   يف ٥٠(الالزم حصول املرشح عليها إلدراجه يف قائمة التصفية         " التأييد"عدد أصوات   

  .ن أن هذا االقتراح وجيهاويرى املفتش). من النصاب مثالً
وأفاد ما يقرب من نصف املنسقني املقيمني اجمليبني على استبيان وحـدة التفتـيش                -٧٢

بعدم إطالعهم بانتظام على حالة طلبهم خالل عملية االختيـار،          )  يف املائة  ٤٧,٥(املشتركة  
يق تلقي هبذه املسؤولية بوضوح على عاتق الكيـان         رغم أن إجراءات التشغيل املوحدة للفر     

وما أضر بشدة بالعديد من املنسقني املقيمني عـدم تلقـيهم يف            . الراعي التابع لألمم املتحدة   
العادة أي معلومات عندما ال تدرج أمساؤهم يف قوائم التصفية، رغم أن التعليقات األمينـة               

ائف املناسبة أكثر ألوجه القوة لديهم مـن        حتديد توصيفات الوظ  قد ال تساعدهم يف     الشفافة  
حتديد كفاءاهتم  يف   أيضاًقد تساعدهم   ، بل    فحسب أجل طلبات التقدم للوظائف يف املستقبل     

__________  
 ومل يتقدم سوى    . بسبب عدم وجود مرشحني مناسبني     ٢٠١٢ الوظيفة حتديداً مرتني يف عام       هذهأُعلن عن    )٣٧(

  .مرشح واحد ونظر الفريق يف ترشحه
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وعند تلقي التعليقات، فإهنا عادة ما تكون غري رمسية         . ومهاراهتم اليت تتطلب املزيد من التنمية     
ا متوقفة على مستوى العالقة بني املرشـح        ما تكون كميتها ونوعيته   اً  ، وغالب ومنقولة شفهياً 

ن املنظمات على االمتثال اللتزامها الـوارد       اوحيث املفتش . وممثل وكالته املشارك يف الفريق    
   .يف إجراءات التشغيل املوحدة بإطالع املرشحني على قرارات الفريق

والذي اً ئم حاليالقا" احلارس"لنظام اً حاداً ووجه عدد من املشاركني يف الفريق انتقاد  -٧٣
ال يتمكن مبوجبه الشخص املدرج امسه يف جممع املنسقني املقيمني من التقدم هلذا املنصب من               

وأشار مؤيدو هذا النظام إىل أنه يضمن حتمل املنظمـات     . دون ترشيح رمسي من وكالته األم     
ق املنـسق  املسؤولية عن املرشحني الذين تدفع هبم لتويل املنصب، وبعبارة أخرى، إذا مل يـر   

وأشاروا كذلك إىل    .)٣٨(املقيم إىل مستوى التوقعات تكون الوكالة األم مسؤولة عن سحبه         
أن النظام احلايل يقيد كل وكالة بتسمية مرشَحْين اثنني فقط كحد أقصى لكل إعالن عـن                
وظيفة منسق مقيم، أما إتاحة الترشيح الذايت من اجملامع فيمكن أن يسفر عن زيادة االختالل               

 يف املائة من    ٥٧ يف املائة و   ٣٩ املنظمات حيث يشكل مرشحو الربنامج اإلمنائي وحدهم         بني
وأضاف املؤيدون للنظام   . جمموع املرشحني يف جممعي املنسقني املقيمني ألف وباء على التوايل         

أنه عندما يتاح الترشيح الذايت وتصوت وكالة أم صراحة يف الفريق ضد مرشح منها، فيمكن               
  .  بشدة باملسار الوظيفي للمرشح داخل منظمتهأن يضر ذلك

وأشار منتقدو نظام احلارس إىل أن هذا اجلانب من عملية االختيار أسفر عـن     - ٧٤
أي تسمية مرشح   (وامللكية  ) أي اختيار املرشح األنسب ملنصب ما     (مقايضة بني املهنية    

ة عدد املرشـحني،   وملعاجلة االختالل املتصور وزياد   ). مبا يتماشى مع مصاحل منظمة ما     
أوصت عدة منظمات مشاركة مبعاملة عملية اختيار املنسق املقيم بنفس الطريقة الـيت             

فيجب أن يكون االلتحاق مبركـز      : تعامل هبا سائر عمليات االختيار يف األمم املتحدة       
أمام مجيع املرشحني املـؤهلني دون      اً  التقييم بل والتقدم لوظائف املنسق املقيم مفتوح      

ن أن فتح عملية الترشـيح لـه        اوبينما يعي املفتش  . الترشيح من الوكاالت  اشتراط  
 إىل ضرورة وجود املزيد من املرونة عندما يتعلق األمر          خماطره ومميزاته، فقد خلصا   

ن اجملموعة اإلمنائيـة    ابتسمية مرشحي جممع املنسقني املقيمني لذلك املنصب، ويدعو       
  .ويف مدى ذلك االنفتاحاً أكثر انفتاحللنظر بعناية يف كيفية جعل هذه العملية 

انتقدت منظمات عدة املمارسة املتمثلة يف اختيار املنسقني املقيمني وتعيينـهم دون            و  -٧٥
نائـب  ختّص وظيفـة    إال يف حالة التعيينات اليت      (مقابلة معهم خبصوص وظيفة حمددة      إجراء  

أن اسـتعراض توصـيف     فقد رأت هذه املنظمات املـشاركة       ). املمثل اخلاص لألمني العام   
املقيمني الذي يقوم به مركز تقييم املنسقني االختبار الوظيفة وتقييم األداء والنتائج اليت يفرزها   

قابلـة  امل أن التقييم الذي يقوم به املركز هو تقييم عام غري حمدد، يف حني أن                غري كاف معتربةً  
__________  

سياسـة  " على التعيينات ملنصب املنسق املقيم برتبة أمني عام مساعد، ألنه مبوجـب     الفرضيةال تنطبق هذه     )٣٨(
لألمني العام، يتخلى املوظف عن احلق يف العودة إىل وكالته األم مبجرد قبولـه التعـيني يف                 " عدم املراجعة 

 .رتبة أمني عام مساعد بالعامةاألمانة 
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وميكن يف  . ياق قطري حمدد  املرشح املناسب لس  التعّرف بشكل أفضل على     ساعد يف   تميكن أن   
الوقت الراهن لكل من مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ              
ووكيل األمني العام املكلف باإلدارة الرائدة إجراء مقابالت مع املرشحني لشغل وظائف نائب             

هم الفريق االستـشاري    خيتارالذين  منسق شؤون إنسانية    /منسق مقيم /ممثل خاص لألمني العام   
املشترك بني الوكاالت، وهي عملية أثبتت جدواها حىت اآلن، ما يضفي مصداقية على الفكرة              

  . اليت تدعو إىل إتاحة خيار إجراء مقابلة يف إطار عملية اختيار املنسقني املقيمني
رهتا وحدة  الدراسة االستقصائية اليت أج   عن  ومن جمموع املنسقني املقيمني الذين أجابوا         -٧٦

التفتيش املشتركة، بلغت نسبة املؤيدين لفكرة إجراء مقابالت مع املرشحني خـالل عمليـة              
ومعظـم املنـسقني    .  يف املائة  ٣٦,٣املعارضني   يف املائة، يف حني بلغت نسبة        ٤٣,٨االختيار  

عة األمم   جممو ةعينه رئيس ُتاملقيمني الذين ردوا باإلجياب أيدوا فكرة تنظيم مقابالت جيريها فريق           
. املتحدة اإلمنائية استناداً إىل قائمة التصفية اليت يعدها الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت            

 جمموعة األمـم املتحـدة      ةوالحظ عدة منسقني مقيمني أن املقابالت من شأهنا أن تتيح لرئيس          
قر املفتـشان   ي وبينما". حقيقة األشخاص املرشحني لشغل الوظيفة    "اإلمنائية صورة أوضح عن     

 ملـا تـستلزمه مـن       ،بأن هذه املقابالت ميكن أن تنطوي على خطر إطالة عملية االختيار          
أن من املناسب إتاحـة     خطوات إضافية وما يعتريها من عقبات بريوقراطية، فإهنما يعتربان          

إمكانية إجراء مقابلة مع املنسقني املقيمني أو املرشحني اجلدد الذين حيصلون علـى دعـم               
  . الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالتاليت يعّدها عملية قوائم التصفية يف إطار  حمدود
  .وُيتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية التالية فعالية عملية اختيار املنسقني املقيمني  -٧٧

  ٣التوصية 
ينبغي لألمني العام، بوصفه رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم               

عين بالتنسيق، أن يبادر، من خالل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، إىل استعراض            املتحدة امل 
وتنقيح إجراءات التشغيل املوحدة اخلاصة بالفريق االستشاري املشترك بني الوكـاالت،           

  :حسب االقتضاء، من أجل ما يلي
ينتمـون  إجراء عملية ترشيح تتسم بقدر أكرب من االنفتاح ملرشـحني             )أ(  
   املنسقني املقيمني؛إىل جممعبالفعل 

النظر يف إمكانية إجراء مقابالت مع مرشحني مدرجني على قوائم التـصفية            )ب(  
بناًء على طلب الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت، ما يسمح بتقدمي آراء استـشارية              

   حمددة؛ جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن املرشح األنسب لشغل وظيفةةأفضل إىل رئيس
صـوات  األتغيري نظام التصويت احلايل لتحديد العدد األدىن املطلوب من            )ج(  
مـن أجـل    )  يف املائة من عدد املصوتني     ٥٠ُيحبذ أن يكون هذا العدد األدىن هو        (املؤيدة  

  . جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةةنظر فيها رئيستإدراج اسم مرشح يف قائمة التصفية اليت س
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  لتعينيا  -خامساً  

األمني العام تعكس إىل حد بعيد اخليارات اليت حيبـذها          اليت يقوم هبا    تعيينات  ال  -ألف  
  الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت 

تعتمد املمارسة اليت يتبعها األمني العام يف جمال التعيينات بدرجة كبرية على            : ٩االستنتاج      
االت املتعلقة باملرشحني املدرجة أمسـاؤهم      قرارات الفريق االستشاري املشترك بني الوك     

وميكن رمسياً إضفاء املزيد من الـشفافية  . على قائمة التصفية وتراعي معايري التنوع املعلنة      
ستغل بشكل كامل خالل    على املرحلة النهائية من عملية التعيني، لكن هذه اإلمكانية مل تُ          

  . السنوات األخرية
يت ُيعدها الفريق االستشاري املشترك بـني الوكـاالت إىل          بعد إحالة قائمة التصفية ال      -٧٨

رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية كي تنظر فيها، ميكن للرئيسة أن تتشاور مع جهات منها               
بشأن أي مرشح مدرج على قائمة      ) الرؤساء التنفيذيون (رؤساء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية      

مالحظات الرئيسة إىل األمني العام من أجل       /وعة بتوصيات التصفية قبل تقدمي الترشيحات مشف    
وتقدم الترشيحات يف اجتماع رمسي مع األمني العام الذي يتخذ القرار النهائي بـشأن              . التعيني
خذ فيها قـرارات  تَّ ويتوىل مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية إعداد حماضر اجللسات اليت تُ .التعيني

وحتال قائمـة   . اضر مع الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت      التعيني ويتم تقاسم تلك احمل    
املنسقني املقيمني الذين خيتارهم األمني العام إىل جملس الرؤساء التنفيذيني وأعضاء جمموعة األمم             

ومل تسجل خالل السنوات األخرية حاالت      . املتحدة اإلمنائية للتعليق عليها يف غضون ثالثة أيام       
ويوضع الترتيب التعاقدي مع املنسق املقيم الذي يقع عليه         . ختذه األمني العام  اعتراض على قرار ا   

  . االختيار بعد احلصول على إذن من حكومة البلد املضيف
وكما سبق ذكره يف الفصل الرابع، فإن الفريق االستشاري املشترك بني الوكـاالت            -٧٩

وله اختاذ القرار النهائي يف حني      وميتلك األمني العام صالحيات واضحة خت     . هو هيئة استشارية  
حتتفظ رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية أيضاً بسلطة تقدمي آرائها إىل األمني العام بـشأن           

 مييـل   ،ويف املمارسـة  . املرشحني الذين خيتارهم الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت       
الً شديداً إىل األخذ برأي الفريـق       األمني العام ورئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية مي       

مـن   يف املائـة     ٩٣يعادل  والدليل على ذلك أن ما      االستشاري املشترك بني الوكاالت،     
 هم مرشحون حصلوا على أقـصى       ٢٠١٢املرشحني الذين اختارهم األمني العام يف عام        

  . )٣٩(الدعم من الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت

__________  
 . ٢٠١٣مايو / أيار١٣رد مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية على استبيان أعدته وحدة التفتيش املشتركة، بتاريخ  ) ٣٩(
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  دات املتعلقة بعملية التعينينتقااال/الصعوبات  -باء  
رغم أن قرار األمني العام يفضل دائماً تقريباً املرشح الذي حيظى بأقصى الدعم مـن        -٨٠

الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت، مثة انطباع شبه عام لدى الوكاالت بأن املرحلـة              
ـ ، وذلك بـسبب     "صندوق أسود "النهائية من عملية االختيار هي مبثابة         دام الوضـوح  انع

اليت تتشاور معها رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتقدمي توصـياهتا           باجلهات  يتعلق   فيما
إىل األمني العام، وطبيعة التوصيات اليت تقدمها، واملسائل اليت تناقش فعالً خالل االجتماع،             

وأعربت . رفضهواالعتبارات اليت يتحدد على أساسها قرار تعيني مرشح يف وظيفة حمددة أو             
وكاالت عديدة أيضاً عن انشغاهلا من وجود تضارب يف املصاحل ألن رئيسة جمموعة األمـم               

فهي تتساءل عن مدى املتحدة اإلمنائية هي أيضاً مديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبالتايل      
كالتها مـع    احلياد يف التوصيات اليت تقدمها إذا تنافس مرشحون تابعون لو          قدرهتا على لزوم  

  .)٤٠(مرشحني من وكاالت أخرى لشغل وظائف منسقني مقيمني
وأعربت وكاالت عدة أيضاً عن آراء متباينة بشأن دور األفرقة اإلقليميـة التابعـة                -٨١

فقد أشار بعض   . جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وتأثريها يف املرحلة النهائية الختيار املرشحني         
 إىل أن األفرقة     من الوكاالت اليت ُترشح منسقني مقيمني       رئيسيتني كبار املسؤولني يف وكالتني   

اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية على اتصال مستمر مع املنـسقني املقـيمني وهـي               
املسؤولة يف هناية املطاف عن تقييم أدائهم، وبالتايل جيب أن تؤدي دوراً رمسياً يف إطار عملية                

 أعربت وكاالت عدة أخرى عن انشغاهلا من أن املـديرين اإلقليمـيني             وباملقابل،. االختيار
لربنامج األمم املتحدة باستطاعتهم التأثري بدرجة كبرية يف التوصيات اليت قد تقدمها رئيـسة              

فقد أشار  . جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية إىل األمني العام، وإن كان ذلك بطريقة غري رمسية            
 التفتيش مقابلة معه إىل أن رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة            مدير إقليمي أجرت وحدة   

تبادر إىل االتصال باملديرين اإلقليميني، بل إن املديرين اإلقليميني هـم الـذين يتـصلون                ال
  .بالرئيسة مىت كان لديهم اهتمام حقيقي مبرشح مدرج على قائمة التصفية

انية بات يؤثر بشكل متزايد يف املراحل    ويرى البعض أن مكتب تنسيق الشؤون اإلنس        -٨٢
النهائية من عملية االختيار؛ فقد سلّطت بعض املنظمات املشاركة األضواء على املـشاورات             
اليت ُتعقد بني منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ورئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية قبـل               

اء يتفق مع األحكام املتعلقة بـإجراءات       وهو إجر (أن تقدم األخرية توصياهتا إىل األمني العام        

__________  
ال ميكن للمفتَشْين أن حيددا بطريقة موضوعية ما إذا كان املرشحون من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                   )٤٠(

وُيذكر يف هذا الصدد أن جمموع املرشـحني        . ئية من عملية االختيار    تفضيلية يف املرحلة النها    مبعاملةحيظون  
الذين اجتازوا امتحان مركز تقييم املنسقني املقـيمني        ) ١٠٨(غري املنتمني إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

. ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٦خالل الفترة مـن     ) ٨٤(فاق جمموع املرشحني التابعني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائية         
وخالل الفترة ذاهتا، فاق عدد املرشحني التابعني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي الذي ُعينـوا يف وظـائف                 

 ). ٨٣(عدد املرشحني غري املنتمني إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) ١٣٩(منسقني مقيمني 
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وتبني أن هذه املشاورات اليت ُتعقد بني رئيسة جمموعة األمـم املتحـدة             ). التشغيل املوحدة 
اإلمنائية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مشاورات منتظمة ومرضية للجانبني، وخباصة يف            

ب ثقة اجلهات الفاعلـة يف اجملـال   حالة البلدان اليت تواجه حتديات إنسانية معقدة، بغية كس 
ويـرى   .اإلنساين اليت تؤدي دوراً فاعالً يف جناح عمليات األمم املتحدة يف تلـك البلـدان              

املفتشان أن هذه املشاورات املنتظمة بني رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ومنـسق              
يف تقدمي توصـيات    اإلغاثة يف حاالت الطوارئ مشاورات مفيدة وال بد منها لالستمرار           

  .مستنرية إىل األمني العام
شاركون من الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت بأهنم ال يطعنون يف           املوأفاد    -٨٣

السلطة اليت ختول األمني العام اختاذ القرار النهائي بشأن اختيار املرشح، ولكنهم يعتربون أن              
ت أكثر شفافية عن الكفاءات واملهـارات       هناك حاجة إىل إمداد الوكاالت املشاركة مبعلوما      

  . وامليزات املقارنة اليت ترجح كفة مرشح على غريه من املرشحني وتفضي إىل اختياره

  تفاصيل عملية التعيني حسب املشاركني  -جيم  
أجرى املفتشان مقابالت مع مجيع اجلهات املشاركة الرئيسية يف املرحلة النهائية من              -٨٤

وأبرزت هذه اجلهات املشاركة اخلصائص املهمة التالية       . تثناء األمني العام  عملية االختيار، باس  
  :ملرحلة ما بعد الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت من عملية االختيار

حتسني التكافؤ بني اجلنسني وبني املناطق اجلغرافية، باالستناد إىل مقـررات             )أ(  
فـرئيس الفريـق    . صوى بالنسبة إىل األمني العام    اجلمعية العامة ذات الصلة، يشكل أولوية ق      

كل اجتماع على   بداية  االستشاري املشترك بني الوكاالت ُيطلع بانتظام مجيع الوكاالت عند          
االجتاهات املتعلقة بالتنوع واخلاصة باملنسقني املقيمني ويشجعها على أن تراعي          /اإلحصاءات

وتتلقـى  . موعات املرشـحني املـؤهلني    هذه االعتبارات املتصلة بالتنوع لدى استعراض جم      
الوكاالت أيضاً معلومات منتظمة عن هؤالء املرشحني من رئيس الفريق االستشاري املشترك            

  ؛بني الوكاالت عند تقدمي ترشيحات إىل مركز تقييم املنسقني املقيمني
إضافة إىل قائمة التصفية اليت يعدها الفريق االستـشاري املـشترك بـني               )ب(  

 يقدم مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية أيضاً إىل رئيسة جمموعة األمـم املتحـدة              الوكاالت،
التوازن اجلنساين واجلغرايف وعن متثيل الوكاالت بني املنسقني املقيمني         عن  اإلمنائية إحصاءات   

احلاليني، ويوافيها مبعلومات عن أية قضايا هامة تثار خالل اإلجراءات اليت يقوم هبا مركـز               
ولدى استعراض قائمة التصفية، تقوم رئيسة جمموعـة        . نسقني املقيمني بشأن مرشح   تقييم امل 

ومكتب املـوارد   الطوارئ  األمم املتحدة اإلمنائية عادة بالتشاور مع منسق اإلغاثة يف حاالت           
مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ورئيس الفريـق االستـشاري املـشترك بـني              /البشرية

ئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بدراسة ملفات املرشحني علـى          وال تكتفي ر  . الوكاالت
 .أساس كل وظيفة على حدة، بل تقوم أيضاً بدراسة بيانات التنوع اخلاصة باملنسقني املقيمني             
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ويف معظم احلاالت يكون املرشح الذي حيصل على أقصى دعم من الفريـق االستـشاري               
. ذي توصي به رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةاملشترك بني الوكاالت هو نفس املرشح ال   

إىل األمني العام أن ينظر يف ملف مرشح آخر العتبارات          تطلب  وميكنها يف مناسبات قليلة أن      
  ؛تتعلق بالتنوع

الذي العام  يعد املكتب التنفيذي لألمني العام املعلومات اليت حيتاجها األمني            )ج(  
واد اليت تقدم إليه قبل االجتماع مع رئيسة جمموعة األمـم           يقوم شخصياً باستعراض مجيع امل    

ويتلقى أيضاً املشورة من . املتحدة اإلمنائية ويطرح ما لديه من آراء وأسئلة خبصوص املرشحني   
مكتبه، وذلك إىل جانب التوصيات املقدمة من رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة الـيت               

عام، عرضاً عن الوظائف واملرشحني وتقدم ما لديها من         تقدم، خالل اجتماعها مع األمني ال     
ويتلقى األمني العـام أيـضاً      . تطرق إىل املعلومات األساسية اخلاصة بكل مرشح      تتعليقات و 

بطريقة شفوية رأي رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملكتب التنفيذي لألمـني العـام              
وإذا الحظ األمني العام    .  رأي كل منهما   خبصوص املرشح األفضل على قائمة التصفية حسب      

ويف . اختالالً يف التوازن من حيث التنوع، ينظر يف اختيار مرشح بديل على قائمة التـصفية              
 واليت قرر فيها األمني العام تعيني مرشح        ٢٠١٢املسجلة يف عام    )  يف املائة  ٧(احلاالت األربع   

قصى من الفريق، كـان األشـخاص   احتفظ به الفريق االستشاري دون أن حيظى بالدعم األ   
ويتوىل مكتب تنسيق العمليات اإلمنائيـة  . املعينون من النساء يف ثالث حاالت من أصل أربع  

حترير حمضر اجللسة ويقدم إىل الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت، من خالل رئيسه،             
  .ضمون املناقشاتتقريراً عن القرارات اليت يتخذها األمني العام دون أن يتطرق إىل م

حتسني التواصل الرمسي بني رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة والفريـق              -دال  
  االستشاري املشترك بني الوكاالت

خيلص املفتشان إىل أن أصل شواغل عدة ورد ذكرها أعاله يكمن يف نقص التواصل                -٨٥
 االستـشاري املـشترك بـني       بني رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية والفريـق        -املباشر  

ورغم وضـوح   . الوكاالت، وكذلك بني املكتب التنفيذي لألمني العام والفريق االستشاري        
، ففي املمارسة العملية    ٢٠١٢األحكام الواردة يف إجراءات التشغيل املوحدة حىت هناية عام          

ب التنفيـذي   مل يتلق الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت أية تعليقات من جانب املكت           
ومبوجب التعديالت اليت أُدخلت علـى      . لألمني العام بشأن اجللسة اخلتامية مع األمني العام       

املتعلق احلكم أُسقط  ،٢٠١٢ديسمرب /كانون األولإجراءات التشغيل املوحدة واليت أُقرت يف      
واسُتعيض عنه حبكم أضعف جييز ملكتب    العام  بالتعليقات اليت يقدمها املكتب التنفيذي لألمني       

تنسيق العمليات اإلمنائية تقدمي إيضاحات إضافية إىل أعضاء الفريق االستشاري املشترك بني            
وُيشار . الوكاالت وإىل الوكاالت املرشِّحة، بناًء على الطلب، بشأن حمصلة قرار األمني العام           

  .صيغة الضعيفة وجدواهايف هذا الصدد إىل انعدام الوضوح خبصوص تطبيق هذه ال
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 بينما يتمثل دور الفريق االستشاري املشترك بـني الوكـاالت يف            ،إضافة إىل ذلك    -٨٦
إسداء املشورة إىل رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، كثرية هي إجراءات التشغيل املوحدة            

ائية باملثل وتقـدم  اليت ال تتضمن أحكاماً تقضي بأن تتعامل رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمن      
وملا كانـت   . تعليقاهتا إىل الفريق االستشاري، ونتيجة ذلك هي عملية اتصال يف اجتاه واحد           

رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ال تشارك يف أعمال الفريق االستشاري املشترك بـني              
ـ         ة سـامهت يف  الوكاالت وبالتايل ال جتري أية اتصاالت رمسية مع الفريق، فإن هذه املمارس

، حيث تنتقل املعلومات من الفريـق االستـشاري         "صندوق أسود "تغذية االنطباع بوجود    
املشترك بني الوكاالت يف اجتاه رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف مقابل قدر ضئيل من               

 ولسد عجز الثقة القائم حالياً، يقتـرح      . املعلومات، إن ُوجدت أصالً، يف االجتاه املعاكس      
املفتشان أن تتخذ رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية خطوات لبدء عملية تواصل رمسي             
مع الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت وأن تقدم تعليقاهتا بشأن أية تطورات تتصل         
مبراحل عملية االختيار اليت تعقب إجراءات الفريق االستشاري، مع مراعاة السرية على            

 وميكن أيضاً أن تنظر جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف اعتماد التعديالت            .النحو الواجب 
الضرورية على إجراءات التشغيل املوحدة ذات الصلة باملوضـوع واخلاصـة بـالفريق             

  .االستشاري املشترك بني الوكاالت
علـى الدراسـة    رّدوا   يف املائة من املنسقني املقيمني الـذين         ٥٢,٥بينما أعرب   و  -٨٧
تقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة عن رضاهم عن التعليقات اليت تلقوها مـن              االس

فيما يتعلق بأسباب قبـوهلم يف وظيفـة حمـددة          املنسقني املقيمني   اجلهة املعنية بعملية اختيار     
هذا الرأي، وأكدت أن أشياء كثرية ميكن       )  يف املائة  ٣٨,٨(رفضهم، مل تشاطر أقلية معتربة       أو

هذا ما يؤكده انقسام متساوٍ يف اآلراء بشأن حسن سري عملية اختيـار املنـسقني               و. هاحتسين
 يف  ٤٨,٨املقيمني وعدم وجود حاجة إىل إجراء تغيريات كبرية، حيث تراوحت اآلراء بـني              

  . يف املائة من املعارضني٤٣,٨املائة من املؤيدين و
ني املقيمني تتأثر بعامل آخر خيرج عن       وميكن اإلشارة إىل أن التعيينات املتعلقة باملنسق        -٨٨

سيطرة األمم املتحدة، وهو حتديداً الزيادة املسجلة خالل السنوات الثالث األخرية يف معدل             
رفض املنسقني املقيمني املعينني من جانب احلكومات، ما يؤدي إىل إعـادة اإلعـالن عـن            

بأن املرشح املرفوض ليس ولتربير هذا الرفض، دفعت احلكومات يف بعض احلاالت       . الوظائف
لديه دراية واسعة مبجال التنمية االقتصادية؛ يف حني ُرفض مرشحون يف حـاالت أخـرى               

  . بسبب عدم استيفاء املهارات اللغوية املطلوبة، وخباصة اللغة العربية
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  جذب جمموعة متنوعة من املنسقني املقيمني املؤهلني واالحتفاظ هبم  -سادساً  

  املنسق املقيم واإلجنازات املتحققةجاذبية وظيفة   -ألف  

يرى معظم املنسقني املقيمني أن وظيفتهم خيار مهين جذاب ومثري حيقـق            : ١٠ االستنتاج    
درجة عالية من االحترام، على الرغم من أن الطابع املعقد والشاق لوظيفة املنسق املقـيم               

املقيم قياساً حبجـم    وحمدودية اإلمكانات املتاحة ونقص التمويل املخصص ملكتب املنسق         
  .الوظيفة عوامل تؤثر تأثرياً سلبياً يف جاذبية الوظيفة

من املنسقني املقيمني الذين مشلتهم الدراسة االستقـصائية        يف املائة    ٨٨,٥بينما أكد     -٨٩
وظيفة املنسق املقيم هي وظيفة جذابة يصبو إليها أي موظف من كبار املوظفني الفنـيني                أن
على أن هـذه    وافقوا   يف املائة فقط     ٥٧,٧ني من املستوى املتوسط، فإن      أو املوظفني الفني  /و

الدعم املؤسسي الذي حيصل عليه املنسق املقيم       حمدودية  اجلاذبية تفوق الصعوبات الناجتة عن      
 يف املائة من املنسقني املقيمني الذين       ٤٢,٣مقابل نسبة معتربة تصل إىل      (يف املمارسة العملية    
أن مكتب املنـسق  على  يف املائة    ٩٣,٦مل يوافق   ومن بني اجمليبني،    ). أيال يشاطرون هذا الر   

 يف املائة من اجمليبني على      ٤٣,٦املقيم ميتلك ما يكفي من املوظفني واملوارد، يف حني اعترض           
الفكرة القائلة إن الوكاالت توفر أفضل وأبرع ما لديها من مرشحني للعمل منسقني مقيمني              

  .أيدوا هذه الفكرة يف املائة ٣٧,٢مقابل 
. ولزيادة جاذبية وظيفة املنسق املقيم، اُتخذ عدد من التدابري خالل السنوات األخرية             -٩٠

 لتقدمي  - املوقع الشبكي اخلاص باملنسقني املقيمني       -فقد أُحدث منرب خمصص على اإلنترنت       
ملية التوظيف  معلومات عن وظيفة املنسق املقيم كخيار مهين وعن اخلطوات املتبعة يف إطار ع            

احلـاليني  وحيتوي املوقع بيانات شخـصية للمنـسقني املقـيمني          . جلذب مرشحني حمتملني  
ويـشهد املوقـع    . ومعلومات عن جتارهبم الشخصية ويقدم صورة مفيدة عن عملهم اليومي         

 زيارة  ٦ ١٨٦  ما جمموعه  ٢٠١٢حيث بلغ عدد الزيارات يف عام        (استخداماً واسع النطاق  
وبات وسيلة فعالـة لتيـسري االطـالع علـى      )  يف املائة  ٦٨رون اجلدد نسبة    ميثل فيها الزائ  

بلـغ عـدد   (سقني املقيمني على نطـاق واسـع       اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة للمن    
 يف  ٤٦، أي ما ميثل زيادة بنسبة       ٢٠١٢ مستخدماً يف هناية عام      ٤١٥املستخدمني املسجلني   

أيضاً مواد لتسويق وظيفة منسق مقيم وُوزعت علـى         وُوضعت  ). ٢٠١١املائة مقارنة بعام    
مجيع وكاالت األمم املتحدة وأعضاء أفرقة األمم املتحدة القطرية والفرق اإلقليميـة التابعـة           

قيم وعلى جذب أنسب    املنسق  املوحرصاً على ترويج وظيفة     . جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية   
حـدة اإلمنائيـة مكتوبـاً إىل كبـار          األمم املت   وّجه األمني العام ورئيسة جمموعة     ،املرشحني

  .املسؤولني يف اجملموعة لتقدمي مرشحني رفيعي املستوى، وخباصة من النساء
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  الصعوبات املتصلة باملسار الوظيفي للمنسقني املقيمني  -باء  
وفرقة العمل   )٤١(يعكف الفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني          -٩١
، وهي جمموعة فرعية تابعة للفريق العامل املذكور، علـى معاجلـة            )٤٢(عنية بإدارة املواهب  امل

 /ففي كانون الثـاين   . صعوبات رئيسية كثرية تتعلق جبذب املنسقني املقيمني واالحتفاظ هبم        
يتنـاول عـدداً مـن       )٤٣(، أصدرت فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب تقييمـاً        ٢٠٠٩ يناير

الطابع الشاق لعمـل    : يفية واإلدارية اليت جتعل املوظفني يترددون يف الترشح       الصعوبات الوظ 
؛ سـواء  احملدوداملؤسسي  والدعم ؛ اليت يتمتع هبا املنسق املقيمة احملدودةاملنسق املقيم؛ والسلط  

تفاوت الوكاالت يف انتقـاء املرشـحني   والتشغيلية؛ باجلوانب الفنية أم باجلوانب  تعلق األمر   
ووجـود  مشتركة؛  حتضريية  تبار مركز تقييم املنسقني املقيمني وعدم وجود ُنهج         لتجاوز اخ 

؛ وبوجه عام عدم وجود معلومات "تكافؤ الفرص "بأن عملية التعيني ال تستويف شرط       انطباع  
وغياب احلـوافز؛   متاحة على نطاق واسع عن وظيفة املنسق املقيم وعن خطوات التوظيف؛            

وتشري الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش       . وعواختالل التوازن من حيث التن    
الصعوبات نفسها   الت واملبينة أعاله إىل أن    املشتركة وكذلك األجوبة الواردة خالل املقاب     

بصرف النظر عن التحسن املسجل يف جمال التسويق والتقـدم           ٢٠١٣تواصلت يف عام    
  .الطفيف احملرز حنو حتقيق التكافؤ بني اجلنسني

حظيت املسائل احمليطة باملسار الوظيفي للمنسقني املقيمني باهتمام الفريق         : ١١ االستنتاج    
العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني، غري أنه على وكاالت األمم املتحدة             

  .أن حترز مزيداً من التقدم جلعل وظيفة املنسق املقيم أكثر جاذبية ألفضل موظفيها أداًء
ومن بني الصعوبات الرئيسية املعترضة فيما يتعلق بزيادة جاذبية وظيفة املنسق املقيم،              -٩٢

، وخباصة بالنسبة إىل املنسقني املقيمني غري التابعني لربنامج األمـم           وظيفيمسار  االفتقار إىل   
م وإىل جانـب عـد  . املتحدة اإلمنائي، فضالً عن ضرورة زيادة القدرة على التنبؤ هبذا املسار     

حمترم يف املنظمة األم، فإن عدم القدرة على        /اليقني بشأن إمكانية عودهتم إىل منصب معقول      
التنبؤ وعدم وجود ضمانات تكفل للمنسق املقيم إمكانية احلصول على وظيفة ثانية باالستناد             

م إىل تقييم األداء اإلجيايب، من العوامل اليت جعلت الكثريين ينظرون إىل وظيفة املنسق املقـي              
. يوشكوا على سن التقاعـد    حىت  وبالتايل تثنيهم عن الترشح     " تذكرة ذهاب فقط  "على أهنا   

وأوجه عدم اليقني املذكورة آنفاً فيما يتعلق باملسار الوظيفي ال تثين املرشحني املؤهلني عـن               
__________  

 ).٢٠١١مارس / آذار٣(ني، النسخة النهائية  الفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيماختصاصات ) ٤١(
اختصاصات فرقة العمـل املعنيـة بـإدارة        . ٢٠٠٨مايو  /أنشئت فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب يف أيار        )٤٢(

 . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦املواهب، النسخة النهائية، 
ع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة، وفرقـة        العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني التاب        الفريق )٤٣(

العمل املعنية بإدارة املواهب اخلاصة باملنسقني املقيمني، وتقييم إدارة مواهب املنـسقني املقـيمني، مـوجز            
 .٢٠٠٩مارس /تنفيذي، املشروع النهائي، آذار
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خربة واسعة، ذلـك أن     ذوي  لوظيفة فحسب، بل حترم املنظومة من منسقني مقيمني         لالتقدم  
لذا يشعر معظم موظفي شؤون املوظفني      . اً منهم ال يعمل إال لفترة والية واحدة       عدداً كبري 

ويف بضرورة هتيئة املرشحني لشغل وظيفة املنسق املقيم يف مرحلة مبكرة من حياهتم املهنية، 
هذا السياق يرحب املفتشان باجلهود املبذولة من الفريق املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني             

ني التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مبا يف ذلك املقترح الذي تقدم به الفريق العامل               املقيم
من أجل حتديد مسار وظيفي للمنسقني املقيمني يتيح جلميع موظفي الكيانات التابعة ملنظومة             

 ٣-الرتبـة ف  (يف مرحلة مبكـرة     األمم املتحدة املعنيني إمكانية املشاركة يف برنامج خاص         
الوكاالت عن طريق التعيني لدى     يف مجيع اجملاالت اليت ختتص هبا       الكتساب جتربة   ) ٤-وف

  . )٤٤(خمتلف الوكاالت هبدف تغطية الطائفة الكاملة لعمليات األمم املتحدة
وينبغي أن تويل سياسات املوارد البشرية املتصلة بنظـام إدارة املواهـب يف مجيـع                 -٩٣

اهتماماً أكرب بتشجيع أفضل املوظفني أداًء على التقدم لوظيفة         الوكاالت التابعة لألمم املتحدة     
وميكن زيادة تعزيز املسار الوظيفي للمنسقني      . منسق مقيم بوصفها خياراً من اخليارات املهنية      

يف لتعيينـهم   املقيمني إذا أُعطيت بصفة استثنائية ألفضل املنسقني املقـيمني أداًء األولويـة             
املقيمني يف البلدان اليت تضطلع فيها األمم املتحدة بعمليات أوسع الوظائف األخرى للمنسقني    

نطاقاً وتنطوي على حتديات أكرب، مبا يف ذلك تفضيلهم على جمموعة املرشحني اآلخرين من              
  . التقدم لشغل وظيفة منسق مقيمعند غري ذوي اخلربة 

ئل املتعلقة باحلق يف    ويف سياق التطرق إىل املسار الوظيفي، ُسلطت األضواء على املسا           -٩٤
 )٤٥(واالحتفاظ بنفس الرتبة  ) إىل الوكالة األصلية بعد انقضاء فترة الوالية كمنسق مقيم        (العودة  

. أي احتفاظ الفرد بنفس الرتبة اليت كان يتمتع هبا كمنسق مقيم عند عودته إىل الوكالـة األم                
طة بنظام املنسقني املقيمني التـابع      ، أقر الفريق العامل املعين باملسائل احملي      ٢٠١٢يوليه  /ويف متوز 

: جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وشبكة املوارد البشرية اخليار التايل فيما يتعلق بالسياسة العامـة             
تعترف املنظمات كافة حبق املنسقني املقيمني اإللزامي يف العودة إىل وكاالهتم األصـلية، مـع               "

. )٤٦("يت حصلوا عليها أثناء عملهم كمنسقني مقيمني      االحتفاظ قدر اإلمكان بالرتب الوظيفية ال     
ورغم أن هذا احلكم يشكل خطوة إىل األمام، فإن مكتب إدارة املـوارد البـشرية يف األمـم                  

وبناًء عليه، ما زال معظم املنظمـات       . املتحدة ال يعترف به كسياسة رمسية ويعتربه جمرد توجيه        
الذي أقرته اللجنة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى          ،)٤٧(حييل إىل اتفاق التنقل فيما بني الوكاالت      

__________  
ة األمم املتحدة اإلمنائية، مـشروع      الفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني التابع جملموع          )٤٤(

 .٢٠١٢مارس / آذار٦مذكرة مناقشة بشأن آليات تقدمي احلوافز للمنسقني املقيمني، 
 بعد إعارته إىل برنـامج      ٨- حيصل على رتبة مد    ٥- القائمة، إن أي موظف من الرتبة ف       للسياساتوفقاً   )٤٥(

 .٥-ته األم ليشغل وظيفة من الرتبة فاألمم املتحدة اإلمنائي لشغل وظيفة منسق مقيم، يعود إىل وكال
/  أيـار  ١٣جواب مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية على استبيان وحدة التفتيش املشتركة، الوارد بتـاريخ               )٤٦(

 .٢٠١٣ مايو
 .٥-٤، املادة ٢٠٠٥نوفمرب /جملس الرؤساء التنفيذيني، اتفاق التنقل فيما بني الوكاالت، تشرين الثاين )٤٧(
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 بالـسياسة   والذي يتضمن أحكاماً تقيد احلق يف العودة مقارنةً        ،٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  يف
  . اليت أقرها الفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني

ن وحدة التفتيش املشتركة أهنم     أكد موظفو شؤون املوظفني الذين أجابوا عن استبيا         -٩٥
حيترمون، من حيث املبدأ، حق أي منسق مقيم يف العودة إىل املنظمة اليت انتقل منـها مـع                  

 وهو ما قد يعين رتبة أدىن من الرتبة         -االحتفاظ بنفس الرتبة اليت كان يتمتع هبا قبل املغادرة          
ظمة الوحيدة اليت أشارت إىل     ومنظمة الصحة العاملية هي املن    . اليت حصل عليها كمنسق مقيم    

أن موظفيها حيتفظون بعد عودهتم إىل املنظمة بالرتبة اليت ارتقوا إليها خالل فتـرة إعـارهتم                
وأشار معظم موظفي شؤون املوظفني إىل أنه لـيس يف اسـتطاعتهم أن             . كمنسقني مقيمني 

ى ألن ذلـك قـد      رتبة أعل بيضعوا سياسة خاصة تتيح للمنسقني املقيمني العودة إىل املنظمة          
وأشـارت الكيانـات    . مبجموع املوظفني تكون له انعكاسات على السياسة العامة املتعلقة        

الصغرية أيضاً إىل أهنا غري قادرة على استيعاب املنسقني املقيمني العائدين فقط ألنه ال يتـوفر                
لعملية ومع ذلك، ففي املمارسة ا    . ٢ - ومد   ١ -رتبة مد   بلديها العدد الكايف من الوظائف      

مل يعد إالّ قلة قليلة من املنسقني املقيمني إىل وكاالهتم األم، ومعظمهم أوشكوا علـى سـن                 
  . التقاعد عند هناية فترة واليتهم

واجهها املنسقون املقيمون فيما يتعلق بالتنقـل       يومن أجل التصدي للصعوبات اليت        -٩٦
 والقـضايا اخلاصـة   ني الوكـاالت    فيما بني الوكاالت، أنشئ الفريق العامل املعين بالتنقل ب        

باملنسقني املقيمني التابع للجنة اإلدارية الرفيعة املستوى لتيسري تنفيذ االتفاق املـشترك بـني              
املنظمات املتعلق بنقل املوظفني أو انتداهبم أو إعارهتم بصيغته املنقحة، وذلك عن طريق حتليل              

وتنص اختـصاصات   . إزالة العقبات التنفيذ وتشجيع التنقل بني الوكاالت من خالل        طرائق  
تقريراً هنائياً إىل اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى خالل فترة         الفريق  الفريق العامل على أن يقدم      

  . )٤٨(صياغة التقرير
ويرى معظم املنسقني املقيمني أن جاذبية وظيفة املنسق املقيم تتأثر أيـضاً بانعـدام                -٩٧

فيمكن حالياً ألعضاء فرق األمم املتحدة القطرية تقييم        . ألداءنظام تقييم ا  التكافؤ يف   /التوازن
أداء املنسقني املقيمني، غري أنه يعود إىل كل وكالة أن تقرر ما إذا كانت تسمح أم ال ملنسق                  

وجيب . التقييمعملية مقيم أن يقيِّم أداء أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية أو حىت املسامهة يف       
املتبادلة إلتاحة اإلمكانيات الضرورية اليت جتعل املنسق املقيم قادراً         وضع آليات للمساءلة    

على أداء دوره، ويف هذا السياق شدد املنسقون املقيمون على ضرورة تنفيذ نظام اإلدارة              
وهذا ما أكدته أيضاً اجلمعية العامة يف قرارها بشأن االسـتعراض         (واملساءلة تنفيذاً كامالً    

خالفاً ملا حيـصل يف      )٤٩()ربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية    الشامل الذي جيري كل أ    
الدراسـة  عـن    وأشار حنو نصف عدد املنسقني املقـيمني الـذين أجـابوا             .الوقت احلايل 

__________  
 .  املعين بالتنقل فيما بني الوكاالت وبالقضايا اخلاصة باملنسقني املقيمني الفريق العاملاختصاصات )٤٨(
 ).أ(١٣٠، الفقرة ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة  )٤٩(
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وعدد كبري من املنسقني املقيمني الذين أُجريت مقابالت معهم         )  يف املائة  ٤٤,٢(االستقصائية  
ويـرى  . رائهم يف إطار تقييم أداء ممثلي الوكـاالت       إىل أهنم مل ُيطلب إليهم قط املسامهة بآ       

 مع أولويات مماثلة ترد يف قرار اجلمعية العامة بشأن االستعراض الشامل            متاشياًاملفتشان،  
، أن اآلراء اليت ُيـسهم هبـا        )٥٠(الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية       

إجيايب  املتحدة القطرية سيكون هلا أثر       املنسقون املقيمون يف إطار تقييم أعضاء فرق األمم       
فيما يتصل بالتزاماهتم كأعـضاء يف الفـرق القطريـة          للوكاالت  على املمثلني القطريني    

  . أداء وظائفه بطريقة فعالةمن وستمكن املنسق املقيم بقدر ما يلزم 

ضرورة حتسني أساليب عمل الفريق العامل املعين باملـسائل احمليطـة بنظـام               -جيم  
  املقيمني سقنياملن
وفرقة العمل  (املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني       العامل  بينما يعمل الفريق      -٩٨

ذي شأن للتعاون املوضوعي بني بصفة حمفل ) املعنية بإدارة املواهب، بوصفها هيئة متفرعة عنه 
قيمني واالحتفاظ هبم،   الوكاالت يف تناول القضايا اليت تؤثر يف القدرة على جذب املنسقني امل           

الحظ املشاركون أن النواتج املطلوبة غالباً ما تفتقر إىل الوضوح وأن خطة العمل متـشعبة               
وأكدوا أن النواتج اليت ُتعرض على      . وأن املناقشات تستغرق وقتاً طويالً ال مربر له        )٥١(للغاية

نبغي أن تكون دقيقـة وأن  الفريق االستشاري وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بكامل هيئتها ي      
تعكس بشكل كامل ما يبديه الفريق املعين باملسائل احمليطة بنظام املنـسقني املقـيمني مـن                

يف مـستوى املـشاركة     وأشار البعض إىل التفاوت الكبري      . تعليقات وما حيدده من أولويات    
. شاركني، ما جيعل من الصعب حتقيق االنسجام بني خمتلف املوالتخصص داخل الفريق العامل

ونتيجة لذلك، تتشكل يف معظم األحيان جمموعات فرعية صغرية لتناول قضايا حمددة، لكن             
هذه اهلياكل الفرعية ال حتصل على أي دعم يف جمال األعمال السكرتارية من مكتب تنسيق               

  . العمليات اإلمنائية
ي بـأن  وانتقد عدة مشاركني أيضاً الشرط الوارد يف االختصاصات الذي ال يقـض           -٩٩

 بل ينص أيضاً على وجود أحكام جتيز ملن ال يستطيع           ،ُتتخذ القرارات بتوافق اآلراء فحسب    
حضور االجتماعات أن ُيرجئ حكمه على قرار معني ملدة يومي عمل بعد صدور املـذكرة               

الشروط من أجل استيفاء    وهذا االعتماد على قاسم مشترك أدىن       . الشفوية اخلاصة باالجتماع  
 غالباً ما يفرز وثائق طويلة للغاية تكون فيها اللغة املتفق عليها غامـضة           ،وافق اآلراء املتعلقة بت 

ويتفق املفتشان مع وجهة النظـر الـيت        . جداً حبيث يصعب التنفيذ على املستوى القطري      
حتقيق توازن أفضل بـني     إىل  أعرب عنها خمتلف املشاركني واليت مفادها أن هناك حاجة          

  . الشمول والكفاءة
__________  

 ).ج(١٣٠، الفقرة ٦٧/٢٢٦ العامةقرار اجلمعية  )٥٠(
ة األمـم   انظر خطة العمل اخلاصة بالفريق العامل املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني التابع جملموع              )٥١(

 ).٢٠١٣مارس / آذار١١(، صيغة أولية ٢٠١٤-٢٠١٣املتحدة اإلمنائية للفترة 
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وخيلص املفتشان إىل أن حتقيق املزيد من التقدم يف التصدي للتحديات املطروحة فيما               -١٠٠
يتعلق جبذب مقيمني منسقني واالحتفاظ هبم يتطلب اهتماماً أكرب على مستوى اإلدارة العليا             
وموقفاً أكثر مرونة على مستوى املقر، وخاصة فيما يتعلق بإدارة املواهب والتطوير الوظيفي             

ف املديرين من الرتب املتوسطة، والتنقل فيما بني الوكاالت، واالحتفاظ بالرتبـة،            يف صفو 
ومن بني احلوافز املمكنة، ميكن جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية أن تنظر           . واحلوافز غري املالية  

وخباصة من  (يف تيسري املسار الوظيفي للمنسقني املقيمني املتمرسني وذوي اخلربة امليدانية           
الذين عملوا لواليتني أو ثالث واليات وُشهد هلم بأداء متميز يف           ) ٢- ومد ١-تبة مد الر

كما هـو احلـال بالنـسبة إىل    (إطار تقييم أدائهم، عن طريق فصلهم عن منظماهتم األم      
املنسقني املقيمني برتبة أمني عام مساعد الذين ينفصلون بصورة تلقائية عـن منظمـاهتم              

 كمرشحني ممكنني لالضطالع مبهام خاصة حيددها األمني العام         واالستفادة منهم ) األصلية
  .أو لشغل وظائف برتب عالية يف منظومة األمم املتحدة
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  توجيه املنسقني املقيمني وتدريبهم  -سابعاً  

اليت تقدم حاليـاً إىل     والتعلُّم  مواطن القوة ومواطن الضعف يف برامج التدريب          -ألف  
  املنسقني املقيمني

. يف حتديد احتياجات املنسقني املقيمني يف جمال التدريب       كبري  ن  حتقق حتسّ : ١٢ جاالستنتا    
، غري  والتعينيوأُحرز تقدم جيد يف إعادة تشكيل برنامج التدريب يف بداية عملية االختيار             

أن العمل ال يزال جارياً فيما يتعلق بوضع برنامج للتعلم مدى احلياة للمنسقني املقـيمني،   
  .متويلهاليت حتوم حول كوك الكبرية وذلك بسبب الش

 بعمل منهجي داخل الفريق العامل املعين باملسائل احمليطـة          ٢٠٠٩ضطلع منذ عام    ُي  -١٠١
بنظام املنسقني املقيمني من أجل حتديد اجملاالت اإلدارية واملواضيعية اليت سـتكون مـشمولة    

، ُوضع وأُقر برنـامج     ٢٠١١ سبتمرب/في أيلول ف. بربامج التدريب اخلاصة باملنسقني املقيمني    
ويغطي هذا الربنامج املسائل املتعلقة بتقييم املنـسقني        . متكامل لتعليم املنسقني املقيمني اجلدد    

املنسقني املقيمني، وتوجيه املنسقني املقيمني وإرشادهم، إضافة       جممع  املقيمني، وتدريب أفراد    
  .إىل االحتياجات األخرى يف جمال التدريب

بتطوير مهارات القيادة والتنسيق اخلاصة بأفرقة األمم        الدورة املتعلقة    شارك يف و  -١٠٢
 يف  ٧٣ واليت نظمتها كلية موظفي منظومة األمم املتحدة يف تورينو ما يعادل             املتحدة القطرية 
 يف  ٩١الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة، بينهم         عن  املائة من اجمليبني    

وتركـز  . )٥٢(ا أن الدورة ذات صلة بالعمل الذي يضطلعون به كمنسقني مقيمني          املائة اعتربو 
قائمـة  استناداً إىل   الدورة على مهارات القيادة والتنسيق، والكفاءات والسلوكات الضرورية         

ونظراً لوجود درجة عالية    . الكفاءات الواردة يف الوصف الوظيفي اخلاص باملنسقني املقيمني       
 وخباصـة  -خيلص املفتشان إىل أنه ينبغي جلميع املنسقني املقـيمني         من الرضا عن الدورة،     

 أن يكملوا   - ٢٠١١الذين بدأوا العمل يف املنظومة قبل أن تصبح الدورة إلزامية يف عام             
  .الدورة يف أسرع وقت ممكن

 ُوضعت يف إطار برنامج التعليم املستمر اخلاص باملنسقني املقيمني          ٢٠١١ومنذ عام     -١٠٣
وُصممت اجملموعة لتزويد املرشحني لشغل     . نشورات إعالمية خاصة بكل وكالة    جمموعة م 

وظيفة منسق مقيم مبعلومات أساسية وموضوعية عن الكيانات الرئيسية التابعة ملنظومة األمم            
وُوضعت أيضاً مـذكرة توجيهيـة      . املتحدة ووالياهتا وهيكلها وعملها وطريقة سري أعماهلا      

وجمموعة املنشورات  . ات األمم املتحدة بشأن هيكلة هذه املعلومات      لتقدمي اقتراحات إىل كيان   
__________  

مل ُيجَر قط تقييم لألثر فيما يتعلق مبدى جدوى املشاركة يف الدورة ومسامهتها يف حتسني سلوك املشاركني                  )٥٢(
 .يف فرق األمم املتحدة القطرية
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اإلعالمية اليت وضعتها وكاالت األمم املتحدة متاحة على املوقع الشبكي اخلاص باملنـسقني             
  . املقيمني التابعني جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية

 على حنـو     املقيمني  اخلاص باملنسقني  برنامج التدريب التوجيهي  وقد أُعيد تصميم      -١٠٤
 جمموعة مشتركة بني الوكاالت تتألف مـن        ٢٠١١يراعي نتائج التقييم الذي أجرته يف عام        

ومت التعاقد مع كلية موظفي منظومة األمـم املتحـدة للمـساعدة يف         . خرباء يف جمال التعلم   
وحـصلت  . تصميم برنامج العمل واالضطالع بدور تيسريي رائد يف إطار تنفيذ الربنـامج           

فمن أصل اجمليبني   . دورة التوجيهية بصيغتها اجلديدة على تقييم إجيايب من جانب املشاركني         ال
 يف املائة أن الـدورة      ٩٥الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة، أكد         عن  

ورحب معظم املنسقني املقيمني أيضاً   . التوجيهية ذات صلة بالعمل الذي يقوم به املنسق املقيم        
بإمكانية االجتماع مع رؤساء الوكاالت والتواصل مع سائر املنسقني املقيمني وتبـادل اآلراء          

وأثنوا أيضاً على الدورات التدريبية اليت يقدمها مكتب تنسيق الـشؤون اإلنـسانية             . معهم
وأوصوا بأن تصبح هذه الدورات نشاطاً إلزامياً للمنسقني املقيمني من أجل إمتام تدريبهم يف              

  . القانون اإلنساين الدويلجمال
وخبصوص التحسينات املمكنة، أشار منسقون مقيمون وموظفون مكلفون بشؤون           -١٠٥

التدريب التوجيهي يف إطار الكفاءات أو زيادة تعزيزها /املوظفني إىل أنه ينبغي إدراج املهارات
العمل مـع   على مسائل األمن، والوساطة، والدعوة، واحلنكة السياسية، وحقوق اإلنسان، و         

. أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية والتفاعل مع احلكومة املضيفة بشأن القـضايا احلـساسة     
تدريب املسؤولني املكلفني تركيزاً أكرب على املـسائل        برنامج  وورد أيضاً مقترح بأن يركّز      
ك إضافة إىل ذلك، دعا منسقون مقيمون إىل زيـادة إشـرا          . الفنية بدالً من املسائل اإلدارية    

املنسقني املقيمني السابقني ذوي اخلربات امليدانية الواسعة وكذلك املنسقني املقيمني املتمرسني           
الـدروس املـستفادة وتقـدمي آرائهـم        تقاسم  الذين ال يزالون ميارسون نشاطهم من أجل        

والحظ املنسقون املقيمون القادمون من كيانات غري تابعة لربنامج األمم املتحدة           . الشخصية
من تدريب إضايف خالل الدورة التوجيهية اخلاصة بـاملمثلني         أن بإمكاهنم االستفادة    ائي  اإلمن

، وال سيما فيما يتعلـق      )مدهتا أسبوع واحد  (املقيمني التابعني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
ارة ودعـت إد . باهليكل املايل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنهجية العمل املرتبط باملشاريع    

عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين وإدارة الشؤون السياسية إىل األخذ بنهج منسق             
إرشاد أفراد من ختصصات متعددة يضطلعون بوظائف نائب ممثل خاص          /ومنهجي إزاء توجيه  

منسق شؤون إنسانية، يف صفوف اإلدارات الرائدة التابعـة لألمـم   /منسق مقيم /لألمني العام 
امج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بغية تلقي جمموعة           املتحدة وبرن 

متسقة من التوجيهات، ذلك أن جلسات اإلحاطة املنفصلة ال تتيح حالياً سـوى إمكانيـة               
  .حمدودة ملناقشة التحديات املمكنة أو التوترات القائمة بني هذه الوظائف
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ون املكلفون بشؤون املوظفني على ضرورة ختصيص     واتفق املنسقون املقيمون واملوظف     -١٠٦
يتسىن للمنسقني املقيمني االجتماع مـع      كيما  ما يكفي من الوقت خالل التدريب التوجيهي        

ومل تكـن   . رؤساء اإلدارات والصناديق والربامج والوكاالت الرئيسية اليت مقرها يف نيويورك         
ن إلغاء اجلزء اخلاص جبنيف من الربنـامج        كيانات األمم املتحدة اليت مقرها يف أوروبا راضية ع        

وعلى الرغم من القيـود الزمنيـة       . التوجيهي بصيغته اجلديدة واقترحوا مراجعة هذه التغيريات      
ينبغي التصدي لطلب املنظمات اليت ال يوجد مقرها يف نيويورك     للربنامج التوجيهي وتكاليفه،    

  .أو املصاحل الفردية للمنسقني املقيمنيحىت ال تبقى هذه املهمة بأكملها مرتبطة باملبادرات 
. كواحدة من األولويات الرئيـسية    طة التوجيهية القطرية    جلسات اإلحا وُحدِّدت    -١٠٧

قليميني ومنـسقي الـشؤون اإلنـسانية       اإلنسقني  املوهي هتدف إىل إمداد املعينني اجلدد من        
واالقتصادية واالجتماعية  ومسؤولني مكلفني مبعلومات هامة عن القضايا اإلمنائية والسياسية         

وينبغي أيضاً أن تـشمل      .واإلنسانية واملتعلقة بالسالم واألمن واليت ختص سياقاً قطرياً حمدداً        
جلسات اإلحاطة قدر املستطاع مجيع اجملاالت ذات الصلة بوظيفة املنسق املقيم ومببادئ األمم         

حاطة هذه أيضاً فرصة لوكاالت     وتتيح جلسات اإل  . املتحدة املتعلقة بالسياسة العامة والربجمة    
ويف املدى الطويل، ينبغي متويل   . األمم املتحدة كي تتفاعل مع املنسقني املقيمني املعينني حديثاً        

احتياجـات  تلبيـة   غري أنه من أجل     . هذه اجللسات مركزياً يف سياق آلية تقاسم التكاليف       
، ٢٠١٣كلفني اجلدد بالنسبة لعام     ومنسقي الشؤون اإلنسانية واملسؤولني امل    املقيمني  املنسقني  

اُتفق على أن تبيِّن الوكاالت املعنية ملكتب تنسيق العمليات اإلمنائية األسلوب الذي ترغب يف              
 يف اعتبارها التكـاليف     اتباعه لتقدمي جلسات اإلحاطة إىل املنسقني املقيمني املعينني، واضعةً        

  .)٥٣(املرتبطة مبثل هذه القرارات
تفاق املتعلق بإنشاء آلية للتمويل املركزي مل يوضع يف صيغته النهائيـة            وملا كان اال    -١٠٨

بعد، ومل تقدم وكاالت األمم املتحدة بعد أية معلومات عن أسلوب تنظيم جلسات اإلحاطة، 
أشار مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية إىل أن الوقت مل حين بعد لتقدمي تقييم بشأن جلـسات           

الدراسة االستقصائية الـيت    عن   يف املائة من اجمليبني      ٨١غري أن   . اإلحاطة التوجيهية القطرية  
 يف  ٨٠أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة أكدوا تلقيهم ملثل هذه اجللسات التوجيهية واعتـرب             

املائة منهم أن هذه اجللسات التوجيهية كانت مفيدة لعملهم وأشار املوظفـون املكلفـون               
وضع ضرورة   يف مقترحاهتم املتعلقة بإجراء حتسينات إىل        بشؤون املوظفني واملنسقون املقيمون   

، كمـا  يث تكون املعلومات أقل جتـزؤاً    منهجية أفضل تكون موحدة على نطاق املنظومة حب       
وأشار مكتب تنسيق الشؤون    . تطرقوا إىل ضرورة إشراك الشركاء اخلارجيني واجلهات املاحنة       

 جلسات توجيهيـة قطريـة للمنـسقني        اإلنسانية من جانبه إىل أنه ينظم منذ سنوات عدة        
اإلجيابية اليت تؤكد بوضوح القيمـة      ويف ضوء التعليقات    . منسقي الشؤون اإلنسانية  /املقيمني
__________  

مليات اإلمنائية على استبيان وحدة التفتيش       من مكتب تنسيق الع    ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣ بتاريخ   واردجواب   )٥٣(
 .املشتركة
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املتصلة املتعلقة يقترح املفتشان استكمال النظر يف القضايا املضافة هلذه اجللسات التوجيهية، 
  .بالتمويل وبطرائق تنظيم جلسات اإلحاطة يف أسرع وقت ممكن

، بـأن تـصبح     ٢٠١٢يوليـه   /ويف إطار مبادرة تطوير الكفاءات، أوصي يف متوز         -١٠٩
ومنسقي الشؤون  املقيمني  نسقني  املجلميع املعينني اجلدد من     نشاطاً إلزامياً   اجللسات التوجيهية   

 وبأن تقدم فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب اقتراحاً بشأن وضع         املعيَّنني  سؤولني  املاإلنسانية و 
وسيشكل التوجيه واحداً من مناهج التعلم املتوخاة لصياغة اقتـراح خـاص            . آلية للتوجيه 

ولذلك، ستدرج الكلفة النامجة عن توفري التوجيه . باملنسقني املقيمني يتعلق بالتعلم مدى احلياة
ة املواهب  جلميع املنسقني املقيمني اجلدد يف امليزانية العامة اليت تقدمها فرقة العمل املعنية بإدار            

وُيذكَر أن التوجيـه حيظـى    .  املعين باملسائل احمليطة بنظام املنسقني املقيمني      لإىل الفريق العام  
 ٧٠وافق الدراسة االستقصائية، عن فمن أصل اجمليبني . أيضاً بدعم قوي بني املنسقني املقيمني     

 )٥٤() من املعارضـني    يف املائة فقط   ١٢مقابل  (الدراسة االستقصائية   عن  يف املائة من اجمليبني     
 املقـيمني   ومن أصل املنـسقني   . على أن التوجيه اإللزامي للمنسقني املقيمني اجلدد أمر مفيد        

أيضاً إىل أهنم مستعدون لتقدمي التوجيه إىل       يف املائة    ٨٥,٩االستبيان، أشار   عن  الذين أجابوا   
ملنسقني املقيمني بأهنم   وبينما أفاد عدد قليل من ا     . املنسقني املقيمني اجلدد على أساس تطوعي     

اتصلوا بطريقة غري رمسية مبنسقني مقيمني متمرسني من أجل احلصول على املشورة، مل يتلق              
، باستثناء الربنـامج الـذي      يبرنامج توجيه ألي  نهجي  املتنفيذ  الاملفتشان أية معلومات عن     

قني للـشؤون   منسبصفة  ينظمه مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للمنسقني املقيمني العاملني         
ويوصي املفتشان بقوة بأن تقوم جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف أسرع وقـت          . اإلنسانية

  . ممكن بتنفيذ برنامج توجيهي جلميع املنسقني املقيمني اجلدد
ويف الوقت الراهن، وإىل جانب التدريب الذي يتاح قبل تعـيني املنـسق املقـيم                 -١١٠
 املتاحـة للمنـسقني   أو املستمر/التعلم املنتظم و / التدريب فإن فرص مباشرة بعد تعيينه،     أو

وتعمل فرقة العمـل املعنيـة      .  دائمة هي فرص حمدودة وغري   يزاولون مهامهم   املقيمني الذين   
بإدارة املواهب على وضع برنامج للتعلم مدى احلياة للمنسقني املقيمني يشمل دورات تدريبية          

ممة خصيصاً لدعم خمتلف جوانب وظيفة املنسق منتظمة ودورات لتجديد املعارف تكون مص
 والـتغريات وأثرهـا،     ، والتخطيط االستراتيجي  ، والقضايا اإلمنائية  ،املقيم مبا يف ذلك القيادة    

واألمن، وحقوق اإلنسان، واألزمات الـسياسية، والوسـاطة، واملفاوضـات، والعمـل            
أن مفهوم التـدريب املـستمر      ن إىل أن األنشطة اجلارية بش     وُوجه نظر املفتشيْ  . الدبلوماسي

االنتهاء رغم الشواغل اجلدية اليت أُعرب عنها بشأن إمكانية         أوشكت على   للمنسقني املقيمني   
  .  أساساًاستمراره، بسبب الشكوك اليت حتوم حول متويله

__________  
 يف املائة أي رأي بشأن مدى جدوى التوجيـه اإللزامـي            ١٦,٧من أصل املنسقني املقيمني اجمليبني، مل يبد         )٥٤(

 .  املقيمني اجلددللمنسقني
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وأشار املنسقون املقيمون أيضاً إىل احلاجة إىل التدريب على السياسات واإلجراءات             -١١١
االت غري املقيمة اليت ميثلوهنا يف القطر، فضالً عن تـدريب املنـسقني املقـيمني               التابعة للوك 

وأعضاء فرق األمم املتحدة القطرية على التنسيق املشترك، مبا يشمل تدريب أعـضاء فـرق               
 ،األمم املتحدة القطرية على وظيفة املنسق املقيم، ومساءلة أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية            

ى بعض املنسقني املقيمني أيضاً بتنظيم تدريب متخصص للمنسقني املقيمني          وأوص. )٥٥(واألمن
وأعرب . جتربة القيادات النسائية األخرى داخل األمم املتحدة وخارجهامن النساء يركّز على 

معظم املرشحني لشغل وظيفة منسق مقيم وبعض املوظفني املكلفني بشؤون املوظفني الـذين             
سف لعدم وجود إجراءات متابعة لنتائج التقييم الشامل املقدم         أُجريت مقابالت معهم عن األ    

فهم يعتربون أن هذه التقارير ينبغـي أن ُتـستخدم          . يف تقارير مركز تقييم املنسقني املقيمني     
كأساس لوضع برامج تدريبية على سبيل املتابعة تركز على مواطن الضعف احملددة بالنـسبة              

يد على أن الفرد هو املسؤول عن تدريبـه وتطـوره           ومثة تأكيد شد  . )٥٦(ملختلف املرشحني 
 وملوظفي املوارد البشرية دور أكثر نشاطاً يؤدونه يف التوصية بالتدريب املناسـب             ،الوظيفي

  . التدريبهذا تصميم يف للمنسقني املقيمني أو 
وتؤدي كلية موظفي منظومة األمم املتحدة، بوصفها الذراع التدرييب ملنظومة األمم             -١١٢

وقد أثىن املشاركون علـى     . تحدة، دوراً هاماً يف تقدمي برامج التدريب للمنسقني املقيمني        امل
برامج التدريب هذه اليت تشمل يف مجلة أمور دورة تدريبية على مهارات القيادة والتنـسيق               

تبادل املهـارات   برنامج  ، وبرنامج قادة األمم املتحدة، و     القطريةألعضاء فرق األمم املتحدة     
ية يف األمم املتحدة بني املوظفني برتبة وكيل أمني عام وبرتبة أمني عام مساعد، ومؤمتر               القياد

ويقترح املفتشان االستعانة خبربات كلية موظفي منظومة األمـم         . )٥٧(قيادات األمم املتحدة  
  .تنسيق التدريب املستمر للمنسقني املقيمني/املتحدة وقدراهتا يف جمال إدارة

__________  
ق األمم املتحدة    العمل املعنية بإدارة املواهب الربنامج التوجيهي واإلرشادي اخلاص بأعضاء فر          فرقةاعتمدت   )٥٥(

استراتيجية من أجل تطوير كفاءات املنسقني    . (٢٠١٢ديسمرب  /القطرية على سبيل األولوية يف كانون األول      
/ أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية، خطة عمل فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب، كـانون األول              /املقيمني
 ).٢٠١٢ديسمرب 

حصل عليها املرشحون يف خمتلف جماالت الكفاءة احملددة من قبل مركـز            استناداً إىل متوسط العالمات اليت       )٥٦(
 املقيمني على مدى السنوات االثنيت عشرة املاضية، كان أداء املرشحني ضـعيفاً يف جمـاالت            املنسقنيتقييم  

التنظيم والتخطيط والتنسيق، وجيداً نسبياً يف جماالت التكيف ومعاجلة الرتاعـات وحـاالت اإلجهـاد،               
وخالل السنوات األخرية، كان أداء املرشحني جيداً أيـضاً يف          . اطي مع حاالت الضغط واالنتكاسات    والتع

 . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر). مبا يشمل الدعوة واملشاركة والتأثري(جمال االتصال 
دات العليـا   كلفت كلية موظفي منظومة األمم املتحدة بإجراء تقييم مـستقل للـربامج اخلاصـة بالقيـا                )٥٧(

) مهارات القيادة والتنسيق اخلاص بأعضاء فرق األمم املتحدة القطرية، وبرنامج قادة األمم املتحدة             برنامج(
، وهو تقييم أكد أمهية هذه الربامج اليت تتيح ملوظفي األمم املتحدة فرصـاً للمـشاركة يف                 ٢٠١٣يف عام   

 . برامج تعلم ذات جودة
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  روحة أمام متويل التدريب التحديات املط  -باء  

إن املمارسة احلالية املتعلقة بتمويل برامج التدريب التوجيهي واملـستمر          : ١٣االستنتاج      
اخلاصة باملنسقني املقيمني تقوم باألساس على نظام موروث من املاضي، وزيـادة متثيـل              

مراجعة الكيفية  الكيانات التابعة لألمم املتحدة يف تشكيلة سلك املنسقني املقيمني تقتضي           
  .اليت ينبغي هبا متويل التدريب يف املستقبل

بينما تتكفل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف الوقت الراهن بتمويـل املـشاركة يف                -١١٣
برنامج التوجيه عن طريق تقاسم التكاليف ومتول الوكالة األم املشاركة يف دورة تطوير مهارات              

األمم املتحدة القطرية، حيتاج املنسقون املقيمون بالنسبة إىل مجيع         القيادة والتنسيق اخلاصة بفرق     
الربامج التدريبية األخرى إىل متويل من ميزانية مكتب املنسق املقيم الذي يتبعـون إليـه أو إىل                 

وبالنظر إىل صغر امليزانية املخصصة ملكتـب       . التماس الدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي      
 يؤكـد معظـم     -تكفي لتغطية احلد األدىن من تكاليف التنسيق         ليت تكاد ال   ا -املنسق املقيم   

مث إن برنامج األمم    . يكون باستطاعتهم دفع تكاليف التدريب     املنسقني املقيمني بال لبس أنه لن     
  .خيصص ميزانية لتغطية تكاليف التدريب املستمر للمنسقني املقيمني املتحدة اإلمنائي ال

توقع نظرياً أن يساهم مشروع برنامج التعلم مدى احلياة القائم علـى            ورغم أنه من امل     -١١٤
والذي يشمل  ) الذي تتوىل حالياً فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب وضع صيغته النهائية          (األدوار  

التوجيه والتعلم مبالزمة املوظفني املتمرسني والتدريب على مهارات القيادة للمنسقني املقـيمني            
 التصدي للعديد من الشواغل اليت أعرب عنها املنسقون املقيمون فيما يتعلق بوجود             احلاليني، يف 

تدريب منتظم، أبدى املوظفون املكلفون بشؤون املوظفني شكوكاً جدية حول بدء الربنـامج             
ويرى البعض أن هـذا الربنـامج       . يوجد حىت اآلن أي اتفاق بشأن كيفية متويله        أصالً ألنه ال  

وأعرب املوظفـون املكلفـون   . يتعني قبل كل شيء تقدير تكاليفه احلقيقية   جداً وأنه   " طموح"
" بـاء  خطة"تضع  بشؤون املوظفني أيضاً عن االنشغال ألن فرقة العمل املعنية بإدارة املواهب مل     

  . بديلة تراعي التمويل احملدود املتوافر فعالً
ة اإلمنائية برمتها ويعملون من    وملا كان املنسقون املقيمون ميثلون منظومة األمم املتحد         -١١٥

أجل حتقيق املنفعة املشتركة، خيلص املفتشان إىل أن توقع حتّمل املنظمة األم للعـبء املـايل                
املتعلق بتدريب املنسقني املقيمني يعين، من حيث املبدأ، وضع عبء غري عادل على كاهـل               

إضافة إىل ذلـك،    . صغريةاملنظمة األم وسُيسبِّب أيضاً صعوبات عملية ومالية للمنظمات ال        
ونظراً للصعوبات املالية الكربى اليت يواجهها معظم مكاتب املنسقني املقـيمني، جيـب أن              

 أي أعضاء جمموعـة األمـم       -تتحمل تلك اجلهات اليت تستفيد من عمل املنسقني املقيمني          
 اخلتـام،  ويف.  عبء متويل التدريب املستمر اخلاص باملنـسقني املقـيمني        -املتحدة اإلمنائية   

ومراعاةً لتزايد عدد املنسقني املقيمني القادمني من كيانات غري تابعة لربنامج األمم املتحـدة              
ميكن أن ُيتوقع من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن يتحمل لوحـده تكـاليف               اإلمنائي، ال 
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يب لذا فاحلل األجدى للمضي قدماً هو تقاسم تكـاليف التـدر          . تدريب املنسقني املقيمني  
  . اخلاص باملنسقني املقيمني بني أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

وخيلص املفتشان إىل أنه ينبغي إدماج تكاليف تدريب املنسقني املقـيمني ضـمن               -١١٦
التكاليف التشغيلية ملنظومة املنسقني املقيمني، وينبغي استيعاب هذه التكاليف يف املـدى            

وينبغـي  . ن قبل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية برمتـها       الطويل على أساس متفق عليه م     
جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية أن تتوصل إىل هذا القرار يف أفق االستعراض الذي جيـري               

، مع املراعاة الواجبة للخربات املكتسبة مـن املمارسـة          ٢٠١٦ كل أربع سنوات لعام   
  .اجلارية يف جمال تقاسم التكاليف
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مكتب تنـسيق   (كتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية       دور م   -ثامناً  
  )العمليات اإلمنائية

التوقعات املنتظرة من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية فيما يتعلق بنظام املنسقني   -ألف  
  املقيمني

الدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية يف أعمال الفريق           : ١٤االستنتاج      
معترف به على نطاق واسع من      ) الفريق االستشاري (اري املشترك بني الوكاالت     االستش

جانب كيانات األمم املتحدة املشاركة، لكن املزيد من اآلمال معلق علـى تعزيـز دوره               
مؤسسات منظومة  إىل  باملسائل املهمة بالنسبة    اً  من أجل الدفع قدم   اً  حمايداً  باعتباره وسيط 

   .األمم املتحدة يف عمومها
ويسود شعور عام من التقدير لدور مكتب تنسيق املساعدة اإلمنائية يف أعمال الفريق               -١١٧

لنظام املنسقني املقيمني حيث ُيوِصـل بفعاليـة أوليـات          اً  مهماً  االستشاري باعتباره مناصر  
وشواغلها إىل خمتلف أصحاب املـصلحة،      ) اجملموعة اإلمنائية (جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     

املبـادئ  ندما يتعلق األمر بكفالـة احتـرام        بدور قوي ُيسِمع فيه صوته ع     اً  طلع أحيان ويض
ورغم التنويه بالـدور    . التوجيهية وإجراءات التشغيل املوحدة من جانب مجيع اجلهات املعنية        

تنسيق خمتلف جوانب   /يق العمليات اإلمنائية يف إدارة    احملايد والفين الذي يضطلع به مكتب تنس      
ختيار والتعيني، فإن بضع منظمات قد أعربت عن تطلعها إىل أن يكـون مكتـب               عملية اال 

يف صوغ الشواغل أو اآلراء املشتركة وطرحها نيابة عن         اً  تنسيق العمليات اإلمنائية أكثر استباق    
  . الفريق االستشاري

وبالنظر إىل مشاركة مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية عن كثب يف عمليـة اختيـار         -١١٨
أوصى عدد من املنظمـات     املنسقني املقيمني،   ُمجمَّعات  سقني املقيمني، ودوره يف إدارة      املن

املشاركة بأن تكون إدارة املواهب املهيأة ملسار املنسقني املقـيمني إحـدى األولويـات              
، الذي بوسعه أن يعمل أكثر على حتضري وإعداد         القصوى ملكتب تنسيق العمليات اإلمنائية    

نسق املقيم، على غرار ما كان يقوم به مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية           املرشحني ملنصب امل  
إىل أن  اً  وأشارت املنظمات املشاركة أيض   . جملموعة املرشحني ملنصب منسق الشؤون اإلنسانية     

االفتقار إىل أخصائيي التدريب يف مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية حيد من قدرة املكتب على              
ومن بـني   .  فيما يتعلق باملسائل املتصلة بتدريب املنسقني املقيمني       االضطالع بدور فين أكرب   

الوسائل املمكنة لتعزيز قدرة مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية يف هذا الصدد، مشاركة كليـة            
  . موظفي منظومة األمم املتحدة مشاركة أكرب يف اجلوانب الفنية



JIU/REP/2013/3 

53 GE.14-00325 

تب تنسيق العمليات اإلمنائيـة     وأعرب عدد من املنظمات عن الرغبة يف أن يقدم مك           -١١٩
 التـابع   ني املقـيم  نيللفريق العامل املعين بنظام املنـسق     أكرب ملختلف اهليئات الفرعية     اً  مدع

وهذه املسؤولية ملقاة يف الوقت الراهن وبصورة كلية على عاتق رؤساء           . للمجموعة اإلمنائية 
 عن تنظـيم اجتماعـات      ومكتب تنسيق العمليات اإلمنائية مسؤول حصراً     . األفرقة الفرعية 

بتقدمي مثل هذا الدعم هليئاتـه      اً  ، لكنه ليس ُملزم   ني املقيم نيالفريق العامل املعين بنظام املنسق    
ن إىل أنه بالنظر إىل حجم العمل املوكل إىل األفرقة الفرعية التابعة            اوخيلص املفتش . الفرعية

واملنظم من جانـب    الدعم الدقيق   ، فإن تقدمي    ني املقيم نيللفريق العامل املعين بنظام املنسق    
  .مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية من شأنه أن يزيد من كفاءة أعمال هذه األفرقة الفرعية

تفاوت مستويات الرضا عن اخلدمات اليت يقدمها مكتب تنـسيق العمليـات              -باء  
  اإلمنائية واألفرقة اإلقليمية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية

 هناك نقص يف وضوح الرؤية لدى أصحاب املصلحة بشأن دور مكتـب         :١٥االستنتاج      
تنسيق العمليات اإلمنائية إثر إعادة بلورته، وهناك متايز يف تطلعات املنـسقني املقـيمني              
واملنظمات فيما يتعلق مبكتب تنسيق العمليات اإلمنائية واألفرقة اإلقليمية جملموعة األمـم            

  . املتحدة اإلمنائية
حـاجز  "اإلدارة واملساءلة يف نظام األمم املتحدة للتنمية واملنسقني املقيمني، مبا فيه   ونظام    -١٢٠

 ،٢٠٠٨ لنظام املنسقني املقيمني الذي اعتمدته اجملموعـة اإلمنائيـة يف عـام              "الفصل بني املهام  
وأُجـرّي  . )٥٨(بوضوح عّم ُيسأل مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية واجلهة اليت تـسائله           حيدد
، ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠٩اض وظيفي الحق ملكتب تنسيق العمليات اإلمنائية يف الفترة مـن            استعر

خضع على إثره املكتب لعملية إعادة ترتيب قامت هبا اجملموعة اإلمنائيـة ومشلـت إدخـال                
وهكذا، فقد أُعيد حتديد مهام مكتب تنسيق العمليات    . تغيريات على هيكله ومالكه الوظيفي    

بيد أن هذه التغيريات مل تفهم أو ُتـستوعب         . قليمية للمجموعة اإلمنائية  اإلمنائية واألفرقة اإل  
بصورة كاملة من جانب عدد من املنسقني املقيمني وممثلي املنظمات املشاركة، ممـا أدى يف               

__________  
 /ل أمام رئيس اجملموعـة اإلمنائيـة    ، فإن مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية مسؤو       لنظام اإلدارة واملساءلة   وفقاً )٥٨(

اإلمنائية عن طريق األمني العام املساعد للمجموعة اإلمنائية، عن أداء املهـام            وعة  الفريق االستشاري للمجم  
ورئاسـة اجملموعـة    اجملموعة اإلمنائية بأسرها وأفرقتها العاملة؛      : الدعم الفعلي لكل من   ‘ ١‘: اخلمس التالية 

؛ )فـون الرئيـسيون   األمني العام املساعد واملوظ   (اإلمنائية؛ وأفرقة املديرين اإلقليميني؛ والفريق االستشاري       
؛ )املساعدة مـن الدرجـة الثانيـة   (املخصص ) الفريق القُطري (فريق األمم املتحدة القُطري     /واملنسق املقيم 

 بشأن مسائل التنسيق إىل أفرقة األمم املتحدة القُطرية وأفرقـة           وتقدمي التوجيه الفين والتدريب والدعم املايل     
املديرين اإلقليميني؛ ودعم جلان الرقابة على الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، بسبل منها إنشاء قاعـدة              

التواصل عن كثب مـع آليـات جملـس الرؤسـاء     ‘ ٢‘بيانات عن الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني؛   
إدارة  + نسانية، وإدارة الشؤون الـسياسية   التواصل عن كثب مع مكتب تنسيق الشؤون اإل       ‘ ٣‘التنفيذيني؛  

 .إدارة آلية تسوية املنازعات‘ ٥‘االستخدام السليم للموارد؛ ‘ ٤‘عمليات حفظ السالم؛ 
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أغلب األحيان إىل عدم تطابق تطلعات هؤالء مع التوزيع اجلديد للمهام بني مكتب تنـسيق               
وال يدخل ضمن الوالية املـسندة      . اإلمنائية اإلقليمية للمجموعة    ية واملكاتب العمليات اإلمنائ 

هلذا االستعراض حبث أسباب حاالت سوء التفاهم هذه، لكن بعض جوانب هـذه احلالـة               
ولذلك، يرى . تترتب عليها آثار يف اختيار املنسق املقيم وتدريبه، بل ويف مدى جاذبية منصبه         

  .  بعض هذه املسائلن أن من املناسب توجيه النظر إىلااملفتش
الذي أجرته وحدة التفتيش املشتركة للمنسقني املقيمني فيما يتعلق  وأظهر االستقصاء     -١٢١

برضاهم عن مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية واألفرقة اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية تباينـات            
 املقـيمني يلجـؤون     ال توافق الرأي بأن املنسقني    )  يف املائة  ٦٥,٤(فالغالبية العظمى   . كبرية

بانتظام إىل الفريق اإلقليمي للمجموعة اإلمنائية عندما حيتاجون إىل املساعدة أو يكون لديهم             
وأعرب املنسقون املقيمون عن عدم     . استشكال بشأن املسائل املتصلة بنظام املنسقني املقيمني      

ية من جانب األفرقة اخلدمات التال / عن رضاهم عن تقدمي أنواع الدعم      رضاهم أكثر مما أعربوا   
 يف املائة غري راضني؛     ٥٧,٧(خدمات الدعم التقين والتشغيلي     : اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية  

؛ الدعم النوعي واملشورة بشأن أُطر عمل األمم املتحدة للمـساعدة           ) يف املائة راضون   ٢٧و
ـ   ) يف املائة راضون   ٣٩,٧ يف املائة غري راضني؛ و     ٤٤,٨(اإلمنائية   دعم يف جمـال    ؛ وتقدمي ال

ووحده جمال  ).  يف املائة راضون   ٢٦,٩ يف املائة غري راضني؛ و     ٤٤,٩(التشخيص واإلصالح   
إدارة أداء املنسقني املقيمني واألفرقة القُطرية الذي تساوت فيه أعداد الراضني وغري الراضـني     

  ).  يف املائة راضون٤٢,٣ يف املائة غري راضني؛ و٤٢,٣(
اء بشأن الدعم املقدم من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائيـة          نتائج االستقص وجاءت    -١٢٢

واتفق نصف  . للتحسني بصورة كبرية    زال قابالً  أن ذلك الدعم ما   أظهرت  أكثر إجيابية، وإن    
املنسقني املقيمني الذين ردوا على االستقصاء بأهنم يلجؤون بانتظـام إىل مكتـب تنـسيق               

 وعندما خيفق   ني املقيم نياالت بشأن نظام املنسق   العمليات اإلمنائية عندما تكون لديهم استشك     
ئـة موافقـون؛     يف املا  ٥٠(الفريق اإلقليمي للمجموعة اإلمنائية التابعني له يف إشفاء غليلهم          

عن رضاهم عن املشورة    اً  وأعرب جل املنسقني املقيمني أيض    ).  يف املائة غري موافقني    ٣٨,٥و
 يف املائـة راضـون؛      ٥٢,٦ ()٥٩(يات اإلمنائية  مكتب تنسيق العمل   والدعم التقين املقدمني من   

وكذلك عن جتاوب مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية وتقدميـه         )  يف املائة غري راضني    ٣٤,٦و
 يف املائة راضون؛    ٦٤,١(املعلومات وسواها من املواد اإلرشادية اليت أعدهتا اجملموعة اإلمنائية          

عرب عدد أكرب من املنسقني املقيمني عن       وعالوة على ذلك، أ   ).  يف املائة غري راضني    ٢٥,٦و
رضاهم أكثر من عدم رضاهم عن الدعم الذي يقدمه مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية إلدارة              

مثل املسامهة يف تبادل الدروس املستفادة واملمارسات السليمة عن طريـق أدوات            (املعارف  
  ).ة غري راضني يف املائ٣٣,٣ يف املائة راضون؛ و٤٨,٧) (اجملموعة اإلمنائية

__________  
لية الربامج، وإعداد إطار     املسائل املتعلقة بفعا   -  على سبيل املثال ال احلصر     -مشلت تلك املشورة والدعم التقين       ) ٥٩(

 .عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وحتسينه، وتقدمي الدعم يف سياق األزمات ويف املراحل االنتقالية
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 معظم املنظمات املشاركة بالقيمة املضافة ألنـشطة مكتـب تنـسيق            وأقّرت أيضاً   -١٢٣
سيما فيما يتعلق بتقدمي خدمة قّيمـة        العمليات اإلمنائية، وبتفاين موظفيه وروحهم املهنية، ال      

، ني املقـيم  نيتتمثل يف تنسيق رؤى منظومة ضخمة وغري متجانسة بشأن مسائل نظام املنسق           
 أنه لو مل تكن هناك جهة تنسيق مركزية ملا تسىن إحراز ما حتقق يف اآلونة األخرية من                   اًعلم
إىل أن عدم كفايـة  اً ومع ذلك، أشارت هذه املنظمات أيض   . قدم يف جمال السياسات العامة    ت

موارد مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية، مبا يف ذلك ختفيض مالكه الوظيفي إثر عملية إعـادة      
ه، مل يتسبب يف احلد من قدرته على تقدمي الدعم الفعال باملستويات املطلوبة فحسب،              هيكلت

  .نظمات املشاركةيف عبء إضايف على كاهل موظفي املاً بل تسبب أيض

  املذكرات التوجيهية  -جيم  
 ١٩,٢( يف املائة    ٧٤,٤اتفق املنسقون املقيمون الذين رّدوا على االستقصاء، بنسبة           -١٢٤

على أن املعلومات واملواد اإلرشادية األخرى اليت أعدهتا اجملموعة         ) خالفوا ذلك الرأي  يف املائة   
. أعمـاهلم إىل   من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية، مهمة بالنـسبة          )٦٠(اإلمنائية بدعم نشط  

بني املذكرات التوجيهية الكثرية الصادرة عن اجملموعة اإلمنائية، ميكن تسليط الضوء على             ومن
: ني املقيم نينها باعتبارها ذات أمهية قصوى وهلا عالقة مباشرة بسري عمل نظام املنسق           أربع م 

 /كانون الثاين ( مذكرة توجيهية بشأن عالقات العمل بني املنسق املقيم والفريق القُطري            ‘١‘
 ؛)٢٠٠٩ينـاير   /كانون الثاين (آلية تسوية املنازعات لألفرقة القُطرية      ‘ ٢‘ ؛)٦١()٢٠٠٩يناير  

املـسؤول  /منسق الشؤون اإلنسانية  /عملية تقييم أداء املنسق املقيم    كرة تفسريية بشأن    مذ‘ ٣‘
مذكرة توجيهيـة بـشأن     ‘ ٤‘ و ؛)٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول (املكلف والفريق القُطري    

ـ             اص لألمـني   البعثات املتكاملة توضح دور املمثل اخلاص لألمني العام ونائب املمثـل اخل
  ).٢٠٠٦فرباير /شباط(الشؤون اإلنسانية منسق /املنسق املقيم/العام
والرأي السائد لدى املنسقني املقيمني واملنظمات املـشاركة هـو أن املـذكرات               -١٢٥

لـدعم العملـي    ، عالوة على توطيد املساءلة وتقدمي ا      تسهمالتوجيهية وثائق مرجعية مفيدة     
.  على نطاق املنظومة   ني املقيم نييف حتسني اتساق عمليات نظام املنسق     ،  )٦٢(للمنسقني املقيمني 

اً شاركة بالقول إن كـثري    ومع ذلك، فقد استدرك العديد من املنسقني املقيمني واملنظمات امل         
سيما أن املواد املخصصة لتنفيـذ تلـك         املوارد ينفق على املبادئ التوجيهية، ال     /من الوقت 

__________  
قدم مكتب تنسيق العمليات اإلنسانية، لدى إعداد املذكرات التوجيهية، املشورة التقنية والدعم لآلليـات               )٦٠(

 .ة الستعماهلا ودعم استعماهلا عن توضيح السبل املمكنالعاملة، فضالً
 التابع للمجموعة اإلمنائية على تنقيح الوثيقة املتعلقـة         ني املقيم ني الفريق العامل املعين بنظام املنسق     يعكف حالياً  ) ٦١(

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي: املصدر. بعالقات عمل الفريق القُطري
حدى املنظمات املشاركة أنه كان يتعني على املنسقني املقيمني، قبل وجود هـذه املـذكرات               الحظ ممثل إ   )٦٢(

، مما أسفر عن تـصرف بعـض األفـراد          )وهو من مشارب خمتلفة   (التوجيهية، أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم      
 .بصورة غري متسقة مع ما هو متوقع من منسق مقيم
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ـ اً  وعلّقت أيـض  . املبادئ التوجيهية ال تكون مسايرة هلا يف الغالب األعم         ضع منظمـات   ب
مشاركة بالقول إن مكاتبها امليدانية تواجه صعوبة يف تتبع كل ما هو موجود مـن مبـادئ                 

 شأهنا شأن الكثري من املنـسقني       -توجيهية تتعلق بالسياسات العامة، ومن مث، فقد أوصت         
باالقتصار يف إصدار التوجيهات اجلديدة على احلد األدىن من أجـل التركيـز         - املقيمني
على ضرورة أن تسمح تلـك  اً وشدد املنسقون املقيمون أيض . ى املسائل اجلوهرية  علاً  حصر

  . الوثائق مبا يكفي من املرونة ملراعاة خصوصيات البلدان وسياق احلالة
مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية املشورة الفنية فيما يتعلق ببدء العمـل           اً  ويقدم أيض   -١٢٦

املسؤول املكلـف والفريـق     /منسق الشؤون اإلنسانية  /قيمق امل الشامل بنظام تقييم أداء املنس    
ويقدم الدعم للمجموعة اإلمنائية    . القُطري من أجل دعم األفرقة اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية       

يف جمال وضع السياسات وحتديث مذكرات توجيهية بعينها ويكفل التنسيق مـع اإلدارات             
منسقي الـشؤون اإلنـسانية، واملـسؤولني    األخرى من أجل بلورة هنج متكامل لتقييم أداء       

ن ان يقر ورغم أن املفتشيْ  . املكلفني، واملنسقني املقيمني، ونواب املمثلني اخلاصني لألمني العام       
بأمهية نظام التقييم الشخصي لألفرقة اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية واآلثار املترتبـة عليـه يف              

  .ظام التقييم خيرج عن نطاق هذا التقريراملسائل املشار إليها أعاله، فإن استعراض ن
ومع أن املنسقني املقيمني يرون أن التوجيه يف جمال السياسة العامة الـذي يقدمـه                 -١٢٧

 نيمكتب تنسيق العمليات اإلمنائية بالغ األمهية من أجل زيادة اتساق عمليات نظام املنـسق             
مليـات اإلمنائيـة املـوارد      ق الع ضرورة أن تتوافر ملكتب تنسي    اً  ، فإهنم الحظوا أيض   نياملقيم
 الالزمة، سواء من حيث عدد املوظفني أو من حيث درجة ختـصص             )٦٤( والبشرية )٦٣(املالية

__________  
يون دوالر  مل٤٠كتب تنسيق العمليات اإلمنائية ناهز يف متوسطه       مع أن اجملموع السنوي للموارد الربناجمية مل       )٦٣(

. ، فقد شهدت تلك املوارد تقلبات على مر األعوام خالل تلك الفتـرة            ٢٠١٣-٢٠٠٥أمريكي يف الفترة    
 مليـون دوالر   ٥١,٢ إىل   ٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي يف عام       ٣٢,٧٤وسجلت امليزانية زيادة مطردة من      

 ٣٧,٣ يف املائة لـترتل إىل       ٢٧ بنسبة    كبرياً  ختفيضاً ٢٠١١امليزانية شهدت يف عام     بيد أن   . ٢٠١٠يف عام   
 مليـون  ٤٦,٥ (٢٠١٣وعـام   )  مليون دوالر  ٤٤,٤ (٢٠١٢مليون دوالر، قبل أن تسجل زيادة يف عام         

املقيمني وتدعم امليزانية السنوية ملكتب تنسيق العمليات اإلمنائية األفرقة القُطرية ومكاتب املنسقني            ). دوالر
 أفرقة إقليمية للمجموعة اإلمنائية، وأعمال اجملموعة اإلمنائية على املستوى العـاملي الـيت              ٦، و  بلداً ١٣٤يف  

معلومات قدمها مكتـب تنـسيق      (تشمل آليات عمل اجملموعة اإلمنائية ومكتب تنسيق العمليات اإلمنائية          
 ).٢٠١٣أكتوبر /ن األول تشري٢٢د اإللكتروين يف العمليات اإلمنائية بواسطة الربي

 وظيفة؛ لكن بعـد إعـادة       ٤٧ يف السابق من     كان املالك الوظيفي ملكتب تنسيق العمليات اإلمنائية مؤلفاً        )٦٤(
، ٢٠١١وبسبب أزمة مالية خانقة يف عام       .  وظيفة بعقود حمددة املدة    ٣٩هيكلته، أجازت اجملموعة اإلمنائية     

، كان  ٢٠١٣أكتوبر  /ويف تشرين األول  . قود حمددة املدة   وظيفة بع  ٣١مل يتسن االحتفاظ سوى مبا جمموعه       
 وظائف ممولـة مـن الـصندوق        ٣ وظيفة منها    ٣١جمموع الوظائف يف مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية        

االستئماين آللية حقوق اإلنسان، ووظيفة واحدة ممولة من املوارد اخلارجة عن ميزانيـة مكتـب تنـسيق                 
 عن طريق   ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١ من   ستموهلا اجملموعة اإلمنائية، اعتباراً    وظيفة   ٢٧لعمليات اإلمنائية و  ا

حماضر املقابالت واملعلومات مقدمة مـن مكتـب تنـسيق     (ني املقيمنيتقاسم التكاليف لصاحل نظام املنسق  
 ).٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٢العمليات اإلمنائية بواسطة الربيد اإللكتروين يف 
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وعلى مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية أن . املوظفني، كيما يتمكن من أداء دوره بصورة فعالة   
ق بـني دوره ودور     ُيفّصل للمنظمات املشاركة واملنسقني املقيمني بصورة أوضح ما هو الفر         

ومع . األفرقة اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية فيما يتعلق بدعم املنسقني املقيمني واألفرقة القُطرية          
أن مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية مستقل بصورة رمسية عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائيـة،   

ت مكتب تنسيق العمليات   من املنظمات املشاركة أكدت، بالنظر إىل أن جل متويال         فإن عدداً 
اإلمنائية تأيت من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على أمهية احلرص على أن يظل مكتب تنسيق               

يف معامالته املتعلقة مبسائل املنسقني املقيمني، وأن يتصرف بـصورة          اً  العمليات اإلمنائية حمايد  
من الوكاالت غري املقيمة وجود عدد اً والحظ أيض. مستقلة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

هامش للتحسن فيما يتعلق باجلهود اليت يبذهلا مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية من أجل زيادة              
  .  ومشاركته فيهني املقيمنيتفاعله مع نظام املنسق
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الترابط املؤسسي بني وظائف املنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنـسانية            -تاسعاً  
  واملسؤول املكلف

  تكاثر املنسقني املقيمني املتعددي املهام  -ألف  

إىل اليت يقوم هبا املنـسقون املقيمـون      ) الوظائف" (األدوار"تعّدد  يستند  : ١٦االستنتاج      
املؤسسي القائمة بني أصحاب املصلحة املعنيني يف مراحل االختيار والتعيني          أوجه الترابط   

اليت يلزم حتسينها لكن القيـام بأيـة        واملنظمات على علم باجملاالت     . والتدريب والتقييم 
  .حتسينات يتطلب عناية مستمرة ومتويالً

اً  يعملون أيـض   ١١٠اً  مقيماً   منسق ١٣٠، كان من بني     ٢٠١٣سبتمرب  /ويف أيلول   -١٢٨
 بـصفة   ١٣، و )٦٥( بصفة منسقني للشؤون اإلنـسانية     ٣١بصفة مسؤولني مكلفني باألمن، و    

 بصفة نـائيب    ٢و،  )٦٦(ة ممثل تنفيذي لألمني العام     بصف ١، و نواب للمثل اخلاص لألمني العام    
مجيع املنسقني املقيمني بـصفة     اً  يعمل أيض ،  )٦٨(ما عدا حالة واحدة   وفي. )٦٧(منسقني مقيمني 

أن تعدد مهام املنسقني املقيمني أصبح هـو        ومبا  . ممثلني مقيمني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
ية احلالية الختبار املنسقني املقـيمني وانتقـائهم       القاعدة وليس االستثناء، جرى تكييف العمل     

وتـشري  . وتدريبهم وتقييمهم وستخضع العملية للتعديل بصورة مستمرة بناء علـى ذلـك           
ملخصات توصيف وظائف املنسقني املقيمني بوضوح إىل أن املنسق املقيم يضطلع بالوظائف            

 االختصاصات املتعلقـة هبـا      احملددة للمسؤول املكلف وملنسق الشؤون اإلنسانية، مبا يشمل       
) ٢٠٠٩ ("اختصاصات منسق الـشؤون اإلنـسانية     "وحتدد  . ومؤشرات قياس النجاح فيها   

مسؤوليات منسق الشؤون اإلنسانية وأوجه مساءلته، فيما يبني دليـل املـسؤول املكلـف              
الذي أعدته إدارة شؤون السالمة واألمن كيفية أداء مهام املسؤول املكلف وكـذا   ) ٢٠١٢(
وأفـضت التغـيريات    . عم الذي تقدمه إدارة شؤون السالمة واألمن إىل هذه الوظيفـة          الد

وعمليات التكييف الرامية إىل مراعاة املهارات والكفاءات الالزمة ألداء هذه األدوار إىل نتائج    
  .ملموسة، وإن كانت بعض الشواغل ال تزال قائمة فيما يتعلق مبدى كفايتها

__________  
، هناك منسقان إقليميان للشؤون     ٣١منسقي الشؤون اإلنسانية البالغ عددهم      /سقني املقيمني عالوة على املن   )٦٥(

 .اإلنسانية مستقالن ونائب منسق للشؤون اإلنسانية واحد مستقل
 .سرياليون )٦٦(
 كال نائيب املنسق املقيم يعملون أيـضاً       و ١٢    ل من نواب املمثل اخلاص لألمني العام ا       ١٠و. وفلسطنيلبنان   )٦٧(

 .قني للشؤون اإلنسانيةبصفة منس
 .ال يعمل املنسق املقيم يف فلسطني بصفة ممثل مقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي )٦٨(
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لف ومنسق الشؤون اإلنـسانية ُمـضّمنة يف عمليـات          كفاءات املسؤول املك    -باء  
  واالختيار التقييم
 لتعكس متطلبات املهام اإلضـافية      تقييمات مركز تقييم املنسقني املقيمني    ُصممت    -١٢٩

على إجازة مؤشـرات الـسلوك املناسـب        اً  لتنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة األمن، حرص     
إدارة شؤون السالمة واألمن تعزيـز اختبـار        واقترحت  . )٦٩(وعمليات احملاكاة والتمرينات  

على عملية إعداد دراسات إفرادية هبدف اختبار    اً  الكفاءات املتصلة باألمن، وهي تعكف حالي     
مهـام  إىل وبالنسبة . املزيد من هذه الكفاءات يف إطار تقييمات مركز تقييم املنسقني املقيمني    

 علـى أن  ١ إىل ٥تقصاء بنـسبة تنـاهز   تنسيق الشؤون اإلنسانية، اتفق من رّدوا على االس  
الكفاءات الالزمة ألداء هذه املهمة ختضع لالختبار بصورة كافية يف إطار تقييمـات مركـز    

ويرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن اختبار العنـصر املتعلـق           . تقييم املنسقني املقيمني  
سيما من أجل    حسب، وال بالشؤون اإلنسانية ليس حباجة إىل إصالح كلي وإمنا إىل تعديل ف          

  . اختبار أفضل لقدرة املرشحني على الدعوة إىل التقيد باألطر القانونية الدولية
، جرى التشاور مع كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة االختيارويف مرحلة     -١٣٠

 يتعلق  الشؤون السياسية وإدارة شؤون السالمة واألمن ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فيما          
، اليت اسُتعيض عنها )لشواغر املقبلة يف وظائف املنسق املقيمإىل ابالنسبة (بتوصيفات الوظائف 

الذي يتضمن معلومات عن    ( بالتقرير السنوي للمنسق املقيم      ٢٠١٣مايو  / أيار ٢١من  اً  اعتبار
ـ ) السياق القُطري واألولويات الرئيسية ملنظومة األمم املتحدة  ة حمـسنة  وقائمة مرجعية قُطري

وتنص إجراءات التشغيل املوحدة    ). الشتراطات وظيفة منسق مقيم بعينها    اً  حمدداً  تشمل بيان (
للفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت على دور حمدد ملكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية             
 ميتثل يف التركيز على البلدان اليت يتوقع أن يؤدي فيها املنسق املقيم مهام تنـسيق الـشؤون                

ودور حمدد إلدارة شؤون    ) بغض النظر عن التعيني الرمسي ملنسق للشؤون اإلنسانية       (اإلنسانية  
والفريـق  . السالمة واألمن يتمثل يف استعراض وظائف املنسق املقيم من منظور إدارة األمن           

موقفْي هذين الكيانني وينظر إليهما بعني االعتبار       اري املشترك بني الوكاالت يراعي      االستش
لقـرار النـهائي    إىل ا وبالنسبة  . ا يتعلق بقدرة مرشح على أداء الدورين املذكورين أعاله        فيم

فإن رئاسة اجملموعة اإلمنائية، رغم عدم وجود       ،  )٧٠( مقيماً باختيار مرشح منسقاً  لألمني العام   
تتـشاور  ية وإدارة شؤون السالمة واألمن،      أدوار رمسية حمددة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسان      

م مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ قبل إصدار توصية إىل األمني العـام، وهـي                بانتظا
  .ممارسة يرى الطرفان أهنا إجيابية

__________  
)٦٩( SHL – UNDP 2010 Contract البند ١، االختصاصات، الصفحة ١، املرفق ،)أ.( 
 الطوارئ هذا  بصفة منسق للشؤون اإلنسانية، يتوىل منسق اإلغاثة يف حاالت        عندما يعمل املنسق املقيم أيضاً     )٧٠(

 .التعيني بعد التشاور مع اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
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وباستطاعة كيانات األمم املتحدة، لدى تسمية مرشحني لعضوية الفريق االستشاري            -١٣١
الـيت  املشترك بني الوكاالت، أن تقدم مرشحني من جمموعة مرشحي منصب املنسق املقـيم     

مرشحني من جمموعة املرشحني ملنصب منسق الشؤون اإلنسانية اليت تتعهـدها           اً  تشمل أيض 
. اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ممن جنحوا يف امتحان مركز تقييم املنسقني املقـيمني             

/  لشغل منصب املنسق املقيم    )٧١(كان العديد من املرشحني الناجحني    ويف السنوات األخرية،    
الشؤون اإلنسانية وكذلك منصب املنسق املقيم يف البلدان املعرضة للكوارث منتسبني           منسق  

 ٦٥(جملموعة مرشحي منصب منسق الشؤون اإلنسانية، وهي قائمة بفنيي الشؤون اإلنسانية            
الصليب (يف األمم املتحدة ويف كيانات خارج األمم املتحدة         ) ٢٠١٣مارس  /يف آذار اً  مرشح

ممن خضعوا للفرز وأجروا مقابالت   ) ولية للهجرة واملنظمات غري احلكومية    األمحر، املنظمة الد  
ن أنـه،   اويستنتج املفتش . وباتوا مؤهلني لشغل مناصب قيادية يف تنسيق الشؤون اإلنسانية        

رغم كون جمموعة املرشحني ملنصب منسق الشؤون اإلنسانية مفيدة من حيـث تقـدميها    
جب أن يستفيد، يف إطار عملية االختيـار، مجيـع   لعنصر تقييم مهين إضايف، فإن من الوا    

 املنتسبني جملموعة املرشحني ملنصب املنسق املقيم من فرصة النظر العادل يف ملفاهتم لشغل            
 أي أن يتم ذلك بغض النظر       -منسق الشؤون اإلنسانية    /الوظائف الشاغرة للمنسق املقيم   

  .ؤون اإلنسانيةعن انتساهبم من عدمه جملموعة املرشحني ملنصب منسق الش
والحظ مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية أنه جيري بانتظام تبادل املعلومات بـشأن              -١٣٢

جمموعات مرشحي منصب املنسق املقيم بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة الـدعم             
 اًوهناك أيض . امليداين من أجل حتديد مرشحني مؤهلني لشغل مناصب املنسق املقيم املعلن عنها           

تواصل منتظم فيما بني وحدة تعزيز قيادة الشؤون اإلنسانية التابعة ملكتب تنـسيق الـشؤون               
اإلنسانية وفريق تطوير قيادة الدعم القُطري وتنسيقه التابع ملكتب تنسيق العمليـات اإلمنائيـة              

 إدارة عمليـات حفـظ  /التابع إلدارة الدعم امليـداين عيينات يف مناصب اإلدارة العليا وقسم الت 
  .ية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةكل من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائاً ويعقد أيض. السالم

  التدريب والدعم املقدم ملهام املسؤول املكلف ومنسق الشؤون اإلنسانية  -جيم  
استأثرت املسائل ذات الصلة باملسؤول املكلف ومنسق الشؤون اإلنسانية مبزيـد مـن               -١٣٣

).  السابع انظر الفصل  (٢٠١٣إطار الربنامج التوجيهي للمنسقني املقيمني لعام       العناية والوقت يف    
__________  

لعمل بصفة منسق مقيم، منـسق       من كبار القيادات الذين انتدبوا ل      ٤٢ من أصل    ١٠، كان   ٢٠١٣يف عام    )٧١(
منسق للشؤون اإلنـسانية    /مقيممنسق  /منسق للشؤون اإلنسانية، أو نائب للمثل اخلاص لألمني العام        /مقيم
 منسقني للشؤون اإلنسانية عينوا     ٩ومن أصل   . نتسبون جملموعة مرشحي منصب منسق الشؤون اإلنسانية      م

ويف اجملمـوع،   .  منهم منتسبني جملموعة مرشحي منصب منسق الشؤون اإلنسانية        ٥، كان   ٢٠١٣يف عام   
 مرشحي منصب   جمموعةمنتسيب  من  )  يف املائة  ٣٤( للشؤون اإلنسانية     منسقاً ٣٢ من أصل    ١١ يوجد حالياً 

يف )  يف املائـة   ١١( للـشؤون اإلنـسانية       منسقاً ٢٧ من أصل    ٣منسق الشؤون اإلنسانية مقارنة مبا عدده       
 .مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: املصدر. ٢٠٠٩يوليه /متوز
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ومع أن هذه التغيريات قد قوبلت بالترحيب واالرتياح، فإن املنسقني املقيمني أكـدوا علـى               
سيما فيما يتعلق مبهمة املسؤول املكلف، وطـالبوا بإعـداد           احلاجة إىل مزيد من التدريب، ال     

ن أن فريق خرباء التعلـيم      اوأُبلغ املفتش .  املختلفة للمنسق املقيم   "املهام"يراعي   تدريب أكثر تكامالً  
ـ    ٢٠١٤املشترك بني الوكاالت املكلف بصوغ وإعداد الربنامج التوجيهي لعام           يف اً ، ينظـر حالي

  . زيادة الدورات التدريبية املتعلقة مبهام كل من املسؤول املكلف ومنسق الشؤون اإلنسانية
ن بوجه خاص التدريب املستمر الذي يقدمه مكتـب تنـسيق        إعجاب املفتشيْ  ونال  -١٣٤

وتعد جلسات اإلحاطة   . منسقي الشؤون اإلنسانية  /الشؤون اإلنسانية لصاحل املنسقني املقيمني    
 ،كفات والـدورات التدريبيـة الدوريـة     التوجيهية املفصلة حسب االحتياجات الفردية، واملُعت     

منسق الشؤون اإلنسانية عـن التأهـب       /عداد دليل للمنسق املقيم   مية، وإ وحلقات العمل اإلقلي  
واالستجابة، والتوجيه والتعلم باملالزمة، ممارسات جيدة يستعان هبا بانتظام، وهي تعكس العناية           

يف جمال تنسيق   اً  تلقوا تدريب اً  مقيماً   منسق ٥٣ من أصل    ٥١وبينما وافق   . املركزة وكفاية املوارد  
ـ اً   منسق ٣٦مل يوافق سوى    ،  )٧٢(لعملهماً  ى أن التدريب كان مهم    الشؤون اإلنسانية عل   اً مقيم

ألداء مهمة منسق الشؤون اإلنسانية يف املستوى       اً  على أن التدريب كان كافي    )  مل يوافقوا  ١٨(
 ٤٨ومن حيث الدعم املُتلقى، اتفـق       . )٧٣(أو للتعامل مع حتديات الشؤون اإلنسانية     /املطلوب و 

على أهنم تلقوا من الكيانات املعنيـة بالـشؤون   اً مقيماً  منسق١١الرأي وخالفهم اً مقيماً  منسق
  . )٧٤(اء مهمة منسق الشؤون اإلنسانيةاإلنسانية ما يكفي من الدعم ألد

والشواغل املتعلقة بكفاية التدريب املقدم من مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية               -١٣٥
يضطلعون بأنشطة إنسانية دون تكليفهم     عدم إعداد املنسقني املقيمني الذين س     اً  تناولت أساس 

عن قصور معارف املنسقني املقيمني يف البلـدان          مبهام تنسيق الشؤون اإلنسانية، فضالً    اً  رمسي
وردت اإلشارة إىل التجارب    (غري املعرضة ألزمات باملسائل املتصلة بتنسيق الشؤون اإلنسانية         

يف حالة نشوب أزمة إنسانية، ورغم ترحيب       و). املتصلة بالربيع العريب باعتبارها أمثلة بديهية     
العديد من املنظمات املشاركة واملنسقني املقيمني بالقدرات القائمة اليت يتسىن مبوجبها، وعلى            

نسانية ملساعدة املنسق املقيم    جناح السرعة، انتداب موظفني ذوي خربة يف تنسيق الشؤون اإل         
هذا امليدان مبنسق للـشؤون اإلنـسانية       أو االستعاضة عن منسق مقيم تنقصه التجربة يف         /و

__________  
 ١٧ بتنسيق الشؤون اإلنسانية ممن رّدوا على االستقـصاء، تلقـى    مكلفني أيضاً   مقيماً  منسقاً ٢٠من أصل    )٧٢(

 لعملهم بصفة    من مكتب تنسيق شؤون اإلنسانية، واتفقوا كلهم على أن التدريب كان مهماً             خمصصاً باًتدري
 .منسق مقيم

 ١٥ بتنسيق الشؤون اإلنسانية ممن رّدوا على االستقـصاء، وافـق    مكلفني أيضاً   مقيماً  منسقاً ٢٠من أصل    )٧٣(
 الشؤون اإلنسانية يف املستوى املطلوب،       مهمة منسق  اءد أل على أن هذا التدريب كان كافياً     )  يف املائة  ٧٥(

أهنما مل يتلقيا أي تـدريب يف املـسائل    )  يف املائة  ١٠ (٢والحظ  )  يف املائة  ١٥ (٣بينما خالفهم يف الرأي     
 .املتصلة بتنسيق الشؤون اإلنسانية

 ١٨افـق   بتنسيق الشؤون اإلنسانية ممن رّدوا على االستقـصاء، و  مكلفني أيضاً   مقيماً  منسقاً ٢٠من أصل    )٧٤(
 مهمة منسق الشؤون    اء ألد  كافياً على أهنم تلقوا من الكيانات املعنية بالشؤون اإلنسانية دعماً        )  يف املائة  ٩٠(

 ). يف املائة١٠ (٢اإلنسانية يف املستوى املطلوب، بينما خالفهم يف الرأي 
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خربة، فإهنم شددوا على ضرورة وضع ضمانات كي ال تتأثر بأي حال مـن األحـوال          ذي
وهناك بعض التدابري اليت اختذت بالفعل يف       . التطلعات الوظيفية للمنسق املقيم املستعاض عنه     

اليت تضم قائمة مستقلة هذا الصدد، أمهها جمموعة املرشحني ملنصب منسق الشؤون اإلنسانية، 
 ساعة عند ٧٢ فما فوق والذين ميكن انتداهبم يف غضون ٢-باملرشحني احلائزين على رتبة مد    

  .نشوء حالة طوارئ كبرية
وعالوة على تدريب املنسقني املقيمني قبل انتداهبم، تضطلع إدارة شؤون الـسالمة              -١٣٦

 لفريق إدارة األمن لصاحل مجيع أفراد       واألمن بعدد من املبادرات، من مجلتها تدريب إلكتروين       
املسؤول املكلف الذي يعمل بصفته رئيس فريق إدارة     /ة األمن مبن فيهم املنسق املقيم     فريق إدار 

وحصص تدريبية متخصصة لألفراد العـاملني يف       ،  األمن، وإصدار دليل للمسؤولني املكلفني    
 والربامج التدريبية األخرى الـيت      عن الدراسات اإلفرادية    بيئات حمفوفة مبخاطر كبرية، فضالً    

يتعلق وفيما  . أعدها ويستخدمها قسم التدريب والتطوير التابع إلدارة شؤون السالمة واألمن         
لدى إدارة شؤون السالمة واألمن مستـشاروها       اً  يوجد حالي ،  )٧٥(بدعم املسؤولني املكلفني  

ين مكلـف مبـسؤوليات     وبعض هؤالء املستشار  (اً   بلد ١٨٢األمنيون اخلاصون هبا ملا عدده      
لبلدان اليت ال خيـصص هلـا     إىل ا وبالنسبة  . وتنتدهبم بناء على تقييم املخاطر القُطرية     ) إقليمية

مستشار أمين، يعني املسؤول املكلف أحد املوظفني الدوليني بصفة منسق لـشؤون األمـن،              
  .عالوة على إمكانية استفادة البلد من خدمات مستشار إقليمي يقدمها من بعد

وكانت نسبة الرضا العام عن الدعم الذي تقدمه إدارة شؤون السالمة واألمن عالية               -١٣٧
. من حيث كفاية التدريب والدعم املقـدمني      اً  من حيث أمهية التدريب، ونسبة إجيابية عموم      

 ٦٦ومن بني املنسقني املقيمني الذين رّدوا على استقصاء وحدة التفتيش املـشتركة، تلقـى               
من إدارة شؤون السالمة واألمن يف جمال مهام املسؤول املكلف، وأعرب من            اً  خمصصاً  تدريب

وفيما يتعلق بكفاية التدريب،    . لعملهماً   يف املائة عن رأيهم بأن التدريب كان مهم        ٩٤بينهم  
ـ   اً  على أن هذ  اً  مقيماً   منسق ١٣وخالفهم الرأي   اً  مقيماً   منسق ٥٨اتفق   اً التدريب كان كافي

اً  منسق٥٨لدعم، اتفق إىل اوبالنسبة . ول املكلف يف املستوى املطلوب  لالضطالع بدور املسؤ  
ـ اً  ، على أهنم تلقوا دعم    مقيماًاً   منسق ١٨، وخالفهم الرأي    مقيماً مـن إدارة شـؤون     اً  كافي

  .السالمة واألمن ومن مستشاريها األمنيني من أجل أداء مهام املسؤول املكلف
نسقون املقيمون يف جمال الدعم املقدم من إدارة        وأحد أهم االنتقادات اليت وجهها امل       -١٣٨

ما تعوزهم القدرة التحليلية    اً  شؤون السالمة واألمن هو أن املستشارين األمنيني القُطريني كثري        
. والتدريب الالزم الستباق احلاالت األمنية وتوقعها وحتديد السيناريوهات األمنية املمكنـة          

الء املوظفني منصب على القواعد واألنظمة واإلبالغ       والحظ املنسقون املقيمون أن تركيز هؤ     
عن احلوادث وإصدار التصاريح األمنية، بينما يتمثل جزء كبري من دور املـسؤول املكلـف               
الذي يضطلع به املنسق املقيم يف تقدمي املشورة بشأن التطورات األمنية املستقبلية والتخفيف             

__________  
األمـن يف دليـل     ميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الدعم الذي تقدمه إدارة شؤون الـسالمة و               )٧٥(

 .٢٠١٢مسؤويل األمم املتحدة املكلفني باألمن الصادر عن إدارة شؤون السالمة واألمن، 
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من أن إدارة شؤون السالمة واألمن ستخفض        اًواشتكى املنسقون املقيمون أيض   . من املخاطر 
عدد املوظفني يف املكاتب القُطرية دون أية مشاورات مسبقة مع املنسقني املقيمني وتستعيض             

  . عنهم مبوظفني لتنسيق شؤون األمن على الصعيد القُطري

  تقييم أداء مهام منسق الشؤون اإلنسانية واملسؤول املكلف  -دال  
املسؤولني املكلفني هـي  /منسقي الشؤون اإلنسانية  /املنسقني املقيمني يم أداء مجيع    تقي  -١٣٩

عملية مشتركة بني الوكاالت جتمع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وإدارة شـؤون الـسالمة       
ـ إىل  واألمن وإدارة الشؤون السياسية، إضافة إىل إدارة عمليات حفظ السالم بالنـسبة              واب ن

منسقي الشؤون اإلنسانية عنـدما يتعلـق األمـر         /ني املقيمني املنسق/املمثل اخلاص لألمني العام   
إىل وبالنسبة  . بالبعثات املتكاملة، وتتوىل إدارة التقييم األفرقة اإلقليمية التابعة للمجموعة اإلمنائية         

تقييم أداء املسؤول املكلف، يشارك األمني العام املساعد لشؤون الـسالمة واألمـن بـصورة               
ن األفرقة اإلقليمية اخلمسة للمجموعة اإلمنائية لتقييم أداء املـسؤولني          منتظمة يف اجتماعات جلا   

  .املكلفني وتقدمي تعقيبات إفرادية إىل أي منسق مقيم كان أداؤه لدور املسؤول املكلف منقوصاً
منسق ؤون اإلنسانية من جانب     وجيري تقييم سنوي ألداء كل واحد من منسقي الش          -١٤٠

ومبسامهة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، على أن التقييم         اإلغاثة يف حاالت الطوارئ     
ملنسق الشؤون اإلنسانية ومؤشرات األداء املعياريـة يف         )٧٦(ُيعد بناء على األولويات التعاقدية    

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ التقييم أثناء االجتماعات        مث يعرض   . جمال الشؤون اإلنسانية  
والحظ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن هذه التقييمات تتسق         . إلمنائيةاإلقليمية للمجموعة ا  

مـع مراعـاة املهـام      (مع التقييم العام الذي ُتجريه األفرقة اإلقليمية للمجموعة اإلمنائية            إمجاالً
على سبيل املثال، عندما يكون     (، وإن كان مثة تفاوت إقليمي بسيط        )املتعددة للمنسقني املقيمني  

وعلى الصعيد  ). يف اجملاالت اإلمنائية وأقل من ذلك يف اجملاالت اإلنسانية        اً  ق املقيم جيد  أداء املنس 
تعقيبات فورية على أدائهم أثناء االجتماعات      اً  غري الرمسي، يتلقى منسقو الشؤون اإلنسانية أيض      

  .اهلاتفية الشهرية مع فريق اإلدارة العليا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
آراء مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية ومكتـب تنـسيق الـشؤون             إمجاالًواتفقت    -١٤١

اإلنسانية وإدارة شؤون السالمة واألمن بأن أداء املنسقني املقيمني مـن حيـث أدوارهـم               
كمنسقني للشؤون اإلنسانية ومسؤولني مكلفني يتفاوت بشكل كبري حـسب الـشخص            

ا تلقيـا   نوعية التقييمات الفردية، فإهنمان مل يقّيمومع أن املفتشْي. وحسب السياق القُطري  
 لـو عملـت   - تعقيبات إجيابية على اآللية املؤسسية القائمة للتقييم، اليت ميكن أن تكفل    

 وجود تقييم ُمنّسق ومتوازن ألداء املنسقني املقـيمني يف خمتلـف األدوار الـيت               - جيداً
  .يضطلعون هبا

__________  
منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف بداية كل سنة تقومييـة،            مع   نسق للشؤون اإلنسانية اتفاقاً   يوقّع كل م   )٧٦(

 .عند تعيينه، ُيبني فيه األولويات الرئيسية للسنة أو
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  آفاق املستقبل  -عاشراً  
موضوعية ونزيهة من   ملية اختيار املنسقني املقيمني وتعيينهم عملية       ميكن أن تعترب ع     -١٤٢

والعملية القائمة قادرة، بشيء من الضبط، على حتديد مرشحني . أساسها، وشفافة إىل حد ما
مناسبني لشغل مناصب املنسق املقيم واختيارهم، وقد حتقق حىت اآلن تقدم كـبري يف هـذا                

وع يف جمموعات املرشحني ملنصب املنسق املقيم تـستدعى  بيد أن حتقيق مزيد من التن  . الشأن
وتدارك أوجه الضعف اإلجرائية احملـددة يف       . متضافرة من جانب فريق اإلدارة العليا     اً  جهود

التقرير، وجعل قواعد التشغيل القائمة أكثر جناعة سيفضي إىل نتائج؛ بيد أن مثة حاجـة إىل                
 على نطـاق    ني املقيم نيام املبادرة يف نظام املنسق    سد الفجوة بني االجتاه املتصاعد بتملك زم      

املنظومة والتصورات اليت ال تزال قائمة هبيمنة برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي واالفتقـار إىل               
ميدان تنافس تتساوى فيه فرص مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وذلك بإقامة حـوار            

  . منائيةاستباقي رفيع املستوى على نطاق اجملموعة اإل
على الدور املصون للمنظمات    اً  كبرياً  وتعتمد عملية االختيار والتعيني احلالية اعتماد       -١٤٣

إىل ممارسة أكثر مرونة عـن      اً  يدعو إىل االنتقال تدرجيي   اً  وجيهاً  األم للمرشحني، لكن مثة سبب    
وينبغي . قيمطريق تعزيز إضفاء الطابع املشترك بني الوكاالت على املسار الوظيفي للمنسق امل           

لفائدة املنسقني املقيمني بعـد انتـهاء       اً  النظر يف وضع خطة تنقل وظيفي أقوى وأكثر تنظيم        
عن استحداث وضع خاص باملنسقني املقيمني الذين جنحوا يف إكمال            فترات خدمتهم، فضالً  

على نطاق األمـم املتحـدة،        بني الوكاالت أو مقبوالً   اً  فترات خدمة عديدة يكون مشترك    
مبثابـة  اً  ك لكي ال تقتصر خدمتهم على منصب املنسق املقيم فحسب، بل ليكونوا أيض            وذل

ومثـة  . احتياطي من كبار الفنيني ميكن تعيينهم لشغل وظائف سامية على نطاق املنظومـة            
 إىل زيادة جاذبية منصب املنسق     - عن طريق مسار وظيفي أفضل حتديداً        ممكنة فعالً  - حاجة

ملنظمات على تقدمي مرشحني ذوي خربة عالية إلخضاعهم لعملية التقييم          املقيم وزيادة حتفيز ا   
  . واالختيار والتعيني

بشأن القيمة املضافة ملركز تقييم املنسقني املقيمني قد        اً  ومع أن اآلراء اإلجيابية عموم      -١٤٤
شجعت منظمات مشاركة عديدة على االستعانة بعملية التقييم يف ممارساهتا اخلاصة يف جمال             
إدارة املوارد البشرية الستعراض الترشيحات لشغل مناصب اإلدارة العليا داخل املنظمة، فإن            
تطوير مثل تلك القدرات، سواء داخل املنظمة أو عن طريق متعاقدين خارجيني، تترتب عليه              

ن أنه ينبغي لشبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء         اويستخلص املفتش . آثار مالية كبرية  
على أساس قدرات التقييم املوجـودة  (جلدوى مواءمة تلك اجلهود     لتنفيذيني أن جتري حتليالً   ا

ختطيط تعاقب املوظفني على نطاق منظومـة       /تطوير الوظيفي من مبادرات ال  اً  اليت تشكل جزء  
، مبا يف ذلك إمكانية إنشاء مركز تقييم مشترك يف كلية موظفي منظومة األمم              )األمم املتحدة 

  .لتقدمي هذه اخلدمة ملؤسسات منظومة األمم املتحدةاملتحدة 
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 نيوبينما يتوقع أن تترتب على آلية التمويل وتقاسم التكاليف اجلديدة لنظـام املنـسق           -١٤٥
درجـة  )  فصاعداً ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١من  اً  اعتباراً  اليت سيبدأ تطبيقها تدرجيي    (نياملقيم

ما يتعلق بالتمويل، فلن يشمل األمر سوى جزء من تكاليف          أكرب من االستقرار وقابلية التنبؤ في     
وبزيادة التملك املشترك لزمام املبادرة يف نظام       ). تكاليف التنسيق أساساً   (ني املقيم نينظام املنسق 

آلية تقاسم التكـاليف النفقـات املتعلقـة بـالتقييم          اً  ، يتحتم أن تشمل أيض    ني املقيم نياملنسق
ومع . حيد آلية التمويل اجلديدة، سيلزم توطيدها يف االجتاه املذكور        وبعد تو . والتدريب املستمر 

ن أن ذلك ال ميكن أن يتحقق إال عن طريق التزام طوعي مستمر من جانب               ان يدرك أن املفتشيْ 
 على حنو ما يتجلى     -املنظمات املشاركة، فإن زيادة تقاسم التكاليف وتعزيز متلك زمام املبادرة           

 ال ميكن أن يتحققا إال   - دة تنوع جمموعة الشاغلني لوظائف املنسق املقيم      يف مجلة أمور منها زيا    
 نيويف الوقت نفسه، ينبغي أن يفضي هذا التطور إىل نظام منـسق           . سوية، وهو ما يتطلب وقتاً    

  . ُينظر إليه على أنه مملوك ملنظومة األمم املتحدة برمتهانيمقيم
ساءلة وحاجز الفصل الـوظيفي بـني املهـام         وخيضع التشغيل العام لنظام اإلدارة وامل       -١٤٦

ورغم أن نظام اإلدارة   . الستعراض مستمر من جانب خمتلف اهلياكل الفرعية للمجموعة اإلمنائية        
ا آراء متنوعة بـشأن طريقـة       ين تلق واملساءلة مل يكن حمط تركيز هذا االستعراض، فإن املفتشيْ        

سألة، على حنو ما ورد يف القـرار املتعلـق          ن أن هذه امل   اويستنتج املفتش . تشغيله ومدى فعاليته  
) ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة    (باالستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات         

 آثار مباشرة يف    تستحق أن توليها اجملموعة اإلمنائية عناية على سبيل األولوية ألهنا تترتب عليها           
واألفرقة القُطريـة   ) ذبية منصب املنسق املقيم   مبا يف ذلك جا   (كفاءة أعمال املنسقني املقيمني     

  . لألمم املتحدة
ومع أن املنظمات اليت اسُتطلعت آراؤها قد أعربت عن اهتمامها ودعمهـا لنظـام                -١٤٧
جلميع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة،      اً   يعمل بصورة جيدة ويكون ملك     ني مقيم نيمنسق

تمكني املطلوب لكي يتمكن املنسق املقيم من     فإن هناك طائفة واسعة من اآلراء بشأن نوعية ال        
منسقيها املقيمني طرائق /ةالعمل بصورة فعالة وبشأن كيفية تغيري خمتلف وكاالت األمم املتحد  

وُيعزى تباين اآلراء إىل أن كل . احلالية على صعيد املنظمة والبلد أو مواءمتها فيما بينها    العمل  
ديه منوذجه اخلاص به يف جمال اإلدارة وامليزانيـة،         كيان من كيانات منظومة األمم املتحدة ل      

الذي حيدده مسؤولون من خمتلف الوزارات الوصية ميثلون بلداهنم األصلية يف اهليئات القيادية             
يف اهليئات  (ومع ذلك، فإن مواقف مسؤويل الوزارات الوصية هؤالء         . لكل منظمة على حدة   

ع مواقف ممثلي تلك احلكومات نفسها لـدى        ال تتماشى على الدوام م    ) القيادية لكل منظمة  
ولن يتـسىن   . اهليئات التابعة لألمم املتحدة املعنية بتعاون األمم املتحدة على الصعيد القُطري          

يف حتديـد   اً  أكثـر اتـساق   اً  حتقيق أي تقدم يف هذا الصدد ما مل تلتزم الدول األعضاء موقف           
  .طري سواء بسواءسياساهتا العامة على صعيد املنظمة وعلى الصعيد القُ
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  ني املقيمنيجهات رئيسية خمتارة من نظام املنسق    
املنسق املقيم، الذي يشكل املوضوع الرئيـسي هلـذا         : املنسق املقيم لألمم املتحدة     

االستعراض، هو من يتوىل قيادة الفريق القٌطري لألمم املتحدة ويعمل بوصفه املمثل املُعـّين              
) بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني     (- ويرفع التقارير إليه   -مم املتحدة   لعام لأل لألمني ا 

). بصفته رئيس جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     (عن طريق مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
وُيعتمد املنسق املقيم مبوجب رسالة موجهة من األمني العام يف العادة إىل رئيس الدولـة أو                

تنسيق مجيع  /مة األمم املتحدة، ويتوىل قيادة    توقع منه أن يعمل بتجّرد باسم منظو      احلكومة، ويُ 
 لألولويات الوطنيـة وبنـاء القـدرات يف سـياق         اًتشغيلية اإلمنائية يف البلد دعم    األنشطة ال 

، عالوة على عمله من أجل أن تتبوأ        االلتزامات التعاهدية والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً      
اً ويعمل املنسق املقيم أيـض    .  املتحدة مكانة حمورية يف التنمية والتعاون الدويل يف البلد         األمم

ويتلقى املنسق املقيم الدعم مـن مكتـب        . بصفة املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
وأكثر مـن  األقل وثالثة أشخاص يف املتوسط، على اً  واحداً  املنسق املقيم، الذي يضم شخص    

، ٢٠١٣سبتمرب /ويف أيلول. عندما يكون املكتب يف بيئة معقدة يف فترة ما بعد األزماتذلك 
 من الدول األعضاء يف األمم املتحدة       ١٢٨ما جمموعه   ان هناك منصب ثابت ملنسق مقيم في      ك
  ). باإلضافة إىل دولة واحدة غري عضو، وكيان واحد من الكيانات األخرى(

الدور الرئيسي : )األفرقة اإلقليمية(دة اإلمنائية مم املتحاألفرقة اإلقليمية جملموعة األ  
الذي تضطلع به األفرقة اإلقليمية هو توفري القيادة والتوجيه االستراتيجي والدعم للمنـسقني             

وهـي  . املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية من أجل حتقيق النتائج على الصعيد القطـري            
ملا ورد يف االسـتعراض     اً  م األساسية األربع التالية وفق    مكلفة على وجه اخلصوص بأداء املها     

االسـتعراض  (الشامل للسياسات الذي ُتجريه اجلمعية العامة لألمم املتحدة كل أربع سنوات   
الدعم النوعي واملشورة ألطر عمل األمـم       ‘ ١‘: لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية    ) الشامل

إدارة أداء املنـسقني     ‘ ٣‘الدعم التقين والتشغيلي؛    خدمات  ‘ ٢‘املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛    
وتتألف .  حل املشاكل يف السياق اخلاص بكل بلد       ‘٤‘املقيمني وأفرقة األمم املتحدة القطرية؛      

األفرقة اإلقليمية من ممثلني عن صناديق منظومة األمم املتحدة وبراجمها والوكاالت املتخصصة            
  . لديها أنشطة تشغيلية على الصعيد القطريوغريها من وكاالت األمم املتحدة اليت

مكتـب تنـسيق العمليـات      (مكتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية         
يضطلع مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية بدور وحدة الدعم الـتقين للمجموعـة            : )اإلمنائية

عمليـات  اإلمنائية، ويساعدها على وضع واعتماد سياسات وإجراءات مبسطة ومتوائمـة ل          
وُيسدى املشورة للمنسقني املقيمني بشأن ُسُبل زيادة كفاءة وفعالية الربامج          . املكاتب القطرية 
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 ويقدم مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية متويالً   . القطرية، وُسُبل مواءمتها مع األولويات الوطنية     
صـندوق  (قطـري   صندوق األمم املتحدة للتنسيق ال    اً  ملكتب املنسق املقيم ويدير أيض    اً  جزئي

. الذي يزود املنسقني املقيمني باملوارد من أجل النهوض بقدراهتم التنسيقية         ) التنسيق القُطري 
ويتلقى مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية متويله من امليزانية األساسية لربنامج األمـم املتحـدة           

  . اإلمنائي وكذلك من تربعات اجلهات املاحنة
الفريـق  : )الفريـق االستـشاري   (بني الوكـاالت    الفريق االستشاري املشترك      

االستشاري هو آلية مشتركة بني الوكاالت الستعراض املرشحني، وتقدمي املشورة إىل رئيس            
وقد أنشئ هبـدف    . اجملموعة اإلمنائية بشأن مدى مالءمة املرشحني ملناصب املنسقني املقيمني        

شغل منصب املنسق املقـيم ويتـوىل       حتسني الشفافية والتنافس يف عملية استقدام املوظفني ل       
اجتماعات الفريـق   اً  تنظيمه وإدارته مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية الذي يرأس مديره أيض         

اً وتتشكل عضوية الفريق االستشاري من أعضاء اجملموعة اإلمنائية، وتشمل أيض         . االستشاري
توى معـني مرصـودة     كيانات األمم املتحدة اليت لديها حضور قُطري مهم أو متويالت مبس          

  .أو واليات تشمل عمليات على املستوى القطري/مقدمة لألنشطة القُطرية و أو
يعمل الربنامج اإلمنائي بوصـفه     : )الربنامج اإلمنائي (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

ويـضطلع مـدير الربنـامج      ) نيابة عن منظومة األمم املتحدة     (نظام املنسقني املقيمني   ل مديراً
ويعمل مدير الربنامج اإلمنائي بوصفه رئيس اجملموعـة        . مبسؤولية اإلشراف اإلداري  ئي  ااإلمن

الربنـامج  اً  الذي يشمل أيـض   (اإلمنائية ويتلقى هبذه الصفة املشورة من الفريق االستشاري         
يقدم توصياته إىل األمني العام بـشأن        لوظيفة املنسق املقيم، ومن مث       بشأن املرشحني ) اإلمنائي

  . لشغل مناصب املنسقني املقيمنياملرشحني
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التعيني وإجراءات التصويت يف الفريق االستـشاري املـشترك بـني               
  )الفريق االستشاري(الوكاالت 

عندما جيتاز املرشحون امتحان مركز تقييم املنسقني املقيمني، ترسل وكالة األمـم              
رئيس الفريق االستشاري حتيل مبوجبـه أمسـاء        إىل  اً  رمسياً  خطياً  املتحدة التابعني هلا إخطار   

مرشحيها إلدراجهم يف جمموعة املرشحني ملنصب املنسق املقيم، اليت هي قائمة باملرشـحني             
طي ما يؤيده من وثائق مبـا فيهـا         وُيرفق باإلخطار اخل  . املؤهلني لشغل منصب املنسق املقيم    

سنوات الثالث املاضـية، وتقريـر   السرية الذاتية للمرشح، ودرجات تقييم أدائه على مدى ال  
مركز تقييم املنسقني املقيمني وأية خطط لتطوير الكفاءات بناء على نتائج امتحـان مركـز               

من بنود  اً  عادياً  وتعرض الترشيحات بعد ذلك للمناقشة باعتبارها بند      . تقييم املنسقني املقيمني  
رشح من عدمه يف جمموعة جدول أعمال الفريق االستشاري ويتخذ قرار بشأن قبول إدراج امل        

  .املرشحني ملنصب املنسق املقيم
وبعد نشر إعالنات الشواغر اخلاصة بوظائف حمددة ملنسقني مقيمني، إما أن تبـادر               

الوكاالت الراعية إىل حتديد مرشحني مؤهلني ضمن جمموعة املرشحني ملنصب املنسق املقيم،            
ملنصب املنسق املقيم باالتصال بوكاالهتم     أو يبادر املرشحون املدرجون يف جمموعة املرشحني        

للمرشح احملتمل  اً  مث جتري الوكالة بعد ذلك تقييم     . التابعني هلا لترشيحهم لشغل منصب بعينه     
وبعدئذ، ميكن للوكالة   . إىل قائمة مرجعية قُطرية   اً  يف ضوء اشتراطات الوظيفة احملددة واستناد     

املعايري وحتيلهم إىل مكتـب إدارة املـوارد        املرشحني الذين يستوفون مجيع     اً  أن تسمي رمسي  
. البشرية بالربنامج اإلمنائي عن طريق الربيد اإللكتروين، مرفقة طيه ما يؤيد ذلك من وثـائق              

من املرشحني أقصاه اثنان لكل وظيفة شـاغرة، وهلـا أن           اً  وجيوز ألية وكالة أن تسمى عدد     
تلك إىل  ترتيب األفضلية بالنسبة    تعرض املرشح نفسه لشغل أكثر من وظيفة شاغرة مع بيان           

وعندما ال ترد طلبات كافية لشغل وظائف املنسق املقيم الشاغرة، ميكن أن يعرض             . الشواغر
مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية مرشحني مناسبني من جمموعة املرشـحني لكـي تنظـر يف               

 للوكالـة أن تعـرض      وإذا كانت امللفات مقبولة، جيوز    . ملفاهتم وكالة األمم املتحدة املعنية    
  .املرشحني على الفريق االستشاري

ويتلقى مجيع أعضاء الفريق االستشاري، وكذلك وكاالت األمم املتحدة املقدمـة             
ملرشحني، دعوة من مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية قبل أسبوعني من تاريخ االجتماع املتفق             

 واملرشحني املتقدمني؛ ونبذة عـن      مصفوفة بالوظائف : عليه، مشفوعة بوثائق اإلثبات التالية    
الوظائف يف كل بلد قيد االستعراض؛ ومصفوفة تبني حضور كيان األمم املتحدة يف كل بلد؛     
وقائمة حمدثة مبجموعة املرشحني ملنصب املنسق املقيم وقائمة بالتغيريات املقترحة على جمموعة  
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قييم املنسقني املقيمني؛ وقائمة    املرشحني ملنصب املنسق املقيم؛ ومصفوفة ترتيب نتائج مركز ت        
سرية : كل مرشحإىل عن تقدمي ما يلي بالنسبة  باملنسقني املقيمني املوجودين يف اخلدمة؛ فضالً   

ذاتية، وتقرير مركز تقييم املنسقني املقيمني، وقائمة مرجعية قُطرية مستكملة، وخطط تطوير            
  . ، والتقارير املرحلية ذات الصلة)إن وجدت(الكفاءات 
ويترأس اجتماع الفريق االستشاري مدير مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية وحيـضره             

وبعـد  . مجيع أعضاء الفريق االستشاري وكذلك وكاالت األمم املتحدة املقدمة ملرشـحني          
تقدمي املرشحني ومناقشة ترشحهم لشغل وظائف املنسق املقيم الشاغرة، ُيصّوت كل عـضو             

مؤيد، غري مؤيد، أو    : ى كل مرشح متقدم بأحد أوجه ثالثة      من أعضاء الفريق االستشاري عل    
أعضاء الفريق االستشاري الغائبني، تنص إجراءات التشغيل املوحدة على         إىل  وبالنسبة  . ممتنع

  .إمكانية مراسلة رئيس اجمللس االستشاري قبل موعد االجتماع إلبالغه خبيارات تصويتهم
املؤيدة اليت حيصلون عليها، حيـث      ويعني املرشحون على أساس جمموع األصوات         

وحيال .  من جمموع األصوات املؤيدة اليت حيصل عليها املرشح        "غري املؤيدة "ُتطرح األصوات   
 يف املائة من أعضاء الفريـق االستـشاري         ٥٠املرشح الذي حيصل على تأييد ما ال يقل عن          

ا االمتناع عـن    أي دون احتساب أصوات أعضاء الفريق االستشاري الذين فضلو        (املصوتني  
إىل رئيس اجملموعة اإلمنائية ) التصويت أو أعضاء الفريق االستشاري الغائبني والذين مل يصوتوا

ملرشحني الذين خيتارهم الفريق االستشاري ممن حصلوا علـى         إىل ا وبالنسبة  . للنظر يف ملفه  
ئيس يف امللف املعروض على ر    اً  ، تسجل تلك األصوات خطي    "غري مؤيدة "صوت أو أصوات    

ويسري الشيء ذاته على املرشح الذي خيتاره رئيس اجملموعة اإلمنائية لعرضه   . اجملموعة اإلمنائية 
اً وبعد االنتهاء من عملية االقتراع، ُيعّد رئيس الفريق االستشاري مـوجز          . على األمني العام  

 علـى   باملرشحني املقدمني لشغل منصب يف بلد ما، وحيدد قائمة املرشحني املؤهلني لعرضها           
  .وُتدّون نتائج التصويت يف حمضر اجتماع الفريق االستشاري. رئيس اجملموعة اإلمنائية
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  املرفق الثالث
  ١اجلدول 

  )٧٧(التنوع يف تشكيلة املنسقني املقيمني
 املنسقون املقيمون املوجودون يف اخلدمة

 الشمال اجلنوب الرجال النساء
برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

من خارج برنامج 
 األمم املتحدة اإلمنائي

  السنة

العدد اإلمجايل لشاغلي 
الوظائف من املنسقني 

 العدد املقيمني
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 املئوية

٢٨ ٣٣ ٪٧٣ ٨٧ ٪٥٤ ٦٥ ٪٤٦ ٥٥ ٪٧٤ ٨٩ ٪٢٦ ٣١ ١٢٠ ٢٠٠٤٪ 

٢٥ ٢٨ ٪٧٥ ٨٦ ٪٥٥ ٦٣ ٪٤٥ ٥١ ٪٧٤ ٨٤ ٪٢٦ ٣٠ ١١٤ ٢٠٠٥٪ 

٢٩ ٣٥ ٪٧١ ٨٦ ٪٥٠ ٦١ ٪٥٠ ٦٠ ٪٦٩ ٨٣ ٪٣١ ٣٨ ١٢١ ٢٠٠٦٪ 

٢٨ ٣٢ ٪٧٢ ٨١ ٪٥٠ ٥٧ ٪٥٠ ٥٦ ٪٦٩ ٧٨ ٪٣١ ٣٥ ١١٣ ٢٠٠٧٪ 

٣١ ٣٦ ٪٦٩ ٨١ ٪٤٨ ٥٦ ٪٥٢ ٦١ ٪٦٨ ٨٠ ٪٣٢ ٣٧ ١١٧ ٢٠٠٨٪ 

٣٢ ٣٥ ٪٦٨ ٧٣ ٪٤٨ ٥٢ ٪٥٢ ٥٦ ٪٦٦ ٧١ ٪٣٤ ٣٧ ١٠٨ ٢٠٠٩٪ 

٣٦ ٤٣ ٪٦٤ ٧٨ ٪٤٩ ٥٩ ٪٥١ ٦٢ ٪٦٤ ٧٧ ٪٣٦ ٤٤ ١٢١ ٢٠١٠٪ 

٣٥ ٤٤ ٪٦٥ ٨٠ ٪٥٦ ٦٩ ٪٤٤ ٥٥ ٪٦٥ ٨١ ٪٣٥ ٤٣ ١٢٤ ٢٠١١٪ 

٣٩ ٥٠ ٪٦١ ٧٨ ٪٥٥ ٧١ ٪٤٥ ٥٧ ٪٦١ ٧٨ ٪٣٩ ٥٠ ١٢٨ ٢٠١٢٪ 

٤٠ ٥٠ ٪٦٠ ٧٦ ٪٥٦ ٧١ ٪٤٤ ٥٥ ٪٦٠ ٧٦ ٪٤٠ ٥٠ ١٢٦ *٢٠١٣٪ 

  .٢٠١٣أغسطس /يف هناية آب  *  

  ٢اجلدول 
  )٧٨()٢٠١٢-٢٠٠٦(تشكيلة املرشحني املتقدمني إىل مركز تقييم املنسقني املقيمني 

 ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  

 العدد 
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد ئويةامل

 ٣٦٤ ١٠٠ ٥٢ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ٤٤ ١٠٠ ٦٩ ١٠٠ ٥٩ اجملموع

 ١٤٢ ٥٠ ٢٦ ٣٤ ١٥ ٣٢ ١٩ ٣١ ١١ ٣٦ ١٦ ٣٥ ٢٤ ٥٣ ٣١ اإلناث

 ١٦٢ ٤٢ ٢٢ ٣٩ ١٧ ٤٨ ٢٩ ٣٣ ١٢ ٣٩ ١٧ ٤٥ ٣١ ٥٨ ٣٤ اجلنوب

برنامج األمم املتحـدة    
  اإلمنائي

١٥٩ ٣٨ ٢٠ ٤٣ ١٩ ٥٧ ٣٤ ٣٩ ١٤ ٥٧ ٢٥ ٣٨ ٢٦ ٣٦ ٢١ 

من خارج برنامج األمم   
 املتحدة

٢٠٥ ٦٢ ٣٢ ٥٧ ٢٥ ٤٣ ٢٦ ٦١ ٢٢ ٤٣ ١٩ ٦٢ ٤٣ ٦٤ ٣٨ 

 ٤٢ ٨ ٤ ١٦ ٧ ٥ ٣ ١١ ٤ ١٦ ٧ ١٣ ٩ ١٤ ٨ من خارج األمم املتحدة

__________  
 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩ن مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية عن طريق الربيد اإللكتروين يف بيانات واردة م ) ٧٧(
 .٢٠١٣يونيه / حزيران٤استالم رد الربنامج اإلمنائي على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  يف  )٧٨(
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  ٣اجلدول 
  )٧٩()٢٠١٢-٢٠٠٦(معدالت جناح املرشحني املتقدمني إىل مركز تقييم املنسقني املقيمني 

 اجملموع ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 العدد 
النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

النسبة 
 العدد املئوية

 ١٩٢ ٥٦ ٢٩ ٤٥ ٢٠ ٥٠ ٣٠ ٥٦ ٢٠ ٤٨ ٢١ ٥٧ ٣٩ ٥٦ ٣٣ مجيع املرشحني

 ١٢٢ ٥٤ ١٤ ٥٥ ١٦ ٤٩ ٢٠ ٦٠ ١٥ ٥٧ ١٦ ٥٦ ٢٥ ٥٧ ١٦ الذكور

 ٧٣ ٥٤ ١٤ ٢٧ ٤ ٥٣ ١٠ ٤٥ ٥ ٥٦ ٩ ٦٣ ١٥ ٥٢ ١٦ اإلناث

 ٦٩ ٤١ ٩ ٢٩ ٥ ٣٤ ١٠ ٥٨ ٧ ٣٥ ٦ ٤٥ ١٤ ٥٣ ١٨ اجلنوب

برنامج األمم 
  املتحدة اإلمنائي

٨٤ ٥٥ ١١ ٢١ ٤ ٦٥ ٢٢ ٥٠ ٧ ٤٨ ١٢ ٤٢ ١٤ ٦٧ ١٤ 

من خارج برنامج 
 األمم املتحدة

١٠٨ ٥٦ ١٨ ٦٤ ١٦ ٣١ ٨ ٥٩ ١٣ ٤٧ ٩ ٥٨ ٢٥ ٥٠ ١٩ 

من خارج األمم 
 املتحدة

٢٢ ٢٥ ١ ٧١ ٥ ١٠٠ ٣ ٢٥ ١ ٥٧ ٤ ٣٣ ٣ ٦٣ ٥ 

  

__________  
 .٢٠١٣يونيه / حزيران٤استالم رد الربنامج اإلمنائي على استبيان وحدة التفتيش املشتركة  يف  )٧٩(
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 توصيات وحدة التفتيش املشتركة   استعراض عام لإلجراءات اليت يتعني أن تتخذها املنظمات املشارِكة بشأن               
)JIU/REP/2013/3(  

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية براجمهااألمم املتحدة وصناديقها و

  

التأثري املتوخى
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
  

ألمم املتحدة ا
* 

األونكتاد
 

املركز الدويل للتدريب
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

برنامج األمم املتحدة للبيئة
 

صندوق األمم املتحدة للسكان
 

موئل األمم املتحدة
املفوضية السامية لشؤو 

ن الالجئني
 

اليونيسيف
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
  

األونروا
 

هيئة األمم املتحدة للمرأة
 

برنامج األغذية العاملي
 

الفاو
 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل 
 

منظمة العمل الدولية
 

املنظمة البحر
ية الدولية

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

برناجما ألمم املتحدة املشترك بني منظمات
األمم املتحدة

 
اليونسكو

 

اليونيدو
 

منظمة السياحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي 
منظمة الصحة العاملية 
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
 

التقرير                                إجراءالختاذ
 

                                لإلحاطة

                            ق  )أ(  ١التوصية 

   ج   ج ج ج   ج   ج ج ج  ج ج ج ج ج ج  ج  ج ج  )و(  ٢التوصية 

   ج   ج ج ج   ج   ج ج ج  ج ج ج ج ج ج  ج  ج ج  )و( ٣التوصية 

  .توصية للجهاز التشريعي باختاذ قرار  :ق  :مفتاح الرموز
  .  باختاذ إجراءلرئيس التنفيذيلتوصية   :ج  
  .تتطلب اختاذ إجراء من هذه املنظمة  التوصية  :    

  تعزيز  )و(؛    تعزيز الضوابط واالمتثال   )ه(؛    تعزيز االتساق واملواءمة   )د(؛    ق والتعاون تعزيز التنسي  )ج(؛    املمارسات السليمة /نشر أفضل املمارسات   )ب(؛    تعزيز الشفافية واملساءلة    )أ(  :األثر املتوخى
 .غري ذلك )ط(؛  تعزيز الكفاءة )ح(؛  وفورات مالية كبرية )ز(؛  الفعالية    

  ــــــــــ

 




