
FC 161/INF/3 April 2016 

 

   ، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(RQميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
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      انظدر الفقدرة( يف الوثيقدة   73متاشيًا مع توجيهات اجمللس يف دورته الثالثة والعشرين بعدد املائدةCL123/REP ،)

جملدس  ُتعرض تقارير وحدة التفتيش املشرتكة على جلنيت املالية والربنامج مشفوعة بتعليقات املدير العام )وتعليقات 

 .، إذا ُوجدت( الستعراضها وإبداء التعليقات عليهاالرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

 

 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

 

  باملعلومات الواردة يف تقرير وحددة التفتديش املشدرتكة املرطدق طيده وإبدداء        ًاعلم اإلحاطةجلنة املالية مدعوة إىل إّن 

 .ما لديها من تعليقات عليه للمجلس
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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 اجمللس

 الدورة الرابعة واخلمسون بعد املائة

 2016يونيو/حزيران  3 -مايو/أيار  30روما، 

 ( JIU/REP/2013/4 استعراض إدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة )

 

هذا التقرير الصادر عن وحدة التفتيش املشرتكة مشفوعًا بتعليقات موجزة من املدير العام وبتعليقات  ُيعرض -1

 (. A/69/378/Add.1 مشرتكة مستفيضة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق )الوثيقة 

 

 تعليقات املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 

ترّحب منظمة األغذية والزراعة )الفاو( باملالحظات الواردة يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة، إىل جانب  -2

تعليقات جملس الرؤساء التنفيذيني حول "استعراض إدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة"، وتعرب 

مل مع الشركاء والتحالفات بغرض حتقيق نتائج اإلطار عن تأييدها هلا. وتتمثل إحدى وظائف الفاو األساسية يف الع

االسرتاتيجي. وتلتزم الفاو باستخدام قدرات الشركاء على تنفيذ املشاريع والربامج اليت تساهم يف دعم امللكية الوطنية 

 وبناء القدرات وحتسني استدامة النتائج.

 

التنفيذ بواسطة الشركاء التشغيليني يف دليل  أسلوب بشأن ًاحمدد ًاقسم أنها نشرت مؤخرًاويسّر الفاو أن تبلغ  -3

إجراءاتها اإلدارية. ومن شأن هذا القسم أن ُينشئ إطار املساءلة الداخلية الالزم والقواعد ذات الصلة، إىل جانب نهج 

شركاء إلدارة املخاطر يف تدابري الشراكات اليت تنطوي على حتويل أموال ُتديرها الفاو إىل أطراف ثالثة )أي ال

من تقرير  11و 10و 7و 6و 4و 3و 2و 1التشغيليني(. وميتثل هذا القسم اجلديد من دليل اإلجراءات اإلدارية للتوصيات 

 وحدة التفتيش املشرتكة.

 

املنظومة لتقييم أثر الُنهج واملبادرات والنظم املتصلة  املتعّلقة بإجراء دراسة على نطاق  5ويف ما خيّص التوصية  -4

يف التنفيذ وفعاليتها يف جمال تدعيم القدرات الوطنية وتعزيز امللكية الوطنية يف سياق تنفيذ الربامج واألنشطة  بالشركاء
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من أجل التنمية املستدامة، فإن الفاو تضطلع بالفعل بدور نشط يف تنمية القدرات الوطنية، وترّوج لُنُهج شاملة وبقيادة 

ملشاريع والربامج الرامية إىل تنمية القدرات وأنشطة املتابعة. ومن األهمية مبكان وطنية لتقييم االحتياجات إىل القدرات وا

تقديم التوضيحات واالتفاق حول ما هي القدرات الوطنية اليت حتتاج إىل تقييم، وعلى أي مستوى يتم فيه قياس التقّدم 

ية. كما تشري الفاو إىل أن الوكاالت املتخصصة احملرز يف تنمية القدرات، وكيف ُيقرتح أن ُتقاس الزيادة يف امللكية الوطن

ال تتمتع بوالية صرحية أو بالقدرة على االستجابة بفعالية الحتياجات الشركاء اخلاصة بتنمية القدرات من حيث 

 اإلدارة املالية والتنظيمية.

 

فاو إىل أن التدريبات املتعلقة بتوفري تدريب مؤسسي للتوعية بالغش ومنعه، تشري ال 8ويف ما خيّص التوصية  -5

األوسع نطاقًا اخلاصة بالشؤون األخالقية والنزاهة اليت يقوم بها أمني املظامل ومكتب الشؤون األخالقية بشكل منتظم 

تنطوي أصاًل على تدريب للموظفني، مبن فيهم املوظفون املوجودون يف املكاتب القطرية، من أجل التوعية بالغش. 

خالقية مع مكتب املفّتش العام بهدف حتسني املواد التدريبية احلالية وتوسيع نطاق وسيتعاون مكتب الشؤون األ

التدريب يف جمال التوعية خالل بعثات املراجعة. كما سيتم إدراج مسألة منع الغش يف حلقات العمل اليت تنّظم ضمن 

تب القطرية، حيث ميكن حتديد مبادرة الفاو إلدارة املخاطر املؤسسية وعمليات استعراض خطط منع الغش يف املكا

 املسائل حبسب وظائف الوحدات أو املكاتب ذات الصلة وبيئتها.

 

املتعّلقة بالتحري عن األطراف الثالثة املعنية بتنفيذ األنشطة املمولة من األمم املتحدة،  9ويف ما خيّص التوصية  -6

 أطراف ثالثة يف ما خيّص براجمها وعملياتها.  فإن مكتب املفّتش العام خمّول أصاًل، مبوجب ميثاقه، بالتحري عن

كما نّفذت الفاو عملية عقابية متاشيًا مع إطار توقيع العقوبات على املتعاقدين الذي أقّره جملس الرؤساء التنفيذيني 

األنشطة  والذي تتخذ الفاو يف إطاره تدابري عقابية ضد األطراف الثالثة اليت ُيثبت ضلوعها يف أنشطة حمظورة. وترد هذه

احملظورة يف االتفاقات القانونية اليت ترعى عالقة الفاو مع الشركاء يف التنفيذ واليت تتضمن بندًا منفصاًل حول التحري 

ينص على أنه ميكن للفاو، حسب تقديرها اخلاص، أن جتري حتريات عن الشركاء التشغيليني عن طريق موظفيها 

فرد أو شخص اعتباري ليقوم خبدمات التحري هذه. ويف هذا السياق، تتمثل  والعاملني لديها وعمالئها أو التعاقد مع

قدرة الفاو األساسية يف إجراء حتويل لألموال بهدف احلد من املخاطر وإنهاء االتفاق مع الشركاء التشغيليني إذا اقتضى 

 األمر ذلك أو إذا عجزت الفاو عن الوصول إىل وثائق الشركاء التشغيليني وموظفيهم.

 

املتعّلقة بضمان إدراج السياسة اخلاصة بالشركاء يف التنفيذ واملسائل اإلدارية كبند  12ويف ما خيّص التوصية  -7

دائم يف جدول أعمال األركان الثالثة جمللس الرؤساء التنفيذيني، فإن الفاو عضو يف اللجنة االستشارية املعنية بالنهج 

، حيث تتم مناقشة العديد من املسائل املرتبطة بإدارة   األمم املتحدة اإلمنائية اخلاص مبجموعة املنسق للتحويالت النقدية 

الشركاء يف التنفيذ فضاًل عن اختيار مزّودي اخلدمات للقيام بأنشطة ضمان اجلودة وما إىل ذلك. وتوصي الفاو بتقييم 

ارية الرفيعة املستوى اليت تعاجل خمتلف اآلليات املوجودة على مستويي جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة اإلد

 اجلوانب اخلاصة بالعمل مع الشركاء يف التنفيذ قبل اختاذ قرار بإنشاء جمموعة عمل جديدة.



A/69/378/Add.1األمــم املتحـدة

 Distr.: Generalاجلمعية العامة

11 September 2014 

Arabic 

Original: English 

170914    160914    14-60811 (A) 

*1460811*

 الدورة التاسعة والستون
*من جدول األعمال املؤقت 731البند 

  وحدة التفتيش املشتركة

استعراض إدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

مذكرة من األمني العام 

بـنن ييـإ إأ ضعءــاء اجلمعيـة العامـة تع يتاتـق وتع يتـات   ــ        يتشـر  األمـني العـام     
ــيش ــر وحــدة التفت ــف تتري ــل بالتنســيد ع  ــم املتحــدة املع ــة األم ــذيني يف منظوم الرؤســاء التنفي

ــون   ــة األمــم املتحــدة   ”املشــتركة املعن ــذ يف مؤسســات منظوم ‘‘ اســتعراض إدارة شــركاء التنفي
(JIU/REP/2013/4.) 

*A/69/150.

http://undocs.org/ar/A/69/150
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موجز 
اسـتعراض إدارة شـركاء التنفيـذ يف    ’’رير وحدة التفتيش املشتركة املعنون يستعرض تت 

( األســـاليل الـــد تســـت دم ا  ـــذ  JIU/REP/2013/4‘‘ )مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة
املؤسسات حاليًا يف اختيار شركاء التنفيذ وإدارة شؤوهنم، ويسعف إأ الوقو  ع ـف العنارـر   

 رسات الس يمة الد تتبع ا ت ك املؤسسات.والتحديات املشتركة، ويدد املما
وتعك   ذ  املذكرة آراء مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشنن التورـيات املتدمـة    

ــ ا املؤسســات األعءــاء يف      ــر. وقــد ج معــت اسراء اســتنادًا إأ املســامات الــد قدمت يف التتري
ــل بال     ــدة املعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذيني يف منظومـ ــاء التنفيـ ــ  الرؤسـ ــاء    ـ ــ  الرؤسـ ــيد )  ـ تنسـ

التنفيذيني(، الد رحبت بالتترير وضيدت بعض ما ورد فيق من استنتاجات.
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 متدمة -ضوال  
اسـتعراض إدارة شـركاء التنفيـذ يف    ’’يستعرض تترير وحدة التفتيش املشتركة املعنـون   - 7

 ـــذ   الـــد تســـت دم ا األســـاليل( JIU/REP/2013/4‘‘ )مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة
املؤسسات حاليًا يف اختيار شركاء التنفيذ وإدارة شؤوهنم، ويسعف إأ الوقـو  ع ـف العنارـر    

 والتحديات املشتركة، ويدد املمارسات الس يمة الد تتبع ا ت ك املؤسسات.  
  
 تع يتات عامة -ثانيا  

دارة األمم املتحدة بتترير وحـدة التفتـيش املشـتركة بشـنن إ    مؤسسات منظومة ترحل  - 2
 وتعتــأ ضن معظــم تورــياتق، واٍ التتريــر ضن ت ــك املؤسســات  وتــر شــؤون شــركاء التنفيــذ. 

رائبًة وقاب ًة ل تنفيذ، وضنق يتدم مسامات قيِّمـة لتحسـني إدارة العاقـات مـك شـركاء التنفيـذ.       
 يتءـمن إجـراءات قـد ال تكـون مـأرة     والحظت بعـض املؤسسـات ضن العديـد مـن التورـيات      

رمبا تكون ضكثـر انبباقـا   تكاليف ا، وال سيما بالنسبة ل كيانات األرغر حجمًا، وضهنا بالنظر إأ 
ــذ واملشــاريك الكــأ  اســت داما     بالنســبة ل  وجــدو ــد تســت دم شــركاء التنفي  مؤسســات ال
 .مكثفًا

  
 دة ع ف التورياتتع يتات حمدَّ -ثالثا  

 1التوصية   
مــم املتحــدة ضن يعم ــوا ع ــف  ــمان ضن   ينبغــل ل رؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األ  

تكــون ترتيبــات الشــراكات اكارــة بكــإ مؤسســة والــد تنبــوا ع ــف نتــإ مــوارد األمــم   
املتحدة ألطرا  ضخر  )وحتديدًا شركاء التنفيذ( معرفـة تعريفـًا وا ـحًا هي  ـا عـن ضنـوا        

لتجاريـة  الشراكات األخر  الـد ال حتلـإ ع ـف لويـإ مـن األمـم املتحـدة، وعـن العتـود ا         
 ضيءًا، بغية التحتد من ضن التواعد والنظم املائمة ت ببَّد يف مجيك احلاالت.  

، الــد تــدعو الرؤســاء 7تؤيــد مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة بوجــق عــام التورــية   - 3
ليي ًا وا حًا، يف إطار التواعد واألنظمة، بني الشـراكات الـد حتلـإ     واتيمضن يالتنفيذيني إأ 

بـني الترتيبـات   كـذلك  و، إ وبني األنوا  األخر  من الشراكات الـد ال حتلـإ ع يـق   ع ف لوي
التجارية. وتتوم بعض الوكاالت حاليًا بتنتيح مبادئ ا التوجي ية التائمـة جلع ـ ا ضكثـر توحيـدًا     

ا إذا كـان ملـدر   ومن مث قاب ًة ل تببيد يف  موعة ضوسك نباقًا من احلاالت، بلر  النظر عم ـ 
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تشري إأ ضهنا قد ال تتمكن مـن تببيـد بعـض جوانـل     بالتايل و األمم املتحدة ضم ال، واألموال  
  ذ  التورية.  

 
   2التوصية   

ينبغل ل رؤساء التنفيذيني ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ضن يتنكـدوا مـن ضن املع ومـات        
رو  الرئيســية عــن شــركاء التنفيــذ، مــن قبيــإ النفتــات حســل الغــرض )الأنــام  ضو املشــ  

النشــا ، ومــا إأ ذلــك( وعــن األســ و) املنتَّبــك )كيــان حكــومل وطــل ضو منظمــة  ــري     ضو
حكومية/ يئة من  يئات اجملتمك املدين، وما إأ ذلـك( وعـن تتيـيم ضدائ ـم، ميس ـرة يف كـإ       
 مؤسسة. وينبغل ضن تتدم  ذ  املع ومات األساسـية إأ اييئـات التشـريعية بانتظـام، وذلـك     

آليات   اإلباغ التائمة.يف إطار 
، ويشري العديـد مـن الكيانـات إأ اكبـوات الـد ات  ـذت       2تؤيد املؤسسات التورية  - 4

بالفعإ ضو الد  ل قيد التنفيذ لاحتفاظ، يف إطار نظم املع ومـات، بالبيانـات الرئيسـية املتع تـة     
تتـد    رورةءب املتع دجوانل التورية ع ف ضحد الوكاالت واعتر ت بعض بشركاء التنفيذ. 

إأ اييئات التشريعية ألن  ذا النو  من اإلباغ م درج ضرًا يف آليـات اإلبـاغ   متباينة تتارير 
إحــد  التائمــة. وعــاوة ع ــف ذلــك، تشــري الوكــاالت إأ ضن اســت دام شــركاء التنفيــذ  ــو     

تـد  تتـارير   تبعة لتنفيذ برام  التعاون التتل، و ل لذلك تتساءل عن قيمة تالبرائد العديدة امل
مستت ة. وضخريًا، تشري املؤسسـات إأ ضن املسـنلة الرئيسـية يف تنفيـذ التورـية تكمـن يف حتديـد        

شـــركاء التنفيـــذ، وتـــر  ضنـــق ســـيكون مـــن امل ـــم حتديـــد لـــي  فتـــ  اإل ـــا    ‘‘ ضداء’’معـــ  
  نتائ  املشرو  )ضا اإل ا ات والتتـدم ارـر   ـو حتتيـد األ ـدا      ولكن ضيءًاالنفتات(  )ضا
   .دة(اردَّ

 
   3التوصية   

ينبغل ل  يئات التشريعية ملنظومة األمم املتحدة ضن تلدر توجي ات إأ الرؤساء التنفيـذيني  
ل مؤسسات كل يعد  كإ واحد منـ م إطـارًا اسـتراتيجيًا شـامًا يتع ـد بالشـراكات ويءـم        

ؤسسـة متوائمـًا مـك    شركاء التنفيذ، وضن يي ق إلي ا. وينبغل ضن يكون اإلطار اكاص بكإ م
 ض داف ا االستراتيجية العامة، وضن يشمإ حت يًا ل موارد الا مة لتفعي ق.

م بـدعواا إأ   ـة إأ اييئـات التشـريعية، وتسـ      موجَّ 3تاحظ املؤسسات ضن التورية  - 5
االسـتراتيجية    امـك ض ـداف   ويتسـد و ك إطار استراتيجل خاص بكإ وكالة يتع د بالشراكات 

. ويؤيد معظم املؤسسات جو ر التورية، لكـن بعءـ ا يـر  ضن املؤسسـات قـد تر ـل       العامة
االستراتيجية اكارـة بكـإ منـ ا، عو ـًا      خب  العمإيف إدراج جوانل تتع د بالشراكات يف 
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وياحـظ بعـض الكيانـات     .‘‘إطـار اسـتراتيجل ل شـراكات   ’’و ك التيام بلورة مستت ة بعن 
ــذكرون ب  ــذ ال ي  ــة االســم يف االســتراتيجية  ضن شــركاء التنفي ــل بعــض   العام ــًا، فف األوســك نباق

احلاالت، حتدد املكاتل التبرية  وية ضولئك الشركاء خـال تنفيـذ برا  ـا التبريـة. ولـوحظ      
 ضيءًا ضن املوارد الا مة ت حدَّد ع ف مستو  خبة العمإ.  

 
   4التوصية   

ة ضن يثب تــوا عم يــات م حكمــة ينبغــل ل رؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــد  
لتتييم شركاء التنفيذ واختيار م، وينبغل ضن تكون  ـذ  العم يـات ملـممة لتحديـد قـدرة      
شريك التنفيذ ومواطن  عفق وامل اطر ارتم ة املرتببة بق ول تنكد من متدرتق ع ف الوفـاء  

 بشرو  إ ا  الأنام . 
  ـرورة  وترحـل اـا، ف ـل تتنـاول     4 تتبإ مؤسسات منظومة األمم املتحدة التورـية  - 6

تنفيذ عم يات م حكمة لتتييم شـركاء التنفيـذ واختيـار م، لكـن املؤسسـات تاحـظ ضن نبـا         
عم يات التتييم ضو ضنشبة العناية الواجبة قد تتوقف ع ف نـو  شـركاء التنفيـذ ارـتم ني وع ـف      

و ارة خمتلـة يف حكومـة مـن    الواليات املنوطة ام. فع ف سـبيإ املثـال، مـن املسـتبعد ضن تتبـإ      
احلكومات مستويات التدقيد ذااا الد تتب  ا املنظمات  ـري احلكوميـة/منظمات اجملتمـك املـدين     

دة  ـذا اجلانـل. وبالنسـبة لشـركاء التنفيـذ      عم يـات موحَّـ  ضا ار ية، وينبغل لـذلك ضن تراعـل   
 ارات، ضو ضرــحا) الســتدامة ع ــف اللــعيد الــوطل، مثــإ الــو  تحتيــد االــذين ال  ــ  عنــ م ل 

املل حة الذين يتعذر الورول إلي م كاملنظمات الشعبية، تكون عم يات التتيـيم فررـة مواتيـة    
لتنميــة التــدرات وال تكــون دائمــًا ضداة لاختيــار. وعــاوة ع ــف ذلــك، فع ــف النحــو الــوارد يف  

و  األمـم  التترير، جترا بعض املنظمات )مثإ مفو ية األمم املتحدة لشؤون الاجئني، ورند
تتيـيم وضنشـبة العنايـة الواجبـة     الاملتحدة ل سكان، وبرنام  األ ذيـة العـاملل(، بالفعـإ عم يـات     

 بالتشاور الوثيد مك شركاء التنفيذ املعنيني.  
 

   5التوصية   
ــة العامــة، يف ســيا  اســتعراض السياســات الــذا وــرا كــإ ضربــك ســنوات      ينبغــل ل جمعي

إ و ك إطار مشترك داخإ األمـم املتحـدة لتيـال التتـدم     ولشيًا مك اجل ود الرا نة من ضج
ارر  يف  ال تنمية التدرات الوطنية، ضن تلدر تك يفًا بإعداد دراسة ع ف نبا  املنظومـة  
مــن ضجــإ الوقــو  ع ــف مــد  فعاليــة الــن     واملبــادرات والــنظم املتلــ ة بشــركاء التنفيــذ   

ــة وتشــجي   ــ  التــدرات الوطني ــأام   ومــد  تنثري ــا يف تع ي ــة يف إ ــا  ال ك الســيبرة الوطني
 واألنشبة من ضجإ التنمية املستدامة.  
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الـدعوة  تؤيـد   ـة إأ اييئـات التشـريعية، لكنـ ا     موجَّ 5تاحظ الوكاالت ضن التورية  - 1
ذ يـ مد  فعاليـة الـن    واملبـادرات والـنظم املتلـ ة بشـركاء التنف      ’’إأ إجراء دراسة الستعراض 

ع ي  التدرات الوطنية وتشجيك السيبرة الوطنية يف إ ا  الـأام  واألنشـبة   ومد  تنثري ا يف ت
 .  اا ترحل، و‘‘من ضجإ التنمية املستدامة

ــة      تو - 8 ــد الفعالي ــذ يف حتدي ــيم شــركاء التنفي ــات تتي ــرب بعــض الوكــاالت حلــر عم ي تت
، سـيكون مـن   والنتائ  اإلمنائية، بداًل من السعل إأ إجراء دراسات األثر. وعـاوة ع ـف ذلـك   

 املنظمــات ي ســتعان في ــا بشــركاء التنفيــذ مــك الــأام  الــد تنفــذ ا  دل الــاعمــامل ــم متارنــة األ
 ألمم املتحدة مباشرة.  التابعة ل

ضنق سيكون من امل م، لد  تلميم الدراسة، ضن ت حـدَّد بو ـوب   إأ الوكاالت  شريوت - 9
ة املشـاريك املءـب ك اـا وفتـًا لتواعـد األمـم       ما ية التدرات الوطنية اكا عة ل تتييم )مـثًا إدار 

مـن  املتحدة وضنظمت ا، والت بي  الوطل لتحتيد التنمية املستدامة، ومـا إأ ذلـك(. وسـيكون    
التركي  ع ـف العاقـة السـببية بـني الشـراكة مـك األمـم املتحـدة والتتـدم ارـر  يف            األمية مبكان

ار الـد ترتبـ ا شـأل األسـاليل )اإل ـا  الـوطل/       التدرات الوطنية، وباألخص التركي  ع ف اسثـ 
( الد تتود ا احلكومـات  األموال/خب  العمإ ع ف نبا  املنظومةجتميك التنفيذ الوطل متابإ 

ــة ‘‘ الســيبرة الوطنيــة’’ع ــف تنميــة التــدرات. وســيكون مــن امل ــم ضيءــًا حتديــد معــ      وكيفي
السيبرة ع ف العم يات والنتائ  اإلمنائيـة الوطنيـة   حجم قياس ا. فع ف سبيإ املثال، هكن قيال 

حسل درجة ضخذ الشركاء الـوطنيني ل مبـادرة يف حتديـد األولويـات واأل ـدا  اكارـة اـم،        
وتلميم وتنفيذ املبادرات الرامية إأ حتتيد ت ـك األولويـات واأل ـدا . وال بـد مـن اإلشـارة       

 وال هكن فلإ ضحدما عن اسخر.  إأ ضن تنمية التدرات والسيبرة ضمران متا مان 
منظومـة األمـم    داخـإ ، قد ضعـد   برنام  األمم املتحدة اإلمنائل وتشري الوكاالت إأ ضن - 71

املتحــدة، إطــارًا لتتيــيم التــدرات يف  ــال الت بــي  والتنفيــذ والررــد واإلبــاغ ع ــف اللــعيد  
  األمـم املتحـدة اإلمنـائل    و  ـك هنـ  وإطـار برنـام    قـد  . وجنبا إأ جنل مك املؤشـرات الوطل، 

لتيــال التغــيريات البارئــة ع ــف التــدرات   2171لتيــال التــدرات وع مــم اســت دامق يف عــام  
ضنعـدت مـواد   ومن ضداء املؤسسات والنظم واستترار ا وقدراا ع ف التكيف.  ترتلوقيال ما ي
ــة  ــ جيات وضدوات  ذات رــ ة توجي ي ــال، تشــمإ من ــدان املســتفيدة  ل تي ــت يف الب  ــن وطنبت م

برنـام  األمـم املتحـدة اإلمنـائل يف      طـرب الأام  يف املناطد اكم  ك  ا. وعاوة ع ف ذلـك،  
ــدرات يف       ضداة 2171عــام  ــة الت ــاج تنمي ــيم مســتو  إدم ــة التــدرات مــن ضجــإ تتي ــك تنمي لتتب

تدابري لتحديـد مـد   ـاب املشـاريك يف حتديـد نتـائ  ومؤشـرات تنميـة         ، و ل تشمإ مشاريعق
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 ذ  التبورات نتبة انبا  مفيدة إلجـراء الدراسـة   تتيح التلميم. وقد يات عم التدرات يف 
 املورف اا.  

 
   6التوصية   

ينبغــل ل رؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ضن يعــ  وا اتفاقــات شــركاء   
ــك        ــدرج مجي ــ  ت  ــدة،  ي ــة انســجامًا مــك املمارســات اجلي ــذ وســائر اللــكوك التانوني التنفي

 م الا مة حلماية ملاحل مؤسساام وحتوق ا.  األحكا
تع يــ  اتفاقـات شـركاء التنفيــذ،    ـرورة  تتفـد مؤسسـات منظومـة األمــم املتحـدة مـك       - 71

 .  6ع ف النحو املب و) يف التورية حلماية ملاحل ت ك املؤسسات وحتوق ا، 
 

   7التوصية   
يءـعوا ضطـرًا ل ررـد تراعـل      ينبغل ل رؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة ضن 

عنارــر امل ــاطرة مــن ضجــإ توجيــق مؤسســاام يف الررــد املنــتظم ل ــأام  واملشــاريك الــد   
ينج  ا شركاء التنفيذ. وينبغل ل مكاتل التبريـة ضن تكيـف  ـذ  األطـر لكـل تائـم ع ـف        

 ضكمإ وجق ضنوا  التدخات يف البيئة اكارة بكإ ب د.  
مم املتحـدة مـك  ـرورة و ـك ضطـر ررـد مسـتنرية تشـمإ         تتفد مؤسسات منظومة األ - 72

ــو) يف        ــف النحــو املب  ــذ، ع  ــد ينج  ــا شــركاء التنفي ــيم امل ــاطر، ل مشــاريك ال ــات تتي عم ي
 تحـويات النتديـة   لاملنسَّـد   ، وتشري إأ ضن إطار هن   موعة األمم املتحدة اإلمنائيـة 1التورية 

 تحـويات النتديـة،   لنـ   املنسَّـد   الدة. وي نشئ إطـار  ح ي يب ت ك املتب بات، من نواب عدياملنتَّ
، إطارًا تنفيذيًا مشتركًا لتحويـإ األمـوال إأ شـركاء    2115الذا كان قد و  ك ضرًا يف عام 

 تويـة املواءمة بشكإ ضوثد بني املعونة اإلمنائيـة وبـني األولويـات الوطنيـة وت    تع ي  التنفيذ بغرض 
مـــا يتع ـــد في إلدارة امل ـــاطرة واملســـاءلة، مـــك اتبـــا  هنـــ  التـــدرات الوطنيـــة يف  ـــايل اإلدار

املســتمد مــن  ةالنتديــ تالتحويات النتديــة ضيءــًا. وهثــإ اإلطــار حتــواًل مــن  ــمان التحــويابــ
ل ءـمان مسـتمدة مـن عم يـات     من جيـة  مراقبة ومراجعة احلسابات ع ف مستو  املشـاريك إأ  
ــة احلســاب    ــات مراجع ــيم وضنشــبة الءــمان وعم ي ــالتتي ــف ضداء  ات املرك  ــف امل ــاطر ضو ع   ة ع 

ددت يف ح  ـذا اإلطـار يف اسونـة األخـرية ملعاجلـة املسـائإ والتورـيات الـد ح ـ         ت ـ النظم. وقـد ن  
 خمت ف عم يات التتييم الد ض  اا شأل وكاالت األمم املتحدة بغية حتسني فعاليت ا.  
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   8التوصية   
ة األمــم املتحــدة ضن يــوفروا ل مــونفني الــذين ينبغــل ل رؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــ

يعم ون مك شركاء التنفيذ )وخبارة ل مونفني يف املكاتل التبرية( تـدريبًا ل توعيـة بـالغش    
 ومنعق، مك التركي  ع ف حاالت الغش املتل ة بالغري. 

 فيـذيني ، الد تدعو الرؤسـاء التن 8تؤيد الكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة التورية  - 73
 ل مونفني الذين يعم ون مك شركاء التنفيذ تدريبًا ل توعية بالغش ومنعق.   اضن يوفرو إأ

 
   9التوصية   

ينبغــل ل رؤســاء التنفيــذيني ملؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ضن ينتحــوا املواثيــد التائمــة    
ر  الـد تشـارك   املتع تة بونيفة املراقبة تنتيحًا خيو يم احلد يف التحرا عـن األطـرا  األخـ   

يف تنفيذ األنشبة املمولة من األمـم املتحـدة. وينبغـل ضن حتـال املواثيـد بلـيغت ا املنتحـة إأ        
 اييئات التشريعية ل موافتة ع ي ا.  

تتفد املؤسسات مك  رورة كفالة التدرة ع ف التحـرا عـن شـركاء التنفيـذ، وتـدرج       - 74
 يئــات الرقابــة التابعــة يــا، ع ــف النحــو بعــض الوكــاالت مثــإ  ــذ  األحكــام يف إطــار مواثيــد 

. ومــك ذلــك، فالوكــاالت  ــري متتنعــة بــنن إ ــافة فتــرة منفلــ ة إأ 71املب ــو) يف التورــية 
قـد يءـيف    األخـر  طـرا   األيف التحـرا عـن   ‘‘ احلـد ’’تءـمن  ليراجعـة  املميثا  من مواثيـد  

ــا         ــق حــأل وإن تءــمن امليث ــاالت ضن ــبرية. وتاحــظ الوك ــة ك  التحــرا عــن  يف‘‘ احلــد’’قيم
ــرا  األ ــر طـ ــذ،        األخـ ــريك التنفيـ ــك شـ ــائم مـ ــانوين قـ ــا  قـ ــإ اتفـ ــإ حمـ ــن ضن يـ ــا هكـ ، فـ
ضن يـرفض ضا   اسخـر يتءمن االتفا  شر  احللـول ع ـف املع ومـات فيجـو  ل بـر        مل وإذا

 تـر  ط ل لاطا  ع ف سجاتق املالية بغض النظر عن مءمون ميثا   يئة الرقابـة. ولـذلك   
تءــمني مجيــك االتفاقــات مــا خيــول حتــو    وجــو) أ تعــديإ املواثيــد،  ــافة إإاملؤسســات، 

 احللول ع ف املع ومات.  
 

   11التوصية   
ينبغل ل رؤساء التنفيـذيني ملؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة ضن يستعر ـوا التـدرات الـد         
تتيح ــا الــنظم اسليــة التائمــة، كنظــام  بــي  مــوارد املؤسســة وســائر نظــم التعتــل التابعــة 

تواعـد البيانــات، بغيــة دعـم إدارة شــركاء التنفيــذ وتوحيـد البيانــات ذات اللــ ة يف  ــذ     ل
النظم. وينبغل ضن يتوم  ذا اإلجراء ع ف ضسال حت يإ التكاليف/الفوائـد مـك مراعـاة مـد      

 احلاجة إأ  ذ  البيانات. 
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املؤسسـة،  كنظام  بي  موارد  نظم املع ومات، الرضا التائإ بننتتفد املؤسسات مك  - 75
يسـر إدارة شـؤون شـركاء التنفيـذ، لكـن الوكـاالت الـد مل تنفـذ بعـد   ـذ  العنارـر            تهكن ضن 

 ع ف النحو الوارد يف نص التورية.   تتفد مك  رورة إجراء حت يإ ل تكاليف/الفوائد،
 

   11التوصية   
تـل التبريـة   ينبغل ل رؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة ضن يوع وا إأ املكا

بنن تتدخإ ع ف املستو  التبرا، بالتعاون مك مؤسسات األمم املتحـدة األخـر ، لو ـك    
إجـراءات لتتاســم املع ومــات املتع تــة بشــركاء التنفيــذ. وينبغــل ضن تشــمإ قنــوات التعــاون  
ضفرقة إدارة العم يات التابعـة لفريـد األمـم املتحـدة التبـرا واجملموعـات واألفرقـة العام ـة         

ة  ــمن إطــار عمــإ األمــم املتحــدة ل مســاعدة اإلمنائيــة، وإطــار عمــإ األمــم املتحــدة  املنشــن
 ل مساعدة الأنا ية، وخبة األمم املتحدة ل مساعدة اإلمنائية.  

ــ  توافــد مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة ع ــف ضن     - 76 تتاســم املع ومــات املتع تــة  تع ي
، لكنـ ا تشـري إأ ضنـق ينبغـل      التبـرا لـق فوائـد    باالستعانة بشركاء التنفيذ يف إطار بيئة الفريـد 

ضفرقة األمم املتحدة التبريـة قبـإ تنفيـذ ضيـة      تتييم آليات تتاسم املع ومات التائمة ع ف مستو 
 تدابري جديدة.  

ح د ل تحـويات النتديـة املـنتَّ   ضن إطار النـ   املنسَّـ   كذلكوالحظت بعض املؤسسات  - 71
ة األمم املتحدة اإلمنائيـة خبـوة  امـة يف إتاحـة امل يـد مـن       ( الذا ضردرتق  موع2174)لعام 

الو وب بشنن مساءلة ومسؤوليات مؤسسات منظومة األمم املتحدة واألفرقة التبريـة التابعـة   
د ل تحويات النتديـة يف الب ـدان املسـتفيدة مـن الـأام ، و ـو       يا فيما يتع د بتنفيذ الن   املنسَّ

ع ف الءـمانات بشـنن األنشـبة التنفيذيـة     اإلدارة لغرض احللول من ضدوات ضيءًا ضداة رئيسية 
ح يف  يــادة تتاســم د ل تحــويات النتديــة املــنتَّواملاليــة واإلبــاغ. وسيســ م إطــار النــ   املنسَّــ 

ــم املتحــدة املشــار    ــل     وكــاالت األم ــيم الك  ــات التتي ــائ  عم ي ــك نت ــا يف ذل كة ل مع ومــات، مب
  وبة.  واجل ئل ونتائ  ضنشبة الءمان املب

 
   12التوصية   

ينبغل لألمني العام لألمم املتحـدة، بلـفتق رئـي    ـ  الرؤسـاء التنفيـذيني، ضن يسـعف إأ        
ضن تلبح قءايا السياسات العامة واإلدارة املتع تـة بشـركاء التنفيـذ بنـدًا دائمـًا يف جـدول       

ظـر يف  ـذ  التءـايا    األعمال املتع د باألركان الثاثة جمل   الرؤساء التنفيـذيني. وهكـن الن  
يف إطـار فريـد عامـإ خـاص يركـ  ع ــف مسـنلة شـركاء التنفيـذ باعتبار ـا عنلـرًا دائمــًا يف           
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الشبكات الونيفية التائمة. ومن بني التءايا الد ينبغل النظـر في ـا، األطـر االسـتراتيجية،     
 يم األداء.  والتتييمات، واالختيار، واالتفاقات، واراسبة واإلدارة املالية، والررد، وتتي

توافــد املؤسســات ع ــف ضن بعــض قءــايا السياســات العامــة واإلدارة املتع تــة بشــركاء   - 78
  ـ  الرؤسـاء     ـمن آليـة  التنفيذ هكن ضن تستفيد من املناقشات الد جتـر  بـني حـني وآخـر     

التنفيــذيني، لكنــ ا ال تــر  ضن اــة مــأرات قويــة إلدراج  ــذ  التءــايا كبنــد دائــم يف جــدول   
عو ـًا عـن ذلـك مناقشـة      بمال املتع د باألركان الثاثة جمل   الرؤساء التنفيـذيني، وتتتـر  األع

 األمر ذلك.اقتءف ك ما   ذ  التءايا
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   تنفيذيموجز    

  استعراض إدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة    
    JIU/REP/2013/4 

أصبحت الشراكات مع الكيانات احلكومية وغري احلكوميـة ضـرورية ملعظـم              
وتعهد املؤسـسات، يف إطـار      . األمم املتحدة من أجل تنفيذ والياهتا     مؤسسات منظومة   

شراكات عديدة من هذا القبيل، بتنفيذ أنشطة برناجمية إىل شركاء تنفيذ ختصص هلم موارد             
ويعد حجم جمموع موارد األمم املتحدة اليت ُعهـد  . من أجل إجناز الربامج  ) أموال ومواد (

 املؤسسات ينفق ما يزيد عن نصف امليزانية عن طريق فبعض. ذ ضخماً يهبا إىل شركاء التنف   
  .شركاء التنفيذ

وُيتوقع من مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تنقل أمواهلا للغـري أن تنـشئ                
هياكل للحوكمة الرشيدة وتضع تدابري أخرى للمساءلة تكفل استخدام تلـك األمـوال             

.  خماطر الغش والفساد وسوء اإلدارة     استخداماً كفؤاً لألغراض املقصودة ومع أدىن حد من       
واستناداً إىل هذا املعيار، أثار مراجعو حـسابات األمـم املتحـدة، الـداخليون منـهم            

والـدول  . واخلارجيون، مراراً وتكراراً شواغل فيما يتعلق بأداء شركاء التنفيذ ومراقبتهم         
من املساءلة عـن    األعضاء، اليت أعربت أيضاً عن هذه الشواغل، باتت تطالب بقدر أكرب            

  .املوارد املمنوحة لشركاء التنفيذ
وتطرح اإلدارة السليمة لشركاء التنفيذ حتدياً عسرياً أمام مؤسسات األمم املتحدة             

اليت تنشط يف جمال املساعدة اإلمنائية واإلنسانية يف سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية            
اً وينقسمون إىل فئـات تـشمل كيانـات         فشركاء التنفيذ خيتلفون اختالفاً كبري    . متنوعة

احلكومات املضيفة ومنظمات غري حكومية وطنية ودوليـة وهيئـات اجملتمـع املـدين              
  .ومؤسسات أكادميية وحبثية

ومبرور الزمن، نسجت املؤسسات عالقات مع شركاء التنفيذ، كـل حـسب              
حد يناسب خمتلف   وعموماً، ال ميكن وصف هنج وا     . واليتها ومنوذج أعماهلا ونظام إدارهتا    

  .مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف إدارهتا للفئات املتعددة من شركاء التنفيذ
اليت تعتمدها هذه املؤسسات الختيار شركائها      األساليب  ويستعرض هذا التقرير      

يف التنفيذ وإدارهتم، وحياول كشف العناصر والصعوبات املشتركة وحيـدد مجلـة مـن              
توصيتان موجهتان  ( توصية رمسية    ١٢ويتضمن التقرير   .  توصيات املمارسات اجليدة ويقدم  

). إىل اهليئات التشريعية وعشر توصيات موجهة إىل الرؤسـاء التنفيـذيني للمؤسـسات            
  .ويتضمن التقرير أيضاً مالحظات ومقترحات موجهة إىل اإلدارة التنفيذية
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  املالحظات واالستنتاجات الرئيسية    
ظومة األمم املتحدة إىل هنج اسـتراتيجي خـاص         يفتقر عدد من مؤسسات من      

غـري  . خمصصة وغري متسقة يف التعامل مع شركاء التنفيذ       أساليب  بالشراكات ويعتمد   
جهداً لتحسني األطر املؤسسية القائمة أو وضع أطر مؤسسية تبذل أن بعض املؤسسات 

  . إلدارة شركاء التنفيذ- سياسات وإجراءات ومبادئ توجيهية -جديدة 
 .ال يوجد تعريف واضح للشراكات بوجه عام أو لشركاء التنفيذ بوجه خاص             •

تستخدم مؤسسات منظومة األمم املتحدة مصطلحات وتعاريف خمتلفة حـسب          
فباإلضافة إىل االعتماد على شركاء التنفيذ إلجناز       . منوذج أعماهلا ونوع تدخالهتا   
يذ شراكات ال تنطوي    شركاء التنف أطراف أخرى غري    الربامج، تقيم املؤسسات مع     

، من قبيل   أطراف أخرى وتضع املؤسسات أيضاً ترتيبات مع      . على نقل لألموال  
اخلدمات املشتركة أو عقود اخلدمات التجارية ميكن أن ُينظر إليها على            اتفاقات

  .أهنا شراكات
. املتنوعة اختالفـاً كـبرياً    " الشراكات"اليت حتكم هذه    اللوائح  وختتلف    
اليت تنطبق  واللوائح  بعضها عن بعض وتوضيح القواعد       الشراكة   أساليبولتمييز  

على ترتيبات التنفيذ، ال بد للمؤسسات أن تضع تعريفاً واضـحاً لـشركائها يف    
فهذا من شأنه أن يسهل املساءلة      . التنفيذ يتيح متييزهم عن سائر ترتيبات الشراكة      

ـ احلياد عن اللوائح والشفافية ومينع   اللـوائح  شراء وسـائر  اليت حتكم عمليات ال
  )١التوصية انظر . (الواجبة التطبيق

ينبغي . تفتقر مؤسسات عديدة إىل معلومات أساسية ُميسَّرة عن شركاء التنفيذ           •
أن تشمل املعلومات امليسرة أنواع الشركاء وأمساءهم واألموال اليت متـنح هلـم             

ها، إضافة إىل تقيـيمٍ     واملشاريع اليت يشتركون يف إجنازها أو اليت بدأوا العمل علي         
غري أن هذه املعلومات غالباً ما تكون مشتتة بني مكاتب عديدة وكثرياً            . ألدائهم

وهكـذا  . ما تكون هناك حاجة إىل تدخل يدوي إضايف من أجل إتاحتها جمّمعةً           
ُتحرم اإلدارة العليا واهليئات التشريعية من معلومات ميسرة عن املوارد الـضخمة   

 التنفيذ، وهذا من شأنه أن يعوق عملية املساءلة وحيـول دون            اليت ينفقها شركاء  
  )٢التوصية انظر . (اختاذ قرارات مستنرية

ينبغي األخذ بنهج استراتيجي حيال إدارة شركاء التنفيذ على مستوى كـل              •
يتطلب استكشاف شركاء التنفيذ وتعظيم مسامهتهم وضَع إطار الختاذ         . مؤسسة

ف االستراتيجية العامة للمؤسسة كأساس لتحديـد       القرارات يعتمد على األهدا   
ويعين هذا النهج وضع وبلورة رؤية مشتركة، فضالً        . االحتياجات من الشراكات  

عن أنه يساعد يف التحقق من أن املكاتب امليدانية ال تتخذ قرارات فردية بإقامـة               
أخـذ كـل    مث إن   . عن األهداف واألولويات العامة للمؤسـسة     حتيد  شراكات  
بنهج استراتيجي إزاء شركاء التنفيذ من شـأنه أن يـساعد يف حتديـد            مؤسسة

  .وحتقيق فوائد قد يتعذر إدراكها بالكامل يف غياب هذا النهج



JIU/REP/2013/4 

v GE.14-00539 

وينبغي ألي إطار استراتيجي تضعه مؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة            
ملاذا ُتعقد   )أ (:إلدارة شركاء التنفيذ أن حيدد عدة عناصر رئيسية تشمل ما يلي          

؛ )املخاطر؛ بناء القـدرات الوطنيـة     /أي التوجه االستراتيجي؛ الفوائد   (الشراكة  
مع مـن تقـام     ) ج(؛  )الغايات/أي األهداف (ما ينبغي أن حتققه الشراكة       )ب(

سبل االخنراط يف شراكات وكيفيـة      ) د(؛  ) النسبية ؛ امليزات األسلوب(الشراكة  
اإلدارة، والرصد والتقيـيم،    االتفاقات، وعمليات   (إدارهتا وطريقة فك االرتباط     

  )٣التوصية انظر ). (والدروس املستفادة
متثل كيانات احلكومات املضيفة شركاء تنفيذ رئيسيني بالنسبة إىل مؤسـسات             

واستجابةً إلعالن باريس بشأن فعالية املعونات وإلعالن       . عدة تابعة ملنظومة األمم املتحدة    
 التدبريمة ذات الصلة، اعتمد بعض املؤسسات       روما بشأن التنسيق وقرارات اجلمعية العا     

مماثلة أساليب   موحدة لإلجناز واعتمدت مؤسسات أخرى       والتنفيذ الوطين طريقة  الوطين  
  .يف إطار جهدها الرامي إىل دعم السيطرة الوطنية وبناء القدرات الوطنية

الوطين فيذ  التن/عن طريق التدبري الوطين   الربامج  إجناز  متثل التحديات اليت يطرحها       •
مماثلة، وما يرتبط بذلك من خماطر وتكاليف، موضوع مناقشة أساليب أو باعتماد  

وهناك رأي سـائد يف صـفوف إدارة        . جارية حالياً داخل جمتمع األمم املتحدة     
بـني   منظومة األمم املتحدة وموظفيها مفاده أن مثة حاجة لتقاسم املخاطر فيمـا  

ألمم املتحدة واحلكومات املتلقية عند إجناز      املاحنني والدول األعضاء ومؤسسات ا    
وعلى الرغم من أن إجناز الربامج عن طريق        . الربامج من خالل الكيانات الوطنية    

 الوطين قد يكون حمفوفاً مبخاطر أكرب يف املدى القصري، فإن           التنفيذ/الوطينالتدبري  
ي عليهـا   عدداً من قرارات األمم املتحدة ذات الصلة أكدت الفوائد اليت تنطـو           

  .السيطرة الوطنية وبناء القدرات الوطنية يف املدى الطويل
وقد شهدت السنوات األخرية بعض اجلهود املتفرقة لتحديد ما مت حتقيقه يف جمال               •

، وذلك  ة على نطاق منظومة األمم املتحدة     السيطرة الوطنية وبناء القدرات الوطني    
وقليلة .  جيري كل أربع سنوات    استناداً إىل االستعراض الشامل للسياسات الذي     

هي مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تناولت هـذا املوضـوع يف سـياق              
أما عن كيفية تأثري تدخالت األمم املتحدة يف السيطرة الوطنية وبنـاء            . عملياهتا

القدرات الوطنية، فتلك مسألة تستحق حبثاً منهجياً وينبغـي أن تـشكِّل مـادةً        
 كيانات األمم املتحدة وموضوع دراسة شاملة على نطـاق          للتفكري اجلماعي بني  

  )٥ التوصية انظر(. املنظومة
ينبغي أن يقوم اختيار شركاء التنفيذ وإدارهتم على أساس تقييمات متعمَّقـة              

لقدراهتم، وترتيبات قانونية سليمة حلماية مصاحل األمم املتحدة، وعملية رصد وإبالغ           
 ُمحكمة ملراجعة احلسابات والتقييم، وإذكاء الـوعي        تراعي عناصر املخاطرة، وطريقة   
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وبالنسبة إىل اجملموعة الواسعة ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة         . بعنصر الغش ومنعه  
والطائفة املتنوعة للغاية من شركاء التنفيذ، تشكِّل الترتيبات التالية األساس الختيـار            

  .شركاء التنفيذ وإدارهتم بطريقة فعالة
قييمات املتعمَّقة لشركاء التنفيذ عنصراً أساسياً لتنفيذ الربامج بكفـاءة          متثل الت   •

هذه التقييمات، عندما ُتجرى على أساس معايري اختيار صارمة، تـساعد           . وفعالية
يف كشف املخاطر والثغرات يف القدرات وتسمح بتحديد تدابري التخفيف من حدة            

 تتبعها مؤسسات منظومـة األمـم   ويف الوقت الراهن ختتلف الطريقة اليت  . املخاطر
ستخدم تفبعض املؤسسات   . املتحدة إلجراء هذه التقييمات وتوثيقها اختالفاً كبرياً      

النقدية يف حني تستخدم مؤسسات أخـرى منـهجيات         للتحويالت  النهج املنّسق   
ويف حاالت كثرية تكون هذه التقييمات غري مالئمة من حيث احملتوى           . خاصة هبا 

ويف أسـوأ   . يح التحقق من املعلومات اليت يقدمها شركاء التنفيـذ        والتحليل وال تت  
  )٤ التوصية انظر(. احلاالت، ال ُيجرى أصالً أي تقييم لشركاء التنفيذ

متثل االتفاقات، من قبيل مذكرات التفاهم وكتب املوافقة، عنصراً هامـاً يف              •
نبغـي أن   وي. األساس القانوين يضفي الفعالية على عمليات شركاء التنفيـذ        

تتضمن هذه الوثائق أحكاماً أساسية معينة حلماية مصاحل مؤسـسات األمـم            
 تفتقر هذه االتفاقات، يف بعـض األوقـات، إىل العناصـر            .املتحدة وحقوقها 

تضمن بعض  تفعلى سبيل املثال، ال     . الضرورية لتغطية مجيع مراحل تنفيذ املشاريع     
ابات شركاء التنفيذ واملتعاقدين    هذه االتفاقات حكماً مناسباً يقضي مبراجعة حس      

وبعضها اآلخر تشوبه مثالب فيما يتعلق باألحكـام املتـصلة          . معهم من الباطن  
مبدونات السلوك، ومكافحة اإلرهاب، ومكافحة الفـساد، ورد املمتلكـات،          

  )٦التوصية انظر . (والشراء، وحقوق امللكية، واملسؤولية القانونية
 واإلبالغ عنه بطريقة فعالة عنـصراً أساسـياً         يشكل رصد عمل شركاء التنفيذ      •

 رغم  .للتثبت من إنفاق األموال على النحو املرجو ومن حتقيق النتائج املنشودة          
التحسُّن امللحوظ املسجَّل خالل السنوات األخرية، يتعني بذل املزيد من اجلهـود            

لـراهن  ويعتمد الرصد يف الوقت ا    . لضمان الرصد احملكم والفعال لشركاء التنفيذ     
اعتماداً شديداً على التقارير اليت يقدمها شركاء التنفيذ أنفسهم، وغالباً ما يكـون             

ومن العناصر الرئيـسية    . ذلك دون حتقق منهجي من جانب موظفي األمم املتحدة        
اليت تعّوق الرصد الفعال، افتقار املؤسسات إىل القدرات الالزمة، من حيث املوارد            

فبالنسبة إىل بعض املكاتب القطرية، متثل الزيارات       . تقنيةواخلربة ال ) بشرية وغريها (
وال تفتقر بعض املؤسسات إىل     . امليدانية إىل مواقع املشاريع االستثناء وليس القاعدة      

آليات الرصد فحسب، بل هي يف حاالت كثرية غري قادرة على االتصال مباشـرةً              
ر اليت يقدمها شركاء التنفيـذ      باملستفيدين وتعتمد يف ذلك اعتماداً كلياً على التقاري       

فاملؤسسات اليت تسند إىل شركاء التنفيذ عدداً كبرياً مـن املـشاريع         . عن أنفسهم 
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 من وجود إطار ُمحكـم      واليت يكون عدد موظفيها حمدوداً ميكن أن تستفيد كثرياً        
للرصد يراعي عناصر املخاطرة، ألن هذا اإلطار يسهل ختصيص مـوارد الرصـد             

  )٧التوصية انظر . ( األكثر تعرضاً للمخاطرالشحيحة للمشاريع
متاشياً مع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، ال بد من وضع مؤشـرات أداء                •

رئيسية وترسيخ عمليات أخرى لقياس األداء من أجل حتديد األداء الفـردي            
املـشاريع الـيت    /لشركاء التنفيذ وتقييم ما يتحقق من نتائج يف إطار الربامج         

 إن معظم املؤسسات ال جتري تقييماً منهجياً ألداء شركاء          .ا شركاء تنفيذ  ينفذه
ينبغي تضمني االتفاقات اليت ُتربم مع شركاء التنفيذ والوثائق         لذا  . التنفيذ وعملهم 

ذات الصلة معايري ومؤشرات أداء واضحة ُتحدَّد مسبقاً لتشكِّل أساساً لقياس أداء 
  .شاريع، والنتائج، واإلجنازات، واآلثارامل/شركاء التنفيذ ونواتج الربامج

بالنسبة إىل منظومة األمم املتحدة يبقى حجم الغش املرتبط بعمليـات شـركاء               •
أبرز جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة ومكاتب       . التنفيذ غري معروف نسبياً   

املراجعة الداخلية للحسابات أن مستوى الغش املُبلَغ عنه يف منظومـة األمـم             
 وقد أبدت اللجنة االستشارية املـستقلة       .اخنفاضاً غري عادي  دة منخفض   املتح

فهذه الصورة الوردية الـيت تعكـس يف الظـاهر          . للمراجعة مالحظات مماثلة  
مستويات متدنية من الغش ينبغي أن تثري قلق اإلدارة واهليئات التشريعية علـى             

 وترّسخ ثقافـة عـدم   تنشرفإذا أُريد ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن       . سواءال
التسامح مطلقاً مع الغش، ال بد من توفري تدريب وتوجيه أفضل ملـوظفي األمـم               

وعلى الـصعيد القطـري   . املتحدة يف إطار جهد متواصل من أجل مكافحة الغش       
بوجه اخلصوص، ينبغي أال يتناول التدريب املخصَّص للتوعية بالغش حاالت الغش           

ضاً جماالت من قبيل سوء السلوك والغـش يف         فحسب، بل جيب أن يغطي أي     املهين  
وينبغي للمؤسسات أيضاً أن تنقح املواثيـق املتعلقـة         .  مع أطراف أخرى   التعامل

ـ    بوظيفة املراقبة تنقيحاً مينح احلق يف التحري عن          شارك يف  األطراف األخرى اليت ت
  )٩ و٨التوصيتني انظر . (تنفيذ األنشطة املمولة من األمم املتحدة

 فعالية األنشطة اليت تضطلع هبا األمم املتحدة عن طريق شركاء التنفيـذ             تتطلب  •
ـ توفري تدريب أفضل لشركاء التنفيذ وموظفي األمم املتحدة علـى            سواء يف  ال

فمن . جماالت كاإلدارة املالية واحملاسبة وعمليات الشراء وإدارة املوارد البشرية        
 ألن موظفيهم يتعاملون مـع      جانب شركاء التنفيذ، مثة حاجة ملحة إىل التدريب       

عدد كبري من وكاالت األمم املتحدة قد ختتلف طريقة إدارهتا وأنظمـة تـشغيلها              
 حيتاجون إىل تلقـي     املتحدةواألهم من ذلك هو أن موظفي األمم        . اختالفاً واسعاً 

وينبغي . تدريب متخصص يف مجيع النواحي املتعلقة باختيار شركاء التنفيذ وإدارهتم         
  .اليف املرتبطة هبذا التدريب منذ البداية يف إطار عملية امليزنة والربجمةحتديد التك
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 مثلما  .الُنظم اآللية القائمة ال تدعم عملية إدارة شركاء التنفيذ بالقدر الكايف            •
واجه معظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة صـعوبات يف مجـع           تذُِكَر آنفاً،   

فال بد  . الية وبوسائل سهلة االستعمال   بيانات هامة عن شركاء التنفيذ بطريقة إمج      
من االستفادة من األساليب اآللية وال سيما القدرات اليت تتيحها الـُنظم اآلليـة              
القائمة، مثل ُنظُم ختطيط املوارد يف املؤسسة وسائر ُنظُم التعقب التابعة لقواعـد             

. تنفيـذ البيانات، هبدف التحقق من أن هذه الُنظُم أيضاً تدَعم إدارة شـركاء ال            
واألخطر من ذلك، حالة املؤسسات اليت ال تتوافر لديها قواعد بيانات مركزيـة             

الشركاء أو اليت تفتقر إىل     عن  حىت ال مركزية عن شركاء التنفيذ وال بوابات          أو
فهناك نقص  . ُنظُم لتخطيط املوارد يف املؤسسة ميكن استخدامها استخداماً كامالً        

لبيانات عن شركاء التنفيذ قد ُيعوِّق إدارة هـؤالء         كبري يف األدوات اآللية جلمع ا     
  )١٠التوصية انظر  (.الشركاء بطريقة كفؤة وفعالة

تعاين منظومة األمم املتحدة من نقص يف التعاون بني الوكـاالت ويف تقاسـم                
املعلومات بشأن قضايا شركاء التنفيذ، وذلك على املستوى القطري وكذلك فيما بني            

  .ى املقرالوكاالت على مستو
تتم عملية التشاور وتقاسم املعلومات بشأن شركاء التنفيذ داخل جمموعة اإلدارة             •

ففـي معظـم   . التنفيذية التابعة لفريق األمم املتحدة القطري على أساس خمصص       
احلاالت، ال تتوافر لدى مكاتب املنسقني املقيمني قائمة أساسية بأمساء شـركاء            

ويكون توقيع االتفاقات اجلديـدة     . تلف الوكاالت التنفيذ الذين تعاملت معهم خم    
مع شركاء التنفيذ مسبوقاً مبشاورات حمدودة فيما بني املؤسسات، ويف معظـم            
احلاالت ال يتم تقاسم أية معلومات حىت عن شركاء التنفيذ ممن يكون سـجل              

  )١١التوصية انظر . ( ويستدعي بالتايل شيئاً من التدقيقشبهةأدائهم حمل 
جد على مستوى املقر حمفل تناقش فيه الوكاالت القضايا الشاملة املتعلقـة            ال يو   •

ويتمثل االستثناء الوحيد يف    . بشركاء التنفيذ بوجه خاص والشراكات بوجه عام      
لتحويالت النقدية اليت حتظـى باهتمـام جملـس         لالقضايا املتصلة بالنهج املنسق     

مكتب األمم املتحدة   /عين بالتنسيق الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة امل      
لتنسيق العمليات اإلمنائية، وذلك يف إطار اجلهود الرامية إىل تنـسيق عمليـات             

ومن مث، فإن أغلبية مؤسسات منظومة األمم املتحدة تتعامل،         . التحويالت النقدية 
كقاعدة عامة، مع شركاء التنفيذ يف غياب معرفة متبادلة خبصوص قضايا مثـل             

الشراكة، وبنـاء القـدرات، والتقييمـات       وأسلوب  ياسة العامة،   توجهات الس 
، واالتفاقات القانونية، وجماالت الرصد واإلبالغ ومراجعة       احليطة الواجبة /املسبقة

لذا، ُتهدر املؤسسات فرصاً مهمة لالستفادة مـن        . احلسابات مبختلف جوانبها  
اليت تعمل حالياً   وستجد املؤسسات   . اخلربات القيمة املكتسبة من عمل اآلخرين     

على حتديث سياساهتا وإجراءاهتا املتعلقة بشركاء التنفيذ جدوى كبرية يف مثـل            
  )١٢ التوصية انظر. (هذا التبادل
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  التوصيات    

  ١التوصية     
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يعّرفوا ترتيبات            

ألطراف  على نقل موارد األمم املتحدة       الشراكات اخلاصة بكل مؤسسة واليت تنطوي     
تعريفاً واضحاً مييزها عن أنواع الشراكات األخـرى        ) وحتديداً شركاء التنفيذ   (أخرى
حتصل على متويل من األمم املتحدة، وعن العقود التجارية أيضاً، بغية التحقـق              اليت ال 

  .من أن القواعد والنظم املالئمة ُتطبَّق يف مجيع احلاالت
  ٢ التوصية
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يتأكدوا مـن أن       

الربنـامج  (املعلومات الرئيسية عن شركاء التنفيذ، من قبيل النفقات حسب الغـرض          
كيان حكـومي وطـين     (األسلوب املُتبع   وعن  ) املشروع أو النشاط، وما إىل ذلك      أو
وعن تقييم أدائهم، ) تمع املدين، وما إىل ذلكهيئة من هيئات اجمل/منظمة غري حكومية أو

وينبغي أن تقدم هذه املعلومات األساسية إىل اهليئات التشريعية         . ميّسرة يف كل مؤسسة   
  .بانتظام، وذلك يف إطار آليات اإلبالغ القائمة

  ٣التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملنظومة األمم املتحدة أن تصدر توجيهات إىل الرؤسـاء              

التنفيذيني للمؤسسات كي يعّد كل واحد منهم إطاراً استراتيجياً شامالً يتعلق بالشراكات            
وينبغي أن يكون اإلطار اخلـاص بكـل مؤسـسة          . ويضم شركاء التنفيذ، وأن حييله إليها     

  .يلهمتوائماً مع أهدافها االستراتيجية العامة، وأن يشمل حتليالً للموارد الالزمة لتفع
  ٤التوصية 
غي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يثّبتوا عمليـات           ينب  

ُمحكمة لتقييم شركاء التنفيذ واختيارهم، وينبغي أن تكون هذه العمليـات مـصممة      
به احملتملة وللتأكد مـن     املرتبطة  لتحديد قدرة شريك التنفيذ ومواطن ضعفه واملخاطر        

  .مجمقدرته على الوفاء بشروط إجناز الربنا
  ٥التوصية 
ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الذي جيري كل أربـع سـنوات               

ومتاشياً مع اجلهود الراهنة من أجل وضع إطار مشترك داخل األمم املتحـدة لقيـاس               
التقدم احملرز يف جمال تنمية القدرات الوطنية، أن تكلّف بإعداد دراسة علـى نطـاق               

 مدى فعالية النُُّهج واملبادرات والنظم املتصلة بـشركاء  املنظومة من أجل الوقوف على   
التنفيذ ومدى تأثريها يف تعزيز القدرات الوطنية وتشجيع السيطرة الوطنية يف إجنـاز             

  .الربامج واألنشطة من أجل التنمية املستدامة
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  ٦التوصية 
ـ              ات ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يعـززوا اتفاق

شركاء التنفيذ وسائر الصكوك القانونية انسجاماً مع املمارسات اجليدة، حبيث ُتدرج مجيع            
  .األحكام الالزمة حلماية مصاحل مؤسساهتم وحقوقها

  ٧التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يـضعوا أطـراً              

سساهتم يف الرصد املنتظم للـربامج      للرصد تراعي عناصر املخاطرة من أجل توجيه مؤ       
وينبغي للمكاتب القطرية أن تكيف هذه األطر       . واملشاريع اليت ينجزها شركاء التنفيذ    

  .لكي تالئم على أكمل وجه أنواع التدخالت يف البيئة اخلاصة بكل بلد
  ٨التوصية 
ني ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يوفروا للموظف           

تـدريباً  ) وخباصة للموظفني يف املكاتـب القطريـة      (الذين يعملون مع شركاء التنفيذ      
  .للتوعية بالغش ومنعه، مع التركيز على حاالت الغش املتصلة بالغري

  ٩التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ينقحوا املواثيـق          

األطراف األخرى اليت بة تنقيحاً خيّوهلم احلق يف التحري عن القائمة املتعلقة بوظيفة املراق
وينبغي أن حتال املواثيق بـصيغتها      . يف تنفيذ األنشطة املمولة من األمم املتحدة      تشارك  

  .املنقحة إىل اهليئات التشريعية للموافقة عليها
  ١٠التوصية 
تعرضوا ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة أن يـس            

القدرات اليت تتيحها النظم اآللية القائمة، كنظام ختطيط موارد املؤسسة وسائر نظـم             
التعقب التابعة لقواعد البيانات، بغية دعم إدارة شركاء التنفيذ وتوحيد البيانات ذات            

الفوائد /وينبغي أن يقوم هذا اإلجراء على أساس حتليل التكاليف        . الصلة يف هذه النظم   
  .دى احلاجة إىل هذه البياناتمع مراعاة م

  ١١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن يـوعزوا إىل               

املكاتب القطرية بأن تتدخل على املستوى القطري، بالتعاون مع مؤسسات األمم املتحدة            
ي أن تـشمل    وينبغ. األخرى، لوضع إجراءات لتقاسم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ       

قنوات التعاون أفرقة إدارة العمليات التابعة لفريق األمم املتحدة القطري واجملموعـات            
واألفرقة العاملة املنشأة ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وإطار عمـل             

  .األمم املتحدة للمساعدة الربناجمية، وخطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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  ١٢التوصية 
ينبغي لألمني العام لألمم املتحدة، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني، أن             

يسعى إىل أن تصبح قضايا السياسات العامة واإلدارة املتعلقة بشركاء التنفيذ بنداً دائماً       
وميكن النظر يف   . يف جدول األعمال املتعلق باألركان الثالثة جمللس الرؤساء التنفيذيني        

يف إطار فريق عامل خاص يركز على شركاء التنفيذ باعتبارهـا عنـصراً             هذه القضايا   
ومن بني القضايا اليت ينبغي النظر فيهـا، األطـر         . دائماً يف الشبكات الوظيفية القائمة    

االستراتيجية، والتقييمات، واالختيار، واالتفاقات، واحملاسبة واإلدارة املالية، والرصد،        
  .وتقييم األداء
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

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

  ١  ١٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٧  ٢٣-١٩  .............................................................كثرة التعاريف  - ثانياً  
  ٩  ٢٩-٢٤  ........................................جتزؤ املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ  - ثالثاً  
  ١١  ٣٦-٣٠  ................................................احلاجة إىل منظور استراتيجي  - رابعاً  

  ١٤  ٥٦-٣٧  .......................................................اختيار شركاء التنفيذ  - خامساً  
  ١٤  ٤٤-٣٧  ......................وعمليات االختياراألساليب املتبعة ة عن حملة عام  -ألف     
  ١٦  ٥١-٤٥  ..................................................التحديات املتبقية  -  باء     
  ١٧  ٥٦-٥٢  ......................الطابع احلاسم للتقييمات املتعلقة بشركاء التنفيذ  - جيم     

  ١٩  ٦٩-٥٧  ................................................الوطينوالتنفيذ الوطين التدبري   - سادساً  
  ١٩  ٦٠-٥٧  .................................. الوطينالتنفيذ/الوطينالتدبري طرائق   - ألف     
  ٢٠  ٦٩-٦١  ......................................السيطرة الوطنية وبناء القدرات  -  باء     

  ٢٣  ٨٧-٧٠  ....................................................تعددية الصكوك القانونية  - سابعاً  
  ٢٤  ٨٠-٧٤  .................. اجليدةةحتديث اتفاقات شركاء التنفيذ وفقاً للممارس  - ألف     
  ٢٦  ٨١  ...........................................االتفاقات الضيقة النطاق  -  باء     
  ٢٦  ٨٥-٨٢  ...................................تكاثر االتفاقات مع شركاء التنفيذ  - جيم     
االتفاق املوحد جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن نقل املـوارد بـني              -دال     

  ٢٧  ٨٧-٨٦  ..................................وكالتني من وكاالت األمم املتحدة
  ٢٨  ١٢٢-٨٨  .............................................................الرصد والتقييم  - ثامناً  

  ٢٩  ١٠٠-٩٥  ......................رصد مشاريع شركاء التنفيذ القائم على املخاطر  - ألف     
  ٣١  ١٠٥-١٠١  ..........شاريع املسندة إىل شركاء التنفيذالرصد القائم على النتائج للم  -  باء     
  ٣٢  ١٠٩-١٠٦  ....................................................الرصد عن ُبعد  - جيم     
  ٣٣  ١١٩-١١٠  ............................................................التقييم  - دال     
  ٣٥  ١٢٢-١٢٠  .........رصد شركاء التنفيذ، وممارسات التقييم يف املؤسسات األخرى  -  هاء     

  ٣٧  ١٣٩-١٢٣  ..................................................ترتيبات مراجعة احلسابات  - تاسعاً  
  ٣٧  ١٢٧-١٢٣  ...............................................................حملة  - ألف     
  ٣٨  ١٣٢-١٢٨  ................التنفيذ الوطين/مراجعة احلسابات يف إطار التدبري الوطين  -  باء     
  ٣٩  ١٣٦-١٣٣  مراجعة حسابات شركاء التنفيذ يف إطار النهج املنسق للتحويالت النقدية  - جيم     
  ٤١  ١٣٩-١٣٧  ..............الدور الداعم ملكاتب مراجعة احلسابات الداخلية يف املقر  - دال     

  ٤٢  ١٥٤-١٤٠  ........................ اليت تعترض النهج املنسق للتحويالت النقديةالتحديات  - عاشراً  
  ٤٢  ١٤٥-١٤٣  ...........التحديات اليت تعترض تنفيذ النهج املنسق للتحويالت النقدية  - ألف     
  ٤٣  ١٤٧-١٤٦  ......................خماوف مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني  -  باء     
  ٤٤  ١٥٤-١٤٨  ..............................أداة منسَّقة لإلدارة القائمة على املخاطر  - جيم     
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  ٤٦  ١٧٦-١٥٥  ..........................................................منع الغش وكشفه  - حادي عشر  
  ٤٧  ١٦٥-١٦٢  .....................................................التوعية بالغش  - ألف     
  ٤٨  ١٧١-١٦٦  ..................................احلق يف التحقيق مع شركاء التنفيذ  -  باء     
  ٤٩  ١٧٦-١٧٢  ...............................التحريات املشتركة عن شركاء التنفيذ  - جيم     

  ٥١  ٢١٠-١٧٧  ......................................................قضايا اإلدارة التنفيذية  - ثاين عشر  
  ٥١  ١٨٣-١٧٧  .....................................ارة شركاء التنفيذوحدة دعم إد  - ألف     
  ٥٣  ١٩١-١٨٤  ...............................نظم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ  -  باء     
  ٥٥  ١٩٩-١٩٢  ...............................................االحتياجات التدريبية  - جيم     
  ٥٧  ٢٠٣-٢٠٠  ...................إنشاء أنظمة تتيح لشركاء التنفيذ التعليق على األداء  - دال     
  ٥٨  ٢١٠-٢٠٤  .....................................املسائل األخرى املتعلقة باإلدارة  -  هاء     

  ٦١  ٢٢٠-٢١١  ..........................................................اإلجراءات املعجلة  - ثالث عشر  
  ٦١  ٢١٥-٢١٣  ............................اإلجراءات املعجلة اخلاصة بشركاء التنفيذ  - ألف     
  ٦٢  ٢٢٠-٢١٦  ...............................................االتفاقات االحتياطية  -  باء     

  ٦٤  ٢٣٤-٢٢١  ..............................التعاون املشترك بني الوكاالت وتقاسم املعلومات  - رابع عشر  
  ٦٤  ٢٢٩-٢٢١  ...........................................التعاون على أرض الواقع  - ألف     
  ٦٦  ٢٣٤-٢٣٠  ...........................................التعاون على صعيد املقار  -  باء     

  ٦٩  ...............استعراض اإلجراءات اليت ستتخذها املؤسسات املشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش املشتركة   ١املرفق   
  املرفقات من األول إىل احلادي عشر

تـيش املـشتركة   ال تصدر املرفقات من األول إىل احلادي عشر إال على املوقع الـشبكي لوحـدة التف           
)www.unjiu.org (مع التقرير  

  تعاريف شركاء التنفيذ  - أوالً  
  النفقات اليت ترصدها مؤسسات منظومة األمم املتحدة لشركاء التنفيذ  - ثانياً  
  االستراتيجيات والسياسات املتعلِّقة بالشركاء وشركاء التنفيذ  - ثالثاً  
  املبادئ التوجيهية املشتركة املتعلقة بالشراكات  - رابعاً  

  معايري وعمليات اختيار شركاء التنفيذ  - خامساً  
  أنواع اتفاقات شركاء التنفيذ  - سادساً  

  قائمة باألحكام والشروط اخلاصة باتفاقات شركاء التنفيذلمنوذج   - سابعاً  
  التنفيذمثال على منوذج اتفاق صغري النطاق مع شركاء   - ثامناً  
  ترتيبات مراجعة احلسابات اخلاصة بشركاء التنفيذ  - تاسعاً  
  لتحويالت النقديةلمقارنة إجراءات النهج املنسَّق   - عاشراً  

   وفقاً ملا أفادت به املؤسسات املشاركة-) قائمة جزئية(التحدِّيات الرئيسية   - حادي عشر  
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  مقدمة  -أوالً  
، استعراضـاً  ٢٠١٣إطار برنامج عملها لعـام  أجرت وحدة التفتيش املشتركة، يف       -١

وقد أعربت اجلمعيـة العامـة واللجنـة        . إلدارة شركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم      
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف السنوات األخرية عن االنشغال إزاء عدم وجود رقابة             

وأثـارت  .  بالنيابة عن األمم املتحـدة     إدارية كافية على الربامج واملشاريع اليت ينفذها الغري       
شواغل ) لحساباتلالداخلية واخلارجية   املراجعة  مكاتب  (هيئات الرقابة التابعة لألمم املتحدة      

فيما يتعلق بقضايا املساءلة عن نقل األموال من األمم املتحدة إىل شركاء التنفيـذ، وعـدم                
 األموال لألغراض املرجـوة وأن      وجود آليات حمكمة إلعطاء تطمينات بأن الشركاء ُينفقون       

أخرياً وليس آخراً، ونظراً للمناخ االقتصادي العاملي، أصبحت        . املشاريع ُتنفذ بكفاءة وفعالية   
الدول األطراف تطالب بقدر أكرب من املساءلة والتحري عن أموال األمم املتحدة اليت ُينفقها              

األموال اليت ُتنفقها األمم املتحدة     شركاء قد ال خيضعون لإلجراءات الصارمة اليت تنطبق على          
  . بشكل مباشر

وتقيم مؤسسات منظومة األمم املتحدة شراكات مع فئة واسعة من اجلهات الفاعلة،              -٢
تتراوح من احلكومات الوطنية إىل اجملتمع املدين على املستوى الشعيب، من أجل إجناز الربامج              

تحدة، يف إطار عدد كـبري مـن هـذه    وَتعهد مؤسسات األمم امل   . وفقاً لوالية كل مؤسسة   
. املشاريع إىل شركاء ُتزودهم باملوارد املالية الالزمة إلجناز العمـل  /الشراكات، بتنفيذ الربامج  

ويف حاالت أخرى، تعتمد مؤسسات األمم املتحدة على شركاء ال يتلقون متويالً من األمـم              
أجل بلوغ أهـداف وغايـات      املتحدة ولكن يعملون جنباً إىل جنب مع األمم املتحدة من           

ويف حاالت كثرية ُيعد هؤالء الشركاء أكرب املسامهني باألموال يف تنفيذ الـربامج             . مشتركة
  .واألنشطة

ويركّز هذا التقرير على الشراكات اليت تنطوي على نقل للموارد من منظومة األمم               -٣
شركاء ‘طلح الشائع هو ويشار يف هذا الصدد إىل أن املص    . املتحدة إىل شركائها، دون سواها    

  :لذا. ‘التنفيذ
الكيانـات احلكوميـة    "شركاء التنفيذ، يف سياق هذا االستعراض، هـم           
منظمات /؛ واملنظمات غري احلكومية   )مبا يف ذلك الوكاالت أو املؤسسات     (الوطنية  

مؤسسات منظومة األمم املتحدة الـيت تـضطلع بـدور          /اجملتمع املدين؛ ووكاالت  
يانات املتعددة األطراف واحلكومية الدولية غري التابعة ملنظومة        شريك التنفيذ؛ والك  

اليت تـدخل  ) اهليئات األكادميية وما إىل ذلك(األمم املتحدة؛ وغريها من الكيانات    
معها مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف اتفاقات وُتخصص هلـا مـوارد األمـم              

نشطة للجهات املستفيدة من    املتحدة من أجل تنفيذ أو إجناز الربامج واملشاريع واأل        
  ".خدمات املؤسسة
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ويستند هذا التقرير إىل التقارير السابقة لوحدة التفتيش املشتركة اليت تناولت قضايا              -٤
، مبـا يف ذلـك تقريـر        التنفيـذ إجناز برامج األمم املتحدة عن طريق شركاء        /تتعلق بتنفيذ 

 ١٩٩٧، وتقرير عـام     National execution of projects "(JIU/REP/94/9)" املعنون   ١٩٩٤ عام
ــون " Execution of humanitarian assistance programmes through implementing partners "املعنـ

(JIU/REP/97/3)،    ملـشاريع التعـاون الـتقين     التنفيـذ الـوطين     " عن   ٢٠٠٨ وتقرير عام "
(JIU/REP/2008/4)    عاون التقين عن طريـق     تنفيذ مشاريع الت  أساليب  على  حتديداً   الذي ركّز
  . احلكومات الوطنية

  األهداف والنطاق    
يهدف هذا التقرير إىل استعراض املناهج واملمارسات اليت تتبعها مؤسسات األمـم              -٥

املـشاريع،  /املتحدة داخل املنظومة الختيار شركاء التنفيذ وإدارهتم من أجل إجناز الـربامج           
ضعف يف املمارسة احلالية وكشف اجملاالت الـيت        وذلك بغية حتديد مواِطن القوة ومواِطن ال      

  .حتتاج إىل مزيد من التحسني من أجل إدارة كفؤة وفعالة لشركاء التنفيذ
ويركّز التقرير على قضايا تتعلق هبياكل احلوكمة الرشـيدة يف مؤسـسات األمـم                -٦

وتقيـيم  املتحدة وعمليات اختيار شركاء التنفيذ واألساليب اليت تتبعها املؤسسات لرصـد            
الربامج اليت ُينجزها شركاء التنفيذ، وترتيبات مراجعة احلسابات والتحريـات ذات الـصلة             

فمؤسسات األمم املتحدة تقدم املساعدة اإلمنائية واإلنـسانية يف سـياقات           . بشركاء التنفيذ 
وقـد  . سياسية واقتصادية واجتماعية متنوعة، وتنشط يف أماكن متفرقة يف خمتلف أحناء العامل           

مِّمت أنظمة اإلدارة وأساليب العمل املعتمدة لدى هذه املؤسسات لتلبية متطلبات والياهتا            ُص
وباملثل، خيتلف شركاء التنفيذ اختالفاً كبرياً ويعملـون يف إطـار           . ومناذج أعماهلا وعملياهتا  

وتشمل فئة شركاء التنفيذ كيانات احلكومـات       . هياكل تنظيمية متعددة ويف أماكن متنوعة     
يفة اليت ختتلف من بلد إىل آخر، ومنظمات غري حكومية وطنية ودولية، وهيئات اجملتمع              املُض

  . املدين، ومؤسسات أكادميية وحبثية
وبناًء عليه، ال يوجد هنج واحد يناسب اجلميع يف طريقة تعامل مؤسسات منظومـة               -٧

يـر إىل تقـدمي     ويسعى هـذا التقر   . األمم املتحدة مع خمتلف أنواع شركاء التنفيذ وإدارهتم       
معلومات عن العناصر املشتركة بني خمتلف الُنُهج اليت تأخذ هبا مؤسسات األمم املتحدة، وإىل        

وقد ال تنطبق هذه التوصيات بالتـساوي       . حتديد الصعوبات، وُيقدم توصيات عند االقتضاء     
  . على مجيع املؤسسات اليت شاركت يف هذا االستعراض
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  املنهجية    
 إىل  ٢٠١٣فربايـر   /ستعراض على نطاق املنظومة يف الفترة من شباط       اضطُلع هبذا اال    -٨

اليت تعتمدها األمم املتحدة وصـناديقها      األساليب   وركّز على    ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 
إجناز املشاريع على املستوى الوطين أو اإلقليمـي  /وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة إلسناد تنفيذ 

  .أو العاملي إىل شركاء التنفيذ
واعُتمدت ألغراض إعداد هذا التقرير منهجية تقوم على أساس استعراضات مكتبية             -٩

ومجعت هذه املنهجية بني    . واستبيانات ُمفصَّلة ومقابالت على نطاق املنظومة وحتليل متعّمق       
وانطلق املشروع باستعراض الوثائق والتقارير ذات الصلة وبتحليل        . والكميالكيفي  النهجني  

ومشلت مرحلـة مجـع     . لقة بشركاء التنفيذ واملُحددة يف تلك الوثائق والتقارير       القضايا املتع 
البيانات املعلومات اليت أمكن احلصول عليها يف اجتماعـات ُعقـدت يف مكاتـب مقـار                

تايلند، ومجهورية  (، وخالل زيارات ميدانية إىل مكاتب قطرية خمتارة         )١(املؤسسات املشارِكة 
ومشلت الزيارات أيضاً البنك العاملي والصندوق الـدويل للتنميـة          ). ترتانيا املتحدة، وكينيا  

 ٣٦٦وشارك يف املقابالت مـا جمموعـه        . الزراعية واملفوضية األوروبية والصندوق العاملي    
 مؤسسة مشارِكة ووردت ردود     ٢٤إضافة إىل ذلك، أُرسلت استبيانات ُمفصَّلة إىل        . شخصاً

 أثارهتا هذه املؤسسات والصعوبات اليت أبلغت     وقد ساعدت القضايا اليت   . )٢( مؤسسة ١٩من  
انظـر املرفـق    (عنها رداً على االستبيان وخالل املقابالت مساعدةً كبرية يف إعداد التقرير            

. وجرت أيضاً مداوالت عن ُبعد مـىت تعـذر القيـام بزيـارات ميدانيـة              ). احلادي عشر 
__________  

دة لشؤون الالجئني، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة       املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومفوضية األمم املتح       )١(
إدارة (الصحة العاملية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، واألمانة العامة لألمم املتحـدة              

الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومكتب دعم بناء السالم، وصندوق األمم املتحدة للدميقراطية، ومكتب            
مج وامليزانية واحلسابات، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإدارة الشؤون اإلدارية، ومكتب           ختطيط الربا 

وحـدة التخطـيط االسـتراتيجي والـشؤون        /خدمات الرقابة الداخلية، واملكتب التنفيذي لألمني العام      
وهيئة األمـم   ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان،           )اخلارجية

 املوئل، ومكتب األمـم املتحـدة املعـين         -املتحدة للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        
 اليونيدو، واليونسكو؛ وُعقدت اجتماعات     -باملخدرات واجلرمية، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        

لصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والبنك العاملي،      أيضاً مع مسؤولني يف منظمة الصحة للبلدان األمريكية، وا        
ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، والصندوق العاملي، ومكتب التعاون األورويب للمعونة، وإدارة املعونـة             

كما ُعقدت اجتماعات مع أمانة جملـس الرؤسـاء         . اإلنسانية واحلماية املدنية التابعة للمفوضية األوروبية     
 .كتب األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية، وجملس مراجعي احلساباتالتنفيذيني، وم

منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدويل، ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة الدولية البحرية،              )٢(
املتحـدة  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واليونسكو، وصـندوق األمـم              

للسكان، وموئل األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني، ومقـر األمـم املتحـدة،               
واليونيسيف، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،             

، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمـة      ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، وهيئة األمم املتحدة للمرأة        
 .الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
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ومنظمات غـري حكوميـة     وزارات حكومية وطنية    (االتصال بعدد من شركاء التنفيذ       ومت
، غري أنه مل يتسن يف إطار هذا االستعراض احلصول على آراء طائفة أوسع من شركاء                )دولية

  .ويظل هناك جمال ملزيد النظر يف هذه املسألة مستقبالً. التنفيذ حول موضوع التقرير
ومل تسمح املوارد احملدودة اليت ُخصصت إلجراء االستعراض بالقيـام باختبـارات              -١٠

وقـد راعـى    .  واالمتثال على نطاق املنظومـة      الرقابة أوسع نطاقاً فيما يتعلق مبدى كفاية     
االستعراض استنتاجات عمليات التقييم ومراجعة احلسابات اخلاصة بشركاء التنفيذ اليت مشلت 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة واليت أجراها مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة وجملـس              

مم املتحدة وسائر هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية التابعة ملؤسـسات          مراجعي حسابات األ  
وعموماً وجد املفتشان أن ما أُتيح هلما من معلومات عن هذه التقارير            . منظومة األمم املتحدة  

املتصلة بشركاء التنفيذ هي معلومات مفيدة للغاية، وأعربا عن تقديرمها لتعـاون مراجعـي              
تابعني ملنظومة األمم املتحدة وما وفروه من معلومات من أجل إعـداد            احلسابات واملقّيمني ال  

ونظراً إىل النطاق الواسع هلذا املوضوع الذي يطرح صعوبات كثرية، وتنـوع            . هذا التقرير 
 التعامل مع شركاء التنفيذ وكثرهتا، ما من توليـٍف ميكـن أن يعكـس بالكامـل                 أساليب

والحظ املفتشان  .  تقارير مراجعة احلسابات والتقييم    االستنتاجات املتعمقة اليت خلُصت إليها    
يف أثناء عملية االستعراض أن التوصيات املفصلة الواردة يف تلك التقارير قد سامهت فعالً يف               

  . حتقيق حتسن ملحوظ على مستوى إدارة شركاء التنفيذ على نطاق منظومة األمم املتحدة
 مل ُتدرس صيغ التنفيذ يف سياق الـصناديق         ونظراً للنطاق احملدود هلذا االستعراض،      -١١

املشتركة ومتعددة اجلهات املاحنة، كالصندوق االستئماين ملرفق البيئة العامليـة والـصناديق            
االستئمانية متعددة اجلهات املاحنة والصندوق املشترك لألنشطة اإلنسانية وصندوق مواجهـة           

  .الطوارئ، دراسةً متعمقة
 هو استعراض النظراء الذي يقوم على التماس مالحظـات          واسُتخدم إجراء داخلي،    -١٢

قبـل وضـع    ) احلكمة اجلماعية للوحدة  (خمتلف املفتشني التابعني لوحدة التفتيش املشتركة       
وُعمم مشروع التقرير أيضاً على مؤسسات األمم املتحدة وسـائر          . التقرير يف صيغته النهائية   

ة والتعليق على النتائج واالسـتنتاجات      أصحاب املصلحة من أجل تصويب األخطاء الوقائعي      
وتيسرياً لتناول التقرير وتنفيذ التوصيات الواردة فيه واالضطالع بالرصد الالزم          . والتوصيات

يف هذا الصدد، يتضمن امللحق األول جدوالً يبني ما إذا كان الغرض من إحالة التقريـر إىل                 
التنفيذيني هو طلب اختـاذ إجـراء       جمالس إدارة املؤسسات املشمولة باالستعراض ورؤسائها       

  . بشأنه أو جملرد العلم به
ويود املفتشان أن ُيعربا عن تقديرمها جلميع من ساعدومها يف إعداد هذا التقريـر،                 -١٣

وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت واالستبيانات وتقامسوا معهما طواعيةً ما لـديهم             
  . من معرفة وخربة فنية
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   ظهور الشراكات-ية معلومات أساس    
 يف جدول أعمال    احلكومية وغري احلكومية  أُدرج موضوع الشراكات مع الكيانات        -١٤

فقد أصبحت هـذه الـشراكات      .  املساعدة اإلمنائية منذ سنوات عديدة     بشأناألمم املتحدة   
ضرورية ملعظم مؤسسات منظومة األمم املتحدة من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية املُتفق عليها             

 املتعلق  ٨، اعتمد مؤمتر قمة األلفية الذي نظمته األمم املتحدة اهلدف           ٢٠٠٠ففي عام   . دولياً
وُسلط الضوء على مسامهة الشراكات يف كفاءة املعونة        . بإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية     

 بشأن متويل التنمية ويف إعالن روما املعـين بالتنـسيق           ٢٠٠٢يف توافق آراء مونتريي لعام      
 وإعالن باريس بشأن فعالية     ٢٠٠٥ ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام         ٢٠٠٣ املع

، متخض املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعاليـة         ٢٠١١ويف عام   . ٢٠٠٥املعونات لعام   
املعونة، املعقود يف بوسان جبمهورية كوريا، عن الشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنـائي              

  ).٢٠٠٨(وشكل اجتماع بوسان مواصلةً لربنامج عمل أكرا . الالفع
واعتمدت اجلمعية العامة يف الفترة األخرية االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات              -١٥

 ١٢ املؤرخ ٦٧/٢٢٦القرار (لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
ض ُيركز يف مجلة أمور علـى الـشراكات، أي     ، وهو استعرا  )٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

تعزيز قدرة املنظومة على إقامة شراكات مبتكرة ُتركز على حتقيق النتائج على الُصُعد الوطنية              
واإلقليمية والعاملية مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة، ودعم الشراكات املتعلقة باألنـشطة            

  .هات صاحبة املصلحةالتنفيذية مع سائر املنظمات متعددة األطراف واجل
وتشكل الشراكات عنصراً أساسياً ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية            -١٦

وقد ُصمم إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة          . واملبادرات املتعلقة بتوحيد األداء   
. ائية واإلنسانيةلتحديد استجابة األمم املتحدة اجلماعية الحتياجات بلد ما من التدخالت اإلمن 

ومشلت مبادرة توحيد األداء جمموعة من البلدان الرائدة يف أعقاب صدور تقرير الفريق الرفيع              
 هبـدف   ٢٠٠٦املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة املقدم إىل األمني العام يف عام             

  . زيادة تأثري األمم املتحدة عن طريق حتسني الكفاءة واالتساق والفعالية
وتتجاوز اجملاالت اليت يتدخل فيها الشركاء نطاق الـشؤون اإلمنائيـة واإلنـسانية               -١٧

. وتشمل يف مجلة أمور حفظ السالم ونزع السالح وحقوق اإلنسان واحلوكمـة الرشـيدة             
إجناز والياهتا بفعالية   : فمؤسسات األمم املتحدة تقيم شراكات ألسباب متعددة منها ما يلي         

اذ املستفيدين إىل اخلدمات وحتسينها؛ واملشاركة يف بنـاء القـدرات           أكرب، وزيادة فُرص نف   
الوطنية، وتعزيز قدراهتا اخلاصة من خالل زيادة الشراكات التقنية؛ وحتسني الكفاءة من خالل 
وفورات احلجم؛ وتعزيز األثر من خالل الشركاء الذين يتقامسون نفس القـيم واألهـداف؛              

  . تصلة بالسالمة واألمن؛ وحشد املوارد اإلضافيةومعاجلة املعوقات التشغيلية امل
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وتتخذ الشراكات أشكاالً متعددة، إذ تتراوح من الترتيبات غري الرمسية إىل االتفاقات   -١٨
الرمسية، وتتناول األدوار اليت يضطلع هبا الشركاء يف إدارة وتنفيذ جمموعة من األنشطة تشمل              

وبينما ُيركز هذا االستعراض    .  اإلقليمي أو العاملي   الربامج واملشاريع على الصعيد القُطري أو     
على شركاء التنفيذ الذين حصلوا على موارد األمم املتحدة من أجل تنفيذ هذه األنشطة،              
ينبغي اإلشارة إىل أن الشركاء هم يف حاالت كثرية من ميولون بالكامل أنـشطة األمـم                

 العمل عن تلك اليت حتكم التعامل املتحدة، ويف مثل هذه احلاالت ختتلف العالقة وأساليب       
ومثلما ذُكر آنفاً، ال يتناول هذا االستعراض أساليب العمل مع غـري            . مع شركاء التنفيذ  
  .شركاء التنفيذ
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  كثرة التعاريف  -ثانياً  
عالقات طوعيـة   "، الشراكات على أهنا     ٦٠/٢١٥ُتعّرف اجلمعية العامة، يف قرارها        -١٩

كومية وغري حكومية، يتفق فيها املشاركون مجيعاً على العمل         وتعاونية بني أطراف عديدة، ح    
معاً لتحقيق غرض مشترك أو القيام مبهمة معينة، وعلى تقاسم املخاطر واملسؤوليات واملوارد             

غري أن هذا االستعراض كـشف أن معظـم         ". والفوائد، حسب ما ُيتفق عليه فيما بينهم      
يف واضح للشراكات بوجـه عـام أو        مؤسسات منظومة األمم املتحدة ليس لديها تعر      

فاملؤسسات تستخدم مصطلحات وتعاريف خمتلفة حـسب       . لشركاء التنفيذ بوجه خاص   
  .منوذج أعماهلا ونوع تدخالهتا وترتيباهتا املتعلقة بالشراكة

ويعرض املرفق األول املصطلحات والتعاريف اليت تستخدمها مؤسـسات األمـم             -٢٠
شـريك  "فمـصطلح   . تعراض لإلشارة إىل شركاء التنفيذ    املتحدة اليت شاركت يف هذا االس     

 هـو املـصطلح   -ملقدمة ا كما هو معرف يف -] "IP"واختصاره باللغة اإلنكليزية  " [التنفيذ
األكثر شيوعاً لدى مؤسسات كمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنـامج األمـم             

وباملقابل، ال يستسيغ   . مم املتحدة املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان وموئل األ       
تعكـس مفهـوم     ألنه ُيرتل الشريك مرتلة قـد ال      " شريك التنفيذ "بعض الشركاء مصطلح    

. الشراكة احلقيقية على قدم املساواة، على النحو املتوخى يف قرار اجلمعية العامة املذكور آنفاً             
الدولية اليت تتلقى التمويل مـن      فالكيانات احلكومية، مثالً، أو غريها من املنظمات احلكومية         

األمم املتحدة، ال تعترب نفسها جمرد كيانات تنفيذ وإمنا ُتعرف نفسها على أهنا طرفاً يف شراكة        
 بعض مؤسسات األمم املتحدة استخدام مـصطلحات خمتلفـة          توبناًء عليه، اختار  . متبادلة

يف " وكيل التنفيذ " العاملي، و  يف برنامج األغذية  " الشريك املتعاون "لشركاء التنفيذ، من قبيل     
وحىت . يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     " املنظمة الشريكة "منظمة العمل الدولية، أو     

تنطوي العالقة على نقل مـوارد األمـم        : يف هذه احلاالت، يبقى املبدأ األساسي هو نفسه       
  .املتحدة إىل الشريك

امل مع شركاء التنفيذ يف إطار شراكات تنطوي        ومثلما ذكر آنفاً، فباإلضافة إىل التع       -٢١
على نقل املوارد، تقيم مؤسسات األمم املتحدة أنواعاً أخرى من الشراكات ال تنطوي على              
نقل لألموال، وبالتايل فهي ترتب اتفاقات تعاونية مع بلدان ماحنة، وتقوم بعمليـات برجمـة               

ملصطلحات املستخدمة للداللـة    وختتلف ا . مشتركة، وتشجع احلوار والدعوة وما إىل ذلك      
الـشركاء  " فاليونيـسيف تـستخدم عبـارة     .  إىل أخرى  مؤسسةمن  على هذه الشراكات    

الشركاء "أو  /و" الشركاء املكملني "يف حني يستخدم برنامج األغذية العاملي عبارة        " املتعاونني
نبغـي أيـضاً    وي". شريك استثمار "ويستخدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عبارة       " املنسقني

اإلشارة إىل وجود أنواع أخرى من الترتيبات، من قبيل تنفيذ اتفاقات اخلدمات املشتركة مع              
الغري، وتوقيع ترتيبات مع مقدمي اخلدمات التجارية أو االستعانة باملستشارين، وهي ترتيبات            

  . يغلب عليها الطابع التعاقدي وميكن أيضاً أن ينظر إليها على أهنا شراكات
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وخيتلف اإلطار التنظيمي لتنفيذ األنـشطة وتـسليم املنتجـات يف إطـار فئـات                 -٢٢
ومن مث تربز احلاجة إىل وضع تعاريف واضـحة         . املذكورة آنفاً اختالفاً واسعاً   " الشراكات"

التنفيذ عن بعـضها  أساليب لشركاء التنفيذ ختتلف عن تعاريف الترتيبات األخرى، بغية متييز    
اليت تنطبق على خمتلف ترتيبات     واللوائح  وضيح جمموعات القواعد    البعض، واألهم من ذلك ت    

وقد الحظ املفتشان أن اتفاقات شركاء التنفيذ ُتـستخدم يف بعـض            . التنفيذ يف حالة معينة   
احلاالت عوضاً عن عقود الشراء، ألن موظفي األمم املتحدة يفضلون توقيع اتفاقات مبوجب             

ا أيسر وأسرع وأقل صرامة من النظم املتعلقة بعمليـات          شركاء التنفيذ ألهن  الناظمة ل قواعد  ال
وقد خلصت تقارير املراجعة الداخلية للحسابات يف مكاتـب قطريـة خمتلفـة إىل              . الشراء

عدم لهذه املمارسة، وإن كانت نادرة، تعرِّض املؤسسات لبعض املخاطر          . استنتاجات مماثلة 
  . روف حمددةوجود أية ضوابط داخلية مفصلة قد تكون ضرورية يف ظ

احلياد عن وُيتوقع أن يساعد تنفيذ التوصية التالية يف ترسيخ املساءلة والشفافية، ومينع           -٢٣
  .الواجبة التطبيقاللوائح اليت حتكم عمليات الشراء أو غريها من اللوائح 

  ١التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يعّرفـوا ترتيبـات              

ألطـراف  لشراكات اخلاصة بكل مؤسسة واليت تنطوي على نقل موارد األمم املتحـدة             ا
تعريفاً واضحاً مييزها عن أنواع الشراكات األخرى الـيت         ) وحتديداً شركاء التنفيذ   (أخرى

حتصل على متويل من األمم املتحدة، وعن العقود التجارية أيضاً، بغية التحقـق مـن أن                 ال
  .مة ُتطبَّق يف مجيع احلاالتالقواعد والنظم املالئ
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  جتزؤ املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ  -ثالثاً  
رغم أن الفوائد اليت حتققها الشراكات حتظى باعتراف واسع النطاق داخل جمتمـع               -٢٤

األمم املتحدة وأن الشركاء أصبحوا ميثلون جهات فاعلة ضرورية لتحقيق األهـداف، فـإن            
حدة تدرك بصورة متزايدة أن الشراكات ال حتقق املنافع فقـط،           مؤسسات منظومة األمم املت   

وينطبق هذا بوجه خاص على شركاء التنفيذ، حيث        . بل تنطوي أيضاً على خماطر وتكاليف     
فهم ميثلـون   . ترى اإلدارة وكذلك هيئات الرقابة أن التعامل معهم ينطوي على خماطر عالية           

ن منوذج إجناز الربامج املعتمـد لـدى معظـم    من جهة أوىل، جزءاً أساسياً، بل وضرورياً م 
وميثلون، من جهة ثانية، كيانات خارجة عن هياكـل احلوكمـة           . مؤسسات األمم املتحدة  

الرشيدة القائمة داخل األمم املتحدة، تنقل إليها املوارد من أجل إجناز األنـشطة والنـواتج               
ت املتعلقة باملساءلة بأمهية قصوى يف      لذا تتسم االعتبارا  . والنتائج، غالباً يف بيئة ميدانية صعبة     

  . سياق التعامل مع شركاء التنفيذ
ويبني حجم املوارد اليت خّصصت لشركاء التنفيذ مدى تعرض مؤسـسات األمـم               -٢٥

وتنطوي هذه الشراكات على خماطر عالية بوجه خاص يف حالة صـناديق            . املتحدة للمخاطر 
 يف  ٥٩ خصص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حنو        فعلى سبيل املثال،  . األمم املتحدة وبراجمها  

 ٣٥ لشركاء التنفيذ، وبلغت هذه النسبة حنو      ٢٠١١-٢٠١٠املائة من نفقاته يف فترة السنتني       
األمم املتحدة    يف املائة يف حالة صندوق     ٢٩يف املائة يف حالة مفوضية شؤون الالجئني وحنو         

ويتضمن املرفق الثاين مـوجزاً للنفقـات       . )٣( يف املائة يف حالة اليونيسيف     ٢٨للسكان وحنو   
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨املتصلة بشركاء التنفيذ يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة لفتريت الـسنتني            

  . ٢٠١١-٢٠١٠و
ويعطي عدد شركاء التنفيذ الذين تتعامل معهم مؤسسات األمم املتحدة أيضاً مؤشراً              -٢٦

ديد شركاء التنفيذ واختيارهم وإدارهتم     على حجم الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات يف حت       
 ٥٦، كان عدد شركاء التنفيذ يتراوح من       ٢٠١٢ديسمرب  /ففي كانون األول  . ورصد عملهم 

.  شريكاً يف اليونيسيف، كأعلى مستوى     ١٧ ١٥٢شريكاً يف اليونسكو، كأدىن مستوى، إىل       
فيذ، وتعترب مؤسسات   وصناديق األمم املتحدة وبراجمها هي اليت تعد أكرب عدد من شركاء التن           

 ١ ١١٩(ومفوضية شؤون الالجـئني     )  شريكاً ٢ ٠٥٠(كصندوق األمم املتحدة للسكان     
  .)٤(من أكثر املؤسسات اعتماداً على شركاء التنفيذ) شريكاً

__________  
موجز مقتضب للنتائج واالستنتاجات الرئيـسية      "، من الوثيقة املعنونة     ٥٧، الفقرة   ٥باالستناد إىل اجلدول     )٣(

). A/67/173" (٢٠١١-٢٠١٠الواردة يف التقارير اليت أعدها جملس مراجعي احلسابات عن فترة الـسنتني             
 . انظر أيضاً املرفق الثاين من هذا التقرير الصادر عن وحدة التفتيش املشتركة

 . معلومات مستقاة من الردود على االستبيان الذي أعدته وحدة التفتيش املشتركة )٤(
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ومل تقدر مؤسسات عديدة على موافاة املفتشني مبعلومات أساسية عـن الـشركاء               -٢٧
تعلقة حبجم املوارد اليت ُخصصت هلم، وأنواع الشركاء  وشركاء التنفيذ، من قبيل املعلومات امل     

وأمسائهم وعددهم وأدائهم، واملشاريع والربامج اليت أجنزوها أو اليت هم بـصدد إجنازهـا،              
وأُوضح خـالل املقـابالت الـيت       . واملناطق املشمولة هبذه املشاريع والربامج، وما إىل ذلك       

هـذه املعلومـات متاحـة يف خمتلـف اإلدارات           ويف املكاتب امليدانية أن      ارأجريت يف املق  
واملكاتب، أي مكاتب خدمات الربامج، وإدارة الـشؤون املاليـة، واملكاتـب امليدانيـة،              
والوحدات املعنية بعمليات الشراء، ومكاتب التقييم واملراجعة الداخلية للحسابات ومـا إىل            

موحدة وجممعة على نطـاق     وذُكر أن استخراج البيانات املتاحة واستخدامها بطريقة        . ذلك
فقد قُدمت هذه التوضيحات على الرغم من أن        . املؤسسة قد يتطلب تدخالت يدوية إضافية     

معظم املؤسسات لديها نظم مركزية لتخطيط املوارد ميكن أن تتيح هذه املعلومات شرط أن              
  ). انظر أيضاً الفصل الثاين عشر، الفرع باء(تكون مصممة على النحو املالئم 

هذا الوضع حيرم اإلدارة العليا من املعلومات املالية واإلدارية امليسرة عن قدر هائـل                -٢٨
ويرى املفتشان أنه ينبغـي هلـذه البيانـات     . من موارد املؤسسات اليت ُتنفق عن طريق الغري       

مث إن  . األساسية أن تشكل جزءاً من الترسانة اليت تعتمد عليها اإلدارة الختاذ قرارات مستنرية            
هذه املعلومات من شأهنا أن تتيح أمام اهليئات التشريعية فرصاً إضافية للنفاذ إىل بيانـات     مثل  

تتعلق بشركاء التنفيذ وتعزز الشفافية فيما يتصل بالنُُّهج اليت تتبعها املؤسسات إلجناز الربامج             
وميكن أن يشكل اإلبالغ عن البيانات األساسـية ذات الـصلة           . واملشاريع عن طريق الغري   

 بعض  تواعترب. شركاء التنفيذ جزءاً من اإلبالغ املنتظم عن أداء الربامج، حسب االقتضاء          ب
املؤسسات أنه ميكن استخدام مناذج اإلبالغ، من قبيل املبادرة الدولية للـشفافية يف املعونـة               
ق واإلطار املتكامل للمساءلة املالية، ألغراض تيسري القدرة على مقارنة البيانات وحتقيق االتسا

  . داخل منظومة األمم املتحدة
  . وُيتوقع أن يفضي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز املساءلة والشفافية  -٢٩

  ٢التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يتأكـدوا مـن أن               

ـ (املعلومات الرئيسية عن شركاء التنفيذ، من قبيل النفقات حسب الغرض            امج أو  الربن
كيان حكومي وطين أو منظمة      (األسلوب املتبع وعن  ) املشروع أو النشاط، وما إىل ذلك     

وعن تقييم أدائهم، ميـّسرة يف  ) هيئة من هيئات اجملتمع املدين، وما إىل ذلك /غري حكومية 
وينبغي أن تقدم هذه املعلومات األساسية إىل اهليئات التـشريعية بانتظـام،           . كل مؤسسة 
  . ر آليات اإلبالغ القائمةوذلك يف إطا
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  احلاجة إىل منظور استراتيجي  -رابعاً  
أدت زيادة الوعي بأمهية الشراكات وقيمتها وكذلك العناية اليت حيظى هبا شـركاء               -٣٠

التنفيذ لدى أوساط مراجعة احلسابات والدول األعضاء على حد سواء إىل قيام عـدد مـن                
اءات ومبادئ توجيهية تشغيلية جديدة تتناول      مؤسسات األمم املتحدة بوضع سياسات وإجر     

وذهبت ). انظر املرفق الثالث(مسألة إدارة الشراكات بوجه عام وشركاء التنفيذ بوجه خاص         
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية    ) الفاو(مؤسسات كاليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة      

لشراكات وجعلت من االخنراط يف     إىل أبعد من ذلك فاعتمدت استراتيجيات عامة يف جمال ا         
الشراكات جزءاً ال يتجزأ من األهداف العامة الواردة يف خططها االسـتراتيجية املتوسـطة              

ويعمل برنامج األغذية العاملي يف الوقت الراهن على وضـع اسـتراتيجيته            . والطويلة األجل 
نفيـذي للربنـامج يف     العامة األوىل يف جمال إقامة الشراكات املقّرر عرضها على اجمللـس الت           

 والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ممارسة جيدة تتمثل يف إنشاء          الفاوورسخت  . ٢٠١٤ عام
. مكاتب أو مديريات للشراكة هبدف املساعدة يف تنفيـذ االسـتراتيجية وتقـدمي الـدعم              

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وموئل      الفاو( بعض املؤسسات    تعلى ذلك، أنشأ   وعالوة
 ُتعىن بتقدمي التوجيه فيما يتعلق بالشراكات       ارجلاناً استشارية على مستوى املق    ) األمم املتحدة 

  .أو تقوم باستعراض اختيار الشركاء الرئيسيني/و
وعلى الرغم مما تقدَّم، الحظ املفتشان أن عدداً من مؤسسات منظومة األمم املتحدة               -٣١
 كثري من احلاالت إزاء إقامة الشراكات بوجه عام تبع هنجاً جمزأً، بل وخمصصاً وغري متسق يف  ي

واألمر كذلك خاصةً يف املؤسسات اليت تعتمد هـيكالً         . وإدارة شركاء التنفيذ بوجه خاص    
مركزياً وتفّوض سلطاهتا إىل املكاتب القطرية اليت تتوىل يف معظم احلاالت مهام اختيـار               ال

 اليت اختذت خطوات من أجل تناول مسألة        وبالنسبة إىل املؤسسات  . شركاء التنفيذ وإدارهتم  
الشراكات بطريقة منهجية واستراتيجية، لوحظ أن االستراتيجيات والسياسات ذات الـصلة           
بدأ تنفيذها خالل السنوات الثالث أو األربع املاضية وأن معظـم املؤسـسات ذكـرت يف               

 تلك االسـتراتيجيات    تقييم تنفيذ " من السابق ألوانه  "و" العمل جارٍ "تقريرها عن حالتها أن     
  .والسياسات ومدى جناحها

وُيشار إىل أن املديرين واملوظفني يف املقار ويف املكاتب امليدانية على حٍد سواء أقروا                -٣٢
بأمهية األخذ بنهج استراتيجي إزاء إقامة الشراكات، معتربين أن هذا النهج يساعد يف تقاسم              

ب امليدانية، كلُّ على حدة، شراكات ال تتماشى رؤية مشتركة ويقلّل من خطر أن ُتقيم املكات
مع األهداف واألولويات العامة، وأن املزايا والفرص اليت تتيحها الشراكات قد ال تتحقـق              

فاعتماد إطار استراتيجي يستند إىل األهداف      . بالكامل يف ظل وجود هنج جمزأ وغري متماسك       
مبا يف ذلـك  (الحتياجات من الشراكات االستراتيجية العامة كأساس الختاذ القرارات بشأن ا 

هو أفضل طريقة حصيفة لتعظيم املشاركة الفعالة للـشركاء  ) االحتياجات من شركاء التنفيذ 
  .يف إجناز الربامج وكشف اإلمكانيات الكاملة اليت يتيحها التعامل معهم
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تحدة ويبني استعراض أُطر احلوكمة الرشيدة املعتمدة لدى خمتلف مؤسسات األمم امل            -٣٣
وجود إطار استراتيجي سليم سيوضح     وغريها من املؤسسات يف جمال إدارة الشراكات أن         

: بعض العناصر األساسية إلقامة الشراكات مبا يشمل اجلوانب التالية على وجه اخلصوص           
؛ )املخاطر، بناء القـدرات الوطنيـة     /التوجه االستراتيجي، الفوائد  (ملاذا ُتقام الشراكات    

، األسلوب(؛ مع َمن ُتقام الشراكة      )الغايات/األهداف(ن حتققه الشراكة    الذي ينبغي أ   ما
وكيف ُتقام الشراكات وبأي طريقة ُتدار وكيف يتم فـك االرتبـاط            ) وامليزات النسبية 

  ).االتفاقات، وعمليات اإلدارة، والرصد، والتقييم، والدروس املستفادة(
عزيز اإلجناز الفعال للربامج مـن خـالل   وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل ت         -٣٤

  .األخذ بنهج استراتيجي إزاء الشراكات

  ٣التوصية 
ينبغي للهيئات التشريعية ملنظومة األمم املتحدة أن تصدر توجيهات إىل الرؤساء             

التنفيذيني للمؤسسات كي يعّد كل واحد منهم إطاراً استراتيجياً شامالً يتعلق بالشراكات   
وينبغي أن يكون اإلطار اخلاص بكـل مؤسـسة         . نفيذ، وأن حييله إليها   ويضم شركاء الت  

  .متوائماً مع أهدافها االستراتيجية العامة، وأن يشمل حتليالً للموارد الالزمة لتفعليه

وينبغي لإلطار االستراتيجي املتعلق بالشراكات أن يتضمن أيضاً جمموعة من املبادئ             -٣٥
ويتضمن املرفق الرابع موجزاً للمبـادئ      . عاملها مع الشركاء  التوجيهية ملساعدة املؤسسة يف ت    

التوجيهية املتعلقة بالشراكات اليت تستخدمها خمتلف وكاالت األمم املتحدة وغريهـا مـن             
ورغم أن هذه املبادئ تشري إىل تعريف أوسع للشراكة، فهي تنطبـق يف معظـم               . املنظمات

رى املفتشان أن املبادئ املترابطـة التاليـة،    وي. جوانبها بالتساوي على خمتلف شركاء التنفيذ     
 أن تكـون يف     - كحد أدىن    -املستنبطة من املبادئ املقدَّمة من املؤسسات املشارِكة، ينبغي         

صميم أي إطار استراتيجي يتعلق بشركاء التنفيذ، وال سيما يف حالة املؤسسات اليت تـدير               
  :عدداً كبرياً من الشركاء

ن احلكومات الوطنية والكيانات الوطنية لتشجيع الـسيطرة        االعتماد على شركاء م     •
  الوطنية وبناء القدرات الوطنية

منظمات اجملتمع املـدين وسـائر      /االعتماد على شركاء من املنظمات غري احلكومية        •
وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية لتوسيع نطاق التغطية وتعزيـز           

   أكرب ونتائج إمنائية أفضلئي إمنااملمارسات من أجل أثر
املشاريع على يد الشركاء يستند إىل ُنظُم إدارة فعالـة          /التأكد من أن تنفيذ الربامج      •

ويشمل الرصد الكايف واإلبالغ ومراجعة احلسابات والتقييم املنهجي، ويـسترشد           
  بسياسات وإجراءات واضحة

املصلحة عن طريـق نـشر      تشجيع التعلُّم وتقاسم املعارف مع مجيع اجلهات صاحبة           •
  املمارسات الفُضلى والدروس املستفادة
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وينبغي تفعيل اإلطار االستراتيجي واملبادئ التوجيهية باتبـاع اخلطـوات العمليـة              -٣٦
ويصوِّر الرسم البياين الوارد أدناه العمليـات ذات الـصلة بـإدارة     . الضرورية لتنفيذ اإلطار  

ة املالحظات واالسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقـة        وتتناول الفصول التالي  . شركاء التنفيذ 
بالعمليات اليت تتبعها مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف إدارة أُطرهـا املتعلقـة بـشركاء               

فالفصل اخلامس يتناول عملية اختيار شركاء التنفيذ، يف حني يتناول الفصل السادس            : التنفيذ
ين، ويـستعرض الفـصل الـسابع الـصكوك          الـوط  التنفيذ/الوطينبالتدبري  القضايا املتعلقة   

االتفاقات، ويتناول الفصل الثامن املسائل املتعلقة برصد شركاء التنفيذ وتقيـيمهم، يف            /القانونية
حني يستعرض الفصل التاسع الترتيبات املتعلقة مبراجعة حسابات شركاء التنفيذ، ويـستعرض            

يالت النقدية، ويتناول الفصل احلـادي      لتحولالفصل العاشر الصعوبات املرتبطة بالنهج املنسَّق       
عشر القضايا املتعلقة مبنع الغش وكشفه، ويعاجل الفصل الثاين عشر املسائل املتعلقـة بـاإلدارة               
التنفيذية، ويبحث الفصل الثالث عشر اإلجراءات املعجَّلة، يف حني يتناول الفصل الرابع عـشر              

  .ملعلومات ذات الصلة بشركاء التنفيذاملسائل املتعلقة بالتعاون بني الوكاالت وتقاسم ا

  العمليات املتعلقة بإدارة شركاء التنفيذ    
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  التنفيذاختيار شركاء   -خامساً  

  وعمليات االختياراملتبعة األساليب حملة عامة عن   -ألف  
ُتتَّخذ القرارات املتعلقة باختيار شركاء التنفيذ على مستويات ومراحل خمتلفة مـن              -٣٧

فاملؤسسات تقرر يف البداية طريقة التنفيـذ، وُيفـضَّل أن          .  تنفيذ الربنامج أو املشروع    عملية
أو الـسياسات واإلجـراءات     /يستأنس هذا القرار باستراتيجية الشراكة التابعة للمؤسسة و       

: ومثلما ذُكر آنفاً، خيتار معظم املؤسسات بني الفئات التالية من شـركاء التنفيـذ             . املنطبقة
الدوليـة؛  /هيئات اجملتمع املدين الوطنية   /حلكومية الوطنية؛ واملنظمات غري احلكومية    الكيانات ا 

وسائر الوكاالت املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة؛ واملنظمات احلكوميـة الدوليـة            
وميكن أيضاً اختيار كيانات من األوساط األكادميية واملؤسسات ومراكز البحـث           . األخرى

  .تخصصةلتلبية احتياجات م
 متثل أهم الشركاء الذين تتعامل معهم غالبية صـناديق          الكيانات احلكومية الوطنية    -٣٨

وقد أقر إعالن روما وإعالن باريس      . األمم املتحدة وبراجمها وعدد من الوكاالت املتخصصة      
وبرنامج عمل أكرا والقرارات التالية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بأمهية احلكومات الوطنيـة             

يقتصر دورها على تلقي املعونة، بل هي أطراف ذات سيادة تتحكم يف التدخالت الـيت        اليت ال 
وكان الغرض من هذه اإلعالنات والقرارات وضع طريقة عمل جديدة حبيث           . جتري يف بلداهنا  

ال تعمل املؤسسات إىل جانب احلكومات فحسب، بل تعمل أيضاً من خـالل احلكومـات،               
وُتراَعـى  . ادة احلكومات وبدورها يف متثيل املصاحل الفضلى ألفراد شعبها        وبالتايل فهي تقر بسي   

عند اختيار الشركاء احلكوميني نتائج تقييم األنظمة املالية واإلدارية اليت تعتمـدها احلكومـة،              
وذلك حرصاً على توفري القدرات الالزمة إلجناز املشروع، كما ُتراعى االحتياجات يف جمـال              

  .تناول الفصل السادس قضايا إضافية تتعلق بالشركاء احلكومينيوي. بناء القدرات
ال تقل   )منظمات اجملتمع املدين  /املنظمات غري احلكومية  (الكيانات غري احلكومية      -٣٩

وقد تكون هـذه    . أمهية عن سائر شركاء التنفيذ بالنسبة إىل معظم مؤسسات األمم املتحدة          
جهات مقدمة للخدمات يف إطار مشاريع حمددة       الكيانات وطنية أو دولية وميكن أن تعمل ك       

وأن تكمل إجناز برامج مؤسسات األمم املتحدة، وميكنها أيضاً أن تصبح شريكاً استراتيجياً             
ويف حاالت االعتماد علـى املنظمـات غـري         . يتوىل الربنامج بعد إمتام تدخل األمم املتحدة      

اً من جمموعة من شركاء التنفيذ املمكنني منظمات اجملتمع املدين، يتم االختيار انطالق   /احلكومية
وختتلف هذه القائمة حسب نوع التدخل ومنـوذج        . باالستناد إىل قائمة معايري حتدد مسبقاً     

في حالة مفوضية شؤون الالجئني، على سبيل املثال، ينبغي لشريك التنفيذ           ف. أعمال املؤسسة 
لصيغ القانونية؛ أن يكون قادراً     أن يكون الكيان مسجالً حسب ا     : أن يستويف الشروط التالية   

على الوفاء بااللتزامات املالية؛ أن يكون قد جنح يف السابق يف تنفيذ برنامج مماثل؛ أن يثبـت                
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قدرته على االستجابة حلالة طوارئ يف غضون مهلة قصرية؛ أن يكون متمتعاً خبـربة حمليـة                
درجاً بقوائم جزاءات جملـس  ويتقاسم األهداف اإلنسانية املشتركة وأال يكون اسم الكيان م      

تقل عن سنتني، يف حني تشترط منظمة الصحة العاملية أن           وتشترط اليونسكو خربة ال   . األمن
يكون الكيان متمتعاً بسمعة جيدة من الناحيتني العلمية والتقنية علـى الـصعيدين الـوطين               

نمية الصناعية، فعليها   أما املنظمات الشريكة اليت تتعامل مع منظمة األمم املتحدة للت         . والدويل
  .أن تثبت كفاءهتا التقنية يف جماالت التنمية الصناعية املستدامة

فيتم وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات احلكومية الدولية األخرى،         وبالنسبة إىل     -٤٠
  . االختيار على أساس خربهتا املتخصصة وميزهتا النسبية ومستوى التكامل حسب كل تدخل

وميكـن أيـضاً    . حاالت كثرية اجلمع بني الفئات املذكورة آنفاً أو بعضها        وميكن يف     -٤١
لشريك حكومي أن يعهد إىل منظمة غري حكومية بتنفيذ أجزاء من الربنامج الذي أوكلته إليـه                

وباملثل، ميكن لوكاالت األمم املتحدة اليت تضطلع بدور شريك التنفيذ          . مؤسسة األمم املتحدة  
ع منظمات غري حكومية دولية جيوز هلا أن تتعاقد بدورها من الباطن مع             أن تتعاقد من الباطن م    

  . منظمات غري حكومية حملية أو هيئة من هيئات اجملتمع املدين احمللية من أجل تنفيذ أنشطة معينة
ويف معظم املؤسسات اليت مشلها االستعراض، يتخذ قرارات االختيـار موظفـون              -٤٢

ويف بعـض   . قاً للسلطات اليت تفوضها هلم كل مؤسـسة       يعملون على املستوى القطري وف    
احلاالت، ُيشترط احلصول على موافقة مقر املؤسسة، يف حني ختضع قـرارات االختيـار يف               

من قبيل اللجان املعنية بالعقود أو      (حاالت أخرى ملراجعة تقوم هبا جلان معنية بشركاء التنفيذ          
لى مستوى املقر، وذلـك حـسب حجـم         أو ع /على الصعيد القطري و   ) املنح أو املشاريع  

  .املشروع الذي ُيعهد بتنفيذه إىل شريك التنفيذ وقيمته النقدية
عمليـة  عند إرسـاء    ويف مكاتب قطرية عديدة، تبدأ عملية اختيار شركاء التنفيذ            -٤٣

 خطة األمـم املتحـدة     -إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية       /التقييم القطري املوحد  
 أو إطار عمل األمم املتحـدة       - اإلمنائية يف البلدان املشمولة مببادرة توحيد األداء         للمساعدة

إعداد خطط عمل الربامج القطريـة      لدى   و -للمساعدة الربناجمية يف البلدان متوسطة الدخل       
ولكن يف حالة التدخالت اإلنسانية قصرية األجل وحاالت الطوارئ         . وخطط العمل السنوية  
عمليـة  ترتبط   حالة املؤسسات اليت تضطلع بوالية معيارية باألساس،         األخرى، وكذلك يف  

وتتناول بعض الوكـاالت املتخصـصة أيـضاً        . ظروف كل تدخل  باختيار شركاء التنفيذ    
االحتياجات الربناجمية وحتدد جماالت العمل ذات األولوية خارج إطار عمل األمم املتحـدة             

ركاء التنفيذ يف سياق آخر إن مل يكـن يف سـياق            للمساعدة اإلمنائية، وبالتايل يتم حتديد ش     
زد على ذلك أن عدداً من الربامج أو املشاريع اليت تضطلع هبـا وكـاالت األمـم       . منفصل

ُينفذ على الصعيد القطري فحسب، وإمنا أيضاً على املستوى اإلقليمي واألقاليمي            املتحدة ال 
الة وتكون يف بعض األوقات حمدودة      والعاملي، وبالتايل فإن عملية االختيار ختتلف حسب احل       

  .النطاق لعدم وجود شركاء تنفيذ قادرين على العمل على صعد متعددة
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وُيوجز املرفق اخلامس جمموعة املعايري اليت تستخدمها مؤسسات األمم املتحـدة             -٤٤
الختيار خمتلف فئات شركاء التنفيذ، وكذلك معايري االختيار اليت تستخدم بعد حتديد فئة             

والحظ املفتشان أن السياسات واملبادئ التوجيهية املتبعة لدى عدد مـن           . ك التنفيذ شري
املؤسسات قد ُحدثت وُنقحت خالل السنوات األخرية من أجل تعزيز عمليـة اختيـار              

وأفضت هذه التنقيحات إىل إدراج معايري اختيار أكثر صـرامة بالنـسبة            . شركاء التنفيذ 
حتديد عمليات تنافسية بديلة وإدراج عمليات      إىل  ، و مهالتنفيذ ونوع ملختلف فئات شركاء    

زالـت   ولكن مـا . للتقييم املسبق ووضع شروط تتعلق باملستندات املناسبة لعملية االختيار       
  .هناك حتديات كثرية يود املفتشان تسليط الضوء بطريقة انتقائية على بعض منها يف الفرع التايل

  التحديات املتبقية  -باء  
قابالت اليت أجريت يف املوقع واالستعراض املكـتيب لتقـارير مراجعـة            أفرزت امل   -٤٥

احلسابات الداخلية املتعلقة بعمليات اختيار شركاء التنفيذ عدداً من العوامل واملعوقات الـيت             
ففي بعض املشاريع املمولة مبوارد خارجة عن امليزانيـة أو          . قد تؤثر يف اختيار شركاء التنفيذ     

هات املاحنة مسامهتها يف التمويل باختيار واستخدام شـركاء تنفيـذ           بالتربعات، ربطت اجل  
منظمات جمتمع  /حمددين أو جمموعة حمددة من شركاء التنفيذ، من قبيل منظمات غري حكومية           

  .مدين من بلدان حمددة
منظمـات  /ويف بعض احلاالت األخرى تأثرت عملية اختيار املنظمات غري احلكومية           -٤٦

ففي كينيا على سبيل املثال، أبرز تقييم       . أو قرارات احلكومات املضيفة   /اراتاجملتمع املدين خبي  
أجراه برنامج األغذية العاملي حاالت مارست فيها منظمات غري حكومية تنـشط يف جمـال               
تقدمي اخلدمات اإلنسانية حقوقاً حصرية يف مناطق أو أقاليم معينة، سواء مبوجب اتفاق أم بناًء 

ويف مثل هذه الظروف، تكون القدرة على حتسني        .  جانب احلكومة  على اختيار مقصود من   
  .)٥(نوعية اخلدمات عن طريق البحث عن شركاء أفضل أداًء حمدودة

وتشكل املنافسة بني الوكاالت من أجل الظفر خبدمات نفس شركاء التنفيذ مسألة              -٤٧
ارئ وعمليات اإلغاثة   من املسائل املتكررة أيضاً، وال سيما يف سياقات من قبيل حاالت الطو           

اإلنسانية وحاالت فترة ما بعد الرتاع، حيث يكون نطاق االختيار بني شـركاء التنفيـذ يف               
مث إن مثل هذه السياقات جتعل عمليـة االختيـار   . معظم احلاالت حمدوداً إن مل يكن منعدماً 

اً حتـدياً أمـام     وميثل العدد احملدود من شركاء التنفيذ أيـض       . حمفوفة مبخاطر احملاباة والفساد   
املؤسسات اليت تضطلع بوالية يطغى عليها الطابع التقين أو املعياري، ألن عدد شركاء التنفيذ              

  . املناسبني الذين يتمتعون باخلربة التقنية املطلوبة عادة ما يكون حمدوداً للغاية

__________  
 "From food aid to food assistance-working in،٢٠١٢تقييم أجراه برنامج األغذية العـاملي يف عـام    )٥(

partnerships) " العمل يف إطار شراكات-من املعونة الغذائية إىل املساعدة الغذائية .( 
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ـ         -٤٨ ا مـع  وفيما يتعلق بالشركاء احلكوميني، ال تتبع املؤسسات هنجاً موّحداً يف تعاوهن
وبالتايل، هناك صعوبات يف توحيد     . احلكومات ألن هؤالء الشركاء خيتلفون من بلد إىل آخر        

  . اإلجراءات أو يف نقل املمارسات السليمة من مكتب قطري إىل آخر
ويف بعض احلاالت، قد تؤدي املنظمات غري احلكومية الدولية أداًء جيداً يف بلد ما،                -٤٩

جاح يف بلد آخر، وذلك ألسباب متعددة منها تباين مهـارات           ولكنها قد ال تلقى نفس الن     
  . املوظفني أو االختالف يف طبيعة العالقة مع احلكومة املضيفة

ورغم ما أُحرز من تقدم ملحوظ يف حتسني السياسات واإلجراءات املتصلة بشركاء              -٥٠
صـة يف سـياق      مالحظة تفرض نفسها بإحلاح، وخبا     مثةالتنفيذ ويف هتذيب عملية االختيار،      

املؤسسات الصغرية، وهي نقص التدريب والتوجيه يف املكاتب القطرية على كيفية اختيـار             
شركاء التنفيذ، وعدم وجود إجراءات تشغيل موحدة وقوائم مرجعيـة خاصـة بعمليـات              

  ).انظر أيضاً الفصل الثاين عشر(االختيار 
يسَّرة عن شـركاء التنفيـذ      ومثلما ذُكر يف الفصل الثالث، إن عدم وجود بيانات مُ           -٥١

الذين أجنزوا أعماالً يف السابق، سواء لفائدة املؤسسة اليت تقوم باالختيار أو مؤسسات األمم              
املتحدة األخرى اليت تنشط يف البلد أو يف املنطقة، يشكل عائقاً أمام اسـتخدام املعلومـات                

عب يف حاالت الطـوارئ     وتكون األمور أص  . املوجودة يف إطار عملية اختيار شركاء التنفيذ      
وقد أُبرزت احلاجة إىل وضع قواعد بيانات عن شركاء التنفيذ تـدار            . والتدخالت اإلنسانية 

 وكذلك على مستوى املكاتب امليدانية، يف العديد من التقـارير           ارمركزياً على مستوى املق   
الداخليـة  السابقة اليت أصدرها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وغريه من مكاتب املراجعة            

  .JIU/REP/97/3للحسابات، وكذلك يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة 

  الطابع احلاسم للتقييمات املتعلقة بشركاء التنفيذ  -جيم  
يقوم عدد من املؤسسات، يف إطار عملية االختيار، بتقييم شركاء التنفيذ إما مـن                -٥٢

، )انظر الفصل العاشر  ) (ة وجزئية تقييمات كلي (لتحويالت النقدية   لخالل تنفيذ النهج املنسق     
 غري أن املفتشني الحظا أوجه تباين كبرية يف كيفيـة           .ا اخلاصة أو من خالل تطبيق منهجياهت    

ويف . ففي أسوأ احلاالت، ال جيرى أصالً أي تقييم لشركاء التنفيذ         . إجراء التقييمات وتوثيقها  
تعمق ومتحيص للمعلومات اليت    حاالت أخرى، يتم التقييم على حنوٍ غري مالئم ودون حتليل م          

وتبني من خالل املقابالت أن األسباب الكامنة وراء ذلك تعـزى يف            . يقدمها شركاء التنفيذ  
غالب األحيان إىل انعدام القدرة، من حيث املوارد واخلربات، وعدم وجود مبادئ توجيهيـة          

  . وإجراءات كافية
خالل عملية االختيـار    لذي ُيجرى   اميثل التقييم األويل واملتعمق لشركاء التنفيذ         -٥٣

وختـدم  . عنصراً من أهم العناصر اليت تكفل تنفيذ الربامج واألنشطة بطريقة كفؤة وفعالة       
الغرض األول هو فرز الشركاء من حيث استيفائهم ملعايري         : هذه التقييمات غرضني اثنني   
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ايري وقواعد منظمة األمم جدارهتم بالثقة، وقدراهتم وخرباهتم التقنية؛ وامتثاهلم ملع(االختيار 
املتحدة؛ وكفاية أطر املراقبة الداخلية اخلاصة هبم؛ وقدراهتم يف جمال اإلدارة املالية، وما إىل 

؛ ثانياً، تسمح هذه التقييمات بإجراء حتليل متعمق للمخاطر مـن أجـل حتديـد               )ذلك
يـف مـن    الثغرات واألخطار وكيفية معاجلتها عن طريق بناء القدرات وتـدابري التخف          

  .املخاطر
وبناًء عليه، وسواء تعلق األمر بشركاء حكوميني أو مبنظمات غري حكومية وطنية،              -٥٤

ويساعد يف  . يدعم التقييم األويل املتعمق والشامل جهود بناء القدرات الوطنية ونقل املعارف          
ـ          ة حتديد الثغرات املمكنة يف القدرات واالحتياجات يف جمال التدريب، فـضالً عـن إمكاني

ومن شـأنه   . استخدامه أداةً الختاذ القرار بشأن كيفية التصدي هلذه الثغرات واالحتياجات         
عن أخرى أو   أساليب  أيضاً أن يساعد يف حتديد اجلزء من الربنامج الذي ميكن تنفيذه باعتماد             

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن بعـض املؤسـسات           . مقدمي اخلدمات التجارية  طريق  
 إقامة عالقة شراكة جيدة، مثل مفوضية شؤون الالجئني وصـندوق األمـم             حترص على  إذ

املتحدة للسكان وبرنامج األغذية العاملي، تقوم على حنوٍ متزايد بتقييمات وحتريات متعمقـة             
  . بالتشاور الوثيق مع شركاء التنفيذ املعنيني

 الذين يقدمون يف    وكثرياً ما تعمل وكاالت األمم املتحدة مع عدد من شركاء التنفيذ            -٥٥
أو كيانات أخرى مثل البنك /الوقت نفسه خدمات إىل وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة و      

ازدواجيـة يف   وكشفت حتقيقات عـن     . العاملي واملفوضية األوروبية، وتوفر هلم املوارد الالزمة      
ـ            العقود  /الفواتري صوص يف إطار خدمات يقدمها شركاء التنفيذ إىل جهات ماحنة متعـددة خب

وهذا خطر كامن ال بد من معاجلتـه        ). انظر الفصل احلادي عشر   (أنشطة تتعلق بنفس الربامج     
وميكن أن يتحقق ذلك على أكمل وجه يف        . والتخفيف من أثره، وإن كان غري واسع االنتشار       

ونظراً إىل  . مرحلة مبكرة من عملية االختيار عن طريق تقييمات أولية وحتريات متعمقة وشاملة           
يريات املتكررة يف مالك موظفي شركاء التنفيذ، تكون هذه التقييمات صاحلة لفترة زمنيـة              التغ

  . حمدودة، أو ميكن جتديدها يف حالة شريك تنفيذ معني حسب الظروف
وُيتوقع أن يفضي تنفيذ التوصية التالية إىل إضفاء املزيد من الفعالية على عملية اختيـار         -٥٦

  . متثاهلم للسياسات واملبادئ التوجيهية القائمة املتعلقة بشركاء التنفيذشركاء التنفيذ وإىل تعزيز ا

  ٤التوصية 
تـوا عمليـات    ّبينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يث          

 واختيارهم، وينبغي أن تكون هـذه العمليـات مـصممة           التنفيذُمحكمة لتقييم شركاء    
به احملتملة وللتأكـد مـن      املرتبطة  اطن ضعفه واملخاطر     ومو التنفيذلتحديد قدرة شريك    

  . مقدرته على الوفاء بشروط إجناز الربنامج
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  الوطينوالتنفيذ الوطين التدبري   -سادساً  

   الوطينالتنفيذ/الوطينالتدبري طرائق   -ألف  
كما ذُكر آنفاً، ُتعد الكيانات احلكومية شركاء رئيسيني لعدد من مؤسسات منظومة              -٥٧
واستجابةً إلعالين باريس وروما، والقرارات     . مم املتحدة يف تنفيذ الربامج واألنشطة وإجنازها      األ

املنظمات األعضاء يف اللجنة    تتبع  ،  )٦٧/٢٢٦ و ٦٢/٢٠٨ و ٤٧/١٩٩(للجمعية العامة   التالية  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة، وصـندوق األمـم             (التنفيذية  

والتنفيـذ  الـوطين   أساساً األسلوب املوّحد للتدبري     ) ملتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العاملي    ا
  . )٦(الوطين سعياً إىل دعم السيطرة الوطنية وبناء القدرات

أسلوب التدبري  وقد أعدت هذه املنظمات مبادئ توجيهية وإجراءات مفصلة لتفعيل            -٥٨
مم املتحدة اإلمنائي، مثالً، عـدد مـن الـسياسات          فلدى برنامج األ  .  الوطين التنفيذ/الوطين

والتنفيـذ  الـوطين   بأسلوب التدبري   اً للمشاريع اليت ُتنجز     واإلجراءات اليت متثل إطاراً قانوني    
لترتيبـات  "الوطين؛ وتستفيد اليونيسيف من مجلة مبادئ توجيهية، منها املبادئ التوجيهيـة            

 األمم املتحدة للسكان لوائح وقواعد وإجراءات ؛ ويستخدم صندوق"الوطنينيالتدبري والتنفيذ   
ولدى مؤسسات ووكـاالت متخصـصة      . مماثلة ملا يستخدمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

 الوطين، مبادئها التوجيهيـة اخلاصـة لتنفيـذ         التنفيذ/الوطينأسلوب التدبري   أخرى، ال تتبع    
ومنظمة الصحة  الفاو  فتشان أن   والحظ امل . مشاريع مشتركة مع الكيانات احلكومية الوطنية     

 التنفيـذ /الوطينأسلوب التدبري عملهما مع أسلوب العاملية اختذتا مؤخراً خطوات حنو مواءمة       
  . اخلاصةأعماهلما الوطين، مع مراعاة مناذج 

التنفيذ الوطين ملشاريع   "، بشأن   ٢٠٠٨وقد تناول تقرير وحدة التفتيش املشتركة لعام          -٥٩
التنفيذ الـوطين، وحـدد     /، القضايا املتعلقة بالتدبري الوطين    )JIU/REP/2008/4" (التعاون التقين 

وقد أشـار هـذا التقريـر إىل أن         . التحديات والدروس املستفادة من تنفيذ هذين األسلوبني      
اعتماد أكرب على الذات على الصعيد الوطين من خالل         ) أ: (األسلوبني يهدفان إىل حتقيق ما يلي     

االسـتدامة  ) ب(رات اإلدارية واخلربات التقنية للمؤسسات واألفـراد؛        استخدام وتعزيز القد  
 باألنـشطة   املعزَّزة للربامج واملشاريع اإلمنائية من خالل تنمية السيطرة الوطنية واحمللية وااللتزام          

التخفيف من عبء العمل وإدماج الربامج الوطنية من خالل االستخدام املتزايد           ) ج(اإلمنائية؛  
وأشار التقرير، يف إطار استنتاجاته، إىل أن عملية التنفيذ         . راءات الوطنية املناسبة  للنظم واإلج 

اليت تقودها احلكومة تقتضي أن تتحمل مؤسسات األمم املتحدة والشركاء احلكوميون خماطر            
وينبغي ختفيف هذه املخاطر عن طريق تشجيع الـسياسات         . أكرب يف حتقيق التنمية املستدامة    

  . ة اليت تنهض بعملية املساءلة وببناء القدراتالوطنية السليم
__________  

 . مناقشة لتعريف كل من التنفيذ الوطين واإلعمال الوطينJIU/REP/2008/4ترد يف الوثيقة  )٦(
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وباإلضافة إىل ذلك، الحظ التقرير أن عدداً من املؤسسات األخرى يف منظومة األمم               -٦٠
املتحدة ختصص حيزاً حمدوداً للتدبري الوطين بوصفه أسـلوباً مـن أسـاليب تنفيـذ براجمهـا           

 التدبري الوطين على نطاق حمدود      ومشاريعها، وحتتفظ بعض هذه املؤسسات باحلق يف استخدام       
ومن األسباب اليت سيقت هلذه القيود أن املؤسسات ال حتّول          . أو عدم استخدامه على اإلطالق    

وأشارت مؤسسات أخرى إىل أهنا، رغم توقيعها       . األموال بشكل مباشر إىل احلكومات املتلقية     
يف إطار نظمها اخلاصـة عـن   على اتفاق مع احلكومة، اليت هي مالكة الربنامج، تبقى مسؤولة  

  .اإلدارة الكلية لألموال اليت ُتنقل يف إطار التدبري الوطين واإلبالغ عن هذه األموال

  السيطرة الوطنية وبناء القدرات  -باء  
يف سياق هذا االستعراض، استطلع املفتشان بعض القضايا املـذكورة يف التقريـر               -٦١

وقـد  .  األمم املتحدة من خالل احلكومات الوطنيـة       إليه آنفاً واملتعلق بتنفيذ أنشطة     املشار
أفرزت املقابالت امليدانية، واالستعراضات املكتبية، واملؤلفات احلديثة عن هـذا املوضـوع            

  . مالحظات معينة
وتتمثل أوىل املالحظات يف إدراك العاملني يف منظومة األمم املتحدة الذين جـرت               -٦٢

 أن االلتزامات اليت قطعها اجملتمع الدويل علـى نفـسه           مقابلتهم، واحلكومات املضيفة أيضاً،   
خالل العقد األخري بأن ينقل إىل الكيانات الوطنية مزيداً من املسؤولية عن تنفيذ الـربامج مل                

فقد أشار معظم من جرت مقابلتهم      . تكن يف مجيع احلاالت التزامات قوية كما كان متوقعاً        
ات األمم املتحدة املختلفة من التزام عام باسـتخدام         إىل أنه رغم ما ورد يف اإلعالنات وقرار       

النظم الوطنية وببناء القدرات الوطنية، مل يكن من الواضح بدرجة كافية املقصود من عبارات              
املشاريع، وتوفري  /إجناز الربامج "، و "اإلشراف العملي على التدبري والتنفيذ الوطنيني     : "من قبيل 

توليفة من بعض   "، و "تحدة نيابة عن احلكومات الوطنية    السلع واخلدمات من جانب األمم امل     
فقد وجد املديرون واملوظفون الذين جرت مقابلتهم صعوبات يف         ". جوانب كلتا الصيغتني    

  .اإلجابة عن هذه األسئلة أو مناقشتها من واقع خرباهتم يف العمل
ا أمانة األمـم  وقُدمت مالحظات مماثلة، مثالً يف الدراسات االستقصائية اليت وجهته    -٦٣

 حلكومات البلدان املستفيدة من الـربامج، وللمنـسقني         ٢٠١٣ و ٢٠١٢املتحدة يف عامي    
 وقد طلبت اجلمعية العامـة،      .)٧(املقيمني يف سياق االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات        

، وضع هنج مشترك وإطار عمل لقياس التقدم احملـرز يف           ٦٧/٢٢٦ من قرارها    ٦٣يف الفقرة   
__________  

 بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة          ٦٧/٢٢٦تنفيذ قرار اجلمعية العامة     "انظر   )٧(
، )E/2013/94( "تقرير األمني العام  : أجل التنمية األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من          

 اليت ُوجهـت إىل حكومـات   ٢٠١٢الذي يقدم معلومات إضافية عن الدراسات االستقصائية األربع لعام       
 أفرقة األمم املتحدة، ورؤسـاء أفرقـة        مجيع البلدان املستفيدة من الربامج ومجيع املنسقني املقيمني، وأعضاء        

 . إدارة العمليات على املستوى القطري، ومنظمات اجملتمع املدين يف البلدان املستفيدة من الربامج
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وترد اخلطوات اليت ينبغي اختاذها هلذا الغرض       . درات يف البلدان املستفيدة من الربامج     تنمية الق 
  . يف خطة عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات

ورغم ما تقدم ذكره، مل يعثر املفتشان على أية دراسة شاملة مستقلة بشأن النتـائج                 -٦٤
املتحدة، من حيث السيطرة الوطنية، والتنـسيق        حتققت على نطاق منظومة األمم       يتالفعلية ال 

على صعيد املنظومة يف جمال بناء القدرات وفقاً لالستعراض الشامل للسياسات الذي جيـري             
كل ثالث سنوات، واالستعراض الذي جيري كل أربع سنوات، أو بشأن مسألة مـن هـو                

وباستثناء عدد حمدود من التقييمات الـيت       . وحتقيق النتائج املسؤول النهائي عن إجناز الربامج      
، يبـدو أن معظـم      )٨(أجرهتا مؤسسات معينة ملعاجلة هذا ملوضوع يف إطار عملياهتا الذاتية         

مؤسسات األمم املتحدة مل تتعمق يف دراسة مدى تأثري تدخالت مؤسسات األمم املتحدة يف              
ويرى املفتشان أن هذه املـسألة      . ه التدخالت السيطرة الوطنية، وبناء القدرات، وتبعات هذ     

ينبغي أن تكون موضوعاً للتأمل اجلماعي فيما بني كيانات منظومة األمم املتحدة وموضوعاً             
  .لدراسة شاملة على نطاق املنظومة

ومثة مالحظة أخرى اسُتخلصت من املقابالت اليت جـرت يف املقـار واملكاتـب                -٦٥
قوم هبا عدد من الوكاالت اإلمنائية التابعة لألمم املتحدة من أجل           امليدانية، هي املمارسة اليت ي    

أو اإلشراك املباشر للمكاتب القطرية     /زيادة إجناز براجمها من خالل التنفيذ املباشر البحت، و        
لألمم املتحدة يف تقدمي خدمات إىل الكيانـات الوطنيـة، مثـل إدارة املـوارد البـشرية،                 

نشأت بعض املؤسسات أيضاً وحدات يف الوزارات احلكومية        وأ. واملشتريات، وما إىل ذلك   
وتشري . الوطين لتنسيق عملية إجناز الربامج    التنفيذ  الوطين أو   التدبري  الوطنية يف إطار ترتيبات     

املعلومات املقدمة إىل املفتشني إىل أن ذلك ميثل، من جانب، هنجاً مفيداً لـدعم القـدرات                
 ضرورة توخي املزيد من احلذر للتأكد مـن أن هـذه            ومن جانب آخر، أشري إىل    . الوطنية

الوحدات التابعة للوزارات احلكومية الوطنية تركز على كل من التنسيق، ونقل املعرفة، وبناء             
القدرات، ومهام اخلدمات االستشارية، وال تشارك مشاركةً مباشـرة يف التنفيـذ الفعلـي              

  ". كم الواقعالتنفيذ املباشر حب"للربامج، فتنتقل بذلك إىل وضع 
وتشري التقارير إىل أن أحد اجلوانب ذات الصلة مبا تقدم هو أن بعض احلكومـات                 -٦٦

الربامج أو املشاريع بشكل مباشر من جانب وكـاالت األمـم           تنفيذ  أو  تدبري  الوطنية ختتار   
وقد ُيعزى ذلك إما إىل افتقار احلكومة إىل القدرة على التنفيذ ورغبتها يف جتنـب               . املتحدة

خطر الفشل احملتمل وآثار ذلك على التمويل املُقدم من اجلهات املاحنة، أو إىل ضعف رغبـة                
 حبسب مقتضى احلال يف البلدان      -احلكومة يف بناء القدرات وحتمسها للتنفيذ الفعلي للربامج         

  . ذات الدخل املتوسط
__________  

)٨( UNDP, Evaluation of UNDP Contributions to Strengthening National Capacities, December 2010; 
UNFPA, Evaluation Report No.20, UNFPA’s Support to National Capacity Development 
Achievements and Challenges, September 2003; and WFP, Evaluation of WFP’s Capacity 

Development Policy and Operations, May 2008. 
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ئة تقل  ويتعلق جانب آخر حبرص عدد من مؤسسات األمم املتحدة على العمل يف بي              -٦٧
ويشعر معظم موظفي األمم املتحدة الذين جرت مقابلتهم يف املوقع أن بنـاء             . فيها املخاطر 

ويتطلب ". التنفيذ"ال على عنصر    " القدرات"القدرات يستلزم جهداً متفانياً يركز على عنصر        
ذلك، بداهةً، أن تتحمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة، يف حاالت معينة، خماطر أكرب عند              

 وأن  - الذين قد ال تتوافر لديهم وسائل إجناز برنامج مـا            -لتعامل مع الشركاء احلكوميني     ا
وقد تكون املخاطر املرتبطة بالتنفيذ     . تبذل جهوداً لدعم الشركاء احلكوميني يف غضون ذلك       

من خالل هؤالء الشركاء احلكوميني أكرب كثرياً من املخاطر اليت ينطوي عليها التنفيذ املباشر              
ويف سياق بيئة عمل تستدعي زيادة املساءلة وزيـادة         .  عن طريق املنظمات غري احلكومية     أو

الدول األعضاء املاحنة إزاء الغش والفساد، من جانب القيمة مقابل املال، وتزايد عدم التسامح 
يكون الشاغل األساسي ملؤسسات األمم املتحدة هو ضمان إجناز الربامج وفقـاً لوالياهتـا              

يبـدو   فقد حيدث بالفعل بناء القدرات، ولكن العملية تتخذ فيمـا         . ملفروضة عليها وللوائح ا 
  . شكل تدريب عرضي أكثر منه حمور تركيز التدخل

ويشري املفتشان إىل أن لدى عدد من الوكاالت برامج عدة مكرسة لبناء قـدرات                -٦٨
يات منظومـة   الكيانات احلكومية، وإىل وجود عدد من التدخالت الناجحة يف مجيع مـستو           

. حمددة اهلدف ترمي إىل بناء القدرات      األمم املتحدة تبني ما ميكن إجنازه عند تنفيذ مبادرات        
بأسـلويب التـدبري    رغم ذلك، فإن التحديات والوقائع املتعلقة بإجناز الـربامج واملـشاريع            

 الوطين، وما يصاحب ذلك من خماطر وتكاليف إضافية، تشكل عوامل جيـب             التنفيذ/الوطين
ورأى العديد ممن جرت مقابلتهم أن تقاسم املخاطر فيما بني الـدول            . أن تؤخذ يف االعتبار   

األعضاء املاحنة، ومؤسسات األمم املتحدة، واحلكومات املتلقية، جمال ينبغي استطالعه بدرجة    
. أكرب فيما بني اجلهات املختلفة صاحبة املصلحة من أجل إتاحة بيئة أنسب لنجاح التدخالت        

 الوطين يعكس يف الظـاهر      التنفيذ/الوطينالتدبري  الرغم من أن إجناز الربامج عن طريق        وعلى  
خياراً حمفوفاً مبخاطر أكرب يف األجل القصري، فإن تنفيذ قرارات األمم املتحدة املذكورة أعاله              

  . من شأنه أن يفضي إىل حتقيق مزايا وفوائد يف األجل الطويل
صية التالية إىل إشراك شركاء التنفيذ بقدر أكـرب مـن           وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التو      -٦٩

  . الفعالية والكفاءة

  ٥التوصية 
ينبغي للجمعية العامة، يف سياق االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات ومتاشياً         

مع اجلهود الراهنة من أجل وضع إطار مشترك داخل األمم املتحدة لقياس التقدم احملـرز              
الوطنية، أن تكلّف بإعداد دراسة على نطاق املنظومة من أجـل           يف جمال تنمية القدرات     

الوقوف على مدى فعالية النُُّهج واملبادرات والنظم املتصلة بشركاء التنفيذ ومدى تأثريها            
يف تعزيز القدرات الوطنية وتشجيع السيطرة الوطنية يف إجناز الربامج واألنشطة من أجل             

  . التنمية املستدامة



JIU/REP/2013/4 

23 GE.14-00539 

  ية الصكوك القانونيةتعدد  -سابعاً  
تستخدم املؤسسات جمموعة متنوعة من الصكوك القانونية إلشراك شركاء التنفيـذ،       -٧٠

. وقد وضعت للغرض مناذج خمتلفة لالتفاقات اليت تربمها مع خمتلف فئات شـركاء التنفيـذ              
وعادة ما ُتستخدم مذكرات التفاهم يف حالة الشركاء احلكـوميني واملنظمـات احلكوميـة          

لية، بينما تربم كتب موافقة أو رسائل تفاهم أو اتفاقات مماثلة يف حالة املنظمات غـري                الدو
وعندما تقوم مؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة بإشراك        . احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين   

مؤسسة أخرى تابعة لألمم املتحدة لالضطالع بدور شريك التنفيذ، غالباً ما ُيستخدم منوذج             
مكتب األمم املتحدة لتنـسيق العمليـات       / تعّده جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     اتفاق موحد 

  .وعادة ما ُتكمَّل االتفاقات بوثائق املشاريع ووثائق أخرى داعمة. اإلمنائية
وقد وضعت بعض املؤسسات، ال سيما املؤسسات العاملـة يف قطـاع املـساعدة             -٧١

قات احتياطية مع شركاء ُيختـارون مـسبقاً       اإلنسانية، إجراءات عاجلة، وهي تستخدم اتفا     
وقـد تـشمل الـصكوك      ). انظر الفصل الثالث عشر   (حلاالت الطوارئ وأوضاع األزمات     

مثل االتفاقات املربمة بني مفوضـية شـؤون الالجـئني،          (القانونية األخرى اتفاقات ثالثية     
ات غـري حكوميـة   ؛ واتفاقات عاملية مع منظم   )واحلكومة املضيفة لالجئني، وشركاء التنفيذ    

مثل مذكرة التفاهم العاملية مع برنامج األغذية العاملي بشأن ترتيبات العمل التعاونيـة             (دولية  
: ويف حالة منظمة الصحة العاملية، قد تشمل الترتيبات ما يلي        ). مع منظمة غري حكومية دولية    

اقـات  اتفاقات إلجناز عمل، وهي ُتستخدم يف سياق التعاقد على سـلع وخـدمات؛ واتف             
اخلدمات التقنية، وهي ُتستخدم يف سياق البحث والتطوير يف الطب الـسريري؛ وترتيبـات    
التعاون املايل املباشر يف حالة الدفعات اليت تسددها منظمة الصحة العاملية لتغطيـة تكـاليف               

  . البنود اليت تتحملها احلكومات إن مل تدفعها املنظمة
 مؤسـسات  الف الصكوك القانونية اليت تستخدمهويقدم املرفق السادس موجزاً ملخت     -٧٢

  . األمم املتحدة إلشراك شركاء التنفيذ
صندوق (وجتدر مالحظة أن عدداً من املؤسسات، مثل األمانة العامة لألمم املتحدة              -٧٣

ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات      ) بناء السالم، وصندوق األمم املتحدة للدميقراطية     
التمويل للغري عن طريق املنح، وأهنا تربم هلذا الغرض اتفاقات لتقدمي املنح مـع    واجلرمية، تقدم   
شركاء التنفيذ من حيث مـصدر      اتفاقات  املنح عن   اتفاقات  وبينما ختتلف   . املنظمات املتلقية 

 فـإن   -عادة من خارج امليزانية العادية، وختصص األموال لربنامج حمـدد           يكون   -التمويل  
ت املتلقية للمنح، وتقييمها األويل، والتحري عنها، ورصدها، ومراجعـة          عملية اختيار اجلها  

حساباهتا، واإلبالغ عنها، واملسائل املتعلقة مبساءلتها، كل ذلك مياثل ما يناظره يف االتفاق مع 
ولذلك، جيوز تطبيق التوصيات الواردة يف هذا التقرير بشأن تلك املـسائل            . شركاء التنفيذ 

.  على أن تؤخذ خصائص اتفاقات املنح يف االعتبار حبـسب االقتـضاء            على اتفاقات املنح،  
وباملثل، تنطبق التوصيات أيضاً على طرائق التنفيذ يف سياق الـصناديق املتعـددة املـاحنني               
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والصناديق اجملمِّعة األخرى، مثل مرفق البيئة العاملية، والصندوق االستئماين املتعدد املـاحنني،            
  .شطة اإلنسانية، وصندوق مواجهة الطوارئوالصندوق املشترك لألن

   اجليدة ة وفقاً للممارسشركاء التنفيذحتديث اتفاقات   -ألف  
خيتلف مضمون االتفاقات النموذجية اليت ُتستخدم مع خمتلف فئات شركاء التنفيذ،             -٧٤

وحتدد هذه االتفاقات اإلطار الرئيسي للتعاون وأسلوب العمل، مبا يف      . من مؤسسة إىل أخرى   
 األطراف وواجباهتم، وطرائق التنفيذ، وترتيبات اإلبالغ       تذلك أهداف املشروع، ومسؤوليا   

وترد يف املرفق السابع قائمة باألحكـام األكثـر اسـتخداماً           . والرصد ومراجعة احلسابات  
واالشتراطات الدنيا املدرجة يف االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ، سواء يف االتفاق ذاته أم              

  . ئق املشروع املرفقةيف وثا
ويف سياق استعراض عينة من االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ، الحظ املفتـشان               -٧٥

أن االتفاقات ال تشتمل مجيعها على األحكام الضرورية اليت تضمن محاية مصاحل املؤسسات             
لغـري  فمثالً، مل تدرج بعض املؤسسات يف االتفاقات حقوق ا        . وحقوقها على النحو املناسب   

ومن أمثلة املمارسات اجليدة يف هـذا       . واملتعاقدين من الباطن يف التحري عن شركاء التنفيذ       
الصدد، املبادرات اليت أطلقتها مؤسسات مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيـسيف،            

ر ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومفوضية شؤون الالجئني، واليت تعاجل هذا القصو           
  .بإضافة أحكام مناسبة إىل اتفاقاهتا املوحدة

أوجه قصور تتعلق باألحكام ذات الصلة مبكافحة اإلرهـاب ومكافحـة           أيضاً  ومثة    -٧٦
الفساد، واألحكام املتعلقة برد املمتلكات، واألحكام املتعلقة باستخدام شـعار املؤسـسات            

ء التنفيـذ، واألحكـام املتعلقـة       وحقوقها يف امللكية الفكرية، واملشتريات اليت جيريها شركا       
األخرى عدم وجود أحكـام بـشأن املـسؤوليات    أوجه القصور   وتشمل  . بالقانون املنطبق 

القانونية املترتبة على أنشطة شركاء التنفيذ، أو حقوق امللكية فيما يتعلق باملعدات املقدمة إىل              
 إىل مدونة قواعد سلوك     وأخرياً، ليست مجيع االتفاقات تتضمن إشارة رمسية      . شركاء التنفيذ 

  . تشترط االعتراف هبا أو
وكما ذُكر آنفاً، ميكن أيضاً جتنب خماطر حصول شركاء التنفيذ على أموال إضافية               -٧٧

من جهات ماحنة أخرى من أجل الربنامج نفسه، أو حتميل التكاليف العامة نفـسها علـى                
م الشريك باإلفـصاح ملؤسـسة      اجلهات املاحنة املتعددة، وذلك بإدراج حكم يف االتفاق يلز        

وقد أدرجـت بعـض     . األمم املتحدة عن أي أموال إضافية يتلقاها من أجل املشروع نفسه          
املؤسسات، مثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومفوضية شؤون الالجئني، شـروطاً            

  .هلذا الغرض يف االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ
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ألحكام والشروط اليت مل تدرجها مؤسسات منظومة األمم         بعض ا  ١ويبني اجلدول     -٧٨
املتحدة، على حنو متسق، يف االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ، واليت يرى املفتـشان أهنـا        

وُيشار أيضاً إىل املرفق السابع الـذي يتـضمن         . مهمة حلماية مصاحل املؤسسات وحقوقها    
  . أحكاماً وشروطاً إضافية

  ١اجلدول 
  الشروط املهمة اليت مل ُتدرج على حنو متسق يف االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ/األحكام

 حقوق الغري واملتعاقدين من الباطن يف التحري •
 الشروط املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومكافحة الفساد •
 اشتراط اإلبالغ الفوري عن أي غش ُيكتشف  •
 ونتائج أعمال شركاء التنفيذمؤشرات األداء فيما يتعلق بأنشطة وحصائل ونواتج  •
 شركاء التنفيذ ينجزها عمليات الشراء والتعاقد من الباطن اليت  •
 الشروط املتعلقة بالقانون املنطبق  •
 األحكام املتعلقة بامللكية الفكرية واستخدام شعار املؤسسات •
 حتديد املسؤوليات القانونية النامجة عن أنشطة شركاء التنفيذ •
 التنفيذ باملعدات املقدمة لشركاء حقوق امللكية املتصلة •
 اشتراط وضع مدونة قواعد سلوك لشركاء التنفيذ واالعتراف هبا •
يتلقاها شركاء التنفيذ من جهات ماحنـة        حكم بشأن اإلفصاح عن األموال اليت      •

  يف إطار املشروع أخرى

ألسـاس  ومتثل مذكرات التفاهم وكتب املوافقة، والوثائق املماثلة، جزءاً مهماً من ا            -٧٩
ولكي تـؤدي هـذه     . الذي يستند إليه شركاء التنفيذ يف عملهم ويف حتقيق النتائج املنشودة          

الوثائق دوراً فعاالً، ينبغي أن تتضمن عناصر أساسية تغطي مجيع املراحـل واجلوانـب ذات               
  .املشروع/الصلة بتنفيذ الربنامج

 التنفيذ بقدر أكـرب مـن       إشراك شركاء  وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل        -٨٠
  .الفعالية والكفاءة

  ٦التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يعززوا اتفاقات شركاء             
وسائر الصكوك القانونية انسجاماً مع املمارسات اجليدة، حبيث ُتدرج مجيع األحكـام            التنفيذ  

  . الالزمة حلماية مصاحل مؤسساهتم وحقوقها
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  االتفاقات الضيقة النطاق  -باء  
أبرمت عدة مؤسسات، مثل مفوضية شؤون الالجئني، وموئـل األمـم املتحـدة،               -٨١

واليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية، اتفاقات مع شركاء التنفيذ إلجناز مشاريع صغرية احلجم 
 وختـضع   وتنص تلك االتفاقات على أحكام أقل صـرامةً       . تتضمن قدراً حمدوداً من املوارد    

وأشار من جرت   . إلجراءات املوافقة حسب عمليات تفويض السلطة املطبقة يف كل مؤسسة         
مقابلتهم إىل أن هذه االتفاقات حتد من العبء اإلداري امللقى على عاتق املؤسسات، وتقلل              

ويتضمن املرفق السادس، يف    . من تكاليف العمليات التجارية، وتسمح باختاذ قرارات سريعة       
. ر، معلومات عن املؤسسات اليت أبرمت اتفاقات ضيقة النطاق مع شركاء التنفيـذ            مجلة أمو 

بأن تنظـر يف    ويوصي املفتشان املؤسسات    . ويورد املرفق الثامن منوذجاً التفاق ضيق النطاق      
وضع واعتماد اتفاقات ضيقة النطاق مع شركاء التنفيذ، إن مل تكن قامت بذلك فعـالً،               

  . السلطة املناسبوذلك وفقاً إلجراء تفويض 

  تكاثر االتفاقات مع شركاء التنفيذ  -جيم  
الحظ املفتشان اجتاه بعض املؤسسات حنو االتفاق مع عدد كبري جداً من شـركاء                -٨٢

فبدالً من إبرام اتفاق واحد مع شريك لتنفيذ الربنامج أو املشروع بأكمله، تربم بعض              . التنفيذ
وُيعزى ذلك  . املشاريع/غ أقل، تشمل أجزاء من الربامج     املكاتب القطرية اتفاقات متعددة، مببال    

وقـد أشـار   . على املستوى القطريالسلطة بعتبة املوافقة وتفويض القيود املتصلة أساساً إىل  
العاملون امليدانيون إىل أن إجراءات املوافقة، مبا يف ذلك إجراءات احلصول على موافقة املقر،              

لتنفيذ، تستغرق وقتاً طويالً وتتسم بالتعقد، وتزيـد مـن          أو موافقة اللجان املعنية بشركاء ا     
ورغم ذلك، من املسلَّم به أن االبتعاد عـن هـذه           . العبء اإلداري، وتؤخر تنفيذ املشاريع    

املمارسة ال يتوافق مع القواعد املتفق عليها لتفويض السلطة، ويـضعف عمليـة االختيـار               
قات اليت ينبغي رصدها، ومـن مث زيـادة        والضوابط املوضوعة، ويسفر عن زيادة عدد االتفا      

  . املخاطر الكلية
ويف هذا الصدد، تشري تقارير مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني على حنـو              -٨٣

متكرر إىل العدد الكبري من االلتزامات غري املسددة، مما يزيد من العدد املرتفع أصـالً مـن                 
ويف سياق  .  ويؤدي إىل تكاليف إدارية إضافية     االتفاقات السارية املفعول مع شركاء التنفيذ،     

معاجلة شواغل مراجعي احلسابات، بذلت عدة مؤسسات، مثل اليونيسيف وبرنامج األمـم            
املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، جهوداً لتقليص عدد             

 اجليدة لتقليص عدد االتفاقـات الـسارية        وتشمل التدابري اإلضافية  . االلتزامات غري املسددة  
اخلاصة باملكاتب القطرية يف    مثل آلية املتابعة املالية     (املفعول وضع أدوات جديدة للرصد املايل       

ة اإللكترونية مع شـركاء التنفيـذ       أو ُنظم مثل الوصلة البيني    ) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
  .تسمح بتصفية الُسلف من خالل اإلنترنت
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وينبغي حتقيق توازن بني الضوابط الضرورية واالمتثال لإلجراءات املتفـق عليهـا،              -٨٤
يسمح ببعض املرونة يف احلاالت اليت تكون فيها هذه الضوابط الزمة ومناسـبة لتقليـل                مما

  .العبء اإلداري
بأن يقوم الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحـدة         ويوصي املفتشان     -٨٥
مراجعة العتبات القائمة ونظام تفويض السلطة للمكاتب القُطرية فيما يتعلـق   ) أ: (يلي مبا

بإبرام اتفاقات مع شركاء التنفيذ، مع مراعاة دور اللجان القُطرية املعنية بشركاء التنفيذ؛             
تعديل األحكام املتعلقة بالعتبات، حبسب الضرورة، مبا حيقق املرونة اإلداريـة مـع             ) ب(

  .ط مناسبة لضمان االمتثالاإلبقاء على ضواب

االتفاق املوحد جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن نقل املوارد بني وكالتني من              -دال  
  وكاالت األمم املتحدة

وضعت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وأقرت منوذج اتفاق موحداً لنقل املوارد بني              -٨٦
وميثل هـذا االتفـاق     . )٩(ىل مذكرة توجيهية  وكالتني من وكاالت األمم املتحدة، باإلضافة إ      

 عاماً ينظم العالقة بني وكالتني تعمالن يف شراكة وتنقل إحدامها موارد            هيكالً/املوحد منوذجاً 
إىل األخرى لتنفيذ أنشطة برناجمية، كما يتيح االتفاق خيارات أمـام الوكـاالت الختيـار               

  . شركائها وفقاً للظروف
ؤسسات األمم املتحدة تستخدم يف الوقت الراهن منوذج اتفاق         وأُبلغ املفتشان بأن م     -٨٧

يف ويوصي املفتـشان،    . جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية يف مجيع احلاالت اليت يناسبها االتفاق         
سياق تأييدمها القتراح جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، بأن تستخدم مؤسـسات األمـم             

عة بشأن نقل املوارد بني وكالتني مـن وكـاالت          املتحدة منوذج االتفاق املوحد للمجمو    
األمم املتحدة، حيثما يتسىن ذلك، هبدف تقليل تكاليف العمليات التجارية وتيسري حتقيق            

  . االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة

__________  
)٩( UNDG, Fiduciary Management Oversight Group, “Guidance note on transferring contributions 

from one UN agency to another for the purpose of programmatic activities, March 2011”. 
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  الرصد والتقييم  -ثامناً  
ركاء التنفيـذ  ال غىن عن الرصد والتقييم الفعالني لضمان إنفاق املوارد املخصصة لش      -٨٨

  . يف الغرض املنشود، ولتحقيق األهداف والنتائج املتوخاة
ولوحظ يف معظم املؤسسات اليت جرى استعراضها أن االتفاقات املربمة مع شركاء              -٨٩

املـشاريع الـيت    /التنفيذ، ووثائق املشاريع ذات الصلة، تتضمن نبذة عن إطار رصد الربامج          
دد هذا اإلطار، يف مجلة أمور، مسؤوليات شركاء التنفيذ         وحي. ينفذها الشركاء واإلبالغ عنها   

وأنشطتهم ونتائجهم، باإلضافة إىل اُألطر الزمنية وامليزانيات اخلاصة بأعماهلم، ونوع وتـواتر   
وحيدد اإلطار أيضاً جـداول  . اإلبالغ من جانب شريك التنفيذ، وأنشطة الرصد املتفق عليها        

وخيتلف إطار الرصد واإلبالغ املستخدم من جانب       .  املُحرز األقساط استناداً إىل التقدم   /الدفع
  .املؤسسات حبسب نوع املشروع، ونوع التدخل، وبيئة التنفيذ

والحظ املفتشان أن عدداً من مؤسسات األمم املتحدة بذلت جهوداًَ متـضافرة يف               -٩٠
 أكثر انتظاماً ومشلت هذه اجلهود مراجعةً. السنوات األخرية لتعزيز عملية رصد شركاء التنفيذ

للتقارير الواردة من شركاء التنفيذ، وتزايد تواتر الزيارات امليدانيـة واملعاينـات املوقعيـة،              
وحتديث وتنقيح مبادئها التوجيهية املتعلقة بالرصد، مثل إصدار إجراءات التشغيل املوحـدة،            

  .)١٠(ني امليدانينييف ذلك القوائم املرجعية، لرصد أعمال شركاء التنفيذ من جانب املوظف مبا
 هـو   ٢٠٠٦وكان الغرض من بدء تنفيذ النهج املنسق للتحويالت النقدية يف عام              -٩١

ويشمل . تنسيق التحويالت النقدية إىل شركاء التنفيذ، وتيسري رصد أعماهلم على حنو أفضل           
ـ /إطار النهج املنسق للتحويالت النقدية، الذي أعدته جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة        ب مكت

األمم املتحدة لتنسيق العمليات اإلمنائية، عناصر لرصد أداء شركاء التنفيـذ، وأداة لإلبـالغ             
، وُنظم املراجعة املالية ملـشاريع شـركاء        )استمارة اإلذن بالصرف وشهادة اإلنفاق    (املايل  
وتتمثل إحدى مزايا اإلطار يف استناد نظام الرصد إىل املخاطر اليت ُتحدد يف وقـت               . التنفيذ

غري أن مؤسسات األمم املتحدة مل تعتمد مجيعها إطار النـهج           . مبكر يف إطار عملية التنفيذ    
ويتناول الفصل العاشر التحديات واملسائل املتعلقة هبذا النـهج،         . املنسق للتحويالت النقدية  

  .هواجلهود الراهنة الرامية إىل تعزيز تنفيذ
__________  

جتدر مالحظة أن االحتاد األورويب، بوصفه شريكاً مهماً لألمم املتحدة ُيسهم بأكثر من مليار يـورو لـدعم                   ) ١٠(
دخلت حيز النفاذ اعتبـاراً مـن   (ية برامج ومشاريع املساعدة اخلارجية، أجرى تنقيحات لقواعده ولوائحه املال  

، مبا يف ذلـك مؤسـسات       )يف التنفيذ (، مما سيؤثر يف طريقة عمل االحتاد األورويب مع الشركاء           )٢٠١٤عام  
وتشمل التغيريات، مثالً، إدراج شرط أويل يضمن أن تكون نظـم شـركاء التنفيـذ               . منظومة األمم املتحدة  

كافية لضمان احلصول من شركاء التنفيـذ علـى         ) الشركاء اآلخرين و(املعمول هبا يف وكاالت األمم املتحدة       
ويف وقت  . قيمة مقابل املال، مبا يف ذلك ضمان استخدام املال يف الغاية املنشودة، وكشف أي خمالفات حمتملة               

إجراء هذا االستعراض، كانت عملية تنقيح قواعد وإجراءات االحتاد األورويب الواجبة التطبيق، مبـا يف ذلـك              
 .واعد وإجراءات هيئة املعونة األوروبية ومكتب املفوضية األوروبية املعين بالشؤون اإلنسانية، ال تزال جاريةق
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ت باحلاجة إىل مزيد من العمـل       ورغم التحسن امللحوظ، اعترف عدد من املؤسسا        -٩٢
وقد أعـرب مراجعـو احلـسابات       . لضمان وجود إطار قوي وفعال لرصد شركاء التنفيذ       

الداخليون مراراً عن قلقهم إزاء كفاية التوجيهات وإزاء عدم فعالية رصد شـركاء التنفيـذ               
ء التنفيذ ومن املسائل اليت الحظها املفتشان أن رصد شركا. وآليات اإلبالغ على أرض الواقع  

ال يزال يعتمد أساساً على التقدم احملرز وعلى التقارير اخلتامية املقدمة من شـركاء التنفيـذ                
. أنفسهم، ولكن ال يتحقق موظفو األمم املتحدة يف حاالت عديدة من املعلومـات املقدمـة              

عـد  وُت. تتم عمليات التحقق، إن أُجريت، بطريقة منهجية، وال تستند إىل تقييم املخـاطر             وال
الزيارات امليدانية إىل مواقع املشاريع، واملعاينات املوقعية، وتوافر الوثائق الداعمة، كاإليصاالت           

ولوحظ يف  . والقسائم وما إىل ذلك، هي االستثناء ال القاعدة بالنسبة إىل بعض املكاتب القُطرية            
أيضاً مـن عـدم     حاالت معينة أن املؤسسات ال تفتقر فحسب إىل آليات الرصد، وإمنا ُتعاين             

إمكانية االتصال املباشر باملستفيدين، ومن مث فإهنا تعتمد اعتماداً كامالً على املعلومـات الـيت               
  . تردها من شركاء التنفيذ دون حتقق كاٍف من البيانات واملعلومات املقدمة

إحدى العقبات الرئيسية أمام الرصد الفعال هي نقـص         وتشري املعلومات إىل أن       -٩٣
ويستلزم الرصد جمموعـات    . واخلربة التقنية ) البشرية وغريها ( من حيث املوارد     القدرات،

معينة من املهارات، مثل اخلربة املالية، ومهارات إدارة الربامج، ومعارف تقنية خاصة بالربامج             
 يفتقرون إىل خربة واسعة يف مراجعـة  نفمثالً، قد ال يتمكن موظفو الربامج، الذي      . واملشاريع
ملالية، من اكتشاف أوجه التضارب أو املشاكل يف التقارير املالية املقدمة من شركاء             البيانات ا 

التنفيذ، ومن جانب آخر، قد ال يتمكن املوظفون املاليون من إجراء تقييم مناسب لإلجنازات              
ومع ذلك، ُتجرى أنشطة الرصد يف املكاتب القُطرية أو يف املوقع مـن             . اليت حتققها الربامج  

وقد الحـظ  . ظفني العاملني يف الوحدات املكتبية احملدودة، بغض النظر عن خربهتم         خالل املو 
، ارير املراجعة الداخليـة للحـسابات  من جرت مقابلتهم، وهو ما أكدته أيضاً العديد من تق    

احلاجة إىل توجيهات أفضل بشأن عملية الرصد، مثل إجراءات التشغيل املوحدة، والقـوائم             
، واحلاجة أيضاً إىل تزويد العاملني بالتدريب املكثف يف جمال طرائـق            املرجعية، وما إىل ذلك   

الرصد، ال سيما يف احلاالت اليت يضطلع فيها بزيارات الرصد صغار املوظفني الذين ال تتوافر               
وال يزال  . لديهم املهارات املناسبة أو اخلربة الكافية بعمليات شركاء التنفيذ اجلاري مراجعتها          

  .زمة لرصد شركاء التنفيذ يشكل حتدياً رئيسياً ملعظم املؤسساتنقص املوارد الال
وأخرياً، ال يزال رصد أنشطة شركاء التنفيذ، يف املناطق اليت تعـاين مـن الـرتاع                  -٩٤
اخلارجة من الرتاع، ويف حاالت األزمات اإلنسانية، ويف املناطق اليت يتعذر الوصول إليها،              أو

  . سسات سعياً حثيثاً للتغلب عليهحتدياً مستدمياً تسعى معظم املؤ

  رصد مشاريع شركاء التنفيذ القائم على املخاطر  -ألف  
أوصى مراجعو احلسابات الداخليون واخلارجيون، يف عدة مناسبات، بـأن تـضع              -٩٥

لشركاء التنفيذ باالستناد إىل    مؤسسات منظومة األمم املتحدة وترسي إطاراً للرصد املنهجي         
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، لتنفيذ عدداً كبرياً مـن املـشاريع      ىل املؤسسات اليت تسند إىل شركاء ا      وبالنسبة إ . املخاطر
ويكون عدد موظفيها املعنيني برصد العمل حمدوداً، من شأن وجود إطار قوي للرصد القائم              

. على املخاطر أن ييسر عملية ختصيص املوارد الشحيحة للمشاريع األشد تعرضاً للمخـاطر            
، ينبغي حتديد املخـاطر ذات الـصلة، ووضـع    لتحري عنهتقييم شريك التنفيذ وا  ويف إطار   

وحيدد مستوى املخاطر، يف مجلة أمور، نطاق       . اخلُطط املناسبة للحد من املخاطر، مث تنفيذها      
الواجبـة، وبرنـامج    باحليطـة   أنشطة الرصد ونوعهـا، والتـدابري اإلضـافية املتعلقـة           

دمي الوثائق الداعمة، وترتيبات مراجعة     األقساط، وتواتر تقدمي التقارير، وطلبات تق     /املدفوعات
  . احلسابات، والزيارات امليدانية وزيارات الرصد، واملعاينات املوقعية

وبينما ُيالحظ أن إدارة املخاطر يف املؤسسات، والُنهج القائمة على املخـاطر إزاء               -٩٦
 على املخـاطر،    اجلوانب املختلفة لتنفيذ املشاريع، مبا يف ذلك هنج مراجعة احلسابات القائم          

أصبحت تشكل، على حنو تدرجيي، ممارسة موحدة يف العديد من مؤسسات األمم املتحـدة،   
فقد بدأت بعض املؤسسات، الـيت      . فإن األمر ليس كذلك فيما يتعلق بإدارة شركاء التنفيذ        

حّدثت مؤخراً سياساهتا ومبادئها التوجيهية املتعلقة بشركاء التنفيذ، يف عالج أوجه القصور            
  .تلك، ووضعت هنجاً قائماً على املخاطر إلدارة شركاء التنفيذ ورصدهم

وُتعد مفوضية شؤون الالجئني أحد األمثلة على ذلك، إذ تبذل جهوداً جديرة بالثناء               -٩٧
كمـا  . إلدماج ممارسات إدارة املخاطر يف مجيع العمليات ذات الصلة بإدارة شركاء التنفيذ           

وباإلضافة .  على املخاطر من أجل االختيار املسبق للشركاء        أداة قائمة  ٢٠٠٩أُعدت يف عام    
إىل ذلك، ويف إطار جهود أخرى، أُعدت مذكرة توجيهية ملكاتب مفوضية شؤون الالجئني،             
تتعلق برصد أداء شركاء التنفيذ وكيفية استخدام وتنفيذ هنج أكثر تنظيماً لرصـد شـركاء               

مؤخراً توجيهات سياساتية وإجرائية بشأن هنج قائم    وأُعدت أيضاً   . التنفيذ استناداً إىل املخاطر   
ويف برنامج األغذية العاملي، وبعد اسـتعراض أُطـر         . على املخاطر لالختيار املسبق للشركاء    

شركاء التنفيذ القائمة املتعلقة باملخاطر من أجل حتديد العمليات املشتركة لتقيـيم املخـاطر              
 على حنو فعال، تقرر إجراء دراسات حالة وعقد         واألدوات الالزمة إلدارة املخاطر املشتركة    

حلقات عمل مع الشركاء يف زمبابوي وجنوب السودان لضمان فهم كيفية تقاسم املخاطر             
وقد حددت حلقات العمل عدداً من النتائج اليت ُعرضـت الحقـاً يف             . يف البيئات امليدانية  

وكانت حلقات العمل . ٢٠١٣ مشاورات برنامج األغذية العاملي السنوية بشأن الشراكة لعام
املشتركة بشأن تقاسم املخاطر بني برنامج األغذية العاملي وشركاء التنفيذ مبثابـة منتـديات              

أو نطـاق   /فعالة إلجراء مناقشات صرحية بشأن املخاطر، ال سيما عندما يـؤدي حجـم و             
ل العاملني يف وقد شجعت حلقات العم. العمليات إىل استبعاد اآلليات الفعالة لتقاسم املخاطر   

برنامج األغذية العاملي وشركاء التنفيذ على تقاسم املخاطر يف سياق عملياهتم، مع تأكيـد              
  . أمهية األهداف واملخاطر املشتركة، وحتديد إجراءات التخفيف وملكيتها

أن أنشطة الرصد لدى بعض املؤسسات تـسترشد        ومع ذلك، الحظ املفتشان أيضاً        -٩٨
فمثالً، قـد   . و االعتبارات الظرفية أو العرضية، ال بعوامل اخلطر الفعلية        املالءمة أ باعتبارات  
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تتيسر زيارة برامج شركاء التنفيذ يف منطقة معينة نظراً إىل سهولة الوصول إليها، بينما يتعذر               
ويف حاالت أخرى،   . احملدقة هبا " املخاطر األعلى "تفتيش أو زيارة مواقع الربامج النائية، رغم        

 مواقع املشاريع القليلة املخاطر لوجودها يف نفس املنطقة اجلغرافية مع مـشاريع             جتري زيارة 
ويف حاالت أخرى، ُتتخذ القرارات املتعلقة باملشاريع اليت جيـب          . أخرى من املقرر تفتيشها   

تفتيشها حبسب كل حالة، بناءً على اخليارات اليت حيددها موظفو أو مديرو الربامج املختلفة              
ومن شأن وجود إطار رمسي للرصد القائم على املخاطر         . دمون معايري خمتلفة  الذين قد يستخ  

أن يساعد على ضمان املراعاة املناسبة لعوامل اخلطر، وأن يسمح بالتخطيط الطويل املـدى              
للتخفيف من املخاطر وبالتوثيق املناسـب للعمليـة، فـضالً عـن االسـتخدام الرشـيد                

  .الشحيحة للموارد
السياق مسألة أخرى، هي جدول وطرائق تسديد املدفوعات إىل         ولوحظت يف هذا      -٩٩

األقساط ومستواها وتواترها وطرائـق      ولوحظ يف بعض احلاالت أن مقادير     . شركاء التنفيذ 
ويف مشاريع معينة، يكـون مـن       . التحويل ال ُتحدَّد استناداً إىل تقييم دقيق للمخاطر احملدقة        

 الُسلف يف حالة ثبوت عدم امتثال للـشروط         الصعب، إن مل يكن من املستحيل، استرجاع      
 يف املائة من املوارد،     ٨٠وتقدم بعض املؤسسات مسبقاً ما يصل إىل        . املتعلقة بتنفيذ املشروع  

عادةً إىل شركاء التنفيذ الذين مل جير فرزهم بعد على النحو املناسب، وهذا أمـر تكتنفـه                 
لنقدية إىل شـركاء التنفيـذ جـزءاً    فينبغي أن تكون جداول وطرائق التحويالت ا . املشاكل

  . يتجزأ من إطار رصد الشريك املعين، وأن تستند إىل حتليل شامل ودقيق للمخاطر ال
وُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل ضمان الرصد الفعال لعملية تنفيذ الربنامج               -١٠٠

  . من جانب شريك التنفيذ

  ٧التوصية 
ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يضعوا أطراً للرصد        ينبغي للرؤساء التنفيذيني      

مج واملـشاريع   تراعي عناصر املخاطرة من أجل توجيه مؤسساهتم يف الرصد املنتظم للربا          
وينبغي للمكاتب القطرية أن تكيف هذه األطر لكي تالئـم          . التنفيذاليت ينجزها شركاء    

  . لدعلى أكمل وجه أنواع التدخالت يف البيئة اخلاصة بكل ب

  الرصد القائم على النتائج للمشاريع املسندة إىل شركاء التنفيذ  -باء  
املشاريع اليت ُتسند إىل شركاء التنفيذ غري       /الحظ املفتشان أن أبواب ميزانية الربامج       -١٠١

متسقة على حنو واضح مع األنشطة والنتائج واحلصائل، مما جيعل من الصعب تقييم نوعيـة               
ويـستلزم الرصـد    . تأكد من احلصول على قيمة مقابل املال من عدمه        اخلدمات املقدمة وال  

ويف . الفعال معايري ومؤشرات مسبقة وواضحة لألداء، تكون هي األساس املرجعي للرصـد           
بعض احلاالت، ُتدرج مسؤوليات شركاء التنفيذ وأنشطتهم والنتائج املتوقعة منهم يف االتفاق            
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لصلة، ولكن األمر ليس كذلك فيما يتعلـق بتحديـد        املربم معهم ويف وثائق املشروع ذات ا      
  . النواتج والنتائج واآلثار املتوقعة

وتشري االستعراضات اليت أُجريت لتقارير شركاء التنفيذ إىل عدم وجود ترابط مباشر   -١٠٢
يف معظم احلاالت بني أطر شركاء التنفيذ املتعلقة باإلبالغ واإلطار القائم على النتائج املتعلق              

وأُشري إىل أن اإلبالغ من جانب شركاء التنفيذ يركز أساساً على األنشطة،            .  املعين ربنامجبال
وبشكل عام، رأى املديرون امليدانيون الذين جـرت        . ونادراً ما يركز على النتائج واحلصائل     

مقابلتهم أن اإلبالغ من جانب شركاء التنفيذ ينبغي أن يستند بدرجة أكرب إىل النتـائج وأن                
أوثق ارتباطاً بإطار املؤسسة املتعلق باإلدارة القائمة على النتائج، وخطة العمل السنوية،         يكون  

وخطة عمل الربامج القطرية، وأطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف البلـد املعـين               
  .املستفيد من الربنامج

 املايل ورصـد    وكما تقدم ذكره، ال يوجد ارتباط يف كثري من األحيان بني الرصد             -١٠٣
ولتحقيق هذا االرتباط، من املهم أن ُتدرج يف االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيـذ،     . الربامج

ويف وثائق املشروع ذات الصلة، مؤشرات واضحة ومفصلة وحمددة بشأن األداء املـايل وأداء   
ـ . الربامج من أجل السماح برصد األنشطة بطريقة أكثر دقة وتكـامالً ومنهجيـة       ذا ويف ه

، إجراء زيارات ميدانية    )نريويب(الصدد، بدأت بعض املؤسسات، مثل برنامج األغذية العاملي         
  . للرصد باالشتراك مع أفرقة تتألف من املوظفني املعنيني بالشؤون املالية والربامج

واختذت اليونيسيف مبادرة جديرة بالثناء لوضع مبادئ توجيهية جديدة تـدعو إىل              -١٠٤
حتدد منطق سلسلة   ) من حيث القيمة واألمهية   (رناجمية للشراكات األكرب حجماً     إعداد وثائق ب  

أي احلصائل والنتـائج،  (النتائج وتوضح كيفية إسهام الشراكة يف حتقيق نتائج الربنامج املعين        
وباإلضافة إىل ذلك، تتوقع اليونيسيف أن تسهم الـشراكات يف حتقيـق            ). حبسب االقتضاء 

وينبغي أن ُيسجل ذلك يف خطة عمل تـدمج         . الشتراك مع احلكومات  النتائج اليت ُتحدد با   
ويسمح ذلـك لليونيـسيف برصـد       . اخلطوط العريضة لألنشطة اليت ينفذها الشركاء      فيها

  .ومراجعة إسهامات خمتلف األطراف يف حتقيق نتيجة
يدرج الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم املتحدة،       ويوصي املفتشان بأن      -١٠٥
مالً مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج، مؤشرات أداء واضـحة وحمـددة سـلفاً يف               ع

أو الوثائق ذات الصلة، مثل وثـائق املـشروع أو          /االتفاقات املربمة مع شركاء التنفيذ و     
و ميزانية املشروع الذي ينفذه الشركاء، وحتدد هذه املؤشرات املسؤوليات          خطة العمل أ  

  . واألنشطة واحلصائل والنتائج املتوقعة من شركاء التنفيذ

  الرصد عن ُبعد  -جيم  
تتزايد مشاركة مؤسسات األمم املتحدة يف تشغيل وتنفيذ برامج ومشاريع يف بيئات              -١٠٦

ع، أو حاالت األزمات اإلنسانية، أو املناطق اليت يصعب         صعبة، مثل البلدان اخلارجة من الرتا     
ويشكل ذلك حتديات أمام التنفيذ الفعال، نظراً إىل أن الوصول إىل املستفيدين           . الوصول إليها 
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قد يكون مستحيالً أو تعترضه عقبات شديدة، مما يعّرض موظفي األمم املتحدة، يف حاالت              
  . معينة، ملخاطر هتدد سالمتهم وأمنهم

وملواجهة هذه التحديات، بدأت بعض املؤسسات، مثل اليونيسيف وبرنامج األغذية            -١٠٧
. العاملي ومفوضية شؤون الالجئني، تطبيق طرائق للرصد عن ُبعد يف سياق إدارة املـشاريع             

مثالً، من خالل الـصور     (وتشمل هذه الطرائق الرصد عن ُبعد القائم على شبكة اإلنترنت           
، وإنشاء  )الرسائل النصية، وما إىل ذلك    /الصور املرسلة بالربيد اإللكتروين   امللتقطة بالسواتل، و  

موظفون ميدانيون لديهم خربة ومعرفة تقنية ميكنهم الوصول إىل         (أفرقة معنية بضمان اجلودة     
بتعيني استـشاريني خـارجيني     (، وإسناد مهام الرصد إىل الغري       )مواقع الربامج /بعض مناطق 

، والرصـد باالعتمـاد علـى اجلهـات         ) ُتنفَّـذ هبـا الـربامج      موجودين يف البلدان اليت   
وحتقق طرائق  . )١١(احلكومة احمللية، والرصد املتعدد املصادر    /جمموعات اجملتمع املدين  /املستفيدة

الرصد عن ُبعد عدة فوائد، منها ترشيد التكاليف، وإن كان هلا يف الوقت نفسه سلبيات، مثل 
  .هنج ذايت يف مجع املعلوماتانتهاج خماطر ضعف مصداقية البيانات واألدلة، و

وأُبلغ املفتشان بأن الرصد عن ُبعد قد يكون يف بعض احلاالت هو السبيل املمكـن                 -١٠٨
الوحيد لرصد املشاريع، ولوحظ أنه عند العمل يف بيئات تشغيلية خطرية يصبح الرصد عـن               

  .بعد هو القاعدة ال االستثناء
األمم املتحدة، ال سيما اليت تعمل على حنو متكـرر          أن مؤسسات   ويرى املفتشان     -١٠٩

يف بيئات تشغيلية صعبة، ينبغي أن تنظر يف وضع وتطبيق طرائق للرصد عن بعد للمشاريع 
اليت ُتسند إىل شركاء التنفيذ، مع االستفادة من اخلربات اجلماعية ملؤسسات منظومة األمم 

يف ومفوضية شؤون الالجئني وبرنامج     املتحدة ومن الدروس املستفادة منها، مثل اليونيس      
  . األغذية العاملي

  التقييم  -دال  
ال ُيجرى تقييم منهجي ألداء فرادى شركاء التنفيذ يف معظم املؤسسات، وال توجد               -١١٠

أن ُتدرج  وكما ذُكر يف الفقرات السابقة، ينبغي       . سجالت مركزية بشأن أداء شركاء التنفيذ     
يري ومؤشـرات مـسبقة     معا التنفيذ ويف الوثائق ذات الصلة       يف االتفاقات املربمة مع شركاء    

وحتدد هذه  . ، حبيث تشكل األساس الذي ُيقاس يف ضوئه أداء شركاء التنفيذ          وواضحة لألداء 
التقييمات مدى وفاء شركاء التنفيذ باالتفاقات، من حيث جـودة األداء وتنفيـذ العمـل               

 سجالً ألداء شركاء التنفيذ ميكن استخدامه       وتشكل هذه التقييمات أيضاً   . وااللتزام باملواعيد 
كمرجع للقرارات املقبلة املتعلقة باختيار الشركاء، ولتقليل املخاطر املقترنة بإبرام اتفاقات مع            

  .شركاء تنفيذ ضعيفي األداء
__________  

 UNICEF, Office of Emergency Programmes, “Remote Programming in Humanitarianانظر، مثالً،  )١١(

Action: Programme Guidance (2012)”. 
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وعالوة على ذلك، لوحظ يف معظم املؤسسات اليت جرى استعراضها أن تقييمـات          -١١١
فـبعض  . ز على حنو منهجي على شركاء التنفيذ وعلى أعمـاهلم         الربامج واملشاريع ال ترك   

املسائل املتعلقة بشركاء التنفيذ جيري تناوهلا بطريقة مستعرضة يف إطار نظام التقيـيم العـام               
ويتألف نظام التقييم العام هذا من تقييمات جيريهـا        . والتقييمات اليت جتريها املكاتب القطرية    

وإدارات معنية بالربامج يف املقر، أو تديرها بطريقة ال مركزية          مكتب مركزي للتقييم يف املقر      
  . مكاتب قطرية أو إقليمية وتنفذها شركات واستشاريون خارجيون معنيون بالتقييم

وعادة ما ُتجرى عمليات التقييم يف املكاتب امليدانيـة يف خمتلـف مراحـل دورة                 -١١٢
ع هيئات أخرى، مثل مؤسسات األمـم       املشروع، وُتجرى يف كثري من األحيان باالشتراك م       

) يف إطار هنج توحيد األداء أو إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة (املتحدة األخرى   
  . املوكلة إليهم مهمة إجناز الربامجوأحياناً مبشاركة شركاء التنفيذ 

. ضوئهاوقد وضعت بعض املؤسسات عتبات دنيا جيري تقييم الربامج أو املشاريع يف               -١١٣
 دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠ففي منظمة العمل الدولية، مثالً، ُتقيَّم كل املشاريع اليت تزيد قيمتها علـى              

أمريكي، يف حني ُيشترط يف اليونسكو أن ُتقيَّم املشاريع املسندة إىل شركاء التنفيذ اليت تزيـد                
اء تقييمـات    احلاالت، إجـر   غري أن املعتاد، يف العديد من     . قيمتها على مليون دوالر أمريكي    

شركاء التنفيذ، وذلك كعنصر فرعـي يف خطـط التقيـيم العـاملي         ينجزها  ألعمال حمددة   
وقـد  . القطري للمؤسسات وكذلك وفقاً لتقدير مديري الربامج يف املكاتب القطريـة           أو/و

ُبذلت حماوالت يف بعض املؤسسات، مثل برنامج األمم املتحـدة للبيئـة وإدارة الـشؤون               
، )بغض النظر عن الطرف املنفذ هلـا (تماعية، لتقييم مجيع الربامج واملشاريع االقتصادية واالج 

  . ولكن ووجهت صعوبات بسبب قلة املوارد
وُتجرى يف بعض احلاالت، بناًء على طلب اجلهات املاحنة، تقييمات للربامج واملشاريع              -١١٤

ويل مستقل للتقييم، وأحياناً    وقد ُيقدم مت  . املُسندة إىل شركاء التنفيذ واملمولة من تربعات طوعية       
وُتخطط هذه التقييمات علـى حنـو يناسـب         . ما تقرر اجلهات املاحنة نطاق وطرائق التقييم      

  . احتياجات اجلهات املاحنة، ال بوصفها جزءاً من استراتيجية التقييم العامة للمؤسسة
بار ذلك أحد   ، باعت تقييم الذايت على املستوى القطري    وتشجع اليونيسيف استخدام ال     -١١٥

إجراءات املمارسة اجليدة، كما بذلت جهوداً متزايدة لتعزيز قدرة شركاء التنفيذ على التقييم،    
منظمـات اجملتمـع املـدين، وفقـاً        /سواء احلكومات الوطنية أم املنظمات غري احلكوميـة       

  . )١٢(الستراتيجياهتا املتعلقة بالتقييم
اليت أطلقتها املكاتب املعنية بالتقييم يف برنامج       ومن أمثلة املمارسات اجليدة، املبادرة        -١١٦

، ومفوضية شؤون الالجئني، إلجراء تقييمات اسـتراتيجية وشـاملة          الفاواألغذية العاملي، و  
تتناول حتديداً فئات شركاء التنفيذ وأطر الشراكة األخرى املتبعة يف مؤسساهتا، مع تنـاول              

__________  
 .UNICEF 2008 Evaluation Policy as approved by its Executive Boardانظر، مثالً،  )١٢(
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ول يف شراكات، واستدامة هذه الشراكات،     مسائل من قبيل قدرة املكاتب القطرية على الدخ       
وكفاية التوجيهات املتعلقة بالـشراكات وفهمهـا علـى حنـو متـسق، ودور وقـدرة                

  .شريك التنفيذ/الشريك
وُوجِّه انتباه املفتشني إىل عدد من التحديات اليت تعترض التقييمـات ذات الـصلة                -١١٧

ض بعض الشركاء احلكـوميني قيـام       وتتمثل إحدى املسائل املتكررة يف رف     . بشركاء التنفيذ 
بتقييم األنشطة اليت تنفذها احلكومة، وإصرارهم على إجراء تقييماهتم الذاتية          " خارجية"أفرقة  

غري أن قدرة بعض املكاتب الوطنية ملراجعة احلسابات على التقيـيم           . بأنفسهم بدالً من ذلك   
تقرير سابق لوحدة هو ما يؤكده ومسألة تؤثر يف مدى فعالية تقييم الربامج على أرض الواقع، 

ومن التحديات األخرى املُبلغ عنها أنّ االتفاقات        .)١٣(التفتيش املشتركة بشأن التنفيذ الوطين    
لتقييم معايري ومؤشرات حمدَّدة تبّين املسؤوليات املتعلقة با       املربمة مع شركاء التنفيذ ال تتضمن     

. ة وتأثري الربامج يكاد يكون مـستحيالً ، ومن مث فإن قياس فعالي وحتدد بوضوح نطاق التقييم   
ورأى أيضاً معظم من جرت مقابلتهم أنه رغم أن التقييمات الذاتية أداة مفيدة لدعم عمليـة                
الرصد والتقييم، فإن االفتقار إىل التدريب على منهجيات وُنُهج التقييم وفهمها يشكل عقبة             

  .رئيسية أمام فعالية هذا التمرين وفائدته
 من ذلك أن من جرت مقابلتهم أشاروا إىل أنه، يف معظم احلاالت، ال ُتقدم               واألهم  -١١٨

جهـة  تعقيبات منهجية وال ُتتابع نتائج التقييم، مما يضع املؤسسات يف موقف ضعيف مـن               
تـشجيع تبـادل    وكذلك من جهـة     االستفادة من الدروس املستخلصة والتجارب السابقة       

  .لشركاء اآلخريناملعارف داخل املؤسسات ومع املؤسسات وا
ويود املفتشان اإلشارة إىل أن وحدة التفتيش املشتركة تقوم يف الوقت الراهن مبراجعة               -١١٩

وسـيوجَّه  . وحتليل وظيفة التقييم اخلاصة بوكاالت األمم املتحدة على مجيع مستويات املنظومة          
  . استكمالهالقارئ إىل النتائج والتوصيات ذات الصلة اليت سيتمخض عنها االستعراض لدى

  رصد شركاء التنفيذ، وممارسات التقييم يف املؤسسات األخرى  -هاء  
يف حالة مصارف متويل التنمية وغريها من املؤسسات، مثل البنك الدويل والصندوق              -١٢٠

الدويل للتنمية الزراعية والصندوق العاملي، جرت املمارسة على إنـشاء مـشروع متعـدد              
قييم املشاريع املموَّلة من هذه املؤسـسات والـيت ُيعَهـد           الوظائف وتشكيل أفرقة لرصد وت    

وعادةً ما يقود أفرقة الرصد والتقييم قائد جمموعة، وتتألف من مـوظفني            . بتنفيذها إىل الغري  
وخرباء من جمموعات وظيفية متنوعة ذات صلة، مثل اخلرباء يف الربامج، والتمويل، والرصد              

ونظراً إىل أن الوجود امليداين     . ين حبسب نوع املشروع   والتقييم، فضالً عن خرباء تقنيني آخر     
لتلك املؤسسات حمدود يف كثري من األحيان، عادةً ما تتألف أفرقة الرصـد والتقيـيم مـن                 

  .استشاريني وخرباء خارجيني ُيتعاقَد معهم ألداء هذه املهام
__________  

)١٣( JUI/REP/2008/4 ٨ و٧ والتوصيتان، ٧٩ إىل ٧٤، الفقرات من. 
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، توضع بعـد    وُتنفَّذ أنشطة الرصد والتقييم وفقاً خلطط مكيفة ومفصلة هلذا الغرض           -١٢١
تقييم دقيق ومكثَّف لشركاء التنفيذ، وبعد تقييم للمخاطر يشمل نوع املشاريع وحجمهـا             

وتشمل خطط الرصد والتقييم أيضاً النتائج املتوقعة، واُألطر الزمنية، ومؤشرات          . وسائر مساهتا 
تقييم وتشري املقابالت اليت جرت مع تلك املؤسسات إىل أن اضطالع أفرقة الرصد وال            . األداء

املتعددة الوظائف بعملية تقييم ورصد األداء وفقاً خلطط دقيقة للرصد والتقييم ُيسهم يف تنفيذ              
  .املشاريع بفعالية وكفاءة

ويدرك املفتشان طرائق وأساليب وهياكل عمل املؤسسات املالية، ويشريان إىل أن هذه              -١٢٢
ختيار وإدارة شركاء التنفيـذ،     إدارية معقدة إىل حد ما ال     وأنظمة  املؤسسات وضعت إجراءات    

ونظراً إىل قلة املوارد املتاحـة يف إطـار هـذا       . مبا يف ذلك وضع أُطر ُمحكمة للرصد والتقييم       
ومع ذلك، مثة جمال لتقيـيم شـامل        .  األنظمة االستعراض، مل يتسن إجراء دراسة ُمتعمقة هلذه      

دة خارج منظومـة األمـم      للممارسات واألدوات املستخدمة يف إدارة شركاء التنفيذ واملوجو       
  .املتحدة، من أجل حتديد املمارسات اليت ميكن مواءمتها من جانب مؤسسات األمم املتحدة
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  ترتيبات مراجعة احلسابات  -تاسعاً  

  حملة  -ألف  
 لديهاملؤسسات األمم املتحدة نظم ملراجعة احلسابات تشكل جزءاً من إطار املساءلة              -١٢٣

ألخرى، ضمانة إىل اهليئات التشريعية فيها مؤداها أن األمـوال          وتوفر، إضافة إىل الواليات ا    
وتـشمل تلـك    . للوائح املطبقة اً  احملولة إىل شركاء التنفيذ اسُتعملت على النحو املقرر ووفق        

النظم مراجعة احلسابات من طرف مكاتب املراجعة الداخلية واملراجعني اخلارجيني وشركات           
أضـف  . ب امليدانية ملراجعة حسابات شركاء التنفيذ خصيصاً      املراجعة اليت تتعاقد معها املكات    

إىل ذلك أنه جيوز للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات التابعـة للحكومـات أن تراجـع                
  .سيما عندما يكون أولئك الشركاء من الكيانات احلكومية حسابات شركاء التنفيذ، ال

ابات الداخلية املوجـودة يف     ويف معظم املؤسسات، ال تضطلع مكاتب مراجعة احلس         -١٢٤
املقار مباشرة مبهام مراجعة حسابات شركاء التنفيذ وإمنا بطريقة غري مباشرة يف إطار مراجعة              

املشاريع اليت ُتختار بناء على اخلطة السنوية إلدارة عناصر         /حسابات املكاتب القُطْرية للربامج   
ومع أن مراجعـة    . بات الداخلية املخاطرة يف عملية مراجعة احلسابات ملكاتب مراجعة احلسا       

احلسابات تلك ليست خمصصة لشركاء التنفيذ، فإهنا قد تشمل زيارات ملواقع املشاريع الـيت              
. ينجزها شركاء التنفيذ، والتفتيش املفاجئ، والتحقق من الفواتري أو غريها مـن املـستندات     

ـ              وال ائج عمليـات   يصدر أي تقرير مستقل عن شريك تنفيذ أو مشروع له بعينه، لكن نت
  .أو االستنتاجات تنعكس يف تقارير مراجعة احلسابات الداخلية/التحري عن شركاء التنفيذ و

ويشترط عدد من املؤسسات مراجعة مالية حلسابات شركاء التنفيذ ألهنا توفر ضمانة   -١٢٥
 املتحدة  ففي برنامج األمم  . بشأن استخدام األموال والتقيد باالتفاقات املوقعة واللوائح املطبقة       

اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، ُتعرف مراجعة احلسابات تلـك باسـم مراجعـة     
عندما يضطلع بوظائف التدبري أو التنفيذ كيانات       " التنفيذ الوطين "و" التدبري الوطين "حسابات  

ويتوىل هذا النـوع مـن      . منظمات اجملتمع املدين  /حكومية وطنية أو منظمات غري حكومية     
احلسابات فئات شىت من الفاعلني يف اجملال، مثل شـركات مراجعـة احلـسابات،              مراجعة  

واخلرباء االستشاريني الذين تستعني هبم املؤسسات، ومكاتب مراجعة احلـسابات الوطنيـة            
، ومراجعي احلسابات املـشتركني بـني احلكومـات         )املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات   (

  .سابات املشتركني بني شركاء التنفيذ واحلكوماتووكاالت األمم املتحدة، ومراجعي احل
بأهنا أجرت مراجعة حسابات لشركاء     ) مثل اليونيسيف (وأفادت مؤسسات أخرى      -١٢٦

إىل مبدأ مراجعة احلسابات يف إطار النهج املنسق للتحويالت النقدية الذي يقّيم            اً  تنفيذ استناد 
بأن اً ، علم)ر الفرع أسفله والفصل العاشر   انظ(وعملها   وجود الرقابة الداخلية لشركاء التنفيذ    

ال تشترط دوماً   ) مثل الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية       (مؤسسات أخرى   
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ما يكـون  اً مراجعة حسابات شركاء التنفيذ، لكنها حتتفظ باحلق يف ذلك عند احلاجة، وغالب   
ويقـدم  . لى أساس تقييم املخاطر   ذلك يف إطار خططها الشاملة ملراجعة احلسابات القائمة ع        

املرفق التاسع معلومات عن ترتيبات مراجعة احلسابات املتعلقة بشركاء التنفيذ على النحـو             
  .الذي أفاد به عدد من مؤسسات منظومة األمم املتحدة

، يستعرض مراجعو   ويف اخلتام، للتعبري عن رأي يف البيانات املالية للمؤسسات عموماً           -١٢٧
ت األمم املتحدة، يف مجلة أمور، التوافق بني آليـات الـضمان والرقابـة              حسابات مؤسسا 

  .الداخلية على املبالغ احملولة إىل أطراف أخرى مثل شركاء التنفيذ

  التنفيذ الوطين/ الوطينالتدبريمراجعة احلسابات يف إطار   -باء  
عة حسابات من   ختضع املشاريع اليت يتوالها بعض الشركاء احلكوميني الوطنيني ملراج          -١٢٨

قبل مكتب مراجعة احلسابات الوطين أو اخلرباء االستشاريني اخلارجيني الذي تتعاقد معهـم             
وَيضطلع يف الغالب مبراجعـة حـسابات أنـشطة التـدبري           . )١٤(املؤسسة حسب الظروف  

التنفيذ الوطين اليت تشارك فيها منظمات غري حكومية شركاُت مراجعـة حـسابات             /الوطين
وأبرمـت  . استشاريون يف مراجعة احلسابات تستعني هبم املكاتب القطريـة       خاصة أو خرباء    

مؤسسات مثل صندوق األمم املتحدة للسكان وهيئة األمم املتحدة للمرأة اتفاقـات طويلـة      
  .األجل مع شركة مراجعة حسابات عاملية إلجناز تلك املراجعة

وطين من حيث نطاقها من     التنفيذ ال /وتتكون مراجعة حسابات أنشطة التدبري الوطين       -١٢٩
، )١٦(مراجعة حسابات مالية إلبداء رأي يف بيانات املـشروع املاليـة          ) أ: ()١٥(عنصرين عادةً 

تقيـيم لنظـام الرقابـة      ) ب(فيها بيانات الوضع النقدي واألصول، إضافة إىل املعدات؛          مبا
 املوظفني واخلرباء   الداخلية على شركاء التنفيذ يشمل جماالت من قبيل اإلدارة املالية، واختيار          

وتوظيفهم، واقتناء أصول املشروع واستخدامها والرقابـة        االستشاريني العاملني يف املشروع   
ملا حتقق من تقدم يف املشروع وملدى التقيـد  اً عاماً  ما يشمل االستعراض تقييم وكثرياً. عليها

  .باجلدول الزمين لإلجناز
إذا كان اضطلع باملراجعة شـركة مراجعـة   وتعتمد معايري مراجعة احلسابات على ما         -١٣٠

فعندما يستعان بشركة خاصة   . خاصة أم مؤسسة عليا ملراجعة احلسابات تابعة للحكومة املضيفة        
__________  

 . والتقيد هباأي تطبيق املؤسسة العليا ملراجعة احلسابات معايري مراجعة احلسابات املتفق عليها دولياً )١٤(
 National Implementation by the“ املعلومات، انظر ولالستزادة من. التمثيل بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي )١٥(

Government of UNDP Supported Projects: Guidelines and Procedures, UNDP, 1 July 2011” 
  .”Specimen Terms of Reference for audits of NGO and NIM projects, Rev. November 2012“و

 NEX Audit Guide for UNFPA“ولالستزادة من التفاصيل، انظر مثال . از إىل التقرير املوحد عن اإلجناستناداً ) ١٦(

offices, October 2012, pages 9-10” وبالنسبة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، انظر "Specimen Terms of 

Reference for audits of NGO and NIM projects, Rev. November 2012, pages 5-7". 



JIU/REP/2013/4 

39 GE.14-00539 

أما عندما يتعلـق األمـر      . ملراجعة حسابات، عادة ما تنطبق املعايري الدولية ملراجعة احلسابات        
 للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات هـي       مبكتب وطين ملراجعة احلسابات، فإن املعايري الدولية      

  .اليت تنطبق
التنفيـذ  /وتراعي تغطية عمليات مراجعة احلسابات املتعلقة بأنشطة التدبري الـوطين           -١٣١

الوطين عناصر شىت، أي العتبات النقدية، واملخاطر احملددة املرتبطة بشريك تنفيذ بعينه، ونوع             
فربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،     . ذ، وبلد التنفيذ  الربنامج الذي ينفذه شريك التنفي    /املشروع

" متوسـطة "و" مرتفعـة ("على سبيل املثال، يعّين للمكاتب القطريـة درجـات اخلطـر            
يف إطار عملية تأخذ يف احلسبان عوامـل كميـة    اً  وحتدَّد هذه الدرجات سنوي   ") منخفضة"و

التنفيـذ  /طة التدبري الـوطين   ويعين النهج القائم على املخاطر ملراجعة حسابات أنش       . وكيفية
التنفيذ الوطين على صعيد    /الوطين أنه كلما كانت درجة اخلطر املتعلقة بأنشطة التدبري الوطين         

مكتب قطري بعينه منخفضة، كانت العتبات النقدية للمشاريع اليت جيب مراجعة حساباهتا يف  
للسكان ومفوضـية   وتطبق مؤسسات أخرى، مثل صندوق األمم املتحدة        . عام بعينه مرتفعة  

قصد تغطية نسبة معينة من جممل النفقات املخصـصة         اً  شؤون الالجئني، عتبات حتدد سنوي    
  .لشركاء التنفيذ يف سنة بعينها

ولبعض املؤسسات ممارسة جيدة تتمثل يف حتميل مكاتبها القطرية تقارير مراجعـة              -١٣٢
ت الشاملة املتعلقـة بتوصـيات      متابعة، مثل قاعدة البيانا   /احلسابات إىل نظام قواعد بيانات    

يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ونظـام إدارة مراجعـة           ) CARDS(مراجعة احلسابات   
يف صندوق األمم املتحدة للسكان، ومـشروع       ) NEXAMS(حسابات أنشطة التدبري الوطين     

فـي  ف. يف مفوضية شؤون الالجـئني    ) eSafe(جتديد نظم اإلدارة والنظام اإللكتروين اآلمن       
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقدم مكاتب مراجعة احلسابات الداخلية وتـصدر بانتظـام             

ـ            يف اً  توجيهات تتعلق مبراجعة حسابات أنشطة التدبري الوطين، وتستعرض وتعيد النظر دوري
ويف صندوق األمم املتحدة للسكان، ُتعهد وظائف       . الصالحيات وتقدم الدعم عند االقتضاء    

ويف كلتا املؤسستني، قد    . وحدة مراجعة حسابات أنشطة التدبري الوطين التابعة له       مشاهبة إىل   
تشمل مراجعة احلسابات الداخلية أو وظائف الرقابة األخرى لإلدارة يف املقر إعادة النظر يف              

التنفيذ الوطين يف سياق مراجعـة  /مدى مالءمة عملية مراجعة حسابات أنشطة التدبري الوطين       
  .تادة اليت تضطلع هبا املكاتب القطريةاحلسابات املع

   يف إطار النهج املنسق للتحويالت النقديةشركاء التنفيذمراجعة حسابات   -جيم  
يأخذ إطار النهج املنسق للتحويالت النقدية مبقاربة يف إدارة شركاء التنفيـذ تقـوم       -١٣٣

لنقدية وانتهاًء برسم خطـة    على املخاطر، ابتداًء بالتقييمات املالية واختيار صيغة التحويالت ا        
ملراجعة احلسابات والضمان تستهدف كل شريك تنفيذ ُيحدَّد نطاق أنشطة الرصد اخلاصـة             

وُتجرى مراجعـة   . )١٧(به ووتريهتا، مباشرةً، باالستناد إىل قدراته وتصنيفه من حيث املخاطر         
__________  

 .NEX Audit Guide for UNFPA Offices (October 2012), p. 13مم املتحدة للسكان، صندوق األ )١٧(
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تفتيش مفاجئ أو حسابات مشاريع شركاء التنفيذ عند إمتام املشروع أو أثناء تنفيذه يف شكل 
. مراجعة حسابات خمصوصة بناء على التقييم املستمر للمخاطر املرتبطـة بـشريك التنفيـذ             

ويتناول الفصل العاشر أسلوب النهج املنسق للتحويالت النقدية والتحديات الـيت تعتـرض             
  .املؤسسات اليت تنفذ هذا النهج

 مع نفس شـريك التنفيـذ   وحيثما كانت وكاالت عدة تابعة لألمم املتحدة تتعاون   -١٣٤
بأي مـن مبـالغ     اً  حتديداً   ومل يكن التقييم متعلق    اًبرنامج بعينه، روجعت احلسابات مع    على  

وقد ُتختـرب أثنـاء املراجعـة       . على الرقابة الداخلية لشريك التنفيذ    اً  الوكاالت وإمنا مقتصر  
  .)١٨(معامالت مجيع الوكاالت

 الضمان يف إطار مراجعة حسابات أنشطة وميكن تلخيص أهم االختالفات بني مناذج  -١٣٥
  :)١٩(التنفيذ الوطين والنهج املنسق للتحويالت النقدية على النحو التايل/التدبري الوطين

 النهج املنسق للتحويالت النقدية  التنفيذ الوطين منوذج الضمان

ضمان بواسطة تغطية واسعة      النهج
 )مراجعة احلسابات املالية(

 ضمان قائم على املخاطر

ضمان بشأن الرقابة الداخلية علـى       ضمان بشأن استخدام األموال موضوع مراجعة احلسابات
 شركاء التنفيذ

مراجعة حـسابات سـنوية      وترية مراجعة احلسابات والضمان
باالستناد إىل العتبة ونتـائج     

 مراجعة احلسابات السابقة

التخطيط لعمليات مراجعة احلـسابات     
ورة والتفتيش املفاجئ علـى مـدى د      

 إىل درجة اخلطر والعتبةاً الربنامج استناد

 ال نعم الرأي املايل

مراجعة احلـسابات الـواردة يف      
اإلذن /التقرير املوحد عن اإلجناز   
 بالتمويل وشهادة النفقات

 ال نعم

  .Adapted from the UNFPA NEX Audit Guide for UNFPA Offices (October 2012), p.14  :املصدر

كاتب القطرية مسؤولة عن اختيار شركات مراجعة احلـسابات اخلاصـة أو            إن امل   -١٣٦
املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، إن أثبت التقييم أهنا خمتصة، إلجراء مراجعة احلـسابات             

أو إلجراء مراجعـة خاصـة حلـسابات    /املربجمة يف إطار النهج املنسق للتحويالت النقدية و   
للمبادئ التوجيهية للنهج املنسق    اً  ي احلسابات اخلارجيني وفق   ويستعان مبراجع . شركاء التنفيذ 

للتحويالت النقدية اليت تصدرها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملبادئ التوجيهية للمنظمـة            
  .املتعلقة بالشراء

__________  
)١٨( NEX Audit Guide for UNFPA Offices (October 2012), p. 14. 
 NEX Audit Guide for UNFPA Officesصندوق األمم املتحدة للسكان بتـصرف، وفـق مـا ورد يف     )١٩(

(October 2012), p.14. 
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  الدور الداعم ملكاتب مراجعة احلسابات الداخلية يف املقر  -دال  
جعة احلسابات الداخلية يف املقر أو غريها مـن اجلهـات   إىل أن مكاتب مرااً  أشري آنف   -١٣٧

مثل وحدة مراجعة حسابات أنشطة التـدبري الـوطين لـدى           (املشاهبة املعنية بالرقابة اإلدارية     
فهـي  . يف الرقابة على شـركاء التنفيـذ  اً متعدداً ، تؤدي دور  )صندوق األمم املتحدة للسكان   

ة االعتيادية حلسابات املكاتب القطريـة عنـدما        تفحص قضايا شركاء التنفيذ يف إطار املراجع      
أضـف إىل ذلـك أنـه يف    .  من خطط مراجعة احلسابات امليدانيـة تكون تلك القضايا جزءاً   

التنفيذ الـوطين، ُتقـدَّم     /املؤسسات اليت تأخذ بنموذج مراجعة حسابات أنشطة التدبري الوطين        
احلسابات من طرف املكاتـب     مشورة وتوجيهات عامة قد تشمل صالحيات منوذجية ملراجعة         

القطرية، وإصدار إجراءات التشغيل املوحدة، والتدقيق يف نوعية مراجعة حـسابات املكاتـب             
، )أو بناًء على عينة عشوائية    /عادة ما تكون تقارير مراجعة حسابات شركاء التنفيذ و        (القطرية  

أو اتفاقات طويلـة    /ومساعدة املكاتب القطرية على اختيار مراجعي حسابات شركاء التنفيذ و         
األجل مع شركة مراجعة حسابات عند االقتضاء، وتسهيل متابعة توصيات مراجعة حـسابات          

، يف  مثلما تفعل، انتقائياً  (اً  شركاء التنفيذ، ومراقبة جودة مراجعة حسابات شركاء التنفيذ أحيان        
  ). الالجئنيصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية شؤون

يف تقييم املخاطر املقترنة بـشركاء   اً  وتسهم مكاتب مراجعة احلسابات الداخلية أيض       -١٣٨
التنفيذ بالتشاور مع املكاتب القطرية على أساس مستويات املخاطر احملددة علـى الـصعيد              
 العاملي والعتبات املطبقة، وهي توفر من مث األساس لتحديد النسبة املئوية من جممل نفقـات              

املتابعة بواسطة إدارة قاعدة بيانات     اً  وتسهل أيض . شركاء التنفيذ املشمولة مبراجعة احلسابات    
متابعة مراجعة احلسابات، وتدقيق تقارير مراجعة حسابات شركاء التنفيذ املختارة، وإصدار           

  .ما يتعلق بذلك من رسائل إدارية عند احلاجة
ت الداخلية أو ما شاهبها من وظـائف        إن الدور الداعم ملكاتب مراجعة احلسابا       -١٣٩

رقابية يف إدارة املقر والتوجيهات اليت تقدمها إىل األفرقة القطرية يف إطار نظام مراجعـة               
التنفيذ الوطين أو ما شابه ذلك مـن أنظمـة ملراجعـة            /حسابات أنشطة التدبري الوطين   

ويساعد هذا . رد املتاحة بالقدرات واملوااًة جيدة ينبغي األخذ هبا بقوة رهناحلسابات ممارس
على التصدي ملخاطر جتزئة مراجعة حسابات شركاء التنفيذ، ألنـه يـسمح            اً  الدور أيض 

باإلبقاء على الرقابة واإلدارة الشاملة لعملية مراجعة حسابات شركاء التنفيـذ داخـل             
املؤسسة يف الوقت الذي ُيسند إىل مصادر خارجية نشاط مراجعة احلـسابات امليـداين              

  .ء التنفيذلشركا
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  التحديات اليت تعترض النهج املنسق للتحويالت النقدية  -عاشراً  
، اعتمد برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          ٥٦/٢٠١نتيجة لقرار اجلمعية العامة       -١٤٠

اً  إطـار ٢٠٠٦واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األغذية العاملي يف عام           
وكـان  .  النقدية إىل شركاء التنفيذ احلكوميني وغري احلكوميني       للتحويالتاً  مشتركاً  تنفيذي

تنفيذ النهج املنسق للتحويالت النقدية يهدف إىل التقليل من تكاليف املعامالت والتخفيـف             
وكان يرمي  . من العبء الذي يتحمله شركاء األمم املتحدة بسبب تعدد إجراءاهتا وقواعدها          

لقدرات الوطنية يف جمايل اإلدارة واملساءلة قصد التحـول         إىل التركيز أكثر على تعزيز ا     اً  أيض
  .إىل استعمال النظم الوطنيةاً تدرجيي
ويستعمل شركاء التنفيذ يف إطار النهج املنسق للتحـويالت النقديـة اسـتمارات               -١٤١

وختتار مؤسسات األمم املتحدة    . وإجراءات موحدة لطلب حتويالت نقدية واإلبالغ بالنفقات      
ويالت النقدية بناء على تقييم املخاطر اليت حتيق بشركاء التنفيذ والـيت حتـدد              أساليب للتح 

وينتقل مـستوى ضـمان     . املستوى املطلوب من رصد العمل ومراجعة احلسابات املتعلقة به        
التحويالت النقدية يف إطار النهج املنسق من الرقابة على املشاريع ومراجعة احلـسابات إىل              

ييمات اليت ُتجرى على مستوى املنظومـة ومراجعـة احلـسابات           الضمان الذي حتدده التق   
ويورد املرفق العاشر قائمة تضم أهم االختالفات بني إجـراءات النـهج املنـسق              . االنتقائية

وإجراءات النظام السابق املتعلق بقضايا مثل تقييم شركاء التنفيذ وصيغ التحويالت النقديـة             
  .وأساليب الرصد واإلبالغ

 ٩٦ أن   )٢٠( لتنفيذ النهج املنسق للتحويالت النقدية     ٢٠١١ التقييم العاملي لعام     وجاء يف   -١٤٢
  . يف املائة من جمموع البلدان املستفيدة من الربامج٦٤ كان ينفذ النهج املنسق، أي بلداً

  التحديات اليت تعترض تنفيذ النهج املنسق للتحويالت النقدية  -ألف  
 اللجنة االستشارية للنهج املنسق للتحويالت      )٢١(٢٠٠٨خلص تقرير أصدرته يف عام        -١٤٣

جلنة تابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتنسيق قضايا تنفيذ النهج املنسق للتحويالت     (النقدية  
اً وجاء يف التقرير أن تقـدم . إىل حتديث التنفيذ السنوياً  بعض أهم التحديات استناد   ) النقدية

  :زال ماثلة، منها من املخاوف ال تحتقق، لكن كثرياً
ممانعة النظراء يف احلكومات املركزية اخلضوع ملراجعة احلسابات ولتطبيـق معـايري             •

  ؛الضمان
  ؛ وكاالت األمم املتحدة وموظفيها بالنهج املنسقالتزامضعف  •

__________  
  .لنهج املنسق للتحويالت النقدية الذي وضـعته جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة       اللجنة االستشارية ل   )٢٠(

“Global Assessment of the Harmonized Approach to Cash Transfer” (December 2011). 
 Harmonized Approach to Cash Transfers“اللجنة االستشارية للنهج املنـسق للتحـويالت النقديـة     )٢١(

(HACT): Responses to key Implementation Challenges” (2008). 
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  ؛ الوكاالت وعدم اتساقها يف التنفيذتفاوت •
  ؛تنموياً  كامل الفرص اليت يتيحها النهج املنسق بوصفه هنجاًاستغاللعدم  •
  ؛ املدربني على الصعيد القطرياملوظفنيقلة  •
  . نظم خمتِلف الوكاالت بعُد مع إجراءات النهج املنسقتساوقعدم  •
 إدارة الـشؤون االقتـصادية      )٢٢(٢٠١١وباملثل، جاء يف رسالة أصدرهتا يف عـام           -١٤٤

القطـري أن   واالجتماعية عن تنسيق األعمال التجارية لكيانات األمم املتحدة على املستوى           
البعثة املشتركة بني جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة اليت             

بالنهج املنسق للتحويالت النقديـة  اً زارت مكاتب قطرية متعددة لّبت احلاجة إىل األخذ دوم 
  :وفيما يلي االستنتاجات. وتعزيز التعاون بني الوكاالت املنفذة

النهج املنسق إدارة املدفوعات النقدية واإلبالغ اليت ُتجاوز باستمرار قـدرات            عقّد •
  ؛األمم املتحدة وشركاء التنفيذ على الصعيد القطري

ما يقترن النهج املنسق يف كثري من البلدان مبواصلة الرقابة املالية، األمر الـذي              اً  غالب •
  ؛)٢٣(ينسف أهداف النهج

 َتْحفز الوكاالت املنفذة للنهج املنسق إىل التعاون،         إال قليل من األمور اليت     يوجدال   •
ألن تكاليف التنسيق تعترب أعلى من الفوائد اليت ُيحتمل أن تتأتى من تنسيق األنشطة              

  .)٢٤(املتعلقة بالنهج
وشددت الدراسة على أن النهج املنسق ميدان ينطوي على خمـاطر ماليـة ّمجـة،                 -١٤٥

  .وء االلتزام الغليظ الذي ال بد منه لتنفيذه بالكاملوأوصت بإعادة النظر يف جدواه يف ض

  خماوف مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني  -باء  
يف املراجعة املشتركة لترتيبات احلوكمـة اخلاصـة        اً  أُعرب عن خماوف شديدة أيض      -١٤٦

يـة  مكاتب مراجعة احلـسابات الداخل    اً  بالنهج املنسق للتحويالت النقدية اليت أجرهتا مؤخر      
وأظهرت املراجعة ثغرات   . )٢٥(لصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

__________  
  اللجنة االستشارية للنهج املنسق للتحويالت النقدية الذي وضـعته جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                 )٢٢(

“Global Assessment of the Harmonized Approach to Cash Transfer” (December 2011). 
 .١٠-٧املرجع نفسه، ص  )٢٣(
 :Joint Funding and Business Operations Network Meeting املتحـدة اإلمنائيـة،   انظر جمموعة األمم )٢٤(

Meeting Note for the Record (20 December 2011).  
 لترتيبات احلوكمة اخلاصة بالنهج املنسق للتحويالت النقدية اليت أجرهتا مكاتب مراجعـة             املشتركةاملراجعة   )٢٥(

 /تشرين الثاين (ئي وصندوق األمم املتحدة للسكان مبشاركة اليونيسيف        حسابات برنامج األمم املتحدة اإلمنا    
 .متاحة على موقعي الربنامج والصندوق). ٢٠١٢نوفمرب 
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كبرية وأوجه قصور كثرية يف املبادئ التوجيهية للنهج املنسق وممارسات التنفيذ، مثل قـضايا      
وأوصـى مراجعـو    . احملاسبة غري الواضحة، والرصد غري الكايف، ومعايري االمتثال الضعيفة        

سابات بأن يعيد فريق مشترك بني الوكاالت النظر يف إطار النهج املنسق وأن يقرر إعادة               احل
  .تصميمه، عند االقتضاء، للتأكد من أن املسائل اليت حددهتا املراجعة املشتركة قد عوجلت

مـوجز  "أضف إىل ذلك أن جملس مراجعي احلسابات سلط الضوء، يف التقرير املعنون          -١٤٧
االستنتاجات الرئيسية الواردة يف التقارير اليت أعدها جملس مراجعي احلسابات          مقتضب للنتائج و  
 على القضايا املنظومية املتعلقة بتنفيـذ النـهج   (A/67/173)، "٢٠١١-٢٠١٠عن فترة السنتني  

 عـن رصـد    ينبغي أن يكون مسؤوالً فكرة واضحة عن الكيان الذي    عدم وجود   املنسق، مثل   
يف تنفيـذ   اً   اتساق تنفيذ اإلطار يف امليدان، وعدم إحراز تقدم عموم         ، وعدم تنفيذ النهج املنسق  

  .ودعا اجمللس إىل املسارعة إىل إعادة النظر يف اإلطار ألنه ال يعمل على الوجه املطلوب. اإلطار

  أداة منسَّقة لإلدارة القائمة على املخاطر  -جيم  
الت مع عدد مـن مـستعملي       أجرى املفتشان، عند إعادهتما النظر يف اإلطار، مقاب         -١٤٨

النهج املنسق للتحويالت النقدية على مستوى املكاتب القطرية للوقوف على بعض املخاوف            
لدراسة منهجيته وهنجه من جهة توفريه أداة       اً  وأعيد النظر يف اإلطار أيض    . اليت ُعرب عنها آنفاً   

وأكـدت  . متسقاً  عامالًعملية لإلدارة القائمة على املخاطر قصد التعامل مع شركاء التنفيذ ت          
فقد أشار معظم مـن     . بالكاملاً  املقابالت أن الصعوبات ال تزال قائمة يف جعل اإلطار عملي         

أجريت معهم املقابالت إىل أن ضعف كفاءة كل من موظفي األمم املتحدة وشركاء التنفيذ              
ى أن اإلطـار    ووافق كثريون عل  . وقلة تدريبيهم مها أكرب التحديات اليت تعترض التنفيذ التام        

مبثابة أداة نفيسة إلدارة املخاطر، خاصة عند تقييم شركاء التنفيذ، لكنهم وجدوا خطـوات              
  .اإلطار املتعددة معقدة ومستنفدة للوقت

وأثارت مسألة مالءمة الضمان الذي يوفره النهج املنسق بواسطة خطواته املتعـددة              -١٤٩
لتفتيش املفاجئ والرصد ومراجعة احلـسابات      اجلزئي، وا /التقييم الكلي (القائمة على املخاطر    

وترى بعـض املؤسـسات     . بني املستعملني ومراجعي احلسابات على السواء     اً  نقاش) املقررة
ومكاتب مراجعة احلسابات الداخلية أن الضمان الذي يوفره إطار النهج املنسق ليس بـالقوة    

 جيدر بالذكر أن تركيـز مراجعـي   غري أن مما . اليت توفرها مراجعة احلسابات املالية التقليدية     
على قدرة اإلطار املفاهيمي للنهج املنسق على       اً  احلسابات الداخليني واخلارجيني مل يكن كبري     

توفري الضمان وإمنا على انعدام الضمان الكايف بسبب اآلليات اهلشة لتنفيذه أو عدم التنفيـذ               
ة واضحة، وشح مـوارد     قضايا احلوكمة، وعدم وجود توجيهات وإجراءات عملي      (الكامل  

البلدان، ونوعية التقييمات الكلية واجلزئية املتدنية، وانعدام التفتيش املفاجئ املناسب، ونوعية           
  ).الرصد املتدنية، وسوى ذلك
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والنهج املنسق من األطر املنسقة القليلة يف مؤسسات األمم املتحدة اليت توفر مقاربة               -١٥٠
. د نشاط من األنشطة من التخطيط له إىل االنتهاء منه         منظمة تقوم على املخاطر إلدارة ورص     

فإذا كان ُينظر إىل هذا األخـري       . ويود املفتشان لفت االنتباه إىل جانبني من جوانب اإلطار        
وسيلة لضمان طريقة حتويل النقود إىل شركاء التنفيذ، فإنه ينص من جهـة             اً  على أنه أساس  

 مهمني من جوانب إدارة شركاء التنفيذ، مها بناء         ، على جانبني  مالئماًاً  أخرى، إن ُنفذ تنفيذ   
  .القدرات والرصد الربناجمي

ويراد من التقييم الكلي واجلزئي حتديد مواطن الضعف يف األنظمة املالية واإلداريـة               -١٥١
وتوفري فرصة لتحديد االحتياجات من تطوير القدرات ومن مث تلبيتها مبا يضمن إجناز الربامج              

بيد أن أغلب املكاتب امليدانية اليت زارها املفتشان مل تكن لـديها            . ري وجه واملشاريع على خ  
خطط لبناء القدرات لَتداُرك مواطن الضعف اليت حددها شركاء التنفيذ ومل يكـن األمـر               

هذا، ويرد يف املبادئ التوجيهية للنهج املنسق أنه ينبغي         . يستلزم تقدمي تقارير عن تلك اخلطط     
لكن من  . ات الكلية يف عملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية         إدراج نتائج التقييم  

أجريت معهم املقابالت أفادوا بأن التقييمات الكلية اليت أعدت ضمن النهج املنسق وإطـار              
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية كانت منفصلة بعضها عـن بعـض، ومل توضـع يف                

  .ج االحتياجات من القدرات اليت ُحددتاحلسبان يف حاالت عدة فرصة إدرا
ولفت عدد ممن أجريت معهم املقابالت االنتباه إىل ضرورة التشديد على اجلوانـب               -١٥٢

الربناجمية للرصد يف إطار النهج املنسق اليت رأوا أنه قُلل من شأهنا بسبب التركيز املفرط على                
ز الرصد الربناجمي ألنه ينص على إطار       ويعتقدون أن النهج املنسق فرصة لتعزي     . املسائل املالية 

  .يقوم على املخاطر ينبغي أن يكمل اخلطة العامة إلدارة خماطر الربامج
وأشري إىل أن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية استعانت خببري استـشاري خـارجي               -١٥٣

ت مؤسسات وكان. ملراجعة النهج املنسق ومعاجلة قضايا التنفيذ بغية تدعيم إطار النهج املنسق     
األمم املتحدة، وقت تلك املراجعة، تنظر يف مسودات تقرير اخلبري االستشاري قصد إصـدار        

ومل يتسن، يف إطار هذا االستعراض لوحدة التفتـيش         . ٢٠١٣التقرير النهائي يف أواخر عام      
  .رياملشتركة ويف حدوده الزمنية، حتليل التحسينات املمكنة اليت تناوهلا تقرير اخلبري االستشا

أن إطار النـهج املنـسق مبجمـل        ورغم حتديات التنفيذ املذكورة، يرى املفتشان         -١٥٤
عملياته اليت تركز على مقاربة للضمان ومراجعة احلسابات تقوم على املخاطر ميكنه حتقيق     
أهدافه بفاعلية إذا ُسدت الثغرات اليت أشار إليها مراجعو احلسابات وُوضع نظام مـتني              

 املنسق أن تأخـذ   للمراجعات والتحسينات اجلارية اليت تدّعم إطار النهج  وينبغي. للتنفيذ
  . منها ضرورة تعزيز جوانب الرصد الربناجمي وآليات تقييم القدراتاًيف احلسبان أمور
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  الغش وكشفه منع  -حادي عشر
 إن سلوك شركاء التنفيذ طريق الغش قد يضر بسمعة مؤسسات األمـم املتحـدة               -١٥٥
ويضعف من ثقة الدول األعضاء يف قدرهتا على إمثار نتائج بفعالية ومـسؤولية             اً  بالغاً  إضرار

وملا كانت مؤسسات األمم املتحدة، يف معظم احلاالت، ليست هي املستفيد املباشر         . وشفافية
من خدمات شركاء التنفيذ يف إطار ما ُيعهد إليهم من أعمال، فمن الصعب يف الغالب حتديد                

ويسوء . قدمة يف الواقع أو إن كان عدد املستفيدين املقرر قد تلقى اخلدمة           مستويات اخلدمة امل  
الوضع يف حاالت الطوارئ وعند التدخل ألغراض إنسانية يف األماكن النائية عندما يتعلـق              

  .األمر باألمن وسواه من العوامل
ـ              -١٥٦ يت تتعلـق   لذا، فإن برامج األمم املتحدة وأنشطتها اليت يضطلع هبا شركاء التنفيذ وال

ويضاف إىل صعوبات قياس ما إذا كان شـركاء التنفيـذ           . مببالغ طائلة َمْجلَبة للغش والفساد    
أجنزوا ما ُدفع إليهم مثنه والتحقق من ذلك، فإهنم ومن يتعاقدون معهم من الباطن قد يغـشون                 

ي القلق  ومن دواع . بتزوير شهادات التأهيل، واملغاالة يف التكاليف، وعدم تقدمي خدمات مقبولة         
فقد أشري يف الفـصول     . طبيعة االتفاقات املوقعة مع شركاء التنفيذ     اً  املتصلة هبذا املوضوع أيض   

السابقة إىل أن عمليات االختيار غري املتسقة واالتفاقات املوقعة مع شركاء التنفيذ غري الناجعـة             
ى من ذلك وأمّر عـدم      واألمر الذي جيعل إمكانية الغش أده     . ضعيفة للرقابة الداخلية  اً  ُتنتج أطر 

  .الشراء/خضوع تلك االتفاقات لإلجراءات األشّد صرامة املطبقة على التعاقد التجاري
 وكشف هذا االستعراض أن نطاق الغش املرتبط بشركاء التنفيذ ال يـزال جمهـوالً               -١٥٧
ومقارنةً باإلحصاءات عن الغش اليت أفادت هبا مجعيـة         . ، على حد علم األمم املتحدة     نسبياً

، جاء يف تقارير أن مستويات الغش يف منظومة األمـم           )٢٦(املدققني املعتمدين لعمليات الغش   
غري عادي، وهذا ما لفت إليه جملس مراجعي احلسابات يف كـثري            اً  املتحدة منخفضة اخنفاض  

وباملثل، ال ميكن للجنة االستشارية املستقلة للمراجعة أن جتزم مبا إذا كان تدين             . من تقاريره 
إىل حتسن الرقابة   اً   التحقيقات يف عمليات الشراء، اليت ُتجرى يف األمم املتحدة، عائد          مستوى

إن ما تقّدم ينبغي أن يثري اهتمام اإلدارة واهليئات         . )٢٧(أو كشفه /أم إىل عدم اإلبالغ بالغش و     
  .التشريعية على السواء

ش والفساد يف أنـشطة     ويقترح املفتشان معاجلة مسألة التدابري املتعلقة باحتمال الغ         -١٥٨
شركاء التنفيذ معاجلة شاملة، ابتداًء من رسم سياسة ملكافحـة الغـش وإجـراءات إدارة               
املخاطر واستراتيجيات التنفيذ على مستوى املقر واملكاتب القطرية واإلقليمية، زيادة على           

  .إنشاء آليات دعم إضافية ونشرها قصد منع الغش وكشفه على صعيد الربامج واملشاريع
__________  

 "ACFE 2012 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse"جاء يف تقرير اجلمعية املعنون  )٢٦(
 .ائة من إيراداهتا بسبب الغش يف امل٥ يف القطاع اخلاص ختسر أن كل منظمة تقريباً

)٢٧( A/67/259 جلمعية املدققني املعتمدين لعمليات الغش٢٠١١/٢٠١٢، التقرير السنوي . 
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 تقرير وحدة التفتيش املشتركة عـن       وينبغي أن تأخذ تلك التدابري يف االعتبار أيضاً         -١٥٩
 مـرجعيني الذي حيدد معيارين    ) JIU/REP/2011/5" (أطر املساءلة يف منظومة األمم املتحدة     "

  :يهدفان إىل تدعيم بيئة الرقابة وأنشطة مكافحة الغش
علق بالسلوك األخالقـي، ومعـايري      وجود وإنفاذ سياسات تت   : ٥املعيار املرجعي     

  .)٢٨(الرتاهة، ومكافحة الفساد، ومكافحة الغش
ينبغي أن جيسد النظام املايل والقواعد املالية يف منظومة األمم          : ١١املعيار املرجعي     

املتحدة سياسات مكافحة الغش وسوء التصرف يف األموال وينبغي تنفيذ هذه السياسات            
  .)٢٩(عملياًاً تنفيذ
 من مؤسسات األمم املتحـدة اختـذت        شري املفتشان يف هذا السياق إىل أن عدداً       وي  -١٦٠

تدابري ملعاجلة مسأليت منع الغش وكشفه، مثل الغش الذي متارسه األطراف الداخلية، وكذلك             
وقد نشرت مؤسسات مثل برنامج األغذية العاملي، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     . اخلارجية

دة خلدمات املشاريع، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، واليونيـدو،          ومكتب األمم املتح  
واليونيسيف، ومؤسسات أخرى، سياسات حمددة للتصدي للغش وتيسري الرقابة ملنع الغـش            

  .وكشفه واإلبالغ عنه والتحقيق فيه
ورغم أنه مل يتسن التعمق يف دراسة مدى مالءمة تدابري مكافحة الغش املعمول هبـا            -١٦١
مبؤسسات منظومة األمم املتحدة ويف صرامة تلك التدابري بسبب موارد هذا االستعراض            اً  حالي

احملدودة، فإن بعض جوانب تعلّقها بشركاء التنفيذ انتهت إىل علم املفتشني علـى النحـو               
  .أسفله الوارد

  التوعية بالغش  -ألف  
اءات إذا كان لدى معظم املؤسسات، بشكل أو بآخر، بعض العمليـات واإلجـر              -١٦٢

ملكافحة الغش، فقد جتلى أثناء إعداد هذا االستعراض ضعف مستوى وعي املوظفني بـالغش       
  .وما يتعلق بذلك من تدريب ومهارات

فجلّ املوظفني الذين أجريت معهم مقابالت أشاروا إىل أهنم مل يدرَّبوا علـى قـضايا              -١٦٣
 بالطريقة اليت تتـصدى هبـا       أن مستوى الوعي  اً  وتبّين أيض . الغش يف السنوات اخلمس املاضية    

 مل يكونوا متأكدين مما إذا كانـت        فكل من سئلوا تقريباً   . متدنّ للغاية اً  مؤسساهتم للغش عموم  
مؤسساهتم تعرضت لقضايا غش أو حققت يف غش شركاء التنفيذ على مدى السنوات اخلمس              

مكانيـة  أو بإ  -فمن دون وعي حبدوث الغـش       . إن الوعي أساسي للحد من الغش     . املنصرمة
  . من غري املرجح أن ُتوفّق املؤسسة يف احلد منه أو ضبطه- حدوثه
__________  

)٢٨( JIU/REP/2011/5, p. 21.  
)٢٩( JIU/REP/2011/5, p. 32. 
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فإذا رغبت مؤسسات األمم املتحدة يف بناء ثقافة الالتسامح مع الغش، وهذا ما تفيد        -١٦٤
إىل اً به بعض سياسات مكافحة الغش املستعرضة، فإن موظفي األمم املتحدة قد حيتاجون أيض 

ة اليت تطبق هبا تدابري مكافحة الغش على شركاء التنفيـذ وإىل            رفع مستوى إدراكهم للطريق   
سيما  وينبغي لدورات التوعية بالغش، ال    . التدريب والتوجيه الصحيحني لدعم هذه املساعي     

على الصعيد القطري، أن ُتجاوز التدريب التقليدي على مكافحة الغش الذي يتناول الغـش              
لتصرف والغش لدى التعامل مع الغري، وتزييـف        املهين وتركز على جماالت مهمة مثل سوء ا       
  .البيانات املالية، واحليطة الواجبة، والفساد

وُيتوقع من تنفيذ التوصية التالية أن يزيد فعالية إشراك شركاء التنفيذ يف إجناز الربامج                -١٦٥
  .وحيد من احتماالت الغش املمكنة

  ٨التوصية 
مة األمم املتحدة أن يوفروا للمـوظفني       ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظو      

تدريباً للتوعيـة  ) وخباصة للموظفني يف املكاتب القطرية (التنفيذالذين يعملون مع شركاء   
  .بالغش ومنعه، مع التركيز على حاالت الغش املتصلة بالغري

  احلق يف التحقيق مع شركاء التنفيذ  -باء  
كاتب مراجعة احلسابات والتحقيق لعـدد      تشري الوثائق املستعرضة إىل أن من حق م         -١٦٦

من املؤسسات أن جتري حتقيقات يف ادعاءات الغش وغريه من املخالفات املالية اليت يقترفها              
ولربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والفاو، واليونيـسيف،  . املتعاقدون وشركاء التنفيذ وآخرون  

  .ياسات مشاهبة يف هذا املضمارواليونيدو، وبرنامج األغذية العاملي ومؤسسات أخرى، س
ففي وقت هذا   . لكن ليست كل املؤسسات متلك حقوق التحقيق مع شركاء التنفيذ           -١٦٧

مثل صندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية شؤون       (االستعراض، كان عدد من املؤسسات      
شـارة  والية التحقيق مع الغري، وجيب اإل     /يراجع مواثيق الرقابة حبيث تضم حقوق     ) الالجئني

  .إىل ذلك يف االتفاقات مع شركاء التنفيذ
وأفيد يف بعض احلاالت بقضايا غش وسوء إدارة على مستوى التعاقد من الباطن مع                -١٦٨

فأغلب اتفاقات شركاء التنفيذ املوقعة مع مؤسسات األمم املتحدة ال تشترط           . شركاء التنفيذ 
فااللتزامات . أو أدلة عند إجراء حتقيق    على الشركاء املتعاقد معهم من الباطن تقدمي مستندات         

القانونية تتوقف عند مستوى يقع بني شريك التنفيذ واملتعاقد معه من الباطن دون وصـول               
إن هذا الوضع يعكس صعوبة تنظيم جمالٍ واليةُ        . األمم املتحدة إىل مستوى التعاقد من الباطن      

 نتـائج   بـأن اً  ن أيض اأبِلغ املفتش و. األمم املتحدة فيه غري واضحة ويعوزها السند القانوين       
آلية للتحقق من اختاذ اإلجراءات الواجبة بشأن سوء        (التحقيقات والبت يف تلك القضايا      
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 وإذا كانت توجد آليات للتحقيـق يف        .ليسا منظمني يف الغالب   ) تصرف شركاء التنفيذ  
تعني حتديـد   قضايا املوظفني وعقوبات تفرض على الباعة يف قضايا الشراء، فإنه ال يزال ي            

آلية خاصة بشركاء التنفيذ، مع التمييز بني شركاء التنفيذ احلكوميني واملنظمـات غـري              
  .واضحاًاً منظمات اجملتمع املدين، حتديد/احلكومية

ومن التحديات اليت ال تزال قائمة التحقيقات املتعلقة بالكيانات احلكومية، عنـدما              -١٦٩
ملؤسسات العليا ملراجعة احلسابات هي الوحيدة      ففي معظم احلاالت، تكون ا    . تكون شريكة 

لكن تلك املؤسسات يف بعض البلدان مل تثبت        . اليت ميكنها إجراء حتقيقات مع تلك الكيانات      
فإذا كانـت بعـض     . قدرهتا على مراجعة احلسابات وإجراء التحقيقات الالزمة باستقاللية       

ن تكون شركات مراجعة حسابات     املؤسسات، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تشترط أ       
خاصة هي اليت تضطلع بالعمل عندما ال تكون القدرات الوطنية متوفرة، فـإن سياسـات               

فقد أفيد حباالت تعاَون فيها علـى التحقيـق         . مؤسسات أخرى ال تتطرق إىل هذه املسألة      
ة مراجعو حسابات حكوميون وحمققون تابعون لألمم املتحدة، لكن هذه احلاالت اسـتثنائي           

  .وليست هي القاعدة
ومن املتوقع أن تزيد التوصية التالية فعالية إشراك شركاء التنفيذ وحتد مـن خمـاطر                 -١٧٠

  .الغش احملتملة

  ٩التوصية 
ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن ينقحـوا املواثيـق              

ـ األطراف األخرى يف التحري عن القائمة املتعلقة بوظيفة املراقبة تنقيحاً خيّوهلم احلق        يت ال
وينبغي أن حتال املواثيـق بـصيغتها       . شارك يف تنفيذ األنشطة املمولة من األمم املتحدة       ت

  .املنقحة إىل اهليئات التشريعية للموافقة عليها

وينبغي تنقيح النماذج املوحدة التفاقات شركاء التنفيذ وغريهـا مـن الـصكوك               -١٧١
 املتعلقة هبا، حبيث ُتدَرج     ٦ك، على ما جاء يف الفصل السابع والتوصية         القانونية على وفق ذل   

  .سياسات مكافحة الغش والفساد يف االتفاقات املوقعة مع شركاء التنفيذ

   شركاء التنفيذعن ةاملشتركريات التح  -جيم  
احلاجة ) JIU/2000/9 وJIU/2011/7(عاجل تقريران من تقارير وحدة التفتيش املشتركة   -١٧٢

فقـد  . إىل املزيد من التفاعل املتكرر واملنظم بني مؤسسات األمم املتحدة يف جمال التحـري             
التعاون على وضع معايري وإجـراءات      : اقترح كال التقريرين أن يتضمن ذلك التفاعل ما يلي        

مشتركة إلجراء التحريات؛ وتبادل اخلربات عندما يستوجب األمر املـشورة أو املـساعدة؛             
يات؛ وتوفري فرص للتدريب املشترك؛ وتبادل املوظفني حبيث يفضي األمـر إىل            وتبادل املنهج 
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انتهاج هنج يف ميدان التحري يشمل املنظومة ككل؛ وإجراء حتريـات مـشتركة، خاصـة               
  .بالنسبة إىل األنشطة امليدانية اليت تشارك فيها وكاالت عدة

 وإن كانت حمدودة، مـن  قد ُبذلت،اً ولوحظ أثناء إعداد هذا االستعراض أن جهود    -١٧٣
ومـن  . أجل التعاون بني املؤسسات على إجراء حتريات مشتركة عن أنشطة األمم املتحـدة            

يف وحـدة   اً  األمثلة اجليدة على ذلك نريويب حيث عّين مكتب خدمات الرقابة الداخلية حمقق           
اً انظر أيض (إدارة املخاطر اليت هي جزء من مكتب املنسق املقيم التابع لألمم املتحدة للصومال        

وتقدم وحدة إدارة املخاطر وحمقق مكتب خدمات الرقابة   ). ٢٢٣الفصل الرابع عشر، الفقرة     
الداخلية معلومات، وتشري على وكاالت األمم املتحدة، عند الطلب، يف إجراء حتريات عـن           

 إىل  وأشار موظف الوحدة  . شركاء التنفيذ، مىت ظهرت احلاجة استناداً إىل املخاطر املبلغ عنها         
أهنم ينسقون مع كيانات حتقيق أخرى، مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الـدويل،              

  .واالحتاد األورويب، لالرتقاء مبستوى تبادل املعلومات، والتعاون على التحريات ما أمكن
ومع هذه اجلهود اجلديرة بالذكر، املعزولة، جيب بـذل املزيـد يف جمـال تبـادل                  -١٧٤

، ووضع املعايري واإلجراءات املوحدة، وتبادل املوظفني، وخاصة تبادل املعلومـات    املنهجيات
االستقصائية عن شركاء التنفيذ يف نفس البلد أو املنطقة اليت تعمل فيها وكاالت عدة تابعـة                

أعضاء فريق التنسيق التابع لألمم املتحدة      /واحلال أن ملؤسسات األمم املتحدة    . لألمم املتحدة 
ويترتب علـى ذلـك أن      . اجعة احلسابات والتحقيق يغلب أال تتبادل معلوماهتا      وحدات ملر 

حاالت الغش أو تقارير مراجعة حسابات شركاء التنفيذ يف مؤسسة من مؤسسات األمـم              
املتحدة ال تبلَّغ هبا يف الغالب املؤسسات األخرى العاملة مع نفس شريك التنفيذ أو اليت قـد                 

ذلك ليس جمرد خماطر نظرية وإمنا حـاالت وقعـت يف بعـض             إن  . تتعامل معه يف املستقبل   
فقد اتضح من التحقيقات يف أحد البلـدان   . األحيان، حسب املعلومات اليت وردت املفتشني     

أن ثالث وكاالت تابعة لألمم املتحدة قدمت ماليني الدوالرات إىل نفس شـركاء التنفيـذ            
فلو كان تبادل املعلومات    .  مبالغ طائلة  احملتالني، األمر الذي أدى إىل حرمان تلك الوكاالت       

  . أكثر، فلرمبا تفادت تلك احلاالت ومنسقاًبينها ممنهجاً
 قضية تبادل املعلومات بـني      ٢٠١٣ونوقش يف مؤمتر حمققي األمم املتحدة يف عام           -١٧٥

الوكاالت، ومن الواضح تزايد مستوى وعي مكاتب الرقابة الداخلية باألمم املتحدة مبزايـا             
لكن التحدي األعظم هو األطر . ون بني الوكاالت عند التحقيق يف أنشطة شركاء التنفيذ  التعا

  .القانونية املتنوعة اليت تعمل يف ضمنها كل وحدة حتقيق يف كل مؤسسة من املؤسسات
ويود املفتشان التأكيد على أمهية توثيق التعاون والتنسيق بني مكاتب التحقيق يف              -١٧٦

ة ملعاجلة مسأليت منع الغش وكشفه عند التعامل مع أطراف خارجية،           منظومة األمم املتحد  
  .مثل شركاء التنفيذ
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  قضايا اإلدارة التنفيذية  -ثاين عشر

  وحدة دعم إدارة شركاء التنفيذ  -ألف  
ُتعهد مسألة اختيار شركاء التنفيذ وإدارهتا اليومية عادةً إىل املكاتب القطريـة إال يف                -١٧٧

وتقدم إدارات وأفرقة وظيفية عدة يف املقر واملكاتب امليدانية الـدعم           . تعدد قليل من احلاال   
واملساندة يف جماالت من قبيل املالية والقانون والشراء ودعم السياسات ومراجعة احلـسابات             

أو تقـدمي   /بعض مهام الرقابـة و    اً  وقد يناط باملكاتب اإلقليمية أيض    . والتقييم وإدارة الربامج  
ومن املعتاد أن تنطلق مـن املقـر إدارة         . رات عامة يف جمال السياسات    توجيهات أو استشا  

  .أو إقليماًاً عاملياً شركاء التنفيذ العامليني اليت تشمل برناجم
ومن مزايا عدم مركزية إدارة شركاء التنفيذ إسناد مهام االختيار واإلدارة إىل امليدان               -١٧٨

ربامج وعلى صلة وثيقة ومستمرة بنظرائهم مـن        ومن مث إىل املوظفني الذين هم أعلم بتنفيذ ال        
إىل التجّزؤ والتنافر ألن السياسات واملبـادئ التوجيهيـة         اً  لكنها تفضي أيض  . شركاء التنفيذ 

أو قـد تفـسر     /باتساق و اً  املتعلقة بشركاء التنفيذ يف خمتِلف املكاتب القطرية ال تطبق دائم         
سات ليس هلا منسق واحد أو مكتب واحد        ويفاقم التجّزَؤ كون جلّ املؤس    . تفسريات خمتلفة 

يتوىل تنسيق قضايا شركاء التنفيذ على مستوى املؤسسة أو يقدم الدعم التنفيذي أو املشورة              
  .يف جمال السياسة العامة

أو تنفق مبالغ طائلة  /وبدأت بعض املؤسسات اليت تتعاون مع كثري من شركاء التنفيذ و            -١٧٩
تلك القضايا بإنشاء وحدات مركزية إلدارة شركاء التنفيـذ         يف إطار هذا التعاون تعاجل بعض       

ومن األمثلة اجليدة   . وحتسني أساليب مجعها املعلومات والبيانات املتعلقة بشركاء التنفيذ وإدارهتا        
على ذلك مفوضية شؤون الالجئني اليت أنشأت وحدة خمصصة هلذا الغرض، وهـي مـصلحة               

وتنسق الوحدة املواضيع املتصلة    . ة املالية والتنظيم اإلداري   إدارة شركاء التنفيذ، تتبع شعبة اإلدار     
بإدارة شركاء التنفيذ داخل هياكل املفوضية وترسم السياسات وحتـدد اإلجـراءات وتقـدم              
التوجيهات بشأن قضايا شركاء التنفيذ، وتقدم الدعم إىل امليـدان وتـسهل مجـع البيانـات               

ادل املعلومات عن استعمال الـشركاء وشـركاء        واملعلومات عن شركاء التنفيذ، إضافة إىل تب      
وحدة مشاهبة معنية بقضايا شركاء التنفيذ داخـل        اً  وُتنشأ حالي . التنفيذ على مستوى املفوضية   

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وهي وحدة التعاون مع األطراف اخلارجيـة،             
  .من عمليات الشراء املعتادةاً  جزءإلدارة العالقات مع األطراف اخلارجية، اليت ليست

وأنشأ صندوق األمم املتحدة للسكان وحدة ملراجعة حسابات أنشطة التنفيذ الوطين             -١٨٠
أضف إىل ذلك أن فرع االستراتيجية والسياسات       . إلدارة عملية املراجعة هذه، يف مجلة أمور      

 التنفيذ، وهو عبارة عن     واملعايري التابع للصندوق شرع يف وضع نظام إدارة معلومات شركاء         
وصاغت . قاعدة بيانات جلمع البيانات واملعلومات عن شركاء التنفيذ على مستوى املؤسسة          

كلتا الوحدتني وأصدرتا توجيهات عن اختيار وإدارة شركاء التنفيذ، األمر الـذي يـسهم يف               
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 مؤسسات أخرى،   وبدأت. للتعاون والتعامل مع شركاء التنفيذ    اً  انتهاج هنج أكثر فاعلية واتساق    
 /مثل برنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، إنشاء بوابة عـن شـركاء التنفيـذ               

وحـدة   -الشركاء، وعينت مكاتب لتنسيق قضايا إدارة شركاء التنفيذ وتقدمي توجيهات عنها     
ألمم املتحـدة   املنظمات غري احلكومية يف برنامج األغذية العاملي ومكتب العمليات يف برنامج ا           

وأنشأت مؤسسات أخرى،   . دور أمانة جلنة الشراكات التابعة للربنامج     اً  للبيئة الذي يؤدي أيض   
مثل الفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، مكاتب أو مديريات للـشراكات مـن أجـل               

وأنـشأت  . املساعدة على تنفيذ وتفعيل استراتيجياهتا يف ميدان الـشراكات وتقـدمي الـدعم      
استـشارية يف   اً  جلان) الفاو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة       (سسات أخرى   مؤ

  .)٣٠(أو تعيد النظر يف اختيار أهم الشركاء/جمال الشراكات يف املقار؛ وهي تقدم توجيهات و
من شركاء التنفيذ من املفيـد أن حتـذو         اً  كبرياً  وقد ترى املؤسسات اليت تدير عدد       -١٨١

. فتنشئ وحدات خمصوصة يف املقار لدعم إدارة شركاء التنفيذ    اً  ؤسسات املذكورة آنف  حذو امل 
جتميع كل البيانـات املهمـة املتعلقـة        : ومن الوظائف اليت ميكن أن تؤديها الوحدة ما يلي        

وتوحيدها، مثل إدارة قاعدة بيانات شركاء التنفيذ أو بوابة الشركاء           بالشراكات يف املؤسسة  
وسائل املعلومات املتصلة بشركاء التنفيذ؛ وتقدمي توجيهات عن قضايا شركاء          أو غريمها من    

التنفيذ، مثل السياسات واملبادئ التوجيهية واإلجراءات املنطبقة بالتشاور مع املكاتب املعنيـة       
األخرى؛ وربط خمتلف املكاتب واهليئات اليت تتعامل مع شركاء التنفيذ يف املقـار وعلـى               

 والقطري بعضها ببعض؛ واملساعدة على وضع وتقدمي دورات للتـدريب        الصعيدين اإلقليمي 
للموظفني أو لشركاء التنفيـذ؛ وأداء دور املنتـدى   اً على قضايا شركاء التنفيذ، سواء داخلي     

  .لتبادل املعلومات والدروس املستفادة عن شركاء التنفيذ على مستوى املؤسسة
 النهج الذي تتبعه إلدارة مـشاريعها،       منوذج األعمال اخلاص باملؤسسة أو     وحسب  -١٨٢

كمكتب قائم بذاته أو كوظيفة مزدوجة يف مقر املؤسـسة بـصفة            الوحدة  ميكن إنشاء هذه    
وينبغي أن تراعى لدى إنشاء هـذه       . مؤقتة أو جتريبية شريطة تسوية الوضع يف مرحلة الحقة        

معينة يقدمها شركاء الوحدة وظائف املكاتب القائمة اليت توفّر بالفعل خدمات وأشكال دعم   
التنفيذ وذلك لتفادي االزدواجية يف الوظائف وتقليص التكاليف املترتبة على ذلـك إىل أدىن              

أو تقوية هذه املكاتب أو الوظائف املوجودة       /ويتعني تبعاً لذلك النظر يف تدعيم و      . حد ممكن 
 مماثلة  مي خدمات إدارية  بتقدوميكن أيضاً أن ُتكلَّف هذه الوحدة املعنية بشركاء التنفيذ          . فعالً

ومن املستصوب أن تظل اإلدارة الفعلية لشركاء . إىل شركاء من نوع آخر غري شركاء التنفيذ
  . لكوهنا أفضل من يستطيع أداء هذه املهمةللمؤسسة التنفيذ بني أيدي املكاتب القطرية 

املتحدة وأوصى املفتشان بأن يدرس الرؤساء التنفيذيون ملؤسسات منظومة األمم            -١٨٣
مسألة إنشاء وحدة إلدارة الشراكات تضطلع باملهام املشار إليها أعاله على أساس جترييب             

  .شريطة تسوية الوضع يف مرحلة الحقة
__________  

 . الرابع أعالهالفصلانظر  )٣٠(
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  نظم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ  -باء  
بذلت بعض مؤسسات األمم املتحدة يف السنوات األخرية جهوداً متضافرة ألمتتـة              -١٨٤

وتطرح إدارة هذه املعلومات حتدياً جسيماً،      . ومات املتعلقة بإدارة شركاء التنفيذ    جمموعة املعل 
وال سيما يف املؤسسات اليت تتعامل مع جمموعة واسعة من شركاء التنفيذ أو تنفذ عدداً كبرياً                

ونتيجة لإلدارة الالمركزية لشركاء التنفيذ والخنراط عدة مكاتب وجمموعـات       . من املشاريع 
ا، جيري مجع املعلومات والبيانات املتعلقة بشركاء التنفيذ وحفظهـا وإدارهتـا يف        وظيفية فيه 

وعلى النحو املشار إليـه يف      . أماكن خمتلفة تشمل مقر املؤسسة ومكاتبها اإلقليمية والقطرية       
الفصل الثالث، ميكن احلصول على املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ من نظم ختطيط موارد             

 ونظم إدارة املـشاريع     متابعة مراجعة احلسابات والتقييم   اإلدارة املالية ونظم    املؤسسة ونظم   
  .  مستويي املقر وامليدانواملذكرات املتاحة علىامللفات التابعة للمؤسسات ويف 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ألغراض حفظ املعلومـات         وعلى سبيل املثال، يعتمد     -١٨٥
وهو نظـام الربنـامج      (ATLAS)(مجلة أنظمة، منها نظام أطلس      املتعلقة بشركاء التنفيذ على     

، ونظام قاعدة البيانات الشاملة لتجميع وتتبع حالة التوصيات املتعلقة          )لتخطيط موارد املؤسسة  
، وأدوات املتابعة املالية للمكاتب القطريـة، وعلـى         CARDS)) (كاردس(مبراجعة احلسابات   

 وباملثل يعتمد صندوق األمم املتحدة للـسكان حلفـظ          .ملفات املشاريع يف املكاتب القطرية    
 "كـاردس "املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ على نظم املكاتب القطرية ونظام أطلس ونظـام   

وإضـافة إىل   . ونظام إدارة مراجعة حسابات التنفيذ الوطين وأداة تقييم قدرات شركاء التنفيذ          
ركاء التنفيذ يف بعض املؤسسات عن طريق عمليات        ذلك، ُتجمع املعلومات اإلضافية املتعلقة بش     

ويف معظم احلـاالت،    . تقييم جزئية وكلية ُتجرى يف إطار النهج املنسق يف التحويالت النقدية          
 ويقدم نظام ختطيط موارد املؤسسة يف منظمـة اليونيـسيف         . حتفظ تلك املعلومات على حدة    

مات واسعة عن شركاء التنفيـذ، مثـل        معلو) (VISION)نظام املعلومات االفتراضي املتكامل     (
املعامالت املالية ومستويات اخلطر وأنواع التقييمات املالية وعمليات مراجعة احلسابات وعـدد       

  .اتفاقات الشراكة وقيمتها ونوعها إضافة إىل النواتج اليت تسهم فيها الشراكات
 حيتفظ هبا يف املكاتـب      وإضافة إىل القوائم واملعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ اليت         -١٨٦

برنـامج األمـم    (لشركاء على مستوى املقر     عن ا القطرية، أنشأت بعض املؤسسات بوابات      
املتحدة للبيئة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومفوضية شؤون الالجئني وبرنامج األغذيـة            

 يعملون  وتقدم هذه البوابات بيانات أساسية عن شركاء التنفيذ واملؤسسات اليت         . )٣١()العاملي
وخري مثال على ذلك هو تطبيق نظام       . معها وعن املشاريع اليت شاركوا يف تنفيذها يف السابق        

إدارة معلومات شركاء التنفيذ يف صندوق األمم املتحدة للسكان الذي يوفر قدرات وظيفية             
إضافية عالوة على تسجيل شركاء التنفيذ بطريقة إلكترونية، مثل حمرك البحـث اخلـاص               

__________  
 مباشـرة   على وضع أداة لرصد وتقييم املكاتب القطريـة علـى اإلنترنـت   العاملييعكف برنامج األغذية    )٣١(

)COMET (ستتضمن قاعدة بيانات عن الشراكات. 



JIU/REP/2013/4 

GE.14-00539 54 

اليت بلدان  الوالعقود املاضية و  التنفيذ الذي يعتمد عدة معايري تشمل جمال االختصاص         بشركاء  
ـ  علومات  املويقوم نظام إدارة    .  وما إىل ذلك   عملوا فيها،   بـدمج   التنفيـذ شركاء  اخلاصة ب

معلومات عن الشركاء تشري إىل اإلدارة املعينة اليت تعمل مع كل شـريك تنفيـذ، وهـي                 
ويتيح النظـام    .أطلستطبيقات املالية اخلاصة بالنفقات يف نظام       معلومات يستخرجها من ال   

 ميكن ملوظفي صندوق األمم املتحدة للسكان تقييم جتارهبم مـع     حيث  تعليقات إمكانية إبداء 
  .  التنفيذ ألغراض تقاسم املعارفشركاء
. جئنيومن األمثلة البارزة األخرى، قاعدة البيانات املتعلقة بالشركاء يف شؤون الال            -١٨٧

 شريك تنفيذ يعملـون يف اجملـال   ٢ ٨٠٠وحتتوي هذه القاعدة على سجالت ما يزيد على         
وميكـن  . وتتيح معلومات عن تفاصيل االتصال بكل شريك وعن مهامه وعضويته         . اإلنساين

منظمة غري حكوميـة    (استخدام حمرك حبث لالطالع على السجالت حبسب نوع الشريك          
بلـد  (والبلد  ) ية، وكيان حكومي، وكيان حكومي دويل     وطنية، ومنظمة غري حكومية دول    

وحتتوي قاعدة البيانات أيضاً على خيار يتيح       . وغري ذلك من املعايري   ) العمليات أو بلد املنشأ   
 اليت تتضمن بيانات مالية عن تعاون مفوضية شؤون الالجئني          )Excel(حتميل ملفات إكسل    

  . ن النظام املايل للمفوضيةمع شركائها يف التنفيذ، ميكن احلصول عليها م
وال حتتوي قاعدة بيانات مفوضية شؤون الالجئني على معلومات عن أداء شـركاء               -١٨٨

باالستناد  على مستوى املشروع     وُيدار أداء شركاء التنفيذ   . التنفيذ وال على تقييم هلذا األداء     
ثائق املتعلقـة بـأداء     وُيحتفظ مبعظم الو  . املربم معه تفاق  اال يف نطاق    إىل ما ينجزه الشريك   

فـيمكن  : مركزياً املتعلقة باألداء خرى  األعناصر  الوحيتفظ ب .  يف ملف املشروع    حملياً املشروع
 أداة اإلدارة القائمـة     من خالل  التنفيذ شركاء    اليت ينفذها  شاريعاملمواصفات  االطالع على   

لتقارير املالية لشركاء    ا من خالل املايل   األداءعلى  ؛ و )FOCUS(فوضية  للم التابعةعلى النتائج   
مـشروع  (الالجـئني     اليت ُتحّمل يف نظام ختطيط موارد املؤسسة يف مفوضية شؤون          التنفيذ

فإن األداء املايل ميكـن أن       وعندما خيضع املشروع ملراجعة احلسابات،       .)جتديد نظم اإلدارة  
نظام تقاسم اً يف  احلسابات أيضوُتحّمل نتائج مراجعة. يظهر أيضاً يف نتائج مراجعة احلسابات

وتتوىل دائرة إدارة شركاء التنفيذ يف املقـر عمليـة          ) Livelink( التابع للمفوضية    املعلومات
وستحل بوابة الشركاء اليت تعكف املفوضية حالياً على إنشائها حمل قاعدة البيانات            . رصدها

علومات ذات الـصلة     املتعلقة باألداء وغريها من امل     علوماتاملتقاسم  احلالية، وستيسر البوابة    
  .بشركاء التنفيذ يف مجيع جوانب العمليات العاملية

 إتاحة معلومات أساسية عـن      التعقيدات اليت تعوق  ُتظهر األمثلة املشار إليها أعاله      و  -١٨٩
 متوافرة يف خمتلـف     رغم أن هذه املعلومات    بطريقة جتميعية وسهلة االستخدام      التنفيذشركاء  

 منطياً مـن التحـديات الـيت        ومتثل هذه احلالة حتدياً   . املعلوماتأنظمة اإلدارة وتكنولوجيا    
وأكرب هذه  . تواجهها مجيع املؤسسات اليت أُجريت اتصاالت معها ألغراض هذا االستعراض         

التحديات جتّسده حالة املؤسسات اليت ال يوجد لديها قواعد بيانات مركزية عـن شـركاء               
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 نظم لتخطيط موارد املؤسسة مستخدمة بـشكل     التنفيذ أو بوابات خاصة هبؤالء الشركاء أو      
وتفتقر هذه املؤسسات بدرجة كبرية إىل املعلومات األساسية، األمر الذي يعوِّق فعالية . كامل

  .وكفاءة إدارة شركاء التنفيذ
ويرى املفتشان أنه يلزم جتميع املعلومات األساسية املتعلقة بشركاء التنفيـذ، مثـل               -١٩٠

اصة مبجموعة حمددة من شركاء التنفيذ واملوارد املخصصة هلم واالتفاقات          البيانات األساسية اخل  
احلالية والسابقة واملعلومات اخلاصة باألداء يف املراحل السابقة وأية معلومات هامة أخرى، مثل             
التقييمات وتقارير مراجعة احلسابات املشفوعة بآراء متحفظة، وإتاحتـها بـسهولة لـإلدارة             

ويف حالة املؤسسات اليت لديها عدد كـبري مـن          . مكاتب اإلقليمية والقطرية  وملوظفي املقر ولل  
  . شركاء التنفيذ، تكون هذه املعلومات هامة الختاذ قرارات نرية على مجيع مستويات املؤسسة

  .ومن املتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية التالية يف تعزيز الشفافية واملساءلة  -١٩١

  ١٠التوصية 
التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمـم املتحـدة أن يـستعرضوا          ينبغي للرؤساء     

القدرات اليت تتيحها النظم اآللية القائمة، كنظام ختطيط موارد املؤسسة وسـائر نظـم              
التعقب التابعة لقواعد البيانات، بغية دعم إدارة شركاء التنفيذ وتوحيد البيانـات ذات             

الفوائد مع /ء على أساس حتليل التكاليفوينبغي أن يقوم هذا اإلجرا  . الصلة يف هذه النظم   
  .مراعاة مدى احلاجة إىل هذه البيانات

  

  االحتياجات التدريبية  -جيم  
سلَّط املشاركون يف هذا االستعراض الضوء على مسألة رئيسية تتمثل يف ضـرورة               -١٩٢

  . توفري التدريب لشركاء التنفيذ وموظفي األمم املتحدة وبناء قدراهتم

  اء التنفيذ وبناء قدراهتمتدريب شرك    
تفيد املعلومات اليت وردت املفتشني أن أحد العوائق الكبرية اليت تعتـرض تنفيـذ                 -١٩٣

الربامج بفعالية هو عدم توافر القدرات الالزمة لدى العديد من شركاء التنفيذ يف جماالت مثل               
ـ  تتسم هذه و . وإدارة املوارد البشرية   عمليات الشراء واحملاسبة و اإلدارة املالية    بأمهيـة  سألة  امل

 على دراية باألنظمة والطرائـق      التنفيذوظفو شركاء   م إىل أن يكون     خاصة بالنظر إىل احلاجة   
اليت ختتلف أنظمة اإلدارة والتـشغيل      وتلف وكاالت األمم املتحدة     املعمول هبا يف خم    املعقَّدة

ملبذولة حاليـاً    وقد ساعدت يف هذا اخلصوص بعض اجلهود ا        .مؤسسة إىل أخرى  لديها من   
، غري أنه ال تـزال      )لتحويالت النقدية لاملنسق  أي النهج   (للتنسيق على صعيد األمم املتحدة      

  . التنفيذمشكلة يف نظر شركاء درجة تعقيد هذه النظم املختلفة تطرح 
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وللتصدي هلذه املسألة، تشارك معظم املؤسسات يف أنشطة التدريب وبناء القدرات             -١٩٤
ة لشركاء التنفيذ احلكوميني وغري احلكوميني فيما يتعلق مبـشاريع حمـددة            اإلدارية املخصص 

وتشمل هذه األنشطة التدريب املستمر غري الرمسي خالل التنفيذ وحلقـات           . جيري تنفيذها 
املشتريات وامليزنة واإلدارة القائمـة علـى       والعمل املتعلقة بالعمليات اإلدارية، مثل اإلبالغ       

يد أنه وعلى النحو الذي أشار إليه كثري من األشخاص الذين جـرت             ب. النتائج وما إىل ذلك   
  . مقابلتهم، ُينظَّم التدريب بطريقة خمصصة ال بطريقة هيكلية ومنهجية

وينبغي حتديد االحتياجات التدريبية لشركاء التنفيذ مقدماً للـتمكّن مـن اختـاذ               -١٩٥
ملة يف مرحلة الحقة من التنفيـذ       إجراءات تصحيحية بطريقة استباقية وتذليل الصعوبات احملت      

وعلى الرغم من   . كيما يتسىن تعزيز الفعالية واحلد من تكاليف املعامالت على املدى الطويل          
أن التحديات التدريبية ختتلف من بلد آلخر ومن شريك آلخر، هناك عناصر مشتركة للتدريب              

تفيدة من الربامج سواء بسواء،     تنطبق على مجيع أنواع شركاء التنفيذ وتقدم يف مجيع البلدان املس          
مثل الدورات املتاحة يف جماالت من قبيل مدونة السلوك ومعايري الرقابة الداخلية والتوعية بالِغش              

وسيكون من املفيـد للمؤسـسات أن تـضع وتثّبـت           . والربجمة واإلدارة املالية وما إىل ذلك     
رح على املستوى القطري أن ُتقدم      وقد اقتُ .  تدريبية عامة لشركاء التنفيذ    استراتيجيات وخططاً 

  .املؤسسات املعنية التدريب إىل مجيع شركاء التنفيذ الذين يعملون على برامج مشتركة
يوصى بأن ُتعزز مؤسسات األمم املتحدة تدريب شركاء التنفيذ وبناء قدراهتم يف              -١٩٦

يب شركاء التنفيـذ،    مسائل اإلدارة التنفيذية وأن ُتطّبق هنجاً استباقياً ومنهجياً إزاء تدر         
يف ذلك وضع وحدات قياسية للتدريب وتنمية القدرات وفقاً الحتياجـات شـركاء              مبا

وينبغي إىل أقصى حد ممكن عملياً أن ُتدرج عناصر التدريب وبناء القـدرات يف              . التنفيذ
  . االتفاق الذي يربم مع شريك التنفيذ وأن ُيحّدد التمويل املقابل املُخصص وفقاً لذلك

  لتدريب الداخلي ملوظفي األمم املتحدة يف جمال إدارة شركاء التنفيذا    
 األمم املتحدة على اختيار     الداخلي املناسب ملوظفي منظمة    التدريب األهم هو توفري    -١٩٧

وعلى الرغم من أن معظم     ).  من الفصل الثامن   ٩٣انظر أيضاً الفقرة    (شركاء التنفيذ وإدارهتم    
طي املسائل اإلدارية والتنفيذية األساسية اليت تنطوي علـى تنفيـذ           املؤسسات توفّر تدريباً يغ   

الربامج، فقد اقُترح توفري تدريب إضايف يتناول على وجه التحديد مـسائل إدارة شـركاء               
التنفيذ، وال سيما التدريب على تطبيق السياسات واملبادئ التوجيهية القائمة املتعلقة بشركاء            

 هم ورصـد  التنفيـذ شـركاء   بدراسة ملفات     املتعلقة عملياتك ال التنفيذ وامتثاهلا، مبا يف ذل    
 وقد ذُكر ذلك حتديداً للمفتشني يف سـياق اإلشـارة إىل            . عن أنشطتهم  بالغاإلوتقييمهم  و

التوجيهات واإلجراءات اجلديدة أو املنقحة اليت اعتمدهتا مؤسسات كثرية خالل الـسنوات            
  .األخرية بشأن شركاء التنفيذ

 ذلك، ونظراً إىل أن التعامل مع شركاء التنفيذ يستند إىل هياكـل وإدارة              إضافة إىل   -١٩٨
مركزية، ارتأى األشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت أنه ينبغي توفري املزيد من املـواد               ال

التدريبية املفصَّلة، مبا يف ذلك إجراءات التشغيل املوحَّدة والقوائم املرجعية والنماذج وغريهـا        
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ملُخصصة لبعض جوانب العمل مع شركاء التنفيذ وهو ما قد يفيد من الناحيـة         من األدوات ا  
وأخرياً قُدم اقتراح   . العملية يف تطبيق السياسات واإلجراءات املتعلقة بشركاء التنفيذ وامتثاهلا        

  .يقضي بوضع أُطر خاصة إضافية للبلدان اليت تنفِّذ برامج صعبة وللبيئات اهلشة
سسات األمم املتحدة بأن تعزز تدريب موظفيها علـى إدارة   ويوصي املفتشان مؤ    -١٩٩

شركاء التنفيذ وأن تضمن وجود أدوات التدريب الضرورية لـدعم تنفيـذ املـشاريع              
وينبغي أن ُتحدَّد مسبقاً التكاليف املرتبطة هبذا التدريب كجزء         . واألنشطة بفعالية وكفاءة  
  .من عملية امليزانية والربجمة

  التنفيذ التعليق على األداء لشركاء تتيحأنظمة إنشاء   -دال  
عادةً ما ُتقدَّم تعليقات شركاء التنفيذ بشأن التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة أو               -٢٠٠

وقـد تأخـذ هـذه      . أية مسائل تتعلق بتنفيذ الربامج بصورة غري رمسية خالل عملية التنفيذ          
ركاء التنفيذ ومفاوضـات يف     التعليقات شكل مناقشات وتفاعالت خالل التقييم األويل لش       

. سياق إعداد وثيقة املشروع وخطة العمل واجتماعات دورية خالل مرحلة تنفيذ املـشروع            
وجتدر اإلشارة إىل أن بعض مؤسسات األمم املتحدة، مثل مفوضية شؤون الالجئني وبرنامج             

ـ               ضمَّن األغذية العاملي، جتري اجتماعات تشاورية دورية أو سنوية مع شـركاء التنفيـذ تت
مناقشات ومشاورات بشأن مسائل تنفيذية وسياساتية وغريها من املـسائل الـيت تـشمل              
استطالعات آلراء شركاء التنفيذ وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة اليت ُتعدها مؤسسة األمم              

   .)٣٢(املتحدة املعنية باالشتراك مع شركائها يف التنفيذ
يدة املتمثلة يف أن جتري املكاتـب القطريـة      وأرست منظمة اليونيسيف املمارسة اجل      -٢٠١

. تقييماً ذاتياً ألدائها يف إدارة الشراكات كجزء من عملية االستعراض واإلبـالغ الـسنوية             
وتقوم مجيع املكاتب القطرية باإلبالغ عن أدائها على أساس مقاييس األداء العامـة الـستة               

تتخذ املكاتب القطرية إجراءات لتعزيز     و. املتعلِّقة بالشراكات اليت وضعتها منظمة اليونيسيف     
وتبلغ املكاتب القطرية سنوياً أيضاً عن عملـها        . الفعالية باالستناد إىل نتيجة هذا االستعراض     

ويتيح ذلك تتبُّع   . مع وكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية على املستوى القطري         
  .)٣٣(النتائج ذات الصلةهذه الشراكات اهلامة بصورة منهجية، مبا يف ذلك 

 مجلة أمور، منها ضرورة     ٢٠١٢وتناول تقييٌم أجراه برنامج األغذية العاملي يف عام           -٢٠٢
. وضع أدوات تتيح للشركاء إجراء تقييم متبادل يف إطار الشراكة ملواطن قوهتم وضـعفهم             

نوعيـة  األطراف يف الشراكة إىل اإلجنـاز وال      وتتراوح عناصر هذه التقييمات من مسامهات       
__________  

 /http://www.unhcr.org/ngo-consultations: لالطالع على مزيد من التفاصيل، انظر على سـبيل املثـال           )٣٢(
index/html أو http://www.wfp.org/about/partners/ngos/annual-consultations . 

)٣٣ ( UNICEF, Report on the implementation of the strategic framework for partnerships and collaborative 

relationships (2012). 
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وأشار التقييم  . )٣٤(والشفافية وجوانب أخرى من اإلدارة السليمة للشراكات اجليدة وفعاليتها        
الصبغة الرمسية  إىل كينيا كمثال جيد على العمل الذي قام به برنامج األغذية العاملي إلضفاء              

  .ام املتبادلني الشراكة على املستوى القطري باالستناد إىل مبدأي املساءلة واالحترعلى نظام تقييم
يوصي املفتشان مؤسسات منظومة األمم املتحدة بأن تنظـر لـدى اسـتكمال               -٢٠٣

يف وضع نظـام    ) دال-انظر الفرع ثامناً  (عمليات تقييم أداء شركاء التنفيذ اليت تقوم هبا         
رمسي للتعقيب على األداء يتيح لشركاء التنفيذ إبداء وتبادل آرائهـم بـشأن مـسائل               

وميكن أن تشمل هذه اآلليـات اسـتبيانات        . ى حسن سري الشراكة   مشتركة وتقييم مد  
أو اجتماعات سنوية للتشاور بني املنظمات غري احلكومية واألمم         /ودراسات استقصائية و  

وستساعد هذه اآلليات يف تبادل الدروس املستفادة ومناقشة السبل         . املتحدة واحلكومات 
وستجّسد مفهوم الشراكة القائمة على     . مورالكفيلة بتحسني التعاون والفعالية، يف مجلة أ      

  .أساس املساواة

  املتعلقة باإلدارةسائل األخرى امل  -هاء  
املفتـشني إىل مـسائل     معهم نظر   كثري من املسؤولني الذين أُجريت مقابالت       لفت    -٢٠٤

 الداخلية واخلارجية حلسابات عدد    ةراجعاملاإلدارة التالية، وهي مسائل برزت أيضاً يف تقارير         
 على سبيل اإلعالم فقط بالنظر إىل أن بعضها كان قد   وُتقدَّم هذه املسائل هنا   . من املؤسسات 

ُبحث وال يزال موضع حبث اإلدارة أو مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني يف خمتلـف              
  . املؤسسات اليت أُجريت اتصاالت معها من أجل هذا االستعراض

  خصصة لشركاء التنفيذاحملاسبة املتعلقة باملوارد امل    
قبل إدخال املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، جـرت مناقـشات يف خمتلـف                -٢٠٥

مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن ما إذا كانت املوارد املخصصة للغري مبوجب مـذكرة            
وكقاعدة عامـة ويف  . تفاهم أو نوع آخر من االتفاقات سُتحسب على أهنا نفقات أو ُسلف      

 املدفوعات على أهنا نفقات يف      ؤسساتاعتربت بعض امل   ،الغريلة تفويض املسؤوليات إىل     حا
 هذا املوضوع حمل اهتمام مراجعي احلـسابات        وكان. لفاًس أخرى   ؤسساتحني اعتربهتا م  

وجيري حالياً تصحيح هذا الوضع     . الذين أثاروا مراراً وتكراراً ما يشكله هذا النهج من خماطر         
ري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت تقتضي أن ُتعاجل املوارد املُحوَّلة إىل الغـري              باألخذ باملعاي 

  .)٣٥(كُسلف يف معظم احلاالت، وأالّ ُتعترب نفقات إال بعد تلقّي تأكيد بشأن اخلدمات املقدمة

__________  
)٣٤( WFP strategic evaluation: From food aid to food assistance, 2012. 
 ,United Nations Policy Framework for International Public Sector Accounting Standards أيضاً انظر )٣٥(

Second Edition (final version) (27 August 2013), para. 10.2.15. 
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  تكاليف الدعم الربناجمي    
امـة ملقارهـا    كاليف ع أُشري إىل أن بعض املنظمات غري احلكومية الدولية تطالب بت           -٢٠٦

 يف املائة اليت تقابل تكاليف الـدعم الربنـاجمي          ١٣-٧ضاف إىل نسبة    ُت)  يف املائة  ١٥-١٠(
ويف بعض .  يف املائة ٢٨-١٧ ، وبذلك يصبح إمجايل التكاليف العامة حنو      ملنظمة األمم املتحدة  

ة أخـرى يف    احلاالت يؤدي كل تعاقد آخر من الباطن يقوم به شريك التنفيذ نفسه إىل زياد             
 ممارسـة    من تكـاليف   جزءاً التكاليف العامة بوصفها     النظر إىل وبينما ينبغي   . التكلفة العامة 

أنشطة األعمال، تتوقع اجلهات املاحنة حداً أدىن من التكاليف العامة من جهة، وتطالب مـن               
.  بوضع آليات حمكمة للرصد والرقابة تترتب على إنـشائها تكـاليف إضـافية             جهة أخرى 

لف املسائل املتعلقة بالتكاليف العامة من حيث درجة تعقيدها، وهـي تتوقـف علـى               وختت
وهذه مسألة هتم   .  شركاء التنفيذ  وطرائق عمل الظروف والترتيبات اليت متليها املشاريع احملددة       

مؤسسات األمم املتحدة واجلهات املاحنة ويرى املفتشان أنه ينبغـي أن تكـون موضـوع               
  .استعراض منفصل

  ة الُسلف املستحقة السدادتصفي    
غـري  مـسألة االلتزامـات     على   عديدةيف تقارير   الضوء   مراجعو احلسابات    سلط  -٢٠٧

. هالف املستحقة الـسداد وخفـض     سُّ جهوداً ملتابعة ال   املؤسساتوقد بذلت معظم    . املسددة
 ُتـسّدد يف   اليتلفالسُّوأنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أداة للمتابعة املالية من أجل رصد      

. اليت يتلقاها شركاء التنفيـذ     على أساس التقارير الفصلية      ُتحدَّثاليت  والوطين  التدبري   إطار
 أيضاً مبطابقة املعلومات اليت ُيحصل عليها عن طريق         الوطينأنشطة التدبري    أداة متابعة    وتسمح
ـ        .الوطينأنشطة التنفيذ   حسابات  مراجعة   دة اإلمنـائي    وقد بدأ كل من برنامج األمم املتح

وصندوق األمم املتحدة للسكان العمل على استحداث وصلة إلكترونية مع شركاء التنفيـذ             
ميكن من خالهلا تصفية السُّلف بصورة إلكترونية، مبا يف ذلـك اسـتخدام اسـتمارة اإلذن            

ويف حالة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، سيشكل ذلك جزءاً من          . بالصرف وشهادة اإلنفاق  
  . إلكترونية خاصة بشركاء التنفيذ جيري حالياً إنشاؤهابوابة

  دورات الربجمة وامليزانية ملنظومة األمم املتحدة وشركاء التنفيذ احلكوميني    
من املسائل األخرى اليت أُثريت، اختالف دورات امليزنة اخلاصة باحلكومات الوطنية             -٢٠٨

، وهو ما يطرح صعوبات أمام تنفيـذ        ومبؤسسات منظومة األمم املتحدة على املستوى القطري      
وإضافة إىل ذلك، هناك يف كثري من األحيان حاالت تـأخري يف جتهيـز املـدفوعات                . الربامج

املسددة من خزينة احلكومات الوطنية للوكاالت الوطنية املتلقية املكلّفة بالتنفيذ، وهو ما يؤدي             
  . بدوره إىل تأخري يف تنفيذ الربامج وزيادة يف التكاليف

وأشري أيضاً إىل أن دورات برامج مؤسسات األمم املتحدة، وهي علـى األغلـب                -٢٠٩
برامج سنوية، وما يقابل ذلك من خطط عمل سنوية وخطط عمل خاصة بالربامج القطرية،              
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ختضع يف بعض احلاالت لقيود زمنية صارمة وال تناسب الربامج الطويلة األجل الـيت ُيعهـد            
وملا كان تصميم اتفاقات الشراكة مع بعض شـركاء التنفيـذ           . ذبتنفيذها إىل شركاء التنفي   

احلكوميني وإعدادها وتوقيعها يستغرق يف حاالت كثرية مدة زمنية طويلـة، فـإن دورات              
وأكد كثري من الذين أُجريت مقابالت معهم       . التخطيط والربجمة السنوية قد ال تكون واقعية      

وتسمح منظمة اليونيـسيف بـإبرام      . نواتأهنم يفضلون دورات ختطيط وتنفيذ متعددة الس      
اتفاقات متعددة السنوات مع شركاء التنفيذ رهناً بشروط معينة وضمن حـدود الربنـامج              

  . القطري أو دورة العمليات اإلنسانية

  املسامهات املالية والعينية اليت يقدمها شركاء التنفيذ    
يقدمها شركاء التنفيذ يف إطـار      تطرح املسامهات العينية وغريها من املسامهات اليت          -٢١٠

ويف حاالت كثرية ال ُتتناول هذه      . الربامج املُموَّلة أساساً مبوارد األمم املتحدة حتديات إضافية       
املسامهات بالتفصيل الكايف الوايف يف االتفاقات اليت ُتربم مع شركاء التنفيذ ويصعب قياسـها      

ن كثرية للرصد والتـدقيق مـن جانـب         كماً يف حالة املسامهات العينية وال ختضع يف أحيا        
  . مؤسسات األمم املتحدة
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  عجلةاملجراءات اإل  -ثالث عشر
كثرياً ما تعمل مؤسسات األمم املتحدة يف بيئـات          كما ذُكر يف الفصول السابقة،      -٢١١

وتطرح هذه  . صعبة مثل البلدان اخلارجة من نزاعات وحاالت الطوارئ الطبيعية أو اإلنسانية          
ويف حاالت الطوارئ   . بات أمام عملية اختيار شركاء التنفيذ وإدارهتم بوجه عام        البيئات صعو 

ال يتوافر سوى عدد حمدود للغاية من شركاء التنفيذ املناسبني وقد تكون قـدرات هـؤالء                
  .، حمدودة كيانات احلكوميةالشركاء، مبا يف ذلك ال

ليـة األخـرى آليـات      الدووأنشأت منظومة األمم املتحدة مع األطراف الفاعلـة           -٢١٢
لالستجابة للطوارئ وهياكل إدارة مشتركة بني الوكاالت للتصدي حلاالت الطوارئ، وذلك           

منـسق  /بيل املثال يف إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ونظام املنسق املقيم           على س 
 ذلـك،   وإضافة إىل .  اإلنسانية أو جمموعات حاالت الطوارئ يف إطار توحيد األداء         الشؤون

فإن مذكرات التفاهم اليت تربمها منظمات األمم املتحدة مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة             
األخرى واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة             

  . ومنظمات اجملتمع املدين ميكن أن تتضمن أحكاماً خاصة حباالت الطوارئ

  التنفيذشركاء اخلاصة باإلجراءات املعجلة   -ألف  
وضعت مؤسسات مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة               -٢١٣

للسكان ومفوضية شؤون الالجئني إجراءات معجلة تنطبق على العمل مع شركاء التنفيذ إىل             
وعلى سبيل املثال، حتدد عمليـة االسـتجابة        . جانب إجراءات االستجابة العادية للمؤسسة    

عجلة لألزمات يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي املبادرات اليت سـُتتخذ علـى مـستويي               امل
املؤسسة واملكتب القطري من أجل إفساح اجملال أمام املكاتب القطرية لكي تستجيب بسرعة             

سيما يف البلدان اليت حتظى بأولوية عالية،  وُتشجَّع املكاتب القطرية، وال. يف حاالت الطوارئ
 خارطة املنظمات غري احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين يف البلد من أجل وضع              على رسم 

قائمة خمتارة مسبقاً باملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين، مـع تقيـيمٍ خلرباهتـا     
وميكن استغالل هذه القائمة يف حال ظهور أزمة تقتضي         . وقدراهتا يف بعض األنشطة الرئيسية    

وتنفَّذ على مستوى املقر أيضاً عمليـة       . ن جانب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     رداً عاجالً م  
مماثلة خاصة باملنظمات غري احلكومية هبدف إبرام أكرب عدد ممكن من االتفاقـات الطويلـة               

ومن األمثلة اليت ُضربت . )٣٦(األجل مع أكرب عدد ممكن من الشركاء الذين يستوفون الشروط
القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بـنغالديش الـذي أجـرى    للمفتشني هو املكتب    

 مكّنته من وضع قائمة باملنظمات اليت      للمنظمات غري احلكومية املناسبة      ةمسبقتقييمات أولية   
__________  

)٣٦( Strategy for Fast-Tracking UNDP’s Crisis Response, p. 5; a similar function serves the global 

agreements concluded by WFP. 
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وتشمل هذه التقييمـات مـدى قـدرة         .العمل معها دون تأخري يف حاالت الطوارئ      ميكن  
  .  بسبب الفيضاناتلطوارئ املتكررة حلاالت ابسرعة االستجابة املنظمات على

سياسات وممارسات خاصة من أجل عمليات الطوارئ تـشمل أيـضاً        الفاو  ولدى    -٢١٤
قطاعية والتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة وُنُهجاً إجراًء معجالً لعملية اختيار شركاء التنفيذ    

ويوجد لـدى   . وروبية املكتب اإلنساين للجماعة األ    -األخرى، فضالً عن االحتاد األورويب      
برنامج األغذية العاملي نظام قطاعي خاص حباالت الطوارئ حيتفظ أيضاً بقاعـدة بيانـات              

. خاصة بشركاء التنفيذ من أجل عمليات طوارئ حمددة ومن أجل الـشركاء االحتيـاطيني             
وأشار األشخاص الذين أُجريت مقابالت معهم يف برنامج األغذية العاملي إىل أن االسـتعداد       
حلاالت الطوارئ يتطلب بناء قدرات شركاء التنفيذ لتمكينهم من تكملة جهـود برنـامج              

  . األغذية العاملي يف مهلة قصرية يف جمال حمدد
ويف بعض املؤسسات اليت ليس لديها إجراءات معجلة حمددة، تكون هناك أحكـام               -٢١٥

 يف حاالت الطوارئ، كما هـو    لإلعفاء واالستثناء من التدابري املعتادة الختيار شركاء التنفيذ       
ويف احلاالت األخرى حيدد رؤساء املكاتب القطريـة        . )٣٧(احلال يف مفوضية شؤون الالجئني    

وقد علم املفتشان مثالً أن أحد املدراء القطـريني         . اإلجراءات اليت ُتطبَّق يف حاالت الطوارئ     
كاء التنفيذ تنطـوي  واجه خالل عملية الطوارئ يف باكستان إجراءات مرهقة للتعاقد مع شر      

واختذ املدير القطري إجـراًء فوريـاً       . تأخري بنحو ثالثة أسابيع   ، ما أدى إىل      خطوة ٢٦على  
 يف الوقـت  وقامالعادي بصفته الرئيس املسؤول للمكتب وحتّمل مسؤولية احلياد عن اإلجراء       

  .  املقر بذلك بإبالغنفسه

  االتفاقات االحتياطية  -باء  
سسات األمم املتحدة االتفاقات االحتياطية، ومن بـني هـذه          يستخدم عدد من مؤ     -٢١٦

املؤسسات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف           
ومفوضية شؤون الالجئني ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة اليونسكو           

.  مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية اليت تناسـبها        ، اليت أبرمت اتفاقات احتياطية    الفاوو
العمليـات  وغالباً ما ُيلجأ إىل االتفاقات االحتياطية أو الـشركاء االحتيـاطيني يف سـياق             

من أجل تقدمي مـوارد عينيـة        ُيموَّلعن كيان     هم عبارة  الشركاء االحتياطيون  و .اإلنسانية
 األمم املتحدة الـيت تتـدخل يف حـاالت          إىل وكاالت ) خرباء وموظفون يف معظم احلاالت    (

ويكون الشركاء االحتياطيون يف أغلب األحيان منظمات غري        . الطوارئ، وُيعَهد إليه هبذه املهمة    
حكومية دولية كبرية ُتدير قائمة بأشخاص مدربني ومؤهلني يف اجملال اإلنـساين إضـافة إىل                

لوكاالت األمم املتحـدة نـشَر      االحتياطيني  ويتيح النفاذ إىل قوائم الشركاء      . أنشطتها الربناجمية 
__________  

)٣٧( UNHCR, Implementing Partnership Management Service Guidance Note: Partner selection for 

undertaking project agreements (April 2013), p. 5. 
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موظفني من القوائم ضمن مهلة قصرية للمشاركة يف عمليات الطوارئ، وهو ما جيعل االتفاقات               
 بعـض   توقـد وضـع   . جزءاً هاماً من قدرة املؤسسات على االستجابة يف حاالت الطوارئ         

  .املؤسسات إرشادات مفصلة إلبرام االتفاقات االحتياطية وتفعيلها
وُيسلَّم بأن االتفاقات االحتياطية تنطوي على مزايا كثرية وُتعترب ممارسـة ناجحـة               -٢١٧
وقد أُشري يف الوقت نفسه إىل أن هذه االتفاقات قد تنطوي على عيوب غري مقصودة               . وفعالة
 . احملليني  نظرائهم  والشركاء اآلخرين الدوليني على    التنفيذمتيل ضمناً إىل تفضيل شركاء      ألهنا  
اتفاقات احتياطية مع نفـس     وقّعت  ن املسائل األخرى املبلَّغ عنها أن كثرياً من الوكاالت          وم
ختيار اخلرباء واملرشحني علـى  املتاح الامش اهليضيق يقلص و من شأنه أن   ما وهو   ،شركاءال

  . كربى طوارئ لة حا عندما حتدثاالحتياطينيقوائم الشركاء 
تياطية ُتربم أساساً لدعم االستجابة الفورية حلاالت       وعلى الرغم من أن االتفاقات االح       -٢١٨

الطوارئ اليت حتدث بطريقة مفاجئة، فهي تساعد أيضاً على تعزيز تنميـة قـدرات البلـدان                
وتدعم هذه االتفاقات بصورة متزايـدة      . الشريكة للتأهب حلاالت الطوارئ واحلد من املخاطر      

  .)٣٨(إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتاالستجابة اجلماعية العاملية األوسع نطاقاً يف 
وأشار عدة مسؤولني أُجريت مقابالت معهم إىل أنه من املفيد أن تكون إجـراءات                -٢١٩

التشغيل املوحدة أكثر تفصيالً فيما خيص بعض جوانب العمل مع شركاء التنفيذ وأن تتوافر              
 أو ما بعد الرتاعات، وبصفة خاصة       أُطر خاصة إضافية للبيئات الصعبة، مثل أوضاع الرتاعات       

حاالت الطوارئ ألن مؤسسات األمم املتحدة اليت تعمل يف القطاع اإلنساين واإلمنائي قـد              
  .زادت من أنشطتها التنفيذية يف هذه السياقات

وُيوصى بأن تقوم مؤسسات منظومة األمم املتحدة، إن مل تكن قد قامت بـذلك                -٢٢٠
لتعاقد مع شركاء التنفيذ يف حاالت الطوارئ أو تتثبت         بعد، بوضع سياسات وإجراءات ل    

من وجود هذه السياسات واإلجراءات مع مراعاة تدابري التخفيف من املخاطر اخلاصـة             
وينبغي أن ُتبذَل جهود ملواءمة السياسات املتعلقة بشركاء . بكل بيئة من البيئات التشغيلية 

ة حلاالت الطوارئ، ومع آليات االستجابة      التنفيذ مع إجراءات املؤسسة املتعلقة باالستجاب     
للطوارئ وهياكل اإلدارة املشتركة بني الوكاالت، مثل اللجنة الدائمة املـشتركة بـني             

  .منسق الشؤون اإلنسانية/الوكاالت ونظام املنسِّق املقيم

__________  
)٣٨( UNICEF, Civil Society Guide to Working with UNICEF (2012), p. 46. 
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  التعاون املشترك بني الوكاالت وتقاسم املعلومات  -رابع عشر

  التعاون على أرض الواقع  -ألف  
التابعة لفريق األمم   /جمموعة إدارة العمليات التابع   /، ميثل فريق  على املستوى القطري    -٢٢١

ومعظم أعضاء  .  املتعلقة بشركاء التنفيذ   وتبادل املعلومات املتحدة القطري منتدى للمناقشات     
نسَّق فريق األمم املتحدة القطري ممثَّلني يف الفريق الذي يتيح حيزاً ملناقشة مسائل مثل النهج امل              

 ويـتم . ومسائل تشغيلية مشتركة أخـرى    ) كالتقييمات الكلية واجلزئية  (لتحويالت النقدية   ل
 املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ بني مؤسسات األمم املتحـدة يف خمتلـف              تقاسم كذلك

املُنشأة يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية        ) وأفرقة العمل ذات الصلة   (اجملموعات  
إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة الربناجمية وخطة األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة يف              و

  .البلدان املشمولة مببادرة توحيد األداء
وإضافة إىل ذلك، ُتجرى مشاورات غري رمسية وإن كانت على أساس خمصَّص بني               -٢٢٢

 سبيل املثال، يف احلاالت     وعلى. وكاالت األمم املتحدة اليت تعمل مع شركاء تنفيذ مشتركني        
اليت تعمل فيها وكالة األمم املتحدة مع عدد من شركاء التنفيذ، وال سيما املنظمـات غـري                 
احلكومية أو منظمات اجملتمع املدين يف بلد معيَّن، فإهنا عادة ما ُتـشرك مؤسـسات األمـم             

رى موظفو الربامج   املتحدة األخرى اليت لديها عالقات عمل أيضاً مع هؤالء الشركاء عندما ي           
  .املعنية ضرورة ذلك

وتوجد يف بعض البلدان آليات إضافية لتقاسم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ مثل              -٢٢٣
ومن األمثلة على املمارسات اجليـدة،      . اآلليات املتاحة يف إطار ترتيبات إدارة األموال اجملمَّعة       

 من مؤسسات األمم املتحدة يف ظـل   مؤسسة٢٤العمليات اجلارية يف الصومال حيث تعمل   
وبغية حتسني إدارة املخاطر ووضع إطـار مناسـب         . فريق األمم املتحدة القطري بالصومال    

منسق الـشؤون   /للتصدي هلا، أُنشئت وحدة إلدارة املخاطر كجزء من مكتب املنسق املقيم          
لية إىل فريق األمـم     ، وُتعىن هذه الوحدة املسؤولة أمام املكتب بإسداء املشورة العم         اإلنسانية

وهلـذا  . منسق الشؤون اإلنسانية بشأن مسائل إدارة املخاطر      /املتحدة القطري واملنسق املقيم   
 وكالـة مـن     ١٣الغرض، وضعت وحدة إدارة املخاطر قاعدة بيانات تتضمن عقوداً ختص           

  مليون دوالر من٤١٩تصل قيمتها إىل حنو ) وقت إجراء االستعراض(وكاالت األمم املتحدة 
وستتيح .  من شركاء التنفيذ والشركاء اآلخرين     ١ ٢٠٠دوالرات الواليات املتحدة مع حنو      

قاعدة البيانات أيضاً التحقق من خمتلف شركاء التنفيذ بالرجوع إىل قوائم اجلـزاءات الـيت               
وُتجَمع . وضعها جملس األمن يف األمم املتحدة والقائمة السوداء للبائعني التابعة للبنك الدويل           

علومات ذات الصلة عن طريق املعلومات اليت تتيحها وكاالت األمم املتحدة عن العقـود،              امل
غري أن وحدة إدارة املخاطر ُترسل أيضاً أفرقة للرصد واملراقبة إىل البعثات امليدانية للتحقق من               

وقد أُبِلغ املفتشان بأنه من املقرر إنـشاء وحـدتني          . بعض املعلومات وجلمع بيانات إضافية    
  .اثلتني إلدارة املخاطر يف أفغانستان ومايلمم
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وعلى النحو املشار إليه يف الفصل العاشر، ذكر معظم األشخاص الـذين أُجريـت                -٢٢٤
لتحويالت النقدية قد حسَّن نوعاً ما التنسيق والتعاون داخل         لمقابالت معهم أن النهج املنسَّق      

شـريك   وعلى سبيل املثال، خضع. التنفيذمنظومة األمم املتحدة، ويسَّر بالتايل إدارة شركاء        
لتقييم جزئي يف إطار النهج املنسق يف التحويالت النقدية اشـترك يف           حكومي يف كينيا    تنفيذ  

. إجرائه صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة اليونيـسيف           
زئي وحددت االختصاصات   واشتركت املؤسسات الثالث يف وضع خطة لتكاليف التقييم اجل        

وُعني مستشار خارجي إلجراء التقييم اجلزئي      . املشتركة للتقييم  اليت ُتفضي إىل وضع املعايري    
  .وأُنشئت جلنة مشتركة تضم أعضاء من املؤسسات الثالث لإلشراف على العملية

 حد ما يف ىل إالتنفيذالعملية املتعلقة بشركاء   ، ُتناقَش املسائل    وعلى املستوى اإلقليمي    -٢٢٥
وعلى سبيل املثال تلتقي جمموعـة      . اجملموعات اإلقليمية التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية      

آسيا واحمليط اهلادئ كل ثالثة أشهر برئاسة املنسق اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ املوجود يف              
 العملية والتقنية، مبـا يف      مقر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بنيويورك من أجل مناقشة املسائل         

 األمـم   ويتألف الفريق من املُدراء اإلقليميني ملؤسسات     . ذلك جوانب تتعلق بشركاء التنفيذ    
  . اإلقليميةاملتحدة ويتشابه يف عضويته مع آلية التنسيق

مفاده أنه ال يزال هناك نقـص       رأياً مشتركاً    ارن يف امليدان ويف املق    واملسؤولوأبدى    -٢٢٦
 على  التنفيذملعلومات والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة بشأن موضوع شركاء          يف تقاسم ا  

شاورات غري  وامل لتقاسم املعلومات    آنفاً واملهيأة  املشار إليها     الرمسية الرغم من وجود املنتديات   
وبينما تناقش على    . على أساس كل حالة على حدة      التنفيذ اليت ُتجرى  رمسية بشأن شركاء    ال

 توحيد األداء، ال توجـد      إطار داخل اجملموعات يف     التنفيذ عملية اختيار شركاء     سبيل املثال 
 بـشركاء التنفيـذ     لدى اجملموعات وال مكاتب املنسقني املقيمني اليت جرت زيارهتا قائمـة          

فاملؤسسات تعتمـد   . احملتملني أو بالشركاء اآلخرين الذين عملت معهم الوكاالت املختلفة        
ت اليت ميكن أن يقدمها أعضاء اجملموعات بصورة طوعية أثنـاء           بشكل حصري على املعلوما   

مث إن املشاورات اليت جترى بني وكاالت األمم املتحدة قبل إبرام اتفاقات مـع              . االجتماعات
ويف حاالت كثرية، ال تتبادل الوكـاالت املعلومـات علـى           . شركاء التنفيذ حمدودة للغاية   

امل وكالة من وكاالت األمم املتحدة مع شـريك         اإلطالق مما أدى يف بعض األحيان إىل تع       
  .)٣٩(شبهةتنفيذ تعاطى يف السابق مع وكاالت أخرى وكان أداؤه حمل 

وتطرح هذه احلالة حتديات جسيمة، وال سيما يف البيئات شديدة املخـاطر، مثـل                -٢٢٧
 يزيد  ويف الصومال هناك ما   . أوضاع ما بعد الرتاع أو األزمات اإلنسانية أو حاالت الطوارئ         

على اثنيت عشرة وكالة تابعة لألمم املتحدة تعمل مع شركاء التنفيـذ أنفـسهم وتـزودهم                
__________  

احلسابات وتقارير التقييم ذات الصلة الصادرة يف إطار برامج توحيد األداء، وهي            انظر أيضاً تقارير مراجعة      )٣٩(
 Joint audit of the United Nations Delivering as One“ ،ثلة، ومنهات الضوء على مسائل مماتقارير سلط

programme in Tanzania”, report No. 886 (6 November 2012)  لدروس تقييم مستقل ل"والتقرير املعنون
 .(A/66/859)، ")٢٠١٢يونيه /حزيران(، التقرير املوجز النهائي املستفادة من توحيد األداء
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باملوارد، إضافة إىل البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي واالحتاد األورويب وجهات ماحنة            
وكما ذُكر يف الفصل . أخرى، ما ُيعّرض هذه الوكاالت خلطر االزدواجية يف الفواتري والعقود  

عـدم  املخاطر واملعوقات الكبرية اليت تعترض الكشف عن الغش هو           حلادي عشر، فإن أحد   ا
رصدهم داخـل   /جتانس اإلجراءات والعمليات املتعلقة بالتعامل مع شركاء التنفيذ ومراقبتهم        

 املعلومات على حنو منهجي ودوري وتعزيـز         زيادة تقاسم  من شأن و. منظومة األمم املتحدة  
  .يف تفادي املخاطر املطروحة يف هذه البيئاتالتنسيق أن يساعدا 

وسيساهم وجود إطار حمكم لتقاسم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ أيضاً يف كشف              -٢٢٨
لتحويالت النقديـة   لالفرص املتاحة إلجراء تقييمات مسبقة مشتركة داخل إطار النهج املنسق           

تنفيذ املشتركني وتقييمهم ومراجعـة     وخارجه، ويف تعزيز العمل املشترك بشأن رصد شركاء ال        
سيتيح هذا اإلطار أيضاً استخدام التقييمات املسبقة والتقارير املرحليـة ومراجعـة            . حساباهتم

احلسابات اليت تكون قد أجنزهتا وكالة من وكاالت األمم املتحدة، وبالتايل خفـض تكـاليف               
إمكانية األخذ بنهج أكثر متاسـكاً      وإضافة إىل ذلك، وسيتيح اإلطار أيضاً       . اإلدارة واملعامالت 

توسيع نطاق تقاسم   "فقد أكد البعض أن     . إزاء بناء قدرات شركاء التنفيذ املشتركني وتدريبهم      
املعلومات فيما بني الوكاالت بشأن شركاء التنفيذ وجتارب العمل معهم من شأنه أن يـساعد               

 فريق األمم املتحـدة القطـري       ويلزم عند االقتضاء أن يتبادل أعضاء     ". يف ادخار أموال طائلة   
  .بصورة دورية قوائم شركاء التنفيذ ممن لديهم سجل سيء أو ُيشتبه يف ارتكاهبم خمالفات

ومن املتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية التالية يف تعزيز التنسيق والتعـاون فيمـا بـني       -٢٢٩
  .الوكاالت

  ١١التوصية 
مم املتحدة أن يوعزوا إىل املكاتب      ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األ       

القطرية بأن تتدخل على املستوى القطري، بالتعاون مع مؤسسات األمم املتحدة األخرى، 
وينبغي أن تـشمل قنـوات      . لوضع إجراءات لتقاسم املعلومات املتعلقة بشركاء التنفيذ      

موعات واألفرقـة   التعاون أفرقة إدارة العمليات التابعة لفريق األمم املتحدة القطري واجمل         
العاملة املنشأة ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وإطار عمـل األمـم              

  .املتحدة للمساعدة الربناجمية، وخطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

  را املقصعيدالتعاون على   -باء  
املتحدة إلجـراء   ال يوجد حالياً منتدى على مستوى مقار وكاالت منظومة األمم             -٢٣٠

مناقشات منتظمة حول املسائل املوضوعية والشاملة املتعلقة بـشركاء التنفيـذ خـصوصاً             
لتحويالت النقديـة واملناقـشات     لواالستثناء امللحوظ هو النهج املنسق      . والشراكات عموماً 

  .العرضية اليت ُتجرى يف سياق املواضيع األخرى املشتركة بني الوكاالت وباالقتران معها
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ومع ذلك ال تزال أغلبية مؤسسات منظومة األمم املتحدة تعمل مع شركاء التنفيـذ                -٢٣١
لتنفيذ بطريقة أو بأخرى، وتعتمد مؤسسات عديدة على صيغة شركاء التنفيذ كقاعدة عامة             

وإضافة إىل ذلك، فإن عملية اختيـار   .  التنفيذ  ضخمة عن طريق شركاء    وتنفق موارد الربامج  
رهتم هي عملية شاملة وترتبط مبعظم العمليات الداخلية للمؤسسات على          شركاء التنفيذ وإدا  

  .مستوى املقار وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري
وعلى الرغم من أن عملية اختيار شركاء التنفيذ وإدارهتم هي يف معظمها ال مركزية                -٢٣٢

توضع وتصدر  ومفوضة للمكاتب القطرية، فإن السياسات واإلجراءات والتوجيهات األخرى         
ولذلك، من املستصوب أن يكون ملنظومة األمم املتحدة ككل، ولوكاالت         . على صعيد املقار  

األمم املتحدة املعنية أيضاً، منتدى مشترك بني الوكاالت ملناقشة املسائل املتعلقـة بـشركاء              
 التنفيذ على مستوى املقر ميكن فيه تبادل املعارف والتجارب واآلراء وتوجهـات الـسياسة             

ومن املسائل اليت قد حتظى باهتمام خاص من جانـب خمتلـف            . العامة بشأن شركاء التنفيذ   
التحريات / املختلفة لشركاء التنفيذ وبناء القدرات والتقييمات األولية       الفئاتاجلهات املعنية،   

الواجبة، واالتفاقات، واحملاسبة، واإلدارة املالية، فضالً عن الرصـد واإلبـالغ ومراجعـة             
وميكن للمؤسسات أن تستفيد من التجارب واألعمال اليت قـام هبـا            . ات والتحقيق احلساب

اآلخرون بالفعل، وخاصة يف الوقت الذي تعكف فيه عدة مؤسسات على حتديث سياساهتا             
  .وإجراءاهتا املتعلقة بشركاء التنفيذ

 قـد   ويرى املفتشان، يؤيدمها عدد من املسؤولني الذين أجريت مقابالت معهم، أنه            -٢٣٣
يكون من األنسب إنشاء هذا املنتدى على مستوى جلان جملس الرؤساء التنفيذيني وشبكاهتا             
الوظيفية، حسب االقتضاء، إما كفريق عامل منفصل أو كبند يتكرر على جـدول أعمـال               

 املعنية باإلدارة وجمموعـة األمـم       اللجنة الرفيعة املستوى  أفرقة عاملة قائمة بالفعل يف إطار       
  . املعنية بالربامجاللجنة الرفيعة املستوىمنائية واملتحدة اإل

ومن املتوقع أن يسهم تنفيذ التوصية التالية يف تعزيز االتساق واملواءمة على نطـاق                -٢٣٤
  .املنظومة

  ١٢التوصية 
ينبغي لألمني العام لألمم املتحدة، بصفته رئيس جملس الرؤسـاء التنفيـذيني، أن          

ياسات العامة واإلدارة املتعلقة بشركاء التنفيذ بنداً دائماً يف يسعى إىل أن تصبح قضايا الس
وميكن النظر يف هـذه     . جدول األعمال املتعلق باألركان الثالثة جمللس الرؤساء التنفيذيني       

القضايا يف إطار فريق عامل خاص يركز على شركاء التنفيذ باعتبارها عنصراً دائمـاً يف               
ني القضايا اليت ينبغي النظر فيها، األطر االستراتيجية،        ومن ب . الشبكات الوظيفية القائمة  

  .والتقييمات، واالختيار، واالتفاقات، واحملاسبة واإلدارة املالية، والرصد، وتقييم األداء
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  املرفقات من األول إىل احلادي عشر    

 املرفقات من األول إىل احلادي عشر إال على املوقع الـشبكي لوحـدة التفتـيش                 تصدر ال    
  مع التقرير) www.unjiu.org(ملشتركة ا

   التنفيذتعاريف شركاء   -أوالً  
  التنفيذ مؤسسات منظومة األمم املتحدة لشركاء ترصدهاالنفقات اليت   -ثانياً  
  التنفيذاالستراتيجيات والسياسات املتعلِّقة بالشركاء وشركاء   -ثالثاً  
  الشراكاتب املتعلقةادئ التوجيهية املشتركة املب  -رابعاً  

  التنفيذمعايري وعمليات اختيار شركاء   -خامساً  
  التنفيذأنواع اتفاقات شركاء   -سادساً  

  التنفيذاألحكام والشروط اخلاصة باتفاقات شركاء بقائمة لمنوذج   -سابعاً  
  التنفيذشركاء مع   صغري النطاقمنوذج اتفاق علىمثال   -ثامناً  
  التنفيذشركاء ب اخلاصة مراجعة احلسابات ترتيبات  -عاًتاس  
  لتحويالت النقديةلمقارنة إجراءات النهج املنسَّق   -عاشراً  

   املشاركةاملؤسسات وفقاً ملا أفادت به -) قائمة جزئية(التحدِّيات الرئيسية   -حادي عشر
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  ١املرفق 

 ن توصيات وحدة التفتـيش املـشتركة       املشاركة بشأ  املؤسساتتتخذها  ساستعراض اإلجراءات اليت        
)JIU/REP/2013/4(  

 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

  

التأثري املتوخى
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
**

 

األمم املتحدة
* 

األونكتاد
 

مركز التجارة الدولية
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

برنا
مج األمم املتحدة للبيئة 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 

منظمة اليونيسيف
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

األونروا
 

هيئة األمم امل
تحدة للمرأة

 

برنامج األغذية العاملي
منظمة األغذية والزراعة 

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل 
 

منظمة العمل الدولية
املنظمة الدولية للهجرة 

االحتاد الدويل لالتصاالت  
 

برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم
املتحدة ملكافحة اإليدز

 
م

نظمة
اليونسكو

 

اليونيدو
 

منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية
 

االحتاد الربيدي العاملي
منظمة الصحة العاملية 
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 

التقرير                               الختاذ إجراء
 

                                للعلم

 a  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ١التوصية 

 a  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٢التوصية 

 f  L  L L L L L L L L L L L L L  L L L  L L L   L  L ٣التوصية 

 f  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٤التوصية 

 d, f  L  L L L L L L L L L L L L L  L L L  L L L   L  L  ٥التوصية 

 f, h  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٦التوصية 

 i  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٧التوصية 

 f  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٨التوصية 
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 الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها

  

التأثري املتوخى
 

جملس الرؤساء التنفيذيني
**

 

األمم املتحدة
* 

األونكتاد
 

مركز التجارة الدولية
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

برنا
مج األمم املتحدة للبيئة 

صندوق األمم املتحدة للسكان 
 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
 

منظمة اليونيسيف
 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية
 

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع
 

األونروا
 

هيئة األمم امل
تحدة للمرأة

 

برنامج األغذية العاملي
منظمة األغذية والزراعة 

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
منظمة الطريان املدين الدويل 
 

منظمة العمل الدولية
املنظمة الدولية للهجرة 

االحتاد الدويل لالتصاالت  
 

برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم 
املتحدة ملكافحة اإليدز

 
م

نظمة 
اليونسكو

 

اليونيدو
 

منظمة األمم املتحدة للسياحة العاملية
 

االحتاد الربيدي العاملي
منظمة الصحة العاملية 
 

املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 

 e  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ٩التوصية 

 a  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ١٠التوصية 

 c  E  E E E E E E E E E E E E E  E E E  E E E   E  E  ١١التوصية 

                             d E  ١٢التوصية 

  . بشأهناتوصية لتتخذ اهليئة التشريعية قراراً  :L  :الشروح
  E:   جانب الرئيس التنفيذي  توصية الختاذ إجراء من.  
  .توصية ال تتطلب إجراًء من هذه املنظمة : 

  تعزيز الفعاليـة؛   : fتعزيز املراقبة واالمتثال؛      : eتساق واملواءمة؛     تعزيز اال : dتعزيز التنسيق والتعاون؛      : cأفضل املمارسات؛     /نشر املمارسات اجليدة  : bتعزيز الشفافية واملساءلة؛        :a  :التأثري املتوخى
  g:    وفورات مالية كبرية؛h :  تعزيز الكفاءة؛i :تأثري آخر  

مم املتحدة للبيئة وبرنامج األمـم       خبالف األونكتاد ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األ          ST/SGB/2002/11تغطي مجيع الكيانات املذكورة يف الوثيقة         *  
  .اواملتحدة للمستوطنات البشرية ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واألونر

  . العام لألمم املتحدة بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذينياألمنيموجهة إىل   **  
  ــــــــــ




