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 وجزامل

   ا روم يف توجد مقارهااخلدمات اإلدارية بني الوكاالت اليت  إدماج بشةةةةةأنلدراسةةةةةة ا دو   موجزًام هذه الوثيقة تقد
 اسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةاريةلتعاقد مع شةةةةةةةةةةةةةةركة اب وقامت الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما. املقارعلى مسةةةةةةةةةةةةةةتو  

 .2022، إلجراء الدراسة يف عام  Global Goals Consultingخارجية،
  للوكاالت اليت توجد مقةارها اإلداري  اإلدماجعلى احلاجة إىل متةابعةة جدود  قامت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة،  وا اة التةأكيةدو

التقييم املشةةةةةةةةةةرتو عن التعاون بني ده على النحو الذي أك  و ، خطة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةضةةةةةةةةةةمن  روما يف
 عدد بتحديد، ال سةةةةةةةةةةةةةةيما على املسةةةةةةةةةةةةةةتويني القطري واإلقليم ، وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما

 جمال اليت تنطوي علىيف املقر الرئيسةةةةةةةةة   تسةةةةةةةةةي  األعمالعمليات لاخلدمات لكل جمال من اجملاالت السةةةةةةةةةتة  من
 حتقيق مكاسب يف الكفاءة ووفورات حمتملة.هبدف  دماجلإل عاون و/أووثيق التلت

 
 

 االجتماع املشرتوالتوجيدات املطلوبة من 
  توجيدات.ما يراه مناسًبا من مدعو إىل استعراض هذه الوثيقة وتقدمي  االجتماع املشرتوإن 
 

 مسودة املشورة

 :االجتماع املشرتك إن  

   املبذولة يةهود التعاوناوعلى زايدة  توجد مقارها يف رومااليت ع الوكاالت ب بنتائج دراسةةة اودوى و ةةج  رح 
الكفاءة ووفورات  يف كاسةةةةةةةةةةةباملحتقيق املزيد من هبدف  خطة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةحتت مظلة 

 حمتملة؛
  ما  يف توجد مقارها يف رومااليت  لوكاالتل إىل تلقي حتديثات بشةةةةةةةةةةةأن التقدل اوماعي والف د  قدًما عيتطل  و

 . خطة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءة يف إطار اخلاصة هباتسيري األعمال  عمليات يتعلق مبجاالت
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 مقدمة - أواًل 
 الغرض والنطاق –ألف 

 
( وبرانمج الصةةةةةةةةةةةةةةندوق( والصةةةةةةةةةةةةةةندوق الدوا للتنمية الزراعية )املنظمةمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )إن  -1

 املنوطة هبا والايتال وتتعلق، توجد مقارها يف رومااألغذية العامل  ه  الوكاالت الثالث التابعة ملنظومة األمم املتحدة اليت 
 وتشةةةرتو .توجد مقارها يف روماابسةةةم الوكاالت اليت  بشةةةكل ياع  شةةةار إىل الوكاالت الثالثي  و ابألمن الغذائ  والزراعة. 

قضةةاء على ا وع وتوف  ال -التنمية املسةةتدامة  من أهداف 2اهلدف  ابلتزامدا بتحقيق د مقارها يف رومااليت توجالوكاالت 
نة وتعزيز الزراعة املسةةةةةةةةةةتدامة  املكم لة لبعضةةةةةةةةةةدا تعمل على تعزيز تعاوهنا عرب والايهتا ه  و  –األمن الغذائ  والتغذية احملسةةةةةةةةةة 

 .حتقيق هذا اهلدف املشرتو بغية البعض
من ، طلب األعضةاء 2019يف ديسةمرب/كاوون األول  املنعقدةنظمة املجمللس  الثالثة والسةتني بعد املائةيف الدورة و  -2
املنظمة أن تقوم جنًبا إىل جنب مع برانمج األغذية العامل  والصةةةةةةةةةةةةةندوق الدوا للتنمية الزراعية بتوف  تقييم أوا بشةةةةةةةةةةةةةأن "

ذا الطلب، أجرت تقدمي األعضةةةةةةةةةةةةةةاء هلعقب و ". ن يف بعض وظائف الرقابةجدو  دمج الوظائف اإلدارية، و ايدة التعاو 
 أ جري، 2021يف عام و  1الوظائف اإلدارية. إدماجعدة دراسات داخلية لتقييم جدو   اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت 

 جمال هذه الوكاالت يفن تقييًما لتعاون تضةةةةةةةةةةةم   ،الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومابشةةةةةةةةةةةأن التعاون بني  2تقييم مشةةةةةةةةةةةرتو
 األمم املتحدة الشامل برانمجاإلدارة يف سياق  جمال املستقبلية يف جدود اإلدماجتوصياته على  ورك زتاخلدمات املؤسسية، 

ابسةةةةتثناء جماالت التقييم ما يل : " املنبثقة عنكفاءة. وعلى وجه اخلصةةةةوك،  كرت إاد  التوصةةةةيات السةةةةت ال لتحقيق
قيمة عملية واليت ختفض التكاليف ابلنسةةبة دودة بني مقارها الثالثة يف روما واليت من الواضةةأ أهنا  ات التعاون اإلداري احمل

ا هلةا جدودهةا يف التعةاون اإلداري مع جةدول أعمةال  ميع الوكةاالت، ينبغ  أن تةدمج الوكةاالت اليت تتمةذ من رومةا مقرً 
للمجموعة املعنية اببتكارات تسةةةةةةةةي  األعمال، واليت ينبغ  أن ا مسةةةةةةةةارات العمل األمم املتحدة الشةةةةةةةةامل للكفاءة، وحتديدً 

 ". ا على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطريةا واستباقيً ا مشرتكً تبدي جتاهدا التزامً 
  الوكةةةةةةةاالت اليت توجةةةةةةةد مقةةةةةةةارهةةةةةةةا يف رومةةةةةةةا عي نةةةةةةةتيف ضةةةةةةةةةةةةةةوء طلةةةةةةةب األعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء والتقييم املشةةةةةةةةةةةةةةرتو، و  -3

 :األهداف التالية حتقيق هبدف Global Goals Consulting شركة
قيمة عملية  تنطوي علىاليت  املقار املؤسسيةعلى مستوايت  تسي  األعمال عمليات إدماجحتديد جماالت  (أ)

 .الوكاالت لصاحل ييعل التكاليف وتقل  
                                                           

ثة عن التعاون بني الوكاالت" CL 170/17االطالع على مزيد من التفاصيل اول العملية املؤدية إىل دراسة ا دو  يف الوثيقة  ميكن 1 اليت  معلومات حمد 
 .2022 يوويو/ازيراننظمة املنعقدة يف املجمللس  السبعني بعد املائةيف الدورة  فيدا توجد مقارها يف روما" املقدمة إىل األعضاء للنظر

2 /https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7289en. 

https://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb7289en/
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على  تسةةةةةي  األعمال عمليات السةةةةةياق األوسةةةةةع لتحسةةةةةني اإلدماج يفلفوائد هذا  جيد التوثيقتقييم  إجراءو  (ب)
 .خطة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةالذي يتم تنفيذه يف إطار و املستو  القطري 

هتدف و . طة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةخل تسةةةةةةي  األعمالعمليات ليشةةةةةةمل وطاق الدراسةةةةةةة سةةةةةةتة جماالت و  -4
اخلدمات  )أ(: تقدمييف  مقارها يف روماالوكاالت اليت توجد بني  واإلدماجالدراسة إىل تقييم جدو   ايدة التنسيق والتعاون 

ابلنسةةةةةبة  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اخلدمات العاملية املشةةةةةرتكة للعمليات القطريةو  )ب(احمللية املشةةةةةرتكة يف روما  
اخلدمات عن املوقع(، و  واملسةةةةةةةةتقلة: اخلدمات اإلدارية )املعتمدة على املوقع لعمليات تسةةةةةةةةي  األعمالاجملاالت السةةةةةةةةتة  إىل

 .واملشرتايت ،تاملالية، واملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
من اخلدمات اليت تنطوي على معامالت منفصةةةةلة  عدًدا تسةةةةي  األعمالعلميات يشةةةةمل كل جمال من جماالت و  -5

(، وخدمات أخر  ال ميكن قياسةةةةةدا بسةةةةةدولة )مثل واملشةةةةةرتايت)مثل املدفوعات، والتوظيف،  وظمميكن تتبعدا من خالل 
إىل وظرًا و معاي  مسةةةتمدم  تكنولوجيا املعلومات واالتصةةةاالت(.  وحتديد واإلشةةةرافإدارة املواهب، وصةةةياغة السةةةياسةةةات 

طبيعةة دراسةةةةةةةةةةةةةةةة ا ةدو  هةذه، فقةد ن اختيةار عةدد قليةل من اخلةدمةات احملةددة القةائمةة على املعةامالت يف كةل جمةال من 
 .ألغراض التحليلت الستة اجملاال

اد اخلدمة ، ايث أجر  مزو  2022دراسةةةةةةةةةة ا دو  خالل عام  ووة ف ذت -6 قابالت مع قام  و ، امكتبيً  اسةةةةةةةةةتعراضةةةةةةةةةً
البياانت  وقام جبمع، الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماالرئيسةةةةةةيني يف  واملسةةةةةةؤولني عن السةةةةةةياسةةةةةةاتأصةةةةةةحاب األعمال 
 .لتحليل كل خدمة

 ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإعادة تنظيم سياق  -ابء 

 إعادة تنظيم منظومة خطة، بدأ األمني العام لألمم املتحدة جدوًدا أكرب إلصةةةةةالا اإلدارة يف إطار 2017يف عام  -7
، ةاملشرتكة اإلقليمية والعاملي ات، ومراكز اخلدمتسي  األعمال عمليات اسرتاتيجية بشأناألمم املتحدة،  ا يف  لك العمل 

املؤلفة  األعمال ات تسةةةي بتكار اب املعنية موعةاجملبقيادة و لك املشةةةرتكة،  وأماكن العمل، ةاملشةةةرتكومكاتب الدعم اإلداري 
شةةةةةةةةةار إىل ي  و . الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومامن ممثلني عن وكاالت األمم املتحدة وصةةةةةةةةةناديقدا وبراجمدا،  ا يف  لك 

من مليون دوالر أمريك   310 حتقيقهدف  تاد د يتلكفاءة"، والاب اخلطة املتعلقةابسم " جمتمعةتدخالت الكفاءة هذه 
الصادرة األمم املتحدة األوسع من خالل جمموعة متنوعة من املبادرات املشرتكة بني الوكاالت و  مو نظمعرب  الوفورات سنوايً 

 .يةالوكاالت واملبادرات الثنائعن 
 .خطة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةوتشارو بنشاط يف  متاًما اليت توجد مقارها يف روما الثالث الوكاالتتلتزم و  -8

ومن خالل أفرقة األمم املتحدة القطرية وأفرقة إدارة العمليات، تواصةةةةةةةل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حتديد جماالت 
من خالل عملية اسةةةةةةةرتاتيجية تسةةةةةةةي  األعمال وتوايد اخلدمات املمتارة على النحو  سةةةةةةةيما، ال التعاونميكن فيدا توطيد 

 تتيأويف هذا الصدد،  العاملية. املشرتكة اتاملشرتكة ومراكز اخلدمأماكن العمل و  مكاتب الدعم اإلداري املشرتكةاحملدد يف 
للوكاالت الثالث يسمأ  األمر الذيالكفاءة، يف  كاسباملحتقيق لتعزيز  فرصة ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإعادة تنظيم 

الربجمة املشةةةةةةةةةةةةرتكة  يف جماالتعلى املسةةةةةةةةةةةةتو  القطري   دود التعاون بيندابتقدمي دعم أفضةةةةةةةةةةةةل  اليت توجد مقارها يف روما
 .والسياسات والدعوة
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الذي صةةةةةةةةةةةةدر يف عام  ،ارومالتقييم املشةةةةةةةةةةةةرتو عن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف د أك  و  -9
إعادة تنظيم منظومة عملية حتدث يف السةةةياق األوسةةةع ل وكاالت اليت توجد مقارها يف روماال بني دود التعاونج أن، 2021

إعادة تنظيم عملية ط الضةةةةةةةوء على أ ية هذا التعاون للمبادج والتوجه االسةةةةةةةرتاتيج  لاألمم املتحدة اإلمنائية ا ارية، وسةةةةةةةل  
 يف وه من أجل تعظيم فرك حتقيق مكاسةةةةةةةةةةةةةةبأبالتقييم املشةةةةةةةةةةةةةةرتو  على هذا النحو، أقر  و . ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومة

التزام اسةةةةةةةةةةةةةةتباق   على إىل اد كب  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتعاون  ينطوي الكفاءة ووفورات حمتملة، جيب أن
من خالل النظر يف عروض اخلدمات  تسي  األعمال عمليات إدماجمع  وأن يتعامل، طة األمم املتحدة املتعلقة ابلكفاءةخب

على اخلدمات املوجودة يف روما  يرك ز فصةةةةةةلمنتنسةةةةةةيق إداري إىل القيام بمن السةةةةةةع   عرب ييع كياانت األمم املتحدة بداًل 
يف املقر الرئيس   عمالتسي  األعمليات لاددت دراسة ا دو  عدًدا من اخلدمات لكل جمال من اجملاالت الستة و فقط. 

 حتقيق مكاسب يف الكفاءة ووفورات حمتملة.هبدف  دماجلإلعاون و/أو وثيق التجمال لت اليت تنطوي على

 النتائج -جيم 

اليت اددهتا عملية إعادة  تسةةةةةةةةةي  األعمالعمليات لوتائج دراسةةةةةةةةةة ا دو  كل جمال من اجملاالت السةةةةةةةةةتة  تغط  -10
تقدم املشةةةةةةةةةةةةةورة بشةةةةةةةةةةةةةأن األولوايت والفرك احملتملة اليت ميكن أن تسةةةةةةةةةةةةةعى كما أهنا ،  اإلمنائية تنظيم منظومة األمم املتحدة

 ،الوالايت الناجتة عن احلالية يف ضةةةوء املمارسةةةات والفرك والقيودإىل االسةةةتفادة مندا  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت 
 املمتلفة. نظموالعمليات وال ،منا ج األعمالو 

، تشةةةة  اعن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روم 2021لعام يم املشةةةةرتو التقيمع  امتشةةةةيً و  -11
 عمليات إدماجالكفاءة ووفورات حمتملة، جيب التعامل مع  مكاسةةةةةةةةةةةةةب يفالدراسةةةةةةةةةةةةةة إىل أوه من أجل تعظيم فرك حتقيق 

إىل عروض اخلدمات عرب ييع كياانت األمم املتحدة، وليس فقط  من خالل النظراملسةةةةةتو  العامل   على تسةةةةةي  األعمال
 .تسي  األعمالعمليات لاجملاالت الستة ل وتائج كيف   لكينعكس و يف روما.  اليت توجد مقارها تلك
 Global Goals Consultingموجز تقرير شةةةةةةةةةركة ميكن االطالع على مزيد من التفاصةةةةةةةةةيل اول النتائج يف و  -12

 .1امللحق  يف

 على وتائج دراسة ا دو  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما رد إدارة -دال 
وتوافق على  ،ابلنتائج والتوصةةةةةةةةةةةةةةيات الواردة يف دراسةةةةةةةةةةةةةةة ا دو  علًماالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  حتيط -13

مسؤولية اإلشراف دراج روما إبوستقوم الوكاالت اليت توجد مقارها يف لوضع البنود  ات الصلة موضع التنفيذ.  مًعاالعمل 
 .جملموعة االستشارية الرفيعة املستو ا ضمن مسؤوليات وإدماج اخلدمات اإلداريةعلى  ايدة التعاون والتنسيق 

 ا دول بتفصةةةةةيل أكرب يف Global Goals Consultingلتقرير شةةةةةركة ترد ردود اإلدارة على النتائج الرئيسةةةةةية و  -14
 .التاا
 



JM 2023.1/2 6 

 تسيري األعمال إدماج عملياتبشأن  توجد مقارها يف رومادراسة اودوى للوكاالت اليت  على نتائجاإلدارة  رد
 رد اإلدارة )ب( دراسة اودوىيجة نت

  مقبولة
  مقبولة جزئًيا

  أو
 م فوضة

إج اءات اإلدارة اليت يتعني اختاذها و/أو تعليقاهتا 
 أو ال فض )ج( اوزئي حول القبول

 : على املوقعاخلدمات اإلدارية املعتمدة 
املزيد من  إطار السع  إىل حتقيقيف 

ج العتماد هنهناو جمال واسع ، ةالكفاء
ن نبغ  أيو . على درجة أكرب من التنظيم

 واستطالعمندج   استعراضإجراء  يؤدي
يف اخلدمات املعتمدة على املوقع  ةلكفاءل

كجزء ا  مفيدن ن الشروع ، اللذييف روما
 اتيجيةاسرت وضع إىل  ،من هذه الدراسة

 خاصة تسي  األعمال عملياتل
 .بروما/إيطاليا

 إىل اد   اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت  تتعاون  مقبولة
إىل كب  يف جمال اخلدمات اإلدارية وستسعى جاهدة 

 ايدة هذا التعاون، ال سيما يف اجملاالت املمتارة من 
توافق و اليت ن إبرا ها يف التقرير.  القائمالتعاون 

اعتماد على  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
لمدمات تسي  األعمال لعمليات ل خمففة اسرتاتيجية

جملموعة ا ة املعتمدة على املوقع حتت إشرافياإلدار 
 املستو .االستشارية الرفيعة 

اخلدمات اإلدارية املستقلة  جمال شك لي  
واضحة للتعاون  جحةجتربة انعن املوقع 

 ةكلمشترااخلدمة  عد  ت  و بني الوكاالت. 
 ونلشؤ ةلمتحدا ألمما مفوضية بين
بشأن  لعالم ا ألغذيةا بروامجو لالجئينا

إدارة األسطول، وأسطول األمم املتحدة، 
الذي مم املتحدة اجو ات األومركز 

 بنيمن  يدعمه برانمج األغذية العامل 
اليت يشرتو فيدا أكرب عدد من اخلدمات 
قام مكتب خدمة  43 ضمنمن ا دات 

، فإن وابلتااتحليلدا. ب التنسيق اإلمنائ 
يف  إدماج عمليات تسي  األعمالجدو  

أسطول  فوائدتتجاو  و . مثبتةهذا اجملال 
مم األ اجو اتاألمم املتحدة ومركز 

وكاالت فراد  اللحتقيق وفورات املتحدة 
واضحة  ت واعدةكاانإمتنطوي على و 

على مستو  منظومة  ةلتحقيق الكفاء

ابلنتيجة  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تراب  مقبولة
أن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة يف  اليت مفادها

 اجو ات األممإدارة أسطول األمم املتحدة ومركز 
 االستمرار يفعلى  وتوافق ،جنااجتربة  يشك لاملتحدة 

إيالء مع  بصورة متزايدة االستفادة من هذه العروض
لقيمة مقابل اب شواغل املتعلقةللاالهتمام الواجب 

  والفعال. الكفؤوالتنفيذ  املال
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 رد اإلدارة )ب( دراسة اودوىيجة نت
  مقبولة

  مقبولة جزئًيا
  أو

 م فوضة

إج اءات اإلدارة اليت يتعني اختاذها و/أو تعليقاهتا 
 أو ال فض )ج( اوزئي حول القبول

، يتم تشجيع ييع وابلتاااألمم املتحدة  
اليت الوكاالت الوكاالت، وليس فقط 

، على االستفادة من توجد مقارها يف روما
 يف جمال وقلهذه العروض، ال سيما 

 الركاب.
يوجد ، دمات املاليةاخلجمال  إىل لنسبةاب

ما يتعلق  يف لإلدماجواضأ  مسو غ
قدم عدد من يو كشوف  خبدمات 

 كياانت األمم املتحدة االًيا خدمات 

ألهنا خدمة  و لك ،الرواتبكشوف 
وهلا اتريخ طويل من  بشكل جيدحمددة 

االستعاوة  صادر خارجية يف منظومة 
خلدمات ص اما خي يفو األمم املتحدة. 

املالية األخر ، مثل املدفوعات النقدية 
الرقمية( أو  احملفظةللمستفيدين )أي 

 مسو غ اإلدماجخدمات االستثمار، فإن 
احملتملة تبدو  الوفوراتألن  ال يعترب قوايً 

 حمدودة.

على جدو   اليت توجد مقارها يف روماوكاالت التتفق   مقبولة
، وستقوم الوكاالت الرواتبكشوف  وظائف  إدماج

 الرواتب كشوفاليت تتطلب تغي ات يف خدمات  
عرب  اتد خدمأوسب مزو   ابستطالعاخلاصة هبا 

الوكاالت اليت  ا يف  لك بني  ،األمم املتحدة منظومة
 .توجد مقارها يف روما

 بتاريخ طويل املوارد البش يةيتمتع جمال 
اليت الوكاالت بني التنسيق الدوري  من

 سيما على ، التوجد مقارها يف روما
هناو  يبدو أنو . اتمستو  السياس
 .واملستحقات املزاايإدارة  إمكاوية إلدماج

لنطاق اإلياا للمدمة إىل اوظرًا   أوهإال  
يف الوكاالت اليت توجد مقارها  كل عرب  
اخلدمات  ديمزو   أخذجيب فإوه ، روما

احملتملني اآلخرين عرب منظومة األمم 
 .بعني االعتبار املتحدة

كاسب ملاب اليت توجد مقارها يف روماتقر الوكاالت   مقبولة
الكفاءة يف جمال املوارد البشرية، وبشكل احملتملة يف 

 .املزااي واملستحقاتأكثر حتديًدا يف إدارة 
بتنسيق  جملموعة االستشارية الرفيعة املستو استقوم و 

 ةاملزيد من الكفاء حتقيقإمكاويات  الستطالععملية 
 يف هذا اجملال.
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 رد اإلدارة )ب( دراسة اودوىيجة نت
  مقبولة

  مقبولة جزئًيا
  أو

 م فوضة

إج اءات اإلدارة اليت يتعني اختاذها و/أو تعليقاهتا 
 أو ال فض )ج( اوزئي حول القبول

تكنولوجيا ختتلف اسرتاتيجيات 
اخلاصة  املعلومات واالتصاالت

 ابلوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
االًيا وظم  الوكاالت، ولد  بشكل كب 

تتوافق و  املؤسسية.وارد املخمتلفة لتمطيط 
مع دراسة  اوتوصياهتوتائج هذه الدراسة 
 لقابلية التشغيل البيينأ جريت سابًقا 

وخلصت إىل أن  املؤسسيةوارد امللتمطيط 
 اولكند ةعترب جمديت قابلية التشغيل البيين

هدفًا يف اد وليس عامل متكني  شك لت
على املد  القص ، لتمكني و  اته. 

الوكاالت اخلدمات املشرتكة، يتم تشجيع 
 استطالععلى  اليت توجد مقارها يف روما

فرك التعاون مع وكاالت األمم املتحدة 
 وظام وفس اليت تستمدماألخر  
على املد  و . املؤسسيةموارد لل التمطيط

ب االرتقاء املتوسط إىل الطويل، عندما جي
أو  يةوارد املؤسساملوظم ختطيط   ستو 

استبداهلا، يوصى ابلنظر يف استبداهلا مع 
من أجل وظراء األمم املتحدة  وي الصلة 

تمطيط ل ا ديد نظامال تكاليفتقليل 
 .يةوارد املؤسسامل

على أن  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وافقت  مقبولة
هدفًا يف  ال يشك لإدماج التمطيط للموارد املؤسسية 

ختطيط  وظام االرتقاء  ستو أن  وتش  إىلاد  اته، 
واستبداله قد يكون مكلًفا للغاية.  املؤسسية املوارد

اىت  قابلية التشغيل البيين يف جمالتقدم  إارا ميكن و 
 يةوارد املؤسساملتمطيط ل خمتلفة وظم وجود يف ظل  

تقدم يف مواءمة السياسات والعمليات  شريطة إارا 
اليت توجد واإلجراءات، وهو جمال تلتزم الوكاالت 

 .فيه تابعة التقدم  مقارها يف روما
على أوه  اليت توجد مقارها يف روماتوافق الوكاالت و 

 االرتقاء  ستو  عندما حتتاج إاد  الوكاالت إىل
، دالهأو استب اخلاك هبا املؤسسيةوارد املوظام ختطيط 

على النحو  اإلدماجمالءمة مد  فسيتم مراعاة 
على املد  الطويل  من االعتبارات وي عد  هذاالواجب. 

 3.على املد  القص  وال يتطلب أي إجراء

                                                           
النظر  األ ية  كان نفإوه م، كفاءةحيقق   قد ، ا يف  لك إمكاوية احلصول على خدمات خارجية ،خدمات حمددة إدماج على الرغم من أن 3
 والفوائد التكاليفحتليل  إىل ابالستناد اليت توجد مقارها يف روماإدارة احلاالت املستمدمة عرب الوكاالت وظم و  املؤسسيةوارد املوظم ختطيط  خمتلف يف

 اليت توجد مقارها يف روما. الكفاءة يف الوكاالت  احملتملة يف كاسبامل ابملقاروة معو/أو احلصول على خدمات خارجية  لإلدماج
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 رد اإلدارة )ب( دراسة اودوىيجة نت
  مقبولة

  مقبولة جزئًيا
  أو

 م فوضة

إج اءات اإلدارة اليت يتعني اختاذها و/أو تعليقاهتا 
 أو ال فض )ج( اوزئي حول القبول

بعض الفوائد  جر  ابلفعل حتقيقيف اني 
من خالل فريق  املشرتايت إدماج جراء

للوكاالت اليت  التابع املشرتايت املشرتو
تكون هناو  قد فإوهيف روما،  مقارهاتوجد 

. اإلدماجزيد من امل إلجراءإمكاانت كب ة 
اخليارات الثالثة التالية  استطالعجيب و 

 ايدة التعاون  (1) زيد من التفصيل: 
 املشرتايتبشكل كب  من خالل فريق 

الكامل لوظائف  اإلدماجو  (2)املشرتو  
 املقار الرئيسيةالقائمة على  املشرتايت

 اضطالعو  (3) ميع الوكاالت الثالث  
سؤولية شراء فئات معينة من  كل وكالة 

تشجيع  ويتماملنتجات واخلدمات. 
بشكل الوكاالت أيًضا على االستفادة 

من العروض على مستو  منظومة  كامل
، مثل شرتايتاملاألمم املتحدة يف جمال 
UN Web Buy Plus. 

، املشرتايتعلى التعاون الوثيق احلاا يف جمال  بناءً   مقبولة
إىل تعزيز  اليت توجد مقارها يف روماستسعى الوكاالت 

 .وهذا التعاون من خالل فريق املشرتايت املشرت 
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تستطلعسو 

على اخليار األول،  وسرتك زاخليارات الثالثة املقدمة، 
االستفادة من العروض على مستو   مواصلةمع 

 منظومة األمم املتحدة.
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 1 امللحق

 
 

 

 

 توجد مقارها يف رومادراسة جدوى للوكاالت اليت 

  بشأن إدماج عمليات تسيري األعمال

 
 موجز

 
 
 
 
 
 
 2023 كانون الثاين/يناي  30

 Global Goals Consulting GGC GmbH  كة 
Carlotta de Vivanco 

Ingar Falck Olsen 

Patrick Tiefenbacher 
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  موجز
 معلومات أساسية

اطويةةل من العمةةل توجةةد مقةةارهةةا يف رومةةا بتةةاريخ تتمتع الوكةةاالت اليت  على مسةةةةةةةةةةةةةةتو  املقر الرئيسةةةةةةةةةةةةةة  ويف امليةةدان.  معةةً
األمني العام لألمم املتحدة يف عام خذ بزمامدا اليت أالكفاءة  صةةةةةةةةةةةةالااألمم املتحدة إلبنشةةةةةةةةةةةةاط يف جدود  تسةةةةةةةةةةةةاهم  وه

الوكاالت أن "التعاون بني إىل توجد مقارها يف روما الوكاالت اليت للتعاون بني  1األخ  التقييم املشةةةةةةةةةةةةةةرتوخلص . و 2017
يف ما يتعلق من التحدايت  عدد، ن تسةةةةةةةةةةةةةةليط الضةةةةةةةةةةةةةةوء على  اتههو واقع يوم ". ويف الوقت توجد مقارها يف روما اليت 
 .اإلداريةلعمليات واإلجراءات اب
تقرير لعقب صدور اإىل طلب الدول األعضاء لعمليات تسي  األعمال احملتمل  اإلدماج  دو دراسة هذه ال أصلعود يو 

زت عدة واثئق على التعاون على املستو  رك  . و توجد مقارها يف روماالوكاالت اليت  بني تعاونالبشأن  20202لعام  املرال 
القطري يف سةةياق جدود  الصةةعيدعلى األعمال  تسةةي  ل يف، وأوصةةت إبجراء املزيد من التحو  وعلى مسةةتو  املقارالقطري 

 .األمم املتحدةيف  صالااإل
الكفاءة  اهتماًما اقيقًيا بتحقيق مكاسةةةةةةةةةةب يف االسةةةةةةةةةةتعراض ملسفريق فإن  حتدايته اخلاصةةةةةةةةةةة،يفرض لعمل مًعا رغم أن او 
تقييم الطلةب  يف ،أعرب الصةةةةةةةةةةةةةةنةدوق الةدوا للتنميةة الزراعيةةو . اليت توجةد مقةارهةا يف رومةاوفورات حمتملةة بني الوكةاالت و 

منظمة األغذية يف اني أعربت خدمة عاملية،  18عن اهتمامه بتلق   ،مؤخرًا أ جريالذي  3العامل  على اخلدمات املشةةةرتكة
خةةدمةةات عةةامليةةة.  5اهتمةةامةةه بتلق   عن برانمج األغةةذيةةة العةةامل وأعرب خةةدمةةات عةةامليةةة،  6 عن اهتمةةامدةةا بتلق والزراعةةة 

 .كياانت األمم املتحدة  اخلدمات طلًبا من قبل ضمن أكثرتعترب أربع خدمات يقدمدا برانمج األغذية العامل  من و 

 األمم املتحدة سياق إصالح
 ه األدلة أوبني  تائج. وت  و عدةعلى مد  السةةةةنوات املاضةةةةية  كفاءةلتحقيق ال يف األمم املتحدة صةةةةالااإلجدود  ترتبت على

 إبضةةةةةةةةفاء الطابع املركزي علىكياانت فردية تقوم   من قبلالكفاءة  يف كاسةةةةةةةةباملأعلى مسةةةةةةةةتوايت من املرج أ أن تتحقق "
 العاملية واخلدمات للمنظمةالتابع يف بودابست  5مركز اخلدمات املشرتكة عد  ويف الواقع، ي   4الوظائف على املستو  العامل ".

  اإلدماجمثلة على هذا النوع من من األاملشرتكة لربانمج األغذية العامل  إلدارة األسطول وإدارة السفر 
                                                           

التقييم املشرتو عن التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدوا للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العامل ، " 1
 .2021"، امقارها يف روم

 "،هلا امقرً تمذ من روما تالتعاون بني الوكاالت اليت  عنمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدوا للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العامل ، "حتديث  2
 .2020، ووفمرب/تشرين الثاين WFP/EB.2/2020/4-C/Rev.1 الوثيقة

 .2022 يوليو/متو  "،األمم املتحدة للتنمية املستدامة، "حتديث وختطيط اخلدمات املشرتكة العامليةاجملموعة املرجعية جملموعة  3
، التقرير السنوي" – 2022-2021خطة العمل الكرب  جملموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة للفرتة جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، " 4

2021. 
بعد اخلدمة واخلدمات  ما يوفر التغطية الطبيةكما أوه ،  الرواتب كشوفوخدمات   واملستحقات املزااي ابملنظمةاخلاك  املشرتكةمركز اخلدمات يشمل  5

 املتعلقة ابملوارد البشرية للصندوق الدوا للتنمية الزراعية.
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ابإلضةةةةةةةةةةةافة إىل  لك، و املعامالت اإلدارية خارج املواقع امليداوية ويدجمدا يف شةةةةةةةةةةةكل خدمات عاملية.  ينقلالذي  العمودي
 أن غ اخلدمات العاملية لكياانت األمم املتحدة األخر  ابالسةةةتفادة من مكاسةةةب الكفاءة.  بشةةةأن جدود التعاون تسةةةمأ
 .عاملية وتوردهاشرتكة مخدمات  تطلبسوق لكياانت األمم املتحدة اليت  إوشاءبطيًئا يف  كان  التقدم
لكفاءة ووفورات حمتملة، أوه من أجل تعظيم فرك حتقيق مكاسةةةةةةب ا يفدراسةةةةةةة ا دو  هذه  ابلنسةةةةةةبة إىل نتيجةالوتتمثل 
إىل عروض اخلدمات عرب  من خالل النظراملسةةةةةةةةةةةتو  العامل  على  إدماج عمليات تسةةةةةةةةةةةي  األعمالمع  التعاملجيب فإوه 

 اخلدمات املعتمدة على املوقعوظرت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة يف و تلك املوجودة يف روما.  عرب ييع كياانت األمم املتحدة، وليس فقط
اخلدمات  أنيف اني و طرقًا خمتلفة للمضةةةةةةةةةةة  قدًما لكل مندا.  هناية املطاف، واقرتات يف املوقعاملسةةةةةةةةةةةتقلة عن اخلدمات و 
عمليات تسةةةةةةةةةةةةةةي  فإن ، اتكموقع لتقدمي اخلدممناسةةةةةةةةةةةةةةبة  تعترب فإن روما مقيدة ابملوقع وابلتاا ال تزال بعض احلاالت  يف

كيان اتبع   ضةةةةةةةةمن جر   لك كان، سةةةةةةةةواءيف معظم احلاالت خدمات عاملية ميكن تقدميدا من أي م أصةةةةةةةةبحت األعمال
ابلفعل  تسةةةةةةةةةتعني توجد مقارها يف روماالوكاالت اليت  فإنيف الواقع، و خارج .  اتخدمد مزو  لألمم املتحدة أو من خالل 

على سةةةةةبيل فللمدمات، ال سةةةةةيما يف املواقع امليداوية.  دةكجدات مزو  كياانت أخر  اتبعة لألمم املتحدة  ب بصةةةةةورة وشةةةةةطة
 – املزااي واملستحقات ا يف  لك إدارة  - الرواتبكشوف خدمات  إبدارة  االًيا يقوم برانمج األمم املتحدة اإلمنائ املثال، 

 درايةعلى  وابلتاا، فإن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماموظف يف برانمج األغذية العامل .  000 9ا يصةةةةةةةةةةةةةةل إىل مل
 .جتارب إجيابية وسلبية على اد سواء ا يف هذا اجملالخدمات األمم املتحدة ولديد ديمزو  ابستمدام 

 املنهجية املسائل
الوكاالت  هبا تعملالطرق اليت خمتلف  الواثئقتصةةةةف و اخلدمات.  إدماجحتديد جدو   يفالغرض من هذه الدراسةةةةة  يتمثل
 وت سةةةةتمدم يف املناقشةةةةاتمًعا،  ألشةةةةكال العملريف واضةةةةحة اال يبدو أن هناو تعغ  أوه . مًعاتوجد مقارها يف روما اليت 

 تقومعلى  لك،  واضأ. وبناءً  متييز وبدون ةتبادلصورة ماخلدمات" ب إدماج"التنسيق" و"التعاون" و" من قبيلمصطلحات 
 :مًعاتوجد مقارها يف روما الوكاالت اليت  العمل التالية عند اإلشارة إىل طرق عملريف اتع ابقرتاا وتطبيقهذه الدراسة 

 الوكاالت اليت  وكالة من كلولكن    داو ايدة وضةةةوا اإلجراءات مشةةةاركة يفالغرض من التنسةةةيق يتمثل : التنسةةةيق
 ات.القرار  اختا  حبقحتتفظ  توجد مقارها يف روما

 االتفاق على هنج مشةةةرتوعلى  عادة طويتنعترب اختا  إجراءات مشةةةرتكة طريقة أكثر تقدًما للعمل مًعا : ي  التعاون 
اختا  ، فإن درجة معينة من ينخر جتاه اآل ةمشةةةةةةةةرتك بصةةةةةةةةورةتم ت اتاإلجراءأن  إىلا ووظرً ما.  مسةةةةةةةةألةما خيص  يف
 .عن التنسيق البسيط ايزهه  ما مي بصورة مشرتكة اتلقرار ا

 التكاليفسةةةةةةةةةةةةةرتداد الآلية  عن طريق اخدمة بطريقة جمدية ماليً  بتقدميوادة واادة  قيام اإلدماج: يعين اإلدماج .
على مستو   تفاقاتالا، مثل وا دات اليت تتلقدااخلدمة  دمزو  تتطلب طريقة العمل هذه اتفاقات واضحة بني و 

املباشر  التحكماخلدمة عن  ا دات اليت تتلقى تتملى ويف انيوا ودة واسن التوقيت.  الكلفةبشأن و  ،اخلدمة
 . لك عن تعويضالميكن لبعض ترتيبات احلوكمة، مثل جمالس العمالء، فإوه تقدمي اخلدمة، يف 
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اخلدمات  بتقييمعلى وجه التحديد ، وقد قامت لعمليات تسي  األعمالأتخذ الدراسة يف االعتبار اجملاالت الستة التالية و
 :التالية

 اخلدمات 6جمال عمليات تسيري األعمال

 داريةاإلدمات اخل
 (املوقعاليت تعتمد على )

) ا يف  لك  روماابلنسبة إىل على املوقع  اليت تعتمداخلدمات 
 اخلدمات التجارية واخلدمات املتعلقة ابملباين(

 داريةاإلدمات اخل
 (املوقع نع املستقلة)

 إدارة األسطول -
 لألمم املتحدة احلجو اتمركز  -

 الرواتب كشوفجتديز   - اليةاملدمات اخل
 خدمات االستثمار -
 الرقميةاحملفظة  -

 املزااي واملستحقاتإدارة  - خدمات املوارد البش ية
 ةاملؤقت خلدمات اإلداريةاالتوظيف  -

 وظيفة مكتب املساعدة - خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 شراء السلع واخلدمات - خدمات املشرتايت

 
عرب الوكاالت السةةةةةةتة  اجملاالتاخلدمات يف  ل لكإجراء مسةةةةةةأ كامل  ،ضةةةةةةمن ادود دراسةةةةةةة ا دو  ،ابإلمكانمل يكن و 

مع أصةةةةةةةةةةةةحاب  مقابالت أولية، ن اسةةةةةةةةةةةةتمدام الوكاالت املذكورة من  لك، و وافقة من داًل توجد مقارها يف روما. وب اليت
أو اىت  بشةةةةةةةةةةةةةةأهنا تعاونال توثيق رغبة يف وتوجد واعدة إمكاانت الوكاالت تر  فيدا هذهاألعمال لتحديد اخلدمات اليت 

حتليةةل كةةل خةةدمةةة يف املسةةةةةةةةةةةةةةتمةةدمةةة  7البيةةاانت الوكةةاالت اليت توجةةد مقةةارهةةا يف رومةةا  جرد حتةةديةةدهةةا، قةةدمةةتو . مةةاجداإل
 .اخلدمات من

فدم  يفهذا التقدير  أسةةا ويكمن ل حتداًي. ميث   والفوائد للتكاليفدراسةةة ا دو   تسةةتند إليهأن الوصةةول إىل تقدير  وتبني  
 املسةةةةةةتقبل  احملتملوالطلب  عالوة على الطلب احلاا، يتناوهلا التحليلاحلالية لكل خدمة فردية  التكاليفهلياكل  مشةةةةةةرتو
ضةةةمن ادود دراسةةةة  اتخرائط العملياسةةةتناًدا إىل خلدمات فراد  ال التكاليف من القاعدة إىل القمةحتديد تعذر و . عليدا

أوه، ابالسةةةةةةتناد إىل  إال  . القاعدةإىل  القمةهنًجا من  بداًل من  لك االسةةةةةةتعراضاختار فريق  ،وهلذا السةةةةةةبب  ا دو  هذه
 بصورةإىل خدمة معينة  اصرياليت ت عز  بشكل  تحديد واضأ للتكاليفالقيام بالبياانت اليت تلقيناها، مل يكن ابإلمكان 

إىل اد ما، التوصةةةل إىل رأي  غ  مصةةةقولتباع هنج اب وإن كان  لكيف بعض احلاالت،  غ  أوه كان من املمكن. متسةةةقة
 تسي  ل حمددة لعمليات اإلدماجزيد من إجراء امل هناو مغز  من اول ما إ ا كان

                                                           
 .تحدة للتنمية املستدامةاتفاقية جمموعة األمم امل بعمليات تسي  األعمال خاصة جماالت ضمنيتبع جتميع اخلدمات  6

 وأ تيحت للوكاالت اليت توجد مقارها يف روماالتحقق من صحة البياانت املقدمة.  ابإلمكانألوه مل يكن  بقيمتدا الظاهريةن أخذ البياانت املقدمة  7
 .البياانت املستمدمة يف الدراسة تصحيأفرصة 
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املدجمة أساًسا كافًيا لتنفيذ اخلدمات  ال تشك لجتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة  ولكنابلنظر إىل الوضع العام.  األعمال

وطاق دراسةةةةةةةة  ضةةةةةةةمنندرج مل ي، ضةةةةةةةرورايً  عادة ما يكون والذي، ةوشةةةةةةةطلى األالتفصةةةةةةةيلية القائمة ع لتكاليفحتديد ا ألن
 .ا دو  هذه

النتائج واالسةةةةةتنتاجات اليت توصةةةةةلت إليدا دراسةةةةةة ا دو  هذه اسةةةةةتناًدا  Global Goals Consultingوأعد ت شةةةةةركة 
ف  املقةةابالت مع موظ عالوة على، الوكةةاالت اليت توجةةد مقةةارهةةا يف رومةةا ن تلقيدةةا مناملسةةةةةةةةةةةةةةتنةةدات والبيةةاانت اليت  إىل
 الوكاالت.  هذه

 امةع نتائج واستنتاجات
يكمن حتداًي  ةالرئيسةةةةةةةةةةةي املقارمن مواقع  اليت يتم تقدميدا تسةةةةةةةةةةةي  األعماللعمليات  اإلدماجمن  إجراء املزيدتواجه جدو  

  )ب( دااخلدمة ومتلقي ديمزو  : )أ( االختالفات يف السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات اليت تتطلب بعض املواءمة بني ، وه عدة اعتبارات يف
ضةةمان سةةالمة من أجل  هنايتداإىل  بدايتدااألعمال من  تسةةي  ورسةةم خرائط واضةةحة لعمليات للنظم التفاعلية واجداتالو 

فيما بني الوكاالت  وكلفتدالطلب على اخلدمات اب ما يتعلق يفالوضةةوا و البياانت وجتنب اإلدخال املزدوج للبياانت  )ج( 
سةةةةرتداد الاحلاجة إىل آليات و الوكاالت  )د(  ضةةةةمن ت دمج عمودايً ، ال سةةةةيما يف اجملاالت اليت مل مقارها يف رومااليت توجد 
 .صصةخمضمان توف  اخلدمات بشكل مستدام من خالل هياكل من أجل التكاليف 

. اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت يف سةةةةةياق  ةيؤثر عدد من االعتبارات الشةةةةةاملة على إمكاوية حتقيق املزيد من الكفاءو 
على والتشةةغيل  و  الرباجم أوواع التنسةةيق ملحوظة ابلنسةةبة إىل آاثر  االختالفات يف الوالايت ومناذج األعمالن ترتتب عو 

اليت توجد مقارها راسمة بني الوكاالت  اسرتداد تكاليف ثقافةمل يكن هناو دليل على وجود و . يناملفيد واإلدماجالتعاون 
تكاليف سةةةةةةةةرتداد اب تقوم هذه الوكاالتيف الوقت احلاا، يبدو أن معظم ا دود املشةةةةةةةةرتكة اليت يبذهلا مسةةةةةةةةؤولو و . روما يف

التكاليف املباشرة فقط )على سبيل املثال، الورق للطباعة(،  اسرتداد ذكر( أو)ألن اجم اخلدمة اإلضايف ال يكاد ي   صفرية
 املدجمةلك  تكون اخلدمات و ف غ  املباشةةةةةةةةةرة. يلاتقدمي اخلدمة والتك املوظفني املشةةةةةةةةةاركني يف تكاليف دا ال تسةةةةةةةةةرتدولكن

ج مشرتكةمستدامة، جيب االتفاق على   السرتداد التكاليف وتنفيذها. مبادج وهن 
ألي  لالسةةةتعداد للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وأاد الشةةةروط املسةةةبقة اهلامةالعناصةةةر احلالة للتنسةةةيق ويكمن أاد 

. والنظممواءمة السةةةةياسةةةةات والعمليات  يف خدمات مشةةةةةرتكة عامليةحنو  يف املسةةةةةتقبل والتحرو احملتمل اتللمدم إدماج
وفًقا لتوجيدات اللجنة اإلدارية  جر  إمتامدامعظمدا قيد التنفيذ أو ه  يف اخلطوة األوىل، و   ثابة مواءمة السةةياسةةات عد  ت  و 

 إلدماج هاًما  لكسةةةةةةةةةةةةةيكون و . للنظم، يليدا تبسةةةةةةةةةةةةةيط العمليات واملواءمة الندائية املتحدةالرفيعة املسةةةةةةةةةةةةةتو  التابعة لألمم 
 اخلدمات املشةةةةةةةةرتكة العاملية صةةةةةةةةول على اخلدمات من خاللابحل يف موقع يسةةةةةةةةمأ هلا الوكاالت ولوضةةةةةةةةعخدمات حمددة 

 ل.اخلدمات اخلارجيني على املد  املتوسط والطوي ديمن مزو  األمم املتحدة أو  منظومة من
بةةذلةةك تلتزم بتطبيق مبةةدأ ه  و  8،االعرتاف املتبةةادلعلى بيةةان  اليت توجةةد مقةةارهةةا يف رومةةاعةةت ييع الوكةةاالت وق   وقةةد

 ذت هبا ما يتعلق إبدارة أوشطتدا وتنفيذها. ومع  لك، فإن الدرجة اليت وف   االعرتاف املتبادل إىل أقصى اد ممكن يف

                                                           
 ،2022 أيلول/بيان االعرتاف املتبادل، سبتمرب .جمال األعمال الفريق املعين ابلنتائج االسرتاتيجية لالبتكارات يف 8
 recognition-https://unsceb.org/mutual. 

https://unsceb.org/mutual-recognition
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الوكاالت الثالث هذا املبدأ بشكل مندج  يف سياساهتا وعملياهتا ليست وفسدا، ومل يتلق املوظفون دائًما توجيًدا وتدريًبا 

 .املذكورةيف ييع الوكاالت  اآلاثر العمليةني بشأن واضح
توجد  الوكاالت اليت مسائل كفاءة بشأن أكثر تنظيًما واسرتاتيجيةلتوجيه  جمالوجود الواضأ  ابت منيف سياق الدراسة، و 

للوكاالت   ات الصةةلة ز على مسةةائل الكفاءة بني اإلدارة العليااالجتماعات املؤسةةسةةية اليت ترك   ومن شةةأنمقارها يف روما. 
بشةةةةةكل اجملموعة االسةةةةةتشةةةةةارية الرفيعة املسةةةةةتو  . ويف الوقت احلاا، جتتمع أن تعود بفائدة كب ة اليت توجد مقارها يف روما

والية  أن غ   الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماييع  ويتم  لك  شةةةةاركة ،وري ملناقشةةةةة القضةةةةااي اليت تتطلب التنسةةةةيقد
اليت توجد ابإلضةةةةةةةافة إىل  لك، يتم تشةةةةةةةجيع الوكاالت و يف عضةةةةةةةويتدا.  وينعكس  لكأوسةةةةةةةع بكث ،  هذه اجملموعة تعترب
على اسةةةةةتمدام هذه اآللية لدفع جدود التعاون والتنسةةةةةيق القائمة وإضةةةةةفاء الطابع الرل  عليدا وتنظيمدا،  مقارها يف روما

 .على املستو  امليداين املسائلاملكلفة  ثل هذه  إدارة العمليات أفرقةعلى غرار و لك 

 ددةحمنتائج واستنتاجات 
لعمليات تسةةةةةةةةي   السةةةةةةةةتة االتاجملقدًما لكل جمال من لمضةةةةةةةة  لطريق لنتائج الرئيسةةةةةةةةية ويقرتا موجزًا لالقسةةةةةةةةم التاا قدم ي

لتنفيذ املزيد من التغي ات لكل  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جاهزيةابإلضافة إىل  لك، تتم اإلشارة إىل  9.األعمال
 :مندا جمال

  

                                                           
وتكمن معظم االختالفات بيندا يف جمال . اليت توجد مقارها يف روما خيتلف تعريف اجملاالت الستة واخلدمات الواردة يف كل مندا بني الوكاالت الثالث 9

 الكياانت لتقدميدا. إوشاءمكان تقدمي اخلدمات وكيفية  من ايثاخلدمات اإلدارية 
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 جمال عمليات تسيري األعمال اواهزية

◉ 
، مل تؤد املناقشات مع أصحاب األعمال إىل حتديد اخلدمات املعتمدة على املوقعاإلدارية  اخلدماتإىل ابلنسبة 
ة، هناو جمال واسع العتماد هنج على درجة املزيد من الكفاء إطار السع  إىل حتقيقيف غ  أوه . لإلدماجا اهزة 

 واستطالعمندج   إجراء استعراض يؤدين نبغ  أيو املتحدة. يف املواقع امليداوية لألمم  تبني  كما   أكرب من التنظيم
وضع إىل  ،كجزء من هذه الدراسة، اللذين ن الشروع فيدما  اخلدمات املعتمدة على املوقع يف رومايف  ةلكفاءل

أن  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوبذلك، ميكن  .بروما/إيطاليا خاصة تسي  األعمال لعمليات اسرتاتيجية
ه ز مثل هذك  رت سو  10.ةالرئيسي املقارمواقع  ابلنسبة إىل مثل هذا الندجيف اتباع  ة فعلًياتشك ل سابقة وأن تكون رائد

على  روما بناءً يف  اخلدمات املعتمدة على املوقععلى  بشكل اصري تسي  األعمال عملياتل سرتاتيجيةاال
 املؤسسية واإلبالغ عن اخلدمات والرصدالتمطيط االسرتاتيج  واإلدارة  وتيس ، للتكاليف الكامل سرتداداال

تسي   عمليات سرتاتيجيةال هاتنفيذ ستمتار الوكاالت املذكورة عندو . للوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااملشرتكة 
لن و . الكلفةاخلدمات املشرتكة اليت تليب ااتياجاهتا من ايث السرعة وا ودة واملرووة والفعالية من ايث  األعمال

الوكاالت  ييع أن تكون مشرتكة بني تسي  األعمال عمليات اسرتاتيجية ضمندمات املشرتكة اخل يتوجب على
بني ييع فقط أو  اثنتني بني وكالتنيميكن أن تكون خدمة مشرتكة ا، وإمنا الثالث اليت توجد مقارها يف روم

 عملياتل اسرتاتيجية صيغةهذا اجملال يف  ضمنابلفعل  احلاصلني ،التنسيق والتعاون االستفادة منل ث  متو . الوكاالت
للرايدة يف هذه املمارسة للمدمات املعتمدة على املوقع  للوكاالت اليت توجد مقارها يف رومافرصة  ،تسي  األعمال

 .املقار الرئيسيةيف مواقع 

ة . وت عد  اخلدمالوكاالتواضحة للتعاون بني جحة جتربة ان املوقعاملستقلة عن اخلدمات اإلدارية  ي شك ل جمال ◉
بشأن إدارة األسطول، وأسطول األمم  املشرتكة بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرانمج األغذية العامل 

ني اخلدمات اليت يشرتو فيدا املتحدة، ومركز اجو ات األمم املتحدة الذي يدعمه برانمج األغذية العامل  من ب
وابلتاا، فإن جدو  إدماج خدمة قام مكتب التنسيق اإلمنائ  بتحليلدا.  43 أكرب عدد من ا دات من ضمن

عمليات تسي  األعمال يف هذا اجملال مثبتة. وتتجاو  فوائد أسطول األمم املتحدة ومركز اجو ات األمم املتحدة 
  منظومة حتقيق وفورات لفراد  الوكاالت وتنطوي على إمكاانت واعدة واضحة لتحقيق الكفاءة على مستو 

األمم املتحدة  وابلتاا، يتم تشجيع ييع الوكاالت، وليس فقط الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، على 
 االستفادة من هذه العروض، ال سيما يف جمال وقل الركاب.

                                                           
الوكالتني  مع امشرتكً  اجممعً  تتقاسم معظم الوكاالت املقيمة غ  أن  االًيا على مناقشة اسرتاتيجية لعمليات تسي  األعمالالعمل يف و ويب  مقر يعكف 10

. ة اسرتاتيجية لعمليات تسي  األعمالأيبتنفيذ جنيف وال فيينا  تقممل و خمتلف متاًما عن روما.  املبدئ وقف املفإن  ،وابلتاامقر ا هناو. يوجد اللتني 
 .بعض املباين املشرتكة توجد فيه اإقليميً  امركزً  اليت تعتربوكوو ابيف يتمثل يبدو أن أقرب تقدير و 



17 JM 2023.1/2 

 Global Goals Consulting    2023  يناير/كاوون الثاين 30

◉ 
الرواتب. وتقدم  كشوفما يتعلق خبدمات   ، يوجد مسو غ واضأ لإلدماج يفاخلدمات املالية جمال إىلابلنسبة 

الرواتب، و لك ألهنا خدمة حمددة بشكل جيد وهلا  كشوفكياانت األمم املتحدة االًيا خدمات   العديد من
يف  الرواتبيف اني أن خدمات كشوف و  اتريخ طويل من االستعاوة  صادر خارجية يف منظومة األمم املتحدة.

االفتقار إىل طريقة واضحة  فإن، ملرجعية السارية يف هذا القطاعااملعاي  مع قاروة ابملنظمة ترقى إىل مستو  جيد امل
د  ولللوكاالت األخر .  اتخدم د ثابة مزو  على أن تكون  ة املنظمةمن قدر  هلذه اخلدمة حيد   التكاليفالسرتداد 

 ال إىليف جمال األعم ااجة واضحة على اد سواء الصندوق الدوا للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العامل 
اخلدمة األكثر مالءمة هلذه اخلدمة يف منظومة األمم  مزودأ أن يكون املرج   غ  أوه من  الرواتب كشوفخدمات  

 احملفظةخلدمات املالية األخر ، مثل املدفوعات النقدية للمستفيدين )أي ص اما خي يفو  املتحدة خارج روما.
 احملتملة تبدو حمدودة. الوفوراتألن  يعترب قوايً  ال مسو غ اإلدماجالرقمية( أو خدمات االستثمار، فإن 

 
 

◉ 
يتمتع جمال املوارد البش ية بتاريخ طويل من التنسيق الدور  بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، 

اوهود املتضاف ة ملواءمة االتصاالت بشأن  على ذلك وتشمل األمثلة سيما على مستوى السياسات. ال
غري ال واتب يف روما(.  الدراسة االستقصائية بشأنلألمم املتحدة )على سبيل املثال،  املوحدقضااي النظال 

 املزااي واملستحقاتيبدو أن إدارة و . مع م ور الوقت زادتلموارد البش ية خصوصية إدارة كل وكالة ل أن
ص تتم إدارته، مما اختالفات كبرية يف متوسط تكلفة األف اد لكل  خ وتوجد. إدماجتنطو  على إمكانية 

 كل لنطاق اإلمجايل للخدمة عرب  إىل انظً ا  إال  أنه لتحقيق مكاسب يف الكفاءة. واعدة تيشري إىل إمكاان
اخلدمات احملتملني اآلخ ين عرب منظومة األمم  مزو د  أخذجيب فإنه ، الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 .بعني االعتبار املتحدة

◉ 
اخلاصة ابلوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشكل  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتختتلف اسرتاتيجيات 

وتتوافق وتائج هذه الدراسة وتوصياهتا مع خمتلفة لتمطيط املوارد املؤسسية.  وظمكب ، ولد  الوكاالت االًيا 
املؤسسية وخلصت إىل أن قابلية التشغيل البيين تعترب دراسة أ جريت سابًقا لقابلية التشغيل البيين لتمطيط املوارد 

جمدية ولكندا تشك ل عامل متكني وليس هدفًا يف اد  اته. وعلى املد  القص ، لتمكني اخلدمات املشرتكة، يتم 
تشجيع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على استطالع فرك التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخر  اليت 

م وفس وظام التمطيط للموارد املؤسسية. وعلى املد  املتوسط إىل الطويل، عندما جيب االرتقاء  ستو  تستمد
وظم ختطيط املوارد املؤسسية أو استبداهلا، يوصى ابلنظر يف استبداهلا مع وظراء األمم املتحدة  وي الصلة من أجل 

 تقليل تكاليف النظام ا ديد لتمطيط املوارد املؤسسية.

◉ 
إدماج املشرتايت من خالل فريق املشرتايت املشرتو التابع للوكاالت اليت  جراءجر  ابلفعل حتقيق بعض الفوائد 

 واعدةإىل أوه قد تكون هناو إمكاانت  اتيف املقابالت، أشار بعض أصحاب اخلدم. و توجد مقارها يف روما
 صيًغا روما تستمدم ابلفعل بصورة مستقلة اليت توجد مقارها يف كاوت الوكاالتو . اإلدماجزيد من جراء املإل

املشرتايت وظيفة  إلدماجالشراء اإللكرتوين، لذلك فإن بعض عوامل التمكني الرئيسية لتأمني  وفسه للحل  خمتلفة 
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واخلدمات، مواصفات املنتجات تحكم يف االستعداد للتمل  عن ال يفالعقبة الرئيسية  وقد تتمثلموجودة ابلفعل. 
إىل ابلنسبة  قد تؤدي ابلفعل دورًا االًا وه  أموروحتديد أولوايت املشرتايت وتوقيتدا، واملشاركة مع املوردين، 

ل هذه اإلمكاانت بشكل أكرب من خالل دراسة حتل   ابستطالعيوصى و  الفعالة يف فئات معينة. املشرتايت
( 2 ايدة التعاون بشكل كب  من خالل فريق املشرتايت املشرتو  )( 1) : زيد من التفصيلاخليارات الثالثة التالية 

ابستثناء شراء املدخالت  ،اإلدماج الكامل لوظائف املشرتايت القائمة على املقار الرئيسية  ميع الوكاالت الثالثو 
فئات معينة من  اضطالع كل وكالة  سؤولية شراءو  (3  )الزراعية واآلالت الزراعية واألغذية واخلدمات اللوجستية

م كل خيار من اخليارات مثل هذه الدراسة أن تقي   وجيب على .ويابة عن الوكاالت الثالث املنتجات واخلدمات
تنفيذ  اليت ينطوي عليدا تكاليفاللسرعة وا ودة والتوف  يف التكاليف، و  ات الصلة اب ما يتعلق ابلفوائد الثالثة يف
 إجراء حتليل إمكاانتمن أجل تنسيق التنمية األمم املتحدة لمكتب  وضعدااملندجية اليت  وستكونالتغي . 

ويتم تشجيع الوكاالت أيًضا على االستفادة بشكل كامل من وقطة اوطالق جيدة.   ثابةحملية  مشرتكةدمات خ
 .UN Web Buy Plusالعروض على مستو  منظومة األمم املتحدة يف جمال املشرتايت، مثل 

 


