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  والستون اخلامسة الدورة
  األعمال جدول من ١٣٥ و ١١٥ و ٢٥ البنود

 التنفيذيـة  األنشطة :التنمية أجل من التنفيذية األنشطة
  التنمية أجل من املتحدة األمم منظومة هبا تضطلع اليت

  األلفية قمة مؤمتر نتائج متابعة
        املشتركة تيشالتف وحدة

    املقيمني واملنسقني العام لألمني اخلاصني املمثلني دور    
  العام األمني من مذكرة    

 منظومـة  يف التنفيذيني الرؤساء جملس وتعليقات تعليقاته حييل بأن العام األمني يتشرف  
 املمــثلني دور” املعنــون املــشتركة التفتــيش وحــدة تقريــر علــى بالتنــسيق املعــين املتحــدة األمــم

  .العامة اجلمعية فيها تنظر لكي (JIU/REP/2009/9) “املقيمني واملنسقني العام لألمني اخلاصني
  

  موجز  
 العـام  لألمـني  اخلاصـني  املمـثلني  دور” املعنـون  املـشتركة  التفتيش وحدة تقرير يتضمن  
 منظومـة  يف والتكامـل  االتـساق  حتقيـق  تعتـرض  اليت احلالية لـلعوائق دراسة “املقيمني واملنسقني

 تكييفهـا  ميكـن  اليت املعايري من سلسلة “مرن وذجمن” اعتماد جانب إىل ويقترح املتحدة األمم
  .بعمليات املتحدة األمم فيها تقوم اليت احلاالت خمتلف مع

 واملعـايري  التوصـيات  بـشأن  املتحـدة  األمـم  منظومـة  مؤسـسات  آراء التقرير هذا ويورد  
 ملنظمـات ا مـن  املتاحـة  املـدخالت  إىل اآلراء وتـستند  .املـشتركة  التفتـيش  وحدة تقرير يف املبينة

 رحبـت  الـيت  بالتنـسيق  املعـين  املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف التنفيـذيني  الرؤسـاء  جملس يف األعضاء
 والتكامـل،  االتـساق  بـشأن  قيمـة مالحظـاتيتـضمنأنـهإىلوأشارتللتقريراملتعمق بالطابع
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 ولكــن مـستقلة  بــصورة متابعتـهما  متـت  العامــة بالـسياسة  يتـصالن  ببعــضهما مـرتبطني  وهـدفني 
  .زيةمتوا

 تعليقاهتـا  فـإن  للمعـايري،  العـام  االجتـاه  علـى  كـبري  حـد  إىل املنظمـات  وافقـت  حني ويف  
  .معيار كل لتنفيذ املقترحة اآلليات بشأن الوضوح من مزيد يف رغبة بينت
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  مقدمة  - أوال  
 العـام  لألمـني  اخلاصـني  املمـثلني  دور” املعنـون  املـشتركة  التفتـيش  وحدة تقرير يتضمن  - ١

 منظومـة  يف والتكامـل  االتـساق  حتقيـق  تعتـرض  الـيت  احلالية لـلعوائق دراسة “املقيمني سقنيواملن
 تكييفهـا  ميكـن  الـيت  املعايري من ةلسلس “مرن منوذج” اعتماد جانب إىل ويقترح املتحدة األمم
  .القطرية احلاالت من متنوعة جمموعة مع

  
  العامة التعليقات  - ثانيا  

 أن بالتنـسيق  املعـين  املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف التنفيـذيني  سـاء الرؤ جملـس  أعـضاء  اعترب  - ٢
 يتـضمن  أنـه  والحظـوا  .املتعمـق  بطابعـه  ورحبـوا  لالهتمـام  مثريا املشتركة التفتيش وحدة تقرير

 بالــسياسة يتــصالن ببعــضهما مــرتبطني وهــدفني والتكامــل، االتــساق بــشأن قيمــة مالحظــات
   .متوازية ولكن مستقلة بصورة متابعتهما متت العامة

ــساق” أن املتخصــصة الوكــاالت والحظــت  - ٣ ــسيق حتــسني إىل عمومــا يــشري “االت  التن
 الـصعيد  علـى  املتخصصة والوكاالت وبراجمها وصناديقها املتحدة األمم وكاالت بني واملواءمة
 ذلـك،  مـن  العكـس  علـى  ،“التكامـل ” وإن .القطريـة  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  طريـق  عن القطري
 لألمـم  تابعـة  سياسـية  بعثـة  أو الـسالم  حفـظ  لبعثـة  انتـشارا  تـشهد  الـيت  البلدان يف عموما ينطبق
 الوكـاالت  والحظـت  .بينهما االستراتيجية الشراكة إىل ويشري قطري فريق جانب إىل املتحدة

 تعريـف  إعـادة  أفـضل،  حنـو  علـى  اجلهـود  هـذه  توحيد بغية تقترح، املشتركة التفتيش وحدة أن
 املتحـدة  األمـم  منظومة عمليات حتقق لكي الالزمة العامة االستراتيجية لعمليةا” ليعين االتساق
 “االتـساق  ذلـك  لتطبيـق  العمليـة  الطريقـة ” لـيعين  التكامـل  ومفهـوم  “مـسبقا  احملـددة  األهداف

 .هــذه التعريــف إعــادة إىل التقريــر يف الــواردة املعــايري مــن العديــد ويــستند ).١٩ الفقــرة نظــرا(
  .املسعيني هذين تعقيد من يزيد أن املمكن من أنه إال صحيح هجالن هذا أن الوكاالت ورأت

 املنــسق مهــام بفــصل تفيــد مقترحــات يتــضمن التقريــر أن أيــضا الوكــاالت والحظــت  - ٤
 أن شـأنه  مـن  ذلـك  أن وتـرى  املقـيم  املمثـل  مهـام  عـن  )املتحـدة  لألمـم  اخلاص املمثل أو( املقيم
 قدرتـه  فعيـض  قـد  مميـزة  مؤسـسية  قاعـدة  إىل قـار االفت وأن هامـة  حافظة من املقيم املنسق حيرم
 عـزل  خطـر  علـى  ينطـوي  املقترحـات  هـذه  تنفيـذ  أن أيـضا  وترى .احلكومات مع التعامل على

ــه وإضــعاف املقــيم املنــسق ــأثري التنــسيق علــى قدرت  القطــري، املتحــدة األمــم فريــق ضــمن والت
   .ومتسق قومنس استراتيجي إمنائي برنامج تنفيذ على األفرقة قدرة يقوض مما
 يف وجــدت إمنــا ذاهتــا حبــد املعــايري فــرادى علــى الوكــاالت تعتــرض مل أعــم، وبــصورة  - ٥

 كمــا .والتحليــل التفــصيل مــن مزيــد إىل حتتــاج لتنفيــذها املقترحــة اآلليــات أن احلــاالت معظــم
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 .عمليـا  لـيس  ذلـك  وأن اإلمنـائي  النظـام  يف التكامـل  حتقيـق  تتطلب اآلليات من العديد أن رأت
 تعزيــز عـن  األعــضاء الـدول  مــسؤولية إىل األحيـان  أغلـب  يف التقريــر أشـار  ذلــك، علـى  عـالوة 
 إىل موجهـة  العمليـة  هبـذه  قـدما  للمـضي  الالزمـة  اإلجـراءات  أن إال واالتساق التكامل مستوى
  .نفسها األعضاء الدول إىل وليس الكيانات خمتلف أمانات

 معيـاري  إطـار  وضـع  علـى  تركيزه عم النهائي، التقرير أن الوكاالت الحظت وأخريا،  - ٦
 تركيـزه،  وحمـور  نطاقـه  حيـث  من خيتلف، املتحدة، األمم منظومة يف والتكامل االتساق لقياس
 ودعمـت  .املقـيمني  واملنـسقني  العـام  لألمـني  اخلاصـني  املمـثلني  دور لدراسـة  األصـلية  اخلطة عن

 مـن  كـان  أنـه  رأت أهنـا  الإ املتحـدة  األمـم  منظومـة  يف والتكامل االتساق استعراض إىل احلاجة
ــا تكــون أن املمكــن ــة ردوده ــو خمتلف ــساق ســياق يف طرحــت األســئلة أن ل ــل االت  يف والتكام
  .املقيمني واملنسقني العام لألمني اخلاصني املمثلني لدور بالنسبة وليس املتحدة األمم منظومة

  
  التوصيات على احملددة التعليقات  - ثالثا  

  
  والتكامل االتساق لعملية الفعلي املوجِّه هي األعضاء الدول :١ املعيار    

 األعـضاء،  الـدول  مـن  االتـساق  ستمديُـ  أن النهايـة  يف جيـب  أنه على الوكاالت اتفقت  - ٧
 واتفقـت  .تنفيـذها  ميكـن  واضـحة  واليـات  حتديـد  إىل بالـدعوة  ورحبـت  التقريـر،  أشار حسبما
 فـضال  والتنفيـذي  السـتراتيجي ا التخطـيط  تـدعيم  إىل الرامية اجلهود مواصلة ضرورة على أيضا
 التفتـيش  وحـدة  مـن  املوجهـة  الـدعوة  إىل وأشـارت  .األعـضاء  الـدول  مـع  املعلومات تبادل عن

 منظومـة  وكـاالت  مجيـع  إزاء وامليزانيـة  اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة دور لتفعيل املشتركة
 اللجنــة  ضطلعتــ ال احلوكمــة، هلياكــل احلــايل للوضــع  نظــرا أنــه، والحظــت املتحــدة األمــم

 هبـا  خاصـة  حوكمـة  هياكـل  لـديها  اليت املتخصصة الوكاالت على اإلشراف مبهمة االستشارية
   .املعيار من اجلانب ذلك متابعة جدوى يف شككت لذلك، ونتيجة .األعضاء الدول تتوالها

  
 ذاتو حتقيقهـا  وممكـن  للقياس وقابلة حمددة األمن جملس عن الصادرة الواليات :٢ املعيار    

  ومناسبة كافية مالية موارد وهلا املدة وحمددة لةص
 أن إىل أشـارت  األمـن،  جملـس  إىل موجـه  املعيـار  هـذا  أن الوكـاالت  الحظـت  حني يف  - ٨

 وحتليلــها املعلومــات مجــع علــى العامــة األمانــة قــدرة لتــدعيم اجلهــود بــذل إىل تــدعو اآلليــات
ــة وإلشــراك ــة األفرق ــات يف القطري ــيم بعث ــد أن إىل كــاالتالو وأشــارت .التقي  هــذه مــن العدي
 مــن كــبرية بدرجــة حتــسينها ومواصــلة بتــدعيمها رحبــت أهنــا إال حاليــا هبــا األخــذ يــتم التــدابري
  .الرائدة اإلدارات ترأسها اليت املتكاملة العمل وأفرقة املتكاملة البعثات ختطيط عملية خالل
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أ العمليــات، وتقــسيم إطــار مؤســسي ملــزم ملنظومــة األمــم املتحــدة يعــّرف مبــد : ٣ املعيــار
العمل، وقواعد االشـتباك، واملبـادئ التوجيهيـة واإلجـراءات، علـى أن حيظـى هـذا اإلطـار            
ــة         ــسيق وموافق ــم املتحــدة املعــين بالتن ــة األم ــذيني يف منظوم ــة جملــس الرؤســاء التنفي مبوافق

  األجهزة التشريعية ذات الصلة
 إليـه  يـدعو  حـسبما  ،“ملـزم  مؤسـسي  إطـار ” لـ العملي التنفيذ أن الوكاالت الحظت  - ٩

 إىل التوصــل علــى التنفيــذيني الرؤســاء جملــس قــدرة يف وشــككت صــعبا يكــون قــد ،٣ املعيــار
 العمــل تقــسيم لتحقيــق أفــضل طريقــة الوكــاالت واقترحــت .اإلطــار هــذا مثــل بــشأن اتفــاق

 والقــدرة بالتجــارة املعنيــة اجملموعــة قبيــل مــن آليــات خــالل مــن العمــل يف تتمثــل قــد املناســب
 يف مــسؤولياهتا وحتديــد أدوارهــا تعريــف علــى طوعــا املعنيــة الوكــاالت توافــق حيــث اإلنتاجيــة
  .للتعاون عليه متفق إطار سياق

  
 الـسالم  حفـظ  عمليات ارةإد بني فعلية   تنسيق وآليات متضافرة   جهودوجود  : ٤ املعيار    

  ةالسياسي الشؤون وإدارة
 وحـدة  تقريـر  إجنـاز  منـذ  أنـه،  لوكـاالت ا الحظـت  ،٤ املعيـار  علـى  تعليقهـا  معرض يف  - ١٠

 الـسالم  حفـظ  عمليات إدارة تنظيم بشأن نشرات العام األمني عن صدرت املشتركة، التفتيش
)ST/SGB/2010/1(، امليــــداين الــــدعم وإدارة )ST/SGB/2010/2( الــــسياسية الــــشؤون وإدارة 
)ST/SGB/2009/13( ــات األدوار توضــح ــسيق وعملي ــك داخــل التن ــع اإلدارات، تل ــاة م  مراع

  .الرائدة باإلدارات املتعلقة العامة السياسة
  

 التكامـل  فعـال  حنـو  علـى  تعزز   القائمة الوكاالت بني املشتركة التنسيق آليات: ٥املعيار      
  املنظومة نطاق على التساقوا
 أهنـا  إال “املنظومـة  أحنـاء  مجيـع  يف واالتـساق  التكامل حتقيق” مفهوم الوكاالت أيدت  - ١١

 الحظـت  املثال، سبيل فعلى .التقرير يف وصفها الوارد اآللية بشأن املخاوف بعض عن أعربت
 اجمللـس  أن التنفيـذيني،  الرؤسـاء  جملـس  دور تعزيز إىل دعت اليت )أ( للنقطة بالنسبة الوكاالت،

ــة علــى يركــز  يتعلــق فيمــا متــضافر بــشكل املتحــدة األمــم منظومــة مؤســسات تعمــل أن كفال
 حفـظ  عمليـات  تنظـيم  إدراج حـال  ويف .هبا املتصلة واملسائل القتصاديةوا االجتماعية باملسائل
 يـصبح  قـد  املـشتركة،  التفتـيش  وحـدة  القتـراح  وفقـا  اجمللـس،  دور يف عليهـا  واإلشراف السالم
 ذلــك، إىل باإلضــافة .واليتــه يتجــاوز قــد مــا وهــو واألمنيــة، الــسياسية باملــساءل معنيــا اجمللــس
 علـى  فقـط  لـيس  يتوقـف  املنظومـة  نطـاق  علـى  والتكامل ساقاالت تعزيز أن الوكاالت الحظت
ــق ــساق حتقي ــضل ات ــوى أف ــة داخــل وأق ــل املنظوم ــضا ب ــى أي ــذ عل ــدول تنفي ــهج األعــضاء ال  لن
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ــة” ــة “بأســرها احلكوم ــة بغي ــرارات الرســائل جتــانس كفال ــات خمتلــف يف والق ــة اهليئ  احلكومي
 هـذا  لكفالـة  قويـا  دورا تـؤدي  أن ضاءاألعـ  الـدول  على وبالتايل، .املتحدة لألمم التابعة الدولية

  .املعيار يف ينعكس أن ينبغي مما التجانس،
  

من اجملتمـع   اخلارجيني   مع شركائها    سقةتفاعل بطريقة مت  تمنظومة األمم املتحدة    : ٦املعيار  
  ص والقطاع اخلا،املدين، ومؤسسات بريتون وودز، واملنظمات اإلقليمية

 يكــون قــد أنــه اعتــربت أهنــا إال ٦ املعيــار علــى أ،املبــد حيــث مــن الوكــاالت، وافقــت  - ١٢
 تطبيــق مــع منــها ومببــادرة املنظمــات فــرادى يــد علــى التفاعــل يتحقــق أن أكــرب بدرجــة عمليــا

 رأت ذلـك،  إىل باإلضافة .أمكن حيثما العام، املستوى على الحق وقت يف املستفادة الدروس
 دور يظـل  املثـال،  سـبيل  فعلـى  .توضـيح وال التحليـل  مـن  مزيد إىل حباجة اآلليات من العديد أن
 املـذكورة  األخـرى  التشريعية واهليئات واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة اجلمعية من كل
 الالزمــة باآلليــة يتعلــق فيمــا املعلومــات مــن املزيــد إىل حاجــة ومثــة واضــح غــري )ب( النقطــة يف

  .باإلدارة قائم كعنصر للعمل التنفيذيني الرؤساء جمللس
  
تقـوم اآلليـات التنـسيقية اإلقليميـة وأفرقـة املـديرين اإلقليمـيني بتعزيـز االتـساق                  : ٧ ملعيارا

   بصورة فعالةوالتكامل على الصعد اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري
 التنـسيقية  اآلليـات  إدمـاج  اقتـراح  الوكـاالت  الحظت ،٧ املعيار على ردها معرض يف  - ١٣

 الترتيـب  هـذا  تـربر  قـد  إضـافية  معلومـات  بـأي  ورحبـت  فيـذيني التن الرؤسـاء  جملس يف اإلقليمية
  .املاضي يف مقاومة لقي الذي

  
 يفسيادي لكل بلد    الدور  ساند ال عملية االتساق داخل منظومة األمم املتحدة ت      : ٨املعيار  
   أولوياتهوضع و“ه ورغباتهاحتياجات”حتديد 
 أولوياهتــا حتديــد يف يالــسياد بــاحلق تتمتــع حكومــة كــل أن علــى الوكــاالت اتفقــت  - ١٤

 .اإلمنائيــة األولويــات وضــع عنــد احلكومــات مــع التــشاور املتحــدة لألمــم ينبغــي وأنــه الوطنيــة
 ذلــك ميثــل أن ميكــن ال الــسالم، حفــظ ســياقات مثــل احلــاالت، بعــض يف أنــه اعتــربت أهنــا إال

 يف واسـع  وافـق ت إىل التوصـل  أمهيـة  علـى  واتفقت .األولويات جململ النهائي احملدد العامل دائما
 يكــون قــد عديــدين مــشاركني بــني اآلراء يف توافــق إىل التوصــل أن إىل أشــارت أهنــا إال اآلراء
  .عمليا بالتايل يكون ال قد القاعدة الواسع النهج هذا مثل أن و صعبا
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وجود جمموعة أفكار، وتصور، وفهم، ورؤية، وهنج، وإحساس بامللكيـة بـشكل     : ٩املعيار  
   منظومة األمم املتحدة املمثلة يف البلدمشترك بني مؤسسات

 تــضمن أنــه لــو يــودون كــانوا أهنــم إال ٩ املعيــار يف املــبني املفهــوم اجمللــس أعــضاء أيــد  - ١٥
  .منه اهلدف لتحقيق الالزمة باآلليات يتعلق فيما الفين بالطابع اتساما أكثر توجيها

  
حاجات احملددة واملتغرية لكل    وجود منوذج مرن للتكامل غَرُضه االستجابة لل      : ١٠املعيار  

بلد، الـيت حتـدد مـن خـالل تقيـيم للحاجـات يـضطلع بـه الفريـق القطـري والبلـد املـضيف                         
  جيرى بالتشاور الكامل معهما أو

ــار جوانــب بعــض الوكــاالت دعمــت  - ١٦ ــثال فوافقــت ١٠ املعي ــى م ــد ضــرورة عل  توحي
 يف النظـر إمعـان    املفيـد  مـن  كـون ي قـد  أنـه  أيـضا  اعتـربت  أهنا إال .القطري الصعيد على التمثيل

 دعمــت حــني يف املثــال، ســبيل فعلــى .املقترحــة اآلليــات مــن بعــض لتنفيــذ العمليــة اإلمكانيــة
 ممثـل  مسـات  وضـع  عنـد  “الوطنيـة  احلكومة مع كاملة مشاورات” إجراء إىل احلاجة الوكاالت

 الوظيفــة زمــوج وضــع خــالل مــن بالفعــل يــتم ذلــك أن رأت فإهنــا مــا، بلــد يف املتحــدة األمــم
 يقــدم الــذي الوكــاالت بــني املــشترك االستــشاري الفريــق جانــب مــن املرشــحني واســتعراض
 املنــسقني بتعيينــات يتعلــق فيمــا العــام واألمــني اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة إىل التوصــيات
ــيمني ــشاركة أي وإن .املق ــة احلكومــات جانــب مــن إضــافية م ــد الوطني ــد تتطلــب ق  مــن املزي
  .فيها النظر

  
وجــود عمليــة اختيــار لقــادة البعثــات مــن خــالل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني    : ١١املعيــار 

لضمان تعيني مديرين ذوي مؤهالت عالية وهلم سلطة كاملة علـى ممثلـي مجيـع مؤسـسات                  
  منظومة األمم املتحدة يف البلد

 علـى  ةعالي مؤهالت ذوي مديرين وتعيني استقدام كفالة أمهية على الوكاالت اتفقت  - ١٧
 قائـد  أن والحظـت  .ذلك حتقيق هبا ميكن اليت الطريقة بشأن شكوك عن أعربت أهنا من الرغم
 واحـد  فـرد  لـدى  يكون أن املرجح غري من أنه إال عديدة متنوعة بصفات يتمتع أن جيب البعثة
 جيــد قيــادة فريــق تكــوين جــدا الــضروري مــن وبالتــايل، .الالزمــة والكفــاءات املهــارات مجيــع

 اإلداريـة  اللجنـة  قيـام  ألمهيـة  تعمقـا  أكثـر  حتليـل  على احلصول تود الوكاالت وكانت .التكامل
  .اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة عن عوضا االختيار عملية بإدارة املستوى الرفيعة
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  يتلقى القادة التدريب والتعريف الالزم ألداء مهامهم بفعالية: ١٢املعيار 
 كمـا  .املـوظفني  كبـار  قـدرات  يعـزز  القيـادة  علـى  تـدريب ال أن على الوكاالت اتفقت  - ١٨

 وأنـه  الـصدد  هـذا  يف هامـا  دورا تـؤدي  أن ميكنـها  املتحـدة  األمـم  موظفي كلية أن على اتفقت
 مــن فعاليــة أكثــر يكــون قــد املــوظفني كليــة إىل اللجــوء إن الواقــع، ففــي .تــدعيمها ينبغــي

 يعكـس  قـد  التقريـر  أن الوكـاالت  حظـت وال .“املتنقلـة  التـدريب  أفرقة” لـ املقترح االستخدام
 والتنقـل  املتبـادل  اإلثـراء  يعـزز  أن شأنه من مما القادة، بني فيما املشترك العمل تعزيز إىل احلاجة
  .املشتركة التدريب وعمليات الكيانات خمتلف بني
  

علــى املــستوى القطــري الــسلطات الالزمــة وخيــضع   “لقائــد الواحــدا”ميــنح : ١٣املعيــار 
  “خلطة الواحدة” آلية جملس الرؤساء التنفيذيني توخياً للنجاح يف تنفيذ للمساءلة يف

 خطــة تنفيــذل “لواحــدا” الفــرد متكــني إىل يــدعو املعيــار أن حــني يف بأنــه اجمللــس أقــر  - ١٩
 وشـككت  .الفـرد  ذلـك  إىل ستـسند  الـيت  للـسلطة  املعـني  املـستوى  حتديـد  أوال ينبغي مشتركة،
 عمـل  حـال  يف أنـه  إىل وأشـارت  احملددة، اآلليات من للعديد ليالعم الطابع يف أيضا الوكاالت
   .واليته تغيري يتعني قد رقابة كآلية اجمللس

  
 املُناطـة  التنـسيق  مـسؤوليات  ملمارسة املوارد املتحدة األمم منظومة ممثلو يعطى :١٤ املعيار
  فعالة ممارسة هبم
 املـستوى  علـى  املتحـدة  األمـم  منظومـة  ممثلـي  حـصول  ضـرورة  علـى  الوكاالت اتفقت  - ٢٠

 مــن يكــون قــد أنــه إىل أشــارت أهنــا إال التنــسيق أنــشطة ملمارســة الالزمــة املــوارد مــن املناســب
 املتحـدة  األمم منظومة ممثلي رتبة جعل أن املثال، سبيل على وذكرت، .اآلليات تنفيذ الصعب
 عنــه ينــشأ وقــد صــعبا أمــرا يكــون قــد اآلخــرين املمــثلني مجيــع رتبــة مــن واحــدة بدرجــة أعلــى
  .املتخصصة بالوكاالت يتعلق فيما سيما ال املناصب، بعض رتبة خفض

  
تطبيــق هنــج يــستند إىل النتــائج لــضمان عمليــة متــسقة ومتكاملــة للتخطــيط،   : ١٥املعيــار 

  “اخلطة الواحدة”والربجمة، وامليزنة، والتنفيذ، والرصد، والتقييم واإلبالغ من بداية إعداد 
ــذتن الوكــاالت أيــدت  - ٢١ ــستند هنــج في ــائج إىل ي ــربامج، لتخطــيط النت ــدعو كمــا ال ــه ي  إلي

 يف شــككت املتحــدة، األمــم منظومــة ملؤســسات املختلفــة للواليــات نظــرا أنــه إال ،١٥ املعيــار
 أنـه  والحظت .واحدة مشتركة قطرية واستراتيجية واحد مشترك قطري برنامج تنفيذ جدوى

 األمـم  يف العمـل  وحـدة ” هنـج  تطبيـق  مكـن امل مـن  يكـون  أن خاصـة،  بـصورة  احملتمل، غري من
 العديـد  أن إىل أشـارت  كمـا  .مباشـرة  الرتاعـات  انتهاء بعد وما الرتاعات سياقات يف “املتحدة
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 يف اإلداريـة  الـنظم  بـني  املواءمـة  فإن معقول؛ زمين إطار ضمن عملية غري تكون قد اآلليات من
  .ومكلفا صعبا أمرا حتديدا تكون قد الوكاالت مجيع

  
 امليـدان،  يف املوجـودة  املتحـدة  األمم منظومة مؤسسات تضم متويل آلية توجد :١٦ ياراملع

 األطـراف،  واملتعـددة  الثنائيـة  املاحنـة  واجلهـات  وودز، بريتـون  ومؤسسات املضيف، والبلد
 وذلــك املــدين، اجملتمــع أعــضاء مــن وغريهــا والوطنيــة الدوليــة احلكوميــة غــري واملنظمــات

  املتوفرة واملوارد احلاجات تقييمات بني والترابط والتكامل االتساق لضمان
 ،١٦ املعيــار يف وصــفها الــوارد التمويــل آليــة علــى تعتــرض مل الوكــاالت أن حــني يف  - ٢٢

 بإنــشاء املتعلقــة االتفاقــات إىل اســتنادا بالفعــل موجــودة القبيــل هــذا مــن آليــة أن الحظــت
 ومـصادر  التمويـل  آليـة  بـني  التمييـز  أمهيـة  الحظـت  كما .املاحنني املتعددة االستئمانية الصناديق
 متعـدد  اسـتئماين  صـندوق  عادة( اآللية تتوفر أن فيمكن .الدفع وسرعة التمويل وتوافر التمويل
 وأعربــت .الــدفع يف مــشاكل تــصادف أن ميكــن أو متــوفرة، األمــوال تكــون أن دون )املــاحنني

 املثــال، ســبيل فعلــى .املــبني النحـو  علــى املعيــار تنفيــذ إمكانيـة  يف الــشك بعــض عــن الوكـاالت 
 عمليــة يف مبفردهــا ماحنــة جهــة وكــل وودز بريتــون مؤســسات إشــراك أن مــن التأكــد يــتم مل

 أن االفتــراض ميكــن ال باملثــل، .والــشفافية امللكيــة يعــزز أن شــأنه مــن االســتراتيجي التخطــيط
 مـن  أقـل  أو أكـرب  اقـدر  تولـد  كانت إذا ملا واضح تقييم توفر دون الكفاءة تزيد اجملمعة األموال
   .املتحدة األمم ملنظومة التمويل

  
 تتقاسم فيه مؤسسات منظومة األمم املتحدة       “بيت واحد لألمم املتحدة   ”ُينشأ  : ١٧املعيار  

أماكن وخدمات مشتركة فيما ُيعاد استثمار الوفورات الناشئة عن ذلـك يف أنـشطة إمنائيـة       
  يف البلد

 احملـرز  التقـدم  إىل وأشارت مشتركة أماكن إجياد إىل الدعوة عموما الوكاالت دعمت  - ٢٣
 اقتـراح  العملـي  غـري  مـن  يبـدو  أنـه  إال .اإلداريـة  للوظـائف  بالنـسبة  تكـامال  أكثـر  هنج اتباع حنو
 فـإن  .احملليـة  والبيئـة  التكـاليف  عـن  النظـر  بغـض  بلد كل يف “املتحدة لألمم واحد بيت” إجياد
 يراعـي  لألعمـال  سـليم  حتليـل  إىل يـستند  أن نبغيي “الواحدة املتحدة األمم دور” مفهوم تنفيذ
   .والفوائد التكاليف مجيع
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 اهلدف

دراسة العوائق احلالية اليت تعترض حتقيق االتساق والتكامل يف منظومـة األمـم               
واقتراح منوذج مرن لالتـساق والتكامـل       املتحدة، ووضع توصيات لتذليل هذه العوائق،       

ميكن تعديله على حنو يليب حاجات ومتطلبات مجيع البلدان اليت تعمل فيها منظومة األمـم               
املتحدة خلدمة البلدان اليت تسري على درب التنمية والبلدان اليت تشهد نزاعاً أو اليت متـر يف                 

 .بعد الرتاع حاالت ما

 مقدمة  

، كجزء من   2009 و 2008 و 2007 املشتركة يف األعوام     أجرت وحدة التفتيش   - 1
، واملنـسقني   )1(، استعراضاً ألدوار املمثلني اخلاصني لألمني العام      2007برنامج عملها لعام    

وقد انتهت وحدة التفتيش    . املقيمني يف سياق عملية االتساق والتكامل مبنظومة األمم املتحدة        
 إىل جهات تطلب إليهـا      2009مايو  /ه يف أيار  املشتركة من وضع مشروع التقرير مث أرسلت      

إبداء تعليقاا عليه، ويظهر التقرير أحدث املعلومات اليت قدمتها املنظمـات املـشاركة يف              
 .2009ديسمرب /الوحدة حىت كانون األول

وقد حبثت وحدة التفتيش املشتركة هذه املسألة من منظورات خمتلفة يف عـدد مـن                - 2
وقد أوصت وحدة التفتيش املشتركة يف وقت مبكـر يعـود إىل عـام              . )2(تقاريرها السابقة 

 بوجوب أن يوفر املمثلون اخلاصون لألمني العام القيادة بوجـه عـام وأن ينـسقوا            1995
ويوفقوا بني العمليات السياسية والعسكرية واإلنسانية، وبوجوب أن يقدم قائد قوات األمـم   

ملفوض السامي حلقوق اإلنـسان املوجـودون يف      املتحدة، ومنسق الشؤون اإلنسانية، وممثل ا     
امليدان تقارير إىل املمثل اخلاص لألمني العام دون أن ميس ذلك بوالية كـل واحـد منـهم                  

، أجنـزت وحـدة     1999ويف عام   . وباإلجراءات الداخلية املتعلقة مبقارهم باألمم املتحدة     
__________ 

لألمني العام  ، فإن اإلشارة إىل املمثلني اخلاصني لألمني العام تشمل أيضاً املمثلني التنفيذيني             ألغراض هذا التقرير   )1( 
 .وممثلي األمني العام

)2( JIU/REP/95/6)          ؛  )استقصاء العالقة بني عمليات املساعدة اإلنسانية وعمليات حفظ الـسالمJIU/REP/97/1 
؛ )استعراض جلنة التنسيق اإلدارية وأجهزـا      (JIU/REP/99/1؛  )تعزيز التمثيل امليداين ملنظومة األمم املتحدة     (

JIU/REP/2005/2)  ؛ )بري الرامية إىل حتسني أداء منظومة األمم املتحدة الشامل على الصعيد القطري           بعض التدا
JIU/REP/2006/1)          تقييم امليزنة على أساس النتائج يف عمليات حفظ الـسالم(  ؛JIU/REP/2006/6)  اإلدارة

 ).املستندة إىل النتائج يف األمم املتحدة يف سياق عملية اإلصالح
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 ووضعت توصيات بتعزيز فعاليـة      التفتيش املشتركة استعراضاً للجنة التنسيق اإلدارية وآليتها      
، أجنزت وحدة التفتيش املشتركة تقريراً آخر       2005ويف عام   . وتأثري التنسيق بني الوكاالت   

ويف . عن التدابري املتعلقة بتحسني األداء العام ملنظومة األمم املتحدة على املستوى القطـري            
 عمليات حفـظ الـسالم      ، أشار تقريرها عن تقييم امليزنة على أساس النتائج يف         2006 عام

وتقريرها عن اإلدارة املستندة إىل النتائج يف األمم املتحدة يف سياق عملية اإلصالح إىل قلـة                
 .التكامل باعتبارها عقبة تعترض التنفيذ الفعال للربامج

وعلى غرار ذلك، كانت مسألة االتساق والتكامل يف صلب جدول أعمال اإلصالح             - 3
، قال األمني العام يف حينه، كـويف عنـان، يف           1996ويف عام   . يتهباألمم املتحدة منذ بدا   

التقرير الشامل السنوي للجنة التنسيق اإلدارية إنه جيب أن تنشأ ثقافة جديدة علـى نطـاق                
املنظومة تستند إىل مشاورات منتظمة بشأن السياسة العامة، وإىل الالمركزية الفعالة، واحترام            

املؤسسات األخرى احتراماً كامالً، والتقدير املـشترك       كل مؤسسة لواليات واختصاصات     
للتحديات املقبلة وألوجه القوة يف كل مؤسسة من مؤسسات املنظومة املختلفة اة هـذه              

جتديد األمـم  ”، املعنون 1997وطور السيد عنان هذه الفكرة يف تقريره لعام     . )3(التحديات
: يف جو من احلرية أفسح    ”، املعنون   2005عام  ، ويف تقريره ل   )4(“برنامج لإلصالح : املتحدة

 .)5(“صوب حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع
 وهـو   2000وقُدم تقريران أعدمها فريقان بتكليف من األمني العام، األول يف عام             - 4

لفريق  وهو تقرير ا   2006، والثاين يف عام     )6(تقرير فريق األمم املتحدة املعين بعمليات السالم      
، وقـد تـضمن     “توحيد األداء ”رفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة املعنون         

التقريران توصيات عملية جلعل املنظومة تسري مبزيد من االتـساق، األول يف جمـال حفـظ                
وجدير باملالحظة أن التقريـر     . السالم، والثاين يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئة       

، خيضع  )7(ثاين اقترح وضع إطار هليكل موحد ومتسق لألمم املتحدة على املستوى القطري           ال
 “فاصـل واقٍ  ”لسلطة املنسق املقيم وقيادة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، على أن يوجـد             

 مل توافـق علـى تقريـر الفريـق          ولكن اجلمعية العامة لألمم املتحـدة     . لتيسري هذه املهمة  
 .املستوى رفيع

__________ 

 .5، ص (E/1997/54) “1996جنة التنسيق اإلدارية لعام الشامل السنوي للالتقرير ” )3(

)4( A/51/950 49، الفقرة. 

)5( A/59/2005 200، الفقرة. 

)6( A/55/305-S/2008/809)  تقرير اإلبراهيمي”الشائع على أوسع نطاق باسم“.( 

)7( A/61/583 6، ص. 
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 62/208، اختذت اجلمعية العامة القـرار       2007ديسمرب  / كانون األول  19ويف   - 5
بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذيـة الـيت              

وجاء فيه إن اجلمعية العامـة تـدرك أن         . تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية       
اإلنسان مترابطة ويعزز بعضها بعضاً، وأا تدرك كذلك أن         التنمية والسالم واألمن وحقوق     

القطاع اخلاص واتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، ميكن أن يسامها بـشكل               
 .إجيايب يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

 ذلك القرار باجلهود اليت تبذل عن طريق جمموعة األمـم           ورحبت اجلمعية العامة يف    - 6
املتحدة اإلمنائية، وجملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وذلـك             
. من أجل تعزيز اتساق جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وفعاليته وكفاءته على املستوى القطـري             

لوكاالت على نطاق املنظومة على املستوى القطري وعلى        ودعت أيضاً إىل تعاون أمشل بني ا      
مستوى املقر من أجل سري عمل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي بكفاءة وفعاليـة مـن خـالل         

 .مواصلة املواءمة بني دورة إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والعمليات الوطنية
يذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين         وفيما يرى املفتش يف جملس الرؤساء التنف       - 7

بالتنسيق هيئة راسخة، ورغم ما يالحظه من حتسينات أُدخلت عليه مؤخراً، ال سيما قبـول               
 يف برنـامج    “فاصـل واقٍ  ”جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية كهيئة فرعية من هيئاته واعتماد          

حيز والرتاهة يف عمليات الربنـامج،  األمم املتحدة اإلمنائي يف حماولة لضمان الشفافية وعدم الت   
يعتقد أنه ال تزال توجد حاجة إىل الكثري من التحسني يف الس لتمكينه من قيـادة جهـود             

 .االتساق والتكامل قيادة حسنة وحقيقية
 املقترح ال ينطبق على البلدان الـيت تـشهد          “توحيد األداء ”ورغم ذلك، فإن إطار      - 8

 ما بعد الرتاع، وال يتناول دور املمثلني اخلاصني لألمني العـام يف             نزاعاً أو اليت تعيش يف حالة     
نـوفمرب  /تشرين الثاينويف الواقع، وجد حىت . )8(هذه البلدان إزاء تعزيز دور املنسقني املقيمني  

 يف املائة من البلدان اليت كان قـد عـين فيهـا    15 ممثلون خاصون لألمني العام يف  2009
مذكرة توجيهية بشأن العالقات بني     ”ووفقاً ملا جاء يف     ). 138 من   21(منسقون مقيمون   

 صدرت عن األمني العام يف      “ممثلي األمني العام واملنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية       
، فإن املمثل اخلاص لألمني العام يف هـذه احلـاالت يكـون             2000أكتوبر  /تشرين األول 

__________ 

عمليات حفظ السالم   ومنذ صدور تقرير اإلبراهيمي املتعلق ب     ”: فإن اإلطار املقترح نص على ما يلي      ومع ذلك    )8(
، متكنت بعثات متكاملة تابعة لألمم املتحدة حلفظ السالم وبناء السالم من حتسني التنسيق من               2000يف عام   

ومثـة حاجـة إىل     . خالل إخضاع الذراع اإلمنائي لألمم املتحدة للقيادة املباشرة للممثل اخلاص لألمني العام           
، A/61/583. (“م بعد انتهاء الصراعات بغية توجيه تلـك البعثـات         حتسني االستراتيجيات اإلمنائية لبناء السال    

 ).26الفقرة 
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للوجود العام لألمم املتحدة وعن تـوفري احلـوافز         مسؤوالً عن تقدمي التوجيهات السياسية      ”
وقد نقِّحت هذه   . )9(“التباع ج منسق ومتسق من قبل مجيع عناصر األمم املتحدة يف البلد           

 لتنص على أن املمثل اخلاص لألمني العام يف         2006يناير  /املذكرة التوجيهية يف كانون الثاين    
 أنشطة األمم املتحدة، وميثل األمني العام، ويتكلم        البعثات املتكاملة يتوىل السلطة العامة على     

باسم املنظومة، ويضع اإلطار العام الذي يوجه أنشطة البعثة وفرقة األمم املتحدة القطريـة،              
 .)10(ويضمن اتباع اجلميع جاً منسقاً

 فهي حالياً قيد اإلعـداد يف إطـار عمليـتني           “توحيد األداء ”وأما التوصيات بشأن     - 9
ألبانيـا،  (ني ومتوازيتني، أوالمها يف نظام املنسقني املقيمني يف املشاريع الريادية الثمانيـة          متشات

 )الرأس األخضر، موزامبيق، باكستان، رواندا، مجهورية ترتانيا املتحدة، أوروغواي، فييت نـام           
 حـىت تـشرين   (مكتب  / بعثة سالم  18 يف   )11(والثانية يف نظام املمثلني اخلاصني لألمني العام      

أفغانستان، بورونـدي، مجهوريـة     (من البعثات واملكاتب املتكاملة     ) 2009نوفمرب  /الثاين
 بيساو، هاييت،   -أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، مجهورية الكونغو الدميقراطية، غينيا          

األرض الفلسطينية احملتلة، كوسوفو، لبنان، ليبرييـا، نيبـال، سـرياليون،           /العراق، إسرائيل 
، رغم أنه ينبغي هلاتني العمليتني أن تتحركـا يف          ) ليشيت -دارفور، تيمور   / السودان الصومال،

وأحد الفوارق الرئيسية بـني العمليـتني هـو أن          . اجتاه جهد متسق مشترك لألمم املتحدة     
 يف إطار نظام املنسقني املقيمني ال يشمل إال وكـاالت األمـم املتحـدة               “توحيد األداء ”

ما تشمل مذكرة األمني العام التوجيهية أيضاً أوجـه التالقـي بـني             وصناديقها وبراجمها بين  
أي إدارة الشؤون السياسية، وإدارة عمليات حفظ       (املنسقني املقيمني وكيانات األمانة العامة      

وأما لفـظ   ). السالم، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان        
 . على النهج الثاين“التكامل”هج األول بينما ينطبق لفظ  فينطبق عادة على الن“االتساق”
 الـشؤون اإلنـسانية املوجـود يف        وبدرجة أقل من ذلك، ميثل أيضاً نظام منسقي        - 10
. يات من خارج األمـم املتحـدة      بلداً مثاالً آخر على حماولة لالتساق تشمل أيضاً فعال         27
املنسق املقيم ذاته، فيتـوىل مـسؤولية       منسق الشؤون اإلنسانية، وهو يف معظم احلاالت         وأما

قيادة وتنسيق املساعدة اإلنسانية واحلماية اليت يضطلع ا أعضاء فرق األمم املتحدة القطريـة             
__________ 

 .9الفقرة  )9(

توضيح دور ومسؤولية وسلطة املمثل اخلاص لألمني العام ونائـب          : مذكرة توجيهية بشأن البعثات املتكاملة    ” )10(
 .5، الفقرة )2006ير ينا/كانون الثاين (“منسق الشؤون اإلنسانية/املنسق املقيم/املمثل اخلاص لألمني العام

رغم أن بعض البعثات يرأسها رئيس بعثة أو ممثل تنفيذي خاص لألمني العام، يستخدم هذا التقرير عبارة املمثل                  )11(
اخلاص لألمني العام يف اإلشارة إىل رؤساء البعثات، واملمثلني التنفيذيني اخلاصني لألمـني العـام، واملمـثلني                 

 .اخلاصني لألمني العام
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وأعضاء املنظمات غري احلكومية وعناصر احلركة الدولية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر             
 أمام  ق الشؤون اإلنسانية مسؤوال   ون منس ويك. الذين يلتزمون باملشاركة يف ترتيبات التنسيق     

 .منسق اإلغاثة الطارئة
 

 البحث عن تعريف مشترك - ألف 
فقد اقتـرح   . مل يعتمد حىت اآلن يف األمم املتحدة تعريف للفظ االتساق يف حد ذاته             - 11

 تعريف هذه العملية بأا دمج ملعظم األنشطة القطرية لألمم املتحـدة            “توحيد األداء ”تقرير  
وأما صـحة   . مج استراتيجي واحد، وميزانية واحدة، وقيادة واحدة، ومكتب واحد        يف برنا 

. وانطباق هذا التعريف فقد أثارا تساؤالت ومل تعلن اجلمعية العامة موقفاً من هـذه املـسألة   
وعلى وجه العموم، فإن االتساق لفظ ينطبق على البلدان النامية غري املشاِركة يف عمليـات               

 .دان اليت توجد فيها عمليات سالملق لفظ التكامل بالبلالسالم، بينما يتع
، وصف األمني العام التكامل بأنه املبدأ املوجه لتـصميم وتنفيـذ            2006ويف عام    - 12

جمموعة من عمليات األمم املتحدة يف حاالت ما بعد الرتاع، وللربط بني خمتلف أبعاد بنـاء                
نسانية، وجوانب حقـوق اإلنـسان، وسـيادة        اجلوانب السياسية، واإلمنائية، واإل   (السالم  

وأما البعثـة املتكاملـة     . يف استراتيجية دعم متسقة   ) القانون، واجلوانب االجتماعية واألمنية   
فتقوم على أساس خطة استراتيجية مشتركة، وفهم مشترك ألولويـات وأنـواع عمليـات              

وعة مـن مراحـل عمليـة       التدخل الربناجمية اليت يقتضي احلال االضطالع ا يف مراحل متن         
وتسعى األمم املتحدة، من خالل هذه العملية املتكاملة، إىل بلوغ احلد األقصى يف             . االنتعاش

مسامهتهما يف البلدان اخلارجة لتوها من نزاع، وذلك بزج قدرات خمتلفة من قدراا بطريقة              
 . )12(متسقة ويف شكل دعم متبادل

 26 املـؤرخ    2008/24اسات يف قرارهـا     وعالوة على ذلك، أوجزت جلنة السي      - 13
 :  أربعة عناصر من عناصر التكامل هي2008يونيه /حزيران

الغرض الرئيسي للتكامل هو بلوغ أقصى أثر فردي ومجـاعي ممكـن             )أ( 
الستجابة األمم املتحدة، على أن يكون التركيز يف ذلك علـى األنـشطة املطلوبـة               

 السالم؛ لتدعيم
رض الرئيسي على املستوى القطري وجـود شـراكة         يقتضي بلوغ هذا الغ    )ب( 

مكتب األمم املتحدة والفرقة القطرية، يتوىل قيادا املمثل اخلـاص          /استراتيجية فعالة بني بعثة   

__________ 

 .4، الفقرة ) أعاله10انظر احلاشية  (“...هية مذكرة توجي” ) 12(
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مكتب األمم املتحدة والفرقة القطرية باتـساق       /لألمني العام، وتضمن عمل مجيع عناصر بعثة      
  الشركاء؛ويف شكل دعم متبادل وبتعاون وثيق مع غريهم من

ينبغي للمتطلبات على املستوى القطـري أن تعكـس االحتياجـات            )ج( 
وينبغي هلا يف مجيع األحوال     . والظروف املُحددة، وميكن أن تتخذ أشكاالً بنيوية خمتلفة       

 :أن تتضمن ما يلي
 رؤية مشتركة لألهداف االستراتيجية لألمم املتحدة؛  

  وثيق؛التخطيط املتوازي أو املتكامل على حنو  

جمموعة متفق عليها من النتائج واُألطر الزمنية واملسؤوليات إلجنـاز مهـام              
 حامسة يف عملية توطيد السالم؛

 آليات متفق عليها للرصد والتقييم؛  
يف إمكان النهج املتكامل وترتيبات التكامل جلب منافع كـبرية للعمليـات     )د( 
يف االعتبار بشكل كامل املبـادئ اإلنـسانية        وينبغي لترتيبات التكامل أن تأخذ      . اإلنسانية

املعترف ا، وأن تراعي تأمني احلماية للمجال اإلنساين، وأن تيـسر التنـسيق الفعـال يف                
 . الشؤون اإلنسانية مع الفعاليات اإلنسانية كافة

وأنشأت جلنة السياسات فريقاً توجيهياً للتكامل يتألف من ممثلني عن كيانات األمانة             - 14
امة ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، ويشكل هيئة دائمة تناط ا مهمة تيسري             الع

ومع ذلك، فإن قرارات هذا الفريق ليست ملِزمة جلميع الفعاليات          . سياسة التكامل وتطبيقها  
 .املشاِركة يف عمليات حفظ السالم

كامل تعريفاً أفضل، وفيمـا     وفيما يرحب املفتش ذه اجلهود الرامية إىل تعريف الت         - 15
يرى أن هذه العناصر تتناول بعض شواغل اجلهات صاحبة املصلحة، يسلط الـضوء علـى               

 .كوا غري ملِزمة جلميع الشركاء يف عملية التكامل بسبب حمدودية سلطة جلنة السياسات
م باألمم  وأما الوثيقة التوجيهية بشأن املبادئ العامة والتوجيهية لعمليات حفظ السال          - 16

املتحدة اليت وضعتها إدارة الدعم امليداين يف إدارة عمليات حفظ السالم فترمـي إىل حتديـد                
وتـصف  . طبيعة عمليات حفظ السالم املعاصرة باألمم املتحدة ونطاقها وأعماهلا األساسـية    

حدة إزاء  هذه الوثيقة البعثة املتكاملة بأا بعثة ذات رؤية مشتركة بني مجيع فعاليات األمم املت             
ويف أحيـان كـثرية     . )13(األهداف االستراتيجية لوجود األمم املتحدة على املستوى القطري       

__________ 

 .53، ص )2008(املبادئ العامة والتوجيهية : عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم ) 13(
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يوىل اهتمام قليل نسبياً لضمان التكامل يف البعثات اليت تقودها إدارة عمليات حفظ الـسالم               
 واليت تتوىل مسؤولية حفظ السالم املتعدد األبعاد، وحىت يف حالة وجود تكامل شكلي بينـها    

بسبب اضـطالع العناصـر املدنيـة       (فإن هذا التكامل قد ال يكون قائماً فعالً سواء داخلياً           
والشرطة والعناصر العسكرية بأدوار متميزة ومتخصصة بدءاً حبقوق اإلنسان وانتهاًء بـرتع            

أو خارجياً مع بقية أجزاء منظومـة األمـم املتحـدة           ) السالح والتسريح دعماً لالنتخابات   
وأما التحدي الذي يشكله التكامل الداخلي للبعثـة فيزيـده          . )14(“م متبادل باتساق ودع ”

تعقيداً مستوى ثاٍن من التكامل هو التكامل مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا              
عموماً اليت يتزايد الطلب إليها أن تقدم عناصر برناجمية تشكل جزءاً من مردودات السالم يف               

، 2009ديـسمرب   /ويف كانون األول  . )15(لرتاع ضماناً لنجاح حفظ السالم    البلدان املتأثرة با  
وافق الفريق التوجيهي للتكامل على املبادئ التوجيهية امليدانية لعملية التخطـيط املتكامـل             
للبعثات اليت تنطبق على مجيع أشكال وجود األمم املتحدة املتعدد األبعاد، أي حيث توجـد               

لئك الذين خيضعون لرئاسة إدارة عمليات حفظ الـسالم وإدارة          تضم أو (بعثة لألمم املتحدة    
وتـشكل هـذه املبـادئ      . وفرقة قطري لألمم املتحدة يف الوقت ذاتـه       ) الشؤون السياسية 

هلياكل التنسيق امليداين املتكاملة ضماناً للتعـاون املؤسـسي بـدءاً          ) أ(التوجيهية معايري دنيا    
ولوضع وتنفيذ أُطر استراتيجية متكاملة     ) ب( التنفيذي؛   بالقيادة العليا وانتهاًء مبستوى العمل    

ومن املؤسـف   . حتدد أولويات منظمة األمم املتحدة يف توطيد السالم على املستوى القطري          
 . أن هذه املبادئ ليست ملِزمة جلميع الفعاليات املشاِركة يف عمليات حفظ السالم

/  املعونـة، الـصادر يف آذار      وعالوة على ذلك، نص إعالن باريس بشأن فعاليـة         - 17
 عن وزراء من البلدان املتقدمة النمو ومن البلدان النامية، علـى وجـوب أن               2005 مارس

تشمل عملية االتساق والتكامل فعاليات مهمة أخرى مثل مؤسسات بريتون وودوز، وبلدان            
 والقطـاع   ماحنة فرادى وجمموعات من البلدان املاحنة، ومنظمات إقليمية، واتمع املـدين،          

 .اخلاص، ومجيع مؤسسات الدولة
غـري أن   . تنطبق مجيع تعريفات االتساق والتكامل آنفة الذكر على املستوى القطري          - 18

املفتش يرى أن حتقيق االتساق والتكامل يف امليدان يستوجب االتساق والتكامل على مستوى             
على مجيـع املـستويات يف      املقر، ويرى أن فعالية هذا االتساق والتكامل تستوجب توفرمها          

منظومة األمم املتحدة ويف العمل مع اجلهات صاحبة املصلحة وغريها من الشركاء يف خارج              

__________ 

 . أعاله10انظر احلاشية  ) 14(

 االجتاهات والتحديات، حلقة دراسية عقـدت يف أديـس أبابـا،          : عمليات السالم متعددة األبعاد واملتكاملة     ) 15(
 .2007أبريل / نيسان26-27
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وأما االتساق يف مجيع أجزء منظومة األمم املتحدة فينبغي حتقيقه أوالً           . منظومة األمم املتحدة  
األمانة والصناديق بني الدول األعضاء على املستوى الوطين والتشريعي، وثانياً يف داخل   

وكما قيل بـصواب، فـإن      . والربامج والوكاالت املتخصصة وفيما بني هذه اهليئات      
التحدي األكرب الذي يواجه االتساق والتكامل هو بنية األمم املتحدة ذاا، هذه البنية             

 14  إدارة ومكتبـاً، و    17اليت تتسم ببريوقراطية شديدة التجزؤ والتعقيد، إذ تـضم          
 وكالة متخصصة، لكل واحدة منها والية خمتلفة عن واليـة           16 رناجماً، و صندوقاً وب 

 .غريها وبىن وإجراءات إدارية خمتلفة
ويقترح املفتش تعريف االتساق بأنه العملية االستراتيجية العامة لعمليات منظومـة            - 19

ـ              ل بأنـه   األمم املتحدة اليت ترمي إىل بلوغ أهداف حمددة مسبقاً، كما يقترح تعريف التكام
 مهـا   “توحيد األداء ” ولذلك فإن البعثات املتكاملة و    . صيغة عمالنية لتطبيق ذلك االتساق    

 .وسيلة ال لتلبية حاجات قطرية فحسب بل لتحقيق االتساق أيضاً

 متلُّك الدول األعضاء - باء 

أخرياً وليس آخراً، إن حجر الزاوية يف عملية حتقيق االتساق والتكامل يف منظومـة               - 20
األمم املتحدة دعماً جلهود السالم والتنمية هو قبول مجيع املعنيني، دون مزيد مـن النقـاش،         
بوجوب أن تكون الدول األعضاء املعنية هي احملرك هلذه العملية، انطالقـاً مـن حاجـات                
ومتطلبات كل بلد اليت تحدد يف شراكة مع البلد املعين، وممثلي منظومـة األمـم املتحـدة،           

احنني، وغريهم من الفعاليات، ومن االحترام التام لألولويات الوطنية املتفق عليهـا            ومجاعة امل 
ولذلك، فإن من املهم حتقيق االتـساق علـى مـستوى           . وااللتزام القوي من جانب الدولة    

ويف اية املطاف، يعترب حتقيق االتـساق والتكامـل مـسؤولية           . السلطة احمللية يف كل بلد    
 .ء ومؤسسات منظومة األمم املتحدة فرادى وجمتمعةمشتركة للدول األعضا

يود املفتش أن يؤكد أن النموذج املقترح احلايل لالتساق والتكامل يـستلزم درجـة     - 21
. عالية من املرونة املطلوبة لتكييفه وفقاً لنهج معاجلة كل حالة مبفردها وحسب خصائـصها             

عد الرتاع ختتلف عن حاجات البلدان      وعلى سبيل املثال، فإن حاجات البلدان يف مرحلة ما ب         
. النامية غري املشمولة بعمليات إلقامة السالم، ولذلك ينبغي حتديد حاجاا وفقـاً لوضـعها             

 15 املؤرخ   62/277 من قرارها    3ويالحظ املفتش أن اجلمعية العامة قد قررت يف الفقرة          
بأسلوب متكامل علـى   أن يركز االتساق يف املنظومة بأسرها حصراً و        2008سبتمرب  /أيلول

ورغم ذلك، يرى املفتش أن بنية هذا النموذج، كما حـددت ووصـفت        . “توحيد األداء ”
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توحيـد  ”بوضوح يف اإلطار املعياري احلايل، حتل حمل العمليتني الرئيسيتني الراهنتني ومهـا             
 . وعمليات السالم املتكاملة“األداء
ن املفتش الذي كان قـد تـوخى يف         ونظراً لكون هذا املوضوع موضوعاً معقداً، فإ       - 22

البداية استعراضاً للعالقة بني املمثلني اخلاصني لألمني العام واملنسقني املقيمني انطالقـاً مـن              
حبالة تطبيق خمتلف املبادئ التوجيهية اليت حتدد مسؤوليات كـل          ) أ(زاوية أضيق فيما يتعلق     

 والتنسيق على املـستوى امليـداين؛      وبترتيبات املقر القائمة دعماً لالتساق    ) ب(واحد منهم؛   
وباختيار املمثلني اخلاصني لألمني العام وحـساب تكـاليفهم، وشـروط خـدمام،              )ج(

واختصاصام، ومساءلتهم والرقابة عليهم، قرر بعد ذلك أن يوسع نطاق هذا التقرير كـي              
وشـواغل  يضع يف االعتبار مسائل أخرى تؤثر على عملية االتساق والتكامل مثل واليـات              

 .“توحيد األداء”خمتلف الفعاليات املشاركة، والقيود التمويلية اليت تعرقل تنفيذ 
وكنتيجة لذلك، فإن التقرير يقترح إطاراً معيارياً لقياس االتساق والتكامل على مجيع             - 23

شركائها، ويقترح  /املستويات يف منظومة األمم املتحدة بأسرها، ومع أصحاب املصلحة فيها         
 لوجود ميداين على درجة من املرونة كافية جلعله مناسباً للحاجات املتنوعة واملـتغرية              منوذجاً

ويدعو املفتش األجهـزة التـشريعية      . يف البلدان اليت تعيش حالة سلم ونزاع وما بعد الرتاع         
للمنظمات املشاركة يف وحدة التفتيش املشتركة إىل اعتماد هذا اإلطار املعيـاري كمقيـاس         

اس اجلهود املبذولة لزيادة كفاءة وفعالية هذه املنظمات، إذ يساعدها ذلك علـى             لتوجيه وقي 
 .تلبية حاجات البلدان على حنو أفضل

 املنهجية - جيم 

وفقاً للمقاييس واملبادئ التوجيهية وإجراءات العمل القائمة داخل وحدة التفتـيش            - 24
ريـر استعراضـاً مكتبيـاً أوليـاً،        املشتركة، تضمنت املنهجية اليت اتبعت يف إعداد هذا التق        

 مقابلة مـع    100فقد أجرى املفتش أكثر من      . واستبيانات، ومقابالت، وحتليالت يف العمق    
مسؤولني يف منظمات متنوعة من املنظمات املشاركة الكائنة يف جنيف ونيويورك ورومـا؛             

تحدة القطريـة؛  ومع ممثلني خاصني لألمني العام، ومنسقني مقيمني، وأعضاء يف فرق األمم امل     
ومع ممثلني حلكومات البلدان املضيفة، والبلدان املاحنة، واملنظمات غري احلكومية العاملـة يف             

وعلى مستوى املقر يف نيويورك، أجريت مقابالت مع األمني العام، ونائب األمـني             . امليدان
 حفـظ الـسالم     العام، ووكالء األمني العام، واألمينني العامني املساعدين يف إدارة عمليات         

وإدارة الشؤون السياسية، ومدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنسق اإلغاثـة الطارئـة،             
ورئيس املكتب التنفيذي للسالم واألمن، ورئيس املكتب التنفيذي ملكتب دعم بناء الـسالم،       



 A/65/394

 

10 10-55289 

 

أما يف جنيف وروما فقد أجريت مقابالت مع مسؤولني من منظمـة            . وغريهم من املسؤولني  
ألغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية             ا

وإضافة إىل ذلك، أرسلت    . حلقوق اإلنسان، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية       
 شخصاً من املمـثلني اخلاصـني       47استبيانات إلكترونية سرية إىل أشخاص بلغ جمموعهم        

، ونواب املمثلني اخلاصني لألمني العام الذين قد جيمعـون أو ال جيمعـون بـني       لألمني العام 
مهامهم العادية، ومهام املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية، وبلغت نسبة االستجابة           

وعالوة على ذلك، زار املفتش عينة من البلدان اليت لديها          .  يف املائة  57إىل تلك االستبيانات    
بورونـدي،  :  املتحدة ومتر يف مراحل خمتلفة من مراحل حاالت الـرتاع هـي            وجود لألمم 

) الوجـود يف نـريويب  (ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة، وهـاييت، ونيبـال، والـصومال       
وزار املفتش أيضاً الصني كمثال على بلد يف حالة تنمية سلمية، وفييت نـام              . وطاجيكستان

وطلب املفتش تعليقات من املنظمـات      . الريادية الثمانية اليت تعترب مكاناً لواحد من املشاريع       
 .املشاركة على مشروع التقرير وأخذها يف االعتبار يف الصيغة النهائية للتقرير

وأما عملية التبادل الداخلي لألفكار بني املفتشني والبـاحثني العـاملني يف وحـدة               - 25
يونيـه  /حزيران 30ير؛ مث عقدت يف     التفتيش املشتركة فقد كانت االختبار األول هلذا التقر       

جلسة موسعة لتبادل األفكار فُتح باب املشاركة فيها جلميع مؤسـسات منظومـة              2008
وقـد  . األمم املتحدة، وممثلي الدول األعضاء، وغريهم من الشخصيات امللمة ذه املـسألة           

ر علـى النحـو     وأخذ النص احلايل يف االعتبـا     . أثرت هذه اجللسة النص احلايل إثراًء كبرياً      
ونظراً ألن هذا التقريـر     . الواجب معظم التعليقات اليت أبديت، إن مل يكن قد أخذ ا مجيعاً           

، فإن العديد من التطورات اجلديدة الـيت        2008يستند يف حتليله إىل احلالة السائدة يف عام         
بـار   تعذر أخـذها يف االعت     2009تتعلق باالتساق والتكامل على نطاق املنظومة منذ عام         

غري أن املفتش يرى أن العمل الذي جرى        . كاملة يف هذا التحليل وإن ورد ذكرها يف التقرير        
يف هذا اال يؤكد تأكيداً كامالً صحة املعايري، وال بد له من املسامهة يف حتسني االتـساق                 

 .والتكامل
تـشجيع  ويشكر املفتش خباصة وزارة خارجية النرويج ملا قدمته من دعم وأبدته من              - 26

يف أثناء عملية إعداد هذا االستعراض، ال سيما عقد اجللسة املوسـعة لتبـادل األفكـار يف                 
 .2008يونيه /حزيران
 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، وضـع  11 من املادة 2ووفقاً للفقرة    - 27

ه وتوصياته على حمـك     هذا التقرير يف صيغته النهائية بعد التشاور بني املفتشني الختبار معايري          
 .احلكمة اجلماعية لوحدة التفتيش املشتركة
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ويود املفتش أن يعرب عن تقديره جلميع الذين ساعدوا على إعـداد هـذا التقريـر،                 - 28
ويعـرب  . وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وأسهموا بكل رضى مبعرفتهم وخربم     

ن لويس الرابوري الذي مل يكن جمرد مـصدر    املفتش عن عرفانه العميق للمفتش السابق خوا      
وقـد حـافظ    . إحياء بفكرة وضع هذا التقرير، بل كان أيضاً مصدراً قيماً للمعرفة والتفاين           

ويود املفتش أيضاً، مبناسبة نشر هذا التقرير، أن يهديه لـذكرى           . التقرير على أفكاره وجه   
ألمني العام سابقاً، اللتزامـه جتـاه       املرحوم لويس كارلوس دا كوستا، نائب املمثل اخلاص ل        

وكانـت  . األمم املتحدة وخباصة عمليات األمم املتحدة للسالم مبا يفوق مجيـع التوقعـات            
 .مسامهة السيد دا كوستا يف هذا التقرير مسامهة حامسة يف إعداده

 معيـاراً ينبغـي أخـذها يف االعتبـار         18ويعتقد املفتش بأن املعايري البالغ عددها        - 29
. طبيقها من أجل إحراز مزيد من التقدم يف حتقيق االتساق يف منظومـة األمـم املتحـدة                وت

 .وتقسم هذه املعايري إىل فئتني، واحدة ملسؤوليات املقر واألخرى للمسؤوليات امليدانية
 
 توصية 

إن األجهزة التشريعية مدعوة إىل اعتماد هذا اإلطار املعياري باعتبـاره مقياسـاً              
قاس عليه اجلهود اليت تبذل لرفع كفاءة وفعالية املنظمة، ممـا يلـيب حاجـات    تدي به وت 
 . أفضل حنوالبلدان على

 حنو مزيد من االتساق والتكامل بني الواليات احلكومية الدولية - أوالً 

 دور الدول األعضاء احملرك - ألف 

يئة تـشريعية    منظمة حتكم كل واحدة منها ه      30تتألف منظومة األمم املتحدة من       - 30
). اليت تضم أرباب العمل والعمال يف حالة منظمة العمل الدوليـة          (مؤلفة من الدول األعضاء     

ولذلك فإن  . أما العضوية فتختلف من منظمة إىل أخرى من حيث ممثلي الدول واخلربة الفنية            
 .واليات هذه اهليئات التشريعية قد ختتلف أو قد تتداخل

لتنمية، فإن الواليات تصدر بوجه عام عن جملـس األمـن،           وأما يف جمال السالم وا     - 31
ويساعد يف معاجلة هذه املسائل عدد مـن   . واجلمعية العامة، والس االقتصادي واالجتماعي    
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اهليئات الفرعية واالستشارية ذات العضوية احملدودة بدرجة أكرب، مثل اللجنة اخلاصة املعنيـة             
 . )18(، وجلنة التنمية املستدامة)17(سالموجلنة بناء ال ،)16(بعمليات حفظ السالم

وتشارك يف التمويل والربجمة هيئات فرعية واستشارية أخرى يف األمم املتحدة مثـل              - 32
اللجنة اخلامسة، وجلنة التنمية االجتماعية، واللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة،            

 دور معياري يف ضمان االنسجام بـني        وللهيئتني األخريتني بالذات  . وجلنة الربنامج والتنسيق  
 . القرارات اليت تتخذ على املستويات العليا، وتؤديان هذا الدور بفعالية وتأثري خمتلفني

 دولة عضو دوراً حامسـاً يف حتقيـق         34وتؤدي جلنة الربنامج والتنسيق املؤلفة من        - 33
.  أداء مهامه التنـسيقية    االتساق يف املنظومة، فهي تساعد الس االقتصادي واالجتماعي يف        

ومن مهامها النظر يف أنشطة وبرامج وكاالت منظومة األمم املتحدة وضمان أن تكون برامج              
عمل األمم املتحدة ووكاالا متوافقة ومتكاملة بصورة متبادلة، حمددة أولويـات يف ذلـك              

ن قراراا  ، دعت اجلمعية العامة يف عدد م      2004ومنذ عام    .)19(لتجنب االزدواج والتكرار  
وفد أحرز تقدم بطيء يف هذا اال، كمـا          .)20(إىل حتسني أساليب وإجراءات عمل اللجنة     

__________ 

 اللجنة اخلاصة وأناطت ا     1965فرباير  / شباط 18املؤرخ  ) 19-د( 2006أنشأت اجلمعية العامة بقرارها      )16(
وتقدم اللجنة تقاريرها إىل اجلمعية     . حفظ السالم والية إجراء دراسة استعراضية شاملة لكامل مسائل عمليات         

 اللجان الرئيـسية   واحدة من ، وهي   ) االستعمار املسائل السياسية اخلاصة وإاء   (العامة من خالل اللجنة الرابعة      
يف  معظمهـا دول مـسامهة بـأفراد         ، دولة عضو  124وتتألف اللجنة اخلاصة من     . الست يف اجلمعية العامة   

  .دولة مراقبة 17  و،حفظ السالمعمليات 

ة يف هذا    كهيئة استشارية حكومية دولية تابعة للجمعية العامة وجملس األمن لسد فجو           2005أنشئت يف عام     )17(
. اال عن طريق االستجابة للحاجة إىل ج منسق ومتسق ومتكامل إزاء بناء السالم يف مرحلة ما بعد الـرتاع            

وتضم اللجنة مجيع الفعاليات ذات الصلة لتعبئة املوارد وتقدمي املشورة بشأن االستراتيجيات املتكاملة املقترحـة     
 .االنتباه على جهود اإلعمار وبناء املؤسساتلبناء السالم واالنتعاش بعد الرتاع، وتركيز 

وتـرد  . 1973/207أنشئت كلجنة فنية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وذلك مبوجب قرار الس             )18(
وتتألف اللجنة  . 1992ديسمرب  / كانون األول  22 املؤرخ   47/191مهام هذه اللجنة يف قرار اجلمعية العامة        

.  وتقنية من شعبة التنمية املستدامة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية          عضواً، وتتلقى خدمات فنية    53من  
 .وتقدم تقاريرها من خالل الس إىل اللجنة الثانية يف اجلمعية العامة

  1171 ، و 1962أغـسطس   / آب 3املؤرخ  ) 34-د(920قرارات الس االقتصادي واالجتماعي      )19(
، وقرارا  1976مايو  / أيار 14املؤرخ  ) 60-د(2008 ، و 1966أغسطس  / آب 5املؤرخ  ) 41-د(

 كانون  23 املؤرخ   58/269 ، و 1976ديسمرب  / كانون األول  14 املؤرخ   31/93اجلمعية العامة   
 .2003ديسمرب /األول

، 2006مـايو  / أيار8 املؤرخ 60/257  و،2003ديسمرب / كانون األول23 املؤرخ   58/269القرارات   )20(
 .2006سمرب دي/ كانون األول22 املؤرخ 61/235 و
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 -يونيـه   /يشهد على ذلك تقرير اللجنة عن أعمال دورا الفنية اليت عقـدت يف حزيـران              
2007يوليه /متوز

)21(. 
 هلـا أن حتقـق      وأما من ناحية اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، فينبغي         - 34

االتساق يف املنظومة عند نظرها يف امليزانية اليت يقدمها األمني العام إىل اجلمعية العامـة، ويف                
امليزانيات اإلدارية للوكاالت املتخصصة، واملقترحات املتعلقة بترتيبات ماليـة مـع هـذه              

ملتخصـصة  الوكاالت؛ وعند نظرها يف تقارير مراجعي حسابات األمم املتحدة والوكاالت ا          
غري أن اللجنة االستشارية ركـزت طـوال        . )22(وتقدميها تقارير عن ذلك إىل اجلمعية العامة      

السنني املاضية تركيزاً متزايداً على أعمال األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، خارجة بـذلك             
عن نطاق مسؤولياا يف الرقابة على الوكاالت املتخصصة، وذلك ألسباب كانت يف بعـض              

 .حيان خارج سيطرااأل
ويرى املفتش أنه ينبغي للجنة الربنامج والتنسيق واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة            - 35

وامليزانية أن يعيدا متوضعهما إزاء مسؤولياما يف حتقيق االتساق يف جوانب الربامج وامليزانية             
ـ        . يف املنظومة ككل   ن جمـاراة االجتاهـات     وحتتاج اللجنتان إىل جتديد يرمي إىل متكينهما م

 .اجلديدة يف االتساق والتكامل على نطاق منظومة األمم املتحدة
ويالحظ املفتش أيضاً االختالف بني مواقف الدول األعضاء من عمليـة االتـساق              - 36

توحيد ”(ين باالتساق على نطاق املنظومة      فقد قُدم تقرير الفريق رفيع املستوى املع      . والتكامل
إىل اجلمعية العامة كي تنظر فيه، غري أنه تعذر التوصل إىل اتفـاق             ))  أعاله 4الفقرة   (“األداء

ومن الواضح أن عملية االتساق والتكامل يف األمـم املتحـدة           . بشأن املقترحات الواردة فيه   
وينبغـي  . عملية حتركها الدول األعضاء ولن تصل إىل أبعد مما تلتزم الدول األعضاء ببلوغه            

 كل منظمة أن تبعث بإشارات واضحة إىل أمانة منظمتها بشأن ما يتوقع             للهيئة التشريعية يف  
 .منها يف جمال االتساق والتكامل

ومن الضروري أن تعرف الدول األعضاء االتساق وأن تبني ما تتوقع من منظومـة               - 37
 .األمم املتحدة أن حتققه يف هذا اال

__________ 

)21( A/62/1647-44 ات، الصفح. 

 كـانون   14 املـؤرخ    32/103 و 1946فربايـر   / شـباط  13املـؤرخ   ) 1-د (14  اجلمعية العامة  اقرار )22(
 . من النظام الداخلي للجمعية العامة157-155، واملواد 1977ديسمرب /األول
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 .ي لعملية االتساق والتكاملالدول األعضاء هي املوجه الفعل 
 :وذلك من خالل ما يلي

تزويد أمانات مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة بتوجيهات واضـحة            )أ( 
 بشأن ما يتوقع منها يف جمال االتساق والتكامل؛

تعزيز الدور التنسيقي احلايل للجنة الربنامج والتنسيق بغية متكينـها بـشكل       )ب( 
  بني اجلوانب الربناجمية للمنظومة ككل؛أفضل من زيادة االتساق

تفعيل دور اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية إزاء مجيع وكـاالت            )ج( 
 .منظومة األمم املتحدة بغية زيادة االتساق يف مسائل اإلدارة وامليزانية يف املنظومة بأسرها

 للقياس، وميكن حتقيقها،    جعل الواليات الصادرة عن جملس األمن حمددة، وقابلة        - باء 
 وذات صلة، وحمددة املدة

يف حماولة ملعاجلة الفشل يف عمليات من عمليات السالم السابقة وحركة التغريات يف              - 38
حاالت ما بعد الرتاع، أصبحت الواليات الصادرة عن جملس األمن بشأن عمليات السالم يف              

وقـد  . د على وضع األسس لسالم مستمر     السنوات األخرية أكثر تعدداً يف أبعادها، مما ساع       
ينطوي على آثار تطال أعمـال مؤسـسات أخـرى يف      )23(برز مفهوم جديد حلفظ السالم    

منظومة األمم املتحدة ختتلف فيما بينها من حيث اجلهات صاحبة املـصلحة، والواليـات،              
 من حيث املبـدأ     واألولويات االستراتيجية اليت حتددها هيئاا اإلدارية املستقلة اليت ال ختضع         

 . لسلطة جملس األمن
ومبوجب الفصلني السادس والسابع من ميثاق األمم املتحدة، تقتصر سلطة جملـس             - 39

فالفصل السادس يدعو إىل حل املنازعات حالً سلمياً من خـالل           . األمن على السالم واألمن   
 القيام بأعمال من قبل     أما الفصل السابع فيدعو إىل    . )24(اإلجراءات أو الطرق املناسبة للتسوية    

ولذلك فـإن  . )25(القوات اجلوية أو البحرية أو الربية حلفظ أو استعادة السلم واألمن الدوليني 
من املهم، عندما يقرر الس منح والية باالضطالع بأنشطة لوضع األسس لسالم مـستدام              

__________ 

 ). آنفا13ًية انظر احلاش(املبادئ العامة والتوجيهية : عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم )23(

 .1، الفقرة 36املادة  )24(

 .42املادة  )25(
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، أن  )األطفـال يف جماالت حمددة مثل اإلدارة، وسيادة القانون، وحقوق اإلنسان، ومحايـة            (
يضع يف اعتباره األنشطة اليت تقوم ا األمم املتحدة يف حينه، وذلك بغية تصميم الوالية وفقاً                

واستخدام موظفني ملعاجلـة    وبدون ذلك، قد يكون إنشاء عناصر البعثة        . للحاجات الفعلية 
مم املتحدة  املسائل آنفة الذكر عمالً موازياً أو مكرراً لعمل اهلياكل القائمة يف فرق األ            

غري أن الوالية قد تظل تقتضي التصدي االت يتطلب فيها السلم واألمـن             . القطرية
فتنفيذ النهج املتكامل تنفيـذاً متـسقاً   . مشاركة إضافية وحمددة من قبل األمم املتحدة  

ضروري لضمان التنسيق والتكامل بني اجلهود اليت تبذهلا البعثة وفرقة األمم املتحـدة             
 .القطرية
ويف بعض األحيان، عندما تقدم إىل اجلمعية العامة ميزانيات البعثات للموافقة عليها،             - 40

وعلى سبيل املثـال، فـإن      . تنشأ فجوات متويلية يف تنفيذ أنشطة يضطلع ا يف إطار الوالية          
إثيوبيا ولبنان توفري االستقرار يف أثناء عمليـة ترسـيم          /هدف بعثيت حفظ السالم يف إريتريا     

وعلى غرار ذلك، إذا كـان مـن        . د، ولكن األموال مل ختصص لتمويل جلان احلدود       احلدو
املفترض أن تنتهي إحدى عمليات حفظ السالم بتسليم املهام املوكولة إليها إىل الـسلطات              
الوطنية اليت حتتاج إىل تدريب ومعدات مثل الشرطة، فإن اجلمعية العامة تقرر عادة وجـوب               

ويلقـي  . )26(ت غالباً ما تصل متأخرة، أو ال تصل على اإلطـالق          متويل هذا النشاط بتربعا   
 .املفتش الضوء على وجوب توفري متويل مناسب لالنتقال من عمليات السالم إىل التنمية

، الذي دعا جملس األمن إىل إسناد واليـات         )27(ويف أعقاب صدور تقرير اإلبراهيمي     - 41
 مجع املعلومات وحتليلها يف األمانة العامة       واقعية والذي شدد على ضرورة حتسني القدرة على       

لذلك الغرض، قرر جملس األمن نفسه أن يسند إىل عمليات حفظ السالم واليات واضـحة               
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم منذ ذلـك احلـني،           . )28(وذات مصداقية وقابلة لإلجناز   

تقـر إىل الوضـوح     تزال الواليات اليت يسندها جملس األمن لعمليات حفظ الـسالم تف           ال
 )29(والواقعية وتتسم بالتفاؤل املفرط، وال تتضمن مؤشرات وافيـة لقيـاس التقـدم احملـرز        

ولذلك فإن املفـتش يكـرر      .  لنقل املسؤوليات وإاء العمليات    )30(استراتيجيات خروج  وال
__________ 

 .32، الفقرة S/2001/394: انظر الوثيقة )26(

 . أعاله6انظر احلاشية  )27(

 .، املرفق، اجلزء أوالً)2000( 1327قرار جملس األمن  )28(

 ، JIU/REP/2006/1(انظر التقرير عن تقييم امليزنـة علـى أسـاس النتـائج يف عمليـات حفـظ الـسالم                 )29(
 ).35-24الفقرات 

 على سؤاهلم عما إذا كانت وثيقـة  “ال”بـ  يف املائة ممن استجابوا الستبيان وحدة التفتيش املشتركة      77رد   )30(
 . ختطيط البعثات املشتركة تتضمن استراتيجية خروج
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التأكيد على ضرورة حتقيق اتساق يف استجابة األم املتحدة حلاالت الرتاع وحاالت ما بعـد               
حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صـلة وحمـددة املـدة             لرتاع من خالل واليات   ا

 .يسندها جملس األمن لبعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة
وعالوة على ذلك، يرى املفتش أنه إذا وجدت حاجـة إىل ـج شـامل ملعاجلـة             - 42

بلدان يف العامل يف الوقت احلاضـر، وملنـع         األسباب اجلذرية للرتاعات اليت تؤثر على أفقر ال       
تكرار نشوء هذه األسباب، وهو تكرار من املسلم أنه حيتمل أن يزداد يف أثناء العقد الـذي                 
يعقب الرتاع، اقتضى احلال أن ينطلق هذا النهج الشامل من استجابة متسقة من قبل املنظومة               

فتاح النجاح يف هذه العمليات هـو       ولذلك فإن م  . ككل إزاء احلد من الفقر وحتقيق التنمية      
إشراك منظمات األمم املتحدة كافة منذ مرحلة البداية يف بعثات التقييم ويف إعـداد تقـارير         

وحىت اآلن، مل تقم هذه التقارير على قاعدة واسـعة          . جملس األمن اليت تنطلق منها الواليات     
ويف أفـضل   . بانتظـام ومهـة   ومل تشارك يف صياغتها فرق األمم املتحدة القطرية امليدانيـة           

. األحوال، عندما شاركت فرق األمم املتحدة القطرية يف ذلك وصفت مشاركتها بالـضعف     
ويرى املفتش وجوب أن تعتمد إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين بانتظام إىل              

علومات والتحليل  اخلربة الفنية لفرق األمم املتحدة القطرية وذلك لزيادة قدرما على مجع امل           
بغية متكني جملس األمن من وضع واليات حمددة وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صـلة               

وينبغي إحداث تغيريات مماثلـة، حبـسب االقتـضاء، يف صـياغة واليـات              . وحمددة املدة 
 .السياسية البعثات

 
 2املعيار  

ميكـن حتقيقهـا،    بلة للقيـاس، و   الواليات الصادرة عن جملس األمن حمددة، وقا       
 .صلة، وحمددة املدة وهلا موارد مالية كافية ومناسبة وذات

 
 :وذلك من خالل

 تعزيز القدرة على مجع املعلومات والتحليل يف األمانة العامة؛ )أ( 
إشراك فرق األمم املتحدة القطرية يف بعثات التقيـيم وحتديـداً يف وضـع               )ب( 

دابري األطول أجالً يف عملية بناء السالم ويف تقـدمي          توصيات بشأن التدابري الالزمة لدعم الت     
 مسامهات للتقارير اليت تقدم إىل جملس األمن؛

وضع مؤشرات متفق عليها بشكل مشترك لقياس التقدم احملـرز يف تنفيـذ              )ج( 
 األنشطة اليت تنص عليها الواليات؛
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 بعثـات   االتفاق منذ بداية العمليات على استراتيجية خروج لتسليم مهـام          )د( 
 حفظ السالم أو البعثات السياسية إىل الفعاليات اإلمنائية؛

تلقي بيانات واضحة من األمني العام بشأن اآلثار اليت تترتب على اعتمـاد              )ه( 
 .القرارات واملقررات يف الربنامج وامليزانية

 التنسيق بني الواليات التكميلية واملكررة واملتضاربة - جيم 

نسانية بالذات، ميكن أن تكون الواليات العمالنية ملكتـب تنـسيق           يف احلاالت اإل   - 43
الشؤون اإلنسانية، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،            
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني،            

مم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األغذيـة       ومؤسسة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األ     
العاملي، واليات متكاملة أو مكررة ال سيما يف املسائل الشاملة ألكثر مـن منظمـة مثـل                 

ويف حاالت عديدة، ال تكمـن      . احلماية، والتنمية املستدامة، وحقوق اإلنسان، ونوع اجلنس      
ويلية ولكن يف قدرا على تقدمي خربة تقنية        امليزة النسبية ملنظومة األمم املتحدة يف قدرا التم       

التحـديات  موثوقة، ووضع قواعد ومعـايري، ومـساعدة احلكومـات علـى مواجهـة              
 .التعقيد املتزايدة
ومبا أنه ال ميكن توقع حدوث تغيريات كبرية يف األجل القـصري يف إعـادة حتديـد             - 44

م العمل على حنو مناسب بني هـذه        الواليات والبىن اإلدارية للمنظمات اإلنسانية، فإن تقسي      
املنظمات ضروري لضمان املشاركة املتسقة والفعالة لكل وكالة مبفردها وملنظومـة األمـم             

 .املتحدة جمتمعة باالستناد إىل والياا، وميزاا النسبية، وجتربتها الفعلية يف امليدان
 األمم املتحدة بتحديد    غري أنه ال يوجد يف الوقت احلاضر إطار مؤسسي ملزم ملنظومة           - 45

. مذهب عمالين، وتقسيم للعمل ووضع قواعد للمشاركة من قبل كل وكالة من الوكاالت            
ويعتقد املفتش أن إطاراً مؤسسياً ملزماً من هذا النوع ال ميكن إنشاؤه إال على مستوى جملس                

صديق على هـذا    بد من الت   الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، وال        
ويدرك املفتش أن اتفاقاً من هذا النوع يستغرق        . اإلطار من قبل اهليئات التشريعية ذات الصلة      

لتوازي دون انتظـار إبـرام مثـل        وقتاً طويالً، بل يدرك وجوب سري االتساق والتكامل با        
 .االتفاق هذا
املنظمـات اإلمنائيـة   ويف هذه األثناء، فإن ج اموعات حبسب القطاع الذي اعتمدتـه          - 46

ويوجد عـدد   . واإلنسانية حتت مظلة الوكالة الرئيسية املختارة ميثل حتسناً ملحوظاً من حيث الفعالية           
من األمثلة على جناح هذا النهج تشهد على منافعه يف العمل املشترك على مستوى املقر واملـستوى                 
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نفلـونزا الطيـور،    إاإليـدز و  /ريةالقطري يف مجلة جماالت منها مكافحة فريوس نقص املناعة البش         
ومع ذلك، يعتقد املفتش بوجود جمال ملزيـد مـن          . والقضاء على شلل األطفال، والصحة اإلجنابية     

ويثري تزايد عدد اجتماعات التنسيق خمـاوف جديـة إزاء تكاليفهـا،      . التحسني يف فعالية التكاليف   
 .التعلمويؤدي عدم نشر أفضل املمارسات إىل تكرار عمليات وإجراءات 

وهناك مثال جيد يف جمال حفظ السالم على تقسيم العمل تقسيماً متفقاً عليه، هـو                - 47
قرار جلنة السياسات التابعة لألمني العام بشأن سيادة القانون، إذ حتدد مبوجبه أدوار رئيـسية               
لوكاالت ومكاتب متنوعة يف األمم املتحدة تشارك يف أعمال سيادة القانون حبيث ميكـن أن         
تتوىل التنسيق احملدد بوضوح وغريه من املسؤوليات، فيما تواصل الوكاالت واملكاتب ممارسة            

ورغـم  . مسؤوليتها عن أنشطة حمددة من األنشطة اليت يضطلع ا يف جمال سيادة القـانون             
ذلك، فإن ذلك القرار ليس معروفاً يف مجيع األحوال وال يطبق على املستوى العمالين ألنـه                

 .لزمقرار غري م
وأوصى الفريق رفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة بأن ينشئ األمـني              - 48

العام فرقة عمل مستقلة للقضاء على تزايد االزدواج يف منظومة األمـم املتحـدة، ولـدمج                
كيانات األمم املتحدة عند االقتضاء، فيما توجه الوفورات ذات الصلة بذلك مـن حيـث               

ومبا أن هذه املبادرة تنطبق أساساً على املنظمات الـيت          . “الواحد”امج القطر   الكفاءة إىل بر  
متول من خالل األنصبة املقررة، فإنه ينبغي إجياد سبل ووسائل مبتكرة لتوسيع نطاق ذلـك               

 .النهج توسيعاً يشمل املنظمات اليت متول بالتربعات
لدور املزدوج لربنامج األمم    فا. “متضاربة”وعالوة على ذلك، وجد املفتش واليات        - 49

داعية ألسرة األمـم املتحـدة      /املتحدة اإلمنائي باعتباره وسيطاً يف األنشطة التنفيذية ومنسقاً       
فدور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كمنسق عام ملنظومـة         . ينطوي على تضارب يف املصاحل    

املتحدة القطرية الذين يرون    األمم املتحدة يبدو دوراً متحيزاً يف نظر بعض أعضاء فرق األمم            
. أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يذهب يف قيادته عملية االتساق إىل حد أبعد ممـا ينبغـي                

املنشأة حديثاً لبناء القدرات يف جماالت اإلدارة        ووجد املفتش أيضاً أن والية الربنامج اإلمنائي      
لبيئة، وفـريوس نقـص املناعـة       الدميقراطية، ومنع نشوب األزمات واالنتعاش، والطاقة وا      

اإليدز، ومتكني املرأة هي والية تتداخل مع واليات قائمة منذ أمد بعيد يف وكـاالت      /البشرية
ويف هذا الصدد، أوصى الفريق رفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومة            . )31(أخرى

اسات اليت تتركز على     من السي  2008بأن ينسحب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حبلول عام         
القطاعات وأعمال بناء القدرات اليت لدى كيانات األمم املتحدة األخرى الكفاءات املالئمـة   

__________ 

 ./www.undp.org/about: موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على الشبكة العاملية: انظر )31(
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وأن يركز على تعزيز االتساق وحتديد املوقع العام لفرقة األمم املتحـدة القطريـة              . للقيام ا 
 .)32(الذي ينفذ برناجماً قطرياً موحداً

يق االتساق على نطاق املنظومة، عقدت منظمـة األمـم          وكمسامهة يف التقدم بتحق    - 50
 5 و 4حواراً رفيع املستوى حول املوضـوع يف يـومي          ) اليونيدو(املتحدة للتنمية الصناعية    

وكان اهلدف األساسي هو التقدم يف فهـم اجلوانـب          .  يف مقرها بفيينا   2008مارس  /آذار
ملنظومـة، وحتديـد القـضايا     علـى مـستوى ا  “توحيد األداء”اإلمنائية لالتساق ومبادرة  

ويف مـسألة الـدور املـزدوج       . والتحديات الرئيسية وكذلك الوسائل الكفيلة باملضي قدماً      
 الذي يفـصل بـني      “اجلدار الواقي ”للربنامج اإلمنائي، رأى املؤمتر أن من الضروري تطوير         

 وقد بحثـت هـذه      .مهام املنسق املقيم يف جمال التنسيق واألنشطة التنفيذية للربنامج اإلمنائي         
 2007، وتقـارير اجلـرد لعـامي        )33()2008(املسائل الحقاً يف نظام اإلدارة واملساءلة       

2008و
2009 وحصيلة اجتماع كيغايل يف عام )34(

)35(. 
وواليات حفظ السالم هي حبكم تعريفها عمليات تدخل ذات رؤية قصرية املـدى،              - 51

قد تتضارب هذه الواليات مـع الواليـات        وتنفذ على مراحل وتتسم بطابع احلالة امللحة، و       
اإلمنائية واملعيارية للوكاالت اليت لديها حس أقوى بالتملك، ورؤية أطول أجالً، وميل أشـد              

 شكلت مـصدراً للخـالف   “متعارضة”وهذه املفاهيم اليت تبدو    . إىل احلوار مع احلكومات   
فمع أن بعثات   . حدة القطرية أيضاً، ولكنه يف هذه احلالة خالف بني البعثات وفرق األمم املت          

حفظ السالم تركز على حتقيق السالم وإجياد بيئة سياسية آمنة، أسندت إليها مؤخراً واليات              
ويف هذه احلالة تشتد احلاجـة امللحـة إىل قيـام           . تنص على االضطالع بأنشطة بناء السالم     

سيناريوهات ما بعد   عمليات السالم وفرق األمم املتحدة القطرية بتنسيق عملية االنتقال من           
 .الرتاع إىل التنمية

__________ 

 .19قرة ، الف31، ص A/61/583الوثيقة  )32(

 لنظـام  “اجلدار الواقي الفين”نظام اإلدارة واملساءلة يف نظام األمم املتحدة للتنمية واملنسقني املقيمني، مبا فيه          ” )33(
 ).2008أغسطس / آب27جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،  (“املنسقني املقيمني

مـارس  / آذار 27اإلمنائية،  جمموعة األمم املتحدة     (“2007عملية اجلرد ملبادرة توحيد األداء لعام       ” )34(
جمموعـة األمـم املتحـدة       (“2008تقرير اجلرد التوليفي ملبادرة توحيد األداء لعام        ” ، و )2008
 ).2009 اإلمنائية،

بـشأن  ‘ املشاريع التجريبية للربامج القطرية’االجتماع احلكومي الدويل لبلدان : بيان النتائج والطريق إىل أمام   ” )35(
 ).2009أكتوبر / تشرين األول21-19كيغايل،  (“توحيد األداء
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وعلى وجه التخصيص، فإن والية البعثات املتكاملة اليت تشمل اللجوء إىل استعمال             - 52
ينظر إليها نظرة خمتلفة مـن قبـل         )36(القوة مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة       

لعمليات التدخل اليت تـضطلع      “اال اإلنساين ”الوكاالت اإلنسانية اليت تدافع عما يسمى       
ا استناداً إىل احلياد، وعدم التحيز، وتقدمي املساعدة علـى أسـاس احلاجـة دون متييـز،                 

 عن إدارة حفظ السالم وإدارة      2008وأما املنشور الصادر يف عام      . واالستقالل يف عملياا  
ليت تضطلع ا األمـم     الدعم امليداين بشأن املبادئ العامة والتوجيهية لعمليات حفظ السالم ا         

، فيذكر أن الدور الرئيسي لعمليات حفظ السالم فيما يتعلق باملساعدة اإلنـسانية            )37(املتحدة
هو يئة بيئة آمنة ومستقرة يستطيع فيها العـاملون يف الـشؤون اإلنـسانية االضـطالع                

ـ             . بأنشطتهم ر وينص املنشور كذلك على ضرورة التنسيق يف تنفيذ املـشاريع سـريعة األث
واملشاريع الصغرية اليت ترمي إىل جلب املنافع للسكان احملليني، على أن جيري هذا التنـسيق               
بالتشاور مع اجلهات العاملة يف الشؤون اإلنسانية ألا تعترب عنصراً أساسياً يف التخفيف مـن          
وطأة مشاعر القلق اإلنسانية إزاء خطر دمج األنشطة السياسية والعـسكرية يف العمليـات              

 .ويؤيد املفتش هذا النهج ويأمل أن يطبق دون تأخري. نسانيةاإل
ويرى املفتش أن إجياد رؤية استراتيجية متسقة لوجود منظومة األمم املتحدة من شأنه              - 53

وهذه الرؤية وجدت حىت اآلن على املستوى القطـري         . أن يوفق بني مجيع األطراف املعنية     
أو نـواب املمـثلني     /ثلون اخلاصون لألمني العام و    بفضل الدور القيادي الذي يضطلع به املم      

ويعتقد املفتش أنه إضـافة   . منسقو الشؤون اإلنسانية  /املنسقون املقيمون /اخلاصني لألمني العام  
إىل اجلاذبية الشخصية وروح التطوع لدى قادة وأفراد يأتون ويذهبون، ينبغي للمنظومـة أن              

ن ترجع إليه مجيع الفعاليات بسهولة طلباً للتوجيه        توفر إطاراً مؤسسياً ملزماً ومستقراً ميكن أ      
 .بشأن مسؤوليام وأدوارهم اجلماعية والفردية

 
 3املعيار  

إطار مؤسسي ملزم ملنظومة األمم املتحدة يعرف مـذهب العمليـات، وتقـسيم              
العمل، وقواعد االشتباك، واملبادئ التوجيهية واإلجراءات، على أن حيظى هـذا اإلطـار             

قة جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وموافقة األجهزة            مبواف
 .التشريعية ذات الصلة

__________ 

 . أعاله25انظر احلاشية  ) 36(

 . أعاله13انظر احلاشية  ) 37(
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 :وذلك من خالل ما يلي
التشجيع على التوصل إىل فهم مشترك بأن حتقيق االتساق والتكامـل هـو              )أ( 

وى امليدان واملقر   عملية جتد فيها كل مؤسسة من مؤسسات منظومة األمم املتحدة على مست           
الربنامج الواحد من خالل أهداف     /ميزا النسبية للحصول على نتائج يف إطار اخلطة الواحدة        

 مشتركة واستقالل يف تنفيذ العمليات؛
 إسناد مسؤولية مؤسسية واضحة لكل نشاط من أنشطة الوالية؛ )ب( 
 نية؛حتديد جمال للشؤون اإلنسانية خمصص لفعاليات الشؤون اإلنسا )ج( 
إعادة حتديد موضع كل وكالة من الوكاالت املتخصـصة وفقـاً لـدورها              )د( 

 .اإلمنائي الذي ال يقل أمهية عن دور غريها من الوكاالت

 على نطاق املنظومةوالتكامل حتقيق االتساق  الطريق إىل يف - ياًثان 

وقاً وبرناجمـاً،   صند14تباً، و ومكة إدار17نظراً ألن أسرة األمم املتحدة تتألف من   - 54
ذكر من  ، كما    حقيقياً  حتدياً ، فإن حتقيق االتساق والتكامل فيها ميثل       متخصصة ةكال و 16و

ملوظفني يف حتويل ثقافـة عقـود مـن         ا للمديرين و  بل أيضاً ، ليس فقط للدول األعضاء      قبل
 .بشكل فعال والتحدث بصوت واحدإىل ثقافة للعمل معاً  لتجزؤ والتنافسا

 والقدرة على تعبئة    العمالين، والصورة الواضحة،   من فقدان االستقالل     وفوأما التخ  - 55
ويزيـد  . القدر نفسه من التأييد لالتساق والتكامل     مجيع املنظمات   فيفسر عدم إبداء    األموال  

ألمانة العامة لألمم املتحدة وإىل حد      اسلطة األمني العام على إدارات       اقتصار   هذا األمر تعقيداً  
هيئـة  عدم وجـود    ، و )لوكاالت املتخصصة  ا ولكنها ال تشمل  (يقها وبراجمها   صنادا على   م

 .التكامل واالتساق على نطاق املنظومة  عملية السلطة الالزمة لدفعجامعة لديها
 العامة األمانةالفعال بتنسيق زيادة الإىل خصصة املشاورات املمن  - ألف 
 وتقدمي الدعم سياسات  وضع ال شاركة يف   ألمانة العامة امل  لالرئيسية الثالث   اإلدارات   - 56

 وإدارة  ،إدارة الدعم امليداين  وإدارة عمليات حفظ السالم،       هي حفظ السالم مكاتب  /بعثاتل
 أداء دور الـذراع التنفيذيـة    هي  فإدارة عمليات حفظ السالم     والية  أما  و. الشؤون السياسية 

سؤولة عن االضـطالع    امللسالم  لألمني العام فيما يتعلق جبميع عمليات األمم املتحدة حلفظ ا         
وإدارة الدعم امليداين مسؤولة عن تقـدمي       . ))38ا وإدارا وتوجيهها والتخطيط هلا وإعدادها     

__________ 

 ).أ( 1-2، البند ST/SGB/2000/9نشرة األمني العام  ) 38(
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 املـوظفني، والـشؤون     فيها شؤون الدعم املخصص إىل عمليات األمم املتحدة امليدانية، مبا         
 املعلومات، وغريها مـن     املالية، والشراء امليداين، واللوجستيات، واالتصاالت، وتكنولوجيا     

وتشرف إدارة الشؤون الـسياسية علـى التوجيهـات         .  اإلدارية والتنظيمية العامة   الشؤون
 وغريهـم   ،املمثلني اخلاصني لألمني العام   / اخلاصني والتعليمات السياسية وتقدمها إىل املبعوثني    

ة بعثـات املـساعي     من املمثلني امليدانيني، وتقوم، بالنيابة عن األمني العام، بتوجيـه وإدار          
على الرغم من   و. )39(السياسية اخلاصة  وغريها من البعثات     ، وبعثات تقصي احلقائق   ،احلميدة

 قد تـضمنت يف املمارسـة العمليـة       ،   يف سنداا التشريعية   ذه البعثات هلتعريف  عدم وجود   
.  عسكرية مـشكلة لكنها ال تتضمن سياسة عامة أو وحدات  للسالم واألمن ا،     اً قوي اًعنصر

وال تتـضمن    ،اجلمعية العامة أو جملس األمن    منوحة من   البعثات عادة إىل الواليات امل    وتستند  
أو الشرطة املدنية كان ذلك بأعداد      /وإن تضمنت أفراداً من العسكريني و     ة،  عسكريوحدات  

إىل بعثة األمم املتحدة يف نيبال، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة             حمدودة جداً، كما يف   
 .امليدانأو يف ) مثل ميامنار(قد توجد البعثات يف املقر و. العراق
الدبلوماسـية  كقاعدة عامة، تضطلع إدارة الشؤون السياسية بالريادة فيما يتعلـق ب          و - 57

 يف حفظ السالم،    ذلك الدور  إدارة عمليات حفظ السالم    تؤديبينما  الوقائية وصنع السالم،    
اليت لة، يف احلاالت    طة أو الوحدات العسكرية املشكَّ    عن طريق استخدام وحدات الشر    وذلك  

واليـة إدارة   تبلـغ   و. جملس األمـن   مطلوباًً أو بتكليف مباشر من       يكون فيها حفظ السالم   
 اً أيضا دعم  وفر السالم على الرغم من أا ت      صنعوية  مرحلة الوقا يف   أشدهاالشؤون السياسية   

أحيانـاً الـدعم   تـوفر  مرحلة حفظ السالم، و اءيف أثن إلدارة عمليات حفظ السالم    اًسياسي
وباإلضافة إىل  . الوساطةو  عمليات االنتخاب  للجهود اإلقليمية األوسع نطاقاً، فضال عن دعم      

حفظ الـسالم،    مرحلة   عادة الدور الريادي حاملا تكتمل    تتوىل إدارة الشؤون السياسية     ذلك،  
 .الرتاعمن  جديدة رةالعودة إىل دو و االنتكاسواحلؤول دونم ال تعزيز وبناء السبغيةوذلك 
أن العالقة بني إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ الـسالم           ببلغ املفتش   وأُ - 58

تكليـف  املخصصة وكذلك   شاورات   امل  فيها وتسود. يف السنوات األخرية    قد حتسنت كثرياً  
إدارة عمليـات حفـظ      مبهام مؤقتة يف   إدارة الشؤون السياسية     موظفي املكاتب القطاعية يف   

عند بعثة حلفظ السالم أو     إىل   ،جملس األمن من  قرار  بناء على    ،حتويل بعثة خاصة  عند  السالم  

__________ 

 .2-3 بشأن تنظيم إدارة الشؤون السياسية، الفقرة ST/SGB/2009/13نشرة األمني العام  ) 39(
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عـدم فقـدان    شرطة، وذلك لضمان    ال  عناصر من   أو عناصر عسكرية تغيري واليتها لتشمل    
 .)40(املؤسسيةالذاكرة 
لطريقة اليت تنتـهجها    قام ا ل  يف املراجعة اليت    كتب خدمات الرقابة الداخلية     مل ووفقاً - 59

2006سـبتمرب   /أيلول يف   إدارة الشؤون السياسية يف إدارة البعثات اخلاصة      
 فـإن أدايت  ،  )41(

 ومها املشاركة بني الشعب اإلقليمية لكل مـن         ، أنشأمها األمني العام   نيلتنسيق والتعاون اللت  ا
وتشكيل أفرقـة عمـل      )42( يف املوقع  إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم      

 .على النحو املطلوب مل تعمال عملهما فعالً )43(مشتركة بني اإلدارتني
يت  ال )45(“إلدارة الرائدة اسياسة  ”أن  ب )44(كتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً    وأفاد م  - 60

وكـان  .  بانتظـام  تطبقمل   و ،ىل معايري واضحة  إفتقر   ت 1999يف عام    األمني العام    أصدرها
، والتقليل إىل أدىن حد ممكـن مـن          الدعم الكامل   تقدمي ضمانهو  السياسة  هذه  اهلدف من   
. اإلدارة الرائدة إىل  التنسيق مع الكيانات التنظيمية األخرى      ، وإسناد املسؤولية عن     االزدواجية

 الوقائيـة، وكان على إدارة الشؤون السياسية أن تضطلع بالريادة فيما يتعلق بالدبلوماسـية             
بناء السالم، بينما تتوىل إدارة عمليات حفظ الـسالم الريـادة يف حفـظ               و ،وصنع السالم 

2002ونقحت هذه السياسة بعد ذلك يف عام        . )46(السالم
إدارة عمليـات حفـظ     و. )47(

. مجيع عمليات السالم واألمن يف امليـدان      وإدارة  اإلدارة الرائدة يف ختطيط     اآلن هي   السالم  
 قيـادة  ةإدارة عمليات حفظ الـسالم مـسؤولي      ىل   أسندت إ   فقد ،العملية من الناحية    وأما

حفظ السالم مثل مكتب األمم املتحدة يف       ال تدخل بوضوح يف نطاق        اليت يدانيةاملات  ـبعثال
ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، ومكتب املبعـوث اخلـاص           ليشيت،   -تيمور  

هـا مثـل بعثـة املـساعدة يف         لألمني العام لعملية حتديد الوضع املستقبلي لكوسوفو، وغري       
 مراحـل التفـاوض     القيادة يف  إدارة الشؤون السياسية     وعلى غرار ذلك، تولت    .أفغانستان

رتاعات يف األماكن اليت توجد ـا        على حل ال   تعمل أو    لبعض بعثات حفظ السالم    املبكرة
__________ 

اليت تنتـهجها إدارة الـشؤون الـسياسية يف إدارة    تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن مراجعة الطريقة         ) 40(
 .56-52، الفقرات (A/61/357) “البعثات السياسية اخلاصة

 .52املرجع نفسه، الفقرة  ) 41(

)42 ( A/55/977 236، الفقرة. 

)43 ( A/55/502 60-49، الفقرات. 

)44 ( A/61/357 15-9، الفقرات. 

)45 ( A/53/854/Add.1 27، الفقرة. 

 .املرجع نفسه ) 46(

)47 ( A/57/387 126، الفقرة. 
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 يف   يف االعتبار عنـد حتديـد اإلدارة الرائـدة         أخذت ،يبدوعلى ما   و. فظ السالم حل اتبعث
 العامة، مثل معرفة ما إذا كانت      أعاله عناصر أخرى غري حمددة يف السياسة          املذكورة احلاالت

إدارة عمليات حفظ الـسالم       فيها  تكون وهي حالة  ،عسكريوا عنصر   بعثات متكاملة   ال
عـام   جتري أمانة جلنة السياسات يف    و. لدعمها القدرة اللوجستية    لديهااإلدارة الوحيدة اليت    

 األمني العـام يف عـام       الذي قدمه  لتقريربناء على ا  سياسة اإلدارة الرائدة    لراجعة  م 2010
املفـتش يف أن    يأمل  وعالوة على ذلك،    . مباشرة ما بعد الرتاع  بناء السالم يف     بشأن   2009

إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة       بشأن   صدرت حديثاً  نشرات األمني العام اليت      تؤدي
 .سبقها ما يفيد من الوضوح مزإىل الشؤون السياسية 

املراجعة اإلدارية الـشاملة إلدارة      عن ،2006 صدر يف عام     ،آخريف تقرير   و - 61
، أشار مكتب خدمات الرقابة الداخلية الـذي أعـد ذلـك    )48(عمليات حفظ السالم  

دخال  إ  يقتضيان  وجتنب االزدواجية والتداخل،   ،حتقيق التعاون والتنسيق  التقرير إىل أن    
،  إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ الـسالم        يالت اهليكلية على  بعض التعد 

لتوجيـه الـسياسي     وا لتخطـيط اجلمع بـني ا    أو    لإلدارتني  الكامل الدمجيف ذلك   مبا  
مكتـب  أشار  و. اللوجسيتووظيفة الدعم    ةوظيفة اإلداري بني ال فصل  ال، و وضوعيوامل

الذي قدمته إدارة الشؤون الـسياسية      يت  لتقييم الذا اتقرير  إىل  خدمات الرقابة الداخلية    
بيد أن  . والذي يقترح دمج اإلدارتني دجماً كامالً      2002نائب األمني العام يف عام      إىل  

دارة الدعم  الكثري من هذه التوصيات أصبح اآلن قدمياً وفقد صلته مبوضوعه بعد فصل إ            
  .2006يف عام  إدارة عمليات حفظ السالم عنامليداين 
 ه ينبغـي   األخذ يف االعتبار أن    كرة دمج اإلدارتني فلها منطقها الذي يظهر عند       وأما ف  - 62
إدارة الشؤون الـسياسية    دى   املؤسسية ل  عرفةدارة عمليات حفظ السالم أن تستفيد من امل       إل

لمشورة بشأن األبعاد اإلقليمية    ل كمصدر اأن تعتمد عليه  ووبلدان معينة،   برتاعات  فيما يتعلق   
ن وولكل من اإلدارتني موظف    .على أداء مهامها   احملتمل على قدرة البعثات      وتأثريهارتاعات  لل

 بينهما اتصال من غري انقطاع، لكنهما متـداخلتان       وليس  ؛  إقليميةشعب  للشؤون السياسية و  
ـ    40بني حفظ السالم وبناء السالم، و       ترتلـق إليـه  رتاع  يف املائة من البلدان اخلارجة من ال

، وعوضاً عن ذلك  . )49( األفريقية  يف املائة يف حالة البلدان     60  إىل ترتفع هذه النسبة  ، و جمدداً

__________ 

)48 ( A/60/717 . 94-88، والفقرات 67 و 66انظر على وجه اخلصوص الفقرتني. 

، برتل هاردر، يف املؤمتر املعين باملرأة والسالم واألمن املعقود يف كوبنهاغن        اإلمنائيكلمة وزير التكامل والتعاون      ) 49(
 ).2004سبتمرب / أيلول9(
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تعزيز قدرة األمم   ،  )51(وقررت اجلمعية العامة   ،2007فرباير  /شباط يف   )50(اقترح األمني العام  
  هياكـل  عن طريق إعادة تشكيل     ودعم استمرارها  املتحدة على إدارة عمليات حفظ السالم     

وهكـذا  . ا إىل إدارتني وزيادة املوارد مـن املـوظفني        وتقسيمهإدارة عمليات حفظ السالم     
 .إدارة الدعم امليدايننشأت 
 ،إدارة الدعم امليداين  ، وهي   فعالة بني اإلدارات الثالث   تنسيق  احلاجة إىل آليات     وأما - 63

مهمة كمـا كانـت      اليوم   فال تزال   وإدارة عمليات حفظ السالم    ،وإدارة الشؤون السياسية  
  .أدوارها بتناسق وفعاليةذه اإلدارات من أداء  ه متكنيدائماً يف
إدارة الدعم امليداين وإدارة الشؤون     ة بني   فعالالنسيق  تال وعلى الرغم من أمهية آليات     - 64

 التنـسيق   فإن أجهـزة  ،   يف توجيه السياسات العامة    السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم    
دارات إ وغريمهـا مـن   ت حفظ السالم    إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليا    بني  ة  املشترك

مانة العامة، مثل إدارة شؤون اإلعالم، ومكتب شؤون نزع الـسالح، وشـعبة             ألاومكاتب  
شعبة التنمية املـستدامة، ومكتـب      /النهوض باملرأة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية     

تب تنسيق الشؤون   ومك،  قوق اإلنسان  حل  السامية األمم املتحدة مفوضية  والشؤون القانونية،   
، وقـد   متماسـكة وظائفها بطريقة   تلك اهليئات ل  أداء  يف  أيضاً   حامسة   تعترب أجهزة اإلنسانية،  

ويف هذا الصدد، الحظ املفـتش أن العالقـة بـني إدارة            . جمموعة واسعة من املهام   تشمل  
مـن   ،املكاتبواإلدارات  من ناحية، وتلك    إدارة الشؤون السياسية    وعمليات حفظ السالم    

 .احية أخرى، عالقة غري ثابتةن
إدارة الشؤون السياسية يف بناء الـسالم        إعادة حتديد دور     يقتضي احلال وأخرياً، قد    - 65

، وتوضـيح   )أ(1-2ادة  ، امل ST/SGB/2000/10رتاع، على النحو الوارد يف الوثيقة       عد ال فيما ب 
الذي أنـشئ مـؤخراً    )52( ومكتب دعم بناء السالمعالقة العمل بني إدارة الشؤون السياسية  

 خطـر   الـذي رأى  مكتب خدمات الرقابة الداخلية     طلب  ب عمالًملساعدة جلنة بناء السالم،     
 .)53(هما بيناالزدواج احملتمل

     
__________ 

، )ارة عمليات السالم واألمن واإلنفاق عليها     تعزيز قدرة املنظمة على إد    (، املرفق األول    A/61/749انظر الوثيقة    ) 50(
 .25-22، والفقرات 16  و15الفقرتان 

 .2007يونيه / حزيران29 املؤرخ 61/279القرار  ) 51(

 2007-2006لفتـرة    ل  أمريكـي   ماليـني دوالر   5.6 هذا املكتب من املوارد حنو        إنشاء بلغت متطلبات  ) 52(
 ).2006فرباير / شباط23 املؤرخة A/60/694 الوثيقة(

 .57، الفقرة A/61/357ثيقة الو ) 53(
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 4املعيار  

وإدارة ارة عمليات حفظ السالم     وجود فعال جلهود متضافرة وآليات تنسيق بني إد        
 .الشؤون السياسية

  
 : ما يلي من خاللوذلك

 بـني إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة           يتعزيز التعاون اليوم   )أ( 
 ؛السياسية الشؤون
واملكاتـب األخـرى   دارات اإلالقائمة مـع  املشتركة  تعزيز آليات التنسيق     )ب( 

  جديدة إال عند وجود ضرورة لذلك؛ مكاتب ؛ وعدم إنشاءألمانة العامةبا
 إدارة الـشؤون   أُنشئ حديثاً إزاءالذيتوضيح دور مكتب دعم بناء السالم        )ج( 

 إدارات أخرى باملقر؛السياسية و
 القـرار يف إدارة الـشؤون       صنعتعزيز التحليل االستراتيجي والقدرة على       )د( 

فعالية مع إدارة عمليات حفـظ الـسالم وإدارة         شاركة مبزيد من ال   من امل  هاالسياسية لتمكين 
 .يف العمل الوقائي وصنع السالماملتحدة  منظومة األممفعالية الدعم امليداين وحتسني 

 بعض اخلطوات اإلجيابية - باء 

، أنشأ األمني العـام، يف     املنظومة ؤيف حماولة للتغلب على جتز     و العقد املاضي،  أثناءيف   - 66
تطـوير  ت ل بوصفها أدوا فرق عمل   أفرقة إدارية و   األمم املتحدة، عدة جلان و     اتإطار إصالح 
 .تسهيل االتساق على نطاق املنظومة من أجل قرارصنع العملية السياسات و

أربع جلان تنفيذية يف أربعة مـن اـاالت         ئت  نشأ،  1997 يناير/كانون الثاين يف  و - 67
 السالم واألمن، والشؤون االقتصادية     وهياخلمسة اليت تشكل املهمة األساسية لألمم املتحدة        

 .يةوالشؤون اإلنسان، واالجتماعية، والتعاون اإلمنائي
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 ،لـسالم واألمـن   ا يف جمال  مشتركةلسالم واألمن قضايا    لاللجنة التنفيذية   وتتناول   - 68
ـ    ذات األمهية االت احلدد مسارات العمل يف  حتو  رتاعاألمنيـة املباشـرة وحـاالت ال

 تنعقد مرة واحـدة     ، إذ ليست هيئة دائمة  للسالم واألمن   اللجنة التنفيذية   و. )54(احملتملة
يـستغرق  عمق  ت م تتطلب إجراء حتليل  لقضايا اليت   ل فرق عمل    ناًأحياوتنشئ   ،شهركل  

 واألهداف اإلمنائية لأللفيـة،     ، وحقوق اإلنسان  ،مثل أفغانستان (فترة طويلة من الزمن     
  أن ألول وهلـة  غري أنه يبدو    ).  وسيادة القانون، والسودان، واإلرهاب    ،وبناء السالم 

مستوى الفعالية التشغيلية  مل تبلغ تابعة هلاوفرق العمل الللسالم واألمن اللجنة التنفيذية 
شؤون للسيما اللجنة التنفيذية     جلان تنفيذية أخرى، وال   ذي أنشأته   لنظام اموعات ال  

 .للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت التابعة اإلنسانية
يـة  تنفيذمن اللجـان ال     فهي اللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية    وأما   - 69

اليت يانات األمم املتحدة     ك يفج مشتركة   تباع  االتساق و دف إىل حتقيق ا    و ،ألمم املتحدة با
وتنظـر اللجنـة    . االقتصادي واالجتمـاعي  يف امليدان    تضطلع بعمل تقين معياري وحتليلي    

 هذه اللجنة وجتتمع  . )55( اإلنسانية واملسائل التشغيلية   اتالسياسيف  التنفيذية للشؤون اإلنسانية    
 من خالل جمموعات مواضيعية مع الوكاالت الرائدة علـى الـصعيدين            تعمل أيضاً شهرياً و 

من الركائز الـثالث    مؤخراً ركيزة   أصبحت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية      و. العاملي وامليداين 
 .لس الرؤساء التنفيذيني

ألمـني العـام    ا بوصفه ديوان  )56(فريق اإلدارة العليا  أنشئ  ،  1997عام  أواخر  يف  و - 70
 للهيئات التـشريعية،    تقدمي مسامهات لنظر يف   ذلك ل تخطيط السياسات، و  لووحدة مركزية   

، ورصـد تنفيـذ     لعـدة قطاعـات   شاملة  معقدة   قضايا قطاعية    ملعاجلةوالتوصية بسياسات   
 املشورة بشأن املسائل املتعلقـة      تقدمي، وتوجيه أعمال اللجان التنفيذية األربع، و      اتاإلصالح

__________ 

، إدارة عمليات حفـظ الـسالم     ، و )اتاالجتماعوهي جهة تنظيم    (تتألف اللجنة من إدارة الشؤون السياسية        ) 54(
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإدارة شؤون نزع السالح، ومكتب الشؤون القانونية، ومفوضـية األمـم      

كتب األمم املتحـدة  ملعام الدير املحلقوق اإلنسان، والسامية املتحدة لشؤون الالجئني، ومفوضية األمم املتحدة      
يف جنيف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفـال والـرتاع املـسلح،                 

 .واليونيسيف، ومنسق األمم املتحدة لشؤون األمن

، إدارة عمليات حفظ السالم   الشؤون السياسية، و  إدارة  ألف من   وتت. منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ    يرأسها   ) 55(
حلقـوق  الـسامية   ومفوضية األمم املتحـدة     وإدارة شؤون اإلعالم، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،         

، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة       اإلنسان، واملمثل اخلاص لألمني العام املعين باألطفال والرتاع املسلح        
 ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية    ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،        )األونكتاد(

 ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن،           واليونيسيف، لشؤون الالجئني، 
 .وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية

 .ST/SGB/2005/16  وST/SGB/1997/3 انظر الوثيقتني ) 56(
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 )57(الفريـق   هـذا  وكان.  وتعبئة املوارد  ،ة املتوسطة األجل، وتقارير امليزانية الربناجمية     باخلط
  حمفـالً  2005يف عام    )58(جيتمع أسبوعياً، ولكنه أصبح بعد إنشاء جلنيت السياسات واإلدارة        

 التابعـة   ، والربامج ، والصناديق ، واملكاتب ،املعلومات واخلربات بني رؤساء اإلدارات    لتبادل  
 .تداخل يف عملية التكامل اللجان يؤدي إىل مزيد من التكاثرويبدو أن .  املتحدةلألمم
بشأن  واختاذ قرارات    توجيهاً استراتيجياً  تتطلبات املسائل اليت    سياسالجلنة  وتتناول   - 71

 قـضايا  و، معينة تؤثر على األمم املتحـدة قطريةقضايا مواضيعية و قضايا السياسة العامة جتاه 
 تتطلـب يف املسائل املتعلقة باإلصالح الداخلي واإلدارة الـيت         جلنة اإلدارة   تنظر  و. )59(ناشئة

توصل إليها جملس مراجعي يلنتائج اليت توجيهاً استراتيجياً، وتعمل على ضمان األخذ با      
عمليـات  ال ومكتب خدمات الرقابة الداخلية يف  ، ووحدة التفتيش املشتركة   ،احلسابات

تنـسق    أن لجنة السياسات لوينبغي  . )60( املقبولة وتنفيذها  التوصياتمتابعة   و ،ةياإلدار
املـشترك  جملس الرؤساء التنفيذيني يف املسائل ذات الطابع        عملها بشكل وثيق مع آلية      

 .على نطاق املنظومة
 املديرون التنفيذيون أنفـسهم يف      أساساً مويالحظ املفتش أن أعضاء هذه اللجان ه       - 72

بينما تشارك يف اللجنـة التنفيذيـة للـشؤون          ،ربامج التابعة هلا  الووالصناديق  ألمم املتحدة   ا
ألغذية والزراعة ومنظمة الـصحة     ملتحدة ل ااألمم  منظمة  مها   اإلنسانية وكالتان متخصصتان  

 مجيع هذه اللجـان     نأل اًنظرو. جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    يف   كل هؤالء شارك  يوالعاملية،  
أنـه ينبغـي    ويرى املفتش    ،اجتماعاا  تواتر وخمتلفة يف  اماهل وجداول أع  متشاة يف تكوينها  

 .بعض منهاالميكن دمج أنه و،  تكاليف معامالت التنسيقاللجان للحد من هذه ترشيد
الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق املنظومـة        أوصى الفريق   ويف هذا الصدد،     - 73

لجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية يف      الجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية و    باستيعاب  
االقتصادية واالجتماعية   وباجلمع بني السياسات واألنشطة      ،وعمليات التنمية سياسات  لفريق  

__________ 

، ووكالء األمـني العـام      ات اللجان التنفيذية األربع   اجتماعاجلهات اليت تنظم    تتألف من نائب األمني العام، و      ) 57(
، مدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات، واالتصاالت واإلعـال       إلعمليات حفظ السالم، والشؤون اإلدارية، و     

السامي لـشؤون   األمم املتحدة    ومفوض   ،السامية حلقوق اإلنسان  األمم املتحدة   ضة  واملستشار القانوين، ومفو  
 .كتب األمم املتحدة يف فييناالعام ملدير امل، وجنيفكتب األمم املتحدة يف ملعام  الديراملالالجئني، و

 .ST/SGB/2006/14  وST/SGB/2005/16انظر الوثيقتني  ) 58(

مني العام، ورئيس ديوان األمني العام، ورؤسـاء اللجـان التنفيذيـة             نائب األ   األمني العام وتتألف من    يرأسها ) 59(
األمم ومفوضة  ،  مالتصاالت واإلعال وكيل األمني العام ل    األمني العام لعمليات حفظ السالم، و      األربع، ووكيل 

 .اإلنسان، واملستشار القانوين، واملستشار اخلاص لألمني العام لشؤون أفريقياالسامية حلقوق املتحدة 

للشؤون اإلداريـة، والـشؤون     ووكالء األمني العام    تألف من نائب األمني العام، ورئيس ديوان األمني العام،          ت ) 60(
 .وعمليات حفظ السالمدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات، إ واالقتصادية واالجتماعية،
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واقترح الفريق العامل   .  مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     خيضع لرقابة ككل متكامل   والبيئية  
منائية واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية بشأن احلاالت       املشترك بني جمموعة األمم املتحدة اإل     

 تتألف من أمانات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنـة التنفيذيـة          آلية  ”االنتقالية إنشاء   
لفـرق  لدعم املقـر    أن يظل   لضمان  ...  للشؤون اإلنسانية، واللجنة التنفيذية للسالم واألمن     

 .)61(“متسقاً ومناسباً من حيث التوقيت ألمم املتحدةالقطرية التابعة ل
وجيسد هـذه    عمالين أوسع نطاقاً،  لتحسني التنسيق على مستوى     أخرى  حماولة  ومثة   - 74

 يف  وردتتوصـية    ب ، عمالً 2001اليت أنشئت يف عام      ات فرقة العمل املتكاملة للبعث    احملاولة
يف املقر بوسـعه أن يعـاجل         عامل واحد  احلاجة إىل مركز تنسيق   بشأن   )62(براهيمياإلتقرير  
 .أفرقة عاملـةً   املتكاملة   األفرقة العمالنية  اآلنوأصبحت  .  على جناح السرعة   بعثاتلا شواغل

 اليت يرأسها، يف    اتوبدأ التنسيق املقترح يف التحسن اآلن عن طريق فرق العمل املتكاملة للبعث           
يف و. يق العمالين املتكامل  الفررئيس   حالة البعثات اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم،       

. اتعدد قليل من جتارب فرق العمل املتكاملة للبعث        يتحقق بنجاح سوى  املمارسة العملية، مل    
اليت تركز   لعملية التخطيط املتكامل للبعثات       املؤونة منذ إصدار املبادئ التوجيهية   وومع ذلك،   

يـة   جمموعـة تدريب إطالق على مستوى املقر و اتمتكاملة للبعث على إنشاء وإدارة فرق عمل      
، قدمت إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون        اتأوىل لعملية فرقة العمل املتكاملة للبعث     

قوات املهام  /ات لفرق العمل املتكاملة للبعث     متفانية  إضافية قيادةالسياسية، كإدارتني رائدتني،    
 علـى   نتظـام يد مـن اال   مبزشركاء منظومة األمم املتحدة      يعملوعالوة على ذلك،    . املؤقتة

 وظيفـة إضـافية     26متت املوافقة على     ،2007يف عام   و. املستوى امليداين مستوى املقر و  
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . الختبـار لبأكمله  فهوم  امل وأُخضع ؛)63( املتكاملة لألفرقة العمالنية 

أن  بـش  ، قراراً 2008 هيوني/حزيران 25املعقود يف   اجتماعها  جلنة السياسات، يف    اعتمدت  
على فرق العمل املتعلقة    يف املقر   يطلب إىل اإلدارات الرائدة، يف مجلة أمور، اإلبقاء         التكامل،  

ويـرى  . من هذه الفـرق    الدعم   يتلقىيداين لألمم املتحدة    املوجود  شكل من أشكال ال   بكل  
ـ      تشرك املتكاملة أن    العمالنيةفرق  لل أنه ينبغي املفتش   ة  مؤسسات منظومة األمم املتحدة املعني

ويقدم تقرير وحدة التفتيش املشتركة بـشأن       . يف أنشطتها عن طريق مكاتب االتصال باملقر      

__________ 

ة للشؤون اإلنسانية بـشأن املـسائل       اللجنة التنفيذي /تقرير الفريق العامل التابع موعة األمم املتحدة اإلمنائية       ” ) 61(
 .7، الصفحة )2004فرباير /شباط (“االنتقالية

 ). أعاله6انظر احلاشية  (202  و201الفقرتان  ) 62(

 .35، الفقرة 61/279قرار اجلمعية العامة  ) 63(
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الذي تقوم بـه هـذه      دور  المكاتب االتصال يف منظومة األمم املتحدة معلومات كافية عن          
 .)64(يااوإمكاناملكاتب 

 العمل مع الشركاء - جيم 

عدم التطرق مبا فيه الكفايـة      أكملها   ب عملية التحليل واملقابالت  الحظ املفتش طوال     - 75
ويف .  املنظمات غري املقيمـة يف العمليـة       هي إشراك  ، والتكامل لنقطة مهمة تتصل باالتساق   

شريكة بكل معـىن الكلمـة، أي شـريكة مقبولـة      هذه املنظمات بعض األحيان، ال تعترب     
  وجـود  قامةإلموارد كافية    ليست لديها  عادة منظمات صغرية     وهي. وصاحبة مصلحة ثابتة  

ـ .  أخرى أنشطة ميدانية و مبشاريع   ، يف املقابل،   ولكنها تضطلع  فعال،إقليمي أو ميداين     ذا وهل
. أخرى يف امليـدان   نظمة  اخلارجية مل دمات  يتعني على هذه املنظمات أن تلجأ إىل اخل       الغرض،  

دعو إىل  وي. ويرى املفتش أن مصاحل هذه املنظمات ال تتمتع يف أحيان كثرية باحلماية الواجبة            
 . يف األمم املتحدةوالتكاملحل هذه املسألة كجزء من عملية االتساق 

 التنسيقاملعين باألمم املتحدة جتديد جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة  - دال 

لتنسيق بتعزيز ا التنسيق  املعين ب األمم املتحدة   يقوم جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة        - 76
منظومة األمم  ؤسسات  واإلدارية اليت تواجه م    الفنية من املسائل    كاملةعة  بشأن جممو والتعاون  

اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى، واللجنة اإلدارية الرفيعـة          الس الدعم من   ويتلقى. املتحدة
بني هذه اهليئات   وميكن تلخيص توزيع املسؤوليات     . املستوى، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    

 :ى النحو التايلالثالث عل
 تعزيز اتساق السياسات العاملية، مبا يف ذلك        :اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى    • 

األدوات، باإلضافة  تضم جمموعات من    لسياسة العامة   مشتركة ل تطوير أدوات   
 ة؛عامليالعامة النفعة امل والربامج و العامةالسياساتيف املسائل املتعلقة بإىل عملها 

على مستوى املنظومـة،    تنسيق املمارسات التجارية    : إلدارية الرفيعة املستوى  اللجنة ا  • 
 العـام مـن     ياإلداراالتـساق   ضمان    وبالتايل ،العامةية  قضايا اإلدار المبا يف ذلك    

 ؛املستوى العاملي إىل املستوى القطري
لتوجيه وبنـاء   الفعالة، وتوفري ا  و  املتسقة تعزيز الرقابة : جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    • 

اليت تـضطلع   عمليات اإلمنائية   ال وتنسيقالقدرات مع الشركاء على الصعيد القطري،       
__________ 

)64 ( JIU/REP/2007/10. 
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  العامـة  ألمم املتحدة على الصعيد القطري، ومعاجلة مسائل توجيه الـسياسات         ا ا 
، مبا يف ذلك تنفيذ اسـتعراض الـسياسات         على الصعيد القطري  املتصلة بالعمليات   

 .)65(كل ثالث سنوات، وتقدمي الدعم لنظام املنسق املقيمالعامة الشامل الذي جيري 
جمموعة فإن  ،  يف وضع املعايري ويف التنسيق    بدور    أساساً  تقوم اللجنتان األوليان   وفيما - 77

ورغم أن املفـتش يرحـب      . التشغيلية يف األنشطة    منهما  أكثر  تشارك األمم املتحدة اإلمنائية  
 جتديـد دور  يقـول بـضرورة  فإنه  حتت مظلة الس،  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    بوضع

 إلدارة   حقـاً  عمالنيـة واليتها احلالية لتـصبح أداة      الوارد يف   األمم املتحدة اإلمنائية    جمموعة  
 أي  الـيت ختطوهـا   ومراقبة عملية االتساق والتكامل بأكملها، ويكون ذلك اخلطوة األوىل          

 .مبفردها حنو االستقاللمنظمة 
 
 5املعيار  

التكامـل  آليات التنسيق املشتركة بني الوكاالت القائمة تعزز على حنـو فعـال              
 .التساق على نطاق املنظومةوا
 

 :ما يليمن خالل وذلك 
لـه الواليـة    جملس الرؤساء التنفيذيني، بدعم من أجهزتـه، إذا أعطيـت            )أ( 

 املمنوحة  والياتالتنفيذ  لبني الوكاالت   املشتركة   اآللية العليا الفعلية     جلعلهواألدوات الالزمة   
  على نطاق املنظومة؛التكاملاالتساق و بشأن الدول األعضاء من

حبقـوق متـساوية يف     متتع مجيع أعضاء أسرة منظومة األمم املتحدة        ضمان   )ب( 
 ؛“توحيد األداء”سياق 

موظف يرأسها  و،  مبفردهاعن أي منظمة    ومنفصلة  وجود أمانة قوية مستقلة      )ج( 
 ؛)ساعداملعام المني األعام أو المني األوكيل برتبة  (رفيع املستوى

 لإلدارة والرقابـة فيمـا      العمالنيةاألداة  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     جعل   ) د( 
 متـول متـويالً   بوصفها هيئة مشتركة بني الوكاالت،       ، امليداين ستوىالتساق على امل  يتعلق با 
 ؛األمم املتحدة مؤسسات منظومة عضاءأومفتوحة جلميع ، اًمشترك

مجيع آليـات التنـسيق      تقدمي تقارير إىل جملس الرؤساء التنفيذيني من قبل        )ه( 
 املشتركة وجلنة اإلدارة بشأن املسائل      ،جلنة السياسات و ، األربع القائمة، مثل اللجان التنفيذية   

__________ 

 .من موقع جملس الرؤساء التنفيذيني ) 65(
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ريـة  من خالل اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى واللجنـة اإلدا        وذلك  ،  على نطاق املنظومة  
 ؛ الرفيعة املستوى

 جلميـع مؤسـسات     ة فيهـا  عضوي باب ال   بفتح األربعتنفيذية  اللجان   ال قيام )و( 
 .على نطاق املنظومة املشتركةاملسائل ، فيما يتعلق بمنظومة األمم املتحدة

 هائبني األمم املتحدة وشركااالتساق والتكامل  - ثالثاً 

 عدم   يقتضيان ومصداقيتهااخل األمم املتحدة    دالتساق  عملية ا  جناح   أنيعتقد املفتش    - 78
منظومـة   اتتفاعل معه الدولية األخرى اليت    األطراف الفاعلة   مبعزل عن   النظر إىل هذه العملية     

 .األمم املتحدة بطرق خمتلفة

 األمم املتحدة ومنظمات اتمع املدين - لفأ 

يف أحيان  ولكنها تؤدي   لة لألمم املتحدة فحسب      مكم منظمات اتمع املدين  ليست   - 79
  الرئيسي بالدور اًاعتراف و .ألسباب خمتلفة قوم ا   األمم املتحدة أن ت    ليس بوسع    مهمات كثرية

، نـزاع اخلارجة من   و  اليت تشهد أزمات   سيما يف البلدان   ، ال الذي تضطلع به هذه املنظمات    
ألهداف اإلمنائيـة   اعمة ل برامج التنمية الد  تقدم يف   الحتقيق  و،  املصاحلة وبناء السالم  جماالت  يف  

ـ /يف حزيـران  وضـع    )66(“من الشخصيات البارزة  فريقاً  ”لأللفية، أنشأ األمني العام       هيوني
 .)67(اتمع املدينواألمم املتحدة  عن العالقات بني تقريراً 2004
حـات  اقترااألمـني العـام     قدم   فريق الشخصيات البارزة،     اقتراحات إىل   واستناداً - 80

 عام وهيئاـا    وجه األمم املتحدة ب   أعمالمشاركة املنظمات غري احلكومية يف      ملموسة لزيادة   
 حات إنشاء صندوق استئماين لزيادة    اقترهذه اال وتضمنت  . )68(بوجه خاص احلكومية الدولية   

حتسني احلوار بني األمانة العامـة      مشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية، و        
تعزيز املشاركة مع املنظمات غري احلكومية علـى        نظمات غري احلكومية، و   املولألمم املتحدة   
 .الصعيد القطري

__________ 

ديسمرب / كانون األول  20 املؤرخ   57/300ية العامة   ، وقرار اجلمع  141، الفقرة   Corr.1  و A/57/387الوثيقة   ) 66(
 .27، الفقرة 2002

 .Corr.1  وA/58/817الوثيقة  ) 67(

 .A/59/354الوثيقة  ) 68(
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 أكثر مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة جناحاً       فعالًكانت الوكاالت اإلنسانية    و - 81
 إنـشاء  ويرجع. تضافرةامل مهاجهودوذلك من خالل     ،يف التعامل مع املنظمات غري احلكومية     

 بـني   حمفالً وحيداً مشتركاً  بوصفها   1992إىل عام    املشتركة بني الوكاالت   الدائمةاللجنة  
حلركة الدولية للصليب األمحر واهلـالل األمحـر وثالثـة احتـادات        ا مع    للتنسيق الوكاالت

 منسق اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ      اليت يرأسها    وهذه اللجنة . )69(للمنظمات غري احلكومية  
 خمتلـف   علـى  اتاملسؤوليوزيع  على ت املوافقة  نسانية، و  اإل  للشؤون  بوضع السياسات  تقوم
تطبيـق   والدعوة إىل تها،  عاجلمالحتياجات و لد الثغرات يف االستجابة     يدحتالفاعلة، و هات  اجل

لطوارئ املعقدة والكوارث   لة فيما بني الوكاالت     قتساملستجابة  الاملبادئ اإلنسانية، وضمان ا   
 .الطبيعية والبيئية

 حدة ومؤسسات بريتون وودزاألمم املت - باء 

 آليـات   ، وضعت األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز تـدرجيياً        سننيعلى مر ال   - 82
تـوازن بـني    المزيد من التكامل من أجل حتقيق       حاجة إىل   هناك  بيد أن   . خمتلفة للعمل معاً  

د ،  ويف هـذا الـصد    . )70(“التداخل غري الفعال والثغرات غري املسدودة     سليمة و النافسة  امل”
ألمني العام ورئيس البنك الدويل واملدير التنفيذي لصندوق النقـد          قدمت توصية بأن يعمل ا    

 أدوار وعالقات كـل منـهم علـى         إبرام اتفاقات رمسية بشأن   ”الدويل بصورة عاجلة على     
 .)71(“الصعيدين العاملي والقطري

تهديدات والتحديات  الفريق الرفيع املستوى املعين بال      أيضاً أوصى،  من نفس املنطلق  و - 83
صندوق النقد الدويل ورئيس البنك الدويل يف اجتماعات جلنة         ل بأن يمثَّل املدير العام   والتغيري  

يف بناء الـسالم  للمشاركة  اتمع الدويل    حبشد جهود ”  القيام من أجل اليت تعقد   بناء السالم   
 .)72(“رتاع ال انتهاءبعد
 بني األمم املتحدة    االتساقالفعال من أجل حتقيق     لتعاون  ا  على  األمثلة امللموسة  وأحد - 84

تقيـيم  البنك الدويل ل   و جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية    املنهجية اليت وضعتها     وهذه املؤسسات 
يف هاييت والعراق وليبرييا والصومال والسودان لتقيـيم         واليت طبقت رتاع  احتياجات ما بعد ال   

__________ 

 بـشأن تعزيـز تنـسيق       1991ديسمرب  / كانون األول  19 املؤرخ   46/182استجابة لقرار اجلمعية العامة      ) 69(
 .املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمم املتحدة يف خاالت الطوارئ

 .71، الفقرة A/61/583الوثيقة  ) 70(

 .املرجع نفسه ) 71(

)72 ( A/59/565، 84  و83 املرفق األول، التوصيتان )و.( 
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 استعراض مـشترك    ، وأجري نتائجات ال أولوييضاً  دد املنهجية أ  حتو. االحتياجات والتكاليف 
وحتـسني العمليـات يف     املستخلصة  حتديد الدروس   ”من أجل    2006يف عام    هلذه املنهجية 

البنك الـدويل  وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية   اتفقت  ،  أيضاً 2006 عام   ويف. )73(“املستقبل
يف و. )74(آلية أكثر فعاليـة   طريق   عن   برنامج مشترك لتسهيل التمويل من اجلهات املاحنة      على  
 العمالنيـة لمبـادرات   ل، أصدرت إدارة عمليات حفظ السالم مبادئ توجيهية         2007عام  

بني احلكومة والبنك   تعاون مبتكر يف ليبرييا      إىل   مستندة يف ذلك  شتركة مع البنك الدويل،     امل
رية التابعة   األمم املتحدة، مبا يف ذلك وحدات اهلندسة العسك        من شركاء   وعدةالدويل  

تـشرين  يف  و.  عن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       فضالً ،لبعثة األمم املتحدة يف ليبرييا    
بـشأن  إطار الشراكة   والبنك الدويل على     األمم املتحدة قعت  ، و 2008أكتوبر  /األول

 مبـادئ   دعماً لذلك اإلطار جرى التفاوض على اتفاق      ، و هابعد األزمات وما حاالت  
نقل املوارد املالية يف الوقت     يسري  األمم املتحدة لت  من وكاالت   وكالة   11 مع   استئمانية
 . )75(املناسب

 األمم املتحدة واملنظمات األخرى - جيم 

  العقد املاضي  طوالاملنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب        قامت   - 85
 بني األمم املتحدة وهذه املنظمـات       لتعاوناومبا أن   . دور متزايد األمهية يف عمليات السالم     ب

. بـني الطـرفني   إطار استراتيجي متفق عليه      املطلوب وضع فإن  ،  كان تعاوناً ألغراض حمددة   
كـل   يتطلب مرونة من  الدور القيادي   ب إطار من هذا النوع تضطلع األمم املتحدة فيه       إنشاء  و

ولويات أضع أهداف و  ، وو  اإلدارية اإلجراءات والثقافات ومواءمة  طرف لفهم االختالفات،    
، قد  بالذات هذه احلالة    ويف. مستوى امليدان  واالتفاق على توزيع املسؤوليات على       ،مشتركة
. دورهـا  أداء   على اإلقليمية   ةملنظما ةبناء قدر أيضاً  األمم املتحدة    من جانب    تعاونيستلزم ال 

أفريقيـا علـى     منظمات شريكة أخرى يف      ة االحتاد األفريقي وعد   يف فعالً ما هو جارٍ  هذا  و
وسوف ،  أيضاً مع منظمات يف مناطق أخرى       مباحثات ري حالياً جتو.  اإلقليمي دوناملستوى  

__________ 

تعزيز تقييم  : دعماً لبناء السلم  : استعراض األمم املتحدة والبنك الدويل لعملية تقييم احتياجات ما بعد الرتاع          ” ) 73(
 )./http://www.undg.orgانظر ) (2007يناير /كانون الثاين (“احتياجات ما بعد الرتاع

ملنـسقني املقـيمني لعـام      ا  املقدمة مـن   التقرير التجميعي للتقارير السنوية   ”جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،      ) 74(
 .72، الصفحة “2006

لالطالع على استعراض شامل للتعاضد والتعاون بني األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز، انظر مـذكرة                ) 75(
 املوجهة إىل الس االقتصادي واالجتماعي بـشأن تعزيـز          2009سبتمرب  /أيلول 15األمانة العامة املؤرخة    

 .(E/2009/113)التعاضد والتعاون بني األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز 
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مع املنظمات اإلقليميـة    خلوة   2010يناير  /كانون الثاين   األمني العام لألمم املتحدة يف     يقيم
زيـز   من أجل تع   معها يف قضايا السلم واألمن     األمم املتحدة    تتعاوناليت   واملنظمات األخرى 

 .امليدان يف  التعاون وسبل العمل معاًطرق
 يف صـيغة     التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية      بضرورة جعل وفيما يتعلق    - 86

 اجلارية مع املنظمـات     املباحثات اإلجيابية   األمورأن من   ، يرى املفتش    رمسية ويف إطار حمسن   
ما يوضـع   مم املتحدة على نطاق املنظومة، و     عالنات األ إ  ما يصدر من   اإلقليمية، مبا يف ذلك   

ويـرى  ). االحتاد األورويب (مشتركة  مبادئ توجيهية   و ،)االحتاد األفريقي (خطط العمل   من  
 .املفتش أنه ينبغي التفاوض على اتفاقات مماثلة مع منظمات إقليمية أخرى

للجنـة االقتـصادية   ا(باإلضافة إىل اللجان اإلقليمية القائمـة     فيف جمال التنمية،    أما  و - 87
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر        واللجنة االقتصادية ألوروبا،    وألفريقيا،  
 واللجنـة االقتـصادية     ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ       والكارييب،  

تحدة علـى   منظومة األمم امل  خمتلفة من مؤسسات     مؤسسات   قامت آسيا،   واالجتماعية لغريب 
 أحناء العـامل وفقـاً    تفرقة جبميع   شبكاا من املكاتب اإلقليمية يف مواقع م      بإنشاء  مر السنني   
اإلقليمية تتفاعل بطرق خمتلفة مع املؤسسات      املكاتب  / وهذه اللجان  . إقليمية خمتلفة  ملخططات
 ويلزم وجود   . وتبادل اخلربات  لتمويلحمتملة ل  مصادر   تعترباليت  و أعاله،   اليت ذكرت اإلقليمية  

 ويف هذا الصدد، أجـرت      .هذا املستوى أيضاً  على  االزدواجية   لتجنب   نيسقج مت  و سياق
لتكلفـة  من حيث ا   وأخذت الكفاءة    2007يف عام   دراسات  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     

 .ية يف االعتبارقضايا األمنالو
 أن  منظومة األمم املتحـدة   يف  املؤسسات اإلقليمية األخرى    لجان اإلقليمية و  لوينبغي   - 88

من   نزوالً تدرجتأن   ربامج عملها لينبغي  و.  بني املقر وامليدان   كصلة وصل   أساسياً  دوراً نؤدي
املـستوى  أن تركز علـى مـساعدة       للمؤسسات  وينبغي  . للمؤسسةالعاملي  العمل  برنامج  

 وعـالوة علـى   . تصميم وتنفيذ براجمها اإلقليمية ودون اإلقليمية  اإلقليمي ودون اإلقليمي يف   
والية واضحة لضمان تنفيذ سياسـات وقـرارات الـدول           حتصل على أن  هلا  ذلك، ينبغي   

الرامية إىل  عملية  الكذلك تنفيذ    سلطة وإشراف جملس الرؤساء التنفيذيني، و      يف إطار األعضاء،  
 .اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطرييات حتقيق االتساق والتكامل األمثل على املستو

 مم املتحدة والقطاع اخلاصاأل - لدا 

فهـو  : حاسم من ناحيتني  تفاعل  فاعل بني منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص        الت - 89
إدارة هو املسؤول عن العمالة وعن      مصدر هام لنقل األموال والتكنولوجيا ألغراض التنمية، و       
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 فريدة من نوعهـا     دوليةمنظمة العمل ال   تركيبة   تعتربويف هذا الصدد،    . املوارد الطبيعية والبيئة  
 .داريةإليف هياكلها اية العماللقطاع اخلاص واملنظمات لألا تضم ممثلني 

مؤسـسات  بني  الشراكات الفردية واآلليات العاملية     وقد شهد العقد املاضي انتشار       - 90
واستعرضت وحدة التفتيش   .  النشاط االت األمم املتحدة والقطاع اخلاص يف مجيع جم       منظومة
منظومـة األمـم املتحـدة، وحتديـد أفـضل          رعاية الشركات يف    لالعامة  بادئ  املكة  املشتر

 واملمارسات اليت قـد     ، وااالت اليت تتطلب اعتماد سياسات ومبادئ توجيهية       ،املمارسات
 .)76(ألمم املتحدة إىل اتسيءاليت قد  يف املصاحل أو اًتسبب تضارب

 
 6املعيار  

من اتمـع   اخلارجيني   مع شركائها    سقةبطريقة مت تفاعل  تمنظومة األمم املتحدة     
 . والقطاع اخلاص،املدين، ومؤسسات بريتون وودز، واملنظمات اإلقليمية

 
 : ما يليخالل من وذلك 

يف كيـان   توفري اإلطار املؤسسي الالزم للتفاعل الـذي حيـدد دور كـل              )أ( 
 ؛التخطيط والتقييم والتنفيذ

يف الـس االقتـصادي    العملية املنحـى  مشاركة الشركاء اخلارجيني  ) ب( 
للمؤسسات األخـرى يف منظومـة      واهليئات التشريعية   ،   واجلمعية العامة  ،واالجتماعي

 األمم املتحدة؛
وضع سياسات ومبادئ توجيهية مشتركة للتفاعل بني منظومة األمم املتحدة           ) ج( 

 ؛وشركائها
 مات كل شريك؛ على متابعة التزارقابة إنشاء آلية متابعة لل )د( 
واملكاتـب  ألمـم املتحـدة   اإلقليمية لجان للواضحة وأدوات والية إعطاء   ) ه( 

 جملس الرؤساء   رقابة، حتت سلطة و    القيام منظومة األمم املتحدة لضمان   اإلقليمية األخرى يف    
األمثل  االتساق والتكامل    وتنفيذ عملية تنفيذ سياسات وقرارات الدول األعضاء،      بالتنفيذيني،  

 ة؛ والقطرية ودون اإلقليميةاإلقليميستويات  املعلى
مواءمة واليات ومواقع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة مع املكاتب اإلقليمية           )و( 

 .األخرى لألمم املتحدة
__________ 

)76 ( JIU/NOTE/2009/1. 
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 اإلقليمي ودون اإلقليمي املستوينياتساق وتكامل األمم املتحدة على  - رابعاً 

 مها اآللية التنسيقية اإلقليميـة       منظومة األمم املتحدة   تنسيق اإلقليمي يف  آليتان لل هناك   - 91
وتعمل اللجان اإلقليمية اخلمس كجهات تنظيم الجتماعات اآللية        . وفريق املديرين اإلقليميني  

اللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، واللجنـة           : التنسيقية اإلقليمية 
قة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا        االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنط   

وذكـر الـس االقتـصادي      .  آسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب     
 قيامهـا   ]يتطلـب [الدور القيادي للجان اإلقليمية     ”أن   1998/26واالجتماعي يف قراره    

طقة من أجل حتسني التنسيق بني بـرامج        بعقد اجتماعات مشتركة بني الوكاالت يف كل من       
بيد أن كل آلية من اآلليات التنـسيقية        . “العمل ملؤسسات منظومة األمم املتحدة يف املنطقة      

ويتضمن نطاق فريق   . تطوراً خمتلفاً عنه يف غريها    تطورت  قد  اإلقليمية اخلمس يف تلك املناطق      
 األمـم املتحـدة القطريـة       فرق ل قبرناجمي منس دعم  : املديرين اإلقليميني وواليته عنصرين   

 ملديرين اإلقليميني اأفرقة  و.  األمم املتحدة القطرية   فرق/ملنسقني املقيمني ا وإشراف متسق على  
 فريقان ألفريقيا، وفريق واحد لكل منطقة من املناطق األربع الباقيـة، الـيت تطـورت                :ستة

  .أيضاً تطورها خيتلف عنه يف غريهامجيعها 
تكليفـاً بـإجراء     للجان اإلقليمية    أصدر مكتب نيويورك  ،  2008 هلييو/ وزويف مت  - 92

اآلليـات التنـسيقية    لعمل بني   ل تقسيم   واقتراحاحملتملة  دراسة لتحديد أوجه التآزر والتكامل      
حتسني االتساق على نطاق املنظومة علـى الـصعيد         اإلقليمية وأفرقة املديرين اإلقليميني بغية      

 .ئج االستعراضنتاباملفتش ويرحب . اإلقليمي
جـدول األعمـال     على   تركزآللية التنسيقية اإلقليمية أن     ل أنه ينبغي   املفتش ويرى - 93

وينبغـي  . السياسايت/عييضااملوواالتساق   ،دون اإلقليمي، والقضايا العابرة للحدود    /اإلقليمي
 ، على أن تـضاف    على مجيع اآلليات التنسيقية اإلقليمية اخلمس      ثابتتطبيق منوذج أساسي    

أن لنموذج األساسي   لوينبغي  . كل منطقة املتعلقة ب ولويات  األلسياق و تتفق مع ا  وظائف   إليه
 يف سـلطة اللجـان    اإلجنازات املتأصلة   على جمموعة حمدودة من الوظائف األساسية و      يركز  

 وال بد مـن    . والقدرات التحليلية  ،اخلربة يف جمال السياسات   و،  للدعوة إىل عقد االجتماعات   
، والتوجيـه االسـتراتيجي  ور احملوري لآللية التنسيقية اإلقليمية توفري الريـادة،  أن يكون الد  

 على  العمالنية األمم املتحدة القطرية من أجل حتقيق األهداف         فرق/منسقني املقيمني للدعم  الو
 كـذلك أن    آلليات التنسيقية اإلقليمية وأفرقة املديرين اإلقليمـيني      لوينبغي  . الصعيد القطري 

 دور  يفالنظر  ينبغي  ،  وأخرياً. سنوية متعاقبة نسيق خطط عملها وعقد اجتماعات      ت إىل   تسعى
اآلليـة التنـسيقية    دوره احلاسم يف    بسبب  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف السياق اإلقليمي        
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أن تقـيم   نبغي للجان اإلقليمية    يلذلك  و. اإلقليمية وفريق املديرين اإلقليميني على حد سواء      
واألذرع اإلقليمية للوكاالت   ووثيقة ومتبادلة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        فعالة  عالقات  

 .على هذه العالقاتاألخرى وأن حتافظ 
 
 7املعيار  

تقوم اآلليات التنسيقية اإلقليمية وأفرقة املـديرين اإلقليمـيني بتعزيـز االتـساق              
 .ة فعالة بصوروالتكامل على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي والقطري

 
 :ما يليخالل وذلك من 

يف جماالت الـسياسة العامـة ووضـع    العمل بقيام اآللية التنسيقية اإلقليمية     )أ( 
 ؛اإلقليمي ودون اإلقليميصعيدين على ال فيما يتعلق بالقضايا املواضيعية املعايري والتحليل

 والدعم  ،تراتيجيسالوالتوجيه ا  ،قيام فريق املديرين اإلقليميني بتوفري القيادة      )ب( 
 علـى   العمالنيـة من أجل حتقيق األهـداف       األمم املتحدة القطرية     فرق/منسقني املقيمني لل

 املستوى القطري؛
يف اعتماد مناذج ثابتة لآلليات التنسيقية اإلقليمية وأفرقة املديرين اإلقليمـيني            )ج( 

 تقتـضيها الـسياقات     املهام اليت بعض  إلضافة   ، ذلك على أن يترك جمال، رغم     ،مجيع املناطق 
 ؛واألولويات اإلقليمية

جملـس   اآلليات التنسيقية اإلقليمية يف بنية األمم املتحدة اليت تشمل           ترسيخ )د( 
 واألجهزة الثالثة الرئيسية التابعة له؛الرؤساء التنفيذيني 

 لآلليـات التنـسيقية      املتعاقبـة  السنويةاالجتماعات  وخطط العمل   تنسيق   )ه( 
 قة املديرين اإلقليميني؛اإلقليمية وأفر

عالقة فعالة ووثيقة ومتبادلة بني برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واألذرع             )و( 
 .اإلقليمية للوكاالت األخرى واللجان اإلقليمية

 احتياجات ورغبات البلد: التملّك احملليحتدي  - خامساً 

 يف ميثاق األمـم املتحـدة،       بدأ املساواة يف السيادة لكل دولة، املنصوص عليه       مل وفقاً - 94
. التكامل يف منظومة األمـم املتحـدة      االتساق و  يف قلب عملية     جعل التملّك القطري  ينبغي  

لشرعية  فليس شديد األمهية  ملواطنيها  هلا و فضل  األحترام حق كل دولة يف حتديد ما هو         ا وأما



A/65/394 
 

 

10-55289 39 

 

 ملـسامهة كـل     أيضاً بل هو شديد األمهية   ،  فحسبوجود منظومة األمم املتحدة يف أي بلد        
 ستراتيجية الوطنيـة  ال ا تصميم وتنفيذ  يف   ةجوهريمسامهة  ،  األمم املتحدة من منظمات   منظمة  
يف بعـض   و. القواعد واملعايري الدوليـة   عن  يف الوقت ذاته    الدفاع  و لبلد يف ا  التنمية/لإلنعاش

 قد خيتلـف   ولذلك   إىل القدرة، أو الرغبة، أو التمثيل، أو الشرعية،        الدول   تفتقراحلاالت، قد   
قـد  نـزاع    بأن بعض الدول اخلارجة من       املفتش علماً  وحييط. دور الدولة يف هذه احلاالت    

هـو  يف هذه احلـاالت،     احلل   و تكون لديها القدرة أو اخلربة الالزمة لتنفيذ هذه العملية؛         ال
 ،الوطنيـة الـسلطات     تعمل طوال سري العملية وتشارك فيها      احلكومة  مع آلية تشاور إنشاء  
 . واجلهات املاحنة الثنائية، واتمع املدين،مؤسسات بريتون وودزو ،مة األمم املتحدةومنظو
يف أي  وبعينـه منظومة األمم املتحدة يف أي بلد من جانب   وهذا النوع من املشاركة      - 95

ـ حمللية،  االقوى  غريها من   ة و يسلطة احلكوم التوطيد  مدى  على  سيتوقف   معلوموقت   سب حب
يف و،  غري املـستقرة  الرتاع  يف حاالت ما بعد     و. لبلد واملتطورة ل  احملددةالة  احلاالقتضاء، وعلى   

زيادة مشاركة األمـم املتحـدة       تكونقد  قدرة على استيعاب تدفق املوارد،      ال قليلةالبلدان  
الـيت    املـستقرة  بلدان ال خالفاً حلالة ساعدة البلد على حتديد احتياجاته وأولوياته،       مل ضرورية
 .متينةمية حكوهياكل لديها 
بني احلضور القوي ملنظومـة     ملوازنة  ا فإن من الضروري  ،  ذكر أعاله الرغم مما   على  و - 96

سيما يف   ، ال للتملك احمللي  الشديدة اليت ال تقل قوة على ذلك احلضور       اجة  احلواألمم املتحدة   
ـ   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة          اليت أنشئت البعثات املتكاملة    ا والـيت هل

منظومة األمم املتحدة أن تستجيب الحتياجات البلد       ويتعني على   . اللجوء إىل القوة   صالحية
 .وتلبيتهارغبات البلد أن تكون مرنة مبا فيه الكفاية لفهم و
مجيـع   القيـادة يف لسلطات احلكومية  اوجوب أن تتوىل  املفتش   يرىذلك،  نتيجة ل و - 97

 تصور: وهذه املراحل هي   ،لى املستوى القطري   ع “مم متحدة واحدة  أ” حتقيقمراحل عملية   
 وجود  شكلديد  حتو ،“واحدةالقيادة  ال”دعم   و وإقرار  وتنفيذها وتقييمها  “واحدةالطة  اخل”

ـ ”ستخدام املوارد من    يف ا لويات  األوحتديد  واألمم املتحدة يف البلد،      ، “واحـد الصندوق  ال
الـذي تقدمـه    دعم  على ال  شروطال فرضحماوالت   ورمبا كانت . “واحدالبيت  ال”اختيار  و

تعزيز التكامل احلقيقي ملنظومة األمـم      اليت تعترض   العقبة الرئيسية   هي  األمم املتحدة   منظومة  
للدعم  الوطنية القاعدة الذهبية     “الرغبات”و   حترام األولويات ا ولذلك ينبغي جعل  املتحدة،  

  .لبلدان املتلقيةلألمم املتحدة الذي تقدمه منظومة ا
مـدى   ملعرفة على الصعيد الوطين    أيضاًاالتساق مطلوب     اجلانب اآلخر، فإن   وأما يف  - 98

إنشاء نقطة دخـول    وقد أدى    . الفعلية تهامشاركمنظومة األمم املتحدة، ويف     قبول  الرغبة يف   
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تعزيـز التخطـيط والتنـسيق مـع        نسق املقيم إىل     احلوار مع امل   يسرييف حكومة فييت نام لت    
عمليـة   ل لنجـاح افتاح  وقد تبني أن هذا هو م     . ليف املعامالت السلطات احمللية وختفيض تكا   

 .اليت ينبغي اعتمادهاأفضل املمارسات  من يكونقد  و“توحيد األداء”
 
 8املعيار  

 يفسيادي لكـل بلـد   الدور  ساند ال عملية االتساق داخل منظومة األمم املتحدة ت       
 . أولوياتهوضع و“ه ورغباتهاحتياجات”حتديد 

 
 :ما يليل ن خالموذلك 

بقيادة السلطات لالحتياجات يف البلد،    مشتركة موثوقةإجراء تقييمات    )أ( 
 ؛الوطنية
التنميـة  /اإلنعـاش سـتراتيجيات   ا وضع وتنفيذ    عندقيادة القطرية   الاحترام   )ب( 
 ؛، وتعزيز القدرات الوطنيةالوطنية

 تعمـل طـوال الفتـرة، مبـشاركة          مع احلكومة  ةاستشاريإنشاء آلية    )ج( 
 ، واتمع املدين  ،بريتون وودز   ومؤسسات ،ومنظومة األمم املتحدة  لسلطات الوطنية،   ا

 .واجلهات املاحنة الثنائية

 “واحدة”أمم متحدة  - سادساً 

كما ذُِكر آنفاً، فإنه رغم وجوب وجود عملية واحدة فقط، جيري العمل حالياً على               - 99
:  خمتلفتني علـى املـستوى القطـري      ضمن عمليتني متوازيتني   “أمم متحدة واحدة  ”تطوير  

يف ألبانيا، والرأس األخـضر،     (واحدة يف نظام املنسقني املقيمني يف املشاريع التجريبية الثمانية          
، )وموزامبيق، وباكستان، ورواندا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وأوروغـواي، وفييـت نـام           

ليت تطبق مبادئ التكامل واليت يبلغ      وأخرى يف نظام املمثلني اخلاصني لألمني العام يف البلدان ا         
ثة من هذه املبـادئ بقـرار مـن         ، وقد وِضعت ثال   ) أعاله 9انظر الفقرة   ( بلداً   18عددها  
 .ألمن جملس
ومن املتفق عليه وجوب حتديد جمموعة مسات ممثل منظومة األمم املتحدة يف أي بلد               - 100

لتكوين فرقة األمم املتحدة القطريـة أن    وينبغي  . وفقاً للحاجات احملددة واملتطورة لذلك البلد     
 ذلك البلد، وميكن أن خيتلف هذا التكـوين بـاختالف    “رغبات” يكون مناسباً حلاجات و   

ومن الناحية العملية،   . الظروف املتطورة، على أن يأخذ يف االعتبار امليزة النسبية لكل وكالة          
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مليات السالم هـو إدارة عمليـة       فإن حمور وجود األمم املتحدة يف البلدان اليت تنشر فيها ع          
 .سياسية تستدعي تعيني رئيس عملية السالم باعتباره ممثل منظومة األمم املتحدة

 27وبدرجة أقل من ذلك، ميثل أيضاً نظام منسق الشؤون اإلنسانية املوجـود يف               - 101
 .التكامل يشمل املنظمات غري احلكومية/بلداً منوذجاً لالتساق

نسقني املقيمني مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحـدة الـيت تعـىن        ويضم نظام امل   - 102
واملنـسق  . باألنشطة التنفيذية من أجل التنمية، بصرف النظر عن وجودها الرمسي يف البلـد            

املقيم هو املسؤول املكلف بتمثيل األمني العام ورئاسة فرقة األمم املتحدة القطريـة الـذي               
حدة وبراجمها، والوكاالت املتخصصة، وغريها من كيانات       يتألف من ممثلي صناديق األمم املت     

. األمم املتحدة املعتمدة يف البلد، والذي ميكن أن يضم ممثلني عن مؤسسات بريتـون وودز               
وقد وضعت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية عدداً من السياسات واملواد التوجيهية دعماً لنظام             

 .املنسقني املقيمني
كـبري ممثلـي األمـم      ”بعثة املتكاملة، يعترب املمثل اخلاص لألمني العام        ويف إطار ال   - 103

وينبغي للممثـل اخلـاص     . )77(“املتحدة يف البلد وله سلطة عامة على أنشطة األمم املتحدة         
لألمني العام، سواء أكان وحيداً أم مدعوماً بنائب له يؤدي عدداً من املهـام املختلفـة، أن                 

مثل عناصر األمن، والـسياسة،     (بني خمتلف العناصر املكونة للبعثة      ينشئ آليات تنسيق فعالة     
، على أن يأخذ يف االعتبار      )وحقوق اإلنسان، وسيادة القانون، والشؤون اإلنسانية، والتنمية      

آليات تنسيق الشؤون اإلنسانية القائمة واخلربة الفنية املوجودة لدى فرقـة األمـم املتحـدة               
 .القطرية
سبة إىل نظام منسقي الشؤون اإلنسانية، فإن اختصاصاته اليت أقرا اللجنة           وأما بالن  - 104

 تشري إىل أن ملنـسقي الـشؤون        2009مارس  /آذار 31الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف      
اإلنسانية مسؤولية عامة عن ضمان االتساق يف اجلهود الغوثية يف امليدان من خالل عمليـات   

حتمايل، وصياغة الربامج اإلنسانية، وتوفري أدوات االستجابة،       تقييم احلاجات، والتخطيط اال   
، وافقت اللجنـة الدائمـة      2006أبريل  /نيسانويف  . )78(وتقدمي خدمات الدعوة واإلعالم   

املشتركة بني الوكاالت على خطة عمل، وأنشأت فريقاً عامالً لتعزيز نظام منسقي الـشؤون           
 اإلنسانية وحدة لدعم تعزيز نظـام منـسقي         وقد أنشأ مكتب تنسيق الشؤون     .)79(اإلنسانية

الشؤون اإلنسانية، وطلبت استباقياً توسيع جمموعة منسقي الشؤون اإلنسانية حبيـث تـضم             
__________ 

 .5، الفقرة ) أعاله10انظر احلاشية  (“ ...مذكرة توجيهية ” )77(

 ./http://ochaonline.un.org: لعامليةموقع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على الشبكة ا )78(

 .153، ص 2007مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف عام املرجع نفسه،  )79(
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ويجرى اآلن تدريب سنوي منـتظم ملنـسقي        . مرشحني من املنظمات غري احلكومية أيضاً     
 .الشؤون اإلنسانية

اإلمنائية، وضعت إدارة عمليات حفـظ      وعلى غرار ما فعلته جمموعة األمم املتحدة         - 105
السالم واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت أيضاً سياسات وتوجيهات لتـدابري حفـظ             

ومما يؤسف له أن التوجيهات الـصادرة       . السالم والشؤون اإلنسانية يف امليدان على الترتيب      
هـا هـذه اإلدارة،     عن إدارة عمليات حفظ السالم ال تنطبق إال على البعثـات الـيت تقود             

تنطبق على البعثات اليت تقودها إدارة الشؤون السياسية، وتتكرر تلـك التوجيهـات يف               وال
فعلى سبيل املثال، أصدرت إدارة عمليات حفظ الـسالم يف عـام            . مبادئ توجيهية أخرى  

، بينما أصدرت اللجنـة الدائمـة       “سياسة التنسيق يف العالقات املدنية العسكرية     ” 2002
مبادئ توجيهية ومرجع للعالقات املدنية العسكرية      ” 2008كة بني الوكاالت يف عام      املشتر

ويرى املفتش أنه رغم ما ميثله إصدار هذه السياسات واملبادئ          . “يف حاالت الطوارئ املعقّدة   
التوجيهية من حماوالت إجيابية لزيادة فعالية التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة امليدانية التابعة             

 إال عند تـوفر جمموعـة       “أمم متحدة واحدة  ”مم املتحدة، لن يتحقق االتساق يف إطار        لأل
والعمل جاٍر لوضع بعـض    . واحدة من السياسات واملبادئ التوجيهية اليت تنطبق على اجلميع        

املبادرات اجلديدة، ويأمل املفتش يف أن تؤدي هذه املبادرات إىل حتسن ملمـوس يف جمـال                
وقد أُبِلغ املفتش   . ا إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون السياسية       العمليات اليت تقوده  

بأن إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم تتعاونان على حنو وثيق جداً لوضع              
توجيهات، وخباصة توجيهات بشأن املسائل املتصلة بالتكامل الذي يرعاه يف الغالب الفريـق             

 .التوجيهي للتكامل
وبصرف النظر عن هذه املبادئ التوجيهية والـسياسات وغريمهـا مـن املبـادئ               - 106

التوجيهية والسياسات اليت تكون إمكانية انطباقها على نطاق املنظومة موضع شك أو غـري              
معروفة يف بعض األحيان لدى خمتلف اجلهات الفاعلة يف امليدان، ورغـم إدراك احلاجـة إىل           

 تـؤدي إىل    “ع اجلهات الفاعلة يف منظومة األمم املتحـدة       استراتيجية متسقة وحيدة جلمي   ”
، وخباصة يف السياقات االنتقالية، فإن مواقف املوظفني العاملني         )80(“تآزر سياسي وعمالين  ”

يف ااالت السياسية والعسكرية واإلمنائية ويف جمال املعونة ختتلف يف الواقع عن بعضها بعضاً              
لي يف امليدان، وهو اختالف حول إمكانيـة ومـدى حتقيـق          عندما يتعلق األمر بالتنفيذ الفع    

وخيشى البعض التكامل العتقادهم أنـه      . التكامل وحول من يشمله التكامل ويف أي مرحلة       

__________ 

اللجنـة التنفيذيـة    /تقرير الفريق العامل املشترك املعين بقضايا االنتقال التابع موعة األمم املتحدة اإلمنائيـة            ” )80(
 .7، ص ) أعاله61انظر احلاشية  (“ ...للشؤون اإلنسانية 
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وممـا  .  واضحة “فردية”جيعل مجيع املؤسسات حتت راية واحدة دون وجود سلطة وصورة           
عضاء فعالً حىت اآلن إىل اتفاق      يساهم أيضاً يف إثارة املخاوف املوجودة عدم توصل الدول األ         

، وعدم متكّنها بعد من إضافة قدر مماثل من االتـساق           “توحيد األداء ”سياسي بشأن عملية    
فهي تتحدث يف أحيان كثرية بأصوات خمتلفـة يف هيئـات           (إىل مداوالا احلكومية الدولية     

 ).خمتلفة
إزاء قدرا على احملافظة علـى   وكما ذُِكر آنفاً، يساور املنظمات الغوثية قلق شديد          - 107

وضعها املشروع القائم على احلياد والرتاهة، فتضع قدماً يف البعثة املتكاملة والقدم األخرى يف              
 عـن البعثـات     2005واعتِمد هذا املوقف يف التقرير الـذي وِضـع يف عـام             . خارجها
حدة يف مجهوريـة الكونغـو   ، وطُبق هذا املفهوم بنجاح يف بعثة منظمة األمم املت   )81(املتكاملة

الدميقراطية ويف بعثة األمم املتحدة يف السودان، حيث بقي مكتب تنسيق الشؤون اإلنـسانية              
خارج أماكن تينك البعثتني كجزء معترف به من أسرة األمم املتحـدة لكنـه جـزء غـري                  

الل وخيشى أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية اآلخرون فقدان االستق        . “مشمول بالتكامل ”
العمالين، والصورة الواضحة، والقدرة على تعبئة املوارد، وهذا ما أكدتـه نتـائج اسـتبيان           

ورغم صحة القول بضرورة محاية احليـاد والرتاهـة،         .  يف املائة من الردود    72املفتش بنسبة   
يعتقد املفتش أنه ينبغي أخذ هذه املخاوف يف االعتبار على النحو الواجب يف أي عملية مـن         

ولذلك ينبغي مواصلة السعي إلقامة التكامل يف غياب مواقـف          . التكامل/ت االتساق عمليا
ويرى املفتش أن معظم املشكلة يف الواقع هو عدم وجـود فهـم متبـادل               . )82(مبدئية ضده 

 .لألدوار، وبؤس التوجيهات واالتصاالت ونشر املعلومات عن عملية االتساق والتكامل
 الفعلي يف امليدان فال توجد أي اسـتراتيجية لـذلك؛ وال            وأما فيما يتعلق بالتنفيذ    - 108

توجد اختصاصات مكتوبة لتوجيه العالقات داخل فرقة األمم املتحدة القطرية أو بني هـذا              
ويالحظ املفتش أن النهج املتبع إزاء وضع السياسات والتوجيهات هو ـج            . الفريق والبعثة 

عايري املتكاملة لرتع السالح والتـسريح وإعـادة   وأحد األمثلة اإلجيابية على ذلك امل    . تدرجيي
اإلدماج اليت اتِفق عليها من خالل عملية مشتركة بني الوكاالت والـيت تقـدم توجيهـات              

واختذت جلنة السياسات قـرارات  . للعاملني يف برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 
رتع السالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج،        أيضاً بشأن سيادة القانون، واملعايري املتكاملة ل      

__________ 

منظورات وتوصيات عمليـة، دراسـة مـستقلة    : تقرير عن البعثات املتكاملة”آيدي وآخرون،   . أَسنب بارث  )81(
 ).2005مايو /أيار (“للمجموعة األساسية املوسعة للجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية باألمم املتحدة

 جديد التكامل باعتبـاره املبـدأ       الذي أكد فيه األمني العام من     )  أعاله 13الفقرة  (قرار جلنة السياسات    : انظر )82(
املوجه يف مجيع حاالت الرتاع وما بعد الرتاع اليت يوجد فيها فرقة قطري لألمم املتحدة وعملية حفظ سـالم                   

 .مكتب، سواء أكانت أشكال هذا الوجود متكاملة بنيوياً أم ال/متعددة األبعاد أو بعثة سياسية
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وعالوة على ذلك، يـسلم     . غري أنه ال بد من اتباع ج كلي بدرجة أكرب         . وحقوق اإلنسان 
إدارة الدعم امليداين تدركان غياب هـذه الـسياسة         /املفتش بأن إدارة عمليات حفظ السالم     

       ما بذلتا جهوداً جدية لوضع توجيهات وشـبكة     والتوجيهات ألغراض البعثات املتكاملة وأ
ومن الضروري أن ينـضم     . إلكترونية داخلية مشتركة أيضاً لتعميم التوجيهات على البعثات       

إدارة /شركاء األمم املتحدة يف حفظ السالم انضماماً جدياً إىل إدارة عمليات حفظ الـسالم             
ن السياسية،  ويدرك املفتش أن إدارة الشؤو    . الدعم امليداين للعمل على وضع هذه التوجيهات      

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان تقـوم             
حالياً وبشكل متزايد بوضع سياسات وتوجيهات مـشتركة مـع إدارة عمليـات حفـظ               

ويرى أن هذه اجلهود جـديرة بالثنـاء، وينبغـي مـضاعفتها            . إدارة الدعم امليداين  /السالم
 . االنتظامومواصلتها مبزيد من

املكاتب بوضع اختصاصاا   /وقد قامت بعض فرق األمم املتحدة القطرية والبعثات        - 109
أما املشاريع التجريبية الثمانية فهي     . ومبادئها التوجيهية مستنسخة يف كل مرة العمليات ذاا       

ملتكاملـة،  مجيعاً تضطلع بعملية اختبار انطالقاً من نقطة الصفر مثلما تفعل البعثات الثماين ا            
فهنـاك  . رغم أنه كان بإمكان هذه البعثات أن تستفيد من التعلم من التجـارب الـسابقة              

حماوالت إجيابية لضبط قضايا معينة من خالل قرارات جلنة السياسات مثل توزيع املسؤوليات             
على مكاتب ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف جمال سيادة القانون، هذا التوزيـع الـذي               

ق دائماً على ما يبدو على مستوى امليدان، كما يف بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق                  يطب ال
 .االستقرار يف هاييت ومكتب األمم املتحدة السياسي للصومال

ويوجد شعور بأن عملية وضع توجيهات بشأن االتساق حيركها إىل حد بعيد جداً              - 110
سسني للجنة التنفيذية، بينما ال يظهـر       برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريه من األعضاء املؤ       

ويوجد شعور مماثل لذلك بأن عملية التكامل حتـددها         . بوضوح دور الوكاالت املتخصصة   
بدرجة كبرية إدارة عمليات حفظ السالم، بينما ال تؤخذ يف االعتبار دائماً آراء أعضاء فرقة               

 إنشاء عملية الـسالم ويف      “قبل”األمم املتحدة القطرية وجتربتهم الثرية، فقد كانوا يف البلد          
 . تلك العملية“بعد”يه ن ف، وسيبقو“أثنائها”

وميكن تلخيص ذلك بالقول إنه ال وجود موعة مشتركة من األفكار، أو لتصور              - 111
مشترك، أو رؤية أو استراتيجية أو إجراءات مشتركة لتنفيذ عملية االتساق والتكامل علـى              

فتقر العملية إىل إحساس بالتملك لدى اجلهات الفاعلة فيها         وبدون ذلك ت  . املستوى القطري 
ومبا أن جمموعة اجلهات الفاعلة اليت تتبع األمم املتحدة والـيت           . وتفتقر إىل دعم هذه اجلهات    

قد تشارك يف نشاط بعينه ميكن أن تتغري يف أي وقت، فإن ذلك جيعل من املهم أمهية بالغـة                   
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وقد أُبلغ املفتش بإصدار مبـادئ توجيهيـة        .  منذ البداية  تلبية احلاجة إىل الوضوح واالتفاق    
لعملية التخطيط املتكامل للبعثات، وبإنشاء فرقة العمل املتكاملة التابعـة للبعثـة، والفريـق              

 .التوجيهي للتكامل، وقوة املهام املؤقتة
 
 9املعيار  

 وجود جمموعة أفكار، وتصور، وفهم، ورؤية، وج، وإحساس بالتملك بـشكل           
 .مشترك بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة املمثلة يف البلد

 
 :وذلك من خالل ما يلي

 الشمول؛ )أ( 
مراعاة االستقالل العمالين ووضوح الصورة لكل شريك مـن الـشركاء،            )ب( 

 ومالحظة أن كل كيان جيلب خربته، ووجوب جتنب االزدواج؛
 احلوافز اليت تشجع على التكامل؛ )ج( 
رقة استراتيجية مشتركة تنص على مبادئ وأسس العمل معاً يتمسك          وضع و  )د( 

 ا اجلميع رمسياً؛
 إجراءات ومبادئ توجيهية متفق عليها تنطبق على نطاق املنظومة؛ )ه( 
استراتيجية اتصال حمسنة لنشر املعلومات عن املخاطر والفرص اليت تنطـوي           )و( 

 .عليها عملية االتساق والتكامل

 ال من مناذج متنوعة إىل منوذج مرن واحد لوجود األمم املتحدةاالنتق - ألف 

املكاتب اليت تقودها إدارة الـشؤون الـسياسية يف         /الحظ املفتش أن مجيع البعثات     - 112
، باسـتثناء النمـاذج     “وجوداً متكـامالً  ”البلدان اليت يوجد فيها منسق مقيم تسمى اآلن         

يف البلدان اليت تعيش حالة مـن الـسالم ومنـوذجي      اإلنسانية لوجود األمم املتحدة     /اإلمنائية
إدارة الدعم امليداين وإدارة الشؤون     /البعثات املتكاملة اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم       

منوذج يتألف من ممثل خاص لألمني العام ونائبني له، أحدمها سياسي واآلخـر             ) أ((السياسية  
كما يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة       (نسانية  منسق الشؤون اإل  /يكون أيضاً املنسق املقيم   

منـسق  /ومنوذج رئيسه ممثل تنفيذي لألمني العام يكون أيضاً املنسق املقـيم          ) ب(؛  )وهاييت
املكاتب غري املتكاملة األربع يف البلدان      /وأما البعثات )). كما يف بوروندي  (الشؤون اإلنسانية   
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قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض        (ي  اليت يوجد لديها منسق مقيم فهي ذات طابع عسكر        
االشتباك، وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وفريق مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند              

 ).وباكستان، وهيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة
والحظ املفتش أيضاً أن عملية االتساق والتكامـل يف البلـدان الـيت زارهـا يف                 - 113
 مل تكن قد أحرزت بعد تقدماً كافياً، بصرف النظر عـن النمـوذج              2007/2008 عامي

ورغم وجود بعض األمثلة على إنشاء برامج وآليات متكاملة ومشتركة، ال تزال            . املطبق فيها 
بعض األفرقة غري قادرة على العمل معاً ولكنها تكتفي مبجرد التعايش؛ وطورت أفرقة أخرى              

تبادل املعلومات والتنسيق واختاذ القرارات؛ وبلـغ قليـل مـن         آليات على قدر من الفعالية ل     
وأما املبادئ التوجيهية   . األفرقة مرحلة وضع وثيقة ختطيط واحدة استراتيجية ومركزة وشاملة        

إلطار عملية التخطيط املتكامل للبعثات بشأن التخطيط امليداين اليت اعتمـدت يف كـانون              
ويورد املفـتش هـذه النمـاذج       . يف هذا الصدد   فتورد مناذج مفيدة     2009ديسمرب  /األول

الصني، والـصومال،   : حبسب االرتفاع النسيب لدرجة التكامل فيها، وذلك على النحو التايل         
 .ونيبال، وطاجيكستان، وهاييت، وفييت نام، وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية

ومن الواضح أنه ال يوجد ج مناسب جلميع احلاالت، وال ج ثابـت لتـصميم                - 114
ومع ذلك، فإنه مـن     . منوذج تام للتكامل من شأنه أن يناسب مجيع البلدان يف مجيع احلاالت           
 .الضروري وجود منوذج عام لضمان عدم التضارب بني أهداف العمل

 حالياً قرار الربنامج اإلمنائي بتعـيني       ويف هذا الصدد، يرى املفتش أنه، مثلما يساعد        - 115
 يف تغيري الشعور بوجـود حمابـاة   )83( بلداً إلدارة أنشطته األساسية 40مدراء قطريني يف حنو     

للربنامج اإلمنائي يف فرق األمم املتحدة القطرية، ميكن أن تستفيد وظيفة املمثل اخلاص لألمني              
 إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الشؤون       العام من اختاذ قرار مماثل يفصل هذه الوظيفة عن        

 .السياسية ألن مكتب األمني العام هو الذي يتوىل اختيار وتعيني املمثل اخلاص لألمني العام
وعالوة على ذلك، يرى املفتش أنه إذا أصبح ممثل خاص لألمـني العـام أو                - 116

وجب أن يسمى بكـل     منسق مقيم أرفع أو أكرب ممثل ملنظومة األمم املتحدة يف البلد،            
 جملس الرؤساء   ه، وأن يفحصه ويقترح   “)البلد(ممثل منظومة األمم املتحدة يف      ”بساطة  

) املنظمة(ممثل  ” األمم املتحدة القطريني اآلخرين      فرقوينبغي تسمية أعضاء    . التنفيذيني
 ممـثالً إلدارة عمليـات حفـظ        القطريـة  األمم املتحدة    فرقةوقد يضم   . “)البلد(يف  

 .دارة الشؤون السياسية، حبسب االقتضاءإ/السالم
__________ 

ولدى الربنامج اإلمنائي   . 60، الفقرة   2004ديسمرب  /نون األول  كا 22 املؤرخ   59/250قرار اجلمعية العامة     )83(
 . مديراً قطريا51ًحالياً 
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ومبا أن املمثل يؤدي مهام مصممة وفقاً حلاجات ورغبات معينة، فإنه ينبغي حتديـد    - 117
وتطوير جمموعة السمات الرئيسية ملمثل منظومة األمم املتحدة يف البلد ولوجود األمم املتحدة             

 الفحـص، علـى أن تؤخـذ يف         ، وذلك يف أثناء عملية    “حلاجات ورغبات البلد  ”فيه وفقا   
حمللـي التـارخيي، وخربـا      االعتبار امليزة النسبية لكل وكالة باالسـتناد إىل وجودهـا ا          

 .واردهاوم الفنية،
 األمم املتحدة   فرقةوال بد من وجود جمموعة أساسية من املنظمات اليت تشكل            - 118

وعلى . إضافة عناصر خمتلفةوعندما تتغري بيئة البلد ميكن .  حبسب ميزاا النسبيةالقطرية
سبيل املثال، إذا أوشك البلد على دخول مرحلة ما بعد الرتاع أمكن إضافة عناصر يف               
جمايل حفظ السالم وبناء السالم، مث سحب هذه العناصر عندما تتغري البيئة ويدخل البلد 

 .مرحلة انتقالية
 
 10املعيار  

لحاجات احملددة واملتغرية لكل بلد،     وجود منوذج مرن للتكامل غَرضه االستجابة ل       
اليت حتدد من خالل تقييم للحاجات يضطلع به فرقة األمم املتحدة القطرية والبلد املضيف              

 .جيرى بالتشاور الكامل معهما أو
 

 :وذلك من خالل ما يلي
 بالتشاور مع جملس    “ممثٍل ملنظومة األمم املتحدة   ”نظر األمني العام يف تعيني       )أ( 
التنفيذيني كي يتوىل قيادة فرقة األمم املتحدة القطرية باعتبار هذا املمثل أكرب ممثـل              الرؤساء  

  ملؤسسات األمم املتحدة؛“ممثل”للمنظومة يف البلد، يدعمه يف ذلك 
عملية مبسطة تضمن إنشاء أفضل فريق، على أن يستند اختيار املمثل اخلاص             )ب( 

 دارة العليا للبعثة؛لألمني العام إىل استعراض لتكوين فريق اإل

حتديد جمموعة السمات الرئيسية ملمثل منظومة األمم املتحدة يف أي بلد وفقاً             )ج( 
 للحاجات احملددة واملتطورة لذلك البلد، وذلك بالتشاور الكامل مع احلكومة الوطنية؛

حتتاجـه وترغـب    ”تكوين فرق األمم املتحدة القطرية تكويناً يستجيب ملا          )د( 
وقد خيتلف هذا التكوين وفقاً للظروف املتطورة، آخذاً يف         . ان يف الظروف احملددة    البلد “فيه

. االعتبار امليزة النسبية لكل وكالة حبسب وجودها احمللي التارخيي، وخربا الفنية، ومواردها           
 وينبغي إعادة تقييم التكوين بصورة دورية وفقاً ملقتضيات دورة الربجمة االستراتيجية؛



 A/65/394

 

48 10-55289 

 

 عناصر جديدة إىل البنية القائمة للفرقة القطرية عند االقتضاء، مثـل            إضافة )ه( 
عمليات السالم القائمة مبوجب والية من جملس األمن أو مبوجب أي والية أخرى، وذلـك               
بالتشاور الكامل مع فرقة األمم املتحدة القطرية واحلكومة، وذلك من خالل إدخـال الـبىن               

 .املؤقتة يف التشكيلة الدائمة

 القيادة الفعالة - باء 

 16 املـؤرخ  60/1 مـن قرارهـا   169ذكرت اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة      - 119
لمسؤول املقيم  ل  معزز  دور ذي احلاجة إىل وجود قطري لألمم املتحدة        2005سبتمرب  /أيلول

عه كان ممثالً خاصاً أو منسقاً مقيماً أو منسقاً للشؤون اإلنسانية، مبا يف ذلك متت             أاألقدم، سواء   
 .بقدر مناسب من السلطة واملوارد واملساءلة

ويرى املفتش أن القيادة القوية ضرورية لتمكني األمم املتحدة من التحدث بصوت             - 120
والقيادة القوية تعين وجود مديرين من ذوي الرؤية والكفـاءة          . واحد على املستوى القطري   

درة على التفاوض باسم منظومـة      واخلربة الذين أنيطت م السلطات الضرورية، ولديهم الق       
 وضمان تنفيذه عن طريق توجيـه       “الواحد”األمم املتحدة، وذلك لتكوين الربنامج القطري       

العملية اجلماعية للتعبئة، وحتديد األولويات، وتوزيع املوارد، ويف الوقت نفسه اخلضوع فردياً            
يع القادة العمـل بفعاليـة      وال يستط . للمساءلة عن أعماهلم من قبل جملس الرؤساء التنفيذيني       

 .دون سلطات ومساءلة، وأفرقة وهياكل إدارية فعالة
وأما املديرون من أصحاب الرؤية والكفاءة واخلربة فال ينبغي اختيـارهم إالّ مـن               - 121

وبدالً من تدريب املديرين، يفضل حتديد املديرين       . خالل عملية تنافسية منظمة تنظيماً جيداً     
 .ات اإلدارية وتطوير هذه الكفاءاتمن بني ذوي الكفاء

ومسألة الشخصيات هي يف الواقع العقبة الكربى الـيت تعتـرض سـبيل حتقيـق                - 122
 يف املائة من الردود على االستبيان الذي        41االتساق على املستوى امليداين، حبسب      /التكامل

 . أعده املفتش
وارد البـشرية الـذي صـدر يف        وذكر األمني العام يف تقريره عن االستثمار يف امل         - 123

 أن جاً أكثر صرامة وانتظاماً سوف ينشأ الختيار كبار املـسؤولني            2006أغسطس  /آب
، مبا يف ذلك اختيار مسؤويل عمليات السالم، ويأخذ هـذا النـهج             )برتبة مدير وما فوقها   (
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س بإجراء مقابالت على أساس الكفاءات وبطرق تقييم أخرى الختيار املسؤولني على أسـا            
 .)84(“سجل سليم حافل باخلربة اإلدارية والقيادية الناجحة”

ويف هذا الصدد، الحظ املفتش أن لدى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي نظاماً متطوراً              - 124
جداً وقائماً منذ أمد بعيد الختيار املنسقني املقيمني ملنظومة األمم املتحدة، والحظ يف الوقت              

اص لألمني العام يعترب يف أحيان كثرية تعييناً سياسياً يتواله مكتـب            ذاته أن اختيار املمثل اخل    
ونتيجة لذلك، فإن اختيار القادة يف البعثات املتكاملة عملية شخصية إىل حـد             . األمني العام 

ولذلك فإنـه   . بعيد جداً، حيث يكون دور األفراد يف األفرقة دوراً حامساً يف ضمان جناحها            
 كفاءات إدارية حمددة واختبار هذه الكفاءات، وعدم االعتماد علـى           من املهم االعتماد على   

 .الكفاءات الفنية الظاهرة فقط
ومن الواضح أن الشروط اليت يتعين توفرها يف نوع معني من القادة قد تتغري حبسب                - 125

ولذلك، ورغم وجود جمموعـة    . تطور حالة البلد وحاجاته حىت يف أثناء الدورة الزمنية للبعثة         
من السمات الرئيسية العامة ووجود نصوص اختصاصات عامة، ميكن تصميم جمموعة مسات            

 .رئيسية حمددة بدرجة أكرب للتكيف مع الظروف اليت تقتضي تلبية احتياجات أكثر حتديداً
ومـن   .)85(ويعترب التنويع اجلنساين والثقايف أيضاً عامالً مهماً يف قيم األمم املتحدة           - 126

 مل يكن يف صفوف املمثلني الشخصيني لألمني        2009نوفمرب  / تشرين الثاين  املؤسف أنه حىت  
 وفيمـا  )86( يف املائة من املنسقني املقـيمني  32العام إالّ أربع نساء فقط، بينما تشكل النساء         

 يف املائة من رؤساء البعثـات املدنيـة         46يتعلق بالتمثيل اجلغرايف، فإن األوروبيني يشكلون       
 .رؤساء البعثات العسكريني يف املائة من 50و

ويرى املفتش أن من العوامل الرئيسية لضمان صدقية عملية االتـساق والتكامـل              - 127
مشاركة مجيع أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية على قدم املـساواة يف نظـام االختيـار،                

ـ            هم وممارسة احلق يف اقتراح أمساء املرشحني، وفحصهم، واالعتراض على ترشيحهم، وتزكيت
 .للموافقة من قبل جملس الرؤساء التنفيذيني

أخرياً وليس آخراً، ينبغي للدول األعضاء أن تكون مسؤولة عن اقتراح مرشـحني              - 128
ذوي قيمة عالية، وذلك بتحديد طاليب الوظيفة احملتملني على املستوى الوطين مث تعريفهم ببيئة              

 .األمم املتحدة

__________ 

)84( A/61/255، 316 الفقرة. 

)85( A/RES/62/155. 

 .131 الفقرة انظر )86(
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 اختيار املنسقني املقيمني -جيم  

عمليـة اختيـار وتعـيني    ) 2000يف عام (خلصت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية     - 129
 :املنسقني املقيمني على النحو التايل

عند شغور منصب املنسق املقيم، يدعو مدير برنامج األمـم املتحـدة             )أ( 
 ويعترب الرد علـى   . اإلمنائي وكاالت األمم املتحدة إىل تسمية مرشحني لتقييم كفاءام        

وإذا تـابع املرشـح طلبـه، قامـت         . املرشح رداً سرياً ويترك له إطالع وكالته عليه       
الوكالـة باستعراض نتيجـة التقييم والبت يف التقدم أو عدم التقـدم بالترشـيح إىل             

 الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت؛
ضـافة  وإ.  وكالة 11يتألف الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت من         )ب( 

إىل ذلك، يطلب إىل ممثلني عن إدارة شؤون اإلعالم، وإدارة السالمة واألمن، ومكتب تنسيق              
الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني املـشاركة يف أعمـال             
الفريق عند مناقشته تعيينات املنسقني املقيمني للعمل يف البلدان اليت تواجه حـاالت طارئـة               

قدة والبلدان اليت يتولّى املنسقون املقيمون فيها إدارة مراكز األمم املتحـدة لإلعـالم يف               مع
 الوقت ذاته؛

يتوىل الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت مسؤولية النظر قبل التقيـيم     )ج( 
ويوصي الفريق مـدير برنـامج األمـم      . فيما إذا كان املرشحون لوظائف معينة مناسبني هلا       

وأما املرشحون الذين جيدهم الفريق     . دة اإلمنائي باملرشحني املناسبني الختيار أمساء منهم      املتح
 مناسبني لكنهم ال خيتارون لوظيفة معينة فيشكّلون جمموعة مرشحني مللء شواغر مقبلة؛

قبل اختاذ قرارات بشأن تسمية املنسقني املقيمني لتقدميها إىل األمني العـام،             )د( 
ربنامج اإلمنائي مع الرؤساء التنفيذيني أعضاء اللجنة التنفيذية موعة األمـم           يتشاور مدير ال  
مث يطلب مدير الربنامج إىل أعضاء جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وآخـرين            . املتحدة اإلمنائية 

وبعد موافقة األمني العام علـى املرشـح،        . يستشارون عادة يف عملية االختيار إبداء آرائهم      
 أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني غري األعضاء يف الفريق االستشاري املشترك بـني             يطلب إىل 

مث حيال الترشيح إىل البعثة املعنية للحـصول        . الوكاالت إجازة الترشيح بإبداء عدم االعتراض     
 .على قبول احلكومة به

مليات وتلقى املفتش قبيل انتهائه من وضع هذا التقرير تعليقات من مكتب تنسيق ع             - 130
إدارة الدعم امليداين تشري إىل اعتماد جمموعـة األمـم          /التنمية وإدارة عمليات حفظ السالم    

 إجراءات عمالنيـة موحـدة جديـدة    2009نوفمرب / تشرين الثاين 30املتحدة اإلمنائية يف    
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وهذه اإلجراءات اجلديدة تشكل على ما      . وضعها الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت     
ويأسف املفتش ألنه مل يتمكن من تقييم اإلجراءات اجلديدة لتبين ما إذا            . ناً للعملية يبدو حتسي 

 .كانت متثل فعالً حتسيناً للعملية بسبب ورودها متأخرة ونظراً إىل ضرورة إجناز التقرير
 32أو  ( امرأة   41، كان يف عداد املنسقني املقيمني       2009مارس  /وحىت آذار  - 131

 منسقاً مقيماً   43 ، و ) يف املائة  49(سقاً مقيماً من بلدان اجلنوب،       من 64 ، و )يف املائة 
ورغم أن ذلـك    . )87(اختريوا من خارج برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      )  يف املائة  33(

. يشكل خطوة إىل األمام، ال يزال التساؤل يثار حول الرتاهة، وذلك لعـدة أسـباب              
.  مسؤولني أمام مدير الربنامج اإلمنائي     وأحد أهم هذه األسباب كون املنسقني املقيمني      

ويف الواقع، أدى دور برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كجهة مسؤولة عـن إدارة نظـام               
 املتحدة اإلمنائية يف دعم ذلك النظام إىل الشعور بوجـود           املنسقني املقيمني وجمموعة األمم   

 .تعارض بني مصاحل الربنامج ومصاحل النظام
سئلة املفتش يف أثناء مقابالته، أشار مسؤولو بعض املنظمـات إىل           ورداً على أ   - 132

أم ال يشعرون بأم ميلكون عملية االختيار ألن مشاركتهم جتـري علـى مـستوى           
إدارات املوارد البشرية، وألن مرشحيهم مل خيتاروا يف اية املطاف، وألن اإلجـراءات        

 .اليت طبقت تفتقر إىل الشفافية
امج األمم املتحدة اإلمنائي من جهته إىل أن املؤسسات مل تقـدم عـدداً              وأشار برن  - 133

كافياً من املرشحني الذين يستوفون شروط املستوى املطلوب، وسلّم يف هذا الـصدد بـأن               
 .النظام ميثل استرتافاً ألفضل املديرين يف تلك املؤسسات

 اختيار املمثلني اخلاصني لألمني العام - دال 

ملية اختيار املنسقني املقيمني، يعترب اختيار املمثلني اخلاصني لألمني العـام           خالفاً لع  - 134
إدارة الدعم امليـداين    /وقد وضعت إدارة عمليات حفظ السالم     . عملية سياسية بدرجة أكرب   

اختصاصات وسجالً باملرشحني احملتملني لكل وظيفة، وميكن الدول األعـضاء أن تـسمي             
 .)88(مرشحني هلا بصورة اعتيادية

__________ 

 .2009يونيه /إحصاءات مقدمة إىل الس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف حزيران )87(

 بشأن تعزيـز إدارة الـشؤون   2008ديسمرب  / كانون األول  24ؤرخ   امل 63/261انظر قرار اجلمعية العامة      )88(
األمهية املستمرة لدور األمني العام، عنـد تعيينه ملمثليـه   ” منه   12 يف الفقـرة    اجلمعيةالسياسية الذي أكدت    

 .“ومبعوثيه اخلاصني، يف ضمـان أعلى معايري االستقامة والكفاءة والرتاهة واالقتدار املهين
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 من قبل املمثلني اخلاصني لألمني العـام ونـواب          “اعتمار قبعات ألدوار متعددة   ” - هاء 
 منسقي الشؤون اإلنسانية/املنسقني املقيمني/املمثلني اخلاصني

واملنـسقني  /إن املمثلني اخلاصني لألمـني العـام ونـواب املمـثلني اخلاصـني             - 135
 يعتربون نوعـاً    “عات ألدوار متعددة  رون قب يعتم”ومنسقي الشؤون اإلنسانية الذين     /املقيمني

ويف ايـة تـشرين     . جديداً نسبياً من املوظفني يف النظام ظهر عند إنشاء البعثات املتكاملة          
 وظيفة ويتوقـع أن يـستمر       12اصب  ، بلغ عدد ما أنشئ من هذه املن       2009نوفمرب  /الثاين

 .االزدياد يف
دة إىل شخص واحـد واحتمـال نـشوء         وعند النظر إىل تنوع املسؤوليات املسن      - 136

تضارب يف املصاحل جراء تعدد املرجعيات، قد مييل املرء ألول وهلة إىل االعتقاد بأن أداء هذه                
وعلى العكس من ذلك،    .  أداء غري فعال   “اعتمار قبعات ألدوار متعددة   ”الوظيفة اليت تتطلب    

 ليس كذلك، وهذا مـا تؤكـده        هناك اليوم إقرار عام، وإن بعد شيء من التردد، بأن األمر          
وفيما وافق حنو نصف الذين أجـابوا علـى         . الردود على استبيان وحدة التفتيش املشتركة     

على القول إن املهام املختلفة قد تتضارب يف بعـض األحيـان، مل             )  يف املائة  54(االستبيان  
ِلـم املفـتش أن     ويف هذا الصدد، ع   . على القول بالفصل بينها   )  يف املائة  85(توافق األغلبية   

الفريق العامل املعين بتعزيز نظام منسقي الشؤون اإلنسانية الذي أنـشأته اللجنـة الدائمـة               
املشتركة بني الوكاالت سيستعرض مسائل إحداها مسألة الظروف اليت قد تؤدي إىل فـصل              

 .مهمة الشؤون اإلنسانية عن غريها
ة تتضارب يف بعض األحيان يتطلب      ومن الواضح يف نظر املفتش أن أداء مهام متنوع         - 137

كفاءات حمددة مثل سالمة التقدير ومهارات الوصل اليت يتوقع توفرها لدى موظفني معيـنني              
وفيما يتعلق بأماكن عمل املسؤولني، الحظ املفـتش يف أثنـاء           . على هذه املستويات الرفيعة   

 أماكن البعثة أو يف مكاتـب       زياراته امليدانية أن أصحاب هذه املناصب لديهم مكاتب إما يف         
ويبـدو أن هـذا     . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو يف كليهما وأم يقسمون وقتهم بينهما          

 .الترتيب الثاين هو األكثر فعالية
وعلى العكس من ذلك، فإن املفتش حيبذ فصل وظيفة املمثل املقيم لربنامج األمـم               - 138

 الذي أُقيم عند إنشاء وظيفة املدير القطري لربنـامج          “اقياجلدار الو ”وأما  . املتحدة اإلمنائي 
األمم املتحدة اإلمنائي فقد يفي بغرضه يف وظيفة املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي               

اعتمـار قبعـات    ”أيضاً، إذ يضيف مزيداً من االستقالل والرتاهة إىل الوظيفة اليت تقتـضي             
 .“ألدوار متعددة
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ا يتعلق باختيار املمثلني الشخـصيني لألمـني العـام ونـواب املمـثلني              وأما فيم  - 139
واملمثلني املقيمني لربنامج األمـم     /ومنسقي الشؤون اإلنسانية  /واملنسقني املقيمني /الشخصيني

، فإن املفتش يـدرك أن املمـثلني        “يعتمرون قبعات ألدوار متعددة   ”املتحدة اإلمنائي الذين    
هم األمني العام يف الوقت احلاضر، بينما يسمى اآلخرون اآلن مـن            اخلاصني لألمني العام يعين   

 .خالل عملية الفريق االستشاري املشترك بني الوكاالت، وبعد ذلك يعينهم األمني العام
إدارة الدعم امليداين، وإدارة الشؤون السياسية      /وحتاول إدارة عمليات حفظ السالم     - 140

م املتحدة اإلمنائية يف عملية اختيار املرشـحني لتلـك          العمل على حنو أوثق مع جمموعة األم      
ويرى املفتش أن هـذا     . املناصب، وذلك مثالً من خالل املشاركة يف أفرقة إجراء املقابالت         

 .احلل يفضل على إنشاء هياكل جديدة ووضع شروط جديدة
 
 11املعيار  

نفيـذيني لـضمان    وجود عملية اختيار لقادة البعثات من خالل جملس الرؤساء الت          
تعيني مديرين ذوي مؤهالت عالية وهلم سلطة كاملة على ممثلي مجيع مؤسسات منظومـة              

 .األمم املتحدة يف البلد
  

 :وذلك من خالل ما يلي
 تغيري اللقب احلايل للمنسق املقيم وجعله ممثل منظومة األمم املتحدة؛ )أ( 
 لته بالذات؛عملية اختيار مصممة وفقاً حلاجات البلد وحا )ب( 
مشاركة مجيع وكاالت األمم املتحدة املوجودة يف البلد مشاركة قائمة على            )ج( 

 قدم املساواة وعلى احلقوق ذاا يف اقتراح وفحص ورفض وتسمية املرشحني؛
إدارة العملية بواسطة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وتعيني املرشحني من           )د( 

 تشاور مع جملس الرؤساء التنفيذيني وجملس األمن؛ِقبل األمني العام بعد ال
 فصل وظيفة املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عن غريها؛ )ه( 
 اقتراح الدول األعضاء أمساء مرشحني ذوي قيمة كبرية؛ )و( 
 تقييم املهارات اإلدارية للمرشحني؛ )ز( 
 .ين وفقاً لقيم األمم املتحدةحتقيق التنويع يف التوزيع اجلغرايف واجلنسا )ح( 
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 تدريب القادة وتطويرهم - واو 

 مـن   “كاٍف”انقسمت الردود على استبيان املفتش بالتساوي بني قائل بتلقي قدر            - 141
 بـصدد التكليـف بتـويل       “تعريـف /عدم تلقي تـدريب   ” بـالتعريف وقائل   /التدريب
 .قيادية مناصب
ائية عدداً من الربامج التدريبية بـدعم       وقد وضعت جمموعة األمم املتحدة اإلمن      - 142

من كلية منظومة األمم املتحدة لتعزيز نظام املنسقني املقيمني؛ ويتسم بعض هذه الربامج 
التدريب التعريفي للمنسقني املقيمني    : بطابع عام ويتعلق بعضها اآلخر مبهام حمددة مثل       

ة املنسقني املقيمني يف أثناء الذين يشغلون هذه املناصب للمرة األوىل، واجتماعات إحاط
اخلدمة، والتدريب على تقييم األداء انطالقاً من املهارات، وبناء األفرقـة، وعمليـات             
اإلصالح باألمم املتحدة والربجمة القطرية، ومنتجعات التخطيط االستراتيجي يف إطـار           

 .عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
سالم برناجماً تعريفياً لكبار القادة، وهـو برنـامج         وأنشأت إدارة عمليات حفظ ال     - 143

مثل املمثلني اخلاصني لألمني العام، ونواب املمثلني اخلاصـني،         (خمصص لكبار قادة البعثات     
، واملـشاركة فيـه     )وقادة القوات، ومفوضي الشرطة، ورؤساء األركان، ورؤساء البعثات       

وإضـافة إىل ذلـك، تـنظم إدارة    . باملهمةإلزامية يف أثناء األشهر الستة األوىل من التكليف     
وأخـذت هـذه    . عمليات حفظ السالم دورات لكبار قادة البعثات مرة أو مرتني يف السنة           

اإلدارة ترى تدرجيياً وجود ترابط أوثق بني املشاركة يف الدورات واإليفاد إىل امليدان، رغـم               
أيضاً برناجماً لتنميـة القـدرات      وأنشأت األمم املتحدة    . أن هذا الترابط مل يكن قائماً دوماً      
، وأيد جملس الرؤساء التنفيذيني قيـام كليـة         2- ومد 1-القيادية للمديرين من الرتبتني مد    

موظفي منظومة األمم املتحدة بإنشاء برنامج شبكة اإلدارة العليا لتنمية القـدرات القياديـة              
ج التعريف وفقاً للجـدول     ويعتقد املفتش أنه ينبغي تعديل برنام     . )89(املشترك بني الوكاالت  

 .الزمين لبعثات حفظ السالم، كما ينبغي جعله إلزامياً للمديرين قبل إيفادهم إىل امليدان
وكرس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضاً إقامة مناسبة تعريف ملنسقي الشؤون            - 144

 جمموعـةً مـن     اإلنسانية يشاِرك فيها منسقون للشؤون اإلنسانية سابقون وحمتملون، وأنشأ        
بنظام إحاطة وتعلُّم يتألف من أربع      ”سيلتحقون  ) تضم ممثلني ملنظمات غري حكومية    (هؤالء  

 . )90(“مراحل ويستغرق فترة سنة واحدة

__________ 

 .320-319، الفقرتان A/61/255الوثيقة  )89(

 . أعاله80انظر احلاشية  )90(
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وتدريب األفرقة ضروري أيضاً؛ غري أنه من املستحيل إجراؤه يف وقت التعـيني ألن    - 145
نون مجيعاً يف وقت واحد، ولكن ذلك ممكـن         البعثات ال يعي  /قادة فرق األمم املتحدة القطرية    

ويف هذا الصدد، أنشأ مكتب تنسيق      . من خالل أفرقة التدريب املتنقلة اليت جتول على املناطق        
 برناجماً تدريبياً على القدرات القياديـة علـى مـستوى           2007الشؤون اإلنسانية يف عام     

ـ       /اموعة اؤهم يف قائمـة جمموعـة مـن        القطاع للرؤساء أو األفراد احلاليني املدرجة أمس
وهذا الربنامج ميكن أن يكون جتربة حتظى باهتمام يستدعي تكرارها خارج جمال            . اموعات

 .الشؤون اإلنسانية
 
 12املعيار  

 .التعريف الالزم ألداء مهامهم بفعالية/يتلقى القادة التدريب 
 

 :وذلك من خالل ما يلي
 بالتنسيق مع كلية موظفي منظومة األمم       تدريب للقادة /إنشاء منوذج تعريف   )أ( 

 املتحدة، على أن يكون خمصصاً للحاالت واحلاجات القطرية املختلفة؛
أفرقة تدريب متنقلة تقدم تدريباً مجاعياً لقادة فرق األمم املتحـدة القطريـة     )ب( 

 والبعثات حبسب املنطقة؛
 .تنظيم التدريب يف جمموعات حبسب املوضوع )ج( 

 طة بدون مساءلةال سل - زاي 

وهذا املبدأ  . ينبغي عدم منح سلطة بدون مساءلة وعدم وجود مساءلة بدون سلطة           - 146
كرسته اجلمعية العامة وجملس الرؤساء التنفيذيني عندما وافقا على اإلطار املعياري املقترح من             

يفتقرون إىل  أما املمثلون اخلاصون لألمني العام ف     . (JIU/REP/2004/5)وحدة التفتيش املشتركة    
ويفتقر املنسقون املقيمـون إىل الـسلطة       . السلطة وال خيضعون للمساءلة يف الوقت احلاضر      

الالزمة إلدارة فرق األمم املتحدة القطرية والرقابة عليها، ولكنهم خيضعون لقدر من املساءلة             
 ويف الوقـت . ألن أداءهم يقاس مبدى قدرم على دفع جدول األعمال اإلصـالحي قُـدماً         

احلاضر، ال يؤدي إىل حل هذه املسألة ال املبادئ التوجيهية اليت وضعتها جلنة التنسيق اإلدارية               
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1999يف عام   
غـري أن   . وال املذكرات التوجيهية اليت صدرت عن األمني العام الحقـاً          )91(

 املـؤرخ   (A/63/881-S/2009/304تقرير األمني العام عن بناء السالم بعـد الـرتاع مباشـرة             
وخطة التنفيذ اليت وضعها الحقاً استجابةً ملشاعر القلـق لـدى    ) 2009يونيه  /رانحزي 11

الدول األعضاء إزاء غياب األداء الفعال واملنسق يف حاالت ما بعد الرتاع، ينبغي اعتبارمهـا               
ويطلَب حالياً إىل املمثلني اخلاصني لألمني العام وغريهم من رؤسـاء           . حماولة لتصحيح احلالة  

 .السالم والبعثات السياسية أن يتوصلوا إىل اتفاقات مع األمني العامبعثات حفظ 
وأما املبادئ التوجيهية املتعلقة بسري نظام املنسقني املقيمني فتـشري إىل أن املنـسق               - 147

املقيم مسؤول عن قيادة الفريق، ويتوقع من أعضاء نظام املنسقني املقيمني أن يقدموا دعمـاً               
وينبغي للممثل اخلاص لألمني العام أن يتشاور وينـسق بانتظـام مـع     . كامالً لسري نظامهم  

أو منسق الشؤون اإلنسانية ومع الفرقة القطرية، لالستفادة من خربام الفنية،           /املنسق املقيم و  
 .)92(ووضع استراتيجية واضحة، وتبادل املعلومات، ال سيما فيما يتعلق مببادرات بناء السالم

ملفتش بأن الوصف الوظيفي واالختصاصات لنظام املنسقني املقـيمني قـد   وقد أُعِلم ا   - 148
اعتمدت من ِقبل جمموعة    /أُقرت(جرى تأوينه باعتماد وتنفيذ نظام مساءلة إدارية وخطة لتنفيذه          

 ).على الترتيب  2009يناير / وكانون الثاين2008أغسطس /األمم املتحدة اإلمنائية يف آب
مذكرة توجيهية بشأن العالقات بني ممثلي األمـني العـام،          ”نونة  وأما املذكرة املع   - 149

 2000ديـسمرب  / الصادرة يف كانون األول   “واملنسقني املقيمني، ومنسقي الشؤون اإلنسانية    
فتنص حتديداً على كَون املمثل اخلاص لألمني العام مسؤوالً عن تقدمي التوجيـه الـسياسي               

باع ج منسق ومتسق من ِقبـل مجيـع العناصـر      لوجود األمم املتحدة كله، واحلث على ات      
 .املكونة لوجود األمم املتحدة يف البلد

 الـصادرة   “مذكرة توجيهية بشأن البعثات املتكاملة    ”وأما املذكرة املنقحة املعنونة      - 150
 فتنص على أن للممثل اخلاص لألمني العام يف البعثات املتكاملة سلطة عامـة              2006يف عام   

ألمم املتحدة، وعلى أنه ميثل األمني العام، ويتكلم باسم األمم املتحدة، ويـضع             على أنشطة ا  
اإلطار العام الذي يوجه أنشطة البعثة وفرقة األمم املتحدة القطرية ويضمن اتباع اجلميع جاً              

يعتمـر  ”منسق الشؤون اإلنسانية الذي     /املنسق املقيم /ويعترب نائب املمثل اخلاص   . )93(منسقاً
__________ 

، أُقرت باسـم جلنـة التنـسيق        “املبادئ التوجيهية للجنة التنسيق اإلدارية بشأن سري نظام املنسقني املقيمني         ” )91(
اإلدارية من ِقبل اللجنة االستشارية املعنية باملسائل الربناجمية والتنفيذية يف دورا اخلامسة عـشرة، نيويـورك،                

 .21، الفقرة 1999سبتمرب / أيلول21-24

 .7، الفقرة )1998أغسطس / آب3 (“التوجيهات املوحدة للممثل اخلاص لألمني العام” املرجع نفسه، و )92(

 . أعاله10 ةانظر احلاشي )93(
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 صلة الوصل الرئيسية بني البعثة وفرقة األمم املتحدة القطرية، ويتوىل           “دوار متعددة قبعات أل 
مسؤولية التنسيق يف فرقة األمم املتحدة القطرية، ومسؤولية التخطيط والتنسيق يف العمليـات             
اإلمنائية واإلنسانية وفقاً لصفته ذات الصلة كمنسق مقيم ومنسق للشؤون اإلنسانية، ويقـيم             

ويف .  باحلكومات، واجلهات املاحنة، وغريها من الشركاء اإلمنائيني هلذا الغرض         صالت وصل 
 أيضاً، وافق األمني العام على املبادئ التوجيهية لعمليات التخطـيط املتكامـل             2006عام  

للبعثات، وعلى إنشاء أو استمرار فرق عمل على مستوى املقر لكل وجود متكامل، وذلـك             
مليداين بالدعم والتوجيه للسياسات العامة يف شكل متسق وثابت،         بغية ضمان تزويد الوجود ا    

 وجـوداً أن تقـيم قـدرة        19وطلب إىل كل واحد من أشكال هذا الوجود البالغ عددها           
مشتركة للتحليل والتخطيط وأن تضع وإطاراً استراتيجياً متكامالً يظهـر يف مجيـع أدوات              

ويذكر مرة  . زنة، وأن تستفيد من هذه األدوات     األمم املتحدة األخرى للتخطيط والربجمة واملي     
أخرى أن تلك املبادئ التوجيهية ليست ملزمة جلميع اجلهات الفاعلة املشاركة يف عمليـات              

 .التخطيط املتكامل للبعثات
 فريـق   2006مارس  /وأما إطار املساءلة للمنسقني املقيمني، الذي وضعه يف آذار         - 151

 موعة األمم املتحدة اإلمنائية، عمالً بطلب اجلمعيـة العامـة           قضايا املنسقني املقيمني التابع   
الوارد يف االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية مـن              

، فال يضيف الكثري إىل املبادئ التوجيهية آنفة الذكر، ما عدا إدراج إشارة إىل              )94(أجل التنمية 
 تنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وتقـدمي          مسؤولية املنسق املقيم عن رصد    

 .تقارير عن ذلك التنفيذ، ودعم تعبئة املوارد ألجله
وأما الكالم الذي ورد آنفاً بشأن سلطات ومسؤوليات املمثلني اخلاصـني لألمـني      - 152

 “دوار متعددة يعتمرون قبعات أل  ”العام، واملنسقني املقيمني، ونواب املمثلني اخلاصني الذين        
وال يزال الغمـوض يكتنـف      . فهو كالم عام جداً، وتكاد ال ترد فيه أي إشارة إىل املساءلة           

وقـد  . الكثري من املسائل اليت تتعلق بسلطات هؤالء القادة، ال سيما يف البعثات غري املتكاملة             
 .يؤدي هذا الغموض إىل نشوء توتر بينهم

ع املمثلني اخلاصني لألمني العـام واملنـسقني        وعالوة على ذلك، فإنه ليس يف وس       - 153
املقيمني التأثري يف تعيني أو إقالة أعضاء فرق األمم املتحدة القطريـة، ولـيس يف وسـعهم                 

 .)95(“األمم املتحدة الواحدة”املشاركة يف تقييم مسامهتهم يف مبادرة 

__________ 

 .58، الفقرة 59/250القرار  )94(

 .41، الفقرة E/2004/4 - DP/2004/12، وJIU/REP/2005/02: انظر )95(
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 اخلاصني لألمني العام    وأخرياً فإن أداء املنسقني املقيمني خيضع للتقييم، لكن املمثلني         - 154
ونظام تقييم أداء املنسقني املقيمني الذي جيريه مديرون إقليميـون          . ال يقيمون تقييماً منتظماً   

ويتوىل تقييم املنسقني املقيمني منذ عـام       . من عدة وكاالت نظام مربك وبطيء إىل حد بعيد        
إلقليميني حول تقيـيم    الدورة اخلاصة لفريق املديرين ا    ( هيئة مشتركة بني الوكاالت      2007

مبسامهة من أعضاء فرق األمم املتحدة القطريـة  ) فرق األمم املتحدة القطرية   /املنسقني املقيمني 
 . درجة180من خالل تقييم 

وقد تأكد املفتش يف أثناء زياراته من أن التحدي الذي جيسده موضوع سـلطات               - 155
ملقيمني هو حتٍد واحد وحقيقـي ومل يـتم         ومساءلة املمثلني اخلاصني لألمني العام واملنسقني ا      

 .التوصل إىل حل له

 13املعيار  

 على املستوى القطري السلطات الالزمة وخيضع للمـساءلة         “القائد الواحد ”مينح   
 .“اخلطة الواحدة”يف آلية جملس الرؤساء التنفيذيني توخياً للنجاح يف تنفيذ 

 
 :وذلك من خالل

دة إىل ممثل منظومة األمم املتحـدة لـضمان         حتديد نطاق السلطة املسن    )أ( 
 األمـم   فـرق التكامل على املستوى القطري، مبا يف ذلك الـسلطة علـى            /االتساق
 القطرية؛ املتحدة
 األمـم   فـرق الوضوح وعدم الغمـوض يف التسلـسل القيـادي يف            )ب( 
 القطرية؛ املتحدة
أوامر يف   و  يف الصكوك اإلدارية    للغري  السلطات إلسنادالتحديد الواضح    )ج( 

 فيما يتعلق جبميـع   للغري السلطة إسنادشاملة، مبا يف ذلك     التوائمة و املالتفويض الفردية   
 املوارد املالية والبشرية؛

تقييم ممثل منظومة األمم املتحدة من خالل نظم املساءلة القائمة على أساس             )د( 
 األداء، ومساءلة هذا املمثل مساءلة فعلية عما يتحقق من نتائج؛

الفريـق  (تقييم مهاراته اإلدارية بواسطة جمموعة األمم املتحـدة اإلمنائيـة            )ه( 
يف حالة املنسق املقيم ويف حالة من له وجـود يف فـرق    ) االستشاري املشترك بني الوكاالت   
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األمم املتحدة القطرية، وبواسطة األمني العام يف حالة املمثل اخلاص لألمـني العـام وذلـك        
 إدارة الشؤون السياسية؛/إدارة الدعم امليداين/مليات حفظ السالممبسامهة من إدارة ع

مشاركة املمثل يف تقييم أداء أعضاء فرقة األمم املتحدة القطرية من حيـث              )و( 
 ؛“اخلطة الواحدة”التكامل ويف تنفيذ /مسامهتهم يف عملية االتساق

 .آليات منشأة حلل مشاكل االختالف يف حالة البعثات املتكاملة )ز( 

 شروط اخلدمة - حاء 

يعين املمثلون اخلاصون لألمني العام عادة برتبة وكيل األمني العام ألم يعـاجلون              - 156
، تتطلب درجة عالية من الـسلطة الـسياسية واملهـارة           “كبرية ومعقدة سياسياً  ”حاالت  

ب األحيـان   الدبلوماسية، مبا يف ذلك معاجلة املشاكل على أعلى املستويات الوطنية، ويف أغل           
وحتتاج بعض البعثات إىل نائب أو نائبني يعينـان         . )96(على مستوى رئيس الدولة أو احلكومة     
وأمـا املمثلـون    . ، كما يف حالة قـادة القـوات       2-برتبة األمني العام املساعد أو برتبة مد      

ويف  2-التنفيذيون وممثلو األمني العام فيعينون عادة برتبة األمني العام املساعد وبرتبـة مـد             
ـ            سب درجـة التعقيـد يف      بعض احلاالت االستثنائية برتبة وكيل األمني العـام وذلـك حب

يعين املنسقون املقيمون، واملديرون القطريون، والرؤساء احملليون للوكاالت برتبة          وقد .البعثة
 ال ترتبط بالضرورة مبسألة الـسلطة، إال أن         “القائد الواحد ”ورغم أن رتبة    . 2-مد/1-مد

. تأثرياً يف بعض احلاالت عندما يكون أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية بالرتبة ذاـا             للرتبة  
 ال يعين إطالقاً سلطة فردية الختاذ القرارات، فهـذه نتيجـة            “القائد الواحد ”غري أن مفهوم    
 صالحية ضمان تنفيذ القرارات اجلماعية لفرق األمم        “القائد الواحد ”ومينح  . لعملية مجاعية 

 . القطرية ويساَءل عن ذلكاملتحدة
وفيما يتعلق بشروط اخلدمة، يشري تقرير األمني العام عن االسـتثمار يف املـوارد               - 157

 وأولئـك   300البشرية إىل وجود اختالفات كبرية بني املوظفني املعينني يف إطار اموعـة             
بعثـات وأولئـك     املعينني يف    100، وبني موظفي اموعة     100املعينني يف إطار اموعة     

املنتدبني من املقر، وكذلك بني املوظفني الذين يعملون يف عمليات السالم وأولئـك الـذين               
وترتبط هذه االختالفـات بتـصنيف البعثـات        . يعملون يف صناديق األمم املتحدة وبراجمها     

باعتبارها بعثات يسمح فيها أو ال يسمح فيها باصطحاب أفراد األسرة، وبدفع التعويـضات              

__________ 

 .5قرة ، الفA/C.5/48/26الوثيقة  )96(
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نفاق على أسرة معيشية ثانية، وبنطاق نظام االستراحة واالستجمام، وحبساب مدفوعات           لإل
 .)97(اخلطر، وبدفع املبالغ املقطوعة مقابل مستحقات السفر

ويسلِّم املفتش بإحراز قدر من التقدم يف املواءمة بني شروط اخلدمة، وبـأن العمـل                
 كـانون   24 املـؤرخ    63/250ارها  ووافقت اجلمعية العامة يف قر    . مستمر يف هذا اال   

 على جمموعة من اإلصالحات يف إدارة املوارد البشرية، وقد بدأ نفاذ            2008ديسمرب  /األول
ويستمر بذل اجلهود ملعاجلة الغـنب يف معاملـة         . 2009يوليه  / متوز 1هذه اإلصالحات يف    

 .املوظفني يف مقار العمل اليت ال يسمح فيها باصطحاب أفراد األسرة
ومن الصعوبة البالغة االحتفاظ مبوظفني ذوي كفاءات عالية، وتـسجل معـدالت             - 158

 يف املائـة بالنـسبة      30 يف املائة ومعدل دوران قدره       26  و 22تتراوح بني   ”شغور عالية   
 يف املائة يف مؤسسات منظومـة األمـم         8، وذلك مقارنة مبعدل أقصاه      )98(“للوظائف الفنية 

ومن الواضح أن القادة ال يستطيعون النجاح يف مهـامهم          . يداناملتحدة األخرى املمثلة يف امل    
بـدء العمـل    ) أ: (ولذلك اقترح األمني العام   . االستراتيجية بدون دعم من موظفني مؤهلني     

بعقد واحد ملوظفي األمم املتحدة وفق جمموعة واحدة من قواعد النظام اإلداري للمـوظفني،        
، وبـشروط خدمـة   )مؤقت وحمدد املدة ومـستمر (على أن يكون التعيني على ثالثة أنواع        

، وعلى أن تتباين وفقاً لطـول مـدة         100مكافئة لشروط اخلدمة بعقود يف إطار اموعة        
ومواءمة شروط خدمة موظفي األمانة العامة يف امليدان مـع شـروط خدمـة       )ب(اخلدمة؛  

منية، والعمل بنـهج    املوظفني يف مؤسسات أخرى بتصنيف البعثات امليدانية تبعاً للمراحل األ         
العمليات اخلاصة يف مراكز العمل اليت ال يسمح فيها باصطحاب أفراد األسـرة، ومراجعـة               

 .)99(نظام إجازات االستراحة بطرق منها دفع مبالغ مقطوعة
ونظراً إىل التكاليف السنوية املتكررة اليت تترتب على هذه االقتراحات، واليت تقدر             - 159
 أن )100(ر من دوالرات الواليات املتحدة، قـررت اجلمعيـة العامـة    مليون دوال280مببلغ  

تطلب إىل جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن تنظر يف هذه االقتراحات وأن تقدم إليها تقريراً عـن       
واستنتجت جلنة اخلدمـة املدنيـة      . ذلك يف اجلزء الثاين من دورا احلادية والستني املستأنفة        

2006الدولية يف تقريرها لعام     
العام بشأن األخذ بعقـد     أنه ينبغي تنقيح اقتراح األمني       )101(

__________ 

 .272، الفقرة A/61/255الوثيقة  )97(

 .276املرجع نفسه، الفقرة  )98(

 .4، املقترح 277املرجع نفسه، الفقرة  )99(

 .2006ديسمرب / كانون األول22 املؤرخ 61/244القرار  )100(

)101( A/61/30/Add.1. 
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واحد جلعل هذا االقتراح مطابقاً لإلطار التعاقدي للجنة، وأوصت باإلاء التدرجيي للتعيينات            
حمددة املدة يف أماكن العمل غري املسموح فيها باصطحاب األسرة، واألخذ بدالً من ذلـك               

وقد وافقت اجلمعيـة العامـة علـى ذلـك          .  املكافآت ذاا  بالعقود حمددة املدة ومبجموعة   
 .)102(واعتمدته
وإضافة إىل شروط اخلدمة األقل جاذبية من غريها اليت وصفت آنفاً، فإن التحديات              - 160

 اليت أخذ ا مـؤخراً يف األمـم         “اإللزامية”الراهنة اليت تواجه تنفيذ سياسة تنقل املوظفني        
 يواجهها حىت املوظفون الذين يتنقلون يف النظام طوعاً، حتد من            والتحديات اليت  )103(املتحدة

ويـدرك  . إمكانية إجياد مرشحني مؤهلني لتلبية الطلب املتزايد على املوارد البشرية يف امليدان           
املفتش الصعوبات اليت تواجه التشجيع على التنقل داخل منظومة األمم املتحدة بسبب التباين             

 .الستحقاقات وشروط اخلدمةيف املكافآت وغريها من ا

 هياكل الدعم وآليات التنسيق واختاذ القرار - طاء 

 لتبادل املعلومات، والتنسيق واختاذ القـرار،       تعمل على املستوى امليداين بضع آليات      - 161
ويشرف عليها ممثلون خاصون لألمني العام، ونواب ممثلني خاصني لألمني العـام، ومنـسقو     

 . املقيمونملنسقونالشؤون اإلنسانية، وا
الذي ينعكس يف    )104(وأما اللجان امليدانية اليت أنشئت مبوجب قرار للجمعية العامة         - 162

، والـيت   )105(“املبادئ التوجيهية للجنة التنسيق اإلدارية بشأن سري نظام املنسقني املقـيمني          ”
يرأسـها املنـسق    تتألف من مجيع ممثلي منظومة األمم املتحدة املقيمني وغري املقيمني، واليت            

املقيم، فتقوم باستعراض األنشطة الفنية، والربامج القطرية، والربامج واملـشاريع القطاعيـة،            
 . وتنسق األنشطة املشتركة، وتتفاعل مع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين ومع احلكومات الوطنية

لعناصر الوظيفية  ويف البعثات املتكاملة، يقوم فريق اإلدارة العليا املؤلف من رؤساء ا           - 163
الرئيسية املكونة للبعثة مبساعدة املمثلني اخلاصني لألمني العام برسم وتنفيذ خطـط البعثـة              
مدعوماً يف ذلك بقدرة متكاملة للتخطيط تضم فرقة األمم املتحدة القطرية واملؤسسات املالية             

ة فعالة مشتركة بـني     وأنشأ بعض البعثات املتكاملة أفرقة إداري     . إىل عملية التخطيط والتنفيذ   
__________ 

 .63/250القرار  )102(

 .JIU/REP/2006/7انظر الوثيقة  )103(

 املؤرخ  50/120انظر أيضاً القرار    . 40لفقرة  ، ا 1992ديسمرب  / كانون األول  22 املؤرخ   47/199القرار   )104(
 . 41، الفقرة 1995ديسمرب / كانون األول20

 ). أعاله92انظر احلاشية  (24الفقرة  )105(
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البعثات املتكاملة وفرق األمم املتحدة القطرية واضعاً هلا اختصاصات وخطط عمـل متفـق              
 .عليها كما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

ومن آليات التنسيق امليدانية األخرى املفتوح باب املشاركة فيها جلميع مؤسـسات             - 164
 . ين وفرق إدارة العمليات إلدارة اخلدمات املشتركةاملنظومة فرق إدارة األمن للمجال األم

 أما فيما يتعلق ياكل الدعم، فإن وظيفة املنسق املقيم تتلقى اإلسناد من وحدة - 165
تنسيق، ومتول من صندوق دعم املنسق املقيم وصندوق التنسيق القطري اللذين خيصص         

املتحدة للقدرة األساسية    دوالر من دوالرات الواليات      100 000منهما سنوياً مبلغ    
وميكن تعبئة أموال إضافية مـن      ). وطين واحد ومساعد إداري   /موظف دويل (البسيطة  

، تراوح عدد أفراد اِملالك يف كل 2006ويف عام . وكاالت أخرى أو من ماحنني حمليني
 فرداً يـدعمون أنـشطة فرقـة األمـم          12 و 2 أو   1وحدة من هذه الوحدات بني      

 . )106(القطرية املتحدة
املكاتـب الـيت اسـتجابت      / يف املائة من البعثات    67ويف عمليات السالم، ذكر      - 166

أو موظفني مكرسني للتكامل مع     / أا تضم وحدة واحدة و     2007الستبيان املفتش يف عام     
، ) يف املائـة   93(وقد قامت هذه الوحدات بتنسيق األنـشطة        . فرق األمم املتحدة القطرية   

غري أنه مل يكن لـديها  ).  يف املائة71(، والتخطيط املشترك ) املائة  يف 86(وتبادل املعلومات   
يف ذلك الوقت هياكل للبعثات املتكاملة اليت تقودها إدارة الشؤون السياسية، وذلك خالفـاً              
حلالة البعثات اليت تقودها إدارة عمليات حفظ السالم واليت صممت هياكل متكاملة لـدعم              

ليات مشترك، ومركز حتليل مشترك للبعثة، ومركـز مـشترك          مركز عم (فرق قيادة البعثات    
 ). للعمليات اللوجيستية

ووفقاً للردود على استبيان املفتش، فإن مكاتب املمثلني اخلاصني لألمـني العـام              - 167
وكـذلك فـإن    . تزود مبوارد كافية للتكامل، ولديها نقص يف عدد املوظفني ويف التمويل           ال

منسق الشؤون اإلنسانية اليت متول متويالً مشتركاً من        /املنسق املقيم /اصوظيفة نائب املمثل اخل   
 تفتقـر إىل الـدعم   )107(البعثة وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية مبوجب قراٍر للجمعية العامـة         

، وهذا ما أكده ثلثا الذين استجابوا       “ملهامه اليت تقتضي اعتمار قبعات ألدوار خمتلفة      ”الكايف  
 يف  79ا عدد املوظفني املكرسني لدعم هذه الوظائف فلم يتجاوز الثالثـة يف             وأم. لالستبيان

 يف املائة من    43املائة من احلاالت، ومل يقدم التمويل من إدارة عمليات حفظ السالم إال يف              

__________ 

 .67، الصفحة ) أعاله74انظر احلاشية (تقرير جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  )106(

 .2005يونيه / حزيران22 املؤرخ 59/296القرار  )107(



A/65/394 
 

 

10-55289 63 

 

غري أنه يتوقع تناول موضوع املوارد املخصصة ملكاتب املمثلني اخلاصـني لألمـني             . احلاالت
 . )108( متابعة تقرير األمني العام عن بناء السالمالعام وذلك على سبيل

 يف املائة من    41ويعقد ممثلو البعثة وفرقة األمم املتحدة القطرية اجتماعاً أسبوعياً يف            - 168
 18 يف املائة من احلاالت، واجتماعاً شهرياً واحداً يف          27احلاالت، واجتماعني شهريني يف     

ويرأس . جيتمعون على اإلطالق    بشكل غري منتظم أو ال     وجيتمع ممثلون آخرون  . يف املائة منها  
هذه االجتماعات املمثل اخلاص لألمني العام، بينما يتناوب على رئاسـتها نائـب املمثـل               

 يف املائة ممن اسـتجابوا      43ووفقاً لنتائج االستبيان، فإن     . املنسق املقيم واملنسق املقيم   /اخلاص
 يف املائة منهم    19تحدة القطرية بأا ممتازة، ووصفها      له وصفوا نوعية العالقة بفرق األمم امل      

 .  يف املائة بأا بائسة5 يف املائة بأا جمرد جيدة، و14بأا جيدة جداً ومرضية، ووصفها 

 14املعيار  

يعطى ممثلو منظومة األمم املتحدة املوارد للممارسة مسؤوليات التنسيق املُناطة م            
 . ممارسة فعالة

 
 :من خالل ما يليوذلك 

جعل ممثلو منظومة األمم املتحدة برتبة وكيل األمني العام، أو األمني العـام              )أ( 
، حبسب درجة التعقيد يف حالة البلد؛ ولكن ال بد من أن يكـون           1/2املساعد، أو الرتبة مد     

 هذا املمثل دائماً أعلى برتبة واحدة من أعضاء فرق األمم املتحدة القطرية اآلخرين؛
 املواءمة بني شروط اخلدمة للموظفني العاملني يف امليدان؛  )ب( 
 اعتماد سياسة لتنقّل ملوظفني على نطاق املنظومة؛ )ج( 
تكامل يف مجيع مقار العمل بدون اسـتثناء، تـرتبط          /إنشاء وحدات تنسيق   )د( 

 خبطوط إبالغ مباشرة مبمثلي منظومة األمم املتحدة؛
الدعم ملمثلي منظومة األمم املتحدة يف مهـامهم        وحدات التنسيق اليت تقدم      )ه( 

التنسيقية يف داخل فرق األمم املتحدة القطريـة، وبـني فرقـة األمـم املتحـدة القطريـة          
املكتب، وبني فرقة األمم املتحدة القطرية واحلكومة، وفرقة األمم املتحـدة القطريـة             /والبعثة

 ؛ )والقطاع اخلاصاجلهات املاحنة واتمع املدين (وغريه من الشركاء 

__________ 

 .  أعاله146انظر الفقرة  )108(
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وحدات التنسيق اليت تعقد اجتماعات شهرية منتظمة تشارك فيهـا مجيـع             )و( 
وإضافة إىل تبادل املعلومات ودعم االجتماعات، تتوىل وحدات التنسيق مسؤولية          . األطراف

 .املوارد عمليات التخطيط والرصد والتقييم املشتركة ومسؤولية تعبئة

 كامل الفعالنيالتخطيط لالتساق والت - ياء 

وتوجد يف الوقت احلاضـر     . االتساق والتكامل بدون ختطيط فعال    ال ميكن حتقيق     - 169
، هي عمليـة    “املتكامل”داخل منظومة األمم املتحدة بضع عمليات للتخطيط االستراتيجي         
ات  إدارة عملي  اليت تقودها التخطيط املتكامل للبعثات اليت ال تزال يف مرحلة البداية أو القائمة            

بغض النظر عما إذا كانت تنطوي علـى تكامـل          (حفظ السالم أو إدارة الشؤون السياسية       
اعتمار ” ب قيام املمثل     القائمة يف امليدان من خالل     ة والبعث القطرية األمم املتحدة    لفرقةهيكلي  

؛ وخطة العمـل    )منسق للشؤون اإلنسانية  /منسق مقيم /ثالث قبعات كنائب للممثل اخلاص    
ملشتركة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية؛ والوكاالت املنفذة وأنـشطة الـشؤون           اإلنسانية ا 

اإلنسانية للمنظمات غري احلكومية؛ وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، فضالً عن            
ورقات استراتيجية احلد من الفقر اليت تضعها احلكومات والبنك الدويل، أو أي اسـتراتيجية              

 . وطنية أخرى
ومن حيث املبدأ، ينبغي ألي عملية ختطيط من هذا النوع أن تكون شاملة، ومركزة،               - 170

وموجهة إلحراز نتائج، ومملوكة وطنياً، ومستندة إىل امليزة النسبية لكـل وكالـة وإىل امليـزة                
وينبغي للحكومات الوطنية والشركاء من خارج منظومة األمـم         . النسبية لألمم املتحدة ككل   

اركوا يف هذه العملية اليت ال بد وأن تبدأ عادة بتقييم مستقٍل حيدد تقسيم للعمل               املتحدة أن يش  
، واجلهات  مؤسسات بريتون وودز  (على خمتلف اجلهات الفاعلة من األمم املتحدة ومن غريها          

اليت تعمل يف تقييم احلاجات بصرف النظر عمـا إذا  ) املاحنة الثنائية، واملنظمات غري احلكومية 
ومن الـضروري أن تـستفيد هـذه        . جلهات مقيمة يف البلد أو غري مقيمة فيه       كانت هذه ا  

التقييمات مما لدى فرق األمم املتحدة القطرية من خربة طويلة كي حتدد األسباب اجلذريـة               
وال بد  . للمشاكل، وجتعل البعد اإلقليمي يف صلب احلالة القطرية عند إجراء هذه التقييمات           

 . عن التركيز مقابل األخذ بالشموليةمن جتنب الرغبة يف التخلي 
وكان إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة أداة التخطـيط االسـتراتيجي       - 171

 1997الرئيسية اليت أنشئت كجزء من جدول أعمال اإلصالح الذي قدمه األمني العـام يف          
. )109(ستوى القطـري لوضع رؤية متسقة لنهج موحد إزاء األهداف اإلمنائية املشتركة على امل  

__________ 

 .73، الفقرة (A/51/950) “برنامج لإلصالح: جتديد األمم املتحدة” )109(
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وقد اعتمدت املبادئ التوجيهية األوىل ألطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة يف               
 كانت مجيع فـرق األمـم       2006ويف اية عام    .  مث نقحت فيما بعد    1999أبريل  /نيسان

املتحدة القطرية تقريباً قد شاركت يف عملية إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة               
الـيت   استثناء عدد قليل من البلدان اليت كانت تشهد أزمة أو متر يف حالة ما بعد األزمـة أو        ب

ويالحظ املفتش أن نوعية إطار عمـل األمـم         . كان لديها وجود حمدود جداً لألمم املتحدة      
 . املتحدة للمساعدة اإلمنائية قد حتسن حتسناً كبرياً يف السنوات األخرية

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ال يقيم تكامالً بني النتائج         غري أن إطار عمل      - 172
. واملوارد وال يربط بني عمليات الربجمة والرصد واإلبالغ والتقييم ألغراض املـساءلة           

ورغم وجود بعض األمثلة اجليدة على إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة،              
موع األنشطة يف الربنامج القطري لكـل  ليس هذا اإلطار يف حاالت عديدة إال جمرد جم   

وكالة، جممعةً حول بعض النتائج العامة، علماً أن قليالً من الربامج املـشتركة يأخـذ               
بنهج متعدد التخصصات يف عمليات التدخل، فيتجنب االزدواج، ويشدد األثـر ويف            

حينه ، مل تشكل فرق األمم املتحدة القطرية اليت قامت أو كانت تقوم يف              2006عام  
 برناجماً مشتركاً يف املنظومـة  345بتنفيذ برنامج مشترك واحد على األقل مما جمموعه         

واـاالت  .  يف املائة يف العدد اإلمجايل لفرق األمم املتحدة القطريـة          57بأسرها إال   
اإليـدز،  /التنفيذ املشترك هي فريوس نقص املناعـة البـشرية        /الرئيسية الثالثة للربجمة  

 الوكاالت اليت كانت أكثر مـشاركة مـن         وأما. الدميقراطية/رة الرشيدة والصحة، واإلدا 
غريها يف ذلك فهي بوجه عام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، وصندوق األمـم              
املتحدة للسكان، مث منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة العمل الدولية،            

، )اليونـسكو (، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة          ومنظمة األغذية والزراعة  
وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص           

 .)110()اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية
 “اخلطة الواحدة ”ثال، فإن   وعلى سبيل امل  . ومل توضع أي وثائق للتخطيط املشترك      - 173

يف فييت نام شكل موسع من أشكال إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية جتمع نواتج               
وقد دفعت احلكومة الوطنية بعمليـة      . حول مخس حصائل رئيسية وتتضمن موارد إرشادية      

ـ               شروع إعدادها دفعاً قوياً فتمت على مرحلتني، مرحلة أوىل بدأت قبل إطالق مبـادرة امل
أمـم متحـدة    ”التجرييب والتقت فيها الصناديق والربامج الستة اليت كانت مستعدة ملبادرة           

متالزمـة  /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية         (“واحدة
__________ 

 .56، الصفحة ) أعاله74انظر احلاشية (جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  )110(
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، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم    )اإليدز(نقص املناعة املكتسب   
 واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، وبرنـامج           املتحدة للسكان، 

، ويف مرحلة ثانية انضمت إىل اخلطة مؤسسات منظومة األمم          )متطوعي األمم املتحدة  
وأما التحدي الرئيسي الذي واجه هذه العملية فهـو         . املتحدة األخرى املقيمة يف البلد    

 .معضلة التوفيق بني التركيز والشمولية
 2006أكتـوبر   /واعتمدت جلنة السياسات التابعة لألمني العام يف تـشرين األول          - 174

غري أن هذه العملية كانت يف صيغتها اليت أوصي ـا يف            . عملية التخطيط املتكامل للبعثات   
وقد أمثرت هذه اجلهود مؤخراً     . البداية عملية شديدة التعقيد مما استدعى الشروع يف تنقيحها        

ئ توجيهية منقحة لعملية التخطيط املتكامل للبعثات يف املقر وامليدان يف           فأدت إىل وضع مباد   
يونيـه  /، ووافق الفريق التوجيهي للتكامل على هذه املبادئ يف حزيران         2009يونيه  /حزيران

وقللت املبادئ التوجيهية اجلديدة من التركيز على توجيه        . 2009ديسمرب  /ويف كانون األول  
واستجابة الستبيان املفتش، أشار    . دنيا للتكامل طوال فترة البعثة    التعليمات، فحددت معايري    

املكاتب إىل عدم مشاركتها يف عملية ختطيط مشترك مع فرقة األمم املتحـدة             /ثلث البعثات 
 يف  60وعمليات التخطيط املشترك هذه أدت إىل وضع وثيقة للتخطيط املشترك يف            . القطرية

 يف املائة   24 التخطيط املشترك استراتيجية خروج إال يف        املائة من احلاالت، ومل تتضمن وثيقة     
وعند وضع هذه الوثيقة، استخدمت عملية التخطيط املتكامـل للبعثـات       . من هذه احلاالت  

وأمـا أعـداد الـربامج      .  يف املائة من احلاالت    37بشكل جزئي أو مل تستخدم إطالقاً يف        
، وال  ) يف املائـة   28 (10-5، و )ملائة يف ا  22 (3-2املشتركة اليت مشلها االستبيان فكانت      

، أما ااالت الرئيسية هلذه الربامج فكانت فريوس نقص املناعة البـشرية    )يف املائة  22(شيء  
. الدميقراطية، وسيادة القانون، ونوع اجلنس    /اإليدز، واالنتخابات، واحلكم الرشيد   /املكتسب

 .احلاالت يف املائة من 44وشارك املاحنون يف عملية التخطيط يف 
وأما املبادئ التوجيهية لعملية التخطيط املتكامل للبعثات الـيت صـدرت يف             - 175

 بشأن التخطيط املتكامل ألشكال الوجود امليداين لألمم املتحدة، فقد متثل           2009 عام
توجيهات مفيدة بشأن اإلطار االستراتيجي املتكامل الذي جيمع بني واليات ومـوارد            

 حول إطار عام من أولويات توطيد السالم املتفـق          القطريةملتحدة   األمم ا  فرقةالبعثة و 
 أيـضاً   القطرية األمم املتحدة    فرقةويتيح اإلطار االستراتيجي املتكامل للبعثة و     . عليها

حتديد أولويات وتعاقب العناصر املتفق عليها؛ وتيـسري إجـراء حتـول    : القيام مبا يلي 
ومن املؤسف أن . ء استعراض بصورة منتظمةأو املوارد؛ وإجرا /مناسب يف األولويات و   

هذه املبادئ التوجيهية ليست ملزمة جلميع اجلهات الفاعلـة املـشاركة يف عمليـات              
 .منظومة األمم املتحدة يف امليدان، مبا فيها عمليات السالم
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وقد توجد خطط البعثات وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية جنبـاً إىل              - 176
ورغم ذلك،  . أحدمها ال يستبعد اآلخر وألما خيضعان لقيادة جهات فاعلة خمتلفة         جنب ألن   

وعليه فإنه من الضروري إجياد صالت بينهما جتنباً للتداخل وبيانـاً           . قد يكون هناك ازدواج   
وقد تتيح  . فعاالً لتحول دور منظومة األمم املتحدة من حفظ السالم إىل بناء السالم فالتنمية            

بناء السالم املتكاملة فرصة للجمع بني اجلهات الفاعلة كافة، مبا فيها احلكومات،            استراتيجية  
واألمم املتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، واتمع املدين، والقطـاع اخلـاص، واجلهـات             

        ج متكامل إزاء بنـاء الـسالم      املاحنة، وفرصة لتحديد استراتيجية مشتركة لطريقة اتباع .
 هليكل بناء السالم فسوف يتيح فرصة إلجـراء         2010جيرى يف عام    االستعراض الذي    وأما

وال بد من اإلشارة إىل أن استراتيجية بناء السالم املتكاملـة يف            . استعراض نقدي هلذا النهج   
سرياليون قد أُدجمت يف اية املطاف يف ورقة استراتيجية احلد من الفقر جتنباً لالزدواج احملتمل               

 .بني االستراتيجيات
 يف مجهوريـة الكونغـو      2010-2008ويشكل إطار املساعدة القطرية للفترة       - 177

الدميقراطية وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املنقح واملوسع يف بوروندي مثـالني             
وميثـل إطـار    . جيدين على استراتيجيات املساعدة االنتقالية يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع          

 املمارسة الفضلى حىت اآلن يف التخطيط املتكامل ألنه يشمل األمم املتحدة،            املساعدة القطرية 
 يف املائة مـن املـساعدة       95 جهة من اجلهات املاحنة الثنائية اليت متثل         19والبنك الدويل، و  

املؤهلـة  (ويشمل هذا اإلطار أيضاً معايري يف عدد من ااالت          . اإلمنائية الرمسية املقدمة للبلد   
اليت تعترب مهمة أمهية حامسة يف العـودة إىل         )  املؤهلة لتلقي املساعدة اإلمنائية الرمسية     منها وغري 

وتعتمد هذه املعايري على ورقة استراتيجية احلد من الفقر، وعلى إطـار عمـل              . مسار إمنائي 
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واستراتيجيات احلكومات، وتضع عـدداً حمـدوداً مـن             

وتـضع كـل    . االستراتيجية املشتركة ضمن نطاق رؤية مشتركة لسالم مستدام       األولويات  
وكالة مبفردها أولويات حمددة أخرى يف براجمها القطرية وفقاً لواليتها املمنوحة هلا من هيئاا              

وقد بدأت األمم املتحـدة عمليتـها       . اإلدارية واملمولة وفقاً لعملية امليزنة املستندة إىل النتائج       
 بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بينمـا             املتعلقة

وضـمت  . قامت يف بوروندي بتنقيح عمليتها قبل اية الدورة جلعلها موافقة لتوقيت البعثة           
ويف . هاتان العمليتان موظفني مكلفني االضطالع ذه اجلهود يف جمايل التنسيق والتخطـيط           

ضر ممثل عن احلكومة االجتماعات كافة، وخصص موظف متفرغ إلطار عمل           بوروندي، ح 
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية مولت وظيفته من مكتب تنسيق عمليات التنميـة وتلقـى              

وهاتان عمليتان طويلتـان    . تدريبه يف كلية موظفي منظومة األمم املتحدة بتورينو يف إيطاليا         
 بضعة أشهر من التفاعل، وبدأتا يف مرحلتني خمتلفـتني مـن            من عمليات التخطيط استغرقتا   
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بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة         (مراحل مشاركة األمم املتحدة     
تعترب عملية متكاملة حلفظ سالم بلغت مرحلة التوطيد يف منتصف املدة، ومكتـب األمـم               

 ميثل عملية انتقال من بعثة حلفـظ        2007ام  املتحدة املتكامل يف بوروندي الذي أنشئ يف ع       
وأما االستراتيجية املتكاملة لبناء السالم اليت وضعت       ). السالم إىل مكتب متكامل لبناء السالم     

 فقد استندت إىل األطر القائمة مثل إطار عمل األمم املتحـدة            2007يف بوروندي يف عام     
ر، ورمست اخلطوط العامـة السـتراتيجية       للمساعدة اإلمنائية وورقة استراتيجية احلد من الفق      

وقد أوصت بعثة تقييم تقين يف      . مشتركة للجهات الفاعلة يف داخل البلد من أجل بناء السالم         
 بإجراء حتول تدرجيي ومرحلي من بعثة حلفظ السالم إىل بعثـة لبنـاء              2009 أواسط عام 

 .2010السالم يف أعقاب انتخابات عام 
ي ألداة التخطيط املستخدمة، بصرف النظر عن نوعهـا، أن          ويرى املفتش أنه ينبغ    - 178

رؤية للميزة النسبية لألمـم املتحـدة       : تتضمن األمور التالية املطلوبة جلعلها أداة إدارية فعالة       
حاجـات  ”    لودورها يف البلد، وعدد قليل من األهداف واألولويـات واألغـراض وفقـاً              

 . لقياس النتائج البلد، وتقديرات للتكاليف، ومؤشرات“ورغبات
. اموعة/ هي ج املوضوع   “اخلطة الواحدة ”املمارسة الفضلى حىت اآلن يف تنفيذ        - 179

ويستند هذا النهج، يف أوساط الوكاالت اإلمنائية، إىل ميزا النسبية، وقد بدأ بوصـفه آليـة      
ائيـة يف   تشاور إلعداد التقييم القطري املشترك وإطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمن            

أمـا ـج    . املوضوعات املشتركة بني القطاعات، مث تطور إىل عملية برجمة وتنفيذ مشتركة          
اموعة الذي وضعته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ألغراض الوكاالت العاملـة يف             

ي الشؤون اإلنسانية فهو ج أفضل تنظيماً من النهج القائم على مفهوم جمموعة املواضيع الذ             
وضعته جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وأكثر منه قابلية للتنبؤ وأفضل منه من ناحية األطـر                

 جمموعة منـشأة سـلفاً      11ولدى اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت       . الزمنية واملساءلة 
جمال النشاط واجلهة القائدة هلا على املستوى العاملي وعلى املستوى القطـري           /حبسب القطاع 

شاركة املنظمات غري احلكومية، وهلا اختصاصات تتعلق بسري أعماهلا، وصـالحية تعبئـة             مب
اموعـة  /وج املوضـوع   .املوارد، وآليات لتقييم أدائها، ومناذج تدريبية لقادا وأعضائها       

يطبق يف عمليات السالم، رغم وجود أمثلة متفرقة على عملية التخطيط والتنفيذ الفعالـة               ال
ويالحظ املفـتش أن هـذا النـهج    .  االنتخابات يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةمثل عملية 

والياا، وإذا وجـدت    /يعمل عمله إال إذا التقت الوكاالت التقاء حقيقياً حول اهتماماا          ال
وقد أُدرج مفهوم   . قدرة كافية إلدارة اموعة، كما يالحظ وجود تكاليف تتصل ذا النهج          

أيضاً يف املبادئ التوجيهية اجلديدة لعملية التخطيط املتكامـل للبعثـات يف             هذا   “اموعة”
امليدان حيث يشجع على تشكيل أفرقة عمل مواضيعية وعلى تنفيذ عناصر رئيسية من عناصر              

 .متكاملة لتوطيد السالم استراتيجية
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 الرصد واإلبالغ والتقييم - كاف 

 من خـالل    2004-2003ثناء فترة السنتني    بدأت عملية اإلبالغ عن األداء يف أ       - 180
 .نظام اإلدارة املستندة إىل النتائج يف األمم املتحدة، وذلك قياساً على اخلطط

ويرصد التقدم يف تنفيذ الواليات الصادرة عن جملس األمن واملتعلقة بالسالم مـن              - 181
املكاتب مبـشاركة   /عثاتخالل تقارير دورية يقدمها إليه األمني العام، ويعد هذه التقارير الب          

. متزايدة من قبل فرق األمم املتحدة القطرية، وتوضع يف صيغتها النهائية يف مقر األمم املتحدة              
غري أنه نظراً إىل عدم وجود مؤشرات للنجاح لقياس التقدم احملرز يف بلوغ األهداف احملـددة          

ىل الوضوح والتحليـل    وعدم وجود صيغة إبالغ متفق عليها، فإن بعض هذه التقارير يفتقر إ           
 .يف العمق اللذين من شأما تسهيل عملية اختاذ القرارات

وفيما عدا هذه التقارير، ال توجد أي آلية للتقييم سواء لتقييم البعثـات املتكاملـة                - 182
وقد كان التقييم عادة جماالً ضعيفاً من جماالت عمل إدارة عمليات           . البعثات غري املتكاملة   أو

 شـكل   2002 ورغم أن إنشاء قسم أفضل ممارسات حفظ السالم يف عـام             .حفظ السالم 
خطوة إىل األمام، فقد كان يف املقام األول آلية لتطوير السياسة العامة الداخلية واسـتخالص            
الدروس يف إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الدعم امليداين، والبعثات اليت تـدعمها إدارة              

وينشر هذا القسم معظم استنتاجاته داخليـاً       .  بعثة 17عددها  عمليات حفظ السالم والبالغ     
على شبكة حاسوب داخلية يستخدمها موظفو األمم املتحدة، أمـا املنـشورات اخلارجيـة           
املوجهة إىل أوساط حفظ السالم بوجه عام فتتوفر على موقعها على الشبكة الذي أنـشئ يف           

مع دائرة التدريب املتكامـل حمطـة       ، افتتح القسم باالشتراك     2009ويف عام   . 2004عام  
موارد على شبكته خدمة للدول األعضاء ومؤسسات التدريب الشريكة كي حتـصل علـى              

ويف السنوات األخرية، وضع القسم عدداً من موظفي أفـضل          . مواد تدعم جهودها التدريبية   
طلب املمارسات يف بعثات خمتارة، ومشلت اختصاصام إجراء تقييمات لغرض حمدد وعند ال           

وليس هلؤالء املوظفني صـلة بوحـدات الرصـد         . تتناول البنية وخطوط تسلسل املسؤولية    
املكاتب؛ والدور الذي يؤديـه هـؤالء       /والتقييم اليت ينظر حالياً يف إنشائها يف بعض البعثات        

 .املوظفون أقرب إىل الدعم اإلداري االستباقي ودعم البعثات منه إىل دور وحدات التقييم
 خطوات كـبرية حنـو      2004 خطت إدارة عمليات حفظ السالم منذ عام         وقد - 183

، أجرت  2007-2004ويف أثناء الفترة    . تأسيس عمليات تقييم شامل ألداء البعثات     
التقليدية منها واملتكاملة علـى حـد       (إدارة عمليات حفظ السالم تقييمات للبعثات       

وتتـألف  . مهام أخـرى  مستخدمة يف ذلك موارد كانت قد حولت مؤقتاً من          ) سواء
عمليات التقييم هذه من أفرقة خرباء يف جماالت متنوعة مستقدمني من سائر أجزاء إدارة 
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يكـون يف  (عمليات حفظ السالم ويقودها موظف كبري متقاعد عمل يف حفظ السالم        
وقد زارت أفرقة التقييم بعثـات واستعرضـت        ). معظم األحيان قائداً سابقاً للقوات    

اً يستند إىل معايري تشمل والية البعثة، وسياسـات وإجـراءات إدارة            أداءها استعراض 
وشـكلت  . عمليات حفظ السالم، واملعايري املرعية على نطاق منظومة األمم املتحـدة  

نتائج هذه التقييمات األساس خلطة عمل الختاذ إجراءات تصحيحية تعـاجل مـواطن             
 .بعثاتالنقص على مستوى إدارة عمليات حفظ السالم ومستوى ال

وكجزء من إعادة تنظيم إدارة عمليات حفظ السالم بتقسيمها إىل إدارة عمليـات              - 184
، أنشأت إدارة عمليات حفـظ الـسالم        2007حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين يف عام        

قدرة تقييمية صغرية داخل شعبة السياسات العامة والتقييم والتدريب تتألف من قسم أفـضل       
وتقدم هذه الشعبة الدعم إلدارة عمليـات       . الم ودائرة التدريب املتكامل   ممارسات حفظ الس  

حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين، وتضمن وجود منرب مشترك للسياسة العامـة والتقيـيم              
ووضع فريق التقييم سياسة تقيـيم للبعثـات        . والتدريب خلدمة اإلدارتني والبعثات امليدانية    

يمات يف البعثات امليدانية، ويف إدارة عمليات حفظ الـسالم          واملقر، وواصل االضطالع بتقي   
وإدارة الدعم امليداين، فضالً عن تقدمي الدعم للربامج والربامج الفرعيـة للتقيـيم الـذايت يف                

وتشمل التقييمات اليت أجريت تقييمات شاملة لبعثات حفظ السالم،         . اإلدارتني املذكورتني 
وهذه التقييمات تشكل تقييماً ألداء البعثـات       . مج املقر وتقييمات مواضيعية، وتقييمات لربا   

والربامج، واالستفادة من املوارد، وفعالية السياسة العامة وعيوا، وحتـدد جمـاالت ميكـن              
تعزيزها لزيادة فعالية سري إدارة عمليات حفظ السالم، وإدارة الدعم امليـداين، والعمليـات              

وأما استنتاجات وتوصيات التقييمات فتـوفر      . اإلدارتنيامليدانية اليت تتلقى الدعم من هاتني       
معلومات لألنشطة اإلدارية وأنشطة وضع السياسة العامة والتدريب يف اإلدارتـني، وتعزيـز             

وإضافة إىل ذلك، فإن شعبة التفتيش      . قدرة املقر على تقدمي التوجيه االستراتيجي لقيادة البعثة       
 الداخلية فتجري تقييمات لعمليات وأنـشطة حفـظ         والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابة    

وجتنباً لالزدواج يف اجلهود املبذولة، جيري التنسيق بني برنامج عمل فريق التقيـيم يف    . السالم
 .إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج عمل الشعبة

ـ             - 185 ادئ وأما املنسقون املقيمون فمن املطلوب منهم إعداد تقارير سنوية استناداً إىل مب
توجيهية مفصلة لتقييم التقدم احملرز لبلوغ أهداف إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة               
اإلمنائية، مما يساهم يف عملية التنمية الوطنية وحتديد أفضل املمارسات والدروس املستخلـصة           

 .يف جمال التنسيق والربجمة املشتركة
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سنوية تـوفر معلومـات للمجلـس       وأما التقارير الفردية فتدمج يف تقارير توليفية         - 186
االقتصادي واالجتماعي يستخدمها يف عملية االستعراض والتقييم الوزارية السنوية، وتـوفر           
معلومات لالستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية الـيت       

األمني العام تقـارير  تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، هذه العملية اليت يقدم   
 .عنها إىل اجلمعية العامة

وتدعو عملية الرصد والتقييم اليت جتري ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة              - 187
، أبلغت فـرق    2006ويف عام   . اإلمنائية إىل إجراء استعراض سنوي ونصف سنوي وائي       

غري أنه ذُكر أنه    . ا النوع فقط   استعراضاً من هذ   18األمم املتحدة القطرية عن قيامها بإجراء       
 .من الصعب صعوبة بالغة تطبيق هذا اإلطار يف ظل الظروف احلالية

 بشأن التكامل وما أعقبه     2008ووفقاً للقرار الذي اختذته جلنة السياسات يف عام          - 188
من صدور مبادئ توجيهية ميدانية لعملية التخطيط املتكامل للبعثات، فإنـه مطلـوب مـن         

وفرق األمم املتحدة القطرية أن تضع أطراً استراتيجية متكاملة تشمل آليات للرصد،            البعثات  
ويف هـذا الـصدد،     . وتتيح لكبار املديرين فرصة القيام بانتظام بإجراء تقدير للتقدم احملـرز          

يالحظ أن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية قد يستويف يف بعض أشكال وجـود               
الشروط الـدنيا لـذلك     ) خباصة تلك اليت بلغت مرحلة بناء السالم املتقدمة       و(األمم املتحدة   

 .اإلطار، ويف هذه احلالة قد ال توجد حاجة إىل آليات إضافية
وسوف تضع املشاريع التجريبية أيضاً إطارها للرصد والتقييم الذي يتعلق بربنـامج             - 189

 .كان هذا اإلطار قيد التصميمويف وقت زيارة املفتش إىل فييت نام . “اخلطة الواحدة”
وتعترب مجيع أشكال التقييم اليت ذكرت آنفاً عمليات تقييم ذايت داخليـة ولـذلك               - 190

تعترب مستقلة وإن كانت ضرورية ومفيدة إلدراج ما تستخلصه من دروس وتتوصل إليـه               ال
طلع به هيئـات    وأما التقييم املستقل فال بد من أن تض       . من نتائج يف عملية التخطيط والربجمة     

خارجية، ويعقبه تقييم داخلي يف اية املطاف عندما يكون هذا التقييم مناسباً مـن حيـث                
 .إنشائه ووضعه وموارده

ويذكر يف هذا الصدد أن كل منظمة يف منظومة األمم املتحدة قد أنشأت بدرجات               - 191
مراجعـة  (ابـة   متفاوتة آلية رقابة خاصة ا قد تشمل وقد ال تشمل مجيـع عناصـر الرق              

، وهذه اآلليات ال تستويف كلها معايري االستقالل        )احلسابات، والتقييم، والتحقيق، والتفتيش   
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، )111(اليت حددها تقرير وحدة التفتيش املشتركة عن ثغرات الرقابة يف منظومة األمم املتحدة            
 .وقد تعمل كل واحدة منها بشكل مستقل عن األخرى

ة اخلارجية، فإضافة إىل هيئات استعراض السياسات العامـة         وأما فيما يتعلق بالرقاب    - 192
اليت ذكرت آنفاً مثل اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وجلنة الربنامج والتنـسيق،             
وجلنة اخلدمة املدنية الدولية، هناك جملس مراجعي حسابات األمـم املتحـدة وصـناديقها              

، واملراجعون اخلارجيون حلـسابات الوكـاالت       )عامليباستثناء برنامج األغذية ال   (وبراجمها  
وتعتـرب  . املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك أيضاً وحدة التفتيش املـشتركة          

وحدة التفتيش املشتركة يف الوقت احلاضر آلية الرقابة الوحيدة املوجودة على نطاق منظومـة       
وقـد شـهدت    . )112(يش والتقييم والتحقيق  األمم املتحدة بوالية لالضطالع بعمليات التفت     

وحدة التفتيش املشتركة يف السنوات األخرية عملية إصـالح داخلـي لتحـسني كفاءـا               
 .، ولكنها حتتاج إىل مزيد من املوظفني املؤهلني لألداء الفعال ملهمتها الواسعة)113(وفعاليتها
 االتساق على نطـاق     ، أوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بكفالة      2006ويف عام    - 193

، وبوضـع   2008منظومة األمم املتحدة بإنشاء آلية تقييم على نطاق املنظومة حبلول عـام             
ورغم فشل احملـاوالت    . 2010منهجية تقييم مشتركة تطبق يف املنظومة بأسرها حبلول عام          

 لعـام   األوىل إلنشاء هذه اآللية، فقد طلب جملس الرؤساء التنفيذيني يف دورته العادية األوىل            
 إىل فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، وهو شبكة الوحدات املسؤولة عن التقييم يف              2007

منظومة األمم املتحدة، أن يرجع إليه مبعلومات مفصلة عن نطاق ومتويل وإدارة آليٍة للتقيـيم               
ملعين ، أعد فريق األمم املتحدة ا     2007سبتمرب  /ويف أيلول . على نطاق منظومة األمم املتحدة    

 اقتـرح   “إنشاء نظام تقييم على نطاق منظومة األمم املتحدة       ”بالتقييم مشروع ورقة عنواا     
فيه تعزيز وحدات التقييم يف مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة، والشبكات الفنية لفريق             

 ووجهت وحدة التفتيش املشتركة   . األمم املتحدة املعين بالتقييم، وإنشاء وحدة تقييم مستقلة       
رسالة إىل فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم تعترض فيه على إنشاء وحدة تقييم مـستقلة ألن                
ذلك يشكل ازدواجاً مع والية وحدة التفتيش املشتركة، وخيالف تأكيد اجلمعيـة العامـة يف    

من جديد الدور الفريد الذي تضطلع به الوحدة بوصفها اهليئة الرقابيـة اخلارجيـة              ”قرارها  
__________ 

 .48-38، الفقرات JIU/REP/2006/2الوثيقة  )111(

ـ                )112( ارجيني إن فريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة الذي يتألف من مجيع مراجعي احلـسابات اخل
ألسرة األمم املتحدة يضطلع بدور يف التنسيق، وتبادل املعلومات، وترويج املمارسات الفـضلى يف احملاسـبة                

 .ومراجعة احلسابات

 املـؤرخ   62/246، و   2007ديـسمرب   /ل كانون األو  22 املؤرخ   62/226انظر قرارات اجلمعية العامة      )113(
 .2009 أبريل/ نيسان7 املؤرخ 63/272 ، و2008أبريل /نيسان 3
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وإدراكاً للحاجة إىل املزيد من التقيـيم علـى نطـاق           . )114(“دة على نطاق املنظومة   الوحي
املنظومة، ال سيما على املستوى القطري، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العـام أن يقتـرح       

طرائق إلنشاء آلية تقييم مستقلة على نطاق املنظومـة         ... ”عليها يف دورا الرابعة والستني      
الكفاءة والفعالية واألداء يف املنظومة بأكملها، مع مراعاة مهام التقيـيم الـيت             من أجل تقييم    

تنفذها منظمات األمم املتحدة ووحدة التفتيش املشتركة وفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم،            
 .)115(“كل يف جمال اختصاصه

تحدة املعين  ، كلف جملس الرؤساء التنفيذيني فريق األمم امل       2007أبريل  /ويف نيسان  - 194
توحيـد  ”بالتقييم وضع عناصر وعمليات موضوعية لتقيـيم املـشاريع الرياديـة ملبـادرة              

وبعد ذلك وضع فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم الصيغة النهائيـة لدراسـة             . )116(“األداء
 .)117(هدفها تقييم خطوط األساس واملؤشرات املطلوبة لتقييم هذه املشاريع

إلجراء تقييم مـستقل    ”، دعت اجلمعية العامة     2007ديسمرب  /ولويف كانون األ   - 195
 من اجلهود الطوعية اليت تبذل من أجل حتـسني االتـساق والتنـسيق              “للدروس املستفادة 

لتنظـر فيـه   ”، )إشارة إىل املشاريع التجريبيـة (والتواؤم داخل جهاز األمم املتحدة اإلمنائي     
ورغم أن اجلهة الـيت     . )118(“ويل يف املستقبل  الدول األعضاء، دون املساس بقرار حكومي د      

سوف تضطلع ذا التقييم غري معروفة بشكل واضح يف وقت إعداد هذا التقرير، فإن املفتش               
يعتقد اعتقاداً قوياً بأن هذا التقييم ميكن أن تضطلع به وحدة التفتيش املشتركة اسـتناداً إىل                

 .اإلطار املعياري املقترح يف هذا التقرير
 ملراجعة احلسابات، والتقيـيم،     “واحدة”ويسلم املفتش احلاجة إىل آلية رقابة        - 196

 وما يتصل ا من برامج ومشاريع مشتركة        “اخلطة الواحدة ”والتفتيش، والتحقيق يف    
ضماناً التباع ج متسق واستخدام رشيد ملوارد الرقابة القائمة، وجتنب اإلعياء مـن             

 .الرقابة يف الوقت ذاته

__________ 

 .2، الفقرة 2006مايو / أيار8 املؤرخ 60/258القرار  )114(

 .8، الفقرة 2009سبتمرب / أيلول14 املؤرخ 63/311قرار اجلمعية العامة  )115(

 .E/2007/69الوثيقة  )116(

فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، تقدير قابلية التقييم للمشاريع الريادية يف الربنامج القطـري، توحيـد األداء             )117(
 ).2008ديسمرب /كانون األول(تقرير توليفي : املتحدةباألمم 

 .139، الفقرة 2007ديسمرب / كانون األول19 املؤرخ 62/208قرار اجلمعية العامة  )118(
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تطبيق ج يستند إىل النتائج لضمان عملية متسقة ومتكاملة للتخطيط، والربجمـة،             
 .“اخلطة الواحدة”وامليزنة، والتنفيذ، والرصد، والتقييم واإلبالغ من بداية إعداد 

 
 :وذلك من خالل ما يلي

وضع برنامج قطري مشترك وحيد واستراتيجية جلميع مؤسسات منظومـة           )أ( 
 حدة املمثلة أو غري املمثلة يف البلد، تشارك فيه مجيع اجلهات الفاعلة مشاركة كاملة؛األمم املت
البعثات لتحديـد األسـباب اجلذريـة       /إجراء تقييمات مسبقة للحاجات    )ب( 

للمشاكل، وذلك مبشاركة فرق األمم املتحدة القطرية وغريها من اجلهات الفاعلة من خارج             
 أسرة األمم املتحدة؛

برامج مستندة إىل النتائج ومركزة     / االستراتيجيات القطرية إىل خطط    ترمجة )ج( 
 وحمددة األولويات؛

 التركيز على اجلهود املتزامنة اليت تبذهلا مجيع عناصر األمم املتحدة؛ )د( 
 حتديد أهداف تدرجيية على املستوى القطري لوضع وتنفيذ برامج مشتركة؛ )ه( 
 ت حفظ السالم وبناء السالم والتنمية؛تطوير ج اموعات يف جماال )و( 
 وضع مؤشرات لقياس التقدم احملرز يف بلوغ األهداف؛ )ز( 
 إنشاء آليات فعالة للرصد والتقييم الذايت؛ )ح( 
 إدراج نتائج التقييم بانتظام يف عملية التخطيط؛ )ط( 
 حتسني نوعية عملية اإلبالغ؛ )ي( 
القائمة للحصول على تقيـيم مـستقل       اللجوء إىل استخدام آليات الرقابة       )ك( 

 التكامل؛/للتقدم احملرز يف عملية االتساق
املواءمة بني املوارد املالية والبشرية املوجودة وبني أنظمة وقواعد التخطـيط            )ل( 

 .والربجمة وامليزنة والشراء والرصد والتقييم
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 صندوق واحد - الم 

كن حتقيق االتساق والتكامل دون وجـود  ذكر املفتش يف بداية هذا التقرير أنه ال مي       - 197
اإلرادة السياسية لذلك لدى الدول األعضاء، هذه اإلرادة السياسية اليت تترجم إىل التزام مايل              

وال بد من أن تكـون املـوارد        . “أمم متحدة واحدة  ”من قبل اجلهات املاحنة بدعم عملية       
 .والواليات متوازية

فهنـاك  : ربامج امليدانية متول من ميزانيات خمتلفـة      ومعروف جيداً أن العمليات وال     - 198
علـى   جدول خاص لالشتراكات املقررة لبناء السالم، واشتراكات مقررة للبعثات السياسية         

أساس امليزانية العادية، وتربعات للعديد من مبادرات السالم اليت ترمـي إىل بنـاء الـسالم                
 . من القطاع اخلاصوالتنمية واألنشطة اإلنسانية، بل يوجد متويل حىت

وهذا يعطي عمليات حفظ السالم ميزة كـبرية        . ومتويل حفظ السالم إلزامي    - 199
ولذلك فإن أحد العناصر اهلامة من عناصر التكامل وجوب التركيز        . مقارنة بالوكاالت 

على جعل أنشطة وموظفي الوكاالت الذين خيضعون لوالية من جملس األمن جزءاً من             
 لضمان متويل هذه األنشطة وهؤالء املوظفني، واحلد من االزدواج          عملية حفظ السالم  
 .والتنافس على النفوذ

وميول بالتربعات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للـسكان،            - 200
واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي، كما ميول بالتربعات بشكل متزايد ومبا ال يقل عـن              

لتمويل اإلمجايل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق            ثلثي ا 
، )املوئـل (اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج املم املتحدة للمستوطنات البشرية           

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات            
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن             واجلرمية، و 

وتعتمد الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتماداً متزايداً على          ). األونروا(
 .موارد من خارج امليزانية ألغراض برامج التعاون التقين

زايد على التمويل من التربعات، اختـذت       وبغية التقليل من خماطر االعتماد املت      - 201
مؤسسات منظومة األمم املتحدة على مستوى املقر وعلى املستوى القطري مبـادرات            
خمتلفة تفاوتت يف درجات جناحها، ومن هذه املبادرات الصناديق االستئمانية املتعـددة    
 املاحنني، والصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ، وصندوق بنـاء الـسالم، وجـدول           
إرشادي للتربعات، وصناديق مواضيعية، ومتويل مشترك، واتفاقات شاملة استراتيجية         

 .مربمة مع جهات ماحنة بعينها
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وعلى املستوى القطري، فإن األمم املتحدة ال تعترب مصدراً رئيسياً لتمويل األنشطة             - 202
واألمـوال  . القدراتاإلمنائية، ولكنها عامل مجع وتنسيق، وجهة فاعلة يف وضع املعايري وبناء        

األساسية املتاحة على املستوى القطري موزعة على ميزانيات صغرية حبسب املنظمـة، فـال              
وتبذل جهود  . يبقى إال القليل من املوارد لتنفيذ برامج فردية،وأقل من ذلك للربامج املشتركة           

 بواسـطة جمموعـة     املتلقية/هائلة يف مجع املال وإدارة العالقات بني العديد من اجلهات املاحنة          
. متنوعة من شروط اإلبالغ، ودوراا وإجراءاا مما يؤدي إىل ارتفاع تكـاليف املعـامالت             

 .ويؤدي ازدياد التنافس على األموال إىل مزيد من االرتفاع يف تكاليف اإلدارة والدعم
وخيضع التمويل الطوعي للتنمية يف أحيان كثرية لشروط متليهـا املـصاحل احملـددة          - 203

وأمـا  .  البلـد املتلقـي    “حاجات ورغبات ”للجهات املاحنة، وهذه املصاحل قد ختتلف عن        
مشروطية هذا التمويل وعدم القدرة على التنبؤ به فيقوضان التخطيط ويشوهان إجناز الربامج             

إفراط يف التمويل ناشئ عن أولويات اجلهات املاحنة اليت ال تكـون دائمـاً              /واملشاريع بنقص 
 .يات اإلمنائية للبلدان املتلقيةموازية لألولو

والتمويل أيسر مناالً يف احلاالت اإلنسانية اليت قد تؤدي األمم املتحدة فيهـا دوراً               - 204
وقد حقق التمويل اجلمعـي جناحـاً       . أكثر حسماً، وشروط التمويل فيها أقل وتوقيته أفضل       

املتلقية، ويف زيادة الـشفافية     كبرياً يف احلد من تكاليف املعامالت للجهات املاحنة وللجهات          
 .والتركيز، كما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 إىل زيادة املواءمة من خـالل التقيـيم القطـري           2006ويف أثناء السعي يف عام       - 205
 يف املائـة مـن الـربامج        48املشترك يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مول          

 22 يف املائة من تلك الربامج متويالً مجعياً؛ بينما أطلـق            22ياً، ومول   املشتركة متويالً مواز  
 .)119( يف املائة67نداء موحداً لبلد بعينه أو ملنطقة حبد ذاا ما أدى إىل متويل بنسبة 

ويف بعثات حفظ السالم متعددة األبعاد، يفتقر عدد من أنـشطتها القائمـة              - 206
غري . لتمويل، وتنشأ لذلك الغرض صناديق استئمانيةمبوجب والية من جملس األمن إىل ا

أن املسامهات يف هذه الصناديق نادرة، وال تتوفر للممثلني اخلاصني لألمني العام موارد             
يتصرفون ا لتلبية حاجات عمالنية معينة ما عدا مبلغ يقدر مبليون دوالر من دوالرات 

ريعة األثر اليت ال تتجاوز كلفـة       الواليات املتحدة للبعثة الواحدة خيصص للمشاريع س      
والقصد .  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     25 000املشروع الواحد منها مبلغ     

 .من هذه املشاريع هو بناء الثقة فقط

__________ 

 .76 و 55، الصفحتان ) أعاله74انظر احلاشية (جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  )119(
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أغـسطس  /ويف هذا الصدد، فإن صندوق بنـاء الـسالم الـذي أنـشئ يف آب               - 207
2006
اش بعد انتهاء الرتاع يف جماالت ال        يشكل خطوة هامة يف اجتاه تعبئة املوارد لإلنع        )120(

وتشمل هذه ااالت أنشطة تقدمي الدعم التفاقات الـسالم         . تتوفر هلا أية آلية متويل أخرى     
من حيث صلتها باملؤسسات الوطنية، وأنشطة تعزيز القدرة على تشجيع التعـايش وحـل              

ت تدخل مهمة أمهيـة     الرتاع، واألنشطة املتصلة بإنشاء خدمات إدارية أساسية وتنظيم عمليا        
االستجابة لألخطار احملدقة اليت دد السالم مثل إعـادة إدمـاج املقـاتلني             حامسة يف   

وقد تلقى صـندوق  . السابقني يف إطار برنامج لرتع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج   
 الواليـات املتحـدة      ماليني دوالر من دوالرات    310بناء السالم حىت اآلن أكثر من       

وقد استفاد مـن    . جهة ماحنة يعترب العديد منها جهات غري تقليدية        46 كتربعات من 
 بلداً منها البلدان األربعة مجيعاً املدرجة يف جدول أعمال جلنة           14الصندوق حىت اآلن    

وأما القرارات اليت تتخذ يف بلدان جلنة بناء السالم فتـضع يف االعتبـار              . بناء السالم 
سالم اليت اعتمدا جلنة بناء السالم وقرارات التمويل اليت         االستراتيجية املتكاملة لبناء ال   

 .)121(تتخذها جلنة توجيهية وطنية ترأسها شراكةً احلكومة واألمم املتحدة
وأوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بكفالة االتساق على نطاق منظومـة األمـم              - 208

امللتزمة بعملية اإلصالح، مبا فيهـا      مقرر كاٍف للمنظمات    /املتحدة بتأمني تقدمي متويل أساسي    
دعم نظام املنسقني املقيمني، وأوصى أيضاً بتجميع املسامهات كلها على املستوى القطري يف             
إطار ميزانية واحد، على أن متتنع اجلهات املاحنة من متويل عمليات التدخل اليت جتري خارج               

ن قابالً للتنبؤ به وأن يغطي عـدة        وال بد هلذا التمويل من أن يكو      . “الواحد”نطاق الربنامج   
 .سنوات، وينبغي للمنظمات أن توازي بني دوراا التمويلية

ويذكر يف هذا الصدد أن جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة قـد وضـعت           - 209
اختصاصات عامة إلدارة الصناديق االستئمانية متعددة اجلهات املاحنة، وتتوىل إدارة كل 

ية برئاسة احلكومة واملنسق املقيم أو نائب املمثـل اخلـاص،           صندوق منها جلنة توجيه   
وتتألف اللجنة من األمم املتحدة، واحلكومة، وممثلي اجلهات املاحنة، ويتوىل الربنـامج            
اإلمنائي دور املسؤول اإلداري عنها يف معظم احلاالت، وتتخذ اللجنة القرارات بشأن            

ولويات القائمة، وتقرر مواعيد اإلبالغ توزيع األموال مستندة يف ذلك إىل الشروط واأل  
 .حسب األصول ومواعيد مراجعة احلسابات

__________ 

 .A/60/984الوثيقة  )120(

 .www.unpbf.org:  الشبكة العامليةموقع صندوق األمم املتحدة لبناء السالم على )121(
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والحظ املفتش وجود بعض األمثلة اجليدة على العمل مع جمموعـة واسـعة مـن                - 210
ففي حالة مجهوريـة    . “الواحد”اجلهات املاحنة لضمان احلصول على متويل كاٍف للربنامج         

التمويل إلطار املساعدة القطرية بإبرام اتفاق مـع البنـك          الكونغو الدميقراطية، جرى تأمني     
ويف فييت نـام، التزمـت      .  جهة من اجلهات املاحنة الثنائية املوجودة يف البلد        19 الدويل و 

، وأنشئت جلنـة لتعبئـة      “اخلطة الواحدة ”اجلهات املاحنة بتمويل أنشطة املرحلة األوىل من        
ذلك لتحديد أولويات األنشطة ألغراض متويلـها       وتوزيع املوارد لصندوق اخلطة الواحدة، و     

ويتوىل املنسق املقيم إدارة هذا الصندوق نيابة عن فرقـة األمـم           . وبتنسيق وثيق مع احلكومة   
 .املتحدة القطرية ويكون مسؤوالً عن تعبئة املوارد للصندوق

توى ويقر املفتش بسالمة مبادئ التمويل املوجزة يف تقرير الفريق الرفيع املـس            - 211
املعين بكفالة االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، وينظر نظرة إجيابية إىل اجلهود             
اليت تبذهلا جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لوضع إطار تشغيلي لصندوق اخلطة الواحدة             

 .من خالل اللجان التوجيهية
عمـق أن مـن   وعلى غرار ذلك، ال بد للجهات املاحنة من أن تدرك إدراكاً أ  - 212

األفضل االستثمار يف مكافحة األسباب اجلذرية للرتاعات، وأن من األجدى منطقيـاً            
إجياد القدرة على منع نشوء الرتاعات وعلى حلها قبل أن تتصاعد فتصبح مآٍس مكلفة،          

 .كما قال األمني العام مؤخراً
ملواءمة وفعالية املعونة،   وقد ازدادت اجلهات املاحنة وعياً وشعوراً بالقلق إزاء مسألة ا          - 213

، واملبادئ واملمارسة الـسليمة     2003فرباير  /وهذا ما اتضح يف بيان روما الصادر يف شباط        
 واليت تسلم باحلاجة إىل استجابة      2003للمنح اإلنسانية اليت اعتمدت يف ستوكهومل يف عام         

لتمويل بإطار واحد   ربط ا ”ب دينامية ومرنة، وإعالن باريس الذي التزمت فيه اجلهات املاحنة          
، “أو جمموعة معقولة من املؤشرات املستقاة من استراتيجية التنميـة الوطنيـة    /من الشروط و  

تنفيذ ترتيبات مشتركة، مىت أمكن، على املستوى القطري فيما يتعلـق بـالتخطيط،             ” وبـ
ة ، والدفع، والرصد، والتقييم، وإبالغ احلكوم     )مثالً، ترتيبات مالية مشتركة   (والتمويل  

، وحددت اجلهات املاحنة يف الوقت      )122(“عن أنشطة اجلهات املاحنة وتدفقات املعونات     
ذاته مؤشرات لقياس التقدم احملرز، وتشمل هذه املؤشرات القدرة على التنبؤ باملعونة،            

 قد  2008ويذكر أخرياً أن برنامج عمل أكرا الصادر يف عام          . واملعونة غري املشروطة  
ؤ املعونة بتحسني التكامل بني جهود اجلهات املاحنـة وتقـسيم           جتز”دعا إىل احلد من     

__________ 

 .32  و16، الفقرتان ) أعاله17انظر الفقرة (إعالن باريس بشأن فعالية املعونة  )122(
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العمل على هذه اجلهات، وذلك بطرق منها حتسني توزيع املوارد يف داخل القطاعات              
 .)123(“والبلدان وفيما بني البلدان

ومن املسلم به، إضافة إىل القيود آنفة الذكر اليت تفرضها اجلهات املاحنة بتفـضيلها               - 214
ملشروطة والثنائية، أن القواعد واإلجراءات املالية باألمم املتحدة ال تزال تشكل عقبة            املعونة ا 

وأما العقبات اليت يتكرر ذكرها أكثر من غريها فهـي          . “الصندوق الواحد ”بارزة يف سبيل    
الفوارق بني دورات امليزانية، والتكاليف اإلدارية للوكاالت، والـنظم املاليـة، واسـترداد             

ويف هذا الصدد، أحرز تقدم يف تطبيق النـهج املتـوائم           . إجراءات حتويل النقد  التكاليف، و 
 عدد مـن    2006اجلديد لعمليات حتويل النقد إىل الشركاء يف التنفيذ، فقد أخذ به يف عام              

ومن املتوقع أن يطبق النهج املتوائم يف مجيع البلدان،         . البلدان اليت نسقت بني دوراا الربناجمية     
، وقد أنشئ فريق عامل هلذا الغرض تتمثل فيه احلكومة          “توحيد األداء ”ن مبادرة   ما عدا بلدا  

 .وفرقة األمم املتحدة القطرية
ويذكر أخرياً أن التحدي الذي يواجه فرق األمم املتحدة القطرية ال يقتصر علـى               - 215

 املوارد مبزيد   زيادة حجم األموال املتلقاة ومرونتها، واملواءمة بني اإلجراءات بغية توجيه هذه          
من الفعالية، بل يشمل أيضاً متكني هذه الفرق من التكيف مع القدرة القطرية على استيعاب               

 .هذه املعونة وحتقيق توقعات اجلهات املاحنة بشأن سرعة اإلنفاق والتنفيذ
 
 16املعيار  

د توجد آلية متويل تضم مؤسسات منظومة األمم املتحدة املوجودة يف امليدان، والبل            
املضيف، ومؤسسات بريتون وودز، واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، واملنظمات          
غري احلكومية الدولية والوطنية وغريها من أعضاء اتمع املدين، وذلك لضمان االتـساق             

 .والتكامل والترابط بني تقييمات احلاجات واملوارد املتوفرة
 

 :وذلك من خالل ما يلي
 لربامج واالستراتيجيات القطرية بالتمويل؛ربط ا )أ( 
إشراك مؤسسات بريتون وودز وكل جهة ماحنة مبفردها يف عملية التخطيط            )ب( 

 االستراتيجي بغية زيادة التملك والشفافية؛

__________ 

 .17جدول أعمال أكرا، الفقرة  )123(
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تقدمي مزيد من األموال للمشاريع سريعة األثر ومتويل أنشطة نزع الـسالح             )ج( 
 ربامج األمنية، وذلك من االشتراكات املقررة؛والتسريح وإعادة اإلدماج يف إطار ال

 تطبيق التمويل امع املشترك لزيادة الكفاءة؛ )د( 
 إنشاء آليات لتحديد أولويات األنشطة ألغراض متويلها؛ )ه( 
 وضع إجراءات فعالة للصرف بني الوكاالت؛ )و( 
 .اسقة فيما بينهاتنقيح القواعد املالية واإلدارية على مستوى املقر جلعلها متن )ز( 

 بيت واحد - ميم 

االتساق على املستوى اإلداري وجود أماكن وخدمات مـشتركة         /يقصد بالتكامل  - 216
أما مربر فكرة البيت الواحد فهو ختفيض التكاليف اإلدارية         . “بيت واحد لألمم املتحدة   ”يف  

ليف الربنامج إىل   اليت متتص موارد ميكن بدالً من ذلك أن ختصص للتنمية، فتحسن نسبة تكا            
، يف  2007ويف هذا الصدد، يذكر أن األمني العام قد أوصى يف عـام             . )124(تكاليف الدعم 

تقريره عن االستعراض الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجـل              
التنمية اليت تضطلع ا منظومة األمم املتحدة، بتحسني رصد الوفورات الناشئة عن ذلـك يف               

إىل أموال برناجمية ميكـن أن تتـاح لألنـشطة    ”ليف املعامالت، وحتويل هذه الوفورات   تكا
ويود املفتش أن يرى إعادة استثمار هـذه        . )125(“التنفيذية من أجل التنمية يف البلدان النامية      

الوفورات يف التنمية على أساس متكرر وليس على أساس اإلنفاق مرة واحدة، وذلك علـى               
 . املرعية يف احلساب اإلمنائيحنو شبيه باملبادئ

ويدرك املفتش أنه ال ميكن دائماً مجع أجزاء األمم املتحدة كافة بـسبب اخـتالف       - 217
أنواع العالقات مع السلطات احلكومية واتمع املدين، غري أنه ال بد من العمل عند اإلمكان               

 .“بيت واحد”على مجع هذه األجزاء يف 
تكامل اإلداري على نطاق املنظومـة وخباصـة يف املـشاريع           ورغم الدفع قدماً بال    - 218

وقـد  . الريادية الثمانية، ظل هذا التكامل متخلفاً جداً عن التكامل االستراتيجي والربنـاجمي           
 يف االستعراض الذي جيري كل ثالث سـنوات لـسياسة األنـشطة             2005طُلب يف عام    

 مكتبـاً مـشتركاً     20مم املتحدة إنشاء    التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع ا منظومة األ        
__________ 

قائمة موحدة باملسائل املتصلة بتنسيق األنشطة التنفيذية ألغراض التنميـة،          ”الس االقتصادي واالجتماعي،     )124(
2005“) E/2005/CRP.1.( 

 .‘1’) ه( 51  و50، الفقرتان A/62/253الوثيقة  )125(
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ومل ينشأ حىت اآلن إال مكتب واحد فقط يف الرأس األخضر ألربعة من             . 2007 حبلول عام 
 .وهناك ترتيبات جارية إلنشاء مكاتب أخرى من هذا النوع. صناديق وبرامج األمم املتحدة

ويف . قدماً بطيئـاً  وأما إنشاء خدمات مشتركة فيتقدم يف الوقت احلاضر وإن يكن ت           - 219
 فرقة عن االضطالع    134 فرقة قطرية لألمم املتحدة البالغ عددها        60، أبلغت   2005عام  

؛ وشراء الوقود والـورق    )الذي يعترب اال األكثر شيوعاً    (بأنشطة مشتركة يف جماالت األمن      
 .)126(والقرطاسية؛ وترتيبات السفر؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ة أوىل، أنشئت فرق إدارة العمليات امليدانية اليت تتألف من أكرب مـديري             وكخطو - 220
العمليات والشؤون اإلدارية، وذلك لوضع تقييمات وتوصيات تقدم إىل فرق األمم املتحـدة             

وفـرق إدارة  . القطرية بشأن األنشطة اليت تقتضي موافقة هذه الفرق على املبادرات املشتركة          
وقد أصدرت جمموعـة    .  أيضاً إىل ختطيط وإدارة األنشطة املشتركة      العمليات امليدانية مدعوة  

 .األمم املتحدة اإلمنائية اختصاصات ومبادئ توجيهية لعمل هذه الفرق
وبوجه عام، يقف دون التقدم الفعال غياب اإلرادة السياسية وااللتـزام، وعـدم              - 221

 .نظم والقواعد واللوائحكفاية الدعم التقين والتمويل، والفوارق بني املنظمات يف ال
خمالفة ”ومع ذلك فإن التكامل حيدث رغم القواعد، ويتطلب قدراً من املرونة يتيح              - 222

، مما جيعل العمليات املالية وعمليات امليزانية موافقة للهدف العـام وهـو حتقيـق               “القواعد
ت واملـسؤولني   ويف هذا الصدد، ميارس حالياً كثري من الضغط على رؤساء اإلدارا          . التكامل

 .اإلداريني الرئيسيني لالمتثال للقواعد وااللتفاف عليها يف وقت واحد لتحقيق نتائج فورية
وفيما تشكِّل املواءمة بني اللوائح والقواعد عمليةً تقتضي اختـاذ قـرارات بـشأن               - 223

مليزانيـة،  السياسة العامة من ِقبل مراِقيب احلسابات، واللجنة االستشارية لـشؤون اإلدارة وا           
واللجنة اخلامسة، وجلان امليزانية واملالية، تسري الصناديق والربامج والوكاالت املتخصـصة يف            
أحيان كثرية يف االجتاه املعاكس، فتتناول دقائق الشؤون اإلدارية وتعتمد سياسات تقـوض              

حلسابات باألمم  ويف وقت كتابة هذا التقرير، كان مراِقبو ا       . اجلهود الرامية إىل حتقيق التكامل    
املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للـسكان، واليونيـسيف،            
وبرنامج األغذية العاملي يعملون على وضع جمموعة وحيدة من األنظمـة والقواعـد املاليـة        

ـ             . املتوائمة ة وقد أعد فريق عامل مؤلف من ممثلني عن هذه الوكاالت مشروع جمموعة أنظم
وعالوة على ذلك، فإن إدارة     . وقواعد مالية متوائمة، مث استعرضها مكتب الشؤون القانونية       

عمليات حفظ السالم تذكر يف تقاريرها أن مكاتب بناء السالم قـد تناولـت موضـوع                
__________ 

 .30، الصفحة “2005توليف التقارير السنوية للمنسقني املقيمني، ”جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،  )126(
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اخلدمات املشتركة، وتبين التقارير األولية املتوفرة يف وقت كتابة هذا التقرير أن تنفيذ ذلـك               
وهذه الدروس ميكـن    . ألمم املتحدة املتكامل يف بوروندي قد حقّق جناحاً نسبياً        يف مكتب ا  

 .اعتمادها كممارسة فضلى تطبق على نطاق أوسع

 17املعيار  

 تتقاسم فيه مؤسسات منظومة األمم املتحـدة        “بيت واحد لألمم املتحدة   ”ينشأ   
ة عن ذلك يف أنشطة إمنائيـة       أماكن وخدمات مشتركة فيما يعاد استثمار الوفورات الناشئ       

 .يف البلد

 فرق األمم املتحدة القطرية واآلخرون - سابعاً 

كانت جلنة التنسيق اإلدارية أول من شجع على إدماج شركاء من خارج منظومـة          - 224
األمم املتحدة يف أنشطة فرق األمم املتحدة القطرية، وذلك يف املبادئ التوجيهية اليت وضعتها              

 لسري نظام املنسقني املقيمني، فهذه املبادئ التوجيهية تشري إىل مشاركة ممثلني            1999يف عام   
عن مؤسسات بريتون وودز واتمع املدين يف األفرقة املواضيعية ويف عملية التقييم القطـري              

 .)127(املشترك إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
، ويف أعقاب نـشر     2004ويف عام   . احهاوتال ذلك بضع مبادرات تفاوتت يف جن       - 225

تقرير فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم املتحدة واتمع املدين الذي دعـا              
، اقترح األمني العـام     )128( وإىل ربط احمللي بالعاملي    “منظمة منفتحة ”األمم املتحدة أن تصبح     

احلكومية على املستوى القطـري مـن       تعزيز القدرة املؤسسية على العمل مع املنظمات غري         
خالل إنشاء جهات تنسيق داخل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة وفـرق األمـم املتحـدة           

، أوصى الفريق الرفيع املستوى املعين بكفالة االتـساق علـى           2006ويف عام   . )129(القطرية
 املـستوى  نطاق األمم املتحدة بالتعاون بني األمم املتحدة ومؤسسات بريتـون وودز علـى         

__________ 

ويف املشروع . 19  و 11، الفقرتان   ) أعاله 92انظر احلاشية    (“...املبادئ التوجيهية للجنة التنسيق اإلدارية      ” )127(
لتوجيهية إلعداد التقييم القطري املشترك يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية تذكر             األخري للمبادئ ا  

تشري إىل احلكومات، مبا فيها الوزارات الفنية؛ والشركاء االجتمـاعيون          ” اليت   “فعالً اجلهات صاحبة املصلحة   
ن هلم صلة بسياق قطري؛ واتمـع  ومنهم منظمات العمال وأرباب العمل، وغريها من الشركاء اإلمنائيني الذي         

 .“املدين؛ واملنظمات غري احلكومية

 .Corr.1 و A/58/817الوثيقة  )128(

 .A/59/354الوثيقة  )129(
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القطري يف إجراء تقييمات احلاجات، ويف إعداد ورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر،                
واستراتيجيات األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف آليات مجع البيانـات والتقيـيم، ويف إنـشاء              

وقـد أبلغـت    . )130(صناديق استئمانية متعددة اجلهات املاحنة، وترسيخ تقسيم واضح للعمل        
م املتحدة اإلمنائية عن حماوالت إلشراك املنظمات غـري احلكوميـة يف إعـداد              جمموعة األم 

االستراتيجية املتكاملة  ”وأما  . التقييمات القطرية وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية       
 اليت يتشارك يف وضعها البلد ومكتب بناء السالم فهي أحدث وثيقة ختطـيط              “لبناء السالم 

تضم األمم املتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، واتمع املدين، والقطـاع          استراتيجي شاملة   
ولذلك ينبغي لالستراتيجية املتكاملة لبنـاء      . اخلاص، واجلهات املاحنة على املستوى القطري     

السالم أن تصبح وثيقة ختطيط استراتيجي جلميع اجلهات الفاعلة رغم أا ال تزال، يف وقت                
 التقرير، أداة من عدة أدوات ختطيطية متوازية، األمر الـذي يـؤثر          وضع الصيغة النهائية هلذا   

 .سلباً على التكامل والتنسيق
ويف سياق البعثات املتكاملة، فإنه من املهم أن تبين بوضـوح حـدود التكامـل                - 226

والتعاون بني األمم املتحدة واتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، وأن يتفق علـى               
 .بادئ مشتركة للتدخل دف احملافظة على نوعية العالقة بينهمام
 
 18املعيار  

 على املستوى القطري ممثلو اتمع املدين،       “أمم متحدة واحدة  ”يشارك يف عملية     
 .ومؤسسات بريتون وودز، وجمموعات اجلهات املاحنة، والقطاع اخلاص

  
 :وذلك من خالل ما يلي 
 سيق لدى فرق األمم املتحدة القطرية؛تسمية جهات التن )أ( 
 املشاركة يف عمليات تقييم احلاجات القطرية؛ )ب( 
 .املشاركة يف تصميم وتنفيذ وتقييم االستراتيجيات واخلطط القطرية )ج( 

  
 
 

__________ 

 .48، الصفحة A/61/583الوثيقة  )130(
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