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  عمليات إصالح المنظمة، بما فيها
  برنامج عمل التحّول وتنفيذ إصالح منظومة

      األمم المتحدة اإلنمائية
  إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
 واآلثار المترتبة بالنسبة إلى المنظمة

  
  

  تقرير من المدير العام
  
 
ــتدامة  -١ ــ ــالح األمم المتحدة)  وعمليةتدفع أهداف التنمية المسـ ــالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية (إصـــ ــ إصـ

 عجلة التغيير في جميع وكاالت األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. 
 
ــها بالعمل  -٢ ــ ـــ ــ ــ ــق ةموحد بطريقةوقد قطعت جميع كيانات األمم المتحدة التزامًا على نفســــ ـــ ــ ـــ ــ  فيما يتعلق ةومتســـ
ــالح ب ــ ـــ ــ ــحة العالمية منظمة تعربأاألمم المتحدة. وقد إصــ ــ ــ ـــ الوارد في برنامج العمل  هالتزام في بيانهذا االعن  الصــ

تحسين فّعالية بغية قتراح األمين العام "بوحدة العمل في األمم المتحدة" ال اً دعم ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العام الثالث عشر
 على الصعيد الُقطري. التنفيذيةاألنشطة 

 
في خطة العمل العالمية لتعجيل التقدم صوب أهداف التنمية  المنظمة من جانب لتزاماال هذا أيضاً  تجلىو  -٣

، إذ خطة العمل العالمية أن تكون بمثابة تجربة لتنفيذ إصالح األمم المتحدةلويمكن  ١المستدامة المتعلقة بالصحة.
ألمم المتحدة الُقطرية اأفرقة و لمنظمة ا توضــح أدوار وكاالت األمم المتحدة وبرامجها وصــناديقها، وتعّظم فّعالية إنها

 قيادة واضحة، وتضمن الشفافية والمساءلة بشأن الموارد والنتائج.تحت 
 
ـــبعين المنعقدة في عام  -٤ ـــ ــحة العالمية الحادية والســ ــ والمجلس التنفيذي في دورته  ٢٠١٨،٢وفي جمعية الصــــ

قدمت األمانة أحدث المعلومات إلى الدول  ٢٠١٩،٣ يناير /الثانيالمنعقدة في كانون  الرابعة واألربعين بعد المائة
ــــأن ــاء بشـــ ــــ ـــالح األعضـ ــ ـــأن و ل األمم المتحدة وعالقته ببرنامج عمل المنظمة الخاص بالتحوّ  إصــ ـــ على عمل  أثرهبشـ

 المنظمة.
                                                           

١             Towards a global action plan for healthy lives and well-being for all – uniting to accelerate 
progress towards the health-related SDGs. Geneva: World Health Organization; 2018 
(http://www.who.int/sdg/global-action-plan/Global_Action_Plan_Phase_I.pdf, accessed 11 April 2019).  

ـــة الثالثة، ، والمحاضــــر الموجزة لجمعية الصــــحة العالمية ٧١/٤٣انظر الوثيقة ج   ٢ ــبعين، اللجنة "ب"، الجلسـ الحادية والســ
 .(باإلنكليزية) ٢الفرع 

ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة،١٤٤/٣١م تانظر الوثيقة    ٣ ــ ـــ ــ ـــ ـــة  ، والمحاضـ ـــــ ـــ ــ الجلسـ
 (باإلنكليزية). ١  الجلسة الرابعة عشرة، الفرعو  ،٤الثانية، الفرع 
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ــالح األمم المتحدة.  -٥ ــ ــ ـــ ــ ــاركة المنظمة في إصــ ــ ــ ـــ ــ ــاء المزيد من المعلومات عن مشــ ـــ ــ ــ ــ وقد طلبت الدول األعضــ
ـــالح األمم المتحدة في آذار/ مارس ويعرض هذا التقرير ال ــ ـــ ــ ـــ هناك ، مع اإلقرار بأن ٢٠١٩حالة الراهنة لعملية إصــ

ــات لم  ــياسـ ــادي بعد مجموعة األمم المتحدة للتنمية المســـتدام تتخذهابعض القرارات المتعلقة بالسـ ة والمجلس االقتصــ
 واالجتماعي.

 
 أهمية إصالح األمم المتحدة

 
األثر ُيعد إصـالح األمم المتحدة فرصـة متاحة أمام المنظمة لتعزيز االتسـاق، والحد من التجزئة، وتحسـين  -٦

المليارية الثالثية المحددة في برنامج  ةالغايالمنظمة، والســــيما على الصــــعيد الُقطري. ومن أجل تحقيق  حدثهالذي تُ 
اف التنمية المسـتدامة المتعلقة بالصـحة، يجب على والتي تتواءم مع أهد ٢٠٢٣-٢٠١٩، العمل العام الثالث عشـر

المتياز في لثر في كل بلد، مع تحقيق المنظمة األالمنظمة أن تعمل مع ســائر منظومة األمم المتحدة على إحداث 
ــلطة األولى المعنية  هاعمل ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــع القواعد والمعايير وعملها التقني في الوقت ذاته. وُتعد المنظمة السـ ــ ــ ـــ ــ المتعلق بوضــ

ــي ـــات وتوجيه، بما في ذلك على بالتنســ ــياســ ـــأن الســ ــحة، وبتنظيم الحوار بشـ ق في مجال العمل الدولي المتعلق بالصــ
ـــحة. ويجب على المنظمة أن  ـــي لجميع الجهات الفاعلة في مجال الصـ ـــريك الرئيسـ ــفها الشـ ــتويات، بوصــ أعلى المســ

 قضايا الصحة العالمية المعقدة.معالجة في قدرات منظومة األمم المتحدة ككل  تستفيد منتعمل مع الشركاء وأن 
 
ــاعدوا المنظمة على  -٧ ــ ـــقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة أن يســ ــ ــعيد الُقطري، في إمكان المنسـ ــ وعلى الصــ

ــورة ــتوى العديد من القطاعات وعلى نطاق المنظومة  المقدمة مواءمة المشـــ ـــات واإلجراءات على مســـ ــياســ ــأن الســـ ــ بشـ
ـــورة وٕاجراءات ال  ــ ــول  في عنها غنىككل، وهي مشـــ ــ ــ ـــأن تعزيز تكامل األصــ ـــ ــحية. ومن شــ ــ ــ ــائل الصــ ــ ــ تحقيق الحصــ

ــوهد في  ـــ ــ ــ ــــة بالطوارئ دعمًا كبيرًا، على النحو الذي شـ ــ ــ ـــغيلية لألمم المتحدة أن يدعم عمليات المنظمة الخاصــ ـــ ــ التشــ
 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. اإليبوالاستجابتها لفاشيات مرض فيروس 

 
وضع نموذج لل أهداف إصالح األمم المتحدة. وقد استرشدت المناقشات الدائرة د برنامج عمل التحوّ ويجسّ  -٨

ــغيلي جديد للمنظمة وخاصــــةً  ـــيما رؤية األمين العام  تشــ ــالح األمم المتحدة، والسـ ــعيد الُقطري، بعملية إصــ على الصــ
ل المنظمة هدفًا مشــتركًا لتحوّ  . كما ُتعد زيادة الشــفافية والفّعالية والمســاءلةةالُقطري أفرقة األمم المتحدةبشــأن تنســيق 

 وٕاصالح األمم المتحدة.
 

 التنفيذيةمشاركة المنظمة في إصالح األمم المتحدة لألنشطة 
 
ــتدامة منذ أيار/ مايو  -٩ ــ ــ ــي قُ على المُ  ٢٠١٨تعمل مجموعة األمم المتحدة للتنمية المســ ــ ـــ تنفيذ قرارات بدمًا ضـ

ــادرة في القرار  ــ ـــأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة  ١)٢٠١٨( ٧٢/٢٧٩الجمعية العامة لألمم المتحدة الصــ ــ بشـ
اإلنمائية في ســـياق االســـتعراض الشـــامل الذي يجري كل أربع ســـنوات لســـياســـة األنشـــطة التنفيذية التي تضـــطلع بها 

 ٢منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية، والتوصيات الواردة في تقرير األمين العام.
 

                                                           
ـــــة إعادة تنظيم م   ١ ــياســ ــ ـــنوات لســ ــ ــامل الذي يجري كل أربع سـ ـــ ــتعراض الشـ ـــياق االســــ نظومة األمم المتحدة اإلنمائية في ســـ

  دة من أجل التنمية.األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتح
)http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/279 ، ٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١١تم االطالع في.( 

ــــتدامة A/72/684-E/2018/7الوثيقة    ٢ ــ ـــ ــ ، إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المســـ
ـــــحة (: وعدنا بأن نكفل الكرامة واالزدهار و ٢٠٣٠  لعام ــالم على كوكب ينعم بالصــــ ـــــ ، تم http://undocs.org/A/72/684الســ

 ).٢٠١٩نيسان/ أبريل  ١١االطالع في 
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ـــارك المنظمة في مجموعة -١٠ ــ ـــ ــها نائب األمين العام وتشــ ـــ ــ ــ ــــتدامة التي يرأسـ ــ ــ ، حيث األمم المتحدة للتنمية المســ
المدير العام أو من ينوب عنه في اجتماعات األعضاء الرئيسيين لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة يشارك 

ــــاري. و  ـــتشــ ـــي وفي الفريق االســـ ـــاســـ ـــة  تتولىواجتماعات الفريق األســـ ـــع الوثائق الخاصـــ هذه الهيئات التوجيه في وضـــ
ـــادات  ــــات واإلرشـــ ــياســ ــ ــــي قُ من أجل المُ  التنفيذيةبالســ ــالح األمم المتضــ ـــارات عملية إصــــ حدة (انظر دمًا بمختلف مســـ

 أدناه). ١٩-١٧الفقرات 
 

ــتركة بين الوكاالت،  -١١ ــ ــــلة المشـــ ــائر اآلليات ذات الصـــ ـــ ــتويات العليا في ســ ــ ــ كما أن المنظمة ممثلة على المسـ
ـــاء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني   ماب ــتوى التابعة لمجلس الرؤســـ ــ في ذلك اللجنة اإلدارية الرفيعة المســ

ــع  ــ ــان و"عدم ترك أي أحد خلف الركب" وبرنامج العمل المتعلق بوضــ ـــ ــيق؛ فريق العمل المعني بحقوق اإلنسـ بالتنســــ
ــتراتيجية التابع ل ــــ ــ ــياغة القواعد والمعايير لفريق النتائج االســـ ــ ــ ـــ ـــتدامة؛ أفرقة الصــ ــ ـــ ــ مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسـ

 إطار اإلدارة والمساءلة.المعنية بإعداد إرشادات جديدة بشأن إطار المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة؛ 
 

االســتعراضــات الجارية للهيكل اإلقليمي لألمم المتحدة ولمكاتب  المنظمة بشــأن تجارب ولضــمان اســترشــاد -١٢
ــح ممثلو المنظمة في بلدان جنوب المحيط الهادئ وبربادوس  المتعددة األقطار األمم المتحدة ــ بخبرات المنظمة، ُرشــ

. وقد ُحددت جهة اإلقليميةواالنضــمام إلى الزيارات  هذه االســتعراضــاتوبلدان منطقة شــرق الكاريبي للمشــاركة في 
 .الهيكل اإلقليمي لألمم المتحدةراض ك في استعللتنسيق في كل مكتب من المكاتب اإلقليمية للمنظمة كي تشار 

 
ــل  -١٣ ــاركة في األفرقة اإلقليمية لمجموعة األمم المتحدة للتنمية التابعة لمكاتب اإلقليمية الوتواصــ لمنظمة المشــ

في اإلقليم األوروبي مثًال، تتولى المنظمة قيادة التحالف المعني بالصحة وتسهم في التحالفات المعنية فالمستدامة. 
 ين والشباب والحماية االجتماعية.بين الجنسبالمساواة 

 
وتجري مكاتب المنظمة اإلقليمية في أفريقيا وشرق المتوسط استعراضات وظيفية لمكاتب المنظمة الُقطرية  -١٤
ـــد إلحاحًا وأن إقليم كل منهافي  ــمان أن المنظمة تحدد األولويات األشـ ــات في ضــ ــتعراضـــ . ويتمثل الغرض من االســ

ق لالزمة لتقديم الدعم الذي يركز تركيزًا شــديدًا على احتياجات البلدان المضــيفة وتوقعاتها وينســَّ العاملة ا القوىلديها 
ــقون المقيمون التابعون لألمم المتحدة و  ـــ ـــركاء. وُيعتبر المنســ ــ ــيقًا جيدًا مع الشــ ـــ ــركاءً  أفرقتهاتنســ ــ ــيين  الُقطرية شـــ ـــ رئيســ

ــعيد الُقطري و  ــــ ــ ــ ــتعراض ف فيًا أطرافللمنظمة على الصــ ــــ ــ ــ ــــعت المكاتب اإلقليمية عملية االســ ــ ـــ ــ ي جميع البلدان. ووضـ
 األخرى عمليات لالستعراض الدوري لقدرات المكاتب الُقطرية ومالءمتها في كل إقليم من األقاليم.

 
ـــمبر  -١٥ ، عقدت المنظمة أول اجتماعاتها اإلدارية العالمية، وكان فريق اإلدارة ٢٠١٨وفي كانون األول/ ديســ

ـــة تفاعلية مع نائب األمين العام وجميع ممثلي في المنظمة العليا  ــ ــ ــــاركين فيه. وُعقدت جلســـ ــ ــ المنظمة من بين المشــ
ــيق اإلنمائي التابع  ــ ـــ ــ ــ ــاعد الذي كان حينئذ يترأس الفريق االنتقالي (وترأس بعد ذلك مكتب التنسـ ــ ـــ ــ ــ واألمين العام المسـ

ــؤولين في المنظمة واألمم المتحدةعزِّ لألمم المتحدة). ويُ  ـــ ــ ــ ـــ ــاق عمل المنظمة مع  ز هذا التعاون بين كبار المسـ ــ ــ ـــ ــ اتســ
عملية إصالح األمم المتحدة ومشاركتها فيها. وأكدت الجلسة االلتزام القوي لكال المنظمتين بتوجيه الجهود المبذولة 
في ســبيل اإلصــالح على نحو يحقق كامل إمكانات منظومة األمم المتحدة على الصــعيد الُقطري، مع احترام هيكل 

حياتها، بما في ذلك واليتها ووظائفها المتعلقة بوضـع القواعد والمعايير وعملها تصـريف الشـؤون في المنظمة وصـال
 اإلنمائي واإلنساني.

 
ــالح  -١٦ ــل وضـــمان تحقيق مصـ ــاركة المنظمة في إصـــالح األمم المتحدة على نحو أفضـ ومن أجل تنســـيق مشـ

ــالح، عّين المدير العام في آذار/ مارس  ــ ـــ ــ ــؤول عن المدير العام ا ٢٠١٩المنظمة في عملية اإلصـ ــ ـــ ــ ــاعد المسـ ــ ـــ ــ لمسـ
ــاً مكتب المنظمة في األمم المتحدة  ــ ــ ـــ ــ ـــالح األمم المتحدة وقبل تعيينه، كانت  لُيعنىللمدير العام  ممثًال خاصــــ ــ ــ ـــ ــ بإصـــ

ــؤولية  ــ ـــيق عن المســ ــية والتنســـ ــ ـــســ ــــالح األمم المتحدة داخل األمانة موزعة بين الوحدات المعنية بالعمليات المؤســـ إصــ
ـــيق الُقطري والتعاون مع منظومة األمم الم ــ ــؤولية تنســ ـــ تحدة والعالقات الخارجية وفريق اإلدارة العامة. وتقع اآلن مســ

 دور المنظمة في إصالح األمم المتحدة حصرًا على عاتق الممثل الخاص.
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 مسارات إصالح األمم المتحدة والتطورات األخيرة
 

يستند إصالح األمم المتحدة إلى سبعة مسارات للعمل، وهي: تعظيم أثر منظومة األمم المتحدة اإلنمائية؛  -١٧
ــكيل النهج  ــقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة؛ إعادة تشــ ــيط نظام المنســ إيجاد جيل جديد من األفرقة الُقطرية؛ تنشــ

للمنظومة بأكملها إزاء يف الشؤون؛ اتّباع نهج شامل اإلقليمي؛ إخضاع القيادات لمزيد من المساءلة وتحسين تصر 
 إبرام اتفاق جديد بشأن التمويل.الشراكة؛ 

 
 :، على النحو التاليوقد اسُتكملت بعض األنشطة بالفعل -١٨

  منســـقًا مقيمًا  ١٢٩، عندما أصـــبح ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ١بدأ تنفيذ إصـــالح األمم المتحدة في
بلـــدًا وٕاقليمـــًا ومنطقـــة،  ١٦٥الُقطريــة وموظفي المكـــاتــب في  األمم المتحـــدةأفرقــة ممن يتولون قيـــادة 
ة لهذا االنتقال، يمكتب التنســيق اإلنمائي اإلدارة الداخل تولىلســلطة األمين العام. و  خاضــعين مباشــرةً 

ـــيف جديد ـــتناد إلى توصــ ـــادات لوظيفة ا باالســ ــق المقيم وٕالى اإلرشــ  نشـــــرة األمين العام الواردة فيلمنســـ
خطابات  األمين العامبشــأن الوالية المنوطة بنظام المنســقين المقيمين وتنظيمه. وأرســل  ي صــدرتالت

ــاء  ــ ــوح إلى أنهم وحكومات إلى رؤســ ـــ ــير بوضـ ـــقون المقيمون، تشــــ ــ جميع البلدان التي ُيعتمد فيها المنسـ
ــتوى لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، وتطالب بإدراج ُيعدون  ــ ـــ ـــ ــ ــق  وظيفةالممثلين األرفع مســ ــ ـــ ــ ــ المنســـ

 برم بين الحكومة واألمم المتحدة.المقيم في اإلطار القانوني الم

  ــندوق ــ ــ ـــاء صـــ ــ ـــقين المقيمين عن طريق ما يلي: إنشــــ ـــ ي جديد محدد ائتمانوقد تقرر تمويل نظام المنســـ
ـــم التكاليف  ــ ــاء مجموعة األمم المتحدة  بينالغرض؛ التنفيذ الكامل لالتفاق الخاص بزيادة تقاســـ ــ أعضــــ

 المساهمات الطوعية.٪؛ ١مة وفرض رسوم تنسيق بنسبة داللتنمية المست

  ـــيق ــ ــعف في مكتب التنســـ ــ ــ ــب الجديدة يناهز الضــ ــ ــ ـــافة عدد من المناصــ ــ ــ ـــرية بإضـ ــ ــ وزيدت الموارد البشـ
اإلنمائي التابع لألمم المتحدة وتحديد خمس وظائف من الفئة المهنية كحد أدنى للقدرات الالزمة في 

 الموظفين لهذه المناصب اإلضافية.ويجري حاليًا استقدام كل مكتب من مكاتب المنسقين المقيمين. 

  ــل الخاص بالبلدان ــ ــر الفصـــ ـــ ــولوُنشــ ــ ــاءلة من فصـــ ــ ــ ــقين  ، الذيإطار اإلدارة والمسـ ــ ــ يحدد أدوار المنســ
ــاءلة عن النتائج، على  ــؤولياتهم وخضـــوعهم للمسـ المقيمين وأعضـــاء أفرقة األمم المتحدة الُقطرية ومسـ

 النحو المحدد في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
 

 :تشمل األنشطة قيد التنفيذ ما يليو  -١٩

  تتضــمنوضــع الصــيغة النهائية إلرشــادات جديدة بشــأن إطار عمل األمم المتحدة للمســاعدة اإلنمائية 
 مدخالت األعضاء الرئيسيين لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

  تنفيذه على الصعيد الُقطري وتحديد التحديات  لُيجّسد ٢٠١٩وسُينقح إطار اإلدارة والمساءلة في عام
ــية ــ ـــملالمطروحة الرئيســـ ــيشــــ ــ ـــعيدين اإلقليمي  اإلطار . وســـ ــ ــــاءلة على الصــ ــوًال أخرى تتناول المســـ ــ فصـــ

يضــمن المواءمة مع ســائر اإلصــدارات الخاصــة باإلصــالح، مثل إرشــادات إطار عمل ســوالعالمي، و 
ــاملة للمنظومة بأكملها ــتراتيجية الشــ ــاعدة اإلنمائية، والوثيقة االســ ــحة أدناه األمم المتحدة للمســ ، الموضــ

 .األقطار ئل استعراضات المكاتب اإلقليمية واستعراضات المكاتب المتعددةوحصا

 م التوصــيات إلى الجزء . وســتقدَّ األقطار ويجري حاليًا اســتعراض المكاتب اإلقليمية والمكاتب المتعددة
ـــادي واالجتماعي في دورته  ــ ـــطة التنفيذية من أجل التنمية من أعمال المجلس االقتصــ ـــ المتعلق باألنشـ

 .٢٠١٩سُتعقد في أيار/ مايو التي 
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 ــترك بين الوكاالت ـــ ــ ــ ــاملة للمنظومة بأكملها على أيدي فريق مشــ ــ ــ ـــ ــتراتيجية شــ ــ ــ ــ  ويجري إعداد وثيقة اســـ
. ويقوم األعضاء لصياغة استراتيجية تتوافق حولها اآلراء لتعظيم أثر منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

بانتظام باستعراض التقدم الُمحرز في هذا العمل  الرئيسيون لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة
ـــادات.بو  ـــة لهذه  تقديم اإلرشــ ــتعراض الخطوط العريضــ ــادي واالجتماعي اســـ وســـــيتولى المجلس االقتصـــ

 .٢٠١٩الوثيقة االستراتيجية في أيار/ مايو 

  ــيغة النهائية التفاق األمم المتحدة الخاص بالتمويل التي تم التفاوض ـــ ــ ـــع الصـ ـــ ــتخضــ ــ ــ ــأنوســ ـــ ــ ها في بشـ
وستُقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي كي لالستعراض شاورات موّسعة مع الدول األعضاء، م

 يعتمدها.

  ـــتركة والمكاتب ــتركة، بما في ذلك المقار المشـــ ـــ ــيير األعمال المشـ ـــ ـــأن عمليات تسـ ـــتمر العمل بشـــ ويســـ
ـــامية لأل ــــية الســـ ــع لقيادة المفوضــ ـــ ــــروع يخضـ ـــص للمشــ ــ ـــتركة، على أيدي فريق مخصـ ــ مم الخلفية المشـ

ــر من عناصــــر إ صــــالح المتحدة لشــــؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي. وُيعتزم تنفيذ هذا العنصــ
 .٢٠٢١األمم المتحدة في عام 

 
 اآلثار المترتبة على إصالح األمم المتحدة بالنسبة إلى المنظمة 

 
ـــؤون واإلدارة و  -٢٠ ــ ـــ ــ ـــ ـــريف الشـ ـــ ـــ ــ ــ ـــالح األمم المتحدة على تصـ ــ ـــ ــ ــ التمويل في تعكف المنظمة على تقييم آثار إصــ

 المنظمة، من أجل االستفادة مع تنفيذها لواليتها من الفرص التي يتيحها هذا اإلصالح. 
 

ــفها  -٢١ ـــ ــ ـــقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة، ولكنها بوصــ ــ ـــ ــاركة تامة في نظام المنسـ ــ ـــ ــارك المنظمة مشــ ــ ــ وتشـــ
ــتحتفظ بحقها في التعامل المب ـــ ـــحة، ســـ ـــ ــــيقية المعنية بالصــ ــ ــلطة التوجيهية والتنســ ـــ ــيفة الســـ ــ ــــر مع الحكومات المضــــ ــ اشــ

والشـــركاء الرئيســـيين بشـــأن المســـائل المتعلقة بالصـــحة. ومع ذلك، فإن المنظمة ســـتدعم أيضـــًا مســـؤوليات المنســـقين 
ـــيما ــ ـــيقها، والسـ ــ ــتركة وتنسـ ـــ ــطة المشـ ــ ـــير األنشــ ــدي للتحديات  في المقيمين المتعلقة بتيســـ ــ المطروحة على نطاق التصــ

ــتراتيجيـــات  تنفيـــذ أهـــداف قطـــاعـــات متعـــددة في مواجهـــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحـــة. وتظـــل اسـ ــ ـــ ــ ـــ ــتـــدامـــة المتعلقـــة بـــالصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ التنميـــة المسـ
ــتنــاد إلى برنـامج العمــل العــام   الُقطري  التعــاون ــ ــ ـــ ــ ــ ــــادرة عن المنظمــة بـاالســ ــ ــ ـــ ــ ــنوات الصـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ وخطط العمــل الثنــائيــة السـ
، هي الصكوك الرئيسية للمساءلة بين األمانة والدول األعضاء في المنظمة واألساس ٢٠٢٣-٢٠١٩  ،عشر  الثالث

ــاءلة في  الذي ترتكز ـــ ــ ــعين للمســ ـــ ــ ــيظل ممثلو المنظمة في البلدان خاضــ ـــ ـــ عليه الجهود الرامية إلى تعبئة الموارد. وسـ
ــعو  ــ ـــيخضــ ــقين المقيمين  نالمقام األول للمديرين اإلقليميين المعنيين وللمدير العام، ولكنهم ســـ ــ ـــاءلة المنســ ــًا لمســـ أيضــــ

 م المتحدة للمساعدة اإلنمائية.مبشأن النتائج التي ُأبرم اتفاق جماعي بشأنها بموجب إطار عمل األ
 

ــقين  -٢٢ ــ ــ ـــ ـــروريًا للتعاون الفّعال مع المنسـ ــ ــ ـــاعدة اإلنمائية الجديد ضـــ ـــ ــ ــــيكون إطار عمل األمم المتحدة للمســ ــ ــ وســ
ــــأنها اتفاق  ــ ـــائل التي ُأبرم بشــ ــ ــكل النتائج والمخرجات والحصـــ ـــ ــ ــتشـ ــ ــ المقيمين وداخل أفرقة األمم المتحدة الُقطرية. وســ

المشـــتركة والعمل الجماعي. وســـيلزم تعزيز قدرة  جماعي أســـاســـًا لنظام المســـاءلة المزدوجة ولتعبئة الموارد والبرمجة
ــاركة بفّعالية في مختلف مراحل إطار عمل  ـــ ممثلي المنظمة والموظفين التابعين لهم في المكاتب الُقطرية على المشـ

ــية.  ــ ــيص موظفين لذلك في المكاتب الرئيســ ــ ــاعدة اإلنمائية، عن طريق تخصــ ــ ــاألمم المتحدة للمســ ــّكل يوســــ برنامج شــــ
األســـاس الذي ســـُيســـتند إليه في تعزيز األولوية التي ُتعطى للصـــحة في  ٢٠٢٣-٢٠١٩لثالث عشـــر، العمل العام ا

 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
 

ـــيير األعمال، وقع المدير العام على بيان باالعتراف المتبادل في كانون األول/  -٢٣ ـــ ــ ـــ وفيما يتعلق بعمليات تسـ
  ها وعقودها اإلطاريةوٕاجراءات الوكاالت األخرى المتحدة باســـتخدام ســـياســـات، يســـمح لوكاالت األمم ٢٠١٨ديســـمبر 

ــلةو  ــيّيســــر البيان تحقيق أوجه الفّعالية  دون آلياتها التشــــغيلية ذات الصــ المزيد من التقييم أو الفحص أو الموافقة. وســ
 مم المتحدة.والوفورات وسُيعّزز التعاون بين وكاالت األ
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ـــاه -٢٤ ــ ـــ ـــل إلى وقد زادت المنظمة من مسـ ــ ــ ـــم التكاليف لتصــ ــ ــ دوالر أمريكي  مليون ٦,٩٨متها في ترتيبات تقاســ
ـــتثمارًا في تعزيز منظومة األمم المتحدة من أجل تعظيم عمل المنظمة  ــ ـــ ـــاهمة اسـ ــ ـــ ــنويًا. وتعتبر األمانة هذه المسـ ــ ــ ســـ

ـــيق عمل األمم المتحدة وتعزيز فّعالي ــين تنســ ـــبيل تحقيق األهداف المليارية الثالثية بتحســـ ــها في ســ ته. وقد زادت نفســـ
ــاء في المنظمة من ال  ــ ــبة إلى الدول األعضـ ــ ــقين المقيمين التابعين لألمم المتحدة بالنسـ ــ ـــيءتكلفة نظام المنسـ في  شــ

ـــــة  ـــائي ــة  مليون ٥,٢إلى  ٢٠١٣-٢٠١٢الثنــ ـــائيـــ ــه في ٕالى و  ٢٠١٥-٢٠١٤دوالر أمريكي في الثنــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ المبلغ نفســـ
ــّ ؛ وخُ ٢٠١٩-٢٠١٨دوالر أمريكي في الثنائية  مليون ٩,٦، وٕالى ٢٠١٧-٢٠١٦  الثنائية ــ ــ ـــ ــ ــ مليون  ١٤ص مبلغ صــ

 .٢٠٢١-٢٠٢٠في ميزانية الثنائية  دوالر أمريكي لذلك
 

) بشــأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في ســياق االســتعراض ٢٠١٨( ٧٢/٢٧٩وفي القرار  -٢٥
ـــطة التنفيذية ا ـــة األنشــ ـــياســ ـــنوات لســ ــطلع بها منظومة األمم المتحدة، ُتعزز الشـــــامل الذي يجري كل أربع ســ لتي تضـــ

ــاء الكيانات التابعة  ــ ـــ ــ الجمعية العامة اإلجراءات الجماعية الرامية إلى التعجيل بالنتائج في البلدان. وطلبت إلى رؤسـ
ـــاملة للمنظومة بأكملها ــ ـــ ــتراتيجية شــ ــ ـــ إلى  لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية، القيام بقيادة األمين العام بتقديم وثيقة اســـ

المجلس االقتصادي واالجتماعي. وفضًال عن ذلك، فينبغي للدول األعضاء وسائر الشركاء تنفيذ قرار اعتماد رسم 
ــبة  ــ ــيق بنســـ ــ ـــــري عليها القرار (انظر الفقرة  ٪١تنســـ ــاهمات التي يســ ـــ ــــقين المقيمين ١٨من المســ ) لتمويل نظام المنســـ

ت منظومة األمم المتحدة التي يســري عليها القرار لهذا التابعين لألمم المتحدة؛ كما ســتخضــع مســاهمات ســائر كيانا
 الرسم.

 
ويتطلب الوضع الدستوري والقانوني لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية عناية خاصة عند النظر في اآلثار  -٢٦

ــحة العالمية.  ــبة إلى منظمة الصـــ ــحة للبلدان األمريكية هي فالمترتبة على إصـــــالح األمم المتحدة بالنســـ منظمة الصـــ
ـــئت بموجب ميثاق منظمة الدول األمريكية. وقد ال ــ ـــ ــ ـــحة في منظومة البلدان األمريكية، وقد ُأنشـ ــ ـــ وكالة المعنية بالصـــ

ـــحة للبلدان األمريكية على مدى أكثر من  ــ ــــتمر وجود منظمة الصـــ ــ ، وافقت منظمة ١٩٤٩عامًا. وفي عام  ١١٥اســ
ــــافيًا ب ــ ــ ـــ ــحة للبلدان األمريكية على أن تأخذ على عاتقها دورًا إضـ ــ ـــ ــ ــ المكتب اإلقليمي لألمريكتين  بمثابة أن تكونالصـ

التابع للمنظمة. وبذا فإن هذه المنظمة تحتفظ بشـــخصـــيتها القانونية المنفصـــلة عن منظمة الصـــحة العالمية وبهيكل 
ــتند إلى الهيكل القانوني لمنظمة الدول األمريكية ــ ــ ــ ــص يســــ ــ ـــ ــ ـــؤون الخاص بها، ولديها نظام للحصـــ ــ ــ ـــ ـــريف الشــ ــ ـــ  ،تصــــ

ــة ون ــاءلةوميزانيتها الخاصــ وٕاطارها اإلبالغي والقانوني الخاص. وفي هذا الســــياق،  ،ظامها الخاص للتخطيط والمســ
ــتقلة غير تابعة لمنظومة األمم  ــ ــعها كمنظمة مســــ ــ ــ ــحة للبلدان األمريكية مع احتفاظها بوضــ ــ ـــتمر منظمة الصــــ ــ ــتســـ ـــ ســـ

مريكتين التابع للمنظمة، المتحدة، في التعاون مع المنظمة ومع منظومة األمم المتحدة بوصفها المكتب اإلقليمي لأل
 .٢٠٣٠من أجل التنفيذ الناجح إلصالح األمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 

 
ــالح األ -٢٧ ــ ــ ــ ـــ ـــر إصــ ــ ـــ ــ ــبة إلى ويقدم ملحق هذه الوثيقة المزيد من المعلومات عن أهم عناصـــ ــ ــ ـــ مم المتحدة بالنســــ

 المنظمة.
  

نمية المستدامة المتعلقة من أهداف التنمية المستدامة وسائر أهداف الت ٣تحقيق الهدف 
 نموذج إلصالح األمم المتحدة :بالصحة

 
تلتزم منظمة الصحة العالمية بوصفها السلطة التوجيهية والتنسيقية المعنية بالصحة، بقيادة برنامج للتغيير  -٢٨

ــحية وبالرفاهية في جميع  ٣يحقق الهدف  ــ ـــ ــمان تمتع الجميع بأنماط عيش صــ ــ ـــ ـــتدامة (ضــ ـــ ــ من أهداف التنمية المسـ
منظمة معنية  ١٢األعمار وســـائر األهداف المتعلقة بالصـــحة.) وتشـــّكل خطة العمل العالمية التزامًا تاريخيًا قطعته 

ــادر في كانون األول/  ــرين في إعالنهم الصــ بالصــــحة والتنمية، ويدعمه األمين العام وقيادات مجموعة البلدان العشــ
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الح األمم المتحدة في الغرض نفســه، أال وهو التمكين وتشــترك خطة العمل العالمية وعملية إصــ ٢٠١٨.١ديســمبر 
ـــاق  ـــم بمزيد من االتســ ـــتدامة عن طريق دعم البلدان على نحو يتســ ــوب تحقيق أهداف التنمية المســ ــراع صـــ من اإلســـ
ــترك المتمثل في العمل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــتخدم المنظمة ميزة التزامن التي ينطوي عليها هذا الغرض المشـ ـــ ـــ ــ ــ والفّعالية والكفاءة. وتســـ

 وسائر األهداف المتعلقة بالصحة. ٣الهدف صوب تحقيق 
 

ــالح وتتطلب  -٢٩ ــر إصــــ ــ ــيح، مثلها في ذلك مثل أي  األمم المتحدةبعض عناصــ ــ المزيد من العمل ومن التوضــ
ــعى إلى  ـــكيله نظام معقد تغييرمبادرة تســ ــة الفريدة التي ولكن  .وٕاعادة تشـ ـــرف ذلك النظر عن الفرصــ ينبغي أال يصـ

ــالح األمم  ـــ ــ ــ ــ فت منظومة األمم المتحدة أهدافًا طموحة وكلّ  ٢٠٣٠المتحدة. وقد حددت خطة عام تتيحها عملية إصـــ
هذه  األمانةتغتنم تمشــيًا مع برنامج العمل العام الثالث عشــر، اتســاقًا وخضــوعًا للمســاءلة. و  كثربالعمل على نحو أ

ــالح األمم المتحدة ســــواًء بســــواء ــتفادة من خطة العمل العالمية وعملية إصــ في الوفاء بالوعد المقطوع  الفرصــــة لالســ
وســـائر األهداف المتعلقة بالصـــحة وتســـريع إنجازه. وفي هذا الصـــدد، ينبغي أن يشـــّكل عمل المنظمة  ٣في الهدف 

 نموذجًا إلصالح األمم المتحدة.
 

ــتركة من  الغاياتوٕاقرارًا بأن تحقيق  -٣٠ ــ ـــر يتطلب جهودًا مشــ ــ المليارية الثالثية لبرنامج العمل العام الثالث عشـ
لدول األعضـــاء واألمانة وســـائر الشـــركاء، يجب على المنظمة أن تواصـــل تعزيز تعاونها مع كيانات األمم المتحدة ا

ــركاء المعنيين إلحراز تقدم  ــ ــ ــالح األمم المتحدة جدّ ي ومُ فعلوالشـ ـــ ـــحة. ويطرح إصــ ــ ــأن األهداف المتعلقة بالصــ ــ ــ ي بشـ
ـــرا ــ ــ ـــًا، مثله في ذلك مثل أي تقدم، ولكن باإلشــ ــ ـــ ـــيل، يمكن تحديات ويتيح فرصـ ـــ ــ ـــديدة بالتفاصـ ـــ ــ ف الدقيق والعناية الشـ

ــل األمانة إدارة  ـــ ـــتواصــ ــ ـــالح. ومن هذا المنطلق ســ ــــتفيدوا من هذا اإلصــــ ـــخاص الذين تخدمهم أن يســـ ــ للمنظمة ولألشــ
 إصالح األمم المتحدة وتنفيذه على نطاق المنظمة.

  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
 

  بهذا التقرير. جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً   -٣١
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
١   G20 Leaders’ declaration Building consensus for fair and sustainable development, Buenos Aires, 

2018 (http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-leaders-declaration.html, accessed 12 April 2019).  
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 الملحق
  
 

  لمحة عن العناصر الرئيسية إلصالح األمم المتحدة 
 التي ستتخذها المنظمةوالخطوات القادمة 

  
 

 أدوار ومسؤوليات المنسقين المقيمين
 
ـــقين المقيمين التابعين لألمم  -١ ـــ ــ ـــالح األمم المتحدة بنظام المنســـ ــ ـــ تتعلق أهم التغييرات التي ينطوي عليها إصـــ

ــ بموجب إصالح األمم المتحدة المتحدة. ويضطلع المنسقون المقيمون ــ صة تتسم باالستقاللية "مهمة تنسيق مخصّ  بـــ
ـــقين على أفرقة األمم المتحدة الُقطرية  ــ ـــ ـــلطة المنســ ـــ ــ ــتدامة" مع "تعزيز ســ ـــ ــ والنزاهة والتمكين وتركز على التنمية المســـ

ــفهم ممثلي منظومة األمم المتحدة اإلنمائية األرفع رتبة ــ ــ ـــ ــ ــ ـــًال عن هذه الزيادة في "ودورهم في قيادتها، بوصـ ــ ــ ـــ ــ . وفضــ
 ودورهم القيادي مجسدان فيما يلي: الوظيفة السياسية، فإن تعزيز سلطة المنسقين المقيمين

  ـــلطة اتخاذ القرارات النهائية في ــتراتيجية إلطار عمل  حال عدمســـ ــ ــأن األغراض االســ توافق اآلراء بشــــ
 ؛الجماعياألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وتخصيص التمويل 

  متحدة اإلنمائي؛لبرنامج األمم العن الدور السابق للممثل المقيم فصل منو دور تنسيقي يقتضي التفرغ 

  ـــعيدين العالمي واإلقليمي في ــ ــ قدرة أكبر على دعم الموظفين عن طريق زيادة قدرة المكاتب على الصـ
 اإلنمائي التابع لألمم المتحدة؛ مكتب التنسيق

  ــناديق ــ ــ ـــتركة المبذولة لتعبئة الموارد وفي الصـــ ــ ــ ع، ودور أكبر في الجهود المشــ ـــّ ــ ــ ـــتقل وموســ ـــ تمويل مســـ
 شركاء؛مانية المتعددة التاالئ

 مم المتحدة ســلطة جديدة لضــمان مواءمة برامج الوكاالت مع االحتياجات الوطنية ومع إطار عمل األ
 للمساعدة اإلنمائية؛

  ــقون المقيمون ــهم فيه المنســ ــيســ ــفوفة اإلبالغ الذي ســ ـــاءلة جديدة تعمل من خالل نموذج مصــ آلية مسـ
ـــاء أفرقة األمم المتحدة الُقطرية ــ ــ ـــميًا في عملية تقييم أعضـ ــ ــتتولى بدورها تقديم المعلومات  رســـ ـــ ــ التي سـ

 الزمة لتقييم المنسقين المقيمين؛ال

 ــاء الدول ــ ــقين المقيمين كقاعدة عامة، في االجتماعات مع رؤســ ــاركة المنســــ ــ والوزارات  والحكومات مشــ
 المركزية.

 
 ما يلي:بالخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة  تتعلقو  -٢

  ــة تعديل نظام إدارة األداء من أجل تعزيز ــ ــ ــيف الوظيفي لممثلي المنظمة ومناقشـــ ـــ ــ ـــتعراض التوصــ ــ ــ اســ
ـــيما أفرقة  ـــركاء، والســ ــاءلة البلدان لممثلي المنظمة االتعاون مع الشــ ألمم المتحدة الُقطرية؛ وتعزيز مســـ

ــيد  ــأن تحقيق األغراض الخاصــــة بإطار عمل األمم المتحدة للمســــاعدة اإلنمائية؛ وتجســ مدخالت البشــ
 وأفرقة األمم المتحدة الُقطرية؛ التي يساهم بها المنسقون المقيمون

  إعداد اإلرشادات والوحدات التدريبية لممثلي المنظمة من أجل تحسين تفاعلهم مع المنسقين المقيمين
 أفرقة األمم المتحدة الُقطرية؛مع و 
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  وإلدراج القضـايا الرئيســية  ،دورها وعملهاإعداد المواد لضـمان فهم المنسـقين المقيمين لوالية المنظمة و
 وأفرقة األمم المتحدة الُقطرية؛ المقيمونالمتعلقة بالصحة في التدريب الذي يتلقاه المنسقون 

 .بحث إمكانية تعزيز قدرة موظفي المنظمة على شغل مناصب المنسقين المقيمين 
  

 جيل جديد من األفرقة الُقطرية
 
ــبحت  -٣ ــ ــ ــيط وتعكس األولويات واالحتياجات  الُقطرية الجديدة ألمم المتحدةأفرقة اأصــ ــــ ــم بمزيد من التبســ ـــ تتســـ

ــاعدة اإلنمائية والوجود  ــــل، بعد إدخال التغييرات التالية على إطار عمل األمم المتحدة للمســــ الُقطرية على نحو أفضــ
 الُقطري وعمليات تسيير األعمال المشتركة. 

 
ليصــبح أهم صــك لتخطيط جميع أنشــطة  للمسـاعدة اإلنمائيةإطار عمل األمم المتحدة ُأعيد تحديد مكانة  -٤

منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على الصـعيد الُقطري وتنفيذها من أجل تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، بالتشــاور 
ــاعدة  ــ ــياغة هيكل إطار عمل األمم المتحدة للمســ ــ ــادات الجديدة إعادة صــ ــ ـــتهدف اإلرشــ مع الحكومات الوطنية. وتســـ

 إلى تحقيق النتائج.  اتسامه باالستراتيجية والمرونة وتوجههمائية ومحتواه لضمان اإلن
 
زة إلطار عمل األمم المتحدة  -٥ ــر الُمعزَّ ــ ــيل مازالت جارية، فإن العناصــــ ــــ ــة التفاصــ ـــ وعلى الرغم من أن مناقشـــ

ــاعدة اإلنمائية الجديد ينبغي أن  ــ ـــادية تللمســ ــل لألبعاد االقتصـــ ــ ــــجيل أفضــ ـــمل ما يلي: تســ ــيد أهمية  من أجلشـــ تجســــ
ــادية لبلوغ أهداف التنمية المســـتدامة؛ تحقيق ملكية وطنية قوية بإرســـاء الروابط المتبادلة بين إطار  ــائل االقتصـ المسـ

ــة بإعداد الميزانية؛  ــ ــاعدة اإلنمائية وخطط الحكومات وعملياتها الخاصـ ــمي في التدبعمل األمم المتحدة للمســـ ر الرســـ
ـــيد األ قدرة أفرقة األمم المتحدة الُقطرية ــ ــ ـــ ــ ــــلعلى إنجاز األولويات المتفق عليها؛ التجسـ ــ ــ ـــ ألهمية العمل المتعلق  فضــ

صـــة مثل منظمة الصـــحة العالمية من أجل مواجهة التحديات اإلنمائية واســـتدامة بوضـــع القواعد للوكاالت المتخصّـــ 
حدة للمســـاعدة مكاســـب التنمية؛ إيجاد صـــلة أوضـــح بين فترة الســـنوات الخمس التي يســـتغرقها إطار عمل األمم المت

ـــًا للميزنة  ــ ــ ـــاسـ ــ ــ ــاعدة اإلنمائية أسـ ــ ـــ ــيوفر إطار عمل األمم المتحدة للمسـ ــ ـــ ـــتدامة. كما سـ ــ اإلنمائية وأهداف التنمية المســـ
 وأنشطة جمع األموال.

 
 وتشمل الخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة ما يلي: -٦

  ــياغة إطار عمل األمم المتحدة ــاعدة اإلنمائية مع وقت زيادة الجهود الرامية إلى تزامن وقت صـــ ــ للمسـ
ـــع إطار عمل  ــتراتيجيات التعاون الُقطري لضـــــمان المواءمة المثلى في جميع مراحل وضــ ــياغة اســـ صـــ

 ؛تحدة للمساعدة اإلنمائية وتنفيذهاألمم الم

  ضمان تجسيد الصحة جيدًا في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، على نحو يتناسب مع
ـــحة في خطط التنمية الوطنية، ومع قدرات  يتالتي ُأعطاألولوية  ـــ ــ ــ ـــ  ةالُقطري ألمم المتحدةا أفرقةللصــ

 وأنشطته والتمويل المخصص ألنشطته المتعلقة بالصحة؛

  ــغر ــ ـــ ـــيما إلى المكاتب الُقطرية األصـــ ـــ ــ ــي لمزيد من الدعم، والسـ ــ ـــ تقديم المكاتب اإلقليمية والمقر الرئيســ
 حجمًا؛

 ــقين المقيمين بقدر أكب ـــ ـــاركة المنســ ــتراتيجيات التعاون الُقطري من أجل تعزيز دعم مشــــ ـــ ر في بلورة اســ
ــاق اإلجراءات التعاونية.  ــ ـــ ــ ــمان اتسـ ــ ـــ ــ ــــاعدة اإلنمائية وضـ ــ ـــ المواءمة مع إطار عمل األمم المتحدة للمسـ

وممثلو المنظمة مســؤولين مســؤولية مشــتركة عن إعطاء األولوية الكافية  المقيمونســقون نوســيكون الم
 للصحة في إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية.
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ــتعراض قدرات أفرقة األمم المتحدة الُقطرية على تحقيق النتائج في بداية كل  .الوجود الُقطري -٧ ــ ــيجري اســ ــ ســ
ة اإلنمائية، باالستناد إلى العناصر الثالثة التالية: أولويات إطار دورة من دورات إطار عمل األمم المتحدة للمساعد

ــعيد العالمي من خالل منظومة األمم  ــ ـــ ــ ــ ـــاعدة اإلنمائية؛ المعايير المتفق عليها على الصـــ ـــ ــ ــ عمل األمم المتحدة للمســــ
ـــريالمتحدة اإلنمائية؛ الحوار ال ـــ ــيفة. ويتوجه النموذج إلى تحدصــ ـــ ــ ــامل للجميع مع الحكومات المضـ ــ ـــ يد "وجود ح والشـ

قطري مصـــمم خصـــيصـــًا على أســـاس االحتياجات"، وفقًا ألولويات التنمية الُقطرية واحتياجاتها الطويلة المدى. وقد 
 يؤدي ذلك إلى بدء المناقشات مع الحكومات بشأن الوجود المادي وتشكيله.

 
 وتشمل الخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة ما يلي: -٨

 ــلة ــ ـــ ــ ــتعراض قدرات المكاتب الُقطرية وما تحتاج إليه من المكاتب اإلقليمية ا مواصـ ــ ــ ـــ لتابعة للمنظمة اسـ
منظومة األمم المتحدة وســائر الشــركاء على الصــعيد وكيانات مهارات، بالتشــاور مع الدول األعضــاء 

 الُقطري؛

  ــبيل زيادة الفّعالية واألثر ــتعراض وجود المنظمة في البلدان في ســـ ــ ــتفادة من الفرص المتاحة السـ ــ االسـ
ــتعراض المكاتب اإلقليمية لقدرات المكاتب الُقطرية على  ــ ــ ــمل هذه الفرص اســ ـــ ــ ــعيد الُقطري. وتشـ ــ ـــ الصـ

ـــاعدة  ـــ ــ ــ ـــ ـــتعراض قدرات أفرقة األمم المتحدة الُقطرية أثناء إعداد إطار عمل األمم المتحدة للمســـ ـــ ــ ـــ ــ واســ
 ١اإلنمائية الجديد.

 
اصر عمليات تسيير األعمال . تشمل عنعمليات تسيير األعمال المشتركة، بما في ذلك المقار المشتركة -٩

 المشتركة ما يلي: 

  ؛ ٢٠٢١االمتثال الستراتيجية عمليات تسيير األعمال بحول عام 

  العمل وفقًا لمبدأ االعتراف المتبادل بأفضل الممارسات في مجال السياسات واإلجراءات؛ 

  ِّـــتركة لجميع أفرقة األمم المتحدة الُقطرية، تو ــ ــتخدام مكاتب خلفية مشــ ـــ حد جميع الخدمات المرتبطة اســ
 ؛ ٢٠٢٢بمواقع محددة، بحلول عام 

  ــــبكات لمراكز الخدمات ــــبع شـ ــيير األعمال المرتبطة بمواقع محددة في ســـــت أو سـ ــ تجميع عمليات تسـ
 ؛المشتركة التي تخضع إلدارة الكيانات األكبر حجماً 

  ـــًا أن تكون هناك مرحلة تجريبية و ــ ـــ لقبول أو الرفض. وينبغي أن تؤدي هذه التدابير تتيح اُينتظر أيضــ
ـــًا من خالل  ــ ـــ ــ ــ إلى المزيد من أوجه الفّعالية والوفورات، ليس فقط من خالل وفورات الحجم، وٕانما أيضــ

 زيادة أوجه التآزر واالتساق البرمجية. 
 

 وتشمل الخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة ما يلي: -١٠

 ــت ــــ ــيير األعمال المشـ ــ ــمان اتخاذ القرارات تحليل عمليات تســـ ــ ـــاس كل حالة على حدة لضـــ ـــ ركة على أسـ
 باالستناد إلى تحليل فّعال للتكلفة والعائد؛

  ــروع التابع ــ ــ ــاورات بانتظام مع فريق المشــ ــ ـــ ــلة التعاون عن كثب وتبادل المعلومات وٕاجراء المشـ ـــ ــ مواصـ
 تحليلها.نات و زال في مرحلة جمع البيااليللمجموعة المعنية باالبتكارات في مجال األعمال، الذي 

 

                                                           
 إطارًا من ُأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية سنويًا في المتوسط. ٣٠ُيجدد نحو    ١
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 مواءمة الكيانات على الصعيد اإلقليمي
 

ــــعيد اإلقليمي اختالفًا كبيرًا. وعلى الرغم  -١١ ــ ــ ــ ـــ تختلف أدوار كيانات األمم المتحدة ووظائفها وقدراتها على الصــ
ـــات  ـــ ـــياسـ ــ ـــأن الســ ــ ــادات بشــ ــــ ـــتراتيجية واإلرشـ ــ ـــادات االســ ــ ـــطلع بدور مهم في تقديم اإلرشــ ـــ من أن الهيكل اإلقليمي يضـ

لتقنية والدعم التشغيلي، فمازالت هناك تداخالت وثغرات مهمة. وُيعد بذل الجهود للمواءمة بين الكيانات والمساعدة ا
اإلقليمية أولوية واضحة. وتتبع عملية اإلصالح نهج مكون من مرحلتين. ففي البداية ستُتخذ تدابير إلضفاء الطابع 

ي ودون اإلقليمي. ويستتبع ذلك دمج األفرقة اإلقليمية األمثل على الوظائف وتعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليم
ــــادية اإلقليمية  ــ ــ ـــعة لقيادة اللجان االقتصـ ـــ ــ ــيق اإلقليمية الخاضـ ــ ـــ التابعة لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية وآليات التنســ

ــاس كل إقليم على حدة من أجل إع ـــ ـــمن المرحلة الثانية تقديم الخيارات على أســ ـــتتضــــ ادة التابعة لألمم المتحدة. وســــ
تحديد المواصـــفات وٕاعادة الهيكلة على نحو طويل المدى. وســـيناقش المجلس االقتصـــادي واالجتماعي التابع لألمم 

 .٢٠١٩المتحدة التوصيات الناتجة عن هذه العملية ذات المرحلتين في أيار/ مايو 
 

 التحديات.ونظرًا إلى أن توصيات االستعراض اإلقليمي غير متاحة بعد، فال يمكن تحديد الفرص و  -١٢
 

 ما يلي:بالخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة  تتعلقو  -١٣

 أن   تحليل اآلثار المترتبة على التوصيات الصادرة عن االستعراض اإلقليمي بالنسبة إلى المنظمة، ما
 متاحة؛هذه التوصيات ُتصبح 

  ــــات وبقرارات المجلس ــ ــ ــ ـــ ـــائل المناقشـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــادي إخطار اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة بحصــ ــ ــ ـــ ــ ــ االقتصـــ
 واالجتماعي المتعلقة باالستعراض اإلقليمي.

 
 اآلثار المالية

 
ــوم ٧٢/٢٧٩ العامةباعتماد قرار الجمعية  -١٤ ــبة، اتفقت الدول األعضـــاء على فرض رسـ على جميع  ٪١ بنسـ

ــم على  ــ ـــطة األمم المتحدة المتعلقة بالتنمية. ولن يطبق الرســـ ــ ــديدًا ألنشــ ــ ــًا شـــ ـــ ــيصــ ـــ ــــة تخصــ ـــصـــ ـــاهمات المخصــــ ــ المســ
صـــة، ومســـاهمة البلدان اإلنســـانية، والصـــناديق الرأســـية العالمية، والبرنامج العالمي والمســـاعدة المتخصّـــ  اتالمســـاعد

دوالر  ١٠٠ ٠٠٠المشــمولة بالبرامج، وصــناديق التمويل الجماعي، والبرامج المشــتركة، والمســاهمات التي تقل عن 
ــبة تتجاوز أمريكي. وُتحســـب الرســـوم عند توقيع اتفاق جديد وُتنقح إذا ُعدلت ا من ميزانية االتفاق  ٪٢٠لميزانية بنسـ

األولي الذي ُحسبت الرسوم األصلية على أساسه. وستحدد كل جهة مانحة موعد بدء تنفيذ الرسوم، وفقًا لتسوياتها 
"تحت إدارة الجهة المانحة"، ويعني  أن تكون الداخلية المحددة. وتتمثل الخيارات المطروحة لسداد الرسوم فيما يلي:

ـــر من الجهة المانحة إلى أمانة األمم المتحدة؛ أوذ ـــ ـــ ــ ــ "تحت إدارة الوكالة"، وفي هذه الحالة  تكون لك الدفع المباشــ
ترســـل المنظمة كتاب اتفاق منفصـــل إلى الجهات المانحة يتضـــمن "بند خاص بالرســـوم" لكل مســـاهمة تســـري عليها 

 تلك الرسوم. 
 

 ا يلي:مة التي ستتخذها المنظمة موتشمل الخطوات القاد -١٥

  ـــيتمثل دور المنظمة في ــ ــــوم وامتثال الجهات المانحة. وســـ ــ ــري عليها الرســ ــ ـــاهمات التي تســــ ـــ تتبع المســ
 إخطار الجهات المانحة وتحويل الرسوم إلى الصندوق االئتماني المحدد الغرض؛

  ــبتها ــيق البالغة نســـ ــوم التنســـ ــتمرار لجميع الجهات المانحة أن رســـ ـــدادها  ٪١إعادة تأكيد باســـ ينبغي ســ
 صة لعمل المنظمة؛باإلضافة إلى المساهمة المخصّ 

 .رصد آثار الرسوم على جهود تعبئة الموارد 
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ـــعى اتفاق األمم المتحدة الخاص بالتمويل إلى معالجة عدم اتفاق األمم المتحدة الخاص بالتمويل -١٦ ــ ــ ـــ ـــ . يســ
التمويل القائم على المنح، وتعظيم الشفافية التوازن بين الموارد األساسية وغير األساسية وتحسين التمويل الطوعي و 

ــتند ــ ــ ــ ـــاءلة في منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق باإلجراءات والنتائج على نطاق المنظومة بأكملها. ويســ ـــ ــ  هذا والمســ
ـــات  ـــ ــــها البعض وُيقر بأن تغير ممارســ ــ ــاء على بعضــ ـــ االتفاق إلى مبدأ اعتماد كيانات األمم المتحدة والدول األعضـــ

ــاء يجب أن التمويل للدو  ــ ـــ ـــ ــ ــ زة من جانب كيانات األمم يل األعضــ ــاس مجموعة من االلتزامات المعزِّ ـــ ــ ـــ ــ ــ قوم على أســ
ــمل التزامات الدول  ئةالمتحدة، من أجل زيادة إمكانية التنبؤ بالتمويل والحد من التجز  ـــ ومن تكاليف المعامالت. وتشـ

الل السنوات الخمس القادمة؛ ومضاعفة على األقل خ ٪٣٠األعضاء المقترحة ما يلي: زيادة الموارد األساسية إلى 
صناديق التمويل الجماعي المشتركة بين الوكاالت؛ وزيادة الصناديق المواضيعية الخاصة بكيانات محددة؛ وتوفير 
ــتركة؛ واالمتثال  ــاء لعمليات تســــيير األعمال المشــ قدر كبير من االســــتثمار المبدئي والدعم من جانب الدول األعضــ

 داد التكاليف على النحو الذي اعتمدته األجهزة الرئاسية المعنية.التام لمعدالت استر 
 

 ما يلي:بالخطوات القادمة التي ستتخذها المنظمة  تتعلقو  -١٧

 ـــلة ـــ ــتخدام هذه اآلليات  مواصـ ــ ـــوح التمويل في المنظمة اســـ ــ ــــيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة وضــ ــ توسـ
ي تللحوار المنتظم الخاص بالتمويل الُنشــــرت نماذج المنظمة وقد . المرن المقدم من الدول األعضــــاء

 ؛تحّسنت اآلن بفضل منتدى الشركاء، كممارسة من أفضل الممارسات في منظومة األمم المتحدة

 ــتفادة من التمويل الجماعي في تحقيق الغايات المليارية الثالثية لبرنامج لالمنظمة  وبحث ــ ـــ فرص االســـ
 العمل العام الثالث عشر.
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