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 يف تنفيذ النظا  املركزي لتخطيط املوارد )أوموجا(.  
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 كتاب اإلحالة  
 

موجهـة اجل رئـيس اجلمعيـة العامـة      2015حزيران/يوني   30رمالة مؤر ة   
 من رئيس جملس مراجعي احلسابات

 
يشــرفأ أن أحيــىل الــيكم التقريــر الرابــع جمللــس مراجعــي احلســابات عــن تنفيــذ النظــا    

 املركزي لتخطيط املوارد.  
 األمد( مومى مجعة توقيع)

 انيا املتحدةاملراقب املايل واملراجع العا  للحسابات جبمهورية تزن
 رئيس جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة 
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 : حقائق رئيسية)أوموجا( النظا  املركزي لتخطيط املوارد  
 

 التكلفة  
 

 امليزانية املعتمدة   مليون دوالر 385
 2015آذار/مـار    31حجم اإلنفـاق علـى املشـروع حـ       مليون دوالر 348

 يف املائة من امليزانية املعتمدة( 90)
 2017جمموع التكاليف املتوقعة ح  هناية عا   مليون دوالر 439

  
 اخلط الزمأ    

 موافقة اجلمعية العامة على مقترح املشروع   2008كانون األول/ديسمرب 
 نشر أوموجا املؤمِّس يف عمليات حفظ السال  2013تشرين الثاين/نوفمرب 

ــس يف     2014آذار/مار   ــا املؤمـ ــا  أوموجـ ــر نظـ ــات    17نشـ ــن البعثـ ــة مـ بعثـ
 السيامية اخلاصة

ــرين   ــ  وتشـــــــ حزيران/يونيـــــــ
 2015الثاين/نوفمرب 

النشـــر املقـــرر لنظـــا  أوموجـــا املتكامـــىل )أوموجـــا املؤمـــس  
 ( على صعيد األمانة العامة لألمم املتحدة1وأوموجا املومع 

 املوعد املتوقع للتنفيذ الكامىل 2018كانون األول/ديسمرب 
  

 الفوائد  
ــون  140  220دوالر اجل ملي

 مليون دوالر
 2019الفوائد املتراكمة املتوقع حتقيقها حبلول عا  
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التقرير املرحلي الرابع جمللس مراجعـي احلسـابات عـن تنفيـذ نظـا  األمـم         
 املتحدة املركزي لتخطيط املوارد

 

 موجز 
السـنة العاشـرة مـن ططـيط وتنفيـذ نظـا  جديـد مركـزي لتخطـيط           2015متثـىل مـنة    - 1

قيمـة  الاملوارد )أوموجا( على صعيد األمانة العامة لألمـم املتحـدة. وهـذا املشـروع املعقـد وذو      
العالية يرمي اجل حتديث جمموعـة وامـعة مـن أمـاليب العمـىل والـنظم األمامـية إلدارة املنظمـة         

 بكفاءة وفعالية.
وقد صودفت صـعوبات يف بدايـة املشـروع ونتقحـت  طـط التنفيـذ اجل حـد كـب  يف          - 2

عدة منامبات. وتكمن امتراتيجية النشر احلالية يف بدء تنفيذ النظا  يف خمتلـف أجـزاء املنظمـة    
 )جمموعات( يف املراحىل الوظيفية التالية:

ــة وعمليــات . تشــمىل هــذه املرحلــة أمامــا العمليــات املال  أوموجــا املؤمِّــس )أ(  ي
الشـراء األمامــية لــدعم الوفـاء تتطلبــات املعــاي  ا امـبية الدوليــة للقطــاع العـا . وتنفــذ هــذه     

بعثــة  17، ويف 2013العمليــات يف عمليــات حفــظ الســال  ابتــداء مــن تشــرين الثــاين/نوفمرب  
، ومــتنفذ يف كيانــات 2014ميدانيــة مــن البعثــات السيامــية اخلاصــة ابتــداء مــن آذار/مــار    

 2015ألمــم املتحــدة املتبقيــة يف جممــوعتني اعتبــارا مــن حزيران/يونيــ  وتشــرين الثــاين/نوفمرب ا
 على التوايل؛

. تشـمىل هـذه املرحلـة أمامـا عمليـات كشـوف املرتبـات        1أوموجا املومَّع  )ب( 
وادارة املوارد البشرية، تا يف ذلك السفر، املقرر تنفيـذها علـى صـعيد كيانـات األمـم املتحـدة       

 ؛2015ليات حفظ السال  يف جمموعتني ابتداء من حزيران/يوني  وتشرين الثاين/نوفمرب وعم
. تشـمىل هـذه املرحلـة العمليـات اإلداريـة املهمـة األ ـر         2أوموجا املومَّـع   )ج( 

، تـا يف ذلـك صـيااة امليزانيـة، وططـيط القـوات       2016املقرر تنفيذها اعتبارا مـن أوائـىل عـا     
 وططيط ملسلة اإلمداد وادارة املؤمترات واملنامبات.وادارة الربامج، 
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ــا       - 3 ــذ عــ ــادرة منــ ــارير المــ ــن التقــ ــلة مــ  A/68/151و  A/67/164) 2012ويف ملســ
(، أوصــى جملــس مراجعــي احلســابات بيد ــال تغــي ات وحتســينات كــب ة علــى     A/69/158 و

ادارة وحوكمة نظا  أوموجا، وعلى اجلهود األعم الرامية اجل احداث حتول يف أمـاليب عمـىل   
 املنظمة، وقد ردت اإلدارة على ذلك اجيابيا.

قرير االمـتعرا  السـنوي الرابـع للمجلـس للتقـد  ا ـر  يف تنفيـذ نظـا          وميثىل هذا الت - 4
أوموجا ويشمىل ما يلي: ادارة املشـاريع؛ وامـتراتيجية نشـر نظـا  أوموجـا وجاهزيـة املنظمـة؛        
ــا          ــزمأ احلــايل للنشــر؛ وادارة تكــاليف نظ ــة باجلــدول ال ــدعم؛ واملخــاعر املتعلق ــات ال وترتيب

 أوموجا وفوائده.
 ئيسيةالنتائج الر

 إدارة املشروع
. ومـا  ال دور  حدث حتسـن مطـرد ومتسـق يف مـا يتعلـق بـيدارة مشـروع أوموجـا         - 5

مـالكي العمليـة ين ــج وبـدأت اإلدارة يف اعتمــاد مفهـو  ادارة العمليــات. واألمـني العــا  ا ن      
هــو املالــك الرئيســي ملشــروع أوموجــا بشــكىل ال لــبس فيــ  يف مــا يتعلــق بالشــؤون اإلداريــة،     

 د لت حتسينات مهمة على ادارة املسائىل االمتراتيجية.وُأ
 نشر نظام أوموجا وجاهزية املنظمة

ما  الت اإلدارة تستند اجل اجلدول الزمأ للمشروع الذي جر  نشـره مـن أجـىل     - 6
حتديد  طط بـدء التنفيـذ بـدال مـن اجـراء أي تقيـيم مواـوعي جلاهزيـة املنظمـة أو قـدر ا           

. وقـد اعتـرف األمـني العــا  يف    العمـىل بغيـة توليـد الفوائـد املتوقعـة      علـى ادارة تغـ  أمـاليب   
( باملشــاكىل الــيت واجهتــها عمليــات النشــر     Corr. 1و  A/69/385تقريــره املرحلــي الســاد  )   

ملنظمة على اعتمـاد النظـا    السابقة والتز  ب ن تتَّبع األمم املتحدة وت ة تنفيذ حتدد وفقا لقدرة ا
اجلديــد والعمليــات اجلديــدة. اــ  أن هــذا ى لــدث. ويــر  اجمللــس أن التنفيــذ وفــق اجلــدول   
الزمأ احلايل للمشـروع مـا  ال يتسـم بالتفـاال والتعـر  ملخـاعر كـب ة وال يقـو  بـاألحر           

 على افترااات ططيطية واقعية.
ــذي يطرحــ     - 7 ــدرا اإلدارة حجــم التحــدي ال ــذ نظــا  أوموجــا يف عــا    وت ــدء تنفي ب

، ولكنها تـر  أن  طـر تـ    اجلـدول الـزمأ احلـايل للنشـر يفـوق خمـاعر امل ـي           2015
. وتر  اإلدارة أن ت    النشر املقرر لنظـا  أوموجـا   قدما يف ظىل وجود نقاط اعف معروفة

ارهـاق  مـن شـ ن  أن يتسـبب يف  يـادة كـب ة يف تكـاليف املشـروع، و        2015اجل ما بعد عا  
موارد فريق املشروع، واجياد جمموعـة مـن املشـاكىل العمليـة الناشـ ة عـن اـرورة اإلبقـاء علـى          

http://undocs.org/ar/A/67/164
http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/69/158
http://undocs.org/ar/A/69/385
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نظــا  املعلومــات اإلداريــة املتكامــىل واــ ه مــن الــنظم القدميــة اجل جانــب نظــا  أوموجــا لفتــرة   
عويلة من الزمن. وتر  أي ا أن املنظمة، من منظور  ـا  بـاملوظفني، توجـد علـى مـا يبـدو       

ىل واـع لبـدء تنفيـذ أوموجـا؛ وأن أي مزيـد مـن التـ    قـد يـؤدي اجل فقـدان الـز م            يف أف 
وأي تــ    يف النشــر مــيعأ أي ــا التــ  ر يف حتقيــق   والتــ ث  مــلبا علــى معنويــات املــوظفني. 

 الفوائد املتوقعة.
ــوارد        - 8 ــات نشــر نظــم ططــيط امل ــق بعملي ــا يتعل ــا تتســم أحكــا  اإلدارة يف م وكــث ا م

ــة ــالنظر اجل        املركزي ــده اإلدارة ب ــذي تعتم ــي ال ــس األمــا  املنطق ــتفهم اجملل ــق، وي ــوا ن دقي بت
ال غوط املفرواة على امليزانيات واملوظفني. ا  أن اجمللس ير  أن اإلدارة ى تقيم علـى وـو   

 كاف املخاعر املرتبطة بالتنفيذ وأن التخطيط للطوارئ يتسم بال عف.
ــزمأ املقتــرح للنشــر يف عــا   وحســب تقــديرات اإلدارة، اجلــدو  - 9 ميتومــع  2015ل ال

 23 500مســتخد  اجل حــوايل  5 400نطــاق امــتخدا  اخلاصــيات الوظيفيــة ألوموجــا مــن  
مستخد . ووقت اجراء املراجعة، حدد اجمللس عددا من الثغـرات يف األعمـال التح ـ ية الـيت     

 تقو  اا اإلدارة لتنفيذ نظا  أوموجا على النحو التايل:
. فلـم ينفـذ حـ     اإلدارة مت  رة بشكىل كب  يف  ططها املتعلقـة بالتـدريب   )أ( 

 يف املائة من الدورات التدريبية املطلوبة؛ 19اال  2015هناية حزيران/يوني  
جر  تقليىل مدة وعمق ونوعيـة بعـأ أنشـطة املشـروع مثـىل اال تبـارات        )ب( 

ــيت ــق       ال ــن أجــىل حتقي ــات م ــىل البيان ــا املســتخدمون وحتوي ــو  ا ــد النشــر اخلاصــة    يق مواعي
 ؛4 و 3 باجملموعتني
ى خيمص مو  حد أدىن من الوقت للطوارئ مـن أجـىل حـىل أي مشـاكىل      )ج( 

ــ   3ناشــ ة عــن النشــر يف كيانــات اجملموعــة    قبــىل بــدء التنفيــذ يف   2015يف حزيران/يوني
 يف تشرين الثاين/نوفمرب؛ 4كيانات اجملموعة 

يف هــاييت  1رييب لنظــا  أوموجــا املومــع ركــز يف املقــا  األول النشــر التجــ )د( 
يقـد  مـو     على جـدو  احلـىل الـتقأ وى    )بعثة األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هاييت(

 ت كيدات حمدودة بش ن مد  النجاح الذي ميتحقق يف تنفيذ أماليب العمىل اجلديدة؛
ــذي مــيحتاج       )هـ(  ــدعم الالحــق للنشــر ال ــد امــتهانت اإلدارة تســتو  ال  لق

. فالطريقــة الــيت مــيقد  اــا الــدعم مــن الناحيــة العمليــة اــ   2015املســتخدمون يف عــا  
وتعتمد اإلدارة منـوذج دعـم ذي مسـتويات لنظـا  أوموجـا يتسـق مـع أف ـىل          حمددة بواوح.

املمارمات املعمول اا يف القطاع؛ ا  أن  ح  وقت اجراء املراجعة ى يتتوصىل اجل اتفـاق مـع   
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فذ اا هذه الترتيبات اجلديدة مـن الناحيـة العمليـة. وقـد     نن الكيفية اليت متقطاعات العمىل بش 
 ُأبلغ اجمللس ب ن  اتُّفق على ترتيبات منذ اجراء املراجعة.

وى تــبني اإلدارة بواــوح أن فوائــد امل ــي قــدما يف تنفيــذ اجلــدول الــزمأ للنشــر    - 10
.  مرحلـة مـا بعـد بـدء التشـغيىل     املقترح تفـوق التكـاليف ا تملـة حلـىل أي مشـاكىل تنشـ  يف      

تواــع أي  طــط رليــة للطــوارئ أو للتخفيــف مــن حــدة املخــاعر مــن جانــب وحــدات   وى
. 4و  3األعمال للتمدي للخطر الذي تشكل  فترة عويلة من التعطيىل بعـد تنفيـذ اجملمـوعتني    

ــادرة علــى نشــر املــوارد اإلاــافية الال مــة ملعاجلــ      ة أي اــ  أن اإلدارة تفتــر  أهنــا مــتكون ق
مشاكىل عويلة األمد بنفس الطريقة اليت عاجلت اا مشاكىل من ذلـك القبيـىل يف املااـي. وقـد     

، ولكـن حجـم التحـدي ا ـيط     2و  1ناجحا بالنسـبة لبـدء تنفيـذ اجملمـوعتني      كان هذا النهج
خمتلف مـن حيـث احلجـم بسـبب اخلاصـيات الوظيفيـة األكثـر تعقيـدا الـيت           4 و 3 باجملموعتني
 ا وعدد املستخدمني املوجودين يف مواقع مشتتة جغرافيا.ينطوي عليه

 تعميم دعم نظام أوموجا
من املقرر أن يقد  مكتـب تكنولوجيـا املعلومـات واالتمـاالت الـدعم علـى املـد          - 11

. وتتســق امــتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة لتكنولوجيــا  الطويــىل لنظــا  أوموجــا وأن يعممــ  
لتقريـر املرحلـي السـاد  لألمـني العـا  يف التزامهمـا بنقـىل املسـؤولية         املعلومات واالتماالت وا

عــن دعــم نظــا  أموجــا علــى املــد  الطويــىل اجل مكتــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتمــاالت.  
ويوفر املكتب مرافق مكتـب املسـاعدة واـ  ذلـك مـن جمـاالت الـدعم، ولكـن ى تواـع بعـد           

كتـب ولـذلك ى تت كـد بعـد امكانيـة تنفيـذ        طط مفملة لالنتقـال مـن فريـق املشـروع اجل امل    
 االنتقال وتكاليف .

 النموذج التشغيلي املستهدف
ى حتــدد املنظمــة بعــد منوذجــا تشــغيليا مســتهدفا وااــحا يعمــىل نظــا  أوموجــا يف       - 12

. وتعترف اإلدارة ب هنا ما  الت تفتقر اجل منوذج وااح ومتفق علي  لألمم املتحـدة وقـد   اعاره
اجل منوذج من هذا القبيىل بوصف  وميلة رئيسية للحد من املخاعر يف مـا يتعلـق    أكدت احلاجة

بــالتحول يف أمــاليب عمــىل املنظمــة. ومــن املقــرر أن تقــد  مقترحــات لنمــوذج عــاملي لتقــدمي    
 اخلدمات اجل اجلمعية العامة يف دور ا السبعني.

 حتسني نظام أوموجا
حتسني جمموعة مـن عمليا ـا اإلداريـة، اـ       تستعني اإلدارة بتنفيذ أوموجا من أجىل - 13

أن هناا أدلة على أن  ميكون من املمكن اد ال حتسـينات كـب ة أ ـر  علـى عـرق أداء      
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فبعد تنفيذ النظا ، اعترفـت ادارة الـدعم امليـداين، الـيت تتمتـع بـ كرب        .العمىل والنظم األمامية
ــا، بــ ن حــوايل       ــا  أوموج ــا يتعلــق بنظ ــة ميكــ  39 ــربة يف م ــينها واعــادة   عملي ــادة حتس ن  ي

تمميمها. وهذه حالة م لوفة، فتحسني نظم مركزية كرب  لتخطـيط املـوارد بعـد مـرور فتـرة      
 على بدء تشغيلها منط كث ا ما تشهده املنظمات العاملية.

 تكاليف نظام أوموجا وفوائده
مليـــون  439.4تتوقـــع اإلدارة أن تمـــىل تكـــاليف مشـــروع أوموجـــا اجل حـــوايل  - 14

وتراعـاة الحتمـال أن تتجـاو  تكـاليف      .2017-2016دوالر حبلول هناية فتـرة السـنتني   
التقديرات احلالية، والعمىل املتبقـي الـال   إلكمـال تمـميم      4و  3ارماء النظا  يف اجملموعتني 

، ال ميكـن للمجلـس أن يعطـي أي اـمانات بـ ن      2وبناء اخلمائص الوظيفية ألوموجا املومع 
 نظا  أوموجا ميكن أن ينفذ يف حدود التكاليف التقديرية احلالية.النطاق الكامىل ل

وما  الت درامة اجلدو  املتمـلة بالفوائـد املاليـة األمامـية لنظـا  أوموجـا تعتمـد         - 15
ــة         ــات ا ــددة املتعلق ــىل عــدة مــنوات والتوقع ــى افترااــات واــعت قب اجل حــد كــب  عل

. واإلدارة ملتزمـة بتحقيـق   وف كبـار املـديرين  بالفوائد اإلمجالية ال حتظى بثقـة كـب ة يف صـف   
مليــون دوالر حبلــول عــا     220مليــون دوالر و   140فوائــد كميــة تراكميــة تتــراوح بــني     

، تشـمىل مبلـغ   2017مليـون دوالر يف عـا     81.4. ويتو ى حتقيق فوائد كميـة تبلـغ   2019
ات حفـظ السـال .   مليـون دوالر مـن عمليـ    51.4مليون دوالر من امليزانية العادية ومبلغ  30

للمجلس ما يؤكد على وو موثوق ب  الفوائد املقدرة املتوقعة اعتبـارا مـن عـا      يتقد  ا  أن  ى
 فما بعده. 2017

وحتقيــق كامــىل الفوائــد املاليــة يفتــر  اجــراء عمليــة اعــادة توجيــ  كــب ة للمــوارد  - 16
ظـائف أو نقـىل املـوظفني    . والتخطيط للفوائد املعتمد على القدرة على تسـريح الو واألشخا 

ترونة قد يكون ا  واقعي وميكن أن يعطـي مسـتو  م ـلال مـن الثقـة يف قـدرة اإلدارة علـى        
 حتقيق كامىل الفوائد املتوقعة من نظا  أوموجا.
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 امتنتاج عا   
وفقــا للجــدول الــزمأ ا ــدد يف التقريــر املرحلــي   تنفــذ األمــم املتحــدة نظــا  أوموجــا  - 17

وقـد حسـنت هياكـىل حوكمـة وادارة املشـروع       (.Corr. 1و  A/69/150الساد  لألمني العا  )
أنــ  إلزــا  اجلــدول  وأظهــرت قيــادة والتزامــا قــوّيني بتحقيــق اجلــدول الــزمأ للمشــروع. اــ  

يف ، ُقلمــت بعــأ أنشــطة املشــروع األمامــية تــا 4و  3يء املتعلــق بــاجملموعتني  اجلــرالــزمأ
ذلـك اال تبـارات الروتينيـة وعمليــات حتويـىل البيانـات. ومــواعن ال ـعف يف اعـداد املــوظفني        
للتغي ات اليت ميد لها نظا  أوموجا، والثغرات يف ترتيبات الدعم يف مرحلـة مـا بعـد التنفيـذ     

  اجل تنفيذ االمتراتيجية وى ت ع اإلدارة  طط عوارئ منامبة للتخفيـف  ت يف خماعر أ ر
من حدة املخاعر املعروفـة. ووجهـت حتـديات كـب ة يف عمليـات نشـر مـابقة لنظـا  أوموجـا          

. 2015بسـبب نقــص جاهزيــة املنظمــة وكــة  طــر كــب  يف أن تظهــر مشــاكىل  اثلــة يف عــا   
روف مـــن املخـــاعر يف نشـــر أوموجـــا يف ولـــذلك فـــاإلدارة تتحمـــىل مســـتو  عامـــا اـــ  معـــ 

 .2015 عا 
وعلى الـرام مـن املخـاعر املتعلقـة بالتنفيـذ، مـا  ال نظـا  أوموجـا ميثـىل فرصـة فريـدة             - 18

لتنفيذ الواليات بقدر أكرب من الفعالية من حيـث التكلفـة عـن عريـق  يـادة الفعاليـة التشـغيلية        
، وحتســني عمليــة صــنع القــرار عــن للمهــا  اإلداريــة مــن  ــالل أمــاليب عمــىل حديثــة وأف ــىل

عريــق امــتغالل املعلومــات اإلداريــة علــى وــو أف ــىل. ومــن ال ــروري التقليــىل مــن مســتو     
ــق مشــروع أوموجــا، وأن يتحمــىل رامــاء وحــدات األعمــال ا ن      االعتمــاد احلــايل علــى فري

 املسؤولية عن امان زاح نشر نظا  أوموجا وامتخدام  بفعالية.
 توصيات  

أجىل الزيادة اجل احلد األقمى يف فر  النجاح يف ازا  املشروع وحتقيـق أهدافـ ،   من  - 19
 يقد  اجمللس التوصيات التالية:

 يادة مد  نشاط وبرو  مجيع راماء وحدات األعمال، بدعم مـن مالـك    ( )أ 
. فقد بلغ نشر نظا  أوموجا منعطفـا  العملية وادارة مشروع أوموجا، يف قيادة نظا  أوموجا

حالا جيب في  على قادة األعمال ومالكي العملية أن يربهنوا على متكُّنـهم مـن احللـول وعلـى     
 حتقيق الفوائد املتوقعة؛

اجراء تقييم شـامىل للمخـاعر املرتبطـة باجلـدول الـزمأ احلـايل لنشـر نظـا           ( )ب 
ية أوموجــا والنظــر يف اطــاذ تــداب  للطــوارئ وا هــا مــن التــداب  الــيت قــد تكــون اــرور   

. وينبغي موا نة الدافع الذي يقود اإلدارة اجل تنفيذ نظـا  أوموجـا   للتخفيف من تلك املخاعر

http://undocs.org/ar/A/69/150
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 وفقا ألحدث تقديرات  من حيث الوقت والتكلفة مع تقييم مواوعي جلاهزية املنظمة؛
اجــراء امــتعرا  بشــكىل مســتقىل للقــدرة الال مــة علــى مســتو  منــوذج      )ج( 

واطـاذ اجـراءات لسـد أي     4و  3قـب تنفيـذ اجملمـوعتني    الدعم لتلبية الطلبـات املتوقعـة ع  
. فقـد تقــاعرت علبـات الــدعم بعـد نشــر نظـا  أوموجــا املؤمـس علــى هياكـىل الــدعم       ثغـرات 

القائمــة وقت ــذ، ومــا  ال الطلــب يتزايــد علــى مهــا  الــدعم علــى المــعيد اإلقليمــي واملركــزي   
، ال مـيما  4و  3مجمـوعتني  أكثر  ا كان متوقعـا. وتـوف  دعـم فعـال ويف أوانـ  اـروري لل      

ــذين مــيحتاجون اجل       ــادة الكــب ة يف عــدد املســتخدمني ال ــرايف والزي ــالنظر اجل االنتشــار اجلغ ب
 الدعم؛
امــتعرا  توقيــت ومالءمــة الترتيبــات التمويليــة املتعلقــة بترشــيد مكاتــب   )د( 

ي خمـاعر  املساعدة يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات واالتمـاالت للتقليـىل اجل أدىن حـد مـن أ      
. ومــن ال ــروري ملكتــب تكنولوجيــا  قــد تواجــ  تقــدمي الــدعم يف مــا يتعلــق بنظــا  أوموجــا  

املعلومـات واالتمـاالت أن خيطـط ويـدير عمليـة تنفيـذه لنمـوذج الـدعم علـى المـعيد العــاملي           
 باالقتران مع تقدمي دعم فعال لنظا  أوموجا؛

لــدعم الــتقأ املتعلــق  واــع  طــة انتقاليــة تفمــيلية لنقــىل املســؤولية عــن ا   )هـ( 
. وينبغـي  بنظا  أوموجا من فريـق املشـروع اجل مكتـب تكنولوجيـا املعلومـات واالتمـاالت      

ــوارد        ــاى الرئيســية وامل ــىل وأن حتــدد األنشــطة واملع للخطــة أن تكــون حمــددة التكــاليف بالكام
جل املطلوبـة لالنتقــال. وينبغــي للمكتــب بعــد ذلـك، بــاالقتران مــع فريــق املشــروع، أن يســعى ا  

 تنفيذ اخلطة يف وقت مبكر تا في  كفاية لتيس  االنتقال بسالمة وفعالية؛
حتديث درامة اجلدو  املتعلقـة ب وموجـا باالمـتناد اجل ةربـة ادارة الـدعم       )و( 

وينبغــي للتحــديث أن يعكــس افترااــات واقعيــة، تــا يف ذلــك    .4و  3امليــداين واجملمــوعتني 
 ترونة؛قدرة اإلدارة على نشر املوظفني 

تقييم درامة جدو  بش ن حتسـني مشـروع أوموجـا، بـالنظر اجل المـالت       ) ( 
القائمة مع النموذج الشامىل لتقدمي اخلدمات والفرصـة الـيت يتيحهـا لتومـيع نطـاق ملكيـة       

 أعمال وقيادة أعمال اصالحات نظا  أوموجا.
 

 متابعة التوصيات السابقة
، ومنـذ ذلـك احلـني ُأد ـىل     2012أوموجـا يف عـا    راجع اجمللـس ألول مـرة مشـروع     - 20

العديد من التغـي ات علـى امـتراتيجية تنفيـذ املشـروع يف مـياق انتقـال املشـروع مـن مرحلـة           
ــس        ــى صــعيد األمــم املتحــدة. وبعــأ توصــيات اجملل ــىل عل ــذ الكام ــة التنفي التمــميم اجل مرحل
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ااىل الرئيسـية بـالنظر اجل   السابقة، وان كانت صـاحلة يف ذلـك الوقـت، ى تعـد تعتـرب مـن الشـو       
وعنــد االقت ـــاء، ن س ـــخت التوصـــيات  الســـابقة   الواــع الـــراهن للمشـــروع ولـــذلك ُأهنيـــت. 

توصياٌت جديدة مقدمة يف هذا التقرير. ويـرد يف املرفـق األول تعليـق علـى األحكـا  المـادرة       
 عن اجمللس، مشفوع بتفاصيىل لإلجراءات اليت اطذ ا اإلدارة.

املعلقــة الــواردة يف تقــارير اجمللــس الســابقة، والــيت قبلتــها  21وصــيات الـــ ومــن بــني الت - 21
توصـيات،   3منها، وى تنفذ منها  6توصيات بالكامىل، وجيري تنفيذ  3اإلدارة كلها، نفذت 

توصيات منها. ومخس من التوصيات اليت ُأهنيـت ن س ـختها توصـيات واردة يف     9وأهنى اجمللس 
 (.1 ىل الواع احلايل للمشروع )اجلدول هذا التقرير تعاجل بشكىل أف

 
 1اجلدول 

 حالة تنفيذ التوصيات السابقة
 منتهية اجمللس اعتربها             األحداث جتاوزهتا  مل ُتنفذ قيد التنفيذ نفذت بالكامل 
 9 - 3 6 3 اجملموع      

  43 - 14 29 14 النسبة امل وية
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 أماميةمعلومات  - أوال 
يرمـي اجل حتـديث عائفـة عري ـة مـن      كـب ة  قيمة ذو أوموجا مشروع شامىل ومعقد و - 1

هــذا نظم األمامــية لتحقيــق الفعاليــة والكفــاءة يف عمــىل املنظمــة. ويشــمىل  الــأمــاليب العمــىل و
معظم املها  اإلدارية ومهـا  الـدعم يف املنظمـة، تـا يف ذلـك املاليـة وامليزانيـة، وملسـلة         التطبيق 
يد، واملشتريات، واملوارد البشرية، و دمات الدعم املركزيـة، وادارة الـربامج واملشـاريع.    التور

ومينفذ أي ا يف كيانات ومواقـع  ـارج األمانـة العامـة األمامـية، لـد  العديـد منـها هياكـىل          
 ادارة ومساءلة، وممادر متويىل، وأماليب عمىل طتلف عن ا ها.

يف  2008املشروع يف كانون األول/ديسـمرب  ترح مقوافقت اجلمعية العامة على قد و - 2
ــا       حــددت . و63/262قرارهــا  ــني الع ــر األم ــة لنظــا  أوموجــا يف تقري ــا املعلن األهــداف العلي

دعـــم اإلصـــالح اإلداري، بتحســـني املعلومـــات    ، تـــا يف ذلـــك  (A/64/380املرحلـــي األول )
ني توجي  املوارد، وحتقيق املزيد من الكفـاءة والفعاليـة يف  ارمـات العمـىل عـن      واملساءلة وحتس

 2018نظــا  أوموجــا حبلــول عــا  نجــز عريــق حتســني الــنظم والعمليــات. وتتوقــع اإلدارة أن ت
مليـون   220مليـون دوالر و   140والتزمت بتحقيق فوائد ماليـة تراكميـة كميـة تتـراوح بـني      

الفعاليـة   ةالفوائد الكـب ة األ ـر  املتوقعـة مـن املشـروع  يـاد      . ومن 2019دوالر حبلول عا  
اعتماد عـرق عمـىل أكثـر كفـاءة وفعاليـة وحتسـني        من  الليف تنفيذ الواليات، وحترير موارد 

 املعلومات والشفافية لدعم اطاذ القرارات.
يف املائـة مـن    90مليـون دوالر )  349، أنفقت اإلدارة 2015آذار/مار   31وح   - 3
ــد ا      ا ــيت تكب ــة املعتمــدة( علــى مشــروع أوموجــا. وال يشــمىل هــذا اجملمــوع التكــاليف ال مليزاني

ــة         ــا جممــوع التكــاليف املتوقع ــدر حالي وحــدات العمــىل يف اإلعــداد لنشــر نظــا  أوموجــا. ويق
 مليون دوالر. 439تبلغ  2017للمشروع ح  هناية عا  

 
 امتراتيجية النشر - ألف 

ــز  يف  - 4 ــت اإلدارة تعت ــة العامــة يف       كان ــاق األمان ــى نط ــا عل ــا  أوموج ــة نشــر نظ  البداي
. وعلى مر الزمن، نقحت هذه اخلطط لكي يسـتند املشـروع   2013مرحلتني حبلول هناية عا  
راعاة الـدرو  املسـتفادة مـن عمليـات النشـر السـابقة، ودعـم تنفيـذ         ملاجل أمس أكثر واقعية، و

جـزاء  ا ن  طط النشر على التنفيذ التـدرجيي أل  تستنداملعاي  ا امبية الدولية للقطاع العا . و
باجملموعــات. ونفــذت تســمى ف ــات مــن كيانــات األمــم املتحــدة   علــى صــعيد مــن الوظــائف 

بعثــة ميامــية  اصــة( يف   38مــن  17اجملموعتــان األوجل والثانيــة )عمليــات حفــظ الســال  و  

http://undocs.org/ar/A/64/380
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، علـى  2015حزيران/يونيـ   يف  (1)3على التوايل. ونتشرت اجملموعـة   2014و  2013عامي 
، وتشــمىل كيانــات األمانــة 2015يف تشــرين الثــاين/نوفمرب عــا   4أن تليهــا مباشــرة اجملموعــة 

املتعلقة بكشـوف مرتبـات املـوظفني الـوعنيني      5ومن املقرر حاليا نشر اجملموعة . العامة املتبقية
ــان/أبريىل    ــة يف نيسـ ــية اخلاصـ ــن 2016يف عمليـــات حفـــظ الســـال  والبعثـــات السيامـ . وميكـ

 االعالع على مزيد من املعلومات عن املنظمات اليت تنشر نظا  أوموجا يف املرفق الثاين.
أماليب عمىل نظا  أوموجـا املقـرر تنفيـذها يف ثـالث جمموعـات وظيفيـة        تمعجتقد و - 5

 2، ونظـا  أوموجـا املومـع    1ونظـا  أوموجـا املومـع     املؤمِّـس رئيسية معروفة بنظـا  أوموجـا   
 ا يلي:وتت لف  
وا امـبة املاليـة( وملسـلة     المناديق: العمليات املالية )ادارة املؤمِّسأوموجا  )أ( 

اــروري لــدعم املؤمِّــس اإلمــدادات، وادارة املشــاريع، واملبيعــات والتو يــع. ونظــا  أوموجــا  
 متطلبات املعاي  ا امبية الدولية؛

ــع   )ب(  ــوارد البشــرية  1أوموجــا املوم ــات ادارة امل ــة   : عملي ــىل اإلدارة التنظيمي مث
يشــمىل وادارة الوظــائف، وادارة شــؤون املــوظفني، واالمــتحقاقات واملزايــا، وادارة الوقــت. و 

 علبات السفر ونفقات السفر واحلجز عرب اإلنترنت؛   كشوف املرتبات، وبدءأي ا 
: العمليات اإلدارية اهلامة األ ر  مثىل صـيااة امليزانيـات،   2أوموجا املومع  )ج( 
يط القوة العاملة، وادارة الربامج، وططيط مالمىل اإلمـداد، وادارة املسـتودعات، وادارة   وطط

 ، واإلدارة الكاملة للمنح، واألنشطة التجارية.نامباتاملؤمترات وامل
 الـيت يت ـمنها  سـ  األعمـال   املتعلقـة ب ة يـ وظيفلخاصـيات ال ويشار اجل التنفيذ املتـزامن ل  
وميكن االعالع على مزيـد مـن   “. ةتكاملامل”اخلاصيات ب 1املومع  وأوموجااملؤمِّس أوموجا 

يف  1وأوموجـا املومـع   املؤمِّـس  املدرجة يف نظامي أوموجا  اخلاصيات الوظيفيةاملعلومات عن 
 املرفق الثالث.

 2 و 1جملموعتني املؤمِّـس يف مـا يتعلـق بـا    وموجـا  أل الوظيفية اخلاصياتوماعد تنفيذ  - 6
عمليـات  للقطـاع العـا  لكـىل مـن     للمعاي  ا امبية الدولية متتثىل يانات مالية على تيس  اعداد ب

املشــاكىل . اال أنــ  ظهــر عــدد مــن  2014و  2013حفــظ الســال  واألمانــة العامــة يف عــامي  
أمـفر عـن تشـكيىل فرقـة      ـا  تنفيذ نظا  أوموجا يف عمليات حفظ السال  يف ما يتعلق ب الكب ة

                                                           
ــة، و       (1)  ــم املتحــدة للبي  ــامج األم ــ وم، وبرن ــم املتحــدة يف ن ــب األم ــم املتحــدة للمســتوعنات    مكت ــامج األم برن

اإلنســانية، واللجنــة االقتمــادية واالجتماعيــة  مــيا وا ــيط اهلــادئ،       ، ومكتــب تنســيق الشــؤون   البشــرية
 واملساعدة املقدمة من األمم املتحدة من أجىل اجراء حماكمات اخلم  احلمر.
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اجل واـع  طـة نشـر منقحـة       اجراءات تمحيحية مكثفة، وأدعمىل متعددة الوظائف لقيادة 
لخاصــيات ل 2014يف عــا  مــا يتعلــق بالتنفيــذ التجــرييب  ممــاعب يفأي ــا ظهــرت وأ ــر . 

 ـا امـتدعى   نظا  أوموجا يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هاييت ل ةتكاملة امليوظيفال
 اجراءات تمحيحية هامة.اطاذ 

 
 تعليقات اجمللس السابقة ونطاق هذا التقرير - باء 

، أن يقـد  اجمللـس تقـارير مرحليـة مـنوية      66/246علبت اجلمعية العامـة، يف قرارهـا    - 7
(، أنـ   A/67/164عن تنفيذ مشروع ططيط املوارد يف املؤمسة. وأبر  اجمللس يف تقريـره األول ) 

تطيع تقــدمي أي ت كيــد بـ ن املشــروع مــينجز حســب املوعـد وامليزانيــة. والحــظ اجمللــس   ال يسـ 
أي ا أن العديد من املشـاكىل تشـ  اجل اـعف حوكمـة املشـروع وادارتـ ، واجل أوجـ  اـعف         

 أومع وأعمق يف حوكمة األمم املتحدة وادار ا للتحول يف أماليب تمريف األعمال.
(، كانـت اإلدارة قـد   A/68/151الثـاين )  هتقريرس قد أعد الذي كان في  اجمللوقت يف ال - 8

واـعت املشــروع علــى أمــا  أمـلم، ولكــن التحــديات املتعلقــة بالتنفيـذ كانــت علــى وشــك    
ــ       ــى وجـ ــددة. وعلـ ــع متعـ ــذ تـــدرجيي يف مواقـ ــة تنفيـ ــروع اجل عمليـ ــىل املشـ ــاعد، اذ انتقـ التمـ

ظ اجمللس مسائىل منهجية ال بد مـن معاجلتـها، ومنـها قـدرة املنظمـة علـى ادارة       اخلمو ، الح
 املشروع.بالطموحة املتعلقة  التخطيطية التغي  واالفترااات

ــث )   - 9 ــره الثال ــس، يف تقري ــ  اإلدارة يف   A/69/158وامــتعر  اجملل ــذي أحر ت ــد  ال ( التق
 علـى نشر نظا  أوموجـا يف ادارة الـدعم امليـداين، ووجـ  االنتبـاه اجل اـرورة اد ـال تغـي ات         

لتطبيـق نظـا     يةاملؤمسـ اجلاهزيـة  حتقيـق  أبـر  أن  ، ووتنظيمـا  األمم املتحدة بطريقة أكثر فعاليـة 
 أوموجا جيب أن يكون مسؤولية مجاعية.

جريـت  راجعـة أُ امل على أما  فحوصـات يف اعـار  تقرير املرحلي الرابع القد أعد هذا و - 10
اجـراء   اتصـ والفحت هـذه  . ومشلـ 2015نيسان/أبريىل اجل  2014نيسان/أبريىل من يف الفترة 

نيويــورا واملكاتــب مقــر األمــم املتحــدة ويف  مقــابالت مــع مســؤولني رئيســيني موجــودين يف   
فريــق مشــروع حبــو ة الــيت وثــائق املشــروع ذات المــلة لاملوجــودة  ــارج املقــر، وامتعرااــا  

وجنيـف   بيمـبانيا  أوموجا واألمانة العامة، و يـارات اجل مواقـع املشـاريع يف نيويـورا وفالنسـيا     
 وهاييت. ويف هذا التقرير يركز اجمللس على ما يلي:

ترتيبــات ادارة املشــروع، تــا يف ذلــك    ل: العناصــر الرئيســية  ادارة املشــروع )أ( 
 وادارة املسائىل واملخاعر؛ ،ط املشروع والترتيبات اإلداريةططي

http://undocs.org/ar/A/67/164
http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/69/158
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ــة الرئيســية   نشــر نظــا  أوموجــا   )ب(  ــوجل  : األنشــطة اإلداري ــيت تت ــذ  ال تنســيق تنفي
 جيد؛ على ووتشغيىل نظا  أوموجا  ءاملشروع وامان ادارة املخاعر الرئيسية املرتبطة ببد

املتـــاح والـــتقأ  ياإلدار الـــدعم: نظـــا  أوموجـــااملتعلقـــة بلـــدعم اترتيبـــات  )ج( 
ــد     ــا بع ــا  أوموج ــة ملســتخدمي نظ ــة األجــىل الكفيلــة     مرحل ــات الطويل ــغيىل، والترتيب ــدء التش ب

 نظا  أوموجا؛  حتديث بامتمرار 
التكـــاليف   ذلـــك  : تكـــاليف نظـــا  أوموجـــا، تـــا يف    التكـــاليف والفوائـــد  )د( 

اإلاــافية املقــررة والفوائــد   ات، واالمــتثمارالعمــىل يجراءاتاملباشــرة املتكبــدة املرتبطــة بــ  اــ 
 احلالية واملتو اة من نشر نظا  أوموجا.

ويواصىل اجمللس التنسـيق عـن كثـب مـع مكتـب  ـدمات الرقابـة الدا ليـة المـتخدا            - 11
ــذ     ــ  بشــ ن تنفي ــامج عمل ــائج برن ــوارد لتخطــيط املركــزي النظــا نت ــك مراجع امل ــا يف ذل ــ ، ت  ت

أوموجا املومع. ويالحـظ اجمللـس امـتمرار االتسـاق     و املؤمِّسأوموجا  نيالتجريبي نيعولمشرل
 اليت تواج  املشروع.شاكىل يف النتائج، وتطابق املنظور، فيما يتعلق بامل

  
 ادارة املشروع - ثانيا 

ترتيبـــات ادارة لمـــن التقريـــر، يســـتعر  اجمللـــس العناصـــر الرئيســـية الثـــاين  الفـــرعيف  - 12
تــا يف ذلــك ططــيط املشــروع، والترتيبــات اإلداريــة، وادارة املســائىل واملخــاعر الــيت  ،املشــروع

يد ىل يف أكرب فتـرات التنفيـذ   وهو ال بد من ادارة قوية للمشروع وتؤثر على مشروع أوموجا. 
نوفمرب يف حزيران/يونيــ  وتشــرين الثــاين/   تــان  ا النشــر املقرر تــ . فعملي2015وأصــعبها يف عــا    

 انتزيدمـ عمليـة لتمـريف األعمـال و    190ة تشـمىل وـو   يـ وظيف اصيات  انمتوفر 2015 عا 
 مستخد . 23 500اجل أكثر من مستخد   5 400 حوايل عدد مستخدمي النظا  من

 
 حوكمة املشروع  

اهلياكــىل اإلداريــة املواــوعة إلدارة املشــروع. وتســتعر  جلنــة  األول يواــح الشــكىل - 13
دائما يف جدول أعماهلـا، وتتلقـى تقـارير مرحليـة فمـلية       ااإلدارة مشروع أوموجا باعتباره بند

من اجلهة املسؤولة عن املشروع. وى تشارا اللجنة بشـكىل متعمـق يف ادارة املشـروع ولكنـها     
يف مــا يتعلــق مناقشــة ومعاجلــة أي مســائىل  طــ ة ناشــ ة ميكــن فيــ  تتــيح لــإلدارة العليــا حمفــال 

 املشروع.ب
ــة     ووكيــىل األمــني العــا  للشــؤون  - 14 ــرأ  اللجن ــة هــو املســؤول عــن املشــروع وي اإلداري

، و ثلـي مكتــب األمــني  للعمليــات املالكــة اجلهـات التوجيهيـة أي ــا. وت ـم اللجنــة التوجيهيــة   
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العا ، و ثلي اإلدارات وهـي املسـؤولة يف املقـا  األول عـن ادارة أنشـطة املشـروع. ويتمـرف        
يف املهــا  املســندة لكــىل منــهم، املســؤولون عــن العمليــات يف اللجنــة التوجيهيــة كعناصــر تغــي  

لتقـدمي  املقبـىل  ظمـة  مع منوذج املن م، وادماج عمليا ياملؤمس الت هبيف ذلك املسؤولية عن  تا
 اخلدمات وحتقيق الفوائد النوعية والكمية املتوقعة.

  
 األولالشكىل 

 حوكمة مشروع أوموجا
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

15 - ــس الســابقة،      ــى توصــيات اجملل ــا عل  د لــت حتســينات مطــردة  فوردت اإلدارة اجيابي
. ودور املســؤولني عــن العمليــات  2011منــذ عــا   علــى حوكمــة مشــروع أوموجــا ومتســقة 

 ادارة العمليــات وحتســني العمليــاتيف اعتمــاد مفهــو  وبــدأت األمــم املتحــدة يواصــىل ن ــج  
األمـني  وكيـىل   هو كب  مسؤول يتوالها. وخي ع نظا  أوموجا ا ن ملسؤولية صرلة بامتمرار

العا  للشؤون اإلدارية، وُأد لت حتسينات مهمة على ادارة املسـائىل االمـتراتيجية. ويف ا ونـة    
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بـدأ  و .ملشـروع يف ااألمني العا  لتسجيىل التطورات الرئيسـية  واع  األ  ة، اعتتمد مجىل أداء 
.أو املنا عات الرئيسية املسائىللتحسني حىل  (2)“قاعدة الثالثة أيا ” العمىل أي ا بـ  

 
 هيكىل املشروع وتنظيم  ات علىتحسيناد ال ال  

اإلدارة  عـورت ، املشـروع  ترتيبـات ادارة التحسينات الـيت أد لـت علـى     باإلاافة اجل - 16
 الل السنة املااية هياكىل جديدة إلدارة املخاعر ا يطة بنظا  أوموجا. وقامت اإلدارة علـى  

 وج  اخلمو  تا يلي:
لنشر النظـا  يف نيويـورا يف أيلول/مـبتمرب     متفرغ تو تعيني منسق رفيع املس )أ( 
. ويف املواقع األ ر  تا يف ذلـك نـ وم وجنيـف، تنسـق اإلدارة جهودهـا عـن عريـق        2014

منسقني ا  متفراني لعمليات النشـر، تـدعمهم أفرقـة مشـاريع صـغ ة مكرمـة هلـذا الغـر .         
ــيح اإلوتعــيني هــؤالء املنســقني   ديات اخلاصــة املرتبطــة بتنفيــذ نظــا   قــرار بالتعقيــدات والتحــ يت

التركيـز بشـكىل  ـا     وميكِّن يف الوقت نفس  مـن  تمدي هلا، الأوموجا يف خمتلف الكيانات و
 على الكيانات املوجودة يف نيويورا؛

مواقــع نشــر النظــا  اتباعهــا يف  علــىحتديــد هياكــىل ادارة املشــروع الــيت جيــب  )ب( 
دليــىل نشــر نظــا  أوموجــا. ويمــف الــدليىل اجلوانــب الرئيســية إلدارة نظــا  أوموجــا وأنشــطت    

يــــذ لتنف يف أعمــــاهلم التح ــــ يةالعليــــا، وهــــو تثابــــة وثيقــــة مفيــــدة لــــإلدارات واملــــوظفني 
 أوموجا؛ نظا 

مـرا رئيسـيا مـن    مواصلة تطوير دور املسؤولني عن العمليات باعتبار ذلك عن )ج( 
عناصر اصـالحا ا. ويتمتـع املسـؤولون عـن العمليـات بالع ـوية الكاملـة يف اللجنـة التوجيهيـة          

ــذين يعملــون بمــفة    “ ــرباء العمليــات ”ملشــروع أوموجــا ويكمــىل دورهــم ا ن بتعــيني      ال
 مندوبني معنيني باملسائىل الوظيفية الرئيسية؛  

ا لالتمـال تواقـع نشـر النظـا      مواصلة امتخدا  مكتب ادارة مشروع أوموج )د( 
مـن مواقـع   موقـع  كـىل  تـا أن  واملخـاعر الرئيسـية   تنظور موحد عن املعاى الرئيسـية  فاظ تحواال

 ،لتنفيـذ أوموجـا   املنظمـات ا ليـة  تح ـ   النشر يتـوجل ا ن املسـؤولية عـن األنشـطة الرئيسـية ل     
 .التح  يةالعمليات ا ها من بيانات والتنقية يشمىل  تا
 

                                                           
أيـا    ثالثـة املسـائىل علـى مسـتو  اإلدارة العليـا لنظـا  أوموجـا يف ا ـون        مس لة من قاعدة حبىل هذه التق ي  (2) 

 ثالثة مسـتويات، ينظـر األمـني العـا     ب. وبعد رفع املس لة واحد اذا ى حتىل املس لة ستو اإلدارة ترفعها اجل  أو
 .يف املس لة
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 طيط املشروع وادارت ط  
تمـدي ألوجـ  ال ـعف    يف مـياق ال واإلبالغ الدا لية  التخطيطلقد حتسنت عمليات  - 17

ــابقا  ــار اليهـــا اجمللـــس مـ ــرة ،A/67/164)انظـــر  الـــيت أشـ ــرة ،A/68/151 و ؛52 الفقـ  ؛60 الفقـ
، وتقــد  معلومــات مســتكملة ومنتظمــة عــن حالــة تنفيــذ املشــروع   (79 الفقــرة ،A/69/158 و

ترمـي  الطاذ القرارات يف مجيع أنشـطة املشـروع. وتوجـد يف املشـروع ا ن أداة      ا أف ىلودعم
وحيـدها مـن جانـب    وتمعنية باملشروع  فرعية من جانب أفرقة ادارة  طط املشروعاجل اتاحة 

مكتب ادارة مشروع أوموجا. ويقو  مكتب ادارة املشروع حاليا بامتعرا  التقـد  ا ـر  يف   
اوء األنشطة املقررة، وتقيـيم املخـاعر ومالحظـة التـداب  املقترحـة أو املمكنـة لتخفيفهـا، مـع         

مــن أجــىل ســجىل األداء لوحتليــىل  للجنــة التوجيهيــة،مــن أجــىل ا أمــبوعيمرحلــي تقريــر  اصــدار
 رصد أنشطة املشروع ومراقبتها عن كثب.هذه األنشطة تيسر ألمني العا . وا

والفعلـي،   املتوقـع تتبع جهود املشـروع يف اـوء اإلزـا     يف فريق أوموجا أي ا  وشرع - 18
يف املسـتغرق  ع الوقـت  يـ مةحسب املهمـة. وميكـن   املطلوب تو يع العمىل عن بتوف  تقديرات 
عـ  علـى أمـا     يمميكـن ة الزمنيـة للمتعاقـدين واخلـرباء االمتشـاريني و     الكشـوف األنشطة من 
 كشـوفا  ونؤموظفي األمـم املتحـدة املـوظفني العـاملني يف املشـروع الـذين ال ميلـ        منا  رلي 

الوقـت   منية. وعلى الرام من أن هذه العملية لن تكون دقيقـة كليـا فيهنـا تتـيح حتسـني قيـا        
 ن والتقد  العا  ا ر  يف األنشطة مقارنة بامليزانية املستهلكة.واملوظفنفق  الذي يت
ــة آذار/مــار   - 19 ــ  أنفــق حــوايل   2015ويف هناي ــاد فريــق املشــروع ب ن ــون  348، أف ملي

( وأزــز  2015دة حــ  هنايــة عــا    يف املائــة مــن امليزانيــة املعتمــ    90دوالر )مــا يعــادل وــو   
 .1وأوموجـا املومـع   ألوموجـا املؤمِّـس   ة يوظيفاخلاصيات الائة من يف امل 90يتجاو  بكث   ما
نظــرا و. 2وموجــا املومــع أل الوظيفيــة اخلاصــياتيف املائــة مــن  40مــن تمــميم  أي ــا انتــهىو

لعد  تناول اإلدارة كما ينبغي توصيات اجمللس السـابقة بشـ ن اـرورة اقامـة صـالت وااـحة       
أن علــى ال يســتطيع تقــدمي ت كيــدات ا  ال اجمللــس مــبــني ميزانيــة املشــروع ونفقاتــ  ونواةــ ،  

 املشروع قد أزز نواتج متنامبة مع التكاليف اإلمجالية املتكبدة.
 

 ادارة املسائىل واملخاعر  
لتفظ فريق املشروع بسجىل للمخاعر واملسـائىل املتعلقـة باالفترااـات وأوجـ  التبعيـة       - 20

 املشروع.ويتمدر تقريرا مستكمال أمبوعيا ألارا  ادارة 
، أبلغ مكتب ادارة املشروع عـن خمـاعر كـب ة منـها مـا يلـي:       2015ويف آذار/مار   - 21

ــوف  براجميــات أوموجــا الرئيســية؛      االفتقــار اجل مــورد خممــص ملواجهــة الطــوارئ مــن أجــىل ت

http://undocs.org/ar/A/67/164
http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/69/158
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ــوال(؛       ــة وادارة األم ــوارد التطــوير يف جمــاالت رئيســية )ال مــيما ا امــبة املالي ــار اجل م واالفتق
ــو ــة      ووق ــدة يف اخلاصــيات الوظيفي ــار التحســينات اجلدي ــ  مخســة أمــابيع يف ا تب ــ    مدت ع ت

؛ وايــاب  طــة لنشــر اخلاصــيات الوظيفيــة ا ّســنة يف بعثــة األمــم املتحــدة 1ألوموجــا املومَّــع 
؛ ومـحب احـد  دورات التحويـىل المـوري     2015لتحقيق االمتقرار يف هاييت يف أيار/مايو 

)وهو ما يزيد من خماعر عد  امتـا  حتويـىل البيانـات أو اخلطـ       4اجملموعة للبيانات يف ما يتعلق ب
 يف حتويلها(.

ــها، ى تت ــمن اإلجــراءات       - 22 ــة املخــاعر املبلــغ عن ــالرام مــن أ ي ــ  ب ــذكر أن وجــدير بال
املقترحــة للتخفيــف مــن حــد ا النظــر يف أي تعــديىل لتــواريَّ التنفيــذ. ومتث ــىل النــهج املف ــىل يف  

ــة عــد  تســب  ــذلك، يوجــد     كفال ــزمأ للمشــروع. ونتيجــة ل ــىل اجلــدول ال ب املشــاكىل يف تعطي
تف يىل لتقلـيص األنشـطة املقـررة وقبـول تعـر  اجلاهزيـة املؤمسـية ملخـاعر قـد يتخفـف منـها            

 بفعالية أكرب يف بعأ احلاالت عن عريق تنقيح اجلدول الزمأ للنشر بمورة عملية.
ا أنشطة هامة جيري االاطالع اا  ـارج  وتتعقب اخلطة الكلية ملشروع أوموجا أي  - 23

فريق املشروع، مثىل تطوير براجميات ألارا  الدعم املقد  من مكتب املساعدة وانشاء مركـز  
ــن        ــذلك م ــا يتمــىل ب ــات األعمــال وم ــذكي ملعلوم ــىل ال ــا ميتخمــص يف اصــدار التحلي يف فيين

قـت الـراهن اجل مكتـب    تقارير. بيد أن املخاعر أو اإل فاقات يف تلك األنشـطة ال حتـال يف الو  
ــة        ــبوعي للجنـ ــجىل األداء األمـ ــدرج يف مـ ــراحة أو ال تتـ ــا صـ ــر فيهـ ــروع، وال ينظـ ادارة املشـ
التوجيهيـة للمشـروع. ومـع أن فريــق املشـروع لـيس مسـؤوال عــن تلـك املخـاعر وال يســتطيع         
ــة       بالتــايل أن يعاجلهــا مباشــرة، فيهنــا مهمــة للنجــاح الكلــي للمشــروع وينبغــي أن حتظــى بعناي

مة من ق ب ىل اللجنة التوجيهية واإلدارة العليا. في ال تلـك املخـاعر قـد يف ـي اجل مشـاكىل      مالئ
 ا  متوقعة تنش  عن التنفيذ.  

وبالرام من أن اجراءات ادارة املخاعر القائمة تتعترب مالئمة للمشـروع وتتـيح ملكتـب     - 24
دارة العليـا بـ ، فـين كـة     ادارة املشروع رصد ما لـر  مـن تقـد  وابـالغ اللجنـة التوجيهيـة واإل      

ــة  ــارج املشــروع. فعلــى مــبيىل      بعــأ الفجــوات يف جمــال ادارة املخــاعر يف األنشــطة اجلاري
مـن أجـىل الـدعم املقـد  مـن       i-Needاملثال، تت ـمن اخلطـة الكليـة للمشـروع تطـوير براجميـات       

يـد أن  مكتب املساعدة وانشاء مركز يف فيينا متخمص يف اصدار التحليىل الـذكي لألعمـال، ب  
املخاعر أو اإل فاقات يف تلك األنشطة ال حتـال يف الوقـت الـراهن اجل مكتـب ادارة املشـروع      
ــة       ــدرج األنشــطة اهلامشــية يف مــجىل األداء األمــبوعي للجن ــ . وال تت وال ينظــر فيهــا مــن جانب
التوجيهية، الذي يركز على املخاعر حسب الكيانـات والكيانـات الفرعيـة الـيت قـد تـؤثر علـى        

. وكــة أدلـة أي ــا تشـ  اجل أن متــا  النظـا  وجاهزيــة    3بــدء التشـغيىل املقــرر للمجموعـة   تـاريَّ  
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املنظمة بشكىل عا  قد يت رران بدرجـة ال متكِّـن مـن الوفـاء باجلـدول الـزمأ لنشـر املشـروع.         
 وهذه مس لة جر  حبثها تزيد من التعمق يف الفرع الثالث أدناه.

  
 امتراتيجية نشر أوموجا -ثالثا  

ــا          - 25 ــذ نظ ــق بتنســيق تنفي ــا يتعل ــس أنشــطة اإلدارة يف م ــدر  اجملل ــث، ي ــرع الثال يف الف
ــدها        ــي اإلدارة، يف حتدي ــتراتيجية النشــر. وتراع ــة بام أوموجــا وادارة املخــاعر الرئيســية ا يط
المتراتيجية النشر، عـددا مـن العوامـىل التقنيـة والتشـغيلية املتعلقـة جبـدو  هـذا التطبيـق الـتقأ           

ية املنظمة وموظفيها المـتعمال النظـا . وميكـن موا نـة تلـك األحكـا  اإلداريـة بشـكىل         وجاهز
دقيق ألن  قد يتعذر الوصـول اجل واـع مثـايل أو التوصـىل اجل اتفـاق اجلميـع علـى توقيـت بـدء          

 تشغيىل نظا  عاملي جديد.
ى وكانت اإلدارة قد اعتزمت يف األصىل نشر أوموجا على مسـتو  األمانـة العامـة علـ     - 26

. ونتقحت هذه اخلطـط مـع مـرور الوقـت، وهـي تسـتند ا ن اجل       2013مرحلتني يف هناية عا  
التنفيذ على مراحـىل ألجـزاء مـن اخلاصـيات الوظيفيـة للنظـا  علـى مسـتو  ف ـات متنوعـة مـن            

. ويبني الشـكىل الثـاين أدنـاه اجلـدول الـزمأ احلـايل       “جمموعات”كيانات األمم املتحدة تتسمى 
 للنشر.
بعثـة ميامـية    17د ن فذت جمموعتا الكيانـات األوليـان )عمليـات حفـظ السـال ، و     وق - 27

 (3)3علــى التــوايل. ونشــرت اجملموعــة   2014و  2013 اصــة( أوموجــا املؤمِّــس يف عــامي  
، الـيت تشـمىل بقيـة هي ـات     4، على أن يليها عن قـرب نشـر اجملموعـة    2015حزيران/يوني   يف

نشـر   5. ومـن املقـرر ا ن أن تشـهد اجملموعـة     2015نوفمرب األمانة العامـة، يف تشـرين الثـاين/   
اخلاصــيات الوظيفيــة املتكاملــة ألوموجــا يف مــا يتعلــق بــاملوظفني الــوعنيني يف عمليــات حفــظ    

)انظــر الشــكىل الثــاين(. ومتنشــر  2016الســال  والبعثــات السيامــية اخلاصــة يف نيســان/أبريىل 
 لى نطاق كىل كيان على حدة.ع 2017يف أوائىل عا   2وظائف أوموجا املومَّع 

                                                           
ــامج األمــم املتحــدة للمســتوعنات         (3)  ــة، و برن ــم املتحــدة للبي  ــامج األم ــ وم، وبرن ــم املتحــدة يف ن ــب األم مكت

تماعيــة  مــيا وا ــيط اهلــادئ،    البشــرية، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، واللجنــة االقتمــادية واالج      
 واملساعدة املقدمة من األمم املتحدة من أجىل اجراء حماكمات اخلم  احلمر.
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 الشكىل الثاين
  اجلدول الزمأ احلايل للنشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فريق مشروع أوموجا :املصدر 
 تتكّون مـن اخلاصـيات الوظيفيـة املشـمولة بكـىل مـن أوموجـا املؤمِّـس وأوموجـا          4و  3يف اجملموعتني  “املتكامىل”عمليات نشر أوموجا  :مالحظات

 ؛ وترد معلومات ااافية عن أماكن نشر أوموجا يف املرفق الثاين.1املوّمع 
  

 ، نتشرت اخلاصيات الوظيفية التالية:2015آذار/مار   31ح   - 28
د ـىل أوموجـا املؤمِّـس الـذي يـوفر الوظـائف املاليـة الرئيسـية يف          - أوموجا املؤمِّـس  • 

عــور التشــغيىل الكامــىل يف مجيــع عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســال  والبعثــات          
السيامــية اخلاصــة الــيت تــدعمها ادارة الــدعم امليــداين واملكاتــب املوجــودة تقــر األمــم   

يتعتـرب النظـا  ا ن مسـتقرا لكنـ      املتحدة املعنية بدعم هذه البعثات واإلشراف عليها. و
 أشهر. 6شهد صعوبات كب ة عند تنفيذه امتغرق تذليلها أكثر من 

نشـر بشــكىل ةـرييب يف بعثـة األمــم     - 1تكامـىل أوموجـا املؤمـس وأوموجــا املوّمـع      • 
. وشـهد النشـر التجـرييب    2014متو /يوليـ    1املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هـاييت يف  

، بع ها كان من املمكن توقع ، وجر  حتديـد مشـاكىل وامـعة    أي ا صعوبات كب ة
ــن أوموجــا         ــنة م ــة. وأعــدت صــيغة حمّس ــت اجــراءات تمــحيحية مكثف النطــاق تطلب

عاجلت املشاكىل الرئيسية اليت صودفت  ـالل املرحلـة التجريبيـة يف الوقـت      1 املوّمع
 .2015يف حزيران/يوني   3املالئم لنشر اجملموعة 
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 2014نتشـــرت هـــذه الوحـــدة يف تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  - اراتوحـــدة ادارة العقـــ • 
مجيع مكاتب األمم املتحـدة علـى المـعيد العـاملي علـى وـو أتـاح للمنظمـة تعقـب           يف

ورصد وادارة مجيع عقارا ا واجيارا ا والنفقات املتملة اا بامتخدا  نظـا  مركـزي.   
 مستخد  مسجلني على النظا .   400وكة ما يقارب 

ذه ازا ات تستحق الثنـاء وتـدل علـى أن نظـا  أوموجـا قـد انتقـىل ا ن مـن كونـ           وه - 29
مسـتخد    5 400نظاما آ ذا يف التطور اجل نظا  بدأ تشغيل  بالفعىل. وتقدِّر اإلدارة أن قرابـة  

ــدا و  32يف  ــدة يف     300بلـ ــة اجلديـ ــيات الوظيفيـ ــتعملون اخلاصـ ــانوا يسـ ــع كـ  آذار/ 31موقـ
 أدناه موجز للعدد املقدر ملستخدمي نظا  أوموجا. 2ل . ويرد يف اجلدو2015 مار 
ــات الــواردة يف اجلــدول     - 30 ــبني املعلوم ــات النشــر      2وت ــب ة يف حجــم عملي الزيــادة الك

مقارنــة بعمليــات النشــر الســابقة. ويف اجملمــوع، ميتنشــر   4و  3املتو ــاة يف اعــار اجملمــوعتني 
كيانــا  60، يف وــو 4و  3جملمــوعتني مــن أمــاليب العمــىل اجلديــدة، علــى صــعيد ا 190قرابــة 

ــا و هــاء   ــة    23 500خمتلف ــك بقراب ــار ن ذل ــد. ويق مــن أمــاليب العمــىل   120مســتخد  جدي
 .2و  1مستخد  جديد بالنسبة للمجموعتني  5 400اجلديدة على مستو  وو 

  
 2اجلدول 

 العدد املقدر ملستخدمي نظا  أوموجا

 الكيانات املرحلة التاريخ

املستتتتتتت دمو  
ألغتتتتتتتتتتتتتترا  

 املعامالت

 اخلدمتتتتتة الذاتيتتتتتة 
)اخلدمتتتتة الذاتيتتتتة  
اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
باملوظفني/اخلدمتتتة 
الذاتيتتتتتة اخلاصتتتتتة 

 باإلدارة(
جممتتتتتتتتتتتتتتوع 
 املست دمني

املستخدمون وجهات دعـم اإلنتـاج    )أ(يف مجيع املراحىل 2013متو /يولي   1      
 يف مقر األمم املتحدة

 صفر صفر 1 085

قوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان،      )املؤمِّس(التجريبية  2013متو /يولي   1
مكتب منسق األمم املتحـدة اخلـا    

 لشؤون لبنان

 183 صفر 183

 1اجملموعـــــــــــــــــــــــــة  2013تشرين الثاين/نوفمرب  1
 )ب()املؤمِّس(

 2 498 صفر 2 498 بعثات حفظ السال 

 1 036 صفر 1 036 البعثات السيامية اخلاصة )املؤمِّس( 2اجملموعة  2014آذار/مار   1
التجريبيــــة )املتكامــــىل:  2014متو /يولي   1

 (1املؤمِّس + املوّمع 
بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتحقيــــــق    

 االمتقرار يف هاييت
450 227 1 677 1 

ــة    )أ(العقارات )املؤمِّس( 2014تشرين الثاين/نوفمرب  1 ــع كيانــات األمان علــى صــعيد مجي
 العامة

 صفر صفر 412
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 الكيانات املرحلة التاريخ

املستتتتتتت دمو  
ألغتتتتتتتتتتتتتترا  

 املعامالت

 اخلدمتتتتتة الذاتيتتتتتة 
)اخلدمتتتتة الذاتيتتتتة  
اخلاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
باملوظفني/اخلدمتتتة 
الذاتيتتتتتة اخلاصتتتتتة 

 باإلدارة(
جممتتتتتتتتتتتتتتوع 
 املست دمني

ــة    املتكامىل - 3اجملموعة  2015حزيران/يوني   1       ــادية واالجتماعيــ ــة االقتمــ اللجنــ
ــامج     ــادئ، وبرنـ ــيط اهلـ ــيا وا ـ  مـ
األمم املتحدة للبي ة، وبرنامج األمـم  
ــرية،    ــتوعنات البشــ ــدة للمســ املتحــ
واملساعدة املقدمة من األمم املتحـدة  
مــن أجــىل اجــراء حماكمــات اخلمــ    
ــم املتحــدة يف    ــب األم ــر، ومكت احلم

ــي  ــب تنسـ ــ وم ومكتـ ــؤون نـ ق الشـ
 اإلنسانية

730 3 665 2 395 6 

املتكامىل  - 4اجملموعة  2015تشرين الثاين/نوفمرب  1
 )ج()تقديرات(

ــا،   مراكـــز جنيـــف ونيويـــورا وفيينـ
واللجنــــــة االقتمــــــادية ألفريقيــــــا، 
واللجنة االقتمادية ألمريكا الالتينية 
ومنطقــة البحــر الكــارييب، واللجنــة    
االقتمـــــادية واالجتماعيـــــة لغـــــرم 
ــيا، وا كمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة     آمـ
ــدة    ــم املتحـ ــب األمـ ــدا، ومكتـ لروانـ
ــات    ــي، وعملي ــاد األفريق ــد  االحت ل
حفــظ الســال  والبعثــات السيامــية    

 اخلاصة )املوظفون الدوليون(

695 6 051 5 746 11 

املتكامىل  - 5اجملموعة  2016نيسان/أبريىل  1
 )ج()تقديرات(

عمليـــات حفـــظ الســـال  والبعثـــات 
ــية ــون   السيامــــ ــة )املوظفــــ اخلاصــــ
 الوعنيون(

965 332 18 297 19 

 42 832 27 275 15 557  اجملموع 
 

 بيانات اإلدارة :املصدر 
 ى يتدرج املستخدمون امن العدد الكلي للمستخدمني بغر  ةنب احلساب املزدوج. ( )أ 
 احلساب املزدوج.بامتثناء بعثة األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هاييت بغر  ةنب  ( )ب 
 (.A/69/292يستند عدد املستخدمني املقدر من اإلدارة اجل تقرير األمني العا  عن تكوين اخلمائص الدميغرافية ملوظفي األمانة العامة ) )ج( 

  
 الدرو  املستفادة من عمليات النشر السابقة  

نشر نظا  أوموجا السابقة صعوبات كب ة عند التنفيذ. فقـد تطلـب   شهدت عمليات  - 31
األمــر املزيــد مــن التكــاليف واجلهــود واإلجــراءات التمــحيحية ملعاجلــة وتســوية املشــاكىل الــيت   

ــات حفــظ الســال  يف عــا       ــذ مباشــرة يف عملي ، وأي ــا بعــد النشــر  2013نشــ ت بعــد التنفي
. وبالرام من تـذليىل  2014متقرار يف هاييت يف عا  التجرييب يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق اال

تلك المعوبات يف الوقت املنامب لكفىل عد  حدوث ت ث  على العر  الزني  للبيانات املاليـة  

http://undocs.org/ar/A/69/292
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لعمليات حفظ السال ، كـة بعـأ املسـائىل املتبقيـة. فعلـى مـبيىل املثـال، أبلغـت اإلدارة اجمللـس          
ــة آذار/مــار     ــ  كــان يوجــد يف هناي ـــحوايل مــا  2015ب ن بنــدا مــن البنــود   37 650يتقــّدر ب

املفتوحة يف احلسابات املسـتحقة الـدفع تتعلـق تعـامالت جهزهـا مركـز اخلـدمات اإلقليمـي يف         
عنتييب ب واندا. وبدأ العمىل بنظا  الرصد واإلبالغ بمـورة مسـتمرة عـن عـدد البنـود املفتوحـة       

لـس يالحـظ أن عـدد البنـود     من أجىل احتواء عدد تلك البنود امن نسـب معقولـة، ولكـن اجمل   
 27 000) 2014املفتوحــــة قــــد ارتفــــع يف الواقــــع مقارنــــة بــــاحلجم املبلــــغ عنــــ  يف عــــا  

(. وهذا يشـ  اجل أن األمـباب اجلذريـة    27، الفقرة A/69/158( )انظر 2014نيسان/أبريىل  يف
 مالئم رام اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة. لتلك املشاكىل رتا ى تعاجل بشكىل

ــث )    - 32 ــره الثالـ ــس يف تقريـ ــظ اجمللـ ــة درو   A/69/158والحـ ــددت أربعـ ( أن اإلدارة حـ
 رئيسية مستفادة من االمتعرااات السابقة لتنفيذ نظا  أوموجا وما بعد تنفيذه:

واملــوظفني والتقيــيم املســتمر لألنشــطة يف املوقــع متطلبــان       اإلشــراا املبكــر لــإلدارة   • 
ــوافر القــدر الــال   مــن التركيــز علــى األنشــطة احلرجــة مثــىل مجــع       اــروريان كــي يت

 البيانات وحتويلها؛
 التح   الدقيق للبيانات املرجعية وواع اوابط للوصول اليها أمر أمامي؛ • 
 ميم الربنامج وتنفيذه؛اعادة هندمة أماليب العمىل جزء اروري من تم • 
ــذ، ألن لكــىل          •  ــدعم التنفي ــى حــدة مســاٌر للتحــّول ل ــان عل ــي أن يمــّمم لكــىل كي ينبغ

نقطـــة انطــالق خمتلفـــة مــن حيـــث أمنــاط تـــدفمق العمليــات، والـــنظم القدميـــة،      كيــان 
 اإلدارة. وهياكىل

ــتجاب - 33 ــاالت      توامـ ــي ات يف جمـ ــال تغـ ــق اد ـ ــن عريـ ــة عـ ــة التوجيهيـ اإلدارة واللجنـ
التــدريب، وتقيــيم اجلاهزيــة، وبالتشــديد علــى املســؤولية اجلماعيــة عــن ادارة التغــي . ومتثلــت    

 اإلجراءات الرئيسية املقترحة فيما يلي:
بعـد حتديـد    يادة اشراا اإلدارة العليا يف ادارة تغي  أمـاليب العمـىل ويف اطـاذ القـرار      • 

 ؛2013املسؤولني عن العمليات يف عا  
ــوظفني يف       •  ــدريب واالتمــاالت مــن أجــىل حتســني امــتعداد امل ــادة االمــتثمار يف الت  ي

امليدان لدعم التح   لنشـر نظـا  أوموجـا واالنتقـال اليـ ، وتـوف  الـدعم املباشـر مـن          
  الل أكادميية أوموجا؛
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شاركة ا لية يف ةهيـز املواقـع عـن عريـق تعـيني      انشاء هياكىل وأفرقة جديدة لزيادة امل • 
منسقني أقد  للنشر ومديرين معنيني باجلاهزية املؤمسية، وكذلك بالسعي اجل اشـراا  
موظفي القطاع يف الوقت املالئم من أجـىل دعـم النقلـة التقنيـة واالنتقـال اجل عمليـات       

 أوموجا اجلديدة.
ن ةعـىل املنظمـة يف موقـع أف ـىل لتنفيـذ نظـا        وينبغي للخطوات اليت تتخـذها اإلدارة أ  - 34

أوموجا مقارنة تا كانت علي  يف مـا مـبق. بيـد أن فعاليـة اإلجـراء املتخـذ لـن تتختـرب بالكامـىل          
 .4و  3مو  عند اكتمال النشر يف اجملموعتني 

 
 العملية التجريبية املتعلقة ببعثة األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هاييت  

ــ   1ربة املكتســبة مــن ةريــب أوموجــا املومَّــع   تــبني اخلــ - 35 ــة  2014يف متو /يولي يف بعث
ــات النشــر األومــع       ــق االمــتقرار يف هــاييت بعــأ املخــاعر ا يطــة بعملي األمــم املتحــدة لتحقي

وامـتنتج عـد     2015. فقد  ار اجمللس املوقـع التجـرييب يف شـباط/فرباير    4و  3اجملموعتني  يف
 من ق ب ىل نظا  أوموجا أو عمليات حفظ السال  وموظفيها:  وجود امتعداد كاٍف مواء 

 ى جير تدريب  رباء العمليات ا ليني قبىل النشر؛ )أ( 
ــا        )ب(  ــاهزة يف أواهنـ ــع جـ ــا املتوقـ ــق أوموجـ ــن تطبيـ ــية مـ ــر أمامـ ــن عناصـ ى تكـ
ــت ــ    وق ــة      2014النشــر يف متو /يولي ــة املتعلق ــن اخلاصــيات الوظيفي ــب م ــك جوان ــا يف ذل ، ت

 الذاتية؛باخلدمة 
تطلمـــب األمـــر حلـــوال اـــ  مباشـــرة يف عـــدة جمـــاالت، منـــها املوافقـــة علـــى    )ج( 

 اإلجا ات وشحن السلع حيثما كانت اخلاصيات الوظيفية للنظا  ا  مكتملة؛
ــوفر تقــارير التحليــىل الــذكي لألعمــال، األمــر الــذي اقت ــى مــن بعــأ      )د(  ى تت

  ارج نظا  أوموجا؛املوظفني االحتفاظ بنظا  للسجالت املوا ية 
ى حتــدث مــو  تغــي ات حمــدودة، ان وتجــدت، للتكيــف مــع عــرق العمــىل     )هـ( 

ــات         ــة  ــارج عملي ــاود املســتخدمون اللجــوء اجل عــرق العمــىل القدمي ــا ع ــدة. وكــث ا م اجلدي
 أوموجا اجلديدة؛

 اقت ت العملية التجريبية أي ا تقدمي دعم كب  من نيويورا. )و( 
 “رااـون ”يف املائة مـن املـوظفني    39مد  راا املوظفني أن وكشف امتقماء عن  - 36
عن جممىل التنفيذ. بيد أن اجمليبني أعربـوا عـن شـعور عـا  بعـد  الراـا ا اء        “رااون جدا”أو 

ــات      ــاء جبميـــع احتياجـ ــن أجـــىل الوفـ ــىل األوان. ومـ ــا  قبـ ــذ النظـ ــتعداد وبـــدء تنفيـ نقـــص االمـ
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رييب، قّدر فريـق مشـروع أوموجـا أن األمـر     املستخدمني اليت جر  حتديدها أثناء املشروع التج
مـاعة عمـىل. وبـالرام مــن طفـيأ هـذا الــرقم       90 000يتطلـب جهـدا يسـتغرق يف اجملمــوع    

ماعة من أجىل االقتمار على تـوف  الوظـائف الرئيسـية الـيت وافـق عليهـا        20 000الحقا اجل 
ووتفـر التمويـىل    مـاعة.  38 000املسؤولون عن عمليات أوموجا، فقد امتغرق العمىل الفعلي 
 هلذا العمىل عن عريق اعادة تو يع ميزانية أوموجا القائمة.

ونتيجة للطريقـة الـيت نتشـر اـا املشـروع التجـرييب، ى طتـرب بعـد قـدرة كيانـات األمـم             - 37
املتحدة ا لية على دعم نشر أوموجا حبد أدىن من الرقابـة املركزيـة. وأتـاح النشـر التجـرييب يف      

تحــدة لتحقيــق االمــتقرار يف هــاييت بعــأ الــرا  اهلامــة بشــ ن املســائىل ا يطــة     بعثــة األمــم امل
باعتماد نظا  أوموجـا يف امليـدان، ولكـن اتـيعت فـر  قيمـة إلثبـات فعاليـة التحسـينات الـيت           

وقـدرة العمليـات ا ليـة علـى قيـادة       2ُأد لت على عمليـة تنفيـذ نظـا  أوموجـا بعـد اجملموعـة       
يف امليـدان. فعلـى مـبيىل املثـال، بـالرام مـن تعلـم بعـأ الـدرو ،          حتويىل أمـاليب مـ  العمـىل    

 يتّتبع هنج منظم يف االمتفادة من تلك الدرو  يف مواصلة حتسني هنج التنفيذ. ى
 

 اجلاهزية املؤمسية  
 “ طـط تسـي  األعمـال   ”ترصد اإلدارة حالة جمموعة وامعة من األنشطة بامـتخدا    - 38

لتقييم جاهزية املنظمة بشكىل عا  لنشر أوموجا بنجاح. وترصد هذه اخلطـط التقـد  ا ـر  يف    
األنشطة التقنية الرئيسية للت كد من صالحية احلىل التقأ، مثـىل ا تبـار الـنظم وحتويـىل البيانـات      
وكفاية الطاقة االمتيعابية للشبكة، وكـذلك أنشـطة مـ  األعمـال بشـكىل عـا ، مثـىل تـدريب         

د مني وادارة التغي  وتقدمي الدعم يف مرحلة ما بعد اإلنتـاج. ومـن ال ـروري أن تكـون     املستخ
اجلهـود الــيت يبـذهلا فريــق مشــروع أوموجـا واإلدارة العليــا ورامــاء وحـدات األعمــال منســقة     
 جيدا ومنفذة حسب اجلدول الزمأ من أجىل تقليىل املخاعر اليت قد  دد زاح نشر أوموجا.

، ات ح أن هناا عـدد مـن الثغـرات يف االمـتعدادات.     2015آذار/مار  وح  هناية  - 39
فعلى مبيىل املثـال، كانـت ا تبـارات التكامـىل املتعلقـة باخلاصـيات الوظيفيـة اجلديـدة واملعـز ة          

 4و  3مت  رة خبمسة أمابيع، وكـان اعـداد مـواد التـدريب للمجمـوعتني       1ألوموجا املومع 
ن املوعد ا ـدد. وكـان مـن املقـرر اصـدار ترقيـة براجميـات        أمابيع ع 6مت  را أي ا تا يقارب 

، قبىل أمـابيع قليلـة فقـط مـن بـدء تنفيـذ أوموجـا        2015يف أوائىل أيار/مايو  1أوموجا املومع 
ــ   1يف  3اجملموعــة  يف ــة    2015حزيران/يوني . وقــد أثــر ذلــك أي ــا علــى اعــداد مــواد تدريبي

 .3مستكملة وشاملة لبدء التنفيذ يف اجملموعة 
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وكانت الترتيبات ا دَّدة لتقدمي الـدعم يف مرحلـة مـا بعـد اإلنتـاج أي ـا اـ  وااـحة          - 40
وقت املراجعة. ومع أن فريق مشروع أوموجا امتطاع أن يقـد  دعمـا كـب ا للمجمـوعتني      يف
، وتد َّىل كذلك لدعم عملييت ةريـب أوموجـا كلتيهمـا )بعثـة األمـم املتحـدة لتحقيـق        2و  1

اييت وقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان(، فـين هـذا احلجـم مـن دعـم مـا بعـد             االمتقرار يف ه
اللـتني تشـمالن    4و  3التنفيذ قد ال يكون مستداما للنشر األومع نطاقـا بكـث  يف اجملمـوعتني    

كيانـا خمتلفــا. وبالتــايل ال بــد مــن أن يكفــىل   60أربعـة أاــعاف عــدد املســتخدمني وأكثــر مــن  
توافر ما يكفي من الدعم للمستخدمني، وال بد هلم مـن القيـا  بـدور    راماء وحدات األعمال 

 أقو  وأبر  بكث  يف قيادة مشاركة جهات األعمال يف املشروع.
 

 ادارة نشر نظا  أوموجا  
دول الـزمأ للنشـر   ( أن اجلـ A/69/158أفاد اجمللس يف تقريره السابق عن نظا  أوموجا ) - 41

ــباط/فرباير    ــ  يف ش ــق علي ــع بالفعــىل،        2014املتف ــا وق ــق. وهــذا م ــرجح أن يتحق ــ  امل مــن ا
، وافقــت اللجنــة التوجيهيــة علــى  طــة منقحــة لنشــر أوموجــا، اذ    2014أيلول/مــبتمرب  ويف

 2014مـــن تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  3أرجـــ ت نشـــر تطبيـــق أوموجـــا املتكامـــىل يف اجملموعـــة  
مــــن حزيران/يونيــــ  اجل تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  4، ويف اجملموعــــة 2015نيــــ  حزيران/يو اجل

 ، وكان ذلك هنجا عمليا يف ظىل تلك الظروف.  2015
و ادت الميغة املنقحة للجـدول الـزمأ لنشـر املشـروع يف وقـت التح ـ  املخمـص         - 42

جل مخســة مــن مـبعة أشـهر ا   4، ولكنـها قلمــت مـدة النشـر يف اجملموعـة     3للنشـر يف اجملموعـة   
ــة         ــارات يف اجملموع ــدد اال تب ــن ع ــنقص م ــارت اإلدارة أن ت ــك، ا ت ــق ذل ، 4أشــهر. ولتحقي

أو إلعـادة   3وألغت أي امكانية لفريق املشروع ملعاجلة املشاكىل الـيت عـال أمـدها يف اجملموعـة     
(. وقـد اتُّخـذ هـذا    3الرباجميـات بعـد نشـرها يف اجملموعـة      “ةميـد ”تمميم الرباجميـات )تعـ    

متثــىل أكـرب وأصـعب عمليـة نشــر حـ  ا ن، ولـن ميكـن تنفيــذها        4رار علمـا  بـ ن اجملموعـة    القـ 
اذا جــر  التقليــىل اجل أدىن حــد مــن الوقــت الــذي يق ــي  فريــق مشــروع أوموجــا يف دعــم   اال

 .3اجملموعة 
وأبـر ت ةربــة عمليـات تنفيــذ أوموجـا حــ  ا ن اـرورة القيــا  ب نشـطة تمــحيحية       - 43

. وتتبني هذه التجربة، ااـافة اجل اجلـدول   1ان اا بعد بدء التشغيىل يف اجملموعة ااافية ال يسته
، وجــود خمــاعر 3الــزمأ ال ــيق وانعــدا  امكانيــة تقــدمي دعــم مكثــف بعــد النشــر يف اجملموعــة 

 .4كب ة  دد توقيت ونوعية النشر يف اجملموعة 
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 التدريب على نظا  أوموجا  
ملســـتقاة مـــن عمليـــات النشـــر األوليـــة لنظـــا  أوموجـــا   امـــتجابت اإلدارة للـــدرو  ا - 44

وواصلت واع  ططهـا التدريبيـة لتقـدمي الـدعم اجل عمليـات النشـر. وباالمـتفادة مـن انشـاء          
، أنشــ ت اإلدارة أي ــا مراكــز اقليميــة للتــدريب يف جنيــف   2014أكادمييــة أوموجــا يف عــا   

ــات املر    ــورا، وحــددت مســؤوليات الكيان ــ وم ونيوي ــانكوا ون ــة  وب ــة وا لي ــة واإلقليمي كزي
ــدريب بقــدر كــب ،      يف ــة الت ــة وتقــدميها. و ادت اإلدارة أي ــا يف ميزاني ــواد التدريبي صــيااة امل

، يف 2015مليون دوالر على أنشـطة التـدريب حبلـول هنايـة عـا        26.3وتتوقع ا ن أن تنفق 
 ماليني دوالر.   7.4حني أهنا قدرت يف السابق أهنا لن تنفق اال 

وتقــد  أكادمييــة أوموجــا ا ن جمموعــة مــن الــدورات التدريبيــة يف أدوار خمتلفــة، منــها  - 45
، أكملـت  2015أدوار املديرين واخلرباء واملستخد مني النـهائيني. وحبلـول هنايـة حزيران/يونيـ      

من  ـرباء العمليـات ا لـيني ودربـت ادارة      914موظفا من بينهم  3 327األكادميية تدريب 
 ب ا ااافيا من  رباء العمليات ا لـيني )ى متـوَّل تكلفـة التـدريب الـذي       300ين الدعم امليدا

 قدمت  اإلدارة من ميزانية مشروع أوموجا(.
ا  أن اإلدارة دربت عددا من  رباء العمليـات املسـؤولني عـن العمليـات يقـىل بكـث         - 46

عـارف واخلـربات ب مـاليب    عما كان مقررا. وكان الغر  هو أن تكون هلؤالء اخلـرباء أو  امل 
العمىل اجلديدة امن أوموجا؛  ولكن على الرام من أ ية هذا املفهـو ، كـان التـزا  وحـدات     
األعمــال بتعــيني موظفيهــا وتكريســهم هلــذا الــدور التزامــا اــعيفا. وقــد تــو ى فريــق مشــروع 

ــو     ــوعتني    50أوموجــا يف األصــىل أن يق ــذه األدوار يف اجملم ــك 4و  3شخمــا ا  . ولكــن ذل
ــد      ى ــودة اجل ادارا ـــم أو بســـبب عـ ــا املـــوظفني للعـ ــتتدعي فيهـ ــق بســـبب حـــاالت امـ يتحقـ

ــك األدوار       قــدر م ــة ى يكــن ي ــطلع بتل ــى التفــرغ لتلــك األدوار. ووقــت اجــراء املراجع عل
 موظفا.   13 اال
وأبلغــت اإلدارة اجمللــس منــذ ذلــك احلــني ب نــ  مــن أجــىل  يــادة عــدد اخلــرباء املتــاحني    - 47

لتقــدمي الــدعم اجل املســتخد مني، حــدد املســؤولون عــن العمليــات مــوظفني مــن ذوي املعــارف   
املهمــة يف مــا يتعلــق ب وموجــا كمقــدمي  ــدمات  ــرباء يف العمليــات. وهنــاا مــا يقــرب مــن  

من  ـرباء العمليـات املسـؤولني عـن العمليـات       38ال، منهم موظف يعملون يف هذا اجمل 100
مـــن مقـــدمي اخلـــدمات اخلـــرباء يف العمليـــات. وراـــم حتديـــد مســـتو   ـــربة وااـــح   62و 
يتعلـق خبـرباء العمليـات املسـؤولني عــن العمليـات، ى يواـح األمـا  الـذي يقـو  عليــ            مـا  يف

عمليـات ومسـتو  تدريبـهم و ـرب م     ا تيار املوظفني ألداء دور مقدمي اخلدمات اخلـرباء يف ال 
 مقارنة بدور  رباء العمليات املسؤولني عن العمليات.
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وتواصىل اإلدارة أي ا تدريب عدد متزايد مـن  ـرباء العمليـات ا لـيني لتقـدمي الـدعم        - 48
اجل املســتخد مني النــهائيني؛ اــ  أنــ  بســبب عــد  اجــراء أي تقــدير لألعــداد الال مــة، ال تعلــم   

كــان هلــا مــا يكفــي مــن  ــرباء العمليــات ا لــيني يف كــىل موقــع وكيــان. ويالحــظ    اإلدارة ان
ــ    ــة حزيران/يونيـ ــا أن يف هنايـ ــن الـــدورات   19، ى تقـــدَّ  اال 2015اجمللـــس أي ـ ــة مـ يف املائـ

 التدريبية املقررة.  
وبـــالنظر اجل اإلقـــرار ب ـــرورة حتمـــىل مســـؤولية مجاعيـــة مـــن أجـــىل تطـــوير اجلاهزيـــة  - 49

املنظمـة برمتـها، فــين عجـز وحـدات األعمـال عــن اعطـاء األولويـة لتـوف   ــرباء         املؤمسـية يف  
 العمليات أمر يدعو اجل بعأ القلق.  

 
 ادارة التغي   

ــ ث  التغــي ات الــيت أد لــها نظــا       - 50 ــيم منــهجي لت ى تقــم وحــدات األعمــال أي ــا بتقي
األمـم املتحـدة لتحقيـق     أوموجا. وكمـا لـوحظ أثنـاء فحـص عمليـة التشـغيىل التجـرييب يف بعثـة        

االمتقرار يف هاييت، مييىل املوظفون اجل العـودة اجل أمـاليب العمـىل القدميـة مـا ى يـتم التخطـيط        
 العتماد وادارة األماليب اجلديدة بعناية.  

وبالنسبة للعديد من املوظفني، ميكون نشـر نظـا  أوموجـا م ـد ال اجل أمـاليب عمـىل        - 51
قائمـة. فعلـى مـبيىل املثـال، اخلاصـية الوظيفيـة املتعلقـة باخلدمـة         طتلف كث ا عـن اإلجـراءات ال  

الذاتية ليست منتشرة على نطاق وامع يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة، وميثـىل احلـد مـن عـدد       
 طوات االمتعرا  واملوافقة املرتبطة اا تغي ا كب ا يف بعـأ اجملـاالت الـيت كـان فيهـا تعـدد       

دة امل لوفة. وميتزايد عبء العمىل على مـوظفي التمـديق يف بعـأ    مستويات املوافقة هو القاع
اجملاالت، وميتقلص دور موظفي شؤون امليزانية يف اجملاالت اليت مـيؤدي املـديرون التنفيـذيون    
فيهـــا دورا مباشـــرا أكـــرب  ـــا كـــانوا يقومـــون بـــ  مـــابقا يف املوافقـــة علـــى حتميـــىل التكـــاليف  

 امليزانية. على
ذه التغي ات وحتقيق االمـتفادة الكاملـة منـها فهـم اجملـاالت الرئيسـية       وتتطلب ادارة ه - 52

للتغــي ، ف ــال عــن اعــداد املســتخد مني لتلــك التغــي ات، تــا يف ذلــك واــع هياكــىل تنظيميــة   
ــي      ــارا إلدارة التغـ ــ  أن اإلدارة ى ت ـــع اعـ ــاء. اـ ــد االقت ـ ــة جديـــدة عنـ وتعليمـــات اجرائيـ

اجلديــدة، وى ت  ــذ وحــداتت األعمــال مســؤولية القيــا   ودعــم تنفيــذ أمــاليب العمــىل   لتوجيــ 
 بذلك على عاتقها.  
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 تقييم اجلاهزية العامة  
ال تفسح امتراتيجية النشر احلاليـة اجملـال ألي انـزالق يف املسـار احلـرج الـذي يسـلك          - 53

. وقـد حتسـنت ترتيبـات    2015املشروع لنشر اخلاصيات الوظيفية ألوموجـا املتكامـىل يف عـا     
دريب ولكنها ى تنف ذ وفق ما كان مقررا، ومت تقليص مـدة وعمـق واكتمـال بعـأ أنشـطة      الت

املشروع، مثىل اال تبار وحتويىل البيانات، لكـي يفـي املشـروع تواعيـد النشـر. وبالكـاد بـدأت        
مهــا  أ ــر ، فعلــى مــبيىل املثــال، ى يــتح بعــد الــدليىل املوحــد ملســتخد مي أوموجــا، وى يــتم     

اءات الرئيسـية لألمـم املتحـدة والتعليمـات اإلداريـة لـتعكس أمـاليب العمـىل         حتديث أدلة اإلجر
 اجلديدة يف اعار نظا  أوموجا.

واعترف األمني العا  بنقاط ال عف يف نشر نظا  أوموجا األما  يف عمليات حفـظ   - 54
مـة  وفقـا لقـدرة املنظ  ”السال  يف تقريره املرحلي الساد  الذي التز  فيـ  ب ـبط وتـ ة التنفيـذ     

ــد    ــوذج اجلدي ــات النم ــة متطلب ــى تلبي ــة      “عل ــي  واجلاهزي ــون ادارة التغ ــ ن تك ــايل ب ــز  بالت والت
املؤمســـية  ـــا العـــامالن املتحكمـــان يف ططـــيط األعمـــال املســـتقبلية لتعمـــيم تنفيـــذ النظـــا ،   

ميزانية املشروع. بيد أن هناا توترات بني عـز  اإلدارة القـوي واملتجـدد علـى نشـر نظـا         ويف
وفقا   ر تقديرات التوقيت والتكلفة اليت أجر ا وبـني التزامهـا بنشـره وفقـا جلاهزيـة       أوموجا

املنظمة لتنفيذه. وبناء على ذلك، يشكك اجمللس يف مد  امتفادة اإلدارة بالكامىل مـن درو   
عمليـــات النشـــر املـــذكورة، ويف مـــد  اطاذهـــا مفهـــومي ادارة التغـــي  واجلاهزيـــة املؤمســـية  

 ني يف  ططها للنشر وميزانية املشروع.كعاملني متحكم
والقرارات املتعلقـة بتوقيـت تنفيـذ الـنظم املركزيـة اجلديـدة لتخطـيط املـوارد والكيفيـة           - 55

املثلى لتنفيذها كث ا ما تكون قرارات دقيقة التوا ن، وتعترف اإلدارة ب هنا تنطـوي علـى عـدد    
نظــا  أوموجــا اجل مــا بعــد عــا    مــن املخــاعر. ومــع ذلــك، فهــي تــر  أن خمــاعر تــ    تنفيــذ  

 تتجاو  بكث  املخاعر املرتبطة بامتراتيجية النشر احلالية، وذلك لألمباب التالية: 2015
نظــرا الرتفــاع معــدل اإلنفــاق الشــهري، مــتعرف تكــاليف املشــروع  يــادة     )أ( 

 الرئيسية املقبلة؛من ش ن  أن يزيد يف ت    املعاى  4و  3كب ة ألن أي ت    يف اجملموعتني 
ــات     )ب(  ــ  كيانـ ــذي تتحملـ ــتو  ال ـــغط والطلبـــات الـ ــتمر مسـ ــن أن يسـ ال ميكـ
 ؛  2015وفريق مشروع أوموجا اجل ما بعد تشرين الثاين/نوفمرب  4اجملموعة 
يزيــد مــن التكــاليف، ورتــا يهــدد   2015االحتفــاظ ببي ــة خمتلطــة بعــد عــا    )ج( 

دولية للقطاع العا ، ويطـرح حتـديات يف مـا يتعلـق بالرقابـة      امتدامة االلتزا  باملعاي  ا امبية ال
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الدا ليــة بســبب انقســا  التقــارير وال ــوابط املتعلقــة بامليزانيــات واحلســابات املســتحقة الــدفع  
 واملستحقة القبأ؛  

ميمبح من ا  املستدا  بـذل اجلهـود الـيت تنطـوي عليهـا ادارة شـؤون عـدد         )د( 
ن بــني كيانـات تعمــىل بنظـا  أوموجـا وكيانــات تعمـىل بنظــا      كـب  مـن املــوظفني الـذين ينتقلـو    

 املعلومات اإلدارية املتكامىل؛
ــة       هـ()  ــرها يف اجملموعـ ــرد نشـ ــتتجمَّد تجـ ــا مـ ــات أوموجـ ــا أن براجميـ ــين 3تـ ، فـ

ميؤ ر العديـد مـن الترقيـات أو التحسـينات اهلامـة الـيت هلـا         4ت    يف النشر يف اجملموعة  أي
 ائد،  ا ميقو  جدو  املشروع وعائد االمتثمار.دور حامم يف حتقيق الفو

وعلى ما يبـدو أن  طـة الطـوارئ الرئيسـية لـإلدارة تتمثـىل يف العمـىل اإلاـايف  ـارج           - 56
ماعات العمىل العادية املطلوب من فريق املشروع وأفرقة النشـر إلجيـاد حلـول للمشـاكىل فـور      

اجل أن اإلدارة تعتــرف بال ــغوط ظهورهــا ولإلمــراع يف التنفيــذ يف حــال أي تــ   . وبــالنظر 
اهلائلة واملستمرة الـيت يعمـىل يف ظلـها فريـق مشـروع أوموجـا، فـين اجمللـس يعتـرب ذلـك تفكـ ا            
متفــائال ولــيس بــاألحر  ططيطــا وادارة يتســمان بالواقعيــة. وعلــى العمــو ، يــر  اجمللــس أن    

دي اجل احلاجــة اجل امــتراتيجية النشــر احلاليــة هنــٌج ينطــوي علــى خمــاعر شــديدة، وأهنــا قــد تــؤ   
مستو  عال من الدعم بعد التنفيذ، وهو مـا ى يتخطـط لـ  يف هـذه املرحلـة. وال بـد أن تتخـذ        

 اإلدارة  طوات عاجلة لفهم وطفيف املخاعر اليت تسببت فيها امتراتيجية النشر احلالية.  
  

 ترتيبات تقدمي الدعم يف مرحلة ما بعد بدء التشغيىل - رابعا 
الرابع يفحص اجمللس ترتيبات تقدمي الدعم املقترحة للكيانات الـيت تسـتخد    يف الفرع  - 57

ــد نشــر اجملمــوعتني         ــدعم بع ــى ال ــد عل ــب املتزاي ــة الطل ــى تلبي ــدرة اإلدارة عل نظــا  أوموجــا وق
أمـلوب العمـىل   ”. وينظر اجمللس أي ا يف حالة ططيط اإلدارة لتعمـيم أوموجـا بوصـف     4 و 3

 .“املعتاد
 

 تقدمي الدعم يف مرحلة ما بعد اإلنتاجمنوذج أوموجا ل  
بغية أداء وظائف  بفعالية كنظا  مركزي عاملي إلدارة املوارد، يتطلب أوموجـا منوذجـا    - 58

متكامال لتقدمي الدعم يكون قادرا على مد املستخد مني باملساعدة على مـدار السـاعة يف مجيـع    
يهـدف اجل تقـدمي الـدعم اجل مجيـع      أواء العاى. وقد واعت اإلدارة منوذج دعـم ذا مسـتويات  

مواقع أوموجـا ويشـمىل مواقـع دعـم حمليـة واقليميـة ومركزيـة. ويعتـرب هـذا النـهج متمشـيا مـع             
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املمارمات اجليدة املعمول اا يف القطـاع، ويهـدف اجل اتاحـة مكاتـب حمليـة للـدعم وامكانيـة        
 ة.احلمول على مساعدة تقنية أكثر تفميال من مكاتب املساعدة اإلقليمي

ويف وقت مراجعة احلسابات، كانت اإلدارة ال تزال بمـدد واـع هـذا النمـوذج مـن       - 59
  الل هياكىل وأماليب عمىل واجراءات جديدة منها ما يلي:

ــاالت       •  ــات واالتمـ ــا املعلومـ ــرباء يف تكنولوجيـ ــيني و ـ ــات حملـ ــرباء عمليـ ــدريب  ـ تـ
ويل. وقـد دترب  ليقوموا بتسجيىل االمتفسـارات وتقـدمي الـدعم األ    “1املستو  ” من

مـــن  ـــرباء تكنولوجيـــا  41مـــن  ـــرباء العمليـــات ا لـــيني و  900مـــا يقـــرب مـــن 
 املعلومات واالتماالت؛

 “2املســتو  ”تــوف  مكتــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتمــاالت لــدعم جديــد مــن    • 
يف املسـائىل املتعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتمــاالت؛      4لفائـدة كيانـات اجملموعـة    

 ن الترتيبات التفميلية لتقدمي الدعم لس  األعمال كانت ال تزال قيد اإلعداد؛ا  أ
الـذي تقدمـ  مراكـز الـدعم يف برينـديزي بييطاليـا        “2املسـتو   ”توميع نطـاق دعـم    • 

ــذين يســـتخدمون      50اجل  30وفالنســـيا بيمـــبانيا مـــن    موظفـــا لـــدعم املـــوظفني الـ
اخلاصة بكيانات ادارة الدعم امليـداين، وتـدريب    اخلاصيات الوظيفية اجلديدة ألوموجا

 ــرباء عمليــات حملــيني ااــافيني. ولــيس مــن الوااــح مــا اذا كانــت هــذه اخلــدمات     
 متكون متاحة للكيانات اليت ال تقع املسؤولية عنها على عاتق اإلدارة؛

ــاء املســتو    •  ــال يف فريــق مشــروع أوموجــا        3انش ــدعم ليشــمىل  ــرباء األعم مــن ال
 لدعم االمتشارية اليت يقدمها الشريك املعأ بتكامىل املشروع.و دمات ا

 
 االتساق مع امتراتيجية عاملية لتكنولوجيا املعلومات واالتماالت  

، اعتمدت اإلدارة امـتراتيجية تكنولوجيـا املعلومـات    2014يف كانون األول/ديسمرب  - 60
املعلومـات واالتمـاالت  ـالل    واالتماالت اليت تشمىل انشاء منوذج عـاملي لـدعم تكنولوجيـا    

السنوات الثالث القادمة. وينجم عن تلـك االمـتراتيجية أثـر مباشـر يتمثـىل يف كـون جـزء مـن         
منوذج الدعم املنقح يؤثر علـى نظـا  أوموجـا. فعلـى مـبيىل املثـال، االقتـراح الـداعي اجل ةميـع          

ــات واالتمــاالت يف      ــا املعلوم ــة يف جمــال تكنولوجي ــب املســاعدة ا لي ــب مســاعدة  مكات مكات
مكتبـا  مـن مكاتـب املسـاعدة يف      60اقليمية يعأ أن مها  الدعم اليت ي طلع اا حاليـا حـوايل   

نيويــورا مــتتجمع يف مركــز واحــد يف اعــار النمــوذج العــاملي. وتقــد  مكاتــب املســاعدة هــذه 
د أنـ   الدعم اجل جمموعة من ش  النظم والتطبيقات وهلا معرفة حمدودة جدا  بنظـا  أوموجـا. بيـ   

يف وقت املراجعة، ى يكن مكتـب تكنولوجيـا املعلومـات واالتمـاالت قـد واـع بعـدت المـيغة         
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النهائية لالتفاقات مع جماالت األعمـال بشـ ن الكيفيـة مـتعمىل ترتيبـات الـدعم اجلديـدة هـذه،         
 يف ذلك مالا املوظفني وترتيبات التمويىل يف املستقبىل. ومن ش ن اخلطط احلالية الراميـة اجل  تا

أن تـؤثر علـى مالمـة تقـدمي      4و  3ةميع مكاتب املساعدة هذه قبىل وأثنـاء نشـر اجملمـوعتني    
 الدعم املتعلق بنظا  أوموجا وقت أمس احلاجة الي .

وهناا أي ا  عد  واوح بش ن نقىل مها  دعـم نظـا  أوموجـا اجل مكتـب تكنولوجيـا       - 61
لتحـول اجل نظـا  أوموجـا اجل رئيسـة     املعلومات واالتمـاالت. ومـتتنقىل املسـؤولية العامـة عـن ا     

هي ــة مــوظفي تكنولوجيــا املعلومــات، لكــن ال يوجــد اتفــاق فيمــا يتعلــق بتوقيــت اكمــال نقــىل  
عنمــر الــدعم. ويشــارا يف األمــر، بشــكىل أو بــر ر، كــىل مــن فريــق مشــروع أوموجــا وادارة 

ح اجل الــدعم امليــداين ورئيســة هي ــة مــوظفي تكنولوجيــا املعلومــات، وقــد يــؤدي عــد  الواــو   
وجود ثغرات يف منوذج دعم أوموجا. فعلى مبيىل املثال، يشترا حاليا فريق مشـروع أوموجـا   
واإلدارة يف اإلبالغ عن علبات الدعم واملسائىل اليت تثـار، ولكـن يف ظـىل اتسـاع نطـاق النشـر       
ليشـــمىل كيانـــات اـــ  تابعـــة هلـــذه اإلدارة، لـــيس مـــن الوااـــح مـــن مـــيتوجل هـــذا األمـــر يف   

 الية.االنتق الفترة
 

 قدرات الدعم  
الناشــ ة عــن “ بطاقــات أوامــر العمــىل”يــتم تتبــع املســتو  احلــايل للــدعم برصــد عــدد   - 62

ــذ تشــرين األول/        ــات املتاحــة من ــتعمال البيان ــن املســتخدمني. وبام ــواردة م  االمتفســارات ال
، 4و  3، أعد فريق املشـروع توقعـات ملسـتو  الـدعم املطلـوب للمجمـوعتني       2013 أكتوبر
يف اعتباره الزيادات يف النطاق واحلجـم. وتشـ  التوقعـات اجل اـرورة  يـادة مسـتويات        آ ذا 

وب ربعـة أاـعاف    2015يف حزيران/يونيـ    3الدعم حبوايل ثالثة أاعاف بالنسـبة للمجموعـة   
حبلــول تشــرين الثــاين/نوفمرب. وتتع ــد مراكــز الــدعم يف نيويــورا    4تقريبــا  بالنســبة للمجموعــة 

ــ وم   ــف ون ــيت      وجني ــة ال ــة الراهن ــى أمــا  هــذه اإلحمــاءات وامــتنادا  اجل التجرب ــق عل املراف
 تكتسبها أفرقة دعم نظا  أوموجا املوجودة حاليا  يف امليدان، ويف برينديزي وفالنسيا.

ــدما نشــرت اإلدارة نظــا  أوموجــا املؤمِّــس يف عــامي     - 63 ، ارتفــع 2014و  2013وعن
ل مقلــق واــ  مقبــول. وتــورط فريــق مشــروع  عــدد حــاالت عــد  تلبيــة علبــات الــدعم تعــد  

. 2و  1أوموجا يف حىل مشاكىل كان ينبغي أن تعاَلج على مسـتو  أدىن، أي علـى املسـتويني    
ومـا ت يف   1وقد صرفت تلك احلالـة الفريـق  عـن تركيـز عملـ  علـى نظـا  أوموجـا املومَّـع          

 ت    اجلدول الزمأ للمشروع.
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اجل أن مسـتو    2015تراكمـة حـ  نيسـان/أبريىل    و لص حتليىل اجمللـس للتجـارب امل   - 64
يف املائــة مــن االمتفســارات الــواردة يف حــني أن   10قــد أجــاب فقــط علــى حــوايل   1الــدعم 

، 3و  2يف املائة. ونتيجة لذلك، فقـد أجـاب مسـتويا الـدعم      45النسبة املستهدفة كانت هي 
ــني أيلول/مــبتمرب    ــرة ب ــى حــو 2015وشــباط/فرباير  2014يف الفت ــن   85ايل ، عل ــة م يف املائ

االمتفســارات راــم أنــ  كـــان مقــررا  أال جييبــا مـــو  علــى أقــىل مـــن نمــف تلــك النســـبة          
املائــة(. وأبلغــت اإلدارة اجمللــس أن معــدل اإلجابــة علــى االمتفســارات الــذي مــجل     يف 40)

ــدعم  ــتو  الـ ــامىل يف      1مسـ ــزي الشـ ــاعدة املركـ ــب املسـ ــاء مكتـ ــد انشـ ــث ا  بعـ ــن كـ ــد حتسـ قـ
 .2015حزيران/يوني  

واإلدارة بمدد اطاذ اجراءات طفيفيـة مـن أجـىل تعزيـز ترتيبـات الـدعم، مـثال  بينشـاء          - 65
بنية دعم منفملة تتوجل مها  حمددة من قبيىل اخلدمـة الذاتيـة للمـوظفني، وهـي احـد  جمـاالت       
 التغي  األصعب تنفيذا  بالنسبة ملوظفي األمم املتحدة. ويتيح توميع نطاق قدرات ادارة الـدعم 
امليداين يف مركزي الدعم اإلقليميني التابعني هلا امكانيـة أن يقـد  هـذان املركـزان أي ـا  الـدعم       

. اــ  أنــ  ى تواــع بعــد أي 4و  3للمســتخدمني اــ  التــابعني لــإلدارة عنــد نشــر اجملمــوعتني 
  طط أكيدة هلذا الغر .

ن املـوظفني يف  ويف وقت الفحـص الـذي أجـراه اجمللـس، ى يكـن لـإلدارة مـا يكفـي مـ          - 66
لتغطية قدرا ا املقـررة. وقـد ُأبلـغ اجمللـس منـذ ذلـك احلـني بـ ن اإلدارة قـد أجـرت            2املستو  

ــى امتفســارات املســتخدمني،          ــرد عل ــي لل ــرجح أن يكف ــن امل ــذي م ــدعم ال ــيال  ملســتو  ال حتل
 ب. 2موظف يف مستو  الدعم  100 ادت املوارد  يادة كب ة، تا يف ذلك  كما
وارد يف الفــرع الثالــث أعــاله، وقــت اجــراء املراجعــة ى يكــن كــة مــو      وكمــا هــو - 67
من  رباء العمليات املسـؤولني عـن العمليـات املـدربني واملتفـراني للقيـا  بـ دوار يف نظـا           13

 ــب ا مقــررا. ومــيكون نقــص اخلــرباء املـــأه رة أشــد وعــ ة بعــد نشــر     50أوموجــا مــن أصــىل  
مخسـة أشـهر فقـط مـن ذلـك، مـرعان مـا ميمـبح دعـم           بعـد  4. وبنشـر اجملموعـة   3اجملموعة 

األكرب بكث  ذا أولوية علـى تـوف  دعـم مـا بعـد النشـر لكيانـات         4النشر يف كيانات اجملموعة 
 .3اجملموعة 

 
 تعميم امتخدا  نظا  أوموجا  

تجرد تنفيـذ اجلـزء املهـم مـن نظـا  مـا، ينبغـي أن تتنَقـىل املسـؤولية عـن تشـغيل  ودعـم              - 68
ي  من فريق املشروع اجل املنظمة. ومع أن  من الطبيعي أن يقد  فريـق املشـروع دعمـا     مستخدم

مكثفا  يف الفترة األولية اليت تلي النشر، فين الكث  من املها  التشغيلية االعتيادية ينبغـي أن تقـع   
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حتت مسؤولية اإلدارات الرئيسية يف أقرب وقت  كـن بعـد التنفيـذ. وتقت ـي  طـط التعمـيم       
اليــة أن تنتقــىل مســؤولية ادارة نظــا  أوموجــا مــن فريــق املشــروع اجل رئيســة هي ــة مــوظفي    احل

 تكنولوجيا املعلومات. وميشمىل ذلك األمور التالية:
اتاحة قدرة مسـتمرة لـدعم الـنظم وصـيانتها مـن أجـىل ادارة بي ـة انتـاج نظـا            )أ( 

 أوموجا وصيانتها وحتسينها؛
ــن     )ب(  ــىل م ــار بــرامج العم ــداد وا تب ــة جديــدة يف    اع ــدمج  اصــيات وظيفي ويا  ل

 اإلنتاج؛ بي ة
 اصدار  اصيات وظيفية جديدة بشكىل دوري. )ج( 

ــىل اإلدارة، يف اعــار        - 69 ــن تنق ــة، ل ــدرجيي للخاصــيات الوظيفي ولكــن نظــرا  اجل النشــر الت
ــا        ــات وموظفيه ــا املعلوم ــوظفي تكنولوجي ــة م ــذه املســؤولية اجل رئيســة هي  ــة، ه اخلطــط احلالي

انمــرا  ثــالث مــنوات علــى النشــر األول لنظــا  أوموجــا املؤمِّــس. ويف أثنــاء ذلــك،   بعــد  اال
ميواصىل فريق مشروع أوموجـا ادارة عمليـات النشـر املتبقيـة ومـيتعني عليـ  يف الوقـت نفسـ          

 تقدمي ما يلز  من دعم تقأ للنظا  وهو يعمىل.
 

 التخطيط للمرحلة االنتقالية  
مـات واالتمـاالت حاليـا  بتقيـيم الطريقـة الـيت مـيتحمىل        يقو  مكتب تكنولوجيا املعلو - 70

اـا املسـؤولية عــن نظـا  أوموجـا.   مي ــع بعـد ذلـك  طــة مفمـلة حتـدد نطــاق مهـا  دعــم          
تكنولوجيــا املعلومــات واالتمــاالت ودعــم األعمــال تــا يف ذلــك النظــر يف االحتياجــات مــن     

ة االنتقالية املتعلقة بـاملوظفني، وتنفيـذ   املوارد، وامتراتيجية االمتعانة تمادر اخلدمات، واملرحل
التحديثات. وميتعني على املكتب أن ينظر أي ا  يف عريقـة ادارة مـا تبقـى مـن الـنظم القدميـة.       
وبعد ازا  التقرير، ميكون املكتب قادرا  على اطـاذ قـرار بشـ ن أف ـىل السـبىل للم ـي قـدما ،        

 تقدير. على أقرب 3ولكن ذلك لن يتم اال بعد نشر اجملموعة 
وا ن وقد م ى أكثر من عا  على نشر نظـا  أوموجـا املؤمِّـس، هنـاا بالفعـىل مهـا         - 71

تشغيلية ينبغي للمكتـب أن ينظـر فيهـا. فعلـى مـبيىل املثـال، يتمـدر مقـد  الرباجميـات حتـديثات           
كرب  على رأ  كىل ثالث اجل مخس منوات؛ومن   يتحتمىل أن لـىل موعـد التحـديث املقبـىل     

. وقـد يكـون اد ـال حتـديثات     2شر اخلاصـيات الوظيفيـة لنظـا  أوموجـا املومـع      قبىل اكمال ن
كــرب  مشــروعا  مهمــا  يف حــد ذاتــ ، ولكــن يــتعني ادار ــا بعنايــة اذا مــا أريــد امــتبقاء النظــا     

 مواكبا  للتطور.
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وبالنظر اجل تعقد ونطاق مشروع أوموجا، يـر  اجمللـس أنـ  ينبغـي لـإلدارة أن تكـون        - 72
مـن نظـا  أوموجـا     4و  3بمدد واع  طط انتقالية أكيدة. وعند تشـغيىل اجملمـوعتني   بالفعىل 

، ميكون اجلزء األكرب مـن العمليـات التشـغيلية    2015يف حزيران/يوني  وتشرين الثاين/نوفمرب 
قد نتشر ومن   ينبغي أن تكون العناصر الرئيسـية لـإلدارة التشـغيلية املعتـادة مهيـ ة يف مكاهنـا.       

 .4س من الوااح ما اذا كانت أي أنشطة من هذا القبيىل متتنجز قبىل نشر اجملموعة بيد أن  لي
 

 نقىل املعرفة وتوف  املوارد   
ى يكتسب بعدت مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتماالت فهما  متينا  تا يكفـي لنظـا     - 73

القبيـىل قـدرا     أوموجا ميكِّن  من املساعدة يف واع  ططـ  االنتقاليـة. وتتطلـب  طـط مـن هـذا      
كب ا  مـن التحليـىل املفمـىل بـدءا بواـوح اجلوانـب املتعلقـة بـالتغي ات الطارئـة علـى التمـميم            
األصلي وانتهاًء بيدارة االحتياجات األمنية. ومع ذلك، ى يتحقق مـو  قـدر اـ يىل جـدا  مـن      

ات التفاعــىل أو تبــادل املــوارد يف مــا بــني فريــق مشــروع أوموجــا ومكتــب تكنولوجيــا املعلومــ   
واالتماالت يف ما يتعلق بنقىل املعرفة. فعلـى مـبيىل املثـال، موظفـو املكتـب ال يشـكلون جـزءا         

، 4و  3من فريق املشروع. ويف الوقت الذي يركز فيـ  فريـق املشـروع علـى نشـر اجملمـوعتني       
لــن يكــون قــادرا  علــى اعطــاء األولويــة للمــوارد الال مــة للمســاعدة يف اعــداد مــوظفي مكتــب  

 املعلومات واالتماالت لتويل ادارة نظا  أوموجا.تكنولوجيا 
وتزداد أ ية اكتسـاب املكتـب ملعرفـة كـب ة بنظـا  أوموجـا يف ظـىل التخفـيأ املقـرر           - 74

ــا       ــن ع ــداًء م ــق املشــروع ابت ــراد       2016حلجــم فري ــن  ســارة ألف ــك م ــن ذل ــينتج ع ــا م وم
بـ ن جهـودا  مـتتبذل    . وتفيـد اإلدارة  2017معـارف و ـربات رئيسـية حبلـول هنايـة عـا         ذوي

المتبقاء اخلربة التقنية لفريق املشروع. ا  أنـ  بـالنظر اجل عـد  وجـود  طـة انتقاليـة مفمـلة،        
ليس باإلمكان ت كيد واقعية  طط من هذا القبيىل. وحيث ان املشروع يشرف على االنتـهاء،  

ــراد العــاملني يف      ــىل يف  ســارة مــوارد ذات مهــارة ألن األف ــد يتمث املشــروع هنــاا  طــر متزاي
ــا ــا ى تواــع  طــط وااــحة         رت ــر  عمــىل أ ــر   ارجــ ، م يشــرعون يف البحــث عــن ف

 واالمتبقاء. لالنتقال
ويف ظــىل عــد  وجــود  طــة انتقاليــة مفمــلة وحمكمــة مــن حيــث حســاب التكــاليف،   - 75
ميكن واع ميزانية واقعية لتمويىل املرحلـة االنتقاليـة. وال تشـمىل توقعـات مشـروع أوموجـا        ال

كتكلفة مدرجة بشـكىل صـريح، وبالتـايل فهنـاا  طـر يتمثـىل يف اـرورة أن يتكبـد         هذا األمر 
 مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتماالت تكاليف كب ة وا  متوقعة.
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 تكاليف نظا  أوموجا وفوائده -  امسا 
 الواع الراهن  
 نفقات املشروع  

مليـون دوالر علـى    348.3، أنفقت اإلدارة مبلغا  قدره 2015آذار/مار   31ح   - 76
(، وبـذلك امـتنفدت فعليـا  امليزانيـة الـيت كانـت قـد اعتتمـدت حـ           3املشروع )انظـر اجلـدول   

ــة كــانون األول/ديســمرب    ــت اجل ااي ــك الوق ــون دوالر(. ومــن أجــىل   348.1) 2015ذل ملي
، وافقت اجلمعية العامة على طميص  يـادة أ ـر    2015متويىل أنشطة املشروع املقررة لعا  

. وبـذلك يبلـغ جممـوع امليزانيـة     2015مليون دوالر يف نيسـان/أبريىل   36.9يزانية قدرها يف امل
 مليون دوالر. 385.1ما قدره  2015املعتمدة ح  هناية كانون األول/ديسمرب 

تعـاين بالفعــىل مـن اــغوط    2015ومـع ذلـك، كانــت ميزانيـة املشـروع املنقحــة لعـا        - 77
مليـون دوالر يف الربـع األول مـن العـا  مقارنـة تبلـغ        21.6وقت اجراء املراجعة، حيث ُأنفق 

مليون دوالر. ويتعـز  ذلـك أمامـا  اجل تكـاليف أعمـال التطـوير اإلاـافية         18.2متوقع قدره 
يف  1الرامية اجل حىل املشاكىل ا ددة عنـد ةريـب اخلاصـيات الوظيفيـة لنظـا  أوموجـا املومـع        

اييت واجل امــتخدا  متعاقــدين أعلــى تكلفــة ملــىلء  بعثــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االمــتقرار يف هــ 
، كـان  2015وآذار/مـار    2014الشواار يف فريق املشـروع. ويف الفتـرة بـني نيسـان/أبريىل     

 وظيفة  وَّلة. 90وظيفة من أصىل  11لفريق املشروع متومط شواار قدره 
قـــدره ( “معـــدل امـــتنفاد”واذا مـــا امـــتمر تكبـــد اإلدارة ملتومـــط انفـــاق شـــهري )  - 78
، تـا يعـادل متومـط اإلنفـاق يف األشـهر الثالثـة األوجل مـن        2015ماليني دوالر يف عا   7.2
 .2015، ميكون املشروع قد امتنفد امليزانية املعتمدة ل  حبلول أيلول/مبتمرب 2015عا  
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 3اجلدول 
 حسب الف ة 2015تو يع النفقات والتكاليف املتوقعة ح  كانون األول/ديسمرب 

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 

 وجه اإلنفاق

النفقتتتتتتتتتتتتتتات 
املتراكمة حت   

 نيستتتتتتا / 30
 2012أبريل 

النفقتتتتتتتتتتتتتتتات 
الستتتتتتتتتتتتتتتتنوية 

آذار/  31 ح 
 2013مارس 

النفقتتتتتتتتتتتتتتتات 
الستتتتتتتتتتتتتتتتنوية 

 31 حتتتتتتتتتتتتت 
آذار/ متتتتتتارس  

2014 

النفقتتتتتتتتتتتتتتتات 
املقتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرة 

آذار/  31 ح 
 2015مارس 

النفقات املتوقعة 
حتتتتت  كتتتتتانو  
األول/ديستتتتمرب 

2015 

النفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
املتراكمتتتتة حتتتت  
كتتتتتتتتانو  ألول/ 

 الوصف 2015ديسمرب 

76 12,6 15,1 15,9 12,8 20,5 تكاليف املوظفني         ,9  تكلفة فريق املشروع 

تكــــاليف املــــوظفني   
 األ ر 

10,9 4,6 8,6 9,3 10,6 44 ,0 تكـــاليف املـــوظفني املـــؤقتني،  
مثىل موظفي املسـاعدة املؤقتـة   

 املتخمِّمنيالعامة واخلرباء 

ــاريون  االمتشــــــــــــــ
 واخلرباء

0,9 0,7 0,3 0,3 0,4 2 ,6 ــيت    ــارية الـ ــدمات االمتشـ اخلـ
تغطـــي املشـــورة بشـــ ن ادارة 
املشـــــــــــروع، وشـــــــــــؤون  
 املشتريات والشؤون القانونية

6 1,4 1,3 0,6 0,7 2,0 السفر ,0 ــة    الزيــــارات امليدانيــــة املتعلقــ
ــة    ــي  وجاهزيـــ ــيدارة التغـــ بـــ

 املواقع

189 11,2 46,6 30,3 47,3 54,5 التعاقديةاخلدمات  ,9 تشــــــــمىل املــــــــدفوعات اجل   
البائعني نظ  تمـميم وانشـاء   
نظا  أوموجا املؤمِّس ونظـا   

 1أوموجا املومع 

ــغيىل   ــات التشــــ نفقــــ
 العامة

9,0 4,2 2,4 3,0 0,5 19 ,1 تشــمىل اإلنفــاق علــى مبــاين     
 املكاتب واالتماالت

اللــــــــوا   واملــــــــواد 
 املكتبية

0,8 0.0 0,1 0,0 0,1 1 ,0  

 اللوا   واملعدات املكتبية

45 0,0 1,6 4,1 15,3 24,6 األثاث واملعدات ,6 تشمىل اإلنفاق على ترا يص  
 الربجميات ورمو  الميانة

123 اجملموع السنوي  ,2  85 ,6  62 ,3  77 ,2  36 ,8  385 ,1   
 

 بيانات اإلدارة املصدر: 
  

 التكلفة النهائية املتوقعة  
بدايــة املشــروع أن أبلــغ عــن املشــاكىل والتــ   ات الــيت أدت، مــع  مــبق للمجلــس يف  - 79

مرور الوقت، اجل  يادة كـب ة يف التكلفـة النهائيـة املقـدرة )انظـر الشـكىل الثالـث(. ويف تقريـر         
ــدرها       ــات ق ــت اإلدارة نفق ــي الســاد ، توقع ــا  املرحل ــني الع ــرة   54.3األم ــون دوالر لفت ملي
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ملبلغ إلكمال ازا  نظـا  أوموجـا املؤمِّـس ونظـا      . وميتستخد  هذا ا2017-2016السنتني 
. ومـع أن  2واجلزء األكرب من تمميم وانشاء وتنفيذ نظـا  أوموجـا املومـع     1أوموجا املومع 

اجلمعية العامة ى تعتمد بعدت ذلك املبلغ، فينـ ، اذا مـا أدرج، مـيؤدي اجل تكلفـة هنائيـة متوقعـة       
 مليون دوالر. 439.4حالية قدرها 

 
 الثالثالشكىل 

 التكلفة النهائية املقدرة للمشروع
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 حتليىل أجراه اجمللس لتقارير األمني العا  املرحلية.   املصدر: 
تفوق التكلفة النهائية للمشروع التكاليف اإلمجالية اليت قدر ا اإلدارة يف تقاريرها الرابع واخلـامس والسـاد ، علـى اعتبـار     من املرجح أن  مالحظة: 

 أن هذه التقارير تستند اما اجل تقديرات أولية للغاية أو ال تشمىل مجيع عناصر التكلفة ا تملة.
  

نهائي أعلى ألن التقـديرات ال ت  ـذ يف   وير  اجمللس أن  من املرجح أن يكون الرقم ال - 80
امليزانيـة احلـايل الـذي يتجـاو  مـا كـان متوقعـا  واحتمـال أن تفـوق           “معدل امتنفاد”احلسبان 

مــا هــو مقــدر حاليــا . وى تقــم اإلدارة بعــدت أي ــا   4و  3تكلفــة ارمــاء التطبيــق يف اجملمــوعتني 
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  أوموجــا، وى تــتح أي امكانيــة   بتقــدير تكــاليف املرحلــة االنتقاليــة وتعمــيم امــتخدا  نظــا      
لتمحيح أي مشاكىل تنش  عن نشر اخلاصيات الوظيفية اجلديدة واالنتهاء مـن تطـوير أوموجـا    

 .2املومع 
 

 تشروع أوموجا “ املرتبطة” التكاليف ا  املباشرة أو  
لـيس لـإلدارة فهــم وااـح للتكــاليف اـ  املباشــرة الـيت تســتوعبها وحـدات العمــىل يف        - 81
يتعلق ب نشطة من قبيىل تنقية البيانات والتـدريب واال تبـارات الـيت يقـو  اـا املسـتخدمون.        ما

وكمـــا ُذكـــر مـــابقا ، ى تتـــدرج هـــذه التكـــاليف بشـــكىل صـــريح ال يف ميزانيـــة املشـــروع          
 ميزانيات اإلدارات املعنية. يف وال
مـيما   اجملـاالت، وال وقد معت اإلدارة اجل تقدير التكاليف املرتبطة باملشروع يف بعـأ   - 82

يف ما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتماالت. فعلى مـبيىل املثـال، قـدرت تكـاليف ااـافية يف      
ــىل اجل    ــاالت تمـ ــات واالتمـ ــا املعلومـ ــال تكنولوجيـ ــنتني   38.2جمـ ــرة السـ ــون دوالر يف فتـ  مليـ

مليـــون  24.8قـــدره  2017 -2016وتوقعـــت مبلغـــا آ ـــر لفتـــرة الســـنتني  2014-2015
وهذه التقديرات عامة من حيث عبيعتـها، وجـزء كـب  مـن هـذا االمـتثمار يـدعم نظمـا           دوالر.

أ ر  يف األمم املتحدة وليس نظا  أوموجـا لوحـده. وتقـدر اإلدارة أي ـا أن تكـاليف التشـغيىل       
مليـون دوالر، وتسـتوعب هـذه     29.6مـتبلغ مـا قـدره     2017-2016املتكررة لفترة السنتني 
 أوموجا. ايل الكيانات اليت تستخد  نظا التكاليف يف الوقت احل

وعنــد النظــر يف كيفيــة تغطيــة التكــاليف املرتبطــة باملشــروع، امـــتنتجت اإلدارة يف         - 83
أن تلك التكاليف ينبغي حتملها يف اعـار ميزانيـات اإلدارات احلاليـة، وقـد عبقـت       2013 عا 

أن يـنجم عـن هـذا النـهج      . ومن ا تمـىل 2015-2014هذه السيامة يف ميزانية فترة السنتني 
أثر يتمثىل يف ت    بعأ األنشطة األ ر  أو واعها جانبا وليس التسـبب يف  يـادة تكـاليف    
اإلدارات بالقيمة احلقيقية. وةـد الكيانـات الـيت تعتمـد بشـدة علـى التربعـات صـعوبة أكـرب يف          

حتتــاج تلــك امــتيعاب هــذه التكــاليف ألن متويــىل هــذه األنشــطة ال يتيســر دائمــا . ولــذلك قــد   
 الكيانات اجل امتخدا  احتياعا ا لتغطية التكاليف املرتبطة باملشروع.

 الفوائد  
ــز  - 84 ــة فوائــد بتحقيــق اإلدارة تلت ــراوح كمي  مليــون 220 و دوالر مليــون 140 بــني تت

 مـن  الفوائـد  هـذه  تتـ تى  أن ويتوقـع (. 48 الفقـرة  ،A/67/360 انظـر ) 2019 عـا   حبلول دوالر
 ويتتوقـع . اإلداريـة  العمليـات  وتبسيط اال دواج، وتقليىل ا يل، والتشغيىل العمىل، أماليب صقىل
 .2017 عا  من ابتداء منويا دوالر مليون 81.4 تبلغ تتقدر فوائد حتقيق أي ا

http://undocs.org/ar/A/67/360
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 وهـو  ،2011 عـا   منـذ  املتكررة السنوية للفوائد تقديرها تقييم تتعد ى اإلدارة أن ا  - 85
 الظـروف  ظـىل  يف واقعـي  بشـكىل  املشروع لققها أن ميكن اليت الفوائد عبيعة فهم هلا ميتيح ما

 املشـروع  بفوائـد  املتمـلة  اجلدو  درامة اتبعت لقد مابقا، اجمللس ب  أفاد ما وحسب. الراهنة
ــا هنجــا ــك يف منطقي ــني ولكــن احلــني، ذل ــادة تع ــا النظــر اع ــرحلتني اعــار يف فيه ــة امل  التجريبي

 اجلـدو   درامـة  حتظـى  وال. ا ن حـ   االمـتعرا   هـذا  اإلدارة ةر وى. للمشروع والتنفيذية
 اإلدارة حتـدد  وى معهـم،  مقـابالت  اجمللـس  أجـر   الـذين  املـديرين  كبـار  لـد   باملمداقية حاليا
 املشــروع أن وتــا. منــ  انطالقــا فعليــا املتحققــة الفوائــد قيــا  ميكنــها وااــح أمــا   ــط بعــد

 .الفوائد حتقيق جلدو  درامتها لتحديث فرصة أمامها اإلدارة فين االنتهاء، على يشارف
 مـن  حتقيقهـا  ا تمـىل  الفوائـد  كامىل حترير على قدر ا تكفىل لكي اإلدارة، على ويتعني - 86
. مــوظفني نقــىل أو وظــائف الغــاء عمليــا مقــدورها يف كــان اذا مــا تواــح أن أوموجــا، نظــا 

 املـوظفني،  نشـر  مرونـة  علـى  كـب ا  اعتمـادا  2011 عـا   يف ُأجري الذي الفوائد حتليىل ويعتمد
 وعـالوة . العامة اجلمعية موافقة الراهن الوقت يف يتطلب القبيىل هذا من تغي ات اد ال ولكن
 لتحقيـق  ومفمـلة  هنائيـة   ططـا  اإلدارة ت ـع  أن علـى  أي ـا  التواـيح  هـذا  يتوقف ذلك، على

 .بعد يتم ى ما وهو الفوائد،
 

 املستهدف التشغيلي النموذج  
 األمامــي الــدعم يــوفر أن شــ ن  مــن وااــح (4)مســتهدف تشــغيلي منــوذج واــع ان - 87

 جلنـة  أن وراـم . اـا  املرتبط التنظيمي والتحول أوموجا نظا  من املتو اة الراية لتحقيق الال  
 فيمـا  مقترحـات  بعـد  ت ـع  ى اإلدارة فـين  القبيـىل،  هـذا  مـن  منـوذج  اجل احلاجة حددت اإلدارة
 .املتحدة باألمم يتعلق
 املتو ــاة الرايــة( Corr.1 و A/69/385) العــا  لألمــني الســاد  املرحلــي التقريــر ولــدد - 88

 بـذهلا  جيـري  اليت باجلهود وثيقا ارتباعا ترتبط راية وهي اخلدمات، لتقدمي جديد منوذج لواع
 نظـا   بـ   أتـى  الـذي  العمليـات  توحيـد  اعـار  يف فيهـا  شترع واليت العمىل أماليب تمميم إلعادة
 ومهــا  باملعــامالت، املتعلقــة واملهــا  اإلداريــة، املهــا  بعــأ توحيــد ذلــك وميشــمىل. أوموجــا
 نظـا   تطبيـق  يـؤدي  أن املتحـدة  األمم تتوقع  ، ومن. العامة األمانة صعيد على الدعم مكاتب
 :يلي ما اجل اخلدمات لتقدمي اجلديد والنموذج أموجا

 حتقيق أوج  كفاءة ووفورات يف احلجم مع مرور الوقت؛ )أ( 
                                                           

النموذج التشغيلي املستهدف هو بيان متبىل تدب  منظمة ما ملواردهـا تـا لقـق أهـدافها االمـتراتيجية، ولـدد        (4) 
 املواقع.بال بط العمىل الذي مينجزه كىل موظف يف كىل موقع من 

http://undocs.org/ar/A/69/385


A/70/158 
 

 

15-12141 43/69 

 

 اعادة توجي  املوارد اجل األعمال ذات القيمة امل افة واجل مها  جديدة؛ )ب( 
  يادة االتساق يف تطبيق األنظمة والقواعد؛ )ج( 
 قدمي اخلدمات؛   يادة االلتزا  باملواعيد يف ت )د( 
  يادة الشفافية واملساءلة من  الل توحيد العمليات والرقابة املركزية. (هـ) 

ــد العــاملي بــالنموذج تتعلــق مفمــلة مقترحــات ومــتتقد  - 89  اجل اخلــدمات لتقــدمي اجلدي
 أن ينبغـي  تـ ث ،  أقمى وإلحداث. عليها واملوافقة فيها للنظر السبعني دور ا يف العامة اجلمعية
 :يلي كما اخلدمات لتقدمي اجلديد العاملي بالنموذج املتعلقة املقترحات تكون
 تنفيذها؛ من وميكِّن يكفي تا واقعية ولكن مبادئ على قائمة • 
 الدعم؛ أنشطة ملعظم وشاملة النطاق وامعة • 
   أوموجا؛ نظا  يقدمها اليت الشاملة بالقدرات وااحا ارتباعا مرتبطة • 
 .بواوح املقبلة اخلطوات حتديد مع  مأ، بيعار ومقيدة حمددة • 
 املشـاريع  مـياق  يف أموجـا  نظـا   تناول ارورة على أي ا علق أن للمجلس مبق وقد - 90

 للـدعم  العـاملي  النظـا   مثىل األعمال، تسي  أماليب يف حتول إلحداث تنفيذها اجلاري األ ر 
 علــى اإلدارة وشــجع البشــرية، املــوارد وتنقمــىل العــا  للقطــاع الدوليــة ا امــبية واملعــاي  امليــداين
 ا ن حــ  يــتم ى األمــر هــذا أن اــ . متكاملــة بطريقــة التحــول مشــاريع مجيــع حافظــة تــدب 

 العمــىل أمــاليب يف حتــول احــداث اجل الراميــة املشــاريع خمتلــف تتنســق أال ا تمــىل مــن وبالتــايل
 تتنــافس أن أي ــا احتمــال وهنــاا .جمتمعــة منــها املرجــوة الفوائــد أقمــى حتقيــق تكفــىل بطريقــة
 املنظمـة  تكـون  وأال احلرجـة  األوقـات  يف شـحيحة  تكـون  عنـدما  املـوارد  علـى  املشـاريع  خمتلف
 العـبء  اجمللـس  الحظ المدد، هذا ويف. املقرر النحو على امتيعااا أو املوارد توف  على قادرة
 املعـاي   متطلبـات  بتلبيـة  يتمـىل  فيمـا  املتحـدة  األمـم  يف املاليني املوظفني عاتق على امللقى الكب 

 .2015 عا  مطلع يف أوموجا نظا  تنفيذ متطلبات جانب اجل العا  للقطاع الدولية ا امبية
 

 أوموجا نظا  حتسني  
 نشـر  عنـد  تمـحيحية  اجـراءات  اطـاذ  اجل حاجـة  هنـاا  تكـون  أن املعتـاد  ا  من ليس - 91
 قـد  أنـ   اـ  . أوموجـا  نظـا   نشـر  بعـد  مطلوبـة  متكون اليت اإلجراءات نوع من الكرب  النتظم
 مزيـد  اطـاذ  األجـىل،  القمـ ة  واإلجـراءات  التمحيحة اإلجراءات خبالف أي ا، مطلوبا يكون
 الداعمـة  التنظيميـة  والترتيبـات  أوموجـا  نظـا   عمليـات  تنفيـذ  ل ـمان  األمامية اإلجراءات من
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 اإلداريـة  عمليا ـا  علـى  سيناتحت أد لت اإلدارة أن ورام. وج  أكمىل على األمامية والنتظم
 .أ ر  كب ة حتسينات اد ال امكانية اجل تش  أدلة كة فين أوموجا، مشروع  الل من
 أوموجـا،  نظـا   امـتخدا   يف  ـربة  أومـع  متلك اليت امليداين، الدعم ادارة شرعت وقد - 92
ــذ يف ــات لتحســني شــ  اجــراءات تنفي  ادارة و ممــت. األمامــية اهلياكــىل وحتــديث العملي

 الطريقـة  تمـميم  بالفعـىل  وأعـادت  العمـىل،  هلـذا  دوالر مليـون  37 قـدرها  ميزانية امليداين الدعم
. أوموجـا  بنظـا   املتمـلة  العمـىل  أمـاليب  مـن  أمـلوبا  39  هـاء  مـع  املوظفـون  اا ميتعامىل اليت
 يف نتفـذت  الـيت  العمليـات  حتسـني   يادة بيمكانية أي ا اإلدارة يف املديرين كبار من العديد وأقر
 نظـا   مسـتخدمي  تـدريب   يـادة  ب ـرورة  أي ـا  اإلدارة وعـي  ويتزايد. أوموجا بنظا  يتعلق ما

 .ودعمهم ومديري  أوموجا
 ولكنـها  أوموجـا،  نظـا   مـن  الفوائـد  مزيـد  جـأ  علـى  حتفـز  فرصا كة ب ن اإلدارة وتتقر - 93
 املعتـاد  اـ   مـن  ولـيس . النظا  نشر قبىل وحتسينها اجلديدة العمىل أماليب صقىل من تتمكن لن
 تشـغيلها  يف اخلـربة  مـن  قـدرا  تكتسـب  حاملـا  العمـىل  أمـاليب  تمـميم  اعـادة  املنظمات تقرر أن

 اهتمـا   ايـالء  اإلدارة من تتطلب أن يتتوقع هامة مشاريع املشاريع هذه أن بيد الزمن، من لفترة
 .األولوية واعطاءها ومتويلها هلا كب 
 مـن  تـتمكن  أن احلاليـة  أوموجـا  مشـروع  ادارة مـن  اجمللـس  يتوقـع  ال ذلـك،  على وبناء - 94

 مــن وبــدال. 5 و 4 و 3 اجملموعــات يف أوموجــا نظــا  نشــر مــع تــوا اة املشــاريع تلــك تنفيــذ
 بيعــداد رهنــا ،2016 عــا  يف يبــدأ أن ميكــن للنظــا  حتســني مشــروع أن اجمللــس يــر  ذلــك،
 .ل  وااحة جدو  درامة
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 شكر وتقدير - مادما 
ــداه ملــا تقــديره عــن يعــرب أن اجمللــس يــود - 95  للشــؤون العــا  األمــني وكيــىل مــن كــىل أب

 .ملوظفي  ومساعدة تعاون من وموظفيهما املشروع ومدير اإلدارية
 ،األمد( مومى مجعة توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العا  للحسابات 
 يف مجهورية تزنانيا املتحدة
 رئيس جملس مراجعي احلسابات 

  
 مور  أميا  .. ا. ( م توقيع)

 املراقب املايل واملراجع العا  للحسابات 
 يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 )كب  مراجعي احلسابات(
  

 شارما( شاشي كانت توقيع)
 املراقب املايل واملراجع العا  للحسابات يف اهلند

 
 2015 حزيران/يوني  30
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 األولاملرفق 

  حالة تنفيذ التوصيات  
املرجتتتتتتتتتتتتع   

 موجز التوصية التقرير
نيستتتتا /أبريل  -تعليقتتتتات اإلدارة علتتتتن حالتتتتة تنفيتتتتذها  

2015 
تعليقتتتتتات اجمللتتتتتس علتتتتتن حالتتتتتة    

 2015نيسا /أبريل  - تنفيذها
نفتتتتتتذت 
 بالكامل

قيتتتتتتتتتد 
 مل ُتنّفذ التنفيذ

اجمللتس   اعتربها
 منتهية

        
A/69/158، 

 (أ) 29 الفقرة
 

ــادة ــيم اعـ ــة تقيـ ــاء امكانيـ  بقـ
 امليزانيـة  حـدود  امن التكلفة

ــة ــزا  وامكانيـ ــدول االلتـ  باجلـ
 املتفق للمشروع املنق ح الزمأ
 فربايـــــــر/شـــــــباط يف عليـــــــ 
 اجل باالمـتناد  وذلك ،2014
 عمليـة  مـن  املسـتفادة  الدرو 
ــذ بـــدء ــة تنفيـ ــا مرحلـ  أوموجـ

ــا  ــرييب والتنفيـــذ األمـ  التجـ
 .1 املومَّع أوموجا ملرحلة

ــرد ــأ جــدول ي ــنقمح  م ــياق يف املشــروع لنشــر م ــر م  التقري
 اإلدارة ومـــتحيط(. Corr.1 و A/69/385) الســـاد  الســـنوي
 اللجنــــة وتقريــــر المــــلة ذي العامــــة اجلمعيــــة بقــــرار علمــــا

ــارية ــؤون االمتشــــــ ــة اإلدارة لشــــــ  ،(A/69/418) وامليزانيــــــ
 احلســــابات، مراجعــــي جملــــس عــــن المــــادرة والتوصــــيات
 يف 3 اجملموعـــة  يف النظـــا   نشـــر  مـــن  املســـتفادة  والـــدرو 
ــران ــ /حزيــ ــن 2015 يونيــ ــىل مــ ــدمي أجــ ــيغة تقــ ــة صــ  هنائيــ

. 2017-2016 الســـنتني لفتـــرة املـــوارد مـــن لالحتياجـــات
 املرحلــي الســنوي التقريــر يف االحتياجــات هــذه عــن ومــيبلغ
 .أوموجا نظا  عن السابع

ــدمت ــذه ُقــ ــية هــ ــى ردا التوصــ  علــ
ــزمأ اجلــدول ــ  ال ــواقعي ا  لنشــر ال
ــا  ــة عتـــر  الـــذي النظـ  يف للمراجعـ
 األمــني وقــد . 2014 أبريــىل/نيسـان 
 الســاد ، املرحلــي تقريــره يف العــا ،
 تسـتند  وميزانيـة  منقحـا   منيا جدوال

 ذلـك  حـ   املشـروع  تنفيـذ  ةربة اجل
 معـز ا  اعتمـادا  أي ـا  وتت ـمن  احلني

ــذا،. التــدريب ألاــرا  مرصــودا  ول
 ولكن  نتفذت توصيت  أن اجمللس يعترب

ــىل  املشـــروع ميزانيـــة ابقـــاء ميواصـ
 .االمتعرا  قيد الزمأ وجدول 

X    

A/69/158، 
 (ب) 29 الفقرة

 رامــــــاء يقــــــد  أن ينبغــــــي
ــال وحــدات ــات األعم  واجله
 وفريـــــق للعمليـــــات املالكـــــة
 للجنـة  اجيابيـا  ت كيدا املشروع
 العناصــــر مجيــــع بــــ ن اإلدارة

ــة ــة التمكينيــ ــاح الال مــ  لنجــ
 .موجودة التنفيذ تعميم

 النظـا   تنفيـذ  بـدء  قبـىل  امـة  األعمـال  وحـدات  رامـاء  يعمىل
. ومكاتبـهم  ادارا ـم  يف وااللتـزا   الـوعي  مسـتو   تعزيـز  على
ــزال وال ــا، يـ ــب اجل أوموجـ ــؤولني جانـ ــن املسـ ــروع عـ  املشـ

 تكنولوجيــا مــوظفي هي ــة رئيســة/العمليــات عــن واملســؤولني
ــارير يقــد  املعلومــات، ــة اجل فمــلية تق ــة عــن اإلدارة جلن  حال
ــات املشــروع ــيت والعقب ــ  ال ــىل. تواجه  يف املشــروع نشــر وقب
 االجتمــاع يف األعمــال وحــدات رامــاء شــارا ،3 اجملموعــة
ــذي ــ  الـ ــار 21 يف اإلدارة عقدتـ ــايو/أيـ ــدوا ،2015 مـ  وأكـ

 اجلاهزيــة امــتعرا  وأكــد. النظــا  تشــغيىل لبــدء امــتعدادهم
 تشــاركة ،2015 مــايو/أيــار 31 يف ُأجــري الــذي التشــغيلية
ــاء ــال وحــــدات رامــ ــؤولني األعمــ ــن واملســ ــروع عــ  املشــ

 تكنولوجيــا مــوظفي هي ــة رئيســة/العمليــات عــن واملســؤولني
 النظــا   نشــر  لــتمكني  الال مــة العوامــىل  كــىل  أن املعلومــات،

ــوافرة أصــبحت بنجــاح ــرف. مت ــ ن ا ن ويعت ــد هــذا ب  الت كي
 اإلدارة جلنـة  اجل األعمـال  وحـدات  رامـاء  من املقد  اإلجيام
 .النظا  تشغيىل بدء قرار من أماميا جزءا يشكىل

 ا فـاق  نتيجـة  التوصـية  هـذه  ُقدمت
 يف املؤمســــــية اجلاهزيــــــة ا تبــــــار
 بعثــات جاهزيــة عــد  عــن الكشــف
 رامــــاء وشــــارا. الســــال  حفــــظ
 يف 3 اجملموعـة  يف األعمال وحدات
 اإلدارة جلنـة  عقدتـ   الذي االجتماع

 الـيت  االجتماعات ويف مايو،/أيار يف
 مرحلـة  قبىل التوجيهية اللجنة عقد ا
 .النظا  تشغيىل بدء
 التوصــية هــذه أن اجمللــس يعتــرب لــذا،

 ،3 اجملموعـــة  خيـــص فيمـــا نتفـــذت
 تنفيـذها  حالـة  امـتعرا   وميواصىل
 .4 للمجموعة بالنسبة

 X 
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املرجتتتتتتتتتتتتع   
 موجز التوصية التقرير

نيستتتتا /أبريل  -تعليقتتتتات اإلدارة علتتتتن حالتتتتة تنفيتتتتذها  
2015 

تعليقتتتتتات اجمللتتتتتس علتتتتتن حالتتتتتة    
 2015نيسا /أبريل  - تنفيذها

نفتتتتتتذت 
 بالكامل

قيتتتتتتتتتد 
 مل ُتنّفذ التنفيذ

اجمللتس   اعتربها
 منتهية

        
A/69/158، 

 (ج) 29 الفقرة
 

 مفهـو   ترمـيَّ  مواصلة ينبغي
ــة ــات ملكي ــن العملي ــق ع  عري
 رامـــاء مـــع الشـــراكة تعزيـــز

 .األعمال وحدات
 

 وحـدات  رامـاء  مـع  الشـراكة  بتعزيـز  ملتزمـة  اإلدارة  الت ما
 مع تعاونية جهود وبذل مستمر حوار اقامة  الل من األعمال
 هي ـة  رئيسـة /العمليـات  عن واملسؤولني املشروع عن املسؤولني
ــوظفي ــا م ــاا. املعلومــات تكنولوجي  بــني مســتمر تعــاون وهن
 مـيما  وال األعمال، وحدات وراماء العمليات عن املسؤولني
 كــىل تســبق والــيت أشــهر مــتة متتــد الــيت التنفيــذ مرحلــة  ــالل
 ورامـــاء العمليـــات عـــن املســـؤولون ويشـــترا. نشـــر عمليـــة

 املتعلقـة  احلالـة  األنشـطة  عـن  املسؤولية يف واملكاتب اإلدارات
 املســتو  علــى أداء مــجىل يف تــرد الــيت والنشــر التنفيــذ خبطــط

 .أمبوعني كىل بانتظا  العا  األمني يستعرا  لكي التنفيذي
 بـني  النشـر  بعـد  مـا  فتـرة  يف تنفيـذها  املقتـرح  األنشـطة  وتركز

 الـتغ   قيا  على املكاتب/واإلدارات العمليات عن املسؤولني
 المـيغة  وواـع  ،“املقبـىل  الواـع ” اجل “احلـايل  الواـع ” من

 امــتراتيجية وتنفيــذ ورصــدها، الفوائــد حتقيــق خلطــط النهائيــة
 .املستمرين والتحسني اإلصالح

 التوصــية هــذه تنفيــذ يف تقــد  ُأحــر 
 الثـاين  الفـرع  يف بـ   ُأقـر  ما وو على
 األداء مـجىل  وميثىل. التقرير هذا من

 قاعـدة ” و العـا   األمني أنش ه الذي
 املشـاكىل  عـن  لإلبـالغ  “أيـا   الثالثة
ــة  طــوة  االمــتجابة مــبيىل يف اجيابي

 بشـــ ن الســـابقة اجمللـــس توصـــية اجل
ــذ اــرورة  اخلالفــات حلــىل آليــة تنفي
 العمليـــــات عـــــن املســـــؤولني بــــني 

 .األعمال وحدات وراماء
 نتفـــذت التوصـــية هـــذه أن ومـــيتعترب
 اإلدارة تنشـــــ   عنـــــدما  بالكامـــــىل

  طـط  على للموافقة رلية آليات”
ــق  يف جــاء حســبما ،“الفوائــد حتقي
ــا  األمـــني مـــذكرة ــادرة العـ  يف المـ

 .العملية ملكية بش ن 2013 عا 

 X   

A/69/158، 
 (د) 29 الفقرة

 

 لــد  يكــون أن كفالــة ينبغــي
 األعمــــال وحــــدات رامــــاء
 الال مــــة واملهــــارات املــــوارد
ــاح ــات تنفيـــذ يف للنجـ  عمليـ
ــي  ــال تســـ ــدة األعمـــ  املوحـــ
 .اجلديدة العمىل وعرق

 التغــي  بــيدارة املتعلقــة التوصــيات مجيــع علــى اإلدارة رد يــرد
ــر موحــدة عمــىل  ارمــات وترمــيَّ ــة أكث ــى فعالي  صــعيد عل
ــدعم  طــط وواــع املنظمــة  املهــارات تطــوير يف املــوظفني ل

 عمـــىل  ارمـــات العتمـــاد الال مـــة واإلمكانـــات والقـــدرات
ــة ــمن خمتلفـ ــى اإلدارة رد اـ ــية علـ ــس توصـ ــواردة اجمللـ  يف الـ
 (.أدناه انظر) A/67/164 الوثيقة من 31 الفقرة

 قيـــا  علـــى دليـــىل أي اجمللـــس يــر  ى
ــد األعمــال وحــدات رامــاء  بتحدي
 العتمــاد الال مــة واملهــارات املــوارد
 مؤمسـة  كـىل  يف جديدة عمىل عرق
 .مؤمسا م من

ــباب اإلدارة، أولــــــت وقــــــد  ألمــــ
ــة، ــة مفهومـ ــذ األولويـ ــا  لتنفيـ  النظـ
ــوارد لتخطــيط املركــزي  وتشــ . امل
(  ) 19 الفقــرة يف الــواردة التوصــية

 اـرورة  اجل التقريـر  هـذا  مـوجز  من
 بـدء  بعد النظا  لتحسني  طة واع
ــغ ــذ ل يتشــ ــار يف ت  ــ ــة االعتبــ  بقيــ

ــذه يف ا ــددة العناصــر . التوصــية ه
 اجمللــس يعتــرب األمــا ، هــذا وعلــى
 .منتهية التوصية هذه

   X 
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        A/69/158، 
 (ـه) 29 الفقرة

 

 اجلهــــات تســــتفيد أن ينبغـــي 
 الدرو  من للعمليات املالكة

 تنفيــذ مــن جــر   ــا املســتقاة
ــ  ــ ن ا ن حـــ ــنقح بـــ  أي تـــ

ــات  بشـــــ ن لـــــديها افترااـــ
 والكميـــــة النوعيـــــة الفوائـــــد
ــة ــد ا تملـ ــع عنـ ــط واـ   طـ
ــق ــد حتقيــ ــىل الفوائــ  ادارة لكــ

 .مكتب أو

 لفوائـد  حتليـىل  مـن  تتـ لف  أما   ط لدرامة التخطيط جيري
ــن أوموجــا مشــروع  هنجــا وتشــمىل “القمــة اجل القاعــدة” م
 األمــا   ــط ازــا  املقــرر ومــن بامــتمرار، النظــا  لتحســني
 يف ا ن والدرامــــة. 2016 عــــا  مـــن  األول الربــــع حبلـــول 
ــة ــيط مرحلـ ــيتعني التخطـ ــق ومـ ــا منسـ ــا هلـ ــطلع. قريبـ  ومي ـ

 هـذه  بتنظـيم  امليـداين  الـدعم  وادارة العمليـات  عـن  املسؤولون
 عمليـات  مـن  ا ن حـ   املسـتفادة  الدرو  ةسد كي العملية
 .النشر

ــح ــس أواـ  تقـــاريره مجيـــع يف اجمللـ
 نظــا   أن األربعــة الســنوية املرحليــة
 فوائــد حتقيــق امكانيــة يتــيح أوموجــا
ــة ــة كميـ ــب ة ونوعيـ ــن كـ ــث مـ  حيـ
 اإلدارة أن اــــ  اخلــــدمات، تقــــدمي

 للسبىل التخطيط حتسن أن من بد ال
 وقـد . الفوائـد  هـذه  اـا  متحقق اليت

 العمليـــات عـــن املســـؤولون حـــدد
 تكنولوجيـــا مــوظفي  هي ــة  ورئيســة 
 أوموجــا مشـروع  وفريــق املعلومـات 
 تنظــر لكــي ا تملــة النوعيــة الفوائــد
ــا ــة فيهــ ــة، اللجنــ ــن التوجيهيــ  ولكــ
 تنقــيح علــى دليــىل أي يــر ى اجمللــس

 .املالية للفوائد األصلية االفترااات
 مـوجز  مـن ( و) 19 الفقـرة  وت من

 حتــديث بـيجراء  توصـية  التقريـر  هـذا 
ــة اجلـــدو  لدرامـــة  أن جيـــب العامـ
 هـذه  يف ا ـددة  العناصـر  بقية يراعي
 يعتـرب  األمـا ،  هذا وعلى. التوصية
 .منتهية التوصية هذه اجمللس

   X 

A/68/151، 
 16 الفقرة

 

ــي ــس يوصـــــــ  اإلدارة اجمللـــــــ
  طـة  وتنفيذ وتعميم بتمميم
 مــن جمــال كــىل مســتو  علــى

 المـــتغالل األعمـــال جمـــاالت
ــد ــدَّدة الفوائـــ ــات ا ـــ  للبيانـــ

ــتكملة ــدة املســ ــيت واملوحــ  الــ
ــا ــا  يتيحه ــوارد ططــيط نظ  م
 الكيفيـة  ذلك يف تا املؤمسة،

 الفوائــد حتقيــق اــا تعتــز  الــيت
ــة ــة النوعيـــــ ــن والكميـــــ  مـــــ
 .ا ّسنة املعلومات

ــاب يف ــروع أعقـ ــرييب املشـ ــق التجـ ــة املتعلـ ــا ب كادمييـ  أوموجـ
 املقـرر  مـن  ،2015 مـار  /آذار يفللتحليىل الـذكي لألعمـال   

 الــذكي التحليــىل جمــال يف لألكادمييــة دورات اإلدارة تــنظم أن
ــرة يف لألعمــال ــاء 2016-2015 الفت ــدرات لبن ــوظفني ق  امل
 املعلومــات، حتســني فوائــد كامــىل حتقيــق أجــىل مــن ومهــارا م
ــة علــى امــة اإلدارة وتعمــىل. والكمــي النــوعي بشــقيها  كفال
 بــني املطلــوب النحــو علــى تبادهلــا وامكانيــة البيانــات تكامــىل
ــنظم أوموجــا نظــا  ــيت القدميــة وال  نظــا  نشــر بعــد مــتبقى ال

. فعالــة وتوعيــة اتمــال حبملــة اجلهــود هــذه وتــدعم. أوموجــا
 مــن الــال   املســتو  خيــص فيمــا ا ــر  التقــد  عــن ومــيتبلغ
 اعـار  يف العامـة  األمانـة  يف لألعمـال  الـذكي  التحليـىل  مهارات
 .أوموجا نظا  مشروع عن السابع السنوي املرحلي التقرير

 واعت اإلدارة، ذكرت  ما وو على
 املســــــتخدمني” لتــــــدريب  طــــــة

ــى “املتمرمــــني ــراء علــ ــىل أجــ  حتليــ
 النظـا   يوفرهـا  الـيت  ا سـنة  البيانات
 أن اــ  املــوارد، لتخطــيط املركــزي

 تنفيـذ  بعـد  ميتم التوصية هذه تنفيذ
ــس ويشــ . اخلطــة  هــذه أن اجل اجملل
 مرحلـة  أي ـا  تشمىل أن يتعني اخلطة

 .2 املومع أوموجا

 X   

http://undocs.org/ar/A/69/158
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 بالكامل

قيتتتتتتتتتد 
 مل ُتنّفذ التنفيذ

اجمللتس   اعتربها
 منتهية

        
A/68/151، 
 19الفقرة 

 بـــ ن  اإلدارة اجمللـــس يوصـــي
ــد ــا اإلدارة تعتمـ ــقا هنجـ  متسـ

ــد لتحقيـــــق ــمىل الفوائـــ : يشـــ
 الفوائـد  من وااحة ف ات (أ)

 والنوعيـــــــــــــة؛ الكميـــــــــــــة
ــة (ب) ــا  وكيفيـ  خمتلـــف قيـ

 و طـــة( ج) الفوائـــد؛ ف ـــات
ــد لتحقيـــــــق ــى الفوائـــــ  علـــــ
 لرصـد  وعملية( د) ا تالفها؛
 النـــهائي  والتمـــديق الفوائـــد

 .حتقُّقها على

اإلدارة الرأي القائـىل ب ـرورة االتسـاق يف الطريقـة الـيت       تؤيد
 عنها يتبلغو تترصدأولويا ا و تترتبو أوموجافوائد  اا تتمنف

لكفالــة حســن التكامــىل، واالعتــراف ب وجــ  التــر ر، وحتديــد  
ــق االتســاق علــ     ــة، وحتقي ــدا الت ا تمل ــة   ىالت ــاق األمان نط

مـــن  مســؤول العامــة. لكــن اإلدارة تؤكــد أنـــ  ينبغــي لكــىل      
يـتمكن مـن اعتمـاد هنـج خمتلـف       أناملسؤولني عـن العمليـات   

من  الل مشـاورات   ،اجل القمة عدةالقا من منطلق)مثىل هنج 
 من القمة اجل القاعدة(.منطلق هنج أو مستفي ة، 

اجمللــــس يف مجيــــع تقــــاريره  أواــــح
األربعـة أن أوموجـا   املرحلية السـنوية  

 نوعيـــة فوائـــديتـــيح امكانيـــة حتقيـــق 
ــن     تقـــدمي حيـــثوكميـــة كـــب ة مـ

اخلــدمات، اال أن اإلدارة حباجــة اجل  
حتقيق  لكيفيةالتخطيط بشكىل أف ىل 

 املسـؤولون . وقـد حـدد   الفوائـد تلك 
 مـوظفي  هي ـة  ورئيسـة  العمليات عن

ــات   ــا املعلوم االتمــاالت وتكنولوجي
ــق مشـــروع أوموجـــا     الفوائـــدوفريـ

ا تملة للنظر فيهـا يف اللجنـة    النوعية
التوجيهيـــة، لكـــن اجمللـــس ى يـــر أي 
دليىل على أن  جـرت اعـادة النظـر يف    

 .املالية للفوائداالفترااات األصلية 
 مــوجز مــن)و(  19 الفقــرة وتت ــمن

ــذا ــر  ه ــ توصــيةالتقري  حتــديث يجراءب
 ي  ـذ اجلدو  العامة جيب أن  لدرامة

ر املتبقيـة ا ـددة يف   االعتبار العناص يف
هــذه التوصــية. وعلــى هــذا األمــا ،  

 هذه التوصية منتهية. اجمللس اعترب

   X 

A/68/151، 
 26 الفقرة

 

 بـــ ن  اإلدارة اجمللـــس يوصـــي
 حتــدد حمكمــة منهجيــة ت ــع

 الراهنـــة احلالـــة( أ: )بواـــوح
ــألداء ــغيلي لـــ ــىل يف التشـــ  كـــ
 األعمـال  وحـدات  مـن  وحدة

ــا يف ــق مـــــ ــت يتعلـــــ  بالوقـــــ
( ب) والنوعيــــــة؛ والتكلفــــــة
ــتو  ــتقبلي األداء ومســـ  املســـ

ــذي ــتعني الــ ــ  يــ  بعــــد بلواــ
 والنــــــــــهج (ج) التنفيــــــــــذ؛
 لبلــوغ  الال مــني  واالمــتثمار 

ــا      بالتعــاون ــة للقطــاع الع الوثيــق مــع املعــاي  ا امــبية الدولي
ــا    ــاييس أداء أوموجـ ــة مقـ ــىقامـــت اإلدارة تواءمـ ــعيد  علـ صـ

اجلمعيـة العامـة.    اـا اليت أبلغت  النوعية فوائدالست لل الف ات
ومتجري مناقشة حتليىل العوامىل واملؤشـرات الرئيسـية النوعيـة    

  اهلي ــات فيــ ومــتنظر عــن العمليـات  املســؤولنيألوموجـا مــع  
. وتعتــرف اإلدارة بالعمــىل 2015اإلداريــة ألوموجــا يف عــا   

اــ  املنجــز املــرتبط بواــع منهجيــة حمكمــة لتحديــد األداء       
التشـــغيلي بعـــد التنفيـــذ، وعائـــد االمـــتثمار املتنامـــب معـــ ،  
ومتبلغ اجلمعيـة العامـة بـر ر املسـتجدات يف هـذا اخلمـو        

 أوموجا. يف مياق التقرير املرحلي السنوي السابع عن

ــدمت ــتجابة   ُقــ ــية امــ ــذه التوصــ هــ
للنتـــائج الـــيت توصـــىل اليهـــا اجمللـــس  
ــري     ــيت تعت بشــ ن أوجــ  ال ــعف ال

العمليــات اإلداريــة مــن  تســي ادارة 
عــدة ادارات،  يف النهايــة اجل البدايــة

وعـــد  وجـــود هنـــج شـــامىل يتنـــاول 
ــم    ــىل يف األمـــ ــ  العمـــ ــني مـــ حتســـ
املتحدة. وتقـع مسـؤولية االمـتجابة    

على عاتق كـىل وحـدة    توصيةهلذه ال
مــن وحــدات العمــىل، اعتمــادا علــى  

 عـــن املســـؤولنيالــدعم املقـــد  مـــن  

  X  
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ــتو          ــتقبلي األداء مســــ  املســــ
 وكيفيــــــة  (د) املســــــتهدف؛ 

ــد قيــــــا  ــة الفوائــــ  املتحققــــ
 .عنها واإلبالغ

وفريق مشروع أوموجـا،   العمليات،
والعديد من أفرقة املشاريع املسـؤولة  
عن مبادرات التحسني األ ر  مـن  
ــى    قبيــىل منــوذج تقــدمي اخلــدمات عل
ــبية     ــاي  ا ام ــاملي، واملع المــعيد الع

وتنقىل املـوارد  الدولية للقطاع العا ، 
البشرية، واالمتخدا  املـرن ألمـاكن   
ــاق ادارة   ــيع نطــــ ــىل، وتومــــ العمــــ
ــتراتيجية    ــة، وامــ ــول العقاريــ األصــ
تقــدمي الــدعم امليــداين علــى المــعيد  
العـــاملي، وامــــتراتيجية تكنولوجيــــا  

 املعلومات واالتماالت.
اإلدارة علـى واـع  طــط    وتعكـف 

ــية   ــاعر املؤمسـ للتخفيـــف مـــن املخـ
يف أمـاليب   لتحولل املرافقةالرئيسية 

تســي  أعمــال املنظمــة )انظــر تقريــر  
 يف املســاءلة نظــا األمــني العــا  عــن  

ــدة   ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــة العامـــ األمانـــ
(A/69/676 وتشـــــــ  مشـــــــاريع .))

املقترحــات اجل أنــ  يــتعني علــى كــىل 
ي  ــذ  “واــع هنــائي”ادارة حتديــد 

ــادرات   يف ا ــف مبــــ ــار خمتلــــ العتبــــ
ــا.   ــة حاليـ ــني اجلاريـ ــا  واذاالتحسـ مـ

التوصية علـى النحـو املقتـرح     تنفذ
ــا، فيهنــ  ــن احالي ــع  م ــؤدي أناملتوق  ت

اجل قيـــــــا  وحـــــــدات األعمـــــــال   
اـا   تستخد بالتخطيط للطريقة اليت 

 الــــيتوالقــــدرات  األدوات خمتلــــف
ا ن متاحة هلـا عـن عريـق     أصبحت

ــار ا   ــة املشـ ــادرات املختلفـ ــا. املبـ ليهـ
يؤدي اجل حتسـني   أنش ن   منوهذا 

http://undocs.org/ar/A/69/676
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ــدة           ــم املتحـ ــات يف األمـ ادارة العمليـ
التوصية على حد مواء.  هذه هناءوا

 وهذه التوصية تعترب ا  منفذة.

A/68/151، 
 44 الفقرة

ــي ــد    يوصـ ــ ن يؤكـ ــس بـ اجمللـ
مكتــب ادارة املــوارد البشــرية  
ــة   ــدريب احلاليـ ــة التـ أن ميزانيـ

ــتغطي   متويـــــىل متطلبـــــاتمـــ
املســــــتو  املنامــــــب مــــــن   
التــــدريب املقــــد  اجل العــــدد 

 .املوظفنياملطلوب من 

مكتب ادارة املوارد البشرية اعـادة ترتيـب أولويـات     ميواصىل
مركزيا لدعم تكاليف التـدريب   يدار الذيصندوق التدريب 

باملبــادرات االمــتراتيجية لألمــني العــا  )مثــىل  املرتبطــةاملرتفعــة 
ــاي     ــاالت، واملعـ ــات واالتمـ ــا املعلومـ ــتراتيجية تكنولوجيـ امـ

ــا ، وأومو   ــة للقطــاع الع ــا   جــا،ا امــبية الدولي ــىل، ورت والتنق
منوذج تقدمي اخلدمات على المعيد العاملي(. وقد جر  حـ   

مــــــتيعاب التكــــــاليف املرتبطــــــة بــــــذلك يف حــــــدود ا ن ا
 االعتمادات املخممة.

هذه التوصـية ردا علـى عـد      ُقدمت
الــيقني بشــ ن الطريقــة الــيت مــتمول  
اـــــا اإلدارات تـــــدريب املـــــوظفني  
عقــب قيــا  املراقــب املــايل بتمــنيف  
التــــدريب باعتبــــاره تكلفــــة اــــ      
مباشـــرة للمشـــروع. ومنـــذ ذلـــك    

ــس أن اجل  ــة احلــني، يالحــظ اجملل معي
العامــــــة وافقــــــت يف آذار/مــــــار  

علـى  يـادة متويـىل التـدريب      2015
ــرت    ــ  جــ ــا، وأنــ ــار أوموجــ يف اعــ
معاجلــة الســبب الرئيســي لشــواال .  

هـذه   اجمللـس  اعتـرب وبناء على ذلك، 
اال أنــ  ميواصـــىل   ،التوصــية منتهيــة  

 ميزانيـــاتمـــد  كفايـــة  امـــتعرا 
 اعار نظا  أوموجا. يفالتدريب 

   X 

A/68/151، 
 64 الفقرة

ــدر   يوصـــي ــ ن تمـ ــس بـ اجمللـ
اإلدارة توجيهــــــــــــــــــات اجل 
اإلدارات واملكاتـــــب بشـــــ ن 
كيفية حتديد حجم التكـاليف  

ــروع ال   ــة تشـــ ــا املرتبطـــ  نظـــ
ــوارد   ــيط املــ املركــــزي لتخطــ

 وادار ا وتتبعها.

ــ ن   أصـــدرت اإلدارة توجيهـــات اجل اإلدارات واملكاتـــب بشـ
ــاليف املر   ــم التكـ ــد حجـ ــة حتديـ ــةكيفيـ ــا    تبطـ ــروع النظـ تشـ

 املركزي لتخطيط املوارد وادار ا وتتبعها.
 

هذه التوصـية ردا  علـى عـد      ُقدمت
الــيقني بشــ ن الطريقــة الــيت مــتغطي  
اـــــــا اإلدارات تكـــــــاليف تنفيـــــــذ 

ــا.  ــرتأوموجــــــ اإلدارة يف  وذكــــــ
أن  لـن تتتخـذ أي    2014  متو /يولي

اجراءات بشـ ن هـذه التوصـية نظـرا     
ــا  ”ألن  عــر  هــذه املعلومــات جنب

ــة    ــات يدوي ــب عملي ــب يتطل اجل جن
ااافية وجهـدا ااـافيا، وهـي أمـور     
ــر    ــن األحــــ تــــــر  اإلدارة أن مــــ
ــة   ــق اجلاهزيــــ ــا اجل حتقيــــ توجيههــــ
ــطة   ــا  ب نشــــــ ــية والقيــــــ املؤمســــــ

. وى تتلــــــق أي مــــــن “التــــــدريب

   X 

http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/68/151
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ــيت          ــراإلدارات الــــ ــس  أجــــ  اجمللــــ
ــابالت ــا  مقـ ــةمعهـ ــد  منهجيـ لتحديـ

حجم التكـاليف املرتبطـة باملشـروع    
ــزال  عهــابتوادار ــا وت ــايل ال ت . وبالت

هــذه التكــاليف اــ  معروفــة ولكــن  
مـــن املـــرجح أن تكـــون كـــب ة وأن 

 .أ ر  أنشطةتكون على حساب 
هـــــذه املرحلـــــة مـــــن مراحـــــىل  ويف

ادارة  كـىل  أنوبالنظر اجل  املشروع،
ــها    قــد قــدمت بالفعــىل علــب ميزانيت

ــرة  ــرب، ي2017-2016للفتـــــ  عتـــــ
ــس ــذ   اجمللـ ــية ى تنف ـ ــذه التوصـ أن هـ
 .منتهية ولكنها

A/68/151، 
 81 الفقرة

 املشـروع  فريـق  اجمللس يوصي
ــ ن ــتراتيجية يعــد ب  ةاريــة ام

 اــمان( أ) اجل  ــدف شــاملة
 جــودة  أعلــى علــى  احلمــول

 املــوردين كبــار مــن كــن ب قــىل
 مـــوارد  ططـــيط مشـــروع يف

 التـوا ن  مراعـاة  مـع  املؤمسة،
 وبـني  واملخـاعر  التكاليف بني
 وحتديـد  (ب) املشروع؛ ازا 

 مجيــــع اليهــــا يســــتند معــــاي 
 .املستقبلية الشراء عمليات

اإلدارة أدلة على اتبـاع هنـج ةـاري مـدرو  ملـا تبقـى        قدمت
مــن عمليـــات الشــراء يف اعـــار أوموجــا. وتعتـــز  اإلدارة أن    
تدرج يف اخلطة النهائية لتعميم أوموجا االمتراتيجية التجارية 

ــ  ــة يف  وأوجـ ــىلالتبعيـ ــىل، األجـ ــرا اجل   الطويـ وأن تقـــد  تقريـ
لســـنتني اجلمعيـــة العامـــة يف مـــياق مشـــروع امليزانيـــة لفتـــرة ا 

2018-2019. 

ــدمت ــن   قــ ــب ا مــ ــددا كــ اإلدارة عــ
األدلـــة، اال أن اجمللـــس ال يـــر  أهنـــا 
تشــكىل امــتراتيجية ةاريــة. ومــتظىل 

أن يـر  اجمللـس    اجلالتوصية مفتوحة 
أدلـة علــى وجــود امــتراتيجية ةاريــة  

 مراحـىل عويلة األجىل بالنسبة لكامـىل  
 أوموجا.

أن  بـالنظر اجل نقـىل املسـؤوليات     بيد
 تكنولوجيـا  مـوظفي هي ـة   رئيسةاجل 

املعلومـــــات، وفقـــــا لالمـــــتراتيجية 
ــات    ــا املعلومــ ــدة لتكنولوجيــ املعتمــ
ــاد اجمللـــس     ــاالت، فقـــد أعـ واالتمـ
صــيااة التوصــية وهــو يوجههــا ا ن 

ــة رئيســةاجل  ــن أجــىل   اهلي   اــمانم
اجلـزء ب   تنفيذ نواوح املساءلة ع

 من التوصية.

 X   

http://undocs.org/ar/A/68/151
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A/68/151، 

 82 الفقرة

تقـو    ب ناجمللس أي ا  يوصي
اإلدارة بامتعرا  احلاجـة اجل  
أن تطــــــور بشــــــكىل أعـــــــم   
مهارا ــــا التجاريــــة وقــــدر ا 

 املشـاريع  متطلبـات  تلبيـة على 
 الرئيسية.

اإلدارة  طوات لتحسني تـدريب مـوظفي املشـتريات     اطذت
ــافة اجل ذلـــك، أ   برمـــتيف عـــدد مـــن التخممـــات. وباإلاـ

ــد  ــ ة عقـ ــة األ ـ ــائعني   ااإلدارة يف ا ونـ ــد البـ ــع أحـ ــا مـ عامليـ
علــى ادارة املشـاريع وتنفيــذه. وال يــزال   تــدريبالمـتحداث  

ملــوظفني خمتــارين  متاحــاادارة مشــروع  علــىPrince2 تــدريب
 ني مهارا م يف ادارة املشاريع.من أجىل حتس

هذه التوصية أكرب شـوااىل   جسدت
بش ن القدرة التجارية لألمـم   لساجمل

ــى   ــىلاملتحــدة عل الســوق  مــع التعام
. وعلــى النحــو قيمــة أف ــىل حتقيــقو

املذكور يف تقرير اجمللـس عـن األمـم    
اطـــذت  ،)A/70/5 (Vol. I))املتحـــدة 

اإلدارة  طــوات لتحســني تــدريب   
ــن     ــدد مـ ــتريات يف عـ ــوظفي املشـ مـ
التخممات، ولكن ليس لـديها أي  
امتراتيجية يف جمال املهارات  ـدف  
اجل حتســـني القـــدرة التجاريـــة علـــى 
نطاق أومع. وعلـى وـو مـا أقـر بـ       
اجمللس مابقا، أثبـت فريـق مشـروع    

ــة   ــة ةاريـ ــا حذاقـ ــب ةأوموجـ  يف كـ
 قات مع موردي .ادارة العال

ألن هذه التوصـية تتجـاو  يف    ونظرا
 يـــتعنيمشوهلـــا مشـــروع أوموجـــا، و

تنفيـــذها علـــى المـــعيد املؤمســـي،  
ــن    ــيكون مــ ــ  مــ ــر  اجمللــــس أنــ يــ
األنسب أن تشكىل جزءا من أعمال  

منتهيـة   اعتربهااملتعلقة بالشراء، وقد 
 هذا األما . على

   X 

A/68/151، 
 84 الفقرة

 مشــروع فريــق اجمللــس يوصــي
 تخطــــيط املركــــزي ل  النظــــا 
 وجــ  علــى ينتــهي بــ ن املــوارد

 املتمثــىل عملــ  مــن االمــتعجال
  طــــة واــــع (أ) :يلــــي مــــا يف

ــلة ــة مفمــــــ ــا ومتكاملــــــ  متامــــــ
 وحتســــــني ( ب) للمشــــــروع، 

 بشكىل املشروع ادارة ترتيبات
 وــو علــى التنبــؤ إلتاحــة كــب 

التخطيط ملشروع أوموجا واإلبالغ عن   عمليات حتسني جر 
 دعمبغية تقدمي معلومات مستكملة ومنتظمة عن حالة تنفيذه و

املشروع. وتوجد  نشطةمجيع أ يفأف ىل  بشكىلالقرارات  صنع
يف املشروع ا ن أداة تتيح ألفرقة املشاريع الفرعية ادارة  طط 

ادارة مشـــروع أوموجـــا توحيـــدها.  كتـــبمل وتتـــيحاملشـــروع 
العمـىل ا ن علـى امـتخال  بيانـات التقـارير املرحليـة        وجيري

ومجالت األداء مباشرة من اخلطة الرئيسـية للمشـروع. وتقـر    
اإلدارة بالعمىل ا  املنجز املرتبط بواع ترتيبات حمسـنة إلدارة  
املشـــروع إلتاحـــة التنبـــؤ علـــى وـــو أكثـــر تفمـــيال بتكـــاليف  

مــن هــذا التقريــر  الثالــث الفــرع يشــ 
ــني   ــلت حتســــــ اجل أن اإلدارة واصــــــ

املتعلقـــة بـــيدارة املشـــروع  طممـــا ا
وتعزيز مكتب ادارة مشروع أوموجـا  
ــتخدا     ــدريب وامــ ــالل التــ ــن  ــ مــ

لتتبــع التقــد  ا ــر   جديــدة براجميــات
امــتنادا اجل  طــة متكاملــة للمشــروع 

 امن املشروع ذات .

 X   

http://undocs.org/ar/A/68/151
http://undocs.org/ar/A/68/151
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 بتكــــــاليف تفمــــــيال أكثــــــر        
 الــــزمأ  وجدولــــ   املشــــروع
 ذلـك  يف تـا  املخاعر، واحتواء
 املالئــم النحــو علــى التخطــيط
ــيناريوهات ملختلــــــــف  الســــــ
 .الطوارئ وحاالت

ــواء    ــزمأ واحتـ ــ  الـ ــروع وجدولـ ــاعره،املشـ ــ خمـ ــك  يف اتـ ذلـ
التخطيط على النحو املالئـم ملختلـف السـيناريوهات وحـاالت     
الطوارئ. وميتم اإلبالغ عن التقـد  ا ـر  وـو واـع المـيغة      

ــعالنهائيـــة  ــر   جلميـ ــياق التقريـ ــراءات ادارة املشـــروع يف مـ اجـ
 املرحلي السنوي السابع عن أوموجا.

A/68/151، 
 105 الفقرة

اجمللــــس بــــ ن ت ــــع  يوصــــي
ــق آليـــــــــات   اإلدارة وتطّبـــــــ
ال مانات اليت تتمكمـن اللجنـة   
التوجيهيــــــة مــــــن متحــــــيص  
ــوء  املشـــــــــــــروع يف اـــــــــــ
الســيناريوهات الــيت قــد تــؤثر  
على أدائ  احلايل وعلى ازا ه 

 يف املستقبىل.

ــران و امتعرااــات اإلدارة ةــري ــاتأق ــة حتقــق عملي مــن  تقني
 نتظـم عريـق مقيـا  تكامـىل     عـن  جـودة  اـمان  عمليات الل 
هـذه املـوارد نفسـها المـتعرا  مـا يلــي:       تسـتتخد  . وأوموجـا 

 اجلــدولتنفيــذ  امكانيــة) مــد  موثوقيــة تنفيــذ املشــروع    )أ(
الــزمأ، وادارة التكــاليف، والقيمــة املكتســبة، وادارة املخــاعر  

فعالية نشر  مد )ب(  و ؛لسيناريوهاتوالتخطيط ل املسائىل،و
والتـدريب، وتبـادل املعـارف،     ،التشغيلية اجلاهزيةالتطبيق) هذا

تطبيــق  اعتمــاد كيفيــة)ج(  و ؛وعمليــات الــدعم، واملوظفــون(
املسـاعدة الـيت    علبـات  متـ  رات ) املوظفنيأوموجا من جانب 

لـى منـوذج   ى يتبت فيها، وكفـاءة العمليـة واملـوظفني، واألثـر ع    
التقـد  ا ـر  وـو واـع      يناَقشالعمىل، وحتقيق املكامب(. وم

الميغة النهائية جلميع اإلجراءات ال ـرورية مـع ادارة أوموجـا    
 .أوموجا عنيف التقرير املرحلي السنوي السابع  ميتعر و

ــيس ــا     لـ ــدة نظـ ــم املتحـ ــد  األمـ لـ
مـــــا يتعلـــــق  يف املســـــتقىل تحقـــــقلل

شـــ ن  أن   مـــن  الكـــرب   باملشـــاريع 
ــن    ــا مـ ــن اإلدارة العليـ ــةميكـ  مواجهـ

 لفعاليــةمــن ا تزيـد املشــاريع  منفـذي 
 مـن  آليـة امتحداث  يفهلا  رابة وال

 .أوموجاهذا القبيىل ألارا  
ــة    واحلمــول ــى ال ــمانات التقني عل

األقران عـن   اتوامتخدا  امتعراا
تكامـىل نظـم أوموجـا     مقيـا  عريـق  

ذا قيمة، ولكن  يفتقـر   يكونقد  أمر
اجل املســــــــتو  املطلــــــــوب مــــــــن  

 االمتقاللية واملواوعية.

  X  

A/68/151، 
 112 الفقرة

 

اجمللـــــــس فريــــــــق   يوصـــــــي 
ــم   ــا أراد دعـ ــروع، اذا مـ املشـ
اطــــاذ قــــرارات مســــتندة اجل 
ــوفر    ــىل، أن يـ ــات أف ـ معلومـ
معلومات مستكملة عن حالة 
املشروع اجل اللجنة التوجيهية 

عد  الـيقني   مستويات تعكس
ــاليف   ــات التكـ ــة بتوقعـ املتعلقـ
ــيدراج    ــة )ب ــت والنوعي والتوقي
ميناريوهات ألف ىل احلاالت 

ــا اح  ــاال، وأمــوأها وأكثره تم
 على مبيىل املثال(.

اإلدارة أدلــة علــى حتســني عمليــات ططــيط املشــاريع    قــدمت
توصـية   علـى  ردهـا وعمليات اإلبـالغ، علـى وـو مـا جـاء يف      

 )انظر أدناه(. A/68/151الوثيقة  من 84اجمللس يف الفقرة 

التقارير املقدمة مـن فريـق    انفكت ما
مشـــــــروع أوموجـــــــا اجل اللجنـــــــة 
التوجيهيــــة تتحســــن منــــذ أن قــــد   

تقــد   وُأحــر  ،اجمللــس هــذه التوصــية
ــذا اخلمــو . و   ــعكــب  يف ه ــ  م  أن

مســـتويات عـــد   عـــن بعـــدتيتبلـــغ  ال
ــين    ــىل الســيناريوهات، ف ــيقني وحتلي ال
اجمللس يتساءل عما اذا كانت عملية 

سـتفيد مـن   اطاذ القرار يف اللجنـة مت 
شتـــرع يف  وانحـــ   ىل،هـــذا التحليـــ

 اعتربتاإلبالغ. وعلى هذا األما  
 التوصية منتهية. هذه

   X 

http://undocs.org/ar/A/68/151
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تعليقتتتتتات اجمللتتتتتس علتتتتتن حالتتتتتة    
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اجمللتس   اعتربها
 منتهية

        
A/67/164، 

 21 الفقرة

ــ ن تستشــ     يوصــي ــس ب اجملل
ــة العامــة بشــ ن   اإلدارة اجلمعي

ــق   ــا لتحقيـ ــب ططهـ  املكامـ
ــفافية يف   بغيــــــة تــــــوف  الشــــ

ــق   ــيط لتحقي  املكامــبالتخط
ــا      ــذ نظــ ــن تنفيــ ــة مــ املتوقعــ
ططــيط مــوارد املؤمســة ويف   
عملية اإلبالغ عنـها، وكفالـة   
تواــيح مــا اذا كــان حتقيقهــا  
ــائف    ــاء وظـــ ــيتطلب الغـــ مـــ

 نقلها. أو

اإلدارة بالعمىل ا  املنجز املرتبط بواع  طط لتحقيق  تعترف
علـى علــب اجلمعيـة العامـة، ومــع    أوموجــا. وبنـاء   مـن  الفوائـد 

مراعاة التوصيات ذات الملة المادرة عن اللجنـة االمتشـارية   
لشؤون اإلدارة وامليزانيـة وجملـس مراجعـي احلسـابات، مـتقو       
اإلدارة بيعالع اجلمعيَة العامة على آ ر املستجدات يف التقرير 

أوموجـا. وعلـى وجـ  اخلمـو ،      عـن السنوي املقبـىل   حلياملر
 و ؛حتقيقهـا  املقـرر  النوعيـة  الفوائـد عما يلي: )أ(  اإلدارة بلغمت

 ،البيانات واملعلومات لتعزيز عملية صنع القـرار  امتخدا )ب( 
ــذ      ــات املنظمــة ويف تنفي ــى عملي ــة عل وعــن التحســينات املد ل

ــربامج ــق   و ؛الـ ــة لتحقيـ ــة املتوقعـ ــد)ج( الطريقـ ــة الفوائـ  الكميـ
 .الفوائدواملنهجية املستخدمة لتقدير تلك 

هـــذا  مـــن)و(  19 الفقـــرة تت ـــمن
 درامــة  بامــتعرا   توصــية التقريــر 

ــة  ــدو  العامـ ــك أي   ،اجلـ ــا يف ذلـ تـ
. وعلـى هـذا   للموظفني تو يعاعادة 

هـذه التوصـية    اجمللس يعترباألما ، 
 منتهية.

   X 

A/67/164، 
 31 الفقرة

اجمللـــس اإلدارة بـــ ن:  يوصـــي
)أ( حتــــدد بواــــوح النــــهج   
ــي    ــتتبع  إلدارة التغـ الـــذي مـ
وترمـــــيَّ  ارمـــــات أكثـــــر 
ــىل يف   ــاقا للعمــ ــاءة واتســ كفــ
ــة؛   خمتلــــــف أقســــــا  املنظمــــ

)ب( ت ـــع  ططـــا بشـــ ن  و
ــوظفني لتطــوير    ــم امل مــبىل دع
املهـــــــــــارات والقـــــــــــدرات 
واإلمكانـــــــــات العتمــــــــــاد  

  ارمات خمتلفة يف العمىل.

ا  تقــد  صــوب تنفيــذ توصــيات اجمللــس  اإلدارة احــر تواصــىل
 موحــدة ارمــات عمــىل  بــيدارة التغــي  بيد ــال: )أ(  تعلقــةامل

)ب( التــدريب ومــنح الشــهادات يف  و املنظمــة؛علــى صــعيد 
اعار أكادميية أوموجـا ملـوظفني مـن خمتلـف الرتـب والف ـات؛       

ــيم)ج(  و ــة و محــالت تنظ ــى اتمــالتوعي ــاق عل األمانــة  نط
‘ انسـب ا ’التـدريب بوامـطة نظـا      ادارة توحيد)د(  والعامة؛ 

)هــ( مواصـلة اصـدار ميامـات      ويف املؤمسـة؛   مإلدارة التعل
علـى العمـىل    للمسـاعدة  واتواجراءات ومبادئ توجيهية وأد

ــدات    ــتمرار لوحــ ــدعم بامــ ــوف  الــ ــىل تــ ــالمــــن أجــ  األعمــ
ــة اعــار ادارة املخــاعر    ــىواملــوظفني. وبوامــطة آلي نطــاق  عل

ــامىل    تتواصــىل املســاع  املؤمســة، ــار ش ــورة اع ــة اجل بل ي اهلادف
ــي  ــك بال ــرورة   ويت ــمن ،للتغ ــىلذل ــة    تعام ــع بي  املنظمــة م
ــىل امــتراتيجية     نتيجــة مــتغ ة ــادرات امــتراتيجية مث ــذ مب لتنفي

تكنولوجيا املعلومات واالتماالت، واملعاي  ا امـبية الدوليـة   
ــىل     ــة بتنقـ ــادرة املتعلقـ ــا، واملبـ ــا  أوموجـ ــا ، ونظـ ــاع العـ للقطـ

تقــدمي الــدعم علــى المــعيد العــاملي.   منــوذجاملــوظفني، ورتــا 
 مة لزيـادة  يف اخلطة اإلجراءات الال جةبني العناصر املدر  منو

وواــع  طــط  املنظمــةصــعيد  علــىالعمــىل   ارمــات توحيــد
ــبىل   ــمبشــ ن م ــوظفني دع ــوير يف امل ــدرات   تط ــارات والق امله

  ارمات خمتلفة يف العمىل. العتمادواإلمكانات الال مة 

اجلزء )أ( مـن هـذه التوصـية     يكتسي
اإلدارة  لقــدرة بالنســبةأ يــة حالــة 

ــد مـــن  تنفِّـــذ أنعلـــى  ــةتزيـ  الفعاليـ
ــدعم اإلداري  ــائف الــ ــا يف  ،وظــ تــ

املتعلقـــة بالشـــؤون  الوظـــائفذلـــك 
املاليـــــــــة، واملـــــــــوارد البشـــــــــرية، 
ــتيات، واملشــتريات. وقــد    واللوجس
ُقــدِّمت هــذه التوصــية لواــع حــد     
ملمارمات العمـىل الـيت تتسـم ب ـيق     
ــيت حــددها     ــاءة ال ــة الكف ــق وبقل األف

امتعراا  ألماليب عمـىل   يفاجمللس 
ــىل تنفيـــذ    ــدة قبـ نظـــا   األمـــم املتحـ

اد ـــــال تغـــــي   فـــــدونأوموجــــا.  
جذري على كيفيـة تسـي  اإلدارات   

التخطـيط   ويشكىلألماليب عملها، 
ــد   املركــــزي للمــــوارد اجلديــــد أحــ

ــي    ــذا التغــ ــر هــ ــىل  ،عناصــ متواصــ
ــوارداإلدارة امــتخدا   الشــحيحة  امل

ــطة الــــدعم اإلداري   ــا  ب نشــ  ،للقيــ
ــوارد    بينمــا ميكــن امــتخدا  هــذه امل

 ية.لتنفيذ األنشطة الرئيس

 X   
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اجمللــــس  طـــة معاجلــــة   وامـــتعر          
املخـــاعر والتمـــدي هلـــا، ومـــع أهنـــا 

على  يتعنيير  أن   ين مليمة نظريًّا ف
 كـي ب عمال  القيا  عمالوحدات األ

 تتعتب ر هذه التوصية منف َذة.
 متنف ـذا  )ب( من التوصـية  اجلزء يعترب
الراميـــة اجل   طـــط اإلدارة اعـــاريف 

ــهج املّت ــز النـ ــع ا اء تعزيـ ــدريب ب ـ التـ
املشار الي  يف الفرع الثالث من هـذا  
ــا أد    ــة اذا مــ ــا معرفــ ــر. أمــ التقريــ

ــفر اخلطـــط تلـــك تنفيـــذ عـــن  ميسـ
القـــــدرات املطلـــــوب يف  مســـــتو 

ــوعتني ــي4و  3 اجملمــــ يف  قيم، فســــ
 .املقبلة املراجعة

A/67/164، 
 32 الفقرة

 

اجمللس أي ا ب ن ت ـع   يوصي
ــا إلدارة   ــا رليـــ اإلدارة هنجـــ
ــريف   ــات تمـ ــني عمليـ وحتسـ
األعمال لكي يتسـ  مواصـلة   
ــني يف   ــالح والتحســـــ اإلصـــــ

 النظــا مرحلــة مــا بعــد تنفيــذ  
 .املوارد تخطيطل املركزي

 الال مـة آليـات احلوكمـة واإلدارة    تطـوير ا ن  ح يكتمىل  ى
ــال ــا، اجل   إلد ـ ــا  أوموجـ ــة علـــى نظـ ــي ات هامـ  جانـــب تغـ

األمانـة   نطاقوالتحسني املستمرين على  لإلصالحامتراتيجية 
العمليـات   عـن  املسـؤولني  مـع  ناقشـت  العامة. وقد وتاع هنج مل

 تنظر في  اهلي ات املسؤولة عن ادارة نظا  أوموجا. ولكي
 

 الشوااىل عاجلةهذه التوصية مل قدِّمت
ــاليب    ــم ألمـ ــاإلدارة األعـ ــلة بـ املتمـ

ــا اجل   ــن أوهلـ ــىل مـ ــيت  العمـ ــا الـ آ رهـ
 دةالعمليــة املعتم ــ  اخلطــوات تشــكىل 

ــواردة   ــا املعلومــات ال علــى تكنولوجي
 تخطــيط املركــزي ل النظــا  يف نظــا  
منــها. ويقت ــي النــهج  جــزًءا املــوارد

الذي تتبعـ  األمـم املتحـدة ا اء ادارة    
ويشـكىل   كب ة،اعادة نظر  اتالعملي

اتبـــاع هنـــج رلـــي ملواصـــلة اد ـــال 
ــينات ــر هــــذه    التحســ أحــــد عناصــ

العملية. ولـيط اجمللـس علمـا خبطـط     
اإلدارة، ولكنـ  يواصـىل التحـذير مـن     
أن ارمــاء ثقافـــة حقيقيـــة للتحســـني  
املســتمر يف اعــار نظــا  ادارة أومــع   
نطاقــا قــد يســتغرق مــنوات ليتحقــق 

 تا . بشكىل

  X  
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A/67/164، 

 52 الفقرة

اجمللـــس اإلدارَة بـــ ن   يوصـــي
ت ــــــع  طــــــة مفمــــــلة  )أ(

للمشروع تربط امليزانية تعاى 
ــتهدفة؛    ــواتج مسـ ــية ونـ رئيسـ

)ب( حتــدد بواــوح اجلهــة  و
املســؤولة عــن كــىل جــزء مــن   
امليزانية والنـواتج الـيت تتحمـىل    
مســـــــــــــؤولية ازا هـــــــــــــا؛ 

ــات   )ج( و ــع ترتيبـــــــ ت ـــــــ
المـــتخال  معلومـــات عـــن 
النفقـــــات والتقـــــد  ا ــــــر    

رصـــد التقـــد   لتمكينـــها مـــن
ا ر  علـى وـو أكثـر فعاليـة،     
ــق يف   ــتحكم الوثي ومواصــلة ال
ــة    ــني عمليـ ــاليف، وحتسـ التكـ

القــــــرارات املتعلقــــــة  طــــــاذا
 باإلنفاق يف املستقبىل.

تـداب  تعوي ـية ل ـمان حتمُّـىل التكـاليف       عـدة اإلدارة  نفمذت
 هـذا املتخذة بشـ ن   القراراتعلى  املترتبومراعاة األثر املايل 

 املشروع.
اإلدارة بعــد  اكتمــال األعمــال املرتبطــة بواــع ترتيبــات  وتقــر

مــن أجــىل: )أ( واــع  طــة للمشــروع  وعمعـز ة إلدارة املشــر 
 يـد )ب( حتد تربط امليزانية تعـاى رئيسـية ونـواتج مسـتهدفة، و    

 اجلهـة املســؤولة عـن كــىل جـزء مــن امليزانيـة وعــن النـواتج الــيت     
المــتخال  تتحمــىل مســؤولية ازا هــا؛ و )ج( واــع آليــات  

معلومات عن النفقات للتمكني من رصد التقد  ا ر  بفعالية، 
والتحكم الوثيق يف التكاليف، وحتسـني عمليـة اطـاذ القـرارات     
املتعلقة باإلنفـاق يف املسـتقبىل. وميثـىل عـد  وجـود نظـا  كفيـىل        
تقارنة امليزانيات والتكاليف الفعلية ا اء نقاط مرجعية أو معاى 

 رعمـىل حمـددة مسـبقا عـامال رئيسـيا يفسِّــ      ترارئيسـية أو مسـا  
 عجز املشروع عن تنفيذ هذه التوصية بالكامىل.

مشـروع   ادارة جري، مـت 2015تشرين الثاين/نوفمرب  1 ويف
أوموجا يف اعـار نظـا  أوموجـا. ويف اعـار التخطـيط السـابق       

 يف للمشـروع  النظمية وظيفيةال اخلاصياتللتنفيذ، متتستخد   
ــع عناصــر ا حتديــد . للعمــىل التفمــيلي اهليكــىليف  روعملشــمجي
 وفقــا وجــاأوم نظــا يف مــا يتعلــق ب والرصــداإلبــالغ  نفذومــي

 .اجمللسلتوصيات 

مكتــب ادارة مشــروع أوموجــا  قــا 
جمـــددا بتحســــني نظـــم املعلومــــات   
والعمليـــــات املســـــتخد مة لرصـــــد    
التكاليف والتنبؤ اا مقارنة بـالنواتج  
ــّد  فيهــا    ــذ أول مــرة ق املســتهدفة من
ــيخترب     ــية. ومـ ــذه التوصـ ــس هـ اجمللـ
ــا     ــان نظــا  أوموج ــا اذا ك ــس م اجملل
ــواردة يف   ــة الـ يـــوفر لـــإلدارة الوظيفـ

 قبلة.مراجعة احلسابات امل
أن  نظرا للمعوبات العمليِّـة الـيت    اال

ــاق    348متـــت مواجهتـــها واجل انفـ
مليون دوالر واجل ابرا  مجيـع عقـود   
ــا      املشــتريات الرئيســية املتمــلة بنظ
أوموجـــا، يـــر  اجمللـــس أنـــ  ينبغـــي 

 ااالق هذه التوصية.

   X 

A/67/164، 
 75 الفقرة

اإلدارة علــى توصــية   وافقــت
اجمللس ب ن تقو  اإلدارة العليـا  
بواع ال وابط املنامبة لكـي  
تبني للجمعية العامـة بواـوح   

يف اجلـــدول  قامكانيـــة الوثـــو
الـــــزمأ املعلـــــن والتكـــــاليف 
ــروع   ــة ملشــ ــة واملتوقعــ الفعليــ

ــا  ــزي ل النظــ ــيطاملركــ  تخطــ
 .املوارد

ــراء امتعرااــات   تواصــىل ــراناإلدارة اج ــاتو أق ــق  عملي حتق
نظـم أوموجـا. وراـم     تكامـىل  مقيـا  فملية عـن عريـق    تقنية

 نفــذهــذه، ى ت التشــغيلي التحقــقمواصــلة االمــتعانة برليــات  
ــة   حـــال بالكامـــىلبعـــدت  اإلدارة ــّين للجمعيـــة العامـــة امكانيـ يبـ

الوثوق يف اجلدول الزمأ املعلـن والتكـاليف الفعليـة واملتوقعـة     
ــة مل    ــعت منهجيـ ــد وتاـ ــا. وقـ ــروع أوموجـ ــتهانملشـ ــع اقشـ  مـ

تنظـر فيهـا اهلي ـات املسـؤولة      ولكـي عـن العمليـات    املسؤولني
ــد     ــى حتديـ ــز علـ ــا. وينمـــب التركيـ ــا  أوموجـ ــن ادارة نظـ عـ
 اجـــراءات ومقاييس/آليـــات ابـــالغ تـــوفر اـــمانات بشـــ ن: 

ــذ )أ( ــزمأ      تنفي ــد باجلــدول ال ــة التقي ــيم امكاني املشــروع بتقي

هـذه التوصـية الشـوااىل الـيت      تعكس
 الـــدورةأعـــرب عنـــها اجمللـــس منـــذ 

ــةالســابعة والســتني   ــة،  للجمعي العام
اجلدول الزمأ ملشـروع   أنومفادها 
ــا  ــيطاملركـــزي ل النظـ ــوارد  تخطـ املـ
ال ا  واقعيني وأنـ  كـة جمـ    وميزانيت 

ــفافية علــى      إلاــفاء املزيــد مــن الش
ــة   املعلومــــــات املقدَّمــــــة اجل اللجنــــ

 تطلــعاخلامســة. ومنــذ ذلــك احلــني، 
اخلامسة بانتظا  علـى   اللجنة اإلدارة

X    
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ــةوالقي ؛للتنفيــــذ         ــبة والنفقــــات مــ ــار ؛املكتســ ــاعر  واعــ املخــ
والتخطـيط للسـيناريوهات ا تملـة واجـراء حتليـىل       ؛واملشاكىل

حلـول مـن  ـالل تقيـيم      اجيـاد )ب(  و ؛الـواردة  لالحتماالت
 بـادل والتـدريب وت  ،النظـا   تشغيىل بدءاجلاهزية التشغيلية قبىل 

ــدعم و   املعــارف، ــات ال ــيم مــد  امــتعداد عملي  مــوظفيوتقي
ــدعم؛  ــا )ج(  وال ــة   القي ــات يف مرحل ــغيىل   بعملي ــد تش ــا بع م
نظـا  أوموجـا وأمـاليب     عمليـات  اعتمـاد مـد    لتقييم النظا 
 .عمل 

ــق   ــن عريـــ ــتجدات عـــ ــر املســـ آ ـــ
 وتقــــد  املشــــروع،عــــن  املســــؤول

اإلدارة تقـــــارير مرحليــــــة مــــــنوية  
ــن املعلومــات     تت ــمن ــا يكفــي م م

علـــى  لكـــي توافـــق اجلمعيـــة العامـــة
التغي ات املتعاقبة اليت ُأد لـت علـى   
اجلــدول الــزمأ وعلــى الزيــادات يف  

 ميزانية املشروع.
اإلجــراءات الــيت أشــارت هلــا  وتعتـرب 
جـديرة بالترحيـب    حتسيناتاإلدارة 

ويــــــر  اجمللــــــس أن  والتشــــــجيع،
ــدمي   املشــــاكىل الــــيت دفعــــت اجل تقــ

 التوصية األصلية قد عوجلت.

A/67/164، 
 80 الفقرة

اجمللــــس بــــ ن يقــــو   يوصــــي
ــة   ــة التوجيهيـــ ــيس اللجنـــ رئـــ
ــي:     ــروع تـــا يلـ ــدير املشـ ومـ

امـــــناد املســـــؤولية عـــــن  )أ(
ــاعر املشـــــروع بشـــــكىل    خمـــ
وااح اجل اجلهات اليت لـديها  
مـلطة معاجلــة تلــك املخــاعر؛  
و )ب( وتقيــــــــيم وتوثيــــــــق 

ــن  احتمــال نشــوء   ــة م كــىل ف 
ــك    ــا يف ذل ــات املخــاعر، ت ف 

)ج( انشــاء  تقــدير آثارهــا؛ و
ــة لرصــد املخــاعر بانتظــا     آلي
كجــــزء مــــن عمليــــة امليزنــــة 
ــوف     ــات تـــ ــة وترتيبـــ اجلاريـــ

 املوارد.

ــت ــى  برهن ــدر ااإلدارة عل ــى  ق املخــاعر واملشــاكىل   ادارةعل
وتعّهــد األداة املســـتخد مة   حتــديث  بانتظـــا بفعاليــة. وجيــري   

ــاعر )لتســـجيىل ور ــد املخـ ــدة/مـــجىلصـ ــات  قاعـ ــجىلبيانـ  مـ
 (.بعيةاالفترااات وأوج  الت مشاكىلو املخاعر،

ــا   دأب ــروع أوموجــــ ــق مشــــ فريــــ
ــني أدوات    ــى حتســـ ــتمرار علـــ بامـــ
وعمليـــات ادارة املخـــاعر منــــذ أن   
ــد   ــذه التوصـــية. وقـ ــّد  اجمللـــس هـ قـ
مــــاعد ذلــــك علــــى حتســــني ادارة 
ــذ     ــر  مــبيىل تنفي ــيت تعت املخــاعر ال

ــر املتمــــــلة بتكن  ولوجيــــــا العناصــــ
 .موجااملعلومات ملشروع أو

ــر   وكمــا ذكــر اجمللــس يف آ ــر تقري
أصــبحت  مرحلــة املشــروع بلــغلــ ، 

ــة ذاتفيهــا املخــاعر    تمــىلت األولوي
ــدات األ ــدرة وحــ ــالبقــ ــى عمــ  علــ

 تخطــيطل املركــزي النظــا  تنفيــذ )أ(
هـــــذا  امـــــتخدا و )ب(  ،املـــــوارد

النظــا  التبــاع أمــاليب عمــىل أكثــر  
يف  اجمللــــــــس يوصـــــــي فعاليـــــــة. و 

)أ( مـــن هـــذا التقريـــر    19 الفقـــرة

X    
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نيستتتتا /أبريل  -تعليقتتتتات اإلدارة علتتتتن حالتتتتة تنفيتتتتذها  
2015 

تعليقتتتتتات اجمللتتتتتس علتتتتتن حالتتتتتة    
 2015نيسا /أبريل  - تنفيذها

نفتتتتتتذت 
 بالكامل

قيتتتتتتتتتد 
 مل ُتنّفذ التنفيذ

اجمللتس   اعتربها
 منتهية

الــدور القيــادي لكبــار   ابــرا  زيــادةب        
تـا يف ذلـك    عمال،قادة وحدات األ

ــطالع ــار ااــ ــدات   كبــ ــادة وحــ قــ
بتحديــد املخــاعر وادار ــا   عمــالاأل

ــى  ــاد علــ ــؤولنيباالعتمــ ــن  املســ عــ
وعلـــى فريـــق مشـــروع    العمليـــات

أوموجــا حســب االقت ــاء. وعلــى    
هــذه  هــذا األمــا  يعتــرب اجمللــس أن

 التوصية قد نتفِّذت.

   9 3 6 3 اجملموع 

   43 14 29 14 امل وية النسبة 
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 املرفق الثاين
 املنظمات اليت تنشر النظا  املركزي لتخطيط املوارد )أوموجا(  

 
 1 اجملموعة
 حفظ السال  بعثات

 
 األمم املتحدة لالمتفتاء يف المحراء الغربية بعثة
 )أ(األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف هاييت بعثة
 منظمة األمم املتحدة لتحقيق االمتقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراعية بعثة
 اخلدمات اإلقليمي يف عنتييب مركز
 املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور العملية
 األمم املتحدة ملراقبة فأ االشتباا بعثة
 األمم املتحدة حلفظ السال  يف قرب  قوة

 ايطاليا برنديزي، - للخدماتاألمم املتحدة العاملي  مركز
 )ب(األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان قوة
 األمم املتحدة األمنية املؤقتة ألبيي قوة
 األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوموفو بعثة
 األمم املتحدة يف ليربيا بعثة
 األمم يف جنوب السودان بعثة

 األمم املتحدة يف كوت ديفوار عملية
 )ب(املنسق اخلا  لشؤون لبنان مكتب
 األمم املتحدة لدعم بعثة االحتاد األفريقي يف المومال مكتب

 
 مشروع أوموجا املتكامىل التجرييب. )أ( 
 مشروع أوموجا املؤمِّس التجرييب. )ب( 
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 2اجملموعة 
 السيامية اخلاصة اليت تدعمها ادارة الدعم امليداين البعثات

 
 األمم املتحدة املتكامىل لبناء السال  يف مجهورية أفريقيا الومطى مكتب
 األمم املتحدة املتكامىل يف بوروندي مكتب
 األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االمتقرار يف مايل بعثة

  األمم املتحدة وجامعة الدول العربية املعأ بسوريااملمثىل اخلا  املشترا بني مكتب
 املبعوث اخلا  ملنطقة الساحىل مكتب
 اخلا  لألمني العا  ملنطقة البح ات الكرب  املبعوث

 األمم املتحدة لتقدمي املساعدة اجل أفغانستان بعثة
 األمم املتحدة لتقدمي املساعدة اجل العراق بعثة

 بيساو -األمم املتحدة املتكامىل لبناء السال  يف اينيا  مكتب
 مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان فريق

 األمم املتحدة للدعم املشترا يف الكويت مكتب
 األمم املتحدة اإلقليمي لومط أفريقيا مكتب
 األمم املتحدة لغرب أفريقيا/جلنة الكام ون ونيج يا املختلطة مكتب
 األمم املتحدة اإلقليمي للدبلومامية الوقائية يف منطقة آميا الومطى مركز
 املنسق اخلا  لألمم املتحدة لعملية السال  يف الشرق األومط مكتب
 األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بعثة
 األمم املتحدة لتقدمي املساعدة اجل المومال بعثة
 

 أكرا
 و  ايبوالاألمم املتحدة للتمدي العاجىل لف  بعثة
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 3 اجملموعة
 ن وم جمموعة

 
 األمم املتحدة للبي ة برنامج
 األمم املتحدة للمستوعنات البشرية برنامج
 األمم املتحدة يف ن وم مكتب

 
 بانكوا

 االقتمادية واالجتماعية  ميا وا يط اهلادئ للجنةا
 تنسيق الشؤون اإلنسانية مكتب

 
 بن  بنو 

 املقدمة من األمم املتحدة من أجىل اجراء حماكمات اخلم  احلمر املساعدة
 
 

 4 اجملموعة
 )أ(امليدانية البعثات

 أدناه الواردة والبعثات 2 و 1 اجملموعتان
 املعنية باملفقودين يف قرب  اللجنة
 )ب(األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االمتقرار يف مجهورية أفريقيا الومطى بعثة

 املستشار اخلا  لألمني العا  املعأ بقرب  مكتب
 (ج)املستشار اخلا  لألمني العا  املعأ باليمن مكتب
 (د)مورية اجلاخلا  لألمني العا   املبعوث مكتب
 (ج)األمم املتحدة للمبعوث اخلا  لألمني العا  اجل السودان وجنوب السودان مكتب
 الرصد املعأ بالمومال واريتريا فريق

 )ج(األمم املتحدة لد  االحتاد األفريقي مكتب
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 )ج(األمم املتحدة يف مباحثات جنيف الدولية  ثىل

 أبابا أديس
 االقتمادية ألفريقيا اللجنة
 ب وت
 االقتمادية واالجتماعية لغرم آميا اللجنة

 مانتيااو
 االقتمادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب اللجنة
 جنيف جمموعة
  االقتمادية ألوروبا اللجنة
  التجارة الدولية مركز
  السابقة يواومالفيااجلنائية الدولية ل ا كمة
  الدولية لتمريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني ا لية

  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مفواية
األمــم املتحــدة ملكافحــة التمــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو مــن  اتفاقيــة

  أفريقياالتمحر، وخباصة يف 
  األمم املتحدة للتجارة والتنمية مؤمتر
  األمم املتحدة اإلعارية بش ن تغ  املناخ اتفاقية
 األمم املتحدة للحد من خماعر الكوارث مكتب
  يفاألمم املتحدة يف جن مكتب

 
 نيويورا جمموعة
 التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب املديرية
 (أ)لرواندااجلنائية الدولية  ا كمة
 شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات ادارة
 الشؤون االقتمادية واالجتماعية ادارة
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 الدعم امليداين ادارة
 عمليات حفظ السال  ادارة
 الشؤون اإلدارية ادارة
 الشؤون السيامية ادارة
 شؤون اإلعال  ادارة
 شؤون السالمة واألمن ادارة

 التنفيذي لألمني العا  املكتب
 اخلدمة املدنية الدولية جلنة

 شؤون نزع السالح مكتب
  دمات الرقابة الدا لية مكتـب
 الشؤون القانونية مكتب

 املشترا للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة المندوق
 

 ييناف جمموعة
 األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة معهد
 األمم املتحدة املعأ باملخدرات واجلرمية مكتب
 األمم املتحدة يف فيينا مكتب

 
 )املوظفون الدوليون(. 1أوموجا املومع  ( )أ 
 كانت تسمى مابقا مكتب األمم املتحدة املتكامىل لبناء السال  يف مجهورية أفريقيا الومطى.   ( )ب 
 أوموجا املتكامىل.   )ج( 
 املعأ بسورية.كان يسمى مابقا مكتب املمثىل اخلا  املشترا بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية  )د( 
   

 5 اجملموعة

 )أ(حفظ السال  والبعثات السيامية اخلاصة بعثات
 (.الوعنيون)املوظفون  1أوموجا املومع  ( )أ 
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  أوموجا املتكامىل
نشـــر اخلاصـــيات الوظيفيـــة 
ألوموجا املؤمس وأوموجا 

 معا 1املومع 

 1املوّمع  أوموجا
 العاملة ةشؤون القو ادارة • 
 التنظيمية اإلدارة • 
 السفر ادارة • 
 الوقت تنظيم • 
 املرتبات كشوف • 

 أوموجا املؤمِّس
ــؤون    •  ــة وشـ ــؤون املاليـ الشـ

 امليزانية
  دمات الدعم املركزية • 
 ادارة الربامج واملشاريع • 
ــدادات   •  ــلة اإلمـــــــ ملســـــــ

 واملشتريات واللوجستيات
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 املرفق الثالث
اخلاصيات الوظيفية اجلاري نشرها مـن  ـالل النظـا  املركـزي لتخطـيط        

 املوارد )أوموجا(
 

 الوصف أوموجا املؤسِّس
ــدعم     ــدمات الـ  ـ

 املركزية
 اخلدمات املقدَّمة للجمهور وللموظفني

املبيعات ) دمات املشتريات واصدار الفوات  للعمالء اليت تـتم عـرب أعـراف     • 
 ثالثة(
 ادارة املرافق

 ادارة العقارات • 
 التخطيط العقاري • 

ادارة الربامج 
 بدء املشاريع •  واملشاريع

 التخطيط للمشاريع • 
 تنفيذ املشاريع • 
 رصد األداء • 

الشؤون املالية 
 اإلدارة املالية وامليزانية

 تنفيذ امليزانية•
 ادارة املنح•

 حمامبة التكاليف وا امبة اإلدارية 
 أوامر دا لية -املعاجلة ا امبية للمنامبات واألنشطة اخلاصة  • 
 حمامبة مراكز التكلفة -املعاجلة ا امبية للتكاليف العامة  • 
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 الوصف أوموجا املؤسِّس
 ا امبة املالية   

 حمامبة األصول • 
 دفتر األمتاذ العا  • 
 احلسابات املستحقة الدفع • 
 احلسابات املستحقة القبأ • 
 ال رائب والت مني • 

 ادارة النقدية واخلزانة 
 اإلدارة املمرفية • 
 والسيولةادارة النقدية  • 
 حمامبة االمتثمارات • 
  االمتثمارات - ادارة اخلزانة واملخاعر • 

مالمىل 
 اإلمدادات/
 املشتريات/
 اللوجستيات

 حتديد ممادر اإلمدادات
 من علبات التوريد اجل أوامر الشراء • 
 املشتريات املتدنية القيمة • 
 ادارة العقود • 
 حاالت تعاون املوردين املتعددين • 

 االمتال  والفحص 
 ةهيز األصناف الواردة • 
 ةهيز األصناف المادرة • 
 املستودعات واملخا ن • 
 

 صيانة املعدات
 طميص املعدات وادار ا • 
 صيانة املعدات والعمليات املتملة اا • 
 محب األصناف من اخلدمة والتمرف فيها • 
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 الوصف 1أوموجا املوسع 
ــوة    ادارة القــــــــــــ

 العاملة
 ادارة شؤون املوظفني )التعيني/ةديد العقود/تنقىل املوظفني/انتهاء اخلدمة( • 
 االمتحقاقات • 
 تعهد اجلداول املرجعية املتعلقة باملوارد البشرية • 
 ادارة البيانات الرئيسية املرجعية • 
 التسجيىل يف الت مني الطيب والت مني على احلياة • 
 األحداث املتملة باحلياة والعمىل • 
املطالبات يف اعار التذييىل دال للنظا  اإلداري للمـوظفني وبوليمـة التـ مني     • 

 اد األفعال الكيدية
 التسجيىل السنوي • 
ــب    •  ــدون مرت ــة    -اإلجــا ات اخلاصــة ب ــة املدفوع ــات واملعاشــات التقاعدي الت مين

 مقدَّما
 

 ادارة اعادة التنظيم •  التنظيمية اإلدارة

 املنظمةاحلفاظ على هيكىل  • 

 انشاء الوظائف )ا  الثابتة( • 

 ابقاء الوظائف • 

 اعارة الوظائف • 

 متديد الوظائف يف جمموعات • 

 تنفيذ ميزانية املوارد البشرية • 
 

 السفر يف مها  رلية •  السفر ادارة

 مفر املوارد البشرية • 

 مفر األفراد النظاميني • 

 شحن األمتعة الشخمية • 

 الرئيسية املتعلقة بالسفرالبيانات  • 

 نفقات السفر • 

 بَفْوترة وخمالمة التذاكر التطبيق اخلا  • 
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 الوصف 1أوموجا املوسع 
 ادارة اإلجا ات •  الوقت تنظيم  

 ادارة جداول العمىل • 

 تسجيىل الوقت اإلجيام • 

 علب تسجيىل ماعات العمىل اإلاافية واإلجا ات التعوي ية • 

 تقييم بيانات الوقت • 
 مرتبات املوظفني كشوف •  املرتبات كشوف

 تسوية املعاشات التقاعدية • 

 مجع البيانات املتعلقة بال رائب املدفوعة للواليات املتحدة • 

 املدفوعات الزائدة - ةهيز املطالبات • 

 ةهيز املت  رات • 

 التجهيز  ارج الدورة • 

 مدفوعات التعويأ والتسديد • 

 املدفوعات العكسية وامللغاة • 

 البيانات الرئيسية املتعلقة بكشوف املرتباتتعهد  • 
 
 .موقع أوموجا على شبكة اإلنترنت املصدر: 
 
 

 


