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 مجلس إدارة
 ةبرنامج األمم المتحد
 للمستوطنات البشرية

 

 سة والعشرونسادالدورة ال
 1027أيار/مايو  21-8نريويب، 

 **من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 5البند 
، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنشطة

 بما في ذلك مسائل التنسيق

 أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 إضافة

 الميزانيةالبرنامج و الفريق العامل المعني ب

 تقرير المدير التنفيذي

 أساسية معلومات - أولا 
اليت جيريها  اإلدارةبعملية استعراض  علماً  68/139 أحاطت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف قرارىا -2

ني على مواصلة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم ادلتحدة(، وشّجعت جلنة ادلمثلني الدائم
، هبدؼ التوصُّل إىل توافق يف اآلراء اخلاصة باإلصالح، مبا يف ذلك التوصيات واخليارات قاراحاتاالالنظر يف 

على ذلك، ويف الفارة ادلفضية إىل الدورة اخلامسة  وبناءً . اإلدارةاستعراض  ادلضي قدمًا يف عمليةبشأف كيفية 
ن جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة، عقد أعضاء اللجنة مشاورات رمسية وغري رمسية على السواء بشأف يوالعشر 

 .اإلدارةية استعراض عمل
ادلدير التنفيذي بشأف استعراض ىيكل إدارة موئل األمم ادلتحدة صادر عن تقرير وُقدِّـ  -1
(HSP/GC/25/2/Add.1)  ،بشأف ويشتمل التقرير على تفاصيلإىل رللس اإلدارة يف دورتو اخلامسة والعشرين 

 .68/139وقرار اجلمعية العامة  13/23التقدـ احملرز يف تنفيذ قرار رللس اإلدارة 
بشأف  15/7 القرار يف دورتو اخلامسة والعشرينرللس اإلدارة اعتمد  للمشاورات وادلفاوضات ونتيجةً  -3

إصالح إدارة موئل األمم ادلتحدة، الذي قرر فيو تعزيز الدور الرقايب جمللس اإلدارة وجلنة ادلمثلني الدائمني من 
                                                 

 .1027نيساف/أبريل  3أعيد إصدارىا ألسباب تقنية يف  *
** HSP/GC/26/1. 
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ادلهاـ اليت و الفريق العامل  تشكيلةد يحتدو خالؿ الطلب إىل اللجنة إنشاء فريق عامل معين بالربنامج وادليزانية، 
 .يتعني عليو القياـ هبا

 السابع العادي اجتماعهاأت اللجنة الفريق العامل ادلعين بالربنامج وادليزانية يف أنش ويف وقت الحق -4
دولة عضواً يف رللس  25ويضم الفريق العامل يف عضويتو  .1025حزيراف/يونيو  21 يف الذي عقدواخلمسني، 
من اجملموعات اإلقليمية اخلمس، وجيري  رلموعة كلثالث دوؿ أعضاء  حيث متثل ألمم ادلتحدة، إدارة موئل ا

وكانت ادلشاركة يف اجتماعات الفريق العامل، وال تزاؿ،  تناوب الرئاسة بني اجملموعات اإلقليمية كل ستة أشهر.
 مفتوحًة جلميع الدوؿ األعضاء.

 التقدم الذي أحرزه الفريق العامل -ثانياا 
ويف آذار/مارس  ،1025يف أيلوؿ/سبتمرب ) رمسية اجتماعات أربعة ،منذ إنشائو ،قد الفريق العاملع -5

يف الفارة ما بني )اجتماعات غري رمسية ( وتسعة 1027، ويف شباط/فرباير 1026 وتشرين األوؿ/أكتوبر
الفريق العامل تقارير إىل اللجنة عن طريق رئيسها يف  ويقدـ. (1027وشباط/فرباير  1025حزيراف/يونيو 

مواضيع مثل مراجعة احلسابات والتقييمات، واإلدارة تقارير شاء اللجنة غطت ىذه الومنذ إن ة.عاديال اهتااجتماع
التحوؿ يف تسيري أعماؿ موئل األمم و ادلالية، وإدارة ادلخاطر، وتعبئة ادلوارد، واالساراتيجيات اإلقليمية والوطنية 

 ادلتحدة.
أيلوؿ/سبتمرب  22و 20يومي  ي عقد يف نريويب يفذال ؿ للفريق العاملاألو  يالرمس االجتماعويف  -6

بالنظاـ الداخلي جمللس اإلدارة وادلتطلبات  مسارشداً ، توصل الفريق إىل اتفاؽ بشأف منهجية عملو 1025
يت جر أو عن طريق االنتخاب.  ةنصف سنوي. كذلك وافق الفريق على رئاسة تناوبية 15/7لقرار يف ااحملددة 

 ،مكتب خدمات الرقابة الداخلية عنالصادر  1025 عاـر تقرييف االجتماع ركزت على مناقشات موضوعية 
، وتعبئة ادلوارد، وحتويل األعماؿ والتمركز االساراتيجي. وقدـ ادلايل ووضعوتقييم موئل األمم ادلتحدة، مبا يف ذلك 

من التوصيات إىل ادلدير التنفيذي، مبا يف ذلك بشأف احلاجة إىل تعزيز االتصاالت  الفريق العامل عدداً 
 والعالقات اخلارجية.

آذار/مارس  25و 24يومي  الذي عقد يف نريويب يفالعامل  للفريق جتماع الرمسي الثايااليف أما  -7
مكتب  الصادر عنتقييم الحالة تنفيذ التوصيات الناشئة عن تقرير  علىمناقشاتو يف ركز الفريق  فقد 1026

االساراتيجيات اإلقليمية والوطنية، و أخرى ذات صلة مثل الرقابة،  ومسائل 1025لعاـ خدمات الرقابة الداخلية 
ورة احلادية سيما يف ضوء نتائج الد لتمركز االساراتيجي للربنامج، والواساراتيجية االتصاالت، وحتويل األعماؿ وا

لعاـ  التنمية ادلستدامةوخطة والعشروف دلؤمتر األطراؼ يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ، 
اإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة )ادلوئل الثالث(.  بشأف، والنتائج ادلتوقعة من مؤمتر األمم ادلتحدة 1030

معلومات مستكملة عن حالة تنفيذ التوصيات اليت قدمها الفريق العامل يف اجتماعو  كذلك  قدمت األمانةو 
 األوؿ.

تشرين األوؿ/أكتوبر  7و 6 يومينريويب ، الذي عقد يف للفريق العامل ويف االجتماع الرمسي الثالث -8
بشأف التحديات ورقة من ادلدير التنفيذي يف السابقة وكذلك  ق العامل يف متابعة توصياتو، نظر الفري1026

مقابل القواعد واألنظمة اليت حتكم كيانات  ألمم ادلتحدةاأمانة اليت حتكم نظمة األلقواعد و لاالمتثاؿ على صعيد 
 واستعرض. )ىيئة األمم ادلتحدة للمرأة( ىيئة األمم ادلتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني ادلرأةمثل ‘‘ ىجينة’’

. دةادلايل، وميزانية وإدارة موئل األمم ادلتح الوضعكذلك و  ،الفريق العامل التقدـ احملرز يف تنفيذ برنامج العمل
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قدـ تحسني التوازف بني اجلنسني يف موئل األمم ادلتحدة و لأف تنظر األمانة يف السبل ادلثلى وطلب الفريق العامل 
مجيع الربامج  عنخطية من األمانة مستكملة  معلومات تنقيح منوذج أعمالو. وطلب أيضاً مقارحات بشأف 

 وئل األمم ادلتحدة، من بني أمور أخرى.دلالفرعية 

شباط/فرباير  13و 11 يومي الذي عقد يف نريويب يف للفريق العامل، ويف االجتماع الرمسي الرابع -9
 مبا يف ذلك، 1026عاـ ادلتحدة ل ادلايل دلوئل األمموالوضع ، نظر الفريق يف تنفيذ برنامج العمل احلايل؛ 1027

، مبا يف ذلك 1027-1026حتليل ادليزانية لفارة السنتني و من الربامج الفرعية؛  برنامج معلومات عن كل
 واإليرادات من 1029-1028 للفارة التوقعات ادلتعلقة باإليرادات والنفقات؛ وعرض بشأف مشروع ادليزانية

ىذه ادليزانية غطيها توالنفقات اليت ألمم ادلتحدة لادليزانية العادية يف ة وئل األمم ادلتحددل ادلبالغ ادلرصودة
إىل موئل ادلقدمة حملة عامة عن حالة تنفيذ التوصيات  ادلدير التنفيذي ادلخصصة. وقدـو األساسية وادلسامهات 

لية، ورللس مراجعي األمم ادلتحدة ادلنبثقة عن تقارير ىيئات الرقابة، مبا يف ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخ
مقارح  منقحعمل منوذج تقدمي االجتماع، كرر الفريق العامل طلبو ىذا احلسابات ووحدة التفتيش ادلشاركة. ويف 

توقعاتو يف كذلك حدد الفريق العامل  و دلنظمة. خاصة هبذه اعن خطة عمل جنسانية  دلوئل األمم ادلتحدة، فضالً 
عن تنفيذ التوصيات ادلدرجة يف تقرير وحدة التفتيش ادلشاركة  بأف تقدـ األمانة تقريراً  ىاجتماعو القادـ، وأوص

األمم ادلتحدة جانب برنامج استعراض مدى قبوؿ وتنفيذ توصيات وحدة التفتيش ادلشاركة من ’’ادلعنوف 
إجراًء  مم ادلتحدةموئل األ ، وذلك لكي يتخذ(JIU/ML/2016/9) ‘‘(األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية )موئل

 َعدتمديد واليتها، واقارح أف يػُ لرللس اإلدارة  تقدـ األمانة اقاراحًا إىلأف ب كذلك  أوصى الفريق العاملو  .بشأهنا
 مشروع قرار يف ىذا الصدد.

 المالحظات والستنتاجات - ثالثاا 
مناقشات بني موئل األمم ادلتحدة والدوؿ األعضاء بشأف إجراء إنشاء الفريق العامل عقب جرى  -20

عمل موئل األمم  بشأففيما بني اخلرباء  ةقيدينامية عممناقشات بإجراء احلاجة إىل وضع آلية مبتكرة تسمح 
كماؿ ىياكل اإلدارة احلالية دلوئل استإىل الفريق العامل يهدؼ و ادلنظمة. ىذه ادلتحدة والتحديات اليت تواجهها 

مم ادلتحدة من خالؿ إنشاء حيز دلمثلي الدوؿ األعضاء على أعلى ادلستويات لتحسني دعم تنفيذ برنامج األ
أف لألمانة والدوؿ األعضاء من خالذلا العمل من خالؿ طرح أسئلة وتقدمي اقاراحات بشأف السبل اليت ميكن 

 موئل عمللكبار ممثلي الدوؿ األعضاء زيادة فهم  ل للتحديات. ومن ادلتوخى كذلك أنو نتيجةً  حلوالً معًا د حتد
موئل األمم ادلتحدة بني الدوؿ األعضاء يف األمم  تعزيز صورةادلساعدة يف مبقدورىم كوف يسفاألمم ادلتحدة 

ادلدير التنفيذي، الذي شارؾ يف ادلناقشات اليت جرت  ميثل أولويًة لدىادلتحدة. وعليو، فإف جناح الفريق العامل 
  .يف كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل منذ إنشائو

إىل التعليقات اليت أثريت يف اجتماعات الفريق العامل، وكذلك خالؿ ادلشاورات غري الرمسية  وإضافةً  -22
الفريق العامل )بني  داخل اليقني ـعدوجوه بعض  أف ىناؾ األمانة تدرؾ فإف ،معينني يف الفريقمع أعضاء 

التفاعل بني الدوؿ األعضاء وقد كاف الفريق. هبا بشأف الطريقة اليت ينبغي أف يعمل ( يف األمانةو الدوؿ األعضاء 
تفاقات عملية بشأف سبل ادلضي االوصوؿ إىل للغاية، مما أدى إىل  اً مثمر واألمانة يف اجتماعات الفريق العامل 

إجراء صريح و بشكل أتاح تبادؿ اآلراء  واألكثر محيميةً  اً األصغر حجماالجتماعات  نسقمانة أف األوترى . اً قدم
بيد أف تواجهها ادلنظمة. بالفعل إىل حتسني فهم الدوؿ األعضاء للتحديات اليت  ىأدمما مناقشات مفصلة، 

 ،حسب الطلب تفصيالً بشأف تقارير أكثر مقدمة من بعض الدوؿ األعضاء طلبات ىناؾ  أفالحظت األمانة 
الدوؿ األعضاء يف  الكثرية أصاًل اليت أقرهتا عبء متطلبات اإلبالغزيد مما يـ قبل االجتماعات بوقت كاؼ، قد  تُ 
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 ادلدير التنفيذي إىل أف القيمة الرئيسية للفريق العامل تكمن يف قدرتو على التحرؾوقد أشار منتديات أخرى. 
 .يكل اإلدارييف اذل وإحداث تأثري لطيف السريع

، طلب اجمللس إىل ادلدير التنفيذي تنفيذ التوصيات والتوجيهات ادلقدمة 15/7ويف قرار رللس اإلدارة  -21
من القرار. ويف حني أف ىذا احلكم قد نفذ قدر اإلمكاف،  1من الفريق العامل بشأف ادلسائل ادلبينة يف الفقرة 

رللس اإلدارة وسائل عمل الفريق العامل بغية احلد من بأف يوضح يوصي يرغب يف أف ادلدير التنفيذي فإف 
 من، مع مراعاة القصد األصلي ىذا العمل ىيكل ومضموف وجوىرو  بسري عملواحتماؿ االزدواجية فيما يتعلق 

 إنشائو.

ويف االجتماع العادي الستني للجنة ادلمثلني الدائمني أشاد العديد من ادلمثلني بادلشاركة النشطة للدوؿ  -23
اء واألمانة يف اجتماعات الفريق العامل، والحظوا أف مناقشاتو أدت إىل تعزيز الشفافية والشموؿ األعض

وادلساءلة يف موئل األمم ادلتحدة وتعزيز ىيئات إدارتو. ويود ادلدير التنفيذي أف يعرب عن امتنانو لتفاي ادلشاركني 
بشأف سبل مواصلة حتسني  اإلدارة رللس ، وىو يتطلع إىل مناقشاتالدوؿ األعضاء وكذلك من األمانة من

 العالقة بني األمانة والدوؿ األعضاء.

_______________ 


