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  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2020لعام  األولىالدورة 
 2020 نيسان/أبريل 2 - آذار/مارس 31نيروبي، 

 *من جدول األعمال المؤقت 10البند 
موئل األمم المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية  تنفيذ  

 واإلدارة في األمم المتحدة 

 تنفيذ موئل األمم المتحدة إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة
 ة التنفيذي ةتقرير المدير 

 مقدمة -أواًل 
معلومات عن الخطوات التي اتخذها  وفيرأعدت األمانة هذا التقرير بناًء على طلب المجلس التنفيذي لت -1

اإلجراءات التي اتخذها موئل وتنبع  .  إصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدةموئل األمم المتحدة لتنفيذ  
من االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة    ،على النحو المبين في التقرير  ،األمم المتحدة

ومن    2020-2017( للفترة  A/RES/71/243التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمية )
ذي يجري كل أربع سنوات  في سياق االستعراض الشامل ال ةاألمم المتحدة اإلنمائي إعادة تنظيم منظومة

(A/RES/72/279)،  المنظومة اإلنمائية إلى تعزيز فعالية وكفاءة األمم المتحدة من خالل إصالح    يانيسع  نذيلال
 .واإلدارة

عززت األمم المتحدة دور المنسق  ،للسياساتالذي يجرى كل أربع سنوات استجابة لالستعراض الشامل و  -2
 ،مباشرة إلى المكتب التنفيذي لألمين العام متقاريره ون قدميلكل بلد  متفرغينخمسة موظفين  أتاحتحيث  ،المقيم

 مصاحبة ورقات  وسبعالتنمية المستدامة  من أجلإطار األمم المتحدة للتعاون  وقدمت. مكتب التنسيق اإلنمائي
  2030تمكين المنسقين المقيمين من إبرام اتفاقات مع الحكومات المضيفة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    بهدف

 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
بين  مشتركاً  نظاماً  ،بصفتها رئيسة مجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،أنشأت نائبة األمين العامو  -3

اإلضافة إلى الجهود  . وباإلقليمي والعالمي لدعم األفرقة القطرية التي يقودها المنسق المقيم  المستويينالوكاالت على  
لتحقيق التكامل سعت األمم المتحدة جاهدة  ،المتضافرة لتحقيق الالمركزية وتوحيد العمليات على المستوى القطري 

اإلنسانية والسالم واألمن والتنمية في المنظمة. كما أنشأت مجموعة ابتكارات األعمال  الفروع المعنية بالشؤون  بين
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  واحد لكل فريق قطري لألمم المتحدة والنظر  “دعم إداري مكتب  ”والتي تشمل أهدافها إنشاء    ،المشتركة بين الوكاالت
 .في الدول الجزرية الصغيرة النامية، مبدئيًا األقطارفي إنشاء مكاتب متعددة 

 القطري واإلقليمي والعالمي الصعدتنفيذ اإلصالح على  -ثانياً 
عملية تنفيذ اإلصالح التي اضطلع بها موئل األمم المتحدة حتى اآلن مكتب االتصال في نيويورك  قاد -4

)دون اإلقليمية(   األقطارويجري اآلن إدخال تغييرات على األفرقة القطرية والمتعددة  ،ةالتنفيذي ةومكتب المدير 
 ةالقطري المستوياتمكن تقسيم هذه اإلجراءات على . ويوالممثلين اإلقليميين بموجب الهيكل التنظيمي المنشأ حديثاً 

 العالمي على النحو التالي: المستوى  و  ةواإلقليمي
 المستوى العالمي -ألف

 العالمي ما يلي:على المستوى  المنظومة اإلنمائية يتضمن تنفيذ إصالح  -5
اعتمدها مجلس التي على نطاق منظومة األمم المتحدة لتنمية الحضرية المستدامة ااستراتيجية  )أ( 

 ؛ 2019مايو /الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق في أيار
لمجموعة األمم المتحدة للتنمية التابعة المشاركة الفعالة في مجموعات النتائج االستراتيجية  )ب(

البيانات و ؛  المتكاملالسياساتي  الدعم  المعنية ب( تنفيذ أهداف التنمية المستدامة )بما في ذلك أفرقة العمل  1) المستدامة  
اإلنسان وجدول األعمال المعياري؛ واالنتقال  عدم ترك أي أحد خلف الركب وحقوق و واإلبالغ مع التركيز القطري؛ 

 ( الشراكات؛4( األعمال؛ )3( التمويل؛ )2)  ؛(والتعافي
إطار األمم المتحدة للتعاون   وضعاألفرقة العاملة بين الوكاالت التي تدعم في  النشطةالمشاركة  )ج(

المتعلق  بالمصاح النصالمصاحبة بما في ذلك  النصوص  المذكرة التوجيهية بشأنمن أجل التنمية المستدامة و 
 .التحليل القطري المشترك )الذي يترأسه موئل األمم المتحدة(ب
 السالم واألمن والمسائل اإلنسانية واإلنمائية ما يلي: مسائلالتكامل لأنشطة  وتتضمن -6

في  المؤرخة  “األمم المتحدة واألرض والنزاع”وضع المذكرة التوجيهية لألمين العام المعنونة  )أ( 
 ؛وتنسيق تنفيذ المذكرة التوجيهية ، 2019مارس /آذار

فيما يتعلق التعاون مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم التابعة لألمم المتحدة في الصومال  )ب(
 ؛ الشباب والسالم واألمنب

 بالشؤون المعنية العضوية النشطة في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت واللجنة التنفيذية  )ج(
 اإلنسانية.

 أنشطة إصالح اإلدارة ما يلي: وتتضمن -7
التابع لمجموعة   في مجال األعمالالنتائج االستراتيجية لالبتكارات المعني بفريق الالمشاركة في  )أ( 

 ؛األمم المتحدة للتنمية المستدامة
والمشاركة مع اللجنة االستشارية لشؤون   ،سنتين إلى ميزانية سنويةالفترة االنتقال من ميزانية  )ب(

 اإلدارة والميزانية.
 المستوى اإلقليمي -باء

 على المستوى اإلقليمي ما يلي:المنظومة اإلنمائية يتضمن تنفيذ إصالح  -8
األمم المتحدة للتنمية بنشاط في مجموعات المكاتب اإلقليمية لموئل األمم المتحدة مشاركة  )أ( 

 ؛المستدامة
 ؛ةوآليات التكامل اإلقليمي القضاياوالتحالفات القائمة على  ةالمشاركة في آليات التعاون اإلقليمي )ب(
 مواءمة األنشطة مع اللجان االقتصادية اإلقليمية في كل منطقة. )ج(
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آلية لتنسيق التكامل بين قضايا السالم  ويمر الهيكل اإلقليمي لألمم المتحدة بمرحلة انتقالية ولم تنشأ بعد  -9
 واألمن والمسائل اإلنسانية واإلنمائية على الصعيد اإلقليمي. 

 أنشطة إصالح اإلدارة ما يلي: وتتضمن -10
من خالل فريق االستعراض الداخلي   ،استعراض األصول اإلقليمية لألمم المتحدةالمشاركة في  )أ( 

 ؛لموئل األمم المتحدة
 توصيات استعراض المكاتب من أجل تنفيذالمشاركة في الفريق العامل المشترك بين الوكاالت  )ب(

 ؛مع التركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية ،األقطارمتعددة 
للمكاتب دون اإلقليمية لموئل األمم المتحدة )انظر  المقررمكاسب الكفاءة من خالل اإلنشاء  )ج(

 القسم جيم أدناه(. 
 القطري مستوى ال -جيم

 على المستوى القطري ما يلي:المنظومة اإلنمائية تنفيذ إصالح  يتضمن -11
نيويورك والمكاتب القطرية والمكاتب في تصال االمساهمة مقر موئل األمم المتحدة ومكتب  )أ( 

 ؛ التنمية المستدامة من أجلاألمم المتحدة للتعاون وإطار  المشتركاإلقليمية في التحليل القطري 
دمات استجابة موئل األمم المتحدة لطلبات الدول األعضاء والمنسقين المقيمين على الخ )ب(

  ، واالقتصاد الحضري  ، االستشارية في مجال السياسات والمساعدة التقنية بشأن السياسات الحضرية الوطنية
والمسائل   ،المستوطنات غير الرسمية  أحوالوتحسين    ،والخدمات األساسية الحضرية  ،والتخطيط الحضري   ،ألراضياو 

 الحضرية ذات الصلة. 
 السالم واألمن والمسائل اإلنسانية واإلنمائية ما يلي: مسائلالتكامل لأنشطة  وتتضمن -12

الشباب فيما يتعلق بفي الصومال لشؤون السياسية وبناء السالم األمم المتحدة ل التعاون مع إدارة )أ( 
 ؛ والسالم واألمن
الجئي مع  ،بنغالديش ،لحقوق اإلنسان في كوكس بازار ةالسامي يةالعمل بالتعاون مع المفوض )ب(

 ؛المخيمات خارجلمستوطنات االروهينجا بشأن تخطيط 
فيما  ،كينيا ،في مخيم كاكوما لالجئين لحقوق اإلنسان ةالسامي يةالمفوضبالتعاون مع العمل  )ج(

 المخيمات. خارجلمستوطنات اتخطيط يتعلق ب
 أنشطة إصالح اإلدارة ما يلي: وتتضمن -13

 ؛المقررةتحسين القدرة على االستجابة من خالل المكاتب دون اإلقليمية  )أ( 
التي تمكن موئل األمم المتحدة من تقديم   المقررةمكاسب الكفاءة المرتبطة بالمكاتب دون اإلقليمية   )ب(

المنسقين و فرقة األمم المتحدة القطرية لفائدة أالدعم السياساتي المتكامل والمساعدة التقنية على المستوى القطري 
 المقيمين.

 دور مكاتب موئل األمم المتحدة -ثالثاً 
 نيويوركفي تصال االمكتب  -ألف

المتحدة في نيويورك من خالل عمليات متعددة مشتركة بين الوكاالت لتنفيذ بدأت إصالحات األمم  -14
لتعزيز  ،72/279و  71/243على النحو المنصوص عليه في قراري الجمعية العامة  ،توصيات الدول األعضاء

التي ال يوجد    ،ةمثل موئل األمم المتحد   ،عتمد كيانات األمم المتحدة. وتالمنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة
المشتركة بين الوكاالت.  المنابرعلى مكاتب االتصال في نيويورك لتمثيلها في تلك  أساساً  ،مقرها في نيويورك

اقتصرت مشاركة موئل األمم المتحدة في عملية إصالح األمم المتحدة بشكل رئيسي على   ،2018خالل عام و 
 .كتب االتصال في نيويوركفي نيروبي وم ةالتنفيذي ةمكتب المدير 
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 نيروبي في المكاتب القطرية واإلقليمية -باء
واإلدارة( في كانون  ،األمن/ والسالم ،)التنميةصالحات األمم المتحدة إل ةالرسمي ت الصفةوضععندما  -15

 مع مكاتب ،بما في ذلك موئل األمم المتحدة ، نيويورك مختلف الكيانات في مكاتب  عملت ،2019يناير /الثاني
كبار مديري  ويستجيب. والمكاتب القطريةالمكاتب اإلقليمية مع وكذلك  ،الرئيسية الموجودة خارج نيويورك هااتمقر 

ويشارك جميع الممثلين اإلقليميين لموئل األمم المتحدة في مجموعات   ،صالحات األمم المتحدةإلموئل األمم المتحدة  
الممثلون القطريون لألمم   أجرى   ،2019ي عام  . وفالتعاون اإلقليمي  ومنابراألمم المتحدة اإلقليمية للتنمية المستدامة  

. التنمية المستدامة  من أجلاألمم المتحدة للتعاون  أطر  وضعوا  تحليالت قطرية مشتركة جديدة و   بلداً   13المتحدة في  
اهم موظفو موئل األمم المتحدة في المكاتب اإلقليمية والقطرية في الجهود التي يبذلها المنسقون المقيمون في  وس

عزز إعادة  . وتمن خالل توفير البيانات واألدوات التحليلية والمشورة في مجال السياسات الثالثة عشرتلك البلدان 
بما في ذلك الجهود التي يبذلها  ،المتحدة على المستوى القطري هيكلة البرنامج قدرته على دعم منظومة األمم 

في    في مجال التنمية المستدامةللتعاون  األمم المتحدة  مشتركة وأطر  القطرية  التحليالت  الالمنسقون المقيمون إلعداد  
 . 2020في عام   بلداً  57

 تنفيذ التكافؤ بين الجنسين -رابعاً 
 ووه  ،عمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أعد موئل األمم المتحدة خطة   -16

 وفر إعادة تنظيم البرنامج فرصة لتسريع هذا التنفيذ.. وتتنفيذهاالتزامًا تامًا ب ملتزم
 التنفيذعن مسؤولية ال -خامساً 

 اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدةصالح المنظومة  المسؤولية الفعلية عن تنفيذ موئل األمم المتحدة إل  تقع -17
رغم أن أنشطة التنفيذ  ،ومكتب االتصال في نيويورك ةالتنفيذي ةعلى عاتق مكتب المدير بحكم الواقع و حتى اآلن 

عدد من المكاتب القطرية والممثلين اإلقليميين وكبار المديرين في مقر موئل   أيضاً اآلن    االمتعمقة أصبح يضطلع به
 األمم المتحدة في نيروبي.

 تأثير إصالحات األمم المتحدة على الهيكل التنظيمي لموئل األمم المتحدة -اً سادس
 نيويوركفي تصال االمكتب  -ألف

 اعتمد موئل األمم المتحدة هيكالً   ،شهراً   12  استمرتوعقب عملية تشاورية    ،2020يناير  /في كانون الثاني -18
الذي  ،مكتب االتصال في نيويورك عن موئل األمم المتحدة  سيستعيض ،كجزء من هذا الهيكلو . جديداً  تنظيمياً 

مدير   ي يرأسهالذ ،للتنسيق على نطاق المنظومة كتب االتصال في نيويوركبم ،1- مدير من الرتبة مد اً يرأسه حالي
من وظائفه األساسية المتعلقة بالشؤون الحكومية الدولية والتنسيق بين  كجزء ،ويتولى المكتب الجديد. 2-برتبة مد
 عن تنفيذ إصالحات األمم المتحدة. المسؤولية ،الوكاالت

 اللجنة التنفيذية -باء
 ةتتألف من المدير و   ،اً حديثمشكلة  لجنة تنفيذية    ةالتنفيذي  ةالمدير رأس  تس  ،الجديدفي إطار الهيكل التنظيمي   -19

 تكون إصالحات األمم المتحدة بنداً . وسكبار المديرينمن وأربعة  الديوانورئيس  ةالتنفيذي ةونائب المدير  ةالتنفيذي
 على جدول أعمال االجتماعات الشهرية للجنة التنفيذية. دائماً 

 المستوى اإلقليميلى تفويض المسؤولية عن البرمجة إ -جيم
بل سيمتد إلى رؤساء المكاتب دون   ،النظر في إصالحات األمم المتحدة على كبار المديرينلن يقتصر  -20

بصمته على المستوى اإلقليمي لتعزيز دوره في إصالحات موئل األمم المتحدة    وسينقح.  اإلقليمية والممثلين اإلقليميين
كجزء من الهيكل التنظيمي و .  التنمية والسالم  بيناإلدارة والصلة المشتركة  و   ،األمم المتحدة من حيث صلتها بالتنمية

من  . و (1-قليمي )مداإلممثل وظيفة ال( ب1-المدير اإلقليمي )مدوظيفة عن موئل األمم المتحدة  استعاض ،الجديد
 ومنابرللتنمية المستدامة اإلقليمية األمم المتحدة قدرة البرنامج على خدمة مجموعات  يعززأن هذا التطور  شأن
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عن    تتولى المسؤوليةفي المنطقة    كجهة تنسيقوالعمل    القضاياقيادة التحالفات القائمة على    وعلى  ،ةالتعاون اإلقليمي
 . للتنمية الحضرية المستدامةتنفيذ استراتيجية منظومة األمم المتحدة 

الممثل اإلقليمي التعاون في   عززسي   ،للتنمية المستدامةاإلقليمية األمم المتحدة مجموعات كعضو في و  -21
  ،واللجان االقتصادية اإلقليمية  ةاألمم المتحدة اإلنمائي  لمنظومةالمنطقة بين موئل األمم المتحدة واألعضاء اآلخرين  

العاملة في  اإلنسانية المنظمات و التعاون بين موئل األمم المتحدة وبعثات حفظ السالم والبعثات السياسية  ميسراً 
 ،اإلقليمياالستعراض و األعمال  المعنية باالبتكارات في مجالاإلقليمية مجموعة الكعضو نشط في و قة. المنط

 في توحيد أصول األمم المتحدة على المستوى القطري. اً سيساهم الممثل اإلقليمي أيض
 لى المستوى دون اإلقليميتفويض المسؤولية عن البرمجة إ -دال

البرمجة من المستوى المسؤولية عن سينقل موئل األمم المتحدة أيضًا  ،الهيكل التنظيمي الجديدفي إطار  -22
اإلقليمي إلى المستوى دون اإلقليمي. ويهدف هذا التطور إلى زيادة قدرة موئل األمم المتحدة على توفير الخبرة 

زيز التنسيق مع أفرقة األمم المتحدة التقنية للدول األعضاء في مجال التنمية الحضرية المستدامة من خالل تع
قوم بذلك عن طريق إنشاء مكاتب دون إقليمية لموئل األمم يالقطرية والمنسقين المقيمين على المستوى القطري. وس

.  بلدانستة و أربعة وح بين عدد يتراعن  المسؤوليةكل مكتب دون إقليمي  يتولىأن  المتوخىالمتحدة تدريجيًا. ومن 
برنامج شامل للتنمية   لوضعيعمل موئل األمم المتحدة مع المنسق المقيم وفريق األمم المتحدة القطري في كل بلد  وس

 لسياق الخاص لذلك البلد. يتناسب مع الكي  اً خصيص يصممالحضرية المستدامة 
إلى تزايد طلب الدول األعضاء على الخدمات االستشارية في   التوسع الحضري السريعأدى ظهور قد و  -23

االحتفاظ   يمكنهال    ،كبرنامج تقني متخصصالموئل  مجال السياسات والمساعدة التقنية من موئل األمم المتحدة. ولكن  
لطلب مع الحفاظ على  لتلبية امكاتب دون إقليمية  البرنامج  ل  ي شغ   س  ، . وبالتاليبلداً   120بمكاتب قطرية في أكثر من  

دعم المنسقين المقيمين واألفرقة القطرية لألمم المتحدة على المستوى القطري للنهوض سيو   ،بصمة إدارية خفيفة نسبياً 
 بإصالحات األمم المتحدة.

 المتحدةآثار إصالحات األمم المتحدة على ميزانية موئل األمم  -سابعاً 
االستشارية في  مه من الخدمات ما يقدمواءمة لإن قدرة موئل األمم المتحدة على تغيير نموذج أعماله  -24

ستتطلب أن يعود  إصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدةمجال السياسات والمساعدة التقنية مع 
.  2011لألغراض العامة التي تمتع بها قبل عام  المخصصة للمساهمات الطوعية   األعلىالبرنامج إلى المستويات 

فإن البرمجة الفعالة على المستوى دون اإلقليمي التي تجمع بين العمل المعياري  ،موضح أعالهومثلما ما هو 
ألمم المتحدة والمنسقين المقيمين من تزويد الدول األعضاء  األفرقة القطرية لن مك  ست   لموئل األمم المتحدة لتنفيذيوا

يتطلب هذا النهج  . وسالمستدامة  بالخدمات االستشارية في مجال السياسات والمساعدة التقنية بشأن التنمية الحضرية
من األموال الطوعية  كممثلين إقليميين العاملين الموظفين العاملين في المكاتب دون اإلقليمية و  أن ت دفع مرتبات

من   الممولةكبيرة من المشاريع  حافظة تعهد مواصلة توقع موئل األمم المتحدة . ويلألغراض العامةالمخصصة 
على المستوى القطري بتمويل من  منفذةتقني )مشاريع التعاون المخصصة وصناديق الطوعية و الصناديق ال خالل 

البرنامج زيادة األموال   غير أنه سيتعين علىالتنمية متعددة األطراف ووكاالت التعاون اإلنمائي الثنائية(.  مصارف
  مالية عامة احتياطيات بماليين دوالر  5لألغراض العامة من األرقام السنوية الحالية البالغة المخصصة الطوعية 

مليون دوالر   34عندما بلغت حوالي  ،2011عام التي كانت عليها في مستويات الدوالر إلى  مليون  1,3 قدرها
 مليون دوالر. 25 قدرهامالية عامة احتياطيات ب ًا،سنوي

 البرامج والمشاريع التي يديرها موئل األمم المتحدة -ثامناً 
 مليون دوالر  220 بقيمةحافظة مشاريع سنوية موئل األمم المتحدة  تعهد ، خالل العشرين سنة الماضية -25

في مجموعة واسعة    تقنيةخبرات موظفي المستوطنات البشرية من ذوي الخبرة ال  منالمشاريع    وتستفيد.  في المتوسط
والمياه والصرف   ،ونظم حيازة األراضي ،بما في ذلك التخطيط الحضري  ،من مجاالت التنمية الحضرية المستدامة

  ات والتشريعات الحضرية والسياس ، واإلسكان ميسور التكلفة ،واالقتصاد الحضري والتمويل ،والتنقل ، الصحي
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المخصصة  الطوعية  الصناديقالموظفون الممولون من الميزانية العادية ومن ي سهم  ومع ذلك،. الوطنية الحضرية
 فهم يعززون في هذه المشاريع.   كبيراً إسهاماً مباشرة من خالل المشاريع تكاليفهم ال ت دفع  ذينالألغراض العامة ل

  ، وعمليات تصحيح المسارتحسينات المديري المشاريع في إجراء  ون ساعديو  ،األداء ون رصديو  ،المشاريعجودة 
 منابرجميع هذه التحسينات من خالل  يزيدون من توافر مكما أنه ،أفضل الممارسات ون وثقياالتجاهات و  للون حيو 

 . ةوالعالمي ةواإلقليمي  ةالوطني المعارفالدعوة وتبادل 
____________ 


