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البند  9من جدول األعمال املؤقت

أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات
البشرية ،مبا يف ذلك مسائل التنسيق

تقرير جلنة املمثلني الدائمني عن عملها خالل فرتة ما بني الدورات
إضافة
مذكرة من األمانة
حتيل األمانة يف هذه املذكرة إىل مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل تقرير جلنة املمثلني الدائمني
بشأن اجتماعها العادي الثاين والسبعني يف إطار عملها للفرتة .2019-2017

أولا -مقدمة
 -1عقدت جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة اجتماعها العادي الثاين والسبعني يف 10
نيسان/أبريل .2019

اثنيا -الجتماع العادي الثاين والسبعون ١٠ ،نيسان/أبريل ٢٠١٩
يف االجتماع الثاين والسبعني ،أطلعت املديرة التنفيذية جلنة املمثلني الدائمني على التطورات املتعلقة
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هبيكل اإلدارة واإلصالح الداخلي ملوئل األمم املتحدة ،واألعمال التحضريية للدورة األوىل جمللس اإلدارة اجلديد
ملوئل األمم املتحدة ،ومجعية موئل األمم املتحدة ،والوضع املايل للربانمج.
وفيما يتعلق إبصالح اإلدارة يف موئل األمم املتحدة ،سلطت الضوء على اعتماد اجلمعية العامة ،يف 20
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كانون األول/ديسمرب  ،201٨القرار  ،239/73الذي وافقت فيه على هيكل إدارة جديد ملوئل األمم املتحدة،
ابعتبار ذلك إجنازا رئيسيا .فبالنظر إىل أن الدول األعضاء ظلت تستعرض هيكل إدارة موئل األمم املتحدة ملدة
 14عاما ،يشكل اعتماد القرار إجنازا كبريا حققته الدول األعضاء ويشري إىل مستقبل مشرق للمنظمة ،اليت
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ستواصل التحسن يف سرعة أدائها وكفاءهتا وفعاليتها ومستوى املساءلة والشفافية هبا وأمهيتها يف جماهلا ،يف ظل
هيكل إدارهتا اجلديد.
ومتشيا مع القرار  ،239/73واصلت األمانة جهودها الرامية إىل إعادة هيكلة وإصالح موئل األمم
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املتحدة من أجل ضمان مالءمته للغرض منه واستعداده لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 2025-2020
اليت وافقت عليها اللجنة .واسرتشدت عملية اإلصالح بوثيقة معنونة ”اإلطار التوجيهي لعملية التغيري يف موئل
األمم املتحدة :التغيري من أجل زايدة التأثري“ ،وستكتمل حبلول  31كانون األول/ديسمرب .2019
وأجريت مراجعة مالية وإدارية ملوئل األمم املتحدة ،ومت االنتهاء من املشروع األول لتقرير املراجعة يف 31
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آذار/مارس  .2019وستنظر املديرة التنفيذية ،استنادا إىل التقرير ،وابلسلطة املفوضة من األمني العام ،يف كيفية
حتسني اإلدارة والعمليات والتمويل ومجع األموال.
وفيما يتعلق ابلدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة ،تواصلت املديرة التنفيذية مع اجملموعات اإلقليمية
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يف آذار/مارس  2019يف إطار التحضري للدورة ،وأبلغتهم أن األهداف الرئيسية للدورة األوىل تتمثل يف حشد
الدعم السياسي واملايل القوي للجمعية وبناء التحالفات االسرتاتيجية من أجل تعزيز مكانة موئل األمم املتحدة
بوصفه مركزا للتفوق ورائدا عامليا يف جمال التوسع احلضري واملستوطنات البشرية .إال أن متويل الدورة مازال يشكل
ِّ
صت للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة املكون من  5٨عضوا لن تكفي
حتداي رئيسيا ،ألن األموال اليت ُخص َ
لعقد الدورة األوىل جمللس إدارة جديد له عضوية عاملية .وقدمت املديرة التنفيذية عرضا عاما للميزانية املقررة للدورة
األوىل للجمعية ،اليت نقحتها األمانة بعد إجراء مشاورات مع املكتب املوسع ،والبالغة  2.2مليون دوالر ،مبا يشمل
عجزا قدره  1.3مليون دوالر .وتضمنت امليزانية تكاليف سفر قدرها حوايل  500 000دوالر لدعم مشاركة أقل
البلدان منوا يف الدورة ،وكذلك تكاليف مرتبطة ابملوظفني واملعدات واخلدمات التعاقدية وغريها من اخلدمات الالزمة
للدورة .وسلطت الضوء على برانمج الدورة ،فأشارت إىل أن األمانة استعرضت الربانمج على أساس التعليقات
الواردة من أعضاء املكتب املوسع وترحب أبي تعليقات إضافية على الربانمج املقرتح .وموضوع الدورة
هو ”االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية :التعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
وأهداف التنمية املستدامة“.
وأشار رئيس اللجنة إىل أن اجلمعية العامة أيدت ،يف قرارها  239/73املؤرخ  20كانون األول/ديسمرب
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 ،201٨النتائج والتوصيات املتعلقة بتغيري هيكل اإلدارة يف موئل األمم املتحدة اليت قدمها الفريق العامل املفتوح
العضوية املنشأ عمال بقرار اجلمعية العامة  ،226/72وقررت حل جملس إدارة موئل األمم املتحدة واالستعاضة
عنه جبمعية موئل األمم املتحدة .وذكر أن املكتب اجتمع ،يف إطار التحضري للدورة األوىل للجمعية ،أربع مرات
يف عام  2019يف شكل موسع مشل أعضاء املكتب ورؤساء وممثلي اجملموعات اإلقليمية والسياسية ،وذلك ملناقشة
املسائل املتصلة ابلدورة .وانقشت اللجنة الفرعية بعض توصيات املكتب يف اجتماع ُعقد يف  25كانون الثاين/يناير
 ،2019مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت للدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة ونظامها الداخلي .وانقش
املكتب املوسع ،يف اجتماعه املعقود يف  9نيسان/أبريل ،مشروع الربانمج والشكل وتقديرات امليزانية املتعلقني
ابلدورة وقدم توصيات هبذا الشأن إىل األمانة .وقال إن املكتب املوسع سيجتمع مرة أخرى للنظر يف حالة امليزانية
فيما يتعلق ابلدورة األوىل للجمعية ،هبدف ضمان جناح الدورة.
ووجه الرئيس االنتباه كذلك إىل قائمة غري حصرية ابإلجراءات املتوقع أن تتخذها مجعية موئل األمم
-٨
املتحدة واجمللس التنفيذي يف دورهتما األوىل ،مبا يف ذلك البت يف مشاريع املقررات ومشاريع القرارات ،واعتماد
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إعالن وزاري ،واعتماد النظام الداخلي ،وانتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي ،يف مجلة أمور أخرى .ويف هذا الصدد،
أوضح الرئيس أن مشروع القرار املتعلق بربانمج العمل وامليزانية لعام  2020سينظر فيه اجمللس التنفيذي متهيدا
الحتمال اعتماده.
واتفقت اللجنة على أن يُعهد إىل اللجنة الفرعية بوضع الصيغة النهائية ملشروع النظام الداخلي لكل من
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اجلمعية واجمللس التنفيذي يف الفرتة املفضية إىل الدورة األوىل ،وعلى حتديد يوم  30نيسان/أبريل 2019
بوصفه ”موعدا هنائيا مبدئيا“ ِّ
تقدم حبلوله الدول األعضاء أي مشاريع قرارات أو مقررات إضافية من املقرر أن
تنظر فيها اجلمعية واجمللس التنفيذي يف الدورة األوىل ،وذلك لتيسري مناقشات اللجنة الفرعية بشأن مجيع مشاريع
القرارات ومشاريع املقررات يف الفرتة السابقة للدورة.
سرت َشد ابلنظام الداخلي للجمعية العامة يف توجيه أعمال هيئات إدارة موئل
 -10وقررت اللجنة أيضا أن يُ َ
األمم املتحدة ريثما يتم اعتماد النظام الداخلي جلمعية موئل األمم املتحدة واجمللس التنفيذي.
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وكلفت اللجنة الرئيس بتيسري املشاورات املتعلقة مبشروع إعالن وزاري يف إطار اللجنة الفرعية.

 -12وحث الرئيس اجملموعات اإلقليمية على اختيار مرشحيها لدى مكتب مجعية موئل األمم املتحدة واجمللس
التنفيذي حبيث تكون القوائم جاهزة قبل أسبوع من افتتاح الدورة األوىل .وأكد أن الدول األعضاء مل تقرر بعد ما
إذا كان مكتب مجعية موئل األمم املتحدة ينبغي أن يتألف من مخسة أم من عشرة أعضاء ،وأشار إىل أن شاغلي
مناصب املكتب سيعيَّنون على غرار منط التناوب اجلغرايف املطبق على جملس اإلدارة .ووفقا لذلك ،سيُختار رئيس
مجعية موئل األمم املتحدة من بني دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وسيُختار املقرر من بني دول آسيا
واحمليط اهلادئ.
 -13وفيما يتعلق ابلوضع املايل ملوئل األمم املتحدة ،أفادت املديرة التنفيذية أبن صندوق األغراض العامة
اخلاص مبؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية ،خالل عام  ،201٨مل يتلق سوى  6ماليني دوالر
من أصل ميزانية معتمدة قدرها  13مليون دوالر ،وتكبد نفقات بلغت  6.2ماليني دوالر .وتلقى موئل األمم
املتحدة وأنفق مبلغ الـ ـ  13مليون دوالر الوارد من امليزانية العادية لألمم املتحدة .وتلقى حساب تكاليف دعم
الربانمج مبلغ  10.4ماليني دوالر من أصل مبلغ  13.2مليون دوالر املدرج يف امليزانية وتكبد نفقات بلغت
 11.9مليون دوالر .وتلقى حساب األغراض اخلاصة للمؤسسة مبلغ  4٨.2مليون دوالر من أصل مبلغ 65.7
مليون دوالر املدرج يف امليزانية وتكبد نفقات قدرها  40.٨مليون دوالر .وأخريا ،تلقى صندوق التعاون التقين مبلغ
 116.٨مليون دوالر ،من أصل مبلغ  14٨.2مليون دوالر املعتمد ،وتكبد نفقات بلغت  113.3مليون دوالر.
 -14وقالت املديرة التنفيذية إن العجز اخنفض من مبلغ  5.5ماليني دوالر يف عام  2017إىل  1.7مليون
دوالر يف عام  ،201٨ويعود الفضل يف ذلك جزئيا إىل مسامهات التمويل غري املخصص املقدمة من الدول
األعضاء .إال أن هناك حاجة ماسة إىل مسامهات إضافية غري خمصصة للربانمج ،حيث إن الدعم مازال غري كاف
للعمل املعياري الذي يضطلع به موئل األمم املتحدة ،والذي ُُي َّول من خالل املسامهات غري املخصصة .ومازال
حتقيق التوازن بني األموال املخصصة وغري املخصصة أمرا ابلغ األمهية.
 -15وقُ ِّدمت إحاطة إىل اللجنة بشأن التقرير املرحلي السنوي لعام  201٨عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية

للفرتة  2019-2014وبشأن برانمج العمل للفرتة  .2019-201٨ومشلت اجلوانب البارزة للتقرير املرحلي
السنوي اإلجنازات املؤسسية والربانجمية اليت حققتها مجيع الوحدات التنظيمية ملوئل األمم املتحدة يف عام 201٨
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وكذلك التقدم احملرز والنتائج احملققة على الصعد دون الوطنية والوطنية والعاملية مقابل املؤشرات املستهدفة للفرتة
.2019-201٨
 -16وقُ ِّد َمت إحاطة إىل اللجنة بشأن األعمال التحضريية للدورة العاشرة للمنتدى احلضري العاملي ،اليت
ستعقد يف أبو ظيب يف الفرتة من  ٨إىل  13شباط/فرباير  ،2020يف إطار موضوع ”مدن الفرص  -الربط بني
الثقافة واالبتكار“ الذي وافقت عليه اللجنة.
 -17وقُ ِّد َمت إحاطة إىل اللجنة بشأن التعاون بني موئل األمم املتحدة واالحتاد األورويب على مدى أكثر من
عقد من الزمن ،مع الرتكيز على التحول من شراكة بني جهات ماحنة ومتعاقدة إىل شراكة معرفية اسرتاتيجية.
 -1٨وانتخبت اللجنة ابلتزكية السيد تشوي يونغان ،املمثل الدائم جلمهورية كوراي لدى موئل األمم املتحدة،
بوصفه انئبا لرئيس اللجنة للفرتة املتبقية من الفرتة .2019-201٨

 -19وأحاطت اللجنة علما ابلتقرير عن أعمال جلنتيها الفرعيتني.
____________
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