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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 

، مبا رانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةأنشطة ب
 يف ذلك مسائل التنسيق

 عمل جلنة املمثلني الدائمني خالل فرتة ما بني الدورات
 إضافة

 ابلربانمج وامليزانيةالفريق العامل املعين 
 الرئيستقرير 

 معلومات أساسية - أولا 
اعتمد جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( يف دورته اخلامسة  -1

اإلدارة بشأن إصالح إدارة موئل األمم املتحدة، الذي قرر فيه تعزيز الدور الرقايب جمللس  25/7والعشرين القرار 
وجلنة املمثلني الدائمني من خالل الطلب إىل اللجنة إنشاء فريق عامل معين ابلربانمج وامليزانية، وحتديد تشكيلته 

 واملهام اليت يتعني عليه القيام هبا.
وبناًء على ذلك، أنشأت اللجنة الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية يف اجتماعها العادي السابع  -2

 .2015حزيران/يونيه  12، الذي عقد يف واخلمسني
، بشأن إصالح إدارة موئل األمم املتحدة 2٦/1واعتمد جملس اإلدارة يف دورته السادسة والعشرين القرار  -3

ومتديد والية الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية، ومبوجبه مدد والية الفريق العامل وقرر أن يستعرض تنفيذ 
يف الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة، وحينها سيتخذ قرار بشأن استمرار أنشطة  2٦/1و 25/7القرارين 

 الفريق العامل.
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عن العديد من االجتماعات  فضالً  2015اجتماعات رمسية منذ عام  ةوعقد الفريق العامل ما جمموعه ست -4
 غري الرمسية.

 ك تقاريره، على الرابط:وميكن االطالع على معلومات عن الفريق العامل، مبا يف ذل -5
https://unhabitat.org/cpr-workinggroup/. 

 ٢٠١٩-٢٠١٧التقدم الذي أحرزه الفريق العامل يف الفرتة  - اثنياا 
، أقرت جلنة املمثلني الدائمني قائمة املمثلني 2٦/1عقب متديد والية الفريق العامل مبوجب القرار  -٦

يف اجتماعيها العاديني، اخلامس والستني الذي عقد يف  2019-2017اإلقليميني للفريق العامل للفرتة 
 ، على النحو التايل:2017والسادس والستني الذي عقد يف أيلول/سبتمرب  2017حزيران/يونيه 

 الدول األفريقية: أوغندا، زمبابوي، مصر؛ (أ)
 دول آسيا واحمليط اهلادئ: الياابن، العراق، الصني؛ (ب)
 اراي، رومانيا؛دول أورواب الشرقية: بولندا، هنغ (ج)
 دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: األرجنتني، الربازيل، املكسيك؛ (د)
 دول أورواب الغربية ودول أخرى: أملانيا، فرنسا، الوالايت املتحدة األمريكية. (ه)

وعقد الفريق العامل اجتماعني رمسيني بعد الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة اليت عقدت يف  -7
 .2017أاير/مايو 

تشرين  12و 11، يف يومي 2015وعقد الفريق العامل اجتماعه الرمسي اخلامس، منذ إنشائه يف عام  -8
املايل ملوئل األمم املتحدة، وحالة تنفيذ . ويف ذلك االجتماع، انقش الفريق العامل الوضع 2017األول/أكتوبر 

، وتقييم الفريق املستقل الرفيع املستوى ملوئل األمم 2019-2014برانمج العمل واخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
توصيات اليت ال. كذلك انقش الفريق حالة تنفيذ 201٦املتحدة، وحساابت موئل األمم املتحدة للسنة املالية 

 .ةالتنفيذي ةامل إىل املدير قدمها الفريق الع
 وقرر الفريق العامل يف توصياته املنبثقة عن االجتماع: -9

، عند قياس كفاءة الربانمج، التكاليف اإلدارية ابمليزانية أن تقارن أن يطلب إىل املديرة التنفيذية )أ(
 اإلمجالية لكل مشروع من املشاريع؛

حتليلية تقدم حملة عامة كافية عن توزيع املوارد بني أن يطلب إىل املديرة التنفيذية إعداد وثيقة  )ب(
اجملاالت الربانجمية واملناطق من أجل مساعدة جلنة املمثلني الدائمني وجملس اإلدارة على التحديد األفضل حلاالت 

ل التقليل عدم التوازن احملتملة، مع مراعاة االحتياجات اإلمنائية للمناطق املختلفة، مبا يف ذلك املسائل الناشئة مث
 من املخاطر واإلصالح؛

أن يطلب إىل املديرة التنفيذية تقدمي مقرتح خطي بشأن القواعد واألنظمة واإلجراءات احملددة  )ج(
اليت تعوق الكفاءة والفعالية ملوئل األمم املتحدة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، اخليارات املختلفة للتحول 

تغيريات الضرورية اخلاصة بكل منها، مبا يف ذلك حتليل شامل لآلاثر املرتتبة عليها. كذلك يف هذا الصدد، وبيان ال
يتعني، فيما خيص كل خيار، حتديد التدابري اليت يتعني اختاذها واجلهة اليت ستتخذها، يف حال تقرر تطبيق ذلك 

مانة آلية الرقابة الداخلية الالزمة لتفويض اخليار. عالوة على ذلك، ينبغي أن يبني املقرتح الكيفية اليت ستنشئ هبا األ
 السلطة املوسع املقرتح وللتفويضات املتعلقة ابلتوظيف؛
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أن يطلب إىل املديرة التنفيذية تيسري الوصول دون عائق إىل املوقع الشبكي ملوئل األمم املتحدة  )د(
العمل الذي اضطلع به موئل األمم من أجل ضمان الشفافية يف أنشطة الربانمج وإظهارها، مبا يف ذلك إبراز 

 املتحدة يف البلدان؛
 أن يرحب ابلنهج املتكامل يف جمال الربجمة وأن يوصي مبواصلة تعزيز املهمة املعيارية للربانمج. )هـ(

واستجابت املديرة التنفيذية للتوصيات املذكورة أعاله، وقدمت معلومات مستكملة إىل الفريق العامل يف  -10
 .2018، يف تشرين الثاين/نوفمرب اجتماعه التايل

)أ(  ، عقد الفريق العامل اجتماعه الرمسي السادس الذي انقش خالله2018تشرين الثاين/نوفمرب  20ويف  -11
املسائل املالية، وتدابري التقشف، وتعبئة املوارد؛ )ب( اإلصالح اإلداري واملالك الوظيفي؛ )ج( معلومات مستكملة 

اجلديدة؛ )د( معلومات مستكملة عن مناقشات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن عن وضع اخلطة االسرتاتيجية 
 إصالح إدارة موئل األمم املتحدة.

على كل توصية من التوصيات اليت قدمها الفريق العامل يف اجتماعه الرمسي  وقدمت األمانة ردوداً  -12
ن ارتياحه للردود اليت قدمتها املديرة التنفيذية اخلامس، وكانت مصحوبة ابلواثئق املناسبة. وأعرب الفريق العامل ع

 بشأن توصياته.
ويف ضوء املناقشات اإلجيابية اليت جرت يف االجتماع السادس واإلنشاء املتوقع جمللس تنفيذي مبوجب  -13

، الذي قررت فيه اجلمعية حل جملس 2018كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ يف  73/239قرار اجلمعية العامة 
وئل األمم املتحدة بوصفه هيئة فرعية اتبعة للجمعية العامة واالستعاضة عنه جبمعية موئل األمم املتحدة إدارة م

حاجة  التابعة ملوئل األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )مجعية موئل األمم املتحدة(، وافق الفريق العامل على أنه ال
 إىل إصدار توصيات قابلة للتنفيذ.

 التوصية - اثلثاا 
ويف ضوء اإلنشاء املتوقع جمللس تنفيذي، يوصى أبن خيضع استمرار وجود الفريق  2٦/1عماًل ابلقرار  -14

العامل املعين ابلربانمج وامليزانية لالستعراض من جانب مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل هبدف نقل 
 املسؤولية الرقابية إىل جملس تنفيذي.

______________ 


