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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2021لعام  الثانيةالدورة 
 2021 تشرين الثاني/نوفمبر 16و 15، عبر اإلنترنت

 *من جدول األعمال المؤقت 4البند 
الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة، بما في ذلك  

 تنفيذ استراتيجية حشد الموارد وفقًا للخطة االستراتيجية 

األموال غير المخصصة، بما يكفل مساهمة   االنخفاض الذي شهدتهالحل الهيكلي للتعامل مع 
في تنفيذ الخطة االستراتيجية وبرنامج عمل موئل األمم   بشكل كاملجميع مصادر التمويل 

 **المتحدة

 األمانة مذكرة من

، إلى  2021المعتمد في دورته األولى لعام  2021/2من مقرره  1طلب المجلس التنفيذي، في الفقرة  - 1
تدابير للتعامل مع التحدي الهيكلي المتمثل في تمويل تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة األمانة أن تتخذ 

كافية من الدول األعضاء للوفاء بالمبالغ   أساسية   . وتمثل التحدي الرئيسي في جمع مساهمات طوعية 2020-2023
 لمجلس التنفيذي في نهاية كل عام. المطلوبة على النحو الذي يعتمده ا

مل ومشروع الميزانية اللذين  لس التنفيذي الميزانيات السنوية على أساس مشروع برنامج العويعتمد المج - 2
هما الفريق العامل المخصص المعني بالمسائل البرنامجية ومسائل الميزانية والمسائل اإلدارية. وبلغت الميزانية ناقش

غ الذي ساهمت به الدول األعضاء بلغ  مليون دوالر أمريكي، إال أن المبل 18,9حتى اآلن  2020المعتمدة لعام 
ماليين دوالر أمريكي، وبلغت المساهمات   10بمبلغ    2021مليون دوالر أمريكي. وبالمثل، اعُتمدت ميزانية عام    5,4

 (. 2021آب/أغسطس  31حتى اآلن مليوني دوالر أمريكي )حتى 
لتحديات المالية التي ورثتها ومن المتوقع أن يساعد التبرع لمرة واحدة من أي دولة عضو على تخفيف ا - 3

ماليين دوالر أمريكي إلى الصندوق   3المديرة التنفيذية الحالية. وسُتوجه هذه التبرعات لسداد قرض داخلي بقيمة 
االستئماني لتكاليف دعم البرامج. وهذا األمر سيساعد البرنامج على تلبية مستوى االحتياطي المطلوب وفقًا ألفضل 

 المتحدة. ممارسات أمانة األمم

 
*  HSP/EB.2021/12 . 
 هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.تصدر   **
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وإلى جانب خطة تقشف صارمة تهدف إلى خفض التكاليف، نفذت المديرة التنفيذية خطة عمل لمواجهة   - 4
 هذا التحدي الهيكلي:

ألمين العام إلى إعطاء األولوية لموئل األمم المتحدة ومساعدة البرنامج على تأمين موارد دعوة ا ( أ)
ُيتح لموئل األمم المتحدة أي ضخ كبير في الميزانية العادية في  . ولم 2023إضافية من الميزانية العادية في عام 

العقدين الماضيين، وبناء على مشورة المراقب المالي لألمم المتحدة، تستعرض المديرة التنفيذية المجاالت ذات  
ستراتيجية. للخطة اال  الذي تجريه  األولوية للوالية بعد توصيات لجنة الممثلين الدائمين في استعراض منتصف المدة

 ؛وستساعد عملية تحديد األولويات هذه على تحديد الفجوات الرئيسية ألي والية موسعة
المواءمة االستراتيجية للبرامج الفرعية للخطة االستراتيجية مع أهداف الدول األعضاء من خالل   (ب)

آب/أغسطس   31الميدانية المركزة. وحتى اجتماعات الفريق اإلقليمي، والمشاركات الثنائية األطراف، والعمليات 
 ؛جلسة حوار مع الدول األعضاء 27، عقدت المديرة التنفيذية 2021

تنويع قاعدة الجهات المانحة من خالل إنشاء نظام جهات اتصال للجهات المانحة وضمان انخراط   (ج)
ول مانحة جديدة )جنوب السودان،  د  5، كان لدى موئل األمم المتحدة  2019في عام  أكثر تركيزًا مع الدول المانحة. ف

دول مانحة جديدة  4، كان لدى موئل األمم المتحدة 2020وسنغافورة، والسنغال، والعراق، ومالوي( وفي عام 
، عادت سبع دول أعضاء إلى  2021تموز/يوليه    31)الجمهورية الدومينيكية، ومالي، والمكسيك، ونيجيريا(. وحتى  

 ؛ا، وإسرائيل، وألمانيا، وإيطاليا، وبوركينا فاسو، والجزائر، وفرنسا، وميانمارموئل األمم المتحدة وهي إسباني
  أعربت الدول األعضاء عن اهتمامها بتقديم مساهمات مخصصة بشروط ميسرة لدعم أنشطة محددة (د)

لتنمية الدولية  سنوات مع الوكالة السويدية للمدة أربع    اً ، وّقع موئل األمم المتحدة اتفاق2020. ففي عام  ُكلف بتنفيذها
،  2021 مليون دوالر أمريكي لدعم األنشطة المعيارية المتعلقة بالخطة االستراتيجية. وفي عام   20,8لتخصيص مبلغ  

والمفاوضات . 3يورو لدعم البرنامج الفرعي  800,000قدمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية مبلغًا إضافيًا قيمته 
 ؛ روط ميسرة من سويسرا لدعم موئل األمم المتحدة في أمريكا الالتينية والكاريبي تمويل مرن مماثل بش لتأمينجارية 

الموارد من خالل توفير   الفجوة في قدمت الدول األعضاء أيضًا دعمًا سخيًا للمساعدة على سد  (ه)
، استعان موئل 2021و 2020وظيفتين معنيتين بالميزانية العادية وكذلك للموظفين الفنيين المبتدئين. وبين عامي 

 ؛األمم المتحدة بخمسة موظفين فنيين مبتدئين لدعم كل من المجاالت البرنامجية واإلدارية للوالية

والجهات المانحة، نشر موئل األمم المتحدة الرسالة  لضمان تحسين االتصاالت مع الدول األعضاء   (و)
اإلخبارية عن األثر الحضري التي ُتصدر كل ثالثة أشهر لعرض قصص النجاح من مختلف مجاالت التركيز 

 ؛ الخاصة بالتعاون والشراكات

، ُأنشئت المرحلة الثالثة من نظام معلومات المانحين. ويوفر هذا النظام قاعدة  2020في عام  (ز)
ت لمساهمات الدخل من الجهات المانحة، ويقدم إحصاءات عن تنفيذ المشروع، ويقدم تقريرًا عن المساهمات بيانا

المتأخرة من الجهات المانحة، ويعمل أيضًا كمستودع للمعلومات االستخباراتية عن فرادى الجهات المانحة، ووثائق 
تائج األخيرة المستخلصة من االجتماعات الثنائية مع الجهات المانحة المهمة بما في ذلك استراتيجيات التنمية والن

ُدربت جميع الُشعب والمكاتب اإلقليمية على استخدام نظام معلومات المانحين.   ،2021  31وحتى  الجهات المانحة.  
تموز/يوليه  31 وبحلول في المائة  44، استقر معدل إبالغ الجهات المانحة عند 2020ديسمبر كانون األول/وفي 

 ؛ في المائة 73تحسن معدل إبالغ الجهات المانحة إلى ، 2021

المديرة التنفيذية أيضًا تأمين الموارد على أساس متسق من خالل االنخراط مع القطاع  تستكشف (ح)
الخاص لدعم البرنامج بشكل مباشر. وقد تمثل أحد اإلجراءات التي أعلن عنها مؤيدو القطاع الخاص في الدورة  

إنشاء هبة من طرف ثالث يكون موئل األمم المتحدة هو المتلقي الوحيد. العالمي في  العاشرة للمنتدى الحضري 
مؤسسة المستوطنات البشرية المستدامة،    (Blenheim Capital Plc)وأنشأت شركة بلينهايم كابيتال العامة المحدودة  
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 ستيرلينغمؤسسة  ىوتسع المتحدة.وهي منظمة خيرية مسجلة في جيرسي وتمتثل لإلطار التنظيمي المالي للمملكة 
  وهيالخيرية في الواليات المتحدة  ة المؤسس صفةأيضًا إلى الحصول على  ( Sterling Hall Schoolهول سكول )

، ُقدم المقترح إلى مكتب المستشار 2021الدخل. وفي تموز/يوليه على  الضرائب لدائرةلمراجعة  تخضع أيضاً 
 ستيرلينغ مؤسسةلمتحدة لضمان قدرة موئل األمم المتحدة على تلقي تبرعات من القانوني والمراقب المالي لألمم ا

المراقب  مكتبوكذلك  نونيحاليًا تقييم هذا المقترح رسميًا من جانب مكتب المستشار القا ويجري . هول سكول
اقترحتهما المديرة  اللذين والميزانية العمل لبرنامج وفقاً  المنحة هذه من الواردةالمالي. وسُتخصص جميع األموال 

ماليين دوالر  5اإلدارة ضخ  وتتوقعالتنفيذية تحت إشراف المجلس التنفيذي وهيئات الرقابة التابعة لألمم المتحدة. 
  وسيتم ،2022 في  المتحدة الواليات دوالرات مندوالر  ماليين 10و 2021 عام  في دوالرات الواليات المتحدة  من

ية كل سنة مالية. وسيساعد هذا المبلغ على سد الفجوة في الموارد المطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية، تلقيها في نها
 . المخصصة غير  المؤسسة ألموال ياالستئمانمما سيساعد على استقرار الصندوق 

_____________ 


