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البند  5من جدول األعمال املؤقت

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق

عمل لجنة الممثلين الدائمين خالل فترة ما بين الدورات
إضافة
الفريق العامل المعني بالبرنامج والميزانية
تقرير الرئيس
أولا  -إنشاء الفريق العامل واألنشطة التي ينفذها
 - 1يف االجتماع السابع واخلمسني للجنة املمثلني الدائمني ،الذي ُعقد يف  12حزيران/يونيه  ،2015أنشأت
اللجنة بشكل رمسي الفريق العامل املعين بالربنامج وامليزانية وفقاً لقرار جملس اإلدارة  7/25بشأن إصالح إدارة
موئل األمم املتحدة .ويف ذلك االجتماع ،وافقت اللجنة أيضاً على قائمة املمثلني اإلقليميني يف الفريق العامل،
اليت تضم  15دولةً عضواً ،إضافةً إىل  3دول أعضاء متثل كالً من اجملموعات اإلقليمية اخلمس على النحو التايل:
(أ) الدول األفريقية:
(ب) دول آسيا واحمليط اهلادئ:

كينيا ،نيجرييا ،جنوب أفريقيا؛
الصني ،العراق ،اليابان؛

(ج) دول أوروبا الشرقية:

هنغاريا ،بولندا ،رومانيا؛

(د)

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:

(ه) دول أوروبا الغربية ودول أخرى:
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األرجنتني ،الربازيل ،املكسيك؛
أملانيا ،النرويج ،الواليات املتحدة األمريكية.
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واعتمد الفريق العامل تناوب الرئاسة بني اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل:
متوز/يوليه -كانون األول/ديسمرب 2015

الواليات املتحدة األمريكية (جمموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى)

كانون الثاين/يناير-حزيران/يونيه 2016

كينيا/جنوب أفريقيا (الدول األفريقية)

متوز/يوليه -2016شباط/فرباير 2017

العراق (دول آسيا واحمليط اهلادئ)

شباط/فرباير-آب/أغسطس 2017

رومانيا (دول أوروبا الشرقية)

وكانت املشاركة يف اجتماعات الفريق العامل ،وال تزال ،مفتوحةً جلميع الدول األعضاء.

 - 4وعقد الفريق العامل ،منذ إنشائه ،أربعة اجتماعات رمسية ،يف أيلول/سبتمرب  ،2015ويف آذار/مارس
وتشرين األول/أكتوبر  ،2016ويف شباط/فرباير  .2017وإضافةً إىل ذلك عقد الفريق عشرة اجتماعات أو أحد
عشر اجتماعاً من االجتماعات غري الرمسية يف الفرتة ما بني حزيران/يونيه  2015وأيار/مايو  .2017ويرفع الفريق
العامل تقاريره إىل جلنة املمثلني الدائمني عن طريق رئيسها يف كل اجتماع من االجتماعات العادية للجنة.
 - 5وتناول الفريق يف مناقشاته مواضيع من قبيل تنفيذ برنامج العمل ،وعمليات مراجعة احلسابات والتقييم،
واإلدارة املالية ،وإدارة املخاطر ،وتعبئة املوارد ،واالسرتاتيجيات اإلقليمية والوطنية ،فضالً عن التحول يف أسلوب
تسيري األعمال يف موئل األمم املتحدة.
 - 6وعلى النحو املطلوب يف القرار  ،7/25وضع الفريق العامل يف كل اجتماع من اجتماعاته صياغة جملموعة
من التوصيات القابلة للتنفيذ ،وقدمها إىل املدير التنفيذي .وميكن االطالع على تقارير اجتماعات الفريق العامل،
مبا يف ذلك مجيع توصياته ،يف املوقع التايل.www.unhabitat.org/cpr/workinggroup :
 - 7ويف االجتماع الرمسي األول للفريق العامل الذي عقد يف نريويب يف يومي  10و 11أيلول/سبتمرب 2015
توصل الفريق إىل اتفاق بشأن منهجية عمله ،مسرتشداً بالنظام الداخلي جمللس اإلدارة واملتطلبات احملددة يف القرار
 .7/25ووافق أيضاً على رئاسة تناوبية نصف سنوية عن طريق االنتخاب .وركزت املناقشات املوضوعية يف ذلك
االجتماع على تقرير التقييم لعام  2015عن موئل األمم املتحدة الذي أعده مكتب خدمات الرقابة الداخلية،
والوضع املايل ملوئل األمم املتحدة ،وتعبئة املوارد ،والتحول يف تسيري األعمال للربنامج وحتديد موضعه االسرتاتيجي.
وقدم الفريق العامل عدداً من التوصيات إىل املدير التنفيذي ،مبا يف ذلك بشأن احلاجة إىل تعزيز االتصاالت
والعالقات اخلارجية.
 - 8ويف االجتماع الرمسي الثاين للفريق العامل ،الذي عقد يف نريويب يف يومي  14و 15آذار/مارس ،2016
ركز الفريق يف مناقشاته على حالة تنفيذ التوصيات الناشئة عن تقرير التقييم الصادر عن مكتب خدمات الرقابة
الداخلية لعام  2015بشأن موئل األمم املتحدة ،ومسائل أخرى ذات صلة مثل الرقابة ،واالسرتاتيجيات اإلقليمية
والوطنية ،واسرتاتيجية االتصاالت ،والتحول يف تسيري األعمال للربنامج وحتديد موضعه االسرتاتيجي ،وال سيما يف
ضوء نتائج الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وخطة
التنمية املستدامة لعام  ،2030والنتائج املتوقعة من مؤمتر األمم املتحدة بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة
(املوئل الثالث) .وأطلعت األمانة الفريق العامل على آخر مستجدات حالة تنفيذ التوصيات اليت قدمها الفريق يف
اجتماعه األول.
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 - 9ويف االجتماع الرمسي الثالث للفريق العامل ،الذي عقد يف نريويب يومي  6و 7تشرين األول/أكتوبر
 ،2016نظر الفريق العامل يف متابعة توصياته السابقة وكذلك يف ورقة من املدير التنفيذي بشأن التحديات على
صعيد االمتثال للقواعد واألنظمة اليت حتكم األمانة العامة لألمم املتحدة خالفاً لكيانات ’’هجينة‘‘ مثل هيئة
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة).
 - 10واستعرض الفريق العامل التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل ،وامليزانية واحلالة املالية ،وامليزانية واإلدارة
ملوئل األمم املتحدة .وطلب إىل األمانة أن تنظر يف أفضل السبل لتحسني التوازن بني اجلنسني ،وقدم توصيات
بشأن تنقيح منوذج األعمال للربنامج .وطلب أيضاً معلومات مستكملة خطية من األمانة عن مجيع الربامج الفرعية
ملوئل األمم املتحدة ،من بني أمور أخرى.
 - 11ويف االجتماع الرمسي الرابع ،الذي عقد يف نريويب يف يومي  22و 23شباط/فرباير  ،2017نظر الفريق
يف تنفيذ برنامج عمل موئل األمم املتحدة؛ ويف احلالة املالية للمنظمة لعام  ،2016مبا يف ذلك معلومات عن كل
من براجمها الفرعية السبعة؛ ويف حتليل مليزانية فرتة السنتني  ،2017-2016مبا يف ذلك التوقعات املتعلقة باإليرادات
واملصروفات ،وعرض ملشروع ميزانية الفرتة  2019-2018عن اإليرادات واملصروفات للميزانية العادية واملسامهات
األساسية واملسامهات املخصصة فيها .وقدم املدير التنفيذي حملة عامة عن حالة تنفيذ تقارير هيئات الرقابة ،مبا يف
ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،وجملس مراجعي احلسابات ووحدة التفتيش املشرتكة .ويف ذلك االجتماع،
كرر الفريق العامل طلبه تقدمي منوذج عمل منقح مقرتح للمنظمة فضالً عن خطة عمل جنسانية خاصة مبوئل
األمم املتحدة .وأوجز الفريق العامل كذلك توقعاته لالجتماع القادم ،وأوصى بأن تقدم األمانة تقريراً عن تنفيذ
التوصيات اليت أدرجتها وحدة التفتيش املشرتكة يف تقريرها املعنون ’’استعراض مدى قبول وتنفيذ توصيات وحدة
التفتيش املشرتكة من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
املتحدة)‘‘ ( ،)JIU/ML/2016/19وذلك لكي يتخذ موئل األمم املتحدة إجراءً بشأهنا .وأوصى الفريق العامل
كذلك بأن يقرتح على جملس اإلدارة متديد واليته ،واقرتح أن يُ َعد مشروع قرار يف هذا الصدد.

ثانيا  -تقييم تنفيذ ولية الفريق العامل

 - 12استعرض الفريق العامل أنشطته للفرتة بني عامي  2015و ،2017ونظر يف النتائج اإلجيابية والتحديات
اليت ظهرت يف سياق تنفيذ واليته وفقاً للقرار  .7/25وخلصت الدول األعضاء إىل أنه نتيجة ألنشطة الفريق أدت
املهمة الرقابية اليت قامت هبا بعض هيئات اإلدارة إىل بعض التحسن.
 - 13وحدد الفريق العامل النتائج البناءة التالية لعمله:
(أ)

أتاح منرباً لتعزيز الرقابة من الدول األعضاء يف موئل األمم املتحدة؛

(ب) َّ
مكن من التفاعل بوترية أكرب وبشكل مباشر أكثر مع األمانة ،وأدى إىل حتسني التدفق الثنائي
االجتاه للمعلومات؛
(ج) حصلت الدول األعضاء على نظرة أفضل وأكثر تعمقاً يف عمليات األمانة وإجراءاهتا وأنشطة
اإلبالغ هلا؛
(د)
األمم املتحدة؛

واستعرضت الدول األعضاء وتابعت عدداً من التوصيات الواردة يف تقييمات وتقديرات موئل
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(ه) بناء على طلب الدول األعضاء ،بدأت األمانة تقدمي معلومات مستكملة وتقارير أكثر تفصيالً
بشأن اجلوانب التشغيلية واملالية ملوئل األمم املتحدة؛
(و) اجتذب الفريق العامل اهتماماً متزايداً من الدول األعضاء ومشاركة نشطة منها ،باإلضافة إىل
وحسن التفاهم املتبادل وعزز يف هناية املطاف إحساس
عضويتها الفعلية يف الفريق العامل ،األمر الذي عزز التعاون َّ
الدول األعضاء مبلكية عملية اإلدارة.
 - 14وواجه الفريق العامل عدداً من التحديات يف تنفيذ واليته ،وصفها على النحو التايل:
(أ)

مل يكن تواتر االجتماعات كافياً ،األمر الذي قدم للدول األعضاء عملية رقابة جمزأة؛

(ب) مل يكن اإلبالغ واملتابعة بشأن تنفيذ التوصيات كافيني؛
(ج) عدم تقدمي الوثائق الكافية أو عدم تقدميها يف مواعيدها؛
(د)

االفتقار إىل تبادل املعلومات على نطاق واسع مع مجيع الدول األعضاء؛

(ه) نقص دعم كبار املوظفني للمدير التنفيذي يف االجتماعات الرمسية للفريق العامل ،مما حال دون
فهم أعضاء الفريق للمسائل بشكل أعمق.

ثالث ا  -التوصيات
 - 15من أجل مواصلة تعزيز مهمة الرقابة اليت تنفذها هيئات اإلدارة وللمسامهة بفعالية أكرب يف حتسني موئل
األمم املتحدة ،يوصي الفريق العامل بتمديد واليته خالل فرتة السنتني املقبلة .2019-2018
 - 16وباإلضافة إىل ذلك يطلب الفريق العامل ما يلي:
(أ) أن ينظر أعضاء الفريق يف عقد اجتماعات منتظمة أكثر تواتراً (مبعدل شهري أو مرة كل شهرين)
لكفالة مواصلة عملية الرصد ملوئل األمم املتحدة؛
(ب) أن يضع الفريق العامل عملية لتنفيذ ومتابعة توصياته؛
(ج) أن ينفذ املدير التنفيذي التوصيات يف الوقت املناسب وأن يقدم تقريراً إىل الفريق العامل عن
التقدم احملرز يف هذا الصدد؛
العامل؛

(د)

أن يقدم املدير التنفيذي تقريراً مرحلياً عن تنفيذ مجيع التوصيات اليت قدمت منذ إنشاء الفريق

(ه) أن حتسن األمانة النوعية والتوقيت لتقدمي املعلومات املستكملة والتقارير والوثائق اليت تطلبها
الدول األعضاء.
 - 17وميثل الفريق العامل املعين بالربنامج وامليزانية شريكاً بنّاءً ملوئل األمم املتحدة ،ويؤدي دوراً أساسياً يف
تزويد الدول األعضاء بفهم أفضل للمنظمة وأنشطتها وشؤوهنا املالية .وميكنه أن يسهم إسهاماً كبرياً يف جعل موئل
األمم املتحدة أكثر كفاءة وشفافية وفعالية إنتاجية ،ويف حتسني الرقابة اليت تنفذها الدول األعضاء ونظرهتا إىل
املنظمة.
____________
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