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 جلنة الربنامج والتنسيق  
 الدورة اخلامسة واخلمسون

   2015حزيران/يونيه  26-1الدورة املوضوعية، 
 ** ت)ب( من جدول األعمال املؤق   3البند 

   املسائل الربناجمية: التقييم  
 تقييم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية    

  
 تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية  

 

 تنفيذي موجز 
سعى هذا التقييم الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل تقييم مدى مالءمـة   

وطنات البشرية )موئل األمـم املتحـدة(، والوقـو     وفعالية وكفاءة برنامج األمم املتحدة للمست
على ما إذا كان لدى املوئل العناصر اليت متّكنـه مـن يطـيل النتـائج واتبـاإ اـج إداري موجـه        

 .2019-2014حنو حتقيقها وإثبات حتققها بينما يشرإ يف خطته االستراتيجية للفترة 
دة وضـ  وكالـة األمـم املتحـدة     وخالل الفترة قيد االستعراض، ايذ موئل األمم املتحـ  

الرئيسية املسؤولة عن جمال ذي أولوية متنامية على الصعيد العاملي، أال وهو التوسـ  اضرـري   
املستدام. غري أن هذه األولوية املؤسسية مل تعمم بعد على نطاق الوكالة. ويف بعـ  البلـدان،   

ــى التوســ  اضرــري املســ       ــز عل ــا إىل التركي ــل متام ــل املوئ ــر عم ــم االحتياجــات  يفتق تدام، رغ
ــد        ــا أري ــة ضــروريا إذا م الراســ ة املتصــلة بالتوســ  اضرــري. وســيكون تعمــيم هــذه األولوي

 .2019-2014للموئل أن حيقق النتائج املستهدفة يف جمال التوس  اضرري املستدام يف الفترة 
 
 

 .2015شباط/فرباير  20أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  * 
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ــق نواغــه املســتهدفة، رغــم أن أد      ــل كــان فعــاال يف حتقي ــة علــى أن املوئ ــاأ أدل ــة وهن ل
ة بعملياتـه القطريـة. واملوئـل،    اإلجناز املوثوقة متاحة بشكل أيسر بالنسبة ملبادراته العاملية مقارنـ 

تثبــت علــى حنـو يتســم باملصــداقية  يتطلـ  إىل املســتقبل، لـيس لديــه بعــد نةـم مناســبة قائمـة      إذ
ت ، حـ  بالنسـبة جملـاال   2019-2014إذا كانت النتائج املسـتهدفة قـد حتققـت يف الفتـرة      ما

 عمله األكرب وذات األولوية األعلى واليت تنطوي على أشد درجة من اخلطورة.
وعلى الرغم من املعوقات اخلارجية املوثقة توثيقا جيدا، أحـرز املوئـل حتسـينات قابلـة      

للقياس يف النهج الذي يأخذ به لتحديد النتائج املسـتهدفة والتبـاإ أسـلوب إداري موجـه حنـو      
قيد التقييم. وتشمل هذه التحسينات حتقيق املزيـد مـن االتسـاق اليكلـي      حتقيقها خالل الفترة

م  أهدا  نتائجه املؤسسية، وآلياته الكفيلة بتحسـ  نوعيـة مقترحـات املشـاري ، ونشـر أداة      
متكاملة إلدارة املشاري  على شبكة اإلنترنت، والسياسات الرئيسية ملساعدة املوئل يف التوّجـه  

، وحتســ  تعمــيم مراعــاة املنةــور    2019-2014ملســتهدفة يف الفتــرة  حنــو حتقيــق النتــائج ا  
اجلنساين. غري أن غياب عدة عناصر رئيسية ميكن أن يعوق جناح املوئل يف املسـتقبل. وتشـمل   
هذه العناصر عـدم وجـود آليـة إلدارة امل ـاطر وإطـار املسـاءلة، والرـعر يف إدارة املعلومـات         

اائية واضحة يف عدد من اجملـاالت الرئيسـية مثـل تعب ـة     واملعار ، وعدم وجود استراتيجيات 
 املوارد والشراكات.

ويقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية سب  توصيات، يعترب أن مجيعها مهمة وفقا لنةامه  
 لتقييم مدى األمهية اضيوية. وحبسب هذه التوصيات، ينبغي ملوئل األمم املتحدة القيام مبا يلي:

 دارة امل اطر وخطة عملوض  سياسة إل • 
 وض  الصيغة النهائية إلطار للمساءلة • 
إكمال اخلطل االستراتيجية اإلقليميـة يف املكاتـب اإلقليميـة األربعـة، ووثـائق الـربامج        • 

 القطرية للموئل يف الربامج القطرية ذات األولوية  
 ري تنقيح مسؤوليات ضمان اجلودة املوكلة إىل الفريق االستشاري للمشا • 
كفالة حتديد املبادرات األكثر عرضة للم اطر يف الوكالة لت ر  للتقييم، ويصـي    • 

 األموال الكافية لذه التقييمات
 إنشاء نةام لتنةيم ويزين وتبادل املعلومات واملعار  • 
 االنتهاء من وض  خطة عمل الستراتيجية تعب ة املوارد واستراتيجية الشراكة. • 

دمات الرقابــة الداخليــة يف تقييمــه أمثلــة إاابيــة يف املمارســة اضاليــة ويوّثــق مكتــب خــ 
للوكالة، مما يوحي بـأن باسـتطاعة الوكالـة، يف حـدود قـدرااا اضاليـة، ايـاذ إجـراءات بشـأن          

 هذه التوصيات.
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 مقدمة    
اختار مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية         - 1

ل األمــم املتحــدة( لتقييمــه علــى أســاس تقيــيم امل ــاطر مــن أجــل حتديــد األولويــات علــى  )موئــ
صعيد تقييم برامج األمانة العامة. واختارت جلنة الربنـامج والتنسـيق هـذا التقيـيم لتنةـر فيـه يف       

(. وأيـدت  158، الفقـرة  A/68/16)انةـر   2015دوراا اخلامسـة واخلمسـ  املعقـودة يف عـام     
 .  68/20من قرارها  5اجلمعية العامة هذا االختيار يف الفقرة 

ــة يف األنةمــة          - 2 ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــام لتقيــيم مكت ــي الع ــار املرجع ــرد اإلط وي
والقواعــد الــيت حتكــم يطــيل الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة ورصــد التنفيــذ وأســاليب  

يم اليت حتدد الغرض من التقيـيم علـى النحـو التـاأ: )أ( تقريـر أمهيـة وكفـاءة وفعاليـة وأثـر          التقي
أنشــطة املنةمــة فيمــا يتعلــق بأهــدافها، وذلــمم بأقصــى قــدر ممكــن مــن االنتةــام واملوضــوعية     

متكـ  األمانــة العامــة والــدول األعرــاء مـن االشــتراأ يف دراســــات منهجيــة بغيــة زيــادة    )ب(
ــة الــرب ــر  1-7، البنــد ST/SGB/2000/8امج الرئيســية للمنةمــة )انةــر  فعالي (. وُأعــد هــذا التقري

امتثـاال لقواعـد ومعــايري فريـق األمـم املتحــدة املعـم بـالتقييم. والتامســت تعليقـات اإلدارة علــى        
اد التقرير النهائي. وترد تعليقـات إدارة موئـل   مشروإ التقرير، ومت أخذها يف االعتبار عند إعد

األمم املتحدة يف املرفق الثاين، وخطة عمله من أجـل تنفيـذ توصـيات مكتـب خـدمات الرقابـة       
 الداخلية، اليت حةيت مجيعها باملوافقة، يف املرفق الثالث.  

 
 معلومات أساسية   - أوال 
 الوالية والتنةيم واملوارد -ألر  

 1977ة العامــة مركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية يف عــام   أنشــأت اجلمعيــ - 3
ــرار   ــر القـ ــا 3-)د 32/162)انةـ ــام  56/206((. ويف قرارهـ ــه يف عـ ــذي ايذتـ ، 2001، الـ

ــت جلنــةس املســتوطنات البشــرية وأمانتــها ومركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية          حول
واملسـتوطنات البشـرية، إىل برنـامج األمـم      )املوئل(، مبا يف ذلمم مؤسسة األمم املتحدة للموئـل 

املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحـدة(. وموئـل األمـم املتحـدة هـو وكالـة األمـم        
 املتحدة الرئيسية املسؤولة عن املستوطنات البشرية.  

ويهد  موئل األمم املتحدة، عمال بالوالية املنوطة به، إىل حتقيق أثـر علـى صـعيدين.     - 4
على الصعيد التنفيذي، يرطل  املوئل مبشاري  التعاون التقم، مثل بناء مرافـق امليـاه والصـر     ف

الصحي واملـأوى واألعمـال األخـرى. وعلـى الصـعيد املعيـاري، يسـعى املوئـل إىل التـأثري علـى           
اضكومات واألطرا  غـري اضكوميـة يف صـياغة واعتمـاد وتنفيـذ وإنفـاذ السياسـات والقواعـد         

http://undocs.org/ar/A/68/16
http://undocs.org/ar/ST/SGB/2000/8
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 املؤدية إىل املستوطنات البشرية املسـتدامة والتوسـ  اضرـري املسـتدام. ويـرد األسـاس       واملعايري
املنطقي الذي تقـوم عليـه بـرامج موئـل األمـم املتحـدة ب اـاز يف شـكل مسـار التـأثري الربنـاجمي            
الذي واض  ألغراض التقييم الذي اريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية )انةر املرفـق األول(.  

مســار التــأثري الربنــاجمي، املتأصــل يف األطــر االســتراتيجية ملوئــل األمــم املتحــدة، خريطــة  وميثــل 
 طريق بصرية تعّبر عن الكيفية اليت اد  فيها الوكالة إىل إجناز واليتها وأهدافها املنشودة.  

، شـرإ املوئـل   2005واستجابة لتقييم أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف عام  - 5
يف خطته األوىل اليت تشـمل فتـرات سـنت  متعـددة، وهـي اخلطـة االسـتراتيجية         2008يف عام 

ــرة    ــام  2013-2008واملؤسســية املتوســطة األجــل للفت ــذ ع ــل يف  2011. ومن ، شــارأ املوئ
، 2019-2014عملية إصالح أدت إىل اعتماد خطة الحقة، هي اخلطة االستراتيجية للفتـرة  

(. ويف اخلطــة A/67/6 (Prog.12))انةــر  2015-2014وإطــار اســتراتيجي مــرتبل تــا للفتــرة  
عة بـرامج فرعيـة. وهـذه الـربامج     االستراتيجية، أعاد املوئـل هيكلـة عملـه املوضـوعي حـول سـب      

 :(1)بالترتيب هي
 التشريعات واألراضي واضوكمة يف املناطق اضررية • 
 يل والتصميم اضرريانالت ط • 
 االقتصاد اضرري • 
 اخلدمات األساسية اضررية   • 
 اإلسكان وحتس  أحوال األحياء الفقرية   • 
 اضد من األخطار واإلصالح • 
 البحوث وتنمية القدرات   • 
ويترمن املوئل سبعة فـروإ يقابـل كـل منـها أحـد هـذه الـربامج الفرعيـة، فرـال عـن            - 6

يذي، وشعبة الربامج، وشعبة العمليات، وشـعبة العالقـات اخلارجيـة، وثالثـة     مكتب املدير التنف
، كــان املوئــل يرــم 2013-2012ويف الفتــرة  .(2)مكاتــب اتصــال، وأربعــة مكاتــب إقليميــة

__________ 

جماالت تركيز اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسسـية املتوسـطة هـي: الـدعوة والرصـد وإقامـة الشـراكات علـى حنـو             (1) 
ــز الت طــيل واإلدارة واضوكمــة يف املنــاطق اضرــرية علــى أســاس    املشــاركة  وتــوفري األراضــي   فعــال  وتعزي

والسكن لصاحل الفقراء  وتوفري الياكل األساسية واخلدمات السـليمة بي يـا يف املنـاطق اضرـرية  وتعزيـز نةـم       
 متويل املستوطنات البشرية  والتفوق يف اإلدارة.

(، Final organizational structure“ )اليكل التنةيمي النـهائي ”مذكرة املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة، املعنونة  (2) 
 .2013آب/أغسطس  7

http://undocs.org/ar/A/67/6 (Prog.12)
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 مـــن اخلـــرباء االستشـــاري  وأكثـــر مـــن  365كـــذلمم احـــتفر بـــأكثر مـــن  .(3)موظفـــا 387
الصعيدين اإلقليمي والقطري. ومبـا أن موئـل   وظيفة ممولة من ميزانيات املشاري  على  1 000

األمـــم املتحـــدة هـــو وكالـــة غـــري مقيمـــة، فـــ ن هـــؤالء األفـــراد يشـــكلون أغلبيـــة كـــبرية مـــن   
 امليداين. وجوده

ويل ـــ  الشـــكل األول اغاهـــات ميزانيـــة الوكالـــة خـــالل فتـــرات الســـنت  األربـــ    - 7
ائة تقريبا من مـوارده مـن مصـادر    يف امل 95األخرية. وقد درج املوئل على اضصول على نسبة 

يف املائـة( منـها يف شـكل تربعـات .صصـة.       75خارجة عن امليزانيـة، وتـرد نسـبة كـبرية )أي     
مقارنــة بفتــرة  2013-2012يف املائــة يف ميزانيــة فتــرة الســنت    13وعقــب اافــاض بنســبة 

ــة ب  391إىل  449الســنت  الســابقة )أي مــن   وجــه عــام مليــون دوالر(، ظلــت مــوارد الوكال
مليون دوالر. غـري أن نسـبة التربعـات     392عند مبلغ  2015-2014مستقرة لفترة السنت  

امل صصة اخلارجة عن امليزانية من أصـل هـذا اجملمـوإ قـد ازدادت، يف حـ  أن نسـبة مـوارده        
 من امليزانية العادية قد شهدت اافاضا طفيفا.

 
 الشكل األول  

(، م  تبيان نسـبة امليزانيـة العاديـة    2015-2008حدة )جمموإ ميزانية موئل األمم املت  
 واملوارد اخلارجة عن امليزانية 
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 
 

 
 
 
  
 .A/68/6 (Sect. 15 Corr. 1)و  HSP/GC/24/5 املصدر: 

__________ 

 املقدم إىل جملس مراجعي اضسابات. 2013-2012جدول مالأ موظفي موئل األمم املتحدة للفترة  (3) 

 اجملموإ

 امليزانية العادية

 املوارد اخلارجة عن امليزانية

 املوارد امل صصة

http://undocs.org/A/68/6
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ــية    - 8 ــات األساس ــن املعلوم ــد م ــة      وورد مزي ــه بالتفصــيل يف ورق ــات عمل ــل وبي  ــن املوئ ع
 استهاللية واضعت يف بداية هذا التقييم. 

 
 لتقييم: النطاق والغرض واملنهجيةإطار ا -باء  

 النطاق والغرض  
سعى التقييم إىل القيام، بصورة منهجية وموضوعية قدر اإلمكان، بتحديد مدى مالءمة  - 9

ــائج املســتهدفة واإلدارة    وفعاليــة وكفــاءة موئــل األمــم املتحــدة،   فرــال عــن اجــه يف حتديــد النت
. وباإلضافة إىل تعزيـز النقـا    2013-2008املوجهة حنو حتقيقها وإثبات حتققها خالل الفترة 

فيما ب  الدول األعراء، سعى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل تعزيز النقا  يف إطار موئـل  
لعناصر الالزمة للنجاح بينما يشرإ يف خطـة االسـتراتيجية   األمم املتحدة بشأن ما إذا كان لديه ا

 . 2019-2014للفترة 
 

 املنهجية   
وقام مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة بصـورة منتةمـة باسـتعراض األدلـة املسـتقاة مـن           - 10

 طائفة واسعة من املصادر، مبا يف ذلمم ما يلي: 
  (4)وثيقة 660استعراض مكتيب رمسي ألكثر من  )أ( 
إيفاد بعثات ميدانية إىل مخسة بلدان من أجل إجـراء دراسـات حـاالت إفراديـة      )ب( 

 )الصومال وكولومبيا وكينيا ومصر وميامنار( 
إجراء مقارنة منهجية بـ  العمليـات القطريـة، ممـا اسـتلزم حتليـل مجيـ  الوثـائق          )ج( 

بلـدا آخـر مت    15يدانيـة و  امل الـيت للتـها البعثـات    ةبلدا )البلدان اخلمسـ  20والبيانات املتاحة يف 
ائـة مـن مجيـ  العمليـات القطريـة      يف امل 26استكشافها عن طريق استعراض مكتيب(، مما ميثل حنو 

 يف املائة من جمموإ اضافةة القطرية للوكالة   68 و
إجراء مسوحات إعالمية وحتليالت ببلوغرافية عاملية، تشمل عمليـات التفتـي     )د( 

أجل تقيـيم تغطيـة موئـل األمـم املتحـدة يف وسـائل اإلعـالم العامليـة ويف         عن كلمات رئيسية من 
 دوريات علمية ومنشورات مت صصة يف هذا اجملال   10

__________ 

من ب  العديـد مـن الوثـائق الـيت للـها هـذا االسـتعراض املكـتيب، اسـت دم مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة               (4) 
تقيـيم تنفيـذ موئـل األمـم املتحـدة لل طـة االسـتراتيجية        ”)انةـر   2012ألداء املوئل لعـام   تقييم منتصر املدة

( كأحـد املـدخالت يف حتليلـه    1/2012، تقريـر التقيـيم   “2013-2008واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة 
 اخلاص، غري أنه مل يعتمد عليه بشكل كبري، بعد أن تبّين له أن مصداقيته حمدودة.
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فرادا، مبـن يف   339إجراء مقابالت شبه منةمة وتشكيل جمموعات تركيز م   (ـ)ه 
( ومـن  32( وشـركاء مـن خـارج األمـم املتحـدة )     248ذلمم موظفون من موئل األمم املتحدة )

( وجهـات  11( ودول أعرـاء ) 9( وسلطات حمليـة ) 20( وسلطات وطنية )12األمم املتحدة )
 (  7ماحنة ثنائية )
إجــراء دراســات استقصــائية ذاتيــة قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت ملــوظفي املوئــل  )و( 

(  189(  وشركاء على الصـعد العـاملي واإلقليمـي وا لـي )    752وممثليه على املستوى امليداين )
 (. 41يف جمال التوس  اضرري املستدام )“ قادة الفكر” و

ــرات يف البيانــات املبينــة يف         - 11 ــيم حــول الثغ ومتحــورت أوجــه القصــور الرئيســية يف التقي
أدنــاه، وحــول دراســاته االستقصــائية، ممــا ترتــب عليــه عــدم اكتمــال قــوائم     21-12الفقــرات 

ومن أجل معاجلة وجه القصور هذا، ف ن هـذا   .(5)املوظف  والشركاء واافاض معدالت الردود
التقرير ال يست دم البيانات االستقصائية إال عنـدما تسـاعد يف فهـم األدلـة الـيت مت التوصـل إليهـا        
عرب است دم أسـاليب أخـرى. ومتث ـل أحـد التحـديات األخـرى يف توقيـت التقيـيم خـالل انتقـال           

إىل  2013-2008سـطة األجـل للموئـل للفتـرة     املوئل من اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسسـية املتو   
. ول ن كان توقيت التقييم مفيـدا مـن حيـث احتمـال     2019-2014خطته االستراتيجية للفترة 

أن يزيد إىل أقصى حد من درجة التعّلم بينما املوئل يشرإ يف اخلطة االستراتيجية، ف نه قد طرح 
ى مكتب خدمات الرقابة الداخلية إىل صعوبات من حيث أن اليكل الربناجمي واألنشطة اليت سع

)انةـــر  2013-2008لـــن تســـتمر بالرـــرورة يف الفتـــرة  2013-2008تقييمهـــا يف الفتـــرة 
ــرة ــة        5 الفق ــة العام ــيم الفعالي ــة بتقي ــة الداخلي ــب خــدمات الرقاب ــام مكت ــد ق ــذلمم، فق أعــاله(. ل
االســتراتيجي للفتــرة يف حتقيــق طائفــة واســعة مــن األهــدا  الربناجميــة املبينــة يف اإلطــار    للموئــل
، واخلطــة االســتراتيجية واملؤسســية املتوســطة األجــل، بــدال مــن تصــنير حتليلــه  2012-2013

 حسب الربامج الفرعية. وعلى وجه التحديد، حتتاج هذه األهدا  العامة إىل حتس : 
الت طــيل واإلدارة واضوكمــة يف املنــاطق اضرــرية وإمكانيــة اضصــول علــى        )أ( 

 على الصعيدين الوطم وا لي من أجل التوس  اضرري املستدام األرض والسكن 
رصد التقدم ا رز حنو حتقيق أهدا  وغايات املستوطنات البشرية املتفق عليها  )ب( 

 دوليا والتوعية مبسائل التوس  اضرري املستدام 

__________ 

ــت (5)  ــى الدراســات االستقصــائية     كان ــدالت االســتجابة عل ــون( و   43.8مع ــة )املوظف ــة  30.2يف املائ يف املائ
 يف املائة )قادة الفكر(. 56.9)الشركاء(  و 
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ــات        )ج(  ــذ السياسـ ــ  وتنفيـ ــالل وضـ ــن خـ ــتدام مـ ــري املسـ ــ  اضرـ ــق التوسـ حتقيـ
 يات والربامج اضررية واإلسكانية يف املقام األول على الصعيدين الوطم واإلقليمي  واالستراتيج
توفري إمكانية اضصول على التمويل والترتيبات املؤسسية والسياساتية من أجـل   )د( 

 اإلسكان والبىن التحتية واخلدمات األساسية لصاحل فقراء املناطق اضررية. 
  
 نتائج التقييم   -ثالثا  
رغم أن فرادى الربامج العاملية التابعة للموئل أثبتـت قـدراا علـى حتقيـق النـواتج،       - لرأ 

ف ن املوئـل مل يوثـق بشـكل متسـق أو منـهجي أداءه علـى مسـتوى النـواتج، وهـي          
 رح بشكل خاص يف عملياته القطريةثغرة تت

ة علـى مسـتوى   تفاوت األدلة اليت تثبت حتقق النتائج على الصعيد العـاملي، مـ  وجـود أدلـ      
 النواتج بشكل رئيسي

أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييما لفعالية املبادرات العاملية األكـرب للموئـل    - 12
مبادرة. ويقدم الشـكل   12والبالغ عددها  2019-2014اليت من املقرر أن تستمر يف الفترة 

 2013-2012قديريــة للفتــرة الثـاين  ــة عامــة عــن هــذه املبـادرات، إىل جانــب امليزانيــات الت  
والتصنير الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية جلودة التقييمـات اضاليـة الـيت ُأجريـت     

 لذه املبادرات.
 الشكل الثاين  

  ة عامة عن املبادرات العاملية اليت مت تقييمها

 أعماهلا املبادرات العاملية
  2013-2012امليزانية املقددرة   

 جودة التقييم يات املتحدةدوالرات الوالب
ــندوق االســـــت ماين للميـــــاه        الصـــ

 واملرافق الصحية
 مرضية )أ(مليونا 40.7 يعمل على حتس  خدمات املياه والصر  الصحي

اســتغالل  لوســائلالشــبكة العامليــة 
 األراضي

اد  إىل املسامهة يف اإلصالح الزراعي وأمن حيازة 
 األراضي

 مرضية )ب(مليونا 32.1

ــ   ال ــاركي لتحســـ ــامج التشـــ ربنـــ
 األحياء الفقريةأحوال 

أحوال يهد  إىل تعزيز القدرات يف جمال حتس  
 املستوطنات واألحياء الفقرية بواسطة مشاري  منوذجية

 غري مرضية مالي  6.4

ياعقد مرة كل سنت  لدراسة القرايا امللحة يف جمال  املنتدى اضرري العاملي
 س  اضررياملستوطنات البشرية والتو

 مرضية )ج(مالي  4

يساعد على وض  وتنفيذ السياسات اضررية املتعلقة  مبادرة املدن وتغري املناخ
التكير معه والت فير بتغري املناخ بواسطة أدوات 

 حدته من

 مرضية مليون 2.7
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 أعماهلا املبادرات العاملية
  2013-2012امليزانية املقددرة   

 جودة التقييم يات املتحدةدوالرات الوالب
غربة للنموذج اضرري اجلديد كما ورد يف اخلطة  حتقيق التنمية اضررية املستدامة    

 2019-2014اتيجية للفترة االستر
 مل توث ق )د(مليون 2.4 

املنشوران الرئيسيان: التقرير العاملي للمستوطنات  املنشورات الرئيسية
 البشرية، وتقرير حالة املدن يف العامل

 مرضية 741 000

يعمل على دعم املدن والبلدات يف اعتماد  ناابرنامج املدن األكثر أم
 املتعلقة بالسالمة اضررية  االستراتيجيات وخطل العمل

 غري مرضية 250 000

منرب للقيام بالدعوة وإقامة الشراكات م  التركيز على  اضملة اضررية العاملية
 إدراج القرايا اضررية يف خطة التنمية

 مل توث ق 260 000

شبكة الطاقة العاملية للمسـتوطنات  
 اضررية

 مل توث ق )هـ(111 250 ى الطاقةتعمل على تصميم وتنفيذ مشاري  اضصول عل

ياحتفل به كل عام كفرصة للتفكري يف حالة املدن  اليوم العاملي للموئل
 واضق األساسي يف املأوى املالئم

 مل توث ق ميزانيته غري معروفة

 مل توث ق فةميزانيتها غري معرو تعمل على تعزيز التعاون م  مؤسسات التعليم العاأ مبادرة املوئل لشبكة اجلامعات
 

مشاري  منفصلة ترطل  تا الشـبكة   8بندا منفصال من بنود امليزانية  )ب( يرد هذا الرقم من  40)أ( يرد هذا الرقم اإلمجاأ من أكثر من  :مالحظة 
  2013-2012تـرة  العاملية لوسائل استغالل األراضـي  )ج( ميزانيـة املنتـدى اضرـري العـاملي السـاب   )د( مت حسـاب املبلـغ تناسـبيا للف         

 فقل. 2012)هـ( خاصصت هذه امليزانية لعام 
 استعراض مكتيب أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية. :املصدر 

  
ويقــــدم الشــــكل الثالــــث مــــوجزا بيانيــــا للتقيــــيم الــــذي أجــــراه مكتــــب خــــدمات  - 13

وة األدلـة املتاحـة   الداخلية لفعالية هذه املبادرات على مستوى النواتج، م  اإلشارة إىل ق الرقابة
 .(6)بشكل عام

 

__________ 

وض  مكتب خدمات الرقابة الداخلية تعريفا للفعالية وفقا للمؤشـرات اخلاصـة بكـل مبـادرة، وأجـرى تقييمـه        (6) 
يب ملـا هـو متـاح مـن التقييمـات وعمليـات مراجعـة اضسـابات، فرـال عـن           للفعالية على أساس استعراض مكت

بيانــات مســتقاة مــن املقــابالت واســتطالعات الــرأي الــيت أجريــت مــ  أصــحاب املصــلحة األكثــر درايــة             
 باملبادرات. واستند تقدير قوة األدلة إىل عدد وجودة املصادر اليت مت استطالإ آرائها.
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 الشكل الثالث    
مــوجز تقيــيم مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة لفعاليــة املبــادرات العامليــة، مبــا يف ذلــمم      

 األدلة قوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مكتب خدمات الرقابة الداخلية. :املصدر 
  

عــدد مــن  ويعــرض الشــكل الثالــث صــورة تتبــاين فيهــا درجــات الفعاليــة. فقــد أظهــر   - 14
املبــادرات عالمــات واضــحة نســبيا علــى حتقيــق النــواتج، علــى الــرغم مــن أن قــوة األدلــة علــى  
فعالية هذه املبادرات تتفاوت كثريا. وهناأ أدلة قوية ومتجذرة يف تقييمات ذات جـودة عاليـة   
ــة لوســائل اســتغالل       ــواتج كــل مــن الشــبكة العاملي ــة الــيت حققهــا علــى مســتوى الن عــن الفعالي

، ومبادرة املدن وتغري املنـاخ. فعلـى   (7)ي، والصندوق االست ماين للمياه واملرافق الصحيةاألراض
سـبيل املثـال، أنتجــت الشـبكة العامليـة لوســائل اسـتغالل األراضـي طائفــة واسـعة مــن األدوات        
ــاه وخــدمات        ــق الصــحية املي ــاه واملراف ــر الصــندوق االســت ماين للمي ــة  ووف ذات اجلــودة العالي

ــم أنشــطة التــدريب، وقــدم جمموعــات مــن األدوات     الصــر  الصــحي جملتمعــات فقــرية، ودعن
ــدرات، وأتاحــت          ــاء الق ــاخ ببن ــري املن ــدن وتغ ــادرة امل ــت مب ــة  وقام ــادت التوجيهي ــة واملب التقني

ــة         وســائل ــرت يف صــياغة السياســات الوطني ــدن، وأث ــى صــعيد امل ــاخ عل ــتغري املن ذات صــلة ب
أثبتــت املنشــورات الرئيســية واملنتــدى اضرــري ســري النكــا علــى ســبيل املثــال(. كــذلمم  )يف

__________ 

 .2014وق االست ماين لل دمات األساسية اضررية يف عام مت تغيري امسه إىل الصند (7) 
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العاملي وبرنامج املدن األكثر أمنا والربنامج التشاركي لتحسـ  أحـوال األحيـاء الفقـرية فعاليـة      
عامة عالية، وإن كانت من فرة بعـ  الشـيء، ولكـن األدلـة الـيت قامـت عليهـا هـذه املـزاعم          

ل األدلـة علـى النتـائج النهائيـة ا ققـة مـن       أدلٌة أقـل قـوة. وبالنسـبة جلميـ  هـذه املبـادرات، تةـ       
خالل النواتج اليت تقابلها أدلـة ضـعيفة: فهنـاأ أدلـة وافـرة علـى أن موئـل األمـم املتحـدة أنـتج           

وهـي يف كـثري مـن األحيـان ذات جـودة عاليـة        -وثائق ووض  سياسات وحقق نواتج أخـرى  
ج قــد أفرــت إىل التغــيريات  ولكنــه مل يقــم بتوثيــق منــهجي ملــا إذا كانــت هــذه النتــائ   -جــدا 

 املرجوة يف السياسات، أو إىل تعزيز املعار  أو املواقر أو السلوكات.
وتفتقر مخس مبادرات عاملية تةهر يف النصر األسـفل مـن الشـكل الثالـث إىل األدلـة       - 15

الكافية اليت ميكن على أساسها تقييم فعالية موئل األمم املتحدة، وذلمم إما بسبب عـدم إجـراء   
ي تقيــيم )علــى ســبيل املثــال، شــبكة الطاقــة العامليــة للمســتوطنات اضرــرية، ومبــادرة املوئــل   أ

لشبكة اجلامعات، واليوم العاملي للموئل، واضملة اضررية العاملية(، أو ألن املرحلة اليت بلغتـها  
ثـال،  املبادرات يف تطورها غعل من السابق ألوانه تقييم فعاليتها بشـكل مالئـم )علـى سـبيل امل    

 حتقيق التنمية اضررية املستدامة(.
 

ــواتج         ــتوى النـ ــى مسـ ــواء علـ ــبري سـ ــد كـ ــة إىل حـ ــري موثقـ ــة غـ ــات القطريـ ــة العمليـ فعاليـ
 النتائج مستوى أو
ــة بلــدان مــن أصــل      - 16 ــوافرة بســهولة إال يف ماني ــة مت ــة ذات الصــلة بالفعالي مل تكــن األدل
يـة، ويف البلـدان االثـم عشـرة املتبقيـة،      بلدا للها استعراض مكتب خدمات الرقابة الداخل 20

مل تقدَّم أي أدلة من أي نوإ عن الفعالية، رغم الطلبات املتكررة بتوفري أدلـة مـن هـذا القبيـل.     
وبالتاأ ف ن تقييم املكتب ألداء موئل األمـم املتحـدة علـى الصـعيد القطـري اقتصـر علـى تلـمم         

الشــكل الرابــ  املصــادر املتنوعــة ل دلــة  العمليــات الثمــاين الــيت أتيحــت أدلــة بشــأاا. ويل ــ 
 املتعلقة تذه البلدان. ويب  الشكل اخلامس نتائج التحليل الذي أجراه املكتب.

 



 E/AC.51/2015/2 

 

12/52 15-00106 

 

 الشكل الراب   
 مصادر األدلة املتعلقة بالعمليات القطرية

 البلدان

امليزانيدددات املقدددددرة   مصادر األدلة
للمشددداريجل اياريدددة  
إىل غايددددددددة عددددددددا  

  مباليددددددددني  2014
رات الواليدددات دوال

 املتحدة
مددددددجل  مقددددددابالت

 املبلِّغني الرئيسيني
مقددددددابالت مددددددجل 

 جودة التقييم التقييم املالحظة املستفيدين
وثددددائب ا بددددال   

 الداخلي
   82.5 نعم ال ينطبق ال ال ال نعم أفغانستان        

   5.9 نعم ال ينطبق ال ال نعم نعم كولومبيا
   16.5 منع ال ينطبق ال نعم نعم نعم مصر
   5 نعم ال ينطبق ال نعم نعم نعم كينيا
 28 نعم ال ينطبق ال نعم نعم نعم ميامنار

   49 نعم مرضية نعم ال ال نعم باكستان
   45.2 نعم غري مرضية نعم نعم نعم نعم الصومال

   34.9 نعم ال ينطبق ال ال ال نعم سري النكا
 بنغالدي ،
 إثيوبيا، الربازيل،
 ا،إندونيسي هاييت،
املكسيمم،  لبنان،

 نيجرييا، موزمبيق،
 السنغال، رواندا،

 جنوب السودان،
 أوغندا

نعم )املكسيمم، 
 جنوب السودان(

 نعم ال ينطبق ال ال ال
 )موزمبيق(

55.1  
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 الشكل اخلامس    
 موجز فعالية العمليات القطرية، مبا يف ذلمم قوة األدلة املتاحة للتقييم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية. :املصدر 
  
وتوجـد سـبعة بلــدان يف اجلانـب األميــن مـن الشــكل، ممـا يــدل علـى درجــة معينـة مــن         - 17

الفعالية، ولكن كل هذه البلدان ال تعلو وال تدنو عن اخلـل األفقـي إال بقليـل، وذلـمم بسـبب      
ا إىل حـد كـبري،   ضعر قاعدة األدلـة عمومـا. وقـد أجنـزت الـربامج القطريـة النـواتج املقـررة لـ         

ولكن قلة منها فقل هي اليت حاولت توثيق أدائها على مستوى النتائج بشـكل منـهجي، وقـام    
عدد أقل من ذلـمم بتوثيـق أدائـه مبـا يكفـي مـن اجلـودة العاليـة السـت الص اسـتنتاجات بشـأن            
ا األداء الربناجمي العام. وقدم برنامج قطـري واحـد فقـل، هـو برنـامج باكسـتان، تقييمـا حـديث        

 جبودة مرضية.
ــة مبكتــب    16وكمــا ســبقت اإلشــارة يف الفقــرة   - 18 أعــاله، دفعــت نــدرة البيانــات القوي

ــن         ــة املســتقاة م ــى التقييمــات الذاتي ــاد إىل حــد كــبري عل ــة إىل االعتم ــة الداخلي خــدمات الرقاب
مــوظفي موئــل األمــم املتحــدة وشــركائه، وعلــى مــا الحةــه املكتــب بنفســه يف امليــدان. وتــرد   

 لي االستنتاجات اليت خل  إليها املكتب استنادا إىل تلمم املصادر:ي فيما
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يف البلـــدان املترـــررة مـــن حـــاالت الطـــوارت، حقـــق موئـــل األمـــم املتحـــدة   )أ( 
مكاسب ملموسة. ويف ميامنار والصومال، غلـى ذلـمم يف شـكل تـوفري امليـاه ومرافـق الصـر         

ش اص املشردين داخليا )الصـومال(.  الصحي )ميامنار( وإقامة مالجئ دائمة إلعادة توط  األ
ويف ميامنار، ساعد املوئل أيرا يف وضـ  سياسـة وطنيـة ضفـر البي ـة ويف إنشـاء معهـد يهـد          
إىل التــأثري علــى السياســات اضرــرية. ويف أفغانســتان وســري النكــا، هنــاأ أدلــة علــى فعاليــة   

ات ا ليــة. ومــ  ذلــمم، جهــود اإلســكان وإعــادة بنــاء الياكــل األساســية الــيت تقودهــا اجملتمعــ  
تتــوفر أدلــة علــى النتــائج، مبــا أن العمليــت  مل تســتثمرا يف التقيــيم يف ا ونــة األخــرية، علــى     مل

الرغم من وجودها الطويل األمد يف البلدان وحافةتها الكبرية. ويف باكستان، هناأ أدلـة علـى   
ن والياكـل األساسـية ونةـم    أن موئل األمم املتحدة حقق الفعالية يف تنسيق إعادة بنـاء املسـاك  

 إدارة البيانات اليت دمراا الكوارث الطبيعية، وذلمم من خالل اتباإ ناهج يقودها املالكون   
يف كولومبيا ومصر، حيث يرطل  موئل األمم املتحدة يف املقـام األول بعمـل    )ب( 

النـاتج الرئيسـي   معياري م  نةرائه اضكومي ، كانت النتائج ا ققة متفاوتة. ففي مصر، كان 
هــو وضــ  تصــاميم حرــرية للمــدن الصــغرية  ولكــن هــذه التصــاميم مل تنفــذ. ويف كولومبيــا،   
ــة لعواصــم املقاطعــات. غــري أن النةــراء اضكــومي        ــى إنشــاء الرابطــة الوطني ــل عل ســاعد املوئ
واملــوظف  شــددا يف كــال البلــدين علــى القيــود اإلداريــة باعتبارهــا عقبــات حتــول دون حتســ    

عالية. وكما حـدث يف أمـاكن أخـرى، مل يـتمكن املكتـب مـن إثبـات مسـامهة موئـل األمـم           الف
 املتحدة يف حتقيق النتائج   

أظهرت ثالثة بلدان مستويات أدىن من النجاح، على الرغم من أن أدلـة هـذا    )ج( 
ه التقيــيم متفاوتــة اجلــودة. ففــي كينيــا، باإلضــافة إىل الكشــر عــن أمثلــة للنجــاح يف جمــال امليــا
ــق         ــق إزاء عــدم حتقي ــب عــن القل ــا، أعــرب املكت ــة حبــرية فيكتوري والصــر  الصــحي يف منطق
ــل          ــر الرئيســي ملوئ ــا املق ــ  فيه ــيت يق ــريوي، ال ــرية يف ن ــاء الفق األهــدا  يف جمــال حتســ  األحي

 .  (8)املتحدة األمم
 

 عدم كفاية االستثمار يف التقييم الذي يركز على النتائج  
قشـة السـابقة، مل عرـ  للتقيـيم إال عـدد قليـل جـدا مـن املبـادرات          كما يترـح يف املنا  - 19

العاملية أو العمليات القطريـة خـالل الفتـرة الـيت استعرضـها مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة،          
إن ما يتسم منـها بـاجلودة العاليـة الكافيـة لتقـدة أدلـة موثوقـة علـى النتـائج الـيت مت حتقيقهـا             بل

عملية قطرية ملوئل األمـم املتحـدة، أجـرت ثـالث عمليـات       75 كان أقل من ذلمم. فمن أصل
__________ 

 خالل املقابالت، كانت كينيا أكثر مثال ياساق على عدم النجاح على الصعيد القطري. (8) 
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، كــان تقييمــان منــها فقــل ذوي نوعيــة كافيــة  2008فقــل تقييمــات مــن أي نــوإ منــذ عــام  
مسـتوى تغطيـة التقيـيم الـذي يركـز       . وياالحـر تـدين  (9)لتقدة أدلة موثوقة علـى حتقيـق النتـائج   

األمـد والعمليـات الـيت تنفـذ يف ظـرو  عاليـة       على النتائج ح  يف العمليات الكـبرية والطويلـة   
امل ــاطر. ومــن أصــل املشــاري  الســتة األكــرب حجمــا )أي الــيت تفــوق قيمــة الواحــد منــها            

ــة     10 ماليــ  دوالر(، وضــ  مشــروعان فقــل خططــا وميزانيــات إلجــراء تقييمــات. والتجرب
ت حداثـة عهـدها غعـل    الشاملة املتمثلة يف مبادرة حتقيق التنميـة اضرـرية املسـتدامة، وإن كانـ    

تقييمها سابقا ألوانه، ال تترمن ترتيبات لتقييمها يف املستقبل على نطاق الربامج، على الـرغم  
 من الترويج لا باعتبارها .ترب اج موئل األمم املتحدة يف جمال التوس  اضرري املستدام.

ــتنت   - 20 اجات وبســـبب هـــذه الثغـــرات يف البيانـــات، عجـــز املكتـــب عـــن اســـت الص اسـ
ــل األمــم املتحــدة يف ضــوء األهــدا  العريرــة إلطــاره       ذات مصــداقية بشــأن األداء العــام ملوئ

أعـاله )وتـردَّد يف مسـار التـأثر الربنـاجمي       11االستراتيجي، على حنو ما ُذكـر ب اـاز يف الفقـرة    
، الوارد يف املرفق األول(. ومل تشـكل التصـورات الـواردة يف الروايـات     2013-2008للفترة 

ملستقاة من املقـابالت وال اإلجنـازات املبلـغ عنـها ذاتيـا يف الرسـائل الصـادرة عـن موئـل األمـم           ا
 املتحدة بدائل كافية عن مثل هذه األدلة القوية.

ومما حدَّ أكثر من قدرة املكتب على است الص اسـتنتاجات بشـأن األداء العـام ملوئـل      - 21
  املبـادرات العامليـة والعمليـات القطريـة مـن      األمم املتحدة تفاوتا درجة الوضوح يف الربل بـ 

. (10)مـن جهـة أخـرى    2013-2012جهة، واألهدا  ا ددة يف اإلطار االستراتيجي للفترة 
ــة الكـــربى     ــادرات العامليـ ــائق ذات الصـــلة أن مجيـــ  املبـ ــتيب للوثـ ــتعراض املكـ وتـــب  مـــن االسـ

ــن األهــدا  االســتراتيجي      مرتبطــة ــر م ــة ا ــددة  بشــكل واضــح تــد  واحــد أو أكث ة األربع
. (11)، وخبطتـــها االســـتراتيجية واملؤسســـية املتوســـطة األجـــل2013-2012 للفتـــرة للوكالـــة
النقي  مـن ذلـمم، كانـت مواءمـة العمليـات القطريـة مـ  أهـدا  اإلطـار االسـتراتيجي            وعلى

__________ 

خبال  العديد من التقييمـات الـيت أجريـت يف دوائـر أخـرى يف موئـل األمـم املتحـدة، اعتـرب مكتـب خـدمات             (9) 
 .مات اليت تديرها وحدة التقييم ذات نوعية مرضية إىل حد كبريالرقابة الداخلية أن التقيي

، كان اإلطـار املرجعـي الرئيسـي للوكالـة هـو اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسسـية         2013-2012بالنسبة للفترة  (10) 
ــرة      . وعــالوة علــى 2013-2012املتوســطة األجــل، والــيت مل تكــن متوائمــة مــ  اإلطــار االســتراتيجي للفت

ل األمم املتحدة يف مرحلة االنتقال إىل خطته االستراتيجية، مما جعـل مـن الصـعب اسـت الص     ذلمم، كان موئ
 .2013-2012أي استنتاج عام بشأن املواءمة م  األهدا  االستراتيجية للفترة 

يف االســتعراض املكــتيب الــذي أجــراه مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة، بلغــت املبــادرات العامليــة درجــة مــن     (11) 
، “لـى اإلطـالق  ال يتـواءم بوضـوح ع  =” 1، حيـث  4و  1علـى سـّلم يتـراوح بـ       3.77ءمة متوسطها املوا
)م  هد  استراتيجي واحد علـى األقـل وفقـا لرطـار االسـتراتيجي أو اخلطـة       “ يتواءم بوضوح تام= ” 4 و

 االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل(.
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أو مـ  اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسسـية املتوسـطة األجـل أقـل وضـوحا          2013-2012للفترة 
 ، وبالتاأ يتناول بيان النتائج باء أمهية موئل األمم املتحدة على النطاق األوس .(12)بكثري
 

باياذه وض  برنامج األمم املتحدة الرئيسـي املعـم بالتوسـ  اضرـري املسـتدام،       -باء  
ــة متناميــة وصــقل           ــى عاتقــه معاجلــة أولويــة عاملي ــم املتحــدة عل أخــذ موئــل األم

هـذا التحـول مل يـنعكس بعـد علـى مسـتوى       املؤسسي على ذلـمم، ولكـن    تركيزه
 الوكالة برمتها

ــبري         - 22 ــة بشــكل ك ــاره ظــواهر مدعوم ويشــكل التوســ  اضرــري الســري  وأســبابه وآث
. وقد أدركت الدول األعراء هذه الةـواهر ودور موئـل األمـم    (13)بالبيانات الدميغرافية العاملية

دة الثــاين للمســتوطنات البشــرية )املوئــل املتحــدة يف معاجلتــها. ومنــذ انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــ
الثاين(، وضعت الدول األعرـاء واليـة موئـل األمـم املتحـدة املتمثلـة يف ضـمان املـأوى املالئـم          
للجميــ  وتعزيــز التنميــة املســتدامة للمســتوطنات البشــرية يف ســياق عــامل آخــذ يف التوســ           

املسـتقبل الـذي   ”ة املسـتدامة، املعنونـة   اضرري. ويف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمي
، أبرز قادة العـامل أمهيـة املـدن يف التنميـة املسـتدامة علـى النطـاق األوسـ . ويتجلـى          “نصبو إليه

 2013-2008هــذا التحــول يف اخلطــة االســـتراتيجية واملؤسســية املتوســطة األجــل للفتـــرة       
ا الـدول األعرـاء رمسيـا    ، اللـذين اعتمـدت فيهمـ   2013-2012واإلطار االستراتيجي للفتـرة  

، كمـا يـنعكس يف   (14)تأطري أهدا  موئل األمم املتحدة حول غاية التوسـ  اضرـري املسـتدام   
. وباإلضـافة إىل ذلـمم، وكجـزء مـن خطـة التنميـة       2019-2014اخلطة االستراتيجية للفتـرة  

املعــم ، اقتــرح الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العرــوية التــاب  للجمعيــة العامــة و 2015بعــد  ملــا
جْعـل  ”بأهدا  التنمية املستدامة حتديد هد  قائم بذاته من أهـدا  التنميـة املسـتدامة، وهـو     

 “.املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمي  وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
ويف هـذا السـياق، شـكل موئـل األمـم املتحـدة هويتـه املؤسسـية حـول مسـألة التوسـ              - 23

، وجعل عملية إصـالحه الـداخلي قائمـة علـى هـذا التحـول. واعتـر  مجيـ          اضرري املستدام
أصــحاب املصــلحة الــذين أجريــت معهــم مقــابالت، مبــا يف ذلــمم الشــركاء والــدول األعرــاء،  

__________ 

البلــدان العشــرين. وكشــر االســتعراض املكــتيب للبلــدان    مل يقــدم أي دليــل مــن أي نــوإ بشــأن مخســة مــن   (12) 
 على نفس السلم الوارد وصفه أعاله. 2.68اخلمسة عشرة املتبقية درجة مواءمة متوسطها 

 :World Urbanization Prospects األمـم املتحـدة، إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، شـعبة السـكان،        (13) 

The 2014 Revision, Highlights, 2014 (ST/ESA/SER.A/352)    انةـر أيرـا http://data.worldbank.org/ 

topic/urban-development?display=graph.. 
 .3و  2و  1، الربامج الفرعية A/65/6 (Prog. 12)انةر الوثيقة  (14) 

http://undocs.org/ar/ST/ESA/SER.A/352
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بأمهيــة موئــل األمــم املتحــدة يف معاجلــة األولويــة العامليــة املتناميــة املتمثلــة يف التوســ  اضرــري    
اب املصـلحة حـّذرا مـن أن هـذا التركيـز ال ينبغـي أن يكـون        املستدام، رغم أن اثن  من أصـح 

على حساب تركيز الوكالة بشكل أوسـ  نطاقـا علـى املسـتوطنات البشـرية. وأشـار أصـحاب        
املصلحة أيرا إىل أمهية موئل األمم املتحدة من حيث قيمته املرافة الفريدة مـن نوعهـا مقارنـة    

ى الــدعوة إىل عقــد االجتماعــات، باعتبــاره  بغــريه مــن اجلهــات الفاعلــة، وال ســيما قدرتــه علــ  
وكالة تابعة ل مم املتحدة، خاصة يف ضوء الفرصـة الـيت يتيحهـا مـن خـالل املنتـدى اضرـري        
العــاملي إلقامــة شــبكات العالقــات وتبــادل املعــار ، واخلــربة التقنيــة الــيت يتمتــ  تــا موظفــوه.   

 اء مماثلة.أعرب قادة الفكر الذين للهم استطالإ ا راء عن آر وقد
 

 عدم كفاية تعميم جماالت التركيز على صعيد الوكالة ككل
بالرغم من هذا الوض  االستراتيجي الذي ايذه موئـل األمـم املتحـدة علـى الصـعيدين       - 24

العاملي واملعياري، ف ن جهوده مل تاعمَّم بالكامل بعـد علـى صـعيد الوكالـة ككـل. فعلـى سـبيل        
التوسـ  اضرـري املسـتدام، فـ ن عـددا مـن البلـدان الـيت للـها           املثال، رغم حتـول الوكالـة حنـو   

ال يزال يصب معةم تركيـزه علـى التنميـة الريفيـة،      مكتـب خدمات الرقابة الداخليةاستعراض 
ــا يف جمــال التوســ  اضرــري        ــن االحتياجــات املســّلم ت ــالرغم م ــمم ب ــه   وذل ــا أن املســتدام، كم

ــه صــريح ســواء يف اخلطــة االســترا   ال ــرة يوجــد توجي أو يف اإلطــار  2019-2014تيجية للفت
بشأن الكيفية الـيت سـتقوم تـا الوكالـة، بينمـا هـي مترـي         2015-2014االستراتيجي للفترة 

قدما، بسد الثغرة بـ  جمـاأ تركيزهـا اضرـري والريفـي. وعلـى الصـعيد اإلقليمـي، بـدأ اثنـان           
ليميــة لترمجــة األهــدا    فقــل مــن املكاتــب اإلقليميــة األربعــة ب عــداد خطــل اســتراتيجية إق       

 املؤسسية الواسعة النطاق للموئل إىل استراتيجيات حمددة تراعي سياقات .تلر املناطق.
وتربز هذه الثغرة بشكل خاص على املسـتوى القطـري. والتـزم موئـل األمـم املتحـدة،        - 25

ائق الـربامج  ، ب عـداد وثـ  توسطة األجلاملؤسسية املستراتيجية واالطة يف خطة عمله املتعلقة باخل
. وتافصِّــل الوثــائق الكيفيــة الــيت  2013بلــدا علــى األقــل حبلــول عــام   30القطريــة للموئــل يف 

تتواءم تا العمليات القطرية للموئل م  األولويات االستراتيجية املؤسسية العامة ضمن السـياق  
ا، القطـــري القـــائم، ومـــ  األولويـــات الوطنيـــة، واالحتياجـــات الـــيت ميكـــن االســـتدالل عليهـــ  

والعمليــات املشــتركة بــ  الوكــاالت. وكشــفت املقــابالت واالستقصــاءات عــن وجــود تأييــد 
املســتوى   مــنوظف ، مبــا يف ذلــمم يف صــفو  املــوثــائق الــربامج القطريــة للموئــلقــوي لقيمــة 

 املشارك  يف إعداد تلمم الوثائق. القطري
اتيجي بـ  املسـتوي    كجسـر اسـتر  وثـائق الـربامج القطريـة للموئـل     وبالرغم من قيمـة   - 26

، معلـال ذلـمم   2013املؤسسي والقطري، فقد أوقـر موئـل األمـم املتحـدة العمـل تـا يف عـام        
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بالقيود املتعلقة باملوارد. ونتيجة لذلمم، من ب  البلدان العشرين الـيت للـها اسـتعراض مكتـب     
عــة بلــدان يف خــدمات الرقابــة الداخليــة، مل تتــوافر وثــائق الــربامج القطريــة للموئــل ســوى ألرب 

ــرة  ــائق  2015-2014أو الفتــرة  2013-2012الفت ــاق   . واتســمت هــذه الوث بعــدم االتس
بينها من حيث الشكل والنوعية. ويرا  إىل ذلمم أن استعراض مكتب خدمات الرقابـة   فيما

وثيقــة بالنســبة للمشــاري  اجلاريــة يف تلــمم  77الداخليــة جلميــ  وثــائق املشــاري  البــالغ عــددها 
( اتســمت بــالتوالم الصــريح مــ     35رين أظهــر أن أقــل مــن نصــر الوثــائق )    البلــدان العشــ 

ــائق       ــة الوث ــة. وكشــر هــذا االســتعراض أيرــا عــن تطــابق إاــاي بــ  نوعي األولويــات الوطني
ومستوى التركيز االستراتيجي للمشاري : فقد مالت املشاري  يف البلدان القليلة اليت توجـد تـا   

ال سيما يف البلدان الـيت لـديها وثـائق أفرـل نوعيـة، إىل إظهـار       وثائق الربامج القطرية للموئل، 
لويـــات صـــرحية تتصـــل بالتوســـ  تـــوالم أوضـــح مـــ  األولويـــات الوطنيـــة، وإن مل تترـــمن أو

 املستدام. اضرري
 

أحرز موئل األمم املتحدة تقدما ملموسا يف اجـه إزاء يطـيل نتائجـه املسـتهدفة      -جيم  
ــرة  ــة    واإلدار 2019-2014يف الفت ــا، باملقارن ــا وتقييمه ــة حنــو حتقيقه ة املوجه

 2013-2008بنهجه يف الفترة 
يف حتديد مـدى   مكتـب خدمات الرقابة الداخليةمتث ل أحد جوانب التقييم الذي اريه  - 27

امتالأ موئل األمـم املتحـدة للعناصـر الرئيسـية الالزمـة لت طـيل نتائجـه واإلدارة املوجهـة حنـو          
مقارنـة بعناصـر النـهج الـذي      2019-2014خطته االسـتراتيجية للفتـرة    حتقيقها وتقييمها يف

ــهوض خب   ــه للنــ ــذ بــ ــان يأخــ ــرة   كــ ــل للفتــ ــطة األجــ ــية املتوســ ــتراتيجية واملؤسســ ــه االســ  طتــ
من تلمم العناصـر يف بدايـة كـل      40. ويرد يف الشكل السادس موجز لوجود 2008-2013

 .(15)من فتريت الست سنوات هات 

__________ 

رئيسي  يتمثالن يف العناصر املنصوص عليها يف الوالية واملمارسـات اجليـدة الـيت    تنب  هذه القائمة من مصدرين  (15) 
على صـعيد األمانـة العامـة ككـل، مبـا يف ذلـمم موئـل األمـم املتحـدة،           مكتـب خدمات الرقابة الداخليةالحةها 

 واليت تساعد الربامج يف إدارة األداء يف ضوء النتائج املستهدفة.
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 الشكل السادس
االسـتراتيجية   ةطـ عناصر الرئيسية الالزمـة لت طـيل النتـائج واإلدارة املوجهـة حنـو حتقيقهـا وتقييمهـا عنـد بـدء اخل         وجود ال

 2019-2014واخلطة االستراتيجية للفترة  2013-2008واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة 
  

اخلطة االستراتيجية بدء   
واملؤسسددددية املتوسددددطة  

 2008لعا   األجل

بدددددددددء اخلطددددددددة 
سددددددددددتراتيجية اال

 2014لعا  
 يطيل النتائج

 
 نعم نعم خطة السنوات الست اليت تصاغ ضمنها األطر االستراتيجية

ــ  اخلطــة االســتراتيجية واألطــر االســتراتيجية وخطــل      التطــابق ب
 العمل والياكل التنةيمية

 نعم ال

ــر   ــاامعتكـ ــتراتيجية    إلدارة العليـ ــاخلطل االسـ ــوعي بـ ــيم الـ لتعةـ
   وفهمها ودعمها

 نعم نعم

استراتيجية أوس  نطاقا يف جمـال النشر/االتصـاالت لتعمـيم اخلطـة      
 االستراتيجية على صعيد الوكالة ككل

 غري موثق غري موثق

هي ة لكفالة اتساق املشاري  وصـلتها بواليـة موئـل األمـم املتحـدة       
 وخطته االستراتيجية

)أ(نعم نعم
 

 ال ال االستراتيجيةاستراتيجيات إقليمية متثل انعكاسا لل طة  
 ال ال آلية إدارة امل اطر 

ــة حنــو   اإلدارة املوجه
 حتقيق النتائج

 ال ال إطار املساءلة

 ال نعم نشرة األم  العام النهائية املعتمدة 
تنمية القدرات املتعلقة باإلدارة القائمة علـى النتـائج، مبـا يف ذلـمم      

 األدوات التوجيهية
 نعم ال

 نعم ال ل السياسة العامةوجود وظيفة يف جما 
   وجود سياسات/استراتيجيات يف جماالت رئيسية: 
)د(نعم غري موثق اإلدارة القائمة على النتائجسياسة  

 

)ج(نعم غري موثق سياسة يصي  التكالير واستردادها 
 

)ج(نعم غري موثق استراتيجية تعب ة املوارد 
 

)ب(نعم غري موثق استراتيجية الشراكة 
 

)ب(نعم غري موثق تراتيجية إدارة املعار اس 
 

()جنعم غري موثق استراتيجية االتصاالت 
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(ب)نعم غري موثق استراتيجية تغري املناخ 
 

()جنعم غري موثق استراتيجية حقوق اإلنسان 
 

()جنعم غري موثق االت الطوارتبروتوكول التصدي ض 
 

()جنعم غري موثق سياسة التنقُّل 
 

د()نعم نعم نسانيةالسياسة اجل 
 

االستراتيجية املتعلقة باملستوطنات البشرية الـيت متـر   السياسة  
 بأزمات

أ()نعم نعم
 

 نعم نعم استراتيجية الشباب 
()جنعم نعم سياسة النشر 

 

 غري موثق غري موثق استراتيجية معاجلة الروابل ب  التنمية اضررية والريفية 
 غري موثق نعم املعياري ملعالتشغيلي بال العملربل سياسة  
 نعم نعم نةام الرصد 
 نعم نعم وجود وظيفة التقييم 

 نعم ال وجود بيانات أولية لل طة االستراتيجية تقييم النتائج
 ال ال تقييم القابلية لتقييم اخلطة االستراتيجية 
 غري موثق غري موثق السياسة املتعلقة برصد النتائج 
 غري موثق غري موثق سسيةنةام رصد النتائج املؤ 
 غري موثق غري موثق النتائج على الصعيد القطرينةام رصد  
 نعم ال وحدة تقييم مكرسة 
 نعم ال سياسة التقييم 
 نعم ال توصيات التقييم تتب نةام  
 نعم نعم وجود خطة تقييم ملموسة 
 ال ال استناد خطة التقييم إىل حصر منتةم للم اطر 
 ال ال يات املتعلقة بتقييم أعلى امل اطرمتويل األولو 

  
  2013-2012عنصـر ُأدخـل يف الفتـرة    )ج(   2011-2010عنصر ُأدخل يف الفتـرة   )ب(  2009-2008عنصر ُأدخل يف الفترة  )أ(: ملحوظة

 2014عنصر ُأدخل يف عام  )د(
 .خدمات الرقابة الداخليةاملصدر: االستعراض املكتيب ملكتب 
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النتـائج مبـرور   ل األمم املتحدة تقدما قـابال للقيـاس يف اجـه املتبـ  لتحقيـق      وأحرز موئ - 28
. ففي يطيل النتائج، مثال، رغم أن كل فترة مـن الفتـرت  ترـمنت خطـة مـداا سـت       الوقت

وهيكلــه   2015-2014ســنوات، فــ ن اإلطــار االســتراتيجي ملوئــل األمــم املتحــدة للفتــرة         
. 2019-2014اضـاأ مـ  خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة      التنةيمي يتواءمان صراحة يف الوقت 

وعلى مسـتوى تعبـوي شـامل، اّتبـ  موئـل األمـم املتحـدة عمليـة أكثـر لـوال يف إعـداد اخلطـة             
من كبار املديرين من املقـر   75، حيث مج  ما يزيد على 2019-2014االستراتيجية للفترة 

ــبتمرب   ــة يف أيلول/سـ ــب اإلقليميـ ــتفكري يف 2013واملكاتـ ــة    للـ ــن اخلطـ ــتفادة مـ ــدروس املسـ الـ
ــتراتيجية واال ــية املســــ ــل املؤسســــ ــطة األجــــ ــداد اخل توســــ ــة   وإعــــ ــة لل طــــ ــل التنفيذيــــ طــــ

 اجلديدة. االستراتيجية
 حتقيـق النتـائج  وقام موئل األمم املتحدة أيرا بتحس  اجـه إزاء اإلدارة املوجهـة حنـو     - 29

دد مـن اجملـاالت   . وقد وضـ  سياسـات يف عـ   2019-2014و  2013-2008ب  الفترت  
، أعــد 2012بــالرغم مــن أمهيتــها البالغــة يف عملــه. ويف عــام   2008مل تكــن متــوفرة يف عــام 

أداة إلدارة املشـاري   ، وهـو   اسبة واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  انةام موئل األمم املتحدة 
عنـها   تشمل مجي  أعمـال يطـيل الـربامج واملشـاري  ورصـدها واإلبـالغ       على شبكة اإلنترنت

وتقييمها. وبدأ موئل األمـم املتحـدة أيرـا، مبسـاعدة مسـامهة مـن اجلهـات املاحنـة، يف تـدريب          
املــوظف  علــى األخــذ بنــهج اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، وأعــد أدوات لــدعم املبــادرة، وقــام  

“. روادا لردارة القائمـة علـى النتـائج   ”موظفا لكي يكونوا  25بتحديد وتدريب جمموعة من 
يف املائة من املوظف  قد تلقوا تدريبا على اإلدارة القائمـة   63، كان 2013لول ااية عام وحب

على النتائج. ويبدو أن هذا اجلهد يؤيت ماره: ففي املقابالت واالستقصـاءات، أشـار املوظفـون    
 .جلتوسطة األاملؤسسية املستراتيجية وإىل حتسن عام يف ثقافة النتائج مقارنة بفترة اخلطة اال

وأحرز موئل األمم املتحدة أيرا تقدما ملموسا يف اجه املتب  إزاء تقيـيم النتـائج. ويف    - 30
، أنشــأ املوئــل وحــدة منفصــلة للتقيــيم، لــا اختصاصــات واضــحة وسياســة قويــة    2012عــام 

للتقييم، وبدأ العمل بنةام لتتب  توصيات التقييم. ويف غرون ذلمم، أعد موئـل األمـم املتحـدة    
ــه االســـتراتيجية للفتـــرة    م واألهـــدا  األساســـية األرقـــا واســـتراتيجية  2019-2014خلطتـ

مصاحبة واضـحة لرصـد التقـدم ا ـرز يف هـذه اخلطـة. ويشـمل ذلـمم وظيفـة متكاملـة للرصـد            
، وهــو ا اســبة واالســتحقاقات اخلاصــة باملشــاري واإلبــالغ يف أداتــه إلدارة املشــروإ، ونةــام 

بوجـه عـام. وعطـل املوئـل لنشـر تنفيـذ التقيـيم         مـم املتحـدة  أليف انةـام الرصـد   سيصب يف  ما
 .2016الذايت القائم على النتائج يف إغالق املشاري  حبلول عام 
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ــل األمــم املتحــدة إىل       - 31 بيــد أن أوجــه التقــدم هــذه تشــوتا ثغــرات كــبرية. ويفتقــر موئ
أن تساعد يف تيسـري تعمـيم   الوثائق الرئيسية يف جمال السياسة العامة واالستراتيجيات اليت ميكن 

ــدد األدوار        ــذي حيـ ــاءلة الـ ــار املسـ ــل إطـ ــل )مثـ ــة ككـ ــعيد الوكالـ ــى صـ ــية علـ ــه املؤسسـ رليتـ
ــة با      ــتويات املنةم ــن مس ــتويات األخــرى   واملســؤوليات ا ــددة لكــل مســتوى م ــة باملس ملقارن

. واتســمت االتصــاالت يف هــذا اجملــال أيرــا بالرــعر،   (16)أعــاله( 26-24الفقــرات  )انةــر
الشـبكة  توجد ح  ا ن استراتيجية اتصاالت لتيسـري مثـل هـذا التعمـيم، كمـا تفتقـر       حيث ال 

أدنـاه(. وبقيـت سياسـات     40إىل سياسات عديدة )انةـر الفقـرة    الداخلية ملوئل األمم املتحدة
شـهرا   24لفترات ممتدة، حيث طـال أمـد بعرـها ألكثـر مـن        يرايف صيغة مشرئيسية أخرى 

هائيــة. وال تترــمن ســت مــن السياســات الــيت استعرضــها مكتــب  دون وضــعها يف صــيغتها الن
 . دوار واملسؤوليات املرتبطة بالتنفيذتعريفا ل 19البالغ عددها  خدمات الرقابة الداخلية

ــب       - 32 ــائج، وثقــت التقــارير الســابقة ملكت ــل األمــم املتحــدة للنت ــيم موئ ــق بتقي وفيمــا يتعل
دة نقــ  التمويــل املقــدم مــن الوكالــة لوظيفــة   خــدمات الرقابــة الداخليــة وموئــل األمــم املتحــ  

وعالوة على ذلمم، تنحق ق مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة مـن أن خطـل عمـل        .(17)التمويل
وحدة التقييم ال تستند إىل تقييم منـتةم ألعلـى امل ـاطر الـيت تواجههـا الوكالـة. وتسـهم هـذه         

لوكالـة، حـ  يف جمـاالت امل ـاطر     الثغرات جمتمعة يف عـدم كفايـة تغطيـة التقيـيم الـذي غريـه ا      
أعــاله(. وأشــارت االستعراضــات والتقييمــات الــيت أجريــت خــالل    19العاليــة )انةــر الفقــرة 

بشكل منتةم إىل عـدم   2013-2008للفترة  توسطة األجلاملؤسسية املستراتيجية واخلطة اال
دت الدراســة قــدرة موئــل األمــم املتحــدة علــى تقــدة أدلــة قويــة علــى النتــائج، وهــي ثغــرة أكــ  

 2019-2014عـن اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة      2014األساسية اليت أجراا الوكالة يف عام 
 أنه من املرجح استمرارها، ما مل تات ذ إجراءات عالجية.

 ويعاجل بيانا التقييم دال وهاء أدناه ثغرات وظيفية حمددة يف هذه اجملاالت وغريها. - 33

__________ 

. ولكــن علــى 2012تحــدة أن هنــاأ إطــار للمســاءلة قيــد اإلعــداد منــذ آب/أغســطس يـدعى موئــل األمــم امل  (16) 
الرغم من الطلبات العديدة اليت مت توجيهها، مل يشر تقييم مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة إىل قـرب صـدور     

 هذه الوثيقة.

  24-21، الفقـرات  2013-2012التقرير الذي يقدمه موئل األمـم املتحـدة كـل سـنت  عـن التقيـيم للفتـرة         (17) 
 .2013-2012والتقرير الذي يقدمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية كل سنت  عن التقييم للفترة 
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ة وأوجه الرعر يف الوظـائر والعمليـات الداخليـة الامـة     عرقلت القيود اليكلي -دال  
 قدرة الوكالة على حتقيق النتائج

خـدمات  أعـاله(، الحـر مكتـب     7وفرال عن القيـود املتعلقـة بـاملوارد )انةـر الفقـرة       - 34
قيـدين هيكلـي  يـؤثران علـى قـدرة موئـل األمـم املتحـدة علـى حتقيـق النتـائج.             الرقابة الداخلية
هــذين القيــدين يف إصــالح اضوكمــة، الــذي مل يتوصــل جملــس اإلدارة إىل قــرار    ويتمثــل أحــد 

ــام    ــه األخــرية يف ع ــيت     2013بشــأنه يف دورت ــرا  صــاحبة املصــلحة ال ــ  األط ــت مجي . واتفق
أجريت معها مقابالت، مبا يف ذلـمم الـدول األعرـاء، علـى ضـرورة تسـوية حالـة عـدم الـيق           

ياته الربناجميـة. ويتمثـل القيـد الثـاين يف فعاليـة وكفـاءة       هذه لكي حيقق موئل األمم املتحدة أولو
مكتب األمم املتحدة يف نريوي، وهو ما أشري إليـه يف التقييمـات السـابقة ومت اإلعـراب عنـه يف      
ــة       ــ  مــن دراســات اضال ــابالت واالستقصــاءات مــ  املــوظف  والشــركاء، وكــذلمم يف أرب املق

واــب أن يســعى موئــل األمــم املتحــدة إىل إدارة  القطريــة اخلمــس الــيت يشــملها هــذا التقيــيم.  
هــذين التحــدي  ضــمن نةــام إدارة امل ــاطر، بيــد أن تأثريمهــا علــى قــدرة الوكالــة علــى حتقيــق 

 .(18)النتائج يةل موثقا بشكل جيد
وإىل جانب هذين العامل ، ف ن عدة وظائر وعمليـات داخليـة مالزمـة ملوئـل األمـم       - 35

دارة املعلومـــات واملعـــار ، وهـــي تشـــمل التنســـيق الـــداخلي، وإ املتحـــدة حتتـــاج إىل تعزيـــز.
 امل اطر. وإدارة
 

 مل تصل إىل حدودها املثلىآليات التنسيق الداخلية 
لدى موئل األمم املتحدة عدد من ا ليات املوجودة لتعزيـز التنسـيق الرأسـي )أي بـ       - 36

دات التنةيميــة مثــل فــروإ املقــر املســتويات الثالثــة للوكالــة( والتنســيق األفقــي )أي بــ  الوحــ
وفيما ب  املكاتـب اإلقليميـة والقطريـة(. وتشـمل هـذه ا ليـات اجتمـاإ كبـار املـديرين )كـل           
ــافة إىل        ــابي (، إضـ ــة أسـ ــل ثالثـ ــدة )كـ ــم املتحـ ــل األمـ ــس إدارة موئـ ــاإ جملـ ــبوإ( واجتمـ أسـ

ميـة. ولكـن وفقـا    االجتماعات املنتةمة للفروإ والتفاعالت الرمسيـة بـ  املقـر واملكاتـب اإلقلي    
للموظف  الذين أجريت معهم مقابالت، ف ن معةم جهود التنسيق اري بشـكل غـري رمسـي،    
على أساس العالقات الش صـية، ومـن املمكـن تقويـة هـذه ا ليـات الرمسيـة مبـا اعـل الوكالـة           
 تعمل بكفاءة أكرب. وقدم املوظفون أمثلـة علـى عمـل املقـر واملكاتـب اإلقليميـة بـالتوازي علـى        

__________ 

 (18) HSP/GC/24/7 وتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــن مكتــب األمــم املتحــدة يف نــريوي،  43، الفقــرة  
طة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجـل  لتنفيذ اخل 2010الذي ُأجري يف عام  قراناألاستعراض   و2010

 .2013-2008للفترة  ملوئل األمم املتحدة
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الصـعيد القطـري، مـثال، ويف دراســيت حالـة قطـريت  أبلـغ املوظفــون عـن تلقـي معلومـات غــري          
منسقة وأحيانا متناقرة مـن مسـتويات .تلفـة يف الوكالـة. وسـاق املوظفـون أيرـا أمثلـة علـى          
عزو  الفروإ أحيانا عـن تقاسـم قواعـد البيانـات مـ  شـركائهم، وعلـى التنـافس علـى تلقـي           

هـات املاحنـة. وتؤيـد نصـر التقييمـات الـيت استعرضـها مكتـب خـدمات          التمويل من نفس اجل
ــة  ــة الداخلي ــددها   الرقاب ــالغ ع ــم     19والب ــل األم ــتراتيجي ملوئ ــجل املعتكــر االس ، وكــذلمم سل

 ، هذه الشواغل املتعلقة بالتنسيق.2013املتحدة يف أيلول/سبتمرب 
ــ   - 37 ــاري  ويتمتــ ــاري للمشــ ــقا االستشــ ــتعراض   ،الفريــ ــل لالســ ــو هيكــ ــئ يف وهــ أنشــ
، بقــدرات كامنــة كــبرية لكنــها غــري مســتغلة بعــد لتعزيــز قــدر أكــرب مــن التنســيق   2009 عــام

ــائق          ــة ضــمان جــودة وث ــن أجــل تقوي ــق االستشــاري للمشــاري  م ــمِّم الفري ــد صا الرمســي. وق
ــة املشــاري  مــ  األهــدا  املؤسســية، واملســاعدة يف إاــاء ظــاهرة التصــوم        املشــاري ، ومواءم

وأنشـأ موئـل األمـم املتحـدة الحقـا الفريـق االستشـاري للمشـاري  يف املقـر،          األفقي والرأسـي.  
إضافة إىل أفرقة استشارية إقليمية للمشـاري  موكـل إليهـا سـلطة اسـتعراض املشـاري  واملوافقـة        
ــي          ــديرين اإلقليم ــ  امل ــر مجي ــق االستشــاري للمشــاري  يف املق ــا. ويشــمل تشــكيل الفري عليه

فرقـة االستشـارية اإلقليميـة للمشـاري  وحـدات عاملـة يف املقـر مثـل         األربعة. وبينما تترمن األ
وحـدات الشــؤون املاليـة واجلنســانية ووحـدات التقيــيم وإدارة املعـار ، ف اــا ال تشـمل رمسيــا      
منســق  للفــروإ، بــالرغم مــن أنــه يــتع  عليهــا أن تتشــاور عــن كثــب مــ  الفــروإ. وكانــت   

 تترتـب قـد  قليمية للمشاري  من فرـة، األمـر الـذي    مشاركة الفروإ يف األفرقة االستشارية اإل
التقنيـــة وعلـــى اتبـــاإ منةـــور  مـــن حيـــث جـــدوى املشـــاري  مـــن الناحيـــة عليـــه آثـــار ســـلبية

 .(19)شامل مؤسسي
ويتمثل خطر آخر يف أن املوظف  الذين يقترحـون املشـاري  علـى مسـتوى المركـزي       - 38

. ترـارب مصـاحل حمتمـل   الذي يـنجم عنـه    قد يكونون مشارك  أيرا يف املوافقة عليها، األمر
وكــان مقــدمو مقترحــات املشــاري  حاضــرين يف كــل االجتماعــات التســعة عشــر الــيت عقــداا  

الرقابــة األفرقــة االستشــارية اإلقليميــة للمشــاري ، والــيت اســتعرض حماضــرها مكتــبا خــدمات    
يـة املوافقـة علـى    ، ومثلوا يف بع  اضاالت غالبية اضرور. ويرـا  إىل ذلـمم أن عمل  الداخلية

املشــاري  مل تتســم بالوضــوح يف أي مــن املــذكرات املتعلقــة باألفرقــة االستشــارية اإلقليميــة         
للمشـاري  الـيت جـرى استعراضـها: فلـم تتـوفر حماضـر لالجتماعـات حتـدد مـا إذا كـان مقــدمو            
مقترحات املشاري  قد شاركوا يف صن  القرار. وكان من النادر بالفعل وجـود سـجل شـفا     

داوالت األفرقة االستشارية للمشاري  ولعمليات صن  القرار داخلها: فمن ب  املشـاري  الـيت   مل
__________ 

 من املشاري  اإلقليمية الستة عشر اليت استعرضتها األفرقة. 3شاركت الفروإ بفعالية يف  (19) 
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حالـة فقـل    27مشـروعا، مت يف   77استعرضها مكتب خدمات الرقابة الداخلية البالغ عـددها  
ــق االستشــاري للمشــاري  يف      ــات الفري ــل حماضــر اجتماع نةــام ا اســبة واالســتحقاقات   حتمي

 .اخلاص باملشاري 
 

  ملعلومات واملعار عدم كفاية إدارة ا  
من عمليات التقيـيم ومراجعـة اضسـابات السـابقة علـى األقـل إىل وجـود         10أشارت  - 39

ــل       ــم املتحــدة. ولع ــل األم ــار  يف موئ ــات واملع أوجــه القصــور  أوجــه قصــور يف إدارة املعلوم
ــواطن الرـــعر املـــذكورة آن   هـــذه ــزء منـــها، مبـ ــرتبل، يف جـ ــياق منتـ ــائل فـــا يف سـ ــة مسـ اقشـ

 الداخلي.   التنسيق
يــتم حتــديث الشــبكة اإللكترونيــة الداخليــة ملوئــل    وفيمــا يتعلــق بــ دارة املعلومــات، ال  - 40

األمم املتحدة بشكل منتةم يف مسائل تشمل الفعاليات اليت حتصل بشكل متواتر )مثل حماضـر  
ب املـدير التنفيـذي(. ويف   جلسات اجمللس، والكلمات اليت يلقيها املدير التنفيذي، وتقارير مكت

وقت حتليل مكتب خدمات الرقابة الداخلية للبيانات، مل يكن مـدرجا يف الشـبكة اإللكترونيـة    
الداخليــة إال نصــر السياســات املبّينــة يف الشــكل الســادس أعــاله. ومل يتجــاوز أعلــى مســتوى 

و  املـوظف   يف املائـة يف صـف   50يف املائة يف صفو  املـديرين و   58وعي بأي سياسة نسبة 
الذين للهم االستقصاء. وعالوة على ذلمم، فـ ن تقـارير الرصـد والتقيـيم، باسـتثناء تلـمم الـيت        
تنتجها وتدعمها وحدة التقييم، غري متاحة مركزيا. ووقـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة      

مـات  ومراكز التنسـيق التابعـة لـه يف املوئـل، بشـكل مباشـر، علـى هـذه الثغـرات يف إدارة املعلو         
عند إجراء هذا التقييم، حيث مل تنجح حماوالام الرامية إىل اضصول علـى معلومـات أساسـية،    

أعـاله(   11و  6من قبيل القوائم الكاملة والدقيقة بأمسـاء املـوظف  والشـركاء )انةـر الفقـرت       
 والعديد من الوثائق.  

ــال، يقلــل  وهــذه الثغــرات لــا تــداعيات كــبرية علــى إدارة املعــار . فعلــى     - 41 ســبيل املث
االفتقار إىل معلومات الرصـد والتقيـيم املتاحـة مركزيـا، إىل حـد كـبري، مـن احتمـال اسـت دام          
املعار  املستقاة من هذه املصادر ألغراض حتس  األداء. أما تطوير مصادر املعـار  الداخليـة   

ــربامج واملشــاري . ويف الفــ   واســت دامها فهــو أيرــا قليــل فيمــا   روإ املتعلقــة يتعلــق بتصــميم ال
ري ، أشــار املوظفــون صــراحة، يف مــن وثــائق املشــا 77الــواردة يف “ الــدروس املســتفادة ” بـــ
أفرـــل املمارســـات الـــالزم تطبيقهـــا يف األعمـــال الـــيت  حالـــة، إىل الـــدروس املســـتفادة أو 43

 حالة.   34يرطلعون تا  بينما مل يشريوا إىل ذلمم يف 
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ــذه الثغــرات، وضــ  مو     - 42 ــعيا لســد ه ــام   وس ــل األمــم املتحــدة يف ع مشــروإ  2010 ئ
ــة جبعلـــه    ــة املوئـــل املتعلقـ ــز املرجعـــي األول ”اســـتراتيجية إلدارة املعـــار  تترـــمن رليـ املركـ

بيـد أن   .(20)“للمعلومات واملعار  والـتعلم االسـتراتيجي يف جمـال التوسـ  اضرـري املسـتدام      
األدوار واملســؤوليات حتــدد  االســتراتيجية، شــأاا شــأن اســتراتيجيات وسياســات أخــرى، ال   

املتصلة باملسـاءلة عـن تنفيـذها، كمـا أن موئـل األمـم املتحـدة مل حيـدد بعـد مهـام وحـدة دعـم             
 موقعها. إدارة املعار  أو

وهناأ أداة أخرى متكن من حتس  إدارة املعلومات واملعار  علـى حـد سـواء، وهـي      - 43
أعــاله(. لكــن مكتــب    29فقــرة نةــام ا اســبة واالســتحقاقات اخلاصــة باملشــاري  )انةــر ال     

يتعلـق باملبـادرات العامليـة     خدمات الرقابة الداخلية مل يتمكن من استقاء معلومات امليزانية فيما
ها عــن معلومــات رصــد املشــاري  الــيت تزيــد قيمتــ   ملوئــل األمــم املتحــدة مــن نةــام ا اســبة أو  

املشــاري  املتعلقــة وثيقــة مــن وثــائق  151مليــون دوالر. وعــالوة علــى ذلــمم، فمــن أصــل  25
يف املائة( مل تاـدرج بعـد يف نةـام     42وثيقة ) 63بالبلدان العشرين اليت للها االستعراض، ف ن 
 ا اسبة واالستحقاقات اخلاصة باملشاري .  

 
 إمهال إدارة امل اطر   

يسلل العديد من فروإ هـذا التقريـر الرـوء علـى .ـاطر اإلضـرار بالسـمعة وامل ـاطر          - 44
ــاة         البشــرية ــه املتوخ ــاء بأهداف ــم املتحــدة يف الوف ــل األم ــا موئ ــيت يواجهه ــة ا ــددة ال والربناجمي

(. ومـــن منةـــور 55-49و  43-34، و 32-31و  26-24و  21-15الفقـــرات  ةــر )ان
مــن أصــل  7نف ــذ ألــل، يعمــل موئــل األمــم املتحــدة يف بي ــات عاليــة اخلطــورة بطبيعتــها، إذ تا  

يف املائــة مــن حافةتــه القطريــة مــن الناحيــة املاليــة( يف    63ي مــن أكــرب براجمــه القطريــة )أ  10
 سياقات مترررة من حاالت الطوارت.  

 2019-2014ومـن بـ  أكـرب امل ـاطر اخلطـرا املـب  يف اخلطـة االسـتراتيجية للفتــرة          - 45
ــاء          ــن الوف ــه م ــيت متكن ــة والبشــرية ال ــوارد املالي ــم املتحــدة إىل امل ــل األم ــار موئ ــل يف افتق واملتمث
بتطلعات أصحاب املصلحة. فموئل األمم املتحـدة يعتمـد ماليـا علـى عـدد صـغري مـن اجلهـات         

ــه )انةــر الفقــرت      أعــاله(،  23و  22املاحنــة الرئيســية ويواجــه، رغــم األدلــة الــيت تثبــت أمهيت
زال  ومـ  ذلـمم، فهـو مـا     .(21)مشكلة تتمثـل يف عـدم إمكانيـة التنبـؤ مبـوارد أنشـطته األساسـية       

__________ 

 (20) UN-Habitat, “UN-Habitat’s knowledge strategy: building a knowledge-based organization”, Nairobi, 

May 2010, executive summary. 

ــة شــ  العوامــل     (21)  ــة بطريقــة منهجي ــة الداخلي الــيت تســهم يف فــرض قيــود علــى   مل حيلــل مكتــب خــدمات الرقاب
 الوكالة. موارد
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راميـــة إىل عكـــس هـــذا االغـــاه    يف تعب ـــة املـــوارد، وذلـــمم يف جهـــوده ال   يواجـــه صـــعوبات  
 (.55-52الفقرات  )انةر
وجزئيــا بســبب هــذه القيــود املاليــة، هنــاأ كــذلمم ضــغل علــى املــوارد البشــرية ملوئــل   - 46

األمــم املتحــدة، حيـــث بــات اخلـــرباء االستشــاريون يرــطلعون بوظـــائر أساســية يف بعـــ        
ري، يلجــأ موئــل األمــم املتحــدة إىل مقــدمي اخلــدمات مــن       اضــاالت. وعلــى الصــعيد القطــ   

ــائي أو       ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــهم برن ــى رأس ــة، وعل ــرا  الثالث ــم املتحــدة    األط ــب األم مكت
خلــدمات املشــاري ، مــن أجــل اســتقدام املــوظف  يف عملياتــه خــارج نــريوي. وهــؤالء األفــراد    

يف املائـة مـن املـوظف  القطـري . ورغـم       83يشكلون، وفقا للبيانات املتاحة، نسـبة تصـل إىل   
كون موئل األمم املتحدة يعرض هـذا الترتيـب بوصـفه طريقـة توظيـر حمتملـة تتسـم بالفعاليـة         

يلـو مـن .ـاطر. فهـؤالء      من حيث التكلفة، فقد اعترب مكتب خدمات الرقابة الداخلية أاـا ال 
 ،(22)إشـرافية  سـلطة ماليـة أو   وتفـوَّض لـم أي سـلطة تصـديق أ     األفراد، علـى سـبيل املثـال، ال   

 45-44و  34يسفر عن وقوإ حاالت اختناق إداري تؤثر علـى التنفيـذ )انةـر الفقـرات      مما
أعاله(. وعلى نطاق أوس ، ينطوي هـذا الترتيـب علـى .ـاطر تعـوق تعمـيم النتـائج املؤسسـية         

 26-24ر الفقـــرات واملســـاءلة عنـــها، وحفـــر املعـــار  املؤسســـية يف األجـــل الطويـــل )انةـــ
 أعاله(. 43-39 و

وميثــل حتديــد امل ــاطر وإداراــا جوانــب رئيســية مــن الت طــيل االســتراتيجي واإلدارة   - 47
املوجه  حنو حتقيق النتائج. وهناأ حتسينات ُأدخلـت يف ا ونـة األخـرية يف هـذا اجملـال، لكـن       

 .(23)اطر كـبرية يواجهـه مـن .ـ    نةم إدارة امل اطر يف موئل األمم املتحدة غري كافية إلدارة مـا 
وقد شارأ موئل األمم املتحـدة يف عمليـة علـى نطـاق األمانـة العامـة تتعلـق بـ دارة امل ـاطر يف          
املؤسسة، بيد أنه يبقى على هذا الكيان أن يكشر عن خطة ترمي إىل وض  إطار خـاص بـه.   
ــام ا اســبة واالســتحقاقات اخلاصــ        ــق بنة ــوذج املشــروإ املتعل ــ ن من ــمم، ف ة وباإلضــافة إىل ذل

زال بعد يف مرحلة تصميم املشروإ، لكـن امل ـاطر    باملشاري  يشمل عنصرا إلدارة امل اطر ما
وثيقـة مـن وثـائق     77تاحلل إال بشكل غري رمسي على الصعيد القطري. ومن أصل  غالبا ما ال

وثيقة امل اطر والتـدابري اخلاصـة ب داراـا حتديـدا واضـحا.       37حتدد سوى  املشاري  اجلارية، ال
كد هذا املستوى املن ف  من االهتمام بامل اطر يف أربعة بلدان من أصـل البلـدان اخلمسـة    وتأ

__________ 

 (22) “Independent review of administrative roles and responsibilities of UNEP, UN-Habitat and UNON in 

human, financial and physical resources managements”   (، 2012نيســـان/أبريل  26ىل إ 16)مـــن
 .59 الفقرة

تقييم .اطر املراجعة الداخلية للحسابات يف موئل األمم املتحدة، شـعبة املراجعـة الداخليـة للحسـابات التابعـة       (23) 
 (.2008ملكتب خدمات الرقابة الداخلية )
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اليت أجريت فيها دراسات للحاالت اإلفرادية، والحر فيها مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة     
اطر الــيت ووجهــت يف  وجــود عــدم تطــابق بــ  امل ــاطر ا ــددة يف وثــائق الت طــيل وامل ــ        

 املطا . ااية
 

تعب ة املـوارد مبـا يتناسـب مـ       عدم حتفيز موئل األمم املتحدة إقامة الشراكات أو - جيم 
 واليته الواسعة النطاق واملتعددة اجلوانب  

أعـاله، ايــذ موئــل األمـم املتحــدة وضــ     23و  22نــوق  يف الفقــرت   علـى حنــو مـا   - 48
ترتــب عنــه تنفيــذ أنشــطة ي وكالــة األمــم املتحــدة الرائــدة يف جمــال التحرــر املســتدام، وهــو مــا 
ــه، واثقـــت القيـــود املفروضـــ   ــا  ونـــواتج جديـــدة. ويف الوقـــت ذاتـ ــل توثيقـ ة علـــى مـــوارد املوئـ

ــدا، ــات ل   جيـ ــاوز التطلعـ ــل يف غـ ــرا يتمثـ ــكل خطـ ــي تشـ ــرة وهـ ــاز يف الفتـ ــى اإلجنـ ــه علـ  قدرتـ
وحياول موئل األمم حتديد أولويات عمله بالتركيز على النواتج املعتمـدة   .(24)2014-2019
وأقر مكتـب خـدمات    .(25)دون غريها 2015-2014ار برنامج العمل وامليزانية للفترة يف إط

الرقابة الداخلية بأمهية هذه اخلطوات غري أنه سجل وجود ثغرات متبقية يف عمـل موئـل األمـم    
املتحدة يف جمال إقامة الشراكات وتعب ة املوارد، ومها أمران كالمها حاسـم يف حتفيـز العمـل يف    

   اضرري املستدام يف ضوء أمهية والية الوكالة والقيود اليت تواجهها.جمال التوس
 

 الشراكات   
ــ  مســتويات         - 49 ــى مجي ــن الشــراكات عل ــة متنوعــة م ــم املتحــدة جمموع ــل األم ــيم موئ يق

لـــة مـــن غـــري الـــدول بـــدور مركـــزي، املنةمـــة. ويف املوئـــل الثـــاين، اضـــطلعت اجلهـــات الفاع
وئـل املنبثقـة عنـه الشـركاء بوصـفهم أطرافـا أساسـي  يف        حددت وثيقـة جـدول أعمـال امل    كما

حتقيق أهدافه. وأعاد موئل األمـم املتحـدة التأكيـد علـى الطـاب  ا ـوري الـذي تتسـم بـه إقامـة           
الشراكات يف حتقيـق أهدافـه الـواردة يف اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسسـية املتوسـطة األجـل ويف         

ميكـن   الصـعوبات الـيت تعـوق التوسـ  اضرـري ال      اخلطة االستراتيجية، وشدد صراحة على أن
 مواجهتها إال ب قامة الشراكات وحتفيز الشركاء على العمل.  

وعموما، أعرب الشـركاء ممـن ُأجريـت معهـم مقـابالت وممـن للـهم االستقصـاء عـن           - 50
ل آراء متباينة بشأن جناح موئل األمم املتحـدة يف التعامـل مـ  هـذه املسـألة الصـعبة. فعلـى سـبي        

املثال، أفاد ستة وأربعون يف املائة من الشركاء الذين للهم االستقصاء بأن لديهم فهم واضـح  
__________ 

ــذ اخلطــة اال  (24)  ــام    تنفي ــم املتحــدة    2012ســتراتيجية واملؤسســية املتوســطة األجــل لع ــل األم ــة عمــل موئ   وخط
إىل “ بــاور بوينــت”  والعــرض املقــدم باسـت دام برنــامج  2015-2013االسـتراتيجية لتعب ــة املــوارد للفتـرة   

 .2014أعراء جلنة الربنامج والتنسيق  وورقة وصر حالة اجلهات املاحنة ملوئل األمم املتحدة لعام 

 اليت تنطوي على أولويات حمددة. 2015-2014خطة العمل املوحدة لفترة السنت  للفترة  (25) 
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لكيفية حتديد شراكاام م  موئل األمم املتحدة، وأشـار مسـؤولون حكوميـون يف ثالثـة بلـدان      
وبــرَّروا ذلــمم  “شــريكهم املفرــل”مشــمولة بدراســات اضــاالت اإلفراديــة إىل أن املوئــل هــو  

القـــوي املراعــي الحتياجـــات العمـــالء وخربتــه التقنيـــة كمجــال  رئيســـي  يفوقـــان     بتوجهــه 
اجملــاالت أمهيــة. ويف الوقــت نفســه، أعــرب هــؤالء الشــركاء عــن قلقهــم مــن طــول املــدة  ســائر
ــيت ــذا ال    الـ ــدة، وهـ ــم املتحـ ــل األمـ ــراء يف موئـ ــات الشـ ــتغرقها عمليـ ــه   تسـ ــون لـ ــد تكـ ــأخر قـ تـ

 34الـدول الشـة )انةـر الفقـرات      سـيما يف  ليـة، وال وخيمة على شرعية السلطات ا  عواقب
 أعاله(.   47-44 و

ورغم األمهية ا وريـة الـيت تكتسـيها الشـراكات، يبقـى علـى موئـل األمـم املتحـدة أن           - 51
ــة  وقاعــدة بيانــات موحــدة      ــة لتنةيمهــا وإداراــا، أي أن يرــ  لــا اســتراتيجية اائي ينشــئ آلي

ــى نطــاق واســ  )انةــر ال    ــرة ومتاحــة عل ــار     11فق ــايري الختي ــة ومع ــادت توجيهي أعــاله(  ومب
ــركاء  أو ــها أو    الشـ ــتمرة منـ ــواء املسـ ــراكات، سـ ــتعراض الشـ ــات السـ ــت. ويف   آليـ ــيت ُألغيـ الـ

، أوصى مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف سياق عمليـة مراجعـة اضسـابات الـيت     2010 عام
شـراكة، فقامـت الوكالـة بوضـعها     أجراها بأن يعجل موئل األمم املتحـدة بتنفيـذ اسـتراتيجية لل   

. بيــد أن االســتراتيجية مل ياْرــرن عليهــا قــل طــاب  رمســي، وقــد ُأفيــدن بــأن  2011يف أيار/مــايو 
لكــن  2013 ذلــمم يرجــ  إىل عمليــة إعــادة تنةــيم الوكالــة. وُأعيــدن إحيــاء هــذا اجلهــد يف عــام

، 2013ول/ديســمرب الوثيقــة اخلتاميــة، الــيت كــان مقــررا وضــ  صــيغتها النهائيــة يف كــانون األ 
تــزال يف مرحلــة املشــروإ. ومــن املقــرر إكمــال وضــ    مــا 2014كانــت حــ  أيلول/ســبتمرب 

االستراتيجية قبل انعقاد الدورة الثانية للجنة التحرـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـم باإلسـكان       
ذلـمم تـأخري   . وسيسـتتب   2015والتنمية اضررية املسـتدامة )املوئـل الثالـث( يف نيسـان/أبريل     

تنفيذ التوصية الناغة عن عمليـة املراجعـة األصـلية ملـدة أربـ  سـنوات تقريبـا. ورغـم أن عمليـة          
فمن شـأن عـدم وجـود اسـتراتيجية      ،(26)موازية للتشاور الشركاء يف املوئل الثالث غري حاليا

 قوية للشراكة أن يقوض األعمال التحرريية للموئل الثالث يف حد ذااا.
 

 وارد تعب ة امل  
باإلضافة إىل متويل موئل األمم املتحـدة مـن امليزانيـة العاديـة ومـن مـوارد خارجـة عـن          - 52

امليزانيــة، فهــو يتلقــى الــدعم مــن مؤسســة تابعــة لــه ممولــة مــن مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة يــتم  
اضصول عليها عن طريق التربعات امل صصـة وغـري امل صصـة، ومـن حسـاب للتعـاون الـتقم        

__________ 

شريمم عن الطريقة اليت يرغبـون يف املشـاركة تـا يف املوئـل الثالـث،       500سأل موئل األمم املتحدة أكثر من  (26) 
 بيد أن نتائج هذه املشاورات مل تكن متاحة أثناء صياغة هذا التقرير.
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موارد خارجة عن امليزانية يتم اضصول عليها عن طريق التربعات امل صصـة. وازداد   ممول من
جمموإ التربعات امل صصة وكذلمم التربعات امل صصة للمؤسسة ومسـامهات التعـاون الـتقم    

إىل مبلـــغ  2009-2008الفتـــرة مليـــون دوالر يف  261يف املائـــة، مـــن مبلـــغ    26بنســـبة 
ــرة   329.5 ــون دوالر يف الفتـ ــت    2013-2012مليـ ــمم، اافرـ ــن ذلـ ــي  مـ ــى النقـ . وعلـ

ــغ   51التربعــات غــري امل صصــة للمؤسســة بنســبة    ــة، مــن مبل ــون دوالر يف  39.7يف املائ ملي
. وهـــذه  2013-2012مليـــون دوالر يف الفتـــرة   19.5إىل مبلـــغ  2009-2008الفتـــرة 

ديـة، هـي الـيت متـول     املوارد غري امل صصة املتناقصة، إىل جانب املوارد املتاحـة مـن امليزانيـة العا   
مهام موئـل األمـم املتحـدة املتعلقـة بـدعم الـربامج. ولـذلمم أدى تقليصـها إىل أوجـه قصـور يف           

 الشــكل األول، رمســا بيانيــا هــذه املهــام البالغــة األمهيــة. ويعــرض الشــكل الســاب ، اســتنادا إىل  
 االغاهات.   لذه
 

 الشكل الساب   
موئـل األمـم املتحـدة مـن مصـادر خارجـة عـن         اغاهات يصي  األموال املتعلقة بتمويـل   

ــتقم )مــن خــارج      امليزانيــة، وبتمويــل مؤسســة موئــل األمــم املتحــدة وأنشــطة التعــاون ال
   2013-2008امليزانية(، الفترة 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة    ــات امل صصـــــ ــوإ التربعـــــ جممـــــ
)مؤسســــة موئـــــل األمــــم املتحـــــدة   
املمولـــة مــــن مــــوارد خارجــــة عــــن  
امليزانيــة والتعــاون الــتقم املمــول مــن  

 موارد خارجة عن امليزانية(

جممــــوإ التربعــــات غــــري امل صصــــة  
ــدة    ــم املتحـــ ــل األمـــ ــة موئـــ )مؤسســـ

ــة مــــن ــة عــــن   املمولــ ــوارد خارجــ مــ
 فقل( امليزانية

 امليزانية العادية



E/AC.51/2015/2 
 

 

15-00106 31/52 

 

قـ  يف  يعانيـه مـن ن   ، سعيا منـه لتغطيـة مـا   2013 ووض  موئل األمم املتحدة يف عام - 53
ــرة     ــق أهدافــه للفت ــة املــوارد الالزمــة لتحقي ــة 2019-2014التمويــل ولتعب  ، اســتراتيجية لتعب 

املوارد وأنشأ دائرة العالقات م  املـاحن  وتعب ـة املـوارد. وتـب  االسـتراتيجية مصـادر التمويـل        
وقـد أنشـأت   واملشهد املتغري املتعلق باجلهات املاحنة، كما حتدد سلسلة من املبـادت التوجيهيـة.   

الدائرة نةاما للمعلومات عن اجلهات املاحنة يترمن  ات .تصرة عن أولويات تلـمم اجلهـات   
وتطلعااا. وأنتجت أيرا جمموعات مـن املعلومـات تـب  العمـل الـام الـذي يرـطل  بـه موئـل          

 ويف املناطق.   األمم املتحدة وإجنازاته بشكل عام
أريـد   زالت تعتريها ثغرات خطرية ينبغي سدها إذا ما لكن استراتيجية تعب ة املوارد ما - 54

جعل تلمم االستراتيجية مبثابة خريطة طريق لتوجيه الوكالة حنو تقويـة وضـعها املـاأ يف الفتـرة     
حتـــدد خطـــة لبلوغهمـــا  . فاالســتراتيجية حتـــدد هـــدف  ملموســـ ، لكنــها ال  2014-2019

ت املسـؤولة عـن حتقيقهمـا. وعـالوة علـى ذلـمم، حتـدد        حتـدد اجلهـا   موعدا لذلمم، كما ال الو
االستراتيجية منوذجا المركزيا جلم  األمـوال يـن  علـى مسـؤولية مجيـ  املـوظف ، بـدرجات        
متفاوتة، عن تعب ة املوارد يف شكل مشاري . وقد أعرب عدد من املوظف  العامل  يف البلـدان  

، دون أن يشـريوا إىل تلقـيهم الـدعم    “تبااممج  األموال لتمويل مر” عن قلقهم من إلزامهم بـ
ملســاعدام علــى بنــاء املهــارات الــيت متكنــهم مــن االضــطالإ تــذا الــدور إىل جانــب أدوارهــم   
األساسية. وذكر عشرة من املوظف  الذين أجريت معهـم مقـابالت كـذلمم أن هـذا النمـوذج      

 .  (27)قد أدى إىل زيادة التنافس الداخلي على املوارد الشحيحة
وبناء على ذلـمم، الحـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـدم وضـوح اسـتراتيجية           - 55

تعب ة املوارد يف أذهان املـوظف  عمومـا. ومـن بـ  املـوظف  مـن الف ـة الفنيـة واملـوظف  برتبـة           
الـرأي   إىل حـد مـا   يف املائـة بـأام يعارضـون بشـدة أو     70مدير )يف املقر ويف امليدان(، أجـاب  

بـأام يعارضـونه    أن موئل األمم املتحدة لديه استراتيجية واضحة لتعب ـة املـوارد أو  الذي مفاده 
ــديرين       ــار امل ــي صــفو  كب ــمم، فف ــى ذل ــالوة عل ــا. وع ــن أن    ،(28)إىل حــد م ــرغم م ــى ال وعل

سياسـة   20استراتيجية تعب ة املوارد هي ثالث أكثر الوثـائق قـراءة علـى نطـاق واسـ  مـن بـ         
يف املائة من كبار املديرين(، فقد حةيـت أيرـا    86مة )قرأاا نسبة واستراتيجية واردة يف القائ

__________ 

ــذين ردوا علــى             (27)  ــي  الــوطني  ال ــدير واملــوظف  الفن ــوظف  برتبــة م ــة الفنيــة وامل ــوظف  مــن الف  ــن بــ  امل م
يف املائة( عن اعتقادهم بأن الوحدات اليت يتبعون لـا تتنـافس علـى     55االستقصاء، أعرب أكثر من النصر )

 املوارد م  املكاتب األخرى.

 .36. العدد = 4-  ، و5-، و  1-مد  ، و2-مد  ام مساعد، و العام، أم  عمكتب وكيل األم  (28) 
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يف املائـة( الـيت أفيـد فيهـا بـأن التنفيـذ كـان غـري واضـح إىل           52بأعلى نسبة م وية من الردود )
 غري واضح إىل حد بعيد.   أو حد ما

 
ن، يف حسَّن موئل األمـم املتحـدة تعمـيم مراعـاة املنةـور اجلنسـاين يف براجمـه، لكـ         - دال 

 املقابل، مل يواكب ذلمم حتسُّن يف مسائل أخرى شاملة  
يســعى موئــل األمــم املتحــدة منــذ فتــرة طويلــة إىل إدمــاج منةــور مــراإ للمســائل            - 56

اجلنســانية، وحقــوق اإلنســان، وقرــايا الشــباب وتغــري املنــاخ يف عملــه. وبــدءا مــن اخلطــة          
ذه اجملــاالت األربعــة إىل مرتبــة ، رفعــت الوكالــة مجيــ  هــ2019-2014االســتراتيجية للفتــرة 

املســائل الشــاملة. وقــد ايــذ موئــل األمــم املتحــدة خطــوات مــن أجــل مراعــاة تعمــيم املنةــور    
ــه كــذلمم        ــدمج يف عمل ــه مل ي ــد أن ــمم مبــوارد حمــدودة، بي ــ  براجمــه، وفعــل ذل اجلنســاين يف مجي

 أولوياته الشاملة األخرى.
 

 اجلوانب اجلنسانية  
، اضـطل   (29)لـواردة يف تقييمـات واستعراضـات أجريـت مـؤخرا     استجابة للتوصـيات ا  - 57
األمــم املتحــددة بعــدد مــن التــدابري لتحســ  تعميمــه ملراعــاة املنةــور اجلنســاين يف الفتــرة   موئــل
. وتشمل هذه التدابري إنشاء وحدة متفرغة للقرايا اجلنسـانية  وإعـداد خطـة    2012-2013

  وإنشـاء الفريـق االستشـاري    2019-2014واضحة للشؤون اجلنسـانية والسياسـات للفتـرة    
 الرفي  املستوى املعم بالشؤون اجلنسانية لكي يقدم املشورة إىل املدير التنفيذي.  

وعلى الرغم من أوجه التقـدم هـذه، فـ ن األدلـة بشـأن نتائجهـا متباينـة. ففـي ميامنـار،           - 58
أن إشــراكهن يف  أفـادت النسـاء املشـاركات يف أكـرب مشــروإ قطـري للوكالـة بصـورة متسـقة        

جلان التنمية القروية، وهو ما يعود الفرل فيـه إىل النـهج التشـاركي ملوئـل األمـم املتحـدة )أي       
عملية الناس(، شكل املرة األوىل اليت يتم فيها إدراجهن يف قرارات رئيسـية تـؤثر علـيهن، وأنـه     

ــت       ــل، أعرب ــاان. ويف املقاب ــب أخــرى مــن حي ــاإلرادة يف جوان ــرجم إىل شــعور ب املشــردات ت
داخليا يف عدة أمـاكن يف الصـومال عـن قلقهـن إزاء انعـدام األمـن يف املـ وي الـيت بناهـا موئـل           
ــزال       ــة. وال ت ــة مــن الصــور الفوتوغرافي األمــم املتحــدة، وهــذا أحــد امل ــاطر الــيت تؤكــدها أدل
 التفاوتــات اجلنســية مســتمرة أيرــات علــى مســتوى املــوارد البشــرية، مــ  اافــاض النســبة امل ويــة 

__________ 

 (29) Evaluation of Gender Mainstreaming in UN-Habitat (2011), Recommendations for a Revised Gender 

Architecture at UN-Habitat (2013). 
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ــب    ــا يف الرتـــ ــائر اإلدارة العليـــ ــد 5-لوظـــ ــد 1-ومـــ ــاث   2-ومـــ ــغلها اإلنـــ ــيت تشـــ الـــ
 املائة(. يف 19.1)
 

 حقوق اإلنسان  
علــى تعمــيم مراعــاة حقــوق   24/11، وافــق جملــس اإلدارة يف قــراره  2013يف عــام  - 59

الوكالـة  ، املرفـق(. إال أن  A/68/8اإلنسان باعتبارها مسألة شاملة يف موئل األمم املتحدة )انةر 
 2013مل تقم بعد ب كمال وتنفيذ مجي  جوانب مشـروإ اسـتراتيجيتها ضقـوق اإلنسـان لعـام      

ــذ القــرار )انةــر      ــيت اــد  إىل تنفي ــذكر االســتراتيجية أيرــات أن   HSP/GC/24/2/Add.7ال (. وت
ــا،         ــا مــن اإلدارة العلي ــب وجــود وحــدة متفرغــة، ودعم ــوق اإلنســان يتطل تعمــيم مراعــاة حق

مسؤوأ التنسيق وفريق استشاري معم حبقوق اإلنسان. وهـي تقتـرح أيرـات     ووجود نةام من
وض  بيان سياسات يؤكد االلتزام الرفي  املستوى، وإعداد وثيقـة برناجميـة تـب  فيهـا بوضـوح      
ــام          ــ ن نة ــا للموظــر املســؤول، ف ــذي للمــوظف . ووفق ــل تنفي ــداد دلي ــة، وإع ــائج املتوقع النت

ــان السياســات ووثيقــة املشــروإ   مســؤوأ التنســيق قــائم بالفعــل و  معمــول بــه إال أن إعــداد بي
 واملبادت التوجيهية مل يتم بعد.

 
 تغري املناخ والشباب  

مل يكن ملوضوإ تغـري املنـاخ أو الشـباب نفـس وضـ  املنةـور اجلنسـاين الـيت تـوافر لـه            - 60
علـى الـرغم   هيكل كا  متاما ميكن من خالله كفالة تعميم مراعاته على املستوى املؤسسي. و

مــن وجــود مســؤوأ تنســيق يف كــال اجملــال ، فــ ام يعملــون مــن فــروإ فنيــة فرديــة، ويكل ــر  
األفراد املسؤولون يف املقام األول مبهمة تنفيذ املشاري  وتعب ة املوارد. وقد نفـذ العمـل الشـامل    

إدراج املعم بالشباب وتغري املناخ باألساس من خـالل تنفيـذ مشـاري  مشـتركة بـ  الشـعب و      
األنشطة املتصلة بتغري املناخ والشباب الـيت ترـطل  تـا املشـاري  يف .تلـر الفـروإ واملكاتـب        
اإلقليمية. ونفذ العمل املعم بتغري املناخ بنفس الطريقة إىل حد كـبري، مـ  وجـود ميـزة إضـافية      

 هي استراتيجية تغري املناخ على نطاق الوكالة، اليت جرت املوافقة عليها رمسيا.
 

 استنتاج - أوال 
ظهر موئل األمم املتحدة ليشغل موقعا حيويا يف مسألة ذات أولوية عاملية متنامية هـي   - 61

ــوارد         ــن حــدوث تراجــ  كــبري يف امل ــرغم م ــى ال ــمم، فعل ــى ذل التحرــر املســتدام. وعــالوةت عل
األساسية، واصل موئل األمم املتحدة تنفيذ برنامج عمل طمـوح، أجنـز خاللـه أنشـطة ونـواتج      
تتمشى م  واليته يف جمال املستوطنات البشرية وتقّدرها اجلهات املعنية بعملـه. وأدخـل املوئـل    
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أيرات طائفة واسعة من التحسينات يف طريقة يطـيل أدائـه ويف طريقـة اإلدارة الالزمـة لتحقيـق      
ــة الــيت تســتغرق     ــه االســتراتيجية الثاني ــه إىل خطت ــه، مــ  انتقال  ذلــمم األداء ويف طريقــة تقييمــه ل

 .2019-2014سنوات، وهي اخلطة االستراتيجية للفترة  ست
ــه يف     - 62 ويف الوقــت نفســه، توجــد ثغــرات ميكــن أن تعيــق فعاليــة املوئــل وكفاءتــه وأمهيت

ويف اغتنامه للفرص اليت يقـدمها املوئـل الثالـث. فتركيـزه      2019-2014حتقيق أهدافه للفترة 
أركان املنةمة، كما أن األدوار واملسـؤوليات   على التوس  اضرري املستدام مل يبلغ بعد مجي 

عن جوانب رئيسية من هذه النتـائج تفتقـر إىل القـدر نفسـه مـن الوضـوح. وإضـافةت إىل ذلـمم،         
يـزال املوئـل يفتقـر إىل عـدد مـن العمليــات واملهـام الداخليـة للمسـاعدة علـى تعةــيم األداء.           ال

ر، وإدارة املعلومـات واملعـار ، ووجـود    وتشمل هذه العمليات واملهـام الداخليـة إدارة امل ـاط   
استراتيجيات واضحة لتعب ة املوارد وإقامة الشراكات، وإجراء تقييم دقيـق لنتـائج عملـه، حـ      

 ب  براجمه اليت تتسم بدرجة أكرب من النرج وتنطوي على قدر أكرب من امل اطر.
 

 التوصيات - ثانيا 
يات السـب  التاليـة، الـيت يـرى أاـا مهمـة       يقدم مكتب خدمات الرقابة الداخليـة التوصـ   - 63

 وفقا لنةامه لتقييم مدى األمهية اضيوية.
 

 [47-44]انةر الفقرات  1التوصية   
ينبغي أن يقـوم موئـل األمـم املتحـدة بتعزيـز اجـه إلدارة امل ـاطر، مبـا يف ذلـمم القيـام            - 64

 كحد أدىن ب عداد سياسة وخطة عمل يب  فيها ما يلي:
حديد امل اطر وترتيب األولويات على صعيد هذه امل ـاطر بصـورة ممنهجـة يف    آليته لت • 

 كل مستوى تنةيمي، ولتقييم قابلية تأثر الوكالة بكل من هذه امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة • 
خطته إلدارة ورصـد كـل مـن هـذه امل ـاطر، وإبـالغ هـذه اخلطـة إىل مجيـ  املـوظف             • 

 اء االستشاري  ذوي الصلة.واخلرب
 

 [  42و  38-36و  31و  26-24]انةر الفقرات  2التوصية   
ينبغـــي أن يقـــوم مكتـــب املـــدير التنفيـــذي بوضـــ  الصـــيغة النهائيـــة إلطـــار املســـاءلة،   - 65
يتماشى م  نشرة األم  العام بشأن موئل األمـم ومـ  العمـل ذي الصـلة املرـطل  بـه علـى         مبا

 مة.صعيد األمانة العا



E/AC.51/2015/2 
 

 

15-00106 35/52 

 

 [26-24]انةر الفقرات  3التوصية   
ينبغــي أن يســتكمل موئــل األمــم املتحــدة اخلطــل االســتراتيجية اإلقليميــة يف مجيــ           - 66

املكاتب اإلقليمية، وأن يستأنر إعداد وثائق الربامج القطرية للموئل يف الـربامج القطريـة ذات   
 مج ب عداد ما يلي:األولوية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن تقوم شعبة الربا

ــل،         •  ــة للموئ ــرامج قطري ــائق ب ــب وث ــيت تتطل ــة ال ــة ذات األولوي ــالربامج القطري ــة ب قائم
 املتأصلة يف عملية إدارة امل اطر لديه

معايري واضحة لكفالة مواءمة اخلطل االسـتراتيجية اإلقليميـة ووثـائق الـربامج القطريـة       • 
اقها اإلقليمـي والقطـري ا ـدد، إىل    للموئل م  األولويات املؤسسية الشاملة ضمن سـي 
 جانب أي عناصر أخرى يتع  أن يعاجلها كل منها

مناذج وثائق الربامج القطرية للموئل، اليت تعد باسـت دام أمثلـة قائمـة، لتيسـري اعتمـاد       • 
 الوثائق بطريقة فعالة من حيث التكلفة.  

 
 [47و  43-39و  38-36و  26-24]انةر الفقرات  4التوصية   

ينبغــي أن يقــوم موئــل األمــم املتحــدة بتنقــيح وتنفيــذ مســؤولياته فيمــا يتعلــق برــمان     - 67
 اجلودة املوكلة إليه من قبل الفريق االستشاري للمشاري ، وهي حتديدا:

حتديث منوذج وثيقة املشـروإ حبيـث يـب  جمـاالت تركيـز اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة          • 
ية الـواردة يف هـذا التقريـر )مواءمـة وثـائق      وغريها من العناصر الرئيس 2014-2019

املشاري  مـ  اخلطـل االسـتراتيجية اإلقليميـة ووثـائق الـربامج القطريـة للموئـل، وإدارة         
 امل اطر، والرصد والتقييم، وما إىل ذلمم(

ــة للقيد/الصــياغة يف نةــام االســتحقاقات وا اســبة      •  إدمــاج اجلــودة يف القائمــة املرجعي
مما اعل من املستحيل املوافقـة علـى املشـاري  إىل أن تصـنر مجيـ       اخلاصة باملشاري ، 

 العناصر الواردة يف القوائم املرجعية بأاا مرضية
بيـــان اخلطـــوات الالزمـــة إلدارة حـــاالت ترـــارب املصـــاحل يف عمليـــة املوافقـــة علـــى   • 

 املشروإ، م  كفالة االسترشاد بالتعقيبات الـواردة مـن أصـحاب املصـلحة املعنـي  يف     
 مجي  املراحل الثالث للمنةمة يف عملية املوافقة على املشروإ

كفالة حتديث نةام االستحقاقات وا اسبة اخلاصـة باملشـاري  باسـتمرار، مبـا يف ذلـمم       • 
 مبحاضر اجتماعات الفريق االستشاري للمشاري .
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 [21-12]انةر الفقرات  5التوصية   
مـن خطتـه التاليـة للتقيـيم، أن يسـت دم اجـا قائمـا        ينبغي ملوئل األمم املتحدة، اعتبارا  - 68

على تقييم امل اطر لتحديد املبادرات العاملية والربامج القطرية اليت يف أمس اضاجة إىل التقيـيم،  
وكفالــة تــوافر أمــوال كافيــة لتقيــيم تلــمم اجملــاالت. وينبغــي أن ينةــر موئــل األمــم املتحــدة يف    

 تكلير جهة ما بالقيام مبا يلي:
 2019-2014عداد تقدير ملدى قابلية تقييم اخلطة االستراتيجية للفترة إ • 
 إعداد تقييم منتصر املدة وتقييم اائي لل طة االستراتيجية   • 
إعداد تقييمات ملبادرة حتقيـق التنميـة اضرـرية املسـتدامة، وإعـداد تقييمـات لعملـه يف         • 

والورقـة االسـتهاللية    2010ام جمال املساعدة اإلنسانية، وفقـا السـتعراض األقـران لعـ    
 اليت يستند إليها التقييم اضاأ.

 
 [43-39و  11]انةر الفقرات  6التوصية   

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز نةمه لتنةيم املعلومـات واملعـار  ويزينـها     - 69
 ما يلي: ىوتبادلا. ومن شأن ذلمم أن ينطوي عل

 اصات وحدة إدارة املعار  وحتديد مكااا بشكل اائيوض  الصيغة النهائية الختص • 
ــة          •  ــذه القائم ــة وحتــديث ه ــرا  ثالث ــ  أط ــدين م ــوظف  املتعاق ــ  امل ــة جبمي ــداد قائم إع

 فصلية بوترية
 حتديث شبكته الداخلية شهريا على األقل • 
ــة بصــورة         •  ــى نطــاق الوكال ــدة عل ــدروس املســتفادة واملمارســات اجلي ــادل ال تيســري تب

 نتةاماا أكثر
اشــتراط أن يــتم يف إطــار اخلطــل االســتراتيجية اإلقليميــة ووثــائق الــربامج القطريــة          • 

للموئل، وكذلمم املشاري  املقدمة إىل الفريق االستشاري للمشـاري ، حتديـد الـدروس    
 املستفادة واملمارسات اجليدة اليت استارشد تا يف إعداد مقترحااا.

 
 [55-48]انةر الفقرات  7التوصية   

ينبغي أن ينتهي موئل األمم املتحدة من إعداد خطة العمـل املتعلقـة باسـتراتيجية تعب ـة      - 70
مـــن إعـــداد  2015املـــوارد، وأن ينتـــهي حبلـــول املوعـــد النـــهائي املـــنقح وهـــو نيســـان/أبريل  

ــاملة      ــة شـ ــتراتيجية قائمـ ــة واالسـ ــن اخلطـ ــل مـ ــمن كـ ــي أن تترـ ــراكة. وينبغـ ــتراتيجية الشـ اسـ
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الالزمـة، مشـفوعة جبـداول زمنيـة وأدوار ومسـؤوليات حمـددة. وينبغـي أن         باإلجراءات ا ددة
ــق اضــد األقصــى مــن النجــاح        ــة لتحقي ــر أمهي ــة، الشــراكات األكث ــل، بصــورة فوري حيــدد املوئ

 الثالث. للموئل
 البوانت( كارمن ل. توقيجل)

 وكيلة األم  العام خلدمات الرقابة الداخلية
 2014كانون األول/ديسمرب  22
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 فق األولاملر
 2013-2008مسار التأثري الربناجمي ملوئل األمم املتحدة للفترة   

 

 
 املدخالت

السياسات 
 الداخلية

 املوظفون

 املوارد املالية

 املوارد اخلارجية
 املستشارون • 
 الشراكات • 
دعم إداري  • 

من مكتب 
األمم املتحدة 

 يف نريوي

 األنشطة

إعداد تصور 
لبحوث ومنشورات 
رئيسية ووثائق 
 أخرى وإنتاجها

عقد اجتماعات 
ومؤمترات 
 ومناسبات

تصميم وتنفيذ 
حلقات دراسية 
وحلقات عمل 

 تدريبية

تصميم املشاري  
 وتنفيذها

 النواتج

منشــورات رئيســية ووثــائق 
 أخرى

مثل: التقرير عن حالة مدن 
العامل والتقرير العاملي عن 
 املستوطنات البشرية

شبكات معار  وقواعد 
 بيانات

اجتماعــــــات ومـــــــؤمترات  
 ومناسبات

مثل: املنتدى اضرري 
العاملي واضملة اضررية 
العاملية ويوم املوئل، وما إىل 

 ذلمم

اخلدمات االستشارية 
 وبناء القدرات

 املشاري  امليدانية

 التأثري املستدام امل رجات

بالتوس  اضرري  زيادة الوعي/املعرفة
 دام على الصعد الوطم واإلقليمي وا لياملست

اضكومات الوطنية تعزيز قدرات 
 واإلقليمية وا لية

ت التحرر املستدام وتنفيذها اعتماد سياسا
 ورصدها وإنفاذها من خالل:

 الت طيل واإلدارة واضوكمة التشاركية • 
 إتاحة األرض والسكن للجمي  • 
وجود بنية حتتية وخدمات أساسية  • 

 سليمة بي يا

تعزز النةم املالية للمستوطنات 
 البشرية

لدى الشركاء يف زيادة الوعي/املعرفة واملشاركة 
 برنامج عمل املوئل

 توافر مستويات كافية من السكن واخلدمات األساسية

املـــــدن املســـــتدامة وغريهـــــا مـــــن    
ــمم    ــا يف ذل املســتوطنات البشــرية، مب

 املناطق الريفية، واليت تتوفر فيها:
 خدمات أساسية • 
 سكن بأسعار مقبولة • 
 أمن • 
 ار إيكولوجية حمدودةآث • 
عدد أقل من قاطم األحياء  • 

 العشوائية

متك  الفقراء من قاطم املناطق 
 اضررية وسكان األحياء العشوائية

 ملنةور اجلنساين ومنةوري تغري املناخ وحقوق اإلنسانالقوة الدافعة: تعميم مراعاة ا
القوة الدافعة: تعميم مراعاة املنةور اجلنساين ومنةوري 

 تغري املناخ وحقوق اإلنسان

القوة الدافعة: إدارة 
 املعلومات/املعار 

 القيادةالقوة الدافعة:  القوة الدافعة: الشراكات االستراتيجية/الدور اضفاز القوة الدافعة: املوئل باعتباره .تربا ل فكار

 ة واملالية الالزمة لتحقيق النتائج بالكفاية وب مكانية التنبؤ تا واستبدالا بال عوائقاالفتراض: تتسم املوارد البشري االفتراض: تقلي  تكلفة الفرصة البديلة للمبادرات اجلديدة إىل أدىن حد ممكن االفتراض: اضفاظ على اتساق السياسات االفتراض: وضوح مفهوم التوس  اضرري املستدام

االفتراض: التسليم بوالية موئل األمم املتحدة فيما يتعلق 
 باملسائل اضررية  واحترام هذه الوالية

 االفتراض: ال تزال لدى الدول األعراء إرادة ملعاجلة القرايا اضررية ودعم اج املوئل رريةاالفتراض: اعترا  أصحاب املصلحة باملوئل باعتباره رائدا معرفيا موثوقا به وذا مصداقية  وحمايدا يف سياسته فيما يتعلق باملسائل اض الت ب  املفاهيم اضررية وغري اضرريةاالفتراض: إيالء اهتمام للص
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 ردود األفعال املتبادلة من الرصد والتقييم ومصادر املعرفة األخرى
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 )أ(املرفق الثاين
 تعليقات اإلدارة  

يســر إدارة موئــل األمــم املتحــدة أن تقــدم ردهــا علــى تقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة   - 1
ن تقيــيم موئــل األمــم املتحــدة. وترحــب اإلدارة بــالتقرير وتشــكر شــعبة التفتــي     الداخليــة عــ

والتقييم التابعة ملكتب خدمات الرقابـة الداخليـة علـى تقييمهـا الصـريح وتعقيبـها علـى املوئـل.         
ــريت         ــيت أث ــى املســائل ال ــام عل ــا يف صــورة رد ع ــدم رده ــر وتق ــد استعرضــت اإلدارة التقري وق

د حمددة علـى كـل مـن التوصـيات الـيت وردت يف التقريـر يف خطـة        ونوقشت يف التقرير، وردو
 العمل املرفقة.  

وقد سلل التقرير الروء على مواطن القوة وكـذلمم مـواطن الرـعر يف عمـل املوئـل       - 2
وتوصياته اليت ستشكل أساس التحسينات األخرى املدخلة على عمليـات املوئـل. وعلـى وجـه     

ائج اإلاابيـة للموئـل، والـيت تـب  أن الربنـامج يرـطل        اخلصوص، يسر اإلدارة أن تالحـر النتـ  
بتحسينات قابلة للقياس يف اجه لتعريـر نتائجـه املسـتهدفة ويف إدارتـه لتحقيـق تلـمم النتـائج،        
ــات لتحســ  جــودة          ــه وضــ  آلي ــائج املؤسســية، وأن ــ  النت ــة أكــرب م ــة هيكلي ــه مواءم وأن لدي

بتعمـــيم نةـــام االســـتحقاق وا اســـبة     مشـــاريعه. وتشـــعر اإلدارة بالســـرور إزاء االعتـــرا    
باملشــاري ، والسياســات الرئيســية لتوجيــه املنةمــة صــوب النتــائج املســتهدفة يف الفتــرة   اخلاصــة
، وحتس  تعمـيم مراعـاة املنةـور اجلنسـاين. وفيمـا يتعلـق باجملـاالت الـيت يلـزم          2014-2019

ـــ   ــاطر واملسـ ــا إلدارة امل ــ ــز إطاريهــ ــتقوم اإلدارة بتعزيــ ــينها، ســ ــات حتســ اءلة، وإدارة املعلومــ
 واملعار ، وتعب ة املوارد، وتغطية التقييم، والشراكات.  

ويف ح  تعـرب اإلدارة عـن تقـديرها للنتـائج الكليـة للتقريـر، ف اـا تالحـر أن بعـ            - 3
املســائل االســتراتيجية املهمــة واجلهــود الكــبرية املبذولــة للنــهوض بربنــامج العمــل اضرــري قــد  

تقرير أو يتع  توضيحها بدرجـة أكـرب. وتنتـهز اإلدارة هـذه الفرصـة للتعـبري       أغفل ذكرها يف ال
 عن رأيها يف هذه املسائل.

 
 الوالية والتنةيم واملوارد  

يف إصالح تنةيمي مـن أجـل تنفيـذ واليتـه      2011شرإ موئل األمم املتحدة منذ عام  - 4
جوهريـة مـن حيـث رليتـها     بدرجة أكرب من الفعالية والكفاءة. وقـد تطـورت الوكالـة بصـورة     

 
 

يقدم مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة، يف هـذا املرفـق، الـن  الكامـل للتعليقـات الـواردة مـن برنـامج األمـم             )أ( 
رية )موئل األمم املتحدة(. وقـد ُأقـرت هـذه املمارسـة عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة         املتحدة للمستوطنات البش

 ، بناًء على توصية اللجنة االستشارية املستقلة للمراجعة.64/263
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بشـــأن التحرـــر املســـتدام، والتركيـــز املواضـــيعي، والقـــدرات الربناجميـــة والتنفيذيـــة، ومنـــاذج   
 األعمال. وهذه اجلهود غري معروضة بصورة جيدة يف الفرإ املتعلق باملعلومات األساسية.

وئـل  كذلمم ميثـل هيكـل اضوكمـة واليكـل املؤسسـي ملوئـل األمـم املتحـدة حتـديا. فامل          - 5
ويف الوقت نفسه يعمـل باعتبـاره عرـوا يف صـناديق األمـم       -يتب  األمانة العامة ل مم املتحدة 

وهو ما يشكل حتـديا أمـام املنةمـة يف جهودهـا لالمتثـال ملتطلبـات األمانـة         -املتحدة وبراجمها 
العامــة ل مــم املتحــدة الــيت ال تــدعم بصــورة نشــطة يف بعــ  األحيــان تعــدد الواليــات الــذي    
تطلب الدول األعرـاء إىل املوئـل أن ينجزهـا بوصـفه برناجمـا. وإضـافةت إىل ذلـمم، فـ ن األمانـة          
العامـة ل مـم املتحـدة ليسـت مهيـأة إلجنــاز بـرامج التنميـة يف امليـدان بكفـاءة وفعاليـة. وعرــ            
 موئل األمم املتحدة باملثل لقيد تفرضه عليه ترتيبات اضوكمة اضالية، وهو قيد تعتـرض الـدول  
ــد أجــري        ــل مــن اجلهــات املاحنــة. وق ــأثري مباشــر علــى التموي ــه ت ــى إصــالحه، ول األعرــاء عل

، وأجـــرى جملـــس إدارة املوئـــل يف آخـــر دورة لـــه 2011اســـتعراض شـــامل للموئـــل يف عـــام 
مداوالت مطولة بشأن سبل تعزيز اضوكمة يف الوكالة. وال يزال املوئل يـدعم اجلهـود الراميـة    

املسألة، إال أن مسألة اضوكمة تةل بشكل جـوهري يف أيـدي الـدول    إىل إحراز تقدم يف هذه 
األعراء. ويعرب املوئل عن امتنانه للجهود املتجددة اليت تبذلا الدول األعرـاء إلحـراز تقـدم    

 يف هذه املسألة، وسيبذل قصارى جهده لدعم جهود امليسرين املشارك .
صـ . وال يـزال املوئـل معرضـا خلطـر      ويب  التقرير بوضوح تراج  التمويـل غـري امل    - 6

مــاأ هــو تعــذر إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل. وتقتصــر معةــم الزيــادة يف التربعــات علــى األمــوال    
امل صصة. أمـا اإليـراد غـري امل صـ  للميزانيـة األساسـية فهـو غـري كـا  لالسـتجابة للمهـام            

ذلمم، ســتؤدي القيــود ساســية الــواردة يف التقريــر واألولويــات األخــرى للمنةمــة. ونتيجــة لــاأل
 على املوارد إىل إعاقة التنفيذ الكامل للتوصيات.

 
 عدم كفاية االستثمار يف التقييمات اليت تركز على النتائج   

تادرأ اإلدارة أن وظيفـة التقيـيم مل تبلـغ بعـد املسـتوى املطلـوب. ويلتـزم موئـل األمـم           - 7
م لـردارة القائمـة علـى النتـائج مـن أجـل       املتحدة، م  ذلمم، بتعزيز دور التقييم يف السياق العـا 

، أنشــأ املوئــل وحــدة التقيــيم 2012حتســ  الكفــاءة والفعاليــة واملســاءلة والشــفافية. ويف عــام 
، حةيــت سياســة 2013املســتقلة يف إطــار إعــادة اليكلــة التنةيميــة. ويف كــانون الثاين/ينــاير   

ة، وجــرى تنفيـذها منــذ ذلـمم اضــ .   املوئـل التقييميـة مبوافقــة جملـس إدارة موئــل األمـم املتحـد     
وجرى كذلمم وض  نةام لتتب  التوصـيات املنبثقـة عـن التقيـيم بوصـفه آليـة للمتابعـة املنهجيـة         
لتنفيذ تلمم التوصيات. وتتيح هذه اجلهـود جمتمعـة حتسـ  وظيفـة املوئـل التقييميـة فيمـا يتعلـق         

ــتعلم امل    ــيم األداء املؤسســي ودعــم املســاءلة واإلســهام يف ال ــزال   بتقي ؤسســي. ومــ  ذلــمم، ال ت
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املوارد الالزمـة للتقيـيم غـري كافيـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق بالتقييمـات الـيت تركـز علـى النتـائج.             
وستحاول اإلدارة معاجلة األمر طوال فترة تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية، ولكـن القيـود املفروضـة      

 ملتحدة.على املوارد عمومات سو  تواصل التأثري يف أعمال موئل األمم ا
 

ــم املتحــدة يف جمــال التوســ             ــامج الرئيســي ل م ــم املتحــدة وضــ  الربن ــل األم ايــاذ موئ
 اضرري املستدام

تارحـب اإلدارة بـاالعترا  بكـون املوئــل قـد جنـح يف أن يصــبح وكالـة األمـم املتحــدة         - 8
يــد الرئيســية املســؤولة عــن التوســ  اضرــري املســتدام، وبــأن الــدول األعرــاء قــد أقــرت بتزا    

التحـديات الــيت تواجـه التوســ  اضرـري وبالــدور الــذي يلعبـه املوئــل يف التصـدي لــا. ويشــري      
، فرــالت عــن اقتــراح 2015وخطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   20 التقريــر إىل نتــائج مــؤمتر ريــو   

الفريق العامل املفتوح باب العرـوية التـاب  للجمعيـة العامـة واملعـم بأهـدا  التنميـة املسـتدامة         
جعـل املـدن   ”يدن هد  قائم بذاته يف أهدا  التنميـة املسـتدامة، وهـو علـى وجـه التحديـد       حتد

 )متـــوز/ “واملســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميـــ  وآمنـــة وقـــادرة علـــى الصـــمود ومســـتدامة 
(. غــري أن التقريــر ال يــذكر عمليــات  ونتــائج عامليــة هامــة أخــرى. فعلــى ســبيل    2014 يوليــه

تعلق بالتكامل للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ركـز اجمللـس علـى       املثال، يف اجلزء األول امل
التوسـ  اضرـري املســتدام بوصـفه املوضــوإ ذا األولويـة وأكــد علـى القــوة التحويليـة للتوســ        

(. وباإلضـافة إىل ذلـمم، أعطـى    2014اضرري املستدام يف حتقيق التنمية املستدامة )أيار/مايو 
بوصـفها   “املـدن ”دعا إىل عقـده األمـ  العـام األولويـة لعنصـر       مؤمتر القمة املعم باملناخ الذي

ــة )أيلول/ســبتمرب     ــة   2014أحــد جمــاالت العمــل ذات األولوي ــل أيرــا يف تعب  (. وشــرإ املوئ
مـن خـالل    “اخلطة اضرـرية اجلديـدة  ”واسعة النطاق للشركاء يف جدول أعمال املوئل بشأن 

 اضملة اضررية العاملية.
هامـة أيرـات يف سـبيل تعزيـز التعـاون املتناسـق داخـل منةومـة األمـم           وحتققت إجنازات - 9

املتحدة بشأن التوس  اضرري املستدام. ويشـمل ذلـمم الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العرـوية        
املعم بأهـدا  التنميـة املسـتدامة  وورقـة للجنـة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـالربامج بشـأن خطـة            

بالتوســ  اضرــري والتنميــة املســتدامة  والقمــة العامليــة للعمــل   جديــدة ل مــم املتحــدة متعلقــة  
اإلنساين  والشبكات املعنية باملسائل املتصلة بالتوس  اضرري، مبا يف ذلمم اضـاالت اإلنسـانية   
وحــاالت الطــوارت اإلنســانية، الــيت غمــ  بــ  .تلــر أجــزاء منةومــة األمــم املتحــدة  ووضــ   

اجلنس  على نطاق املنةومة من أجـل كفالـة تعمـيم مراعـاة      سجل ل داء يف جمال املساواة ب 
 املنةور اجلنساين يف األنشطة اليت ترطل  تا املنةمة.
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مـن التقريـر أن اخلطـة وإطـار العمـل االسـتراتيجي  ال يشـريان         23ولوحر يف الفقرة  - 10
القصـد مـن    اضرـرية. وهـذا لـيس هـو     - صراحة إىل كيفية الربل ب  جماالت التركيز الريفيـة 

هات  الوثيقت ، فهما تربزان ما ينبغي علـى املوئـل أن يقـوم بـه ويانجـزه. ولكـن أسـاس اخلطـة         
ألاـا تاعتـرب    - “بـديالت ”وهي ليست موضوعات  -االستراتيجية يتعلق جزئيا مبعاجلة هذه املسألة 

املشـكلة   أساسية يف ما ترطل  به الوكالة من مهام. وهناأ أدوات أخرى تاسـت دم يف معاجلـة  
املطروحة هنا. وعلـى وجـه اخلصـوص، قـّرر املوئـل بالفعـل إعـادة وضـ  اخلطـل االسـتراتيجية           
اإلقليمية ووثائق برامج املوئل القطرية، اليت ياتـوّخى جعلـها اإلطـار الـذي سـتاعاجل هـذه املسـألة        
لة من خالله. كما يشارأ على أساس منتةم مـ  جلنـة املمـثل  الـدائم  للتصـدي لـذه املشـك       

على مستوى وض  السياسات. وهناأ مقترح قد ُقّدم إىل اللجنة ملناقشـة هـذه املسـألة بصـفتها     
املوضــوإ اخلــاص للــدورة املقبلــة جمللــس اإلدارة. وعمومــات، تبقــى هــذه املســألة موضــوإ حــوار 

 مستمر م  الدول األعراء والشركاء ا خرين.
 

بــ  إزاء يطــيل النتــائج املســتهدفة للفتــرة أحــرز املوئــل تقــدمات قــابالت للقيــاس يف اجــه املت   
 واإلدارة املوّجهة حنو حتقيقها وتقييمها  2014-2019

ــيت      - 11 ــة ال ــة للتحســينات التنةيمي ــة الداخلي ــ قرار مكتــب خــدمات الرقاب يرحــب املوئــل ب
واإلدارة املوجهـــة حنـــو  2019-2014ُأدخلــت علـــى يطـــيل النتـــائج املســتهدفة للفتـــرة يف   

، 36و  31ها. وم  ذلمم، ف ن املوئل ال يوافق على السـرد الـوارد يف الفقـرت     حتقيقها وتقييم
املتعلقت  بالوعي بالسياسات الرئيسية للموئـل وتنسـيقه الـداخلي. ولـ ن كانـت اإلدارة تـدرأ       
اضاجة إىل العمل من أجل نشر السياسات، ف اا ال تـرى أن مجيـ  املـوظف  حباجـة إىل معرفـة      

ت أو تنفيــذها. وتــرى اإلدارة بــأن الســؤال اخلطــأ قــد ُطــرح يف املقــابالت   مجيــ  االســتراتيجيا
 واالستقصاءات، وأن اتباإ اج أكثر تدقيقات كان سياسفر عن استجابة أكثر ثراء.

 
تسببت القيود اليكلية، فرال عن نقاط الرعر يف املهام والعمليـات الداخليـة اضيويـة،      

 نتائجيف إعاقة قدرة الوكالة على حتقيق ال
تالحـر اإلدارة جمـاالت امل ـاطر ا ـددة يف التقريـر، وهـي ملتزمـة بالتحسـ  املســتمر          - 12

للت فير من حدة هذه امل اطر. ويف هذا السياق، يعمل املوئل م  إدارة الشـؤون اإلداريـة يف   
 األمانة العامة باغية التصدي للمشاكل اليكليـة مـن أجـل حتقيـق منـوذج لتقـدة اخلـدمات يتميـز        
باملزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة يف العمليــات القطريــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتفــوي  الســلطة  
واملشتريات والتوظير. وقد ارتأى رئيس ديـوان األمـ  العـام ا ن بأنـه، خـالل فتـرة السـنت         
ونصر السنة القادمة، سو  يتم اإلبقاء علـى الترتيبـات القائمـة فيمـا يتعلـق باملشـتريات دون       
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س بتفــوي  الســلطة املمنوحــة للمــديرين التنفيــذي ، وذلــمم رهنــات ب جنــاز تقيــيم يف النهايــة.   املــ
ــدة     ومـــن ــينات يف منـــوذج تقـ ــا أداة مفيـــدة لتحقيـــق التحسـ ــام أوموجـ املتوقـــ  أن يكـــون نةـ

 الوكالة. خدمات
وأنشــأ املوئــل أيرــا هــيكالت واضــحات يتســق مــ  إطــاري اضوكمــة والتنفيــذ يف األمانــة     - 13
ة ل مم املتحـدة، مـن أجـل دعـم التنفيـذ النـاجح واالنتقـال السـلس لنةـام أوموجـا، حـ             العام

يتسىن حتقيق قدر كبري من التحسينات يف أساليب العمل. وتشارأ املنةمـة كـذلمم بنشـاط يف    
 شبكة األمم املتحدة للموارد البشرية املعنية ب صالحات املوارد البشرية على نطاق املنةومة.

ز التقريـر مبـا يكفـي العالقـات املعـززة بـ  املقـر واملكاتـب اإلقليميـة ومكاتـب           وال يارب - 14
االتصال، اليت هي نامجة عـن اإلصـالح التنةيمـي الـذي ُأدخـل علـى هيكـل تنةيمـي مصـفويف          
يرمي إىل حتس  التنسيق والت زر والتكامل يف اخلطة االستراتيجية للموئـل، ويف أعمالـه العامليـة    

 براجمه التشغيلية على الصعيدين اإلقليمي والقطري.واملعيارية، ويف 
بشـــأن وجـــود ضـــعر يف التنســـيق  36وتـــرى اإلدارة أيرـــا أن اخلـــال  يف الفقـــرة  - 15

الــداخلي لــيس لــه مــا يــربره متامــا، وأنــه قــد يعكــس مــرة أخــرى أنــواإ املســائل املطلوبــة مــن     
ت الش صـية، بـدال مـن العمـل     املوظف . وتصور الفقرة حالة يعتمد فيها التنسيق على العالقـا 

ــرا  بوجــود هيكــل رمســي         ــر اإلدارة عــن امتنااــا لالعت ــات املؤسســية. وتاعّب مــن خــالل ا لي
للتنسيق، ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن العالقات الش صية تبقى أمرات مقبوالت علـى نطـاق واسـ     

لـنةم تصـميمات   كعنصر ضروري )ولكنه ليس الوحيد( يف التنسيق، ومن دونه ال ميكن ألفرل ا
أن تعمل. وم  ذلمم، ف ن هناأ بالتأكيد جمـال للتحسـ ، وسـتاحاول اإلدارة أن تكفـل متابعـة      
املديرين على اخلصوص الجتماعات جمالس اإلدارة م  مـوظفيهم، وحتقيـق املزيـد مـن الكفـاءة      

 يف وض  وتعميم السياسات اجلديدة.
 

 تعب ة املوارد   
حـدة يف تعب ـة األمـوال امل صصـة اسـتمرار الطلـب علـى        يعكس جناح موئل األمـم املت  - 16

ــدول األعرــاء يف جمــاأ التوســ  اضرــري املســتدام واملســتوطنات       ــه إىل ال ــذي يقدم ــدعم ال ال
ــة         ــوارد غــري امل صصــة املوجه ــة امل ــاأ صــعوبة أكــرب يف تعب  ــت هن ــمم، كان ــ  ذل البشــرية. وم

طـة عملـه املتعلقـت  بتعب ـة املـوارد      ل نشطة األساسية. ويستعرض املوئل حاليات اسـتراتيجيته وخ 
لكفالة مواءمتهما م  التحوالت اليت يعرفها الوضـ  العـام للجهـات املاحنـة، مبـا يف ذلـمم وضـ         
برامج مواضيعية إقليمية وقطرية كبرية، تشمل كال مـن اجلوانـب املعياريـة واجلوانـب التنفيذيـة      
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اإلمنائيـة للبلـدان، فرـال عـن اخلطـة      يف التوس  اضرري املستدام، وتكون لا صلة باألولويـات  
 .2019-2014االستراتيجية للموئل للفترة 

ويشري التقرير إىل وجود تقدم حمرز يف النهوض بوظيفة تعب ة املـوارد، مـن قبيـل إنشـاء      - 17
دائــرة العالقــات مــ  املــاحن  وتعب ــة املــوارد، ونةــام  للمعلومــات عــن اجلهــات املاحنــة. ولكنــه    

ب تقدم هامـة أخـرى ُأحـرزت يف حتسـ  اضـوار املسـتمر مـ  البلـدان املاحنـة          يشري إىل جوان ال
الرئيسية، وم  اجلهات الفاعلة التقليدية والناش ة واجلهات الفاعلة مـن غـري الـدول. وقـد أتـاح      

ــامي        ــ  ع ــات املاحنــة ب ــدة اجله ــ  قاع ــادة وتنوي ــل زي ــمم للموئ ــاأ 2013و  2010ذل ، وبالت
املاحنة التقليدية. ويعتر  املوئل باضاجة إىل تعزيز منوذجـه املتعلـق   تقلي  اعتماده على البلدان 

مركزية وكذلمم تعزيز حتديد األدوار واملسؤوليات والعناصر اإلضـافية   بتعب ة املوارد بطريقة ال
مثــل زيــادة التــدريب والتوجيــه املقــدم  للمــوظف  املســؤول . ويف هــذا الصــدد، عــزز املوئــل  

املاضية عمله على الصعيد املؤسسي، من خالل تنفيذ خطل عمـل لتعب ـة   خالل األشهر القليلة 
املوارد علـى الصـعيد اإلقليمـي لزيـادة التربعـات امل صصـة ولـدعم اجلهـود الـيت تبـذلا املنةمـة            

 مج  األموال من خالل التربعات غري امل صصة. يف
 

 املسائل الشاملة   
األربــ  الشــاملة الــيت تاعــىن تــا الوكالــة،  علــى الــرغم مــن أن التقريــر يعتــر  باملســائل   - 18
الشؤون اجلنسانية والشباب وتغري املناخ وحقوق اإلنسان، باإلضـافة إىل تسـجيله التقـدم     وهي

ا ــرز بشــأن مســألة الشــؤون اجلنســانية الشــاملة، إال أنــه مل يعتــر  بالتقــدم ا ــرز يف املســائل  
 الثالث األخرى.

يــز وتوســي  نطــاق مبادرتــه اجلديــدة الراميــة إىل تعمــيم وعمـل املوئــل مــؤخرات علــى تعز  - 19
وتعزيز حقوق اإلنسان. ومبا أنه ينتمي إىل منةومة األمـم املتحـدة، ف نـه مكلـر مبهمـة احتـرام       
وتعزيــز ويايــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز ســيادة القــانون يف األنشــطة الــيت يقــوم تــا. وعقــب     

القوي بتعزيز حقوق اإلنسان وعن األمهية البـارزة  إعراب املدير التنفيذي يف رليته عن االلتزام 
علـى تعمـيم مراعــاة    2013الـيت حتتلـها هـذه املســألة، وافـق جملـس إدارة املوئـل يف أوائــل عـام        

ــة        ــا يف اخلطـ ــالل إدراجهـ ــن خـ ــمم مـ ــة، وذلـ ــألة ذات أولويـ ــا مسـ ــان باعتبارهـ ــوق اإلنسـ حقـ
وئل تستند إىل قـيم اإلعـالن   . ويف ح  أن مجي  أنشطة امل2019-2014االستراتيجية للفترة 

ــامج كــذلمم، بصــفته مشــاركات يف جمموعــة األمــم املتحــدة       ــّر الربن العــاملي ضقــوق اإلنســان، أق
اإلمنائية، تعميم مراعاة حقـوق اإلنسـان باعتبارهـا واحـدة مـن أولوياتـه. ويعمـل صـراحة علـى          

دأب املوئــل علــى تطبيــق تعمــيم مراعــاة حقــوق اإلنســان يف اســتراتيجياته ويف تنفيــذ براجمــه. و 
، 2002التعــاون مــ  املفوضــية الســامية ضقــوق اإلنســان منــذ وقــت مبكــر يعــود إىل عــام           
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يتعاونان من أجل اإلعمال الشامل والتدراي للحـق يف السـكن حتـت رعايـة برنـامج األمـم        إذ
 املتحدة للحق يف السكن.

. 2014 أوائـل عـام   وبدأت املرحلة التشغيلية لعملية تعميم مراعاة حقوق اإلنسان يف - 20
وبالتاأ، ف ن مجي  مبادارت املوئل تستند إىل القيم العاملية اليت تشج  على اعتماد وتنفيـذ اـج   
قوي قائم على حقوق اإلنسـان يف التنميـة. فعلـى سـبيل املثـال، ياعتـرب املوئـل الوكالـة الرئيسـية          

واضـق يف اضصـول علـى ميـاه     املعنية بتنفيذ اثن  من اضقـوق، ومهـا: اضـق يف السـكن الالئـق،      
 (.“اخلدمات األساسية”الشرب املأمونة وخدمات الصر  الصحي )

ومبــا أن الربنــامج ال يــزال يف مرحلــة يوجَّــه فيهــا التركيــز علــى وضــ  مفهــوم  للــهيكل   - 21
املؤسسي ولثقافة تعمـيم مراعـاة حقـوق اإلنسـان يف املوئـل، فـ ن إحـدى دعـائم األنشـطة الـيت           

را متثلــت يف تــوفري التوجيــه والتــدريب للمــوظف  واإلدارة العليــا. وقــد عاقلــد  اضــطل  تــا مــؤخ
ــام       ــرر يف ع ــوق اإلنســان املق ــا بشــأن حق ــوظفي اإلدارة العلي ــان مل ــن  2013ماعتكسف ، فرــالت ع

تدريب لـل مجيـ  املـوظف  بشـأن النـهج القـائم علـى حقـوق اإلنسـان يف تنميـة املسـتوطنات            
ضعت مذكرة للتوجيه الربناجمي للموئل بشـأن حقـوق اإلنسـان،    البشرية. ويف الوقت نفسه، وا

بينما اري وضـ  مـواد إرشادية/استشـارية تقنيـة أخـرى، مبـا يف ذلـمم دليـٌل ضقـوق اإلنسـان.           
ــة وضــ  التصــورات عــن       ــة ملرحل وباإلضــافة إىل ذلــمم، واضــعت جمموعــة مــن القــوائم املرجعي

شــاد اخلــرباء االستشــاري  بشــأن تقيــيم املشــاري  وتقييمهــا. وهنــاأ قائمــة مرجعيــة أخــرى إلر 
مدى تقيد سياسات اإلسكان وقطاعات اإلسكان مبراعاة حقوق اإلنسـان يف بلـدان مـن مجيـ      

 أحناء العامل. وقد قابل موظفو املوئل هذه املبادرات حبماس كبري.
وباإلضــافة إىل ذلــمم، شــارأ املوئــل بانتةــام يف أعمــال آليــة رصــد حقــوق اإلنســان،     - 22
وفة بنةام االستعراض الدوري الشـامل، وذلـمم كجـزء ال يتجـزأ مـن تعزيـز التركيـز علـى         املعر

توحيد األداء. وُقّدمت إرشادات شاملة يف هذا الصدد للشركاء على صعيد املكاتب اإلقليميـة  
والقطرية. وقد أسهمت تلمم األنشطة إسـهاما كـبريا يف وضـ  تصـور خلطـة ل مـم املتحـدة يف        

فيما يتصل بوالية املوئل. وأدى االستثمار يف التعلم وبناء القـدرات فيمـا   جمال حقوق اإلنسان 
يتعلق باخلطة القائمة على حقوق اإلنسان إىل تعزيز فهم الزمالء والشركاء لتنمية املسـتوطنات  

 البشرية القائمة على اضقوق وتعزيز توليهم زمام هذه املسألة.
ــاول كيفيــ   - 23 ــر يتن ــرغم مــن أن التقري ــه إىل  وعلــى ال ة االرتقــاء مبوضــوإ الشــباب وحتويل

مسألة شاملة سـو  تاعمـم يف املوئـل، ف نـه مل يقـدم مـا يكفـي مـن االهتمـام بالعمـل الربنـاجمي            
الذي ُأجنلز، مـن قبيـل الربجمـة املشـتركة لوحـدة الشـباب مـ  .تلـر وحـدات الوكالـة وآثارهـا            

ــة. ومل    ــربامج الفرعي ــق بالشــباب يف ال ــدور   علــى تعمــيم العمــل املتعل ــر أيرــات إىل ال  ياشــر التقري
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الرئيســي الــذي يؤديــه املوئــل داخــل شــبكة النــهوض بالشــباب املشــتركة بــ  وكــاالت األمــم   
املتحــدة، أو إىل مشــاركته يف وضــ  خطــة العمــل علــى نطــاق منةومــة األمــم املتحــدة بشــأن     

  إدارة الشباب. ومن خالل الشبكة املشتركة ب  الوكاالت، يعمل املوئل أيرـا عـن كثـب مـ    
الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة ل مانة العامة وم  مبعوث األم  العام املعم بالشـباب  
من أجل دعم اجلهود اليت تعزز الدور السياسي واالجتماعي واالقتصادي وتعزز تأثري الشـباب  

 على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطم.
الشـاملة، فقـد وضـعت مبـادرة املـدن وتغـري املنـاخ يف        وفيما يتعلـق مبسـألة تغـري املنـاخ      - 24

قائمــة مرجعيــة لكفالــة تعمــيم مراعــاة املنةــور اجلنســاين يف مجيــ          2012و  2011عــامي 
املشــاري  ويف تقييمـــات تغـــري املنـــاخ علـــى مســـتوى املـــدن، وأجـــرت اختبـــارات لـــذه األداة يف  

 وكامتاندو. كمباال
 

 اخلالصة  
ــد  - 25 ــرر اإلدارة التأكيـ ــاءلة      تكـ ــة واملسـ ــ  الفعاليـ ــلة حتسـ ــوي مبواصـ ــا القـ ــى التزامهـ علـ
املســتوي  الربنــاجمي والتنفيــذي، ولكــن ذلــمم ســيتوقر علــى التمويــل املقــدم للمنةمــة.     علــى

ــل التوصــيات        ــيت ســينفذ تــا املوئ ــة ال وتاقــدم خطــة عمــل اإلدارة صــياغة حمــددة بشــأن الكيفي
 املرفق الثالث(. )انةر
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 املرفق الثالث
 ل موئل األمم املتحدةخطة عم  

 

 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل

 
نيســـــــــــان/أبريل  30

2015   
 
 

 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 
ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 وخطة عمل يب  فيها ما يلي:
 ــه ل ــى    آليت ــات عل ــب األولوي ــد امل ــاطر وترتي تحدي

ــل      ــة يف كـ ــورة ممنهجـ ــاطر بصـ ــذه امل ـ ــعيد هـ صـ
مستوى تنةيمي، ولتقييم قابلية تـأثر الوكالـة بكـل    

 من هذه امل اطر يف كل منها
 للم اطر املؤسسية ا ددة حتديده 
     ،ــاطر ــذه امل ـ ــن هـ ــل مـ ــد كـ ــه إلدارة ورصـ خطتـ

ــالغ  ــذهوإب ــوظف  واخلــرباء    ه ــ  امل ــة إىل مجي اخلط
   (.64)الفقرة  الستشاري  ذوي الصلةا

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر. وسـو  تانفـذ هـذه        ا

 الية:  التوصية من خالل اإلجراءات الت
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
  وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      
الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت التالية: انعدام األمـن يف  

ــا  وهشاشــة هيكــل   ــة   كيني ــل  واملســائل اإلداري التموي
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      
املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم املتحــدة يف إطــار   

ــد األداء  واليكــل ال   ــادرة توحي ــة   مب ــي للحوكم تنةيم
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 

ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ
، مكتـــــب اجلـــــودة

 الشؤون اإلدارية
شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ

العامة  على السياسة
 وخطة العمل

ــان/ 30  نيســــــــــــــــــــ
   2015 أبريل
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 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل

 
نيســـــــــــان/أبريل  30

2015   
 
 

ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي
مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    

ــم       ــل األم ــة مشــروعات موئ ــيل حبافة ــيت حت امل ــاطر ال
واحــدة تــد  تيســري حتليــل  املتحــدة يف قاعــدة بيانــات

ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 
 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

، 31 ، و26-24]انةـــــر الفقـــــرات  2التوصـــــية 
 [  42 ، و38-36 و

ينبغي أن ير  مكتب املدير التنفيـذي الصـيغة النهائيـة    
إلطــار املســاءلة، مبــا يتماشــى مــ  نشــرة األمــ  العــام    
بشــأن موئــل األمــم املتحــدة ومــ  العمــل ذي الصــلة      

 (. 65األمانة العامة )الفقرة املرطل  به على صعيد 

 ُقبلت التوصية.  
لـــدى موئـــل األمـــم املتحـــدة سياســـة ملســـاءلة موظفيـــه 

سياسـة   قد ُأرفقـت على حتقيق نتائج معينة. و املسؤول 
مكتـــب   يستعرضـــها املســـؤولية واملســـاءلة التنةيميـــة ل  

 خدمات الرقابة الداخلية.  
وتتماشى هذه السياسة م  مشروإ نشرة األمـ  العـام   
بشأن موئل األمم املتحدة قيد االستعراض حاليا ملوافقة 

تبــ  هيكــل ومبــادت أطــر  تمقــر األمــم املتحــدة عليــه، و 
 املساءلة األخرى لوكاالت منةومة األمم املتحدة.  

 للوفاء باحتياجات الربنامج. السياسة تعزيز يلزم و

ــه  30  حزيران/يونيـــــــ
2015   

 [  26-24]انةر الفقرات  3التوصية 
ــدة اخلطـــل     ينبغـــي أ ن يســـتكمل موئـــل األمـــم املتحـ

االستراتيجية اإلقليمية يف مجي  املكاتب اإلقليميـة، وأن  
يســـتأنر إعـــداد وثـــائق الـــربامج القطريـــة للموئـــل يف  
الربامج القطريـة ذات األولويـة. ولتحقيـق هـذه الغايـة،      

 ينبغي أن تقوم شعبة الربامج ب عداد ما يلي:

 ُقبلت التوصية.  
وثـائق الـربامج القطريـة للموئـل صـكوكا جيـدة        تشكل

يميــــة ملواءمـــة أولويــــات املوئــــل مــــ  األولويــــات اإلقل 
ــاعدة     ــدة للمسـ ــم املتحـ ــار األمـ ــطة إطـ ــة وأنشـ والوطنيـ
اإلمنائية. وسو  ينفذ موئل األمم املتحدة التوصية مـن  

 خالل اإلجراءات التالية:  

مـــــديرو املكاتـــــب  
 اإلقليمية

 شعبة الربامج
 شعبة العمليات  

ــانون األول/ 30  كــــــ
   2015ديسمرب 
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 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل
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2015   
 
 

  لويـة الـيت تتطلـب    قائمة بالربامج القطريـة ذات األو
ــة     ــل، املتأصــلة يف عملي ــة للموئ ــرامج قطري ــائق ب وث

 لديه امل اطرإدارة 
   معايري واضحة لكفالة مواءمة اخلطل االسـتراتيجية

ــ     اإلقليميـــة ــة للموئـــل مـ ــائق الـــربامج القطريـ ووثـ
ــياقها    ــمن ســ ــاملة ضــ ــية الشــ ــات املؤسســ األولويــ
اإلقليمي والقطـري ا ـدد، إىل جانـب أي عناصـر     

 ع  أن يعاجلها كل منهاأخرى يت
     ــيت تعــد ــة للموئــل، ال ــربامج القطري ــائق ال منــاذج وث

باســـت دام أمثلـــة قائمـــة، لتيســـري اعتمـــاد الوثـــائق  
   .(66)الفقرة  بطريقة فعالة من حيث التكلفة

وضـــ  خطـــل اســـتراتيجية إقليميـــة يف مجيـــ  املكاتـــب  
 خطل(    4اإلقليمية )

لموئل يف الربامج القطرية لإعداد وثائق الربامج القطرية 
لموئـل  للـربامج القطريـة   اوثـائق  من  10ذات األولوية )

 (   2015على األقل حبلول ااية 
وضــ  معــايري ملواءمــة اخلطــل االســتراتيجية اإلقليميــة      
ووثائق الربامج القطرية للموئل م  مراعاة خصوصيات 
 السياق  اإلقليمي والقطري، وخطة التنمية اضررية 
ــة للموئــ     ــربامج القطري ــائق ال ــوفري منــوذج إلعــداد وث ل ت

 . اموحد لوثائق شكاللكي تتب  ا

 ،26-24]انةــــــــــر الفقــــــــــرات   4التوصــــــــــية 
 [  47، و 43-39 ، و38-36 و

ــذ       ــيح وتنفي ــم املتحــدة بتنق ــل األم ــوم موئ ــي أن يق ينبغ
لـة إليـه مـن    مسؤولياته فيما يتعلق برمان اجلـودة املوك 

 قبل الفريق االستشاري للمشاري ، وهي حتديدا:
    ب  جمـاالت  يـ حتديث منوذج وثيقة املشـروإ حبيـث

 2019-2014تركيز اخلطة االسـتراتيجية للفتـرة   
ــا  ــذا   مـــنوغريهـ ــية الـــواردة يف هـ ــر الرئيسـ العناصـ

التقريـــر )مواءمـــة وثـــائق املشـــاري  مـــ  اخلطـــل      
مج القطريـــة االســـتراتيجية اإلقليميـــة ووثـــائق الـــربا

للموئــل، وإدارة امل ــاطر، والرصــد والتقيــيم، ومــا  

 ُقبلت التوصية.  
ــق االستشــاري للمشــاري  التنســيق الرمســي،    عــزز الفري

وعيـــة وثـــائق املشـــاري ، علـــى حنـــو     ودعـــم ضـــمان ن 
لوحر يف تقريـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة.       ما

ــا كفـــل أيرـــا ات   ــدا     كمـ ــ  األهـ ــاق املشـــاري  مـ سـ
التنةيمية. وهناأ مزيد مـن اإلجـراءات لتنفيـذ التوصـية     

 تشمل ما يلي:  
اســتعراض وتنقــيح مســؤوليات ضــمان اجلــودة بــالفريق 

 االستشاري للمشاري  
يعكس املواءمة م  حبيث منوذج وثائق املشاري   حتديث

اخلطل االستراتيجية اإلقليميـة ووثـائق الـربامج القطريـة     

 شعبة الربامج
ــؤون   مكتـــــب الشـــ

 اإلدارية

ــانون األول/ 30  كــــــ
   2015ديسمرب 
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 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل

 
نيســـــــــــان/أبريل  30

2015   
 
 

 إىل ذلمم(
   إدمــاج اجلــودة يف القائمــة املرجعيــة للقيد/الصــياغة

يف نةام االستحقاقات وا اسبة اخلاصة باملشاري ، 
مما اعـل مـن املسـتحيل املوافقـة علـى املشـاري  إىل       
أن تصــــنر مجيــــ  العناصــــر الــــواردة يف القــــوائم 

 بأاا مرضيةاملرجعية 
      ــة إلدارة حــاالت ترــارب ــوات الالزم ــان اخلط بي

املصاحل يف عملية املوافقة على املشروإ، م  كفالـة  
بالتعقيبــــات الــــواردة مــــن أصــــحاب  االسترشــــاد

املصلحة املعني  يف مجي  املراحل الـثالث للمنةمـة   
 يف عملية املوافقة على املشروإ

 االســــتحقاقات وا اســــبة  حتــــديث نةــــام كفالــــة
خلاصة باملشاري  باسـتمرار، مبـا يف ذلـمم مبحاضـر     ا

)الفقـرة   اجتماعات الفريق االستشـاري للمشـاري   
67.)   

 وئل وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية بامل
إدماج ضمان اجلـودة يف نةـام ا اسـبة واالسـتحقاقات     
اخلاصــة باملشــاري  لكــي يصــبح مــن املســتحيل املوافقــة   

إىل أن تاصــنر علــى املشــاري  واضصــول علــى األمــوال 
    بأاا مرضية مجي  العناصر الواردة يف القائمة املرجعية

ــوات ــن  حتديـــد خطـ ــد مـ ــل إىل أدىن حـ ــاالت  للتقليـ حـ
ترــارب املصــاحل، علــى ســبيل املثــال عــدم مشــاركة       
املــوظف  الــذين يقترحــون املشــاري  يف املوافقــة علــى      

 مشاريعهم 
ــة حتــديث  ــات املشــاري  باســتمرار ورصــد    كفال معلوم

ــبة      ــام ا اسـ ــاري  يف نةـ ــن املشـ ــات عـ ــال املعلومـ إدخـ
 واالستحقاقات اخلاصة باملشاري    

إلدارة امل ــاطر بالفعــل يف نةــام ا اســبة  عنصــر إدراج 
مجيـ   حبيـث يترـمن   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري   

 .اطر املشاري    
الدروس املستفادة وأفرـل املمارسـات يف    عنصرإضافة 

ي الـذ نةام ا اسـبة واالسـتحقاقات اخلاصـة باملشـاري      
مــ  كــل املمارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة يف   ا

 يانات موحدة مبكتبة إلكترونية.  قواعد ب
 [  21-12]انةر الفقرات  5التوصية 

ينبغــي ملوئــل األمــم املتحــدة، اعتبــارا مــن خطتــه التاليــة 
للتقيــيم، أن يســت دم اجــا قائمــا علــى تقيــيم امل ــاطر 

 ُقبلت التوصية.  
ــل األ  ــزم موئ ــا   يلت ــيم يف م ــز دور التقي ــم املتحــدة بتعزي م

ــربامج     يقــوم بــه مــن عمــل، واــب أن يكــون جلميــ  ال

 وحدة التقييم
الفريــق االستشــاري 

ــة    ــدير قابلي ســيجري تق
ــتراتيجية   ــة االســـ اخلطـــ

ــيم  ــة للتقيـــــــــ بنهايـــــــــ
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 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل
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ــد  ــرب  لتحدي ــة وال ــادرات العاملي ــيت يف  املب ــة ال امج القطري
لتقيــيم، وكفالــة تــوافر أمــوال كافيــة  إىل اأمــس اضاجــة 

ــيم تلــمم اجملــاالت. وينبغــي    ــم  لتقي ــل األم أن ينةــر موئ
 املتحدة يف تكلير جهة ما بالقيام مبا يلي:

 طـة االسـتراتيجية   قابلية تقييم اخلملدى  ديرإعداد تق
 2019-2014للفترة 

   اــائي لل طــة إعــداد تقيــيم منتصــر املــدة وتقيــيم
   االستراتيجية

 عــداد تقييمــات ملبـــادرة حتقيــق التنميــة اضرـــرية     إ
ــداد   ــتدامة، وإعــ ــاتاملســ ــال   تقييمــ ــه يف جمــ لعملــ

املساعدة اإلنسانية، وفقا السـتعراض األقـران لعـام    
ــتهاللية  و 2010 ــة االسـ ــا   الورقـ ــتند إليهـ ــيت يسـ الـ

 (.68)الفقرة  التقييم اضاأ

واملشاري  املعتمدة خطل تقييم مدرجة يف امليزانية. ومت 
الت طيل لرجراءات املقترحـة لتنفيـذ هـذه التوصـية مبـا      

النـهائي يف اخلطـة    ميف ذلمم تقييم منتصر املدة والتقيـي 
 .  2019-2014االستراتيجية للفترة 

حبلـول  سيجري تقدير قابلية تقييم اخلطة االستراتيجية و
تقيـيم منتصـر   وسيجري ، 2015عام من الرب  الثاين 

 .  2019عام يف والتقييم النهائي  2017عام يف املدة 
تقيـــيم مبـــادرة حتقيـــق التنميـــة  يتم مـــنح األولويـــة لســـو

ــادرات    ــارة مـــن املبـ ــتدامة وجمموعـــة .تـ ــرية املسـ اضرـ
يف إدراجهـا  وتقييم إنساين واحـد علـى األقـل، و    العاملية

   .2017-2016 للفترةخطة التقييم 

 للمشاري 
ــل األمــم   جملــس موئ

 املتحدة
ــؤون   مكتـــــب الشـــ

 اإلدارية

   2015حزيران/يونيه 
سيجري تقييم منتصر 

ــدة لل ــة املــــــــــ  طــــــــــ
ــة   ــتراتيجية بنهايـــ االســـ

   2017نيسان/أبريل 
ــيجري التقيــــــــيم   ســــــ
النـــــــــهائي لل طــــــــــة  
ــة   ــتراتيجية بنهايـــ االســـ

   2019عام 
ســـــتجري التقييمـــــات 
املـــــذكورة أعـــــاله إذا  
 كانت املوارد متاحة

ــانون األول/  كــــــــــــــــ
   2017ديسمرب 

 [  43-39، و 11]انةر الفقرات  6التوصية 
يز نةمه لتنةيم ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعز

املعلومــات واملعــار  ويزينــها وتبادلــا. ومــن شــأن      
 ذلمم أن ينطوي علي ما يلي:

  وضــ  الصــيغة النهائيــة الختصاصــات وحــدة إدارة
 بشكل اائي وحتديد مكااا املعار 

   مـ  أطـرا     املتعاقدينإعداد قائمة جبمي  املوظف

 ُقبلت التوصية.  
يشــري موئــل األمــم املتحــدة إىل التوصــيات بشــأن إدارة  
املعـــار  املفصـــلة يف تقريـــر مكتـــب خـــدمات الرقابـــة 

وسو  ينفذ التوصية مـن خـالل اإلجـراءات     الداخلية.
 التالية:  

ــة الختصاصــات  وضــ  الصــيغة ا  وحــدة ومكــان لنهائي
ــق     ــا عــن طري ــار  واملســؤوليات املرــطل  ت إدارة املع

 االتصاالت الداخلية يف موئل األمم املتحدة   

ــؤون   مكتـــــب الشـــ
 اإلدارية

فـــــــــرإ الـــــــــدعوة 
 والتوعية واالتصال

مكتــــــــب املــــــــدير 
 التنفيذي

   2015حزيران/يونيه 
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 ا جراءات املتوقعة توصية شعبة التفتيش والتقييم  
الكيان/الكياندددددددات 

 املسؤولة
التددددداريت املسدددددت د   

 لإلجناز
 [  47-44]انةر الفقرات  1التوصية 

ينبغي أن يقوم موئل األمم املتحدة بتعزيز اجـه إلدارة  
امل اطر، مبا يف ذلمم القيام كحـد أدىن ب عـداد سياسـة    

 طة عمل يب  فيها ما يلي:وخ
   آليته لتحديد امل اطر وترتيب األولويات علـى

صــعيد هــذه امل ــاطر بصــورة ممنهجــة يف كــل مســتوى 
تنةيمــي، ولتقيــيم قابليــة تــأثر الوكالــة بكــل مــن هــذه   

 امل اطر يف كل منها
 حتديده للم اطر املؤسسية ا ددة 
  ،خطتــه إلدارة ورصــد كــل مــن هــذه امل ــاطر

طــــة إىل مجيــــ  املــــوظف  واخلــــرباء وإبــــالغ هــــذه اخل
 (  64)الفقرة  (.64)الفقرة  االستشاري  ذوي الصلة

 ُقبلت التوصية.  
تالحــر إدارة موئــل األمــم املتحــدة جمــاالت امل ــاطر      
ــة    ــيم مكتــــب خــــدمات الرقابــ ا ــــددة يف تقريــــر تقيــ

ــتمر    ــ  املسـ ــة بالتحسـ ــي ملتزمـ ــة، وهـ ــة الداخليـ لعمليـ
وسـو  تانفـذ هـذه    لت فير مـن حـدة هـذه امل ـاطر.     ا

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
 تعزيز سياسة إدارة امل اطر مبوئل األمم املتحدة 
 وض  خطة عمل إلدارة ورصد كل من امل اطر.

النشـــاط . كـــال وقـــد واضـــعت بالفعـــل اختصاصـــات 
ووض  موئل األمـم املتحـدة امل ـاطر التنةيميـة العشـرة      

التالية: انعدام األمـن يف  الرئيسية وضوابطها يف اجملاالت 
ــة      ــل  واملســائل اإلداري ــا  وهشاشــة هيكــل التموي كيني
واألدوات الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنسـانية  ومهـارات   
املوظف  واالحتفاظ تم  وإدارة التوقعـات  واالعتمـاد   
علــى مكاتــب املشــاري  اإلقليميــة والقطريــة  وحتقيــق      

تحــدة يف إطــار املســتوى األمثــل لواليــة موئــل األمــم امل 
ــة      ــي للحوكم ــد األداء  واليكــل التنةيم ــادرة توحي مب
والقرايا ذات العالقة باملعايري ا اسبية الدولية للقطـاإ  

 العام ومشروإ أوموجا. 
ــد  ــذ أحــد  وق يف نةــام ا اســبة   العناصــرمت بالفعــل تنفي

مجـ  كافـة   واالستحقاقات اخلاصة باملشـاري  مـن أجـل    
ــيل حبافةــ    ــيت حت ــم   امل ــاطر ال ــل األم ة مشــروعات موئ

املتحــدة يف قاعــدة بيانــات واحــدة تــد  تيســري حتليــل  
ــمم      ــا يف ذل ــاق الشــركات، مب ــى نط ــة عل ــاطر اضافة . 

 امل اطر.  نوإ البلد واملنطقة وحبسب 

 
ــمان   ــدة ضـــــ وحـــــ

، مكتـــــب اجلـــــودة
 الشؤون اإلدارية

شـــــــعبة الـــــــربامج، 
بالنســــبة للم ــــاطر 
املتعلقــــة باملشــــاري  
ــداد   ــد اإلعـــــــ قيـــــــ

 والتنفيذ
ــل األمــم   جملــس موئ
ــة   ــدة، للموافقـ املتحـ
على السياسة العامة 

 وخطة العمل
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 بوترية فصليةهذه القائمة  وحتديثثالثة 
 الداخلية شهريا على األقل حتديث شبكته 
  تيسري تبادل الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة

 على نطاق الوكالة بصورة أكثر انتةاما
اشتراط أن يتم يف إطار اخلطل االسـتراتيجية اإلقليميـة   
ــل، وكــذلمم املشــاري      ــة للموئ ــربامج القطري ــائق ال ووث
ــد     ــاري ، حتديـ ــاري للمشـ ــق االستشـ ــة إىل الفريـ املقدمـ

س املستفادة واملمارسات اجليدة اليت استارشد تا الدرو
 (. 69)الفقرة  يف إعداد مقترحااا

 تنقيح استراتيجية إدارة املعار  
مجيـ  املــوظف   ترـم  كفالـة التحـديث الفصـلي لقائمـة     

 املتعاقدين م  أطرا  ثالثة 
    ةشهريبوترية حتديث الشبكة الداخلية 

تيســري التقاســم املنــهجي للــدروس واملمارســات اجليــدة  
 بصورة أكرب على صعيد الوكالة 

 حتديد الدروس املستفادة وإدماجها يف دورة املشروإ. 

 [  55-48]انةر الفقرات  7التوصية 
بغي أن ينتهي موئـل األمـم املتحـدة مـن إعـداد خطـة       ين

العمــل املتعلقــة باســتراتيجية تعب ــة املــوارد، وأن ينتــهي   
 2015حبلول املوعد النهائي املنقح وهو نيسـان/أبريل  

مــن إعــداد اســتراتيجية الشــراكة. وينبغــي أن تترــمن    
كل من اخلطة واالستراتيجية قائمة شاملة بـاإلجراءات  

ــة وأدوار   ا ــــددة الالزمــــة، مشــــفوعة جبــــداول زمنيــ
ومسؤوليات حمـددة. وينبغـي أن حيـدد املوئـل، بصـورة      

تحقيـق اضـد األقصـى    فورية، الشراكات األكثر أمهيـة ل 
 (.  70)الفقرة  لموئل الثالثلاح من النج

 ُقبلت التوصية.  
خف  التمويل قيودا بسبب موئل األمم املتحدة  واجهي

 هوسي  قاعدة ماحنيـ ه اجلهود إىل تغري امل ص ، وتوجَّ
. وسو  تانفـذ هـذه   املقدم له وزيادة التمويل األساسي

 التوصية من خالل اإلجراءات التالية:  
وض  الصيغة النهائيـة خلطـة عمـل تعب ـة املـوارد يف عـام       

 وحتديثها بانتةام فيما بعد ذلمم    2015
 وض  الصيغة النهائية الستراتيجية الشراكة 

يـة لتحقيــق اضـد األقصــى   حتديـد الشـراكات األكثــر أمه  
من النجاح للموئـل الثالـث، بالتشـاور مـ  أمانـة املوئـل       

 الثالث.  

 وحدة تعب ة املوارد
مكتــــــــب املــــــــدير 

 التنفيذي
 فرإ الشراكات

ــة    وضــ  الصــيغة النهائي
ــل تعب ـــــة    ــة عمـــ خلطـــ
املـــــــــــوارد حبلـــــــــــول 

   2015نيسان/أبريل 
وضــ  الصــيغة النهائيـــة   
 الستراتيجية الشراكات
 حتديـــــــد الشـــــــراكات
األكثـــر أمهيـــة لتحقيـــق 
ــد األقصـــــى مـــــن   اضـــ
النجاح للموئـل الثالـث   
ــانون األول/ ــول كـ  حبلـ

   2015ديسمرب 
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