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

مشروع القرار  :] [/62الدعم التقني اإلقليمي بشأن اإلسكان المستدام والتنمية الحضرية
المستدامة عن طريق الهياكل التشاورية اإلقليمية
قدمته جمهورية إيران اإلسالمية

إن رللس اإلدارة،
إذ يدرك االلتزام الوارد يف اخلطة احلضرية اجلديدة ’’بتعزيز تعبئة اجلهود من خالل الشراكات وأنشطة
الدعوة والتوعية ادلتعلقة بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة باستخدام ادلبادرات القائمة‘‘( ،)2وكذلك اذلدف (27)1
()3
من أىداف التنمية ادلستدامة وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن ادلؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،
وإذ يشري إىل قراره ’’ ،8/1٢الذي يشجع على استكشاف الفرص ادلتاحة لتعزيز التعاون فيما بني بلدان
اجلنوب وتبادل اخلربات بني االجتماع اإلقليمي للوزراء والسلطات الرفيعة ادلستوى لقطاع اإلسكان والتنمية
احلضرية‘‘ ،ويطلب إىل ادلدير التنفيذي تقدمي دعمو إىل ادلكاتب اإلقليمية وادلواضيعية لربنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) من أجل دعم ادلنتديات اإلقليمية،
وإذ يشري أيضاً إىل قراره  ،1/10الذي دعا احلكومات إىل تعزيز أو إنشاء ىياكل تشاورية إقليمية
واستخدامها لالرتقاء مبكانة القضايا اليت يعاجلها رللس اإلدارة،
وإذ يشري كذلك إىل قرار اجلمعية العامة  188/66ادلؤرخ  17متوز/يوليو  ،1021والذي يعرتف بأمهية
البعد اإلقليمي للتنمية ادلستدامة ويالحظ أن األطر اإلقليمية ميكن أن تكمل وتيسر الرتمجة الفعلية لسياسات
التنمية ادلستدامة إىل إجراءات ملموسة على ادلستوى الوطين،
وإذ يالحظ مع التقدير الدور الداعم وادلشاركة ادلستمرة دلوئل األمم ادلتحدة ومكاتبو اإلقليمية وادلواضيعية
والقطرية يف تنظيم اذلياكل التشاورية اإلقليمية مبا يف ذلك ،من مجلة ىياكل ،ادلؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اذلادئ
بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية ،واالجتماع اإلقليمي للوزراء والسلطات الرفيعة ادلستوى لقطاع اإلسكان
( )2اخلطة احلضرية اجلديدة :إعالن كيتو بشأن ادلدن وادلستوطنات البشرية ادلستدامة للجميع ،الفقرة .269
( )2قرار اجلمعية العامة .2/70
( )3ميكن االطالع عليها على الرابط.http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf :
K1705843
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والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وجلنة االحتاد األفريقي التقنية ادلتخصصة ادلعنية
باخلدمة العامة واحلكم احمللي والتنمية احلضرية والالمركزية ،وادلنتدى الوزاري للدول العربية ادلعين باإلسكان
والتنمية احلضرية ،وكذلك مكاتب األمم ادلتحدة ذات الصلة والرتتيبات اإلقليمية،
وإذ يسلم بأمهية التعاون بني الدول األعضاء يف اذلياكل التشاورية اإلقليمية وموئل األمم ادلتحدة من أجل
حتقيق أىداف اإلسكان والتوسع احلضري ادلستدام يف كل منطقة،
وإذ يشيد بتنظيم مؤمترات وزارية إقليمية عادية ويرحب بادلؤمترات الوزارية ادلقبلة يف أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب يف األرجنتني يف حزيران/يونيو 1027؛ ويف ادلنطقة العربية يف ادلغرب ،يف كانون األول/ديسمرب
1027؛ ويف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ ،يف مجهورية إيران اإلسالمية يف أيلول/سبتمرب-تشرين األول/أكتوبر
1028؛ ويف منطقة أفريقيا يف إثيوبيا ،يف كانون األول/ديسمرب ،1028
 -2يطلب إىل ادلدير التنفيذي تقدمي الدعم يف حدود ادلوارد ادلتاحة ويف إطار الوالية القائمة ،إىل
ادلكاتب اإلقليمية والقطرية وادلواضيعية دلوئل األمم ادلتحدة لدعم ىذه اذلياكل التشاورية اإلقليمية والعمل معها
عن كثب لتحقيق أىداف اخلطة احلضرية اجلديدة؛
 -1يشجع تلك اذلياكل التشاورية اإلقليمية على استكشاف فرص تعزيز التعاون فيما بني بلدان
اجلنوب وتبادل اخلربات بشأن مجلة أمور منها التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة فيما بينها ومع مكاتب
األمم ادلتحدة ذات الصلة والرتتيبات اإلقليمية؛
 -3يشجع الدول األعضاء يف تلك اذلياكل التشاورية اإلقليمية على أن تتقاسم معارفها ومسامهاهتا
االستباقية ،بشروط مواتية ومقبولة ،عن طريق ادلنابر االفرتاضية وغري ذلك من الوسائل؛
 -٢يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريراً عن تنفيذ
ىذا القرار.
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