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

عمل لجنة الممثلين الدائمين أثناء الفترة بين الدورتين
إضافة
مشاريع قرارات أعدتها لجنة الممثلين الدائمين
مذكرة من األمانة
 -2وفقاً لألحكام ذات الصلة من قرار رللس اإلدارة  ،2/28حتيل األمانة ،لنظر اجمللس ،رسالة مؤرخة 3
أيار/مايو  1027موجهة إىل ادلدير التنفيذي من رئيس جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) (انظر ادلرفق).
 -1ويف ىذه الرسالة طلب رئيس اللجنة مجلة أمور منها أن يعرض ادلدير التنفيذي على اجمللس ثالثة
مشاريع قرارات أعدهتا اللجنة ،ونصوصها مرفقة بالرسالة.
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المرفق
السيد العزيز،
باسم جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،يشرفٍت أن أحيل
لعنايتكم نسخاً من ثالثة ( )3مشاريع قرارات ،أُدرجت أدناه ،تعدىا اللجنة لتقدميها إىل رللس إدارة برنامج
األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف دورتو السادسة والعشرين .وتعمل جلنة ادلمثلُت الدائمُت على إعداد
مشاريع القرارات ىذه من خالل جلنتها الفرعية ادلعنية بالسياسات وبرنامج العمل ،بغية مساعدة اجمللس يف
مداوالتو بشأن بعض ادلسائل اليت ستعرض عليو خالل الدورة.
وإذ أحيل مشاريع القرارات ىذه إىل رللس اإلدارة من خاللكم ،أود أن أنوه إىل أن مجيع أعضاء جلنة
ادلمثلُت الدائمُت حيتفظون حبق وفودىم يف إعادة فتح ادلناقشات بشأن أي من مشاريع القرارات أثناء نظر
اجمللس فيها .ومشاريع القرارات ىي كما يلي:


مشروع القرار  :2/12مشروع قرار لتعزيز دور موئل األمم ادلتحدة يف االستجابة لألزمات
احلضرية



مشروع القرار  :1/12مشروع قرار بشأن اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،1029-1022وبرنامج
عمل وميزانية برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية لفًتة السنتُت 1029-1028



مشروع القرار  ،3/12مشروع قرار بشأن تعزيز الفعالية يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
ومتابعتها واستعراضها

وسيكون من دواعي امتناننا لو أمكن اسًتعاء اىتمام اجمللس ،وفقاً للفقرة  8من قرار جلنة ادلستوطنات
البشرية  2/28ادلؤرخ  22شباط/فرباير  ،1002إىل مشاريع القرارات ىذه باعتبارىا وثائق رمسية للدورة ،من
أجل مواصلة النظر فيها واختاذ اإلجراء ادلناسب بشأهنا.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير
(التوقيع)
السيد جيمس كيمونيو
رئيس جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة
السفَت وادلمثل الدائم جلمهورية رواندا لدى موئل األمم ادلتحدة

الدكتور جوان كلوس
وكيل األمُت العام وادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
صندوق الربيد  ،30030نَتويب
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مشروع القرار  :1/62مشروع قرار لتعزيز دور موئل األمم المتحدة في االستجابة لألزمات الحضرية

إن رللس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قراره  ،7/29وإىل قرار اجلمعية العامة  13928/59تاء ،وقرار رللس اإلدارة ،2/15
ادلتعلقة بدور برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) يف دعم ’’إعادة تأىيل وتعمَت
البلدان ادلتضررة من النزاعات ادلسلحة والكوارث األخرى من صنع اإلنسان والكوارث الطبيعية‘‘ ،وخصوصاً
’السياسة االسًتاتيجية ادلتعلقة بادلستوطنات البشرية‘ يف حاالت الطوارئ ،اليت أقرهتا جلنة ادلمثلُت الدائمُت يف
تشرين الثاين/نوفمرب  ،1007وإذ يسلم بأن تلك السياسة حباجة إىل حتديث ،مع مراعاة الطبيعة ادلتغَتة
لألزمات ،وكذا االلتزامات اجلديدة ذات الصلة اليت اختذهتا الدول األعضاء على مدى السنوات العشر ادلاضية،
وإذ يشَت إىل اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت تؤكد رلدداً ’’دور وخربة موئل األمم ادلتحدة ،يف إطار
واليتو ،كمركز تنسيق للتوسع احلضري ادلستدام وادلستوطنات البشرية‘‘ ،واليت يقر بأنو عند تنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة ،ينبغي إعطاء اىتمام خاص دلعاجلة التحديات الفريدة والناشئة اليت تواجهها مجيع البلدان يف رلال
التنمية احلضرية ،وبضرورة [ ]...إيالء عناية خاصة ’’للبلدان اليت تعيش نزاعات ،وكذلك البلدان واألراضي
الواقعة حتت االحتالل األجنيب ،والبلدان اخلارجة من نزاعات ،والبلدان ادلتضررة من الكوارث الطبيعية أو
الكوارث من صنع اإلنسان‘‘،
وإذ يقر باجلهود اليت يبذذلا موئل األمم ادلتحدة استجابة للفقرة  25من قرار رللس اإلدارة  2/15من
أجل تعزيز وتنسيق شراكاتو مع اجلهات الفاعلة يف اجملالُت اإلنساين واإلمنائي ،دبا يف ذلك برنارلو لتوصيف
قدرات ادلدن على الصمود ،والفريق ادلرجعي للجنة الدائمة ادلشًتكة بُت الوكاالت ،ادلعنية بالتصدي للتحديات
اإلنسانية يف ادلناطق احلضرية ،والتحالف العادلي ادلعٍت باألزمات احلضرية ،بوصفو منرباً مبتكراً ألصحاب
ادلصلحة ادلتعددين ،والتقدم احملرز استجابة للفقرة  22من قرار رللس اإلدارة  ،2/15لدعم وتعزيز تنسيق جهود
منظومة األمم ادلتحدة من خالل الشبكة العادلية ألدوات استغالل األراضي ،من أجل حتقيق االتساق واتِّباع
نُ ُهج تراعي النزاعات يف معاجلة قضايا األرض،
وإذ حييط علماً بادلبادئ ادلبينة يف ميثاق األزمات احلضرية التابع للتحالف العادلي ادلعٍت باألزمات
احلضرية ،وال سيما النداءات؛  -2بإعطاء األولوية لقيادات البلديات يف حتديد االستجابة لألزمات احلضرية
بطريقة تتواءم مع مسارات التنمية ،وتعزيز ادلشاركة النشطة لألشخاص ادلتضررين  -مع إيالء اىتمام خاص
دلشاركة ادلرأة  -وغَتىم من أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت يف ادلناطق احلضرية؛ و -1باعتماد القدرة على الصمود
يف ادلناطق احلضرية كإطار مشًتك دلواءمة أىداف حقوق اإلنسان واألغراض اإلنسانية واإلمنائية؛ و -3بإدارة
التشرد يف ادلناطق احلضرية بوصفو شاغالً مشًتكاً يف رلال حقوق اإلنسان والتنمية وادلشاغل اإلنسانية؛  -2ببناء
شراكات بُت ادلدن وبُت ادلستويات الوطٍت واإلقليمي والعادلي ،عرب التخصصات وادلهن ،وضمان مشاركة
احلكومات احمللية واجلمعيات ادلهنية،
وإذ يشَت إىل االستعراض الشامل للسياسات ،الذي جيري كل أربع سنوات (الفقرة  22من قرار
اجلمعية العامة  ،)123/72والدور اإلجيايب الذي ميكن أن تؤديو التنمية ادلستدامة يف التخفيف من العوامل
احملركة للنزاعات وسلاطر الكوارث واألزمات اإلنسانية وحاالت الطوارئ ادلعقدة ،وإىل أن االستجابة الشاملة
للنظام بأسره ،دبا يف ذلك تعزيز التكامل بُت التنمية واحلد من سلاطر الكوارث ودعم العمل اإلنساين واستدامة
السالم ،أمر أساسي لتلبية االحتياجات وحتقيق أىداف التنمية ادلستدامة بكفاءة وفعالية أكرب ،وقرار اجلمعية
العامة  ،121/70الذي يشدد على أن احلفاظ على السالم مهمة ومسؤولية مشًتكتان جيب أن تفي هبما
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احلكومة ومجيع أصحاب ادلصلحة الوطنيُت اآلخرين ،وجيب أن تندرج يف إطار الركائز الثالث لتدخل األمم
ادلتحدة يف مجيع مراحل النزاعات ،جبميع أبعادىا ،وأن احلفاظ على السالم يتطلب اىتماما ومساعدة دوليُت
متواصلُت،
وإذ يؤكد من جديد الفقرة  8من قرار اجلمعية العامة  ،225/70اليت شجعت فيها على تعزيز التعاون
الدويل ،وخصوصاً بُت الفاعلُت يف اجملالُت اإلنساين واإلمنائي ،دبا يف ذلك [من بُت أمور أخرى] إدماج حقوق
اإلنسان للمشردين داخلياً واحتياجاهتم يف اسًتاتيجيات التنمية احلضرية والريفية،
وإذ حييط علماً بالفقرة  18من اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت نصها كما يلي” :نلتزم بكفالة االحًتام
التام حلقوق اإلنسان لالجئُت وادلشردين داخلياً وادلهاجرين ،بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين ،وبدعم ادلدن
ادلضيفة بروح من التعاون الدويل ،مع مراعاة الظروف الوطنية واالعًتاف بأنو على الرغم من سلتلف التحديات
اليت تطرحها حركات النزوح الكربى إىل داخل البلدات وادلدن ،فإن تلك احلركات ميكنها أيضاً أن تشكل
مسامهات اجتماعية واقتصادية وثقافية كبَتة يف احلياة احلضرية‘‘،
 -2يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن ينشئ ’’صندوقاً لالستجابة لألزمات احلضرية‘‘ دلوئل األمم
ادلتحدة [من خالل فتح منحة وتعهدىا] {الربازيل  ،+زمبابوي }-لتيسَت التدخل السريع والذي ميكن التنبؤ بو
دلوئل األمم ادلتحدة من أجل التصدي لألزمات احلضرية ،تتوىل إدارتو ادلوارد البشرية القائمة ،ويسًتشد
باإلجراءات التشغيلية ادلوحدة ،وميول [] {أوغندا }+من التربعات؛ {حتفظ االحتاد األورويب والربازيل يف انتظار
تقدمي األمانة تفاصيل عن العملية}؛
 -1يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي العمل ،باستشارة مع الدول األعضاء ،على [] [استكمال]
{الواليات ادلتحدة األمريكية ،+أوغندا ،-الربازيل }-السياسة االسًتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة بشأن
ادلستوطنات البشرية يف األزمات ،وفقاً لواليتو{ ][ ،أوغندا ،+كينيا ،}-وذلك من أجل:
’ -‘2توفَت دعم أفضل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،دبسامهة مجيع الربامج الفرعية دلوئل
األمم ادلتحدة ،يف البلدان ادلتضررة من النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو البشرية؛
’ -‘1كفالة إسهام موئل األمم ادلتحدة بطريقة منسقة ،يف التزام منظومة األمم ادلتحدة
باحلفاظ على السالم ،وكفالة االستجابة الشاملة على نطاق منظومة األمم ادلتحدة يف
حاالت الطوارئ ادلعقدة؛
’ -‘3دعم الدول األعضاء بشكل أفضل يف جهودىا الرامية إىل تنفيذ إطار سينداي للحد
من سلاطر الكوارث؛
 -3يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي مواصلة دعم الشراكات ادلبتكرة [] {روسيا ،+االحتاد
األورويب ،-الواليات ادلتحدة األمريكية}-؛ [] {روسيا ،+مصر }+والعمل بالتعاون الوثيق مع ادلنظمات
اإلنسانية واإلمنائية ورابطات احلكومات احمللية والقطاع اخلاص من أجل [] [جعلها] {روسيا }+أكثر فعالية يف
احليلولة دون وقوع األزمات اإلنسانية يف الوسط احلضري والتأىب واالستجابة ذلا؛
 -2يهيب بالدول األعضاء واجلهات األخرى [القادرة على ذلك] {الواليات ادلتحدة}-اإلسهام
بسخاء يف صندوق االستجابة لألزمات احلضرية [] {روسيا ،+االحتاد األورويب ،-الواليات ادلتحدة }-؛
{حتفظ االحتاد األورويب والربازيل وادلكسيك بانتظار تقدمي األمانة تفاصيل عن العملية}؛
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 -5يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريراً عن
تنفيذ ىذا القرار.
مشروع القرار  :6/62مشروع قرار بشأن الخطة االستراتيجية للفترة  6112-6112وبرنامج عمل
وميزانية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لفترة السنتين 6112-611٢
إن رللس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قرار اجلمعية العامة  112/29ادلؤرخ  29كانون األول/ديسمرب  ،1022الذي أكدت فيو
اجلمعية رلددا الوثيقة اخلتامية ادلعنونة ’’ادلستقبل الذي نصبو إليو‘‘ ،الصادرة عن مؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية
ادلستدامة ،ادلنعقد يف ريو دي جانَتو بالربازيل يف الفًتة من  10إىل  11حزيران/يونيو  )2(،1021وعلى األخص
منو الفقرات من  232إىل  ،237ادلتعلقة بادلدن وادلستوطنات البشرية ادلستدامة ،اليت أقر فيها يف مجلة أمور بأن
ادلدن دتثل زلركات للنمو االقتصادي ميكنها ،إن مت التخطيط ذلا وتطويرىا بشكل جيد  -دبا يف ذلك من خالل
انتهاج سبل متكاملة للتخطيط واإلدارة  -أن تعزز التجمعات ادلستدامة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ،فضال عن
أمهية اتباع سبل متكاملة يف تعزيز االتساق العام ،وتقوية الروابط الفعالة بُت ادلناطق الريفية واحلضرية ،وحتسُت
نوعية ادلستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك ظروف عيش وعمل سكان احلضر والريف على السواء ،يف أفق القضاء
على الفقر وحتقيق التنمية ادلستدامة ،حىت يتسٌت االستفادة من اخلدمات األساسية واإلسكان والتنقل؛
وإذ يشَت كذلك إىل قرار اجلمعية العامة  ،2/70ادلؤرخ  12تشرين األول/أكتوبر  1025ادلعنون
’’تغيَت عادلنا :خطة التنمية ادلستدامة لعام  ،‘‘1030اليت اعتمدت اجلمعية العامة دبوجبها  27ىدفاً من
أىداف التنمية ادلستدامة و 229من الغايات ذات الصلة اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من اخلطة ،دبا فيها اذلدف
 ،22ادلتعلق جبعل ادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ وإذ يشَت أيضا إىل
اتفاق باريس ادلربم دبوجب اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت ادلناخ وإطار سينداي للحد من سلاطر
الكوارث للفًتة ،1030-1025
وإذ يرحب بالوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل
الثالث) ادلنعقد يف كيتو باألكوادور يف الفًتة من  27إىل  10تشرين األول/أكتوبر  1022حتت عنوان ’’خطة
حضرية جديدة‘‘ ،الذي أكد من جديد االلتزام العادلي بالتنمية احلضرية ادلستدامة بوصفو خطوة حامسة حنو
الصعد العادلي واإلقليمي والوطٍت ودون الوطٍت واحمللي،
حتقيق التنمية ادلستدامة بطريقة متكاملة ومنسقة على ُّ
دبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة،
وإذ يرحب أيضاً بالفقرة  271من اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت طلب فيها رؤساء الدول واحلكومات
والوزراءُ وادلمثلون رفيعو ادلستوى ،اجملتمعون يف ادلوئل الثالث ،إىل األمُت العام لألمم ادلتحدة أن يقدم إىل اجلمعية
العامة ،خالل دورهتا احلادية والسبعُت ،تقييماً قائماً على األدلة ومستقالً عن موئل األمم ادلتحدة،
وإذ يرحب كذلك بقرار اجلمعية العامة  ،135/72بشأن تنفيذ نتائج مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت
باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة)،
الذي شجعت فيو األمُت العام عمالً بالفقرتُت  272و 271من اخلطة احلضرية اجلديدة ،على اختاذ مجيع
التدابَت ادلناسبة لكي يُنجز التقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة ضمن شروط النزاىة
( )2قرار اجلمعية العامة  ،188/22ادلرفق.
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وادلوضوعية واحلياد والتمثيلية ،وتقرر أن يُقدم التقرير ادلنبثق عن التقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم
ادلتحدة يف الوقت ادلناسب وقررت أنو ينبغي تقدمي التقرير عن التقييم يف الوقت ادلناسب،
وإذ حييط علماً بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،1029-1022على
النحو ادلبُت يف التقرير ادلرحلي السنوي{ )1(،االحتاد األورويب ،+الواليات ادلتحدة األمريكية{،}+ادلكسيك}+
وتقييمات برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية [نتائج التقييمات اليت تكلف األمم ادلتحدة بإعدادىا]
(كينيا)،
[وإذ يشَت إىل الفقرتُت ( 52د) و 95من اخلطة االسًتاتيجية ،ادلتعلقتُت بتنقيح اخلطة على أساس
نتائج ادلوئل الثالث (أي اخلطة احلضرية اجلديدة){ ]،االحتاد األورويب{ }+الواليات ادلتحدة( ،+حذف الفقرة
كلها) كينيا}-
وإذ يشَت أيضاً إىل قرار اجلمعية العامة  ،112/27ادلؤرخ  12كانون األول/ديسمرب  ،1021ادلتعلق
باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم
ادلتحدة من أجل التنمية ،الذي الحظت فيو اجلمعية العامة أن ادلوارد ادلخصصة ألنشطة زلددة دتثل إسهاماً
كبَتا يف قاعدة ادلوارد العامة جلهاز األمم ادلتحدة اإلمنائي وأهنا تكمل ادلوارد ادلخصصة لألنشطة األساسية لدعم
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية ،وسلمت يف نفس الوقت بأن ادلوارد ادلخصصة ألنشطة زلددة تطرح
حتديات ،وقد ختل باألولويات الربنارلية اليت تنظمها اذليئات والعمليات،
وإذ يشَت كذلك إىل قرار اجلمعية العامة رقم  ،112/29الذي أقرت فيو اجلمعية بأن مسؤوليات موئل
األمم ادلتحدة طرأت عليها على مر السنُت تغَتات كثَتة من حيث نطاقها ودرجة تعقيدىا ،وبأن مطلب تقدمي
الدعم الفٍت والتقٍت إىل البلدان النامية اعًتاه تبدُّل يف رلاالت تتعلق بادلدن وادلستوطنات البشرية ادلستدامة ،على
النحو الوارد يف خطة ادلوئل االسًتاتيجية للفًتة ،1029-1022
وإذ نظر يف اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة  ،1029-1022وبرنامج العمل وادليزانية ادلقًتحُت
دلؤسسة األمم ادلتحدة للموائل وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتُت  ،)3(1029-1028والتوصيات الواردة يف
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وادليزانية(،)2
 -2يوافق على اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة  ،1029-1022وبرنامج العمل وادليزانية
ادلقًتحُت للفًتة  ، )7(1029-1028مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن رللس اإلدارة؛
 -1يوافق أيضاً على ميزانية األغراض العامة للمؤسسة ،البالغة [ 12 020 700من دوالرات
الواليات ادلتحدة] {حتفظ الواليات ادلتحدة األمريكية} ،ويقر ميزانية األغراض اخلاصة األساسية البالغة
 239 892 200دوالر للسنتُت  ،1029-1028ويالحظ التمويل ادلقدر للتعاون التقٍت وقدره
 322 228 200دوالر ،على النحو ادلفصل يف برنامج العمل وادليزانية ادلقًتحُت للفًتة  ،1029-1028وكما
ىو موجز يف مرفق ىذا القرار؛

(.HSP/GC/26/INF.7 )1
(.HSP/GC/26/6 )3
(.HSP/GC/26/6/Add.1 )2
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 -3ويوافق أيضاً على تعديل االحتياطي العام إىل  20يف ادلائة من ميزانية األىداف العامة
للمؤسسة ،عل النحو الذي دتت ادلوافقة عليو يف الفقرة ( )1أعاله؛
 -2يالحظ أن ادلوارد ادلرصودة لألغراض العامة للمؤسسة خصصت ،لفًتة السنتُت -1028
 ،1029لألغراض ادلبينة يف برنامج العمل وادليزانية للفًتة  ،1029-1028وحييط علما باألنشطة الربنارلية
ادلقدرة يف إطار األغراض العامة والتعاون التقٍت للمؤسسة ،على النحو ادلشار إليو يف مرفق ىذا القرار؛
 -5يالحظ ضرورة مواصلة تعبئة ادلوارد لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،وحيث ادلدير
التنفيذي على اختاذ تدابَت فعالة وتعزيز اجلهود الرامية إىل توسيع قاعدة ادلاحنُت دليزانية األغراض العامة ،بالتشاور
مع الدول األعضاء ،وفقاً السًتاتيجية الربنامج لتعبئة ادلوارد؛
 -2يطلب إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت بشأن تنفيذ
قرارات اجلمعية العامة ادلتعلقة بالتقييم ادلستقل وادلستند إىل األدلة دلوئل األمم ادلتحدة ،كما ىو الشأن بالنسبة
لربنامج العمل وادليزانية ،وأن يقدم تقريرا إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين عن التقدم احملرز يف تنفيذ
التوصيات؛
 -7يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت أثناء إعداد
خطة اسًتاتيجية لفًتة السنوات الست  ،1015-1010تكون موجهة حنو حتقيق النتائج مث عرضها على رللس
اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين؛
 -8يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت أثناء إعداد
اإلطار االسًتاتيجي ادلستند إىل النتائج ووثائق برنامج العمل وادليزانية لفًتة السنتُت 1012-1010؛
 -9يدعو ادلدير التنفيذي إىل أن يقدم تقريراً سنوياً إىل الدول األعضاء ،وأن يقدم إىل رللس اإلدارة
يف دورتو السابعة والعشرين ،بالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت ،تقريرا عن التقدم احملرز يف تعبئة ادلوارد ،واألداء
على مستوى النتائج ،والوضع ادلايل والنفقات ،وتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية وبرنامج العمل وادليزانية ،دبا يف ذلك
التقييم ،دبا يتفق مع إطار اإلدارة على أساس النتائج؛
 -20يطلب إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت الستعراض التقارير
احلالية عن األداء ادلايل والربنارلي ،بغية توحيد وتبسيط التقارير بطريقة تتسم بادلساءلة والشفافية؛
 -22يطلب إىل ادلدير التنفيذي مواصلة إدماج سائر القضايا الشاملة يف برامج برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية ومشاريعو وأنشطتو ،دبا يتوافق مع واليتو ،وختصيص ادلوارد وفقا لذلك ،بالتشاور مع الدول
األعضاء؛
 -21يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل تعزيز تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج يف برامج
برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ومشاريعو وسياساتو وأنشطتو؛
[ -23يطلب إىل ادلدير التنفيذي إعداد وإدراج مؤشرات لألداء للمساءلة اإلدارية لربنامج العمل،
تشمل مجلة أمور منها األخالقيات ومنع الغش والرقابة الداخلية ،وتقدمي تقرير عن ذلك إىل رللس اإلدارة يف
اجتماعو ادلقبل؛] {الواليات ادلتحدة األمريكية{ }+حتفظ زمبابوي}
[ -22يأذن للمدير التنفيذي ،بغية كفالة توافق أفضل مع شلارسات ىيئات األمم ادلتحدة األخرى،
بإعادة ختصيص ادلوارد بُت الربامج الفرعية حبد أقصى قدره  20يف ادلائة[ ،والتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت
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بشأن ختصيص أي مبالغ فوق ما ىو وارد يف برنامج العمل وادليزانية اللذين يعتمدمها رللس اإلدارة؛]] {حذف،
زمبابوي ،+الواليات ادلتحدة األمريكية ،+أوغندا}+
[ -25يأذن أيضاً للمدير التنفيذي ،عند االقتضاء ،بإعادة توزيع األموال دبا يزيد عن  20يف ادلائة
وحبد أقصى قدره  10يف ادلائة من سلصصات الربامج الفرعية ،وذلك بالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت؛]
[ -22يأذن كذلك للمدير التنفيذي بأن يعدل ،بالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت ،مستوى
ادلخصصات ألنشطة الربامج الفرعية ،لتتمشى مع التغَتات احملتملة يف اإليرادات بادلقارنة مع مستوى
االعتمادات الذي دتت ادلوافقة عليو؛]
{يطلب االحتاد األورويب إىل األمانة اقًتاح صياغة جديدة  -تدمج يف النص احملال على رللس
اإلدارة  -للفقرات  22و 25و 22يف فقرة واحدة ،مع إشارة زلتملة للفقرة اليت اعتمدىا
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة}.
 -27يكرر طلبو إىل الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة تقدمي الدعم ادلايل لربنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية ،عن طريق زيادة التربعات ،ويشجع الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة على إعطاء
األولوية قدر اإلمكان للمسامهات يف صندوق األغراض العامة للمؤسسة من أجل توفَت دتويل متعدد السنوات
ميكن التنبؤ بو لدعم تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  1029-1022وبرنامج العمل للفًتة 1029-1028؛
 -28يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريراً عن
تنفيذ برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية لقرار اجلمعية العامة 112/27؛
 -29يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي أن يعزز جهوده الرامية إىل حتقيق النتائج واألثر ادلتوقعُت
لألىداف الربنارلية لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ومن أجل االستخدام الكفء والفعال والشفاف
ذلذه ادلوارد لتحقيق تلك الغاية ،رىنا بعمليات األمم ادلتحدة ادلتعلقة باالستعراض والتقييم والرقابة؛
 -10يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً سنوياً إىل الدول األعضاء ،وبالتشاور مع جلنة ادلمثلُت
الدائمُت ،إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين ،عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ادلنبثقة عن
التقييمات وادلراجعة الداخلية واخلارجية ،على النحو الوارد يف تقريري ىيئيت الرقابة الداخلية وادلستقلة لألمم
ادلتحدة؛
 -12يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل ضمان استخدام الصناديق االستئمانية وادلسامهات
ادلخصصة لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية لتمويل األنشطة اليت تتمشى مع برنامج العمل واخلطة
االسًتاتيجية،
 -11يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة ،للموافقة عليو يف دورتو السابعة
والعشرين ،وبالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت ،برنامج عمل وميزانية مبسطُت لفًتة السنتُت ،1012-1010
يسمحان برصد وإدارة حصة ادلوارد ادلخصصة للتكاليف اإلدارية وادلوارد ادلخصصة لألنشطة الربنارلية ،مع توزيع
مفصل لالحتياجات من غَت الوظائف حسب البنود والنفقات ،مع إعطاء أولويات واضحة لتوزيع ادلوارد على
األنشطة الربنارلية؛
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 -13يطلب إىل ادلدير التنفيذي إجراء مشاورات مناسبة مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت بشأن األطر
االسًتاتيجية وبرنامج العمل ،دبا يف ذلك بشأن أي تغيَتات مقًتحة على تلك الوثائق ،وذلك طوال فًتة ما بُت
الدورات؛
 -12يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين
عن تنفيذ ىذا القرار.
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المرفق
ادلوارد ادلخصصة لألغراض العامة للمؤسسة لفًتة السنتُت 1029-1028
(بآالف دوالرات الواليات ادلتحدة)
ادلبلغ
 -2التشريعات واألراضي واحلوكمة يف ادلناطق احلضرية

2 523,5

 -1التخطيط والتصميم احلضريان

3 233,8

 -3االقتصاد احلضري ودتويل البلديات

2 507,1

 -2اخلدمات األساسية احلضرية

1 022,3

 -5اإلسكان وحتسُت أحوال األحياء الفقَتة

2 530,7

 -2احلد من األخطار واإلصالح والقدرة على الصمود يف
ادلناطق احلضرية

2 718,5

 -7البحوث وتنمية القدرات

2 221,2

المجموع الفرعي

21 927,2

 -8التوجيو التنفيذي واإلدارة

8 292,2

 -9دعم الربامج

2 227,1

المجموع

12 020,7

مشروع القرار  :3/62تعزيز الفعالية في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ومتابعتها واستعراضها

إن رللس اإلدارة،
إذ يرحب بالوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة ،ادلعنونة

’’اخلطة احلضرية اجلديدة‘‘ ،بصيغتها ادلعتمدة يف القرارين  135/72و 152/72خالل الدورة احلادية والسبعُت
للجمعية العامة لألمم ادلتحدة،
وإذ يسلم بأن اخلطة احلضرية اجلديدة دتثل اسًتاتيجية عادلية تنطوي على رؤية مشًتكة ،لتوجيو وتعزيز
اجلهود اجلماعية الرامية إىل حتقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة ،كخطوة حامسة لتحقيق التنمية ادلستدامة
بصورة متكاملة ومنسقة على ادلستوى العادلي واإلقليمي والوطٍت ودون الوطٍت واحمللي ،دبشاركة مجيع اجلهات
الفاعلة ذات الصلة،
[وإذ يدرك أن التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة يقتضي تكريس موارد مالية كافية وهتيئة بيئة
دتكينية للحكومات دون الوطنية ،دبا يف ذلك بناء القدرات ،وتطوير التكنولوجيا ونقلها ،والشراكات ذات ادلنفعة
ادلتبادلة ،وأن ىذه الشراكات قد تضاءلت يف اآلونة األخَتة{ ]،الواليات ادلتحدة األمريكية تطلب احلذف،
أوغندا{ }-حتفظ االحتاد األورويب ،أوغندا}+
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وإذ يشَت إىل دور برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) وخربتو ،يف إطار
واليتو ،كمركز تنسيق للتوسع احلضري ادلستدام وادلستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة
ومتابعتها واستعراضها ،بالتعاون مع الكيانات األخرى يف منظومة األمم ادلتحدة،
وإذ يقر بأن تنفيذ اخلطة اجلديدة يسهم يف تنفيذ خطة التنمية ادلستدامة لعام  1030وإضفاء الطابع
احمللي عليها بصورة متكاملة،
وإذ حييط علماً باحلاجة إىل عمل موئل األمم ادلتحدة لالستجابة للخطة احلضرية اجلديدة ،وخطة
التنمية ادلستدامة لعام  ،1030دبا يف ذلك أىداف التنمية ادلستدامة ،وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن ادلؤدتر
الدويل الثالث لتمويل التنمية ،وإطار سينداي للحد من سلاطر الكوارث للفًتة  ،1030-1025واتفاق باريس
ادلربم يف إطار اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغيَت ادلناخ،
وإذ حييط علماً أيضاً باخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،1029-1022والدروس ادلستفادة حىت اآلن من
تنفيذىا وتعديالهتا الالحقة ،والعمل اإلنساين دلوئل األمم ادلتحدة يف بيئات ما بعد النزاع وما بعد الكوارث،
وإذ حييط علماًكذلك بالطلب ادلوجو إىل األمُت العام ،يف ضوء اخلطة احلضرية اجلديدة ،بأن يقدم إىل
اجلمعية العامة ،خالل دورهتا احلادية والسبعُت ،تقريراً مستنداً إىل األدلة ومستقالً ،يتضمن توصيات لتعزيز فعالية
موئل األمم ادلتحدة وكفاءتو ومساءلتو واإلشراف عليو،
وإذ يشدد على احلاجة إىل التفعيل الكامل خلطة كيتو {باكستان ،+الواليات ادلتحدة األمريكية}-
{باكستان }+لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بطريقة متكاملة وشاملة ويف الوقت ادلناسب [مع مراعاة سلتلف
الظروف والقدرات ومستويات التنمية الوطنية] {كينيا ،+الواليات ادلتحدة األمريكية[ }-حسب االقتضاء]
{الواليات ادلتحدة األمريكية ،+كينيا ،}-وأمهية التنسيق والتآزر يف حتقيق أىداف اخلطة وعناصر التوسع
احلضري يف الصكوك العادلية األخرى ذات الصلة،
وإذ يشدد أيضاً على أن ادلدن ادلصممة وادلخطط ذلا وادلدارة بشكل جيد ،وكذا ادلستوطنات البشرية
األخرى {االحتاد األورويب[ }+الزمة من أجل] {االحتاد األورويب[ }+أساسية من أجل] {أوغندا }+حتسُت
الظروف ادلعيشية للسكان ،وخصوصاً الفقراء وأولئك الذين يعيشون أوضاعاً ىشة،
وإذ يقر بدور احلكومات الوطنية ودون الوطنية واحمللية وأصحاب ادلصلحة ذوي الصلة [مثل]
{ادلكسيك ،+الواليات ادلتحدة األمريكية ،+باكستان{ }-ادلكسيك{ }+باكستان ،+ادلكسيك }+يف تنفيذ
اخلطة احلضرية اجلديدة خالل سَت العملية بأكملها ،دبا يف ذلك تقرير السياسات والتخطيط والتصميم والتنفيذ
والتشغيل والصيانة ،فضالً عن دتويل اخلدمات وتقدميها يف الوقت ادلناسب،
[وإذ يسلم أيضاً باحلاجة إىل احلفاظ على السياسات القائمة لدى أصحاب ادلصلحة وتعزيزىا ،كما
يشهد بذلك شركاء جدول أعمال ادلوئل ،الذي يعترب دبثابة منصة راسخة إلشراك أصحاب ادلصلحة داخل موئل
األمم ادلتحدة ،مستلهمة من أفضل ادلمارسات والنماذج لدى الوكاالت والربامج األخرى ،ودبا يتمشى مع
قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة{ ]،كينيا{ }+حتفظ ادلكسيك}
[ -2يهيب جبميع الدول األعضاء واجلهات ادلاحنة األخرى توفَت موارد كافية وميكن التنبؤ هبا [عن
طريق التربعات]؛ {الواليات ادلتحدة األمريكية ،+زمبابوي{ ]}-االحتاد األورويب :النظر يف نقل ىذه الفقرة إىل
برنامج العمل وادليزانية ،أوغندا}-
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[ -1حيث موئل األمم ادلتحدة على كفالة إدارة ادلوارد على حنو يتسم بالكفاءة واخلضوع للمساءلة،
وتقدمي الدعم التقٍت ادلناسب إىل الدول األعضاء من أجل التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة؛]
{ادلكسيك{ }+حتفظ الواليات ادلتحدة األمريكية}
 -3يشجع موئل األمم ادلتحدة ،بوصفو مركز تنسيق للتوسع احلضري ادلستدام وادلستوطنات
البشرية ،على العمل ،بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة ادلعنيُت ،على وضع اسًتاتيجية
على نطاق منظومة األمم ادلتحدة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وتعزيز تنفيذ اجلوانب احلضرية خلطة التنمية
ادلستدامة لعام  ،1030دبا يف ذلك أىداف التنمية ادلستدامة ،وذلك بطريقة متكاملة ،لتحقيق أكرب قدر من
التآزر والتعاون واالتساق يف عمل منظومة األمم ادلتحدة بشأن التوسع احلضري ادلستدام ،لدعم الدول األعضاء
والسلطات احمللية وأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة؛
 -2يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز يف وضع االسًتاتيجية على نطاق
األمم ادلتحدة ،ادلشار إليها يف الفقرة  ،1إىل جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة ،وذلك يف أقرب
وقت شلكن ،ويف موعد ال يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة؛
اجلديدة؛

 -5يشجع الدول األعضاء على تبادل أفضل ادلمارسات فيما يتعلق بالتنفيذ ادلبكر للخطة احلضرية

 -2يطلب إىل األمُت العام أن يقدم يف الوقت ادلناسب تقرير التقييم ادلستقل ،الذي يتضمن
توصيات بشأن تعزيز فعالية موئل األمم ادلتحدة وكفاءتو ومساءلتو واإلشراف عليو ،لكي تنظر فيو الدول
األعضاء؛
[ -7يطلب إىل موئل األمم ادلتحدة ،وفقاً للفقرات ذات الصلة من اخلطة احلضرية اجلديدة،
[تنسيق] متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة [بالتعاون مع باقي كيانات منظومة األمم ادلتحدة] ،وإعداد
وتقدمي التقارير يف الوقت ادلناسب من أجل النظر فيها واختاذ اإلجراءات ادلناسبة بشأهنا؛] {يطلب االحتاد
األورويب نقل فقرة ادلنطوق إىل الديباجة ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،+أوغندا ،-كينيا{ }-الواليات ادلتحدة
تطلب احلذف إن مل يتم نقل الفقرة إىل الديباجة ،أوغندا ،-كينيا}-؛
 -8عمالً بالفقرات ذات الصلة من اخلطة احلضرية اجلديدة ،يطلب إىل موئل األمم ادلتحدة ،نظراً
لدوره داخل منظومة األمم ادلتحدة كمركز تنسيق بشأن التوسع احلضري ادلستدام وادلستوطنات البشرية ،دبا يف
ذلك تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ومتابعتها واستعراضها ،بالتعاون مع كيانات منظومة األمم ادلتحدة األخرى،
العمل على تسهيل عملية واضحة وشفافة إلعداد التقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،مع
إقامة صالت فعالة دلتابعة خطة التنمية ادلستدامة لعام  1030واستعراضها .وتتضمن ىذه العملية ،من بُت أمور
أخرى ،العناصر التالية:
ييسره موئل األمم ادلتحدة مع الدول
(أ) {الواليات ادلتحدة األمريكية[ }+منتدى على اإلنًتنت َّ
األعضاء وأصحاب ادلصلحة ] {الواليات ادلتحدة األمريكية }+دلناقشة أىداف التقرير ادلرحلي احملددة وآليات
حتقيقها .وينبغي أن يتم ذلك [إقامة ىذا ادلنتدى {الواليات ادلتحدة األمريكية }+يف موعد ال يتجاوز...
{الواليات ادلتحدة األمريكية}+؛
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(ب) دعوة الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة إىل التقدم يف الوقت ادلناسب بتعليقات خطية
خبصوص األىداف واآلليات ادلقًتحة للتقرير ادلرحلي .ويتعُت على موئل األمم ادلتحدة أن يدرج ىذه التعليقات
عند االقتضاء ،أو أن يشرح خطياً سبب عدم إدراجها يف احلاالت اليت ينطبق فيها ذلك؛
(ج) [إنشاء فريق توجيهي يتألف من الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة ادلعنيُت ،يتكفل بتوجيو
عملية إعداد التقرير ادلرحلي؛] {حتفظ الواليات ادلتحدة األمريكية على الفقرة (ج)}؛
 -9يطلب إىل ادلدير التنفيذي {االحتاد األورويب[ }+النظر يف إشراك] {االحتاد األورويب }+شلثلي
األعضاء يف الفريق االستشاري للمشروع التابع دلوئل األمم ادلتحدة {االحتاد األورويب[ }+عند االقتضاء ،هبدف
حتسُت كفاءة وأثر] {االحتاد األورويب }+ادلشروع ادلشًتك الذي سيضطلع بو يف إطار شراكة {حتفظ الواليات
ادلتحدة األمريكية ،حتفظ اليابان}؛
[ -20يقرر إعادة تسمية الشركاء يف جدول أعمال ادلوئل شركاء يف اخلطة احلضرية اجلديدة ،ليكونوا
ادلنرب الرمسي ألصحاب ادلصلحة ادلتعددين يف األمم ادلتحدة ،ويطلب إىل موئل األمم ادلتحدة حتديث قاعدة
بياناتو كي تشمل مجيع أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت الذين شاركوا يف عملية ادلوئل الثالث .كما يقرر يف ىذا
الصدد إلغاء اجلمعية العامة للشركاء؛] {كينيا{ }+حتفظ الواليات ادلتحدة األمريكية} {تطلب ادلكسيك مزيداً
من ادلعلومات عن اجلمعية العامة للشركاء}؛
 -22يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ىذا القرار لتنظر فيو الدول األعضاء خالل
انعقاد دورة رللس اإلدارة ادلقبلة.
___________
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