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 مجلس إدارة
 برنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 والعشرون السادسةالدورة 
 1027 مايو/أيار 21-8نَتويب، 

 من جدول األعمال 8البند 
برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية، وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموائل 

 8102-8102والمستوطنات البشرية لفترة السنتين 

وبرنامج عمل  8102-8102: الخطة االستراتيجية المنقحة للفترة ]  [/82مشروع القرار 
  8102-8102نيته لفترة السنتين برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزا

 إن رللس اإلدارة، 
، الذي أعادت فيو 1022كانون األول/ديسمرب   29ادلؤرخ  99/119إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشَت

دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة الذي عقد “ ادلستقبل الذي نصبو إليو”اجلمعية تأكيد الوثيقة اخلتامية ادلعنونة 
إىل  232، وخباصة منو الفقرات من (2)1021يو حزيران/يون 11إىل  10يف ريو دي جانَتو بالربازيل يف الفًتة من 

محركات للنمو كادلدن  ب ،يف مجلة أمور اعًتفت،ادلتعلقة بادلدن وادلستوطنات البشرية ادلستدامة، اليت  237
االقتصادي ميكن أن تسهم يف قيام رلتمعات مستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا مىت ما ُأحسن ختطيطها وتطويرىا 

عن أمهية اتباع سبل متكاملة يف تعزيز االتساق  اتباع هنج متكاملة يف ختطيطها وإدارة شؤوهنا، فضلً  بطرق منها
العام، وتقوية الروابط الفعالة بُت ادلناطق الريفية واحلضرية، وحتسُت نوعية ادلستوطنات البشرية، دبا يف ذلك حتسُت 

الريفية يف سياق السعي إىل القضاء على الفقر حىت يتسٌت ظروف ادلعيشة والعمل لسكان ادلناطق احلضرية وادلناطق 
 للجميع احلصول على اخلدمات األساسية وعلى السكن ووسائل التنقل،

تغيَت ’’ادلعنون  1022تشرين األول/أكتوبر  12، ادلؤرخ 70/2إىل قرار اجلمعية العامة  أيضاً وإذ يشَت 
ىدفًا من أىداف التنمية  27اعتمدت اجلمعية العامة دبوجبو  الذي، ‘‘1030عادلنا: خطة التنمية ادلستدامة لعام 

، ادلتعلق جبعل 22، دبا فيها اذلدف وحدة متكاملة ال تتجزأاليت تشكل  ادلرتبطة هبامن الغايات  299ادلستدامة و
س أبابا إىل خطة عمل أدي ادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وإذ يشَت أيضاً 

الصادرة عن ادلؤدتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، واتفاق باريس دبوجب اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغَت 
 ،1030-1022خماطر الكوارث للفًتة ادلناخ وإطار سينداي للحد من 

                                                 
 ، ادلرفق.99/188قرار اجلمعية العامة (  2)



HSP/GC/26/CRP.5 

2 

ة ادلستدامة )ادلوئل الثالث( بالوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضري وإذ يرحب
، ‘‘خطة حضرية جديدة’’حتت العنوان  1029تشرين األول/أكتوبر  10إىل  27ادلعقود يف كيتو يف الفًتة من 

الذي أكد من جديد االلتزام العادلي بالتنمية احلضرية ادلستدامة بوصفو خطوة حامسة حنو حتقيق التنمية ادلستدامة 
الصُّعد العادلي واإلقليمي والوطٍت ودون الوطٍت واحمللي، دبشاركة مجيع اجلهات الفاعلة بطريقة متكاملة ومنسقة على 

 ذات الصلة،
 رؤساء الدول واحلكومات والوزراء من اخلطة احلضرية اجلديدة، اليت طلب فيها 271بالفقرة  وإذ يرحب أيضاً 

وادلمثلون رفيعو ادلستوى، اجملتمعون يف ادلوئل الثالث إىل األمُت العام لألمم ادلتحدة أن يقدم إىل اجلمعية العامة، 
التقييم تقرير وسينتج عن خلل دورهتا احلادية والسبعُت، تقييمًا قائمًا على األدلة ومستقًل عن موئل األمم ادلتحدة، 

 وكفاءة ومساءلة ورقابة موئل األمم ادلتحدة، لكي تنظر فيو الدول األعضاء، يتضمن توصيات من أجل تعزيز فعالية
، ادلتعلق بتنفيذ نتائج مؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكان 72/132بقرار اجلمعية العامة  وإذ يرحب كذلك
شرية )موئل األمم ادلتحدة(، وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات الب )ادلوئل الثالث( والتنمية احلضرية ادلستدامة

من اخلطة احلضرية اجلديدة، على اختاذ مجيع التدابَت  271و 272الذي شجعت فيو األمُت العام عمًل بالفقرتُت 
ادلناسبة لكي يُنجز التقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة ضمن شروط النزاىة وادلوضوعية واحلياد 

 التقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة يف الوقت ادلناسب، تقريرأن يُقدم  والتمثيلية، وقررت
، على النحو 1029-1022بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  وإذ حييط علماً 

مم ادلتحدة تكليفا بإجرائها ألنشطة كذلك نتائج التقييمات اليت أصدرت األو  (1)الوارد يف التقرير ادلرحلي السنوي
 ، األمم ادلتحدة موئل

إىل اخلطة  من اخلطة االسًتاتيجية ادلتعلقتُت بتنقيح اخلطة استناداً  92)د( و 29إىل الفقرتُت  وإذ يشَت
 احلضرية اجلديدة، 

أن تقييم منتصف ادلدة لتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة مل يوزع على الدول  وإذ يلحظ
 1029-1022، وأنو بالتايل مل تُعدل اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة 1027أيار/مايو  3إال يف  األعضاء رمسياً 

 إىل نتائج تقييم منتصف ادلدة، حىت اآلن استناداً 
، ادلتعلق 1021كانون األول/ديسمرب   12، ادلؤرخ 97/119إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشَت أيضاً 

باالستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم ادلتحدة 
يف قاعدة  كبَتاً   نت دتثل إسهاماً من أجل التنمية، الذي سلمت فيو اجلمعية العامة بأن ادلوارد غَت األساسية، وإن كا

ادلوارد العامة جلهاز األمم ادلتحدة اإلمنائي، وتكمل ادلوارد األساسية لدعم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، فإهنا 
 باألولويات الربنارلية اليت تنظمها اذليئات والعمليات احلكومية الدولية، تطرح حتديات وقد ختل أيضاً 

، الذي أقرت فيو اجلمعية بأن مسؤوليات موئل األمم 99/119إىل قرار اجلمعية العامة  أيضاً وإذ يشَت 
ادلتحدة طرأت عليها على مر السنُت تغَتات كثَتة من حيث نطاقها ودرجة تعقيدىا، وبأن مطلب تقدمي الدعم الفٍت 

                                                 
(1  )HSP/GC/26/INF.7. 
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ت البشرية ادلستدامة، على النحو الوارد يف والتقٍت إىل البلدان النامية اعًتاه تبدُّل يف رلاالت تتعلق بادلدن وادلستوطنا
 ،1029-1022خطة ادلوئل االسًتاتيجية للفًتة 

، وبرنامج العمل وادليزانية ادلقًتحُت دلؤسسة 1029-1022يف اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة  وإذ نظر
صيات الواردة يف تقرير اللجنة ، والتو (3)1029-1028األمم ادلتحدة للموائل وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتُت 

 ،(2)االستشارية لشؤون اإلدارة وادليزانية
، وبرنامج العمل وادليزانية ادلقًتحُت 1029-1022على اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة  يوافق -2

 ، مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرة عن رللس اإلدارة؛ 1029-1028للفًتة 
إىل نتائج تقييم منتصف ادلدة وأن  ادلدير التنفيذي على أن يعدل اخلطة االسًتاتيجية استناداً  حيث -1

 ؛يقدمها دون تأخَت إىل جلنة ادلمثلُت الدائمُت للستعراض وادلوافقة
، ويف إطار الوالية القائمة دلوئل األمم ادلتحدة يف حدود ادلوارد ادلتاحة، إىل ادلدير التنفيذي يطلب -3

التشاور الوثيق مع منظومة األمم ادلتحدة والسلطات احمللية واجملموعات الرئيسية يشارك مع الدول األعضاء بأن 
مواصلة تطوير إطار العمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، وأن يكفل، بالتشاور مع جلنة يف واجلهات ادلعنية األخرى، 

إعداد اخلطة مع و  1029- 1022مع اخلطة االسًتاتيجية للفًتة اتساق ىذه العملية  ودبوافقتها، ادلمثلُت الدائمُت
 ؛1012-1010االسًتاتيجية للفًتة 

دوالر من دوالرات الواليات  19 090 700على ميزانية األغراض العامة للمؤسسة، البالغة يوافق  -2
ر من دوالرات الواليات دوال 239 892 200ادلتحدة، ويقر ادليزانية األساسية لألغراض اخلاصة للمؤسسة البالغة 

دوالر من  322 228 900، ويلحظ التمويل ادلقدر للتعاون التقٍت دببلغ 1029-1028ادلتحدة لفًتة السنتُت 
يف ادلوجز و ، 1029-1028دوالرات الواليات ادلتحدة، على النحو ادلبُت يف برنامج العمل وادليزانية ادلقًتحُت للفًتة 

 ذا القرار؛ اجلدول ادلرفق هب
يف ادلائة من ميزانية األغراض العامة للمؤسسة،  20على تعديل االحتياطي العام إىل  يوافق أيضاً  -2

 ؛من ىذا القرار 2على النحو الذي دتت ادلوافقة عليو يف الفقرة 
للنظام ادلايل والقواعد ادلالية لألمم  ، وفقاً دلوئل األمم ادلتحدةإىل ضرورة مواصلة تعبئة ادلوارد  يشَت -9

ادلتحدة، 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؛

فيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت بشأن تنفيذ قرارات إىل ادلدير التن يطلب -7
اجلمعية العامة ادلتعلقة بالتقييم ادلستقل والقائم على األدلة دلوئل األمم ادلتحدة، يف جوانبو ادلنطبقة على برنامج العمل 

 عشرين عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات؛إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة وال وادليزانية، وأن يقدم تقريراً 

                                                 
(3  )HSP/GC/26/6. 

(2  )HSP/GC/26/6/Add.1. 
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إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت أثناء إعداد  يطلب أيضاً  -8
، تكون موجهة حنو حتقيق النتائج مث عرضها على رللس 1012-1010خطة اسًتاتيجية لفًتة السنوات الست 

 اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين؛ 
عاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت أثناء إعداد إىل ادلدير التنفيذي التشاور والت يطلب كذلك -9

 ؛ 1012-1010اإلطار االسًتاتيجي ادلستند إىل النتائج ووثائق برنامج العمل وادليزانية لفًتة السنتُت 
ادلدير التنفيذي إىل أن يقدم تقريرًا كل سنتُت إىل الدول األعضاء، وأن يقدم إىل  كذلك  يدعو -20

عن التقدم احملرز يف تعبئة ادلوارد،  تو السابعة والعشرين، بالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت، تقريراً رللس اإلدارة يف دور 
واألداء على مستوى النتائج، والوضع ادلايل والنفقات، وتنفيذ اخلطة االسًتاتيجية وبرنامج العمل وادليزانية، دبا يف ذلك 

 النتائج؛ التقييم، دبا يتفق مع إطار اإلدارة على أساس
إىل ادلدير التنفيذي التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت الستعراض التقارير  يطلب -22

 احلالية عن األداء ادلايل والربنارلي، بغية توحيد وتبسيط التقارير بطريقة تتسم بادلساءلة والشفافية؛
األمم ادلتحدة  موئلإىل ادلدير التنفيذي مواصلة إدماج القضايا الشاملة يف برامج  أيضاً  يطلب -21

 لذلك، بالتشاور مع الدول األعضاء؛ ومشاريعو وأنشطتو، دبا يتوافق مع واليتو، وختصيص ادلوارد وفقاً 
 برامج إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل تعزيز تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج يف كذلكيطلب   -23

 األمم ادلتحدة ومشاريعو وسياساتو وأنشطتو؛ موئل
إىل ادلدير التنفيذي، يف حدود ادلوارد ادلتاحة، إدراج ادلسائل اإلدارية والضوابط الداخلية  يطلب -22

ا نشرة ضمن الدورة السنوية احلالية لتقدمي التقارير إىل جلنة ادلمثلُت الدائمُت، دبا يف ذلك االمتثال جلملة أنظمة منه
الربامج إعمال األخلقيات على نطاق منظومة األمم ادلتحدة: األجهزة و ’’ادلعنونة  ST/SGB/2007/11األمُت العام 

 ؛‘‘ذات اإلدارة ادلستقلة
ادلدير التنفيذي إىل العمل مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت على تطوير وحتسُت ادلؤشرات النوعية  يدعو -22

من اخلطة احلضرية  271بالفقرة  يف اعتباره التقرير ادلطلوب إعداده عملً  دارية، آخذاً لألداء خبصوص ادلمارسات اإل
اجلديدة، والذي يتضمن توصيات لتعزيز فعالية وكفاءة ومساءلة ورقابة موئل األمم ادلتحدة، وكذلك أفضل 

األداء ىذه يف برنامج  ، وإدراج مؤشراتادلمارسات ومؤشرات األداء داخل منظومة األمم ادلتحدة األوسع نطاقاً 
 العمل وادليزانية واخلطة االسًتاتيجية ادلقبلة؛

ادلدير التنفيذي إىل تقدمي تقرير إىل جلنة ادلمثلُت الدائمُت قبل إدخال أية تعديلت  كذلك يدعو -29
 أو برنارلية تتطلب موارد إضافية؛تشغيلية 

 2للمدير التنفيذي بأن يعيد توزيع ادلوارد بُت أبواب ادليزانية للربامج الفرعية حبد أقصى قدره  يأذن -27
يف ادلائة من خمصصات الربامج الفرعية، وأن يبلغ جلنة ادلمثلُت الدائمُت بذلك، ويف الظروف االستثنائية اليت تربرىا 

يف ادلائة من ادلخصصات اليت يعاد توزيع  20أال تتجاوز  يف ادلائة على 2الضرورات، أن يعيد توزيع مبالغ تزيد على 
 الدائمُت واحلصول على موافقتها؛ ادلوارد منها، بعد التشاور ادلسبق مع جلنة ادلمثلُت
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للمدير التنفيذي أن يقوم، بالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت، بتعديل مستوى  أيضاً يأذن  -28
والتغَتات احملتملة يف الدخل مقارنة دبستوى االعتمادات اليت دتت ادلوافقة  خمصصات الربامج الفرعية حبيث تتمشى

 عليها؛
، عن األمم ادلتحدة وئلطلبو إىل الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة تقدمي الدعم ادلايل دل يكرر -29

طريق زيادة التربعات، مع مراعاة أحكام قواعد األمم ادلتحدة وأنظمتها، ويشجع الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة 
على إعطاء األولوية قدر اإلمكان للمسامهات يف صندوق األغراض العامة للمؤسسة من أجل توفَت دتويل متعدد 

-1028وبرنامج العمل للفًتة  1029-1022ة للفًتة السنوات ميكن التنبؤ بو لدعم تنفيذ اخلطة االسًتاتيجي
 ؛1029

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريرًا عن تنفيذ  يطلب -10
 ؛97/119لقرار اجلمعية العامة األمم ادلتحدة  موئل

ق النتائج واألثر ادلتوقعُت إىل ادلدير التنفيذي أن يكثف جهوده من أجل حتقي يطلب أيضاً  -12
األمم ادلتحدة، وأن يربىن على ذلك ويُعلنو، ومن أجل استخدام ادلوارد بكفاءة وفعالية  دلوئللألىداف الربنارلية 

 بعمليات األمم ادلتحدة ادلتعلقة باالستعراض والتقييم والرقابة؛ وشفافية لتحقيق تلك الغاية، رىناً 
فيذي أن يقدم تقريرًا سنويًا إىل الدول األعضاء، وبالتشاور مع جلنة إىل ادلدير التن كذلك  يطلب -11

ادلمثلُت الدائمُت، إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين، عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات ادلنبثقة عن 
الرقابة الداخلية وادلستقلة  التقييمات وادلراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات، على النحو الوارد يف تقريري ىيئيت

 لألمم ادلتحدة؛
إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل كفالة استخدام الصناديق االستئمانية وادلسامهات ادلخصصة يطلب  -13

 ذلك الوالية ادلعيارية األمم ادلتحدة لتمويل األنشطة اليت تتمشى مع برنامج العمل واخلطة االسًتاتيجية، دبا يف دلوئل
 للموئل؛

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة، للموافقة عليو يف دورتو السابعة والعشرين،  يطلب -12
، يسمحان برصد 1012-1010وبالتشاور مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت، برنامج عمل وميزانية مبسطُت لفًتة السنتُت 

رية والتشغيلية على حد سواء، مع توزيع مفصل وإدارة حصة ادلوارد ادلخصصة للتكاليف اإلدارية ولألنشطة ادلعيا
للحتياجات غَت ادلتعلقة بالوظائف حسب بنود النفقات، وإعطاء أولويات واضحة ومربرة لتخصيص ادلوارد 

 حلضري ألىداف التنمية ادلستدامة؛لألنشطة الربنارلية ادلتوافقة مع اخلطة احلضرية اجلديدة والبعد ا
ذي إجراء مشاورات مناسبة مع جلنة ادلمثلُت الدائمُت بشأن األطر إىل ادلدير التنفي يطلب -12

ئق على مدى فًتة ما بُت االسًتاتيجية وبرنامج العمل، دبا يف ذلك بشأن أية تغيَتات مقًتحة على تلك الوثا
 الدورات؛

 عن تنفيذ إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرينيطلب  -19
 ىذا القرار.
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 المرفق

 األولويات االسًتاتيجية 
التشريعات 

واألراضي واحلوكمة 
 يف ادلناطق احلضرية

التخطيط 
والتصميم 
 احلضريان

االقتصاد 
ودتويل  احلضري

 البلديات

اخلدمات 
األساسية 
 احلضرية

اإلسكان 
وحتسُت أوضاع 
 األحياء الفقَتة

احلد من 
األخطار 
 واإلصلح

البحوث وتنمية 
 القدرات

التوجيو التنفيذي 
واإلدارة وأجهزة 
 تقرير السياسات

 المجموع الدعم الربنارلي

ليها
ة ع

وافق
 الم

مت
ي ت

 الت
ات

ماد
العت

ا
 

رة 
للفت

81
02

–
81

02
 

           مصدر التمويل
 88 585,3 2 82162 2 93960 3 83362 90967 82069 1 09962 1 97168 1 12869 1 23869 ادليزانية العادية

 25 202,5 2 73960 23 77267 2 22362 2 21961 3 93769 3 88968 3 32869 2 13969 3 22361 األغراض العامة للمؤسسة
 010 822,5 1 97262 20 37263 2 00167 2 00262 9 29363 33 22262 2 29969 11 27869 22 29267 األغراض اخلاصة للمؤسسة

 308 212,1 21762 3 09060 22 23261 79 27960 77 72960 19 97962 18 00362 22 32069 22 01762 التعاون التقٍت
 228 322,2 2 221,2 38 222,1 82 282,2 28 503,3 22 281,5 22 322,2 32 220,5 21 385,0 22 221,2 المجموع

           فئة النفقات
 20 528,2 7 76211 27 13862 9 99061 8 20263 7 32268 9 91060 2 82263 9 22062 2 22169 ادلوارد ادلتعلقة بالوظائف 

 201 222,2 1 22767 22 90769 10 79269 72 00860 82 29867 29 22969 33 98061 92 28269 29 22863 ادلوارد غَت ادلتعلقة بالوظائف 
 228 322,2 2 221,2 38 222,1 82 282,2 28 503,3 22 281,5 22 322,2 32 220,5 21 385,0 22 221,2 المجموع

            

ات
دير

تق
 

رة 
الفت

81
02

–
81

02
 

           مصدر التمويل
 02 280,5 2 98969 3 99268 3 20968 81262 79261 2 91167 1 71262 1 09960 2 92969 ادليزانية العادية 

 82 121,2 2 92761 8 29962 2 29162 2 71862 2 23067 1 02263 2 20761 3 23368 2 22362 األغراض العامة للمؤسسة 
 032 222,2 8 02961 22 23162 7 72267 23 11969 22 21262 17 82269 20 31269 12 97867 12 22869 األغراض اخلاصة للمؤسسة 

 302 202,2 3 82869 3 29369 19 83968 99 29960 22 20269 39 83263 20 97363 39 87767 39 87160 التعاون التقٍت 
 222 225,8 02 832,2 31 152,2 32 550,2 22 220,2 22 588,8 20 250,8 55 830,2 20 152,3 20 512,1 المجموع

           فئة النفقات
 55 030,5 21 19262 22 72067 3 80260 2 21760 2 79967 2 12260 2 12862 2 09369 3 22763 ادلوارد ادلتعلقة بالوظائف 

 222 223,2 2 97362  28 32762 32 72767 79 22262 91 72162 97 39961 20 97360 92 99162 27 98967 ادلوارد غَت ادلتعلقة بالوظائف 
 222 225,8 02 832,2 31 152,2 32 550,2 22 220,2 22 588,8 20 250,8 55 830,2 20 152,3 20 512,1 المجموع

__________________ 


