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 مجلس إدارة
 برنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 والعشرون السادسةالدورة 
 1027 مايو/أيار 21-8نريويب، 

 من جدول األعمال 5البند 
أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 البشرية، بما في ذلك مسائل التنسيق

 المنتدى الحضري العالمي: ]  [/62 القرارمشروع 
 المجموعة األفريقية قدمته

 إن رللس اإلدارة،
، الذي طلب فيو إىل ادلدير التنفيذي تعزيز دمج ادلنتدى البيئي 28/5من قراره  20إىل الفقرة  يشريإذ 

لدويل لتنفيذ احلضري وادلنتدى الدويل ادلعين بالفقر احلضري يف منتدى حضري جديد هبدف تعزيز تنسيق الدعم ا
 جدول أعمال ادلوئل،

، وال سيما 1002كانون األول/ديسمرب   12ؤرخ ادل 56/106إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري أيضاً 
من الفرع باء منو، الذي أكدت فيو اجلمعية العامة أن ادلنتدى احلضري ىو ىيئة فنية غري تشريعية  3الفقرة 

يتبادل فيها اخلرباء وجهات النظر خالل األعوام اليت ال ينعقد فيها رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة 
كانون   12ادلؤرخ  56/105من قرار اجلمعية العامة  7موئل األمم ادلتحدة(، والفقرة للمستوطنات البشرية )

، اليت شجعت فيها اجلمعية العامة السلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال 1002األول/ديسمرب 
للمديرة التنفيذية ادلوئل على ادلسامهة، حسب االقتضاء، يف ادلنتدى يف الدور الذي يقوم بو كهيئة استشارية 

دلوئل األمم ادلتحدة، عالوة على الدعوات الالحقة اليت توجهت هبا اجلمعية العامة إىل مجيع احلكومات 
 ،(2)للمشاركة بشكل نشط يف دورات ادلنتدى احلضري العادلي

بشأن خطة  2976كانون األول/ديسمرب   27ادلؤرخ  32/240إىل قرار اجلمعية العامة  إذ يشري كذلكو 
ادلؤدترات، الذي قررت فيو اجلمعية العامة أنو جيوز ذليئات األمم ادلتحدة أن تعقد دوراهتا خارج مقارىا احملددة 

تكاليف اإلضافية الفعلية النامجة عندما توافق احلكومة اليت تدعوىا إىل عقد ىذه الدورة يف إقليمها على حَتُمل ال
 عن ذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة، بعد التشاور مع األمني العام بشأن طبيعة ىذه النفقات ومداىا احملتمل،

كانون األول/ديسمرب   13ادلؤرخ  58/116الدعوة اليت وجهتها اجلمعية العامة يف قرارىا  وإذ يشري إىل
كانون   29ادلؤرخ  61/298تدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية، وأيضًا قرارىا إىل البلدان ادلاحنة لكي  1003

، الذي دعت فيو البلدان ادلاحنة إىل تقدمي الدعم دلشاركة ممثلني من البلدان النامية يف 1007األول/ديسمرب 
 ادلنتدى، وال سيما أقل البلدان منواً، ومبا يشمل النساء والشباب،

                                                 
كانون األول/ديسمرب   29ادلؤرخ  61/298، و1005كانون األول/ديسمرب   11ادلؤرخ  60/103قرارا اجلمعية العامة   (2)

1007. 
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 ،13/5و 11/20و 10/20راراتو إىل ق وإذ يشري أيضاً 
أىداف ادلنتدى احلضري العادلي على النحو الذي وردت بو يف ادلرفق الرابع لتقرير الدورة  وإذ يؤكد رلدداً 

 ،(1)1001أيار/مايو  3نيسان/أبريل إىل  19األوىل للمنتدى، ادلعقودة يف نريويب من 
 ،(3)رتني السادسة والسابعة للمنتدىلتقريري ادلدير التنفيذي عن الدو  وإذ يعرب عن تقديره

بادلسامهات اليت قدمتها حكومة إيطاليا، منطقة كامبانيا، ومقاطعة نابويل وبلدية نابويل من  وإذ يرحب
؛ 1021أيلول/سبتمرب  7إىل  2أجل استضافة الدورة السادسة للمنتدى يف نابويل، إيطاليا، يف الفرتة من 

إىل  5ولومبيا، يف الفرتة من وحكومة كولومبيا وبلدية ميديني الستضافة الدورة السابعة للمنتدى يف ميديني، ك
 ،بلداً  241مشارك من  11 000، اليت بلغ عدد ادلشاركني فيها أكثر من 1024نيسان/أبريل  22

أن األعمال التحضريية للدورة الثامنة للمنتدى جيري تنسيقها يف مقر األمم ادلتحدة  وإذ يالحظ مع القلق
 مثلني الدائمني،يف نيويورك، مما يقوض ادلشاركة الفعالة للجنة ادل

مبشاركة الشركاء ادلختلفني ورلموعات الدوائر ادلهتمة، اليت تشمل، على سبيل ادلثال ال  وإذ يرحب
احلصر، احلكومات الوطنية والسلطات احمللية وأعضاء الروابط الوطنية واإلقليمية والدولية التابعة للحكومات 

وئل، وادلنظمات غري احلكومية وادلنظمات األىلية ومنظمات وسائط احمللية ومنظمة الربدلانيني العادلية ادلعنية بادل
اإلعالم وادلتخصصني يف رلال ادلستوطنات البشرية وادلؤسسات البحثية واألكادمييات العلمية واالحتادات ادلهنية 

ريىا من والقطاع اخلاص وقطاع األعمال والقطاع غري الرحبي وادلؤسسات ومنظمات األمم ادلتحدة ذات الصلة وغ
 ،ادلوئل )مبا يف ذلك عامة الناس(الوكاالت الدولية واجلهات اليت شاركت يف عمليات 

للتنظيم الناجح للدورتني السادسة والسابعة للمنتدى احلضري العادلي، ولالىتمام  وإذ يعرب عن تقديره
اليت عقدت بنجاح، واليت تؤكد ادلتزايد الذي يبديو اجملتمع العلمي بو، كما يظهر من الدورات السبع ادلتعاقبة 

ادلنتدى باعتباره أبرز ساحة عادلية للتفاعل بني صانعي السياسات وقادة احلكومات احمللية وأصحاب ادلصلحة 
 ،غري احلكوميني واخلرباء ادلمارسني يف رلال ادلستوطنات البشرية

وأنو بالنظر إىل أن ادلدن بأن ادلنتدى يعقد كل سنتني يف مدينة خمتلفة وبلد مضيف خمتلف،  وإذ يسلم
 ادلضيفة للدورة السابعة سيجري اختيارىا عن طريق عملية مفتوحة لتقدمي العطاءات مع موئل األمم ادلتحدة

الذي يقوم بدور ادلنظم واألمانة للمنتدى، الذي يتخذ من مقر موئل األمم ادلتحدة مركزاً لو، وأن الطبيعة ادلبتكرة 
رتفاع مستوى ادلشاركة فيو، جتعل منو حدثًا فريدًا لألمم ادلتحدة والتجمع الدويل والشاملة للمنتدى، مقرتنة با

 األول ادلعين بادلسائل احلضرية،
بالعرض الذي قدمتو حكومة ماليزيا ومدينة كواالدلبور وباختيارمها الستضافة الدورة  يرحب - 2

، وباختيار حكومة اإلمارات 1028 شباط/فرباير 23إىل  7التاسعة للمنتدى احلضري العادلي يف الفرتة من 
 ؛1010ظيب يف العام منتدى يف أبو العربية ادلتحدة الستضافة الدورة العاشرة لل

دعمو لعملية ادلنتدى احلضري العادلي والتزامو مبواصلة التعاون مع اجلهات ادلستضيفة  يؤكد رلدداً  - 1
للتفاعل بني مقرري السياسات وقادة احلكومات ادلقبلة للمنتدى، مع االعرتاف بأن ادلنتدى ىو احملفل الرائد 

 ؛احمللية واجلهات غري احلكومية صاحبة ادلصلحة واخلرباء ادلمارسني يف رلال ادلستوطنات البشرية

                                                 
 .http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2016/07/WUF1_report.pdfميكن االطالع عليو على الرابط:  ( 1)
(3 ) HSP/GC/24/2/Add.2 وHSP/GC/25/2/Add.2. 
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إىل ادلدير التنفيذي، بالتشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني، ويف حدود ادلوارد ادلتاحة ويف  يطلب - 3
إطار الوالية احلالية دلوئل األمم ادلتحدة، أن يواصل تنفيذ النتائج الرئيسية ادلنبثقة عن الدروس ادلستفادة من 

تحدة للمستوطنات البشرية للدورتني السادسة وتقييم برنامج األمم ادل (4)استعراض الدورات األربع األوىل للمنتدى
 بأي من النتائج الناشئة األخرى؛ السادسة والسابعة، اليت يظهر فيها توافق ودون اإلخالل

دلوئل األمم  )5(إىل ادلدير التنفيذي أن حيسن وحيدد عملية ختطيط حسنة التوقيت يطلب أيضاً  - 4
إىل اإلطار القائم على النتائج، مع  عنية، استناداً ادلتحدة نفسو وجلميع اجلهات اخلارجية صاحبة ادلصلحة ادل

حتديد أىداف ومؤشرات للنجاح تتسم بالرتكيز الواضح وقابلية القياس، وتصميم مناذج مواتية للمناسبات وتعزيز 
 آليات اإلبالغ من أجل إتاحة مجع النتائج ادلوضوعية لدورات ادلنتدى على حنو فّعال؛

م أثر كل دورة ي، بالتشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني، أن يقي  إىل ادلدير التنفيذ يطلب كذلك - 5
دوات التقييم واآلليات من دورات ادلنتدى والنتائج ادلنبثقة عنها، باستخدام هنج قائم على النتائج، مبا يف ذلك أ

 ادلختلفة؛
ئل األمم ادلتحدة، إىل ادلدير التنفيذي، يف حدود ادلوارد ادلتاحة ويف إطار الوالية احلالية دلو  يطلب - 6

أن يعزز عن طريق ادلنتدى وباالقرتان مع منابر الدعوة وادلنابر الشريكة اخلاصة بادلوئل، عملية إشراك مجيع 
اجلهات صاحبة ادلصلحة ادلعنية من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بالتعاون مع ادلدينة ادلضيفة لكل دورة من 

 دورات ادلنتدى؛
ستشارة الفعالة للجنة ادلمثلني الدائمني يف ختطيط وتنظيم دورات ادلنتدى ضرورة اال يشدد على - 7

 من أجل كفالة شفافية عملية التخطيط ومشوذلا للجميع وفعاليتها وحسن توقيتها؛
إىل ادلدير التنفيذي أن يكفل بقاء أمانة ادلنتدى يف مقر موئل األمم ادلتحدة يف نريويب،  يطلب - 8

وقيام وحدة ادلنتدى احلضري العادلي يف مقر موئل األمم ادلتحدة بالتنسيق الفعال لعمليات اإلعداد جلميع دورات 
التحضريية جلميع  ها الكاملة يف العمليةادلنتدى، وأن يكفل االستشارة الكافية للجنة ادلمثلني الدائمني ومشاركت

 دورات ادلنتدى؛
للربامج الفرعية  إىل ادلدير التنفيذي أن ينسق حسب االقتضاء، مبا يف ذلك وفقاً  يطلب أيضاً  - 9

دلوئل األمم ادلتحدة، مع ادلكاتب اإلقليمية والُشَعب الفرعية وعن طريق آلية دعم ادلنتدى ادلشرتكة بني الُشعب، 
 مسامهات تكفل اجاح دورات ادلنتدى وحتقيق أقصى استفادة ممكنة من القدرات الداخلية وتقليل من أجل تقدمي

 استخدام اخلرباء االستشاريني؛
إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل عملية اختيار ادلدينة ادلضيفة للدورة احلادية عشرة  يطلب كذلك - 20

احلكومات لإلعراب عن االىتمام باستضافة احلدث ، بتوجيو الدعوة إىل 1011للمنتدى ادلقرر عقدىا يف عام 
يف مدهنا، ويطلب أن ينشر اإلعالن عن اختيار البلد ادلضيف وادلدينة ادلضيفة للدورة احلادية عشرة خالل الدورة 

 ؛1028اليت تعقد يف شباط/فرباير  التاسعة للمنتدى
دورتو السابعة والعشرين بشأن  إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريرًا إىل رللس اإلدارة يف يطلب - 22

 م احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.التقد  
___________ 

                                                 
(4 ) HSP/GC/23/INF/3. 
(5 ) HSP/GC/23/2/Add.3. 


