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اجمللس التنفيذي لربانمج األمم 
 املتحدة للمستوطنات البشرية 

 )املُستأنف( األوىل الدورة 
 2019ثاين/نوفمرب رين التش 20و  19نريويب، 
 * من جدول األعمال املؤقت 4البند 

لربانمج  السنوي برانمج العمل  املوافقة على
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية  
مؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات  

 2020البشرية لعام 

 2020برانمج العمل وامليزانية لعام 

 املديرة التنفيذيةمن  تقرير  

 جزو م
، 2020ملؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات البشرية لعام  هذه الوثيقة برانمج العمل املقرتحبّين ت 

ابلقرار   بصيغتها اليت ُووفق عليها عملا   2023-2020املستند إىل اخلطة االسرتاتيجية ذات األربع سنوات للفرتة  
تحدة بشأن اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة الذي اختذته الدورة األوىل جلمعية موئل األمم امل 1/1

 31. وقد أُعد برانمج العمل وفقاا لدليل الدعم الذي أصدرته يف 2023-2020نات البشرية للفرتة للمستوط
نية التابعة ملكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلساابت يف شعبة ختطيط الربامج وامليزا  2018كانون األول/ديسمرب  

 مانة العامة لألمم املتحدةاأل
وتوصي املديرة التنفيذية أبن يوافق اجمللس التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية على  

، بصيغتهما املقرتحة يف هذا 2020البشرية لعام  برانمج العمل وامليزانية ملؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات  
 التقرير.
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 تصدير -  ا  اثني

  
بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف سياق توضيح العلقة بّي التوسع يعجنل التوسع احلضري املستدام  -1

للمشاكل اإلمنائية املستمرة  املتحدة ندرك أن التصدي ، فإننا يف موئل األمم والتنمية املستدامة احلضري املستدام
ساواة االجتماعية واالقتصادية  واجلديدة، ومن بينها الفقر املدقع واألحياء الفقرية وعدم كفاية اخلدمات األساسية واللم

ناخ وارتفاع معدالت  واإلقصاء االجتماعي والتهميش اجلنساين واألزمات اإلنسانية والنزاعات والتحدايت املرتبطة بتغري امل
متزايد يف املناطق احلضرية، مرهون بوجود اسرتاتيجية واضحة حُتدث حتوالا، وشراكات،   البطالة، اليت ترتكز على حنو 

 ديدة ومبتكرة للتنمية.ورؤية ج
من تصحيح أوضاع مدننا بشكل سليم، وعلى مر السنّي، أثبت عمل موئل األمم املتحدة أننا إذا متكننا  -2

معاجلة   سيسُهل علينامن أهداف التنمية املستدامة،  11ف و املتوخى يف اخلطة احلضرية اجلديدة واهلدعلى النح
، وابلتايل ضمان أال يتخل  البشراألهداف والغاايت اإلمنائية األخرى، مع إحداث التغيري التحويلي لصاحل مليّي من  

 ب. مكان عن الرك  يتأخر أي  أحد وال
هبدف  يف عملية تغيري داخلي  ، شرعتُ 2018دة يف كانون الثاين/يناير مم املتحوئل األالتحاقي مبولدى  -3
وكفاءته وفعاليته،  للُمساَءَلة كفالة شفافيته وخضوعه مع  لتحقيق الغرض املنشود منه،  ة مهيأا ل موئل األمم املتحدجع  
األمم املتحدة يف اجلهود  ة املضافة ملوئل  إىل تعويم القيم  عملية التغيري أيضاا ترمي  يف هناية املطاف، موضع ثقة. و جعله،  و 

صاحبة املصلحة  عضاء واحلكومات احمللية واجلهات األخرى  املبذولة على نطاق منوومة األمم املتحدة، ودعم الدول األ
 لتصدي لتحدايت التوسع احلضري املستدام.الرامية إىل ا ايف جهوده

 لناس. فهي تتعلق بتحويل األماكن واجملتمعات احملليةويف هناية املطاف، تتمحور واليتنا حول حتسّي حياة ا -4
رت املستوطنات العشوائية يف منطقة مااثري يف نريويب يف آذار/مارس  . فعندما زُ للجميع من أجل حتسّي نوعية احلياة

رة  ، قضيُت وقتاا مع بعض الشباب من الرجال والنساء. وأطلعوين على شواغلهم وتطلعاهتم وخرباهتم. وكانت زاي2018
ية حياة أفضل للجميع  ، حنن نسعى إىل توفري ”نوعموئل األمم املتحدةملهمة، وغادرهتم وأان مقتنعة أبمهية عملنا. ففي  

يف عامل آخذ يف التوسع احلضري“ بتحسّي اإلسكان واخلدمات احلضرية، وهتيئة األماكن العامة اآلمنة للجميع،  
جتماعي، ومتكّي أضع  أفراد جمتمعاتنا احمللية، مع إدراكنا حملنة مليّي  وتشجيع مباشرة األعمال احلرة، وإجياد متاسك ا

يف األحياء احلضرية الفقرية. وغادرُت مثاري وأان أشد عزما من أي وقت مضى على أال يرتك    األسر املعيشية اليت تعيش
 موئل األمم املتحدة أي مكان أو أي أحد خل  الرك ب. 
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لدول األعضاء من أجل كفالة نوعية  ، بدعم ا2020ل وامليزانية لعام وحنن نرحب، من خلل برانمج العم -5
 .عيشون يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى حياة أفضل جلميع األشخاص الذين ي

 
 

 

 شريف  ميمونة حممد )توقيع( 

 األمّي العام واملديرة التنفيذية  ة وكيل
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 التوجه العام -ا   اثلث
 ة الوالايت واملعلومات األساسي 
املستدام ( املسؤولية عن التوسع احلضري  موئل األمم املتحدةيتوىل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ) -6

الدول األعضاء من أجل بناء مدن ومستوطنات بشرية  وهو يدعم  .واملستوطنات البشرية يف منوومة األمم املتحدة
العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي. ويقود موئل األمم لصعيد  كل من امستدامة من خلل عمله املعياري والتنفيذي على  

ابلتعاون مع كياانت األمم واإلبلغ عنه  وينسق رصد التقدم العاملي يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدةيضاا أاملتحدة 
 املتحدة األخرى.

ذات الصلة، ومقرراهتا عامة قرارات اجلمعية المستمدة من األولوايت احملددة يف موئل األمم املتحدة ووالية  -7
مبوجبه مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات العامة (، الذي أنشأت اجلمعية 29-)د 3327القرار من بينها و 

قد حونلته ، الذي أنشأت اجلمعية مبوجبه مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل(. و 32/162البشرية، والقرار  
م املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( إىل برانمج األم، 56/206قرارها لل خ مناجلمعية العامة، 

 . 2002كانون الثاين/يناير    1من  اعتباراا 
، مما جيعل التوسع احلضري 2050حبلول عام احلضر يف العامل عدد سكان تقريبا أن يتضاع  من املتوقع و  -8

النمو  يف املائة من  90وحيدث ، ريعةبوترية سالتوسع احلضري يتزايد . و شرينوالعاحلادي أحد أهم االجتاهات يف القرن 
مقيندة إىل حد  املناطق األقل منواا، حيث يكون التوسع يف الغالب غري خمطط له، وحيث القدرات واملوارديف احلضري 
الفقرية، اليت متثل أحد  . ويفضي التوسع احلضري غري املخطط له إىل انتشار املستوطنات العشوائية واألحياءكبري

إىل حد كبري يف غري ميسورة تكلفة اإلسكان ما زالت ضحة للفقر واللمساواة يف املناطق احلضرية. و األعراض الوا
بليون شخص على مستوى العامل يف مساكن غري    1,6، إذ يعيش أكثر من  النمو  البلدان النامية وبعض البلدان املتقدمة
بليون شخص يف مجيع أحناء العامل إىل مياه   1,2نهم يف أحياء فقرية. ويفتقر حوايل الئقة، ويعيش بليون شخص م

املياه املستعملة سوى يف  تُعاجل مأمونة. وال صرف صحي إىل خدمات شخص بليون  2,5الشرب النويفة، ويفتقر 
 حقوق حيازة األراضي وسبل ويفتقر سكان األحياء الفقرية إىل  ،يف املائة من املدن يف الدول النامية  35ن  عقل  تنسبة  
بشكل غري متناسب  هذه مجيعها مي، ويعانون من اإلقصاء االجتماعي والتهميش. وتؤثر أشكال اإلقصاء الكر  العيش

واملهاجرين وغريهم من الفئات املهمشة. ويف بعض أحناء العامل، تتحول املناطق كبار السن على النساء والشباب و 
أحياانا يف  واهر النزوح واهلجرة القسرية. وهناك    لألزمات والعن  وانعدام األمن، فتسهم  احلضرية بشكل متزايد إىل بؤر
مليون مهاجر دويل، يعيش معومهم يف مناطق  224مليون انزح داخلي، و 763حالياا، على املستوى العاملي، 
العاملي،  ائة من استهلك الطاقة  يف امل  80و  60بنسبة ترتاوح بّي    أيضاا . وتستأثر املدن  غالباا   حضرية، يف  روف صعبة 

يف املائة من استخدام املوارد. ويعاين فقراء   70يف املائة من انبعااثت الكربون العاملية، وأكثر من    70هي مسؤولة عن  و 
مع أن التوسع  . و والنزاعاتاملناطق احلضرية من أسوأ عواقب الكوارث املرتبطة بتغري املناخ واألزمات الطبيعية والبشرية 

 فوائد على مجيع مستوايت املستوطنات البشرية.حتقق  فرصا هائلة ، فهو يتيح أيضا على حتدايتينطوي احلضري 
م موئل األمم املتحدة الذي يرمي إىل تنمية قدرة احلكومات على وضع وتنفيذ سياسات من أجل التنمية دع  و  -9

 ة. التنمي قين ومشاريع حساباملستدامة يقدنم أيضا من خلل تنفيذ الربانمج العادي للتعاون الت
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 : 1الشكل  
 مواءمة أهداف التنمية املستدامة مع جماالت التغيري األربعة  

SPبرانمج فرعي = 

 
من كل منها، اليت تسهم   املستهدفةوتوجنه والية موئل األمم املتحدة براجمه الفرعية األربعة يف إنتاج املنجزات  -10

حتقيق التعاون الدويل على  داف الربامج الفرعية مع غرض املنومة وهو ” يف حتقيق هدف كل برانمج فرعي. وتتواءم أه
وعلى تعزيز احرتام حقوق اإلنسان  حل املشاكل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، 

النحو املنصوص عليه   على“، مجيعاا بل متييز بسبب العرق أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين واحلرايت األساسية للناس
، يرد جتسيد لألهداف األربعة 2030يف املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة. ويف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  

الوارد أعله أهداف التنمية  1ة. ويلخنص الشكل من امليثاق يف أهداف التنمية املستدام 1املنصوص عليها يف املادة 
 .املستهدفةجزاهتا ناليت تتواءم معها أهداف الربامج الفرعية وابلتايل م املستدامة احملددة
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أهداف الربامج الفرعية مع نتائج مؤمترات األمم املتحدة املعنية ابملستوطنات البشرية واإلسكان   وتتواءم أيضاا  -11
 اجلمعية العامة من خلل القرارللمؤمتر الثالث اليت اعتمدهتا  والتنمية احلضرية املستدامة، وال سيما الوثيقة اخلتامية

. وتتواءم أهداف الربامج 71/256العامة من خلل القرار واخلطة احلضرية اجلديدة اليت اعتمدهتا اجلمعية  71/235
أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية،  اخلطط التحويلية، ومن بينها خطة عمل  مع  الفرعية أيضاا  
إلطارية  ضمن اتفاقية األمم املتحدة ا ، واتفاق ابريس 2030-2015ي للحد من خماطر الكوارث للفرتة وإطار سندا

بشأن   2016الوثيقة اخلتامية الصادرة عن االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة لعام بشأن تغري املناخ، و 
، ”إعلن نيويورك من أجل اللجئّي واملهاجرين“التعامل مع حركات النزوح الكربى للجئّي واملهاجرين املعنونة 

 . 2018عام ملنومة والنوامية املعتمد يف اهلجرة اآلمنة وابشأن تفاق العاملي واال
 التطورات األخرية

، قدم موئل األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة أول تقرير رابعي السنوات عن تنفيذ اخلطة 2018يف أاير/مايو   -12
اللجان االقتصادية  كياانا من كياانت األمم املتحدة ومع   23قدم التقرير، الذي أُعد ابلتشاور مع احلضرية اجلديدة. وي

للتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. وقد أوصى  وكمياا  نوعياا  ، حتليلا شريكاا  30واالجتماعية اخلمس، و
 . 2036م خبطوات من أجل ضمان اإلنتاج الناجح للتقارير اللحقة حىت عا

امة يف إطار املنتدى السياسي  من أهداف التنمية املستد  11، جرى استعراض اهلدف  2018ويف متوز/يوليه   -13
.  2030الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، وهو املنرب العاملي ملتابعة واستعراض أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  

ع التقدم ”تتب  . وكان تقرير شامل بعنوان 11املعيننة للكثري من مؤشرات اهلدف  وموئل األمم املتحدة هو الوكالة الرائدة
وقادرة على الصمود ومستدامة: تقرير جتميعي عن  ومأمونة مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع صوب احملرز 

 يف املنتدى. وقدنم هو أساس املناقشات “ 2018لعام املنتدى السياسي الرفيع املستوى  -أهداف التنمية املستدامة 
)مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، واليونسكو،   موئل األمم املتحدة، مع غريه من الوكاالت الراعية

ومنومة الصحة العاملية، ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية( وغريهم من أصحاب املصلحة، الدعم 
ملكانية ذات اجلغرافية ا التكنولوجيا م جلمع البياانت ووضع أدلةالبلدان على نُوُ  املختلفة، وعمل معلألنشطة املنهجية 

 الصلة، بّي أمور أخرى.
الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي، وهو أكرب   2018يف شباط/فرباير ماليزاي، يف كواالملبور، وعقدت  -14

احلكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية،  املستدامة ميثل    يةلتوسع احلضري املستدام واملستوطنات البشر معين ابمنتدى عاملي  
ملدين، والربملانيّي، واجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص، واملنومات املتعددة األطراف، واألكادمييّي، والباحثّي،  واجملتمع ا

ضري املستدام احلع ل املشاركون املعارف واخلربات بشأن التوس  وجمموعة واسعة من أصحاب املصلحة. وتبادَ 
وتوسيع نطاقها، بوصفها عاملا ُمسرنعا   اخلطة احلضرية اجلديدةواملستوطنات البشرية املستدامة، وشجعوا توطّي تنفيذ 

االنتباه  ، 2030إعلن كواالملبور بشأن مدن عام وهي الوثيقة اخلتامية، وجهت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. و 
لتصدي لتلك إىل اختاذ إجراءات عاجلة ل. ودعت طنات البشريةتواجهها املدن واملستو  التحدايت املستمرة اليتإىل 

. وتضمننت  ب ترك أي أحد وأي مكان خل  الرك  عدم احلقيقي إىل والتطلع القوة التحولية للمدن وأبرزت التحدايت، 
 اونية وحلول مبتكرة.مبا يف ذلك اعتماد آليات حمددة للحوكمة التععملية، من أجل اختاذ إجراءات توصيات 
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  أنشأت مبوجبه هيكلا الذي  73/239اختذت اجلمعية العامة القرار ، 2018ويف كانون األول/ديسمرب  -15
  36حلوكمة موئل األمم املتحدة يتأل  من مجعية املوئل ذات العضوية العاملية، وجملس تنفيذي مكونن من  جديداا 

 عضوا، وجلنة للممثلّي الدائمّي.
وانتخبت، وفقاا لقرار   2019أاير/مايو  31إىل  27هتا األوىل من دور األمم املتحدة  ئلمو وعقدت مجعية  -16

عضواا. وعقد اجمللس التنفيذي اجتماعه  36أيضا، أعضاء اجمللس التنفيذي البالغ عددهم  239/ 73اجلمعية العامة 
لمجلس حدة النوام الداخلي ل. ويف ذلك االجتماع، اعتمدت مجعية موئل األمم املت2019أاير/مايو  30األول يف 

 التنفيذي وأقرته الحقاا. 
)ج( من النوام الداخلي، تشمل مهام اجمللس التنفيذي املوافقة والرقابة على برانمج العمل  5وعملا ابملادة  -17

من مجعية   وامليزانية السنويّي واسرتاتيجية تعبئة املوارد وفقا للخطط االسرتاتيجية واملبادئ التوجيهية السياسية املقدمة
املتحدة. واتفق اجمللس التنفيذي أثناء ذلك االجتماع على استئناف اجتماعه األول يف موعد الحق يف   موئل األمم

إىل اجتماعه   2020وقرر إرجاء النور يف برانمج عمل موئل األمم املتحدة وميزانيته لعام   2019تشرين الثاين/نوفمرب 
يف مقر موئل األمم املتحدة يف  2019لثاين/نوفمرب تشرين ا 20إىل  19من املستأن . وسُيعقد االجتماع املستأن  

 نريويب.
 2020االسرتاتيجية والعوامل اخلارجية لعام 

تفاصيل اسرتاتيجية موئل األمم املتحدة لتنفيذ خطة العمل  2023-2020تبّين اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  -18
والضع  والفرص والتهديدات اخلاصة ابلربانمج، وتوفر  ة مواطن القوة  . وتستعرض اخلط2020السنوية وامليزانية يف عام  

  11 . وهي توضح طريقة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واهلدفجديداا  اسرتاتيجياا  رؤية جديدة ورسالة جديدة وحموراا 
 من أهداف التنمية املستدامة واألهداف األخرى ذات الصلة.

نوعية حياة أفضل  ”على حتسّي حياة الناس، هي اشرةا شكل أكثر مبز بورؤية اخلطة االسرتاتيجية، اليت ترك -19
الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة فهي موئل األمم املتحدة أما رسالة . “التوسع احلضري للجميع يف عامل آخذ يف 

واملساعدة   جمال السياسات  وتقدمي املشورة يفتشجيع التغيري التحويلي يف املدن واملستوطنات البشرية من خلل املعرفة  ”
قد حددت رؤية وأولوايت اخلطة االسرتاتيجية و   .“التقنية والعمل التعاوين حىت ال يرتك أي أحد وأي مكان خل  الركب

 من سبعة إىل أربعة برامج فرعية. املقرر اجلديدة التغرين 
ديد املقرتح لربامج الفرعية اجليتواءم معها هيكل او وحتدد اخلطة أربعة أهداف مرتابطة يعزز كل منها اآلخر  -20

 لربانمج العمل:
 الريفية؛  -احلضرية  السلسلةوالفقر يف اجملتمعات احمللية عرب عدم املساواة املكانية احلد من  ( أ)
 تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ (ب)

 اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسّي البيئة احلضرية؛ تعزيز  )ج( 
 تصدي هلا. حدوث األزمات احلضرية وال العمل بفعالية على منع )د(
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احلد من عدم املساواة املكانية والفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة  ، املعنون ”1ويف الربانمج الفرعي  -21
املتحدة خربته الواسعة يف جمال اخلدمات األساسية، واإلسكان وحتسّي  موئل األمم دمج الريفية“، سي - احلضرية 

شأن اللمركزية  رة، واألراضي، والتنقل احلضري، واألماكن العامة. وتُعترب املبادئ التوجيهية الدولية بمستوى األحياء الفق
التخطيط احلضري وختطيط  وتوفري ُسبل حصول اجلميع على اخلدمات األساسية واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن 

الفرعي. واستنادا إىل هذه املبادئ التوجيهية، وغريها  األراضي إطارين أساسيّي لتوجيه املخرجات يف إطار هذا الربانمج  
واخلربة املستفيضة يف تنفيذ مشاريع ميدانية يف جماالت من قبيل األماكن العامة، والتنقل   من التوجيهات املعيارية

ع يف اجلهود ه والصرف الصحي، والبنية التحتية االجتماعية واملادية األساسية، والطاقة، سيجري التوساملستدام، وامليا
يدها الفعالّي استجابة للطلبات الواضحة املبذولة يف هذه اجملاالت. وأييت الرتكيز املوسع على منو املستوطنات وجتد

أجل احلصول على دعم موئل األمم املتحدة، وسيستفيد املقدمة من الدول األعضاء والسلطات احمللية والشركاء من 
ملدن وجتديدها حضراي بشكل خمطط، وأيضا يف جمال حتسّي املواقع، مبا  توسعة ا يف جمال ة املوئلهذا الرتكيز من خرب 

 التنسيق األخرى يف ذلك املواقع الرتاثية. وسيتعاون املوئل، يف سياق أداء دوره كجهة تنسيق، مع عدد من هيئات
ابلطاقة والطاقة املستدامة للجميع، التابعة لألمم املتحدة، مثل آلية األمم املتحدة للمياه وشبكة األمم املتحدة املعنية 

دة اإلمنائي، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بّي اجلنسّي ومتكّي املرأة ومع كياانت األمم املتحدة، مثل برانمج األمم املتح
ضل عن  أة(، ومنومة األمم املتحدة للطفولة، ومنومة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ف )هيئة األمم املتحدة للمر 

 عدد كبري من الشركاء وأصحاب املصلحة غري احلكوميّي والقطاع اخلاص. 
ضم ن هذا   2019-2014وسُتدمج اجملاالت املواضيعية التالية اليت تغطيها اخلطة االسرتاتيجية للخطة للفرتة   -22
 انمج الفرعي:الرب 

 احلايل(  1التشريعات واألراضي واحلوكمة يف املناطق احلضرية )الربانمج الفرعي  )أ( 
 احلايل(  2التخطيط والتصميم احلضراين )الربانمج الفرعي  )ب(
 احلايل(  4احلضرية )الربانمج الفرعي اخلدمات األساسية  )ج( 
 احلايل( 5لفرعي حتسّي أحوال األحياء الفقرية )الربانمج او اإلسكان  )د(

ق“، سيستغل موئل األمم املتحدة معرفته ، املعنون ”تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناط2ويف الربانمج الفرعي   -23
الرتكيز املوسع على الربط والتخطيط اإلقليمي نتيجة للعديد من الدراسات اليت أ هرت العلقة القوية جاء وخربته. و 

واإلقليمي وتعزيز الرخاء املشرتك. وسيعمل موئل األمم املتحدة، ابلتعاون مع شركاء اسرتاتيجيّي بّي التخطيط احلضري  
ية من  منومة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل وجهات أخرى، على دعم السلطات احلكوم مثل

دن واملناطق من خلل هنج التنمية العمرانية خمتل  املستوايت من أجل وضع سياسات وأطر وإجراءات تعزز إنتاجية امل
ألمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنومة األغذية والزراعة لألمم  املتكاملة. وابلتعاون مع منومة العمل الدويل ومنومة ا

ز النمو لزراعية واملنومة الدولية للهجرة وغريها من املنومات، سيقوم املوئل بتعزياملتحدة والصندوق الدويل للتنمية ا
وذلك من   ء والشباب،سيما النسا االقتصادي الشامل للجميع واملستدام وتوفري العمالة والعمل اللئق للجميع، وال

 خلل سياسات وإجراءات حمددة.
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وسيمثنل هذا الربانمج الفرعي اجلديد جمال عمل موسعا ملوئل األمم املتحدة، وهو حيقق التكامل بّي العمل  -24
  3 املولندة حمليا أو التمويل البلدي وبّي النمو االقتصادي الشامل الوارد ضمن إطار الربانمج الفرعي املتعلق ابإليرادات

 احلايل، االقتصاد احلضري ومتويل البلدايت.
، املعنون ”تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسّي البيئة احلضرية“، سيعزز موئل األمم  3ويف الربانمج الفرعي   -25

كمحفنز الختاذ إجراءات حضرية فعالة يف الساحة املناخية العاملية، وسيقوم بربط اجلهات الفاعلة  املتحدة دوره  
ة ابجلمع بّي إسداء سياسات العاملية والوطنية واحمللية بسياقات حضرية حمددة. وستبين الوكالة حافوة إجراءاهتا املناخيوال

ابلدعوة، واخلربات املواضيعية، وإنتاج املعرفة، وإقامة الشراكات،  املشورة يف جمال السياسات، والتعاون التقين، والقيام 
من  عمل املوئل بشأن التخفي  من تغري املناخ والتكي  معه يف املدن وغريهاوتبادل أفضل املمارسات. وسينشئ 

كة احلكومات احمللية منرباا لتيسري الروابط بّي اجلهات الفاعلة احمللية والعاملية، مما يعزز مشار  ،املستوطنات البشرية
تمعات احمللية الضعيفة واملهمشة،  واإلقليمية يف هذه العمليات. وسيتمثل حمور رئيسي من حماور عمله يف مساعدة اجمل

ء قدرهتا على حتمنل تغرين املناخ كجزء من اسرتاتيجيات وخاصة منها تلك املوجودة يف املستوطنات العشوائية، من أجل بنا 
. وسيقدم املوئل الدعم إىل املدن من أجل تشييد بىن حتتية مستدامة وقادرة على األوسع نطاقاا االستدامة احلضرية 

ت الدفيئة، مثل قطاع  وإعطاء األولوية للهتمام ابلقطاعات احلضرية ذات اإلنتاج املرتفع من انبعااثت غازا الصمود
 ضرية.النقل واملباين والنفاايت الصلبة للبلدايت عند التخطيط للخدمات احل

اكة املوئل وستكمنل شر   وسيقيم املوئل شراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى حيثما ُوجدت فرص للتآزر.  -26
مع برانمج األمم املتحدة للبيئة، الذي ميلك اخلربة يف رصد نوعية اهلواء ويف هنُج التكي  القائمة على النوم اإليكولوجية،  
خربة املوئل يف عمليات التخطيط على مستوى املدن واملناطق احلضرية الكربى لدعم احلكومات احمللية يف وضع خطط 

اخ على الصعيد احمللي. وسيقيم املوئل أيضا شراكة مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة النقي واملنال اهلواء  عمل حمسننة يف جم 
اإلطارية بشأن تغري املناخ لتعزيز الوعي ابلقضااي ذات الصلة ابملدن واملستوطنات البشرية ومن أجل نشر املعارف 

 ناخ.جهة تغري املحلضرية ملواوأفضل املمارسات الدولية دعما لتنفيذ االسرتاتيجيات ا
أجل اإلجراءات احلضرية،  من وسيعمل املوئل مع احلكومات للحصول على املوارد املتعلقة ابملناخ والبيئة  -27

املوجهة عن طريق املرافق اليت أنشأهتا أطر األمم املتحدة، مثل الصندوق األخضر للمناخ، ومرفق البيئة العاملية، وصندوق  
 .التكي 
عمله يف جمال التكي  مع تغري نطاق موئل األمم املتحدة وسنع يد، سيُ الفرعي اجلدا الربانمج ويف إطار هذ -28

 احلايل، التخطيط والتصميم احلضراين. 2يف إطار الربانمج الفرعي الذي يقوم به  هاملناخ والتخفي  من
هلا“،   رية والتصدي ، املعنون ”العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلض4ويف إطار الربانمج الفرعي  -29
م موئل األمم املتحدة حلوالا متكاملة دعماا للجهود اإلنسانية واإلمنائية والسياسية األوسع اليت تقودها كياانت  سيقد

أن   : )أ(سيما مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئّي. ومطلوب من موئل األمم املتحدة األمم املتحدة األخرى، وال
النامجة  البلدان املتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والكوارث    اجلديدة يف  طة احلضريةيدعم بشكل أفضل تنفيذ اخل

أن يكفل إسهام عمله، بطريقة منسقة، يف التزام منوومة األمم املتحدة ابحلفاظ على  )ب( ؛ وعن النشاط البشري 
أن يدعم الدول األعضاء  )ج(عقدة؛ والسلم، وكفالة االستجابة الشاملة على نطاق املنوومة حلاالت الطوارئ امل

أن   )د( ؛ و2030-2015للحد من خماطر الكوارث للفرتة  بشكل أفضل يف جهودها الرامية إىل تنفيذ إطار سنداي 
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م للدول األعضاء اليت تواجه حتدايت بسبب تدفق أعداد كبرية من املهاجرين )قرار جملس اإلدارة  حيسنن الدعم املقد  
املوئل يف جمال األراضي، على سبيل املثال، العمل األوسع يف جمال منع النزاعات ه  يقوم بالذي  (. ويدعم العمل  26/2

وأطراف أخرى.   ،وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلم ،بقيادة برانمج األمم املتحدة اإلمنائيالذي جيري القيام به 
لجنة الدائمة املشرتكة بّي  صلة، مثل التحدة ذات الوسيواصل موئل األمم املتحدة اإلسهام خبربته يف شبكات األمم امل 

الوكاالت واملعنية ابلشؤون اإلنسانية وشبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة، وتقدمي اخلدمات االستشارية املتعلقة ابلشؤون  
 .واملنسقّي املقيمّي  احلضرية إىل منسقي الشؤون اإلنسانية

 6املتحدة ما يقوم به يف إطار الربانمج الفرعي  األممموئل دمج سيويف إطار هذا الربانمج الفرعي اجلديد،  -30
والتعايف  ، من أعمال تتعلق ابلقدرة على الصمود الصموداحلايل، احلد من األخطار واإلصلح وتعزيز قدرة املدن على 

 .لألزماتوالتصدي وإعادة التعمري 
، البحوث احلضرية  7الربانمج الفرعي  وستنف ذ مهام موئل األمم املتحدة اليت جيري القيام هبا حاليا يف إطار  -31

،  مع عملية إعادة تنويم املوئل ليصبح مركزا للتمينز واالبتكار وتنمية القدرات، على نطاق مجيع الربامج الفرعية متاشياا 
 وذلك بسبب طابعه الشامل. 

والبحوث  ،فاملعار لبناء املتحدة، عن طريق عمله املعياري الذي يشمل أنشطة خمتلفة  وسيقوم موئل األمم -32
  يرصد أيضاا هو املمارسات اجليدة. و لع على ط  الوا ،واقرتاح القواعد واملبادئ   ،وبناء القدرات، بوضع املعايري ،اجلديدة

يف صياغتها السياسات  اإلقليمية  قليمية والوطنية ودون  ، ويدعم اهليئات احلكومية الدولية واهليئات اإلالتقدم احملرز عاملياا 
د موئل األمم املتحدة يف ذلك إىل اخلربات اليت راكمها يف جمال  واملستوطنات البشرية املستدامة. ويستناملتعلقة ابملدن 
)التقرير العاملي عن  على األدلة. ومن األمثلة على عمله املعياري التقريران الرئيسيان العامليانالقائم العمل املعياري 

عّي يف التقرير الدوري عن املدن يف العامل(،  لعامل اللذان أصبحا جمم  املستوطنات البشرية والتقرير عن حالة املدن يف ا
وقاعدة بياانت املؤشرات احلضرية العاملية، واألدوات املتعلقة بتحسّي سبل حيازة األراضي وضمان هذه احليازة اليت  

سبل  توفري لية بشأن اللمركزية و مع الشبكة العاملية لوسائل استغلل األراضي، واملبادئ التوجيهية الدو  أُعدنت ابلتعاون
 .ةيعلى اخلدمات األساساجلميع حصول 
وسيقوم موئل األمم املتحدة يف عمله التنفيذي، الذي يشتمل على أشكال متنوعة من املساعدة التقنية،  -33

  قدم دعماا يف جمال التعاون التقين يف إجناز برامج ومشاريع للمستوطنات البشرية ت بتسخري خرباته الفريدة واملتخصصة
 . واملعايري ،إىل الدول األعضاء يف تطبيق السياسات واالسرتاتيجيات، وأفضل املمارسات، والقواعد قينماا  خصصاا تم
املستوى احمللي والوطين كل من خربة موئل األمم املتحدة يف تنفيذ برامج ومشاريع على  إىل ذلك سيستند و  -34

جمموعة واسعة من املشاريع  على مر السنّي منها. وقد أقام الربانمج واإلقليمي هلا أتثري ملموس يف حياة املستفيدين 
على تدابري   ستدام، ولكنها تنطوي أيضاا املالتوسع احلضري املتنوعة ينصبن تركيزها إىل حد كبري على تكامل برامج 

ذ موئل األمم  إعادة اإلعمار والتأهيل بعد الكوارث والنزاعات. وإضافة إىل ذلك، ينفن من خلل ألزمات للتصدي ل
 ة.املتحدة مشاريع بناءا على طلب احلكومات والسلطات احمللي

سيتعاون  املي واإلقليمي والوطين واحمللي،  الصعيد العكل من  على    ،لتعاون مع الكياانت األخرى فيما يتعلق ابو  -35
طرحها  ياجل التحدايت اليت  ر موارد متعددة لتحقيق نتائج مستدامة تُعوُيسخن   مع العديد من الشركاءموئل األمم املتحدة  
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. وسيعمل بشكل وثيق مع احلكومات الوطنية والسلطات احمللية، وسيتعاون مع املؤسسات املالية التوسع احلضري 
اإلقليمية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين، ومؤسسات البحث والتدريب، واألكادمييّي،  اإلمنائية صارف امل، و الدولية

 دى احلضري العاملي هو مثال على تعاون موئل األمم املتحدة وآتزره مع جمموعة واسعة جداا ومع شركاء آخرين. واملنت
 من الشركاء يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.

دوره التحفيزي، أبنشطة الدعوة والتواصل والتوعية، وسيعمل على حشد يف إطار  وسيقوم موئل األمم املتحدة،   -36
هبدف تبادل أفضل   ايدة أنشطته التعاونية على مجيع املستوايت، وذلك أيضاا الدعم العام والسياسي إضافة إىل ز 

رفية، مبا يف ذلك املنتدى احلضري العاملي )الذي أصبح  املمارسات. وسيستغل إىل أقصى حد ممكن املنابر الدعوية واملع
 ،واليوم العاملي للموئل  ،مدنلعاملي للواليوم ا  ،يعمل أيضا كمنرب معين بعمليات اإلبلغ املتعلقة ابخلطة احلضرية اجلديدة(

بشأن التوسع  املتحدة  والتقرير عن املدن يف العامل. وسيقوم موئل األمم املتحدة، بوصفه جهة التنسيق يف منوومة األمم
واملستوطنات البشرية، برصد االجتاهات والوروف العاملية واإلبلغ عنها، إضافة إىل قيادة وتنسيق  احلضري املستدام 

سيعتمد خرى. و ليات تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف منوومة األمم املتحدة، ابلتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األعم
كمة توفنرها أدوات مثل املرصد العاملي للحضر حلول مبتكرة وذكية، وبياانت وحتليلت حمُ على استخدام يف ذلك 

ألهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلتنمية العاملي    لصعيدعلى اومؤشر ازدهار املدن، من أجل دعم أعمال الرصد  
 .احلضرية
م املتحدة ويتعاون مع مجيع وكاالت األمم وفيما يتعلق ابلتنسيق واالتصال بّي الوكاالت، سيعمل موئل األم -37

ع اسرتاتيجية املتحدة يف أمور منها مواصلة وضع إطار عمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطط عمل إقليمية، ووض
مع منومة الصحة العاملية واليونيس  يف جمال  حالياا  يتعاون  هو  املستدام. و ابلتوسع احلضري  على نطاق املنوومة تتعلق  

حيازة األراضي.  جمال رصد مكوانت ومع منومة األغذية والزراعة والبنك الدويل يف  ، املياه والصرف الصحي رصد 
ية للهجرة وبرانمج األغذية  فوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئّي واملنومة الدولويعمل موئل األمم املتحدة أيضا مع م

ري االستجابة اإلنسانية، ودمج اخلطة احلضرية اجلديدة يف آلييت العاملي على إدراج التنمية احلضرية املستدامة يف تداب
تنفيذ إطار سنداي مع مكتب األمم املتحدة   األمم املتحدة للمياه والطاقة، ووضع أطر آلليات التمويل املشرتكة، وتنسيق

كة املدن األكثر األمم املتحدة للبيئة يف سياق شرا بشكل وثيق مع برانمج يتعاون هو للحد من خماطر الكوارث. و 
مراعاة للبيئة، ويف جمال االستدامة البيئية للتنمية احلضرية. ويف هذا الصدد، سيواصل موئل األمم املتحدة العمل على 

وثيق، يف إطار دوره املعياري، مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية واللجان االقتصادية اإلقليمية ابعتباره منربا حنو  
األول يف العامل للحصول على البياانت واملعارف عن املدن واملستوطنات الريفية يف مجيع مناطق وبلدان  معرفيا وامللذ

 .العامل
 :إىل افرتاضات التخطيط التالية  2020ام جية، تستند اخلطة العامة لعوفيما يتعلق ابلعوامل اخلار  -38

 ؛املستهدفةفر ما يكفي من املوارد اخلارجة عن امليزانية لتنفيذ العمل املقرر وحتقيق املنجزات اأن يتو  أ( )
ع أن تستمر احلكومات الوطنية واحمللية يف طلب تلقي الدعم التقين من موئل األمم املتحدة يف وض ب()

 وتنفيذ سياساهتا وخططها واسرتاتيجياهتا؛ 
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االجتماعي والسياسي وعلى صعيد االقتصاد الكلي يف املناطق  أن يسود االستقرار على الصعيدين ج( )
 اليت سينفذ فيها موئل األمم املتحدة وشركاؤه الربامج واملشاريع؛ 

 . جمايل البحث والدعوةنفة عن الشؤون احلضرية لدعم عمل الوكالة يفأن تتوفر بياانت مصن  د()
ونتائجه، حسب   املستهدفةيف أنشطته التنفيذية ومنجزاته  جنسانياا  يدمج موئل األمم املتحدة منووراا و  -39

االقتضاء، من خلل التنفيذ املتواصل خلطة العمل الشاملة ملنوومة األمم املتحدة بشأن املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي  
ضوء أن اهلدف من امللقى عليها ال 1للربانمج الفرعي  2020 من النتيجة املقررة لعام املرأة. فعلى سبيل املثال، يتبّي

للربانمج    املستهدفةألراضي يف الدول العربية. ومن املنجزات  ل أنشطة موئل األمم املتحدة هو تعزيز ضمان حيازة النساء  
 جنوب السودان.لم يف توطيد السهبدف إسداء املشورة بشأن حصول النساء على األراضي  4الفرعي 

 أنشطة التقييم
 :2018ابلتقييم التايل والتقييمات الذاتية التالية املنجزة يف عام   2020الربانجمية لعام  اسرتشدت اخلطة  -40

االستعراض الثلثي السنوات لدعم تنفيذ التوصيات اليت قدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف   أ( ( 
 ؛ (E/AC.51/2015/2) مم املتحدةتقريره املتعلق بتقييم موئل األ

 ذايت: إجناز برانمج التنمية احلضرية املستدامة؛تقييم  ب(( 
 تقييم ذايت: تقييم وحدة ختطيط املدن وتوسعتها وتصميمها؛  ج( ) 
 ؛ 2017-2013تقييم ذايت: تقييم برانمج سري النكا القطري،  د() 
 ؛ 2راضي، املرحلة تقييم ذايت: الشبكة العاملية لوسائل استغلل األ ه() 
 ؛ 2017- 2013ة ملرافق املياه، جية التحال  العاملي لشراكات اجلهات املشغلن تقييم ذايت: اسرتاتي و( ) 
ملسائل املياه والصرف الصحي والنوافة الصحية يف  تقييم ذايت: تقييم عند هناية الدورة الربانجمية  ز( ) 

 ضة للكوارث يف مشال غاان؛ اجملتمعات احمللية املعرن 
عهد اإلنساين للتعاون املتقييم ذايت: اتفاق التعاون بّي الوحدة املعنية ابلشباب وسبل كسب الرزق و  ح( ) 

 ؛مع البلدان النامية
 ملشروع جعل املدن مستدامة وقادرة على الصمود؛  تقييم ذايت: تقييم منتص  املدة املشرتك ط() 
ناطقة  الصمود يف املناطق احلضرية يف بلدان أفريقيا التقييم ذايت: احلد من املخاطر وبناء القدرة على  ي(( 
 .ابلربتغالية
  40 رةيف االعتبار نتائج التقييم والتقييمات الذاتية املذكورة يف الفق 2020وقد أخذت اخلطة الربانجمية لعام  -41

سرتاتيجية ياه بوضع اة ملرافق املأعله. فعلى سبيل املثال، أُوصى يف تقييم للتحال  العاملي لشراكات اجلهات املشغلن 
فقامت بعدئذ فرقة عمل أُنشئت هلذا الغرض بوضع اسرتاتيجية جديدة للعمل  ، 2022-2018هلذا التحال  للفرتة 

واهلادف إىل جعل الربانمج  واحلوكمة  األمم املتحدة على صعيدي التنويم  يف املستقبل. وقد جاء اإلصلح اجلاري ملوئل  
 .والفعالية والكفاءةاملاَُساَءلة ن التقييم دعت إىل تعزيز مبة لتوصيات منبثقة مؤهل للوفاء ابلغرض منه استجا
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 :2020ومن املقرر إجناز التقييم التايل والتقييمات الذاتية التالية يف عام  -42
  2019تقييم مكتب خدمات الرقابة الداخلية ملوئل األمم املتحدة )ُشرع يف مهمنة التقييم يف عام  أ( ( 

 (؛ 2020نتهاء منها يف عام  ومن املقرر اال
 ؛ 2019-2014تقييم ذايت: هناية اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ب() 
 ؛ 10تقييم ذايت: املنتدى احلضري العاملي، الدورة  ج( ) 
 ذايت لألثر: مؤشر ازدهار املدن؛تقييم  د() 
 تقييمان ذاتيان لبلدين: موزامبيق ورواندا؛ ه() 
لى سبيل املثال مشاريع اإلسكان،  ، منها ع2019منتهية يف عام ستة تقييمات ذاتية ملشاريع  و( ) 

قدرة املدن على و  ،واملساحات احلضرية العامة، والشؤون املالية للبلدايت، واملدن وتغري املناخ، وأفضل املمارسات 
 ؛الصمود

 اه والصرف الصحي؛ عد اجلنساين، وامليثلثة تقييمات ذاتية مواضيعية: املشاريع املتعلقة ابلشباب، والبُ  ز( ) 
 عد اجلنساين. تقييم ذايت: املشاريع املتعلقة ابلشباب والبُ  ح( ) 

 من املوارد املاليةاإلمجالية  االحتياجات  
من النوام املايل لألمم  من املادة الثانية  1-302القاعدة  استناداا إىل أحكام  2020لقد أُعدت ميزانية عام  -43

م املتحدة تحدة واملستوطنات البشرية، والقواعد املالية ملؤسسة موئل األماملتحدة املتعلقة مبؤسسة موئل األمم امل
تحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم  واملستوطنات البشرية، واملوارد األخرى اخلارجة عن امليزانية لربانمج األمم امل

 . (ST/SGB/2015/4)املتحدة( 
 )أ( على أن:   1-302وتنص القاعدة  -44

املقرتحة للمؤسسة ومواردها األخرى اخلارجة عن امليزانية. وتغطي   ربانجميةيذي امليزانية اليعد املدير التنف” 
امليزانية مجيع برامج األنشطة املتوقعة، مبا يف ذلك عمليات التمويل األويل الواجب السداد، وفقاا للقاعدة 

وارد    دعم برامج املؤسسة، واململؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية، وتكالي 1-1 التنويمية
اخلارجة عن امليزانية. وتتسق فرتة امليزانية وشكلها مع أنومة ميزانية األمم املتحدة وقواعدها وسياساهتا  

 “.وممارساهتا ذات الصلة. وتتضمن امليزانية الربانجمية خمصصات للطوارئ 
 مويل:يتأل  اإلطار املايل ملوئل األمم املتحدة من ثلثة مصادر للتو  -45

 امليزانية العادية لألمم املتحدة اليت توافق عليها اجلمعية العامة؛ خمصصات  أ( ) 
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على  (1)مسامهات مؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات البشرية، اليت يوافق اجمللس التنفيذي  ب() 
املؤسسة  صات ميزانية ، ويوافق املدير التنفيذي على خمص (2) منها خمصصات ميزانية املؤسسة غري املخصصة الغرض 

 منها؛  (3) املخصصة الغرض
 مسامهات التعاون التقين، اليت يوافق على خمصصات امليزانية منها أيضاا املدير التنفيذي. )ج(  

ولألغراض اإلدارية، يُعترب حساب املؤسسة غري املخصص الغرض وامليزانية العادية ”امليزانية األساسية“ ملوئل  -46
يزانية يُوافق عليها بقرارات من الدول األعضاء من خلل اجلمعية العامة ومجعية  صصات من املاألمم املتحدة ألهنما خم
 موئل األمم املتحدة.

واعتمادات امليزانية العادية توافق عليها اجلمعية العامة وتندرج ضمن أربع فئات رئيسية حمددة حسب األبواب  -47
 اليت ختصص فيها: 

مليزانية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ملباشرة من ا: هذه هي املخصصات ا15الباب  أ( ) 
)املستوطنات البشرية( يف إطار االشرتاكات املقررة. وتُدرج هذه امليزانية يف امليزانية اإلمجالية  15الذي يسمى الباب 

يُعرف بعد أن  لنهائي فسوف . أما خمصص امليزانية ااملتحدة مليون دوالر من دوالرات الوالايت 11.2املقدنرة حبوايل 
 . 2019تتخذ اجلمعية العامة قرارا بشأن ذلك الحقاا يف عام 

املؤمترات من أجل تقدمي خدمات خمصصات من امليزانية العادية تُرصد لشعبة هي : هذه 2الباب  ب() 
يف ية. و يزانية العادمن امل 2خدمات املؤمترات إىل موئل األمم املتحدة. وتندرج شعبة خدمات املؤمترات ضمن الباب 

بليون دوالر، سيستند املخصص الفعلي إىل تقديرات شعبة  0.6حوايل  2020حّي تبلغ امليزانية املقدنرة احلالية لعام 
 خدمات املؤمترات ومقرر اجلمعية العامة. وهذه امليزانية ليست مدرجة يف امليزانية اإلمجالية.

العادية تُرصد لربانمج الربانمج العادي للتعاون التقين.   : هذه هي خمصصات من امليزانية23الباب  ج( ) 
والغرض من الربانمج العادي للتعاون التقين هو تقدمي اخلدمات االستشارية القطاعية يف ميدان املستوطنات البشرية  

ة للربانمج العادي للتعاون ر يف امليزانية اإلمجالية. وامليزانية املقد 23والتنمية احلضرية املستدامة. وال تُدرج ميزانية الباب 
مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة. ويبّين املرفق الثاين تفاصيل برانمج   1.0تبلغ حوايل  2020التقين يف عام 

 العمل وامليزانية للربانمج اإلقليمي للتعاون التقين. 
قتصادية واالجتماعية من أجل ال: هذه خمصصات من امليزانية العادية تُرصد إلدارة الشؤون ا35الباب   د() 

األنشطة اإلمنائية، وترصد تلك اإلدارة خمصصات لكياانت األمانة العامة األخرى ألغراض التنفيذ. وتندرج إدارة الشؤون  
من امليزانية العادية. وقد بلغت امليزانية احملسوبة على أساس سنوي حلساب   35االقتصادية واالجتماعية ضمن الباب 

يف موعد   2020مليون دوالر. وسُيعرف املخصص الفعلي لعام  1.7حوايل  2019- 2018رتة السنتّي فالتنمية يف 
 . وال تُدرج هذه امليزانية يف امليزانية اإلمجالية.2020الحق يف عام  

__________ 

 (  كان جملس اإلدارة يوافق عليها سابقاا.1)
 العامة.(  كان يشار إليها سابقا أبهنا أموال املؤسسة لألغراض 2)
 (  كان يشار إليها سابقا أبهنا أموال املؤسسة لألغراض اخلاصة.3)
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واملسامهات املقدمة إىل مؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات البشرية هي مسامهات من نوعّي: أموال   -48
 املخصصة الغرض وأموال املؤسسة املخصصة الغرض. واملسامهات غري املخصصة الغرض هي تربعات من رياملؤسسة غ

عمل   على خمصصات امليزانية منها وفقا لألولوايت املتفق عليها لدعم تنفيذ برانمج احلكومات، يوافق اجمللس التنفيذي 
فهي تربعات مقدمة من احلكومات وغريها من   ضموئل األمم املتحدة املوافق عليه. أما املسامهات املخصصة الغر 

اجلهات املاحنة من أجل تنفيذ أنشطة حمددة مدرجة يف برانمج العمل وتتسق مع والية موئل األمم املتحدة. وهذه 
 تشمل عموما مشاريع عاملية ومواضيعية ومتعددة األقطار. 

الغرض مقدمة من احلكومات وغريها   واملسامهات املقدمة ألغراض التعاون التقين هي موارد طوعية خمصصة  -49
من اجلهات املاحنة غري احلكومية من أجل تنفيذ أنشطة تقنية حمددة على الصعيد القطري تتسق مع والية موئل األمم  

 املتحدة وبرانمج عمله.
هدفة تيف أعقاب إجراء حتليل لإليرادات املس 2020لعام املدجمان واملنسقان وقد أُعد برانمج العمل وامليزانية  -50

مع   لتنفيذ برانمج العمل السنوي املقرتح. ومتاشياا  إىل االحتياجات من املوارد من مصادر التمويل الثلثة للعام استناداا 
ن إطار  لدمج ، بُذلت كافة اجلهود املمكنة 226/ 67قرار اجلمعية العامة  املوارد األساسية وغري األساسية املتوقعة ضم 

 . 2023- 2020ولوايت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة أمتكامل للميزانية، على أساس 
  248.2ستبلغ  2020ملوئل األمم املتحدة لعام ومن املتوقع أن االحتياجات اإلمجالية املباشرة من املوارد  -51

مليون دوالر. وهذا التوقع يرجع أساساا إىل احلاجة إىل أنشطة يف إطار امليزانيات املخصصة وميزانية التعاون التقين، يف  
االت تقدمي موئل األمم املتحدة اخلدمات االستشارية، والدعم لبناء القدرات، واألنشطة التنفيذية على كل من  جم

 الصعيد احمللي ودون الوطين والوطين.
  2-1و 1-1اجلداول وهي مبيننة يف  2020وهذه املوارد املالية ستلزم من أجل تنفيذ برانمج العمل لعام  -52
 . 4-1و  3-1و
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 2الشكل 
 يف أرقام  2020نية عام زامي
 

 خرىاألصادر امل  أموال املؤسسة غري املخصصة الغرض

 
 جمموع االحتياجات من املوارد مليون دوالر 18.9
 الو ائ  مليون دوالر 16.9 
 غري الو ائ  مليون دوالر 2.0 

 
 

 املواردجمموع االحتياجات من مليون دوالر  232.7
 الو ائ مليون دوالر  15.5 
 غري الو ائ  مليون دوالر 217.2 

     
 

  من جمموع املوارد يف املائة 7.5
 من جمموع املوارد يف املائة 92.5 

     

 
  2019زايدة مقارنة بعام  ماليني دوالر 5.9

 
 2019اخنفاض مقارنة بعام  ماليني دوالر 5.6

     
 

 و يفة 135
 من الفئة الفنية وما فوقها 93 
 امة والفئات املتصلة هبادمات العمن فئة اخل 42 

  
 و يفة 120
 من الفئة الفنية وما فوقها 75 
 من فئة اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا 45 

 
 1-1اجلدول 

 االسرتاتيجيةب مصدر التمويل واألولوية حس 2020االحتياجات من املوارد لعام 
 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 

 اتيجية األولوايت االسرت 

احلاااااااد من عااااااادم  
املسااااااااااواة املكانية  
والااااااااااافاااااااااااقااااااااااار يف  
اجملتمعاااات احمللياااة  
عرب السااااااااااالسااااااااااالة  

 الريفية   - احلضرية  

تااعااازيااز الاارخااااااااء  
املشااااارتك للمدن  

 واملناطق

تاااعااازياااز اإلجاااراءات  
املااتااعاالااقاااااااة ابملاانااااااااخ  
وحتساااااااااااااااّي الابايائاااااااة  

 احلضرية

العمال بفعاالياة على  
ماااااااااناااااااااع حااااااااادوث  
األزمات احلضااااااااارية  

 والتصدي هلا
أجااهاازة تااقاارياار  

 سياساتال

الااااااااااتااااااااااوجاااااااااايااااااااااه 
الاااااااتااااااانااااااافاااااااياااااااذي  

 اجملموع دعم الربامج واإلدارة
         مصدر التمويل          

أموال املؤسااااااااااااااسااااااااااااااة غري  
  927,4 18   846,6 3   856,0 2   439,1   062,1 3   497,2 3   277,0 2   949,4 2  املخصصة الغرض

  162,8 11   988,1   663,1 1   566,2   578,2 1   021,4 2   313,3 2   032,5 2  امليزانية العادية 
  641,0 10   844,0 5   713,1   111,6   038,8 1   236,4 1   841,2   855,9  دعم الربامج 

أمااااااوال املااااااؤسااااااااااااااساااااااااااااااااااااة  
  473,7 63   450,0   800,0    -   925,4 18   698,3 6   338,9 14   261,1 22  املخصصة الغرض

63   303,4 26  التعاون التقين  388,2   25 174,2   59 531,6   -    -    -    147 397,4  
  602,3 251   128,7 11   032,2 6   116,9 1   136,1 84   627,5 38   158,6 56   402,3 54  اجملموع

         فئة اإلنفاق الرئيسية
717 6   201,6 4   986,1   903,2 4   127,7 6   802,7 4   177,9 5  الو ائ   ,3   32 376,5  

  225,8 219   951,4 4   830,6 1   130,8   232,9 79   499,8 32   355,9 51   224,4 49  غري الوظائف 
  602,3 251   128,7 11   032,2 6   116,9 1   136,1 84   627,5 38   158,6 56   402,3 54  اجملموع
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 2-1اجلدول 
 وفئة اإلنفاق الفرعية  األولوية االسرتاتيجية حسب  2020االحتياجات من املوارد لعام 

 )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 

 األولوايت االسرتاتيجية 

احلاااااااد من عااااااادم  
املسااااااااااواة املكانية  
والااااااااااافاااااااااااقااااااااااار يف  
اجملتمعاااات احمللياااة  
عرب السااااااااااالسااااااااااالة  

 الريفية   - احلضرية  

تااااعاااازيااااز الاااارخااااااااء  
املشاااااااااااارتك للمدن  

 واملناطق

تاعازياز اإلجاراءات  
خ  املتعلقاااااااة ابملناااااااا 

وحتسااااااااااااااّي البيئااااة  
 احلضرية

العماااااال بفعاااااااليااااااة 
على منع حدوث  
األزمات احلضاارية  
 والتصدي هلا

أجااهاازة تااقاارياار  
 السياسات

الااااااااتااااااااوجاااااااايااااااااه  
الاااااتااااانااااافاااااياااااااذي  

 اجملموع دعم الربامج واإلدارة
         اإلنفاق الفرعيةفئة           

771 6   201,6 4   986,1   903,2 4   127,7 6   802,7 4   177,9 5  الو ائ  ,3   32 376,5  
  338,0 63   51,2   511,2   41,4   357,7 25   350,2 8   383,2 14   643,1 14  تكالي  املو فّي األخرى 

  107,8   5,1   6,6   9,0   21,3   26,7   14,8   24,3  الضيافة  
  764,0 18   203,2   392,0   9,4   415,6 6   515,7 2   658,5 4   569,6 4  االستشاريون 
  40,0    -   33,1   6,9    -    -    -    -  سفر املمثلّي 
  272,0 15   168,8   367,3   34,4   697,8 5   773,6 1   582,0 3   648,1 3  سفر املو فّي 

  717,9 17   888,6 2   88,7   6,9   294,5 5   758,9 1   050,7 3   629,6 4  اخلدمات التعاقدية 
  035,4 28   556,0 1   233,4   6,0   265,2 9   740,5 3   174,1 7   060,2 6  التشغيل العامة فات  مصرو 

  322,4 4   17,4   42,1   6,2   741,1 1   507,4   813,6   194,6 1  اللوازم واملواد 
  246,8 6   61,1   128,3   10,0   772,9 2   883,6   284,9 1   106,0 1  األاثث واملعدات 

  381,5 65    -   27,9   0,6   666,8 22   943,2 12   394,1 16   348,9 13  املنح واملسامهات )املنفقة( 
  602,3 251   128,7 11   032,2 6   116,9 1   136,1 84   627,5 38   158,6 56   402,3 54  اجملموع
869   903,2 4   127,7 6   802,7 4   177,9 5  الو ائ   ,1    201,6   6 177,3   32 376,5  

  225,8 219   951,4 4   830,6 1   130,8   232,9 79   499,8 32   355,9 51   224,4 49  غري الو ائ  
  602,3 251   128,7 11   032,2 6   116,9 1   136,1 84   627,5 38   158,6 56   402,3 54  اجملموع

 100,0% 4,4% 2,4% 0,4% 33,4% 15,4% 22,3% 21,6% النسب املئوية 
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 3-1اجلدول 
 حسب مصدر التمويل وفئة اإلنفاق الفرعية 2020االحتياجات من املوارد لعام 
 املتحدة()آبالف دوالرات الوالايت 
 

 مصادر التمويل 
أموال املؤساااااساااااة غري 
 دعم الربامج امليزانية العادية املخصصة الغرض

أموال املؤسااااااااااااااسااااااااااااااااة 
 اجملموع التعاون التقين املخصصة الغرض

       الفرعية  فئة اإلنفاق       
  376,5 32    -    -   656,6 5   800,6 9   919,3 16  الو ائ  
  338,0 63   489,1 45   252,8 17   217,6   288,9   89,6  املو فّي األخرى تكالي   
  107,8    -    -   70,4   7,6   29,8  الضيافة  
  764,0 18   741,1 6   167,8 11   444,1   225,0   186,0  ريون االستشا 

  40,0    -    -    -    -   40,0  سفر املمثلّي 
  272,0 15   467,6 7   998,9 6   456,4   158,4   190,7  املو فّي سفر  

  717,9 17   506,9 9   994,8 4   204,8 2   260,0   751,4  اخلدمات التعاقدية 
  035,4 28   540,7 18   409,3 7   291,3 1   348,6   445,5  روفات التشغيل العامة صم

  322,4 4   404,0 2   730,8 1   106,8   36,2   44,6  اللوازم واملواد 
  246,8 6   907,7 3   031,8 2   193,0   37,5   76,8  األاثث واملعدات 

  381,5 65   340,3 53   887,5 11    -    -   153,7  املنح واملسامهات )املنفقة( 
  602,3 251   397,4 147   473,7 63   641,0 10   162,8 11   927,4 18  اجملموع
  376,5 32    -    -   656,6 5   800,6 9   919,3 16  الو ائ  

  225,8 219   397,4 147   473,7 63   984,4 4   362,2 1   008,1 2  غري الوظائف 
  602,3 251   397,4 147   473,7 63   641,0 10   162,8 11   927,4 18  اجملموع

 100,0% 58,6% 25,2% 4,2% 4,4% 7,5% النسب املئوية 
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 4-1اجلدول 
 حسب الفئة الرئيسية لألولوية االسرتاتيجية  2020جمموع االحتياجات من املوارد لعام 
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
الفعلية املصروفات 
 2018 لعام

امليزانية املعتمدة 
 التغري 2019لعام 

 امليزانية املقرتحة لعام
2020 

 الو ائ 
2019 2020 

 برانمج العمل -ألف
: احلاااااااد من عااااااادم 1الربانمج الفرعي 

املساااااااااااااااواة املكاانياة والفقر يف اجملتمعاات 
 الريفية -عرب السلسلة احلضرية  احمللية

      

  37    177,9 5     ئ الو ا
    224,4 49     غري الو ائ 

  37    402,3 54     اجملموع الفرعي
: تااعاازيااز الاارخااااااااء 2الربربربانمربربج الربربفربربرعربربي 

       املشرتك للمدن واملناطق

  35    802,7 4     لو ائ ا
    355,9 51     غري الو ائ 

  35    158,6 56     اجملموع الفرعي
: تعزيز اإلجراءات  3عي الربانمج الفر 

       املتعلقة ابملناخ وحتسّي البيئة احلضرية

  41    127,7 6     لو ائ ا
    499,8 32     غري الو ائ 

  41    627,5 38     اجملموع الفرعي
العمااااال بفعاااااالياااااة : 4الربانمج الفرعي 

على منع حااادوث األزماااات احلضاااااااااااااارياااة 
 والتصدي هلا

      

  47    903,2 4     لو ائ ا
    232,9 79    غري الو ائ 

  47    136,1 84    اجملموع الفرعي
       أجهزة تقرير السياسات -ابء

  6    986,1     لو ائ ا
    130,8     غري الو ائ 

  6    116,9 1     اجملموع الفرعي
       التوجيه التنفيذي واإلدارة -جيم

13    201,6 4    لو ائ ا   
    830,6 1    غري الو ائ 

  31    032,2 6    اجملموع الفرعي
        الربامجدعم  -دال

  58    177,3 6     لو ائ ا
    951,4 4     غري الو ائ 

  58    128,7 11    اجملموع الفرعي
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الفعلية املصروفات 
 2018 لعام

امليزانية املعتمدة 
 التغري 2019لعام 

 امليزانية املقرتحة لعام
2020 

 الو ائ 
2019 2020 

       جمموع املوارد
  255   376,5 32     لو ائ ا

    225,8 219     غري الو ائ 
  255    602,3 251    الفرعي اجملموع

 
 املوارد البشرية  االحتياجات اإلمجالية من 

تنفيذ برانمج لإلصلح صدر به تكلي  من املديرة التنفيذية. ويف إطار هذا موئل األمم املتحدة جيري يف  -53
و يفة من الو ائ  األساسية   316أن هناك احتياجا إىل ما جمموعه يقدنر موئل األمم املتحدة الربانمج اإلصلحي 

.  2020بدءاا من عام  2023- 2020خلل فرتة السنوات األربع للخطة االسرتاتيجية للفرتة  مُتأل تدرجيياا  جيب أن
ابء التوزيع حسب الربانمج  5-1أل  الو ائ  املتدرجة حسب الرتبة يف حّي يبّي اجلدول  5-1ويبّي اجلدول 

 الفرعي والصندوق.
 

 ل أ 5-1اجلدول 
 التوظيف املتدرج مللء الوظائف حسب الرتبة

 

 الفئة

وكااااااااااايااااااااااال  
األماااااااااااااااّي 
 العام

أمّي عااام 
 اجملموع 4-خ ع 5-ح ع 6-ح ع 7-خ ع 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

              2020 1 1 5 14 49 35 52 11 20 26 28 13 255 
2021 - - - - 6 7 14 2 - 2 14 3 48 
2022 - - - - 4 - 8 - - - - - 12 
2023 - - - - - - - 1 - - - - 1 
 316 16 42 28 20 14 74 42 59 14 5 1 1 اجملموع

 
 ابء 5-1اجلدول 

 التوظيف املتدرج يف الوظائف حسب السنة والصندوق
 

 عدد الو ائ  حسب الصندوق   عدد الو ائ  حسب السنة  

 املؤسسة  اجملموع 2023 2022 2021 2020 الربانمج الفرعي
ياااااازانااااااياااااااة ملااااااا ا

 اجملموع دعم الربامج العادية
  46   4   13   29    46   -   1   8   37  1 الربانمج الفرعي           

  43   3   16   24    43   -   3   5   35  2 الربانمج الفرعي
  53   4   14   35    53   -   3   9   41  3 الربانمج الفرعي
  57   9   11   37    57   -   1   9   47  4 الربانمج الفرعي

  8   -   5   3    8   -   -   2   6  أجهزة تقرير السياسات
  39   3   7   29    39   1   1   6   31  التوجيه التنفيذي واإلدارة
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 عدد الو ائ  حسب الصندوق   عدد الو ائ  حسب السنة  

 املؤسسة  اجملموع 2023 2022 2021 2020 الربانمج الفرعي
ياااااازانااااااياااااااة ملااااااا ا

 اجملموع دعم الربامج العادية
  70   24   7   39    70   -   3   9   58  دعم الربامج           

  316   47   73   196    316   1   12   48   255  اجملموع

حممنلة  و يفة    135من    2020من املوارد من الو ائ  يف عام  موئل األمم املتحدة  ويتأل  جمموع احتياجات   -54
صندوق دعم الربامج، و يفة حممنلة على  47، وعلى صندوق املسامهات غري املخصصة الغرض املقدمة للمؤسسة

 و يفة. 255جمموعه  يف امليزانية العادية، أي ما و يفة مدرجة  73 و
يف حّي يبّي املرفق  2023-2020ّين املرفق الثاين توزيع الو ائ  املقدر للخطة االسرتاتيجية للفرتة ويب -55

 . 2020الثالث توزيع الو ائ  فيما يتعلق ابلو ائ  اللزمة يف عام 
.  2020ئ  فيما يتعلق بعام  ويتضمن املرفق الثالث لربانمج العمل وامليزانية هذا اهليكل التنويمي وتوزيع الو ا -56

و يفة حسب جمال األولوية االسرتاتيجية وحسب مصدر   255وهو يبّين كيفية توزيع مجيع الو ائ  البالغ عددها 
 التمويل.
  2-2 و  1- 2فهي مبينة يف اجلداول  2020أما املوارد البشرية اإلمجالية اللزمة لتنفيذ برانمج العمل لعام  -57
 الواردة أدانه.  3-2 و
 

 1-2ول داجل
  التوزيع املقّدر للوظائف حسب مصدر التمويل وجمال األولوية االسرتاتيجية

 األولوايت االسرتاتيجية 

 1 الربانمج الفرعي
احلااااااااد مااااااان عاااااااادم 
املساااااااااااااااااواة املكاانياة 
والاااااااااااااافااااااااااااااقاااااااااااااار يف 
اجملتمعااااااات احملليااااااة 
عرب السااااااااااااااالسااااااااااااااالة 

 الريفية -احلضرية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 2الفرعي 
خاااااااااء تاعازياز الار 

املشرتك للمدن 
 طقناوامل

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 3الفرعي 

تاااااااااااااااااعااااااااااااااااازياااااااااااااااااز  
اإلجااااااااااااااااااااااااراءات 
املتعلقااااة ابملناااااخ 
وحتسااااااااااااّي البيئة 

 احلضرية

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 4الفرعي 

العماااال بفعااااالياااة 
عااااااالاااااااى ماااااااعااااااىن 
حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوث 
األزماااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
احلضااااااااااااااااااااااااااريااااااااااااة 
 والتصدي هلا

أجاهازة تاقاريار 
 السياسات

 

الاااتاااوجااايااااااااه 
التنفيااااااااذي 
 اجملموع دعم الربامج واإلدارة

         مصدر التمويل          
املخصصة غري  امهات  سامل

  135   27   21   1   27   23   16   20  املقدمة للمؤسسةالغرض 

  73   7   7   5   11   14   16   13  امليزانية العادية 
  47   24   3   -   9   4   3   4  دعم الربامج 

املسااااااااااامهات املخصااااااااااصااااااااااة 
  -   -   -   -   -   -   -   -  الغرض املقدمة للمؤسسة

  -   -   -   -   -   -   -   -  التعاون التقين 
  255   58   31   6   47   41   35   37  اجملموع 

         فئة الوظائف 
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 األولوايت االسرتاتيجية 

 1 الربانمج الفرعي
احلااااااااد مااااااان عاااااااادم 
املساااااااااااااااااواة املكاانياة 
والاااااااااااااافااااااااااااااقاااااااااااااار يف 
اجملتمعااااااات احملليااااااة 
عرب السااااااااااااااالسااااااااااااااالة 

 الريفية -احلضرية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 2الفرعي 
خاااااااااء تاعازياز الار 

املشرتك للمدن 
 طقناوامل

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 3الفرعي 

تاااااااااااااااااعااااااااااااااااازياااااااااااااااااز  
اإلجااااااااااااااااااااااااراءات 
املتعلقااااة ابملناااااخ 
وحتسااااااااااااّي البيئة 

 احلضرية

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 4الفرعي 

العماااال بفعااااالياااة 
عااااااالاااااااى ماااااااعااااااىن 
حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوث 
األزماااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
احلضااااااااااااااااااااااااااريااااااااااااة 
 والتصدي هلا

أجاهازة تاقاريار 
 السياسات

 

الاااتاااوجااايااااااااه 
التنفيااااااااذي 
 اجملموع دعم الربامج واإلدارة

  168   31   20   3   32   30   23   29  الفئة الفنية وما فوقها         
  87   27   11   3   15   11   12   8  فئة اخلدمات العامة 

  255   58   31   6   47   41   35   37  اجملموع 

 2-2اجلدول 
  ورتبهم االحتياجات من املوارد البشرية حسب مصدر التمويل وفئة املوظفني

 فئة اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا الفئة الفنية وما فوقها 

 العنصر والربانمج الفرعي
وكيل األمّي 

 العام
أمّي عام 
 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملربربمربربوع  
 الفرعي

الاااارتاااااااب  
 األخرى

الاااارتااااباااااااة  
 احمللية

ماااو ااافاااون  
 وطنيون

اجملربربربربربمربربربربربوع  
 اجملموع الفرعي

املساااااااااامهات غري املخصاااااااااصاااااااااة                 
 الغرض املقدمة للمؤسسة

 -   1   4   10   30   19   23   6   93   -   42   -   42   135  

  73   24   -   24   -   49   5   14   15   9   4   1   -   1  العاديةامليزانية 
  47   21   -   21   -   26   -   15   1   10   -   -   -   -  دعم الربامج

  255   87   -   87   -   168   11   52   35   49   14   5   1   1  اجملموع
 

 3-2اجلدول 
   والرتبةللوظائف حسب جمال األولوية االسرتاتيجية التوزيع املقدر 

 فئة اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا الفئة الفنية وما فوقها 

 العنصر والربانمج الفرعي
وكيل األمّي 

 العام
أمّي عام 
 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملربربمربربوع  
 الفرعي

الاااارتاااااااب  
 األخرى

الاااارتااااباااااااة  
 احمللية

ماااو ااافاااون  
 وطنيون

اجملربربربربربمربربربربربوع  
 اجملموع الفرعي

               لوايت االسرتاتيجيةو األ               
  37   8   -   8   -   29   3   7   5   10   2   2   -   -  1الربانمج الفرعي 
  35   12   -   12   -   23   2   5   5   8   3   -   -   -  2الربانمج الفرعي 
  41   11   -   11   -   30   2   6   8   10   3   1   -   -  3الربانمج الفرعي 

  47   15   -   15   -   32   3   7   9   10   3   -   -   -  4الربانمج الفرعي 

  6   3   -   3   -   3   -   1   1   -   1   -   -   -  أجهزة تقرير السياسات

  31   11   -   11   -   20   1   3   3   8   1   2   1   1  التنفيذي واإلدارةالتوجيه 

  58   27   -   27   -   31   -   23   4   3   1   -   -   -  دعم الربامج

  255   87   -   87   -   168   11   52   35   49   14   5   1   1  اجملموع
 

  الفئة الفنية -املختصرات: مد = مدير؛ ف 
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 موارد املؤسسة غري املخصصة الغرض -ا   رابع
 حملة عامة مالية  

 
 0-3اجلدول 

 االجتاه املايل ملؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات البشرية

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(
 *2020 *2019 2018 2017 2016 2015 2014 البند/السنة

        التمويل - أوال          
415 10 498 16 022 17 ق واالحتياطي يف بداية السنةيداأرصدة الصن -أل     6 088 2 279 1 280 1 775 
 775 1 280 1 279 2 088 6 154 10 498 16 022 17 اجملموع، ألف   
        الدخل -ابء  
 817 17 398 5 594 3 693 2 279 2 995 1 547 7 املسامهات   
 150 103 13 52 37 172 63 إيرادات االستثمار   
615 - 628 2 469 2 803 2 - اسرتداد التكالي      1 300 
 - - - 92 - - 337 إيرادات أخرى   
 267 19 062 6 699 3 373 5 785 4 307 5 610 7 اجملموع، ابء   
 041 21 342 7 978 5 461 11 939 14 805 21 632 24 )ألف + ابء( جمموع أوال     
      -  النفقات - اثنيا  
 919 16 548 5 419 4 927 7 984 7 829 8 755 6 مرتبات املو فّي واستحقاقاهتم  
 305 - 27 334 331 654 470 تعويض غري املو فّي وبدالهتم  
 154 - - 442 15 18 52 املَنح والتحويلت  
 45 - - 4 (5) 13 72 اللوازم واملستهلكات  
 231 5 43 287 276 831 287 السفر  
 197 1 4 18 171 228 257 294 مصروفات التشغيل األخرى  
 77 10 12 17 22 049 1 204 أخرىوفات مصر   
 928 18 567 5 519 4 182 9 851 8 651 11 134 8 جمموع اثنيا     
أرصربربربربربدة الصربربربربربناديي واالحتياطي يف  اية السربربربربربنة  - اثلثا  

 114 2 775 1 280 1 279 2 088 6 154 10 498 16 (اثنيا  -)أوال  

330 1 606 2 562 4 562 4 620 6 التشغيلي االحتياطي    1 303 1 893 
 221 472 (23) (327) 526 1 592 5 878 9 أرصدة الصناديي يف  اية السنة - رابعا  

  
 املبالغ املتوقعة * 
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 املؤسسة لألموال غري املخصصة الغرض والنفقات منه استناداا جتاه املسامهات يف حساب  ا  0-3بّي اجلدول  وي -58
اب، فإن معوم النفقات  . ونتيجة حملدودية التمويل يف هذا احلس2018ىل إ 2014إىل البياانت املالية املراجعة للفرتة 

ها  النفقات اليت ينبغي أن تتحمل 2020عكس ميزانية عام تهي نفقات تتعلق بتكالي  الو ائ . و  2019لعام 
 املؤسسة.
ن املتوقع أن  مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة م  20.8بلغ  ي  2020وجمموع اإليرادات املتوقعة لعام   -59
وستحمنل املؤسسة على حافوة املشاريع   .ات املقدمة من الدول األعضاءمليون دوالر منها من التربع 19.4يتأتى 

مليون دوالر يف عام   1.3اسرتداد التكالي  الذي من املتوقع أن يتلقى  يف املائة يف بند 13معدال لدعم الربامج قدره 
 مليّي دوالر.  10.0ة امج املتوقعة البالغإىل إيرادات دعم الرب  استناداا  2020
.  2020يف املائة من جمموع امليزانية لعام    10مليون دوالر مبعدل    1.9قدره    ويتوقع موئل األمم املتحدة أيضاا  -60

 . 2020االحتياجات من املوارد املالية والبشرية لعام   3-3و 2-3و  1-3وتبّي اجلداول 
  

 1-3اجلدول 
 حسب األولوية االسرتاتيجية وفئة اإلنفاق الفرعية 2020وارد املالية لعام احتياجات املؤسسة من امل

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 األولوايت االسرتاتيجية 

 1 الربانمج الفرعي
عدم املساواة  احلد من  

املاكااااااااناياااااااة والافاقار يف  
اجملتمعااات احملليااة عرب  
  - السااالسااالة احلضااارية  

 الريفية 

الربربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربربج  
 2الفرعي 
رخاااااااااء ز الا تاعازيا 

املشرتك للمدن 
 واملناطق

الربربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربربج  
 3الفرعي 

تعزيز اإلجراءات  
املتعلقااااااة ابملناااااااخ 
وحتساااااااااااااّي البيئااة  

 احلضرية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 4الفرعي 

العمااااال بفعاااااالياااااة  
عااااااالاااااااى ماااااااعاااااااىن  

األزمات  حدوث  
احلضاااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااة 
 والتصدي هلا 

أجاهازة تاقاريار 
 السياسات

 

الاااتاااوجااايااااااااه 
التنفيااااااااذي 
 واإلدارة

دعااااااااااااااااااااااااااااااام 
 اجملموع الربامج

         فئة اإلنفاق الفرعية          
 919,3 16 726,6 2 625,3 2 406,9 870,9 2 356,5 3 140,6 2 792,5 2 الو ائ   
 89,6 12,8 12,7 2,6 21,9 10,2 16,3 13,1 تكالي  املو فّي األخرى  
 29,8 1,3 2,0 0,4 6,4 8,0 4,4 7,3 الضيافة   
 186,0 15,0 25,7 2,8 45,9 29,6 33,5 33,5 االستشاريون 
 40,0 - 33,1 6,9 - - - - سفر املمثلّي  
 190,7 16,8 70,7 10,3 28,7 20,6 20,6 23,0 سفر املو فّي  
 751,4 677,5 14,8 2,1 17,1 13,6 12,6 13,7 اخلدمات التعاقدية  
 445,5 377,5 23,6 1,8 13,3 9,5 9,8 10,0 مصروفات التشغيل العامة  
 44,6 3,8 10,2 1,9 7,9 7,7 5,7 7,4 اللوازم واملواد  
 76,8 15,3 35,0 2,8 6,7 6,7 5,3 5,0 األاثث واملعدات  

 153,7 - 2,9 0,6 43,3 34,8 28,2 43,9 املنح واملسامهات )املنفقة( 

 927,4 18 846,6 3 856,0 2 439,1 062,1 3 497,2 3 277,0 2 949,4 2 اجملموع

064 870,9 2 356,5 3 140,6 2 792,5 2 الو ائ   ,9 2 625,3 2 726,6 16 919,3 

 008,1 2 120,0 1 230,7 32,2 191,2 140,7 136,4 156,9 غري الو ائ  



HSP/EB.1/2/Rev.1 

26 

 األولوايت االسرتاتيجية 

 1 الربانمج الفرعي
عدم املساواة  احلد من  

املاكااااااااناياااااااة والافاقار يف  
اجملتمعااات احملليااة عرب  
  - السااالسااالة احلضااارية  

 الريفية 

الربربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربربج  
 2الفرعي 
رخاااااااااء ز الا تاعازيا 

املشرتك للمدن 
 واملناطق

الربربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربربج  
 3الفرعي 

تعزيز اإلجراءات  
املتعلقااااااة ابملناااااااخ 
وحتساااااااااااااّي البيئااة  

 احلضرية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 4الفرعي 

العمااااال بفعاااااالياااااة  
عااااااالاااااااى ماااااااعاااااااىن  

األزمات  حدوث  
احلضاااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااة 
 والتصدي هلا 

أجاهازة تاقاريار 
 السياسات

 

الاااتاااوجااايااااااااه 
التنفيااااااااذي 
 واإلدارة

دعااااااااااااااااااااااااااااااام 
 اجملموع الربامج

 927,4 18 846,6 3 856,0 2 439,1 062,1 3 497,2 3 277,0 2 949,4 2 اجملموع         

 100,0% 20,3% 15,1% 2,3% 16,2% 18,5% 12,0% 15,6% النسب املئوية 

 
 2-3اجلدول 

  سة حسب الرتبة وجمال األولوية االسرتاتيجيةر لوظائف املؤسالتوزيع املقدّ 

 األولوايت االسرتاتيجية 

 1 الربانمج الفرعي
احلد من عدم املساواة  
املاكااااااااناياااااااة والافاقار يف  
اجملتمعااات احملليااة عرب  
  - السااالسااالة احلضااارية  

 الريفية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 2الفرعي 

تااااعاااازيااااز الاااارخااااااااء  
املشااااااااارتك للمدن  

 واملناطق 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 3الفرعي 

تعزيز اإلجراءات  
املتعلقااااااة ابملناااااااخ 
وحتساااااااااااااّي البيئااة  

 احلضرية 

الربربربربربربربربربربربربربانمربربربربربربربربربربربربج 
 4الفرعي 

العمااااال بفعاااااالياااااة  
عااااااالاااااااى ماااااااعاااااااىن  
حدوث األزمات  
احلضاااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااة 
 اوالتصدي له 

أجاهازة تاقاريار 
 السياسات

الاااتاااوجااايااااااااه 
التنفيااااااااذي 
 اجملموع دعم الربامج  واإلدارة

         رتبة الوظيفة          
  -   -   -   -   -   -   -   -  (4) وكيل األمّي العام 
  1   -   -   1   -   -   -   -  أمّي عام مساعد 
  4   -   -   2   -   1   -   1  2-مد 
  10   1   -   -   3   3   2   1  1-مد 
  30   2   -   5   7   6   4   6  5-ف 
  19   1   1   3   6   4   2   2  4-ف 
  23   10   -   3   2   1   2   5  3-ف 
  6   -   -   1   2   1   -   2  2/1-ف 

  93   14   1   15   20   16   10   17  اجملموع الفرعي 
  -   -   -   -   -   -   -   -  األخرىالرتب  
  -   -   -   -   -   -   -   -  مو   وطين 

  42   13   -   6   7   7   6   3  تبة احمللية ر ال 

  42   13   -   6   7   7   6   3  اجملموع الفرعي 

  135   27   1   21   27   23   16   20  اجملموع 
 

  

__________ 

 املختصرات: مد = مدير؛ ف = من الفئة الفنية.  (4)
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 3-3اجلدول 
 2020لعام  مؤسسة موئل األمم املتحدة واملستوطنات البشريةميزانية 

 خصصة الغرض فقط(امل)أموال املؤسسة غري 

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 
فعلية فات الاملصرو 

 2018يف عام 
امليزانية املعتمدة 

 التغري 2019لعام 
امليزانية املقرتحة لعام 

2020 
 الو ائ 

2019 2020 
 برانمج العمل - ألف

احلد من عدم املساااااااااواة املكانية   :1الربانمج الفرعي  
  -الفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السااالسااالة احلضااارية و 

 الريفية

  
    

  20    792,5 2     الو ائ  
    156,9     غري الو ائ 

  20    949,4 2     اجملموع الفرعي
تعزيز الرخاااء املشااااااااااااارتك للماادن  :2الربانمج الفرعي 

 واملناطق
      

  16    140,6 2     الو ائ 
    136,4     غري الو ائ 

  16    277,0 2     اجملموع الفرعي
ات املتعلقاة ابملنااخ  اإلجراءتعزيز  :3الربانمج الفرعي 

 وحتسّي البيئة احلضرية
      

  23    356,5 3     الو ائ 
    140,7     غري الو ائ 

  23    497,2 3     اجملموع الفرعي
العمل بفعالية على منع حدوث   :4الربانمج الفرعي  

 األزمات احلضرية والتصدي هلا 
      

  27    870,9 2     الو ائ 
    191,2     الو ائ  غري

  27    062,1 3     اجملموع الفرعي
       أجهزة تقرير السياسات  - ابء

  1    406,9     الو ائ 
    32,2     غري الو ائ 

  1    439,1     اجملموع الفرعي
       التوجيه التنفيذي واإلدارة - جيم

  21    625,3 2     الو ائ 
    230,7     غري الو ائ 

  21    856,0 2     اجملموع الفرعي
        دعم الربامج - دال

  27    726,6 2     الو ائ 
    120,0 1     غري الو ائ 
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فعلية فات الاملصرو 

 2018يف عام 
امليزانية املعتمدة 

 التغري 2019لعام 
امليزانية املقرتحة لعام 

2020 
 الو ائ 

2019 2020 
  27    846,6 3    اجملموع الفرعي
       جمموع املوارد
  135   919,3 16     الو ائ 

    008,1 2     غري الو ائ 
  135   927,4 18     الفرعي اجملموع

  
 االحتياطي املايل العام

. ويقدم اجمللس التنفيذي متويل هلذا القطاع للمؤسسةالغرض غري املخصصة يزانية املاجمللس التنفيذي يعتمد  -61
 . الغرض غري املخصصةمن امليزانية أيضا من خلل التربعات 

ذي، مستوى  ء على توصية املدير التنفييقرر اجمللس التنفيذي، بنا، )ب(2-304ة للقاعدة املالي ووفقاا  -62
دوق املسامهات غري املخصصة الغرض  االحتياطي املايل العام من حّي آلخر. والغرض من ذلك هو ضمان سيولة صن

النقدية، وتلبية االحتياجات األخرى حرصا على إدارة الصندوق التدفقات تفاوت لتعويض عن المؤسسة، و املقدمة ل
 حبصافة. 
يف املائة من   10دوالر وهو ما ميثل  1 893 000اطي مايل عام يبلغ لتنفيذية ابحتي توصي املديرة ا -63

 املقرتحة غري املخصصة الغرض للمؤسسة.جمموع امليزانية 
 أجهزة تقرير السياسات -ا  خامس

ّي ، أنشأ رئيس جلنة املمثلّي الدائم2017املؤرخ كانون األول/ديسمرب    226/ 72قرار اجلمعية العامة  اتباعاا ل -64
لبحث اخليارات املتاحة لتعزيز إشراف الدول األعضاء على موئل األمم املتحدة، نريويب  فريقا عامل مفتوح العضوية يف  

وتوصياته إىل إنشاء  لفريق العامل ااستنتاجات ت والسبعّي. ودع دورهتا الثالثةاجلمعية العامة خلل لكي تنور فيها 
ممثلّي متثيلية وجلنة بعضوية وجملس تنفيذي  ات عضوية عامليةمجعية ذ يتأل  منهيكل حوكمة من ثلثة مستوايت، 

 . 2018كانون األول/ديسمرب اهليكل الحقا يف  أقرت اجلمعية العامة وقد . دائمّي بعضوية عاملية
وحلنت حمله  حل جملس اإلدارة كهيئة فرعية اتبعة للجمعية العامةمت  ،307/ 73 اجلمعية العامة ووفقاا لقرار -65
كل أربع سنوات ملدة مخسة أايم، وتتوىل املسؤولية عن  ، اليت جتتمع  األمم املتحدة ذات العضوية العاملية موئل مجعية

عضوا،    36ا تنفيذاي مكوانا من  ملوئل األمم املتحدة. وأنشأت اجلمعية العامة أيضا جملساملوافقة على اخلطة االسرتاتيجية  
س التنفيذي اإلشراف على عمليات موئل األمم املتحدة وحيسنن يعزز اجمللأعضاءه. و   موئل األمم املتحدةتنتخب مجعية  

مجعية  قبل موافقة  إعداد مشروع اخلطة االسرتاتيجية  أيضا ُمساَءلة الربانمج وشفافيته وكفاءته وفعاليته. وهو يشرف على  
ملسائل املرتبطة إبدارة عد املالية وااملايل والقواالنوام استعراض عن  عليها ويتوىل املسؤولية أيضاا  املتحدة موئل األمم

وعقد اجمللس التنفيذي اجتماعه  2019يف أاير/مايو قد عقدت مجعية موئل األمم املتحدة دورهتا األوىل مج. و انالرب 
ىل  إ 19املستأن  للمجلس التنفيذي من  االجتماع األول على هامش مجعية موئل األمم املتحدة ملدة يوم. وسُيعقد

  مقر موئل األمم املتحدة يف نريويب.يف 2019ين/نوفمرب تشرين الثا 20
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لتحضري  لت، مرة قبل مجعية موئل األمم املتحدة،  جلنة املمثلّي الدائمّي يف نريويب مرتّي كل أربع سنوانعقد  وست -66
 ثانية لعقد اجتماع رفيع املستوى الستعراض منتص  املدة.الرة امللذلك االجتماع، و 

 االحتياجات من املوارد 
االحتياجات من املوارد املالية حسب مصدر التمويل هلذا اجملال. ويبّين اجلدول   2-4و    1-4 اجلدوالن  ّين بي -67
 لتقدمي اخلدمات.  املتعلقة بذلك اللزمةاملوارد البشرية  4-3
 

 1-4اجلدول 
 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق  

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااااااافاااااااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 2019لعام 
الاااااااتاااااااغاااااااريات يف  

 الوالايت

 التغري يف املوارد
امليزانياااة املقرتحاااة  

 2020 لعام 
الااااااااتااااااااغااااااااريات  

 األخرى
جماااااااااااااااامااااااااااااااااوع  

 النسبة املئوية للتغري التغريات
        فئة اإلنفاق الفرعية

  406,9   100,0   406,9   406,9     الو ائ 
  2,6   100,0   2,6   2,6     األخرىفّي تكالي  املو 

  0,4   100,0   0,4   0,4     الضيافة
  2,8   100,0   2,8   2,8     االستشاريون
  6,9   100,0   6,9   6,9     سفر املمثلّي
  10,3   100,0   10,3   10,3     سفر املو فّي

  2,1   100,0   2,1   2,1     اخلدمات التعاقدية
  1,8   100,0   1,8   1,8     مصروفات التشغيل العامة

  1,9   100,0   1,9   1,9     اللوازم واملواد
  2,8   100,0   2,8   2,8     األاثث واملعدات

  0,6   100,0   0,6   0,6     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  439,1   100,0  439,1   439,1     اجملموع
  406,9   100,0   406,9   406,9     الو ائ 

  32,2   100,0   32,2   32,2     غري الو ائ 
  439,1   100,0   439,1   439,1     اجملموع
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 2-4اجلدول 
 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 التمويلمصادر 
غري خمصاااصاااة  املساااامهات 

 دعم الربامج  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة

املسااااامهات املخصااااصاااااة  
الااااااااغاااااااارض املااااااااقاااااااادمااااااااة  

 التعاون التقين للمؤسسة  
امليزانياااااة املقرتحاااااة  

 2020 لعام 
       فئة اإلنفاق الفرعية

  986,1    -    -   53,2   526,0   406,9  الو ائ 
23   2,6  املو فّي األخرىتكالي   ,6   6,2   -    -    41,4  
  9,0    -    -   1,0   7,6   0,4  الضيافة

  9,4    -    -   6,6    -   2,8  االستشاريون
  6,9    -    -    -    -   6,9  سفر املمثلّي
  34,4    -    -   24,1    -   10,3  سفر املو فّي
  6,9    -    -   4,8    -   2,1  التعاقديةاخلدمات 

  6,0    -    -   4,2    -   1,8  مصروفات التشغيل العامة
  6,2    -    -   4,3    -   1,9  اللوازم واملواد

  10,0    -    -   7,2    -   2,8  األاثث واملعدات
  0,6    -    -    -    -   0,6  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   116,9 1    -    -   111,6   566,2   439,1  اجملموع
 3-4اجلدول 

 هم االحتياجات من املوارد البشرية حسب مصدر التمويل وفئة املوظفني ورتب
 )عدد الو ائ (

 

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 الفرعي

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
– – – – – 1 – – 1 – – – – 1 

 5 3 – 3 – 2 – 1 – – 1 – – – امليزانية العادية
 – – – – – – – – – – – – – –  دعم الربامج

 6 3 – 3 – 3 – 1 1 – 1 – – – موعجملا
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 التوجيه التنفيذي واإلدارة -ا   سادس
 مكتب املديرة التنفيذية 

  ويشمل يف ذلك انئب املدير التنفيذي، ويدعمها التوجيه التنفيذي واإلدارة،  مسؤوليةتتوىل املديرة التنفيذية  -68
ارجية، مبا يف ذلك مكاتب االتصال يف نيويورك  ات اخلالعلقشعبة  التقييم، و قسم  ، و اتذلك قسم االسرتاتيجية والسياس 

وامليزانية التوجيه العام للتنفيذ الفعال والك ء للخطة االسرتاتيجية وبرانمج العمل  ةالتنفيذي ةاملدير  وتوفروبروكسل. 
ومكاتب  عضاء  مع الدول األالوكالة  وئل األمم املتحدة. وإضافة إىل ذلك، ينسق املكتب التنفيذي علقات  لسنويّي ملا

وبراجمها وصناديقها ووكاالهتا والشركاء اآلخرين يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة للموئل على نطاق األمم املتحدة 
نة أداء مهام ون وستدعم الوحدات املكوالوالايت األخرى ذات الصلة.  ، 2030عام املنوومة، وخطة التنمية املستدامة ل

 أدانه.املوصوف و النحعلى ، واإلدارةالتنفيذي التوجيه 
وبقية املنومة؛ العليا ‘ توفري التوجيه االسرتاتيجي العام لإلدارة 1تقوم وحدة االسرتاتيجية واملعرفة مبا يلي: ’  -69
قيادة املبادرات االسرتاتيجية، مبا يف ذلك وضع اخلطة االسرتاتيجية والربامج الرئيسية وتنفيذها ورصدها؛   ‘ 2’ و
داد تقارير املؤسسة عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، وكذلك قيادة  لربامج، مبا يف ذلك إعتنسيق رصد املؤسسة/ا ‘ 3’ و

‘ توفري التوجيه االسرتاتيجي وإدارة تنفيذ اسرتاتيجية موئل األمم املتحدة 4’ وتعميم اإلدارة القائمة على النتائج؛ 
اصل االجتماعي لكفالة والرقمية ووسائل التو   مع مواءمة مجيع املنصات مبا يشمل الوسائط املطبوعة  للتصاالت والدعوة

سيما فيما يتعلق بواليته، واخلطة احلضرية اجلديدة،  زايدة الوعي والفعالية والوضوح بشأن دور موئل األمم املتحدة ال
ركة  ‘ تنسيق مبادرات تعبئة املوارد فضل عن إقامة شراكات اسرتاتيجية، مبا يشمل مشا5وأهداف التنمية املستدامة؛ و’ 

‘ توفري التوجيه والتنسيق 7‘ إسداء املشورة إىل املديرة التنفيذية بشأن اجتاهات االبتكار وفرصه؛ و’ 6القطاع اخلاص؛ و’ 
‘ تويل قيادة تنويم موئل األمم املتحدة 8االسرتاتيجيّي العامّي بشأن التقارير الرئيسية والبياانت احلضرية العاملية؛ و’ 

 احلضرية املستدامة. احللول واالبتكار بشأنعامليا للتميز  بوصفه مركزا
وحتسّي نوم    موئل األمم املتحدةختطيط وتنسيق أنشطة التقييم يف  ة عن  ياملسؤولاملستقلة  التقييم    تتوىل وحدةو  -70

 ، بدعم من املقينمّي اخلارجيّي،الوحدةدير  مبا يتماشى مع معايري ومقاييس التقييم يف منوومة األمم املتحدة. وستالتقييم  
 والتناسقذات األمهية االسرتاتيجية للمنومة فيما يتعلق بفعالية التنمية واألداء التنويمي    املسائلتقييمات مؤسسية لتقييم  

.  2020التقييمات الذاتية اليت ستجريها املكاتب املعنية يف عام  الوحدة  وإضافة إىل ذلك ستدعم    .املعياري والتشغيلي
 وتتب ع تنفيذ توصيات التقييم.ستخدام التقييمات العمليات املتابعة ستواصل الوحدة و 

 االحتياجات من املوارد 
حسب مصدر التمويل هلذا اجملال. وترد يف االحتياجات من املوارد املالية  2-5و  1-5ترد يف اجلدولّي  -71

 ات.لتقدمي اخلدم املتعلقة بذلك اللزمةاملوارد البشرية  3-5اجلدول 
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 1-5اجلدول 
 لية حسب فئة اإلنفاقاملوارد املا االحتياجات من 

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااااااافاااااااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 التغري يف املوارد
امليزانياااة املقرتحاااة  

 2020 لعام 
الااااااااااااتااااااااااااغااااااااااااريات  

 جمموع التغريات األخرى
املئويااة  النسااااااااااااابااة 
 للتغري

        فئة اإلنفاق الفرعية
  201,6 4   100,0   201,6 4   201,6 4     الو ائ 

  511,2   100,0   511,2   511,2     تكالي  املو فّي األخرى
  6,6   100,0   6,6   6,6     الضيافة

  392,0   100,0   392,0   392,0     االستشاريون
  33,1   100,0   33,1   33,1     املمثلّيسفر 

  367,3   100,0   367,3   367,3     فّيسفر املو 
  88,7   100,0   88,7   88,7     اخلدمات التعاقدية

  233,4   100,0   233,4   233,4     مصروفات التشغيل العامة
  42,1   100,0   42,1   42,1     اللوازم واملواد

  128,3   100,0   128,3   128,3     األاثث واملعدات
  27,9   100,0   27,9   27,9     (املنفقة) سامهاتوامل املنح 

  032,2 6   100,0  032,2 6   032,2 6     اجملموع
  201,6 4   100,0   201,6 4   201,6 4     الو ائ 

  830,6 1   100,0   830,6 1   830,6 1     غري الو ائ 
  032,2 6   100,0   032,2 6   032,2 6     اجملموع
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 2-5اجلدول 

 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 مصادر التمويل
خصااصااة  امل املساامهات غري 

 الربامج دعم  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 
املساااااااااامهات املخصاااااااااصاااااااااة  
 التعاون التقين الغرض املقدمة للمؤسسة  

يزانياااااة املقرتحاااااة  ملا
 2020 لعام 

       فئة اإلنفاق الفرعية
  201,6 4    -    -   256,0   320,3 1   625,3 2  الو ائ 

  511,2    -   339,7   29,7   129,1   12,7  تكالي  املو فّي األخرى
  6,6    -    -   4,6    -   2,0  الضيافة

  392,0    -   258,0   59,9   48,4   25,7  االستشاريون
  33,1    -    -    -    -   33,1  سفر املمثلّي
  367,3    -   95,0   164,9   36,7   70,7  سفر املو فّي

  88,7    -    -   34,5   39,4   14,8  اخلدمات التعاقدية
  233,4    -   82,3   55,1   72,4   23,6  مصروفات التشغيل العامة

  42,1    -    -   23,8   8,1   10,2  املواداللوازم و 
  128,3    -    -   84,6   8,7   35,0  األاثث واملعدات

  27,9    -   25,0    -    -   2,9  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   032,2 6    -   800,0   713,1   663,1 1   856,0 2  اجملموع
 3-5اجلدول 

 هم مويل وفئة املوظفني ورتبالبشرية حسب مصدر الت االحتياجات من املوارد
 )عدد الو ائ (

 

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 الفرعي

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
– 1 2 – 5 3 3 1 15 – 6 – 6 21 

 7 3 – 3 – 4 – 1 – 2 1 – – 1 امليزانية العادية
 3 2 – 2 – 1 – – – 1 – – – –  الربامجدعم 

 31 11 – 11 – 20 1 3 3 8 1 2 1 1 اجملموع
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 العملبرانمج   -ا  سابع
 ومنجزاهتا املستهدفة أطر الربامج الفرعية

 الريفية  -عرب السلسلة احلضرية والفقر يف اجملتمعات احمللية  ة املكانيعدم املساواة : احلد من 1الربانمج الفرعي  
 

  

 اهلدف -ألف
احمللية وداخلها واحلد من يهدف هذا الربانمج الفرعي إىل املسامهة يف احلد من عدم املساواة بّي اجملتمعات  -72

 .ةالريفي - ة احلضريعرب السلسلة الفقر يف اجملتمعات احمللية 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة -ابء
ى الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان(؛  )القضاء عل 1يتواءم هذا اهلدف مع أهداف التنمية املستدامة  -73

)ضمان   3 غذائي والتغذية احملسننة وتعزيز الزراعة املستدامة(؛ واهلدف)القضاء على اجلوع وتوفري األمن ال 2 واهلدف
)ضمان أن تتاح للجميع ُسبل متكافئة   4ع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار(؛ واهلدف متتع اجلمي

 اجلنسّي ومتكّي )حتقيق املساواة بّي  5عليم اجليد وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع(؛ واهلدف  للحصول على الت
صرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة(؛  )كفالة توافر املياه وخدمات ال 6كل النساء والفتيات(؛ واهلدف 

)إقامة    9 ديثة املوثوقة واملستدامة(؛ واهلدف)كفالة حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احل  7واهلدف  
)احلد من عدم   10(؛ واهلدف ز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكاربىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفي

)جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على   11املساواة داخل البلدان وفيما بينها(؛ واهلدف 
أجل حتقيق التنمية  )التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال يهمنش فيها أحد من  16ومستدامة(؛ واهلدف الصمود 

ؤسسات فعالة وخاضعة للُمساَءَلة وشاملة للجميع على  املستدامة، وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء م
 لعاملية وتنشيطها من أجل التنمية املستدامة(.)تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة ا  17مجيع املستوايت(؛ واهلدف 

 2020قررة لعام أضواء على إحدى النتائج امل -  جيم
 تعزُّز متتع الرجال والنساء ابحلقوق املتصلة ابألراضي يف العامل العريب 

األراضي واملؤسسات تزايد إقرار اجلهات الفاعلة يف قطاع األراضي يف املنطقة العربية، كاملهنيّي املتخصصّي يف   -74
  راضي واستغلهلا والتحكم فيها تشكل عنصراا احلكومية واألكادميية ومنومات اجملتمع املدين، أبن ُسبل احلصول على األ

 من عناصر التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة وإحلل السلم واالستقرار وإعمال حقوق اإلنسان.  أساسياا 
، يسنر موئل األمم املتحدة، من خلل الشبكة العاملية لوسائل  2018 عام إىل  2016ويف الفرتة من عام  -75

ومنومة األغذية والزراعة، إرساء مبادرة األراضي العربية اليت تعمل كمنتدى تلتقي فيه  البنك الدويل  استغلل األراضي و 
من أجل التعاون وبناء القدرات على وضع اجلهات الفاعلة يف قطاع األراضي واجلهات املعنية هبذا القطاع يف املنطقة 

 ايت املتصلة ابألراضي. وتنفيذ حلول مبتكرة وشاملة للجميع يتسىن هبا التصدي للتحد
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، قام موئل األمم املتحدة والشبكة العاملية لوسائل االستغلل  2018إىل عام  2016ويف الفرتة من عام  -76
بتكيي  وجتريب وسائل شاملة مراعية للعتبارات اجلنسانية وتفي ابلغرض الستغلل األراضي يف العراق  (5)لألراضي

بنجاح سّي حقوق األيزيديّي يف األراضي. وابستخدام هذه األدوات، أعيد  من أجل إثبات قدرة تلك الوسائل على حت
يف قضاء سنجار. وُأصدرت شهادات   تلبلدامن القرى وا 15من األيزيديّي املشردين يف  10 000توطّي أكثر من 

ليها وخطوة  وكانت تلك ابلنسبة للعديد منهم أول وثيقة حيازة حيصلون عأسرة معيشية،  1 312اإلشغال ملا جمموعه  
ولت اجملتمعات احمللية قيادة العملية، مما شجع االعتماد على الذات حنو احلصول على سندات امللكية الكاملة. وقد ت

 اون مع السلطات.وعزز التع
ج يتمثل التحدي يف دعم بناء قدرات املؤسسات املعنية إبدارة األراضي يف املنطقة العربية على تطبيق هنُ و  -77

الشبكة  قَبل يع ومراعية للعتبارات اجلنسانية، مبا يتسق مع تلك املوضوعة من ألراضي شاملة للجموأدوات متعلقة اب
 العاملية لوسائل استغلل األراضي.

، من خلل 2020ويف عام  2019عام سيعمل موئل األمم املتحدة، بداية من تجابة هلذا التحدي، واس -78
ات اإلقليمية والوطنية واحمللية املسؤولة عن إدارة األراضي على تطبيق مبادرة األراضي العربية على بناء قدرات املؤسس

ة، متاشيا مع ما وضعته الشبكة العاملية لوسائل استغلل  هج الشاملة للجميع واملراعية للعتبارات اجلنسانيوالنُ األدوات 
 األراضي.
سيوسنع موئل األمم املتحدة نطاق شراكاته يف املنطقة، ال سيما مع اجلهات املاحنة واملؤسسات    2020ويف عام   -79

اجتماعات أفرقة خرباء. وسيضطلع أيضا بعقد حلقات عمل بشأن بناء القدرات األكادميية والقطاع اخلاص، من خلل  
املتحدة اخلدمات االستشارية التقنية على الصعيد القطري من  وإذكاء الوعي وإنتاج املواد التقنية. وسيقدم موئل األمم 

أجل تنفيذ أدوات شاملة ومراعية للعتبارات اجلنسانية الستغلل األراضي. وسيجري تقاسم اخلربات والدروس املستفادة  
وسيعزز  رى.  مع أصحاب املصلحة يف املنطقة لتسرتشد هبا أعمال االستنساخ يف بلدان أخمن مشروع العراق التجرييب  

يف اجملال اإلمنائي يف مواجهة التحدايت املتعلقة ابألراضي  املختلفة  ذلك تواؤم واتساق النهج اليت تتبعها اجلهات الفاعلة  
 يف املنطقة.

أن تسهم املنجزات املستهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة املتوخاة، وهي حتسّي قدرة املؤسسات  ومن املتوقع  -80
ضي على تنفيذ وإدارة النهج املتعلقة ابألراضي واألدوات املرتبطة هبا اليت تفي ابلغرض، مبا يف ذلك  املعنية إبدارة األرا

األدوات املتعلقة ابألراضي الشاملة للجميع واملراعية للعتبارات اجلنسانية اليت تعزز املساواة يف التمتع ابحلقوق املتصلة  
 الريفية يف الدول العربية. ابألراضي يف املناطق احلضرية وضواحيها واملناطق

على حتق ق النتيجة، إذا حتققت، األثر يف ست مؤسسات معنية إبدارة األراضي يف   لومن األدلة اليت ستدل -81
 ج الشاملة للجميع واملراعية للعتبارات اجلنسانية. الدول العربية اليت تنفذ األدوات والنهُ 

 حنو بلوغ اهلدف بشكل مجاعي. 2020عام  وسوف تثبت النتيجة، إذا حتققت، التقدم احملرز يف -82
 

__________ 

، شريكاا  80تعمل الشبكة العاملية لوسائل استغلل األراضي، اليت يستضي  موئل األمم املتحدة أمانتها، يف مجيع أحناء العامل مع   (5)
ت من خلفيات خمتلفة: املهنيون املتخصصون يف األراضي، ومؤسسات التدريب والبحث، ومنومات اجملتمع املدين يف وتستمد اخلربا

 املناطق احلضرية والريفية.
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 مقاييس األداء
 

 
 سيواصل الربانمج الفرعي االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.و  -83

 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  -  دال
  2020-2018للفرتة  حسب الفئة والفئة الفرعية، ، املستهدفةميع املنجزات قائمة جبأدانه ترد يف اجلدول  -84
 يف حتقيق اهلدف املذكور أعله. ستسهم اليت 
 

 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     توليد املعارف ونقلها -ابء 
 32    التقين )عدد املشاريع(التعاون امليداين و مشاريع  
 51    احللقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية )عدد األايم( 
 2    املنشورات )عدد املنشورات(  
 13    املواد التقنية )عدد املواد( 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة

     الفنيةاملنجزات املستهدفة  -جيم 

     ورة والدعوة التشاور واملش 

     الرئيسيةقواعد البياانت واملواد الفنية  

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعلمية 
     العلقات اخلارجية والعلقات مع وسائط اإلعلم 
     طاملنصات الرقمية واحملتوى املتعدد الوسائ 

 
 االحتياجات من املوارد 

االحتياجات من املوارد املالية حسب مصدر التمويل هلذا اجملال. وترد يف  2-7و  1-7ترد يف اجلدولّي  -85
 االحتياجات البشرية املتعلقة بذلك اللزمة لتقدمي اخلدمات. 3-7اجلدول 

2 4 6
0
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ية عدد املؤسسات املعنية إبدارة األراضي يف الدول العربية اليت تنفذ األدوات والنهج الشاملة للجميع واملراع
لالعتبارات اجلنسانية
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 1-6اجلدول 
 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق  

  دوالرات الوالايت املتحدة( )آبالف

 العنصر
  نااااااافاااااااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 التغري يف املوارد
امليزانياااة املقرتحاااة  

 2020 لعام 
الااااااااااااتااااااااااااغااااااااااااريات  

 جمموع التغريات األخرى
النسااااااااااااابااة املئويااة  

 للتغري
  177,9 5   100,0   177,9 5   177,9 5     اإلنفاق الفرعيةفئة 

  643,1 14   100,0   643,1 14   643,1 14     الو ائ 
  24,3   100,0   24,3   24,3     تكالي  املو فّي األخرى

  569,6 4   100,0   569,6 4   569,6 4     الضيافة
   -   100,0    -    -     االستشاريون
  648,1 3   100,0   648,1 3   648,1 3     سفر املمثلّي

  629,6 4   100,0   629,6 4   629,6 4     ر املو فّيسف 
  060,2 6   100,0   060,2 6   060,2 6     اخلدمات التعاقدية

  194,6 1   100,0   194,6 1   194,6 1     مصروفات التشغيل العامة
  106,0 1   100,0   106,0 1   106,0 1     واملواداللوازم 

  348,9 13   100,0   348,9 13   348,9 13     األاثث واملعدات
  402,3 54   100,0  402,3 54   402,3 54     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  177,9 5   100,0   177,9 5   177,9 5     اجملموع
  224,4 49   100,0   224,4 49   224,4 49     الو ائ 

  402,3 54   100,0   402,3 54   402,3 54     غري الو ائ 
  177,9 5   100,0   177,9 5   177,9 5     اجملموع
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 2-6اجلدول 

 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 مصادر التمويل
خصاصاة  امل املساامهات غري 

 ربامج دعم ال امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 

املسااامهات املخصااصااة  
الااااااغاااااارض املااااااقاااااادماااااااة  

 التعاون التقين   للمؤسسة 
املايازاناياااااااة املاقارتحاااااااة  

 2020 لعام 
       فئة اإلنفاق الفرعية

  177,9 5    -    -   592,3   793,1 1   792,5 2  الو ائ 
  643,1 14   141,4 8   426,2 6   30,6   31,8   13,1  تكالي  املو فّي األخرى

  24,3    -    -   17,0    -   7,3  افةالضي 
  569,6 4   773,0 1   641,4 2   78,2   43,5   33,5  االستشاريون
   -    -    -    -    -    -  سفر املمثلّي
  648,1 3   824,5 1   717,4 1   53,7   29,5   23,0  سفر املو فّي

595 2   31,9   53,0   13,7  اخلدمات التعاقدية ,2   1 971,8   4 629,6  
  060,2 6   639,9 3   319,0 2   23,4   67,9   10,0  مصروفات التشغيل العامة

  194,6 1   486,4   677,1   17,2   6,5   7,4  اللوازم واملواد
  106,0 1   840,1   242,1   11,6   7,2   5,0  األاثث واملعدات

  348,9 13   626,3 7   678,7 5    -    -   43,9  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   402,3 54   303,4 26   261,1 22   855,9   032,5 2   949,4 2  اجملموع
 3-6اجلدول 

 مصدر التمويل وفئة املوظفني ورتبهم االحتياجات من املوارد البشرية حسب 
 )عدد الو ائ (

 

  لفئات املتصلة هبا اخلدمات العامة وافئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 الفرعي

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
– - 1 1 6 2 5 2 17 – 3 – 3 20 

 13 4 – 4 – 9 1 2 3 1 1 1 – - امليزانية العادية
 4 1 – 1 – 3 – – – 3 – – – –  دعم الربامج

 37 8 – 8 - 29 3 7 5 10 2 2 - - اجملموع
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 تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطي : 2الربانمج الفرعي  
 

  

 اهلدف - ألف
 حتقيقه هو تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق.اهلدف الذي يسهم هذا الربانمج الفرعي يف  -86

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - ابء
املستدامة )القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان(؛  أهداف التنمية من  1اهلدف يتواءم اهلدف مع  -87

)حتقيق   5الزراعة املستدامة(؛ واهلدف  )القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسننة وتعزيز 2 واهلدف
خدمات  حصول اجلميع بتكلفة ميسورة علىضمان )  7املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي كل النساء والفتيات(؛ واهلدف 

)تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة   8واهلدف الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة(؛ 
)إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع   9 واهلدف واملنتجة، وتوفري العمل اللئق للجميع(؛الكاملة 
عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها(؛  أوجه )احلد من  10البتكار(؛ واهلدف الشامل للجميع، وتشجيع ااملستدام 
  13 واهلدف ع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة(؛)جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجمي 11واهلدف 

تنشيط الشراكة العاملية من  )تعزيز وسائل التنفيذ و  17واهلدف )اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرين املناخ وآاثره(؛ 
 .أجل حتقيق التنمية املستدامة(

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  -  جيم
 مبادرة ازدهار املدن :تحول يف املدن وتنميتها املستدامةدْفع االبتكار عملية ال 

واالستشارية اليت يقدمها إىل الدول األعضاء  ، وسنع موئل األمم املتحدة نطاق اخلدمات التقنية  2018يف عام   -88
دام يف جمال تنفيذ مبادرة ازدهار املدن لتشمل رصد تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلضرية اجلديدة ابستخ

ع  مدينة أو جتمن  530، كان أكثر من 2018مؤشرات أساسية وسياقية مرتكزة على التحليل املكاين. وحبلول عام 
عامل قد انضم إىل املبادرة وكانت هذه املدن والتجمعات احلضرية تستفيد من هذه األداة املوضوعة ألغراض حضري يف ال

كسيك، على سبيل املثال، لرصد أدائها وتقييم األثر الناجم  القياس وصياغة السياسات. وتستخدمها بلدايت يف امل
تنمية املستدامة واخلطة احلضرية اجلديدة على حنو عن رصد املوارد، ولتنسيق وتنفيذ ورصد عمليات حتقيق أهداف ال

 أفضل. 
دن اليت من يتمثل التحدي يف تلبية الطلب املتزايد من الدول األعضاء على البياانت اإلحصائية املتعلقة ابملو  -89

ام نها من تطبيق احللول املرتكزة على األدلة ورصد مستوى رخائها واستدامتها بطريقة علمية ابستخدشأهنا أن متكن 
 مبادرة ازدهار املدن.

، بتحسّي منهجية مبادرة ازدهار  2020واستجابة هلذا التحدي، سيقوم موئل األمم املتحدة، فيما يتعلق بعام   -90
بديلة لتوليد البياانت واملعلومات غري املتوافرة حمليا للمدن، مبا يف ذلك حتليلت العناصر  املدن، وابستحداث وسائل
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مم املتحدة القيمة املضافة اليت ُتسهم هبا املبادرة، وذلك بتوسيع استخدام قاعدة البياانت املكانية. وسيثبت موئل األ
استشارية وخدمات لبناء القدرات لفائدة املدن اخلاصة أبفضل املمارسات، وإعداد أدوات تقنية، وتقدمي خدمات 
ملعلومات والقدرات اللزمة للقيام بتدخلت املهتمة ابملشاركة يف املبادرة. واملدن اليت كانت يف السابق تفتقر إىل ا

ت  نت البياانالسياسات احلضرية القائمة على األدلة أصبحت اآلن تعتمد على هذه املبادرة. فعلى سبيل املثال، مك  
من خطط املدن القائمة على األدلة يف املكسيك. ويف كولومبيا،   100واملعلومات املستمدة من املبادرة من إعداد 

 على أساس استنتاجات املبادرة.الذي خيصها مدينة بوكارامانغا أن تعيد وضع خمطط املدينة العام  استطاعت
التوسع ق النتيجة املتوخاة، وهي حتسّي الدراية مبسائل  أن تسهم املنجزات املستهدفة املقررة يف حتقيومن املتوقع   -91

 أجل صياغة سياسات مرتكزة على األدلة.الصعيد احمللي والوطين والعاملي من كل من املستدام على  احلضري 
مدينة ابستخدام مبادرة ازدهار املدن يف   700على حتق ق النتيجة، إذا حتققت، قيام  لومن األدلة اليت ستدل -92

لة وتصورات املدن وخطط العمل دوحتديد خطوط األساس وصياغة السياسات احلضرية القائمة على األالتشخيص 
 الطويلة األجل.

 حنو بلوغ اهلدف بشكل مجاعي. 2020النتيجة، إذا حتققت، التقدم احملرز يف عام وسوف تثبت  -93
 مقاييس األداء

 
ملنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته االسرتشاد جبميع الوالايت ايف  الفرعيالربانمج سيستمر هذ  -94

 املستهدفة.
 

 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  -دال 
  2020-2018للفرتة  ، حسب الفئة والفئة الفرعية، ميع املنجزات املستهدفةقائمة جبأدانه ترد يف اجلدول  -95
 . اهلدف املذكور أعلهستسهم يف بلوغ اليت 
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املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     توليد املعارف ونقلها -ابء 
 37    مشاريع التعاون امليداين والتقين )عدد املشاريع( 
 74    احللقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية )عدد األايم( 
 2    نشورات )عدد املنشورات( امل 
 21    املواد التقنية )عدد املواد( 

     املعدودةاملنجزات املستهدفة غري 

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     التشاور واملشورة والدعوة  

     الرئيسيةقواعد البياانت واملواد الفنية  

     لاملنجزات املستهدفة يف جمال االتصا -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعلمية 
     والعلقات مع وسائط اإلعلمالعلقات اخلارجية  
     املنصات الرقمية واحملتوى املتعدد الوسائط 

 
 االحتياجات من املوارد 

أما املوارد  هلذا اجملال. االحتياجات من املوارد املالية حسب مصدر التمويل  2-7و 1-7ترد يف اجلدولّي  -96
 . 3-7اجلدول البشرية املتعلقة بذلك اللزمة لتقدمي اخلدمات فهي مبيننة يف 

 
 1-7اجلدول 

 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق  
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااافاااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 املوارديف التغري 
امليزانيااااااة املقرتحااااااة  

 جمموع التغريات التغريات األخرى 2020 لعام 
النسااااااااابة املئوية  

 للتغري
        فئة اإلنفاق الفرعية

  802,7 4   100,0   802,7 4   802,7 4     الو ائ 
  383,2 14   100,0   383,2 14   383,2 14     تكالي  املو فّي األخرى

  14,8   100,0   14,8   14,8     الضيافة
  658,5 4   100,0   658,5 4   658,5 4     االستشاريون
   -   100,0    -    -     سفر املمثلّي
  582,0 3   100,0   582,0 3   582,0 3     سفر املو فّي

  050,7 3   100,0   050,7 3   050,7 3     اخلدمات التعاقدية
  174,1 7   100,0   174,1 7   174,1 7     العامةمصروفات التشغيل 
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 العنصر
  نااافاااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 املوارديف التغري 
امليزانيااااااة املقرتحااااااة  

 جمموع التغريات التغريات األخرى 2020 لعام 
النسااااااااابة املئوية  

 للتغري
  813,6   100,0   813,6   813,6     اللوازم واملواد

  284,9 1   100,0   284,9 1   284,9 1     األاثث واملعدات
  394,1 16   100,0   394,1 16   394,1 16     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  158,6 56   100,0  158,6 56   158,6 56     اجملموع
  802,7 4   100,0   802,7 4   802,7 4     الو ائ 

  355,9 51   100,0   355,9 51   355,9 51     غري الو ائ 
  158,6 56   100,0   158,6 56   158,6 56     اجملموع
 

 
 2-7اجلدول 

 ويلاملالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التماالحتياجات من املوارد 
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 مصادر التمويل
خصاصاة  امل املساامهات غري 

 دعم الربامج  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 

املسااامهات املخصااصااة  
الااااااغاااااارض املااااااقاااااادماااااااة  

 التعاون التقين   للمؤسسة 
املايازاناياااااااة املاقارتحاااااااة  

 2020 لعام 
       اإلنفاق الفرعيةفئة 

  127,7 6    -    -   989,2   782,0 1   356,5 3  الو ائ 
  350,2 8   189,4 6   095,0 2   23,8   31,8   10,2  تكالي  املو فّي األخرى

  26,7    -    -   18,7    -   8,0  الضيافة
  515,7 2   301,9 1   071,7 1   69,0   43,5   29,6  االستشاريون
   -    -    -    -    -    -  سفر املمثلّي
  773,6 1   134,9 1   540,5   48,1   29,5   20,6  سفر املو فّي

  758,9 1   182,6 1   478,0   31,7   53,0   13,6  اخلدمات التعاقدية
  740,5 3   920,5 2   720,5   22,1   67,9   9,5  مصروفات التشغيل العامة

  507,4   343,8   131,3   18,1   6,5   7,7  اللوازم واملواد
  883,6   680,6   173,4   15,7   7,2   6,7  األاثث واملعدات

  943,2 12   420,5 11   487,9 1    -    -   34,8  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   627,5 38   174,2 25   698,3 6   236,4 1   021,4 2   497,2 3  اجملموع
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 3-7اجلدول 
 وارد البشرية حسب مصدر التمويل، وفئة املوظفني، ورتبهم االحتياجات من امل
 )عدد الو ائ (

 

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 الفرعي

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين حملليةا

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
 -   -   -   2   4   2   2   -   10   -   6   -   6   16  

  16   5   -   5   -   11   2   3   3   2   1   -   -   -  امليزانية العادية
  3   1   -   1   -   2   -   -   -   2   -   -   -   -   دعم الربامج

  35   12   -   12   -   23   2   5   5   8   3   -   -   -  اجملموع
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 تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية : 3الربانمج الفرعي  
 

 
  

 اهلدف - ألف
اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسّي البيئة احلضرية  هو تعزيز    هذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه  يسهماهلدف الذي   -97

 .على حنو متكامل على مجيع املستوايت احلكومية والعمرانية

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - ابء
من أهداف التنمية املستدامة )القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل   1اهلدف مع اهلدف هذا يتواءم  -98

)ضمان توافر   6)ضمان متتنع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار(؛ واهلدف  3اهلدف و مكان(؛ 
صول اجلميع بتكلفة ميسورة )ضمان ح 7املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة(؛ واهلدف 

لنمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، )تعزيز ا  8واهلدف    على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة(؛
)إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز  9واهلدف والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل اللئق للجميع(؛ 

ميع  البشرية شاملة للج)جع ل املدن واملستوطنات    11التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار(؛ واهلدف  
  13)ضمان وجود أمناط استهلك وإنتاج مستدامة(؛ واهلدف  12واهلدف وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة(؛ 

)حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها   14)اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرين املناخ وآاثره(؛ واهلدف  
)محاية النوم اإليكولوجية الربنية وترميمها وتعزيز استخدامها    15هلدف  ية املستدامة(؛ واعلى حنو مستدام لتحقيق التنم

على حنو مستدام، وإدارة الغاابت على حنو مستدام، ومكافحة التصحر، ووق  تدهور األراضي وعكس مساره، ووق   
 يق التنمية املستدامة(.عاملية من أجل حتق)تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة ال  17فقدان التنوع البيولوجي(؛ واهلدف  

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  -  جيم
 ت: جزر سليماناهلزّاالقدرة على التكيف مع تغري املناخ وغريه من تعزُّز 
ضة بشدة للكوارث الطبيعية، مبا فيها  من الدول اجلزرية الصغرية النامية، معرن  العديدجزر سليمان، مثلها مثل  -99

 املناخ. وقد أقرت احلكومة بشدة وتزايد قابلية اانت واجلفاف، اليت تفاقمت بسبب أتثري تغرين األعاصري والفيض
غري املخطط ع احلضري السريع  التوسسيما يف العاصمة هونيارا، بسبب   املستوطنات البشرية يف هذه اجلزر للتضرنر، وال 

 له وازدايد العشوائيات. 
 يث أجرى تقييماا حبلب احلكومة وقدم دعما استشاراي وتقنيا، ، لّبن موئل األمم املتحدة ط2016ويف عام  -100

 ملدى قابلية هونيارا للتضرر من آاثر تغري املناخ.
جزر سليمان مع موئل األمم املتحدة الحتمال أن يزيد تغري املناخ من حدنة الكوارث، عملت حكومة  ونوراا  -101

، اسرُتشد بنتائج تقييم مدى 2017و  2016مي ووضعت اسرتاتيجيات وإجراءات للتكي  مع تغري املناخ. ويف عا
لتضرر يف إعداد أول خطة هلونيارا للتكي  احلضري والعمل املناخي ابستخدام عملية ختطيط العمل التشاركية،  لقابلية  ال

 . 2017األمم املتحدة. وُوضعت الصيغة النهائية للخطة يف عام  بدعم تقين من موئل 
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تحدة خدمات استشارية إىل احلكومة، بتحديده فرصا واسرتاتيجيات ، قدم موئل األمم امل2018ويف عام  -102
لدعم تنفيذ خطة هونيارا للتكي  احلضري والعمل املناخي عن طريق عمليات التحليل والتخطيط التشاركية. وحصلت  

 من أجل التعجيل بتنفيذ خطة هونيارا للتكي  مليّي دوالر 4.4احلكومة على متويل من صندوق التكي  قدره 
احلضري والعمل املناخي، ابلرتكيز على بناء قدرة العشوائيات على الصمود يف وجه الوواهر املناخية. وجيري حاليا تنفيذ  

 ط اهلادئ وأفريقيا والبحر الكارييب. هذا النهج يف دول جزرية صغرية انمية أخرى يف احملي
يارا للتكي  احلضري والعمل املناخي من تنفيذ خطة هونلالقدرات التقنية  عدم كفاية  يف    يتمثلالتحدي  وكان   -103

 ت.اهلزاأجل تعزيز قدرهتا على التكي  مع تغري املناخ وغريه من 
، بتقدمي خدمات استشارية تقنية  2020واستجابة هلذا التحدي، سيقوم موئل األمم املتحدة، فيما يتعلق بعام   -104

احمللي لتنفيذ اإلجراءات واالسرتاتيجيات يف إطار خطة  ينة واجملتمع  ودورات تدريبية لتعزيز قدرات مسؤويل األحياء واملد
هونيارا للتكي  احلضري والعمل املناخي. وسيقدم املوئل الدعم التقين لتصميم وبناء شبكات تصري  مياه األمطار،  

ت يف مخسة  ل الفيضاانواحلواجز املستخدمة للسيطرة على الفيضاانت، ومرافق الصرف الصحي القادرة على حتم  
معات حملية. وإضافة إىل ذلك، سيقوم املوئل أيضا بتيسري إنشاء نوم جمتمعية مناسبة للتأهب للكوارث واإلنذار  جمت

 املبكر.
املنجزات املستهدفة املقررة يف حتقيق النتيجة املتوخاة، وهي حتسّي قدرات املسؤولّي  تسهمأن من املتوقع و  -105

وفقا خلطة هونيارا للتكي  احلضري والعمل  الصمود زيز القدرة على تعلزر سليمان احلكوميّي واجملتمعات احمللية يف ج
 املناخي.
على حتق ق النتيجة، إذا حتققت، قيام مخس عشوائيات بتنفيذ إجراءات واسرتاتيجيات   ل ومن األدلة اليت ستدل -106

 على مستوى اجملتمعات احمللية يف هونيارا.الصمود القدرة على 
 حنو بلوغ اهلدف بشكل مجاعي. 2020التقدم احملرز يف عام  ة، إذا حتققت،وسوف تثبت النتيج -107

 مقاييس األداء
 

 
 الربانمج الفرعي االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.وسيواصل   -108
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ات احمللية يف هونياراعدد العشوائيات اليت نّفذت إجراءات واسرتاتيجيات القدرة على الصمود على مستوى اجملتمع
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 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  -  دال
  2020-2018للفرتة حسب الفئة والفئة الفرعية،  ،نجزات املستهدفةاملترد يف اجلدول أدانه قائمة جبميع  -109
 حتقيق اهلدف املذكور أعله. ستسهم يف اليت 

 

 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     توليد املعارف ونقلها -ابء 
 28    لتعاون امليداين والتقين )عدد املشاريع(مشاريع ا 
 93    احللقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية )عدد األايم( 
 2    املنشورات )عدد املنشورات(  
 11    املواد التقنية )عدد املواد( 

     املعدودةاملنجزات املستهدفة غري 

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     التشاور واملشورة والدعوة  

     الرئيسيةقواعد البياانت واملواد الفنية  

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعلمية 
     والعلقات مع وسائط اإلعلمالعلقات اخلارجية  
     وى املتعدد الوسائطاملنصات الرقمية واحملت 

 
 االحتياجات من املوارد 

وترد يف  االحتياجات من املوارد املالية حسب مصدر التمويل هلذا اجملال.  2-8و 1-8ترد يف اجلدولّي  -110
 اخلدمات.املوارد البشرية املتعلقة بذلك اللزمة لتقدمي  3-8اجلدول 
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 1-8اجلدول 

 ة اإلنفاق  االحتياجات من املوارد املالية حسب فئ
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااافاااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 التغري يف املوارد
امليزانيااااااة املقرتحااااااة  

 جمموع التغريات التغريات األخرى 2020 لعام 
النسااااااااااااابااة املئويااة  

 للتغري
        فئة اإلنفاق الفرعية

712 6     الو ائ  ,7   6 127,7   100,0   6 127,7  
  350,2 8   100,0   350,2 8   350,2 8     تكالي  املو فّي األخرى

  26,7   100,0   26,7   26,7     الضيافة
  515,7 2   100,0   515,7 2   515,7 2     االستشاريون
   -   100,0    -    -     سفر املمثلّي
  773,6 1   100,0   773,6 1   773,6 1     سفر املو فّي

  758,9 1   100,0   758,9 1   758,9 1     اخلدمات التعاقدية
  740,5 3   100,0   740,5 3   740,5 3     مصروفات التشغيل العامة

  507,4   100,0   507,4   507,4     اللوازم واملواد
388   100,0   883,6   883,6     األاثث واملعدات ,6  

  943,2 12   100,0   943,2 12   943,2 12     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  627,5 38  100,0  627,5 38   627,5 38     اجملموع
  127,7 6   100,0   127,7 6   127,7 6     الو ائ 

  499,8 32   100,0   499,8 32   499,8 32     غري الو ائ 
  627,5 38   100,0   627,5 38   627,5 38     اجملموع
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 2-8اجلدول 

 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 مصادر التمويل
خصاصاة  امل املساامهات غري 

 دعم الربامج  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 

املسااامهات املخصااصااة  
قاااااادماااااااة  الااااااغاااااارض املاااااا 
 التعاون التقين للمؤسسة  

املايازاناياااااااة املاقارتحاااااااة  
 2020 لعام 

       فئة اإلنفاق الفرعية
  127,7 6    -    -   989,2   782,0 1   356,5 3  الو ائ 
  350,2 8   189,4 6   095,0 2   23,8   31,8   10,2  املو فّي األخرىتكالي  
  26,7    -    -   18,7    -   8,0  الضيافة

  515,7 2   301,9 1   071,7 1   69,0   43,5   29,6  االستشاريون
   -    -    -    -    -    -  سفر املمثلّي
  773,6 1   134,9 1   540,5   48,1   29,5   20,6  سفر املو فّي

  758,9 1   182,6 1   478,0   31,7   53,0   13,6  اخلدمات التعاقدية
  740,5 3   920,5 2   720,5   22,1   67,9   9,5  تشغيل العامةمصروفات ال
  507,4   343,8   131,3   18,1   6,5   7,7  اللوازم واملواد

  883,6   680,6   173,4   15,7   7,2   6,7  األاثث واملعدات
  943,2 12   420,5 11   487,9 1    -    -   34,8  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   627,5 38   174,2 25   698,3 6   236,4 1   021,4 2   497,2 3  اجملموع

 
 3-8اجلدول 

 املوظفني ورتبهم االحتياجات من املوارد البشرية حسب مصدر التمويل وفئة 
 )عدد الو ائ (

 

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 رعيالف 

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
 -   -   1   3   6   4   1   1   16   -   7   -   7   23  

  14   3   -   3   -   11   1   4   4   2   -   -   -   -  العاديةامليزانية 
  4   1   -   1   -   3   -   1   -   2   -   -   -   -   دعم الربامج

  41   11   -   11   -   30   2   6   8   10   3   1   -   -  اجملموع
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 األزمات احلضرية والتصدي هلاالعمل بفعالية على منع حدوث : 4الربانمج الفرعي  
 

  

 اهلدف - ألف
األزمات احلضرية  حدوث  عنتدابري مهذا الربانمج الفرعي يف حتقيقه هو تعزيز  يسهماهلدف الذي  -111

 هلا.  والتصدي 

 املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة - ابء
ضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل  من أهداف التنمية املستدامة )الق 1اهلدف مع اهلدف هذا يتواءم  -112

)تعزيز النمو االقتصادي  8املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي كل النساء والفتيات(؛ واهلدف )حتقيق  5 مكان(؛ واهلدف
)إقامة ُبىن   9املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل اللئق للجميع(؛ واهلدف 

)احلد من أوجه    10شجيع االبتكار(؛ واهلدف  رة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع، وتحتتية قاد
)جع ل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة   11عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها(؛ واهلدف 

)التشجيع   16 للتصدي لتغرين املناخ وآاثره(؛ واهلدف )اختاذ إجراءات عاجلة 13على الصمود ومستدامة(؛ واهلدف 
امة جمتمعات مساملة ال يُهمنش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإاتحة إمكانية وصول اجلميع إىل على إق

ئل  )تعزيز وسا 17العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستوايت(؛ واهلدف 
 ة املستدامة(.التنفيِذ وتنشيُط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمي

 2020أضواء على إحدى النتائج املقررة لعام  -  جيم
 إعادة التأهيل واسرتداد املأوى لألسر الضعيفة يف املوصل ابلعراق

تضررة من النزاع مع تنويم  ، دعم موئل األمم املتحدة املدن العراقية امل2018إىل عام    2014يف الفرتة من عام   -113
 العراق والشام، مبا فيها املوصل، ابحلد من ضع  النازحّي وأتمّي عودهتم الدائمة.الدولة اإلسلمية يف 

، واملعنون ”تقرير عن مدينة املوصل“، يف فهم  2016وأسهم املنشور الذي نشره موئل األمم املتحدة يف عام   -114
. ويقدم املنشور حتليل غري منحاز لعدة إشكاليات  2014ة ذلك التنويم عام  أفضل لتغرين املدينة منذ سقوطها يف قبض

 دفع الوافدين اجلدد إىل اإلقامة يف عشوائيات. سبقت استيلء التنويم عليها، كنقص املساكن املزمن الذي 
كن واملرافق ومنذ حترير املوصل، احتشدت فيها اجلهات الفاعلة يف اجملالّي اإلنساين واإلمنائي إلصلح املسا  -115
انزح إىل مدينتهم، لكن ما زال حنو   955 000والبىن التحتية هبدف تيسري عودة النازحّي. وقد عاد أكثر من  العامة
 انزح يعيشون يف  ل  روف نزوح طال أمدها.   300  000
األمم  ولتشجيع عودة من نزحوا داخل البلد واملسامهة يف ترميم أماكن اإليواء وإحياء سبل العيش، دعم موئل -116

مسكن حلقت هبا أضرار شديدة يف الزجنيلي، وهو حي يقع يف غرب  600إصلح أكثر من  2018املتحدة يف عام 
كة اجملتمعية يف املشروع مطلقة، نتيجة التشغيل املباشر للسكان يف إصلح مساكنهم. وإضافة  املوصل. وكانت املشار 
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  120لبناء مساكن متعددة الطوابق ومنخفضة التكلفة لفائدة    2018يف عام    أراضيإىل ذلك، عيننت السلطات احمللية  
تندات ملكيتهم املفقودة، وساعد يف أسرة ضعيفة. ودعم موئل األمم املتحدة أيضا أصحاب املساكن يف اسرتجاع مس

 تقدمي طلبات التعويض.
ادة إعمار املوصل“. ، أصدر موئل األمم املتحدة مادة تقنية معنونة ”إطار التخطيط األويل إلع2018ويف عام   -117

وعلى  اإلعمار يف املوصل والتخطيط لذلك، مع الرتكيز على املدينة القدمية،  إعادةوتقدم الوثيقة توجيهات شاملة بشأن  
وتستند املشاريع اليت تدعم التشريعات احلضرية والتخطيط احلضري والتنسيق وإعطائها األولوية، ابالشرتاك مع اليونسكو.  

اإلقرار املتزايد بوجوب تكامل اجلهود اإلنسانية واإلمنائية وجهود بناء السلم وضرورة تعاضدها. وسعياا إىل هذه املبادرة 
املتدنية يف العشوائيات وملساعدة السلطات احمللية، يقوم موئل األمم املتحدة حاليا بتجريب ملعاجلة الوروف املعيشية 

حي املوصل الغربية. وأنشئت جمالس للتنمية اجملتمعية، وأُنيطت مشروع لتحسّي األحوال يف حي التنك الذي يقع يف ضوا
 ط لدى األسر املعيشية املتضررة، ورصد النتائج.هبا مسؤولية حتديد االحتياجات ذات األولوية، وختطيط العمل، والتوس

اإلنسانية  يف حتسّي التنسيق بّي جهود االنتعاش وإعادة التأهيل اليت تبذهلا الوكاالت يتمثل التحدي وكان  -118
رات واإلمنائية يف املوصل بطريقة أتخذ يف احلسبان األولوايت اإلمنائية الفورية والطويلة األجل للعائدين عند تنفيذ املباد

 اإلنسانية واإلمنائية ومبادرات بناء السلم. 
ديدتّي ، إبطلق مبادرتّي ج2020واستجابة هلذا التحدي، سيقوم موئل األمم املتحدة، فيما يتعلق بعام  -119

تنفيذمها بطريقة منسقة تسرتشد إبطار التخطيط إلعادة إعمار املوصل.  وسيتمللتعاون التقين املتكامل يف املوصل، 
دامها يف مشروع إنعاش حضري قائم على املناطق، حُيدث التحول يف حي الريموك وحي املغرب إلعادة أتهيل وستتمثل إح

الثانوية، وجتديد إحدى املدارس. وسريكز املشروع ورفع مستوى البىن التحتية  ية،  املساكن وحديقة الريموك ذات القيمة الرمز 
 اخلدمات األساسية الضرورية اليت تقدمها للمجتمعات احمللية عن الثاين على تعزيز قدرات السلطات احمللية على حتسّي

األراضي واملمتلكات. وسيستخدم املوئل أداة  اإليرادات احمللية املتأتية من النوم الضريبية القائمة علىإدرار طريق زايدة 
حقق من السكن واحلقوق يف األراضي منوذج جمال احليازة االجتماعية يف حتديد املطالبات املتعلقة ابملمتلكات وعمليات الت

اد الفواتري واملمتلكات. وسيقد م الدعم التقين إىل السلطات احمللية يف إنشاء نوم تتسم ابلشفافية واملساءلة ألغراض إعد
 ها. وال أيخذ هذان املشروعان بوجود فاصل بّي العمل اإلنساينحتصيلومجع اإليرادات وإجراء حساابت اإليرادات اليت يتم  

 والعمل اإلمنائي، بل يستغلن الرتابط بّي العمل اإلنساين والتنمية والسلم واألمن كوسيلة لتغيري حياة السكان.
املقررة يف حتقيق النتيجة املتوخاة، وهي حتسّي التنسيق فيما بّي الوكاالت    ستهدفةامليتوقع أن تسهم املنجزات  و  -120

 تلبية احتياجات العائدين إىل املوصل يف جماالت املساعدة اإلنسانية والتنمية اإلنسانية واإلمنائية واملعنية ببناء السلم يف
 وبناء السلم. 

  حتققت، االستفادة الكاملة من آلية التنسيق اململوكة وطنياا  ل على حتق ق النتيجة، إذالومن األدلة اليت ستد -121
أعمال اإلنعاش وإعادة التأهيل وتكفل معاجلة التحدايت بطريقة تعاونية   توجه إلعادة إعمار املوصل. وهذه اآللية 

ر  حتسّي سبل احلصول على اخلدمات األساسية والسكن امليسو  ، ستشمل األدلة أيضاا 2020ومتكاملة. ويف عام 
حنو بلوغ اهلدف بشكل   2020التقدم احملرز يف عام التكلفة مع ضمان احليازة. وسوف تثبت النتيجة، إذا حتققت، 

 مجاعي.
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 مقاييس األداء
2018 2019 2020 
االفتقار إىل آلية تنسيق مملوكة وطنيا    

إلعااادة إعمااار املوصاااااااااااااااال من أجاال 
توجيااااااه أعمااااااال اإلنعاااااااش وإعااااااادة 

السااااااااااااااتجااباة التاأهيال، مباا يف ذلاك ا
املتسااااااااااااااماااااة إىل حاااااد كبري ابلطاااااابع 

املقاااااادمااااااة للعااااااائاااااادين اإلنساااااااااااااااااااااين 
املسااااااااااااااتفياادين من املنااازل اليت أعيااد 

 منزل 600أتهيلها، وعددها 

إنشااااااااااء آلية تنسااااااااايق مملوكة وطنيا إلعادة إعمار 
املوصااااااال من أجل توجيه أعمال اإلنعاش وإعادة 

االضاااطلع يف الوقت نفساااه إبصااالح و التأهيل؛  
 ضررة وتشييد منازل جديدةاملنازل املت

  الكاملة من آلية التنسااااااااايق اململوكة وطنياا االساااااااااتفادة  
إلعاااادة إعماااار املوصاااااااااااااااال من أجااال توجياااه أعماااال  
اإلنعااااش وإعاااادة التاااأهيااال، وضاااااااااااااماااان أن حتااادايت  
االساااااااااتجابة اإلنساااااااااانية والتنمية الطويلة األجل وبناء  
ااااااج بطريقة تعاونية ومتكاملة؛   السلم يف املوصل تعالااااااَ

سااااااااااّي ساااااااااابل حصااااااااااول العائدين على اخلدمات حت و 
 األساسية والسكن امليسور التكلفة مع ضمان احليازة 

  

 
  

 الفرعي االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به، اليت توفر اإلطار التشريعي ملنجزاته املستهدفة.  الربانمجوسيواصل   -122

 2020املنتهية يف عام املنجزات املستهدفة للفرتة  - ألف
  2020-2018، حسب الفئة والفئة الفرعية، للفرتة املنجزات املستهدفةأدانه قائمة جبميع يف اجلدول  ترد -123

 يف حتقيق اهلدف املذكور أعله. ستسهم اليت 

 الفئة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     املعارف ونقلهاتوليد  -ابء 
 28    مشاريع التعاون امليداين والتقين )عدد املشاريع( 
 42    احللقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية )عدد األايم( 
 2    املنشورات )عدد املنشورات(  
 9    املواد التقنية )عدد املواد( 

     املنجزات املستهدفة غري املعدودة

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     التشاور واملشورة والدعوة  

     املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 

     برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعلمية  

 االحتياجات من املوارد 
ر التمويل هلذا اجملال. وترد يف  االحتياجات من املوارد املالية حسب مصد 2-9و 1-9ترد يف اجلدولّي  -124
 املوارد البشرية املتعلقة بذلك اللزمة لتقدمي اخلدمات. 3-9اجلدول 
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 1-9اجلدول 
 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااافاااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 املوارد التغري يف
امليزانيااااااة املقرتحااااااة  

 جمموع التغريات التغريات األخرى 2020 لعام 
النسااااااااااااابااة املئويااة  

 للتغري
        فئة اإلنفاق الفرعية

  903,2 4   100,0   903,2 4   903,2 4     الو ائ 
  357,7 25   100,0   357,7 25   357,7 25     تكالي  املو فّي األخرى

  21,3   100,0   21,3   21,3     الضيافة
  415,6 6   100,0   415,6 6   415,6 6     االستشاريون
   -   100,0    -    -     سفر املمثلّي
  697,8 5   100,0   697,8 5   697,8 5     سفر املو فّي

  294,5 5   100,0   294,5 5   294,5 5     اخلدمات التعاقدية
  265,2 9   100,0   265,2 9   265,2 9     عامةمصروفات التشغيل ال

  741,1 1   100,0   741,1 1   741,1 1     اللوازم واملواد
  772,9 2   100,0   772,9 2   772,9 2     األاثث واملعدات

  666,8 22   100,0   666,8 22   666,8 22     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  136,1 84   100,0  136,1 84   136,1 84     اجملموع
  903,2 4   100,0   903,2 4   903,2 4     الو ائ 

  232,9 79   100,0   232,9 79   232,9 79     غري الو ائ 
  136,1 84   100,0   136,1 84   136,1 84     اجملموع

 
 
 
 
 
 

  



HSP/EB.1/2/Rev.1 

53 

 2-9اجلدول 
 ومصدر التمويلاالحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق 

  الف دوالرات الوالايت املتحدة(آب)

 مصادر التمويل
خصااصااة  امل املساامهات غري 

 دعم الربامج  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 

املساامهات املخصاصاة  
الاااااغااااارض املاااااقااااااادماااااااة  

 التعاون التقين للمؤسسة  
املايازاناياااااااة املاقارتحاااااااة  

 2020 لعام 
       فئة اإلنفاق الفرعية

  903,2 4    -    -   693,5   338,8 1   870,9 2  الو ائ 
  357,7 25   794,7 20   458,3 4   51,0   31,8   21,9  تكالي  املو فّي األخرى

  21,3    -    -   14,9    -   6,4  الضيافة
  415,6 6   833,5 1   385,6 4   107,1   43,5   45,9  االستشاريون
   -    -    -    -    -    -  سفر املمثلّي
  697,8 5   659,7 2   912,8 2   67,1   29,5   28,7  سفر املو فّي

  294,5 5   199,1 4   985,3   40,0   53,0   17,1  اخلدمات التعاقدية
  265,2 9   540,1 7   612,8 1   31,1   67,9   13,3  مصروفات التشغيل العامة

  741,1 1   985,3   722,9   18,5   6,5   7,9  اللوازم واملواد
  772,9 2   402,1 1   341,3 1   15,6   7,2   6,7  األاثث واملعدات

  666,8 22   117,1 20   506,4 2    -    -   43,3  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  136,1 84   531,6 59   925,4 18   038,8 1   578,2 1   062,1 3  اجملموع

 
 3-9دول اجل

 االحتياجات من املوارد البشرية حسب مصدر التمويل وفئة املوظفني ورتبهم 
  )عدد الو ائ (

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  فوقهاالفئة الفنية وما  

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 الفرعي

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 يالفرع

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
 -   -   -   3   7   6   2   2   20   -   7   -   7   27  

  11   4   -   4   -   7   1   3   2   1   -   -   -   -  امليزانية العادية
  9   4   -   4   -   5   -   2   1   2   -   -   -   -   دعم الربامج

   47   15   -   15   -   32   3   7   9   10   3   -   -   -  اجملموع
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 دعم الربامج -اثمنا  
 شعبة اإلدارة واالمتثال، يف أداء مهامها، مبا يلي: ستقوم  -125

للمنومة واألصول األخرى بكفاءة وفعالية وشفافية    التمويل: كفالة ختصيص املوارد البشرية واملالية )أ( 
  . والتشغيلية، وتعزيز اإلدارة املالية الشفافة، واإلبلغ الفعال، واملساءلة املالية، واحلوكمةلتحقيق أولوايهتا االسرتاتيجية  

ي حتديث  وسيتضمن ذلك وضع مؤشرات ومقاييس أساسية لألداء تتعلق برصد املسامهات وتنفيذ االتفاقات. وسيجر 
اع العام، ونوام أوموجا للتخطيط املركزي اإلجراءات املالية وتقدمي التدريب بشأن املعايري احملاسبية الدولية للقط

للموارد؛ وتنسيق وإدارة املهام اإلدارية للمشاريع على نطاق املنومة لكفالة تقدمي دعم متسق وفعال للحتياجات  
ورصد نوعية اخلدمات وتقدميها من قَبل أطراف اثلثة، من بينها مكتب األمم  املالية والربانجمية جلميع املشاريع؛ 

 يف نريويب.املتحدة 
صياغة االحتياجات االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة املتعلقة ابملوارد البشرية يف  املوارد البشرية:  )ب(

مم املتحدة يف االعتبار أيضا، يف قيامه  األموئل جماالت إدارة املواهب، وتقدمي اخلدمات، وثقافة املنومة. وسيأخذ 
 الصعيدين اإلقليمي وامليداين.بذلك، املوارد البشرية اللزمة على 

األخلقيات واملاُساَءلة واالضطلع إبدارة األداء لتحسّي نوعية   تعزيز قدرات املو فّي يف جمايل  )ج( 
 اخلدمات.
ية ملراجعة احلساابت؛ وكفالة املتابعة والتنفيذ دعم العمليات الداخلية واخلارجمراجعة احلساابت:  )د(

ة احلساابت؛ وتعزيز وإنفاذ نُوم وممارسات اإلدارة السليمة للمخاطر الرامية إىل حتسّي  الفعالّي جلميع توصيات مراجع
العمل   األداء واملاُساَءلة بوجه عام يف املنومة، وتطوير وحتديث وترشيد السياسات واإلجراءات التشغيلية يف جماالت

امتثال أنشطة املنومة للسياسات واخلطط  احليوية، مبا يف ذلك اجملاالت اليت توجد فيها عقبات إدارية؛ واستعراض
واإلجراءات املرعية؛ والتقييم املتواصل لفعالية ضوابط املنومة، مبا يف ذلك تفويضات السلطة وإطار املساءلة؛ وحتسّي  

 حتسّي نوم الرقابة. سري العمل وتسيري العمليات اآللية؛ و 
لبىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: تعزيز اسرتاتيجية ا )ه(

العمل املتعلقة هبا وحوكمتها لضمان دعم حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحتياجات    واالتصاالت وخطة
البنية التحتية يف املكاتب اخلارجية لتيسري وصوهلا بسهولة إىل  االسرتاتيجية والتشغيلية، مبا يف ذلك حتسّي مستوى 

 أوموجا واملعايري احملاسبة الدولية للقطاع العام.نوام األمهية احلرجة للبعثات، مبا يف ذلك  التطبيقات ذات
 

  



HSP/EB.1/2/Rev.1 

55 

 االحتياجات من املوارد 
مويل. وتبّين يف اجلدول حسب مصدر التاالحتياجات من املوارد املالية  2- 10و 1-10ترد يف اجلدولّي  -126
 لتقدمي اخلدمات.  املتعلقة بذلك اللزمةاملوارد البشرية  10-3

 
 1-10اجلدول 

 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق  
  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 العنصر
  نااافاااقاااااااات عاااااااام

2018 
امليزانيااة املعتماادة  

 التغريات 2019لعام 

 التغري يف املوارد
يزانيااااااة املقرتحااااااة  امل
 التغرياتجمموع  التغريات األخرى 2020 لعام 

النسااااااااابة املئوية  
 للتغري

        فئة اإلنفاق الفرعية
  177,3 6   100,0   177,3 6   177,3 6     الو ائ 

  51,2   100,0   51,2   51,2     تكالي  املو فّي األخرى
  5,1   100,0   5,1   5,1     الضيافة

  203,2   100,0   203,2   203,2     االستشاريون
   -   100,0    -    -     سفر املمثلّي
  168,8   100,0   168,8   168,8     سفر املو فّي

  888,6 2   100,0   888,6 2   888,6 2     اخلدمات التعاقدية
  556,0 1   100,0   556,0 1   556,0 1     مصروفات التشغيل العامة

  17,4   100,0   17,4   17,4     اللوازم واملواد
  61,1   100,0   61,1   61,1     األاثث واملعدات

   -   100,0    -    -     (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
  128,7 11  100,0  128,7 11   128,7 11     اجملموع
717 6   100,0   177,3 6   177,3 6     الو ائ  ,3  

  951,4 4   100,0   951,4 4   951,4 4     غري الو ائ 
  128,7 11   100,0   128,7 11   128,7 11     اجملموع
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 2-10اجلدول 
 االحتياجات من املوارد املالية حسب فئة اإلنفاق ومصدر التمويل

  )آبالف دوالرات الوالايت املتحدة(

 مصادر التمويل
صااة  خصاا امل املساامهات غري 

 دعم الربامج  امليزانية العادية الغرض املقدمة للمؤسسة 

املساامهات املخصاصاة  
الاااااغااااارض املاااااقااااااادماااااااة  

 التعاون التقين للمؤسسة  
املايازاناياااااااة املاقارتحاااااااة  

 2020 لعام 
       فئة اإلنفاق الفرعية

  177,3 6    -    -   484,2 2   966,5   726,6 2  الو ائ 
  51,2    -    -   38,4    -   12,8  تكالي  املو فّي األخرى

  5,1    -    -   3,8    -   1,3  الضيافة
  203,2    -   140,6   45,0   2,6   15,0  االستشاريون
   -    -    -    -    -    -  سفر املمثلّي
  168,8    -   98,0   50,3   3,7   16,8  سفر املو فّي

  888,6 2    -   170,0   032,5 2   8,6   677,5  اخلدمات التعاقدية
  556,0 1    -   41,4   132,5 1   4,6   377,5  مصروفات التشغيل العامة

  17,4    -    -   11,5   2,1   3,8  اللوازم واملواد
  61,1    -    -   45,8    -   15,3  األاثث واملعدات

   -    -    -    -    -    -  (املنفقة) سامهاتاملنح وامل
   128,7 11    -   450,0   844,0 5   988,1   846,6 3  اجملموع

 
 3-10اجلدول 

 االحتياجات من املوارد البشرية حسب مصدر التمويل وفئة املوظفني ورتبهم 
 )عدد الو ائ (

 

  اخلدمات العامة والفئات املتصلة هبا فئة  الفئة الفنية وما فوقها 

الاعاانصاااااااااااااار والاربانمااج  
 عيالفر 

وكيل 
األمّي 
 العام

أمّي عام 
 1/ 2- ف  3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

اجملموع 
 الفرعي

الرتب 
 األخرى

الرتبة 
 مو   وطين احمللية

اجملموع 
 اجملموع الفرعي 

املساااااااااااااااااااااامهاااااااات غاري 
الغرض املخصاااااااااصاااااااااة  

 املقدمة للمؤسسة 
 -   -   -   1   2   1   10   -   14   -   13   -   13   27  

  7   2   -   2   -   5   -   1   3   1   -   -   -   -  ة العاديةامليزاني
  24   12   -   12   -   12   -   12   -   -   -   -   -   -   دعم الربامج

  58   27   -   27   -   31   -   23   4   3   1   -   -   -  اجملموع
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 األول املرفي 
  انجمية واملعلومات املتعلقة ابألداءمعلومات تكميلية عن اخلطة الرب  

 2020امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام   
 اجلزء الرابع  
 التعاون الدويل ألغراض التنمية  

    

 15الباب   
 املستوطنات البشرية  

 معلومات تكميلية: ختطيط الربامج وأداء الربامج
 برانمج العمل

االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به على النحو املفصل يف  عي هذا الربانمج الفر سيواصل : 1-15الباب 
 القائمة الواردة أدانه. 

 قائمة الوالايت
 قرارات اجلمعية العامة

 واملستوطنات البشريةاألمم املتحدة وئل ملإنشاء مؤسسة األمم املتحدة  ( 29-)د 3327القرار 
 ى يف األلفية اجلديدةإعلن بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخر  25/2-إ.د
 أللفيةلإعلن األمم املتحدة  55/2
مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ع  ووض  جلنة املستوطنات البشرية  ع  ووض  تعزيز والية   56/206

 ودوره ومهامه )املوئل(
تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية   64/135

 الرابعة والعشرين
 الرابع املعين أبقل البلدان منوااملتحدة  األمممؤمتر  64/213
 لتمتع اجلميع متتعاا كاملا جبميع حقوق اإلنسان حيوي تعزيز السلم كشرط  67/173
تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين( وتعزيز برانمج األمم  68/239

 املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(
 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   70/1
 احلضرية اجلديدةاخلطة  71/256

http://undocs.org/A/RES/56/206
http://undocs.org/A/RES/56/206
http://undocs.org/A/RES/64/135
http://undocs.org/A/RES/64/135
http://undocs.org/A/RES/64/213
http://undocs.org/A/RES/64/213
http://undocs.org/A/RES/67/173
http://undocs.org/A/RES/67/173
http://undocs.org/A/RES/68/239
http://undocs.org/A/RES/68/239
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 ومقرراته واستنتاجاته املتفق عليها قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل 62/ 2003
 توطنات البشريةاملس 21/ 2011

 قرارات جملس اإلدارة
 األمم املتحدة واملستوطنات البشريةموئل تعزيز مؤسسة  19/11
 الشباب واملستوطنات البشرية 20/1
 ية املستوطنات البشريةاملساواة بّي اجلنسّي يف تنم 20/7
 املنتدى احلضري العاملي 23/5
 يف التنمية احلضرية املستدامةإسهاماا املساواة بّي اجلنسّي ومتكّي املرأة  24/4
 األنشطة القطرية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 24/13
ملا بعد عام املستدامة مسامهة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف خطة التنمية  25/1

 بشريةالتنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات الدعم من أجل  2015
وبرانمج العمل وامليزانية لربانمج األمم املتحدة  2019-2014ية للفرتة اخلطة االسرتاتيج 25/3

 2017-2016للمستوطنات البشرية لفرتة السنتّي 
 2019- 2014تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  25/4
 إصلح احلوكمة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 25/7

 
  

http://undocs.org/A/RES/20/1
http://undocs.org/A/RES/20/1
http://undocs.org/A/RES/20/7
http://undocs.org/A/RES/20/7
http://undocs.org/A/RES/23/5
http://undocs.org/A/RES/23/5
http://undocs.org/A/RES/24/4
http://undocs.org/A/RES/24/4
http://undocs.org/A/RES/24/13
http://undocs.org/A/RES/24/13
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وعدم املساواة املكانية يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة  : احلد من الفقر 1الربانمج الفرعي 
 الريفية  - احلضرية
االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به على النحو املفصل  : سيواصل هذا الربانمج الفرعي12-15الباب 

 يف القائمة الواردة أدانه. 
 اجلمعية العامةقرارات 
 امللئمإعمال احلق يف السكن  41/146
 حقوق اإلنسان والفقر املدقع 47/134
مركز األمم املتحدة للمستوطنات ووض ع جلنة املستوطنات البشرية ووض ع تعزيز والية  56/206

 ودوره ومهامه  البشرية )املوئل(
  مج املتصلة ابلشبابانالسياسات والرب  62/126
 الصرف الصحي خدمات املياه و حق اإلنسان يف  64/292
 للجميع الصرف الصحي 67/291
 حتسّي السلمة على الطرق يف العامل  68/269
 دور النقل وممرات النقل العابر يف ضمان التعاون الدويل من أجل التنمية املستدامة 69/213
 بناء القدرة على تقييم األنشطة اإلمنائية على الصعيد القطري  69/237
 دور املرأة يف التنمية 70/219
 2028-2018، ‘ املاء من أجل التنمية املستدامة’ مل، العقد الدويل للع 71/222
 اخلطة احلضرية اجلديدة 71/256
 السياسات والربامج املتصلة ابلشباب 72/146
 

 2020املنتهية يف عام املنجزات املستهدفة للفرتة  - ألف
 2020-2018رتة املنجزات املساااتهدفة، حساااب الفئة والفئة الفرعية، للف جبميعترد يف اجلدول أدانه قائمة   -127

 اليت ستسهم يف حتقيق اهلدف املذكور أعله.

 املنجزات املستهدفة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
 32    التقينمشاريع التعاون      

املياه و تتعلق ابخلدمات األساااااااااااسااااااااااية احلضاااااااااارية. التنقل،  مشاااااااااااريع   -1
 13    الطاقة، وإدارة النفاايت الصلبةوالصرف الصحي، و 

مشااااااااااريع تتعلق بوضاااااااااع ساااااااااياساااااااااات وطنية وحملية بشاااااااااأن الرتاث  -2
 1    احلضري، واملنا ر الطبيعية التارخيية، والثقافة
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 املنجزات املستهدفة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
بشاااأن اإلساااكان، وحتساااّي أحوال األحياء الفقرية، مشااااريع جتريبية   -3     

التجديد   كر لإلساااااكان وزايدة هتيئة األراضاااااي وبشاااااأن توالتمويل املب
 9    وإعادة التوليد احلضريّي والعمرانيّي املتكاملّي

مشااريع بشاأن التخطيط احلضاري والعمراين املتكامل ووضاع وتنفيذ  -4
 6    قوانّي فعالة للتخطيط

مشاااريع تدعم الرصااد احلضااري، والسااياسااات املسااتندة إىل أدلة ملنع  -5
ساااااك االجتماعي يف وبشاااااأن سااااالمة اجملتمعات احمللية والتما اجلرمية

 3    املدن واملستوطنات البشرية

 51    احللقات الدراسية وحلقات العمل واألنشطة التدريبية

األسااااااااااااااساااااااااااااية حلقات عمل وأنشاااااااااااااطة تدريبية بشاااااااااااااأن اخلدمات   -1
واملياه والصااااااااااارف الصاااااااااااحي، والطاقة، وإدارة   ،التنقل - احلضااااااااااارية

 21    النفاايت الصلبة
بشاااااااااااااأن: حتساااااااااااااّي أحوال األحياء الفقرية،  اجتماعات أفرقة خرباء -2

واإلسكان، والرتاث يف التنمية احلضرية، والتجديد والنمو احلضري، 
للمختربات احلضاارية، وحوكمة التصااميم احلضااري، والشاابكة العاملية  

 13    ومنع اجلرمية والسلمة احلضرية
حلقات عمل تدريبية عاملية وإقليمية بشاااأن األراضاااي، واإلساااكان،  -3

حتسااااّي أحوال األحياء الفقرية، واسااااتوديوهات السااااكن، وخمتربات و 
 5    املمارسّي

حلقات عمل تقنية بشااااأن رصااااد أهداف التنمية املسااااتدامة واخلطة  -4
 4    احلضرية اجلديدة: تركيز على املؤشرات املكانية وغري املكانية

تدريب على وضااااااااع السااااااااياسااااااااات والتخطيط والتصااااااااميم واحلوكمة  -5
يعااااات والتموياااال ومجع البياااااانت، مع الرتكيز على حفظ والتشاااااااااااااار 

الرتاث، والتجادياد والنمو احلضااااااااااااااريّي مع الرتكيز على الفقر وعادم 
 8    املساواة املكانية

 2    املنشورات  

 1    منشور بشأن خيارات التنقل املستدام املنخفضة الكربون  -1
املعيشااااة والتوسااااع حتسااااّي أحوال  -تقرير عاملي: حتويل بليون حياة   -2

حتدي األحياء الفقرية واملسااتوطنات العشااوائية  -احلضااري املسااتدام  
 1    (2003لمنشور من عام ل)متابعة  2020يف عام 
 13    املوارد التقنية

ئجار واإلساااااااااااكان التعاوين، وخطط تآليات التمويل املبتكرة للسااااااااااا  -1
د من الفقر التطوير التدرجيي للمسااااااكن وإعادة هتيئة األراضاااااي للح

 2    احلضري
 تخلصاااااة وافية للساااااياساااااات واخلطط واملمارساااااات احليوية واخلربا -2

 4    بشأن ختطيط املدن، والتجديد احلضري، وحفظ الرتاث، والتمديد
وإفرادية بشاااأن   وأدلة إرشاااادية ودراساااات معيارية  أفضااال املمارساااات -3

والتنقل   ،زايدة سااااابل احلصاااااول املتكافئ على اخلدمات األسااااااساااااية
املسااااتدام، واألماكن العامة، مبا يف ذلك من خلل القانون وحقوق 

 2    اإلنسان 
تقارير عن الساااااااياساااااااات واخلطط والتشاااااااريعات الرامية إىل حتساااااااّي  -4

 1    للشباب والنساء واألطفال يف احلضرسيما  ، الةالسلم
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 املنجزات املستهدفة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
املااااااقااااااررة لااااااعاااااااام 

2020 
اة خطط مكانية للحد من الفقر وعدم املساو دليل إلدارة األراضي و  -5     

 1    املكانية

يف السااكن اللئق ومنع حاالت انعدام احلق مبادئ توجيهية بشااأن  -6
 3    املأوى بّي الفئات الضعيفة ومن بينها املهاجرون 

  
 املعدودةاملنجزات املستهدفة غري 

 املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 
 املشورة والدعوةو  التشاور

طة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك  بشأن رصد وتنفيذ اخلخدمات استشارية  •
 غاايت أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابملسائل احلضرية 

بشأن التخطيط احلضري، والتخطيط املكاين، والتصميم، واألماكن العامة اخلضراء،  خدمات استشارية  •
 على الرتاث  فاظوالتجديد، والنمو احلضري، والتوسعات املخططة للمدن، واحل

بشأن األراضي احلضرية، والتشريعات وإصلح األراضي، وأمن احليازة، واحلوكمة،  خدمات استشارية  •
 احلقوق املتعلقة ابإلسكان، والسلمة احلضرية واإلسكان و 

خدمات استشارية وأنشطة دعوة لتحسّي ُسبل احلصول على اخلدمات األساسية، وإدارة النفاايت   •
 الصلبة، والتنقل 

 الفنية الرقمية قواعد البياانت واملواد 
األسربرباسربربية احلضربربرية، والتنقل املسربربتدام، وضربربع وصربربيانة حلول حاسربربوبية ملعاجلة املسربربائل املتعلقة ابخلدمات  

احلضربربربري والتخفيف من تغرّي   والطاقة، واملياه والصربربربرف الصربربربحي، وإدارة النفاايت الصربربربلبة، ونوعية اهلواء
 املناخ، واإلسكان

 العنصر الذي يركز على الرتاث والتجديد والنمو  -بشأن خطط املدن   منصات رقمية  •
وهي جهد تعاوين لألمم املتحدة يرمي إىل إدماج أفضل    منصات حاسوبية للخطة احلضرية اجلديدة، •

 املمارسات يف أعمال التجديد والنمو احلضري 
انت واإلبلغ والتحليل  منصة متكاملة ومفتوحة بشأن نوم رصد السلمة احلضرية من أجل مج ع البيا  •

بفئات ضعيفة  خبصوص احلالة، مع تركيز خاص على العن  ضد املرأة يف األماكن العامة وفيما يتصل 
 أخرى

 للقانون احلضري   UrbanLexصيانة قاعدة بياانت وشراكة  •
 قاعدة بياانت املؤشرات احلضرية العاملية  •
 املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال - دال

 وعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعالمية برامج الت
املمارسات واخلدمات األساسية احلضرية،  مواد للدعوة، وكرناسات، ومنشورات ونُبذ بشأن أفضل  •

واألراضي واإلسكان، وإدارة التجديد والرتاث والنمو، والتنقل املستدام يف األماكن العامة، وإدارة  
 لتحسّي التشاركي ألحوال األحياء الفقرية النفاايت الصلبة، والسلمة احلضرية، وا

وشبكة لألماكن العامة اتبعة لألمم املتحدة تضم  عضو؛   100عاملية لألماكن العامة تضم حوايل  شبكة  •
 أعضاء  10حوايل 

 قوائم بريدية بشأن التجديد احلضري والنمو احلضري  - شبكات لنشر املعلومات  •
 الشركاء  شأن أولوية حلقات دراسية مبناسبة يوم القانون احلضري ب •
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 فئة جائزة أفضل املمارسات بشأن التجديد احلضري  •
رأة والشباب والفئات الضعيفة، مبا يشمل املناسبات احلضرية يف جلنة وضع املرأة،  الدعوة بشأن متكّي امل •

 واملنتدى احلضري العاملي، ويف مجعية موئل األمم املتحدة  
 العالقات اخلارجية ومع وسائط اإلعالم

االجتماعي بشاااأن د إعلمية، ونشااارات صاااحفية، وقصاااص شااابكية، وآخر املساااتجدات على مواقع التواصااال  موا
اإلجنازات واملنشااااااورات واملناساااااابات املتعلقة بتحسااااااّي أحوال األحياء الفقرية، والتجديد احلضااااااري، واإلسااااااكان 

طة التعلنم املتبادل ويف املنومات والشاراكات، وأنشا   ،امليساور التكلفة وامللئم، وحوكمة األراضاي احلضارية وإدارهتا
 الشريكة

 )املواقع الشبكية ووسائل التواصل االجتماعي( واحملتوى املتعدد الوسائطاملنصات الرقمية 
االستخدام املباشر لُسبل وسائل التواصل االجتماعي؛ وصور فوتوغرافية، ومناسبات رئيسية لتعزيز فهم   •

  ضرية، واألماكن العامة، والتنقل املستدام، واألراضي، وحتسّياحل املسائل املتعلقة ابخلدمات األساسية
 األحياء الفقرية، واإلسكان، والتجديد عند حدوث ذلك 

 وم معلوماتية، وعروض، وحلقات دراسية شبكية ساستخدام وسائط متعددة: أفلم فيديو واثئقية، ور  •
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 : تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطي2الربانمج الفرعي   
االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به على النحو املفصل يف القائمة  سيستمر هذا الربانمج الفرعي يف  13-5الباب 

 الواردة أدانه.
 قائمة الوالايت

 قرارات اجلمعية العامة
حتقيق النمو االقتصادي املطرد الشامل املنص  من أجل القضاء على الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائية   65/10

 لفية لأل
كأداة سياساتية لتقييم املستوطنات البشرية  قيام موئل األمم املتحدة دوراي إبعداد التقرير العاملي بشأن   34/114

 أحوال املستوطنات البشرية واجتاهاهتا وآفاقها املستقبلية على الصعيدين العاملي واإلقليمي 
د الدوري للتقرير العاملي عن ل الدعم لإلعداتقدمي الدول األعضاء والشركاء يف جدول أعمال املوئ 55/194

  املدن يف العامل بقصد زايدة الوعي بشأن املسائل املتعلقة  املستوطنات البشرية والتقرير عن حالة 
 ابملستوطنات البشرية وتوفري املعلومات عن األحوال واالجتاهات احلضرية يف مجيع أرجاء العامل 

  
 2020-2018املنجزات املستهدفة للفرتة  -ألف

 2020-2018جبميع املنجزات املستهدفة، حسب الفئة والفئة الفرعية، للفرتة   قائمةيف اجلدول أدانه  ترد  -128
 اليت ستسهم يف حتقيق اهلدف املذكور أعله.

 املنجزات 
املقررة لعام 
2018 

الفعلية لعام 
2018 

املقررة لعام 
2019 

املقررة لعام 
2020 

     املنجزات املستهدفة املعدودة: 
     توليد املعارف ونقلها -ابء 

 37    مشاريع التعاون التقين )عدد املشاريع( 
بشأن الربط بّي األماكن،  مشاريع وطنية وحضرية وإقليمية وأقاليمية  -1

،  ّي والتخطيط والتصميم احلضري ، األطر املكانية احلضرية، و والسياسات 
وختطيط املدن  املتكاملة،  والتنمية العمرانيةالريفية، -والروابط احلضرية

 وتصميمها متديدها  و 

   10 

اإلنتاجية املكانية،  بشأن مشاريع وطنية وحضرية وإقليمية وأقاليمية  -2
على الصعيد احلضري والبلدي،  تمويل الو  ، والتنمية االقتصادية احمللية
 احلضرية  والبىن التحتية ومتويل اخلدمات األساسية 

   11 

أفضل املمارسات،   بشأنرية وإقليمية وأقاليمية مشاريع وطنية وحض -3
اجلامعات، ومؤشرات االزدهار،  بّي ومراكز االمتياز، وشراكات 

واخلاصة ابحلوكمة للتنمية  الرائدة، واألطر القانونية  ت والتكنولوجيا
 املستدامة والشاملة واملبتكرة للمدن واملناطق 

   16 

 74    التدريبية )عدد األايم( األنشطة الدراسية وحلقات العمل و احللقات 
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 املنجزات 
املقررة لعام 
2018 

الفعلية لعام 
2018 

املقررة لعام 
2019 

املقررة لعام 
2020 

أنشطة  و بشأن السياسات، حوارات وحلقات دراسية وحلقات عمل  -1
،  ّي والتخطيط والتصميم احلضريعلى الربط بّي األماكن، تدريبية 

والتخطيط املرتوبويل، والروابط احلضرية والريفية، وختطيط اإلجراءات،  
عامة، والسياسات  والتخطيط احلضري والعمراين، وختطيط األماكن ال

 احلضرية الوطنية 

   41 

استخدام تكنولوجيا املعلومات  تدريبية بشأن وحلقات عمل أنشطة  -2
األطر القانونية  أفضل املمارسات، و التكنولوجيا الرائدة، و و واالتصاالت 
لتنمية احلضرية املستدامة،  من أجل اومؤشرات االزدهار وأطر احلوكمة، 

 ديدة وأهداف التنمية املستدامة وتنفيذ اخلطة احلضرية اجل

   21 

اإلنتاجية احلضرية والتنمية  تدريبية بشأن وحلقات عمل أنشطة  -3
احلضري والبلدي، واإلدارة  ينعلى الصعيد تمويل الاالقتصادية احمللية، و 
 ة احمللي ةكمو املالية العامة واحل

   12 

 2    املنشورات )عدد املنشورات( 
 1    ن ن املدعتقرير وطين  -1

 1    تقرير عاملي عن املدن  -2

 21    املواد التقنية )عدد املواد( 
والتخطيط والتصميم احلضريّي،  عن الربط بّي األماكن، مواد تقنية  -1

والتخطيط املرتوبويل، والروابط احلضرية والريفية، وختطيط اإلجراءات،  
سياسات  والتخطيط احلضري والعمراين، وختطيط األماكن العامة، وال

 احلضرية الوطنية 

   7 

تمويل  ال اإلنتاجية املكانية، والتنمية االقتصادية احمللية و عن مواد تقنية  -2
والبىن  ومتويل اخلدمات األساسية  الصعيدين احلضري والبلدي،على 
 احلضرية  التحتية 

   7 

أفضل املمارسات،  ، و واالبتكار  الرائدة تالتكنولوجيا عن مواد تقنية  -3
لتنمية  من أجل اومؤشرات االزدهار واخلاصة ابحلوكمة، طر القانونية األو 

احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية  احلضرية املستدامة وتنفيذ اخلطة 
 املستدامة 

   7 
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 املعدودةاملنجزات املستهدفة غري 
 :املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

 :املشورة والدعوةو  التشاور
وضاع اخلطط واالسارتاتيجيات اإلمنائية االقتصاادية احمللية بشاأن  إىل الدول األعضااء  شاارية  ساتاالدمات  تقدمي اخل
حتسااّي إدرار إيرادات حملية، واإلدارة املالية واالسااتدامة ملؤسااسااات األعمال الصااغرية واملتوسااطة على كل وبشااأن  

 من الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي
ي واملبادئ التوجيهية بشاااأن إيرادات البلدايت وفرض الضااارائب فيها يف املشاااورة وإصااادار اإلطار التشاااريعساااداء  إ

 الدول األعضاء
 ، وتطوراتاسااااتخدام التكنولوجيات الرائدة، واالبتكاراتبشااااأن  للدول األعضاااااء  سااااتشااااارية  االات  دمتقدمي اخل

 احللول للمسائل احلضرية الرئيسية
 ة واالمتثال هلا والتعاقد مع اجملتمع احملليإصلح القوانّي احلضريبشأن تقدمي اخلدمات االستشارية 

ن الرخاء احلضاري، مبا يشامل اساتخدام أداة مؤشار ازدهار تقدمي اخلدمات االساتشاارية إىل الدول األعضااء بشاأ
 املدن ورصد أهداف التنمية املستدامة

 الفنية الرقمية قواعد البياانت واملواد 
 قاعدة البياانت العاملية للبلدايت

 اخلرباء يف جمال أفضل املمارسات بشأن مؤشر ازدهار املدن وضع نوام
 استحداث وصيانة منصة الستقصاء التصورات بشأن مؤشر ازدهار املدن 

 املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 
 )مبا يف ذلك الكتيبات واملنشورات(   برامج التوعية واملناسبات اخلاصة واملواد اإلعالمية

احلضااااريّي وإذكاء الوعي بشااااأن اخلدمات رات ونُبذ توثق األنشااااطة املتعلقة ابلرصااااد واإلبلغ  كرناسااااات ومنشااااو 
 األساسية والتنقل واألماكن العامة

مواد إعلمية والدعوة للمناساااااااابات الرئيسااااااااية الوطنية واإلقليمية مبا يف ذلك املنتدى احلضااااااااري العاملي، واملنتدى 
 طقة آسيا واحمليط اهلادئاحلضري الوطين، ومؤمتر قمة املدن يف من

 بشأن املدن واملستوطنات البشرية املزدهرة للجميع التأثري وحوار دعوة شديدة
 أطر للمشاركة املركزة على القطاع اخلاص
  )مبا يف ذلك املؤمترات والنشرات الصحفية( العالقات اخلارجية ومع وسائط اإلعالم

 اصل االجتماعي( واحملتوى املتعدد الوسائطاملنصات الرقمية )املواقع الشبكية ووسائل التو 
على الصاااعيد الوطين وصاااعيد املدن يف جمال حتقيق اهلدف   للهوات  احملمولة من أجل التشااااور  ”Colab“تطبيق  
 من أهداف التنمية املستدامة 11

 استحداث نوام اخلرباء يف جمال أفضل املمارسات بشأن مؤشر ازدهار املدن وأدوات لنقل املعرفة
 التصورات بشأن مؤشر ازدهار املدنحداث وصيانة منصة الستقصاء است
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 : تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية3الربانمج الفرعي  
ل صن سيستمر هذا الربانمج الفرعي يف االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به على النحو املف  14-15الباب   

 ه.يف القائمة الواردة أدان
 قائمة الوالايت

 قرارات اجلمعية العامة
 (6)التعاون بّي برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة 19/4
 الكوارث الطبيعية وقلة املناعة إزاءها 63/217
 تغري املناخ وتداعياته احملتملة على األمن 63/281
 للطاقة ودوره يف كفالة التنمية املستدامة والتعاون الدويلواملستقر  املرور العابر املوثوق به  67/263
 تعزيز مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة 69/225
 احلد من خماطر الكوارث 72/218
 محاية املناخ العاملي ملنفعة األجيال البشرية احلالية واملقبلة 72/219
البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أو من التصحر،  صحر يف  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الت 72/220

 وخباصة يف أفريقيا 
 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وإسهامه يف حتقيق التنمية املستدامة 72/221
 ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة املوثوقة واملستدامة 72/224
 وى إلجراءات العمل املعجنل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا( ع املستطرائق االستعراض الرفي 72/307
 يف سبيل وضع ميثاق عاملي للبيئة 72/277

 
 2020املنتهية يف عام املنجزات املستهدفة للفرتة  -ألف

نتهية يف عام املاملنجزات املسااااااتهدفة، حسااااااب الفئة والفئة الفرعية، للفرتة  جبميعترد يف اجلدول أدانه قائمة   -129
 اليت ستسهم يف حتقيق اهلدف املذكور أعله. 2020

 املنجزات 
املقررة لعام 
2018 

الفعلية لعام 
2018 

املقررة لعام 
2019 

املقررة لعام 
2020 

     املنجزات املستهدفة املعدودة: 
     املعارف ونقلهاتوليد  -ابء 

 28    مشاريع التعاون التقين )عدد املشاريع( 

__________ 

منذ ذلك احلّي، يتيح كل جملس إدارة ملوئل األمم املتحدة الفرصااااااة للموافقة على وثيقة ملا قبل الدورة بشااااااأن التعاون مع برانمج   (6)
”األنشاطة املشارتكة يف جمال البيئة احلضارية: تقرير مرحلي مشارتك للمدير التنفيذي لربانمج األمم املتحدة للبيئة  املتحدة للبيئة، هي األمم 

 وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية: إضافة إىل تقرير املدير التنفيذي“.
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 املنجزات 
املقررة لعام 
2018 

الفعلية لعام 
2018 

املقررة لعام 
2019 

املقررة لعام 
2020 

بيان عملي بشأن حتسّي نوعية اهلواء احلضري، والبيئة احلضرية،  يع مشار 
والتخفي  من تغرين املناخ، وزايدة احلصول على خدمات أساسية  

 منخفضة الكربون، وبىن حتتية ومباٍن أكثر مراعاة للبيئة 

   4 

من أجل حتسّي نوعية  حمسننة  وخطط واسرتاتيجيات  سياسات وصكوك دولية  
 املناخ، وخدمات  والبيئة احلضرية، والتخفي  من تغرين احلضري، اهلواء 

 أكثر مراعاة للبيئة  وبىن حتتية ومبانٍ   ،أساسية منخفضة الكربون 

   7 

على  والبىن التحتية بناء قدرة اجملتمعات احمللية بشأن مشاريع بيان عملي 
 واحلد من خماطر الكوارث   والتكي  معه،   املناخيف مواجهة تغرين  الصمود  

   10 

مشاريع بيان عملي بشأن إدارة البيئة احلضرية وترميمها، ومحاية التنوع  
 البيولوجي، واالقتصاد الدائري، وخدمات النوم اإليكولوجية 

   4 

تحسّي إدارة املوارد  لخطط واسرتاتيجيات وطنية وإقليمية وحملية سياسات و 
راضي  احلضرية وكفاءهتا، مبا يف ذلك االقتصاد الدائري، واستخدام األ 

، واإلدارة املستدامة للمياه والنفاايت،  بكفاءة   احلضرية، وتقدمي اخلدمات
 استخدام الطاقة يف الطاقة املتجددة والكفاءة تعزيز و 

   3 

 93    التدريبية )عدد األايم( األنشطة احللقات الدراسية وحلقات العمل و 
  ة عي وقدر ز و إىل تعز  تفضي تدريبية وأنشطة لقات دراسية وحلقات عمل ح

املستوطنات  مثلا، ) الضعيفة شركاء موئل األمم املتحدة والفئات 
تغري  لتخفي  من واإلدارة والعمل بشأن ا التخطيط على العشوائية( 

 واخلدمات األساسية املنخفضة الكربون   ،ونوعية اهلواء   ،املناخ

   30 

ركاء  ش تفضي إىل تعز ز قدرات  تدريبية  أنشطة  حلقات دراسية وحلقات عمل و 
لتكين  اجملتمعات احمللية والبىن التحتية  موئل األمم املتحدة على التخطيط  

 بشأنه على حنو فعال مع تغرين املناخ، وإدارة ذلك التكي  والعمل 

   55 

فهم مناذج   تفضي إىل تعز زتدريبية أنشطة حلقات دراسية وحلقات عمل و 
ة املراعية للبيئة، والتخطيط  املراعية للبيئة واستخدامها، والبىن التحتي املدن  

 احلضري األخضر/األزرق 

   4 

والصرف   ،)نوعية اهلواء ملؤشر ازدهار املدن األبعاد البيئية بشأن تدريب 
هداف التنمية املستدامة يف املناطق  لرصد أ وإدارة النفاايت(  ،الصحي 
 احلضرية  

   4 

 2    املنشورات )عدد املنشورات( 
 1    ن تغري املناخ ونوعية اهلواء التخفي  مبشأن منشورات  

األحياء الفقرية واألحياء احلضرية  بشأن تكين  اجملتمعات احمللية يف منشور 
 املهمشة األخرى والبىن التحتية مع تغري املناخ على حنو فعال 

   1 

 11    املواد التقنية )عدد املواد( 
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 املنجزات 
املقررة لعام 
2018 

الفعلية لعام 
2018 

املقررة لعام 
2019 

املقررة لعام 
2020 

ستخدام املوارد ومحاية  التقنية بشأن حتسّي كفاءة اواد  املأو جمموعة من  سلسلة  
 القطاعية األصول اإليكولوجية، مبا يف ذلك املواد 

   2 

بشأن التخفي  من تغرين املناخ، ونوعية  سلسلة أو جمموعة من املواد التقنية 
 مع تغري املناخ البىن التحتية  اجملتمعات احمللية و اهلواء، وتكين  

   4 

فرادية بشأن العمل املناخي؛  الدراسات اإلسلسلة أو جمموعة غري متكررة من 
 والبيئة يف املستوطنات البشرية واخلدمات األساسية، 

   2 

سلسلة أو جمموعة غري متكررة من السياسات واخلطط وآليات التنسيق  
الوطنية واإلقليمية واحمللية بشأن العمل املناخي، والبيئة  واالسرتاتيجيات 

-لوجي، والشبكات الزرقاء والنوم اإليكولوجية والتنوع البيو  ، احلضرية
 اإليكولوجية، وخدمات النوم اإليكولوجية اخلضراء، واألصول 

   1 

،  احملسننة اخلدمات احلضرية املنخفضة الكربون بشأن املواد التقنية سلسلة من 
والبىن التحتية اخلاصة  وكفاءة استخدام املوارد، وحلول التنقل )الكهرابئية(  

 )مبا يف ذلك الرصد( به 

   2 

  
 املعدودةاملنجزات املستهدفة غري 

 :املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 
 املشورة والدعوةو  التشاور

احلد من تغرين املناخ والتخفي  منه بشااااااأن  يف األمم املتحدة  تقدمي اخلدمات االسااااااتشااااااارية إىل الدول األعضاااااااء  
اساااتخدام املوارد، بون، وحتساااّي كفاءة  والتكي  معه، وحتساااّي نوعية اهلواء، واخلدمات احلضااارية املنخفضاااة الكر 

 ومحاية األصول اإليكولوجية
 الفنية الرقمية قواعد البياانت واملواد 

عمليات حماكاة بشااأن احلد من انبعااثت غازات الدفيئة وحتسااّي نوعية اهلواء؛ وحتسااّي كفاءة اسااتخدام املوارد، 
 التحتية مع تغرين املناخ على حنو فعاللبىن ومحاية األصول اإليكولوجية، وتكين  اجملتمعات احمللية وا

 املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 
 أمثلة  : واملواد اإلعالمية ،واملناسبات اخلاصة ، برامج التوعية

ومواد إعلمية بشااااااااااأن احلد من انبعااثت ومنتدايت حضاااااااااارية وطنية وإقليمية،  جتمعات للمفكرين احلضااااااااااريّي،  
 نوعية اهلواء؛ وحتسااااااّي كفاءة اسااااااتخدام الطاقة ومحاية األصااااااول اإليكولوجية، وتكين  وحتسااااااّيغازات الدفيئة  

 اجملتمعات احمللية والبىن التحتية مع تغرين املناخ على حنو فعال
  مع وسائط اإلعالمالعالقات العالقات اخلارجية و 

سااااااّي نوعية اهلواء؛ وحتسااااااّي إعلمية بشااااااأن احلد من انبعااثت غازات الدفيئة وحت  مؤمترات صااااااحفية وإحاطات
كفاءة اسااااااااتخدام املوارد، ومحاية األصااااااااول اإليكولوجية، وتكين  اجملتمعات احمللية والبىن التحتية مع تغرين املناخ 

 على حنو فعال
 االجتماعي( واحملتوى املتعدد الوسائطاملنصات الرقمية )املواقع الشبكية ووسائل التواصل 

انبعااثت غازات الدفيئة وحتسااّي نوعية اهلواء؛ وحتسااّي كفاءة اسااتخدام املوارد،   حمتوى اإلنرتنت بشااأن احلد من
 ومحاية األصول اإليكولوجية، وتكين  اجملتمعات احمللية والبىن التحتية مع تغرين املناخ على حنو فعال
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 لعمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا: ا4الربانمج الفرعي 
: سيستمر هذا الربانمج الفرعي يف االسرتشاد جبميع الوالايت املنوطة به على النحو املفصل 15-15الباب  

 يف القائمة الواردة أدانه. 
 قائمة الوالايت

 قرارات اجلمعية العامة
 املستوطنات البشرية جمال  ن التعاون واملساعدة يف  بشأ ن املستوطنات البشرية وتقارير دورية  بشأ تقرير عاملي   34/114
 الصرف الصحي خدمات حق اإلنسان يف املياه و  64/292
 الصرف الصحي للجميع  67/291
 تعزيز تنسيق املساااعدة اإلنسااانية اليت تقدمها األمم املتحااادة يف حاالت الطوارئ  69/135
 تقدمي املساعدة إىل اللجئّي والعائدين واملشردين يف أفريقيا  69/154
 ملساعدة للمشردين داخلياا توفري احلماية وا 68/180
 االسرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث 69/219
اإلغاثة إىل مرحلة  التعاون الدويل يف تقدمي املساعدة اإلنسانية يف ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة    69/243

 التنمية 
لتصدي لآلاثر املدمرة اليت أحدثها  تعزيز اإلغاثة يف حالة الطوارئ والتأهيل وإعادة اإلعمار يف إطار ا   69/280

 الزلزال يف نيبال 
 2030-2015إطار سنداي للحد من خمااطاار الكوارث للفرتة  69/283
 للمشردين داخلياا توفري احلماية واملساعدة  70/165
 2028-2018، ‘املاء من أجل التنمية املستدامة’العقد الدويل للعمل،    71/222

  
 2020املنتهية يف عام تهدفة للفرتة املنجزات املس -  ألف 

املنتهية يف عام للفرتة  ، حسااااااب الفئة والفئة الفرعية،ميع املنجزات املسااااااتهدفةجبأدانه قائمة   اجلدولترد يف  -130
 .اهلدف املذكور أعلهستسهم يف حتقيق اليت  2020

 

 املنجزات املستهدفة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
ملااااااقااااااررة لااااااعاااااااام ا

2020 
     املنجزات املستهدفة املعدودة     

     ونقلها رفةتوليد املع -ابء 
 28    امليداين والتقين )عدد املشاريع(مشاريع التعاون  
 10    االجتماعي واجملتمعات احمللية املتماسكةالتكامل بتعزيز بشأن مشاريع 
  ين واللجئّي واملشردين داخلياا حتسّي مستوايت معيشة املهاجر شأن  مشاريع ب

 10    وإدماجهم 
 8    الصمودمشاريع بشأن تعزز قدرة البيئة املبنية والبىن التحتية على 

 42   احللقات الدراسربربربربربربربربية، وحلقات العمل، والزماالت، واألنشربربربربربربربربطة التدريبية 
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 املنجزات املستهدفة
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2018 
الفعليااااااة لعااااااام 

2018 
املاااقاااررة لاااعاااااااام 

2019 
ملااااااقااااااررة لااااااعاااااااام ا

2020 
 األايم()عدد      

حلقات دراساااااااااااااية وحلقات عمل وأنشاااااااااااااطة تدريبية بشاااااااااااااأن تعزيز التكامل 
 16    االجتماعي واجملتمعات احمللية املتماسكة

مساااااتوايت حلقات دراساااااية وحلقات عمل وأنشاااااطة تدريبية بشاااااأن حتساااااّي 
 13    معيشة املهاجرين واللجئّي واملشردين داخليا وإدماجهم

حلقات دراسية وحلقات عمل وأنشطة تدريبية بشأن تعزيز قدرة البيئة املبنية 
 13    ودوالبىن التحتية على الصم

 2    املنشورات )عدد املنشورات(

 صفر     واجملتمعات احمللية املتماسكةمنشورات بشأن تعزيز التكامل االجتماعي 

منشاااورات بشاااأن حتساااّي مساااتوايت معيشاااة املهاجرين واللجئّي واملشاااردين 
 1    داخليا وإدماجهم

 1    لى الصمودمنشورات بشأن تعزيز قدرة البيئة املبنية والبىن التحتية ع

 9    املواد التقنية )عدد املواد(

 3    التكامل االجتماعي واجملتمعات احمللية املتماسكةمواد تقنية بشأن تعزيز 

مواد تقنية بشاااأن حتساااّي مساااتوايت معيشاااة املهاجرين واللجئّي واملشاااردين 
 3    داخليا وإدماجهم

 3    البىن التحتية على الصمودمواد تقنية بشأن تعزيز قدرة البيئة املبنية و 

 
     املنجزات املستهدفة غري املعدودة

     املنجزات املستهدفة الفنية -جيم 

     اخلدمات االستشارية

للجنة اتقدمي اخلدمات االسااااتشااااارية إىل الدول األعضاااااء بشااااأن بناء القدرة على الصاااامود، وإدارة األزمات احلضاااارية، وتقدمي الدعم إىل آليات 
مة الدائمة املشاااارتكة بّي الوكاالت ذات الصاااالة وتقدمي مشااااورة اخلرباء بشااااأن التعايف من األزمات احلضاااارية وإعادة اإلعمار، وبناء الساااالم وساااال

 جملتمعات املضيفة وتكاملها االجتماعي ا
 ة للجميع من أجل العائدين تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن املسائل املتعلقة ابألراضي واإلسكان وتنمية املستوطنات الشامل

وخطط عمل: مشاروع تقدمي اخلدمات االساتشاارية بشاأن تعزيز القدرة احلضارية على الصامود يف مواجهة هتديدات أخطار متعددة، وتقييمات،  
 حتديد أمناط قدرة املدن على الصمود

 ن خمتارةتقدمي اخلدمات االستشارية بشأن إدماج اهلجرة يف التوسع احلضري املستدام يف بلدا
 

 املنجزات املستهدفة يف جمال االتصال -دال 
 برامج التوعية، واملناسبات اخلاصة، واملواد اإلعالمية

 حلصااول على السااكن اللئق، وأمن حيازة األراضااي، واخلدمات احلضاارية األساااسااية، وإاتحة الفرص االقتصاااديةامعلومات وأنشااطة دعوة بشااأن 
 للجميع

  ثق األنشطة املتعلقة مبنع حدوث األزمات احلضرية، وبناء القدرة على الصمود والتعايفكرناسات ومنشورات ونُبذ تو 
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 ( 2023-2020)االحتياجات من الوظائف يف الفرتة  2020اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لعام  - املرفي الثان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 التنفيذياملدير 
 وأع 1 م ع:

 USG 1 :م ع

 
 انئب املدير التنفيذي

 ASG 1 :ص م غ ع

 

 مكتب نيويورك

 د ب م ع ص م غ ع

 - 5-ف 1 2-مد 1

   5-ف 1

 رم 2 4-ف 1
 

   3-ف 3

   2-ف 1

 رم 1
  

   

 اإلدارة واالمتثال  

 ص م غ ع
 د ب م ع 

    1-مد 1

 3-ف 12 5-ف 1  5-ف 2

 رم 12 4-ف 3  4-ف 2

 3-ف 1  3-ف 16
 

    2-ف 1

 رم 2  رم 17
 

    

    

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 4-ف 2 2-مد 1

  3-ف 1 5-ف 2

  رم 2 4-ف 1

   3-ف 5

   2-ف 2

   رم 3

 د ب م ع ص م غ ع

 - - 1-مد 1

   4-ف 2
   3-ف 3

   رم 1

   

   

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 4-ف 3 1-مد 2

  3-ف 2 5-ف 1

  2-ف 1 4-ف 1

   3-ف 2

   2-ف 1

   رم 5

 

 د ب م ع ص م غ ع

 3-ف 1 رم 3 5-ف 2

 رم 2  4-ف 1

   

   3-ف 3
   2-ف 1

   رم 5

   

   

   

 

: احلد من عدم املساواة 1الربانمج الفرعي 
 املكانية

 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 1 2-مد 1 4-ف 2

  1-مد 1 رم 1

  5-ف 1 

  4-ف 1 

  3-ف 1 

  2-ف 1 
  رم 2 

 

 :تعزيز الرخاء املشرتك2الربانمج الفرعي 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 1-مد 1 5-ف 1

 5-ف 2 رم 2
 

 
 4-ف 3

 

 
 3-ف 3

 

 
 2-ف 2

 

 
 رم 4

 

 : تعزيز العمل املناخي3الربانمج الفرعي 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 5-ف 2 -

 3-ف 2 
 

 رم 3 
 

   

   

 

 

:العمل بفعالية على منع 4الربانمج الفرعي 
 حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا

 ب د م ع ص م غ ع

 رم 1 5-ف 1 5-ف 3

 4-ف 2 4-ف 5
 

 3-ف 3 3-ف 1
 

 2-ف 1 2-ف 1
 

 رم 1 رم 5
 

 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 2 - 1-مد 1

 5-ف 7
 

 رم 1

 رم 4
  

   

   

 

 د ب  م ع ص م غ ع

 5-ف 2  رم 1 1-مد 1

 5-ف 7
 

 رم 1 

    رم 6

 

 د ب م ع ص م غ ع

  4-ف 1 2-مد 1

 5-ف 2  1-مد 1

 3-ف 1  5-ف 6

 رم 1  4-ف 6

   3-ف 6

   رم 3

 

 د ب ع م ص م غ ع

 5-ف 2 - 1-مد 3

 5-ف 3
 

 4-ف 1

 4-ف 2
 

 3-ف 1

 3-ف 2
 

 رم 1

   

 

 الشؤون اإلقليمية شعبة 

 التوجيه التنفيذي واإلدارة 

 دعم الربامج

 مكتب املدير التنفيذي

  د ب م ع ص م غ ع
  5-ف 1 1-مد 1 2-مد 1
 5-ف 1 5-ف 5

 
 

  رم 2 رم 1 4-ف 2 
 3-ف 4

  
 

    2-ف 1

    رم 7

    

 

 

مل
 الع

مج
بران

 

 الشعبة االسرتاتيجية 

 موجز الوظائف حسب الصندوق
 196 صندوق املؤسسة لألغراض العامة )ص م غ ع(

 73 امليزانية العادية )م ع(
 47 دعم الربامج )دب(

 316 اجملموع

 املفتاح  
 برانمج العمل  __
 اجملال الو يفي - -

املختصاارات: وأع = وكيل األمّي العام؛ أع م = أمّي عام مساااعد؛ ص م غ ع = 
صاااااندوق املؤساااااساااااة لألغراض العامة؛ م ع = امليزانية العادية؛ دب = دعم الربامج؛ 

 الرتبة احمللية= مدير؛ ف = الفئة الفنية؛ رم =  مد

 أمانة هيئات اإلدارة 

 د ب عم  ص م غ ع

 - 1-مد 1 4-ف 1

 3-ف 1 2-ف 1
 

 رم 3 رم 1
 

 

 أجهزة تقرير السياسات
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 :تعزيز الرخاء املشرتك2الربانمج الفرعي 

 دارةالتوجيه التنفيذي واإل             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مل
 الع

مج
بران

 

 دعم الربامج              

 

 شعبة الشؤون اإلقليمية

 

 ير التنفيذيانئب املد

 أ ع م 1 :ص م غ ع

 املدير التنفيذيمكتب  

 د ب م ع ص م غ ع
 5-ف 1 1-مد 1 2-مد 1
 رم 2 5-ف 1 5-ف 4
  رم 1 4-ف 2
   2-ف 1   3-ف 3
   رم  5

   

 

 

 هيئات اإلدارة  أمانة

 د ب م ع ص م غ ع

 - 1-مد 1 4-ف 1

  3-ف 1 

  رم 3 
 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 4-ف 2 2-مد 1

   

  3-ف 1 5-ف 2

  رم 2 3-ف 5

   2-ف 2

 رم 2

   

   

 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - - 1-مد 1

   4-ف 2
   3-ف 2

   

   

   

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 4-ف 3 1-مد 2

  3-ف 2 5-ف 1

  2-ف 1 4-ف 1

   3-ف 1

   2-ف 1

   رم 5

 

 املدير التنفيذي

 وأع 1م ع: 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 3-ف 1 رم 3 5-ف 2

 رم 2  4-ف 1

   3-ف 2

   2-ف 1

   رم 4

   

   

   

 

 
 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 1 2-مد 1 4-ف 2

  1-مد 1 
  5-ف 1 

  4-ف 1 

 3-ف 1 
 

 2-ف 1 
 

  رم 2 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 1-مد 1 5-ف 1

  5-ف 2 رم 1

  4-ف 3 

  3-ف 3 

  2-ف 2 

  رم 4 

 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 - 5-ف 2 -

 3-ف 2 
 

 رم 3 
 

   

   

 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 رم 1 5-ف 1 5-ف 3

 4-ف 2 4-ف 4
 

 3-ف 3 2-ف 1
 

 2-ف 1 رم 3
 

 
 رم 1

 

 

 

 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 2 - 1-مد 1

 رم 1  5-ف 4

   رم 1

   

   

 

 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 2 رم 1 1-مد 1

 5-ف 3
 

 رم 1

   رم 5

 

فعالية على منع :العمل ب4الربانمج الفرعي 
 حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا

 د ب م ع ص م غ ع

  4-ف 1 2-مد 1
 5-ف 2  1-مد 1

 3-ف 1  5-ف 5

 رم 1  4-ف 3

   رم 2

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د ب م ع ص م غ ع

 5-ف 2 - 1-مد 3
 4-ف 1  5-ف 2
 3-ف 1  4-ف 1

 رم 1  

   

 

: احلد من عدم املساواة 1الربانمج الفرعي 
 املكانية

 مكتب نيويورك
   4-ف 1  رم 2 5-ف 1 - 5-ف 1 2-مد 1 د ب م ع ص م غ ع

   رم 1

   

   

   

 
 واالمتثال اإلدارة 

 د ب م ع ص م غ ع

   1-مد 1

 3-ف 12 5-ف 1 5-ف 2

 رم 12 4-ف 3 4-ف 1

  3-ف 1 3-ف 10
  رم 2 رم 13

   
   

   

 
 : تعزيز العمل املناخي3الربانمج الفرعي 

 أجهزة تقرير السياسات

 شعبة احللول العاملية

 الشعبة االسرتاتيجية

 الصندوقموجز الوظائف حسب 
 135 صندوق املؤسسة لألغراض العامة )ص م غ ع(

 73 امليزانية العادية )م ع(
 47 دعم الربامج )دب(

 255 اجملموع

 املفتاح  
 برانمج العمل  __
 اجملال الو يفي - -

املختصاارات: وأع = وكيل األمّي العام؛ أع م = أمّي عام مساااعد؛ ص م غ ع = 
الربامج؛   صاااااندوق املؤساااااساااااة لألغراض العامة؛ م ع = امليزانية العادية؛ دب = دعم

 احمللية= مدير؛ ف = الفئة الفنية؛ رم = الرتبة  مد

 ________ _____ 


