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 ربانمج األمم املتحدةل

  للمستوطنات البشرية

اجمللس التنفيذي لربانمج األمم  
 املتحدة للمستوطنات البشرية 

 املُستأنف( ) األوىلالدورة 
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  20و  19نريويب، 

 * من جدول األعمال املؤقت 6البند 
تنفيذ القرارات   حالة جلسة إحاطة بشأن 

الدورة األوىل  اليت اختذت خالل  واملقررات
 موئل األمم املتحدة جلمعية 

الدورة   اليت اختذت خالللمديرة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات واملقررات التقرير املرحلي ل
 موئل األمم املتحدة األوىل جلمعية 

 موجز
يف الدورة األوىل جلمعية موئل  اليت اختذت  وأحد املقرراتيقدم هذا التقرير حالة تنفيذ القرارات  

األمم املتحدة التابعة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )مجعية موئل األمم املتحدة(، وهي 
ملبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات املتعلق اب 1/2القرار 

تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بشأن  3/ 1البشرية األكثر أماانً؛ والقرار 
بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني   1/4؛ والقرار 2030واألبعاد احلضرية خلطة التنمية املستدامة لعام 

عن طريق عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من أجل دعم إجياد مدن ومستوطنات بشرية  
بشأن تعزيز الروابط احلضرية الريفية  5/ 1وقادرة على الصمود ومستدامة؛ والقرار  شاملة للجميع وآمنة

بشأن ترتيبات االنتقال حنو اهليكل  1/3من أجل احلضرنة واملستوطنات البشرية املستدامة؛ واملقرر 
 اإلداري اجلديد لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية.
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املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية  بشأن  -  1/2 القرار
 األكثر أماانا 

، رُفعت املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن 2019حبلول آب/أغسطس  -1
قبل االجتماع األول  املوئل. وسينشرها ملوئل األمم املتحدةواملستوطنات البشرية األكثر أماانً على املوقع الشبكي 

 املستأنف للمجلس التنفيذي.
أول اجتماع لفريق عامل غري رمسي لوكاالت األمم املتحدة   موئل األمم املتحدةوابإلضافة إىل ذلك، عقد   -2

يف   2019 همتوز/يولي 16على هامش املنتدى السياسي الرفيع املستوى واملعين ابلتنمية املستدامة، املنعقد يف 
نيويورك. وسيقدم الفريق العامل غري الرمسي تقريرًا عن اعتماد املبادئ التوجيهية وسيبدأ اخلطوات إلعداد مذكرة  
مفاهيمية، تتضمن التكاليف املالية، بشأن تنفيذ عملية الستعراض املبادئ التوجيهية بطريقة متّكن الدول األعضاء  

يف مقر منظمة األمم املتحدة  غري الرمسي الفريق العاملاجتماع عقده ارسات. ويف وأفضل املم اخلرباتمن تبادل 
للطفولة، وافق الفريق العامل على إدراج إطار برانجمي ومصفوفة مؤشرات على أساس املبادئ التوجيهية يف املذكرة  

، وافق الفريق على أن يراعي . وابإلضافة إىل ذلك2020املفاهيمية لعرضها على اجمللس التنفيذي يف دورته يف عام  
موئل  تعزيز برانمج املدن األكثر أماانً يف   (1ثالث عمليات مرتابطة كجزء من عملية استعراض املبادئ التوجيهية: )

ساهتا احلضرية الوطنية ويف  وحتديد البلدان الرائدة لقيادة تنفيذ املبادئ التوجيهية يف أُطر سيا (2؛ )األمم املتحدة
 وتبيّن تركيز مكثف على التقدير وتقييم األثر. ( 3اسرتاتيجيات تطوير املدن ومنوها؛ )

ويف الفرتة اليت تسبق الدورة القادمة للمنتدى احلضري العاملي، سُتوزع دراسة استقصائية على اإلنرتنت   -3
مة يف املدن واملستوطنات البشرية، بغية تشجيع إجراء على األعضاء لتقييم السياقات احملددة والنهج احلايل للسال

مزيد من احلوار والتعاون مع السلطات احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك من اجملتمع املدين، من أجل 
. وكذلك  مواصلة تنقيح ُُنجها الرامية إىل إجياد مدن ومستوطنات بشرية أكثر أماانً مبا يتماشى مع املبادئ التوجيهية

 سيتم االسرتشاد ابلتعقيبات يف مواصلة إعداد املذكرة املفاهيمية لعملية االستعراض.
اسرتاتيجية األمم املتحدة على نطاق املنظومة بشأن التنمية احلضرية املستدامة، سُيعقد يف  ومتشيًا مع  -4

الرمسي لوكاالت األمم املتحدة وبراجمها  اجتماع اثن للفريق العامل غري  2019نيويورك يف تشرين األول/أكتوبر 
ومصفوفة املؤشرات ولتبادل  ي يف املدن ملتابعة اإلطار الربانجمحتقيق األمن وصناديقها العاملة يف جمال منع اجلرمية و 

ي الثاين يف  براجمها اجلارية وخرباهتا يف جعل املدن واملستوطنات البشرية أكثر أماانً. وسينظر الفريق العامل غري الرمس
كنقطة حمورية يف منظومة األمم    موئل األمم املتحدةاخلطوات الالزمة إلعداد إطار مشرتك بني الوكاالت لدعم 
عن قيمة وتنفيذ ُنج املدن  منشوراً    مم املتحدةموئل األاملتحدة للتحضر املستدام يف تنفيذ املبادئ التوجيهية. ويعد  

 ودروسه العملية، على أن يتقامسها مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.  األكثر أماانً، استناداً إىل خرباته
، اليت حتدد السالمة كموضوع  2023-2020للفرتة  ملوئل األمم املتحدةومتشياً مع اخلطة االسرتاتيجية  -5

طرقاً عملية ملتابعة استخدام وتطبيق املبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعال لربانمج    موئل األمم املتحدةشامل، يستكشف  
األخرى، والسلطات احمللية والرابطات، حدة املدن األكثر أماانً والسعي إىل تعزيز الشراكات مع هيئات األمم املت

واالحتادات املهنية الدولية ذات الصلة، واملنظمات غري احلكومية، واجملموعات الرئيسية األخرى. وجيري مجع مشروع  
 أول ملؤشرات السالمة يف املدن لالسرتشاد به يف هذا العمل.
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اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة التنمية  بشأن تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ    -   3/ 1القرار  
 2030املستدامة لعام  

، إىل املديرة التنفيذية أن تعد مشروع اسرتاتيجية لتعزيز 1/3طلبت مجعية موئل األمم املتحدة، يف القرار  -6
مل لبناء القدرات،  التنسيق يف جمال بناء القدرات ابعتبار ذلك مهمة شاملة لقطاعات متعددة تستند إىل ُنج متكا

مع إجراء مشاورات شاملة للجميع تراعي احتياجات الدول األعضاء، يف نطاق املوارد املتاحة، وهو ما ميكن أن  
يدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد البشرية واملالية لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات. ودعت 

 إىل تقدمي مسامهات طوعية يف تلك االسرتاتيجية. الدول األعضاءاجلمعية أيضاً 
وميكن تعريف بناء القدرات على أنه عملية تغيري تتكون من جمموعة من أنشطة التعلم يقوم فيها األفراد  -7

هتم على التدخل اتعزز قدر اليت دوات األساليب و األدراية، و الهارات، و املعارف، و املواكتساب  بتنميةواملؤسسات 
 لية يف البيئة اليت يعملون هبا وحتويلها وحتسينها. بفعا

  27يف    غري رمسي خالل فرتة الغداء  اجتماعاً    موئل األمم املتحدةونظم فرع البحوث وتنمية القدرات يف   -8
اجللسة التفاعلية على بناء القدرات كوسيلة ، بعد اختتام مجعية موئل األمم املتحدة. وركزت 2019 هحزيران/يوني

اليت ، واستعراض وعرض األعمال اجلارية لتنفيذ وظائف بناء القدرات  موئل األمم املتحدةابلغة األمهية لتنفيذ والية  
يتوىل الفرع مسؤوليتها. وكشف العرض واملناقشات اليت تلته عن أن بناء القدرات يُنفذ عرب املنظمة بطرق خمتلفة.  

، كانت هناك حلقات دراسية وحلقات عمل واجتماعات أفرقة خرباء ودورات تدريبية نظمها  2018ففي عام 
. ومع ذلك،  2020يومًا سنوايً، على النحو املشار إليه يف تقرير برانمج عمل عام  50ملدة  املتحدةموئل األمم 

العمل الذي ُيضطلع به يفشل يف حتقيق أهدافه بسبب عدم املواءمة الكافية واحلاجة إىل  فإن الكّم اهلائل من 
 حتسني التكامل والتنسيق. 

يق اهلواتف احملمولة جلمع تعليقات من املشاركني بشأن  اسُتخدم اختبار تفاعلي عن طر وخالل اجللسة،  -9
 حتقيق موئل األمم املتحدةأنه ابلرغم من  جلسة اسرتاحة الغداءآرائهم وجتارهبم يف جمال بناء القدرات. وأكدت 

األجل البعيد على املعارف  يف لتحقيق أتثري أكرب  فمن املمكن إجناز املزيد، العديد من اإلجنازات يف هذا الصدد
 واملهارات والتعلم على مستوى البلدان واملدن.

أعمال بناء القدرات املنجزة على مدار السنوات الثالث   يف معظموأعاد فرع البحوث وبناء القدرات النظر   -10
املاضية، مبا يف ذلك دراسة عن مراكز االمتياز داخل منظومة األمم املتحدة وحتليل للطرق اليت نُفذت من خالهلا 

واسرتاتيجية لبناء . وأعد الفرع أيضاً مذكرات مفاهيمية تركز على برانمج منظمات خمتلفةوظائف بناء القدرات يف  
إىل الفريق االستشاري املعين ابملشروع، مما أدى إىل تلقي تعقيبات إجيابية من   قدما،  على الصعيد العاملي  القدرات

 املشاركني يف االجتماع.
موئل األمم  وكجزء من قائمة اجلرد الداخلية للممارسات والتجارب يف جمال بناء القدرات عرب وحدات  -11

. ومن  2019آب/أغسطس  3، أُجريت دراسة استقصائية على اإلنرتنت وأُرسلت إىل مجيع املوظفني يف املتحدة
ممارسات بناء القدرات يف  من رسم خريطة عمق موئل األمم املتحدةشأن هذه الدراسة االستقصائية أن متّكن 

الربانمج، وهو ما سيضع األساس إلعداد اسرتاتيجية مستنرية ومتكاملة ومنسقة لبناء القدرات. وال تزال هذه 
 الدراسة االستقصائية جارية. 

ويف الوقت احلايل، جيري إعداد مشروع أويل لالسرتاتيجية، تراعي إعادة اهليكلة اجلارية والتغيري اجلاري  -12
مع خمتلف الشركاء يف جمال بناء   موئل األمم املتحدةوى املنظمة. ويف إطار هذه العملية، يتواصل على مست
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القدرات، مبا يف ذلك اجلامعات ومؤسسات التدريب الوطنية والدولية ومراكز البحوث والشركاء الرئيسيني من األمم  
ئة األخرية برانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،  املتحدة. وتتضمن هذه الف

، ومبادرة مؤسسات  ملوئل األمم املتحدةومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وكذلك مبادرة اجلامعات الشريكة  
 التنمية املستدامة، وشراكة األمم املتحدة املوحدة للتعلم يف جمال تغري املناخ.التعليم العايل من أجل 

وستُنظم جلسة تفاعلية مع ممثلي الدول األعضاء يف نريويب لتبادل اآلراء واألفكار من أجل إثراء حمتوى   -13
 وُنج اسرتاتيجية بناء القدرات.

برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية    بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق عمل  -   1/4القرار  
 من أجل دعم إجياد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

تنفيذ اسرتاتيجية جنسانية ذات شقني لتعميم املساواة   1/4تتضمن األولوايت الرئيسية الواردة يف القرار  -14
ووضع سياسات وبرامج لدعم اجلهود  ملوئل األمم املتحدةوالتنفيذي املعياري بني اجلنسني ومتكني املرأة يف العمل 

املنظور اجلنساين يف عمل  مراعاة الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ومُتنح األولوية أيضًا لتعميم 
 الربانمج.

اجلنسانية وحقوق الشؤون فرقة قامت ، مؤثر املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على حنو  ولضمان تعميم -15
لواثئق املتعلقة ابخلطة لالنهائية الصيغة ، مبا يف ذلك يف وضع املختلفة عمليات اإلصالحاإلنسان بدور نشط يف 

النتائج، ويف إعادة اهليكلة التنظيمية الشاملة وإصالح نُظم الربجمة. وتعمل وحدة االسرتاتيجية، من قبيل إطار 
حدثة القرتاحها  ُـ املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف الوقت احلايل على تطوير عدد من النظم والعمليات امل

وكذلك قضااي اإلدماج  على املديرة التنفيذية لضمان إدماج قضااي املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، 
االجتماعي، بشكل أكثر فعالية يف مجيع مراحل دورات تطوير املشاريع، بدءاً من التحليل األويل والتصميم والصياغة  

 ووصواًل إىل التنفيذ والرصد والتقييم النهائي. 
  وجيري اآلن كذلك تنقيح العالمات الشاملة القائمة وتطوير عالمات جديدة لإلدماج االجتماعي.  -16

من اكتساب فهم واضح ومباشر لكيفية النظر يف الزمالء يف موئل األمم املتحدة  وهتدف هذه املبادرات إىل متكني  
قضااي اإلدماج االجتماعي يف عملهم، مبا يف ذلك القضااي املتعلقة بنوع اجلنس، والشباب، وحقوق اإلنسان،  

محلة داخلية  بتصميم  وكبار السن، واألطفال وذوي اإلعاقة. ولتعريف الزمالء هبذه املبادرات واألدوات، تقوم الفرقة  
 ذكاء الوعي بقضااي اإلدماج االجتماعي.وإ

، ختطط فرقة املساواة بني  2023-2020للفرتة  ملوئل األمم املتحدةومع بدء تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية  -17
ع ذات نتائج اجلنسني وحقوق اإلنسان لزايدة برجمتها اخلاصة ابالعتبارات اجلنسانية من خالل ختطيط مشاري

جنسانية حمددة. وتتضمن األولوايت احملددة يف هذا السياق مشاريع وأعمال حمددة ُمدرجة يف األولوايت احلالية  
خاص  العامة، واإلسكان، والسالمة، والتنقل، واألشواملساحات بشأن التخطيط احلضري،  ملوئل األمم املتحدة

داخليًا واملهاجرون( واملساعدة اإلنسانية يف حاالت النزاعات والنازحون املتنقلني )على سبيل املثال الالجئون 
موئل األمم  يف الزمالء وحلول الطاقة املستدامة. وسُتعد مقرتحات بعد إجراء املزيد من املشاورات املتعمقة مع 

  شاريعيف الربامج األكرب حجماً، مبا يف ذلك امل مشاريع يف البدء، وستستهدف املتحدة والشركاء املتعاونني معه
 يف الصومال وأفغانستان. املنفذة 

بشكل جمدي مع  موئل األمم املتحدةكذلك الضوء على ضرورة مشاركة   1/4وسلط اعتماد القرار  -18
يركز على  موئل األمم املتحدةالشركاء من أجل حتسني الكفاءة وحتقيق أتثري أكرب. ومنذ اعتماد هذا القرار، ظل 
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اة بني اجلنسني. ويشمل ذلك املشاركة داخل منظومة األمم  زايدة االخنراط مع الشركاء يف سياق متكني املرأة واملساو 
إنشاء مركز دويل رائد معين ابالعتبارات اجلنسانية يف نريويب إىل جانب كياانت األمم   املوئليدعم حيث املتحدة، 

املتحدة األخرى، السيما مكتب األمم املتحدة يف نريويب، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
رؤساء املنظمات الدولية والرؤساء  ارك يشكذلك )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. و 

موئل  املوجودة يف نريويب. ويف هذا الصدد، يتابع بعثاهتم اإلقليميون والدول األعضاء املمثلة بسفرائهم أو رؤساء 
ة للبيئة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة من خالل إمكانية الربجمة املشرتكة مع برانمج األمم املتحد األمم املتحدة

 . يف هذا الصدد أسواق مستدامة وإدارة النفاايت. وأُجريت ابلفعل تقييمات أوليةتطوير 
القائمة مع  يف هذا السياق يف تعزيز الشراكات    2019حىت ُناية عام    موئل األمم املتحدةوتتمثل أولوية   -19

كياانت األمم املتحدة واجملتمع املدين وأصحاب املصلحة اآلخرين واملشاركة مع شركاء جدد. وعالوة على ذلك،  
مواصلة  أثناء  سُتشجع املشاركة الفعالة للشركاء، مبا يف ذلك القيادات النسائية، مع السلطات احمللية واجملتمع املدين  

يف هذا الصدد يف ضمان    موئل األمم املتحدةتدى احلضري العاملي. وتتمثل أولوية  االستعدادات للدورة العاشرة للمن
املشاركة الفعالة والشاملة واملتنوعة للنساء واجملموعات األخرى يف املنتدى العاشر، وابلتايل ضمان حتقيق نتائج  

مواصلة شراكته مع الدول األعضاء لضمان منح   موئل األمم املتحدةويعتزم جمدية فيما يتعلق ابلقضااي اجلنسانية. 
 األولوية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

، حّثت اجلمعية املديرة التنفيذية على دعم الفريق االستشاري املعين بقضااي املساواة بني  1/4ويف القرار  -20
عن إسداء املشورة للمديرة التنفيذية املسؤولية  الفريق االستشاري  يتوىل  على الوجه األمثل. و   اجلنسني واالستفادة منه 

بشأن مجيع القضااي املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، داخل الوكالة وخارجها، وحتديد القضااي واالجتاهات العاملية  
يف  آخر أنشطة التعاون على التعاون الوثيق مع الفريق االستشاري، وكان  موئل األمم املتحدةالناشئة. وحافظ 

ار  والواثئق املرتبطة هبا، مبا يف ذلك إط  2023-2020للفرتة    ملوئل األمم املتحدةسياق إعداد اخلطة االسرتاتيجية  
مسامهة اخلرباء يف الفريق االستشاري اليت عززت تركيز الواثئق املصاحبة على  موئل األمم املتحدةالنتائج. ويقّدر 

دور رئيسي، مبا يف ذلك يف تنظيم الدورة أداء االعتبارات اجلنسانية. وللمضي قدماً، سيواصل الفريق االستشاري 
وقع أن يواصل الفريق االستشاري . ومن املت2020القادمة للمنتدى احلضري العاملي، اليت سُتعقد يف آذار/مارس 

يف ضمان املشاركة الشاملة واملتنوعة وإشراك أصحاب املصلحة الذين يؤدون دوراً نشطاً  موئل األمم املتحدةدعم 
 يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة واإلدماج االجتماعي.

يف مجيع سياسات    ومواصلة جتسيدهاويسعى هذا القرار إىل ضمان تعميم منظورات املساواة بني اجلنسني   -21
موئل األمم املتحدة أن يضع  ه. وأخرياً، طلبت اجلمعية يف نفس القرار إىل مشاريعوبراجمه و  موئل األمم املتحدة

نسخة حمدثة للسياسة واخلطة املنقحتني للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف التنمية احلضرية واملستوطنات  وينفذ  
العتبارات اجلنسانية يف  املتعلقتني اباة بني اجلنسني، أُجري آخر تقييم للسياسة واخلطة  البشرية. وفيما يتعلق ابملساو 

 على إجراء تقييم آخر. 2020، وتنص خطة العمل لعام  2011عام 

 بشأن تعزيز الروابط احلضرية الريفية من أجل احلضرنة واملستوطنات البشرية املستدامة  -  1/5القرار 
طلبت اجلمعية إىل املديرة التنفيذية أن تقوم، ابلتشاور مع املؤسسات الدولية واإلقليمية  ،1/5يف القرار  -22

اجمللس التنفيذي ودعت املعنية، بوضع اآلليات، يف نطاق املوارد املتاحة، من أجل تعزيز الروابط احلضرية والريفية، 
املوارد الالزمة    موئل األمم املتحدةإىل النظر يف خيارات التنفيذ املمكنة. واستجابة لذلك، مجع    دةملوئل األمم املتح

الروابط احلضرية الريفية: املبادئ التوجيهية وإطار  ”لتنفيذ مشروع يستند إىل التوجيهات الواردة يف الوثيقة املعنونة 
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إىل   شاريعحالياً يف تسعة دول يف أفريقيا. وهتدف امل املشروع ويُطبق“، ض ابلتنمية اإلقليمية املتكاملةالعمل للنهو 
معظم البلدان يف مرحلة وال يزال وضع توصيات إلدماج الروابط احلضرية الريفية يف السياسات احلضرية الوطنية. 

 الوطين. التصميم سواء على الصعيد الوطين أو دون 
، شجعت اجلمعية بقوة الدول األعضاء على أن أتخذ يف االعتبار الروابط احلضرية الريفية 5/ 1ويف القرار   -23

يف سياسات وعمليات التخطيط اإلمنائية الوطنية ودون الوطنية لكل منها، من أجل تعزيز الروابط االقتصادية  
يطة ابملناطق احلضرية واملناطق والريفية، مبا يف ذلك األراضي  واالجتماعية والبيئية بني املناطق احلضرية واملناطق احمل

يف تصميم السياسات   موئل األمم املتحدةاملساعدة من البلدان التسعة اليت تتلقى الدعم والتمست احمليطة هبا. 
احلضرية الريفية ابعتبارها إحدى القضااي السياساتية الرئيسية اليت   احلضرية الوطنية وسلطت الضوء على الفجوة

مجهورية تنزانيا املتحدة يتعني معاجلتها. وميثل حساب التنمية التابع لألمم املتحدة مصدر التمويل لتنفيذ املشروع يف  
. ويف موزامبيق، مُيول الدعم من الوكالة الكتالونية للتعاون اإلمنائي يف إسبانيا. ويُقدم  والنيجر الكامريون وغينيا و 

اإلسبانية للتعاون اإلمنائي  أندالوسا وكالة من ومايل والسنغال التمويل لبوركينا فاسو ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
 الدويل.

ويف القرار نفسه، طلبت اجلمعية إىل املديرة التنفيذية أن تقوم، يف نطاق املوارد املتاحة، إبذكاء الوعي  -24
لدى الدول األعضاء والسلطات احمللية فيما يتعلق أبثر الروابط احلضرية الريفية على احلضرنة املستدامة والتماسك 

على تطوير أدوات وإرشادات ومواد لتعزيز موئل األمم املتحدة اإلقليمي والتنمية الوطنية. واستجابة لذلك، يعمل 
. وتتضمن  اتقدمي الدعم ذي الصلة للبلدان يف وضع سياساهتا وخططها واسرتاتيجياهتلالوعي أبمهية تلك الروابط و 

املوارد أدلة تدريب، ومنشورات، وموقعًا شبكيًا بشأن الروابط احلضرية الريفية، وأدلة مواضيعية، ورسائل إخبارية،  
لدعوة واملشاركة يف املؤمترات. لمواد ، و املبادئ التوجيهية للروابط احلضرية الريفية  بسبع لغات ملنشور وترمجات

املنشور على املوقع الشبكي  بذلك على مجيع املواد واملعلومات املتعلقة جبميع األحداث املتعلقة وميكن االطالع 
الثاين/نوفمرب   وسُيعقد املنتدى الدويل األول بشأن الروابط احلضرية الريفية يف تشرين .(1)للروابط احلضرية الريفية

 لصني، إلذكاء وعي الدول األعضاء هبذا املوضوع.ابلتعاون مع احلكومة احمللية ملقاطعة سونغيانغ، ا 2019
، ابلتعاون مع الشركاء املناسبني، أن تنشر  ، طلبت اجلمعية أيضًا إىل املديرة التنفيذية1/5ويف القرار  -25

وتتقاسم املمارسات والسياسات اجليدة املتصلة أبثر الروابط احلضرية والريفية، واليت ميكن تكرارها يف بلدان أخرى. 
  ألفضل املمارسات يف الروابط احلضرية الريفية، تتألف منخالصة وافية  واستجابة لذلك، أُعد اإلصدار األول من  

املؤلفني قبل وضع الصيغة النهائية عليه ونشره. وأُرسلت  استعراضه من وجيري سبعة مشاريع يتقامسها الشركاء، 
دعوة إىل إجراء دراسات حالة إىل أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني للمساعدة على تصميم اإلصدار الثاين من  

 لتبادل أفضل املمارسات من بلدان املشروع التسعة. منرب أيضاً بتطوير  موئل األمم املتحدة. ويقوم اخلالصة
وأخرياً، طلبت اجلمعية يف القرار نفسه إىل املديرة التنفيذية أن تقوم، ابلتشاور مع الشركاء املناسبني ويف  -26

اء على طلبها، يف وضع السياسات والربامج الرامية إىل معاجلة  نطاق املوارد املتاحة، مبساعدة الدول األعضاء، بن
وشركاؤه يف إعداد دليل   موئل األمم املتحدةاهلجرة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية. واستجابة لذلك، شرع  

كن للدول األعضاء استخدامه عند تصميم واستعراض مواضيعي بشأن تعميم الروابط احلضرية الريفية، وإطار مي
 اهلجرة واملساعدة اإلنسانية يف السياسات احلضرية الوطنية. إدماج سياساهتا. وجيري أيضاً إعداد دليل آخر بشأن 

 
(1)  https://urbanrurallinkages.wordpress.com/ . 

https://urbanrurallinkages.wordpress.com/
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 ملوئل األمم املتحدة بشأن ترتيبات االنتقال حنو اهليكل اإلداري اجلديد  -1/3املقرر 
سيتلقى  ،ملوئل األمم املتحدةبشأن ترتيبات االنتقال حنو اهليكل اإلداري اجلديد  1/3عماًل ابملقرر  -27

- 2014بشأن الدورة الكاملة للخطة االسرتاتيجية للفرتة    2019ي على أساس استثنائي تقرير عام  اجمللس التنفيذ
دول األعمال يف ج  2019. وأُدرجت مسألة التوقيت الذي ينبغي أن يتلقى فيه اجمللس التنفيذي تقرير عام  2019

. وأوصى مكتب  2019فمرب  تشرين الثاين/نو   20و  19املوقت لالجتماع املستأنف للمجلس الذي سُيعقد يومي  
-2014إلدراج اخلطة االسرتاتيجية للفرتة    2019اجمللس التنفيذي أبن يكون هناك بند يتناول التقرير السنوي لعام  

 . 2020 يف جدول األعمال املؤقت يف االجتماع السنوي للمجلس يف آذار/مارس  2019
، وفقاً لطلب جملس اإلدارة يف قراره موئل األمم املتحدةوفيما يتعلق بسياسة إشراك أصحاب املصلحة يف   -28
، توصي املديرة التنفيذية أبن ينظر اجمللس التنفيذي يف إنشاء فريق عامل خمصص ملواصلة املناقشات بشأن  26/7

من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، اليت تنص على أنه جيوز للمجلس   11شياً مع املادة  إعداد تلك السياسة، مت
التنفيذي إنشاء أفرقة عاملة خمصصة حسب مقتضى احلال. وتقرتح املديرة التنفيذية أن يقدم الفريق العامل املعين 

  2020للمجلس التنفيذي يف عام  بسياسة إشراك أصحاب املصلحة تقريراً عن التقدم احملرز يف االجتماع املقبل
 . 2021هبدف بناء توافق آراء بشأن السياسة وتنفيذها على أساس استثنائي حبلول عام 

 ___________ 


