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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2020لعام  الثانيةالدورة 
 2020 أكتوبر/تشرين األول 29-27، طريق اإلنترنتعن 
 *( من جدول األعمال المؤقتب) 6البند 
المعلومات األمم المتحدة:  االستراتيجية لموئل  طالخطتنفيذ 

المستكملة بشأن التقرير النهائي عن الخطة االستراتيجية  
وبشأن التقييم المستمر للخطة   2019-2014للفترة 

 2019- 2014االستراتيجية للفترة 

تقرير الدورة الكاملة عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 2019-2014البشرية للفترة 

 مذكرة من األمانة 
للمستوطنات تتشرف األمانة بتقديم تقرير الدورة الكاملة عن الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة  

 .، الذي ُنفذ من خالل برنامج عمل موئل األمم المتحدة وميزانياته2019-2014البشرية )موئل األمم المتحدة( للفترة  
، الذي قرر فيه  2019/1من مقرر المجلس التنفيذي لموئل األمم المتحدة  2وأُعد التقرير وفقًا للفقرة  

في دورته الثانية  2019- 2014كاملة للخطة االستراتيجية للفترة المجلس النظر في التقرير النهائي عن الدورة ال
 . 2020لعام 

ويبي ِّن التقييم العام لألداء في تنفيذ الخطة االستراتيجية أن موئل األمم المتحدة أحرز تقدمًا مطردًا نحو  
المحددة لنهاية الخطة  في المائة من أهداف المؤشرات    70تحقيق النتائج المقررة. وقد تم تحقيق أو تجاوز أكثر من  

 . 2019االستراتيجية للسنوات الست بحلول نهاية عام  
ويصف التقرير النتائج المعيارية والتشغيلية التي تحققت على الصعد المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية  

دة من خالل النتائج  بمساهمة موئل األمم المتحدة والشركاء. وتتضح التحوالت التي تجري بدعم من موئل األمم المتح
 الرئيسية التي تحققت في بلدان مختارة خالل الفترة المشمولة بالخطة االستراتيجية.

وتعرض المعالم المؤسسية الرئيسية التي تحققت خالل الفترة وكان لها أثر مباشر على تنفيذ الخطة   
؛ وأهداف التنمية المستدامة، التي تتضمن الهدف  )1(االستراتيجية. وتشمل هذه المعالم اعتماد الخطة الحضرية الجديدة

القائم بذاته بشأن المدن والمجتمعات المستدامة )”جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة   11
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 ؛)2(على الصمود ومستدامة“(؛ وإصالحات اإلدارة التي أدت إلى إنشاء جمعية موئل األمم المتحدة والمجلس التنفيذي
، إلى جانب وضع خطة استراتيجية جديدة مدتها أربع سنوات. جديداً  واإلصالحات التنظيمية التي أسست هيكالً 

ويبين التقرير أن موئل األمم المتحدة أحرز تقدمًا كبيرًا في وضع القواعد والمعايير التي تدعم الدول األعضاء وغيرها  
تحقيق التوسع الحضري المستدام. وفي إطار كل مجال من  من الجهات صاحبة المصلحة في جهودها الرامية إلى 

في العمل  التي وضعت وطبقتالمجاالت المواضيعية، ُتعرض األدوات المعيارية والمنتجات المعرفية المختارة 
 المعياري والتنفيذي خالل فترة الخطة االستراتيجية.

يبرز التقدم المحرز والنتائج  2الفرع  يعرض الموجز التنفيذي؛ 1ويتألف التقرير من ثالثة فروع. الفرع  
يعرض المالمح الرئيسية على الصعيد اإلقليمي؛ ويمكن  3التي تحققت في كل من البرامج الفرعية السبعة؛ الفرع 

 . https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-executive-board-meeting :االطالع على التقرير على الرابط
_____________ 

 
 .239/ 73انظر قرار الجمعية العامة  )2(

https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-executive-board-meeting

