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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
األمم املتحدة للمستوطنات  لربانمج
 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 2019أاير/مايو  31قرار اختذته مجعية موئل األمم املتحدة يف 
التنمية املستدامة  احلضرية خلطة األبعادتعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة و  -1/3

 2030لعام 
 إن مجعية موئل األمم املتحدة،

، اليت حتث برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم (1)إىل اخلطة احلضرية اجلديدة إذ تشري
للحكومات الوطنية ودون على مواصلة عمله يف تطوير معارفه املعيارية وتوفري تنمية القدرات واألدوات ”املتحدة( 

احملتملة يف حتقيق  ويشري إىل مسامهتها.“ (2)الوطنية واحمللية يف تصميم وختطيط وإدارة التنمية احلضرية املستدامة
 ،11سيما هدف التنمية املستدامة  ، وال(3)2030خطة التنمية املستدامة لعام 

 7/1٤بشأن التدريب واملعلومات، و ٥/1٦إىل قرارات جملس إدارة موئل األمم املتحدة  وإذ تشري أيضا  
بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة  22/8بشأن وضع هنج منتظم وشامل للتدريب يف جمال املستوطنات البشرية، و

اء املشورة يف جمال حبصول اجلميع على اخلدمات األساسية، اليت شددت على دور التدريب وبناء القدرات وإسد
السياسات، وتعزيز التعلم األفقي يف حتقيق التنمية احلضرية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق قاعدة بياانت موئل 

 األمم املتحدة ألفضل املمارسات وتبادل املعارف بني املدن والبلدان،
ة االسرتاتيجية ملوئل األمم تركيز اخلط تقع ضمن جماالت إىل أن البحوث وتنمية القدرات وإذ تشري كذلك

 وبرانمج العمل وامليزانية املتعلقني هبا، 2019-201٤املتحدة للفرتة 

                                                 
 ، املرفق.71/2٥٦قرار اجلمعية العامة (  1)
 .129املرجع نفسه، الفقرة   (2)
 .70/1قرار اجلمعية العامة (  3)
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(، الذي أقر 2010) (٤)“يف سبيل شراكات التنمية الفعالة والشاملة”املعنون بوغوات  بيانإىل  وإذ تشري
وتشري إىل إعالن ابريس بشأن السمات املميزة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،  مسة منبناء القدرات بوصفه 

 ،(٥)(200٥فعالية املعوانت )
املستقبل الذي ”لوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة التزامها اب إىل وإذ تشري أيضا  

 جيم بشأن بناء القدرات، ، الفرعسادسال سيما الفصل ، وال(٦)“نصبو إليه
فيما وااللتزامات املعلنة  (7)إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية وإذ تشري كذلك

 من تقرير املؤمتر، 193إىل  177سيما تلك الواردة يف الفقرات من  بناء القدرات والتنمية املؤسسية، واليتعلق ب
ابلدور األساسي للتدريب والتعليم وبناء القدرات يف تعزيز القدرات املؤسسية وقدرات املوارد  تسل ِّموإذ 

الوطنية واحمللية واجلهات املعنية األخرى، ابإلضافة إىل تعزيز األشكال املتعددة لنقل املعارف،  للسلطاتالبشرية 
اخلطة احلضرية اجلديدة  حتقيقمن أجل  املكاين التخطيطوإجياد اخلربة العملية، واستخدام األساليب املبتكرة مثل 

 وأهداف التنمية املستدامة،
الدور احملوري الذي يقوم به موئل األمم املتحدة يف وضع ونشر وتطبيق األدوات واملعارف  وإذ تؤكد جمددا  

لشراكات اليت ويف ااحمللية والوطنية،  ومؤسسات التدريب على املستوايت للسلطاتالالزمة لدعم تنمية القدرات 
 مع مؤسسات التعليم العايل واجلهات املعنية األخرى، يقيمها

أبن حتسني التنسيق واالتساق داخل أمانة موئل األمم املتحدة يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات  وإذ تسلم
األثر التحويلي الذي يسهم يف تنفيذ اخلطة احلضرية  تشجيعميكن أن يؤدي إىل مزيد من التعزيز لقدرته على 

 ،11اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلدف 
فرع البحوث إىل املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة أن تقوم إبعداد اسرتاتيجية لتمكني  تطلب -1

لتنسيق والقيادة يف جمال بناء القدرات اأجل  مناملوارد املتاحة، ، يف حدود وتنمية القدرات يف اجملال احلضري
، وتطلب كذلك تقدمي مشروع االسرتاتيجية إىل اجمللس التنفيذي لكي لقطاعات متعددة ابعتبار ذلك مهمة شاملة

 يتداول بشأنه يف دورته األوىل املستأنفة؛
، ويف حدود 2023-2020إىل املديرة التنفيذية أن تضع، وفقا  للخطة االسرتاتيجية للفرتة  تطلب -2

مع إجراء ، من أجل دعم حتقيق التنمية احلضرية املستدامة، املوارد املتاحة، هنجا  معززا  ومتكامال  لبناء القدرات
 مشاورات شاملة للجميع تراعي احتياجات الدول األعضاء؛

ول األعضاء يف إىل الد، يف نطاق املوارد املتاحة، أن تقدم الدعم إىل املديرة التنفيذية تطلب -3
 جهودها الرامية إىل تعبئة املوارد البشرية واملالية من أجل وضع وتنفيذ برامج بناء القدرات؛

مجيع الدول األعضاء من أجل تقدمي الدعم لتعبئة املوارد البشرية إىل الدعوة اليت وجهتها  تكرر -٤
 .املتحدة للتدريب وبناء القدراتواملالية عن طريق التربعات ملؤازرة اسرتاتيجية موئل األمم 

______________ 

                                                 
 .https://www.oecd.org/dac/45497536.pdf ميكن االطالع عليه على الرابط:  (٤)
 ..http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf ميكن االطالع عليه على الرابط:  (٥)
 ، املرفق.٦٦/288قرار اجلمعية العامة   (٦)
)منشورات األمم  199٦حزيران/يونيه  1٤-3تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(، اسطنبول،   (7)

 ، املرفق الثاين.1القرار الفصل األول،  A.97.IV.6)املتحدة، رقم املبيع 
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