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 تصدير
ة  ُعهد لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( بتزويد الدول األعضاء والجهات صاحبة المصلحة األخرى بالمساعد  

ل ذلك تحقيق أهداف التنمية المسدددتدامة وتنفيذ الخطة الحضدددرية الجديدة من ويشدددم  على الّتصددددي للّتحديات الرثيرة التي تعترض الحضدددرنة المسدددتدامة. 
مرض أجل ضدددددمان االنتفا  على أوسدددددع نطاف ممكن بالفوائد االجتمااية واالقتصدددددادية والبيئية التي تتيحها التنمية الحضدددددرية المسدددددتدامة. وقد كشدددددف  

بالنمو الهائل للمدن، بل إّنه قد زاد من نسدددددددددق تلك التحديات والفرص. وأ ضدددددددددحت  ( النقاب عن التحديات والفرص المرتبطة 19- فيروس كورونا )كوفيد 
 الحاجة تدعو أكثر من أي وقت مضى إلى األخذ بنهج قائم على حقوف اإلنسان في حماية الناس والحفاظ على الرخاء وعلى الروكب. 

قدرة الوكالة على الترّيف مع هذه الظروف الناشددددئة وما يتصددددل  الذي ُيبّين   2022وتعرض هذه الوثيقة برنامج عمل موئل األمم المتحدة لعام  
من ضددرورة  2020وتشددرين األول/أكتو ر  ه بها من أزمة اقتصددادية. وهي تسددتجيب أيضددا لما أشددار به المجلس التنفيذي في دورتيه لشددهري حزيران/يوني 

 األثر من ناحية الوفاء بمقتضيات الوالية الموكلة للبرنامج. إعادة تركيز بعض األولويات وتقليص البعض اآلخر حرًصا على زيادة الرفاءة و 

ل التقرير الرئيسدددي لموئل األمم المتحدة لعام   ع الحضدددري المسدددتدام”، المعنون 2020ويوضدددّ ، القيمة الجوهرية للمدن في توليد  “قيمة التوسدددّ
جتماعي، و ناء المؤسدسدات األقوى. وهذا ما يدعم الموجز السدياسداتي الرخاء االقتصدادي، والّتخييف من وطةة التدهور البيئي، والحّد من التفاوت اال

األولوية إلى  2022(. وعليه، ُيولي برنامج العمل لعام 2020والعالم الحضددددددددري )تموز/يوليه  19-الذي أعده األمين العام لألمم المتحدة عن كوفيد
الحاجة إليه من دعم وإرشداد اسدتراتيجيين. وهو يوّفر الدعم القائم على األدلة   بما هي في أمّس  19-مسدةلة تزويد البلدان والمدن المتعايية من كوفيد

ن  ليات التنسددديق وأدوات  في المسددداعدة على وضدددع خطا وإجراءات إنمائية حضدددرية تزيد من االّتسددداف والفعالية على المسدددتوى المؤسدددسدددي، وُتحسدددّ
ريق في مجال التصدددددددي للتحديات األكثر إلحاحًا، ويسددددددمل للمجتمعات المسددددددتفيدة الرصددددددد الموئمة. و ذلك، يشددددددّكل برنامج العمل دليًو وخارطة  ط

 بالمشاركة الراملة واالستفادة من المكاسب االجتمااية واالقتصادية والبيئية العائدة من الخطة الحضرية المستدامة.

الخطة االسددددددتراتيجية، وهي ُتمثل أر عة برامج   وتتطابق مجاالت التدخل االسددددددتراتيجية مع مجاالت التأليير األر عة المنصددددددوص عليها في 
بفضدددددل فراية. وكّل برنامج من هذه البرامج الفراية مصدددددّمم ليكون موصدددددوال اسدددددتراتيجيا وقادرا على توليد الدعم المتبادل والمتعاضدددددد. وقد تسدددددنى، 

قضدددددايا الفقر واالسدددددتبعاد االجتماعي والتفاوت المكاني التألييرات األخيرة في الهيكل التنظيمي، اإلسدددددهاُم بشدددددكل أفضدددددل في األمور التالية: معالجة 
(؛ 2(؛ وتعزيز الحضددددددرنة الذي تسددددددهم في اإلنتاجية، والرخاء المشددددددترك، والنمو االقتصددددددادي الشددددددامل للجميع )البرنامج الفرعي 1)البرنامج الفرعي  

(؛ واالسددددتعداد والّتصدددددي لمختلف أشددددكال 3برنامج الفرعي والتصدددددي للمسددددائل الملحة المتعلقة بتألير المناخ و ضددددرورة تحسددددين البيئة الحضددددرية )ال
 (.4األزمات الحضرية التي تجبر اآلالف على مألادرة ديارهم بحثا عن السوم والعمل )البرنامج الفرعي 

التحفيزية،  ، تمّكن موئل األمم المتحدة من تحسددددددددددين وظائفه 2023-2020وعلى ضددددددددددوء السددددددددددنة األولى من تنفيذ الخطة االسددددددددددتراتيجية  
ّيف مع تقّدم في إيجاد حلول وأفرار حضددرية مبتررة، وتعزيز الشددراكات االسددتراتيجية، وتنفيذ المبادرات األكثر تركيزا. بيد أّنه، ولضددرورة التر وتحقيق
ر ع الموارد األسدددددداسددددددية  ومع االقتصددددددادات المأللقة، لم يتمّكن الموئل خول السددددددنة الماضددددددية من بلول كّل األهداف. فهو لم يتلّق سددددددوى  19-كوفيد

مليون دوالر، وذلدك ألسددددددددددددددبداب تعود في جزء منهدا إلى أثر كوفيدد ومدا نجم عنده من حداالت تدةخير في التنفيدذ؛  18,9المقررة، التي تم إقرارهدا بمبل  
خصددصددة الألرض، و االعتماد  ومن ثّم، لم يتمّكن من إنجاز بعض األهداف. وأصدددر موئل األمم المتحدة منشددورات ومواد تقنية بفضددل تمويوته الم

وسددددددُيشددددددكل هذا العمل أسدددددداسددددددا جّيدا لتعزيز العمل المعياري  من دعم على الصددددددعيدين القطري واإلقليمي. المانحة  الجهاتُ  وعدت بتقديمهما على 
تي تهدف إلى تعزيز القدرة والرفاءة في في تنفيذ البرامج الرئيسدية ال العالمي عندما تتوّفر الموارد األسداسدية الرايية. وشدر  موئل األمم المتحدة أيضداً 

نها بواسدطة مبادرات محددة الهدف و   ليات في مجال مجال تنفيذ الخطة االسدتراتيجية والحافظة الحالية. وُتعزز هذه البرامج المبادرات القائمة وُتحسدّ
ل بين عملنا المعياري وعملنا التنفيذي لبلول مسدددتوى أرقى التفاعل مع الحكومات والجهات الشدددريكة، مما يؤدي إلى إيجاد وسدددائل فعالة ُتعّزز الترام

 من الرفاءة والدتةثير.

أهميًة رئيسية في تنسيق هذه اإلجراءات وفي بلول أفضل النتائج. لذلك، هناك حاجٌة إلى توفير الموارد    2022ويكتسي برنامج العمل لعام  
طموحات ونواتج، وذلك من أجل االسددددتجابة بشددددكل كافا للتحديات المتعددة التي تواجه الحضددددرنة. المالية التي تتناسددددب مع ما يقترحه الموئل من 
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خطابات وهذا هو السدبيل الوحيد نحو جعل موئل األمم المتحدة يحقق هدفه المنشدود في أن يصدبل مركزًا للتمّيز واالبترار قادرا على ضدبا مومل ال
المسدددتدامة، وعلى توليد المعارف المتخصدددصدددة المتطورة، وتشدددكيل القواعد والمبادا والمعايير التقنية،  والخطا العالمية في مجال التنمية الحضدددرية

 واقتراح الحلول المبتررة من أجل بناء مستقبل مستدام للجميع.

اف التنميدة  يعكس رؤيتندا المتجدّددة، ويرّكز على إحدداث األثر وتحقيق أهدد 2023-2020وسدددددددددددددديظدل تنفيدذ الخطدة االسددددددددددددددتراتيجيدة للفترة  
 ضمن إطار التزامنا بالتعجيل بنسق التقّدم صوب تنفيذ عقد العمل. 2022المستدامة. وفي هذا الصدد، يسرني أن أقّدم خطتنا البرنامجية لعام 

 مهد شريف ميمونة  )توقيع(
  المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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 2020واألداء البرنامجي لعام   2022مقترةة لعام الخطة البرنامجية ال  -   ألف  
 التوّجه العام   
 الواليات والمعلومات األساسية   

برنامج األمم المتحدة للمسددددددتوطنات البشددددددرية )الموئل( هو البرنامج المسددددددؤول في منظومة األمم المتحدة عن شددددددؤون الحضددددددرنة  15-1 
والمسدددددددتوطنات البشدددددددرية المسدددددددتدامة. ويقدم الموئل الدعم إلى الدول األعضددددددداء في مجال تنمية المدن والمسدددددددتوطنات البشدددددددرية  

ي على الصددددددعد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي. ويتوّلى أيضددددددا قيادة وتنسدددددديق  المسددددددتدامة بواسددددددطة عمله المعياري والتنفيذ
من أهداف التنمية   11أعمال الرصدددد وتقديم التقارير المتصدددلة بالتقدم المحرز عالميا في تنفيذ الخطة الحضدددرية الجديدة والهدف  

(  29-)د  3327قررات الجمعية العامة، ومنها القرار المسدددددددددتدامة. ويسدددددددددتمد البرنامج واليته من األولويات المحددة في قرارات وم
الذي أنشدددددةت الجمعية  32/162الذي أنشدددددةت الجمعية بموجبه مؤسدددددسدددددة األمم المتحدة للموئل والمسدددددتوطنات البشدددددرية، والقرار  

، لُيصددددبل برنامج األمم  56/206ئل(. ثّم غّيرته الجمعية العامة، بقرارها  بموجبه مركز األمم المتحدة للمسددددتوطنات البشددددرية )المو 
. واعتمدت الجمعية العامة القرار 2002كانون الثاني/يناير  1المتحدة للمسددددددددتوطنات البشددددددددرية )موئل األمم المتحدة( اعتبارا من 

 مجلسمن اللموئدل األمم المتحددة، يتدةلف من جمعيدة موئدل األمم المتحددة، و ا جدديددا داريد إ هيكوبموجبده ، الدذي حدددت 73/239
 لممثلين الدائمين.اعضوا، ولجنة  36يضم الذي تنفيذي ال

أصددددددحاب المصددددددلحة الرئيسدددددديين  قدرات  لى جميع المسددددددتويات و تطوير قدرات الحكومات ع إلى الدعم الذي يقّدمه الموئل ويهدف 15-2 
تنفيذ  ، وذلك من خول اآلخرين على صددياغة وتنفيذ السددياسددات والخطا واألنشددطة الفعلية ألغراض التنمية الحضددرية المسددتدامة

 البرنامج العادي للتعاون التقني ومشاريع حساب األمم المتحدة للتنمية.
 

 2022رجية لعام االستراتيجية والعوام  الخا  
في المائة بحلول   70في المائة من السدددددكان في المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسدددددبة إلى  56، يعيش  على مسدددددتوى العالم 15-3 

التفاوتات  التفاوتات اإلقليمية و غير أّن  االتجاهات في القرن الحادي والعشددددددددددددرين. من أبرز الحضددددددددددددرنة لتبقى بذلك، 2050عام 
من   تقريبا في المائة 90 نسدددبة المناطق األقل نمواوتشدددهد . الحضدددرنةالسدددياسدددية ال تزال تؤثر على المسدددتفيدين من و االجتمااية  

، بينما تشددددددددهد العديد من  الذي يتم إلى حد كبير دون تخطيا وفي ظروف عصدددددددديبة من حيث القدرات والموارد  النمو الحضددددددددري 
ع  العشددددوائيبيا وتقلصددددا في عدد السددددكان. ويؤجج النمو الحضددددري  المدن في أجزاء أخرى من العالم نموا سددددل المسددددتوطنات توسددددّ

لمسداكن الوئقة وغيابا ل التفاوت،أوجه  و  ، مما يؤدي بالحواضدر إلى أن تشدهد ارتفاعا في مسدتويات الفقرواألحياء الفقيرة العشدوائية
ص في مسدددداكن غير موئمة، ويعيش أكثر من بليون  بليون شددددخ 1,6على الصددددعيد العالمي، يعيش أكثر من فالميسددددورة الترلفة. 

ومن المسدائل المهمة بالنسدبة لبرنامج العمل مسدةلة المهاجرين الذين يصدل عددهم   .ومسدتوطنات عشدوائيةشدخص في أحياء فقيرة  
مليون مهدداجر دولي، يعيش معظمهم في مندداطق  224 مليون مهدداجر داخلي و 763بحسدددددددددددددددب التقددديرات إلى  2019في عددام 
 ة وغالبًا في ظروف صعبة.حضري 

التفاوت في الدخل في  اإلشدارة إلى أنّ ، حيث تجدر في المناطق الحضدرية مسدتفحلةاتجاهات   هي واالسدتبعاد التفاوتمسدتويات و  15-4 
عةهذه الفجوة  و كثر من ثلثي سدددددكان العالم. زيادًة بالنسدددددبة أل 1980شدددددهد منذ عام المناطق الحضدددددرية قد  نحو  تعني أنّ  المتوسدددددّ

تبرز  التفاوت في الدخل    أوجه ، حيثالمتقّدم النمو والعالم النامي على حد سددددددددواء مدن العالمفي بليون شددددددددخص يعيشددددددددون  2,9
سدداخنة للتحديات البيئية والتحديات المتصددلة بالطاقة، حيث  االمدن أيضددا بؤر ُتشددّكل قبل جيل. و عليه األمر  مما كان بشددكل أكبر

في المائة من انبعاثات الرر ون   70في المائة من إجمالي الطاقة الموّلدة في العالم، وُتصددر  80إلى  60 بينتسدتهلك المدن ما 
مناطق اليعيشون في  ، الذي الفقراءسكان المناطق الحضرية   ويتحّملفي المائة من الموارد.   70العالمية، وتستخدم ما يزيد على 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
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األزمدات الطبيعيدة ، وعن أسددددددددددددددوأ العواقدب النداجمدة عن الروارث المرتبطدة بتألير المنداخ ،الخددمدات ونقصخداطر المعرضددددددددددددددة للم
القائمة في جميع   الهيكلية من حّدة التفاوتات 19-جائحة كوفيد  زادتوعن النزاعات. وقد  ،واألزمات التي يتسددددددبب فيها اإلنسددددددان

 بسبب البيئات المزدحمة التي تعاني من نقص الخدمات.  تةثرا غير متناسب المدنقاليم والمناطق الحضرية، حيث يتةثر فقراء  األ
وسددددددديعطي  .المدن هي مراكز المرونة واالبترار أنّ أّن الحواضدددددددر هي مركز الجائحة، ف ّنه قد بّين أيضدددددددا  19-ولئن أبرز كوفيد

بشددكل أفضددل.  على إعادة البناءالمدن  الجائحة، وهو سدديسدداعدمة خصدديصددا لمكافحة  هج المصددم  موئل األمم المتحدة األولوية للن  
د اومن خول التعاون التقني،  حماية الفئات الضعيفة من السكان  من أجل  تصميم وتنفيذ خطا عمل بالمساعدة على  لمدنسُتزو 

في تلقي الدعم حتى   الحكومات المحلية، سددددتسددددتمر 19-وفي إطار المبادرات المخصددددصددددة لروفيدوتعزيز المشدددداركة المجتمعية. 
. ومن شددددددةن الن هج المنف ذة على مسددددددتوى المدن بةسددددددرها، والموّجهة نحو تهيئة  التحول الرقمي في الحوكمة المحلية  تعّجل بنسددددددق

مواقع  داخل   جوانب الحرمانالحد من في  جميع المسددددتوطنات و داخل  تحسددددين الظروف المعيشددددية األماكن العامة، أن تسددددهم في 
في االبترارات المالية االجتمااية واالقتصدادية والمؤسدسدية على الدعم من أجل االسدتثمار لحكومات المحلية  وسدتحصدل ا محددة.

ميزانيات وأطر مالية أكثر   وضددددعلمدن في  الدعم لالشددددراكات   وسددددتتيلمسددددتدام. القتصددددادي االجتماعي و التي تحقق االنتعاش اال
إعادة   لمسدةلة مسداعدة المدن علىى األولوية عط  . وسدتُ على المسدتوى المحليالتنمية االقتصدادية  و لول تقديم الخدمات  تتيل مرونة 

  مرونة. معافاةاالبترار والترنولوجيا لتصبل أكثر ودعمها ب تشكيل حلول التخطيا الحضري األكثر استدامة وترامًو، 

، 2023- 2020مدفوعة بالخطة االسدتراتيجية للفترة  2022وال تزال اسدتراتيجية موئل األمم المتحدة لتنفيذ الخطة البرنامجية في عام  15-5 
التشددددأليلي القائم على االبترار والمرّكز  بنموذجها  أن تنهض لمنظمة ل   الخطةُ  وتتيل  . 19- لروفيد التي أثبتت أنها قوية في االسددددتجابة  

ه نحو إقامة الشدراكات. و  ذ التنفي على  منظمة دينامية  بمثابة موئل األمم المتحدة يجعل  الهيكل التنظيمي الذي تم تطويره مؤخرًا  والموج 
، 2023- 2020تنفيذ البرامج الفراية األر عة المترابطة للخطة االسددتراتيجية للفترة موئمة للألرض الذي ُأنشددئت من أجله، ويتيل لها 

 : 2019أيار/مايو   المعقودة في شهر عية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى التي وافقت عليها جم 

 التسلسل الريفي الحضري المتصل؛الفقر في المجتمعات المحلية عبر من الحد من التفاوت المكاني و  )أ(  

 تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق؛ )ب(  

 البيئة الحضرية؛تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين  )ج(  

 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها. )د(  

البرامج الرئيسدددددددددددية لموئل األمم المتحدة تثبت أنها أدوات لتسدددددددددددريع الترامل بين العمل المعياري   ما فتئتو اإلضدددددددددددافة إلى ذلك،  15-6 
، سدددددديركز موئل األمم المتحدة في المقام األول على  2022عام  وفيالمنظمة.   األثر الذي تحدثهمن  يزيدلموئل، مما لوالتنفيذي 

 البرامج الرئيسية التالية:

لبرامج الفراية المتوخى من اتحقيق أهداف التنمية المسدددددددتدامة هو الهدف الرئيسدددددددي . مسدددددددتدامة“مدن أهداف التنمية ال” )أ(  
التنفيذ الشدددددددامل لألهداف على المسدددددددتوى البرنامج الرئيسدددددددي من أجل السدددددددير قدما ب . وقد تم تصدددددددميم هذا كلها األر عة
أهداف   لتعظيم األثر على ضددوءة  تطوير وتنفيذ مشدداريع تحويلية مصددممعلى المدن   مسدداعدةمن خول   ، وذلكالمحلي

 التنمية المستدامة.

. هذا البرنامج الرئيسددي سدديسددهم ”نحو النهوض: مسددتوطنات بشددرية قادرة على الصددمود من أجل فقراء المناطق الحضددرية“  )ب(  
والقدرة   التريف الحضدري  في إيجاد االسدتفادة من االسدتثمارات الواسدعة  عن طريق   3  و   1باألسداس في البرنامجين الفرعين 

 . قضايا عدم المساواة المكانية   وأيضا في معالجة العالم،  من على الصمود أمام تألّير المناخ في البؤر الساخنة 
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. هذا البرنامج الرئيسدددي سددديكون باألسددداس “إلى المناطق الحضدددرية: تعزيز اآلثار اإليجابية للهجرة  مدن شددداملة للجميع” )ج(  
دعم السددلطات المحلية والوطنية في تهيئة بيئات حضددرية شدداملة وذلك من خول    4 و 1الفرعيين اسددتجابة للبرنامجين 

 وغير تمييزية لجميع الناس.

المدن الذكية التي  ”و  “والنابضدددددددة بالحياة للجميع  األحياء والمجتمعات المحلية الشددددددداملة”برنامجان رئيسددددددديان  خران، عن  وهناك  
الخطدة المتوخداة من نتدائج الروابا ييمدا بين اليعزز سدددددددددددددد البرامج الفرايدة األر عدة، ممدا  نطداف سددددددددددددددُيعم مدان على، “محورهدا النداس
لية  مالتفعيل على نطاف الوكالة لعتعزيز في  ناء القدرات  وعووة على ذلك، سدديتم األخذ بنهج يقوم على المعايير و االسددتراتيجية. 

 .ةالمستدام الحضرنةسياقات  ضمنالرقمي لتحول ا

تبسديا اإلدماج االجتماعي بوصدفه عملية وحصديلة لمعالجة القضدايا الشداملة المتعلقة بكبار    2022واصدل برنامج العمل لعام وسدي  15-7 
أعمال الموئل البرنامجية الهادفة يعزز بشددددكل مباشددددر ما السددددن واألطفال واألشددددخاص ذوي اإلعاقة ونو  الجنس والشددددباب. وهذا 

من خول  الدذاتيدة التعزيز ليدات التهميش على تركيز على البعدد المكداني لوسددددددددددددددتبعداد و ال، وذلدك بد عددم ترك أحدد خلف الركدبإلى 
وسدددديكون  . داخل المدنمسدددداعدة الحكومات على توفير الخدمات األسدددداسددددية واإلسددددكان والمنافع العامة في أكثر المناطق حرمانًا 

األدوات ومواد بناء  و في توجيه األطر   ملينشدددداية، المرونة والسددددومة الحضددددر  وهمالموئل األمم المتحدة،  المجاالن الموضددددوايان
ومن أجل  ، واقتراح المعايير والمبادا، وتبادل الممارسددات الجيدة بشددةن قضددايا اإلدماج االجتماعي.القواعدوضددع في القدرات، و 

األراضدددددي،  لوسدددددائل اسدددددتألولشدددددبكات عالمية مثل الشدددددبكة العالمية تطوير واختبار هذه األدوات، سددددديتم بشدددددكل منهجي إشدددددراك  
والتحالف العالمي لشدددراكات الجهات المشدددأللة لمرافق المياه، وشدددبكة المدن القادرة على الصدددمود، والشدددبكة العالمية للمدن األكثر  

 لألماكن العامة.، والشبكة العالمية ينلمختبرات التخطيا والتصميم الحضري أمانا، والشبكة العالمية 

سددددديعزز موئل األمم المتحدة قطاعات جماهيرية أوسدددددع، وإشدددددراك   ،ومن أجل تلبية احتياجات الدول األعضددددداء على نحو أفضدددددل 15-8 
لبناء القدرات، التي   الموئلتوفر اسددددددددددددددتراتيجية  و و رامج التعلم اإللرتروني االفتراضددددددددددددددية.  ، ورقمنة األدوات  ،مبادرات بناء القدرات

أجل زيادة  الموئل، وذلك من الفجوة المؤسددددسددددية والتشددددأليلية داخل   ، إطارا واضددددحا لسدددددّ 2020اعتمدها مجلسدددده التنفيذي في عام 
لية، فضددو بناء القدرات إلى الدول األعضدداء والحكومات المحبشددةن خدمات  الوتحسددين تقديم  ورصدددها، هااتسدداقتنسدديق النتائج و 

،  األوليةبعض النتائج  وقد ترون . زيادة األثر والرفاءة من حيث المواردمن أجل  الجهات الحضددددددددددرية المعنية األخرى، وذلك عن 
أدوات لتوسدددديع نطاف بمثابة تدريبية على اإلنترنت،  دورةً  وأيضددددار عن الخطة الحضددددرية الجديدة دليل مصددددوّ  التي تشددددمل وضددددع

 .تنفيذ هذه االستراتيجية

من  في تنفيذ البرامج والمشدددداريع على المسددددتوى المحلي والوطني واإلقليمي وسدددديواصددددل موئل األمم المتحدة االسددددتفادة من خبرته  15-9 
تةثير ملموس في حياة المسددددددتفيدين    أجل إنارة السددددددبيل أمام العمل في مجال التعاون التقني، والحرص على أن يكون لهذا العمل

إلى حد كبير  التركيز فيها ينصدددّب التي مجموعة واسدددعة من المشددداريع المتنوعة   على مدى السدددنواتقد وضدددع  الموئلوكان منه. 
من التصددددددددددّدي لألزمات إلى إعادة اإلعمار والتةهيل بعد   تمتدعلى ترامل برامج الحضددددددددددرنة المسددددددددددتدامة، وكذلك على أنشددددددددددطة  

 والنزاعات. الروارث

ته مع السددددددلطات اسدددددديعيد الموئل تنشدددددديا شددددددراك المدن تؤدي دورا حيويا في تحقيق خطة التنمية الحضددددددرية المسددددددتدامة، و ما أنّ  15-10 
سددياف السددياسددات الوطنية. وعووة على ذلك، سدديدعم الموئل بالرامل الجهود البلدية    ضددمنشددبكات المدن مع المحلية ورابطاتها و 

  علىوتنفيذ الخطة الحضدددرية الجديدة من خول العمل   ،على المسدددتوى المحلي ورصددددها أهداف التنمية المسدددتدامة بلول  من أجل
 والحوكمة والتخطيا والتصميم و ليات التمويل. اتالسياسات والتشريع

ييما يتعلق  جامع للشددددركاء، بةنشددددطة الدعوة واالتصددددال والتواية ككمركز للمعارف و  التحفيزي دوره   بفضددددلوسدددديضددددطلع الموئل،  15-11 
وسيواصل استألول المنابر الدعوية والمعريية إلى السياسي. وسيحشد الدعم العام والدعم  كلها، برامج الفراية األر عةمواضيع الب 
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، واالجتماعات العالمية الرئيسدية مثل المنتدى الحضدري ومنصدة الخطة الحضدريةأقصدى حد ممكن، بما في ذلك موقعه الشدبكي، 
العالمي للموئل، والمؤتمرات اإلقليمية الوزارية، واالجتما  الرييع المسددددددتوى للجمعية العامة العالمي، واليوم العالمي للمدن، واليوم 

 .الخطة الحضرية الجديدةبشةن تنفيذ  2022لعام 

جهة التنسدديق في منظومة األمم المتحدة لشددؤون الحضددرنة والمسددتوطنات البشددرية المسددتدامة، رصددد   بصددفته، الموئلوسدديواصددل  15-12 
 عدّ ، سدديُ 2022السددياسددات. و النسددبة لعام من أجل تقرير الظروف واالتجاهات العالمية وتقديم تقارير عنها، وتقديم األدلة الوزمة 

بدالتعداون الوثيق مع  وذلدك ، الخطدة الحضددددددددددددددريدة الجدديددةالمحرز في تنفيدذ  الثداني عن التقددمالر داعي موئدل األمم المتحددة التقرير 
 11هدف  عن الالتقرير التوليفي الثاني أيضددددددددا البرنامج وسدددددددديعّد  . ومع الجهات الشددددددددريكة اإلنمائيةكيانات األمم المتحدة األخرى 

وسددديتم  تدى السدددياسدددي الرييع المسدددتوى.  عرض على المن الذي سددديُ   المتعلقة بشدددؤون الحضدددرنة،وغيره من أهداف التنمية المسدددتدامة  
شددبكية مكرسددة منصددة   ، و والجهات المعنية األخرى للدول األعضدداء  عن اإلبول ترون موجهة  مبادا توجيهية  ب هذه التقارير  دعم
لخطة الحضدددرية، وإطار عالمي جديد للرصدددد الحضدددري، وتعريف تشدددأليلي متفق عليه للمناطق الحضدددرية، وأدوات متخصدددصدددة ل

في إحراز تقّدم  2022في عام وسديتّم برنامج المؤشدرات الحضدرية.  ، وسديتم دعمها أيضدا من خول إعادة إرسداء للتحليل المكاني
يسددداعد اسدددتخدام مؤشدددر ازدهار  وسددد إدارة المعلومات. في ، و عرضدددها بطريقة بصدددريةو نشدددر ترنولوجيات جمع البيانات وتحليلها، 

في تحقيق أهداف و  ،مدن أهداف التنمية المسدتدامةالمعني ب لبرنامج الرئيسدي افي تنفيذ  ،يوترييفه مع إطار الرصدد العالم ،المدن
 المدن وإعداد االستعراضات المحلية الطواية. داخلالتنمية المستدامة 

لموئل  فيروس كورونا على برنامج عمل الموئل ومنجزاته المسددددددددددددتهدفة يظل غير واضددددددددددددل، ف ّن ا ل لمرضاألثر المطوّ ورغم أّن  15-13 
زيادة الحصددددددول على المياه والصددددددرف الصددددددحي والسددددددكن الوئق،  يد المسدددددداعدة إلى الحكومات في دعم   2022سدددددديمد في عام 

الدعوة إلى منع عمليات اإلخوء، وقياس الهشدددددداشددددددة المكانية والحد منها، وإعداد اسددددددتراتيجيات التخطيا الحضددددددري و رامج   فيو 
هذه النواتج واألنشطة المقررة. ومن المتوقع أن يسهم الدعم  لالفراية األر عة أمثلة محددة المرونة المحلية. وترد في إطار البرامج 

في ن على النحو المبيّ وذلك ، 2022النتائج المقررة لعام بلول في   19-المتعلقة بكوفيدالمقدم إلى الدول األعضداء بشدةن المسدائل  
بيانات عن   CitiIQمشدددددددددرو  بالشدددددددددراكة مع  الموئل وضدددددددددعهالعالمية التي ر قاعدة البيانات االبرامج الفراية األر عة. وتوفّ   إطار
  وسيساعدالوفاة.  حاالت  ، وقدرتها على االستجابة، وحاالت اإلصابة بالعدوى و نتحلل الظروف األولية للمدهي مدينة، و   1 500

توصددددددديات مكرسدددددددة في مجال يكون مشدددددددفوعا ب تقرير عالمي عن حالة المدن ، وإعداد 19-إزاء كوفيدمؤشدددددددر الضدددددددعف المكاني 
تم ترييفه من أجل البيانات والمعارف، إلى جانب العمل المعياري والتنفيذي الذي  فهذهدعم التدخوت التقنية. ، على السددددياسددددات

الهيكلية   التفاوتات ري تعالجللدول األعضدددددددداء لفرصددددددددا للمدن و  تتيل،  التصدددددددددي للجائحة على المدى المتوسددددددددا والمدى الطويل
جميع الجهود التي  طابع التركيز على  2022لعام  الموئلبرنامج عمل   وسدددددديضددددددفياالجتماعي واالقتصددددددادي.  للتعافي وتسددددددتعد

الخدمات االسدددددتشدددددارية والحلول المبتررة ومجموعات المعارف لدعم الدول األعضددددداء في  وسددددديقّدم  ،تبذلها مختلف البرامج الفراية
 األخرى. والتصدي للجوائل 19-فيدكو مكافحة 

العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي، سددددددددديدعم موئل األمم المتحدة  المسدددددددددتوياتوييما يتعلق بالتعاون مع الريانات األخرى على  15-14 
أقصددى  وتزيد إلى  للحضددرنةوإجراءات تعزز القيمة التحويلية   وضددع سددياسددات وأطرمن أجل  الجهود التي تبذلها الدول األعضدداء  

وسددددددددددديتم ذلك من خول التعاون مع الحكومات المحلية واإلقليمية  .19-المدن في التصددددددددددددي لجائحة كوفيدمن اسدددددددددددتجابات  حدّ 
والبنك الدولي، ومصدددددددارف التنمية اإلقليمية، وإدارة الشدددددددؤون االقتصدددددددادية واالجتمااية، واللجان  ومع شدددددددبكات المدن،  ورابطاتها

والتحالفات مع المنظمات الشدعبية، والمؤسدسدات، والمؤسدسدات المالية وتحالف المدن، ألمم المتحدة، االقتصدادية اإلقليمية التابعة ل
سددددددددديكون بمثابة   2022هدف خطة برنامج  لذلك، ف ّن تحقيقالدولية، والقطا  الخاص، والمؤسدددددددددسدددددددددات واألوسدددددددددا  األكاديمية. 

ألمم المتحدة. وابتألاء دعم الدول األعضددداء في وضدددع  باة  االسدددتراتيجية مع الوكاالت الشدددقيقاسدددتمرار في تعزيز شدددراكات الموئل 
سدددددددياسدددددددات وإجراءات مبتررة تعزز النمو االقتصدددددددادي المسدددددددتدام والشدددددددامل للجميع وتعّزز العمالة وتوفير العمل الوئق للجميع،  
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لي للتنمية الزرااية، لنسدددددداء والشددددددباب؛ سدددددديتعاون الموئل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصددددددندوف الدو لسدددددديما  وال
االتحاد الدولي لوتصدداالت السددلرية و ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصددنااية،  

مؤتمر األمم المتحدة و  ؛والوسددددددددلرية، ومكتب ترنولوجيا المعلومات واالتصدددددددداالت، وصددددددددندوف األمم المتحدة للمشدددددددداريع اإلنتاجية
شبكة المبتررين التابعة لألمم المتحدة، وشركات الترنولوجيا،  و جارة والتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، للت 

، ومراكز االبترار، واألوسدددددددددددا  األكاديمية، وغيرها من المنظمات. وابتألاء تعميم االسدددددددددددتدامة البيئية في “المدن الذكية”ورابطات  
، وصددددددددناديق المناخ، ودوائر المعارف الحضددددددددرية المناخية تعاون الموئل مع برنامج األمم المتحدة للبيئةالتنمية الحضددددددددرية، سددددددددي 

تنفيذ شدددراكة ، وذلك ُبغية شدددبكة الحكومات المحلية من أجل االسدددتدامةو  ودوائر االبترار، مثل المدن والحكومات المحلية المتحدة
وضع خطا عمل وطنية متعّلقة بالمناخ؛  ُبغية  المتحدة اإلطارية بشةن تألير المناخ المدن األكثر مراعاة للبيئة؛ ومع اتفاقية األمم  

 ُبغيددة ومع مكتددب األمم المتحدددة للحددد من أخطددار الروارث، والبنددك الدددولي، واالتحدداد األورو ي، و رنددامج األمم المتحدددة اإلنمددائي 
سدددديتعاون  و  .2030-2015مخاطر الروارث  وضددددع أطر عمل آلليات التمويل المشددددتركة ومواءمة تنفيذ إطار سددددينداي للحد من

الموئل مع مفوضدددددددددية األمم المتحدة لشدددددددددؤون الوجئين، و رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم  
،  المرنةمجلس رؤسدددددددداء البلديات المعني بالهجرة، وشددددددددبكة المدن و امج األغذية العالمي، المتحدة للحد من مخاطر الروارث، و رن 

من أجل إدماج التنمية الحضدددددرية المسدددددتدامة في القدرة على الصدددددمود واالسدددددتجابة اإلنسدددددانية، ومع مكتب األمم المتحدة المعني  
ن الموئل مع منظمة الصددددحة العالمية ومنظمة األمم  تعزيز السددددومة في األماكن العامة. وسدددديتعاو من أجل  بالمخدرات والجريمة 

 لية األمم المتحدة  ضدددمنتعميم الخطة الحضدددرية الجديدة ، وعلى رصدددد خدمات المياه والصدددرف الصدددحي علىالمتحدة للطفولة  
زيز المسددداواة بين  تعمن أجل  للمياه وشدددبكة األمم المتحدة المعنية بالطاقة. وسددديتعاون الموئل أيضدددا مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 .النساء والفتيات من المشاريع استفادةالجنسين وكفالة 

على نطاف   ةالمسددتدام  الحضددرنةوييما يتعلق بالتنسدديق واالتصددال بين الوكاالت، سدديواصددل موئل األمم المتحدة تنفيذ اسددتراتيجية  15-15 
 الخطدة الحضددددددددددددددريدة الجدديددة العمدل لتنفيدذ   ، وإطدار  2019في عدام  مجلس الرؤسدددددددددددددداء التنفيدذيين  أقّرهدامنظومدة األمم المتحددة التي 

مع إدارة الشددددددؤون االقتصددددددادية واالجتمااية عن قرب  موئل العمل السدددددديواصددددددل  و وخطا العمل اإلقليمية في السددددددنوات الوحقة. 
بيانات  للحصدددددددددددددول على الحتى يكون بمثابة منبر معرفي و مثابة المصددددددددددددددر العالمي األّول اللجان االقتصدددددددددددددادية اإلقليمية  معو 

مع نظام المنسدق المقيم لتحسدين كفاءة وفعالية األنشدطة التنفيذية على  وهو سديتعاون  والمعارف عن المدن والمسدتوطنات الرييية.
التقييمات القطرية المشددددددتركة وصددددددياغة إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال  بما يسدددددداعد على وضددددددعالصددددددعيد القطري،  
 التنمية المستدامة.

 إلى افتراضات التخطيا التالية: 2022ييما يتعلق بالعوامل الخارجية، تستند خطة عام و  15-16 

من المسددددتمرة وذلك من أجل الحد  19-بالعوجات الرايية لجائحة كوفيدالتصدددددي   مجال فيحصددددول تطّورات إيجابية  )أ(  
 لعيش.إنقاذ األرواح وسبل اوأيضا من أجل اآلثار االجتمااية واالقتصادية السلبية، 

 لتنفيذ العمل المقرر وتحقيق المنجزات المستهدفة؛  الألرض   ر ما يكفي من الموارد الخارجة عن الميزانية غير المخصصة توفّ  )ب(  

، مع اإلرادة السدددياسدددية لمعالجة 2030التنمية المسدددتدامة لعام قطرية بالخطة الحضدددرية الجديدة و خطة  التزامات وجود   )ج(  
الخطا من و   ما يلزم من اإلصددددددددوحات السددددددددياسدددددددداتية  وذلك ب دخالأوجه عدم المسدددددددداواة الهيكلية واالسددددددددتبعاد والتمييز 

 ؛واإلجراءات االستراتيجية

على المشددددورة في مجال السددددياسددددات ئل من المو الحكومات الوطنية والمحلية للحصددددول  من طلبات   االسددددتمرار في تلقي )د(  
 ؛في المجال الحضري  وضع وتنفيذ سياساتها وخططها واستراتيجياتها وعلى المساعدة التقنية في
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موئمة لرصدد األثر وتقييم الليات وجود اآل اسدتخدام المؤشدرات والبيانات والمعلومات الحضدرية لصدياغة السدياسدات، مع )ه(  
 ؛أداء المدن

فيها  سديتولىالسدتقرار على الصدعيدين االجتماعي والسدياسدي وعلى صدعيد االقتصداد الرلي في المناطق التي اسدتمرار ا )و(  
 البرامج والمشاريع.تنفيذ الموئل وشركاؤه 

 2022واألنشدددددددددطة المقترحة لعام   المنجزات المسدددددددددتهدفة افتراض أنّ ، تسدددددددددتند خطة البرنامج إلى 19-وييما يتعلق بجائحة كوفيد 15-17 
  تعديل  فسدددددددديتم،  ما هو مقّرر من هذه المنجزات واألنشددددددددطة في التةثير علىت الجائحة  إذا اسددددددددتمر بيد أّنه  .قابلة للتنفيذ سددددددددترون 
وسدددددديتم اإلبول عن هذه التعديوت ضددددددمن  األهداف واالسددددددتراتيجيات والواليات.مجمل نطاف   ضددددددمن  2022خول عام   الخطة

 إطار المعلومات عن أداء البرنامج.

توجيهات من  وذلك ب يراعي الموئل المنظور الجنسدددداني في أنشددددطته التشددددأليلية ومنجزاته المسددددتهدفة ونتائجه، وحسددددب االقتضدددداء،   15-18 
 2022عام في   1ى النتائج المقررة للبرنامج الفرعي إحد ُتظهرالجنسانية. فعلى سبيل المثال،  بالقضايافريقه االستشاري المعني 

تخطيا التشددريعات و السددياسددات و ضددمن مجال الةدوات الموئل، والمتمثل في دعم الدول األعضدداء ب تدخوت  الهدف  المنشددود من
أمن  ل تحسدددين ، تتي سدددياسدددات متراملة وشددداملة ومرااية لوعتبارات الجنسدددانية في مجالي األراضدددي واإلسدددكان حتى تنّفذتمويل الو 

.  تمتع الرجال والنسددداء بالحقوف المتصدددلة باألراضدددي في العالم العر ي ، وأيضدددا في مواصدددلة العمل المتعّلق بتعزيزالحيازة للجميع
في التصدددددي لمختلف أشددددكال التمييز الجنسدددداني، سددددواء في اتخاذ وعووة على ذلك، ترتسددددي المشدددداركة الفعالة أهمية أسدددداسددددية 

 البرامج. القرارات أم في تنفيذ
 

 2020على تنفيذ البرامج في عام  19-أثر كوفيد  
وشددددددددمل األثر تعديل  أثر على ما هو مقرر من منجزات الموئل المسددددددددتهدفة وأنشددددددددطته.  2020في عام  19-كان لجائحة كوفيد 15-19 

الدعم التقني  من ت المباشددددددددرة و التحول من االجتماعاوذلك ب  ،السددددددددلطات الوطنية والمحلية والمجتمعات المحلية إلىم الدعم المقد  
ةشددددكال بديلة من  العمل ب تدريجيا نحو  الموئلانتقل و  االجتماعات االفتراضددددية و/أو المختلطة.العمل ب االسددددتشددددارية إلى  بالبعثات

من خول الجمع الدعم التقني عن بعد،  وأيضدا نحومنابر االجتماعات االفتراضدية،  مسدتخدما في ذلكاالجتماعات والمشداورات،  
فريق الخبراء  االسددددتشدددداريين المحليين والخدمات االسددددتشددددارية االفتراضددددية عن بعد. ومن األمثلة اإليجابية على ذلك اجتما ُ  بين

من    100مشاركة   وشهدت ثوثة أياماستمرت ندوة عبر اإلنترنت ُعقد على شكل  المعني باإلطار العالمي للرصد الحضري الذي 
القطا  الخاص ومنظمات من مدن وكيانات  ورؤسددداء أكاديميةومشددداركة دوائر  منظومة األمم المتحدةب  خبراء الشدددؤون الحضدددرية
عقد بالحضددددددددددددددور وأكثر تمثيو مما لو كان االجتما  قد    فران الحضددددددددددددددور بذلك أوسددددددددددددددع نطاقا، ومحليةدولية وحكومات وطنية 

بسدددددبب القيود الصدددددارمة  تم تةخيرها أو إرجاؤهاتتصدددددل بمشددددداريع التعاون التقني  أنشدددددطة محددة الشدددددخصدددددي. بيد أّنه كانت هناك
وكان للتأليير في . وترد تحت البرامج الفراية كّلها أمثلة محّددة عن هذا األثر. 19-جراء كوفيدالمفروضددددددة على السددددددفر الدولي 

ل في،  2020عام النتائج المتوقعة ل  فيأثر أيضدددددددا المقررة   المنجزات المسدددددددتهدفة واألنشدددددددطةنهج  أداء البرنامج    مثلما هو موضدددددددّ
 إطار البرامج الفراية األر عة. ضمن

تحديد بعض األنشددددددطة   2020في عام ، وتم المقررة  المنجزات المسددددددتهدفة واألنشددددددطةفي الوقت نفسدددددده تعديل بعض  تم غير أنه 15-20 
بجائحة المتعلقة   على معالجة المسددائلالدول األعضدداء   مسدداعدة وذلك بغيةالجديدة ضددمن النطاف العام ألهداف البرامج الفراية  

السددياسدداتي الذي  موجز  ال: المسدداهمات في ما يلي وتشددمل هذه التعديوت واألنشددطة الجديدة على المسددتوى المعياري  .19-كوفيد
االقتصدددددددددددادية الفورية   -إطار األمم المتحدة لوسدددددددددددتجابة االجتمااية  ”حضدددددددددددري، وفي  والعالم 19-عن كوفيدلعام األمين اأعده 

، ووضددددددع العديد من  “: نحو مسددددددتقبل أكثر عدال وخضددددددرة وصددددددحةوالجوائلالمدن ”المعنون تقرير ال، وإعداد “19-لجائحة كوفيد
برامجه بتعديل  الموئل قاموعلى المسدددددددتوى التنفيذي،  .19-التصددددددددي لروفيدفي مجال االسدددددددتجابة  ألجل دعمتوجيهية  المبادا ال



 HSP/EB.2021/4 
 

12  

 

منظمة المدن والحكومات المحلية  واشدترك مع، 19-خطته في مجال التصددي لروفيدمن خول    على مواجهة الجائحةلمسداعدة ل
بين   19-بشدددةن التصددددي لروفيدالمباشدددرة، ليسدددّهل بذلك تبادل وجهات النظر سدددلسدددلة من جلسدددات التعلم  في تيسدددير عقد المتحدة
إطار البرامج الفراية  ضدمنلة والجديدة  دة لألنشدطة المعدّ وترد أمثلة محدّ وييما بين بلدان الجنوب نفسدها.  الجنوبو الشدمال  بلدان 
ن  ، حيث يتبّين ذلك م2020وقد أسددددددهمت المنجزات المسددددددتهدفة واألنشددددددطة المعدلة والجديدة في بلول نتائج عام  .جميعااألر عة 

 .البرامج الفراية األر عة األداء البرنامجي الوارد ضمن

الدروس سددددوف يتولى البرنامج بحث وتعميم للدول األعضدددداء،  الناشددددئةوحتياجات ل همية التحسددددين المسددددتمر وتلبيةً وتجسدددديدا أل 15-21 
دروس المسددددتفادة أمثلة ال ومن. 19-على ضددددوء جائحة كوفيد برنامجه وترييفهبتعديل المسددددتفادة وأفضددددل الممارسددددات المتصددددلة  

الجتماعات أفرقة الخبراء التي تتيل  وذلك بالنسدددددددبة  طرائق االجتماعات االفتراضدددددددية حيثما أمكن العمل ب اسدددددددتمرارُ بشدددددددكل محدد 
 .ما يقّدمه الموئل من خدماتنطاف  الموئل المعتمدة حاليا بةدوات رقمية شبكية توّسعأدوات ، واسترماُل مشاركة أوسع

 
 القيود في مجال السيولة  

ر تنفيذ  وشددددددددددمل هذا األثر تةخّ أثرت القيود في مجال السدددددددددديولة على ما هو مقّرر من منجزات البرنامج المسددددددددددتهدفة وأنشددددددددددطته.   15-22 
األرض في مشاريع حقوف   والددددددددددتةّخرالحاجة إليه،  االجتماعي، وتوفير السكن لمن هم في أشدّ   اإلدماجالمشاريع المتعلقة بتعزيز 

وشددهدت بعض  وزاد تجميد التوظيف ضددمن إطار الميزانية العادية من حدة المشددكلة.  .والصددومال  في أفألانسددتان والعرافالملرية و 
العادية.  الميزانية   ضمن إطارمشاريع التعاون التقني المقررة تةخيرات في التنفيذ بسبب مسائل إدارية تتعلق بتجميد وظائف مالية 

 إلى الحّد من  والسددددكن المةوى األراضددددي و   قسددددم   داخل الميزانية العادية  الممولة من سددددتراتيجية لوظائف اال إحدى ا و المثل، أدى تجميد 
إنجاز إلى تةّخر في    وأدى أيضدددداً ييما يتعلق بالحقوف في السددددكن واألراضددددي والممتلرات.  لمبادرة األراضددددي العر ية القدرة التنسدددديقية 

بنواية الهواء   تتعلق دراسات  وإعداد الصيألة النهائية من ن الحق في السكن الوئق، مواد تقنية بشة   3، وفي وضع  مشاريع ميدانية  4
 وترد ضمن البرامج الفراية األر عة كّلها أمثلة محّددة عن هذا األثر.  في المناطق الحضرية في أمريكا الوتينية و سيا. 

 
 الواليات التشريعية  

 إلى البرنامج. الموكلةالقائمة أدناه جميع الواليات  تتضمن 15-23 

 قرارات الجمعية العامة
 إنشاء مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية (29-)د 3327

التقرير العدالمي عن المسددددددددددددددتوطندات البشددددددددددددددريدة والتقدارير الددوريدة عن  34/114
 التعاون والمساعدة الدوليين في مجال المستوطنات البشرية

 والمستوطنات البشرية تقرير األمين العام عن البيئة 53/242
 إعون األمم المتحدة بشةن األليية 55/2
 إعون بشةن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األليية الجديدة 25/2-دإ

تعزيز والية ومركز لجنة المسدددددتوطنات البشدددددرية ومركز ودور ووظيفة  56/206
 مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(

 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1
 الخطة الحضرية الجديدة 71/256

 المتصلة بالشبابالسياسات والبرامج  72/146
 دور المرأة في التنمية 72/234
مؤتمر األمم المتحدة بشددددةن اسددددتعراض منتصددددف المدة الشددددامل لتنفيذ  75/212

، “ المدداء من أجددل التنميددة المسددددددددددددددتدددامددة” أهددداف العقددد الدددولي للعمددل، 
2018-2028 

ضدددددمان حصدددددول الجميع بترلفة ميسدددددورة على خدمات الطاقة الحديثة  75/221
 الموثوقة والمستدامة

تنفيذ نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمسدددددددتوطنات البشدددددددرية واإلسدددددددكان  75/224
والتنميدددة الحضددددددددددددددريدددة المسددددددددددددددتددددامدددة وتعزيز برندددامج األمم المتحددددة 

 للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(

 
  

https://undocs.org/ar/A/RES/34/114
https://undocs.org/ar/A/RES/34/114
https://undocs.org/ar/A/RES/53/242
https://undocs.org/ar/A/RES/53/242
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/A/RES/S-25/2
https://undocs.org/ar/A/RES/S-25/2
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/72/146
https://undocs.org/ar/A/RES/72/146
https://undocs.org/ar/A/RES/72/234
https://undocs.org/ar/A/RES/72/234
https://undocs.org/ar/A/RES/75/212
https://undocs.org/ar/A/RES/75/212
https://undocs.org/ar/A/RES/75/221
https://undocs.org/ar/A/RES/75/221
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
https://undocs.org/ar/A/RES/75/224
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ومقررات جمعية موئل األمم المتحدةقرارات 
الخطة االسدددددددتراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمسدددددددتوطنات البشدددددددرية للفترة  1/1

2020-2023 
مبددددادا توجيهيددددة على نطدددداف منظومددددة األمم المتحدددددة بشدددددددددددددددددةن المدددددن  1/2

 والمستوطنات البشرية األكثر أمانا
الحضددددددددددددددريددة الجددديدددة واألبعدداد تعزيز بندداء القدددرات من أجددل تنفيددذ الخطددة  1/3

 2030الحضرية لخطة التنمية المستدامة لعام 

تحقيق المسدددددددددددددداواة بين الجنسددددددددددددددين عن طريق عمل برنامج األمم المتحدة  1/4
للمسددددددتوطنات البشددددددرية من أجل دعم مدن ومسددددددتوطنات بشددددددرية شدددددداملة 

 للجميع  منة وصامدة ومستدامة
الحضدرنة والمسدتوطنات البشدرية   تعزيز الروابا الحضدرية الرييية من أجل 1/5

 المستدامة 
ترتيبدددددات االنتقدددددال إلى هيكدددددل اإلدارة الجدددددديدددددد لبرندددددامج األمم المتحددددددة  1/3المقرر 

 للمستوطنات البشرية
 

 مقررات المجلس التنفيذي
والخطة االستراتيجية للفترة   2019–2014االستراتيجية للفترة  تنفيذ الخطة   2019/1

 2020، والموافقة على برنامج العمل والميزانية لعام 2023–2020
الشددددددددددددددؤون المدددداليددددة وشددددددددددددددؤون الميزانيددددة واإلدارة لبرنددددامج األمم المتحدددددة  2019/2

 للمستوطنات البشرية
والتنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمسدتوطنات البشدرية،  تنفيذ األنشدطة المعيارية  2019/3

 بما في ذلك قرارات ومقررات جمعية األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
، والخطة االسددددددددددتراتيجية 2019-2014تنفيذ الخطة االسددددددددددتراتيجية للفترة  2019/3

، والموافقة على مشدددددددددددددرو  برنامج العمل السدددددددددددددنوي، 2023-2020للفترة  
، وتنفيدذ موئدل األمم المتحددة إلصددددددددددددددوح 2021ومشددددددددددددددرو  الميزانيدة لعدام  

المنظومددة اإلنمددائيددة واإلدارة في األمم المتحدددة، ومواءمددة دورات التخطيا 
لموئل األمم المتحدة مع عملية االسدتعراض الشدامل للسدياسدات التي ُتجرى 

 كل أر ع سنوات
 لموئل األمم المتحدة الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة 2019/4
تنفيدذ األنشددددددددددددددطدة المعيداريدة والتنفيدذيدة لموئدل األمم المتحددة، بمدا في ذلدك  2019/5

القرارات والمقررات الصددادرة عن جمعية موئل األمم المتحدة واإلبول عن 
وتنفيذ البرامج   2020األنشددددددددددددطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة في عام 

 أنشطة التعاون التقنيالفراية والبرامج الرئيسية و 

 
قرارات مجلس اإلدارة

التعاون بين األمم المتحدة و رنامج المسدددددددددتوطنات البشدددددددددرية و رنامج األمم  19/4
 المتحدة للبيئة

 تعزيز مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية 19/11
أفضل الممارسات والسياسات السليمة والتشريعات التمكينية لدعم التحضر  20/6

 المستدام و لول األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا
 تعزيز إشراك المجتمع المدني في نظم اإلدارة المحلية 20/16
 المبادا التوجيهية بشةن الومركزية وتدايم السلطات المحلية 21/3
الددددددشراكة المددددددستدامة بددددددين القطدددددداعين العددددددام والخدددددداص بأليددددددة اجتددددددذاب  حددددددوافز   21/7

 اسدتثمارات كدبيرة مدن القطددا  الخدداص في مجددال إسددران ذوي الدددخل المنخفض 
 التعاون ييما بين بلدان الجنوب في مجال المستوطنات البشرية 22/9
 دعم اإلسكان لمصلحة الفقراء 23/3
تقبلية لبرنامج األمم المتحدة للمسددتوطنات البشددرية في مجال األنشددطة المسدد  23/10

االقتصددددداد الحضدددددري واآلليات المالية لورتقاء بالمناطق الحضدددددرية وتوفير 
 اإلسكان والخدمات األساسية للفقراء في المناطق الحضرية

 متابعة التنمية المستدامة من خول الدسياسات الحدضرية الوطنية 24/5

 جعددل األحيدداء الفقدديرة جددزءا مددن التدداريخ: التحدددي العالمي 24/7
تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خول إيجداد فدرص اقتصادية أحسن  24/11

 للجميع، مدع اإلشدارة بدصورة خاصدة إلى الشباب والبعد الجنساني
 البشريةاألنشطة القطرية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات  24/13
مسددددددددداهمة برنامج األمم المتحدة للمسدددددددددتوطنات البشدددددددددرية في خطة التنمية  25/1

من أجدددل دعم التنميدددة الحضددددددددددددددريدددة المسددددددددددددددتددددامدددة  2015بعدددد عدددام  لمدددا
 والمستوطنات البشرية

 تعزيز الملرية الوطنية والقدرة التشأليلية 25/2
 والعمرانيالمبادا التوجيهية الدولية بشةن التخطيا الحضري  25/6
 إصوحات الحوكمة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 25/7
 تعزيز األمان في المدن والمستوطنات البشرية 26/4
الدعم التقني اإلقليمي بشدددددددةن اإلسدددددددكان المسدددددددتدام والتنمية الحضدددددددرية عن  26/5

 رية اإلقليميةطريق الهياكل التشاو 
 المنتدى الحضري العالمي 26/6
 تنمية المستوطنات البشرية في األرض الفلسطينية المحتلة 26/9

 
قرارات ومقررات المجلس االقتصادي واالجتماعي

 التنفيذ المنسق لخطة الموئل 2003/62
 المستوطنات البشرية 2017/24

2020/L.3  تعزيز تنسدديق المسدداعدة اإلنسددانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت
 الطوارا 

توفير السدددددددددددكن الميسدددددددددددور الترلفة ونظم الحماية االجتمااية للجميع من  2020/7
 أجل معالجة مشكلة التشرد

تعميم مراعاة المنظور الجنسددددددددداني في جميع سدددددددددياسدددددددددات منظومة األمم  2020/9
 المتحدة و رامجها

https://undocs.org/ar/E/RES/2017/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/7
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/9
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 المنجزات المستهدفة  
 ، مصّنفة حسب الفئة والفئة الفراية.2022-2020قائمة بجميع المنجزات المستهدفة الشاملة للفترة  1-15يورد الجدول  15-24 

 
 1-15الجدول 

 الفرعيةةسب الفئة والفئة مصّنفة ، 2022-2020المنجزات المستهدفة الشاملة للفترة 

 

 الفرايةالفئة والفئة 
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2020 لعام
الددددددفددددددعددددددلددددددي 

 2020 لعام
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2021 لعام

 2021المقرر لعددددام 
)بصديألة التمويل من  

 خارج الميزانية( 
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
      تيسير عم  الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف       

 2  2   )عدد الوثائق(وثا ق الهيئات التداولية   
مدددخوت الموئددل في تقددارير األمين العددام وغيرهددا من الوثددائق على نطدداف منظومدة  - 1  

 1  1   األمم المتحدة
تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة لإلسدددددددكان والتنمية الحضدددددددرية المسدددددددتدامة )الموئل  - 2  

األمم المتحدة للمسددددتوطنات البشددددرية )موئل األمم المتحدة(: الثالث( وتعزيز برنامج 
 1  1   تقرير األمين العام

 17 7 7 12 6 )عدد االجتماعات التي مدة كل منها ثوث ساعات( تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات  
اجتمدداعددات مجددالس اإلدارة )جمعيددة موئددل األمم المتحدددة والمجلس التنفيددذي ولجنددة  - 3  

 12 4 4 9 3 الممثلين الدائمين(
 1 1 1 1 1 اجتماعات لجنة البرنامج والتنسيق 4  
 1 1 1 1 1 اجتماعات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية - 5  
 1 1 1 1 1 اجتما  اللجنة الخامسة - 6  
 2 - -  - الخطة الحضرية الجديدة االجتما  الرييع المستوى للجمعية العامة بشةن استعراض تنفيذ  - 7  
      توليد المعارف ونقلها -باء 
 3 2 6 2 5 )عدد المنشورات( المنشورات  
 2 1 5 1 4 التقارير الرئيسية لموئل األمم المتحدة - 9  
 1 1 1 1 1 التقرير السنوي لموئل األمم المتحدة - 10  
 االتصالالمنجزات المستهدفة في مجال  -دال 

: سديتم إنتاج مواد إعومية تنطوي على رسدائل إخبارية ومذكرات مفاهيمية وكتيبات ورسدائل رئيسدية ومواد لمنصدات عرامج التوعية والمناسمبات الخاةمة والمواد االعالمية  
والجهات الشدددريكة. وسدددترّكز هذه المواد على الرصدددد واإلبول في مجال الشدددركات ووسدددائل التواصدددل االجتماعي، وتسدددتهدف الجمهور العام والجهات المانحة والحكومات  

ي العالمي ومسددةلة تنظيمه الشددؤون الحضددرية، والدعوة إلى عقد المنتديات الوطنية واإلقليمية، والفعاليات الرئيسددية التي تركز بصددفة خاصددة على موضددو  المنتدى الحضددر 
خرى اليوم العالمي للموئل واليوم العالمي للمدن، مع التركيز على الجمعية العامة، والمنتدى السددياسددي الرييع المسددتوى في حزيران/يونيه. وسددتشددمل المناسددبات الخاصددة األ

هناك  األمم المتحدة. وسيكون المعني بالتنمية المستدامة، ومؤتمر األطراف، واالجتما  الرييع المستوى بشةن الخطة الحضرية الجديدة، وغير ذلك من المناسبات في مقر  
 مات في المشاريع.اتصال مكثف مع الجهات المانحة الخاصة، وأيضا تنسيق متواصل مع الممثلين الدائمين والحكومات المانحة، بما في ذلك زيادة إبراز المساه

ى المنتدى الحضدددري العالمي، وسدددتشدددمل إصددددار : سدددترّكز العوقات مع وسدددائا اإلعوم في النصدددف األول من العام علالعال ات الخارجية والعال ات مع وسمما ا االعالم  
مقابوت، والقيام  نشدددددددرات صدددددددحيية، وعقد مؤتمرات صدددددددحيية، وإعداد تقارير إخبارية عالية الجودة، وإنتاج صدددددددور ومقاطع فيديو، وتنظيم حملة حول الموضدددددددو ، وإجراء

طة بةسبو  المنتدى الحضري العالمي الذي ستحضره وسائا اإلعوم الدولية وتتابعه على بزيارات إلى المشاريع، وكتابة مقاالت رأي ومقاالت صحيية. وستُتو ج هذه األنش
 وسائا اإلعوم.اإلنترنت. وسُتشارك وسائا اإلعوم الدولية عن كثب في فعاليات ”شهر تشرين األول/أكتو ر الحضري“، وفي الدورات التدريبية الموج هة ل
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 أنشطة التقييم  
 :2022وضع الخطة البرنامجية لعام الّسبيل  أمام  2020والتقييمات الذاتية التالية المنجزة في عام  العادية التقييماتأنارت  15-25 

 الحد من الفقر؛على و  والميسور الترلفةتقييم ذاتي: تقييم أثر نهج موئل األمم المتحدة لإلسكان على السكن الموئم  )أ(  

 ؛2019-2014التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقييم ذاتي:  )ب(  

 ؛2021-2015تقييم ذاتي: تقييم منتصف المدة لبرنامج دعم الحكم المحلي  )ج(  

ات التنمية الحضدددددددددرية لبرنامج التعجيل بالعمل المناخي من خول تعزيز اسدددددددددتراتيجي  تقييم ذاتي: تقييم منتصدددددددددف المدة )د(  
 (؛Urban-LEDS IIالمنخفضة االنبعاثات )

لتخطيا لالفلسدددطينية من خول التدخل   المحلية لمجتمعاتإتمام تقييم مشدددرو  تعزيز الحيازة والمرونة لدى اتقييم ذاتي:  )ه(  
 االقتصادي المكاني في المنطقة )ج(؛

 .2020-2016مة ومرنة جعل المدن مستدا إتمام تقييم مشرو تقييم ذاتي:  )و(  

، أعوه في الحسدددددبان ةالمذكور نتائج التقييمات والتقييمات الذاتية ودروسدددددها وتوصدددددياتها   2022وقد أخذت الخطة البرنامجية لعام  15-26 
 يجري األخذ. فعلى سددبيل المثال، 2023-2020وتم االسددترشدداد بهذه النتائج والدروس والتقييمات في تنفيذ الخطة االسددتراتيجية  

المعيارية لتيسدددددددير تحديد تراليف  باألدوات  إعداد قائمةا في    2019-2014التقييم النهائي للخطة االسدددددددتراتيجية للفترة  بتوصددددددديات
 وُيسدددددتعان بةداة م داخل المنظمة. التعلّ توطيد و  التشدددددأليليةوتعزيز الروابا بين البرمجة المعيارية والبرمجة  ،األسددددداليب المسدددددتخدمة

هم ، في إنجاز هذا العمل الذي سددددُيسدددد 2021في عام المزمع تطبيقها التي من ، واإلدارة واإلبولالمترامل لتخطيا  نظام أوموجا ل
ع نواتج  تتبّ  من خولالرصددددددددددددددد واإلبول المتردامدل الدذي يُرّكز على النتدائج، وفي  لتصددددددددددددددميمالوزمدة لفي تعزيز العمليدات والنظم 

شددددبكة من جهات التنسدددديق على  الموئل أنشددددةالمشدددداريع ونتائجها واألدوات والروابا مع الخطة االسددددتراتيجية. وعووة على ذلك، 
ضمن   ةالمستدام  ، ولتوطيد الحضرنةبلدًا مختاراً  15  داخلالمستوى القطري لتعزيز مشاركته في عملية التحليل القطري المشترك 

 األمم المتحدة. يتعلق بعملية إصوح ما

، ُبذلت جهود متضافرة للنهوض بدور اإلسكان الموئلإلى التوصيات المنبثقة عن تقييم أثر نهج اإلسكان الذي يعتمده  و االستناد 15-27 
”شددددهر تشددددرين األول/أكتو ر الحضددددري“   اإلسددددكان موضددددوعًا من مواضدددديع حملة  شددددّكل. فعلى سددددبيل المثال، الموئلفي حافظة  

(#Housing4All )ومع الجهات الشدددريكة الوطنية والدولية. واسدددتشدددرافا للمسدددتقبل، األخرى   الموئلالروابا مع برامج  وعّزز بذلك
نقيل  على ت تفعيل الحق في السدددددكن الوئق، بما في ذلك وضدددددع إطار للرصدددددد واإلبول، و   يعكف الموئل على اسدددددتعراض مسدددددةلة

 ، يكتسي أهمية أكبر.19-وقد بات هذا العمل، بسبب جائحة كوفيد .وتسييره إدارة اإلسكان الموئم إزاءوأساليبه ه موقف

 :2022ومن المقرر إجراء التقييمات العادية والتقييمات الذاتية التالية في عام  15-28 

 ؛للمنتدى الحضري العالمي الحادية عشرةتقييم ذاتي: تقييم األثر ونتائج الدورة  )أ(  

 قطريين؛ تقييم ذاتي: تقييم برنامجين )ب(  

 ؛2022ست تقييمات لمشاريع تنتهي في عام  )ج(  

 .تقييمان ذاتيان مواضيعيانتقييم ذاتي:  )د(  
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 عرنامج العم    
 1 البرنامج الفرعي  
 التسلس  الريفي الحضري المّتص من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات المحلية عبر  الحدّ   
 الهدف   

ُيسدددددددددددددهم ييدده هددذا البرنددامج الفرعي هو الحددّد من التفدداوتددات بين المجتمعددات المحليددة وفي داخلهددا، والحددد من الفقر في  الهدددف الددذي  15-29 
المجتمعات المحلية عبر التسدلسدل الريفي الحضدري المتصدل من خول )أ( زيادة فرص الحصدول على الخدمات األسداسدية والمسداواة  

مسدتدام، واألماكن العامة اآلمنة التي يسدهل الوصدول إليها، )ب( وزيادة فرص الحصدول  في إمكانية الحصدول عليها، وتوفير التنقل ال 
 على األراضي والسكن الموئم والميسور الترلفة وتةمينها، )ج( وتحقيق النمو والتجديد الفعليين للمستوطنات البشرية. 

 
 االستراتيجية  
 المقررة األنشطة  

، سديقوم البرنامج الفرعي بوضدع ونشدر مجموعات أدوات ومعايير ومبادا توجيهية تقنية على الدول الهدفلإلسدهام في بلول هذا  15-30 
والدورات الحوارات المتعلقة بالسياسات، ودعم األقران، وتبادل أفضل الممارسات،   ضمنالمدن الشريكة   وسيتفاعل معاألعضاء،  
تعزيز بناء القدرات المؤسدددسدددية واإلدارية بهدف تحسدددين إمكانية الوصدددول   ، وغير ذلك من مبادرات بناء القدرات من أجلالتدريبية

كفاءة هذه الخدمات ونوعيتها وموثوقيتها واسدتدامتها )خدمات المياه والصدرف الصدحي والطاقة، وتحسدين إلى الخدمات األسداسدية  
وللتقليص من اآلثار البيئية،   المناخ والتريف معهلتخييف من  ثار تألير ل األماكن العامةو  وما إلى ذلك( وتوفير التنقل المسدددددتدام

نطاف حملة المدن الحكيمة في مجال إدارة توسديع البرنامج الفرعي    سديواصدلوفي مجال إدارة النفايات،  مثل تلوث الهواء والماء.
رة النفايات وكفاءة الموارد التي تركز على تعبئة الحكومات الوطنية والمحلية لولتزام بتحسدددددين ممارسددددداتها في مجال إدا ،النفايات

وسدددديدعم موئل  من خول إعادة التفرير في المواد والنفايات وإعادة اسددددتخدامها والحد منها وإعادة تدويرها قبل االسددددتهوك و عده.
ة األمم المتحدة أيضددددددددا السددددددددلطات الوطنية والمحلية في بناء القدرات على اسددددددددتخدام الترنولوجيات الحديثة لتحسددددددددين توفير وإدار 

الخدمات األسداسدية للجميع. ويسداعد هذا العمل الدول األعضداء على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المسدتدامة، وال سديما 
 .14 و 12 و 11 و 7 و 6 و 1األهداف 

تنفيذ سددياسددات وذلك ُبغية  مويلالت وتخطيا و في مجال السددياسددات والتشددريعات سدديوفر البرنامج الفرعي للدول األعضدداء أدوات  و  15-31 
تحسدين أمن الحيازة للجميع وتوفير السدكن الموئم لمتراملة وشداملة ومرااية لوعتبارات الجنسدانية في مجالي األراضدي واإلسدكان 

وأدوات اعتماد والميسور الترلفة، ومنع عمليات اإلخوء القسري غير القانونية. وسيدعو البرنامج الفرعي إلى تنفيذ قوانين وأنظمة  
المناطق الحضددددددرية.   داخلمجال الطاقة   إحداث تحول في ، مع اإلسددددددهام فيقطا  اإلسددددددكان ضددددددمنلبناء المسددددددتدام ال افي مج

 .15 و 11 و 5 و 2 و 1ويساعد هذا العمل الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

وضع خطا وسياسات ومبادا توجيهية تقنية من أجل  مات الوطنية والمحلية  سيقدم البرنامج الفرعي المساعدة التقنية إلى الحكو و  15-32 
مبادا مع و  والعمرانيومجموعات أدوات متراملة محددة تتماشددددددددددددى مع المبادا التوجيهية الدولية بشددددددددددددةن التخطيا الحضددددددددددددري 

 مبادراتمدن التي تسدعى إلى وضدع المسداعدة التقنية إلى الحكومات الوطنية والمحلية وإلى ال وسديقّدم أيضداالحضدرنة المسدتدامة. 
مؤسدسدي الطابع السديدعم المدن الشدريكة في إضدفاء هو . و بعينها ترون حّفازة وتحظى باألولوية و القبول لدى المصدارف حضدرية

، من خول وضدددددع خطا وسدددددياسدددددات ومبادا توجيهية تقنية ومجموعات بتجديد المناطق الحضدددددريةعلى مختلف النهج المتعلقة 
بل إسدهام عملية البرنامج الفرعي  وسديقّدم  أدوات محددة. ل سدُ عتخطيا  إرشدادات توضدّ خييف من في التّ  ينالحضدري  والتجديد التوسدّ

جعل النمو الحضدري أكثر شدمواًل. ويسداعد هذا العمل الدول األعضداء على إحراز تقدم نحو وفي   ريف معه ثار تألير المناخ والتّ 
 .التنمية المستدامة من أهداف 11الهدف تحقيق 
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من خول دعم الحكومات  وذلك 19-على معالجة المسددائل المتعلقة بكوفيدالدول األعضدداء  مسدداعدةوسدديواصددل البرنامج الفرعي   15-33 
المدن والمسدتوطنات البشدرية عن طريق نشدر مجموعات األدوات وأفضدل   داخل 19-كوفيدمن  في بلول التعافيالوطنية والمحلية  

ع البرنامج الفرعي نطاف كشدددددفت عنها الجائحةالهيكلية التي  التفاوتاتالممارسدددددات والمبادا التوجيهية التقنية لمعالجة  . وسددددديوسدددددّ
الفقيرة الحضدرية  ال سديما في األحياء واألماكن العامة اآلمنة، قل المسدتدام، الحصدول على الخدمات األسداسدية واالجتمااية، والتن 

سدكن ضدرورة توفير اليركز بقدر أكبر على هو سد لألشدخاص الذين يعيشدون في أوضدا  هشدة، و  والمسدتوطنات العشدوائية و النسدبة
، تقوم على مزيد الترامل والشمولمية الحضرية  الترلفة، ومنع عمليات اإلخوء غير القانونية، ووضع برامج للتن الميسور موئم و ال
العمل والخدمات األسداسدية  مواطنالقرب من  و الحرص على، والعمرانيالتخطيا الحضدري    ضدمن، مثو دماج الصدحة،  ذلك ب و 

 والهياكل األساسية.
 

 النتا ج المتو عة  

وتحسدين كلها نواية األماكن العامة في المناطق الحضدرية  تحسدين من المتوقع أن يفضدي العمل المذكور أعوه إلى ما يلي: )أ(  15-34 
زيادة عدد األشدددددخاص الذين يعيشدددددون في مسددددداكن موئمة وميسدددددورة  )ب( ؛و منةللجميع   وجعلها شددددداملةإمكانية الوصدددددول إليها 

المناطق الحضدددرية المتدااية تحويل ؛ )ج( قدرة واضدددعي السدددياسدددات على تنفيذ نظم مسدددتدامة لحوكمة األراضدددي، وتعزيز الترلفة
 وتجديدها لتصبل مناطق شاملة للجميع اجتماايا واقتصاديا، توّفر لسكانها نواية حياة أفضل.

، أوجه عدم المسدددداواة بين المجتمعات المحلية وداخلها إلى تقليص 19-بشددددةن مسددددائل كوفيدومن المتوقع أن يؤدي الدعم المقرر  15-35 
الحصول المساواة في  تمعات المحلية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل من خول زيادة فرص  لحد من الفقر في المجوإلى ا

على الخدمات األسدداسددية، وتوفير التنقل المسددتدام، واألماكن العامة اآلمنة التي يسددهل الوصددول إليها، وزيادة الوصددول اآلمن إلى 
 .بشكل فعالنات البشرية وتجديدها المستوط وتنمية ،األراضي والسكن الموئم والميسور الترلفة

 
 2020على تنفيذ البرنامج الفرعي في عام  19- أثر كوفيد   

 بتأليير النهج المقرر. وشدددمل هذ األثر، اعتبارا من البرنامج الفرعي  قام، 2020خول عام  19-كوفيد األثر المترتب عنسدددبب  ب  15-36 
لمقررة، بما في ذلك الحلقات الدراسددية والدورات التدريبية وحلقات العمل ا الحضددورية، إلألاء األنشددطة  2020الر ع الثاني من عام 

عن بعد باسددددددددددتخدام أدوات عقد وفي بعض الحاالت، تم إرجاء هذه الفعاليات إلى أجل غير مسددددددددددمى، أو تم عقدها والمؤتمرات. 
تنظيم دورة التخطيا الحضددددددري لصدددددداالت حرز تقدم كبير في اسددددددتخدام أدوات ترنولوجيا المعلومات واالت اإلنترنت. وأُ ب المؤتمرات 

، 2020طرائق العمل الجديدة تةثير على األداء البرنامجي للبرنامج الفرعي في عام وكان للترّيف مع  .بمشدداركة الجهات المعنية
 أدناه. الواردة كما يتبّين من المنجزات المستهدفة ومن عدد النتائج

، 19-على معاجلة مسددائل كوفيدالدول األعضدداء    لمسدداعدةجديدة معدلة   الفرعي أنشددطةً البرنامج  ولرن، وفي الوقت نفسدده، حّدد 15-37 
الخدمات االسدددددددددتشدددددددددارية التقنية وحلول الهياكل األسددددددددداسدددددددددية من أجل تعزيز إمكانية  أيالنطاف العام لألهداف،   وذلك في إطار

نة، وتوسددددددديع إمدادات المياه إلى أكثر الوصدددددددول إلى مرافق النظافة الصدددددددحية، بما في ذلك الحصدددددددول على مياه الشدددددددرب المةمو 
. وكان هناك تركيز خاص على توسدديع فرص كسدب والمناطق العشددوائيةالمجتمعات المحلية ضددعفا، وال سدديما في األحياء الفقيرة 

لهياكل األسداسدية بالنسدبة لاسدتحداث طرائق لإلدارة المسدتدامة على ، و تعيلها المرأة الرزف، وال سديما بالنسدبة لألسدر المعيشدية التي 
تعميم اإلسددددكان والخدمات الحضددددرية األسدددداسددددية على البرنامج الفرعي  سدددداعد. وعلى وجه الخصددددوص، المتاحة حديثاوالخدمات  

مسددددتوى على  التعافياسددددتراتيجيات ضددددمن االقتصددددادي و و عمليات تقييم األثر االجتماعي  ضددددمنبوصددددفها تدخوت ذات أولوية 
 19-مع جهود التصدددددددي لروفيد لتريفبهذا الشددددددةن من أجل االمشددددددورة لألنشددددددطة البرنامجية الجارية وقّدم كذلك المدن، البلدان و 
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 1مثلما هو مبّين ضددددددددمن النتيجة ، 2020في تحقيق النتائج في عام وقد أسددددددددهمت المنجزات المسددددددددتهدفة المعدلة . والتعافي منه
 أدناه. هدفة الواردةوضمن عدد المنجزات المست 

 
 للجميع التي يسمممه  : تحوي  المدن والمجتمعات المحلية من خالل األماكن العامة اآلمنة الشممماملة 1النتيجة   

 [ 2020الوةول إليها ]نتيجة جديدة 
 2020أداء البرنامج في عام   

بيد أّنها في تضاؤل وهي موزعة  والتنقل والتفاعل االجتماعي.عنصرا حيويا من عناصر الرفاءة الحضرية  تشّكل األماكن العامة  15-38 
وُتسددهم هذه   عدي، وسددوء الصدديانة، والخصددخصددة.، وعدم كفاية شددبكات الشددوار ، واالكتظاظ، والتّ النمو العشددوائيبسددبب بتفاوت 

تمثل في عدم كفاية التحدي الم العوامل في جعل األماكن العامة موصدددددددددة عادة في وجه قطاعات عريضددددددددة من المجتمع. ويزيد
المجتمعات األكثر ضددددعفا وتهميشددددا. وترافل   ويضددددر على وجه التحديد بفقراء الحضددددر و  ،المكانية التفاوتاتاألماكن العامة من 

مبادرات األماكن العامة وتنفيذ الوزمة المركزة محليا التي تتيل لها االشدددددددتراك في وضدددددددع الُنهج من أجل ضدددددددبا  المدن والبلدات 
شدريان للعيان أيضدا األماكن العامة وكيف أّنها تمّثل  19-وأبرزت أزمة كوفيد الحفاظ على تلك األماكن.مسدتويات مختلفة و على 

نشدددطة األنشدددر تدابير الطوارا، وتسدددهيل تقديم الخدمات األسددداسدددية واسدددتضدددافة في حياة رئيسدددي للسدددكان المهمشدددين وركنًا هامًا 
المشددددددددورة ب لمدن والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم االبرنامج الفرعي  وزّودرييه. الت  من أجل إتاحةمتباعدة بشددددددددكل جيد ال

اإلنشدددددددداء واإلدارة. وقد طور   مرحلة التقييم إلى  مرحلة من عملية تحسددددددددين األماكن العامة،جميع أبعاد ييما يتعلق ب والدعم التقني 
،  المدنوشددددددددددددددراكات إلجراء تقييمات لألماكن العامة على نطاف   مدينة، أدوات  88موئل األمم المتحدة، الذي يعمل في أكثر من 

موقعا  26)  إنجاز مواقع فردية، وعمل على 2020مدينة في عام   41، في أكثر من بعينهافضددددددًو عن تقييمات خاصددددددة بمواقع 
ل هذه العملية، ومن خو (.2020في عام اسدتراتيجية   11اسدتراتيجيات على مسدتوى المدينة )وأيضدا على تنفيذ ( 2020ي عام ف

شدخصدا على  560 وقام بتدريبمواطنا في حلقات عمل رقمية،  470  مواطنا في التخطيا التشداركي، و 6 750البرنامج  أشدرك
من    134بالوصدددددددددددددول إلى  يتمتعون   مليون شدددددددددددددخص ( 2) 8,1أكثر من  كان، 2020تقييمات األماكن العامة. و حلول عام إجراء  

دة واآلم  .نة والشاملة للجميعاألماكن العامة المجد 

السدددتعادة  كمواقع موئمةمن خول االسدددتفادة من األماكن العامة  19-على التعافي من كوفيدمدن   10البرنامج الفرعي  وسددداعد 15-39 
عالجت هذه و سددددددبل كسددددددب العيش، وزيادة إمكانية الحصددددددول على الخدمات األسدددددداسددددددية، وتحسددددددين رفاه الفئات األكثر ضددددددعفا. 

وزيادة النظافة والصدددددددرف الصدددددددحي في اكتظاظ األسدددددددواف المحلية ورقمنتها، متنوعة من التحديات مثل إزالة   المشددددددداريع مجموعة
شددخصددًا  6  230مشدداركة   المشددرو   سددّجلفرص كسددب العيش، وزيادة الوعي من خول الثقافة والفن. وقد  وإيجاداألحياء الفقيرة، 

واسددتطاعت المدن، بفضددل . للجميع  أماكن عامة  منة وشدداملةشددخص إلى  40 000وأسددفر عن وصددول   ،عمل  حلقة  88 ضددمن
 الفضدددددداء العامالخروج إلى و للمجتمعات المحلية باسددددددتعادة الثقة تدريجيا وتسددددددمل فتل أبوابها  أن تعيد  ، الصددددددأليرة  تنفيذ هذه المبادرات 

رنامج الفرعي الحكومات المحلية  الب  سدددددددداعد اقتصددددددددادية واجتمااية. وعووة على ذلك،   في أغراض واسددددددددتخدام األماكن العامة بةمان 
مرنة قادرة على الصدددددددددمود أثناء حاالت الطوارا  كفضددددددددداءات ألماكن العامة على االسدددددددددتفادة من اإلمكانيات التي تتيحها ا والوطنية 

 . ينة مد على مستوى ال  المبادرات في زيادة  وإلى االستثمار لوائل ال سياسات و ال اعتماد  الضرورة التي تدعو إلى فهم  على واألزمات، و 
  

 

ولرثافات متر   400(، هو رقمٌ محسددددوب كمتوسددددا تقديري لمسدددداحة تةثير عرضددددها 2020إلى    2012مليون شددددخص )  1,8موحظة:   (2) 
 مكانا. 134محيطة بكل مكان من األماكن العامة التي تم تحديثها، وعددها 
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 التقدم المحرز نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  
إلى أماكن  2020شددخصددا في عام  134 847أسددهم العمل المذكور أعوه في بلول الهدف، ويتبّين ذلك من زيادة فرص وصددول   15-40 

 (.1-15عامة  منة وشاملة للجميع )انظر الشكل 
 

 1-15الشكل 
 [للجميعالوةول إلى األماكن العامة اآلمنة والشاملة يستطيعون، بفض  مبادرات األماكن العامة، مقياس األداء: ]عدد المستفيدين الذين 

 ])وحدة القياس([
 

  
لممة من : زيممادة إعمممال الحقو  في األرالمممممممممي للمرأة والرجمم  في العممالم العر ي 2النتيجممة    )نتيجممة مرةة

 A/74/6 (Sect. 15) - (2020 عام
 أداء البرنامج  

من الجهات الفاعلة في مجال األراضددددي في المنطقة شددددريكة وغيرها تقوم به الجهات الواصددددل البرنامج الفرعي دعم العمل الذي  15-41 
البرنامج  ونّظم من خول إقامة شدددددراكات وإضدددددفاء الطابع الرسدددددمي على التعاون مع ثماني منظمات في المنطقة.  ، وذلكالعر ية
عنصددر البرنامج  نّظمذلك،  في المنطقة. وعووة علىالجهات النصدديرة الموجودة بناء الشددراكات مع بشددةن مناسددبة  أيضددا الفرعي
: رصددد إدارة األراضددي وأمن حيازة األراضددي في المنطقة العر ية عن الموضددوعين التاليين  تنمية القدراتمناسددبتين بشددةن الفرعي 

 دون اإلقليمية( ودور منظمات المجتمع المدني في إدارة األراضي في المنطقة العر ية. منطقة الشرف األوسا)

المناطق الجهات المعنية اإلقليمية والوطنية من إدارة وتسدددددددددددديير قدرات وتمكين الالعمل المذكور أعوه في تحسددددددددددددين وقد أسددددددددددددهم   15-42 
الحضدددددددرية وضدددددددواحيها والمناطق الرييية في الدول العر ية، وتحقيق التنمية االجتمااية واالقتصدددددددادية الشددددددداملة للجميع، وتعزيز  

معارف  وتم توليدوالتنسدديق والتعاون بشددةن المسددائل المتعلقة باألراضددي في المنطقة، المواءمة  وارتفع مسددتوى السددوم واالسددتقرار. 
لمنتجات المعيارية لموئل األمم المتحدة كةدوات تسددددتخدم اثماني مؤسددددسددددات  و عد أن أصددددبحت  المعارف القائمة.  وتقاسددددمجديدة، 

د فيالهدف تم تجاوز لتطوير بحوثها ومناهجها الدراسددية،   شدداملة وموئمة للجنسددين في  اأدوات ونهج تنّفذات مؤسددسدد   سددتّ  المحد 
 .2020في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  وذلك على حّد ما يردمجال األراضي، 
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 2022المقترةة لعام  البرنامجيةالخطة   

تمشددددديا مع وذلك زيادة إعمال الحقوف في األراضدددددي للمرأة والرجل في العالم العر ي، ب واصدددددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق سددددديُ  15-43 
الهدف، سددددددددددديواصدددددددددددل البرنامج الفرعي تنمية القدرات هذا . ولإلسدددددددددددهام في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق الوالية الموكلة إليه

  لتةثيرى المزيد من التعاون والفعالية من أجل اقائمة علبذل جهود  مما سددددددديفضدددددددي إلىوالمعارف و ناء الشدددددددراكات في المنطقة،  
الوارد المسددددترمل مقياس األداء   معروضددددا ضددددمنع التقدم المتوقّ  ويردالحيازة.  وتةمينإدارة األراضددددي الممارسددددات في مجال   على

 (.2-15أدناه )انظر الشكل 
 

 2-15الشكل 
في الدول العر ية التي تنفذ أدوات متعلقة باألرالمممي شممماملة للجميع   : مجموا عدد المؤسمممسمممات المشممماركة في إدارة األرالممميمقياس األداء

  ومراعية لالعتبارات الجنسانية عدعم من عرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

  
)وردت في الخطمة البرنمامجيمة   : أةيماء ومجتمعمات محليمة شمممممممممماملمة للجميع ونمابضممممممممممة بمالحيماة3النتيجمة   

 A/75/6 (Sect. 15) -( 2021 لعام
 2020في عام  البرنامجأداء   

، والتخطيا القائم على المشدددددددددددددداركة، التفاوت المكاني، وتجديد المناطق الحضددددددددددددددريةمن   عمل البرنامج الفرعي في مجاالت الحدّ  15-44 
البرنامج  اسدددددددددددتطا خول العمل في هذه المجاالت وإقامة شدددددددددددراكات جديدة،  االقتصدددددددددددادي. ومنو  االجتماعي وتحقيق االنتعاش

د البرنامج الفرعي الفرعي تعبئة الموارد للبدء في وضدددع المبادا التوجيهية الشددداملة واألدوات الوزمة لدعم الدول األعضددداء. وحدّ 
، التفاوت المكانينهوض بالعمل في مجاالت اتفاقات قانونية لل ، أو هو قد أبرم،وشدددددددر  في إبرام  أطرافا شدددددددريكة حاسدددددددمةأيضدددددددا 

من  كبرنامج جامعالقتصددددددددددادي. وعووة على ذلك، عمل البرنامج الفرعي وا ، واالنتعاش االجتماعيوتجديد المناطق الحضددددددددددرية
والدول ،  سدديا  مناطق االقتصددادية الجارية فيو   تقديم المسدداعدة التقنية إلى مشدداريع التجديد الحضددري والمشدداريع االجتماايةأجل  
 وأفريقيا. ،وأمريكا الوتينية البحر الراريبي ،العر ية

دعم ثماني مدن وفي العمل على دعم سددبع أخرى، وهو ما لم يحقق الهدف المنشددود المتمثل العمل المذكور أعوه في   أسددهموقد  15-45 
ة، تجديد المناطق الحضدددرية بدعم من برنامج األمم المتحدة للمسدددتوطنات البشدددري   في مجال مدينة تعتمد سدددياسدددات 15في جعل  

كانت عدة مدن أخرى   تقديم المسدداعدة إلىولم يتسددن  .2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام وذلك على نحو ما هو مبّين في  
إعادة ترتيب أولويات الحكومات إلى ألنشطة و السبب في عدم تحقيق هذا الهدف إلى تباطؤ ا ويعودتسعى للحصول على الدعم. 

شدددددددراكات البدء تنفيذ األنشدددددددطة وإقامة   في تةّخر عمليةب تسدددددددبّ  ، مما19-لجائحة كوفيدالتصددددددددي من أجل  المحلية في جهودها 
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نجداح تعبئدة مددى ف على برندامج الفرعي جعدل التنفيدذ يتوقّ فدائددة اللكمدا أّن غيداب التمويوت المحدّددة لبرندامج الفرعي. الوزمدة ل
االقتصددادي و  . ومن المتوقع أن يؤدي االنتعاش االجتماعيبحسددب كل حكومة على حدةالموارد من الحكومات الوطنية والمحلية 

 القدرة المحلية على الصدمود وتحسدين الظروف االجتمااية تعزيز التجديد الحضدري بغيةإلى زيادة أنشدطة   19-بعد جائحة كوفيد
 ما.االقتصادية المحلية عمو و 

 
 2022الخطة البرنامجية المقترةة لعام   

 ،تجديدية شدداملة وضددع مشدداريع ومبادرات التفاوت المكاني، وذلك من خول  من  سدديواصددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق بالحدّ  15-46 
عدد الحكومات من الفرعي  البرنامج  سيزيدالهدف،  هذا  بلول. ولإلسهام في تحقيق مزيد من التقدم نحو عمو بالوالية المنوطة به
 وتحقيق االنتعداشالنواتج المعيداريدة المتعلقدة بدالتجددد الحضددددددددددددددري  وسدددددددددددددديطّورهدذه النتيجدة، في إطدار والمددن التي تتلقى الددعم 

وضع مشاريع ملموسة للتجديد دائرة أوسع من الجهات المعنية وذلك بغية  وارد من المزيد من الماالقتصادي، وتعبئة و االجتماعي 
 مقياس األداء ضددمن. ويرد التقدم المتوقع بفضددل خبرة الموئلالحضددري تسددتند إلى المعارف والدروس المعيارية التي تم تطويرها 

 (.3-15أدناه )انظر الشكل  الوارد
  

 3-15الشكل 
 تجديد المناطق الحضرية عدعم من عرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشري في مجال  األداء: مجموا عدد المدن التي تعتمد سياسات    مقياس

  
األةياء رفع مسمتو  : زيادة فرص الحصمول على الخدمات األسماسمية، والتنق  المسمتدام، و رامج 4النتيجة   

األةيماء الفقيرة   في 19-الجوا ح مثم  جما حمة كوفيمدلى مواجهمة الفقيرة لتعزيز  مدرة المجتمعمات المحليمة ع
 [2022]نتيجة جديدة لعام  العشوا يةوالمستوطنات 

 2022الخطة البرنامجية المقترةة لعام   

مليون من سددكان المناطق  700 فائدةالصددرف الصددحي والتنقل وإدارة نفايات الطاقة لخدمات  زيادة فرص الحصددول على المياه و  15-47 
دورًا رئيسدديًا في جعل المدن والمسددتوطنات البشددرية شدداملة هي مسددةلة سددتؤدي خدمات، الالحضددرية الذين ال يحصددلون حاليًا على 

الدور  19-زت جائحة كوفيدوقد أبر  .من أهداف التنمية المسدددددددتدامة  11الهدف و منة ومرنة ومسدددددددتدامة على النحو المتوخى في  
في األحياء الفقيرة  للجائحة والتعافي منهااالسددددددتجابة  في  تعزيز تةهب المجتمعات المحلية و األسدددددداسددددددي للخدمات األسدددددداسددددددية في 

في أمرًا ، مثل غسدل األيدي بانتظام  ،العامة البسديطة  الصدحة يجعل المبادراتهذه الخدمات   غيابحيث   العشدوائيةوالمسدتوطنات 
الحصددول على الخدمات زيادة فرص  على الدول األعضدداء  سدداعد، كان البرنامج الفرعي قد 2020الصددعو ة. و حلول عام  غاية
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بلدا، مما عزز قدرة المجتمعات المحلية على  39  العشددددددوائية داخلمليون شددددددخص في األحياء الفقيرة والمسددددددتوطنات  2,7لفائدة 
توفير يرة و األحياء الفقرفع مسدددددددددتوى ، سددددددددديدعم البرنامج الفرعي مشددددددددداريع 2022وفي عام . 19-الجوائل من قبيل كوفيدمواجهة  

وتعزيز بيئة معيشددددية صددددحية. وسددددُتجرى تقييمات في مدن “ إعادة البناء بشددددكل أفضددددل”لخدمات األسدددداسددددية الحضددددرية من أجل ا
إدارة النفايات و المياه والصددرف الصددحي، والطاقة، والتنقل، خدمات  في الحصددول على  أوجه التفاوتمختارة لتسددليا الضددوء على 

، والمرافق الصددددحية، والطاقة النظيفة، والنقل ما يكفي من خدمات توفير المياه سدددديع نطاف توفيرى األولوية لتو الصددددلبة. وسددددتعط  
ذلك احتياجات  ليشدمل، من هم خلف الركب. وسديتم التركيز على العشدوائيةالعام، إدارة النفايات في األحياء الفقيرة والمسدتوطنات  

التصددميم ”، على مبادا مثوواألشددخاص ذوي اإلعاقة، مع التركيز،  النسدداء والشددباب وغيرهم من الفئات الضددعيفة مثل المسددنين
لضددددمان الحصددددول على الخدمات األسدددداسددددية. وسددددينصددددب التركيز أيضددددا على تعزيز الحوكمة و ناء قدرات الحكومات   “الشددددامل

 تقديم الخدمات األساسية الحضرية بفعالية. علىالمحلية ومقدمي الخدمات 
 

 ر المقّررالدروس المستفادة والتأليي   
في مجال رفع مسدددتوى  ومبادا توجيهية أدوات كان الدرس بالنسدددبة للبرنامج الفرعي يتمّثل في ضدددرورة زيادة التركيز على تطوير 15-48 

الحضددددرية، يمكن أن تسددددتخدمها الجهات الفاعلة في تنفيذ برامج بهذا الخصددددوص.  مسددددتوى الخدمات األسدددداسدددديةو األحياء الفقيرة 
سددددددديقوم البرنامج  وتحقيقا لهذه الألاية، وهناك أيضدددددددا حاجة إلى الرصدددددددد المسدددددددتمر، والتعلم، وتوثيق نتائج البرامج الفراية وأثرها. 

رفع مستوى األدوات والمبادا التوجيهية التقنية بشةن الفرعي بتعزيز أنشطة الدعوة على الصعيد العالمي، وإقامة الشبكات وإعداد 
التركيز أيضددددددا على التحليل المنهجي للتجارب والدروس وسددددددينصددددددب  الخدمات األسدددددداسددددددية الحضددددددرية.مسددددددتوى األحياء الفقيرة و 

 .هذه التجارب والدروس توثيقعلى المستفادة و 
 

 التقدم المتوقع نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  
المتوّقع أن يسدهم هذا العمل في تحقيق الهدف، وسديتبّين ذلك من زيادة فرص الحصدول على الخدمات األسداسدية في األحياء الفقيرة  من   15-49 

بلدًا على   45مويين شخص من أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية داخل    3,1، سيحصل  2022والمستوطنات العشوائية. و حلول عام  
 (. 2- 15)الجدول  19- زز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الجوائل من قبيل كوفيد الخدمات األساسية، وهو ما سيع 

  
 2-15الجدول 
 األداء: مقياس

 )رقم مقرر(  2022 )رقم مقرر(  2021 )رقم فعلي(  2020 )رقم فعلي(  2019 )رقم فعلي(  2018
مليون شددددددددددددددخص في  2,7 ال ينطبق ال ينطبق     

أحياء فقيرة ومسدددددددددددتوطنات 
بلددًا  39  داخدلعشددددددددددددددوائيدة 
على الخدمات يحصددددددددددلون 

يعزز  سدددددد األسدددددداسددددددية، مما 
قددددرة المجتمعدددات المحليدددة 

الجوائل من على مواجهدددة 
 .19-قبيل كوفيد

مليون شددددددددددددددخص في  2,9
أحياء فقيرة ومسدددددددددددتوطنات 

بلددًا  42  داخدلعشددددددددددددددوائيدة 
على الخدمات يحصددددددددددلون 

يعزز  سدددددد األسدددددداسددددددية، مما 
ت المحليدددة قددددرة المجتمعدددا
الجوائل من على مواجهدددة 

 .19-قبيل كوفيد

مدويديدن شددددددددددددددخدص فدي  3,1
أحيدددداء فقيرة ومسددددددددددددددتوطنددددات 

بلدددددًا  45 داخددددلعشددددددددددددددوائيددددة 
على الخددددمدددات يحصددددددددددددددلون 

يعزز قدرة سددد األسددداسدددية، مما 
المدجدتدمدعدددددددات المدحدلديدددددددة علدى 

الجوائل من قبيددددددل مواجهددددددة 
 .19-كوفيد
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 الواليات التشريعية  
 .الفرعي إلى البرنامج الموكلةالقائمة أدناه جميع الواليات  تتضمن 15-50 

 قرارات الجمعية العامة
 إعمال الحق في السكن الموئم 42/146
 الصرف الصحي للجميع 67/291
دور النقددل وممرات النقددل العددابر في ضددددددددددددددمددان التعدداون الدددولي من أجددل  69/213

 التنمية المستدامة

 تحسين السومة على الطرف في العالم 74/299
 حق اإلنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي 74/141
القضدددددددددددداء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المسددددددددددددتدامة  74/237

 2030 لعام
 

 اإلدارةقرارات مجلس 
صددددندوف أفريقدددديا/ ليددددة ماليددددة أفريقيددددة لمنددددع نددددشوء األحياء الفقيرة وتحسين   21/8

 األحياء الفقيرة القائمة
 حقوف المرأة في األرض والملرية وسبل الحصول على التمويل 21/9
المتحدددددددددددة للموئددددددددددل والمستوطنات البددشرية:  ليددات تعزيددددددددددز مؤسددددددددددسة األمددددددددددم  21/10

 ماليدة تجريبيدة مدن أجل اإلسكان والبنية التحتية لصالل الفقراء
التنمية الحضددددددددددرية المسددددددددددتدامة من خول الوصددددددددددول إلى األماكن العامة  23/4

 الحضرية ذات النواية

ضدددددددددرية المسدددددددددتدامة مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسدددددددددكان والتنمية الح 23/8
 )الموئل الثالث(

تحقيق التنمية الحضددددددددددرية المسددددددددددتدامة من خول زيادة فرص الحصددددددددددول  23/17
 بصورة مترافئة على األراضي والسكن والخدمات األساسية والبنى التحتية

تعزيز عمل برنامج األمم المتحدة للمسدددددتوطنات البشدددددرية بشدددددةن الخدمات  24/2
 الحضرية األساسية

استراتيجيات اإلسكان الوطنية والمحليددددددة الجامعددددددة الراميددددددة إلى تحقيددددددددددددددددددق  24/9
 انتقال نوعي في االسددددتراتيجية العالمية لإلسكان

  
 المنجزات المستهدفة  

أسددددددددددهمت، والتي من المتوّقع أن تسددددددددددهم،  التي   2022-2020قائمة بجميع المنجزات المسددددددددددتهدفة للفترة  3-15يعرض الجدول   15-51 
 فة حسب الفئة والفئة الفراية.الهدف المذكور أعوه، مصنّ بلول  في

  
 3-15الجدول 
 فة ةسب الفئة والفئة الفرعية، مصنّ 2022–2020: المنجزات المستهدفة للفترة 1الفرعي  البرنامج

 الفرايةالفئة والفئة 
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2020 لعام
الددددددفددددددعددددددلددددددي 

 2020 لعام
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
      توليد المعارف ونقلها - باء      

 36 34 50 22 32 )عدد المشاريع(مشاريع التعاون الميداني والتقني   
التنقل، والمياه والصددرف الصددحي،  -المشدداريع المتعلقة بالخدمات األسدداسددية الحضددرية  - 1  

والطاقة وإدارة النفايات الصددددددددلبة واألماكن العامة اآلمنة والشدددددددداملة للجميع التي يسددددددددهل 
 12 10 15 9 13 الوصول إليها

مشددددددددددرو  وضددددددددددع السددددددددددياسددددددددددات الوطنية والمحلية المعنية بالتراث الحضددددددددددري، والمعالم  - 2  
 1 1 1 1 1 والثقافة التاريخية

مشددداريع رائدة بشدددةن اإلسدددكان، ورفع مسدددتوى األحياء الفقيرة، والتمويل المبترر لإلسدددكان  - 3  
 8 8 12 6 9 وإعادة تهيئة األراضي و شةن التجديد وإعادة التوليد الحضري والعمراني المترامل 

 مذكرةمشدددددداريع متعلقة بةمن حيازة األراضددددددي، والتمويل المسددددددتند إلى األراضددددددي، وتنفيذ  - 4  
 7 7 10 – – بشةن األراضي والنزا اإلرشادية األمين العام 

 6 6 9 4 6 المترامل وتنفيذ قوانين التخطيا الفعالة  والعمرانيمشاريع للتخطيا الحضري  - 5  

https://undocs.org/ar/A/RES/42/146
https://undocs.org/ar/A/RES/42/146
https://undocs.org/ar/A/RES/67/291
https://undocs.org/ar/A/RES/67/291
https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/141
https://undocs.org/ar/A/RES/74/141
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
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مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
 الحضدددري، والسدددياسدددات القائمة على األدلة لمنع الجريمة ومشددداريعمشددداريع داعمة للرصدددد   -   6        

 2 2 3 2 3 لتعزيز سومة المجتمعات المحلية والتماسك االجتماعي في المدن والمستوطنات البشرية 
 49 49 79 37 51 )عدد األيام( الحلقات الدراسية وةلقات العم  والمناسبات التدريبية  
التنقل والمياه : ومناسددددددبات تدريبية بشددددددةن الخدمات األسدددددداسددددددية الحضددددددريةحلقات عمل  - 7  

 20 20 29 15 21 والصرف الصحي والطاقة وإدارة النفايات الصلبة
حلقات عمل ومناسدددددددددددبات تدريبية عن رفع مسدددددددددددتوى األحياء الفقيرة واإلسدددددددددددكان والتراث  - 8  

وحوكمة التصدددددددددميم الحضدددددددددري، التطوير الحضدددددددددري، والتجديد والنمو الحضدددددددددريين،  في
واألماكن العامة، والشددددددددددددبكة العالمية لمختبرات التخطيا والتصددددددددددددميم الحضددددددددددددرية ومنع 

 12 12 20 9 13 الجريمة والسومة الحضرية
حلقات عمل تدريبية عالمية وإقليمية بشدددددةن األراضدددددي واإلسدددددكان ورفع مسدددددتوى األحياء  - 9  

 5 5 7 4 5 ومختبرات الممارسين.الفقيرة، ومحترفات عن اإلسكان 
 1 1 2 3 4 حلقات عمل تقنية بشةن رصد أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة - 10  
مناسدددبات تدريبية عن السدددياسدددات والتخطيا والتصدددميم والحوكمة والتشدددريعات والشدددؤون  - 11  

 8 8 14 6 8 المالية وجمع البيانات 
مناسدددددددددبات تدريبية عن األرض والنزا ؛ وحيازة األراضدددددددددي وحوكمتها وتمويلها؛ واجتما   - 12  

 3 3 7 – – العر يةفريق الخبراء المعني بحوكمة األراضي الحضرية في منطقة الدول 
 3 3 3 2 2 )عدد المنشورات(  المنشورات  
 - – – 1 1 منشور بشةن خيارات التنقل المستدام المنخفضة الرر ون  - 13  
تحسدددددددددددين أحوال المعيشدددددددددددة والتوسدددددددددددع الحضدددددددددددري  -تقرير عالمي: تحويل بليون حياة  - 14  

)متابعة   2020والمسدددددددددتوطنات العشدددددددددوائية في عام تحدي األحياء الفقيرة   - المسدددددددددتدام
 - – – 1 1 (2003 للمنشور من عام

 1 1 1 – – حيازة األراضي وتدهور األراضي - 15  
 1 1 1 – – التقرير العالمي عن حالة حوكمة األراضي - 16  
 1 1  1  –  –  منشورات عن اإلسكان الموئم والميسور الترلفة - 17  
 11 11  19  8  13 )عدد المواد( المواد التقنية  
 ليدات التمويدل المبتررة لوسددددددددددددددتئجدار واإلسددددددددددددددكدان التعداوني، وخطا التطوير التددريجي  - 18  

 - - - 2  2 للمساكن وإعادة تهيئة األراضي للحد من الفقر الحضري 
والخبرات بشددةن تخطيا المدن، خوصددة وايية للسددياسددات والخطا والممارسددات الحيوية   - 19  

 1 1 2  2  4  والتجديد الحضري، وحفظ التراث، وتوسعة المدن
أفضددل الممارسددات وأدلة إرشددادية ودراسددات معيارية وإفرادية بشددةن زيادة سددبل الحصددول  - 20  

 2 2  2  2 2 المترافئ على الخدمات األساسية، والتنقل المستدام، واألماكن العامة
تقرير عن السدياسدات والخطا والتشدريعات الرامية إلى تحسدين السدومة، ال سديما للشدباب  - 21  

 - - - 1 1 والنساء واألطفال في الحضر 
 1 1  2  0 1 دليل إلدارة األراضي وخطا مكانية للحد من الفقر والتفاوت المكاني  - 22  
الفئات  لدىمبادا توجيهية بشدددددةن الحق في السدددددكن الموئم ومنع حاالت انعدام المةوى   - 23  

 1 1  2  1 3 المهاجرون ها الضعيفة ومن
ألراضدي واآلليات القانونية والمالية المتصدلة بالحفظ بشدةن اسدلسدلة أدلة ليليات المبتررة   - 24  

 1 1  1  – – والتجديد الحضري 
أدوات، وموجزات لإلسدددددددددكان، وأدلة تقنية لقادة المدن بشدددددددددةن التخطيا وإدارة مجموعات   - 25  

 2 2 4  – – وتنفيذ اإلسكان الميسور الترلفة والمستدام، و شةن برامج رفع مستوى األحياء الفقيرة
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الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2020 لعام
الددددددفددددددعددددددلددددددي 

 2020 لعام
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
 1 1  2 – – سلسلة من األدلة واألدوات لتحسين إدارة األراضي وأمن الحيازة - 26        

 2 2  3 – – توجيهية وكتيبات بشةن حلول رفع مستوى األحياء الفقيرةمبادا  - 27  
 - - 1 - - المشاركة والتجديد الحضري الشامل للجميعتعنى بتخطيا األحياء عن مبادا توجيهية  - 28  
 المنجزات المستهدفة الفنية -جيم 
الدول األعضدداء بشددةن إعداد التقارير عن الخطة الحضددرية الجديدة وأهداف التنمية المسددتدامة ورصدددها  : بحسددب الطلب، إسددداء المشددورة إلى  التشمماور والمشممورة والدعوة  

وتحديدا مؤشدددرات الألايات  وتنفيذها، بما في ذلك تقديم الخدمات االسدددتشدددارية بشدددةن اإلبول عن أهداف التنمية المسدددتدامة، وجمع البيانات، وتحليل المؤشدددرات ورصددددها،
من غايات أهداف التنمية المسدددددددتدامة مع االسدددددددتفادة من المنصدددددددة اإللرترونية للخطة الحضدددددددرية الجديدة واعتماد أفضدددددددل   1-7-11و   2-3-11و   1-3-11 و  11-1

تثال لها من لحضددرية واالمالممارسددات؛ تقديم الخدمات االسددتشددارية بشددةن الحق في السددكن الموئم وضددمان الحيازة للفئات الهشددة، وسددياسددات اإلسددكان، وإصددوح القوانين ا
لين للجميع، والحوكمة أجل التجديد والنمو الحضدددريين، فضدددو عن التجديد الفعال وإدارة النمو من خول ما يلي: تخطيا األراضدددي والتخطيا والتصدددميم الحضدددري الشدددام

ول المسدداحات الشدداغرة داخل المدن، وحفظ التراث؛ إسددداء الشدداملة والتشدداركية، وتصددميم وإدارة األماكن العامة، ومختبرات التصددميم، والتوسددعات المخططة للمدن، واسددتأل
ليمية والقطرية لموئل المشدددددددددورة التقنية بشدددددددددةن تجديد المناطق الحضدددددددددرية وحفظ التراث، وإدارة األراضدددددددددي الحضدددددددددرية تنظيمها إلى مختلف الجهات المعنية )المكاتب اإلق

طنية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الشددددددعبية(؛ األنشددددددطة الرامية إلى تعزيز الشددددددراكات المتحدة، ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والحكومات الو  األمم
 والشبكات القائمة.

الحلول اإللرترونية : بحسب الطلب، جمع البيانات عن االلتزامات العالمية المتصلة باألراضي على امتداد الروابا الرييية والحضرية و  واعد البيانات والمواد الر مية الفنية  
واإلسددددددكان، ونواية الهواء لمعالجة القضددددددايا المتعلقة بالخدمات األسدددددداسددددددية الحضددددددرية، والتنقل المسددددددتدام، والطاقة، والمياه والصددددددرف الصددددددحي، وإدارة النفايات الصددددددلبة،  

شدةن السدومة الحضدرية، والتراث، والتجديد، والنمو الحضدري؛ وضدع مواد المناطق الحضدرية، والتخييف من  ثار تألير المناخ؛ والمنصدات الرقمية المتراملة والمفتوحة ب في
يانات القوانين واألنظمة الحضددرية تواية وقواعد بيانات إعومية عن التراث الثقافي والهوية الثقايية لسددكان الحضددر، وقاعدة بيانات المؤشددرات الحضددرية العالمية، وقاعدة ب

UrbanLexالحضرية الجديدة. ؛ والمنصة اإللرترونية للخطة 

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 
مواد الدعوة والرتيبات والنشددددددددددرات والموجزات التي تعرض أعمال البرنامج الفرعي؛ وشددددددددددبكات لنشددددددددددر من    14 :عرامج التوعية والمناسمممممممبات الخاةمممممممة والمواد االعالمية  

التي رعت جائزة أفضددددددددل   ،عضددددددددو، بالشددددددددراكة مع بلدية دبي، اإلمارات العر ية المتحدة  100التي تضددددددددم قرابة   ،مةفي ذلك الشددددددددبكة العالمية لألماكن العا المعلومات، بما
ةن تمكين المرأة وتمكين الممارسددات بشددةن التجديد الحضددري واألماكن العامة )دراسددات حاالت إفرادية منشددورة/مقاالت(؛ وأنشددطة دعوة في وسددائا التواصددل االجتماعي بشدد 

العامة؛ ومواد اتصدال بشدةن حوكمة األراضدي الحضدرية وإدارتها؛ وشدراكات  األماكنو التجديد الحضدري  ييما يتعلق بالمدن الموئمة لذوي اإلعاقة، وال سديما  شدةن الشدباب و 
 لتحقيق الحضرنة المستدامة )الشبكة العالمية لوسائل استألول األراضي(. متبادلوأنشطة تعلم 

منشدددورة في شدددبكة اإلنترنت، وتحديثات لوسدددائا التواصدددل  وتقاريرمجموعات مواد إعومية، ونشدددرات صدددحيية، إصددددار   :العال ات الخارجية والعال ات مع وسمما ا االعالم  
عن رفع مسدددددتوى األحياء الفقيرة، وتجديد المناطق الحضدددددرية، واألماكن العامة، والسدددددكن الميسدددددور الترلفة والموئم؛  تمناسدددددباوالقيام، حسدددددب الطلب، بتنظيم   االجتماعي،

 مع المنظمات الشريكة. المتبادلي الحضرية وإدارتها، والشراكات وأنشطة التعلم وحوكمة األراض 
: تعّهد حسددابات البرنامج الفرعي على وسددائا التواصددل االجتماعي لتعزيز المسددائل المتعلقة بالخدمات األسدداسددية الحضددرية، المنصمات الر مية ومحتو  الوسما ا المتعددة  

، بما في ذلك أفوم الفيديو الوثائقية، متعدد الوسدددددائامحتوى  وتطوير دام، واألراضدددددي، ورفع مسدددددتوى األحياء الفقيرة، واإلسدددددكان، والتجديد؛ واألماكن العامة، والتنقل المسدددددت
 قاعدة بيانات الخطا الحضرية العالمية.من  اإلصدار األوليوالحلقات الدراسية الشبكية. وإطوف والرسوم البيانية، والعروض التقديمية، 

  
 2البرنامج الفرعي   
 تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق  
 الهدف  

تحسددددين الترابا )أ( تعزيز الرخاء المشددددترك للمدن والمناطق من خول  هو ،  في تحقيقه سددددهم هذا البرنامج الفرعيالهدف، الذي يُ  15-52 
والتوسددددددددع في نشددددددددر الترنولوجيات الرائدة )ج( وزيادة اإليرادات المولدة محليا وتوزيعها توزيعا منصددددددددفا؛ )ب( المكاني واإلنتاجية؛ 

 واالبترارات.
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 االستراتيجية  
 األنشطة المقّررة  

اهمة تعزيز مسواألطراف الشريكة األخرى على البرنامج الفرعي الدول األعضاء  سيساعدهذا الهدف،   من أجل اإلسهام في بلول 15-53 
من خول صدياغة السدياسدات الحضدرية الوطنية وما يتعّلق بها  ، وذلكفي اإلنتاجية والتنمية االقتصدادية الشداملة للجميع  الحضدرنة

ونقل المعارف، وإدراجها ضددددمن مجمو  األطر الحكومية للتخطا وتقرير السددددياسددددات والتمويل،  من أطر قانونية ومالية وتنفيذية،
المناطق الحضدددددددرية والرييية. ويسددددددداعد هذا العمل الدول األعضددددددداء وتصدددددددميم األدوات المتعلقة بتخطيا  و ناء القدرات، وتطوير 

م البرنامج الفرعي المسدددددددددداعدة التقنية قدّ سدددددددددديُ . و 11 و 1سدددددددددديما الهدفان  ، والأهداف التنمية المسددددددددددتدامةبلول إحراز تقدم نحو  في
نظم اإليرادات وتسددتألّل على الوجه األمثل  تشدداركية للميزنة  اُنهج حتى تضددعوخدمات بناء القدرات والخدمات االسددتشددارية للمدن 

عن اإليرادات و  تحسدددددددين عنالمحلية من خول جمع البيانات وتطوير قواعد البيانات البلدية، وتبادل دراسدددددددات الحاالت اإلفرادية  
 هو سدديتولى أيضددا اسددترشدداف واسددتألولو هج التشدداركية، ووضددع مبادا توجيهية بشددةن توليد اإليرادات على الصددعيد المحلي. الن  

التركيز على  وسديتمالسدتفادة من مصدادر رأس المال الخاص لتحقيق التنمية الحضدرية المسدتدامة. في مجال ا المزيد من الفرص
يسددددداعد هذا العمل الدول سددددد لزيادة كفاءة اإلدارة الحضدددددرية ورقمنة نظم اإليرادات ورصدددددد األداء. و  الرائدةاسدددددتخدام الترنولوجيات 

سدددديعزز و من أهداف التنمية المسددددتدامة بشددددةن العمل الوئق والنمو االقتصددددادي.  8الهدف   بلولاألعضدددداء على إحراز تقدم نحو 
ختبار وتنفيذ الترنولوجيات الرائدة واالبترارات بفعالية، من قبيل المحلية على شدددددددددددددراء واالوطنية و  البرنامج الفرعي قدرة الحكومات

شددبكات االسددتشددعار، واالتصدداالت بين اآلالت، والذكاء االصددطناعي، والواقع االفتراضددي والمعزز، ونظام المعلومات الجألرايية، 
سدداعد قد الرقمي. و ا في المجال  وعرضددها بصددريا، مع العمل على دعم تحّولهواالسددتشددعار عن بعد، ومعالجة البيانات الضددخمة  
من أهداف التنمية المسدتدامة المعني بالصدناعة واالبترار والبنى   9الهدف  بلولهذا العمل الدول األعضداء على إحراز تقدم نحو 

رات في الخطة الحضدرية الجديدة، التي تتضدمن أقسداما محددة عن المدن الذكية والمنصدات الرقمية واالبترا أيضدا التحتية، وأسدهم
 وترنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

عمراني   توفير إطارمن خول  9-على معالجة المسددددددددائل المتصددددددددلة بكوفيدالدول األعضدددددددداء    مسدددددددداعدةويعتزم البرنامج الفرعي  15-54 
نو   لبيئددة والت لحمددايددة توفير الو  ،متعلقددة بددالمندداخ، واتخدداذ إجراءات 19-كوفيددداالقتصددددددددددددددددادي من و  االجتمدداعي لتحقيق التعددافي

الحضدددددددري األخضدددددددر الذي يسددددددداعد  ومن خول الحرص على أن ترون تدابيُر التعافي االقتصدددددددادي داعمة لونتعاش البيولوجي؛
اإليرادات المحلية أكثر على اسددددددددتعادة التركيز ، مع أهداف التنمية المسددددددددتدامةعلى إحداث األثر وفق دفع العمل المناخي و  على

 .19-لروفيدراضي(، كوسيلة للمساعدة في التخييف من األثر االجتماعي واالقتصادي )بما في ذلك التمويل القائم على األ
 

 النتا ج المتو عة  

نمو عمراني متوازن ومسدتوطنات بشدرية مترابطة بشدكل أفضدل، مع اإلسدهام  من المتوقع أن يسدفر العمل المذكور أعوه عن: )أ( 15-55 
قيام السدددلطات المحلية بسدددن و  وإنجاز العمل المناخي؛ )ب(والحد من الفقر،   تحسدددين الشدددمولية االجتمااية،في الوقت نفسددده في  

اإلصدددوحات المؤسدددسدددية والقانونية الوزمة لتوليد موارد مالية إضدددايية، بما في ذلك من خول إقامة شدددراكات بين القطاعين العام 
 التفاوتاتتعزيز قدرة المدن على معالجة ج( و ؛ )األراضددددددددديالقائمين على أدوات لتوليد اإليرادات والتمويل اسدددددددددتحداث  والخاص و 

 19-المسددددددددددددائل المتصددددددددددددلة بكوفيدبشددددددددددددةن  المقررومن المتوقع أن يؤدي الدعم  .وسددددددددددددد الفجوات االجتمااية والمكانية والرقمية
مسدددتويات المعيشدددة للفئات و االسدددتجابات المحلية  وتحسدددين  19-المتةثرة بقوة من كوفيدالحضدددرية   البؤرتحسدددين البيانات عن  إلى

وذلك ، الوقايةاألكثر ضدددعفًا من خول توفير إمدادات المياه النظيفة، ومحطات غسدددل اليدين، ومواد التعليم واالتصدددال، ومعدات 
 أدناه. 2 و 1 تينبمزيد التفصيل في النتيجعلى حّد ما هو مبي ن 
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 2020على تنفيذ البرنامج الفرعي في عام  19-أثر كوفيد  
المقررة، بما في ذلك   الحضددورية األنشددطة   العديد من   البرنامج الفرعي  ألألى ، 2020خول عام  19- كوفيد  األثر المترتب عن سددبب ب  15-56 

وقدد أثرت هدذه  . ، وقدام في بعض الحداالت بعقدد هدذه األنشدددددددددددددطدة عن بعدد حلقدات دراسددددددددددددديدة ودورات تددريبيدة وحلقدات عمدل ومؤتمرات 
 أدناه.  وضمن عدد المنجزات المستهدفة الواردة   2و    1كما يتبين ذلك من النتيجتين ، 2020ي عام لبرنامج ف أداء ا على  التألييرات 

، 19-على معاجلة مسددائل كوفيدالدول األعضدداء    لمسدداعدةالبرنامج الفرعي أنشددطة جديدة معدلة  ولرن، وفي الوقت نفسدده، حّدد 15-57 
نشدر وحدة البيانات والتحليوت التابعة له، التي كانت تركز في السدابق  ألهدافه التي تشدمل ما يلي:النطاف العام   وذلك في إطار

إزاء  في المدنللتعجيل بضدددبا مواطن الهشددداشدددة والتةثير واالسدددتجابة  وضدددع منهجية وذلك بغية  على تنفيذ مبادرة ازدهار المدن، 
الوطنية الحضدددددرية مع  اإليضددددداحية للسدددددياسددددداتمشددددداريعه  ومواءمةمدينة؛  1500في أكثر من  هذه المنهجية، وتنفيذ 19-كوفيد

مثلما ، 2020لة في تحقيق النتائج في عام المعد    وقد أسدددددددهمت المنجزات المسدددددددتهدفة. والتعافي منه 19-جهود التصددددددددي لروفيد
 أدناه. 2 و 1 يتبّين من النتيجتين

 
 : السياسة الحضرية الوطنية كمحرك للتنمية الحضرية المستدامة1النتيجة   
 2020اء البرنامج في عام أد  

في الوقدت الدذي يسددددددددددددددعى ييده العدالم إلى الحضددددددددددددددرندة بخطى حثيثدة، وإلى تسددددددددددددددخيرهدا والّتخييف من  ثدارهدا الخدارجيدة والترويج  15-58 
وقد تم تحديد السددددياسددددة الحضددددرية   .واضددددحةإلى تعليمات سددددياسدددداتية نهج منسددددق و ، هناك حاجة إلى “النموذج الحضددددري  لتحّول”

تعزيز التنمية المسدددددددددددتدامة التي تشدددددددددددمل المناطق الحضدددددددددددرية في لحكومات  التي تعتمدها امن األدوات الرئيسدددددددددددية  كةداة الوطنية 
وقد اعتمدت ، وفي المسدددداعدة على تنفيذ الخطة الحضددددرية الجديدة و لول أهداف التنمية المسددددتدامة؛ وضددددواحيها والمناطق الرييية

أهداف التنمية من  11للألاية )أ( ضدددددددددمن الهدف  شدددددددددر  السدددددددددياسدددددددددة كمؤ  هذه  2020اللجنة اإلحصدددددددددائية باألمم المتحدة في عام 
 وضع سياسات حضرية وطنية.في بلدًا  55 على مساعدة 2014منذ عام  البرنامج الفرعي وعمل المستدامة.

التصددي بشدكل من أجل  ، وذلك وضدع السدياسدات الحضدرية تعين فيأدوات معيارية  يعمل على تطوير لبرنامج الفرعيوما فتئ ا 15-59 
الروابا بين المناطق الحضدددددرية والرييية، وتألير المناخ، والتنقل المسدددددتدام، والهجرة، التي تشدددددمل لقضدددددايا ذات األولوية أفضدددددل ل

الروابا بين المناطق   دراجإالتقنية التالية:  األدوات الموادواألماكن العامة، والمدن الخضدددددددراء والذكية، واإلسدددددددكان. وتشدددددددمل هذه 
؛ وإدراج مسددددةلة اإلسددددكان السددددياسددددات الحضددددرية الوطنيةوإدراج مسددددةلة النقل في  الحضددددرية والرييية في السددددياسددددات الحضددددرية؛ 

المبادا التوجيهية المتعلقة برصددددد ؛ و السددددياسددددات الحضددددرية الوطنية؛ وإدراج مسددددةلة الهجرة في السددددياسددددات الحضددددرية الوطنية في
تطوير الدفع بالتنمية الحضدرية التي تقودها األماكن العامة؛ و  –السدياسدة الحضدرية الوطنية  و ات الحضدرية الوطنية؛ وتقييم السدياسد 

 السياسات الحضرية الوطنية: سبل المضي قدما نحو المدن الذكية الخضراء.
 

 التقدم المحرز نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  
 مما أدىالبلدان للسدددددددياسدددددددات الحضدددددددرية الوطنية،  اعتمادزيادة ويّتضدددددددل ذلك من الهدف،  ولبلأسدددددددهم العمل المذكور أعوه في  15-60 

، والتخطيا الجهات المعنيةالمتعددة المسدددددددددتويات والقطاعات/  الحوكمةأطر   الحضدددددددددرنة المسدددددددددتدامة مثل  محفزاتتحسدددددددددين  إلى
 لحضرية الوطنية(.السياسات اعن اعتماد  4-15والميزنة الشاملة. )انظر الشكل  والعمرانيالحضري 
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 4-15الشكل 
 (عدد تراكميةضرية وطنية ) ولع سياسات المساعدة علىعدد البلدان التي تتلقى  -األداء  قياسم
 

  
إطار الرةممد  /: مبادرة ازدهار المدنعمليَة التحول في المدن وتنميتها المسممتدامةيدفع االعتكار  :2النتيجة   

 A/74/6 (Sect. 15) -( 2020الخطة البرنامجية لعام في  نتيجة تردالحضري العالمي )
 2020أداء البرنامج في عام   

ن م ، وذلكمدينة 550في إنارة السددبيل أمام عملية تقرير السددياسددات داخل  قدرة مبادرة ازدهار المدن على البرنامج الفرعي اعتمد  15-61 
وتم التسدليم بمبادرة ازدهار المدن كممارسدة جيدة عالمية لفائدة  .السدياسداتيةخول إقامة روابا بين البيانات والمعارف واإلجراءات  
 ووضددددع (.2020، ألمم المتحدةباإدارة الشددددؤون االقتصددددادية واالجتمااية  المدن في سددددعيها إلى بلول أهداف التنمية المسددددتدامة )

 الحضدرية المعنية بالشدؤون التألييرات في أهداف التنمية المسدتدامة  يتيل تتبعحضدري الرصدد ا إطارا عالميا للأيضد البرنامج الفرعي  
اللجنة اإلحصددائية لألمم المتحدة وذلك لري تعتمده ، اإلنمائييناألمم المتحدة  شددركاءمن   60مع   اإلبول المحلي الطوعي ويدعم

وفريق الخبراء المشددددترك بين الوكاالت المعني برصددددد أهداف التنمية المسددددتدامة. وعووة على ذلك، قام البرنامج الفرعي بترييف  
بعد  ، وذلك19-والسددددتجابات المدن لروفيدضددددعف المناطق الحضددددرية لتوفير تحليل مكاني سددددريع من أجل  مبادرة ازدهار المدن 

 .الجوائلتتبع التفاوتات الحضرية الداخلية في تحليل تعتمد وضع منهجية  أن

  ،19- لموطن الضدعف واالسدتجابة لروفيد والتحليوت المكانية إجراء االسدتعراضدات المحلية الطواية  العمل المذكور أعوه في  وأسدهم  15-62 
الميزانيدة  المقّرر في ركيز أدى إلى عددم تحقيق الهدددفل في الت غير أن هدذا التحوّ مددينددة.  1 500التي تم تعقبهددا في أكثر من 
قددرات  وذلدك بعدد أن تم توجيده ،مدديندة 700من قبدل  بدادرة ازدهدار المددنوالمتمثدل في اعتمداد م 2020البرندامجيدة المقترحدة لعدام 

 .التي طرأت حديثا 19-ألزمة كوفيدالستجابة المبادرة نحو افريق 
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 2022م الخطة البرنامجية المقترةة لعا  

، من خول الرصددد الحضددري  وتنميتها بشددكل مسددتدامالمدن   تحولسدديواصددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق باالبترار الذي يقود  15-63 
، الهدف  هذا تطور مبادرة ازدهار المدن. ولإلسددددهام في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيقوذلك وفقا للوالية المنوطة به و حسددددب 

اإلطار ليشدددددمل تنفيذ  تطورا  عمل البرنامج الفرعي سددددديشدددددهد، المسدددددتجدة في اآلونة األخيرةللتطورات  ابة  وضدددددمن سدددددياف االسدددددتج
ويتضدددمن  االسدددتعراضدددات المحلية الطواية.   وليدعمأهداف التنمية والتنمية،  مدنسدددياف مبادرة  ضدددمنللرصدددد الحضدددري   العالمي

 (.5-15ع )انظر الشكل المتوقّ م لتقدّ عرًضا لأدناه الوراد مقياس األداء المسترمل 
  

 5-15الشكل 
 للرةد الحضري  العالمي واالطاراألداء: مجموا عدد المدن التي تطبق مبادرة ازدهار المدن  مقياس

  
 درات المدن على التعجي  عتنفيذ أهداف التنمية المسمممتدامة عن طريق ر ا السمممياسمممات  : زيادة 3النتيجة   

 A/74/6 (Sect. 15) -( 2021الخطة البرنامجية لعام في  نتيجة تردباالستثمارات )القا مة على األدلة 
 2020أداء البرنامج في عام   

، أطلق البرنامج الفرعي البرنامج الرئيسددددي العالمي المعني بمدن أهداف التنمية  2020خول المنتدى الحضددددري العالمي في عام  15-64 
وكيانات والمؤسدددسدددات األكاديمية الحكومات المحلية على الصدددعيد الدولي   التعاون مع مؤسدددسددداتالمسدددتدامة. وقام أيضدددا بتعزيز 

لى ذلك، وضددددع البرنامج الفرعي ُنهجا وأدوات . وعووة عبةهداف التنمية المسددددتدامة القطا  الخاص وجهات االسددددتثمار الملتزمة
 .من أجل إحداث أثر واسع النطاف

 ،خمس مناطق  تابعة ألحد عشددددددر بلدا من ،مدينة 200العمل المذكور أعوه في المراحل األولى من انضددددددمام أكثر من  وأسددددددهم 15-65 
مبادرة مدن أهداف التنمية المسدددتدامة،  سدددتخدمت مدينة   425  جعل المتمثل فيالمنشدددود الهدف   رقم لم يسدددتوفإلى البرنامج، وهو 

ذلدك إلى عددم كفدايدة الموارد المداليدة الوزمدة  ويعود السددددددددددددددبدب في. 2021هو مبين في الميزانيدة البرندامجيدة المقترحدة لعدام  مثلمدا
 .واتصاالته وشراكاتهأدواته استحداث لتطوير البرنامج و 
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 2022الخطة البرنامجية المقترةة لعام   

قدرات المدن على التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المسددددددتدامة عن طريق ر ا  سدددددديواصددددددل البرنامج الفرعي األعمال المتعلقة بزيادة 15-66 
الهدف، سيواصل البرنامج الفرعي  بلول هذاولإلسهام في إحراز مزيد من التقدم نحو   .السياسات القائمة على األدلة باالستثمارات

يكون بمثابة مكّون أسدددداسددددي مرفق لوسددددتثمار في المدن  واسددددتحداثقمية وأدوات تشددددخيص القدرات والتدريب، تطوير البيانات الر 
وتنفيذ جهود بعيدة  الجهات المعنية العالمية الرئيسدية، بالشدراكات مع  والنهوضعلى نطاف واسدع،  لهيكل ممنهج في مجال التنفيذ

أدناه  الوارد مقياس األداءويتضدددددددمن  وطنية.مام مجموعات المدن الوالسدددددددهر على انضددددددد المدى في مجال االتصددددددداالت والدعوة، 
 (.6-15لتقدم المتوقع )انظر الشكل عرضا ل

  
 6-15الشكل 

 أهداف التنمية المستدامةمدن مقياس األداء: مجموا عدد المدن التي تستخدم المؤشر الحضري ومنصة الرةد التابعين لمبادرة 

  
التكنولوجيات الر مية والمدن  في األخذ باالعتكار الحضممممممري و  فينهج محوره االنسممممممان األخذ ع: 4النتيجة   

 الحضرنةالذكية وعمليات 
 2022قترةة لعام الخطة البرنامجية الم  

ل المددن  15-67  المددن الدذكيدة دورًا متزايددًا في التنميدة الحضددددددددددددددريدة وتؤدي  مراكز لوبتردارات الترنولوجيدة واالجتمداايدة المفتوحدة.ُتشددددددددددددددكدّ
 اإلعون الوزاري لجمعية موئل األمم المتحدة بشدةن االبترار من أجلوقد جاء التسدليم بذلك في  (.2020المدن في العالم  )تقرير

تحقيق أهداف التنمية المسددددتدامة لري تعّجل ب الذي يرى أن الفرصددددة متاحة للترنولوجيات الذكية  ،(2019تحسددددين نواية الحياة )
قائم على العرض النهج ال، يتعين على المددن أن تتحول من ولبلول ذلك الحيداة للجميع.المعنيدة بالشددددددددددددددؤون الحضددددددددددددددرية و نوايدة 

، 2030التنمية المسدتدامة لعام   القائمة على خطةالترنولوجيات واالبترارات الذكية،   في إحولقائم على االحتياجات  النهج ال إلى
محوره بنهج  األخذ. وسدددددددددددديواصددددددددددددل البرنامج الفرعي  أي أحد خلف الّركبالحقوف الرقمية واإلدماج من أجل عدم ترك  وأن ُتعّزز
 قوامها المرونة واألمان. مستدامة حضرنةعمليات  إلنجاز التحول الرقميفي االبترار الحضري و  في اإلنسان
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 الدروس المستفادة والتأليير المقّرر  
الرقمية والمدن الذكية بفعالية للنهوض  تاالبترارات والترنولوجياكان الدرس بالنسدددددبة للبرنامج الفرعي يتمّثل في إمكانية تسدددددخير  15-68 

بالتنمية الحضددرية المسددتدامة من خول الدور االسددتراتيجي واالسددتباقي للحكومات المحلية والوطنية. وقد يشددمل ذلك وضددع أطر 
ة بشددكل مباشددر في تحسددين البيئات الحضددري   اتوضددمان إسددهام الترنولوجيات واالبترار  على مسددتويات متعددة،مناسددبة للحوكمة  

وضدددددع  علىالفرعي المدن  البرنامجُ   سددددديسددددداعدفي سدددددياف تطبيق هذا الدرس، و المجتمعات المهمشدددددة.   يشدددددملونواية الحياة، بما 
أهداف التنمية المسددددتدامة. و لول  تنفيذ الخطة الحضددددرية الجديدة، تتوءم مع مدن ذكيةمحورها اإلنسددددان في إقامة اسددددتراتيجيات 

يجاد حلول مبتررة للتحديات الجديدة من أجل تذليل الصدددددددددددعو ات وإ اتج الفرعي االبترار و اإلضدددددددددددافة إلى ذلك، سددددددددددديدعم البرنام
 والتةّهب للجوائل. 19-التعافي من كوفيدسياف  ضمنالمناطق الحضرية، بما في ذلك ها تواجه التيوالقائمة 

 
 التقدم المتوقع نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  

التحول  االسددتراتيجيات القائمة على اإلنسددان في تحقيقمن تنفيذ ذلك  وسددي تبّينالهدف،   بلولعمل في  سددهم هذا المن المتوقع أن يُ  15-69 
 الهدادفدة إلى تدذليدل الصددددددددددددددعو دات وتلبيدةبتردارات االالمددن الدذكيدة، ومعدالجدة الفجوة الرقميدة في المددن، وتنفيدذ إرسددددددددددددددداء الرقمي و 

حوكمدة المددن على من خول توفير التوجيده المعيداري وذلدك البيئي، من األثر  ن نوايدة الحيداة وتحددّ االحتيداجدات، التي تحسددددددددددددددّ 
سدددددهم هذا العمل . ويُ التألّلب على الصدددددعو اتأدوات المدن الذكية وصدددددناديق على اسدددددتحداث ، و اإلنسدددددانز على الذكية التي تركّ 

وترد أدنداه أضددددددددددددددواء على التقدّدم المتوقع بهدذا الشددددددددددددددةن  التنفيدذ المحلي لخدارطدة طريق األمين العدام بشددددددددددددددةن التعداون الرقمي؛ في
 (.4-15 )الجدول

 
 4-15الجدول 
 األداء مقياس

2018 2019 2020 2021 2022 
موئدددل األمم المتحددددة يقوم       

بتجر دددة ترنولوجيدددات رائددددة 
في أفريقيا و سددددددددددديا وأمريكا  
الوتينيددددددة، وُيجري بحوثددددددا  
عدالميدة في مجدال االبتردار  
ب عدلدى  مدن أجدددددددل الدتدألدلدددددددّ

، وُينتج خطة الصددددددددددعو ات
الذكية  بشدةن المدنرئيسدية 

 رواندا.فائدة ل

الدددددددول األعضدددددددددددددددددددداء في 
 جمعية موئل األمم المتحدة
ل  د بددعددرض يددوضددددددددددددددددّ زو  تددُ
اإلمكددددانيددددات التي تتيحهددددا  

ة الددرائدددددددد الددتددرددنددولددوجدديدددددددات 
لتنمية الحضدرية واالبترار ل
 .المستدامة

الخطة االسددتراتيجية لموئل 
أهميددة   تبرز األمم المتحدددة

االبتردددددددار والترنولوجيدددددددات  
إعدددددددادة وعمدلديدددددددة ، الرائددددددددة
 تسددددددفر عن إنشدددددداءالهيكلة 

. وإطوف وحددددددة لوبتردددددار
برنامج رئيسددددددي عن المدن 
الدددددددذكديدددددددة الدقدددددددائدمدددددددة عدلدى 
اإلنسدددان. وإنشددداء شدددراكات 

االتحاد الدولي رئيسددددية مع 
مكتدب ومع  لوتصدددددددددددددداالت

تددرددنددولددوجدديدددددددا الددمددعددلددومدددددددات 
بددددددداألمددددم  واالتصدددددددددددددددددددداالت

 المتحدة.

تركيز هيئددددة األمم المتحدددددة 
المعنيددة بتسدددددددددددددريع االبتردددار  
الدتدردندولدوجدي فدي هدددددددامدبدرل،  

االبترار في كل من  جناحي  
موئل . و تورونتو المكسدددددديك و 
يرفع من نسق  األمم المتحدة  

لدددددول األعضدددددددددددددددداء تزويددددد ا 
والدددحدددكدددومدددددددات الدددمدددحدددلددديدددددددة  

وضددع   على التقنية بالمشددورة 
االسدددددتراتيجيات القائمة على  

التحول اإلنسددددددان في تحقيق  
المدددددددن  وإرسددددددددددددددددددداء الرقمي 

الدددددذكيدددددة، ومعدددددالجدددددة الفجوة 
ومبددادرات االبترددار   الرقميددة. 
ال الدتدألدلدددددددب عدلدى  فدي مدجددددددد 

خددبددرات الددمددوئدددددددل الددمدديدددددددداندديدددددددة  
وتوجيهددداتددده المعيددداريدددة وتطوير 
شددددددددبكة عالمية من الممارسدددددددددة 
المهنيدددة هي كّلهدددا أمور تؤدي 
إلى ظهدور نهدج عدددددددالمدي في  
إرسددددددددددددددداء مددددن ذكيدددة محورهدددا  
اإلنسدان. واإلرشدادات واألدوات 
والدمدواد الدمدعدريديدددددددة الدعدددددددالدمديدددددددة  

ى الحكومات المحلية المقّدمة إل 
نطاف استراتيجيات    تتيل توسيع 

المدن إرسددددددددداء التحول الرقمي و 
لتددددددذليددددددل  واالبترددددددار ، الددددددذكيددددددة 

تعزيز التنميدددة  الصدددددددددددددعو دددات و 
الحضددددرية المسددددتدامة ومعالجة 

 الفجوة الرقمية. 
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2018 2019 2020 2021 2022 
الصدددددددددددددعو دددات يتم إطوقهدددا      

 وتنفيذها. 

 الواليات التشريعية  
 .الفرعي إلى البرنامج الموكلةالقائمة أدناه جميع الواليات  تتضمن 15-70 

 قرارات الجمعية العامة
قرار اتخددذتدده الجمعيددة العددامددة بندداء على تقرير اللجنددة الثددالثددة: الحق في   دور األمم المتحدة في إدارة الشؤون االقتصادية العالمية 71/327

 الخصوصية في العصر الرقمي
 

قرارا مجلس اإلدارة
التعاون بين األمم المتحدة و رنامج المسدددددددتوطنات البشدددددددرية و رنامج األمم  19/4

 للبيئةالمتحدة 
التخطيا الحضدددري الشدددامل والمسدددتدام و لورة مبادا توجيهية دولية بشدددةن   24/3

 التخطيا الحضري واإلقليمي
 

قرار جمعية موئل األمم المتحدة
تعزيز الروابا الحضدرية الرييية من أجل الحضدرنة والمسدتوطنات البشدرية  1/5

 المستدامة 
  

 المنجزات المستهدفة  
أسددددهمت، والتي من المتوّقع أن ُتسددددهم، في التي  2022-2020قائمة بجميع المنجزات المسددددتهدفة للفترة   5-15يعرض الجدول   15-71 

 .ة حسب الفئة والفئة الفرايةالهدف المذكور أعوه، مصنفّ بلول 
  
 5-15لجدول ا

 فة ةسب الفئة والفئة الفرعية، مصنّ 2022–2020: المنجزات المستهدفة للفترة 2الفرعي  البرنامج

 الفرايةالفئة والفئة 
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2020 لعام
الددددددفددددددعددددددلددددددي 

 2020 لعام
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
      توليد المعارف ونقلها -باء       

 29 24 50 28 37 )عدد المشاريع( مشاريع التعاون الميداني والتقني  
مشددددداريع وطنية وحضدددددرية وإقليمية وأقاليمية بشدددددةن الر ا بين األماكن، والسدددددياسدددددات  - 1  

 - الحضدددرية واألطر المكانية، والتخطيا والتصدددميم الحضدددريين، والروابا الحضدددرية
 14 7 15 10 10 المتراملة، وتخطيا المدن وتوسعتها وتصميمهاالرييية، والتنمية العمرانية 

مشدددددددددددددداريع وطنية وحضددددددددددددددرية وإقليمية وأقاليمية بشددددددددددددددةن اإلنتاجية المكانية، والتنمية  - 2  
االقتصددددددددددددددداديدة المحليدة، وتمويدل المنداطق الحضددددددددددددددريدة والبلدديدات، وتمويدل الخددمدات 

 7 7 15 9 11 األساسية والبنى التحتية الحضرية
مشدددددددداريع وطنية وحضددددددددرية وإقليمية وأقاليمية بشددددددددةن أفضددددددددل الممارسددددددددات، ومراكز  - 3  

االمتياز، والشدددددددددددراكات بين الجامعات، ومؤشدددددددددددرات االزدهار، والترنولوجيات الرائدة، 
أجدل تنميدة المددن والمنداطق تنميدًة مسددددددددددددددتددامدة  من واألطر القدانونيدة وأطر الحوكمدة

 8 10 20 9 16 وشاملة للجميع ومبتررة

https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
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 الفرايةالفئة والفئة 
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2020 لعام
الددددددفددددددعددددددلددددددي 

 2020 لعام
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
 39 39 66 50 74 )عدد األيام( الحلقات الدراسية وةلقات العم  والمناسبات التدريبية        

حوارات سدددددياسددددداتية وحلقات دراسدددددية وحلقات عمل ومناسدددددبات تدريبية عن الر ا بين  - 4  
األماكن، والتخطيا والتصدددددددددميم الحضدددددددددريين، وتخطيا المناطق الحضدددددددددرية الربرى، 

والحضدددر، وتخطيا اإلجراءات، والتخطيا الحضدددري والعمراني، والروابا بين الريف  
 25 25 44 41 41 والسياسات الحضرية الوطنية

مناسددددددددبات تدريبية وحلقات عمل عن اسددددددددتخدام ترنولوجيا المعلومات واالتصدددددددداالت،  - 5  
واالبتردار، والترنولوجيدات الرائددة، وأفضدددددددددددددددل الممدارسدددددددددددددددات، واألطر القدانونيدة وأطر 
الحوكمة، ومؤشددددددرات االزدهار من أجل التنمية الحضددددددرية المسددددددتدامة، وتنفيذ الخطة 

 6 13 21 3 21 الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة
مناسددددددددبات تدريبية وحلقات عمل بشددددددددةن اإلنتاجية الحضددددددددرية، والتنمية االقتصددددددددادية  - 6  

والبلدديدات، واإلدارة المداليدة العدامدة، والحوكمدة المحليدة، وتمويدل المنداطق الحضددددددددددددددريدة 
 8 1 1 6 12 المحلية

 3 3 4 2 2 )عدد المنشورات( المنشورات  
 2 2 2 1 1 تقرير وطني عن المدن  - 7  
 1 1 2 1 1 تقرير عن حالة مدن العالم - 8  
 11 11 30 22 21 )عدد المواد( المواد التقنية  
الر ا بين األمدداكن، والتخطيا والتصددددددددددددددميم الحضددددددددددددددريين، وتخطيا مواد تقنيددة عن  - 9  

المناطق الحضددددددددددددرية الربرى، والروابا بين الريف والحضددددددددددددر، وتخطيا اإلجراءات، 
 5 6 10 9 7 والتخطيا الحضري والعمراني، والسياسات الحضرية الوطنية

االقتصدددددددددددددداديدة المحليدة، وتمويدل المنداطق مواد تقنيدة عن اإلنتداجيدة المكدانيدة، والتنميدة  - 10  
 3 5 10 7 7 الحضرية والبلديات، وتمويل الخدمات األساسية والبنى التحتية الحضرية

مواد تقنية عن الترنولوجيات الرائدة واالبترار، وأفضدددل الممارسدددات، واألطر القانونية  - 11  
الحضدددددددرية المسدددددددتدامة، وتنفيذ  وأطر الحوكمة، ومؤشدددددددرات االزدهار من أجل التنمية 
 3 - 10 6 7 الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة

      المنجزات المستهدفة الفنية -جيم 
والتنمية العمرانية، والروابا من الدول األعضدداء بشددةن: السددياسددة الحضددرية الوطنية،   20: تقديم الخدمات االسددتشددارية والمسدداعدة التقنية إلى  التشماور والمشمورة والدعوة  

دات على الصددعيد المحلي؛ بين الريف والحضددر، وتنمية المناطق الحضددرية الربرى، وإعداد خطا واسددتراتيجيات للتنمية االقتصددادية المحلية، و شددةن تحسددين توليد اإليرا
رية واالمتثال لها والتعاقد مع المجتمع المحلي، والرخاء الحضدددددري، بما يشدددددمل واسدددددتخدام الترنولوجيات الرائدة واالبترارات واسدددددتحداث الحلول؛ وإصدددددوح القوانين الحضددددد 

 استخدام اإلطار العالمي للرصد الحضري ورصد أهداف التنمية المستدامة.

الروابا بين الريف والحضدددر، وقاعدة  : قاعدة بيانات للسدددياسدددة الحضدددرية الوطنية، وخوصدددة وايية لدراسدددات حاالت إفرادية بشدددةن واعد البيانات والمواد الفنية الر مية  
 من المناطق التالية: أفريقيا، و سيا، وأمريكا الوتينية.حكومة محلية  20بيانات عالمية للبلديات؛ تستخدمها 

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 
؛ ومحتوى لتألطية وسددددائل التواصددددل االجتماعي، وكتيبات www.urbanpolicyplatform.org: الموقع الشددددبكي  عرامج التوعية والمناسمممبات الخاةمممة والمواد االعالمية  

الحضدريين،  لرصدد واإلبولونشدرات وموجزات بشدةن السدياسدة الحضدرية الوطنية، والروابا بين الريف والحضدر، وتنمية المناطق الحضدرية الربرى، والتنمية العمرانية، وا
الرييية؛  -ني بالروابا الحضدرية  والخدمات األسداسدية، والتنقل، واألماكن العامة؛ والمؤتمر الدولي الثالث بشدةن السدياسدات الحضدرية الوطنية، والمنتدى الدولي األول المع

 من أفراد الجمهور. 2 000وأطر للمشاركة تركز على القطا  الخاص وتصل إلى 
  

  

http://www.urbanpolicyplatform.org/
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 3البرنامج الفرعي   
 تعزيز االجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية  
 الهدف  

تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئات الحضرية من خول هو ، في تحقيقه سهم هذا البرنامج الفرعيالهدف، الذي يُ  15-72 
، وتحسدين كفاءة اسدتخدام الموارد وحماية األصدول اإليكولوجية، والترييف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسدين نواية الهواء

 الفعال للمجتمعات المحلية والبنى التحتية مع تألير المناخ.
 

 االستراتيجية  
 األنشطة المقّررة  

انبعاثات  من حيث  منخفضددددة  بطريقة مدن التطوير لم البرنامج الفرعي الدعم التقني قدّ سدددديُ من أجل اإلسددددهام في بلول هذا الهدف،  15-73 
إدماج كذلك مسةلة  االستثمارات في مجال التريف وتوفير الخدمات األساسية، و مسةلة عالج المخاطر المناخية الناشئة و تُ  الرر ون 

 .والتنمية الحضرية  واألماكن العامةجيات التنقل الحضري  استراتي  ضمناستراتيجيات التنمية المنخفضة االنبعاثات ونواية الهواء 
وسددديقدم البرنامج الفرعي المسددداعدة إلى دول أعضددداء مختارة من خول نقل المعارف، و ناء القدرات، وإسدددداء المشدددورة في مجال 

المناخي الحضدري. وهناك حاجة  األقران في المبادرات اإلقليمية بشدةن الُنهج المسدتدامة للعملواالنخرا  المتبادل بين السدياسدات،  
عة من أجل زيادة إلى  خطا التريف الوطنية، مع تعزيز قاعدة لالبعد الحضددددددري للمسدددددداهمات المحددة وطنيًا و المشدددددداركة الموسددددددّ

 .أهداف التنمية المستدامةمن  13 و 11 و 1األهداف ويساعد هذا العمل الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق  األدلة.

في المناطق الحضددددرية  اإلجراءات المتعلقة بالمناخ، وحماية البيئة  في تنفيذ وسدددديعزز البرنامج الفرعي الحلول المسددددتمدة من الطبيعة  15-74 
اإلدارة  من خول التشددجيع على سدديعزز أيضددا كفاءة اسددتخدام الموارد هو . و ، واسددتصددوح و ناء األماكن العامة الخضددراء وضددواحيها 

رد،  وسددّن قوانين للمباني تتسددم بالرفاءة في اسددتخدام الطاقة والموا ، الحد من القمامة البوسددتيكية البحرية و المتراملة للنفايات الصددلبة، 
ويسدداعد هذا العمل الدول األعضدداء  القوانين الخاصددة بكل بلد.  ضددمن وإدماج المبادا المتعلقة بالرفاءة في اسددتخدام الطاقة والموارد 

 . أهداف التنمية المستدامة من   15و    14و    13و    12  و   11  و  8  و   7  و   6األهداف على إحراز تقدم نحو تحقيق 

لمسداعدة ييما يتعلق بصدياغة السدياسدات والتشدريعات، والتخطيا والتصدميم الحضدريين، والحوكمة وسديقدم البرنامج الفرعي أيضدا ا 15-75 
المتعددة المستويات، وأدوات التمويل، من خول برنامجه الرئيسي المعنون ”نحو النهوض: مستوطنات بشرية قادرة على الصمود 

(“، الدذي يركز على تعبئدة RISE-UP: Resilient Settlements for the Urban Poor) من أجدل فقراء المنداطق الحضددددددددددددددريدة
التي تؤثر على المسدتوطنات الفقيرة والمهمشدة في  ،االسدتثمارات لمعالجة القضدايا المتعلقة بالقدرة على الصدمود أمام تألير المناخ

ة لوسدددددددددددتثمارات في مجال المدن. وسددددددددددديدعم البرنامج الفرعي تنفيذ مبادرات التريف العالمية الرامية إلى تحسدددددددددددين البيئة التمكيني 
التريف في البنى التحتية والمجتمعات الحضددددددددددددرية، مثل برنامج الدعم العالمي لخطا التريف الوطنية، وشددددددددددددراكة المسدددددددددددداهمات 
المحدددة وطنيدًا، وفريق الخبراء المعني بدةقدل البلددان نموًا. ويسدددددددددددددداعدد هدذا العمدل الددول األعضدددددددددددددداء على إحراز تقددم نحو تحقيق 

 .أهداف التنمية المستدامةمن  13 و 11 و 9األهداف 

على   األضدددددواءمن خول تسدددددليا  19-على معالجة المسدددددائل المتصدددددلة بكوفيدالدول األعضددددداء    مسددددداعدةالبرنامج الفرعي يعتزم  15-76 
والقدرة  المناخألير واألخذ بنهج مترامل إزاء ت   ،االنتعاش األخضدرحظوظ  الترنولوجيات والعمليات وفرص االسدتثمار التي سدتدعم 

 .على الصمود من الناحية الصحية
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 المتو عة لنتا جا  

من المدن والدول األعضددددددددددداء على التخطيا  األطراف الشدددددددددددريكةتعزيز قدرات  )أ(  :عن المذكور أعوهومن المتوقع أن يسدددددددددددفر  15-77 
؛ )ب( األخذ بالتخطيا المتعدد األبعاد السددددتثمار فيها ورصدددددهاعلى الإلجراءات المتعلقة بالمناخ المتخذة على مسددددتوى المدن، و 

من تلوث  ويجّدده ويصدددددلحه، ويحدّ حافظ على التنو  البيولوجي الحضدددددري  الذي ي لبيئة الحضدددددرية،  المتعلقة بالمناخ ولجراءات  لإل
 الهواء والماء؛ )ج( تعبئة االستثمارات من أجل التريف مع تألير المناخ على الصعيدين الوطني ودون الوطني.

األطراف الشدددددريكة من زيادة قدرات  )أ(  إلى ما يلي: 19-بكوفيد ر بشدددددةن المسدددددائل المتعلقةالدعم المقرّ  يفضددددديمن المتوقع أن و  5-78 
 زيادة عدديمكن أن تجتذب التمويل؛ )ب(  19-من كوفيدخضددددددراء   تعافيالمدن الشددددددريكة والدول األعضدددددداء على وضددددددع خطا  
وذلك على نحو ما يرد بمزيد  ، والجوائلية القادرة على مواجهة تألير المناخ المدن والمسددددددددددددددتوطنات البشددددددددددددددرية والمجتمعات المحل

 .حسب االقتضاءأدناه،  4إطار النتيجة  ضمنلتفصيل ا
 

 2020على تنفيذ البرنامج الفرعي في عام  19-أثر جا حة كوفيد  
البرامج العدديدد من الدذي يدةخدذ بده. فد  بتأليير النهج، قدام البرندامج الفرعي 2020خول عدام  19-بسددددددددددددددبدب األثر المترتدب عن كوفيدد 15-79 

ر  في تنفيذها في وقت متةّخر بما يقرب من سدتة أشدهر، و نسدق بطيءتألير المناخ التصددي ل الواسدعة النطاف في مجال ناجم   شدُ
وي وموزامبيق في مدغشددددقر وموالمنفذة مشدددداريع الأو غيرها من القيود على الحركة؛ ومن األمثلة على ذلك  تدابير اإلغوف عن

قيود شدديدة على السدفر الدولي،   شدهدت فرضجمهورية الو الديمقراطية الشدعبية. وفي البلدان التي   وأيضدا فيواتحاد جزر القمر 
، 2020هذا البلد منذ شدهر  ذار/مارس سدمل لمسدتشداري المشداريع بالسدفر إلى في جزر سدليمان لم يُ و ؛ كّلهاف تنفيذ المشداريع توقّ 

محليدة فقا. وكدان لهدذه التألييرات أثر على أداء البرندامج في عدام القددرات الندات المشددددددددددددددرو  ال يمكن تنفيدذهدا بد وّ مك في حين أنّ 
 أدناه. 3 و 2مثلما هو مبّين في النتيجتين ، 2020

، وذلك 19-على معالجة مسدددائل كوفيدالدول األعضددداء  لمسددداعدةالبرنامج الفرعي أنشدددطة جديدة    ولرن، وفي الوقت نفسددده، حّدد 15-80 
لناجمة دعم االنتعاش األخضددددددر ومعالجة أوجه الضددددددعف االجتمااية واالقتصددددددادية ا ألهدافه المتمثلة فيالنطاف العام   في إطار

اقتصدددددادية على مسدددددتوى المدينة والمسدددددتوى و اجتمااية التخاذ إجراءات  خطا  وضدددددع وشدددددمل ذلك  .19-وكوفيد تألير المناخعن 
وأسدددددهمت المنجزات حلقات دراسدددددية وحلقات عمل مع رؤسددددداء البلديات ومسدددددؤولي الحكومات المحلية. عقد الوطني، فضدددددو عن 

 أدناه. 1النتيجة مثلما يتبّين من ، 2020لة في تحقيق النتائج في عام المعدّ  المستهدفة
 

 [2020]نتيجة جديدة  19-جال التصدي لتغير المناخ ولكوفيدفي ممتكاملة إجراءات : 1النتيجة   
 2020في عام  البرنامجياألداء   

، ييما يظل تألّير المناخ بالنسدددددددددبة لعدد من 19-تقف المدن والحكومات المحلية في الصدددددددددّف األّول من جهود الّتصددددددددددي لروفيد 15-81 
ألمين العام السددددددددياسدددددددداتي الذي أعده اموجز . وتمشدددددددديا مع الالطويل التحدي األكثر إلحاحًا على المدىالحكومات المحلية بمثابة 

تألير المناخ في مجال التصدددددي ل المدن في وضددددع خطا متراملة  ، شددددرعت“حضددددري العالم وال  19-كوفيد”ن ابعنو لألمم المتحدة 
 .19-ولروفيد

تدددابير  ، ومواءمددة متعلقددة بتألير المندداخحددديددث خطا عملهددا المن أجددل ت وقدددم البرنددامج الفرعي الدددعم لخمس مدددن في الفلبين  15-82 
القدددرة على تحمددل تألير المندداخ مع توطيددد إجراءات ، و االنتعدداش األخضددددددددددددددرتحقيق التخييف من  ثددار تألير المندداخ مع فرص 

كثر أفراد المجتمع المحلي ضدعفا. وعووة على ذلك، نشدر البرنامج  توفير المسداعدة أل التي ترفل 19-إجراءات االسدتجابة لروفيد
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التي ومن خول سدددددددددلسدددددددددلة من الندوات الشدددددددددبكية  ،ذب التمويل للمبادراتلجمن خول منتدى اسدددددددددتثماري األّولية الفرعي النتائج 
 حكومة محلية. 100حضرها مسؤولون من قرابة 

 
 ءالتقدم المحرز نحو بلول الهدف، ومقياس األدا  

نهج مترامل إزاء تألير  من أجل اعتماد من وضدددددددع اسدددددددتراتيجيات ذلك يتضدددددددل و   أسدددددددهم العمل المذكور أعوه في تحقيق الهدف، 15-83 
 (.6-15)انظر الجدول  19-وكوفيدالمناخ 

  
 6-15الجدول 
 في مجال التصدي لتغير المناخ والقدرة على تحّم  آثارهاألداء: خطا متكاملة  مقياس

2018 2019 2020 
وضدع خطا عمل بشدةن التصددي لتألير المناخ    

 في خمس مدن.
تطوير مشدددددددددددداريع التريف مع تألير المناخ ذات 

 أولوية وإعدادها للحصول على التمويل. 
ضدمن الخطا  19-إدماج جهود التصددي لروفيد

 والمشاريع ذات األولوية.
  

الخطة البرنامجية  في  نتيجة ترد: جزر سليمان )المناخ والهزات األخر  ف مع تغير تعزيز التكيّ  :2 النتيجة  
 A/75/6 (Sect. 15) -( 2020لعام 

 2020األداء البرنامجي في عام   

منداطق من  في خمسومجتمعدات محليدة  ،ومجلس مديندة هونيدارا ،حكومة جزر سددددددددددددددليمدان مسدددددددددددددداعدةواصددددددددددددددل البرنامج الفرعي  15-84 
لحكومة أيضدددددا ا البرنامج الفرعي وسددددداعدوضدددددع وتنفيذ خطا عمل مجتمعية بشدددددةن تألير المناخ.  على المسدددددتوطنات العشدددددوائية

 المجتمعددات المحيلدةهدذه  في 19-المترتدب عن كوفيدددتحليددل األثر االجتمدداعي واالقتصدددددددددددددددادي  علىالوطنيددة والحكومدة المحليددة 
يثار ول 19-لروفيدالخمس. وعووة على ذلك، قدم البرنامج الفرعي الدعم إلى الحكومة الوطنية في تحليلها المكاني والمؤسددسددي 

 تألير المناخ.المترتبة عن المركبة 

بالرامل الهدف  يسددددتوفلم  ام ووهتنفيذها، ، و دأ بالمسدددداعدة على أعوه في وضددددع خطا عمل مجتمعية المذكور  العملوأسددددهم  15-85 
على وذلك ، على مسدددددتوى المجتمعات المحلية  القدرة على الصدددددمودجراءات  عشدددددوائية إلمسدددددتوطنات   5في تنفيذ  المقّرر المتمّثل

مشددددددددددددداريع   بالرامل ألنّ   2020ر لعام الهدف المقرّ  بلول . ولم يتسدددددددددددددنّ 2020النحو المبين في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
اإلغوف التام  بعدالسدفر  منألعمال الهندسدية لالدولية الوزمة ُيشدر  في تنفيذها بسدبب عدم تمّكن الخبرات  كل األسداسدية لم الهيا

 .19-للحدود جراء كوفيد
 

 2022المقترةة لعام  البرنامجيةالخطة   

وذلك الصدأليرة،  الدول الجزريةن الصددمات في سديواصدل البرنامج الفرعي العمل المتعلق بتعزيز التريف مع تألير المناخ وغيره م 15-86 
البرنامج الفرعي  سددددددُيعّجلالهدف، هذا تحقيق   صددددددوب. ولإلسددددددهام في إحراز مزيد من التقدم وفق مقتضدددددديات الوالية الموكلة إليه

 بفضددلالوطنية التي سددتبنى ، وسدديعتمد في غضددون ذلك على الخبرات  19-حالما تسددمل بذلك األوضددا  المتعلقة بكوفيدالتنفيذ ب 
 (.7-15ويتضمن مقياس األداء الوارد أدناه عرضا للتقّدم المتوقع )انظر الشكل  .المقّدم بالوسائل اإللرترونيةالدعم 

 

https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.15)
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 7-15الشكل 
 على مستو  المجتمعات المحلية )غير تراكمي(التي نفذت إجراءات القدرة على الصمود  ا يةالمستوطنات العشو األداء: عدد  مقياس

  
  نتيجمة تردعلمدان ةول العمالم ) 8 وممدينمة  16 التعجيم  بماتخماإل االجراءات المتعلقمة بمالمنماخ في  :3 النتيجمة  

 A/75/6 (Sect. 15) -( 2021الخطة البرنامجية لعام في 
 2020األداء البرنامجي في عام   

على قطع أشددددددوا   إندونيسدددددديا والبرازيل و نألوديش وجنوب أفريقيا ورواندا وكولومبيا والهندمدينة في  16 البرنامج الفرعي سدددددداعد 15-87 
جردًا جددديدددًا أو محددّدثددًا لألددازات  15ذلددك وضددددددددددددددع ، بمددا في تخطيا اإلجراءات المتعلقددة بددالمندداخ في المدددنعلى درب الّتقدددم في 

جهود بناء القدرات أيضددددددددا البرنامج الفرعي  وسدددددددداعد .والهشدددددددداشددددددددة حيالهاتقييمًا جديدًا أو محدثًا لمخاطر المناخ   13 الدفيئة، و
جمهورية الو الديمقراطية و  إندونيسيافي  جنوب أفريقيا و و   في رواندا  تبادل وجهات النظر بين المدن األقراني ذلك  بما ف ،والتدريب

تعزيز اإلدارة المتعددة المسددددتويات لهذه على و   ،الرأسددددي على تحقيق التراملالبرنامج الفرعي   سدددداعدالشددددعبية. وعووة على ذلك، 
 ،“ تعزيز المسددددددداهمات المحددة وطنيا من خول اإلجراءات المناخية الحضدددددددرية”نوان الجهود المحلية من خول إصددددددددار دليل بع

 فضو عن تقديم خدمات استشارية على المستوى القطري لتحسين اإلدارة المتعددة المستويات.

المنخفضدددددة االنبعاثات،   سدددددتراتيجياتها اإلنمائيةالاألدلة   على تعزيز قاعدةثماني مدن وأسدددددهم العمل المذكور أعوه في مسددددداعدة  15-88 
المتمثل في  و التالي فهو لم يحقق الهدف المقررالحكومات المحلية، تزال جزئيا على شددددكل مسددددودات لم تنظر فيها بعد  التي ما
بدعم من برنامج األمم المتحدة للمسدددتوطنات  وذلك طر قانونية السدددتراتيجيات التنمية المنخفضدددة االنبعاثاتأُ  مدن بسدددنّ  10قيام 

الشددددددددددددددامدل النداجمدة عن لدت عمليدات اإلغوف . وعطّ 2020على النحو المبين في الميزانيدة البرندامجيدة المقترحدة لعدام و ريدة، البشدددددددددددددد 
المعنية بالترّيف مع تألير المناخ. وفي مواجهة هذا الواقع،  سددددتراتيجيات وخطا العملاالالعملية التشدددداركية لصددددياغة   19-كوفيد

 . 2021األطر القانونية قبل أيلول/سبتمبر  مشاريع  جال المشاريع، وهو ما سيسمل ب تمام وافقت الجهة المانحة على التمديد في
 

 2022الخطة البرنامجية المقترةة لعام   

وذلك بلدان حول العالم،   8  مدينة و  16باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في   بالتعجيل سدددددديواصددددددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق  89- 15 
سددتجابة للتطورات  ، وفي سددياف اال الهدف هذا تحقيق   صددوب . ولإلسددهام في إحراز مزيد من التقدم وفق مقتضدديات الوالية الموكلة إليه 

مواصددددددددلة تقديم الدعم إلى جمهورية الو الديمقراطية  ليشددددددددمل تطّورا  عمل البرنامج الفرعي  سدددددددديشددددددددهد ، المسددددددددتجدة في اآلونة األخيرة 
المسددداعدة مجموعة جديدة من المدن في المكسددديك. وسددديتم اسدددترشددداف فرص أخرى لتقديم وإنجاز ما هو مقرر من تحديد ل الشدددعبية، 
 (. 8- 15ر الشكل  ويتضمن مقياس األداء الوارد أدناه عرضا للتقّدم المتوّقع )انظ  . على مستوى المدن  العمل المناخي في مجال  
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 8-15الشكل 
أطرا  انونية السممممتراتيجيات التنمية ،  عدعم من عرنامج األمم المتحدة للمسممممتوطنات البشممممرية، لمدن التي تسممممنّ مجموا عدد ااألداء:    مقياس

 المنخفضة االنبعاثات

  
 الصموداالجراءات التشاركية في جع  مدن الجنوب األفريقي  ادرة على  :4 النتيجة  

 2022الخطة البرنامجية المقترةة لعام   

عما يسددددددببه تألير المناخ من مخاطر عديدة لوضددددددع الحرج الناجم ينبألي التحرك بسددددددرعة لمواجهة افي أفريقيا جنوب الصددددددحراء،  15-90 
والمخاطر  ،الرايية  الهياكل األسدددداسدددديةالفائق السددددرعة، وانعدام  والناجم أيضددددا عن نسددددق الحضددددرنة،  متزايدة الحّدة تتعلق بالطقس

 فهي تتجاوز األخطار ومواطن الضدعف التي تواجهها المناطق الحضدرية أما. ومنها الجوائلالمرتبطة بحاالت الطوارا الصدحية 
و لول التعاون  من أجل تعزيزأنشدددددددددددددطة لبناء القدرات   وقد تم تنفيذ. وتشدددددددددددددترك فيها مدن موجودة في بلدان كثيرة  الحدود الوطنية

مدن في سددددددتة بلدان تنفيذ إجراءات  10وشددددددهدت   .مناطق أفريقيا الجنو ية والشددددددرقية والألر يةفي تدامة والمرنة الحضددددددرنة المسدددددد 
ومن الناحية المعيارية، ُأجري تقييم  . CityRAPتشداركية في التخطيا لجعل المدن قادرة على الصدمود، وذلك باسدتخدام منهجية 

الجماعة اإلنمائية للجنوب داخل الدول األعضددددددداء السدددددددت عشدددددددرة في ية  الضدددددددعف والمرونة في المناطق الحضدددددددر   ألوجهإقليمي 
من ، وذلك المسدددددتوطنات الحضدددددرية المتضدددددررة في المنطقة ،على مختلف المسدددددتويات ،وما برح البرنامج الفرعي يدعم .األفريقي
 تألير المناخل والتةهب ةواالسدددددددتجاب تحسدددددددين المشددددددداركة والقيادة المجتمعية في تخطيا القدرة على الصدددددددمود وفي التنسددددددديق أجل  

 . وتم تيسدددير تبادل المعارف على الصدددعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي ييما بين السدددلطات الوطنية والمحلية، وشدددملوالترّيف معه
ع البرنامج الفرعي وسدددددّ ، سددددديُ 2022المؤسدددددسدددددات األكاديمية من مختلف بلدان الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي. وفي عام  ذلك

في مدينتين إضدددددددددددددافيتين.   والتصددددددددددددددي للجوائلتنفيذ خطا مواجهة تألير المناخ من أجل   م للدول األعضددددددددددددداءعم المقدّ نطاف الد
على تقرير بناء القدرات البلدان الجماعة السدددددت عشدددددرة من أجل في  المبذولة وسددددديواصدددددل البرنامج الفرعي دعم الجهود اإلقليمية 

 المناخ على المستوى المحلي.ف مع تألير التريّ و من الروارث  الحدّ سياسات 
 

 الدروس المستفادة والتأليير المقرر  
كان الدرس بالنسددبة للبرنامج الفرعي يتمّثل في إدراك األهمية الحاسددمة للروابا على الصددعيدين اإلقليمي والوطني وعلى مسددتوى  5-91 

جزءا من ُنهج منسددددقة   تشددددكلما  المنطقة كثيراالمدن، وفي إدراك ضددددرورة تنسدددديق هذه الروابا بشددددكل موئم ألّن تلبية احتياجات 
في الجنوب األفريقي  حاليا االتجاه السدددددددددددددائد يكمنذلك،  وعووة على  .متعددة البلدان تتجاوز الحدود المحلية والوطنية والقطااية
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في سدياف و المنطقة. لبناء المرونة الحضدرية في  بالنسدبة هذه المدن هي المفتاح و توسديع المدن الثانوية ذات الحجم األصدألر؛  في
ن تطبيق هذا الدرس،  ال للسددياسددات فعّ انسدديابي التنسدديق اإلقليمي من أجل إحداث أثر سدديةخذ البرنامج الفرعي بنهج مزدوج ُيحسددّ

المسددددددددتفيدين يجعل تخطيا المرونة والتريف مع تألير المناخ على نهج قائم على التشدددددددداور مع ويشددددددددّجع على العمل ب واألنظمة، 
وتبادل أفضددددل   توقل األفرارمن خول  ، وذلكالمسددددتويين الوطني واإلقليميانوية ينير السددددبيل أمام العمل في  مسددددتوى المدن الث 

 تصميم وتنفيذ الهياكل األساسية المرنة.عن الممارسات، بما في ذلك 
 

 التقدم المتوقع نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  
في مجال المرونة،  ذ خطا عمل  من عدد المدن في المنطقة التي تنفّ ذلك   وسددي تبّين سددهم هذا العمل في تحقيق الهدف، من المتوقع أن يُ  92- 15 

رة بواسطة منهجية   (. 9- 15بلد  خر )انظر الشكل    من مع مدينة واحدة على األقل    ممارسات فضلى  ، وتتبادل CityRAPمطو 
  

 9-15الشكل 
 معنية بالمرونةعدد ما تم ولعه من أطر عم  

 

 التشريعية الواليات  
 .الفرعي إلى البرنامج الموكلةالقائمة أدناه جميع الواليات  تتضمن 15-93 

 العامةالجمعية  قرارات
 الروارث الطبيعية وقلة المناعة إزاءها 63/217
المرور العددابر الموثوف بدده والمسددددددددددددددتقر للطدداقددة ودوره في كفددالددة التنميددة  67/263

 المستدامة والتعاون الدولي
 تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 69/225
ل للددول الجزريدة الصددددددددددددددأليرة النداميدة  73/228 متدابعدة وتنفيدذ إجراءات العمدل المعجد 

)مسدددار سددداموا( واسدددتراتيجية موريشددديوس لمواصدددلة تنفيذ برنامج العمل من 
 أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصأليرة النامية

 حماية المناخ العالمي لمنفعة األجيال البشرية الحالية والمقبلة 74/219
 الحد من مخاطر الروارث 75/216
تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصدددددددددحر في البلدان التي تعاني من  75/218

 الجفاف الشديد و/أو من التصحر، و خاصة في أفريقيا
 التنو  البيولوجي وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامةتنفيذ اتفاقية  75/219
ضددددددددددمان حصددددددددددول الجميع بترلفة ميسددددددددددورة على خدمات الطاقة الحديثة  75/221

 الموثوقة والمستدامة
 

اإلدارة قرارا مجلس
التعاون بين األمم المتحدة و رنامج المسدددددددتوطنات البشدددددددرية و رنامج األمم  19/4

 المتحدة للبيئة
 المدن وتألير المناخ 22/3
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 المنجزات المستهدفة  
أسددددهمت، والتي من المتوّقع أن ُتسددددهم، في التي  2022-2020قائمة بجميع المنجزات المسددددتهدفة للفترة   7-15يعرض الجدول   15-94 

 .فة حسب الفئة والفئة الفرايةالهدف المذكور أعوه، مصنّ بلول 
 
 7-15لجدول ا

 ةسب الفئة والفئة الفرعيةمصّنفة ، 2022-2020: المنجزات المستهدفة للفترة 3الفرعي  البرنامج

 الفرايةة والفئة الفئ
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2020 لعام
الدددددددفدددددددعدددددددلدددددددي 

 2020 لعام
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
      توليد المعارف ونقلها -باء       

 15 15 32 24 28 )عدد المشاريع( مشاريع التعاون الميداني والتقني  
تحسدددددددين نواية الهواء في المناطق الحضدددددددرية، والبيئة مشددددددداريع إيضددددددداحية بشدددددددةن  - 1  

 ثار تألير المناخ، وزيادة فرص الوصدددددددول إلى الخدمات  الحضدددددددرية، والتخييف من
 2 2 4 4 4 األساسية المنخفضة الرر ون، والبنى التحتية والمباني األكثر مراعاة للبيئة

القانونية والخطا واالسددددتراتيجيات المتعلقة بتحسددددين  تحسددددين السددددياسددددات والصددددكوك   - 2  
المناطق الحضددددددددرية، والبيئة الحضددددددددرية، والتخييف من  ثار تألير  نواية الهواء في

المناخ، والخدمات األسدددددداسددددددية المنخفضددددددة الرر ون، والبنى التحتية والمباني األكثر 
 1 1 3 2 2 مراعاة للبيئة

بناء القدرة على الصدددددددمود وترييف المجتمعات المحلية إيضددددددداحية بشدددددددةن مشددددددداريع   - 3  
 6 6 11 10 10 تألير المناخ، والحد من مخاطر الروارث والبنى التحتية مع

تحقيق تحسدددين السدددياسدددات والصدددكوك القانونية والخطا واالسدددتراتيجيات الرامية إلى   - 4  
مجتمعدددددات المحليدددددة والبنى التحتيدددددة مع تألير المنددددداخ، مع الفعددددداليدددددة في ترّيف ال

أوجه الهشدددداشددددة على الصددددعيد  اتتقييم تشدددداركية و العمليات  البفي ذلك االسددددترشدددداد 
 3 3 6 5 5 البيانات بسبل مبتررة )أي االستشعار عن بعد( وتجهيز جمع و  المحلي

إدارة البيئة الحضدرية وإصدوحها، وحماية التنو  البيولوجي،  إيضداحية بشدةنمشداريع  - 5  
 1 1 4 2 4 واقتصاد التدوير، وخدمات النظم اإليكولوجية

سددياسددات وخطا واسددتراتيجيات وطنية وإقليمية ومحلية متعلقة بتحسددين إدارة الموارد  - 6  
الفعال لألراضددددددي الحضددددددرية وكفاءتها، بما في ذلك اقتصدددددداد التدوير، واالسددددددتخدام 

الحضدددددرية، وتوفير الخدمات، واإلدارة المسدددددتدامة للمياه والنفايات، وتشدددددجيع الطاقة 
 2 2 4 1 3 المتجددة والرفاءة في استخدام الطاقة

 38 38 100 56,5 89 (يام)عدد األ الحلقات الدراسية وةلقات العم  والمناسبات التدريبية  
ومناسدددددددددبات تدريبية تؤدي إلى زيادة وعي الشدددددددددركاء حلقات دراسدددددددددية وحلقات عمل  - 7  

العشدوائيات مثًو( وقدرتها على التخطيا لمجاالت التخييف من  والفئات الهشدة )في
 ثار تألير المناخ ونواية الهواء والخدمات األسدددداسددددية المنخفضددددة الرر ون، وإدارتها 

 10 10 35 15,5 30 واتخاذ إجراءات بشةنها
ات شددددددددركاء دراسددددددددية وحلقات عمل ومناسددددددددبات تدريبية تؤدي إلى تعزيز قدر حلقات   - 8  

على التخطيا للترييف الفعدال للمجتمعدات المحليدة والبنى التحتيدة مع تألير الموئدل 
 25 25 55 33 55 واتخاذ إجراءات بشةنه ة هذا الترّيفالمناخ، وإدار 

إلى تعزيز فهم نماذج المدن حلقات دراسددددية وحلقات عمل ومناسددددبات تدريبية تؤدي  - 9  
 - الخضددددددراء وتطبيقها، والبنى التحتية الخضددددددراء، والتخطيا الحضددددددري األخضددددددر

 - - 5 4 4 األزرف 
تدريبات على األبعاد البيئية والمناخية )نواية الهواء، والمياه، والصددددددرف الصددددددحي،  - 10  

 المناطق الحضريةوإدارة النفايات( ورصد أهداف التنمية المستدامة في 

 0 4 5 3 3 
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 الفرايةة والفئة الفئ
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2020 لعام
الدددددددفدددددددعدددددددلدددددددي 

 2020 لعام
الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر 

 2021 لعام
مددددددا أقدددرّه الدددمدددجدددلدددس  

 2021التنفيذي لعام  
الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
 3 3 3 2 2 )عدد المنشورات( المنشورات        

 1 1 1 1 1 التخييف من  ثار تألير المناخ، ونواية الهواء عنمنشور  - 11  
منشددددددددددددددور بشدددددددددددددددةن الترييف الفعددال لمجتمعددات األحيدداء الفقيرة وغيرهددا من األحيدداء  - 12  

 1 1 1 1 1 تألير المناخالحضرية المهمشة، والبنى التحتية، مع 
منشددور بشددةن تحسددين الخدمات الحضددرية المنخفضددة الرر ون والرفاءة في اسددتخدام  - 13  

 1 1 1 – – الموارد )مثل التركيز على االبترارات الترنولوجية(
 5 5 12 9 9 )عدد المواد( المواد التقنية  
الرفاءة في اسددددددددتخدام الموارد سددددددددلسددددددددلة أو مجموعة من المواد التقنية عن تحسددددددددين  - 14  

 1 1 2 2 2 وحماية األصول اإليكولوجية، بما في ذلك المواد القطااية
 1 1 3 2 2 سلسلة من المواد التقنية عن التخييف من  ثار تألير المناخ، ونواية الهواء - 15  
اإلجراءات سدددددددلسدددددددلة أو مجموعة من دراسدددددددات الحاالت اإلفرادية غير المترررة عن  - 16  

 1 1 3 2 2 الخدمات األساسية أو البيئة في المستوطنات البشرية المتعلقة بالمناخ أو
سددددددلسددددددلة من التجميعات غير المترررة للمبادا التوجيهية والخطا و ليات التنسدددددديق  - 17  

واالسددددددددددددددتراتيجيدات الوطنيدة واإلقليميدة والمحليدة المعنيدة باإلجراءات المتعلقدة بالمنداخ، 
 - والبيئدة الحضددددددددددددددريدة، والنظم اإليكولوجيدة والتنو  البيولوجي، والشددددددددددددددبكدات الزرقداء

 1 1 2 1 1 الخضراء، واألصول اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية
سددددددلسددددددلة من المواد التقنية عن تحسددددددين الخدمات الحضددددددرية المنخفضددددددة الرر ون،  - 18  

المتعلقة بالتنقل )الرهر ائي( والبنى التحتية )بما وكفاءة اسددددددددددددتخدام الموارد، والحلول  
 1 1 2 2 2 في ذلك الرصد(

      المنجزات المستهدفة الفنية -جيم 
الدول األعضددداء في األمم المتحدة بشدددةن خفض انبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الحضدددرية من أجل   من   16  : تقديم الخدمات االسدددتشدددارية إلى التشمماور والمشممورة والدعوة   

 . وحماية األصول اإليكولوجية   التخييف من  ثار تألير المناخ والتريف معه، وتحسين نواية الهواء، والخدمات الحضرية المنخفضة الرر ون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد 

في المناطق الحضدددددددددرية، ومواد رقمية فنية )أي عمليات  -أو البيئة  -: إنشددددددددداء قواعد بيانات عن المواضددددددددديع ذات الصدددددددددلة بالمناخ انات والمواد الفنية الر مية واعد البي  
ية، والترييف الفعال للمجتمعات اسدددددددددتخدام الموارد وحماية األصدددددددددول اإليكولوج في  رفاءةالمحاكاة( عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسدددددددددين نواية الهواء؛ وتحسدددددددددين 

 من الدول األعضاء والسلطات المحلية في مناطق أفريقيا و سيا والبحر الراريبي. 15؛ واستخدام هذه المواد من قبل المحلية والبنى التحتية مع تألير المناخ

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 
عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسددددددين نواية الهواء؛ وتحسددددددين كفاءة اسددددددتخدام الموارد وحماية األصددددددول : والمواد االعالميةعرامج التوعية والمناسممممبات الخاةممممة   

 مويين من أفراد الجمهور. 6، بهدف الوصول إلى اإليكولوجية؛ والترييف الفعال للمجتمعات المحلية والبنى التحتية مع تألير المناخ
: مقاالت عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين نواية الهواء، وتحسين الرفاءة في استخدام الموارد وحماية األصول العال ات مع وسا ا االعالمالعال ات الخارجية و   

 .اإليكولوجية، والترييف الفعال للمجتمعات المحلية والهياكل األساسية مع تألير المناخ
: مواقع شددبكية ومحتوى لوسددائل التواصددل االجتماعي والوسددائا المتعددة عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسددين نواية االمنصممات الر مية والمحتو  المتعدد الوسمما   

لهذه ار  مع عدد الزو ،  ألير المناخالهواء، وتحسدددين الرفاءة في اسدددتخدام الموارد وحماية األصدددول اإليكولوجية، والترييف الفعال للمجتمعات المحلية والهياكل األسددداسدددية مع ت
 .مويين زائر 10 المواقع يبل  سنويا
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 4البرنامج الفرعي   

 العم  بفعالية على منع ةدوث األزمات الحضرية والتصدي لها  

 الهدف  

الهدف الذي يسددهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو تعزيز منع حدوث األزمات الحضددرية والتصدددي لها. ويتم ذلك من خول  15-95 
اإلدماج االجتماعي والمجتمعات المحلية الشددددددداملة للجميع، فضدددددددو عن تحسدددددددين مسدددددددتويات المعيشدددددددة وإدماج المهاجرين تعزيز 

 والوجئين والنازحين داخليا والعائدين، وتعزيز القدرة على الصمود في البيئة المبنية والبنى التحتية.
 

 االستراتيجية  

 المقررة األنشطة  

هذا الهدف، سدددديقدم البرنامج الفرعي الدعم للدول األعضدددداء في تنفيذ اسددددتراتيجيات وإجراءات تهدف لزيادة للمسدددداهمة في تحقيق  15-96 
اإلدماج االجتماعي والسدددددددومة في األماكن العامة من خول برامج تنفيذية شددددددداملة وجامعة وقائمة على المشددددددداركة داخل البلدان 

المحلي، بمن في ذلك أكثرهم هشددداشدددة؛ وإدارة األراضدددي على نحو موئم تسدددتجيب لألزمات التي تؤثر على جميع أفراد المجتمع 
للألرض المنشددود من أجل ضددمان الحيازة للجميع في المناطق المتضددررة من األزمات. ويعتزم البرنامج الفرعي أيضددا دعم الدول 

ة الشدعبية“ لموئل األمم المتحدة، وهي األعضداء في تنفيذ ُنهج شداملة للجميع ومرترزة على األدلة ومسدتدامة للتعافي، مثل ”العملي 
عملية مجتمعية للتخطيا واإلدارة تعزز اإلدماج االجتماعي والشدددمول واالنتقال إلى التنمية المسدددتدامة، تماشددديا مع مبدأي ”إعادة 
د البناء على نحو أفضدددددددل“ و ”عدم ترك أحد خلف الركب“. وسدددددددينصدددددددب التركيز على العناصدددددددر التي يكون لها أثر تحفيزي عن 

إدماجها في الجهود األوسدددددددددع نطاقًا التي تبذلها أسدددددددددرة األمم المتحدة من أجل تعزيز االسدددددددددتقرار والحفاظ على السدددددددددوم، وتوطيد 
التماسددددددك االجتماعي و ناء مدن ومجتمعات محلية قادرة على الصددددددمود، مما سدددددديسدددددداعد الدول األعضدددددداء على إحراز تقدم نحو 

لمسدددتدامة. وسددديواصدددل البرنامج الفرعي التركيز على دعم الجهات الفاعلة المحلية نظرا ب من أهداف التنمية ا-11تحقيق الألاية 
للدور الرئيسدددددي الذي تضدددددطلع به في توطيد التماسدددددك االجتماعي بين المجتمعات المحلية، والحد من التمييز وكراهية األجانب، 

فيها أزمات حضددددددرية. وإضددددددافة إلى ذلك، سدددددديكّمل وإعطاء دفع التبا  نهج قائمة على حقوف اإلنسددددددان في الحاالت التي تحدث  
لزيادة اإليرادات المحلية عن طريق تحسددددددين أمن الحيازة وضددددددمان  2البرنامج الفرعي الجهود المبذولة في إطار البرنامج الفرعي 

ة للجميع. ويسداعد  إدارة زيادة اإليرادات المحلية أيضدا على الصدعيد المحلي بطريقة تعزز الترامل االجتماعي والمجتمعات الشدامل
 .16و  11و  9هذا العمل الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

.  ويعتزم البرنامج الفرعي أيضددا منل األولوية لتحسددين مسددتويات المعيشددة وإدماج المهاجرين والوجئين والنازحين داخليا والعائدين 15-97 
برته في مجال االسدددددتجابة لألزمات الحضدددددرية، وسددددديدعم وضدددددع اسدددددتراتيجيات للتنمية الحضدددددرية وسددددديسددددداهم البرنامج الفرعي بخ

المتراملة كفيلة بتلبية احتياجات كل من المجتمعات المضددددديفة والنازحين، وذلك سدددددعًيا إلى التأللب على أوجه الهشددددداشدددددة المزمنة 
حديد ت في مجال التخطيا للمخيمات بوصددفها توسددعات حضددرية مسددتقبلية، في  والحادة على حد السددواء. وسدديسدداهم بخبرته أيضدداً 

المناسبة لتحويل المخيمات   “السليمة”األزمات، وسيدمج استخدام معايير التخطيا الحضري وترتيبات الحيازة    األولويات في إدارة
التحديات المتصددلة باألراضددي باعتبارها من  في نهاية المطاف إلى أحياء. وسدديزداد تركيز موئل األمم المتحدة على التأللب على

العوامل المثيرة للنزاعات، بما في ذلك بدعم حقوف السددددددكن واألرض والملرية في السددددددياقين اإلنسدددددداني واإلنمائي، والنهوض ب دارة 
قق ذلك األراضددي على نحو موئم للألرض المنشددود من أجل ضددمان الحيازة للجميع في المناطق المتضددررة من األزمات. وسدديتح

من خول مواصدددددلة حشدددددد جهود األمم المتحدة على النحو المبين في مذكرة األمين العام التوجيهية بشدددددةن األراضدددددي والنزاعات. 
وتعديل اإلرشدددددددادات المعيارية والدعم التنفيذي لموئل األمم المتحدة في سدددددددياقات النزوح في المناطق الحضدددددددرية، باالعتماد على 

ق بالهجرة، وذلك بالتنسدددديق والتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الرئيسددددية األخرى ومع وكاالت األمم المتعل  4المنشددددور الرئيسددددي 
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المتحدة الشدقيقة، وتعزيز الترابا بين العمل اإلنسداني والتنمية والسدوم. ويسداعد هذا العمل الدول األعضداء على إحراز تقدم نحو 
 .11و 10و 8و 5و 1تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

وسددددديواصدددددل البرنامج الفرعي وضدددددع اسدددددتراتيجيات محلية تقوم على األدلة للحد من مخاطر الروارث وزيادة القدرة على الصدددددمود  15-98 
نداي للحد من مخاطر الروارث، وسدددددينفذ اسدددددتراتيجيات للحد من مخاطر الروارث وزيادة القدرة على  أمامها، تمشددددديا مع إطار سددددد 

نامج الفرعي بلورة وتحسدين منهجية التوصديف الحضدري واألطر واألدوات ونهج التعافي الخاصدة الصدمود أمامها. وسديواصدل البر 
بالمناطق الحضدرية، مع دعم تنفيذها على المسدتوى المحلي وتعبئة شدبكات الجهات المعنية في المناطق الحضدرية وترملة العمل 

دة اإلنمائي على الصدددددددددددعيد الوطني. ويسددددددددددداعد هذا العمل الدول الذي يقوده البنك الدولي واالتحاد األورو ي و رنامج األمم المتح
 .16 و 13 و 11 و 9األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

من خول مواصلة التفاعل  19-ويعتزم البرنامج الفرعي تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لحل المشاكل المتصلة بدددددددددجائحة كوفيد 15-99 
 ليات األمم المتحدة والحكومات الوطنية والمحلية، واالضددددددطو  بدور ريادي ييما يتعلق بالمشدددددداكل الحضددددددرية في سددددددياقات مع 

 .19-األزمات والعمل على إدماج جهود التعافي الحضري في االستراتيجيات الوطنية للتعافي من جائحة كوفيد

 
 المتو عة النتا ج  

ذكور أعوه إلى ما يلي: )أ( زيادة نسبة أفراد المجتمعات المحلية المتضررة من األزمات المشاركين في ُيتوقع أن يؤدي العمل الم 15-100 
صدنع القرارات المحلية ييما يتعلق بمشداريع إعادة اإلعمار وتحسدين اإلدماج االجتماعي، وتعزيز حيازة األراضدي، وتحسدين فرص 

األوضددددا  الهشددددة؛ )ب( وزيادة أعداد المدن التي تتاح فيها تدريجيًا  الحصددددول على المسدددداكن الموئمة والخدمات األسدددداسددددية في
لوجئين والمهاجرين والنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضدددددددديفة إمكانية الحصددددددددول على: الحيازة المضددددددددمونة، والخدمات 

المخاطر المتعددة األبعاد وزيادة حماية األسدداسددية واالجتمااية المسددتدامة، والمسدداكن الموئمة، والسددومة واألمن؛ )ج( والحد من 
الفئات األكثر ضددددعفا في المدن، تلك الفئات التي غالبا ما تتضددددرر من الروارث أكثر من غيرها، من خول تعزيز قدرة المناطق 

دة بالنظم واآلليات والهياكل الوزمة المتصدداص الصدددمات، والتقليص من الضددأل و ، الحضددرية على الصددمود، بتشددكيل مدن مزو 
 والتعافي بشكل أسر ، والتريف مع التحديات، والحفاظ على التقدم، وتحسين معيشة جميع سكان وتحسين موءمة المدن للعيش. 

إلى تعزيز نظم التحليل واتخاذ القرارات المتصدددلة  19-وُيتوقع أن يؤدي الدعم المقرر بشدددةن المسدددائل المتصدددلة بدددددددددددددددددجائحة كوفيد 15-101 
رة على الصمود، على مستوى المدن، وال سيما في سياقات األزمات، حيث سيتم توجيه الدعم إلى عدد متزايد بالبنى التحتية القاد

من المدن والمسددتوطنات العشددوائية داخل المدن، من خول أنشددطة معيارية وتنفيذية على حد السددواء، من أجل زيادة قدرتها على 
ل أكثر في  الصدمود في مواجهة طائفة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك الطوارا الصدحية، وهي مسدةلة تم تناولها بشدكل مفصدّ

 أدناه. 4إطار النتيجة 
 

 2020على تنفيذ البرنامج الفرعي في عام  19-أثر جا حة كوفيد  

التدريب المقّدمة ، غّير البرنامج الفرعي النهج المت بع إزاء أنشددطة بناء القدرات و 2020خول عام  19-بسددبب تةثير جائحة كوفيد 15-102 
إلى المجتمعات المحلية، وكذلك إلى السدددددددددلطات الوطنية والمحلية، حيث اسدددددددددتعاض عن االجتماعات وجها لوجها باالجتماعات 
االفتراضدددددية/المختلطة. وتسدددددببت القيود المفروضدددددة على السدددددفر في العالم فعلّيا في توقف جميع البعثات المقررة لتنمية القدرات، 

 ية، و عثات تقصي الحقائق، وكذلك إيفاد الموظفين إلى مراكز العمل.والرحوت الميدان 

 19-ومع ذلك، وضددددددددددع البرنامج الفرعي أنشددددددددددطة جديدة لدعم الدول األعضدددددددددداء على حل المشدددددددددداكل المتصددددددددددلة بجائحة كوفيد 15-103 
سدددددددتجابة اإلنسدددددددانية النطاف العام ألهدافه: حيث سددددددداهم البرنامج الفرعي بخبرته في المجال الحضدددددددري لوضدددددددع خطة اال ضدددددددمن

، والموجز السدياسداتي لألمين العام 19-االقتصدادية الفورية لجائحة كوفيد -  العالمية؛ وإطار األمم المتحدة لوسدتجابة االجتمااية
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إطاره السددياسدداتي والبرنامجي المتعلق بجائحة ”والعالم الحضددري. وعووة على ذلك، وضددع موئل األمم المتحدة  19-بشددةن كوفيد
الددذي وضددددددددددددددع خطا عمددل على الصددددددددددددددعيددد العددالم واإلقليمي والقطري، مع التركيز على دعم الحكومددات المحليددة؛  “19-كوفيددد

والتوصددددددديف الحضدددددددري وتحديد مجاالت البيانات؛ وإدخال تحسدددددددينات على مرافق المياه والصدددددددرف الصدددددددحي في المسدددددددتوطنات 
دمت مخصدصدات الطوارا الداخلية لموئل األمم المتحدة التي . واسدُتخ19-العشدوائية، والتواية بالتهديد الذي تشدكله جائحة كوفيد

دولة، وقد اسدددتفاد من تلك المشددداريع خمسدددة مويين شدددخص    13مدينة موجودة في   145مليون دوالر لدعم مشددداريع في    1,3بلألت 
انا وكينيا. وفي الموصدددددددددل  يوجدون في بلدان من بينها البرازيل والمكسددددددددديك وسدددددددددوريا ولبنان والعراف وميانمار والفلبين وموزامبيق وغ 

  19- إلدارة المخاطر الناجمة عن كوفيد ” بالعراف، و التعاون مع منظمة الصددحة العالمية، وضددع موئل األمم المتحدة مبادا توجيهية 
من أجل العودة إلى العمل في مشدداريع إعادة اإلعمار. وتم توزيع المبادا التوجيهية على المتعاقدين والشددركاء،  “في مواقع البناء

وسدددددمل اسدددددتئناف أنشدددددطة موئل األمم المتحدة في الموصدددددل بتوفير المةوى للفئات المحرومة وفرصا لرسدددددب العيش. وسددددداهمت 
 أدناه. 1، على النحو المحدد في إطار النتيجة 2020المنجزات المستهدفة الجديدة في تحقيق نتائج في عام 

 
 19-: تعزيز االستجابة الحضرية لجا حة كوفيد1النتيجة   

 2020األداء البرنامجي في عام   

تهديدا وجوديا عالميا، واتضدددددددل أن التهديد الذي تثيره في المناطق الحضدددددددرية ذات الرثافة السدددددددكانية  19-شدددددددكلت جائحة كوفيد 15-104 
العالية أكثر تعقيدا. ويجب اإلشارة إلى أن الرثافة ليست المشكلة أو السبب الذي يقف وراء هذا التهديد، بل إن التهديد ناجم عن 

االقتصدددادي التاريخية والراهنة وعن االفتقار إلمكانية الحصدددول على الخدمات  -مان االجتماعي مجموعة كبيرة من أشدددكال الحر 
الحضددرية المناسددبة. وكانت اسددتجابة البرنامج الفرعي متسددقة مع الركائز الثوث السددتجابة منظومة األمم المتحدة وسدداهمت فيها. 

العتماد على الخبرة المكتسدبة من أزمة اإليبوال التي عرفتها منطقة : بالتنسديق مع منظمة الصدحة العالمية، و ااالسدتجابة الصدحية
غرب أفريقيا، سداهم موئل األمم المتحدة بخبرته في مجال البيانات/التحليوت والتحليل الحضدري واإلرشداد الصدحي في السدياقات 

الدائمة المشددددددتركة بين الوكاالت،  : شددددددارك موئل األمم المتحدة بنشددددددا  في عمل  ليات اللجنةاالسددددددتجابة اإلنسددددددانيةالحضددددددرية.  
على المناطق الحضدددددرية وعلى أولويات االسدددددتجابة.  19-سددددديما لتسدددددليا الضدددددوء على التهديدات التي تشدددددكلها جائحة كوفيد وال

ق المشددترك بين الوكاالت في إطار خطة االسددتجابة اإلنسددانية العالمي  ة وانضددم موئل األمم المتحدة إلى نداء األمم المتحدة المنسدد 
التي وضدددددددددددعتها، وقّدم مسددددددددددداهمات على الصدددددددددددعيد القطري في صدددددددددددياغة الخطاب العالمي المتعلق بةثر الجائحة على المناطق 

: سددددددددداهم موئل األمم المتحدة بنشدددددددددا  في إطار األمم المتحدة لوسدددددددددتجابة االقتصدددددددددادية -  االسدددددددددتجابة االجتماايةالحضدددددددددرية.  
)التماسددددددك االجتماعي  5من خول المشدددددداركة في اإلشددددددراف على الركيزة  19-االقتصددددددادية الفورية لجائحة كوفيد - االجتمااية

وقدرة المجتمعات المحلية على الصددمود(. وإضددافة إلى ذلك، اضددطلع موئل األمم المتحدة بدور ريادي في المسدداهمة في الموجز 
مم المتحدة اإلنمائي، وإدارة الشدددؤون ، وذلك بالتعاون مع برنامج األ“والعالم الحضدددري   19-كوفيد”السدددياسددداتي لألمين العام بشدددةن 

االقتصادية واالجتمااية، و رنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
جميع اللجان  والجريمة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصدددحة العالمية، ومفوضدددية األمم المتحدة لحقوف اإلنسدددان، وكذلك مع

 االقتصادية اإلقليمية.

ووضددع البرنامج الفرعي أيضددا إطارا سددياسدداتيا و رنامجيا لتحديد المجاالت ذات األولوية والنطاف المواضدديعي لوسددتجابة لجائحة  15-105 
لبرامج ومشددددداريع . واسدددددُتخدم هذا اإلطار في المقر وفي المكاتب اإلقليمية لضدددددمان االتسددددداف والترامل االسدددددتراتيجيين 19-كوفيد

( دعم الحكومات المحلية والحلول المجتمعية، 1االسدددددددددددتجابة في المناطق الحضدددددددددددرية. ورّكز اإلطار على أر عة مجاالت هي: )
( والتخييف من األثر االقتصددادي والشددرو  في جهود 3وتوصدديف السددياقات الحضددرية: البيانات، والمسددوحات، والمعارف، ) (2)

م اإليجابي المتصددددددل بالتدابير والممارسددددددات السددددددياسدددددداتية. ومن جهود االسددددددتجابة السددددددريعة إلى جهود ( وتعزيز التعل4التعافي، )
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مدينة، الذي اسددددتفاد منه  250بلدًا وأكثر من  37التعافي الطويل األجل، قّدم موئل األمم المتحدة الدعم  لوسددددتجابة الشدددداملة في 
على عمله في األحياء الفقيرة والمسددتوطنات العشددوائية باعتبارها من مويين شددخص. وقد سددّلا موئل األمم المتحدة الضددوء   6,8

بلدًا لديها   64. وعووة على ذلك، أعد البرنامج الفرعي خطة اسدددددددتجابة لدعم 19-األولويات الرئيسدددددددية لوسدددددددتجابة لجائحة كوفيد
اسددددًا للمسددددتوطنات العشددددوائية، على مليون دوالر أو ب عادة برمجته، وذلك أسدددد  25مشددددرو ، وقام بجمع مبل  قدره    100أكثر من 

ر موئل األمم المتحدة حصدددددول المجتمعات المحلية الضدددددعيفة على المياه من أجل منع  سدددددبيل المثال في صدددددوماليوند حيث يسدددددّ
، وقام بتزويد النازحين داخليًا بالمياه النظيفة في مسددددددتوطنت ين موجودت ين في ضددددددواحي هرجيسددددددا؛ وفي 19-انتشددددددار مرض كوفيد

نامج ميانمار للسددددددياسددددددات الحضددددددرية الوطنية في المسددددددتوطنات العشددددددوائية الموجودة في يانألون، حيث أعّد موئل األمم إطار بر 
في المسدتوطنات العشدوائية؛ وفي الفلبين، حيث فتل  19-المتحدة مشدروعًا لوسدتجابة لحالة الطوارا بهدف مكافحة جائحة كوفيد

وي لتحسددددددين إمكانية الحصددددددول على موئل األمم المتحدة مركزين تجاريين صددددددأليرين  والعديد من المتاجر المتنقلة حول مدينة مر 
 الألذاء، وإلشراك المجتمعات المحلية في األعمال التجارية الصأليرة وإطو  المجتمعات المحلية على استراتيجيات التعافي.

 
 نحو بلول الهدف، ومقياس األداء المحرزالتقدم   

 19- ور أعوه في تحقيق الهدف، كما يتضدددل ذلك من إعداد وترييف مشددداريع و رامج للتصددددي لجائحة كوفيد قد سددداهم العمل المذك  15-106 
مويين شددددددخص من   6,8مدينة و  262، حيث اسددددددتفاد ما مجموعه بلداً   37في البيئات الحضددددددرية والمسددددددتوطنات العشددددددوائية في  

 (.8-15جهة شريكة )انظر الجدول  250مشروعًا شاركت فيها أكثر من  71

 
 8-15الجدول 

 مقياس األداء

2018 2019 2020 
سددددددمحت مواصددددددلة البرامج المكّثفة الهادفة إلى    

تحسددددين األحياء الفقيرة بوضددددع أسددددس للتفاعل 
 مع المجتمعات المحلية في سياف األزمات

سددددددددمل تطوير التوصدددددددديف الحضددددددددري وتحليل 
جمع البيانات الحضددددددرية والتخطيا لها بتوفير  

ومددنددهددجدديدددددددات لددددددددعددم الددتددفددددددداعدددددددل مددع أدوات 
المجتمعات المحلية ومع المدن وعلى المستوى 
الوطني، وال سدددددددديما في سددددددددياف المسددددددددتوطنات 
العشددددوائية، وهو ما يدعم الهدف المتعلق ببناء  

 القدرة على الصمود

تم إعدداد وترييف مشدددددددددددددداريع و رامج للتصدددددددددددددددي 
في البيئددددات الحضددددددددددددددريددددة  19-لجددددائحددددة كوفيددددد

بلدًا، حيث   37في  والمسدددددددددددددتوطنات العشدددددددددددددوائية
مويين   6,8مدديندة و 262اسددددددددددددددتفداد مدا مجموعده 

مشدددروعًا شددداركت فيها أكثر من   71شدددخص من 
 جهة شريكة 250

  
: إعادة التأهي  واسممممممممترداد المأو  لةسممممممممر الهشممممممممة في الموةمممممممم  بالعرا  )وردت في الخطة 2النتيجة   

 A/74/6 (Sect. 15) -( 2020البرنامجية لعام 

 2020في عام  البرنامجياألداء   

مة الحضددددددددرية في العراف بترثيف جهوده الرامية إلعادة تةهيل وترميم المسدددددددداكن في ثوث عمد البرنامج الفرعي إلى معالجة األز  15-107 
في العودة  2020المضددطلع بها في عام  محافظات محررة، وال سدديما في مدينة الموصددل. وسدداهمت األنشددطة المتصددلة بالم وى 

تنظيم الدولة اإلسدددددومية. وشدددددر  البرنامج   فرد من سدددددكان الموصدددددل الذين نزحوا وتضدددددرروا من النزا  مع 2  500الدائمة لحوالي 
الفرعي أيضددددددددا في إعادة تصددددددددميم وإعادة تةهيل متنزه اليرموك، وهو أكبر مسدددددددداحة عامة مفتوحة غر ي الموصددددددددل، باعتبار ذلك 
عنصدرا رئيسديا من عناصدر البرامج الجارية للتعافي الحضدري في مناطق محددة. وتشدّكل الموعب الرياضدية المتعددة األغراض 

https://undocs.org/ar/A/74/6(Sect.15)
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التي أنشددددئت مؤخرا أداة قوية لتعزيز الروابا والشددددبكات االجتمااية، وللتأللب على مشدددداعر الريبة، ولبناء جسددددور للتواصددددل رغم 
االنقسددامات السددياسددية واالختوفات الطائيية/الدينية، وال سدديما في صددفوف الشددباب المحرومين الذين نشددةوا في بيئة طألى عليها 

الذي يشجع على   “إعادة البناء بشكل أفضل”ك، دأب البرنامج الفرعي على الترويج التبا  نهج التعصب والنزا . وعووة على ذل
اعتماد ترنولوجيات أكثر مراعاًة للبيئة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتصدددددددميم البيئي السدددددددلبي، وإعادة تدوير الحطام )مخلفات 

 العراف، وكلها عناصر تساهم في االستدامة البيئية والقدرة على الصمود.البناء(، واستخدام المواد التي يتم صنعها وإنتاجها في 

منزاًل من المنازل المتضددددررة من الحرب في األحياء المسددددتهدفة وهي حي  356وقد سدددداهم العمل المذكور أعوه في إعادة تةهيل  15-108 
توفير المياه وخدمات الصددددددرف الصددددددحي والنظافة الشددددددفاء، والسددددددكك، والمطاحن، والمألرب، بالتوازي مع تحسددددددين البنية التحتية ل

الصددددددحية في حي الشددددددفاء، وإنشدددددداء مرافق رياضددددددية وتعشدددددديب مسدددددداحات في منتزه اليرموك، مما أدى إلى تحقيق الهدف المقرر 
مع المتعلق بتحسدين الفرص المتاحة أمام العائدين والفئات الضدعيفة للحصدول على الخدمات األسداسدية، والسدكن الميسدور الترلفة 

 .2020ضمان الحيازة، فضو عن تعزيز المصالحة االجتمااية، على النحو المبين في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 
 2022 المقترةة لعام البرنامجيةالخطة   

حقوف السددددكن واألرض سدددديواصددددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق ب عادة تةهيل المنازل، وتحسددددين الخدمات األسدددداسددددية، وحماية   15-109 
ه إلى األسددددددددر المحرومة  لما أن هذا العمل موج  والملرية، والمواجهة المجتمعية للييضددددددددانات، وتحسددددددددين المسدددددددداحات المفتوحة، ع 
والضددعيفة التي تعيش في الموصددل بالعراف، تمشدديا مع واليته. وللمسدداهمة في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق الهدف، سدديقود 

ي جهود صددددياغة خطة تشدددداركية من أجل تعافي مدينة الموصددددل القديمة في إطار شددددراكة مع اليونسددددكو. وُيعرض البرنامج الفرع
 (.9-15التقدم المتوقع في مقياس األداء الوارد أدناه )انظر الجدول 

 
 9-15الجدول 

 مقياس األداء

2018 2019 2020 2021 2022 
االفتقار إلى  لية تنسدددددددددددديق       

وإلدددى مدددمدددلدددوكدددددددة وطدددنددديدددددددا 
اسدددددددددددتجابة إنسدددددددددددانية كبيرة 
إلعدادة إعمدار الموصددددددددددددددل 
من أجدددددل توجيددددده أعمدددددال 
اإلنعدددداش وإعددددادة التددددةهيددددل  
للعائدين المسددددددددددددتفيدين من 
المندازل التي أعيدد تدةهيلهدا،  

 منزل 600وعددها 

إنشددداء  لية تنسددديق مملوكة 
وطددندديدددددددا إلعدددددددادة إعددمدددددددار 
الموصدددددددددل من أجل توجيه 
أعمددددددال اإلنعدددددداش وإعددددددادة  

  في التةهيل؛ واالضدددددددطو
الوقت نفسدددددددددددده ب صددددددددددددوح 
المنازل المتضددددررة وتشددددييد  

 منازل جديدة

تحسددددددين سددددددبل حصددددددول 
العددائدددين على الخدددمددات 
األسددددددددددداسدددددددددددية والسدددددددددددكن  
الميسدددددور الترلفة والمةوى  
 الرريم مع ضمان الحيازة

تحسددددددددددددددين فرص حصددددددددددددددول 
الدعدددددددائدددددددديدن وأفدراد الدمددجددتددمدع 
المحلي ذوي األوضدا  الهشدة 
على المسددددددددددددددددددداكن الموئمددددددة 
والخددددمدددات األسدددددددددددددددداسدددددددددددددديدددة؛ 
والتصدددددددددي للتحديات الطويلة 
األجددددددل في مجددددددال التنميددددددة 
و ناء السوم من خول تدابير  
من قبيل حماية حقوف السدكن 
واألرض والملريددددة وتيسددددددددددددددير  
الوسدداطة لحل المنازعات بين 

 أفراد المجتمع المحلي

سدددددددددددددديقود البرنددددددامج الفرعي 
جهود صدددددددددددددديدددددداغددددددة خطددددددة 
تشددددددددددددددداركيدة من أجدل تعدافي 

وصددددددل القديمة في مدينة الم
 إطار شراكة مع اليونسكو
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: مدن شممممممماملة للجميع: تعزيز اآلثار االيجاعية للهجرة الحضمممممممرية )وردت في الخطة البرنامجية  3النتيجة   
 A/75/6 (Sect. 15) -( 2021لعام 

 2020في عام  البرنامجياألداء   

عمل البرنامج الفرعي في مناطق متعددة لدعم الدول األعضدددددددددددددداء التي تواجه تحديات كبرى في مجال النزوح أو الهجرة. ويتزايد   15-110 
عدد المهاجرين والنازحين )بمن فيهم النازحون داخليا( الذين يعيشددددددون في المناطق الحضددددددرية أو ينتقلون إليها. ويتسددددددبب التدفق 
السددريع لعدد إضددافي من السددكان إلى المدن بسددبب أخطار طبيعية أو من صددنع البشددر، في الضددألا على النظم الحضددرية، كما 
يؤثر على تقديم الخدمات، وتوافر المسدددددددداكن الموئمة والبنى التحتية والفرص المتاحة لرسددددددددب العيش. وسدددددددداهم البرنامج الفرعي 

ي والتنمية والسددددددددوم، إذ أن موئل األمم المتحدة يهدف إلى تحسددددددددين حياة الوجئين أيضددددددددا في تعزيز الترابا بين العمل اإلنسددددددددان 
والمهاجرين والنازحين داخليًا المقيمين في المناطق الحضدددددددرية، إلى جانب دعم المجتمعات المضددددددديفة في نفس الوقت من خول 

بةسره. وعووة على ذلك، تراوح عمل البرنامج   تشجيع اتبا  نهج قائم على أساس المناطق يعتمد على الحكومة بةكملها والمجتمع
الفرعي في سدددددياقات األزمات الحضدددددرية بين جمع البيانات المكانية وفي إطار تشددددداركي )التوصددددديف الحضدددددري( من أجل اتخاذ 

االعتماد على القرارات بناًء على األدلة، و ين تقديم توصدديات بشددةن السددياسددات، و ناء القدرات، والتنفيذ )المشدداريع التجريبية(. و  
تجارب بلدان مثل الصدومال والعراف ولبنان، أُعدت خطا رئيسدية ومشداريع تجديد، تشدمل التوسدعات المخطا لها في المدن ورفع 
مسددددددددددددددتوى األحيداء التي تعداني من نقص في الخددمدات والتي غدالبدا مدا يسددددددددددددددكنهدا فقراء المنداطق الحضددددددددددددددريدة وغيرهم من الفئدات 

مختارة ذات أولوية مثل غرب أفريقيا )بوركينا فاسدددو وكوت ديفوار والراميرون( و لدان أمريكا  األوضدددا  الهشدددة، في مناطق   ذات
 الوتينية التي تضررت من األزمة التي شهدتها فنزويو وفي  سيا )بنألوديش(.

ين المهاجرين والنازحين  وقد سدددداهم العمل المذكور أعوه في جمع البيانات في إطار تشدددداركي، وفي زيادة التماسددددك االجتماعي ب  15-111 
والمجتمعات المضديفة. وكانت التدخوت الهادفة إلى تحسدين مسدتوى معيشدة جميع سدكان المدن والمجتمعات المحلية، وذلك مثًو 
من خول زيادة الفرص المتاحة للحصددددددددول على الخدمات األسدددددددداسددددددددية والخدمات االجتمااية والحضددددددددرية، والحيازة المضددددددددمونة 

نبذة عن الجهات التي   96تعتمد على عمليات تشددداركية وعلى بيانات حضدددرية يمكن التحّقق منها. وأُعد ت لألراضدددي، والسدددكن، 
مدينة منهجيات تخطيا تشدددددددداركية، على النحو المبين   96تطبق منهجيات تشدددددددداركية، و ذلك تم بلول الهدف المقرر وهو تطبيق  

 .2021في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 
 2022 لبرنامجية المقترةة لعامالخطة ا  

سددددديواصدددددل البرنامج الفرعي العمل المتعلق بالمدن الشددددداملة للجميع، تعزيز اآلثار اإليجابية للهجرة الحضدددددرية، تمشددددديا مع واليته.  15-112 
يع وللمسدددددددداهمة في إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق الهدف، سدددددددديواصددددددددل البرنامج الفرعي العمل على دعم الحكومات على جم

المسددددددددتويات من أجل إعطاء دفع التبا  ُنهج قائمة على حقوف اإلنسددددددددان إزاء إدماج المهاجرين والنازحين في المدن. وسدددددددديعمل 
البرنامج الفرعي على تركيز أنشدددددطته على وضدددددع مشددددداريع متراملة وشددددداملة )تشدددددمل البحوث، وجمع البيانات المكانية وتحليلها،  

ةن بيئات السددددياسددددات، والتدريب، والخدمات التوجيهية واالسددددتشددددارية، والمناصددددرة على وإجراء اسددددتعراضددددات وتقديم توصدددديات بشدددد 
الصدعيد العالمي( تسداعد على تحسدين ظروف معيشدة األشدخاص الذين لديهم أوضدا  صدعبة. وُيعرض التقدم المتوقع في مقياس 

 (.10-15األداء الوارد أدناه )انظر الشكل 

 
  

https://undocs.org/ar/A/75/6(Sect.15)
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 10-15الشكل 

 عدد المدن التي تطبق منهجيات التخطيا التشاركية: مجموا األداءمقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 : اتباا نهج جديد إزاء تعزيز  درة المدن على الصمود4النتيجة   

 2022 البرنامجية المقترةة لعام الخطة  

المتوّقع أن تصل هذه النسبة في المائة من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وإلى أنه من   50نظرا إلى أن أكثر من  15-113 
، ف ن التحديات التي تواجهها المدن تزداد يوميا. وأصدددبحت إقامة مدن قادرة على الصدددمود 2050في المائة بحلول عام  70إلى 

اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضددددى. ومن منظور البرامج المتعلقة بقدرة المدن على الصددددمود التي ينفذها موئل األمم المتحدة، 
الضدددددددروري العمل في إطار نهج متعدد القطاعات يراعي عدة مخاطر ويشدددددددارك ييه العديد من أصدددددددحاب المصدددددددلحة بحيث من 

يسددعى هذا النهج إلى بناء مدن قادرة على الصددمود من خول النظر في الجوانب المعقدة للنظم الحضددرية. وشددملت أحدث أمثلة 
. وسددددددددددديعالج البرنامج  19-على الصدددددددددددمود اسدددددددددددتجابة المدن لجائحة كوفيد على نجاح نهج البرنامج العالمي المتعلق بقدرة المدن

الفرعي مسددددددةلة القدرة على الصددددددمود من خول البرنامج العالمي المتعلق بقدرة المدن على الصددددددمود التابع لموئل األمم المتحدة، 
هدذا النهج على جمع البيداندات المتعلقدة الدذي يزود رؤسدددددددددددددداء البلدديدات ببيداندات تتيل لهم اتخداذ القرارات بنداء على األدلدة. ويعتمدد 

بالمدن والمعلومات وإجراء تحليوت وتشخيص الحاالت وتقديم توصيات يمكن تطبيقها من الناحية التقنية. ورغم تعديل المنهجية 
غم في مجموعة كبيرة من بيئات المدن المختلفة تمامًا، فقد اتضددددددددل من تطبيقها أن العناصددددددددر الحضددددددددرية الرئيسددددددددية متشددددددددابهة ر 

 ترثيفا للعمليات في عدد أكبر من المدن. 2022اختوف المدن، وسيشهد عام 

 
 الدروس المستفادة والتأليير المقرر  

 تمّثل الدرس الذي اسدددددددددتخلصددددددددده البرنامج الفرعي في أنه بألض النظر عن السدددددددددياف وتنو  التحديات في أي مدينة، تظل النظم/ 15-114 
العناصدر الحضدرية الرئيسدية والهياكل األسداسدية الوزمة متشدابهة. ولذلك، هناك حاجة ماسدة إلى وضدع إطار مفاهيمي مرن مثل 

الجهات الفاعلة البرنامج العالمي المتعلق بقدرة المدن على الصددمود، الذي يحدد التحديات والصدددمات ومصددادر الضددألا ويشددرك 
ي. وعند تطبيق هذا الدرس، سديقوم البرنامج الفرعي بتطبيق نظم تحليل البيانات الحضدرية  المعنية على كامل نطاف المشدهد الحضدر 
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بشددكل منهجي، مع تحديد صددلتها بمختلف أصددحاب المصددلحة و ةشددكال محددة من التحديات أو الصدددمات. ومن الواضددل أن إقامة  
 لة ضرورية بالنسبة لجميع المدن. هياكل أساسية قادرة على الصمود وكفيلة بتلبية االحتياجات االجتمااية مسة 

 
 التقدم المتوقع نحو بلول الهدف، ومقياس األداء  

من المتوقع أن يسددددداهم هذا العمل في تحقيق الهدف، كما يتضدددددل ذلك من تزايد عدد المدن التي تعتمد منهجية البرنامج العالمي  15-115 
(. وسدددتنضدددم مدينتان إلى عدد 11-15المنهجية )انظر الشدددكل   المتعلق بقدرة المدن على الصدددمود والتي ترصدددد اسدددتثمارات لتلك

المدن التي تطّبق المنهجية خول فترة البرنامج، وسددددددددديتم بالتوازي مع ذلك اسدددددددددتحداث أدوات تسدددددددددمل بتعزيز القدرات ودعم بلورة 
هة للسلطات الوطنية والمحلية.  السياسات والمبادا التوجيهية الموج 

 
 11-15الشكل 

ذ فيها البرنامج العالمي المتعلق بقدرة المدن على الصمود مقاييس  األداء: عدد المدن التي ُينفة

 

 

 

 

 

 

 

  
 الواليات التشريعية  

 تتضمن القائمة الواردة أدناه جميع الواليات الموكلة إلى البرنامج الفرعي. 15-116 

 قرارات الجمعية العامة
 حق اإلنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي 64/292
 الصرف الصحي للجميع 67/291
تعزيز اإلغددداثدددة في حدددالدددة الطوارا والتدددةهيدددل وإعدددادة اإلعمدددار في إطدددار  69/280

 التصدي ليثار المدمرة التي أحدثها الزلزال في نيبال
نداي للحد من مخاطر الروارث للفترة  69/283  2030-2015إطار س 
تعزيز تنسدددديق المسدددداعدة اإلنسددددانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت  73/139

 الطوارا 

 تقديم المساعدة إلى الوجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا 73/150
 اتخاذ إجراءات عالمية فعالة لمعالجة  ثار ظاهرة النينيو 73/230
التعاون الدولي في تقديم المساعدة اإلنسانية في ميدان الروارث الطبيعية،  74/115

 من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنمية
تقدمها األمم المتحدة في حاالت تعزيز تنسدددديق المسدددداعدة اإلنسددددانية التي   74/118

 الطوارا 
 توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا 74/160

 
قرارات مجلس اإلدارة

أعدقددددددداب الدندزاعدددددددات والدردوارث الدطدبديدعديدددددددة  الدتدقديديدم وإعدددددددادة اإلعدمدددددددار فدي  20/17
 واالصطنااية

الحدد من مخداطر الروارث الطبيعيدة والتدةهدب لهدا والوقدايدة منهدا والتخييف  23/18
 من حدتها كمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة

 تعزيز دور موئل األمم المتحدة في االستجابة لألزمات الحضرية 26/2
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https://undocs.org/ar/A/RES/64/292
https://undocs.org/ar/A/RES/64/292
https://undocs.org/ar/A/RES/67/291
https://undocs.org/ar/A/RES/67/291
https://undocs.org/ar/A/RES/69/280
https://undocs.org/ar/A/RES/69/280
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/139
https://undocs.org/ar/A/RES/73/150
https://undocs.org/ar/A/RES/73/150
https://undocs.org/ar/A/RES/73/230
https://undocs.org/ar/A/RES/73/230
https://undocs.org/ar/A/RES/74/115
https://undocs.org/ar/A/RES/74/115
https://undocs.org/ar/A/RES/74/118
https://undocs.org/ar/A/RES/74/118
https://undocs.org/ar/A/RES/74/160
https://undocs.org/ar/A/RES/74/160
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 المنجزات المستهدفة  

التي ُيتوّقع أن تسددددددددداهم في تحقيق  2022-2020الوارد أدناه قائمة بجميع المنجزات المسدددددددددتهدفة للفترة   10-15يعرض الجدول   15-117 
 الهدف المذكور أعوه، مصنفة حسب الفئة والفئة الفراية.

 
 10-15الجدول 

 ، مصنفة ةسب الفئة والفئة الفرعية 2022-2020: المنجزات المستهدفة للفترة 4الفرعي  البرنامج

 الفئة والفئة الفراية
 الددددددددمددددددددقددددددددرر

 2020 لعام
 الددددددفددددددعددددددلددددددي

 2020 لعام
 الدددددددددمدددددددددقدددددددددرر

 2021 لعام

مدا أّقره المجلس 
التنفيدددددذي لعدددددام 

2021 
 الددددددددمددددددددقددددددددرر 

 2022 لعام
      توليد المعارف ونقلها -باء       

 19 18 31 23 28 )عدد المشاريع( مشاريع التعاون الميداني والتقني  
 8 7 10 8 10 مشاريع بشةن تعزيز اإلدماج االجتماعي وتحقيق تماسك المجتمعات المحلية - 1  
 5 5 11 8 10 مشاريع بشةن تحسين مستويات معيشة المهاجرين والوجئين والنازحين داخليًا وإدماجهم - 2  
 6 6 10 7 8 مشاريع بشةن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية التحتية على الصمود - 3  

 31 31 45 27 42 )عدد األيام(الحلقات الدراسية وةلقات العم  والمناسبات التدريبية 
حلقات دراسدددددية وحلقات عمل ومناسدددددبات تدريبية عن تعزيز اإلدماج االجتماعي وتحقيق  - 4  

 12 12 18 10 16 تماسك المجتمعات المحلية 
حلقات دراسدية وحلقات عمل ومناسدبات تدريبية عن تحسدين مسدتويات معيشدة المهاجرين  - 5  

 8 8 13 9 13 والوجئين والنازحين داخليا وإدماجهم 
حلقات دراسددددددددددددية وحلقات عمل ومناسددددددددددددبات تدريبية عن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية  - 6  

 11 11 14 8 13 التحتية على الصمود
 2 2 2 1 2 )عدد المنشورات(  المنشورات 
 1 1 1 1 1 منشور عن تحسين مستويات معيشة المهاجرين والوجئين والنازحين داخليا وإدماجهم - 7  
 1 1 1 0 1 منشور عن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية التحتية على الصمود - 8  
 6 6 9 6 9 )عدد المواد( المواد التقنية 
 2 2 3 2 3 مواد تقنية عن تعزيز اإلدماج االجتماعي وتحقيق تماسك المجتمعات المحلية - 9  
 2 2 3 2 3 مواد تقنية عن تحسين مستويات معيشة المهاجرين والوجئين والنازحين داخليا وإدماجهم - 10  
 2 2 3 2 3 الصمودمواد تقنية عن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية التحتية على  - 11  
 المنجزات المستهدفة الفنية -جيم 

دولة من الدول األعضدددداء بشددددةن التخييف من حدة األزمات الحضددددرية والتصدددددي لها، وتعزيز قدرة   15: تقديم خدمات اسددددتشددددارية إلى  التشممماور وتقديم المشمممورة والدعوة  
 األخطار، بما في ذلك األزمات المتصلة بالهجرة والنزوح.المناطق الحضرية على مواجهة التهديدات المتعددة 

 المنجزات المستهدفة في مجال االتصال -دال 

كتيبات وحموت إعومية ومناسددبات عن اإلدماج في المدن وتحقيق التماسددك االجتماعي و ناء القدرة على الصددمود   9: عرامج التوعية والمناسممبات الخاةممة والمواد االعالمية   
 لحضرية. حصول الجميع على المساكن الموئمة، والحيازة المضمونة لألراضي، والخدمات الحضرية األساسية، والفرص االقتصادية في سياقات األزمات ا وسبل 

، وإنسدددتألرام، وتريلو، ولينرد : إن نشدددر المحتوى وتعهد حسدددابات وسدددائل التواصدددل االجتماعي )المدونات، وتويتر، وييسدددبوكالمنصممات الر مية والمحتو  المتعدد الوسمما ا  
طاباته ورسدائله وعلى تبادل إن، ويوتيوب وما إلى ذلك(، والمواقع الشدبكية، ووسدائل العروض السدمعية البصدرية التي يسدتخدمها البرنامج الفرعي سدتسداعد على الترويج لخ

داخليًا والعائدين في سددددياقات األزمات الحضددددرية. و اإلضددددافة إلى ذلك، سدددديتم تعميم المعارف المتعلقة باإلدماج االجتماعي واالقتصددددادي للمهاجرين والوجئين والنازحين 
)تحالف المدن( ومبادرة إدارة األزمات والشدددبكات العالمية لتنفيذ االتفاف  “ مدن بو أحياء فقيرة” الرسدددائل والمحتوى المتعدد الوسدددائا عن طريق الشدددركاء، ومن بينهم رابطة 

 )شراكة المعرفة العالمية بشةن الهجرة والتنمية(. KNOMADالتفاف العالمي بشةن الهجرة وشبكة المعارف التي ُتعرف باسم العالمي بشةن الوجئين وا
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 التوجيه التنفيذي واالدارة  

التنفيذي إلى أولويات يقدم مكتب المديرة التنفيذية التوجيه العام، ويترجم رؤية المديرة التنفيذية والتوجيهات الصدددددادرة عن المجلس   15-118 
 عمل المنظمة. وينشئ مكتب المديرة التنفيذية فريقًا متماسكًا لضمان تنفيذ والية المنظمة.

ومكتب المديرة التنفيذية مسدددؤول أيضدددًا عن ضدددمان الفعالية الشددداملة للهيكل التنظيمي لموئل األمم المتحدة، الذي مضدددت سدددنتان  15-119 
دم المكتب التوجيه ويكفل المواءمة من خول اللجنة التنفيذية التي ترأسددددددددها المديرة التنفيذية،  على إنشددددددددائه. وفي هذا الصدددددددددد، يق

 ويساعد المديرة التنفيذية على تقديم التوجيه السياساتي لضمان فعالية المنظمة.

ارسدددددددددددددددة دور رقددابي على تنفيددذ الخطددة ويقدددم مكتددب المددديرة التنفيددذيددة الدددعم إلى المددديرة التنفيددذيددة ونددائددب المددديرة التنفيددذيددة بممدد  15-120 
عب لتحديد برنامج  2023-2020االسددددتراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة  . ويقوم المكتب بالتنسدددديق أيضددددا مع جميع مديري الشدددد 

 عمل المنظمة وميزانيتها. ومن خول معترف لربار المسددددؤولين ُيعقد في بداية السددددنة وفي منتصددددفها وفي نهايتها، يسدددداعد مكتب
 المديرة التنفيذية على ضمان المواءمة عموما على مستوى خطة عمل المنظمة.

ويكفل مكتب المديرة التنفيذية أيضدددددددددا كفاءة تنفيذ المسدددددددددائل البرنامجية واإلدارية من خول لجنة إدارة البرامج التي يرأسدددددددددها نائب  15-121 
عب، يسددددداعد مكتب ا لمديرة التنفيذية على ضدددددمان تحديد األهداف ورصددددددها واإلبول المديرة التنفيذية. و التعاون مع مديري الشددددد 

عنها بفعالية. ويرأس نائب المديرة التنفيذية أيضدددددددا لجنة اسدددددددتعراض المشددددددداريع لرفالة المواءمة عموما بين برنامج عمل المنظمة 
 فقا للخطة االستراتيجية.وموارد الميزانية، ولرفالة مساهمة المشاريع بفعالية في تحقيق األثر المنشود من األهداف و 

عب لرفالة االمتثال لسدددياسدددات األمم المتحدة وإجراءاتها.  15-122  ويقدم مكتب المديرة التنفيذية أيضدددا التوجيه االسدددتراتيجي للعديد من الشددد 
ى مكتب المديرة و االعتماد على المكتب القانوني ووحدة التقييم اللذين يقع كوهما مباشددددددرة تحت إشددددددراف المديرة التنفيذية، يسددددددع

ويضددطلع مكتب المديرة التنفيذية أيضددا بدرو جهة االتصددال مع مكتب  .التنفيذية إلى ضددمان اإلدارة الشددفافة واألخوقية للمنظمة
 خدمات الرقابة الداخلية ومع غيره من جهات التحقيق التابعة لألمم المتحدة.

ر شدددددددعبة العوقات الخارجية واالسدددددددتراتيجية والمعارف واالبترار لتحديد الموقف ويعمل مكتب المديرة التنفيذية بالتنسددددددديق مع مدي  15-123 
العام للمنظمة بشدددددةن قضدددددايا رئيسدددددية مختارة تتصدددددل بوالية موئل األمم المتحدة. ويكفل هذا الدور تحقيق االتسددددداف والمواءمة مع 

 المستوطنات الحضرية والبشرية.مواقف األمانة العامة ككل، مما يعزز الموقف العام لألمم المتحدة في سياف 

ويتحمل مكتب المديرة التنفيذية أيضددددا مسددددؤولية كفالة بيئة عمل عادلة و منة. ويضددددطلع المكتب بدور أمانة اللجنة االسددددتشددددارية  15-124 
ل ذلك، المعنية ب دارة شددؤون الموظفين، بينما يضددطلع رئيس الموظفين بدور جهة االتصددال الرئيسددية مع اتحاد الموظفين. و فضدد 

 توجد قناة مفتوحة لمعالجة أية مظالم، وكذلك للمصالحة من أجل كفالة وجود بيئة عمل إيجابية لجميع الموظفين والعاملين.

و شددكل عام، يسدديّ ر مكتب المديرة التنفيذية أيضددًا عملية االتصدداالت الداخلية التي تشددمل تنظيم لقاءات مفتوحة، وإصدددار نشددرات  15-125 
 ة كل أسبوعين، و ث برامج إذااية أسبواية لجميع الموظفين إلطوعهم على جميع المستجدات.إخبارية داخلي 

 
 أجهزة تقرير السياسات   

عضددوا مسددؤوال عن إدارة  58، كان مجلس إدارة يضددم 2018إلى كانون األول/ديسددمبر   2002في الفترة من كانون الثاني/يناير  15-126 
، حّولت الجمعيدة العدامة لجندة المسددددددددددددددتوطندات البشددددددددددددددرية إلى مجلس إدارة موئل األمم 56/206موئل األمم المتحددة. وفي القرار  

. وكدان مجلس اإلدارة يرفع التقدارير إلى 2002كدانون الثداني/ينداير  1المتحددة، وهو هيئدة فرايدة تدابعدة للجمعيدة، وذلدك اعتبدارًا من 
العامة عن طريق المجلس االقتصددددادي واالجتماعي ويقدم التوجيه العام المتعلق بالسددددياسددددات، ويقوم بتوجيه موئل األمم الجمعية  

المتحدة واإلشددددددددراف عليه. وكذلك تحولت لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل األمم المتحدة إلى هيئة فراية لما بين الدورات تابعة 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206


 HSP/EB.2021/4 

 

52  

 

ددت أهدداف م من  222وفي الفقرة   32/162جلس اإلدارة ومهدامده ومسددددددددددددددؤوليداتده في قرار الجمعيدة العدامدة لمجلس اإلدارة. وقدد حدُ
 جدول أعمال الموئل، الذي اعُتمد في الموئل الثاني.

، أنشددددددة رئيس لجنة الممثلين الدائمين فريقا عامو 2017في كانون األول/ديسددددددمبر   72/226و عد صدددددددور قرار الجمعية العامة  15-127 
مفتوح العضدددددوية في نيرو ي لبحث الخيارات المتاحة لتعزيز إشدددددراف الدول األعضددددداء على موئل األمم المتحدة، لري تنظر فيها 

تاجات الفريق العامل وتوصددددياته إلى إنشدددداء هيكل حوكمة من ثوثة الجمعية العامة خول دورتها الثالثة والسددددبعين. ودعت اسددددتن 
مسدددددددتويات، يتةلف من جمعية ذات عضدددددددوية عالمية ومجلس تنفيذي بعضدددددددوية تمثيلية ولجنة ممثلين دائمين بعضدددددددوية عالمية. 

 .2018وأقرت الجمعية العامة الهيكل الحقا في كانون األول/ديسمبر 

، تم حدل مجلس اإلدارة كهيئدة فرايدة تدابعدة للجمعيدة العدامدة وحلّدت محلده جمعيدة موئدل األمم 73/307عدامدة  ووفقدًا لقرار الجمعيدة ال 15-128 
المتحدة ذات العضدددددددوية العالمية، التي تجتمع كل أر ع سدددددددنوات لمدة خمسدددددددة أيام، وتتولى المسدددددددؤولية عن الموافقة على الخطة 

عضددوًا، تنتخب  36سددتراتيجية الر ااية السددنوات لموئل األمم المتحدة. وأنشددةت الجمعية العامة أيضددًا مجلسددًا تنفيذيًا مكونًا من اال
لة  ن ُمسددددددداء  جمعية موئل األمم المتحدة أعضددددددداءه. ويعزز المجلس التنفيذي اإلشدددددددراف على عمليات موئل األمم المتحدة ويحسدددددددّ

عاليته. ويشددددددرف على إعداد مشددددددرو  الخطة االسددددددتراتيجية قبل أن توافق عليها جمعية موئل األمم البرنامج وشددددددفافيته وكفاءته وف
المتحدة، ويتولى أيضدددددًا المسدددددؤولية عن اسدددددتعراض برنامج العمل والميزانية السدددددنويين والموافقة عليهما. وعووة على ذلك، يتولى  

 واعد المالية والمسائل المرتبطة ب دارة البرنامج.المجلس التنفيذي المسؤولية عن استعراض النظام المالي والق

وُيعقد اجتما  لجنة الممثلين الدائمين في نيرو ي مرتين كل أر ع سدددددددددددددنوات، المرة األولى منهما قبل جمعية موئل األمم المتحدة،  15-129 
 .للتحضير لذلك االجتما ، والمرة الثانية لعقد اجتما  رييع المستوى الستعراض منتصف المدة

 
 الدعم البرنامجي   

في سدياف اضدطو  دائرة اإلدارة واالسدتشدارة واالمتثال بمهام الدعم البرنامجي، سدترفل كفاءة الدعم التشدأليلي واإلشدراف واالمتثال  15-130 
 على النحو المبين في الفقرات التالية.

األخرى بكفاءة وفعالية وشدددددددددددفايية لتحقيق األولويات : كفالة تخصددددددددددديص الموارد البشدددددددددددرية والمالية واألصدددددددددددول  المالية )أ(  
االسددددتراتيجية والتشددددأليلية للمنظمة، وكذلك لتعزيز اإلدارة المالية الشددددفافة، واإلبول الفعال، والمسدددداءلة المالية الصددددارمة 
ع  والحوكمة. وسددديتضدددمن ذلك وضدددع مؤشدددرات ومقاييس أسددداسدددية لألداء تتعلق برصدددد المسددداهمات وتنفيذ االتفاقات، م

كفالة إدراج تدابير التصدددددددددي للفسدددددددداد في االتفاقات. و اإلضددددددددافة إلى ذلك، سدددددددديجري تحديث اإلجراءات المالية وتقديم  
التدريب لرفالة التوصددددل إلى فهم مشددددترك للمعايير المحاسددددبية الدولية للقطا  العام وتنفيذها، واالسددددتخدام الفعال لنظام 

ارة المهام اإلدارية للمشدداريع على نطاف المنظمة لرفالة تقديم دعم متسددق أوموجا المركزي لتخطيا الموارد؛ وتنسدديق وإد
وفعال لوحتياجات المالية والبرنامجية لجميع المشددددددددددددداريع؛ ورصدددددددددددددد نواية وإنجاز الخدمات التي تقدمها أطراف ثالثة،  

عليها وإنجازها بطريقة في ذلك مكتب األمم المتحدة في نيرو ي، للتةكد من اسدددددددددتيفائها لمسدددددددددتويات الخدمة المتفق  بما
 فعالة من حيث الترلفة؛

: صدددددياغة االحتياجات االسدددددتراتيجية لموئل األمم المتحدة المتعلقة بالموارد البشدددددرية في مجاالت إدارة الموارد البشمممرية )ب(  
ًا الموارد  المواهب، وتقديم الخدمات، وثقافة المنظمة. وعند قيام موئل األمم المتحدة بذلك، سددددددددديةخذ في االعتبار أيضددددددددد 

البشرية الوزمة على الصعيدين اإلقليمي والميداني. وستعمل وحدة الموارد البشرية مع المكاتب الفنية لتحديد احتياجات 
المنظمة في مجال الموارد البشددددرية، سددددواء من حيث التوظيف أو من حيث تنمية قدرات الموظفين وتدريبهم، وسددددتعمل 

م المتحدة في نيرو ي. وسدددددددددديتم ذلك من خول تعزيز أنشددددددددددطة التخطيا من أجل كذلك بالتعاون الوثيق مع مكتب األم

https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/32/162
https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/RES/73/307
https://undocs.org/ar/A/RES/73/307
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تزويد المكاتب الفنية بالخبرات المطلو ة في الوقت المناسدددب. وسدددُتنف ذ أنشدددطة تطوير قدرات الموظفين من خول برامج 
وسددددددددديواصدددددددددل موئل األمم المتحدة  تدريبية فعالة في مجاالت البرامج الفنية، والمهارات القيادية واإلدارية، واألخوقيات.

العمل التفاعلي بشدددةن تحسدددين عوقات العمل، والتحفيز، وتقديم المشدددورة الوظييية، وتفادي الخوفات في مكان العمل، 
بما في ذلك بالتعامل مع التصددددرفات المحظورة )التحرش، وإسدددداءة اسددددتعمال السددددلطة، والتحرش الجنسددددي، واالسددددتألول 

سددتعمل وحدة الموارد البشددرية بشددكل وثيق مع مكتب األمم المتحدة في نيرو ي لتلبية احتياجات واالنتهاك الجنسدديان(. و 
موئدل األمم المتحددة في مجدال الموارد البشددددددددددددددريدة عن طريق دعم التنفيدذ العملي إلدارة االسددددددددددددددتحقداقدات، وتوفير الموارد  

 البشرية الوزمة، وكفالة رفاه الموظفين؛

ضددددددمان المتابعة والتنفيذ الفعالين لجميع التوصدددددديات م عمليات المراجعة الداخلية والخارجية؛ و: دعمراجعة الحسممممابات )ج(  
المنبثقة عن مراجعة الحسدددابات؛ وتعزيز وإنفاذ نظم وممارسدددات سدددليمة إلدارة المخاطر تهدف إلى تحسدددين األداء العام 

يذية في مجاالت األعمال الحيوية، بما في للمنظمة ومسددداءلتها؛ ووضدددع وتحديث وتبسددديا السدددياسدددات واإلجراءات التنف
اسدددددتعراض امتثال أنشدددددطة المنظمة للسدددددياسدددددات والخطا واإلجراءات ذلك المجاالت التي تعاني من اختناقات إدارية؛ و

المعمول بها؛ والتقييم المتواصدددددددل لفعالية ضدددددددوابا المنظمة، بما في ذلك عمليات تفويض السدددددددلطة وإطار المسددددددداءلة؛ 
 عمل وأتمتة العمليات؛ وتحسين نظم الرقابة؛وتحسين سير ال

: تعزيز قددرات الموظفين من خول التددريدب الفعدال في مجدال األخوقيدات لتعزيز مسدددددددددددددداءلدة الموظفين  مدرة الموففين )د(  
ي،  وأدائهم؛ وتنفيذ عمليات إدارة األداء لتحسددددددددددددين نواية الخدمات، والقيام، بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة في نيرو  

 بدعم عملية إدارة التأليير؛

: تعزيز اسددددددتراتيجية البنى التحتية لترنولوجيا المعلومات واالتصدددددداالت وخطة العمل تكنولوجيا المعلومات واالتصمممماالت )ه(  
المتعلقة بها وحوكمتها لضددمان دعم حلول ترنولوجيا المعلومات واالتصدداالت لوحتياجات االسددتراتيجية والتشددأليلية، بما  

تحسدددددين مسدددددتوى البنية التحتية في المكاتب الخارجية لتيسدددددير وصدددددولها بسدددددهولة إلى التطبيقات ذات األهمية في ذلك 
في ذلك نظام أوموجا ونظام المحاسدددددددددبة واالسدددددددددتحقاقات الخاصدددددددددة بالمشددددددددداريع. وتطوير وتعزيز   الحرجة لمهامها، بما

 ة باألعمال وإدارة المعارف؛التطبيقات الحالية، في مجاالت منها أدوات تحليل المعلومات المتعلق

: ضددمان قدرة موئل األمم المتحدة على وضددع خطة طلب سددنوية بفعالية ودعم تنسدديق أنشددطة المشددتريات اللوجسممتيات )و(  
د، بقيدادة مكتدب األمم  التي يقوم بهدا موئدل األمم المتحددة من العدديدد من مقددمي الخددمدات في نظدام األمم المتحددة الموحدّ

ق الوحدة أيضددددددددددا جميع األنشددددددددددطة المتعلقة ب دارة الحيز الداخلي في إطار موئل األمم المتحدة في نيرو   ي. وسددددددددددتنسددددددددددّ
 ؛المتحدة، وسترصد معدالت االمتثال للشرو  المتعلقة بالسفر

: وضددددددع سددددددياسددددددات وإجراءات تشددددددأليلية في مجاالت العمل الحيوية وتحديثها وتبسدددددديطها؛ إجراءات التشممممغي  الموةدة (ز)  
تثال أنشددددطة المنظمة للسددددياسددددات والخطا واإلجراءات المعمول بها؛ والتقييم المتواصددددل لفعالية ضددددوابا اسددددتعراض امو

في ذلك عمليات تفويض السددلطة وإطار المسدداءلة؛ وتحسددين سددير العمل وأتمتة العمليات؛ وتحسددين نظم  المنظمة، بما
دارة القددائمددة على النتددائج، ومهددارات القيددادة الرقددابددة؛ وتعزيز قدددرات الموظفين من خول التدددريددب الفعددال في مجددال اإل

واإلدارة، بمدا في ذلدك التددريدب في مجدال األخوقيدات، لتعزيز مسدددددددددددددداءلدة الموظفين وأدائهم؛ وتنفيدذ عمليدات إدارة األداء 
 لتحسين نواية الخدمات، والقيام، بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة في نيرو ي، بدعم عملية إدارة التأليير؛

  
  



 HSP/EB.2021/4 

 

54  

 

 2022الموارد المقترةة المتصلة بالوفا ف وغير المتصلة بالوفا ف لعام  - اء  ب  

 استعراا مالي عام  

‘ مخصدددددددصدددددددات الميزانية العادية لألمم 1يتةلف اإلطار المالي لموئل األمم المتحدة من ثوثة مصدددددددادر رئيسدددددددية للتمويل وهي:   15-131 
ومسدددددداهمات مؤسددددددسددددددة األمم المتحدة للموئل والمسددددددتوطنات البشددددددرية، ويوافق المجلس ‘ 2المتحدة، التي تقرها الجمعية العامة؛  

، بينمدا توافق المدديرة التنفيدذيدة على اعتمدادات الميزانيدة  ( 3) التنفيدذي على اعتمدادات الميزانيدة غير المخصددددددددددددددصدددددددددددددددة الألرض منهدا
المديرة التنفيذية أيضدددًا على اعتمادات الميزانية منها.  ‘ ومسددداهمات التعاون التقني، التي توافق 3؛  ( 4) المخصدددصدددة الألرض منها

 وألغراض اإلدارة، يمّثل حساب المؤسسة غير المخصص الألرض والميزانية العادية ”الموارد األساسية“ لموئل األمم المتحدة.

)المسددددددددتوطنات البشددددددددرية(   15الباب  وتوافق الجمعية العامة على اعتمادات الميزانية العادية التي تنقسددددددددم إلى فئتين رئيسدددددددديتين: 15-132 
)البرندامج العدادي للتعداون التقني(. والألرض من البرندامج العدادي للتعداون التقني هو تقدديم الخددمدات االسددددددددددددددتشدددددددددددددداريدة  23 والبداب

ودة القطااية في ميدان المسدددتوطنات البشدددرية والتنمية الحضدددرية المسدددتدامة. وتشدددمل الموارد األخرى من الميزانية العادية المرصددد 
)إدارة خدمات المؤتمرات( وهي اعتمادات ُترصددددد لدعم عناصددددر  2لموئل األمم المتحدة عن طريق وكاالت أخرى ما يلي: الباب 

 )حساب التنمية المتعلق بمشاريع إنمائية محددة(. 35المؤتمرات التي ُكلّ ف بها موئل األمم المتحدة؛ والباب 

من اسددددددتخدام األموال المخصددددددصددددددة الألرض التي تمثل نسددددددبة مئوية من مجمو  النفقات على  وُتسددددددتم د إيرادات الدعم البرنامجي 15-133 
 .ST/AI/286التراليف البرنامجية المباشرة تمشيًا مع األمر اإلداري 

مة إلى مؤسددددددسددددددة األمم المتحدة للموئل والمسددددددتوط 15-134  نات البشددددددرية هي مسدددددداهمات من نوعين: مسدددددداهمات غير والمسدددددداهمات المقد 
مخصدصدة الألرض ومسداهمات مخصدصدة الألرض. والمسداهمات غير المخصدصدة الألرض للمؤسدسدة هي مخصدصدات التبرعات 
الواردة من الحكومدات التي يوافق عليهدا المجلس التنفيدذي وفقدًا لألولويدات المتفق عليهدا من أجدل دعم تنفيدذ برندامج العمدل المعتمدد  

موئل األمم المتحدة. والمسدددددداهمات المخصددددددصددددددة الألرض للمؤسددددددسددددددة هي تبرعات ترد من الحكومات والجهات المانحة األخرى ل
ص لتنفيذ أنشدطة محددة مدرجة في برنامج العمل. وتألطي هذه المسداهمات عمومًا تراليف المشداريع العالمية والمواضديعية  ُتخصد 

 يق االستئمانية.والمشاريع المتعددة األقطار، وتشمل الصناد

أما المسددددددددددداهمات المقّدمة ألغراض التعاون التقني فهي موارد من تبرعات مخصدددددددددددصدددددددددددة الألرض تقدمها الحكومات وغيرها من  15-135 
الجهات المانحة غير الحكومية من أجل تنفيذ أنشدددددددطة تقنية محددة على الصدددددددعيد القطري تتسدددددددق مع والية موئل األمم المتحدة 

 االستراتيجية.و رنامج عمله وخطته 

في أعقاب إجراء تحليل لإليرادات المسددتهدفة من مصددادر التمويل الثوثة   2021وقد أُعد برنامج العمل والميزانية المدمجان لعام  15-136 
 لفترة السدددددددددددنتين اسدددددددددددتنادًا إلى االحتياجات من الموارد لتنفيذ برنامج العمل السدددددددددددنوي المقترح. وتماشددددددددددديًا مع قرار الجمعية العامة

، ُبذلت كافة الجهود الممكنة لدمج الموارد األسدددددداسددددددية وغير األسدددددداسددددددية المتوقعة ضددددددم ن إطار مترامل للميزانية، على 67/226
 .2023-2020أساس أولويات الخطة االستراتيجية الجديدة للفترة 

 
 خطة الموارد  

ألمم المتحدة أن يحرز تقدمًا كبيرًا على مسدتوى تمويله المخصدص الألرض الذي يشدمل التمويل المخصدص الألرض يتوقع موئل ا 15-137 
للمؤسددددسددددة وتمويل التعاون التقني. ويعتمد نموذج أعمال المنظمة أيضددددا على دعم ميزانيتها األسدددداسددددية التي تتةلف من اعتمادات 

 

 بمخصصات األغراض العامة. أيضاً يشار إليها  (3) 

 بمخصصات األغراض الخاصة. أيضاً يشار إليها  (4) 

https://undocs.org/ar/ST/AI/286
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226


HSP/EB.2021/4  

 

 55 

 

لمؤسددسددة. وفي هذا المجال وعلى مدى سددنوات عديدة، ظلت المسدداهمات الميزانية العادية والحسددابات غير المخصددصددة الألرض ل
التي تقدمها الدول األعضددداء إلى الصدددندوف غير المخصدددص الألرض للمؤسدددسدددة أقل بكثير من الميزانية التي وافقت عليها الدول 

الر، ولرنها لم تسدددداهم مليون دو  70,2، وافقت الدول األعضدددداء على ميزانية قدرها 2013-2012األعضدددداء. وفي فترة السددددنتين 
دلدت الميزانيدة المعتمددة لموئدل األمم 2013-2012في المدائدة(. وعقدب تجر دة الفترة  32مليون دوالر ) 22,7بمبل  قددره  إال ، عدُ

. وجرى تخييض الميزانية مرة أخرى 2017-2016 و  2015-2014مليون دوالر في الفترتين   45,6المتحدة لتخييضدددددددددددددها إلى 
في المائة(  22مويين دوالر )  10,1. ولرن لم يرد سدددوى مبل  مجموعه 2019-2018ر في فترة السدددنتين مليون دوال 26,0إلى 

في المددائددة(. و لألددت اإليرادات الفعليددة  11) 2017-2016مويين دوالر في فترة السددددددددددددددنتين  5,0، و 2015-2014في الفترة 
مويين    8,7ما مجموعه  2019- 2018مؤسدسدة في الفترة للمسداهمات غير المخصدصدة الألرض من خول صدندوف األغراض العامة لل 

مويين دوالر.   4,4مليون دوالر ورد منهدا مدا مجموعده  18,9فقدد بلألدت  2020في المدائدة(. أمدا الميزانيدة اإلجمداليدة لعدام  33,3دوالر ) 
 مويين دوالر.   10يبل    2021وكان مستوى الميزانية المعتمدة لعام 

مليون دوالر، ممدا يعكس زيدادة  255,5سددددددددددددددتبل   2022ات اإلجمداليدة من الموارد لموئدل األمم المتحددة لعدام ويتوقع أن االحتيداجد  15-138 
مليون دوالر. ويعكس هذا التوقع اسدددتمرار الطلب على   228,2والبال    2021في المائة مقارنة بالمبل  المقدر لعام   12,0بنسدددبة 

انية التعاون التقني، في مجاالت الخدمات االسدتشدارية، ودعم بناء القدرات، األنشدطة المعيارية وغيرها من األنشدطة في إطار ميز 
 واألنشطة التنفيذية التي يقدمها موئل األمم المتحدة على الصعد المحلي ودون الوطني والوطني.

، وهي السدنة الثالثة من 2022االحتياجات من الموارد المالية والبشدرية الوزمة لعام   39-15إلى  10-15وتعرض الجداول من  15-139 
 .2023-2020الخطة االستراتيجية الر ااية السنوات للفترة 

 
 10-15الجدول 

 لمحة عامة عن االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  

 مصدر األموال
الدفددعددلددي لدعدددددددام 

2020 
االعددتددمدددددددادات الددمددوافددق 

 قيمة التألير 2021عليها* لعام 
النسبة المئوية 

 للتألير
تقددددديرات عددددام  

 2022 التأليرات 2021 2022
         أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض         

  69   11   58  521,0 9 16,4 343,6 1 177,4 8 492,5 5 الموارد المتصلة بالوظائف 
    457,6 2 34,8 635,0 822,6 1 073,5 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  69   11   58  978,6 11 19,8 978,6 1 000,0 10 566,0 7 المجموا الفرعي 

         الميزانية العادية
  75  -  75  481,7 11 1,7 196,2 285,5 11 857,1 10 الموارد المتصلة بالوظائف 
    807,3 1 49,3 597,0 210,3 1 762,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  75  -  75  289,0 13 6,3 793,2 495,8 12 619,8 11 المجموا الفرعي 

         الدعم البرنامجي
  61   11   50  093,6 6 (5,5) (354,5) 448,1 6 031,7 4 الموارد المتصلة بالوظائف 
    134,9 5 54,2 804,2 1 330,7 3 272,6 5 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
           61   11   50  228,5 11 14,8 449,7 1 778,8 9 304,3 9 المجموا الفرعي 
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 الوظائف   الموارد  

 مصدر األموال
الدفددعددلددي لدعدددددددام 

2020 
االعددتددمدددددددادات الددمددوافددق 

 قيمة التألير 2021عليها* لعام 
النسبة المئوية 

 للتألير
تقددددديرات عددددام  

 2022 التأليرات 2021 2022
        - أموال المؤسسة المخصصة الألرض         

 - - - - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 
    122,0 69 59,5 791,2 25 330,8 43 389,2 36 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 - - - 122,0 69 59,5 791,2 25 330,8 43 389,2 36 الفرعيالمجموا  

         التعاون التقني
 - - - - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 
    845,5 149 (1,8) (727,6 2) 573,1 152 490,5 94 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 - - - 845,5 149 (1,8) (727,6 2) 573,1 152 490,5 94 المجموا الفرعي 

         المجمو  حسب الفئة
  205   22   183  096,3 27 4,6 185,3 1 911,0 25 381,3 20 الموارد المتصلة بالوظائف 
    367,3 228 12,9 099,8 26 267,5 202 988,5 138 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  205   22   183  463,6 255 12,0 285,1 27 178,5 228 369,8 159 المجموا 

 
 .دوالر، وهو المبل  النهائي الذي اعتمدته الجمعية العامة 12 508 400لتبل   2021تم تصحيل أرقام الميزانية العادية لعام  * 

 
 11-15الجدول 

 لمحة عامة عن االةتياجات من الموارد ةسب فئة التموي 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الموارد  

 2022تقديرات عام  النسبة المئوية للتألير  قيمة التألير 2021الميزانية المعتمدة لعام  2020الفعلي لعام  الفئة
      الموارد األساسية      

 978,6 11 19,8 978,6 1 000,0 10 566,0 7 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض 
 289,0 13 6,3 793,2 495,8 12 619,8 11 الميزانية العادية 
 267,6 25 12,3 771,8 2 495,8 22 185,8 19 المجموا الفرعي 

      الموارد المخصصة )بما في إللك الصناديق االستئمانية(
 122,0 69 59,5 791,2 25 330,8 43 389,2 36 أموال المؤسسة المخصصة الألرض 
 845,5 149 (1,8) (727,6 2) 573,1 152 490,5 94 التعاون التقني 
 967,5 218 11,8 063,6 23 903,9 195 879,7 130 المجموا الفرعي 
 235,1 244 11,8 835,4 25 399,7 218 065,5 150 المجموا، أوال  

      الدعم البرنامجي
 228,5 11 14,8 449,7 1 778,8 9 304,3 9 الدعم البرنامجي 
 228,5 11 14,8 449,7 1 778,8 9 304,3 9 المجموا، ثانيا 
 463,6 255 12,0 285,1 27 178,5 228 369,8 159 المجموا )أواًل + ثانيًا( 
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 12-15الجدول 

 عن االةتياجات من الموارد ةسب المجال االستراتيجي عامةلمحة 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  

 األولوية االستراتيجية
الددددفددددعددددلددددي لددددعدددددددام 

2020 
المعتمدددددددة الميزانيددددددة 

 قيمة التألير 2021لعام 
النسبة المئوية 

 للتألير
تقددددديرات عددددام  

 2022 التأليرات 2021 2022
         1البرنامج الفرعي          

  25  (2)   27  099,3 4 (0,1) (258,3) 357,6 4 390,5 3 الموارد المتصلة بالوظائف 
    946,7 58 (0,0) (134,0) 080,7 59 918,1 33 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  25  (2)   27  046,0 63 (0,0) (392,3) 438,3 63 308,6 37 المجموا الفرعي 

         2البرنامج الفرعي 
  29  (1)   30  257,5 4 0,0 48,9 208,6 4 069,2 3 الموارد المتصلة بالوظائف 
    512,2 36 (0,2) (326,5 8) 838,7 44 927,3 3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  29  (1)   30  769,7 40 (0,2) (277,6 8) 047,3 49 996,5 6 المجموا الفرعي 

         3البرنامج الفرعي 
  33   3   30  939,6 3 0,0 32,8 906,8 3 726,0 3 الموارد المتصلة بالوظائف 
    074,7 68 0,9 176,2 32 898,5 35 026,7 3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  33   3   30  014,3 72 0,8 209,0 32 805,3 39 752,7 6 المجموا الفرعي 

         4البرنامج الفرعي 
  33   9   24  913,9 3 0,2 689,2 224,7 3 705,4 3 الموارد المتصلة بالوظائف 
    993,9 57 - 26,3 967,6 57 825,7 91 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  33   9   24  907,8 61 0,0 715,5 192,3 61 531,1 95 المجموا الفرعي 

         أجهزة تقرير السياسات
  6   -   6  703,3 (0,4) (2,7) 706,0 676,1 الموارد المتصلة بالوظائف 
    789,6 (43,1) (598,8) 388,4 1 186,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  6   -   6  492,9 1 (28,7) (601,5) 094,4 2 862,4 المجموا الفرعي 

         التوجيه التنفيذي واالدارة
  35   7   28  150,0 5 14,9 669,1 480,9 4 867,6 2 الموارد المتصلة بالوظائف 
    909,3 1 179,4 225,9 1 683,4 724,6 1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  35   7   28  059,3 7 36,7 895,0 1 164,3 5 592,2 4 المجموا الفرعي 

         الدعم البرنامجي
  44   6   38  032,7 5 0,1 6,3 026,4 5 946,5 2 الموارد المتصلة بالوظائف 
    140,9 4 71,8 730,7 1 410,2 2 379,8 4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
           44   6   38  173,6 9 23,4 737,0 1 436,6 7 326,3 7 الفرعيالمجموا  
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 الوظائف   الموارد  

 األولوية االستراتيجية
الددددفددددعددددلددددي لددددعدددددددام 

2020 
المعتمدددددددة الميزانيددددددة 

 قيمة التألير 2021لعام 
النسبة المئوية 

 للتألير
تقددددديرات عددددام  

 2022 التأليرات 2021 2022
         المجموا ةسب الفئة         

  205   22   183  096,3 27 4,6 185,3 1 911,0 25 381,3 20 الموارد المتصلة بالوظائف 
    367,3 228 12,9 099,8 26 267,5 202 988,5 138 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
  205   22   183  463,6 255 12,0 285,1 27 178,5 228 369,8 159 المجموا 

  
.  2023- 2020وفقًا للمجاالت االسددددتراتيجية األر عة الواردة في الخطة االسددددتراتيجية للفترة   2022وُتوز   الموارد التقديرية للمنظمة لعام  15-140 

وفقددًا للمجدداالت االسدددددددددددددتراتيجيددة األر عددة ويعرض االحتيدداجددات من الموارد   2021التقددديريددة لعددام مجددددًا الموارد  12- 15ويقدددم الجدددول 
. وتصددددددددن ف الموارد حسددددددددب مصدددددددددر التمويل وفئة اإلنفاف. ويسددددددددتند توزيع الموارد على البرامج الفراية األر عة إلى تحليل 2022 لعام 

، واألولويات االسددددتراتيجية  2022 لنواتج المسددددتهدفة لرل برنامج فرعي لعام االحتياجات من الموارد لرل مجال اسددددتراتيجي اسددددتنادًا إلى ا 
 المتحدة.  لموئل األمم 

 
 13-15الجدول 

 2022ةسب مصدر التموي  وفئة االنفا  وةسب األولويات االستراتيجية لعام    2022واالةتياجات من الموارد لعام    2021االعتمادات/المخصصات لعام  

 الواليات المتحدة()ب الف دوالرات 

 األولوية االستراتيجية
أموال المؤسدددسدددة غير 
 المخصصة الألرض

الدددمددديدددزانددديدددددددة 
 العادية

الددددددددددددددعدددددددددددددم 
 البرنامجي

أموال المؤسددددددددددسددددددددددة 
 المخصصة الألرض 

الدددددددددتدددددددددعددددددددداون 
 المجمو  التقني

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

الددددددددمددددددددوارد غدددددددديددددددددر 
 المتصلة بالوظائف

         2021اعتمادات عام          
 080,7 59 357,6 4 438,3 63 632,8 39 961,2 18 084,5 1 461,1 2 298,7 1  1البرنامج الفرعي  
 838,7 44 208,6 4 047,3 49 610,1 31 742,1 12 236,8 1 516,0 2 942,3  2البرنامج الفرعي  
 898,5 35 906,8 3 805,3 39 375,5 30 108,2 5 111,9 1 242,9 2 966,8  3البرنامج الفرعي  
 967,6 57 224,7 3 192,3 61 954,7 50 519,3 6 768,1 922,8 1 027,4 1  4البرنامج الفرعي  
 388,4 1 706,0 094,4 2 - - 675,0 590,2 829,2 أجهزة تقرير السياسات 
 683,4 480,9 4 164,3 5 - - 753,2 640,8 1 770,3 2 التوجيه التنفيذي واإلدارة 
 410,2 2 026,4 5 436,6 7 - - 149,3 4 122,0 1 165,3 2 الدعم البرنامجي  
 267,5 202 911,0 25 178,5 228 573,1 152 330,8 43 778,8 9 495,8 12 000,0 10 المجموا  

 - 795,1 25 795,1 25 - - 448,1 6 169,6 11 177,4 8 الموارد المتصلة بالوظائف 
 383,4 202 - 383,4 202 573,1 152 330,8 43 330,7 3 326,2 1 822,6 1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 383,4 202 795,1 25 178,5 228 573,1 152 330,8 43 778,8 9 495,8 12 000,0 10 المجموا 
         2022تقديرات عام 

 946,7 58 099,3 4 046,0 63 331,7 27 760,4 30 863,6 653,3 2 437,0 1 1البرنامج الفرعي  
 512,2 36 257,5 4 769,7 40 217,6 26 543,1 9 690,3 763,5 2 555,2 1 2البرنامج الفرعي  
 074,7 68 939,6 3 014,3 72 196,9 44 048,5 23 032,8 1 490,0 2 246,1 1 3البرنامج الفرعي  
 993,9 57 913,9 3 907,8 61 099,3 52 786,8 4 322,8 1 154,3 2 544,6 1 4البرنامج الفرعي  
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 األولوية االستراتيجية
أموال المؤسدددسدددة غير 
 المخصصة الألرض

الدددمددديدددزانددديدددددددة 
 العادية

الددددددددددددددعدددددددددددددم 
 البرنامجي

أموال المؤسددددددددددسددددددددددة 
 المخصصة الألرض 

الدددددددددتدددددددددعددددددددداون 
 المجمو  التقني

الموارد المتصلة 
 بالوظائف

الددددددددمددددددددوارد غدددددددديددددددددر 
 المتصلة بالوظائف

 789,6 703,3 492,9 1 - - 274,5 590,2 628,2 أجهزة تقرير السياسات          
 909,3 1 150,0 5 059,3 7 - 983,2 391,9 1 515,7 1 168,5 3 التوجيه التنفيذي واإلدارة 
 140,9 4 032,7 5 173,6 9 - - 652,6 5 122,0 1 399,0 2 الدعم البرنامجي 
 367,3 228 096,3 27 463,6 255 845,5 149 122,0 69 228,5 11 289,0 13 978,6 11 المجموا  

 - 096,3 27 096,3 27 - - 093,6 6 481,7 11 521,0 9 الموارد المتصلة بالوظائف
 367,3 228 - 367,3 228 845,5 149 122,0 69 134,9 5 807,3 1 457,6 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 367,3 228 096,3 27 463,6 255 845,5 149 122,0 69 228,5 11 289,0 13 978,6 11 المجموا  
  

سدددددديواصددددددل موئل األمم المتحدة التركيز على العمل مع الدول األعضدددددداء للحصددددددول على تمويل متعدد السددددددنوات يمكن التنبؤ به  15-141 
المعيارية للمنظمة، عن طريق توسدددديع قاعدة الجهات المانحة، وحشددددد الدعم من المبادرات الجديدة بشددددكل أفضددددل لتنفيذ األعمال  

التي سدددُيضدددطل ع بها دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المسدددتدامة والخطة الحضدددرية الجديدة. وسددديواصدددل موئل األمم المتحدة العمل مع 
 وارد األساسية لبرنامج عمله.الدول األعضاء من أجل زيادة عدد البلدان المساهمة في الم

ددددددد مقارن  15- 15ويتضمن الجدول   15-142  ددددددد . ويبين الجدول  2022ات المتعلقة بنفقات عام ددددددد والتوقع   2021و  2020ة بين النفقات للعامين ددددددد
توزيع النفقدات حسددددددددددددددب الفئدة الفرايدة في كدل مجدال   17النفقدات حسددددددددددددددب الفئدة لردل مصدددددددددددددددر تمويدل، بينمدا يبين الجددول  16- 15

 استراتيجي. 

 
 14-15الجدول 

 2022-2020ةسب الفئة الفرعية للنفقات خالل الفترة  المواردتوزيع 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 2022تقديرات عام  النسبة المئوية للتألير قيمة التألير 2021االعتمادات الموافق عليها لعام  2020الفعلي لعام  الفئة الفراية للنفقات

 096,3 27 4,6 185,3 1 911,0 25 381,3 20 الموارد المتصلة بالوظائف       
 302,1 80 20,4 598,2 13 703,9 66 611,4 23 تراليف الموظفين األخرى 

 3,0 (3,2) (0,1) 3,1 137,2 الضيافة
 313,8 (31,6) (145,1) 458,9 970,6 32 االستشاريون 
 - - - - (9,1) سفر الممثلين
 406,4 11 22,8 118,3 2 288,1 9 240,4 1 سفر الموظفين

 507,9 28 18,5 459,3 4 048,6 24 010,7 19 الخدمات التعاقدية
 532,6 16 10,4 552,8 1 979,8 14 578,8 11 مصروفات التشأليل العامة

 904,0 3 8,4 301,3 602,7 3 492,6 اللوازم والمواد
 550,4 4 10,4 429,5 120,9 4 684,5 1 األثاث والمعدات

 847,1 82 4,8 785,6 3 061,5 79 271,4 48 المنل والمساهمات )المنف قة(
 463,6 255 12,0 285,1 27 178,5 228 369,8 159 المجموا 
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 15-15الجدول 
 الموارد ةسب الفئة الفرعية للنفقات ومصدر التموي توزيع 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الفئة الفراية للنفقات
أموال المؤسددددددددسددددددددة غير 

 الدعم البرنامجي الميزانية العادية المخصصة الألرض
أمدوال الدمدؤسددددددددددددددسددددددددددددددددددددة 

 المجمو  التعاون التقني المخصصة الألرض
 096,3 27 - - 093,6 6 481,7 11 521,0 9 بالوظائفالموارد المتصلة        

 302,1 80 862,5 46 358,2 32 456,8 293,5 331,1 تراليف الموظفين األخرى 
 3,0 - - - 3,0 - الضيافة

 313,8 - - 155,1 158,7 - االستشاريون 
 406,4 11 951,6 4 664,0 5 271,0 94,8 425,0 سفر الموظفين

 507,9 28 078,2 19 889,6 5 196,1 2 000,1 1 343,9 التعاقديةالخدمات 
 532,6 16 183,8 10 154,2 3 930,9 1 189,6 074,1 1 مصروفات التشأليل العامة

 904,0 3 969,7 2 812,9 10,1 17,7 93,6 اللوازم والمواد
 550,4 4 825,0 2 420,7 1 114,9 49,9 139,9 األثاث والمعدات

 847,1 82 974,7 62 822,4 19 - - 50,0 والمساهمات )المنف قة(المنل 
 463,6 255 845,5 149 122,0 69 228,5 11 289,0 13 978,6 11 المجموا 

  
 16-15الجدول 

 توزيع الموارد ةسب الفئة الفرعية للنفقات واألولوية االستراتيجية

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 4البرنامج الفرعي  3البرنامج الفرعي  2البرنامج الفرعي  1البرنامج الفرعي  للنفقاتالفئة الفراية 
أجدددهدددزة تدددقدددريدددر 

 السياسات
التوجيه التنفيذي 

 واإلدارة
الدددددددددددددددعددددددددددددددم 
 المجمو  البرنامجي

 096,3 27 032,7 5 150,0 5 703,3 913,9 3 939,6 3 257,5 4 099,3 4 الموارد المتصلة بالوظائف          
 302,1 80 301,5 563,6 75,5 894,3 19 620,1 23 051,2 13 795,9 22 تراليف الموظفين األخرى 

 3,0 - - 3,0 - - - - الضيافة
 313,8 45,9 54,3 - 27,9 40,6 39,7 105,4 االستشاريون 

 406,4 11 43,7 336,0 24,0 787,0 2 927,2 2 328,3 2 960,2 2 سفر الموظفين
 507,9 28 175,8 2 210,7 251,6 854,8 8 097,3 6 818,3 4 099,4 6 التعاقديةالخدمات 

 532,6 16 351,9 1 464,2 434,9 013,6 4 544,1 4 196,3 2 527,6 3 مصروفات التشأليل العامة
 904,0 3 24,3 27,1 0,6 953,9 216,2 1 712,6 969,3 اللوازم والمواد

 550,4 4 197,8 30,6 - 017,1 1 409,7 1 682,3 212,9 1 األثاث والمعدات
 847,1 82 - 222,8 - 445,3 20 219,5 28 683,5 12 276,0 21 المنل والمساهمات

 463,6 255 173,6 9 059,3 7 492,9 1 907,8 61 014,3 72 769,7 40 046,0 63 المجموا 
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 المؤسسة غير المخصصة الغرا أموالميزانية   

ل من المسدداهمات غير المخصددصددة الألرض  15-143  تبل  الميزانية المقترحة لمؤسددسددة األمم المتحدة للموئل والمسددتوطنات البشددرية التي سددتمو 
اعتمدها المجلس التنفيذي  في المائة مقارنة بالميزانية التي  19,8مليون دوالر، مما يعكس زيادة بنسدددددددددددبة   12,0ما قدره    2022لعام 
. ويسددددددتلزم هذا المسددددددتوى من الميزانية اتبا  نهج طموح لحشددددددد الموارد، ويتطلب بذل جهود كبيرة ومكث فة لحشددددددد الموارد  2021لعام 

بهدف زيادة المسدددداهمات غير المخصددددصددددة الألرض مع الحفاظ في الوقت نفسدددده على توقعات واقعية إزاء ما يمكن حشددددده. ويعكس 
وى أيضددددا تحديث األنشددددطة التي صدددددر بها ترليف من برنامج العمل، على افتراض توافر األموال الوزمة. وسددددُيسددددتعان هذا المسددددت 

 بالوظائف وفقا لتوافر األموال، وُيطلب إلى جميع الدول األعضاء أن تقوم بدورها في كفالة التمويل الرامل للميزانية المعتمدة. 

 
 الميزانية العادية  

مليون دوالر )قبل إعادة تقدير التراليف(، وهي تعكس   13,3ما قدره   2021ُيتوّقع أن تبل  مخصددددددددصددددددددات الميزانية العادية لعام  15-144 
حة من أجل تألطية تراليف التقرير الذي يصدددر كل أر ع سددنوات    6,3زيادة بنسددبة  في المائة تقريبا مقارنة بالميزانية النهائية المصددح 

(.  في المائة  4,0مليون دوالر )   0,6تين إضددددافيتين. ويبل  حجم الدعم المقّدم إلى هيئات تقرير السددددياسددددات  وترلفة وظيف   2022 لعام 
مليون دوالر  1,1في المائة(، في حين ُخصددددددددددص مبل  قدره   76,0مويين دوالر )  10,1وحصددددددددددلت األنشددددددددددطة البرنامجية على 

في المدائدة( للتوجيده التنفيدذي واإلدارة. و مدا أن الميزانيدة  11,0)مليون دوالر  1,5في المدائدة( لخددمدات الددعم البرندامجي و  8,0)
،  هي مبال  إرشدادية فقا. و ناء على ذلك   2021المتحدة تخضدع لموافقة الجمعية العامة، ف ن المبال  المعروضدة لعام  العادية لألمم 

 ة وقت اعتماد الجمعية العامة للميزانية.ف ن أي تسويات لتراليف هذا الجزء من خطة الموارد سُتت خذ في مقر األمم المتحد

 
 ميزانية أموال المؤسسة المخصصة الغرا  

(. ويعكس 13-15مليون دوالر ُيخصدص معظمه لألنشدطة البرنامجية )انظر الجدول   69,1بمبل  قدره    2022ُتقّدر ميزانية عام  15-145 
 مليون دوالر. 43,3وقدره  2021التقديري لعام في المائة مقارنة بالمبل   59,5هذا المبل  زيادة متوقعة بنسبة 

، يتضدمن جزء األموال المخصدصدة الألرض لمؤسدسدة األمم المتحدة للموئل والمسدتوطنات 17-15وعلى النحو المبين في الجدول   15-146 
ها بمتوسددددددا نسددددددبته مويين دوالر والتي تم تقدير  5,2البشددددددرية عنصددددددر تراليف الدعم البرنامجي المقابلة )تراليف عامة( البالألة  

في المائة من إجمالي التراليف البرنامجية ألموال المؤسددسددة المخصددصددة الألرض. ويمثل هذا المبل  مسدداهمة حافظة أموال  8,2
. وترد تفاصديل كييية اسدتخدام اإليرادات 2022المؤسدسدة المخصدصدة الألرض في حسداب إيرادات تراليف الدعم البرنامجي لعام 

 البرنامجي ضمن باب الميزانية المتعلق بتراليف الدعم البرنامجي. المكتسبة لتراليف الدعم

 
 17-15الجدول 

 تكوين موارد المؤسسة المخصصة الغرا

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 2022تقديرات عام  النسبة المئوية للتألير قيمة التألير 2021االعتمادات الموافق عليها لعام  2020الفعلي لعام  الفئة
 881,0 63 7,7 560,0 4 321,0 59 311,8 33 التراليف البرنامجية المباشرة      

 241,0 5 26,2 088,5 1 152,5 4 077,4 3 تراليف الدعم البرنامجي
 122,0 69 8,9 648,5 5 473,5 63 389,2 36 المجموا 
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 التقني التعاون ميزانية   

مليون    2,7، مما يمثل انخفاضدددددددددددا قدره  2022مليون دوالر لعام  149,8ألنشدددددددددددطة التعاون التقني بمبل  ُتقّدر الميزانية المقترحة  15-147 
 .2022دوالر مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 

، يتضدددمن جزء التعاون التقني عنصدددر تراليف الدعم البرنامجي المقابلة )تراليف عامة( 22-15وعلى النحو المبين في الجدول   15-148 
في المائة من إجمالي التراليف البرنامجية للتعاون التقني. ويمثل  7,0مويين دوالر والتي تم تقديرها بمتوسدا نسدبته  9,6الألة الب 

. وترد تفاصدددددددددددديل كييية 2022هذا المبل  مسدددددددددددداهمة حافظة التعاون التقني في حسدددددددددددداب إيرادات تراليف الدعم البرنامجي لعام 
 ليف الدعم البرنامجي ضمن باب الميزانية المتعلق بتراليف الدعم البرنامجي.استخدام اإليرادات المكتسبة لترا

 
 18-15الجدول 

 التعاون التقني مواردتكوين 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 2022تقديرات عام  النسبة المئوية للتألير قيمة التألير 2021االعتمادات الموافق عليها لعام  2020الفعلي لعام  الفئة
 727,5 139 1,4 972,5 1 755,0 137 308,9 88 التراليف البرنامجية المباشرة      

 118,0 10 4,9 475,3 642,7 9 181,6 6 تراليف الدعم البرنامجي
 845,5 149 1,7 447,8 2 397,7 147 490,5 94 المجموا 

  
 ميزانية أنشطة الدعم البرنامجي  

بدداسدددددددددددددتخدددام إيرادات الدددعم البرنددامجي   2022مليون دوالر لدددعم برنددامج عددام  11,2األمم المتحدددة إنفدداف مددا مجموعدده يتوقع موئددل  15-149 
توزيع المجاالت االسددتراتيجية التي سددتحصددل على الدعم. وتقدر   13- 15المكتسددبة من الموارد المخصددصددة الألرض. ويبين الجدول 
مويين    10,1مليون دوالر، ويتوقع أن ترد   15,3بمبل    2022رض في عام اإليرادات التي سددتتحقق من المشدداريع المخصددصددة الأل 

 مويين دوالر من أموال المؤسسة المخصصة الألرض.  5,2دوالر منها من التعاون التقني، في حين يتوقع الحصول على  

 
 لمحة عامة عن الموارد البشرية  

مم الهيكددل التنظيمي الجددديددد لموئددل األمم  15-150  المتحدددة إلتدداحددة المرونددة وجرت ييدده مواءمددة وظددائف المنظمددة مع المجدداالت صددددددددددددددُ
االسدددتراتيجية األر عة للتوجيه االسدددتراتيجي ومع أهدافه. وتتماشدددى االحتياجات من الموارد البشدددرية مع الخطة االسدددتراتيجية للفترة 

2020-2023. 

 وظيفة   69وظيفة ممّولة من الميزانية العادية، و    75ائف تتةلف من وظ  205ما مجموعه    2022ويوفر برنامج العمل السددنوي لعام  15-151 
لة من موارد المؤسسة غير المخصصة الألرض، و لة من صندوف الدعم البرنامجي. 61مو   وظيفة مو 

الحلول العالمية وفي إطار الهيكل التنظيمي الجديد، تعمل شدددددعبة العوقات الخارجية واالسدددددتراتيجية والمعارف واالبترار وشدددددعبة   15-152 
بشدددددددكل وثيق مع شدددددددعبة البرامج اإلقليمية لدعم تنفيذ الخطة الحضدددددددرية الجديدة على الصدددددددعيدين اإلقليمي والقطري. وتقدم دائرة 

 اإلدارة واالستشارات واالمتثال الدعم  لجميع عمليات موئل األمم المتحدة.

 21-15. ويبين الجددول 2021مقدارندة بمسددددددددددددددتويدات عدام  2022مسددددددددددددددتويدات الموك الوظيفي في عدام  20-15ويبين الجددول  15-153 
 االحتياجات من الموارد حسب المجال االستراتيجي.
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 15-19 الجدول

 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر األموال

  فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 

 المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ   م و أ   
الدمددوظدفددون 
 الوطنيون 

الددددرتددددبدددددددة 
 المحلية

الددددرتدددددددب 
 األخرى 

الدمدجدمدو  
 الرلي

              
2021              
 58 - 26 - 32 1 8 8 5 7 2 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض  
 75 2 22 - 51 5 14 17 9 4 1 - 1 الميزانية العادية 
 50 - 20 - 30 2 11 12 5 - - - - الدعم البرنامجي 
 183 2 68 - 113 8 33 37 19 11 3 1 1 2021مجموا عام  

              التغيرات: )النقصان(/الزيادة 
 11 - - - 11 - 4 5 1 - 1 - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض  
 - - - - - - - - - - - - - الميزانية العادية 
 11 - 8 3 - - (5) 2 3 - - - - الدعم البرنامجي 
 22 - 8 3 11 - (1) 7 4 - 1 - - ةافي التغيرات 
2022              
 69 - 26 - 43 1 12 13 6 7 3 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض   
 75 2 22 - 51 5 14 17 9 4 1 - 1 الميزانية العادية  
 61 - 28 3 30 2 6 14 8 - - - - الدعم البرنامجي  
 205 2 76 3 124 8 32 44 23 11 4 1 1  2022مجموا عام  

 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. :المختصرات
  

 15-20 الجدول

 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب األولوية االستراتيجية

  العامة فئة الخدمات   الفئة الفنية والفئات العليا 

 المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ   م و أ   
الدمددوظدفددون 
 الوطنيون 

الددددرتددددبدددددددة 
 المحلية

الددددرتدددددددب 
 األخرى 

الدمدجدمدو  
 الرلي

              
2022              
 25 - 9 - 16 1 3 4 5 2 1 - - 1البرنامج الفرعي  
 29 - 6 - 23 2 6 8 4 3 - - - 2البرنامج الفرعي  
 33 - 13 - 20 1 5 8 5 1 - - - 3البرنامج الفرعي  
 33 - 16 1 16 1 4 5 3 1 2 - - 4البرنامج الفرعي  
 6 - 3 - 3 - 2 - - 1 - - - أجهزة تقرير السياسات  
 35 2 10 1 22 1 3 8 5 2 1 1 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة  
 44 - 19 1 24 2 9 11 1 1 - - - الدعم البرنامجي  
 205 2 76 3 124 8 32 44 23 11 4 1 1 2022مجموا عام   

 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية.  :المختصرات
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 غير المخصصة الغرا المؤسسةموارد   

في فترة السددددددنوات والمسددددددتوطنات البشددددددرية للموئل األمم المتحدة مؤسددددددسددددددة  أدناه االتجاه المالي الفعلي ل  22-15يعرض الجدول   15-154 
 .2022إلى جانب المبال  المقترحة لعام  2020، ويبين المبل  المعتمد لعام 2020إلى عام  2017الخمس الممتدة من عام 

لمخصدددصدددة الألرض لمؤسدددسدددة األمم أدناه االحتياجات من الموارد المالية لحسددداب األموال غير ا   24- 15و  23- 15ويعرض الجدوالن  15-155 
 االحتياجات من الموارد البشرية.   26- 15و  25- 15. بينما يعرض الجدوالن 2022المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام  

 21-15الجدول 

 المالي لمؤسسة األمم المتحدة للمو   والمستوطنات البشرية االتجاه

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 *2022 *2021 2020 2019 2018 2017 البند/السنة
       
       التموي   -1-0

 108,9 1 098,9 1 491,0 3 280,0 1 279,0 2 088,0 6 أرةدة الصندو  واالةتياطي في عداية السنة 1-1 
 108,9 1 098,9 1 491,0 3 280,0 1 279,0 2 088,0 6 [ 1-1المجموا ]  
       االيرادات -1-2 
 978,6 11 000,0 10 353,6 4 128,0 5 594,0 3 693,0 2 المساهمات الموجهة نحو ميزانية السنة   
 - - - - - - المساهمات الموجهة نحو تحقيق استقرار االحتياطي   
 - 10,0 - 94,0 13,0 52,0 إيرادات االستثمار   
 - - - - - 628,0 2 استرداد التراليف   
 - - - 17,0 92,0 - اإليرادات األخرى    
 978,6 11 010,0 10 353,6 4 239,0 5 699,0 3 373,0 5 [ 2-1المجموا ]    
 087,5 13 108,9 11 844,6 7 519,0 6 978,0 5 461,0 11 [ 0-1المجموا ]  

       النفقات -2-0
 521,0 9 177,4 8 220,0 6 490,0 5 419,0 4 927,0 7 مرتبات الموظفين واستحقاقاتهم 
 331,1 158,5 56,0 (1,0) 27,0 334,0 تعويض غير الموظفين و دالتهم 
 50,0 55,0 - - - 442,0 المنل والتحويوت 
 93,6 36,7 - - - 4,0 اللوازم والمستهلرات 
 425,0 83,5 - 7,0 43,0 287,0 السفر 
 557,9 1 488,9 1 718,0 20,0 18,0 171,0 مصروفات التشأليل األخرى  
 - - 64,0 2,0 12,0 17,0 المصروفات األخرى  
 978,6 11 000,0 10 058,0 7 518,0 5 519,0 4 182,0 9 [ 0-2المجموا ]  

 108,9 1 108,9 1 786,6 001,0 1 459,0 1 279,0 2 ثانيًا(   -  أرةدة الصندو  واالةتياطي في نهاية السنة )أوالً  - 0- 3
 - - 312,3 490,0 2 (179,0) - التسوية 
 108,9 1 108,9 1 098,9 1 491,0 3 280,0 1 279,0 2 المجموا الفرعي 
 395,7 2 000,0 2 000,0 2 303,0 1 303,0 1 606,0 2 االحتياطي التشأليلي 
 - - - - - - سداد القروض 

 (286,8 1) (891,1) (901,1) 188,0 2 (23,0) (327,0) أرةدة الصندو  في نهاية السنة  -4-0

 المبل  المتوقع. * 
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 22-15الجدول 

 2022من الموارد لمؤسسة األمم المتحدة للمو   والمستوطنات البشرية لعام  االةتياجات
 )األموال غير المخصصة الغرا فقا(

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 2020الفعلي لعام   الفئة
االعتمدادات الموافق 

 2022 التأليرات 2021 2022تقديرات عام  النسبة المئوية للتألير  قيمة التألير 2021عليها لعام 
         عرنامج العم  - ألف         

 35 8 27 820,2 4 29,6 101,8 1 718,4 3 524,9 3 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - - 962,7 86,3 445,9 516,8 116,8 1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 35 8 27 782,9 5 36,5 547,7 1 235,2 4 641,7 4 الفرعيالمجموا  
         أجهزة تقرير السياسات - باء

 1 - 1 144,8 (1,8) (2,7) 147,5 63,6 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - - 483,4 (29,1) (198,3) 681,7 12,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 1 - 1 628,2 (24,2) (201,0) 829,2 75,8 الجموا الفرعي 
         التوجيه التنفيذي واالدارة - جيم

 16 1 15 645,1 2 4,5 114,7 530,4 2 895,9 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - - 523,4 118,2 283,5 239,9 554,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 16 1 15 168,5 3 14,4 398,2 770,3 2 450,5 1 المجموا الفرعي 
         الدعم البرنامجي - دال

 17 2 15 910,9 1 7,3 129,8 781,1 1 008,1 1 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - - 488,1 27,0 103,9 384,2 389,9 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 17 2 15 399,0 2 10,8 233,7 165,3 2 398,0 1 المجموا الفرعي 
         المجموا ةسب الفئة 
 69 11 58 521,0 9 16,4 343,6 1 177,4 8 492,5 5 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - - 457,6 2 34,8 635,0 822,6 1 073,5 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 69 11 58 978,6 11 19,8 978,6 1 000,0 10 566,0 7 المجموا 
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 23-15الجدول 

 ةسب الفئة الفرعية للنفقات واألولوية االستراتيجية المواردتوزيع 

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 4البرنامج الفرعي  3البرنامج الفرعي  2البرنامج الفرعي  1البرنامج الفرعي  الفئة الفراية للنفقات
أجددهددزة تددقددريددر 

 السياسات
التوجيه التنفيذي 

 واإلدارة
الددددددددددددعدددددددددددم 
 المجمو  البرنامجي

 521,0 9 910,9 1 645,1 2 144,8 285,6 1 994,6 317,8 1 222,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف          
 - - - - - - - - االستشاريون والخبراء 

 425,0 21,0 100,0 24,0 66,0 66,0 82,0 66,0 سفر الموظفين 
 343,9 28,1 21,2 251,6 11,8 13,2 8,0 10,0 الخدمات التعاقدية 

 074,1 1 258,3 224,4 160,4 101,5 122,0 103,8 103,7 مصروفات التشأليل العامة 
 93,6 20,7 20,1 0,6 5,7 26,3 15,1 5,1 اللوازم والمواد 

 139,9 90,9 11,5 - - 6,0 1,5 30,0 األثاث والمعدات 
 50,0 - - - 50,0 - - - المنل والمساهمات 

 978,6 11 399,0 2 168,5 3 628,2 544,6 1 246,1 1 555,2 1 437,0 1 المجموا 
 521,0 9 910,9 1 645,1 2 144,8 285,6 1 994,6 317,8 1 222,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف  
الموارد غير المتصدددددددددددددلدددددة   

 457,6 2 488,1 523,4 483,4 259,0 251,5 237,4 214,8 بالوظائف 
 978,6 11 399,0 2 168,5 3 628,2 544,6 1 246,1 1 555,2 1 437,0 1 المجموا 

  
توزيع الوظائف الممولة من أموال المؤسددددددددددددددسددددددددددددددة غير المخصددددددددددددددصددددددددددددددة على البرامج الفرايدة والمجداالت   25-15يبين الجددول   15-156 

التأليرات في الوظائف الممولة من أموال المؤسدددددسدددددة غير المخصدددددصدددددة   26-15االسدددددتراتيجية. ومن ناحية أخرى، يبين الجدول 
 .2021إلى عام  2020الألرض من عام 

 
 24-15الجدول 

 توزيع وفا ف مؤسسة األمم المتحدة للمو   والمستوطنات البشرية ةسب األولوية االستراتيجية تقديرات

  فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 

 المجمو  الرلي  الرتب األخرى  الرتبة المحلية  المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ   م 
 7 - 3 4 - 1 - 2 1 - - 1الفرعي البرنامج             

 8 - 1 7 - 2 2 1 2 - - 2البرنامج الفرعي 
 10 - 6 4 - 1 2 - 1 - - 3البرنامج الفرعي 
 10 - 4 6 - 1 1 1 1 2 - 4البرنامج الفرعي 

 1 - - 1 - 1 - - - - - أجهزة تقرير السياسات
 16 - 4 12 1 1 5 2 1 1 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة

 17 - 8 9 - 5 3 - 1 - - الدعم البرنامجي
 69 - 26 43 1 12 13 6 7 3 1 2022مجموا عام  
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 25-15الجدول 

 موجز التغيرات التي طرأت على الوفا ف في مؤسسة األمم المتحدة للمو   والمستوطنات البشرية

  فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 

 المجمو  الرلي  الرتب األخرى  الرتبة المحلية  المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ   م 
            

2020 1 2 7 5 8 8 1 32 26 - 58 
 11 - - 11 - 4 5 1 - 1 - الزيادة/)النقصان(

2021 1 3 7 6 13 12 1 43 26 - 69 
 

 مدير؛ ف = الفئة الفنية.و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد:  :المختصرات
  

 االةتياطي المالي العام  

، يحدد المجلس التنفيذي مسددددددددددتوى االحتياطي المالي ST/SGB/2015/4)ب( الواردة في النشددددددددددرة   2-304ووفقًا للقاعدة المالية  15-157 
توصدددددددددية المدير التنفيذي. والألرض من ذلك هو ضدددددددددمان سددددددددديولة صدددددددددندوف المسددددددددداهمات غير العام من وقت آلخر بناء على 

المخصددددصددددة الألرض المقدمة للمؤسددددسددددة، والتعويض عن تفاوت التدفقات النقدية، وتلبية االحتياجات األخرى حرصددددًا على إدارة 
 الصندوف إدارة رشيدة.

في   20مليون دوالر، وهو ما يعادل   2,4يوصددددى باحتياطي مالي عام قدره   ، 2022و النظر إلى المسددددتوى المتوقع للنفقات في عام   15-158 
. ويسدددتند 21- 15مليون دوالر على النحو الوارد في الجدول   12,0المائة من الميزانية غير المخصدددصدددة الألرض للمؤسدددسدددة البالألة 

في السددنوات السددابقة. وسدديسددّجل هذا المبل  الموصددى به إلى المواعيد التي ُدف عت فيها أموال المؤسددسددة غير المخصددصددة الألرض 
 . 2022بعد موافقة المجلس التنفيذي على برنامج العمل والميزانية المقترحة لعام   2021االحتياطي المالي في البيان المالي لعام 

  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2015/4


 HSP/EB.2021/4 

 

68  

 

التسممممممممملسممممممممم  الريفي   : الحمد من التفماوت المكماني والفقر في المجتمعمات المحليمة عبر1البرنمامج الفرعي   
 ص الحضري المت

 
 26-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      أموال المؤسسة غير المخصصة الغرا      

 7 7 222,2 1 61,8 160,4 1 الموارد المتصلة بالوظائف 

   214,8 76,5 138,3 المتصلة بالوظائفالموارد غير  

 7 7 437,0 1 138,3 298,7 1 المجموا الفرعي

      الميزانية العادية

 13 13 248,9 2 - 248,9 2 الموارد المتصلة بالوظائف 

   404,4 192,2 212,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 13 13 653,3 2 192,2 461,1 2 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 5 7 628,2 (320,1) 948,3 الموارد المتصلة بالوظائف 

   235,4 99,2 136,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 5 7 863,6 (220,9) 084,5 1 المجموا الفرعي 

      أموال المؤسسة المخصصة الغرا

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 
   760,4 30 799,2 11 961,2 18 المتصلة بالوظائفالموارد غير  

 - - 760,4 30 799,2 11 961,2 18 المجموا الفرعي 

      التعاون التقني

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 
   331,7 27 (301,1 12) 632,8 39 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - - 331,7 27 (301,1 12) 632,8 39 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة

 25 27 099,3 4 (258,3) 357,6 4 الموارد المتصلة بالوظائف 

   946,7 58 (134,0) 080,7 59 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 25 27 046,0 63 (392,3) 438,3 63 المجموا الفرعي
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 27-15الجدول 
 األموالالتوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر 

   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد 
           

2021           
 7 - 3 4 - - - 2 1 1 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 13 - 4 9 1 2 3 1 1 1 الميزانية العادية
 7 - 3 4 - 1 1 2 - - الدعم البرنامجي

 27 - 10 17 1 3 4 5 2 2 2021 عاممجموا  

           التغيرات: )النقصان(/الزيادة
 - - - - - 1 - - - (1) أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 (2) - (1) (1) - (1) - - - - الدعم البرنامجي
 (2) - (1) (1) - - - - - (1) ةافي التغيرات 

2022           
 7 - 3 4 - 1 - 2 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 13 - 4 9 1 2 3 1 1 1 الميزانية العادية
 5 - 2 3 - - 1 2 - - الدعم البرنامجي

 25 - 9 16 1 3 4 5 2 1 2022مجموا عام  
 

 مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية.و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام  المختصرات:
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 : تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق2البرنامج الفرعي   

 
 28-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      المؤسسة غير المخصصة الغراأموال       

 8 5 317,8 1 482,3 835,5 الموارد المتصلة بالوظائف 

   237,4 130,6 106,8 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 8 5 555,2 1 612,9 942,3 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية

 17 17 401,8 2 98,1 303,7 2 الموارد المتصلة بالوظائف 

   361,7 149,4 212,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 17 17 763,5 2 247,5 516,0 2 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 4 8 537,9 (531,5) 069,4 1 الموارد المتصلة بالوظائف 

   152,4 (15,0) 167,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 4 8 690,3 (546,5) 236,8 1 المجموا الفرعي 

      أموال المؤسسة المخصصة الغرا

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   543,1 9 (199,0 3) 742,1 12 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 543,1 9 (199,0 3) 742,1 12 المجموا الفرعي 

      التعاون التقني

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   217,6 26 (392,5 5) 610,1 31 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 217,6 26 (392,5 5) 610,1 31 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة

 29 30 257,5 4 48,9 208,6 4 الموارد المتصلة بالوظائف 

   512,2 36 (326,5 8) 838,7 44 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 29 30 769,7 40 (277,6 8) 047,3 49 المجموا الفرعي 
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 29-15الجدول 
 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر األموال

   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 
          

2021          
 5 - 1 4 - 1 1 - 2 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 17 - 6 11 2 3 3 2 1 الميزانية العادية
 8 - 3 5 - 1 3 1 - الدعم البرنامجي

 30 - 10 20 2 5 7 3 3 2021 عاممجموا  

          التغيرات: )النقصان(/الزيادة
 3 - - 3 - 1 1 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 - - (1) 1 - - 1 - - الميزانية العادية
 (4) - (3) (1) - - (1) - - الدعم البرنامجي

 (1) - (4) 3 - 1 1 1 - ةافي التغيرات 

2022          
 8 - 1 7 - 2 2 1 2 الألرضأموال المؤسسة غير المخصصة 

 17 - 5 12 2 3 4 2 1 الميزانية العادية
 4 - - 4 - 1 2 1 - الدعم البرنامجي

 29 - 6 23 2 6 8 4 3 2022مجموا عام  
 

 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. المختصرات:
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 االجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية: تعزيز 3البرنامج الفرعي   

 
 30-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      أموال المؤسسة غير المخصصة الغرا      

 10 8 994,6 127,3 867,3 بالوظائفالموارد المتصلة  

   251,5 152,0 99,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 10 8 246,1 1 279,3 966,8 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية

 14 15 128,7 2 98,1 030,6 2 الموارد المتصلة بالوظائف 

   361,3 149,0 212,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 14 15 490,0 2 247,1 242,9 2 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 9 7 816,3 (192,6) 008,9 1 الموارد المتصلة بالوظائف 

   216,5 113,5 103,0 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 9 7 032,8 1 (79,1) 111,9 1 المجموا الفرعي 

      أموال المؤسسة المخصصة الغرا

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   048,5 23 940,3 17 108,2 5 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 048,5 23 940,3 17 108,2 5 المجموا الفرعي 

      التعاون التقني

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   196,9 44 821,4 13 375,5 30 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 196,9 44 821,4 13 375,5 30 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة

 33 30 939,6 3 32,8 906,8 3 الموارد المتصلة بالوظائف 

   074,7 68 176,2 32 898,5 35 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 33 30 014,3 72 209,0 32 805,3 39 المجموا الفرعي 
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 31-15الجدول 
 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر األموال

   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد 
           

2021           
 8 - 6 2 - - 1 - 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 15 - 3 12 1 4 5 2 - - الميزانية العادية

 7 - 2 5 - 2 2 1 - - الدعم البرنامجي

 30 - 11 19 1 6 8 3 1 - 2021 عاممجموا  

           التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 2 - - 2 - 1 1 - - - المخصصة الألرضأموال المؤسسة غير 

 (1) - - (1) - - (1) - - - الميزانية العادية

 2 - 2 - - (2) - 2 - - الدعم البرنامجي

 3 - 2 1 - (1) - 2 - - ةافي التغيرات 

2022           

 10 - 6 4 - 1 2 - 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 14 - 3 11 1 4 4 2 - - الميزانية العادية

 9 - 4 5 - - 2 3 - - الدعم البرنامجي

 33 - 13 20 1 5 8 5 1 - 2022مجموا عام  

 
 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. المختصرات:
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 : العم  بفعالية على منع ةدوث األزمات الحضرية والتصدي لها4البرنامج الفرعي   

 
 32-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      أموال المؤسسة غير المخصصة الغرا      

 10 7 285,6 1 430,4 855,2 الموارد المتصلة بالوظائف 

   259,0 86,8 172,2 المتصلة بالوظائفالموارد غير  

 10 7 544,6 1 517,2 027,4 1 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية

 12 11 711,2 1 - 711,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف 

   443,1 231,5 211,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 12 11 154,3 2 231,5 922,8 1 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 11 6 917,1 258,8 658,3 الموارد المتصلة بالوظائف 

   405,7 295,9 109,8 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 11 6 322,8 1 554,7 768,1 المجموا الفرعي 

      أموال المؤسسة المخصصة الغرا

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   786,8 4 (732,5 1) 519,3 6 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 786,8 4 (732,5 1) 519,3 6 المجموا الفرعي 

      التعاون التقني

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف  

   099,3 52 144,6 1 954,7 50 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 - - 099,3 52 144,6 1 954,7 50 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة

 33 24 913,9 3 689,2 224,7 3 الموارد المتصلة بالوظائف 

 - - 993,9 57 26,3 967,6 57 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 33 24 907,8 61 715,5 192,3 61 المجموا الفرعي 
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 33-15الجدول 
 مصدر األموالالتوزيع التقديري للوفا ف ةسب 

   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد 
           

2021           
 7 4 - 3 - - 1 1 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 11 4 - 7 1 3 2 1 - - الميزانية العادية

 6 4 - 2 - 1 - 1 - - الدعم البرنامجي

 24 12 - 12 1 4 3 3 1 - 2021 عاممجموا  

           التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 3 - - 3 - 1 - - - 2 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 1 - - 1 - - 1 - - - الميزانية العادية

 5 4 1 - - (1) 1 - - - الدعم البرنامجي

 9 4 1 4 - - 2 - - 2 ةافي التغيرات 

2022           

 10 4 - 6 - 1 1 1 1 2 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 12 4 - 8 1 3 3 1 - - الميزانية العادية

 11 8 1 2 - - 1 1 - - الدعم البرنامجي

 33 16 1 16 1 4 5 3 1 2 2022مجموا عام  

 
 أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية.و أ  : وكيل  المختصرات:
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 التوجيه التنفيذي واالدارة  

 
 34-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      المؤسسة غير المخصصة الغراأموال       

 16 15 645,1 2 114,7 530,4 2 الموارد المتصلة بالوظائف 

   523,4 283,5 239,9 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 16 15 168,5 3 398,2 770,3 2 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية

 7 7 329,7 1 - 329,7 1 الموارد المتصلة بالوظائف 

   186,0 (125,1) 311,1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 7 7 515,7 1 (125,1) 640,8 1 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 12 6 175,2 1 554,4 620,8 الموارد المتصلة بالوظائف 

   216,7 84,3 132,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 12 6 391,9 1 638,7 753,2 المجموا الفرعي 

      أموال المؤسسة المخصصة الغرا

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

   983,2 983,2 - الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - - 983,2 983,2 - المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة

 35 28 150,0 5 669,1 480,9 4 الموارد المتصلة بالوظائف 

 - - 909,3 1 225,9 1 683,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 35 28 059,3 7 895,0 1 164,3 5 المجموا الفرعي 
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 35-15الجدول 
 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر األموال

  فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 

 المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد و أ   أ   م
الدمددوظدفددون 
 الوطنيون 

الدددددرتدددددبدددددددة 
 المحلية

الددددددددرتدددددددب 
 األخرى 

الدددمدددجدددمدددو  
 الرلي

              
2021              

 15 - 4 - 11 1 1 4 2 1 1 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض
 7 2 1 - 4 - - - 2 1 - - 1 الميزانية العادية
 6 - 4 - 2 - 1 1 - - - - - الدعم البرنامجي

 28 2 9 - 17 1 2 5 4 2 1 1 1 2021 عاممجموا  

 - - - - - - - - - - - - - التغيرات: )النقصان(/الزيادة
 1 - - - 1 - - 1 - - - - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 - - - - - - - - - - - - - الميزانية العادية
 6 - 1 1 4 - 1 2 1 - - - - الدعم البرنامجي

 7 - 1 1 5 - 1 3 1 - - - - ةافي التغيرات 

2022              
 16 - 4 - 12 1 1 5 2 1 1 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 7 2 1 - 4 - - - 2 1 - - 1 الميزانية العادية
 12 - 5 1 6 - 2 3 1 - - - - الدعم البرنامجي

 35 2 10 1 22 1 3 8 5 2 1 1 1 2022مجموا عام  
 

 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. المختصرات:
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 أجهزة تقرير السياسات  

 
 36-15الجدول 

 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      أموال المؤسسة غير المخصصة الغرا      

 1 1 144,8 (2,7) 147,5 الموارد المتصلة بالوظائف 

   483,4 (198,3) 681,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 1 1 628,2 (201,0) 829,2 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية

 5 5 558,5 - 558,5 الموارد المتصلة بالوظائف 

   31,7 - 31,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 5 5 590,2 - 590,2 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي

 - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

   274,5 (400,5) 675,0 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - - 274,5 (400,5) 675,0 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة 

 6 6 703,3 (2,7) 706,0 الموارد المتصلة بالوظائف 

   789,6 (598,8) 388,4 1 الموارد غير المتصلة بالوظائف  

 6 6 492,9 1 (601,5) 094,4 2 المجموا الفرعي 

  
 37-15الجدول 

 التوزيع التقديري للوفا ف ةسب مصدر األموال

   الخدمات العامة فئة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  3-ف 4-ف 1-مد 
        

2021        
 1 - - 1 1 - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 5 - 3 2 1 - 1 الميزانية العادية
 6 - 3 3 2 - 1 2021 عاممجموا  

 - - - -    )النقصان(/الزيادةالتغيرات: 
 - - - - - - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض
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   الخدمات العامة فئة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي الرتب األخرى  الرتبة المحلية المجمو  3-ف 4-ف 1-مد 
 - - - - - - - الميزانية العادية        

 - - - - - - - ةافي التغيرات 

2022        
 1 - - 1 1 - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 5 - 3 2 1 - 1 الميزانية العادية
 6 - 6 3 2 - 1 2022مجموا عام  

 
 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. المختصرات:
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 الدعم البرنامجي  
 

 38-15الجدول 
 االةتياجات من الموارد ةسب مصدر األموال

 )ب الف دوالرات الواليات المتحدة(

 الوظائف   الموارد  
 2022 2021 2022 التألير 2021 الفئة
      أموال المؤسسة غير المخصصة الغرا      

 17 15 910,9 1 129,8 781,1 1 الموارد المتصلة بالوظائف 
   488,1 103,9 384,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 17 15 399,0 2 233,7 165,3 2 المجموا الفرعي 

      الميزانية العادية
 7 7 102,9 1 - 102,9 1 الموارد المتصلة بالوظائف 
   19,1 - 19,1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 7 7 122,0 1 - 122,0 1 المجموا الفرعي 

      الدعم البرنامجي
 20 16 018,9 2 (123,5) 142,4 2 الموارد المتصلة بالوظائف 
   633,7 3 626,8 1 006,9 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 
 20 16 652,6 5 503,3 1 149,3 4 المجموا الفرعي 

      المجموا ةسب الفئة
 44 38 032,7 5 6,3 026,4 5 الموارد المتصلة بالوظائف 
 - - 140,9 4 730,7 1 410,2 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف  
 44 38 173,6 9 737,0 1 436,6 7 المجموا الفرعي 

  
 39-15الجدول 

 للوفا ف ةسب مصدر األموالالتوزيع التقديري 

   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي المحلية ةالرتب الموظفون الوطنيون  المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 
          

2020          
 15 8 - 7 - 5 1 - 1 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 7 2 - 5 - 1 3 1 - العاديةالميزانية 
 16 4 - 12 2 5 5 - - الدعم البرنامجي

 38 14 - 24 2 11 9 1 1 2020 عاممجموا  
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   فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية والفئات العليا 
 المجمو  الرلي المحلية ةالرتب الموظفون الوطنيون  المجمو  2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 
 - - - - - - - - - التغيرات: )النقصان(/الزيادة          

 2 - - 2 - - 2 - - أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض
 - - - - - - - - - الميزانية العادية

 4 5 1 (2) - (2) - - - البرنامجيالدعم 
 6 5 1 - - (2) 2 - - ةافي التغيرات 

2021          
 17 8 - 9 - 5 3 - 1 أموال المؤسسة غير المخصصة الألرض

 7 2 - 5 - 1 3 1 - الميزانية العادية
 20 9 1 10 2 3 5 - - الدعم البرنامجي

 44 19 1 24 2 9 11 1 1 2021مجموا عام  
 

 و أ  : وكيل أمين عام؛ أ   م: أمين عام مساعد؛ مد: مدير؛ ف = الفئة الفنية. المختصرات:
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 المرفق األول 
موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوةمممممميات إلات الصمممممملة الصممممممادرة عن    

 اللجنة االستشارية لشؤون االدارة والميزانية 
  

 لتنفيذ التوصيةاإلجراءات المتخذة  وصف موجز للتوصية

 قالت اللجنة االسدتشدارية لشدؤون اإلدارة والميزانية، في الفقرتين - 1  
، إندده من رأيهددا أندده كددان ينبألي (2019) من تقريرهددا 4و  3

المتحدة أن يدرج معلومات بشدددددةن التأليير المقرر  لموئل األمم
برندامج العمدل من سددددددددددددددبعدة إلى أر عدة برامج فرايدة في تقرير 

والميزانيددة لينظر ييدده المجلس التنفيددذي، وأن التقددارير المقبلددة 
لموئل األمم المتحدة ينبألي أن تتضدمن معلومات مفصدلة عن 

 .2020-2023 أهداف ونتائج الخطة االستراتيجية للفترة

 نُفذت وال تزال قائمةالحالة: 

 أصدر موئل األمم المتحدة التقرير التالي:

التقرير المرحلي للمديرة التنفيذية بشدددددددددددةن تنفيذ الخطة االسدددددددددددتراتيجية  
: مشددددددددددددددرو  إطدددددار النتدددددائج 2023-2020لموئدددددل األمم المتحددددددة للفترة 

(HSP/EB.2020/9/Rev.1.) 

(، أشدارت اللجنة االسدتشدارية  2019من التقرير ) 5في الفقرة  - 2
إلى أهميدة تتب ع تنفيدذ الخطدة االسددددددددددددددتراتيجيدة بغيدة ضددددددددددددددمدان  
التركيز على النتائج واألثر، وأوصددددددددددددت بةن تدرج في التقرير  
المقبددددددل معلومددددددات عن التقدددددددم المحرز في تنفيددددددذ الخطددددددة  

 .االستراتيجية الجديدة

 نُفذت وال تزال قائمةالحالة: 

 أصدر موئل األمم المتحدة التقرير التالي:

االسدددددددتراتيجية لموئل التقرير المرحلي للمديرة التنفيذية بشدددددددةن تنفيذ الخطة  
 مشدددددددددددددددرو  إطدددددددار الددنددتدددددددائددج :2023-2020األمددم الددمددتددحددددددددة لددلددفددتددرة 

(HSP/EB.2020/9/Rev.1.) 

من تقرير اللجنة االسددددددددددددددتشددددددددددددددارية  6ُأبلألت اللجنة، في الفقرة  - 3
لشدددددددددددددؤون اإلدارة والميزانية، بةن أحد التقييمات، وهو بشدددددددددددددةن 

فتيش تنظيم موئدددل األمم المتحددددة وإدارتددده، اقترحتددده وحددددة الت 
. 2020وينتهي في عددام  2019المشددددددددددددددتركددة ليبدددأ في عددام 

وعقددددب ورود طلددددب من إدارة موئددددل األمم المتحدددددة، أُعيدددددت 
، وذلك تيسددددديرًا 2021-2020جدولة التقييم إلجرائه في الفترة  

إلجراء تقييم لعمليات التأليير التي بدأت منذ إصدوحات موئل 
 .2018األمم المتحدة في عام 

 نفيذقيد الت الحالة: 

بدددددأ موئددددل األمم المتحدددددة تقييم تنظيم موئددددل األمم المتحدددددة وإدارتدددده في 
 .2021 عاماألول من  الر ع

أوصدددددددت اللجنة االسدددددددتشدددددددارية لشدددددددؤون اإلدارة والميزانية، في  - 4
(، HSP/EB.2020/22/Add.1مدن تدقدريدرهدددددددا ) 11 الدفدقدرة

موئل األمم المتحدة على مواصددلة جهوده بشددةن حشددد الموارد 
وأنشددددطة التواية بهدف زيادة المسدددداهمات غير المخصددددصددددة 

 الألرض للمؤسسة.

 نُفذت وال تزال قائمة الحالة:

 يتضمن تقرير المجلس التنفيذي معلومات مسترملة في التقرير

 :2023-2020التقددددم المحرز في تنفيدددذ الخطدددة االسددددددددددددددتراتيجيدددة للفترة 
 (.HSP/EB.2020/12/Rev.1مشرو  استراتيجية حشد الموارد )
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 لتنفيذ التوصيةاإلجراءات المتخذة  وصف موجز للتوصية

وقد وافق المجلس التنفيذي لموئل األمم المتحدة على هذه االسدددددددددددددتراتيجية   
تشدرين  29إلى  27في قراراته في الدورة الثانية التي عقدها في الفترة من 

 (.HSP/EB.2020/29) 2020األول/أكتو ر 

أوصددددددددت اللجنة االسددددددددتشددددددددارية لشددددددددؤون اإلدارة والميزانية في  - 5
( بددةن HSP/EB.2020/22/Add.1تقريرهددا )من  17 الفقرة

يتضددددددددمن التقرير المقبل للمدير التنفيذي معلومات مسددددددددترملة 
عن الدروس المسدددددددتفادة وأفضدددددددل الممارسدددددددات المسدددددددتمدة من 

موئددددل األمم المتحدددددة  التدددددابير المتخددددذة والتقدددددم الددددذي أحرزه
 .19-لمواجهة التحديات التي تطرحها جائحة كوفيد

 ال قائمةنُفذت وال تز الحالة: 

حة ددددددددددددددددددددد يتضدددددددمن تقرير المديرة التنفيذية معلومات مسدددددددترملة عن أثر جائ 
، و ددداإلضدددددددددددددددددافدددة إلى ذلدددك، أصددددددددددددددددددر موئدددل األمم المتحددددة 19-كوفيدددد
 التالية: التقارير

مذكرة تقنية مؤقتة بشددةن المياه والصددرف الصددحي والنظافة الصددحية من أجل  
نات الحضدددددددددرية في األحياء الفقيرة والمسدددددددددتوط  19- التصددددددددددي لجائحة كوفيد 

المتحدة للطفولة  الرسددددددددمية. من إعداد موئل األمم المتحدة ومنظمة األمم  غير 
 /https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05)اليونيسددددف( 

un-habitat-unicef_wash_technical_note-_urban_wash_ 

for_covid_in_informal_settlements.pdf 

 :19-المبددددددادا التوجيهيددددددة للتخطيا المكدددددداني خول جددددددائحددددددة كوفيددددددد
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/covid1

9_spatialplanning_eng1.pdf 

 خول إدارة النفايات: 19-إرشادات االستراتيجية: التصدي لجائحة كوفيد

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-

habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf 

، 19-ائحدددة كوفيددددتقرير األنشددددددددددددددطدددة المنجزة من أجدددل التصددددددددددددددددددي لجددد 
 /https://unhabitat.org/sites/default/files 2020أيلول/سددددبتمبر 

2020/10/covid-19_response_report_web26.10.20.pdf 

اللجنة االسدددددددتشدددددددارية لشدددددددؤون اإلدارة والميزانية، في أوصدددددددت   - 6
(، HSP/EB.2020/22/Add.1مدن تدقدريدرهدددددددا ) 18 الدفدقدرة

بمواصددددددددلة تقديم المعلومات ذات الصددددددددلة )توصدددددددديات مجلس 
مراجعي الحسددددددددددابات واللجنة االسددددددددددتشددددددددددارية لشددددددددددؤون اإلدارة 
والدددددددددمددددددددديدددددددددزانددددددددديدددددددددة( فدددددددددي الدددددددددتدددددددددقددددددددداريدددددددددر الدددددددددمدددددددددقدددددددددبدددددددددلدددددددددة  

 (.23 ، الفقرةHSP/EB.1/2/Rev.1/Add.1 )انظر

 نُفذت وال تزال قائمةالحالة: 

م من المدديرة التنفيدذيدة مرفقدات ُتبل  عن حدالة  يتضددددددددددددددمن هدذا التقرير المقدد 
توصددديات مجلس مراجعي الحسدددابات واللجنة االسدددتشدددارية لشدددؤون اإلدارة 

 والميزانية.

  

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/%20un-habitat-unicef_wash_technical_note-_urban_wash_%20for_covid_in_informal_settlements.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/%20un-habitat-unicef_wash_technical_note-_urban_wash_%20for_covid_in_informal_settlements.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/%20un-habitat-unicef_wash_technical_note-_urban_wash_%20for_covid_in_informal_settlements.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/covid19_spatialplanning_eng1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/11/covid19_spatialplanning_eng1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/un-habitat_strategy_guidance_swm_reponse_to_covid19.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/%202020/10/covid-19_response_report_web26.10.20.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/%202020/10/covid-19_response_report_web26.10.20.pdf
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 المرفق الثاني 
الصمملة لمجلس مراجعي موجز الجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوةمميات إلات   

 الحسابات 
  

A/74/323/Add.1  ” تنفيذ توةمميات مجلس مراجعي الحسممابات الواردة في تقاريره عن ةممناديق و رامج األمم المتحدة عن السممنة المنتهية
 “تقرير األمين العام -بشأن ةناديق األمم المتحدة و رامجها  2018 كانون األول/ديسمبر 31 في

 لتنفيذ التوصيةاإلجراءات المتخذة  وصف موجز للتوصية

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن يقوم موئدل األمم المتحدددة بمددا يلي: )أ( تحددديدد   
المخاطر التي قد تؤثر على تنفيذ المشدددداريع قبل مرحلة التنفيذ للحد من 
اآلثدددار السددددددددددددددلبيدددة لتدددةخر تحقق الفوائدددد المرجوة للمجتمعدددات المعنيدددة؛  

المكتددب الميددداني لرفددالددة والتخطيا لعمليددة التوظيف وإدارتهددا في  )ب(
توفر الموظفين في الوقت المناسدددددددددب و العدد الرافي من أجل تحسدددددددددين 

 أداء المشاريع.

2015 A/71/5/Add.9 54، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

التداليدة للتخييف من المخداطر لبددء ”اتخدذ موئدل األمم المتحددة اإلجراءات  
 المشاريع في الوقت المناسب:

بتحديث    2020قامت لجنة اسددددتعراض المشدددداريع المنشددددةة في عام  - 1
اختصدددددددددددددداصدددددددددددددداتهدا لضددددددددددددددمدان االرتبدا  بدالبرامج الفرايدة األر عدة الجدديددة 

األمم المتحدة، وتحقيق المسدددددددداهمة المتوقعة من المشددددددددرو  في كل  لموئل
 برنامج فرعي؛

نقل منهجية إدارة النقدية لضدمان صدرف أموال المشداريع المسدتلمة   - 2
لتلك المشداريع في الوقت المناسدب. أما الودائع غير المسدتخدمة في نهاية 

 دوالر؛ 200 000فقد بلألت أقل من  2020عام 

سددددددددُيجري عملية وضددددددددع قوائم لموظفي المشدددددددداريع الرئيسدددددددديين في  - 3
 .2021 عامالر عين األولين من 

 زال هذه التوصية قيد التنفيذ.“وال ت 

يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يقوم موئددل األمم المتحدددة بمددا يلي: )أ( إجراء 
تددددريدددب في مجدددال التوايدددة بددداإلدارة المركزيدددة للموارد لتمكين موظفي 
المكاتب القطرية من اكتسدددداب المهارات والمعارف الوزمة لتنفيذ اإلدارة 

إعددداد سددددددددددددددجددل للمخدداطر المركزيددة للمخدداطر بشددددددددددددددكددل فعددال؛ و )ب( 
لمبددادا موئددل األمم المتحدددة التوجيهيددة المتعلقددة بدداإلدارة المركزيددة   وفقدداً 

للمخاطر ووضددع موجز بجميع المخاطر الهامة واسددتراتيجيات التصدددي 
 للتخييف من المخاطر في تنفيذ المشاريع.

2016 A/72/5/Add.913فصل الثاني، الفقرة ، ال 

 قيد التنفيذ :الحالة

 يشير موئل األمم المتحدة إلى أن هذه التوصية توجد قيد التنفيذ.

https://undocs.org/ar/A/74/323/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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 لتنفيذ التوصيةاإلجراءات المتخذة  وصف موجز للتوصية

يدوصددددددددددددددي الدمدجدلدس بدددددددةن يدقدوم مدوئدددددددل األمدم الدمدتدحددددددددة بدمدددددددا يدلدي:   
اسددددددددددددددتراتيجيددات للتقليددل إلى أدنى حددد من تردداليف الخدددمددات  بلورة )أ(

؛ 2019-2014االسددددددددددددددتراتيجيدة للفترة االسددددددددددددددتشدددددددددددددداريدة وفقدًا لألهدداف 
جعل تقليل تراليف الخدمات االسددددتشددددارية إلى أدنى حد جزءًا من  )ب(

 إطار عمليات متابعة النتائج وتقديم تقارير بشةنها دوريًا.

2016 A/72/5/Add.9 23، الفصل الثاني، الفقرة 

 التنفيذقيد : الحالة

يعتبر موئل األمم المتحدة أن الخدمات االستشارية هي المنهجية المناسبة 
لتلبية االحتياجات المحددة للمشداريع، ويواصدل تقييم االحتياجات المسدتمرة 
الطويلة األجل للمشددددددداريع التي يتعين تلبيتها باسدددددددتخدام التعيينات المؤقتة 

دة المدة. وال تزال هذه التوصية ق أو  يد التنفيذ.المحد 

ز موئل األمم المتحدة رصدددددد تنفيذ المشددددداريع  يوصدددددي المجلس بةن يعزّ 
الممولة بموجب اتفاقات مشدروطة لضدمان تحصديل إيرادات بعد اسدتيفاء 
الشددددرو  وخفض مبل  االلتزامات في البيانات المالية. يوصددددي المجلس 

ز موئل األمم المتحدة رصدددددددددد تنفيذ المشددددددددداريع الممولة بمو  جب بةن يعزّ 
اتفاقات مشدددددددروطة لضدددددددمان تحصددددددديل إيرادات بعد اسدددددددتيفاء الشدددددددرو  

 وخفض مبل  االلتزامات في البيانات المالية.

2016 A/72/5/Add.9 74، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

الممّولة التي تتضددددددددمن  قام موئل األمم المتحدة بعملية رصددددددددد للمشدددددددداريع 
 التزامات مشروطة كل ثوثة أشهر. وتوجد هذه التوصية قيد التنفيذ.

يوصي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بمددددددددددددددددددددا يلي: )أ( ضمان 
تنفيذ برامج لبناء القدرات لجميع الموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات 

اإلقليمي؛ في مدددددا يتعلق بتعبئدددددة الموارد على الصددددددددددددددعيددددددين القطري و 
وضدددددددددددع مبادا توجيهية متعلقة بالسدددددددددددياسدددددددددددات وتعميمها على  )ب( و

المكداتدب اإلقليميدة والقطريدة على النحو المطلوب بموجدب إطدار النتدائج  
 لوستراتيجية المتصلة بالعوقات مع الجهات المانحة واإليرادات.

2017 A/73/5/Add.9 15، الفصل الثاني، الفقرة 

 نُفذت :الحالة

يقوم موئددل األمم المتحدددة بددالتنسدددددددددددددديق مع المددديرين اإلقليميين في تنفيددذ  
 اسدددددددددتراتيجية تعبئة الموارد المعتمدة للمجلس التنفيذي في تشدددددددددرين األول/

ويعتبر موئددل األمم المتحدددة هددذه التوصدددددددددددددديددة قددد ُنفددذت، . 2020أكتو ر 
وسدددددديقدم إلى مجلس مراجعي الحسددددددابات المسددددددتندات الداعمة للتحقق من 

 التوصية وإقفالها.

يوصددي المجلس بةن يكفل موئل األمم المتحدة قيام الفريق االسددتشدداري 
 للمشددداريع باسدددتعراض الجوانب الفنية والمالية لوثائق المشددداريع والموافقة
عليها قبل توقيع اتفاقات التمويل، على النحو المطلوب في سدددددددددددياسدددددددددددة 

 موئل األمم المتحدة المتعلقة باإلدارة القائمة على المشاريع.

2017 A/73/5/Add.9 19، الفصل الثاني، الفقرة 

 نُفذت :الحالة

مشدددداريع المنشددددةة، التي كان نائب المديرة حّلت لجنة اسددددتعراض البرامج/ال
. 2020التنفيذية رئيسددددًا لها، محل الفريق االسددددتشدددداري للمشدددداريع في عام 

وُقدمت جميع المشددددددددددددداريع إلى لجنة اسدددددددددددددتعراض البرامج/المشددددددددددددداريع في 
وُسجلت المحاضر المرتبطة بها. وقد نف ذ موئل األمم المتحدة   2020 عام

م هذا إلى  لية مراقبة لضدمان عدم اسدتمرا ر هذه الممارسدة السدابقة. وسديقد 
 مجلس مراجعي الحسابات للتحقق من التوصية وإقفالها.

يوصدددي المجلس بةن يكفل موئل األمم المتحدة إعداد الوثائق كلما كان 
 هناك نقل لألصول للتقليل من خطر فقدان األصول.

2017 A/73/5/Add.9 22، الفصل الثاني، الفقرة 

 نُفذت :الحالة

يعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصددية قد ُنفذت، وسدديقدم المسددتندات 
 الداعمة إلى مجلس مراجعي الحسابات للتحقق منها وإقفالها.

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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يوصددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بما يلي: )أ( ضددمان أن   
األموال للشددددددددركاء المنفّ ذين في الوقت المحدد بحيث يمكن  يتم صددددددددرف  

إنجاز األنشدددددددطة المقررة في الفترة المقررة؛ و )ب( وضدددددددع عملية قائمة 
على الوعي بالمخاطر تتعلق باإلجراء السددددريع للدفع للبلدان التي تشددددهد 
حدددداالت طوارا أو ذات األولويددددة العدددداليددددة، على النحو الددددذي اقترحدددده 

 الجمهورية العر ية السورية. المكتب القطري في

2017 A/73/5/Add.9 32، الفصل الثاني، الفقرة 

 ُنفذت :الحالة

وفقًا للتحسدددددددددددددينات المشدددددددددددددار إليها أعوه في تطبيق نهج النقد على اتفاقات  
المدفوعات المسددددددددددداهمة، فقد تحسدددددددددددنت القدرة على سدددددددددددن أحكام وشدددددددددددرو  

المنصددددددددوص عليها في اتفاقات التعاون. وقد تمكن موئل األمم المتحدة في  
 19- من اإلسدددددددددددددرا  في تتبع حاالت التصددددددددددددددي لجدائحدة كوفيدد  2020عام 

واألزمات اإلنسانية الطارئة األخرى. وسيقّدم موئل األمم المتحدة المستندات 
 إقفالها. الداعمة إلى مجلس مراجعي الحسابات للتحقق من التوصية و 

يوصدددددي المجلس بةن يكفل موئل األمم المتحدة قيام المكتبين القطريين 
في كولومبيدددا والبرازيدددل بمدددا يلي: )أ( إيجددداد مواقع خدددارجيدددة أكثر أمندددًا 
لتخزين نسدددددددددددخهما االحتياطية، بحيث يمكن للموظفين الوصدددددددددددول إليها 
 أثناء فترات الروارث؛ و )ب( وضددددع خطا السددددتعادة القدرة على العمل

 بعد الروارث واستمرارية تصريف األعمال.

2017 A/73/5/Add.9 44، الفصل الثاني، الفقرة 

 ُنفذت :الحالة

نقل موئل األمم المتحدة جميع البيانات الهامة إلى هذه السحابة خول الر ع  
ة التنظيميدة لألمم المتحددة،  ، كجزء من االسدددددددددددددتراتيجيد 2020األول من عدام 

بددعم من دائرة ترنولوجيدا المعلومدات واالتصدددددددددددددداالت في المكتدب. وقدد كدان 
.  19- ذلك عامًو رئيسديًا في السدماح باسدتمرار األعمال خول جائحة كوفيد 

ويعتبر موئل األمم المتحدة هذه التوصددددددددية قد ُنفذت، وسدددددددديقدم المسددددددددتندات 
 للتحقق من التوصية وإقفالها. الداعمة إلى مجلس مراجعي الحسابات 

يوصدددددددددي المجلُس موئل  األمم المتحدة ب نشددددددددداء هياكل إدارية ووضدددددددددع 
سدددياسدددات وإجراءات إدارية لترتيب المراكز الجديد لتوفير التوجيه بشدددةن 
اإلدارة اليوميددة لعمليددات المراكز في المكتددب اإلقليمي ألمريكددا الوتينيددة 

 ومنطقة البحر الراريبي.

2017 A/73/5/Add.9 51، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

 يعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية توجد قيد التنفيذ.

يوصدددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة باالمتثال لألمر اإلداري 
( من ST/AI/2013/4االسدتشداريين وفرادى المتعاقدين )بشدةن الخبراء  

خول اسددددددددددددددتخدددددام قددددائمددددة المرشددددددددددددددحين المقبولين في اختيددددار الخبراء 
االسددددتشدددداريين وفرادى المتعاقدين لضددددمان اختيار الخبراء االسددددتشدددداريين  

 وفرادى المتعاقدين ذوي الرفاءة والخبرة.

2017 A/73/5/Add.9 55، الفصل الثاني، الفقرة 

 نُفذت :الحالة

يواصددددددل موئل األمم المتحدة، من خول الخدمات االسددددددتشددددددارية اإلضددددددايية  
التي تقدمها وحدة الموارد البشدددرية في دائرة اإلدارة واالسدددتشدددارات واالمتثال،  

ع المديرين بشدددددددددددةن االسدددددددددددتخدام المناسدددددددددددب للموظفين الذين العمل مع جمي 
يسدددددددددددددتخددمون عقود األمداندة العدامدة لألمم المتحددة، وموظفي الخددمدات من  
خول كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة لخدمات  
المشددددددددداريع. ويعتبر موئل األمم المتحدة هذه التوصدددددددددية قد ُنفذت، وسددددددددديقدم 

داعمة إلى مجلس مراجعي الحسدددددددابات للتحقق من التوصدددددددية المسدددددددتندات ال 
 وإقفالها. 

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
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يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يقوم موئددل األمم المتحدددة بمددا يلي: )أ( التقيددد    
بسدددددددددياسدددددددددة اإلدارة القائمة على النتائج في ما يخص اإلبول من خول 
إدراج تحليوت لألطر المنطقيددة في تقدداريرهددا المرحليددة؛ و )ب( إعددداد 

ة ألنشددددددطتها بما يتماشددددددى مع برنامج العمل المعتمد خطا عمل سددددددنوي 
 لفترة السنتين.

2017 A/73/5/Add.9 59، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ: الحالة

”قدم موئل األمم المتحدة لمجلسددددددددددده التنفيذي تقرير الخطة االسدددددددددددتراتيجية 
مشددددددددددددددرو  إطدددددار النتدددددائج   :2023-2020المتحددددددة للفترة لموئدددددل األمم 

(HSP/EB.2020/9/Rev.1 في دورتدده الثددانيددة التي عقدددت في الفترة )
، وسدديقدم هذا التقرير بصددفة 2020تشددرين األول/أكتو ر  29إلى  27من 

سددددددنوية. وترفل لجنة اسددددددتعراض المشدددددداريع أن تتضددددددمن جميع مقترحات 
تحدة. ويرى موئل األمم المتحدة أن المشددددددددددداريع اإلطار المنطقي لألمم الم
 “.2021 عامهذا األمر قيد التنفيذ وسيكتمل في 

يوصدددددددددي المجلُس موئل األمم المتحدة ب جراء تحليل كامل للسدددددددددجوت 
المتصدددددددددددلة بالمنل، وتحديدًا للحاالت التي الحظها المجلس. وفي إطار 

د الوضددددددددددددددع الحدد  الي هددذا التحليددل، ينبألي لموئددل األمم المتحدددة أن يحدددّ 
للمبال  المسددددددددددل مة إلى الشددددددددددركاء المنفّ ذين والواردة عن طريق االتفاقات 
المشدددددروطة، وأن يجري اسدددددتعراضدددددًا لمسدددددةلة امتثال االتفاقات الموقعة، 
وحسدددددددددددددب االقتضددددددددددددداء، أن يطلب رد الموارد التي ُوفّ رت في إطار تلك 

 االتفاقات، وأن يصحّ ل سجوت المعاموت المحاسبية.

2018 A/74/5/Add.9 21، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

واصددددددل موئل األمم المتحدة إتمام اإلغوف المالي لجميع المنل التي أُغلقت  
، وهو ما شدمل اسدتعراضدًا للمبال  المسدتحقة القبض  2020عمليًا خول عام 

شدددطبها. و دأ اسدددتعراض جميع اتفاقات التعاون من  غير القابلة للتحصددديل و 
، وسددددُينجز االسددددتعراض بحلول  2020أجل منل الشددددركاء المنفّ ذين في عام 

 التنفيذ.  . وال تزال هذه التوصية قيد 2021حزيران/يونيه   30

يوصددددددي المجلس موئل األمم المتحدة بتقييم انطباف أحكام اضددددددمحول 
 القيمة على حسابات السلف.

2018 A/74/5/Add.9 22، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

موئل األمم المتحدة بصددددددددددددددد إنجاز اسدددددددددددددتعراض كامل التفاقات التعاون مع 
الشدركاء المنفّ ذين، وسديسدّن جميع عمليات الشدطب المنطبقة. ومن المتوقع أن 

 التنفيذ.  . وال تزال هذه التوصية قيد 2021حزيران/يونيه   30بحلول  ُينجز ذلك  

يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يضددددددددددددددع موئددل األمم المتحدددة إطددارًا ومنهجيددة 
يكونان  67/226السدددترداد التراليف بالرامل وفقًا لقرار الجمعية العامة 

ع الوحدددات التددابعددة للريددان و ددةن يوافي مراكزه قددابلين للتطبيق في جمي 
 ومكاتبه بمعلومات بشةن تطبيق تلك المنهجية.

2018 A/74/5/Add.9 42، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

المشددددددددددددددار إليه الذي يةخذ موئل األمم المتحدة علمًا بقرار الجمعية العامة 
يطلدب من منظمدات األمم المتحددة الحرص على أال تددعم موارد الميزانيدة 
العادية أو الموارد غير المخصدصدة الألرض لمؤسدسدة موئل األمم المتحدة 

، 2020أنشددددطة  مشدددداريع الصددددناديق االسددددتئمانية المخصددددصددددة. وفي عام 
ب جميع تردداليف الخددد مددات عمددل موئددل األمم المتحدددة على أن ُتحتسددددددددددددددد 

المشددددتركة للمشدددداريع المخصددددصددددة على المشددددرو  المعني كترلفة مباشددددرة. 
ُنفّ ذت هذه التوصدددددددددددددية تنفيذًا جزئيًا. سددددددددددددديقوم موئل األمم المتحدة في  وقد
بتقييم الخيدددارات المتددداحدددة لتمويدددل مكددداتدددب الهيكدددل الميدددداني   2021 عدددام

 اإلقليمية والمتعددة األقطار من خول تخصددددددديص التراليف التي سدددددددُتدرج
 في اتفاقات المساهمات في المستقبل. وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/RES/67/226
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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يوصددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة ب دراج وثائق مفصددددددددلة   
لرل مشددرو  في نظام المحاسددبة واالسددتحقاقات الخاصددة بالمشدداريع من 

 أجل دعم تنفيذها ودعم التقدم المحرز ييه.

 قيد التنفيذ :الحالة

لنظام أوموجا. وسدددددددددُتنجز إدارة  2ل األمم المتحدة تنفيذ التوسدددددددددعة  بدأ موئ 
. وال تزال هذه 2021 عامشدددددددؤون الشدددددددركاء المنفّ ذين في الر ع الثاني من 

 التوصية قيد التنفيذ.

يوصددددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بتحسددددددددددين الضددددددددددوابا 
ثدة المحدددة في الفقرة  السدددددددددددددديداسددددددددددددددة  من 36المتعلقدة بدالمعلومدات المحدد 

 المتعلقة باإلدارة القائمة على المشاريع.

2018 A/74/5/Add.9 54، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

لنظام أوموجا. وسدددددددددُتنجز إدارة  2بدأ موئل األمم المتحدة تنفيذ التوسدددددددددعة  
. وُتعتبر هذه 2021 عامشدددددددددؤون الشدددددددددركاء المنفّ ذين في الر ع الثاني من 

 التوصية قيد التنفيذ.

يوصدددددددددددي المجلس بةن ُيدرج موئل األمم المتحدة في نظام المحاسدددددددددددبة 
المدة و/أو تقييمات واالسدتحقاقات الخاصدة بالمشداريع تقييمات منتصدف 

 نهاية المشرو  بالنسبة لجميع مشاريعه.

2018 A/74/5/Add.9 62، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

  2 تجاوزت هذه التوصية وحدُة إدارة شؤون الشركاء المنفّ ذين ضمن التوسعة 
أوموجا المخطا لها، التي تتطلب اسددددددددتعراضددددددددًا لإلمكانيات الوظييية  لنظام 

الترميلية المطلو ة في نظام المحاسدددددبة واالسدددددتحقاقات الخاصدددددة بالمشددددداريع  
لرصدددددد أنشدددددطة التقييم. وال تزال هذه التوصدددددية قيد التنفيذ ريثما يتم تشدددددأليل  

 وحدة إدارة شؤون الشركاء المنفّ ذين ضمن نظام أوموجا بالرامل. 

يوصددددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بتحسددددددددددين الضددددددددددوابا 
ثدة المحدددة في الفقرة  من السدددددددددددددديداسددددددددددددددة  36المتعلقدة بدالمعلومدات المحدد 

 المتعلقة باإلدارة القائمة على المشاريع.

 ُنفذت :الحالة

”قدددم موئددل األمم المتحدددة إلى مجلسددددددددددددددده التنفيددذي التقريرين التدداليين عن 
تشددددددددددددددرين   29إلى  27انيدة التي عقددت في الفترة من التقييم في دورتده الثد 

 :2021األول/أكتو ر 

لموئل  تقرير المديرة التنفيذية عن التقييم النهائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية
 (HSP/EB.2020/23/Add.1) 2019-2014األمم المتحدة للفترة 

 2019-2014تددددددقدددددديدددددديددددددم الددددددخددددددطدددددددة االسدددددددددددددددددددتددددددراتدددددديددددددجدددددديدددددددة لددددددلددددددفددددددتددددددرة 
(HSP/EB.2020/INF/6) 

وترفل لجنة اسددددددتعراض المشدددددداريع أن تتضددددددمن جميع المشدددددداريع المقدمة 
رصددد التمويل للتقييم الخارجي، وفقًا لسددياسددة تقييم المشدداريع التي وضددعها 

 موئل األمم المتحدة.

وسددددددددددددديقّدم موئل األمم المتحدة المسدددددددددددددتندات الداعمة إلى مجلس مراجعي 
 الحسابات للتحقق من التوصية وإقفالها.

المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بتحديث أدلته الداخلية، يوصددددددي 
مثل سددددياسددددة اإلدارة القائمة على المشدددداريع والمبادا التوجيهية المتعلقة 
بنظام المحاسددددبة واالسددددتحقاقات الخاصددددة بالمشدددداريع ودليل هذا النظام، 

 قيد التنفيذ :الحالة
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من أجل تحديد واضددددددل لنظام أوموجا وتوسددددددعاته باعتبارها النظام الذي   
 لدعم لمختلف المهام التي يضطلع بها الريان.يقدم ا

2018 A/74/5/Add.9 67، الفصل الثاني، الفقرة 

من المقرر أن يشدددددددددأّلل موئل األمم المتحدة وحدة إدارة شدددددددددؤون الشدددددددددركاء 
ذين ضددددددددددددددمن التوسددددددددددددددعددددة  في الر ع الثدددداني من لنظددددام أوموجددددا  2المنفددددّ 

 . وُتعتبر هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عام

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن يقوم موئدل األمم المتحددة بد جراء اسددددددددددددددتعراض 
 للمصروفات المتعلقة بالمشاريع التي يقودها أو يدعمها االستشاريون.

2018 A/74/5/Add.977ل الثاني، الفقرة ، الفص 

 ُنفذت :الحالة

يقوم موظفو إدارة البرامج في موئل األمم المتحدة باسدددددددددددتعراض وتصدددددددددددديق 
جميع النفقات المتصددلة بالمشدداريع لضددمان الرقابة المالية وفقًا للنظام المالي 
والقواعد المالية لألمم المتحدة. وسددددددددددددديقّدم موئل األمم المتحدة المسدددددددددددددتندات 

 مراجعي الحسابات للتحقق من التوصية وإقفالها. الداعمة إلى مجلس  

يوصددي المجلس بةن يطلب موئل األمم المتحدة، في إطار االسددتعراض، 
 إعادة تصنيف نفقات السفر وتصحيل سجوت العمليات المحاسبية. 

2018 A/74/5/Add.9 78، الفصل الثاني، الفقرة 

 ُنفذت :الحالة

عمل موئل األمم المتحدة مع دائرة إدارة الميزانية والصددددددناديق في المكتب 
إلصدددددددار إجراء تشددددددأليلي موحد لضددددددمان تسددددددجيل تراليف سددددددفر الخبراء 

نظام أوموجا. ويعتبر موئل األمم االسدددددددتشددددددداريين على نحو صدددددددحيل في  
المتحدة أن هذه التوصدددددية قد ُنفذت، وسددددديقدم المسدددددتندات الداعمة للتحقق 

 من التوصية وإقفالها.

يوصددددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بتعزيز التدابير الرامية 
إلى تحديد المصدددددروفات وإعادة تصدددددنيفها وتحديد نطاف وتواتر عمليات 

 ح.المراقبة بوضو 

2018 A/74/5/Add.9 79، الفصل الثاني، الفقرة 

 ُنفذت :الحالة

وفقًا للتوصددددددية السددددددابقة، و عد تنفيذ إجراءات التشددددددأليل الموحدة بشددددددةن سددددددفر 
الخبراء االسددددددتشدددددداريين، ال ينبألي أن يكون هناك شددددددر  إلدخال تعديوت في  

واصددل موئل األمم المتحدة رصددد أي طلبات للتسددوية من أجل  المسددتقبل. وسددي 
تعزيز إجراءات التشدددددددددددددأليدددل الموحددددة. ويعتبر موئدددل األمم المتحددددة أن هدددذه 
 التوصية قد ُنفذت، وسيقدم المستندات الداعمة للتحقق من التوصية وإقفالها. 

يوصدددددددددددددي المجلس بةن يقوم المكتب اإلقليمي ألمريكا الوتينية ومنطقة 
البحر الراريبي بمواءمة عملية إعداد خطا السدددددددددددددفر الفصدددددددددددددلية لمركز 
مكسدددددددددددددديكو مع األحكددام المحددددة في دليددل إجراءات دورة المشدددددددددددددددداريع 

 لضمان منل اإلذن الموئم بالسفر. 2017 لعام

2018 A/74/5/Add.9 87، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :ةالحال

سديسدتمر  ، وهو ما 19- جائحُة كوفيد   2020تجاوزت هذه التوصدية في عام 
. وال يزال سدفر الموظفين مقيدًا للألاية. وتجدر اإلشدارة إلى  2021 حتى عام 

لنظام   2أن تنفيذ وحدة إدارة شددددددددؤون الشددددددددركاء المنفّ ذين ضددددددددمن التوسددددددددعة 
للسدفر المزمع القيام به. وُتعتبر  أوموجا سديسدهل رصدد حلقات العمل المقبلة 

 هذه التوصية قيد التنفيذ بناء على المناسبات المبّينة. 

يوصددددددددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة ب عداد خطة شددددددددددددددراء 
سددددددنوية شدددددداملة للفترات المقبلة، في أنسددددددب وقت ممكن و ةقصددددددى قدر 

المتحدددة ممكن من الدددقددة، وفقددا للنظددام المددالي والقواعددد المدداليددة لألمم 
ودليل مشدددتريات األمم المتحدة، مع األخذ في االعتبار مكاتبه اإلقليمية 

 ومكاتبه القطرية ومراكزه.

 ُنفذت :الحالة

في  2021 عدامالسددددددددددددددنويدة لأكمدل موئدل األمم المتحددة تقدديم خطدة الطلدب  
. وسددددددددترون هذه عملية سددددددددنوية مسددددددددتمرة. ويعتبر موئل األمم 2021 عام
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  2018 A/74/5/Add.9 المتحدة أن هذه التوصدددددية قد ُنفذت، وسددددديقدم المسدددددتندات الداعمة للتحقق  95، الفصل الثاني، الفقرة
 من التوصية وإقفالها.

يوصدددي المجلس بةن يوضدددع على كل مسدددتوى من المسدددتويات اإلدارية 
مدل، وفقدًا للمبدادا التوجيهيدة لموئدل األمم المتحددة فهرس مخداطر شددددددددددددددا

 لتنفيذ اإلدارة المركزية للمخاطر التي وضعتها المنظمة.

2018 A/74/5/Add.9 107، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ: الحالة

 التنفيذ.يعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية توجد قيد 

يوصددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة بتيسددير إعداد كل مكتب 
من مكاتبه اإلقليمية للوثائق المتعلقة بالمخاطر والتحقق منها، مما يتيل  
رؤية أشمل للصعو ات وعوامل الخطر التي تؤثر على المناطق والسبل 

 الرفيلة بالحد من المخاطر المحلية.

2018 A/74/5/Add.9 108، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ: الحالة

نّوه موئل األمم المتحدة إلى أن تنفيذ الهيكل الميداني مسددددددددددددددتمر. وال تزال 
 هذه التوصية قيد التنفيذ.

يوصدددددددددددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة، في ما يتعلق بمكتب 
ريو دي جددانيرو، ببددذل الجهود الوزمددة إلبرام اتفدداف إيجددار موقع مركز 

 من قبل الطرفين، وفقًا للشرو  المطلو ة.

2018 A/74/5/Add.9 115، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

 د قيد التنفيذ.يعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية توج

يوصدددددددي المجلس بةن يسدددددددتعرض موئل األمم المتحدة النفقات المتعلقة 
بمدفوعات اإليجار السدددددددابقة إلى معهد بيريرا باسدددددددوس التابع لبلدية ريو 

 دي جانيرو ويوضل األساس القانوني للمدفوعات.

2018 A/74/5/Add.9116صل الثاني، الفقرة ، الف 

 قيد التنفيذ :الحالة

م أي مسددتندات داعمة في هذا الصدددد. ومع أخد تقرير األمين العام  لم تقد 
في االعتبار، الذي يمكن أن يفهم منه أن تنفيذ التوصدددددددددية ال يزال جاريًا، 

 ف ن هذه التوصية تعتبر قيد التنفيذ.

المتحدة بتحسدين رصدد اإلجازات يوصدي المجلس بةن يقوم موئل األمم 
السدددددددددددنوية للموظفين لضدددددددددددمان أن ُتطلب جميع اإلجازات ويوافق عليها 

 المشرفون قبل أخذها.

2018 A/74/5/Add.9 127، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

 التوصية توجد قيد التنفيذ. يشير موئل األمم المتحدة إلى أن هذه

يوصددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة باسددتعراضددات دورية في 
الوقدددت المنددداسددددددددددددددددب لنظدددام اإلجدددازات لتحدددديدددد الغيدددابدددات والقيدددام، عندددد 

 االقتضاء، بخصم مبال  مقابلة لها من المرتبات الشهرية للموظفين.

2018 A/74/5/Add.9 128، الفصل الثاني، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

 يعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية توجد قيد التنفيذ.

يوصي المجلس بةن تضع إدارة موئل األمم المتحدة  لية مناسبة لرفالة 
تب خدمات الرقابة الداخلية من أجل تنسددددددددددديق أفضدددددددددددل بين الريان ومك

 اإلبول الرامل والشامل عن حاالت الألش والألش المفترض.

 ُنفذت :الحالة

عمددل موئددل األمم المتحدددة بجددد مع مكتددب خدددمددات الرقددابددة الددداخليددة في 
في جميع جواندب عمليدات مراجعدة الحسددددددددددددددابدات التي أجراهدا.  2020 امعد 
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  2018 A/74/5/Add.9 ويعتبر موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية قد ُنفذت، وسيقدم المستندات  132، الفصل الثاني، الفقرة
 الداعمة إلى مجلس مراجعي الحسابات للتحقق من التوصية وإقفالها.

االعتراف وضدددع ضدددوابا كايية لوتفاقات القابلة لإلنفاذ قانونًا لري يتم 
محاسدددبيًا بالتبرعات بشدددكل صدددحيل خول نفس السدددنة التي تصدددبل فيها 

 االتفاقات ملزمة؛

2019 A/75/5/Add.9،  19الفقرة 

 ُنفذت :الحالة

وضددددع موئل األمم المتحدة سددددلسددددلة من ضددددوابا الرقابة لضددددمان االمتثال 
االعتراف باإليرادات المنصددددددددوص عليه في المعايير المحاسددددددددبية لشددددددددر   

الدددوليددة للقطددا  العددام. ويعتبر موئددل األمم المتحدددة أن هددذه التوصدددددددددددددديددة 
ُنفذت، وسدددددددديقدم المسددددددددتندات الداعمة إلى مجلس مراجعي الحسددددددددابات  قد

 للتحقق من التوصية وإقفالها.

نردددا يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يمتثدددل المكتبدددان القطريددان في سددددددددددددددري ال
وأفألانسددددددددددددتان، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي آلسدددددددددددديا والمحيا الهادا، 
لسددددياسددددة الشددددركاء المنفّ ذين بتمديد اتفاقات التعاون والتعديوت المتعلقة 
بها، قبل تاريخ انتهاء صدددددددددددددوحيتها، مما يؤدي إلى تفادي وجود فترات 

 غير مشمولة باالتفاف.

2019 A/75/5/Add.9،  55الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بةن يكفدل المكتبدان القطريان في كمبوديا وجمهورية 
الو الديمقراطية الشدددعبية، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي آلسددديا والمحيا 

فع األقسدددددددددا  في الوقت المحدد للشدددددددددركاء الهادا، صدددددددددرف األموال ود
 المنفّ ذين وفقًا لوتفاقات.

2019 A/75/5/Add.9 56، الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
ب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددب 

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

مهورية يوصددددددي المجلس بةن ترفل المكاتب القطرية في أفألانسددددددتان وج
الو الديمقراطية الشددددعبية والفلبين، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي آلسدددديا 
والمحيا الهادا، الوفاء بالمواعيد النهائية لتحقيق المنجزات المسدتهدفة، 
إلى جانب دفع األقسدددددددددددددا  في الوقت المحدد، من أجل تحسدددددددددددددين تنفيذ 

 المشاريع مع الشركاء المنفّ ذين، كما هو مخطا.

2019 A/75/5/Add.9 ، 57الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق الضرورات  
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل
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يوصدددددددددي المجلس بةن يتخذ المكتب القطري في سدددددددددري النرا والمكتب   
ة على المدفوعات اإلقليمي آلسيا والمحيا الهادا تدابير للموافقة السليم

المسدددددة للشدددركاء المنفّ ذين وفقًا للشدددرو  اإللزامية لوتفاف، والتي ينبألي  
 تلقيها قبل تقديم طلبات الدفع أو عند تقديمها.

2019 A/75/5/Add.9 ، 58الفقرة 

 قيد التنفيذ: الحالة

بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات  يوحظ موئدل األمم المتحدددة
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 ية قيد التنفيذ.. وال تزال هذه التوص2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بددددةن يتخددددذ المكتددددب القطري في الفلبين والمكتددددب 
اإلقليمي آلسدددديا والمحيا الهادا، مع مقر موئل األمم المتحدة، التدابير  
الوزمة لضددددددمان مراجعة الحد األقصددددددى لمبال  االتفاقات التي تبرم مع 

 المجتمع المحلي وتحديدها بوضوح في صك رسمي.

2019 A/75/5/Add.9،  77الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق الضرورات  
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصدددددددددي المجلس بةن يصددددددددددر المكتب القطري ألفألانسدددددددددتان والمكتب 
وجيهية اإلقليمي آلسدددددددددددديا والمحيا الهادا وثيقة رسددددددددددددمية توفر مبادا ت 

لألفراد الدذين تتعداقدد معهم كيداندات غير تدابعدة لألمم المتحددة، من أجدل 
 كفالة سومة عملية التوظيف التي تقوم بها هذه الريانات.

2019 A/75/5/Add.9،  88الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 التنفيذ. . وال تزال هذه التوصية قيد2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يقوم المكتددب القطري ألفألددانسددددددددددددددتددان والمكتددب 
اإلقليمي آلسدددددددددددددديددا والمحيا الهددادا برصدددددددددددددددد الريددان غير التددابع لألمم 

 المتحدة، لرفالة قيامه بعملية التوظيف على النحو السليم. 

2019 A/75/5/Add.9، 108 الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصدددددددددددددي المجلس بةن يكفل المكتب القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي 
آلسدددددددددددددديا والمحيا الهادا، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

التي يقدمها تحقيق االمتثال في الوقت المناسددددددب بخصددددددوص الخدمات 
المتعداقددون األفراد في مدا يتعلق بدالمنجزات المسددددددددددددددتهددفدة المتفق عليهدا  

 وفق جداول زمنية بموجب العقود.

2019 A/75/5/Add.9،  119الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

الجددة توصدددددددددددددديددات يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معدد 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل
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جلس بةن يكفل موئل األمم المتحدة أن يجري حسداب العمل يوصدي الم  
اإلضدددددددددددافي ك جازة تعويضدددددددددددية وأجر إضدددددددددددافي وفقًا للتعميم اإلعومي 

UNON/IC/2015/07   والتعليمات السارية األخرى، واالمتثال لجدول
 العمل الرسمي الذي يضعه مركز عمل نيرو ي.

2019 A/75/5/Add.9،  150الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات المدددديرة 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصدددددي المجلس بةن يقوم موئل األمم المتحدة باسدددددتعراض وتصدددددحيل 
حاالت الحسدددددددابات الخاطئة في ما يتعلق باإلجازة التعويضدددددددية، وأجور 

يحة، واألجور التي العمل اإلضددددافي المحسددددو ة وفق جداول غير صددددح
 تتجاوز المعدالت المقررة.

2019 A/75/5/Add.9،  151الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
المالية وترتيب أولوياتنا  مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا 

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددي المجلس بةن ينظم موئل األمم المتحدة وقت اسددددددددتراحة الألداء 
أيام الجمعة بألرض ضدددددددمان حسددددددداب العمل اإلضدددددددافي على النحو  في

 الصحيل.

2019 A/75/5/Add.9،  152الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن يسددددددددددددددتعرض موئدل األمم المتحددة كميدة العمدل 
إلضدددددددددددددافي في الشدددددددددددددهر، مع التركيز على الرميات التي تتجاوز الحد ا

سدددددددددداعة، وأن يشددددددددددتر  الحصددددددددددول على موافقة  40المسددددددددددموح به وهو 
 استثنائية في كل مرة يجري فيها تجاوز هذا الحد األقصى.

2019 A/75/5/Add.9،  153الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
ولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األ

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصدددددددددددي المجلس بةن يبذل المكتب اإلقليمي آلسددددددددددديا والمحيا الهادا 
جهودًا إلجراء طلبددات اإلجددازات السددددددددددددددنويددة والموافقددة عليهددا في الوقددت 
المناسددب من خول نظام أوموجا، بحيث ُتمنل الموافقة لإلجازة السددنوية 

 قبل استخدامها.

2019 A/75/5/Add.9،  164الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق الضرورات  
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل
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يوصدددددددددددي المجلس بةن يقوم المكتب اإلقليمي آلسددددددددددديا والمحيا الهادا   
ت دورية في بتحسدين عملية الرصدد في نظام أوموجا، وإجراء اسدتعراضدا

الوقت المناسددب لإلجازات السددنوية للموظفين، وذلك لتجنب طلب إجازة 
 سنوية والموافقة عليها بعد استخدامها.

2019 A/75/5/Add.9،  165الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 .. وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ2021 عامل

يوصدددددددددي المجلس بةن يحدد موئل األمم المتحدة تفويضدددددددددات السدددددددددلطة 
للموظفين من خول البوابة اإللرترونية لتفويض السددددددلطة، عمًو بنشددددددرة 

، وأن يقوم بتسوية أي اختوف ُيلحظ ST/SGB/2019/2األمين العام  
 نظام أوموجا.في األدوار المسندة في 

2019 A/75/5/Add.9،  175الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-ضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق ال
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن ُيعددل موئدل األمم المتحددة األدوار التي تنطوي 
تصدددددددددال األمني على تضدددددددددارب بما يتمشدددددددددى مع دليل عمل موظفي اال

ودليل األدوار في نظام أوموجا، وذلك امتثاال للفصددددددددددل الصددددددددددحيل بين  
 الواجبات.

2019 A/75/5/Add.9،  183الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  مجلس  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

األمم المتحدة ب جراء اسددددددددتعراضددددددددات  يوصددددددددي المجلس بةن يقوم موئل
دوريددددة لألدوار في نظددددام أوموجددددا وفق مددددا يرد في اإلجراءات التقنيددددة 
المتعلقة بترنولوجيا المعلومات واالتصددددداالت لمراقبة الوصدددددول إلى نظم 

 األمانة العامة لألمم المتحدة، حسب االقتضاء.

2019 A/75/5/Add.9،  184الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
ئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لمو 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يقوم موئددل األمم المتحدددة بتحددديددث المعلومددات 
الواردة في تقرير نظدام أوموجدا عن المعددات وفقدًا لددليدل االسددددددددددددددتعراض 

ديددد الموقع ، مع تحدد SC119العددام إلدارة الممتلرددات في نظددام أوموجددا 
 و/أو المستخدم المسؤول لرل بند.

2019 A/75/5/Add.9،  195الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
المالية وترتيب أولوياتنا  مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا 

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2019/2
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المعدات يوصددددي المجلس بةن يكون الموظف المكلف بالمسددددؤولية عن   
 التشأليلية موظفًا في موئل األمم المتحدة.

2019 A/75/5/Add.9،  196الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
ية وترتيب أولوياتنا  مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المال
. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد

المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 
 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بةن يتخذ مقر موئل األمم المتحدة تدابير لرصددددددددددددددد 
سددددددددليم لرسددددددددملة أصددددددددناف الممتلرات والمنشدددددددد ت والمعدات التسددددددددجيل ال

والتصددددددددرف فيها، اعتبارًا من الوقت الذي يسددددددددتلم ييه الرياُن األصددددددددول 
للمعلومات المبّينة في مذكرة التسليم المقابلة أو عند الموافقة على  ووفقاً 

 التصرف فيها.

2019 A/75/5/Add.9،  207الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصدددددي المجلس بةن ينظر موئل األمم المتحدة في اسدددددتهوك أصدددددوله 
عندما تصددددددددبل جاهزة لوسددددددددتخدام، عمو بمبدأ اإلنجاز الوارد في دليل 

طا  العام بشدددةن األمم المتحدة التوجيهي للمعايير المحاسدددبية الدولية للق
من المعددايير المحدداسددددددددددددددبيددة  17من المعيددار  71مبدددأ اإلنجدداز والفقرة 
 الدولية للقطا  العام.

2019 A/75/5/Add.9،  208الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

ات يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديدد 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

بةن ينسق موئل األمم المتحدة مع المقر بشةن اإلنهاء يوصى المجلس  
التدريجي لمنهجية الترلفة القياسددددددددددية ومواءمة المحاسددددددددددبة مع متطلبات 
المعدايير المحداسددددددددددددددبيدة الددوليدة للقطدا  العدام لتقييم أصددددددددددددددول الممتلردات 

 والمنش ت والمعدات.

2019 A/75/5/Add.9،  215الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات  المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن ينسددددددددددددددق موئدل األمم المتحددة مع المقر إلجراء 
اسدتعراض منتظم للقيم المتبقية لألصدول بوجه عام وألصدوله المسدتهلرة 

تحدد بالرامل التي ال تزال قيد االسددددددتخدام على وجه الخصددددددوص، وأن 
على النحو المناسددددددب عمرها النافع وقيمها المتبقية، على النحو المقرر 

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطا  العام. 17في إطار المعيار 

2019 A/75/5/Add.9،  217الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

دة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات يوحظ موئدل األمم المتحدد 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 وصية قيد التنفيذ.. وال تزال هذه الت 2021 عامل

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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يوصددددددددددددددي المجلس بةن يتولى المكتب القطري لسددددددددددددددري النرا والمكتب   
اإلقليمي آلسددددددديا والمحيا الهادا تقييم وتحديد التصدددددددرف في المركبات 
الثوث التي لم يقرر لها أن تخصدص لمشداريع فورية. وفي هذا التقييم،  

 ينبألي أيضًا إدراج المركبة التي اسُتهلرت بالرامل.

2019 A/75/5/Add.9،  237الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق الضرورات  
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

ن المكتب القطري لسدددددددددري النرا والمكتب  يوصدددددددددي المجلس بةن يحسدددددددددّ 
المتخذة لضددددددددددددمان أن ترون  اإلقليمي آلسدددددددددددديا والمحيا الهادا التدابير 

المركبات التي تنتظر االسدددددددتخدام في حالة جيدة. وهذا يعني الصددددددديانة 
المناسددددددددددددددبة، التي ينبألي أن تشددددددددددددددمل عمليات الفحص الروتينية العامة 

 للمركبات، والتخزين الموئم.

2019 A/75/5/Add.9،  238الفقرة 

 قيد التنفيذ :لةالحا

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
األولويدددات  المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددي المجلس بةن يعزز موئل األمم المتحدة رصددددد إجراءات الدفع، 
وذلددك لتجنددب تعليق المدددفوعددات بسددددددددددددددبددب عدددم وجود الوثددائق المحددددة 

 بوصفها شروطًا مسبقة.

2019 A/75/5/Add.9،  247الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
م المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األم

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددددددددددددي المجلس بدةن يقوم المكتدب القطري للفلبين والمكتدب اإلقليمي 
آلسدددديا والمحيا الهادا ب ضددددفاء الطابع الرسددددمي على اسددددتخدام أماكن 

 المتحدة.العمل التي توفرها منظمة األغذية والزراعة لألمم 

2019 A/75/5/Add.9،  258الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيدفي العمل وفق  
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

يوصددددي المجلس بةن يحسددددن المكتب القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي 
يجار، بالشدراكة مع برنامج  آلسديا والمحيا الهادا عملية رصدد عقود اإل

األمم المتحدددة اإلنمددائي، من أجددل إنفدداذ هددذه العقود على نحو سددددددددددددددليم 
الوقت المناسددددددددددددددب، مع تجنب أي أوجه عدم اتسدددددددددددددداف ييما يتعلق  وفي

 باستخدام المرافق.

2019 A/75/5/Add.9،  267الفقرة 

 نفيذقيد الت  :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
األولويدددات المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل
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يوصددددددددددي المجلس بةن يكفل المكتب اإلقليمي آلسدددددددددديا والمحيا الهادا   
االمتثال في الوقت المناسدددددددددددددب لمتطلبات السدددددددددددددفر في مهام رسدددددددددددددمية، 

سدددديما الموافقة الصددددادرة في الوقت المناسددددب قبل بدء السددددفر وتقديم  وال
ر بعد إتمام السدددددفر المذكور، بما في ذلك تقارير عن مصدددددروفات السدددددف

 تسجيل االستثناءات من تلك المتطلبات.

2019 A/75/5/Add.9،  281الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا    مجلس مراجعي الحسددددددابات

. وقد جعلت 19-في العمل وفق الضرورات التشأليلية خول جائحة كوفيد
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل

اجتمدداعددات اللجنددة يوصددددددددددددددي المجلس بددةن يعقددد موئددل األمم المتحدددة 
المعنيددة بترنولوجيددا المعلومددات واالتصدددددددددددددددداالت دوريددًا من أجددل تحقيق 
دة فدددي نشددددددددددددددددرة األمددديدددن الدددعدددددددام  األهدددددددداف والدددمدددقددددددداصددددددددددددددددددددد الدددمدددحدددددددد 

ST/SGB/2003/17 .واختصاصات اللجنة 

2019 A/75/5/Add.9،  292الفقرة 

 قيد التنفيذ :الحالة

يوحظ موئدل األمم المتحدددة بقلق أننددا لم نتمكن من معددالجددة توصدددددددددددددديددات 
مجلس مراجعي الحسددددددابات بفعالية بسددددددبب قيودنا المالية وترتيب أولوياتنا  

. وقد جعلت 19-ل جائحة كوفيدفي العمل وفق الضرورات التشأليلية خو
المدددديرة التنفيدددذيدددة لموئدددل األمم المتحددددة هدددذا األمر ضددددددددددددددمن األولويدددات 

 . وال تزال هذه التوصية قيد التنفيذ.2021 عامل
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 المرفق الثالث 
 2022الهيك  التنظيمي وتوزيع الوفا ف لعام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واالدارةالتوجيه التنفيذي 

 

 شعبة البرامج اإلقليمية

العم  بفعالية على   :4البرنامج الفرعي 
 منع ةدوث األزمات الحضرية 

 تقرير السياسات أجهزة 
 

   موجز الوفا ف ةسب البرنامج الفرعي 
 6 أجهزة تقرير السياسات

 35 التنفيذي واإلدارةالتوجيه 
 25 1البرنامج الفرعي 
 29 2البرنامج الفرعي 
 33 3البرنامج الفرعي 
 33 4البرنامج الفرعي 

 44 دعم البرامج
 205   المجموا

 

 المفتاح:
 _ برنامج العمل

 المجال الوظيفي ---
 د ب: الدعم البرنامجي
 م  : الميزانية العادية

 أ م   ل: أموال المؤسسة العامة الألرض

   موجز الوفا ف ةسب البرنامج الفرعي 
 69 أموال المؤسسة العامة الألرض )أ م   ل(

 75 الميزانية العادية )م  (
 61 الدعم البرنامجي )د ب(

 205 المجموا 
 

 د ب  م ا أ م ا غ
 5-ف 1 4-ف 1 2-مد 1
   1-مد 1
   3-ف 1

 

 د ب  م ا أ م ا غ
 5-ف 3 4-ف 1 1-مد 1
 4-ف 2  3-ف 1
 ر م 1  ر م 2

 

 د ب  م ا أ م ا غ
 5-ف 1 4-ف 1 1-مد 1
 4-ف 2  3-ف 1
 3-ف 1  ر م 1
   

 

 د ب  م ا أ م ا غ
 5-ف 2 - 1-مد 1
 ر م 1  3-ف 1
   ر م 1

   

   

 

 د ب م ا أ م غ م
 م ف و 1 5-ف 1 2-مد 1
 ر م 6 2-ف 1 5-ف 1
  ر م 4 ر م 2
   
   
   
   
   

 

 د ب  م ا أ م ا غ
 ر م  3 4-ف 3 4-ف 1
  3-ف 3 ر م 3
  2-ف 1 
  ر م 1 
   
   

 

 د ب  م ا أ م غ م
 - 1-مد 1 5-ف 1
  4-ف 1 4-ف 1
  3-ف 1 3-ف 1
  ر م 1 
   
   
   

 

 د ب  م ا أ م غ م
 4-ف 1 4-ف 2 5-ف 2
 ر م 1  ر م 2
   
   
 
   
   
   

 
 

 د ب  م ا أ م ا غ
 4-ف 1 4-ف 2 4-ف 1
 ر م 2 3-ف 3 ر م 2
   
   
      

 
 

 د ب  م ا أ م ا غ
 - 5-ف 2 4-ف 1
  3-ف 1 ر م 1
  ر م 2 
   
   

 
 

 د ب  م ا أ م ا غ
 - 5-ف 2 1-مد 1
  4-ف 2 4-ف 1
  3-ف 2 
  2-ف 2 
  ر م 4 

 
 

 د ب  م ا أ م ا غ
 - 2-مد 1 -
  1-مد 1 
  5-ف 1 
  4-ف 1 
  3-ف 2 
  2-ف 1 
  ر م 4 

 

 االدارة واالمتثال 
 د ب  م ا أ م ا غ

 4-ف 5 5-ف 1 1-مد 1
 3-ف 3 4-ف 3 4-ف 3
 2-ف 2 3-ف 1 3-ف 5
 م ف و  1 ر م  2 ر م  8

 ر م  9  
 

 مكتب نيويورك 
 د ب  م ا أ م ا غ

 - 1-مد 1 4-ف 1
  5-ف 1 
  ر أ 2 
   

   
   
   

 

 المديرة تنفيذية 
 و أ   1 :م ا

 أمانة الهيئات االدارية 
 د ب  م ا أ م ا غ

 - 1-مد 1 3-ف 1
  3-ف 1 

  ر م 3 
 

 مكتب المديرة التنفيذية 
 د ب  م ا أ م ا غ

 5-ف 1 5-ف 1 2-مد 1
 4-ف 3 ر م  1 1-مد 1
 3-ف 2  5-ف 2
 م ف و  1  4-ف 4
 ر م  5  3-ف 1
   2-ف 1
   ر م  4

 

 التنفيذية  ةنا ب المدير 
 أ   م 1 :أ م ل م

 دعم البرامج 

 الحلول العالميةشعبة 
 

تعزيز االجراءات   :3البرنامج الفرعي 
 المتعلقة بالمناخ 

تعزيز الرخاء   :2البرنامج الفرعي 
 المشترك 


