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 تصدير 
، سيعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة( على تحقيق رؤيته الجريئة  2023على مدار عام  

والطموحة المتمثلة في "نوعية حياة أفضل للجميع في عالم آخذ في التحضر"، والعمل مع الدول األعضاء والشركاء لبناء 
كقوة تحويلية إيجابية   التحضر لصمود ومستدامة. ويعزز موئل األمم المتحدة  مدن ومجتمعات شمولية وآمنة وقادرة على ا 

 لألشخاص والمجتمعات، من خالل الحد من انعدام المساواة والتمييز والفقر. 
قوة الخطة كإطار قوي لتوجيه العمل المعياري   2023- 2020وقد أظهر استعراض منتصف المدة للخطة الستراتيجية للفترة  

موئل األمم المتحدة مع التمكين من التكيف مع الظروف المتطورة. وبينما يخرج العالم من جائحة مرض فيروس والتنفيذي ل 
)كوفيد  األقل مسؤولية 19- كورونا  الحضر هم  ففقراء  الحضرية.  المناطق  في  المنهجية  التفاوتات  أكبر  (، نرى بوضوح 

غير   جه تآكل شواطئ البحر وتزايد الطلب على الطاقة وتأثيراا واألكثر ضعفاا. وتعد المدن بؤرة للتحديات البيئية، إذ توا 
متناسب من الكوارث المتكررة. وبينما يواجه موئل األمم المتحدة هذه التحديات، ُتصمم الميزانية الواردة في هذه الوثيقة  

 والتشغيلي. لتحقيق الستقرار في تمويله األساسي، مع ضمان التوازن والتكامل المناسبين للعمل المعياري  
لمن هم أبعد ما يكون عن    محسنة وللتنمية الحضرية المستدامة أثر تحفيزي على التنمية، إذ أنها توفر ظروفاا معيشية  

التغيير الجتماعي  المستدامة عبر  التنمية  إلى مدن فعالة، يقود خطة  الذي يفضي  التخطيط،  الجيد  الركب. والتحضر 
تصادي. وباإلضافة إلى ذلك، يوفر التحول الحضري المستدام فرصة للعمل مع جميع والثقافي وحماية البيئة والنمو الق

 جرت العادة على استبعادهم من هذه العمليات. ويجب أن نتحرك اآلن.   ن أنواع الجهات الفاعلة، ول سيما الذي 
تجابة بكفاءة للحالت الناشئة في  تمّكن موئل األمم المتحدة من تنفيذ وليته بفعالية والس  2023والميزانية المقترحة لعام  

 جميع مجالت برنامج عمله.

 مهد شريفميمونة  )توقيع(
 المديرة التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
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 2021وأداء البرنامج لعام    2023الخطة البرنامجية المقترحة لعام  

 التوّجه العام -أولا 
 والمعلومات األساسية الوليات   -ألف 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل( هو البرنامج المسؤول في منظومة األمم المتحدة عن شؤون   -1
الحضرنة والمستوطنات البشرية المستدامة. ويقدم الموئل الدعم إلى الدول األعضاء في مجال تنمية المدن والمستوطنات 

ي على الصعد العالمي واإلقليمي والوطني والمحلي. ويتوّلى أيضا  البشرية المستدامة بواسطة عمله المعياري والتنفيذ
وتنسيق أعمال الرصد وتقديم التقارير المتصلة بالتقدم المحرز عالميا في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة والهدف  قيادة  

قررات الجمعية العامة،  من أهداف التنمية المستدامة. ويستمد البرنامج وليته من األولويات المحددة في قرارات وم  11
( الذي أنشأت الجمعية بموجبه مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية، والقرار  29- )د 3327القرار ومنها 

معية بموجبه مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )الموئل(. ثّم غّيرته الجمعية العامة،  الذي أنشأت الج  32/162
من  56/206بقرارها   اعتبارا  المتحدة(  األمم  )موئل  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  لُيصبح  كانون   1، 

، الذي حددت بموجبه هيكال إداريا جديدا للبرنامج، يتألف  73/239. واعتمدت الجمعية العامة القرار  2002الثاني/يناير  
 عضوا، ولجنة الممثلين الدائمين.  36من جمعية موئل األمم المتحدة، ومن المجلس التنفيذي الذي يضم 

يق -2 الذي  الدعم  أصحاب ويهدف  وقدرات  المستويات  جميع  على  الحكومات  قدرات  تطوير  إلى  البرنامج  ّدمه 
الرئيسيين   الحضرية  المصلحة  التنمية  ألغراض  الفعلية  واألنشطة  والخطط  السياسات  وتنفيذ  صياغة  على  اآلخرين 

للتعا البرنامج العادي  التقني وحساب األمم المستدامة. وُيقدم هذا الدعم أيضاا من خالل تنفيذ المشاريع في إطار  ون 
 المتحدة للتنمية.

 2023الستراتيجية والعوامل الخارجية لعام  -باء
  70في المائة من السكان في المدن. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى    56على مستوى العالم، يعيش   -3

دي والعشرين. غير أّن التفاوتات ، لتبقى بذلك الحضرنة من أبرز التجاهات في القرن الحا2050في المائة بحلول عام  
اإلقليمية والتفاوتات الجتماعية والسياسية ل تزال تؤثر على المستفيدين من الحضرنة. ومع ذلك، تشهد المناطق األقل  

في المائة تقريبا من النمو الحضري الذي يتم إلى حد كبير دون تخطيط وفي ظروف عصيبة من حيث    90نموا نسبة  
، بينما تشهد العديد من المدن في أجزاء أخرى من العالم نموا سلبيا وتقلصا في عدد السكان. ويؤجج  القدرات والموارد

النمو الحضري العشوائي توّسع المستوطنات العشوائية واألحياء الفقيرة، مما يؤدي بالحواضر إلى أن تشهد ارتفاعا في  
  1,6سورة التكلفة. فعلى الصعيد العالمي، يعيش أكثر من  مستويات الفقر وأوجه التفاوت، وغيابا للمساكن الالئقة المي

بليون شخص في مساكن غير مالئمة، ويعيش أكثر من بليون شخص في أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية. ومن 
  281بحسب التقديرات إلى    2020المسائل المهمة بالنسبة لبرنامج العمل مسألة المهاجرين الذين يصل عددهم في عام  

 هاجر دولي، يعيش معظمهم في مناطق حضرية وغالباا في ظروف صعبة. مليون م
ومستويات التفاوت والستبعاد المرتفعة هي اتجاهات مستفحلة في المناطق الحضرية؛ والتفاوت في الدخل في   -4

ؤراا ساخنة  زيادةا بالنسبة ألكثر من ثلثي سكان العالم. وُتشّكل المدن أيضاا ب  1980المناطق الحضرية قد شهد منذ عام  
في المائة من إجمالي الطاقة    80إلى    60للتحديات البيئية والتحديات المتصلة بالطاقة، حيث تستهلك المدن ما بين  

  70في المائة من انبعاثات غازات الحتباس الحراري العالمية، وتستخدم ما يزيد على    70الموّلدة في العالم، وُتصدر  
ان المناطق الحضرية الفقراء، الذي يعيشون في المناطق المعرضة للمخاطر ونقص  في المائة من الموارد. ويتحّمل سك

الخدمات، أسوأ العواقب الناجمة عن الكوارث المرتبطة بتغير المناخ، وعن األزمات الطبيعية واألزمات التي يتسبب فيها 
الهي19-اإلنسان. وقد زادت جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد التفاوتات  القائمة في جميع األقاليم  ( من حّدة  كلية 

https://undocs.org/ar/A/RES/3327(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/3327(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/3327(XXIX)
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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والمناطق الحضرية، حيث يتأثر فقراء المدن تأثرا غير متناسب بسبب البيئات المزدحمة التي تعاني من نقص الخدمات. 
ومن شأن دعم النُّهج المنفَّذة على مستوى المدن بأسرها، والموّجهة نحو تهيئة األماكن العامة، أن تسهم في تحسين 

ية داخل جميع المستوطنات وفي الحد من جوانب الحرمان داخل مواقع محددة. وستحصل الحكومات الظروف المعيش
المحلية على الدعم من أجل الستثمار في البتكارات المالية الجتماعية والقتصادية والمؤسسية التي تحقق النتعاش 

ضع ميزانيات وأطر مالية أكثر مرونة تتيح تقديم الجتماعي والقتصادي المستدام. وستتيح الشراكات الدعم للمدن في و 
الخدمات وبلوغ التنمية القتصادية على المستوى المحلي. وسُتعَطى األولوية لمسألة مساعدة المدن على إعادة تشكيل 

 حلول التخطيط الحضري األكثر استدامة وتكامالا، ودعمها بالبتكار والتكنولوجيا لتصبح أكثر معافاة مرونة.
مدفوعة بالخطة الستراتيجية    2023تزال استراتيجية موئل األمم المتحدة لتنفيذ الخطة البرنامجية في عام  ول   -5

إلى أنها تظل إطاراا قوياا    (HSP/OECPR.2021/2). وقد خلص استعراض منتصف المدة للخطة  2023- 2020للفترة  
هيكل التنظيمي الجديد، الذي وضع في أوائل عام  لالنتعاش وخارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومّكن ال

، من زيادة التساق عبر العمل المعياري والتنفيذي لموئل األمم المتحدة وزيادة تكامل البرنامج، وهو ما أدى إلى  2020
اريع تحقيق نتائج مقابل المزيد من الحصائل عبر البرامج الفرعية، على النحو المبين بالتفصيل في استعراض حافظة مش

 . (HSP/EB.2021/19/Add.1)موئل األمم المتحدة 
وباإلضافة إلى ذلك، ما فتئت البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة تبتكر أدوات لتسريع التكامل بين العمل  -6

األمم  ، سيواصل موئل  2023المعياري والتنفيذي للموئل، مما يزيد من األثر الذي تحدثه المنظمة ويسرعه. وفي عام  
 المتحدة النهوض بالبرامج الرئيسية التالية: 

”مدن أهداف التنمية المستدامة“، الذي يهدف إلى السير قدماا بالتنفيذ الشامل ألهداف التنمية المستدامة  (أ)
على المستوى المحلي، وذلك من خالل دعم المدن في تطوير بيانات موثوقة، وإجراء تخطيط قائم على األدلة وتنفيذ 

 تحويلية )المساهمة في جميع البرامج الفرعية(؛مشاريع 
على الصمود من أجل فقراء المناطق الحضرية“، الذي يعمل  ”نحو النهوض: مستوطنات بشرية قادرة   (ب)

لالستفادة من الستثمارات الواسعة في إيجاد التكيف الحضري والقدرة على الصمود أمام تغّير المناخ في البؤر الساخنة  
 ؛( 3و 1عالجة قضايا عدم المساواة المكانية )المساهمة بشكل رئيسي في البرنامجين الفرعيين من العالم، وفي م

: تعزيز اآلثار اإليجابية للهجرة إلى المناطق الحضرية“، الذي يدعم السلطات ”مدن شاملة للجميع (ج)
)المساهمة بشكل رئيسي في البرنامجين المحلية والوطنية في تهيئة بيئات حضرية شاملة وغير تمييزية لجميع الناس  

 (؛ 4و 1الفرعيين 
”أحياء ومجتمعات شاملة وحيوية“، الذي يدعم التجديد الحضري للبلدات والمدن بهدف التغلب كذلك  (د)

 ؛( 3و  1على عدم المساواة المكانية )المساهمة بشكل رئيسي في البرنامجين الفرعيين 
دعم التحول الرقمي في الحضرنة المستدامة )المساهمة  ”مدن ذكية يكون محورها األشخاص“، الذي ي (ه)

 (2و   1في البرنامجين الفرعيين  بشكل رئيسي 
عام   -7 القضايا  2023وفي  لمعالجة  عملية وحصيلة  بوصفه  الجتماعي  اإلدماج  تبسيط  البرنامج  سيواصل   ،

شباب. وسيواصل موئل األمم المتحدة  الشاملة المتعلقة بالنساء والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال وال
تعزيز نهجه البرنامجي الرامي إلى عدم ترك أحد خلف الركب، وذلك بالتركيز على البعد المكاني لالستبعاد وعلى آليات 
التهميش الذاتية التعزيز، ومن ثم مساعدة الحكومات على توفير الخدمات األساسية واإلسكان والمنافع العامة في أكثر 

حرماناا داخل المدن. وسيظل المجالن الموضوعيان لموئل األمم المتحدة، وهما المرونة والسالمة الحضرية،    المناطق
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شاملين في توجيه األطر واألدوات ومواد بناء القدرات، وفي وضع القواعد، واقتراح المعايير والمبادئ، وتبادل الممارسات  
تطوير واختبار هذه األدوات، سيتم بشكل منهجي إشراك شبكات  الجيدة بشأن قضايا اإلدماج الجتماعي. ومن أجل  

المياه،  لمرافق  المشغلة  الجهات  لشراكات  العالمي  والتحالف  األراضي،  استغالل  لوسائل  العالمية  الشبكة  مثل  عالمية 
التخطيط والتصميم  وشبكة المدن القادرة على الصمود، والشبكة العالمية للمدن األكثر أمانا، والشبكة العالمية لمختبرات  

 الحضريين، والشبكة العالمية لألماكن العامة. 
ومن أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء على نحو أفضل، وإشراك قطاعات جماهيرية أوسع، سيعزز موئل  -8

اء القدرات األمم المتحدة مبادرات بناء القدرات، ورقمنة األدوات، وبرامج التعلم اإللكتروني. وتوفر استراتيجية الموئل لبن
، إطارا  2020من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، والتي اعتمدها مجلسه التنفيذي في عام  

واضحا لتيسير زيادة تنسيق النتائج واتساقها ورصدها، وتحسين تقديم الخدمات بشأن بناء القدرات إلى الدول األعضاء  
 ل زيادة األثر والكفاءة في استخدام الموارد. والحكومات المحلية، وذلك من أج

وسيواصل موئل األمم المتحدة الستفادة من خبرته في تنفيذ البرامج والمشاريع الواسعة النطاقة على المستوى   -9
المحلي والوطني واإلقليمي من أجل إنارة السبيل أمام العمل في مجال التعاون التقني، والحرص على أن يكون لهذا  

ثير ملموس في حياة المستفيدين منه. وكان الموئل قد وضع على مدى السنوات مجموعة واسعة من المشاريع العمل تأ
المتنوعة التي ينصّب التركيز فيها إلى حد كبير على تكامل برامج الحضرنة المستدامة، وكذلك على أنشطة تمتد من  

 نزاعات.وال التصّدي لألزمات إلى إعادة اإلعمار والتأهيل بعد الكوارث
وسيضطلع الموئل، بفضل دوره التحفيزي كمركز للمعارف وكجامع للشركاء، بأنشطة الدعوة والتصال والتوعية   -10

فيما يتعلق بمواضيع البرامج الفرعية األربعة كلها، وسيحشد الدعم العام والدعم السياسي. وسيواصل استغالل المنابر 
اليوم   الدعوية والمعرفية، بما في ذلك موقعه الشبكي، العالمية الرئيسية مثل  ومنصة الخطة الحضرية، والجتماعات 

 . 2023العالمي للمدن، واليوم العالمي للموئل، والمؤتمرات الوزارية اإلقليمية، وجمعية موئل األمم المتحدة لعام 
التنسيق في منظومة األمم المتحدة لشؤون الحضرنة والمستوطنات البش -11 رية وسيواصل الموئل، بصفته جهة 

المستدامة، رصد التجاهات العالمية وتقديم تقارير عنها، وتقديم األدلة الالزمة من أجل تقرير السياسات. وسيواصل  
موئل األمم المتحدة تطوير منصة الخطة الحضرية، واإلطار العالمي للرصد الحضري، وتعريف تشغيلي متفق عليه 

، سيتواصل إحراز تقّدم في نشر تكنولوجيات 2023. وفي عام  للمناطق الحضرية، وأدوات متخصصة للتحليل المكاني
جمع البيانات وتحليلها، وعرضها بطريقة بصرية، وفي إدارة المعلومات. وسيواصل موئل األمم المتحدة أيضاا دعم الدول  

إلبالغ عن  األعضاء والجهات المعنية األخرى في اإلبالغ عن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، بما في ذلك في إطار ا
 أهداف التنمية المستدامة )الستعراضات الوطنية والمحلية الطوعية( ونحو الخطط العالمية األخرى. 

، من شأن النتائج المزمعة لموئل األمم المتحدة أن تدعم أنشطة الدول األعضاء المتعلقة 2023وبالنسبة لعام   -12
هذه النتائج واألنشطة المزمعة ما يلي: )أ( مساعدة الحكومات   والتعافي منها. وتشمل  19-باإلدارة السمتمرة لجائحة كوفيد  

الحكومات في دعم زيادة الحصول على المياه والصرف الصحي والسكن الالئق، )ب( الدعوة إلى منع عمليات اإلخالء،  
ية. وسيقدم  )ج( قياس الهشاشة المكانية والحد منها، )د( إعداد استراتيجيات التخطيط الحضري وبرامج المرونة المحل

موئل األمم المتحدة أيضاا الخدمات الستشارية والحلول المبتكرة ومجموعات المعارف لدعم الدول األعضاء نحو التعافي 
الجتماعي والقتصادي المستدام، مع القيام أيضاا بمعالجة تغير المناخ، بتوجيه من موجز السياسات الذي أعده األمين 

 ي عالم حضري.ف  19- العام بشأن جائحة كوفيد
وتجسيداا ألهمية التحسين المستمر والستجابة لحتياجات الدول األعضاء، عّمم موئل األمم المتحدة الدروس   -13

. ويشمل ذلك استمرار طرائق  19-المستفادة وأفضل الممارسات المتعلقة بتعديل وتكييف برنامجه بسبب جائحة كوفيد
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أمكن ذلك من أجل الدعم التقني واجتماعات أفرقة الخبراء، مما يمّكن من  عقد الجتماعات الفتراضية والمختلطة حيثما  
توسيع نطاق المشاركة وتطوير التدريب عبر اإلنترنت لستكمال األدوات القائمة لموئل األمم المتحدة برفقاء التعلم الرقمي  

 عبر اإلنترنت. 
العالمي -14 المستويات  الكيانات األخرى على  بالتعاون مع  واإلقليمي والوطني والمحلي، سيواصل    وفيما يتعلق 

موئل األمم المتحدة تعاونه الوثيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية والجهات الفاعلة اإلقليمية األخرى، من قبيل منظمة  
 التعاون والتنمية في الميدان القتصادي )بشأن السياسات الحضرية الوطنية(، والبنك الدولي، والتحاد األوروبي )بشأن

تركيز  على  المتحدة  األمم  موئل  وسيحافظ  اإلقليمية.  اإلنمائية  المصارف  عن  فضالا  الحضرية(  التعافي  على   هأطر 
 الشراكات مع السلطات المحلية ورابطاتها وشبكات المدن من أجل دعم الجهود البلدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الت، سيواصل موئل األمم المتحدة التعاون مع الحكومات المحلية  وفيما يتعلق بالتنسيق والتواصل فيما بين الوك -15
واإلقليمية ورابطاتها ومع شبكات المدن، وإدارة الشؤون القتصادية والجتماعية، واللجان القتصادية اإلقليمية التابعة 

والقطاع الخاص، واألوساط   لألمم المتحدة، والشراكات مع المنظمات الشعبية، والمؤسسات، والمؤسسات المالية الدولية، 
األكاديمية. وسيعزز موئل األمم المتحدة شراكاته الستراتيجية مع وكالت األمم المتحدة األخرى، بالستناد إلى استراتيجية 

 التنمية الحضرية المستدامة على نطاق المنظومة واألطر التعاونية الخاصة بكل وكالة. 
المتحدة تعزيز  وسعياا إلى تحقيق تكامل أقوى لالستدام -16 التنمية الحضرية، سيواصل موئل األمم  البيئية في  ة 

لشؤون   السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  مع  المتحدة  األمم  موئل  وسيتعاون  للبيئة.  المتحدة  األمم  برنامج  مع  تعاونه 
حد من مخاطر الكوارث،  الالجئين، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب األمم المتحدة لل

وبرنامج األغذية العالمي، ومجلس رؤساء البلديات المعني بالهجرة، وشبكة المدن المرنة، من أجل إدماج التنمية الحضرية  
المستدامة في القدرة على الصمود والستجابة اإلنسانية، والتعافي الحضري. وسيتعاون موئل األمم المتحدة مع منظمة  

نظمة األمم المتحدة للطفولة على رصد خدمات المياه والصرف الصحي، ودمج العتبارات الصحية  الصحة العالمية وم
 في عمله التخطيطي.

وسيتعاون أيضاا مع نظام المنسق المقيم لتحسين دمج القضايا الحضرية والُنهج اإلقليمية من خالل التقييمات  -17
 ن في مجال التنمية المستدامة. القطرية المشتركة وصياغة إطار عمل األمم المتحدة للتعاو 

 إلى افتراضات التخطيط التالية:  2023وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، تستند خطة عام   -18
الموارد الخارجة عن الميزانية غير المخصصة الغرض لتنفيذ العمل المقرر وتحقيق    منتوّفر ما يكفي   (أ)

 المنجزات المستهدفة؛ 
 ؛ 2030جديدة وبخطة التنمية المستدامة لعام  ال تظل البلدان ملتزمة بالخطة الحضرية  (ب )
الستمرار في تلقي طلبات من الحكومات الوطنية والمحلية للحصول من الموئل على المشورة في مجال   (ج )

 السياسات وعلى المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ سياساتها وخططها واستراتيجياتها في المجال الحضري؛ 
والبيانات والمعلومات الحضرية لصياغة السياسات، مع توافر اآلليات المالئمة لرصد  استخدام المؤشرات   (د )

 األثر وتقييمات األداء؛ 
التي ينفذ موئل األمم المتحدة فيها برامج كبيرة، على الظروف السياسية والقتصادية   ستحافظ البلدان،  (ه)

 والجتماعية التي تمّكن من تنفيذ البرامج والمشاريع.
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دمج ُنهج جديدة لتنفيذ الوليات التي ُوضعت    2023ن ذلك ممكناا، تواصل الخطة البرنامجية لعام  وحيثما يكو  -19
  2023. وفي الوقت نفسه، تفترض الخطة البرنامجية لعام  19-استجابة لتغير الظروف التشغيلية المرتبطة بجائحة كوفيد

الل النهج المعمول به سابقاا. وأي تعديالت على  أن تلك الظروف التشغيلية قد تحسنت وهي تسمح بتنفيذ الولية من خ
إطار   عنها ضمن  اإلبالغ  وسيتم  والوليات  والستراتيجيات  األهداف  مجمل  نطاق  ستكون ضمن  المزمعة  المنجزات 

 المعلومات عن أداء البرنامج.
ئجه، حسب القتضاء، ويدمج موئل األمم المتحدة منظوراا جنسانياا في أنشطته التشغيلية ومنجزاته المستهدفة ونتا -20

لضمان سالمة المرأة وإدماجها في المدن من خالل استخدام إطار النتائج الستراتيجية وخطة العمل والسياسة الجنسانية، 
. وعالوة على ذلك، يقدم الفريق الستشاري المعني بالقضايا 2023-2020اللذان يتماشيان مع الخطة الستراتيجية للفترة  

للمديرة التنفيذية بشأن أفضل السبل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التنمية الحضرية    الجنسانية المشورة
المستدامة من خالل برامج الموئل األساسية. وسيواصل موئل األمم المتحدة في دعم الدول األعضاء بأدوات ضمن  

تنّفذ سياسات   السياسات والتشريعات والتخطيط والتمويل حتى  متكاملة وشاملة في مجالي األراضي واإلسكان،  مجال 
للهدفين   المتداخلة  المجالت  وتعالج  للجميع  الحيازة  أمن  وتحّسن  جنسانياا  منظوراا  التنمية   11و  5تدمج  أهداف  من 

 المستدامة.
ه، وتمشياا مع استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة، سيواصل موئل األمم المتحدة العمل مع شركائ -21

للمكفوفين ومجموعة   العالمي  التحاد  ذلك  في  األمم World Enabledبما  اإلعاقة. وسيضع موئل  ، إلدماج منظور 
المنظمة،  المتحدة تقييما شامال إلمكانية الوصول وخطة عمل سيكفال تعميم إدماج منظور اإلعاقة في جميع أعمال 

الرئيسية التي قد تتطلب معرفة الموظفين وتطوير قدراتهم،   وسيلقيا الضوء على الممارسات الجيدة، وسيحددا المجالت
والموارد والمساعدة التقنية. وستعمل خطة العمل على تعزيز إطار الضمانات البيئية والجتماعية المطبعة على جميع 

 المشاريع، وسُيدمج منظور اإلعاقة ليكون جزءا ل يتجزأ من كل مشروع ُيقدم للموافقة عليه. 
 2021البرنامج في عام  أداء   -جيم
 19-أثر جائحة كوفيد -دال

سيما المدن التي ُطلب منها تأخير الدعم التقني  على تنفيذ الوليات، ول  2021أّثر استمرار الجائحة حتى عام   -22
(، إذ ظل  4ألهداف التنمية المستدامة في إطار جميع البرامج الفرعية وخطط قدرة المدن على الصمود )البرنامج الفرعي  

. وُمنحت األولوية أيضاا للتوعية بالخطة الحضرية الجديدة وتطوير 19-التركيز على التعافي الفوري من جائحة كوفيد
اللجنة   مع  الوثيق  بالتعاون  الست،  الرسمية  المتحدة  األمم  لغات  بجميع  اإلنترنت  الصلة عبر  ذات  التدريبية  الدورات 

رات اللغة العربية، من أجل توسيع نطاق التوعية والوعي باإلمكانيات  القتصادية والجتماعية لغرب آسيا بالنسبة لدو 
التعافي من جائحة كوفيد المقابل أن تيسر  التقدم نحو    19-التحويلية للحضرنة المستدامة، والتي يمكنها في  وتسريع 

 أهداف التنمية المستدامة. 
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 الوليات التشريعية  -هاء
 الوليات الموكلة إلى البرنامج.ترد أدناه قائمة بجميع  -23

 قرارات الجمعية العامة  -1
 إنشاء مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية  ( 29-)د  3327

والمساعدة الدوليين في  التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية والتقارير الدورية عن التعاون   34/114
 مجال المستوطنات البشرية 

 إعمال الحق في السكن المالئم  42/146
 تقرير األمين العام عن البيئة والمستوطنات البشرية 53/242
 إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية  55/2

 إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة 25/2-إ.د
المتحدة   56/206 األمم  مركز  ووظيفة  ودور  ومركز  البشرية  المستوطنات  لجنة  ومركز  ولية  تعزيز 

 للمستوطنات البشرية )الموئل(
 المياه والصرف الصحي حق اإلنسان في الحصول على   64/292
 الصرف الصحي للجميع 67/291
 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1
 الخطة الحضرية الجديدة  71/256
 السياسات والبرامج المتصلة بالشباب 72/146
 دور المرأة في التنمية 72/234
تقرير عن أعمال الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأه رئيس لجنة الممثلين الدائمين لدى   73/726

العامة  الجمعية  بقرار  المتحدة( عمالا  األمم  )موئل  البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج 
72/226 

 2030القضاء على الفقر في الريف من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   74/237
للعمل،  مؤتمر األمم المتحدة بشأن استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي   75/212

 2028- 2018”الماء من أجل التنمية المستدامة“، 
 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة  75/221
والتنمية الحضرية المستدامة  تنفيذ نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان   75/224

 للمستوطنات البشرية )موئل األمم المتحدة(وتعزيز برنامج األمم المتحدة 

 المتحدةقرارات ومقررات جمعية موئل األمم  -2
 2023-2020الخطة الستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة  1/1
 والمستوطنات البشرية األكثر أمانا مبادئ توجيهية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المدن  1/2

https://undocs.org/ar/A/RES/34/114
https://undocs.org/ar/A/RES/34/114
https://undocs.org/ar/A/RES/42/146
https://undocs.org/ar/A/RES/42/146
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/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/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/73/726
https://undocs.org/ar/A/73/726
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
https://undocs.org/ar/A/RES/74/237
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
https://unhabitat.org/node/143120
https://unhabitat.org/node/143120
https://unhabitat.org/node/143121
https://unhabitat.org/node/143121
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مية المستدامة  تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة واألبعاد الحضرية لخطة التن  1/3
 2030لعام 

تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل دعم   1/4
 مستوطنات بشرية شاملة للجميع آمنة وصامدة ومستدامةمدن و 

 ترتيبات النتقال إلى هيكل اإلدارة الجديد لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 1/3المقرر 

 مقررات المجلس التنفيذي -3

، والموافقة على 2023–2020والخطة الستراتيجية للفترة    2019–2014تنفيذ الخطة الستراتيجية للفترة   2019/1
 2020برنامج العمل والميزانية لعام 

 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2019/2
تنفيذ األنشطة المعيارية والتنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك قرارات ومقررات   2019/3

 جمعية األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
للفترة   2020/3 ، والموافقة 2023-2020، والخطة الستراتيجية للفترة  2019-2014تنفيذ الخطة الستراتيجية 

لعام   الميزانية  العمل، ومشروع  برنامج  برنامج ا2021على مشروع  وتنفيذ  للمستوطنات  ،  المتحدة  ألمم 
البشرية إلصالح المنظومة اإلنمائية واإلدارة في األمم المتحدة، ومواءمة دورات التخطيط للبرنامج مع  

 عملية الستعراض الشامل للسياسات التي ُتجرى كل أربع سنوات
 الشؤون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2020/4
تنفيذ األنشطة المعيارية والتنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك قرارات ومقررات   2020/5

عام   في  للبرنامج  البرنامجية  األنشطة  التقارير عن  وتقديم  المتحدة،  األمم  موئل  وتنفيذ    2020جمعية 
 شطة التعاون التقني البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأن 

لعام   2021/1 الميزانية  ومشروع  العمل  برنامج  مشروع  للمستوطنات 2022حالة  المتحدة  األمم  برنامج  وتنفيذ  ؛ 
المنظومة   األمم  البشرية إلصالح  لموئل  التخطيط  دورات  ومواءمة  المتحدة  األمم  واإلدارة في  اإلنمائية 

 المتحدة مع عملية الستعراض الشامل للسياسات التي ُتعقد كل أربع سنوات 
ون المالية وشؤون الميزانية واإلدارة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك تحسين  الشؤ  2021/2

إدارته وسياساته وإجراءاته الداخلية واإلجراءات التي يتخذها لتعزيز الحماية من الستغالل الجنسي ومن 
 ان العملأي شكل آخر من أشكال الستغالل والنتهاك، ومن التحرش الجنسي في مك

تنفيذ األنشطة المعيارية والتنفيذية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك قرارات ومقررات   2021/3
واإل المتحدة،  األمم  موئل  في عام  جمعية  للبرنامج  البرنامجية  األنشطة  البرامج    2020بالغ عن  وعن 

الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني، وآخر المستجدات بشأن استجابة موئل األمم المتحدة  
 لجائحة مرض فيروس كورونا

للفترة   2021/6 الستراتيجية  الخطة  وتنفيذ  والميزانية،  العمل  التخطيط  2023- 2020برنامج  دورات  ومواءمة   ،
 للبرنامج مع عملية الستعراض الشامل للسياسات التي ُتعقد كل أربع سنوات

أنشطته  2021/7 عن  واإلبالغ  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة  األمم  لبرنامج  والتنفيذية  المعيارية  األنشطة  تنفيذ 
ية وأنشطة التعاون التقني، والجتماع ، وتنفيذ برامجه الفرعية وبرامجه الرئيس2021البرنامجية في عام  

 الرفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 

 

https://unhabitat.org/hspha1res3-enhancing-capacity-building-for-the-implementation-of-the-new-urban-agenda-and-the-urban
https://unhabitat.org/hspha1res3-enhancing-capacity-building-for-the-implementation-of-the-new-urban-agenda-and-the-urban
https://unhabitat.org/hspha1res4-achieving-gender-equality-through-the-work-of-the-united-nations-human-settlements
https://unhabitat.org/hspha1res4-achieving-gender-equality-through-the-work-of-the-united-nations-human-settlements
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/d1_transitional_arrangments.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/d1_transitional_arrangments.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K19/048/42/PDF/K1904842.pdf?OpenElement
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/01/arabic-decisions_of_eb.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/10/hsp-eb.2021-11_-_decisions_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/11/hsp-eb-2021-crp5_-rev3_1.pdf
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 توصيات لجنة الممثلين الدائمين -4
 2019تنفيذ القرارات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى، في أيار/مايو  1/1
-2020بشأن الخطة الستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة    1/1تنفيذ القرار   1/2

2023 
التقرير الرباعي السنوات الذي يصدره األمين العام عن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والجتماع الرفيع  1/3

المستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، والدورة الحادية عشرة  
 للمنتدى الحضري العالمي

 اإلدارةقرارات مجلس  -5

 التعاون بين األمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 19/4
 تعزيز مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية 19/11
والتشريع 20/6 السليمة  والسياسات  الممارسات  األهداف  أفضل  وبلوغ  المستدام  التحضر  لدعم  التمكينية  ات 

 اإلنمائية المتفق عليها دوليا 
 تعزيز إشراك المجتمع المدني في نظم اإلدارة المحلية  20/16
 المبادئ التوجيهية بشأن الالمركزية وتدعيم السلطات المحلية  21/3
حـوافز الـشراكة المـستدامة بـين القطـاعين العـام والخـاص بغيـة اجتـذاب اسـتثمارات كـبيرة مـن القطــاع الخــاص في   21/7

 مجــال إســكان ذوي الــدخل المنخفض 
 صندوق/آلية تمويل أفريقيا لمنع نشوء األحياء الفقيرة والرتقاء بها  21/8
 حقوق المرأة في األراضي والممتلكات والحصول على التمويل  21/9
 المستوطنات البشرية: آليات مالية تجريبية لإلسكان والبنى التحتية المناصرة للفقراء تعزيز مؤسسة الموئل و  21/10
 التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال المستوطنات البشرية  22/9
 دعم اإلسكان لمصلحة الفقراء  23/3
 التنمية الحضرية المستدامة من خالل الوصول إلى األماكن العامة الحضرية الجيدة 23/4
 مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة  23/8
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال القتصاد الحضري واآلليات  األنشطة المستقبلية   23/10

 المالية لالرتقاء بالمناطق الحضرية وتوفير اإلسكان والخدمات األساسية للفقراء في المناطق الحضرية
نمية الحضرية المستدامة من خالل توسيع نطاق الوصول العادل إلى األراضي واإلسكان والخدمات  الت  23/17

 األساسية والبنية التحتية
 ات األساسية الحضرية تعزيز عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن الخدم 24/2
 متابعة التنمية المستدامة من خالل الـسياسات الحـضرية الوطنية  24/5
 جعــل األحيــاء الفقــيرة جــزءا مــن التــاريخ: التحــدي العالمي 24/7
 ومحلية شاملة لتحقيق نقلة نوعية في استراتيجية اإلسكان العالمية  استراتيجيات إسكان وطنية 24/9

https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/hsp-oecpr.2021-8_-_outcomes_-_arabic.pdf
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9652&catid=439&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9652&catid=439&typeid=23
https://digitallibrary.un.org/record/663639?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/663639?ln=en
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9632&catid=441&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=9632&catid=441&typeid=23
https://digitallibrary.un.org/record/664631?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/664631?ln=fr
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5181&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5181&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5185&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5185&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5186&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5186&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5187&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5187&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5188&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=5188&catid=528&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=6701&catid=571&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/content.asp?cid=6701&catid=571&typeid=23
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9770_1_593693.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9770_1_593693.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9771_1_593694.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9771_1_593694.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9805_1_593761.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9805_1_593761.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9821_1_593826.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9821_1_593826.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9821_1_593826.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9821_1_593826.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
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تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خالل إيجـاد فـرص اقتصادية أحسن للجميع، مـع اإلشـارة بـصورة   24/11
 باب والبعد الجنساني خاصـة إلى الش

 األنشطة القطرية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  24/13
عم  من أجل د  2015بعد عام   مساهمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في خطة التنمية لما  25/1

 التنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية 
 تعزيز الملكية الوطنية والقدرة التشغيلية 25/2
 المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري والعمراني 25/6
 إصالحات الحوكمة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 25/7
 تعزيز األمان في المدن والمستوطنات البشرية 26/4
 ي بشأن اإلسكان المستدام والتنمية الحضرية عن طريق الهياكل التشاورية اإلقليميةالدعم التقني اإلقليم 26/5
 المنتدى الحضري العالمي 26/6
 تنمية المستوطنات البشرية في األرض الفلسطينية المحتلة  26/9

 قرارات المجلس القتصادي والجتماعي -6
 التنفيذ المنسق لخطة الموئل  2003/62
 المستوطنات البشرية 2017/24
 توفير السكن الميسور التكلفة ونظم الحماية الجتماعية للجميع من أجل معالجة مشكلة انعدام المأوى  2020/7
 تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة األمم المتحدة وبرامجها 2021/7

 

https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/12288_1_595220.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.6-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.6-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp-7-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp-7-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.8-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hspgc26crp.8-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp.9-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26-crp.9-english.pdf
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/24
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/24
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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 1البرنامج الفرعي  
 الحّد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات المحلية عبر التسلسل الريفي الحضري المّتصل

 قرارات الجمعية العامة 
 دور النقل وممرات النقل العابر في ضمان التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة 69/213

 دور األمم المتحدة في إدارة الشؤون القتصادية العالمية 71/327

 حق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي 74/141

 تحسين السالمة على الطرق في العالم 74/299

الســــياســــات والبرامج الشــــاملة للجميع الرامية إلى معالجة مشــــكلة انعدام المأوى، بما في ذلك في أعقاب مرض فيروس كورونا   76/133
 (19-)كوفيد
 2البرنامج الفرعي  

 تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق 
 العامة قرار الجمعية  

 دور األمم المتحدة في إدارة الشؤون القتصادية العالمية 71/327

 الحق في الخصوصية في العصر الرقمي 75/176

 قرارات مجلس اإلدارة

 التخطيط الحضري الشامل والمستدام ووضع مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي 24/3

 قرار جمعية موئل األمم المتحدة

 تعزيز الروابط الحضرية الريفية من أجل التحضر المستدام والمستوطنات البشرية المستدامة 1/5

 3البرنامج الفرعي  
 تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية 

 قرارات الجمعية العامة 
 الكوارث الطبيعية وقلة المنعة إزاءها 63/217

 المرور العابر الموثوق به والمستقر للطاقة ودوره في كفالة التنمية المستدامة والتعاون الدولي 67/263

 تعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة 69/225

ــتراتيجية موريشــــيوس لموا 73/228 ــاموا( واســ ــار ســ ــلة تنفيذ  متابعة وتنفيذ إجراءات العمل المعّجل للدول الجزرية الصــــغيرة النامية )مســ صــ
 برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية

 حماية المناخ العالمي لمنفعة األجيال البشرية الحالية والمقبلة 74/219

 الحد من مخاطر الكوارث 75/216

 تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا 75/218

 تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة 75/219

https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/69/213
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/74/141
https://undocs.org/ar/A/RES/74/141
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/76/133
https://undocs.org/ar/A/RES/76/133
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://undocs.org/ar/A/RES/75/176
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/74/299
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/71/327
https://undocs.org/ar/A/RES/63/217
https://undocs.org/ar/A/RES/63/217
https://undocs.org/ar/A/RES/67/263
https://undocs.org/ar/A/RES/67/263
https://undocs.org/ar/A/RES/69/225
https://undocs.org/ar/A/RES/69/225
https://undocs.org/ar/A/RES/73/228
https://undocs.org/ar/A/RES/73/228
https://undocs.org/ar/A/RES/74/219
https://undocs.org/ar/A/RES/74/219
https://undocs.org/ar/A/RES/75/216
https://undocs.org/ar/A/RES/75/216
https://undocs.org/ar/A/RES/75/218
https://undocs.org/ar/A/RES/75/218
https://undocs.org/ar/A/RES/75/219
https://undocs.org/ar/A/RES/75/219
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 قرارات مجلس اإلدارة
 المدن وتغير المناخ 22/3

 4البرنامج الفرعي  
 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها 

 الجمعية العامة قرارات  
 تعزيز اإلغاثة في حالة الطوارئ والتأهيل وإعادة اإلعمار في إطار التصدي لآلثار المدمرة التي أحدثها الزلزال في نيبال 69/280

 2030-2015إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  69/283

؛  73/139
 التي تقدمها األمم المتحدة في حالت الطوارئ تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية  74/118

 تقديم المساعدة إلى الالجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا 73/150

 اتخاذ إجراءات عالمية فعالة لمعالجة آثار ظاهرة النينيو 73/230

 اإلغاثة إلى مرحلة التنميةالتعاون الدولي في تقديم المساعدة اإلنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية، من مرحلة  74/115

 توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياا  74/160

 قرارات مجلس اإلدارة

 عات والكوارث الطبيعية والبشرية التقييم وإعادة اإلعمار في أعقاب النزا  20/17

 الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتأهب لها والوقاية منها والتخفيف من حدتها كمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة 23/18

 تعزيز دور موئل األمم المتحدة في الستجابة لألزمات الحضرية 26/2

 المنجزات المستهدفة  -واو
 قائمة بجميع المنجزات المستهدفة الشاملة للبرنامج. 1يورد الجدول   -24

 
 1الجدول 

 ، مصّنفة حسب الفئة والفئة الفرعية 2023- 2021المنجزات المستهدفة الشاملة للفترة  

 الفئة والفئة الفرعية

ــقــــــرر   ــمــــ الــــ
20 لـعـــــــام

21 

ــلـــــي  ــعـــ الـــــفـــ
20 لـعـــــــام

21 
ــقــــــــــــــرر   ــمــــــــــــ الــــــــــــ

 2022 لعام

ــقــــــرر   ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء -ألف      

 – 1 0 1 )عدد الوثائق( وثائق الهيئات التداولية    
ــتدامة  -1   ــرية المســ ــكان والتنمية الحضــ تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة لإلســ

)الموئل الثالث( وتعزيز برنامج األمم المتحدة للمســــــــــــــتوطنات البشــــــــــــــرية  
 1 1 1 1 )موئل األمم المتحدة( 

)عـدد الجتمـاعـات التي مـدة كـل منهـا ثالث    تقدديم الخددمدات الفنيدة لاجتمداعدات  
 29 17 19 7 ساعات( 

 اجتماعات:   
مجـــالس اإلدارة )جمعيـــة موئـــل األمم المتحـــدة والمجلس التنفيـــذي ولجنـــة   -2  

 26 12 16 4 الممثلين الدائمين( 

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/74/118
https://undocs.org/ar/A/RES/74/118
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/74/160
https://undocs.org/ar/A/RES/74/160
https://digitallibrary.un.org/record/664680?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/664680?ln=en
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9822_1_593827.pdf
https://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9822_1_593827.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26crp3-english.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2019/05/hsp-gc-26crp3-english.pdf
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 أنشطة التقييم -زاي 
 : 2023الّسبيَل أمام وضع الخطة البرنامجية المقترحة لعام    2021أنارت التقييمات التالية المنجزة في عام   -25

 تقييمات أجراها مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة: (أ)
نتائج التقييم على تصميم البرامج وإنجازها والتوجيهات المتعلقة تعزيز دور التقييم وتطبيق  ‘1’

 بالسياسات )مكتب خدمات الرقابة الداخلية( 
تقييم منع أشكال الستغالل والنتهاك الجنسيين والتصدي لهما من جانب موظفي أمانة  ‘2’

 لية( األمم المتحدة واألفراد ذوي الصلة، وجهود دعم الضحايا )مكتب خدمات الرقابة الداخ
 توليف تقييمي للتخطيط الستراتيجي )مكتب خدمات الرقابة الداخلية( ‘3’
 األمن السيبراني في مؤسسات منظومة األمم المتحدة )وحدة التفتيش المشتركة( ‘4’
للتعلم: نحو مزيد من التساق والتنسيق والتقارب  ‘5’ الداعمة  السياسات والبرامج  استعراض 

 )وحدة التفتيش المشتركة( 
المقدم من منظومة األمم المتحدة إلى البلدان النامية غير الساحلية لتنفيذ   استعراض الدعم ‘6’

 برنامج عمل فيينا 
 التقييمات التي أجراها موئل األمم المتحدة: (ب)

 تقييم أثر ونتائج الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي  ‘1’

 1 1 1 1 لجنة البرنامج والتنسيق  -3  
 1 1 1 1 والميزانيةاللجنة الستشارية لشؤون اإلدارة   -4  
 1 1 1 1 اللجنة الخامسة -5  
 – 2 – – لجمعية العامة بشأن استعراض تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ا -6  
     توليد المعارف ونقلها  -باء
 3 5 1 8 )عدد المنشورات(   المنشورات  
 – 2 – 5 التقارير الرئيسية لموئل األمم المتحدة -7  
 1 1 – 2 المدن العالميةتقرير   -8  
 1 – – – من أهداف التنمية المستدامة 11التقرير التجميعي بشأن الهدف  -9  
التقرير الثاني الذي يصــــدر كل أربع ســــنوات عن تنفيذ الخطة الحضــــرية   -10  

 – 1 – – الجديدة
 1 1 1 1 التقرير السنوي لموئل األمم المتحدة -11  
     المستهدفة الفنيةالمنجزات   -جيم

مواد وســائط التواصــل الجتماعي ورســوم بيانية لالجتماع الرفيع المســتوى المعني بتنفيذ الخطة قواعد البيانات والمواد الرقمية الفنية:  
الجديدة، ومواد الحضـــــرية الجديدة، ومواد وســـــائط التواصـــــل الجتماعي بشـــــأن الخطة الحضـــــرية الجديدة وتوضـــــيح الخطة الحضـــــرية  

 وسائط التواصل الجتماعي لتقرير مدن العالم والتقرير السنوي لموئل األمم المتحدة؛ وقاعدة البيانات العالمية للمؤشرات الحضرية
     المنجزات المستهدفة في مجال التصالت -دال

ــتوى المعني بتنفيذ برامج التوعية والمناسدددبات الخاصدددة والمواد اإلعامية:    ــأن الجتماع الرفيع المســ ــحائف الوقائع بشــ ــرات وصــ النشــ
 الخطة الحضرية الجديدة، والمواد والنشرات اإلعالنية بشأن الخطة الحضرية الجديدة

الرئيســــــــــية لموئل األمم المتحدة، وتقرير مدن العالم؛ ومقالت أو  مقابالت أو تعليقات بشــــــــــأن التقاريرالعاقات الخارجية واإلعامية:  
 مدونات عن تنشيط الخطة الحضرية الجديدة قبل الجتماع الرفيع المستوى المعني بتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة

 /https://www.urbanagendaplatform.org منصة الخطة الحضرية    المنصات الرقمية ومحتوى الوسائط المتعددة: 
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ة في التنمية تقييم وسياسة وخطة موئل األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأ  ‘2’
 2019-2014الحضرية والمستوطنات البشرية، 

للفترة   ‘3’ البلدية في كابول  النواحي  لبرنامج تعزيز  المدة  نهاية  في  البرنامج  - 2016تقييم 
2020 

 التقييم النهائي لبرنامج دعم إدارة األراضي من أجل السالم والستقرار وإعادة اإلعمار ‘4’
 حضرية الوطنية والخطة الحضرية الجديدة في بوليفيا تقييم دعم البرنامج لتطوير السياسة ال ‘5’
برنامج   ‘6’ داخليا  RE-INTEG MOGADISHUتقييم  للمشردين  مبتكرة  دائمة  حلول   :

 والعائدين في مقديشو
 التقييم النهائي لمشروع "دعم تحسين البيئة المعيشية والقدرة على الوقاية في كمبوديا"  ‘7’
 دةتقييم البرنامج الحضري لموئل األمم المتح ‘8’
التقييم النهائي للدعم الذي يقدمه البرنامج إلدارة األراضي من أجل السالم والستقرار وإعادة   ‘9’

- 2014اإلعمار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في عصر ما بعد النزاع للفترة  
2019 

.  2023البرنامجية المقترحة لعام وُأخذت نتائج ودروس التقييمات المذكورة أعاله في الحسبان في الخطة  -26
فعلى سبيل المثال، استناداا إلى توصيات تقييم المنتدى الحضري العالمي العاشر، سيعزز موئل األمم المتحدة اإلدارة  

المقبل بدءاا من عام   العالمي  المنتدى الحضري  لبرنامج  النتائج  ، بمؤشرات محسنة وخطوط 2023القائمة على 
قياس األثر والحصائل. وقد اسُتخدمت الدروس المستفادة من تقييم سياسة البرنامج وخطته أساس وأهداف مناسبة ل

للمساواة بين الجنسين في تحسين إدارة الفريق الستشاري المعني بالشؤون الجنسانية. وعرض موئل األمم المتحدة 
، الذي أبرزه مكتب خدمات الرقابة  على مجلسه التنفيذي التحدي المتمثل في عدم كفاية الموظفين والموارد المالية

عام   في  القدرات  لزيادة  الميزانية  الخارجة عن  الموارد  المزيد من  بقصد حشد  التقييم،  دور  تعزيز  بشأن  الداخلية 
. وعلى أساس التوصيات المنبثقة عن تقييم البرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيحسن موئل األمم 2023

 .2023تنسيق عبر برامجه ومشاريعه في عام المتحدة الشراكات وال
 : 2023ومن المقرر إجراء التقييمات التالية لعام   -27

 تقييمات من المقرر أن يجريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية:  (أ)
 2البرنامج الفرعي  

 وحدة التفتيش المشتركة:  (ب)
 موضوعات 10بشأنها يوضع برنامج العمل بعد عملية تشاور مع المنظمات المشاركة، يدرج  

 تقييمات من المقرر أن يجريها موئل األمم المتحدة: (ج)
 ؛ 2023عشر تقييمات لبرامج أو مشاريع تنتهي في عام   ‘1’
 تقييم منتصف المدة للخطة الستراتيجية؛ ‘2’
 تقييمان للبرامج القطرية؛ ‘3’
 تقييمان مواضيعيان. ‘4’
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 1البرنامج الفرعي   -ثانياا 
 المكاني والفقر في المجتمعات المحلية عبر التسلسل الريفي الحضري المّتصلالحّد من التفاوت   -ألف 
 الهدف  -باء

الهدف الذي ُيسهم فيه هذا البرنامج الفرعي هو الحّد من التفاوتات بين المجتمعات المحلية وفي داخلها،   -28
يادة فرص الحصول  والحد من الفقر في المجتمعات المحلية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل من خالل ز 

على الخدمات األساسية والمساواة في إمكانية الحصول عليها، وتوفير التنقل المستدام، واألماكن العامة اآلمنة التي 
يسهل الوصول إليها، وزيادة فرص الحصول على األراضي والسكن المالئم والميسور التكلفة وتأمينها، وتحقيق النمو 

 البشرية. والتجديد الفعليين للمستوطنات
 الستراتيجية  -جيم

 لإلسهام في بلوغ هذا الهدف، سيقوم البرنامج الفرعي بما يلي:  -29
وضع ونشر مجموعات أدوات ومعايير ومبادئ توجيهية تقنية على الدول األعضاء، وسيتفاعل   (أ)

أفضل الممارسات، مع المدن الشريكة والحكومات المحلية ضمن الحوارات المتعلقة بالسياسات، ودعم األقران، وتبادل  
والدورات التدريبية، وغير ذلك من مبادرات بناء القدرات في مجالت المياه والصرف الصحي والطاقة في عالم آخذ  

 في الرقمنة؛ 
تعبئة الحكومات الوطنية والمحلية لتحسين ممارساتها في مجال إدارة النفايات وكفاءة الموارد من   (ب)

 يات وإعادة استخدامها والحد منها وإعادة تدويرها قبل الستهالك وبعده؛ خالل إعادة التفكير في المواد والنفا
تزويد الدول األعضاء بأدوات في مجال السياسات والتشريعات وتخطيط والتمويل وذلك ُبغية   (ج)

 تنفيذ سياسات متكاملة وشاملة ومراعية لالعتبارات الجنسانية في مجالي األراضي واإلسكان؛ 
المالئم والميسور التكلفة، ومنع عمليات اإلخالء القسري غير القانونية،   الدعوة إلى توفير السكن (د)

 فضالا عن تنفيذ قوانين وأنظمة وأدوات اعتماد في مجال البناء المستدام ضمن قطاع اإلسكان؛ 
تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات الوطنية والمحلية وإلى المدن التي تسعى إلى وضع مبادرات   (ه)

بعينها تكون حّفازة وتحظى بالقبول لدى المصارف من أجل التوسع والتجديد الحضريين ودعم المدن  حضرية رائدة  
الشريكة في إضفاء الطابع المؤسسي على مختلف النهج المتعلقة بتجديد المناطق الحضرية، من خالل وضع خطط  

ئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط وسياسات ومبادئ توجيهية تقنية ومجموعات أدوات محددة، بما يتماشى مع المباد
 الحضري واإلقليمي ومبادئ الحضرنة المستدامة؛ 

التعافي من كوفيد (و) الوطنية والمحلية في بلوغ  الحكومات  المدن والمستوطنات    19- دعم  داخل 
هيكلية  البشرية عن طريق نشر مجموعات األدوات وأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية التقنية لمعالجة التفاوتات ال

التي كشفت عنها الجائحة، ولتوسيع نطاق الحصول على الخدمات األساسية والجتماعية، والتنقل المستدام، واألماكن  
العامة اآلمنة، ل سيما في األحياء الحضرية الفقيرة والمستوطنات العشوائية وبالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في 

 أوضاع هشة؛ 
التركيز على انعدام الم (ز) أوى والتوصية بالمؤشرات الممكنة المتعلقة بالحصول على سكن  زيادة 

، بالتعاون مع إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية التابعة 19-لئق وآمن وميسور التكلفة في أعقاب جائحة كوفيد
 لألمم المتحدة.

  6و  5و  2و  1وبذلك، سيساعد البرنامج الفرعي الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف   -30
 من أهداف التنمية المستدامة. 15و 14و 12و 11و  10و 7و
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 ومن المتوقع أن يحقق العمل المذكور أعاله النتائج التالية:  -31
 أماكن عامة أكثر أماناا وأسهل في الوصول إليها وشمولية في المناطق في الحضرية؛  (أ)
المناطق الحضرية، وتعزيز قدرات  زيادة القدرة على الحصول على سكن لئق وميسور التكلفة في   (ب)

 واضعي السياسات على تنفيذ نظم اإلدارة المستدامة لألراضي؛ 
تحويل المناطق الحضرية وتجديدها إلى أحياء شاملة اجتماعياا واقتصادياا توفر للجميع نوعية   (ج)

 حياة مسحنة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية.
 2021أداء البرنامج في عام   -دال

 تحسين إدارة النفايات والكفاءة في استخدام الموارد في مدن العالم 
أدى التحضر السريع والنمو السكاني وتغير أنماط الحياة إلى زيادة توليد النفايات الصلبة في مدن العالم،   -32

الخاضعة للرقابة تهديداا للصحة  وهو ما ُيثقل في كثير من األحيان كاهل النظم القائمة. وتشكل النفايات الصلبة غير  
العامة وصحة البيئة وتعد أحد المصادر الرئيسية للقمامة البحرية. وما فتئ موئل األمم المتحدة يعمل مع الحكومات 
المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين على تحسين البيانات المتعلقة بالنفايات ورصدها، وتعزيز المعارف والقدرات 

النفايات. وفي عام  التقنية والحوكمة، و  ، أطلق  2021إذكاء الوعي وزيادة الستثمارات واللتزامات بتحسين إدارة 
البرنامج الفرعي أداة المدن الحكيمة في مجال إدارة النفايات، وهي دليل عملي لتقييم األداء البيئي إلدارة النفايات  

في مجال إدارة النفايات إلى جمع بيانات خط  الصلبة في البلديات، ودعا المدن األعضاء في شبكة المدن الحكيمة 
أساس عن النفايات الصلبة. وقد مّكن هذا األمر الحكومات المحلية من سد فجوات البيانات، والتمكين من اتخاذ 

  1قرارات قائمة على األدلة، وتخطيط العمل، ورصد التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة. وُيعرض الشكل 
 ز في تحقيق هذا الهدف. التقدم المحر 

 1الشكل 
مقياس األداء: عدد الحكومات المحلية التي تجمع بيانات عن إدارة النفايات الصلبة في البلديات باستخدام أداة  

 المدن الحكيمة في مجال إدارة النفايات 

 2023النتائج المقررة لعام  -هاء
 ونابضة بالحياة: أحياء سكنية ومجتمعات شاملة للجميع  1النتيجة   -1

 2021أداء البرنامج في عام  
مدينة باعتماد سياسات التجديد الحضري، وهو عدد أقل من   17ساهم عمل البرنامج الفرعي في قيام   -33

في   المتمثل  المقرر  لجائحة    32الهدف  أولويات جهودها لالستجابة  ترتيب  المحلية  الحكومات  أعادت  إذ  مدينة، 
 تأخير بدء تنفيذ األنشطة وإقامة الشراكات الالزمة للبرنامج الفرعي. . وقد تسبب ذلك في 19-كوفيد

--
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 .2023التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف والغاية المقررة لعام  2ويعرض الشكل  -34

 
 2الشكل 
تجديد المناطق الحضرية بدعم من برنامج األمم المتحدة في مجال  األداء: عدد المدن التي تعتمد سياسات    مقياس
 )تراكمي(  وطنات البشري للمست

  
: زيادة فرص الحصدددول على الخدمات األسددداسدددية، والتنقل المسدددتدام، وترامج رفع مسدددتوى األحياء  2النتيجة   -2

في األحيدداء الفقيرة    19-الفقيرة لتعزيز قدددرة المجتمعددات المحليددة على مواجهددة الجوائئ مثددل جددائحددة كوفيددد
 والمستوطنات العشوائية 

 2023والغاية المقررة لعام   2021ام  أداء البرنامج في ع
مليون شخص في األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية في    2.9ساهم عمل البرنامج الفرعي في تمكين   -35
 بلداا من الحصول على الخدمات األساسية، وبالتالي ُلِبي الهدف المقرر.  45
 . 2023الغاية لعام  التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف وهذه  3ويعرض الشكل  -36

 3الشكل 
بلداا الذين لديهم القدرة على   45األشخاص في األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية في  األداء: عدد    مقياس

 الحصول على الخدمات األساسية )تراكمي( 
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 الصحي المحليين : تحسين وتوسيع نطاق تقديم الخدمات من جانب مشغلي مرافق المياه والصرف  3النتيجة   -3
 2023الخطة البرنامجية المقترحة لعام  -واو

في حين ُأحرز تقدم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي في العقود األخيرة،   -37
ل يزال باليين الناس غير قادرين على العتماد على مياه الشرب النظيفة ونظم الصرف الصحي المأمونة. ويؤدي  

بالمياه والصرف  مقدمو   المتعلقة  األبعاد  إلى  الوصول  في  دوراا هائالا  المحليون  المياه والصرف الصحي  خدمات 
الصحي ألهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك يواجه العديد منهم تحديات هائلة في إمداد سكان المناطق الحضرية  

إطار التحالف العالمي لشراكات مشغلي المياه، الحاليين والذين يتزايد عددهم بسرعة. ونظم البرنامج الفرعي، في  
عمليات تبادل لدعم األقران بين مشغلي المياه بهدف تعزيز قدراتهم، وتحسين أدائهم، وتمكينهم من تقديم خدمات  

 مياه وصرف صحي محلية أفضل لمزيد من المستفيدين.
 

 الدروس المستفادة والتغيرات المقررة  
للبرنامج الفرعي في ضرورة وضع نهج مخصص لدعم العاملين في مجال   تمثل الدرس المستفاد بالنسبة -38

الصرف الصحي، يختلف عن النهج الذي يتبعه مقدمو خدمات المياه، بالنظر إلى الترتيبات المؤسسية المتنوعة  
ونماذج تقديم الخدمات على المستوى المحلي. ولدى تطبيق هذا الدرس، سيعمل البرنامج الفرعي مع الحكومات 
ومؤسسات التمويل والمنظمات اإلقليمية وبرامج الشراكة األخرى لمشغلي المياه لتطوير القدرات التقنية بين مقدمي 
أيضاا   الفرعي  البرنامج  المدينة. وسيشجع  خدمات الصرف الصحي بشأن الصرف الصحي الشامل على مستوى 

المي لشراكات مشغلي المياه، للتمكين مشغلي الصرف الصحي المحليين على أن يصبحوا أعضاء في التحالف الع
 من الوصول إلى مجموعة واسعة من المعارف والدعم التقني المتاح.

 .2023التقدم المتوقع نحو بلوغ هذا الهدف لعام  4ويعرض الشكل  -39
 

 4الشكل 
شمولية  عدد مشغلي خدمات الصرف الصحي المحليين الذين يقدمون خدمات صرف صحي أكثر  األداء:    مقياس

 )تراكمي( 

 المنجزات المستهدفة  -زاي 
 قائمة بجميع المنجزات المستهدفة للبرنامج الفرعي. 2يعرض الجدول  -40
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 2الجدول  
 ، مصنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2023-2021: المنجزات المستهدفة للفترة 1البرنامج الفرعي 

  

 الفئة والفئة الفرعية

ــرر   ــقــــ ــمــــ الــــ
202 لعـام

1 

ــلـــــي  ــعـــ الـــــفـــ
20 لـعـــــــام

21 

ــقــــــرر   ــمــــ الــــ
20 لـعـــــــام

22 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
     توليد المعارف ونقلها  -ألف      

 36 36 50 50 )عدد المشاريع( مشاريع التعاون الميداني والتقني    
ــاســــية الحضــــرية   -1   التنقل، والمياه والصــــرف الصــــحي،    -بشــــأن الخدمات األســ

ــلبة  ــاملة للجميع التي والطاقة وإدارة النفايات الصـ واألماكن العامة اآلمنة والشـ
 يسهل الوصول إليها

15 15 12 12 

بشــأن وضــع الســياســات الوطنية والمحلية المعنية بالتراث الحضــري، والمعالم  -2  
 والثقافة التاريخية

1 1 1 1 

بشــــــأن اإلســــــكان، ورفع مســــــتوى األحياء الفقيرة، والتمويل المبتكر لإلســــــكان   -3  
وإعادة تهيئة األراضـــــــــي وبشـــــــــأن التجديد وإعادة التوليد الحضـــــــــري والعمراني 

 المتكامل 

12 12 8 8 

ــي، وتنفيذ مذكرة  -4   ــتند إلى األراضـــ ــي، والتمويل المســـ ــأن أمن حيازة األراضـــ بشـــ
 اإلرشادية بشأن األراضي والنزاعاألمين العام 

10 10 7 7 

 6 6 9 9 بشأن التخطيط الحضري والعمراني المتكامل وتنفيذ قوانين التخطيط الفعالة  -5  
بشـأن الرصـد الحضـري، والسـياسـات القائمة على األدلة لمنع الجريمة ومشـاريع   - 6  

ـــــك الجتمــــاعي في المــــدن   لتعزيز ســــــــــــــالمــــة المجتمعــــات المحليــــة والتمــــاســــــــــــ
 والمستوطنات البشرية  

3 3 2 2 

 53 49 79 79 )عدد األيام(   الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية  
ــرية: التنقل  حلقات عمل   -7   ــية الحضــــ ــاســــ ــأن الخدمات األســــ ودورات تدريبية بشــــ

 والمياه والصرف الصحي والطاقة وإدارة النفايات الصلبة
29 29 20 20 

ــكـان   -8   ــتوى األحـياء الفقيرة واإلســــــــــــ حلـقات عمـل ودورات ـتدريبـية عن رفع مســــــــــــ
التصميم التطوير الحضري، والتجديد والنمو الحضريين، وحوكمة  والتراث في

الحضــــري، واألماكن العامة، والشــــبكة العالمية لمختبرات التخطيط والتصــــميم 
 الحضرية ومنع الجريمة والسالمة الحضرية

20 20 12 12 

حلقات عمل تدريبية عالمية وإقليمية بشــأن األراضــي واإلســكان ورفع مســتوى  -9  
 الممارسين. األحياء الفقيرة، ومحترفات عن اإلسكان ومختبرات 

7 7 5 5 

ــتدامة والخطة الحضــــرية   -10   حلقات عمل تقنية بشــــأن رصــــد أهداف التنمية المســ
 الجديدة

2 2 1 5 

ــياســـــات والتخطيط والتصـــــميم والحوكمة والتشـــــريعات   -11   الخبراء تدريبية عن الســـ
 والشؤون المالية وجمع البيانات 

14 14 8 8 

دورات تدريبية عن األرض والنزاع؛ وعن حيازة األراضـي وحوكمتها وتمويلها؛  -12  
واجتماع فريق الخبراء المعني بحوكمة األراضــــي الحضــــرية في منطقة الدول 

 العربية

7 7 3 3 

 1 3 3 3 )عدد المنشورات(    المنشورات  
 - 1 1 1 عن حيازة األراضي وتدهور األراضي -15  
 - 1 1 1 عن حالة حوكمة األراضي -16  
 1 1 1 1 عن اإلسكان المالئم والميسور التكلفة، بما في ذلك انعدام المأوى  -17  
 11 11 18 19 )عدد المواد(   المواد التقنية  
خالصـــــــة وافية للســـــــياســـــــات والخطط والممارســـــــات الحيوية والخبرات بشـــــــأن   -19  

 تخطيط المدن، والتجديد الحضري، وحفظ التراث، وتوسعة المدن
2 1 1 1 
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 الفئة والفئة الفرعية

ــرر   ــقــــ ــمــــ الــــ
202 لعـام

1 

ــلـــــي  ــعـــ الـــــفـــ
20 لـعـــــــام

21 

ــقــــــرر   ــمــــ الــــ
20 لـعـــــــام

22 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
أفضـل الممارسـات وأدلة إرشـادية ودراسـات معيارية وإفرادية بشـأن زيادة سـبل   -20       

ــية،   ــاســــ ــول المتكافئ على الخدمات األســــ ــتدام، واألماكن  الحصــــ والتنقل المســــ
 العامة

2 2 2 2 

 1 1 2 2 دليل إلدارة األراضي وخطط مكانية للحد من الفقر والتفاوت المكاني  -22  
مبادئ توجيهية بشـــــــأن الحق في الســـــــكن المالئم ومنع حالت انعدام المأوى   -23  

 لدى َمن يعانون من ظروف ضعيفة، بمن فيهم المهاجرون 
2 2 1 1 

ــي واآلليات القانونية والمالية  -24   ــأن األراضــــــ ــلة أدلة لآلليات المبتكرة بشــــــ ــلســــــ ســــــ
 المتصلة بالحفظ والتجديد الحضري 

1 1 1 1 

ـــأن   -25   ــكــان، وأدلــة تقنيــة لقــادة المــدن بشــــــــــــ مجموعــات أدوات، وموجزات لإلســــــــــــ
التخطيط وإدارة وتنفيذ اإلسـكان الميسـور التكلفة والمسـتدام، وبشـأن برامج رفع  

 مستوى األحياء الفقيرة

4 4 2 2 

 1 1 3 2 سلسلة من األدلة واألدوات لتحسين إدارة األراضي وأمن الحيازة -26  
 2 2 2 3 مبادئ توجيهية وكتيبات بشأن حلول رفع مستوى األحياء الفقيرة -27  
مبادئ توجيهية عن تخطيط األحياء تعنى بالمشــــــــــــاركة والتجديد الحضــــــــــــري   -28  

 الشامل للجميع
1 1 – – 

 المنجزات المستهدفة الفنية  - باء
مشورة تقنية للدول األعضاء التي تطلب ذلك بشأن إنفاذ ورصد وتنفيذ الخطة الحضرية وأهداف التنمية التشاور والمشورة والدعوة:  

القانون الحضري، والتجديد الحضري الفعال  المستدامة؛ والخدمات الستشارية بشأن الحق الجميع في السكن وأمن الحيازة، وإصالح  
وإدارة النمو، وإدارة وتسيير األراضي الحضرية لمختلف أصحاب المصلحة )الحكومات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، والقطاع  

 الخاص، واألوساط األكاديمية، وجهات األمم المتحدة األخرى(
المتعلقة بالقانون الحضري والمواد الرقمية الخاصة    UrbanLexدة بيانات بشأن األداة  قاعقواعد البيانات والمواد الرقمية الفنية:  

باللتزامات العالمية ذات الصلة باألراضي، واإلسكان، والخدمات األساسية الحضرية، والتنقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي،  
 لمناخ والتكيف معه، والتراث الثقافي.وإدارة النفايات الصلبة وجودة الهواء والتخفيف من آثار تغير ا

 المنجزات المستهدفة في مجال التصالت  -جيم
اإلعامية:   والمواد  الخاصة  والمناسبات  التوعية،  أفضل  برامج  وجوائز  العامة؛  لألماكن  العالمية  الشبكة  تشمل  التي  الشبكات 

الفقيرة، والتجديد الحضري،  مشارك تقريباا، وكتيبات،    500الممارسات؛ وأحداث تضم   ومنشورات وأضواء، عن تحسين األحياء 
 واألماكن العامة واإلسكان، وحوكمة وإدارة األراضي الحضرية.

مجموعات وسائط اإلعالم، والبيانات الصحفية، وقصص الويب ومحتوى الوسائط الجتماعية عن    العاقات الخارجية واإلعامية: 
 المدن الشاملة. 
الرق المتعددة: المنصات  الوسائط  ومحتوى  اإلنترنت    مية  عبر  وندوات  تقديمية  وعروض  بيانية،  ورسوم  فيديوية،  وثائقية  أفالم 

 ومنصتان رقميتان مفتوحتان عن السالمة الحضرية، والتراث، والتجديد، والنمو الحضري.
 

 2البرنامج الفرعي   -ثالثاا 
 تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق  -ألف 
 الهدف  -باء

للمدن والمناطق من  -41 المشترك  الرخاء  تعزيز  في تحقيقه، هو  الفرعي  البرنامج  ُيسهم هذا  الذي  الهدف، 
المولدة محليا وتوزيعها توزيعا منصفا؛ )ج(   خالل المكاني واإلنتاجية؛ )ب( وزيادة اإليرادات  الترابط  )أ( تحسين 

 والتوسع في نشر التكنولوجيات الرائدة والبتكارات. 
 الستراتيجية  -جيم

 من أجل اإلسهام في بلوغ هذا الهدف، سيقوم البرنامج الفرعي بما يلي:  -42
اإلنتاجية  (أ) في  الحضرنة  مساهمة  تعزيز  في  األخرى  الشريكة  واألطراف  األعضاء  الدول  دعم 

أطر    والتنمية القتصادية الشاملة للجميع، وذلك من خالل صياغة السياسات الحضرية الوطنية وما يتعّلق بها من
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قانونية ومالية وتنفيذية، وإدراجها ضمن مجموع األطر الحكومية للتخطط وتقرير السياسات والتمويل؛ ونقل المعارف؛ 
وبناء القدرات؛ وتطوير األدوات المتعلقة بتخطيط وتصميم المناطق الحضرية والريفية التي تدعم التنمية القتصادية  

 المتوازنة عبر األقاليم دون الوطنية؛ 
ديم المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات والخدمات الستشارية للمدن فيما يتعلق بوضع ُنهج تق (ب)

تشاركية للميزنة المسؤولة والستغالل على الوجه األمثل نظم اإليرادات المحلية من خالل جمع البيانات والرقمنة 
مال الخاص من أجل تحقيق التنمية الحضرية  وتطوير قواعد البيانات البلدية، والعمل لالستفادة من مصادر رأس ال

 المستدامة؛  
تعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية على شراء واختبار وتنفيذ التكنولوجيات الرائدة والبتكارات   (ج)

بفعالية، من قبيل شبكات الستشعار، والتصالت بين اآللت، والذكاء الصطناعي، والواقع الفتراضي والمعزز،  
 معلومات الجغرافية؛ ونظام ال

كوفيد (د) جائحة  من  والقتصادي  الجتماعي  التعافي  لتحقيق  عمراني  إطار  واتخاذ  19-توفير   ،
إجراءات متعلقة بالمناخ، وتوفير الحماية للبيئة والتنوع البيولوجي، مع التركيز على استعادة اإليرادات المحلية، بما  

 في ذلك التمويل القائم على األراضي. 
  10و 9و  8و  1عد البرنامج الفرعي الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف  وبذلك، سيسا -43
 من أهداف التنمية المستدامة.  11و

 ومن المتوقع أن يحقق العمل المذكور أعاله النتائج التالية:  -44
نمو عمراني متوازن ومستوطنات بشرية مترابطة بشكل أفضل، مع اإلسهام في الوقت نفسه في   (أ)
 شمولية الجتماعية، والحد من الفقر، وإنجاز العمل المناخي؛تحسين ال

قيام السلطات المحلية بسّن اإلصالحات المؤسسية والقانونية التي تفضي إلى توليد موارد مالية   (ب)
اإليرادات  لتوليد  أدوات  العام والخاص واستحداث  القطاعين  بين  إقامة شراكات  ذلك من خالل  في  بما  إضافية، 

 ئمين على األراضي؛ والتمويل القا
 تعزيز قدرة المدن على معالجة التفاوتات وسد الفجوات الجتماعية والمكانية والرقمية؛ (ج)
 . 19- اتخاذ تدابير محلية للتعافي القتصادي من جائحة كوفيد (د)

 2021أداء البرنامج في عام   -دال
 زيادة اإليرادات في البلديات من أجل التنمية المستدامة   

، واصل البرنامج الفرعي دعم المدن لتوليد إيرادات محلية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.  2021في عام   -45
وفي منطقة صوماليالند التي أعلنت استقاللها ذاتياا، قدم البرنامج الفرعي في إطار برنامج األمم المتحدة المشترك  

ال تسجيل الممتلكات. واشتمل العمل على ترسيم المعني بالحوكمة المحلية، الدعم لنظراء الحكومة المحلية في مج
تها، وتركيب إشارات الطرق، يحدود المناطق الفرعية، وتحديث الخرائط اإلدارية للمنطقة، وتصنيف الطرق وتسم 

مليون دولر بين   5.4وتنفيذ نظم الدفع اإللكتروني المتنقلة. وفي ثماني مدن في المنطقة، زادت اإليرادات بمقدار  
، بما في ذلك زيادة قدرها مليوني دولر أمريكي في هرجيسا. وقد مّكنت الزيادة في اإليرادات  2021و  2020عامي  

من تحسين تقديم الخدمات الحضرية األساسية من خالل زيادة مخصصات الميزانية لتطوير البنى التحتية. وبعد  
البرنامج الفرعي تقديم دعم تقني مماثل في بلدية النجاح، بدأ  غاروي في بونتالند وفي مقاطعة بيدوا بولية   هذا 

 الجنوب الغربي.
 التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف.  5ويعرض الشكل  -46
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 5الشكل 
المدن   وفي  ذاتياا  استقالها  أعلنت  التي  منطقة صومالياند  في  المدن  في  المتولدة  اإليرادات  األداء:  مقياس 

 الصومالية )تراكمي( 
 يات المتحدة()بماليين دولرات الول

 
 2023النتائج المقررة لعام  -هاء
: زيادة قدرات المدن على التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق رتط السياسات القائمة 1النتيجة   - 1

 على األدلة بالستثمارات 
الرصد لمبادرة أهداف  مدينة باستخدام المؤشر الحضري ومنصة    489ساهم عمل البرنامج الفرعي في قيام   -47

 ميدنة. 450التنمية المستدامة، وهو ما يتجاوز الهدف المقرر البالغ 
 . 2023التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف والغاية لعام  6ويعرض الشكل  -48

 6الشكل 
التنمية  مقياس األداء: عدد المدن التي تستخدم المؤشر الحضري ومنصة الرصد التابعين لمبادرة مدن أهداف  

 المستدامة )تراكمي( 

التكنولوجيات الرقمية والمدن في األخذ بالبتكار الحضري و   في نهج محوره اإلنسان  ل   اعتماد المدن :  2النتيجة   - 2
 الحضرنةالذكية وعمليات  

 2023والغاية المقررة لعام   2021أداء البرنامج في عام    
حكومات محلية باعتماد التحول الرقمي الذي يكون محوره  ساهم عمل البرنامج الفرعي في قيام خمس   -49

اإلنسان واستراتيجيات المدن الذكية التي تعالج الفجوة الرقمية، دون بلوغ الهدف المحدد بعشر حكومات محلية. ولم  
 التي تسببت في تأخير التنفيذ. 19-يتحقق الهدف بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد

-
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بلدان بتنفيذ تحديات البتكار الحضري، وهو ما يفي    10البرنامج الفرعي أيضاا في قيام  وساهم عمل   -50
 بالهدف المخطط له. 

 . 2023التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف والغاية لعام  3ويرد في الجدول  -51

 3الجدول 
 مقياس األداء 

 )مقرر( 2023 )مقرر( 2022 )فعلي( 2021 )فعلي( 2020 )فعلي( 2019
في        األعضاء  الدول  تشير 

المتحدة   األمم  موئل  جمعية 
التقنيات  إمكانات  إلى 
أجل  من  والبتكار  المبتكرة 

 التنمية الحضرية المستدامة 

مدن من برنامج    10تستفيد  
الذكية  المدن  بشأن  رئيسي 

 التي يكون محورها اإلنسان 

محلية   5تتبنى   حكومات 
يكون   الذي  الرقمي  التحول 

اإلنسان واستراتيجيات  محوره  
تعالج   التي  الذكية  المدن 

 الفجوة الرقمية.

تحديات    10تنفذ   بلدان 
 البتكار الحضري 

محلية    20تنفذ   سلطة 
الرقمي   التحول  استراتيجيات 
من   وتستفيد  الذكية  والمدن 
الفجوة   تعالج  التي  البتكارات 

 الرقمية 

محلية    25تنفذ   سلطة 
الرقمي   التحول  استراتيجيات 
من   وتستفيد  الذكية  والمدن 
الفجوة   تعالج  التي  البتكارات 

 الرقمية 

والقتصادية 3النتيجة   - 3 الجتماعية  والتنمية  الرخاء  تحسين  أجل  من  إقليمية  مكانية  تنمية  خطط  وضع   :
 المتوازنة

 2023الخطة البرنامجية المقترحة لعام  -واو
البلدان النامية تؤدي إلى تغييرات هائلة في التوزيع المكاني  يقر البرنامج الفرعي بأن الحضرنة في معظم  -52

لألفراد والموارد واستهالك األراضي. ولكن في العديد من البلدان، ل سيما في العالم النامي، ل ُتسخر هذه الجوانب  
خير الحضرنة  بشكل كاف لتحقيق التنمية المستدامة، وغالباا ما تفوق تحديات الحضرنة المكاسب اإلنمائية. ولتس

وتوجيهات سياسية واضحة مصحوبة   منسق  نهج  إلى وضع  ثمة حاجة  السلبية،  الخارجية  آثارها  والتخفيف من 
بتخطيط مكاني إقليمي يعزز أنظمة المدن التي تعمل بشكل جيد وتحسين الروابط الريفية الحضرية. وقد بدأ البرنامج 

 مية عبر مناطق إثيوبيا.الفرعي في دعم صياغة خطط التنمية المكانية اإلقلي
 الدروس المستفادة والتغيرات المقررة  

التنمية   -53 لتنفيذ خطط  الفعال  المكاني  التخطيط  أهمية  في  الفرعي  للبرنامج  بالنسبة  المستفاد  الدرس  تمثل 
الفرعي قدرات   البرنامج  الدرس، سيبني  القدرات في هذا المجال. وفي سياق تطبيق هذا  الوطنية وضرورة تعزيز 

وليات إقليمية في إثيوبيا ودعمها في صياغة وتنفيذ خطط التنمية   10سات التخطيط والتنمية القتصادية في  مؤس
المكانية اإلقليمية. وستشمل هذه الخطط مخططات استخدام األراضي وشبكات البنية التحتية اإلقليمية التي تهدف 

 زنة، بما يتماشى مع الغايات اإلنمائية الوطنية.إلى تحسين الرخاء والتنمية الجتماعية والقتصادية المتوا
 التقدم المتوقع نحو بلوغ هذا الهدف.   4ويعرض الجدول  -54

 4الجدول  
 مقياس األداء 

 )مقرر( 2023 )مقرر( 2022 )فعلي( 2021 )فعلي( 2020 )فعلي( 2019

القتصادية   - -      الدراسات  بدء 
في   المحلية    10والمكانية 

 مناطق

اإلقليمية  تضع   السلطات 
 خطط تنمية مكانية إقليمية 

في   اإلقليمية  السلطات  تصادق 
على   تنمية    10إثيوبيا  خطط 
 مكانية إقليمية 
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 المنجزات المستهدفة  -زاي 
 قائمة بجميع المنجزات المستهدفة للبرنامج الفرعي. 5يعرض الجدول  -55

 5الجدول  
 ، مصّنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2022–2020للفترة : المنجزات المستهدفة 2البرنامج الفرعي 

 الفئة والفئة الفرعية

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

1 

ــلـــــي   ــعـــ ــفـــ الـــ
202 لعـام

1 

ــقـــــــرر  ــمـــــ الـــــ
ــام 202 لعــ

2 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
     توليد المعارف ونقلها  -ألف      

 29 29 48 50 )عدد المشاريع(   مشاريع التعاون الميداني والتقني  
الربط بين األماكن، والســـــــــــياســـــــــــات الحضـــــــــــرية واألطر المكانية،  بشـــــــــــأن   -1  

ــرية   ــريين، والروابط الحضـــ ــميم الحضـــ الريفية، والتنمية  -والتخطيط والتصـــ
 14 14 20 15 العمرانية المتكاملة، وتخطيط المدن وتوسعتها وتصميمها

المناطق  بشـــــــأن اإلنتاجية المكانية، والتنمية القتصـــــــادية المحلية، وتمويل  -2  
 7 7 15 15 الحضرية والبلديات، وتمويل الخدمات األساسية والبنى التحتية الحضرية

ــراكات بين الجامعات،   -3   ــات، ومراكز المتياز، والشـــ ــل الممارســـ ــأن أفضـــ بشـــ
القــــانونيــــة وأطر  الرائــــدة، واألطر  ــرات الزدهــــار، والتكنولوجيــــات  ومؤشــــــــــــ

ــتدامة وشـــــــاملة للجميع أجل تنمية المدن  الحوكمة من والمناطق تنميةا مســـــ
 8 8 13 20 ومبتكرة

 39 39 66 66 )عدد األيام(   الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية  
حوارات ســـــياســـــاتية وحلقات دراســـــية وحلقات عمل ومناســـــبات تدريبية عن  -4  

ــميم   ــريين، وتخطيط المناطق  الربط بين األماكن، والتخطيط والتصـــــ الحضـــــ
الحضـــــــــرية الكبرى، والروابط بين الريف والحضـــــــــر، وتخطيط اإلجراءات،  

 25 25 44 44 والتخطيط الحضري والعمراني، والسياسات الحضرية الوطنية
ــتخــدام تكنولوجيــا المعلومـات   -5   ــبــات تــدريبيــة وحلقــات عمــل عن اســــــــــــ منــاســــــــــــ

والتكنولوجيات الرائدة، وأفضـــــــــــل الممارســـــــــــات، والتصـــــــــــالت، والبتكار،  
ــرات الزدهــار من أجــل التنميــة   واألطر القــانونيــة وأطر الحوكمــة، ومؤشــــــــــــ
الحضـــــــــرية المســـــــــتدامة، وتنفيذ الخطة الحضـــــــــرية الجديدة وأهداف التنمية  

 6 6 21 21 المستدامة
والتنمية مناســــــــــــبات تدريبية وحلقات عمل بشــــــــــــأن اإلنتاجية الحضــــــــــــرية،   -6  

القتصــادية المحلية، وتمويل المناطق الحضــرية والبلديات، واإلدارة المالية  
 8 8 1 1 العامة، والحوكمة المحلية

 2 2 2 2 )عدد المنشورات(   المنشورات  
 2 2 2 2 تقرير وطني عن المدن  -7  
 11 11 30 30 )عدد المواد(   المواد التقنية  
ــأن الربط بين  -8   ــريين، وتخطيط بشـــــــ ــميم الحضـــــــ األماكن، والتخطيط والتصـــــــ

ــر، وتخطيط  ــريـة الكبرى، والروابط بين الريف والحضــــــــــــ المنـاطق الحضــــــــــــ
 5 5 10 10 اإلجراءات، والتخطيط الحضري والعمراني، والسياسات الحضرية الوطنية

المناطق  بشـــــــأن اإلنتاجية المكانية، والتنمية القتصـــــــادية المحلية، وتمويل  -9  
 3 3 10 10 الحضرية والبلديات، وتمويل الخدمات األساسية والبنى التحتية الحضرية

بشأن التكنولوجيات الرائدة والبتكار، وأفضل الممارسات، واألطر القانونية  -10  
وأطر الحوكمة، ومؤشـرات الزدهار من أجل التنمية الحضـرية المسـتدامة، 

 3 3 10 10 الجديدة وأهداف التنمية المستدامةوتنفيذ الخطة الحضرية  
 المنجزات المستهدفة الفنية  - باء

دولة عضواا بشأن السياسة الحضرية الوطنية، والروابط الحضرية    20تقديم خدمات استشارية إلى  التشاور والمشورة والدعوة:  
الرصد   اإلقليمية، وتمويل  والتنمية  الحضرية،  المستدامة، والمدن الريفية، والتنمية  الحضرية  التنمية  الحضري من أجل تحقيق 

 الذكية، وأطر المشاركة التي تركز على القطاع الخاص.
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 الفئة والفئة الفرعية

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

1 

ــلـــــي   ــعـــ ــفـــ الـــ
202 لعـام

1 

ــقـــــــرر  ــمـــــ الـــــ
ــام 202 لعــ

2 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
بلداا؛ ومجموعة دراسة حالة عن    159قاعدة بيانات السياسات الحضرية الوطنية، تضم  قواعد البيانات والمواد الرقمية الفنية:       

  109بلداا و 50جربة من جميع مناطق العالم؛ وقاعدة بيانات البلديات العالمية، تضم ت 17الروابط الحضرية الريفية، عينة من 
 مدن. 

 المنجزات المستهدفة في مجال التصالت  -جيم
كتيبات، ومنشورات، وموجزات وأحداث عن السياسة الحضرية الوطنية، برامج التوعية والمناسبات الخاصة والمواد اإلعامية:  

الحضرية  والروابط   التنمية  الحضري من أجل تحقيق  الرصد  اإلقليمية، وتمويل  والتنمية  الحضرية،  الريفية، والتنمية  الحضرية 
 المستدامة، والمدن الذكية، وأطر المشاركة التي تركز على القطاع الخاص.

واإلعامية:   الخارجية  الصحفية العاقات  والمؤتمرات  الصحفية  والبيانات  التعميمية  لوسائط    الرسائل  األخرى  التصال  ومواد 
 اإلعالم أو الكيانات الخارجية األخرى 

 محتوى لوسائط التواصل الجتماعي المنصات الرقمية ومحتوى الوسائط المتعددة:

 3البرنامج الفرعي   -رابعاا 
 تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية  -ألف 
 الهدف  -باء

ُيسهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه، هو تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئات  الهدف، الذي   -56
الحضرية من خالل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين نوعية الهواء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد وحماية  

 حتية مع تغير المناخ. األصول اإليكولوجية، والتكييف الفعال للمجتمعات المحلية والبنى الت
 الستراتيجية  -جيم

 من أجل اإلسهام في بلوغ هذا الهدف، سيقوم البرنامج الفرعي بما يلي: -57
تقديم الدعم التقني لتطوير المدن بطريقة منخفضة النبعاثات ُتعالج المخاطر المناخية الناشئة  (أ)

الخدمات   وتوفير  التكيف  مجال  في  الستثمارات  التنمية ومسألة  استراتيجيات  إدماج  مسألة  وكذلك  األساسية، 
 المنخفضة النبعاثات ونوعية الهواء ضمن استراتيجيات التنقل الحضري واألماكن العامة والتنمية الحضرية؛ 

تقديم المساعدة بشأن الُنهج المستدامة للعمل المناخي الحضري إلى الدول األعضاء التي تطلبها  (ب)
بناء القدرات، وإسداء المشورة في مجال السياسات، والنخراط المتبادل بين األقران في من خالل نقل المعارف، و 

 الشبكات اإلقليمية؛ 
توسيع مشاركته مع األعضاء من أجل زيادة البعد الحضري للمساهمات المحددة وطنياا ولخطط  (ج)

 التكيف الوطنية، مع تعزيز قاعدة األدلة؛ 
ماية البيئة في المناطق الحضرية وضواحيها، واستصالح تعزيز الحلول للعمل المناخي من أجل ح (د)

وبناء األماكن العامة المفتوحة، وتشجيع اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، ومعالجة الحد من القمامة البالستيكية 
 البحرية، من خالل تطوير أدوات ومبادئ توجيهية، وأيضاا مشاريع ميدانية؛

الكفاءة في استخدام الطاقة والموارد، وإدماج المبادئ المتعلقة دعم وضع معايير للمباني تتسم ب (ه)
 بالكفاءة في استخدام الطاقة والموارد ضمن قوانين البناء والتخطيط الخاصة بكل بلد؛ 

تقديم المساعدة في صياغة السياسات والتشريعات، والتخطيط والتصميم الحضريين، والحوكمة   (و)
من خالل برنامجه الرئيسي المعنون ”نحو النهوض: مستوطنات بشرية قادرة   المتعددة المستويات، وأدوات التمويل،

“،  (RISE-UP: Resilient Settlements for the Urban Poor)على الصمود من أجل فقراء المناطق الحضرية  
المناخ، التي تؤثر على الذي يركز على تعبئة الستثمارات لمعالجة القضايا المتعلقة بالقدرة على الصمود أمام تغير  

 المجتمعات الحضرية التي تعيش في ظروف هشة؛ 
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دعم تنفيذ مبادرات التكيف العالمية، مثل برنامج الدعم العالمي لخطط التكيف الوطنية، وشراكة  (ز)
 المساهمات المحددة وطنياا، التي تساهم في تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛ 

ة الجتماعية والقتصادية، والقدرة على الصمود في وجه المناخ تعزيز اتابع نهج متكامل للتنمي (ح)
- والصحة من خالل إسداء المشورة التقنية بشأن التكنولوجيات والعمليات وفرص الستثمار في سياق جائحة كوفيد

19 . 
  8و  7و  6و  1وبذلك، سيساعد البرنامج الفرعي الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو تحقيق األهداف   -58
 من أهداف التنمية المستدامة. 15و 14و 13و 12و  11و 9و

 ومن المتوقع أن يحقق العمل المذكور أعاله النتائج التالية:  -59
األخذ بالتخطيط المتعدد األبعاد لإلجراءات المتعلقة بالمناخ وللبيئة الحضرية، الذي يحافظ على   (أ)

 الهواء والماء؛ التنوع البيولوجي الحضري ويجّدده ويصلحه، ويحّد من تلوث 
ودون   (ب) الوطني  الصعيدين  على  المناخ  تغير  مع  التكيف  أجل  من  إضافية  مالية  موارد  تعبئة 

 الوطني؛
 من جانب المدن والدول األعضاء؛  19-إعداد خطط التعافي من جائحة كوفيد (ج)
زيادة عدد المدن والمستوطنات البشرية والمجتمعات المحلية القادرة على مواجهة تغير المناخ  (د)

 لجوائح. وا
 2021أداء البرنامج في عام   -دال
 تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ من خال البتكار  

كبير. وقد ساهم  -60 المحلي بشكل  المناخ  العمل  تسريع  باريس، يجب  اتفاق  في  المحددة  الغايات  لتحقيق 
من الشركاء الحكوميين   البرنامج الفرعي في تسريع البتكار في العمل المناخي الحضري. ومع مجموعة واسعة

مجمعاا للمفكرين الحضريين بشأن العمل المناخي، وهو    27الوطنيين والمحليين وأصحاب المصلحة اآلخرين، ُعقد  
 ما وفر مساحة للتبادل النقدي بين الباحثين الحضريين والمهنيين وصناع القرار.

  Innovate4Citiesاستضافة مؤتمر    وشارك موئل األمم المتحدة مع العهد العالمي لرؤساء البلديات في -61
شراكات العلم والبتكار ’’، تحت شعار  2021تشرين األول/أكتوبر    15إلى    11الذي ُعقد في الفترة من    2021لعام  

. وقد ُشمل هذا المؤتمر برعاية مشتركة من ‘‘تقود المدن الشاملة للجميع، والقادرة على الصمود، والمحايدة مناخياا 
بلداا. وُيسترشد بنتائج هذا المؤتمر   159الدولية المعنية بتغير المناخ وضم مشاركين مسجلين من  الهيئة الحكومية  

في العمل المناخي على مستوى المدن والبحوث والبتكارات لدعم سد فجوة التنفيذ من خالل إتاحة هذه البتكارات  
الصعيد المحلي، عقد البرنامج الفرعي    للممارسين الحضريين. وللحفاظ على زخم البتكار المناخي الحضري على

أول تحد لالبتكار في المدن لمطابقة احتياجات المدن من البتكارات مع القدرة المتطابقة للمبتكرين على دعم التنفيذ. 
واختير في البداية أربع مدن من أمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا، وقدم الخبراء في المجال حلول لمجموعة واسعة  

 التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف.  7التحديات. ويعرض الشكل من 
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 7الشكل 
 مقياس األداء: عدد المدن التي تعد تدابير مبتكرة للتخفيف من حدة تغير المناخ 

 عدد المدن 

 2023النتائج المقررة لعام  -هاء
 بلدان حول العالم   8مدينة و   16  : التعجيل باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالمناخ في1النتيجة   - 1

 2021أداء البرنامج في عام   
قيام   -62 في  الفرعي  البرنامج  عمل  المنخفضة    16أسهم  التنمية  لستراتيجيات  قانونية  أطر  بسن  مدينة 

 النبعاثات، وهو ما استوفى الهدف المقرر. 

 .2023عام التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف والغاية المقررة ل 8ويعرض الشكل  -63
 8الشكل 

األداء:   امقياس  تسنّ عدد  التي  البشرية،  لمدن  للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  من  قانونية   أطراا ،  بدعم 
 )تراكمي(  لستراتيجيات التنمية المنخفضة النبعاثات

  
 : اإلجراءات التشاركية في جعل مدن الجنوب األفريقي قادرة على الصمود 2النتيجة   - 2

 2023والغاية المقررة لعام    2021البرنامج في عام  أداء  
البرنامج الفرعي في   -64 للقدرة على الصمود ُوضعت في أفريقيا جنوب    12أسهم عمل  إطار عمل متميزاا 

إطار عمل متميزاا للقدرة على الصمود. ولم يتحقق    14الصحراء الكبرى، وهو بذلك لم يحقق الهدف المقرر البالغ  
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. ويعرض 19-ت في التنفيذ التي واجهتها المدن الثالث بسبب المشكالت المتعلقة بجائحة كوفيد الهدف بسبب التأخيرا
 .2023التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف والغاية المقررة لعام  9الشكل 

 9الشكل 
الصحراء مجموع عدد ُأطر العمل المتميزة للقدرة على الصمود التي ُوضعت في أفريقيا جنوب  مقياس األداء:  

 )تراكمي( 

 : زيادة قدرة المجتمعات الحضرية في لبنان واألردن على الصمود في وجه المناخ 3النتيجة   - 3
 2023الخطة البرنامجية المقترحة لعام  -واو

لبنان واألردن هما    .  اقتصادية وبيئية عميقة على سكانها  -كان لألزمة السورية آثار إنسانية واجتماعية   -65
البلدان األكثر ندرة في المياه في   هذان  ، ويعتبرافتين لالجئين في العالم بالنسبة لحجم سكانهمأكبر دولتين مضي

وقد وضع البرنامج الفرعي استراتيجية إنمائية إقليمية، وأطر  .  المنطقة، وهو التحدي الذي تفاقم بسبب تغير المناخ
  تحضير دأت أنشطة تنمية القدرات في  بو   .تخطيط، وحدد مواطن الضعف المتعلقة بتغير المناخ في مدن مختارة

البلديات والمجتمعات المستهدفة لتنفيذ أنظمة تجميع مياه األمطار، وأنظمة معالجة المياه الرمادية وإعادة استخدامها، 
 . وتجربة الزراعة المستدامة وأنظمة الري ذات الكفاءة في استخدام المياه باستخدام المياه المعالجة

 الدروس المستفادة والتغيير المقرر
أن اتباع نهج قائم بذاته للقدرة على الصمود في وجه  بالنسبة للبرنامج الفرعي في    المستفادتمثل الدرس   -66

بيئياا واجتماعياا واقتصادياا أوسع لن يكون نهجاا فعالا  الدرس، سيضع    .المناخ دون أن يشمل بعداا  ولدى تطبيق 
الرئيسية الحضرية ويستخدم عدة تدابير    البرنامج الفرعي نظاماا شامالا للتكيف مع تغير المناخ ُيدمج ضمن الخطط 

تكميلية من قبيل تخضير المساحات الحضرية مع تجميع مياه األمطار وإنتاج الغذاء، بما في ذلك من خالل مبادرات 
الزراعة المستدامة. وثمة درس آخر للبرنامج الفرعي تمثل في أن البيانات المناخية الخاصة بكل منطقة ل ُتتاح  

نطقة، وهناك حاجة إلى بناء القدرات في البلديات في مجال جمع البيانات المناخية وتحليلها واإلبالغ بسهولة في الم
عنها. ولدى تطبيق هذا الدرس، سيستند البرنامج الفرعي إلى الشراكات القائمة مع اللجنة القتصادية والجتماعي  

نصات بيانات تغير المناخ اإلقليمية القائمة )مثل لغربي آسيا، إذ سيجري إدخال البيانات المناخية المتولدة في م
المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات الجتماعية والقتصادية في  

 ( وفقاا لستراتيجية إدارة المعرف الموضوعة. ( 1)المنطقة العربية

 هذا الهدف.  التقدم المحرز نحو بلوغ 10ويعرض الشكر  -67

 
 (1 )  https://www.unescwa.org/riccar . 
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 10الشكل 
األداء:   عملية مقياس  من خال  المحددة  المناخ  تغير  مع  التكيف  إجراءات  من  المستفيدين  األشخاص  عدد 

 التخطيط 
 عدد المستفيدين 

 
 المنجزات المستهدفة  -زاي 

 .للبرنامج الفرعيقائمة بجميع المنجزات المستهدفة  6يعرض الجدول  -68
 6لجدول ا

 حسب الفئة والفئة الفرعيةمصّنفة ، 2023-2021: المنجزات المستهدفة للفترة 3البرنامج الفرعي 

 الفئة والفئة الفرعية

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــفـــــعـــــلـــــي  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

2 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
     توليد المعارف ونقلها  -ألف      

 22 15 32 32 )عدد المشاريع(   مشاريع التعاون الميداني والتقني  
ــرية،   -1   ــرية، والبيئة الحضـــ ــين نوعية الهواء في المناطق الحضـــ ــأن تحســـ بشـــ

ــول إلى الخـدمـات  والتخفيف من آثـار تغير المنـاخ، وزيـادة فرص الوصــــــــــــ
 2 2 4 4 األساسية المنخفضة النبعاثات، والبنى التحتية والمباني األكثر استدامة

الســـياســـات والصـــكوك القانونية والخطط والســـتراتيجيات المتعلقة تحســـين   -2  
ــين نوعـية الهواء في ــرـية،   بتحســــــــــــ ــرـية، والبيـئة الحضــــــــــــ المـناطق الحضــــــــــــ

والتخفيف من آثار تغير المناخ، والخدمات األســــــــــــــاســــــــــــــية المنخفضــــــــــــــة  
 1 1 3 3 النبعاثات، والبنى التحتية والمباني األكثر استدامة

ــمود وتكييف المجتمعـات المحليـة والبنى بشـــــــــــــــأن بنـاء   -3   الـقدرة على الصــــــــــــ
 10 6 11 11 تغير المناخ، والحد من مخاطر الكوارث التحتية مع

ــأن الفعـاليـة في تكّيف المجتمعـات المحليـة والبنى التحتيـة مع تغير  -4   بشـــــــــــــ
ــاركية وبتقييمات أوجه   ــاد في ذلك بالعمليات التشــــــ ــترشــــــ المناخ، مع الســــــ
الهشاشة على الصعيد المحلي وبجمع وتجهيز البيانات بسبل مبتكرة )أي 

 6 3 6 6 الستشعار عن بعد( 
ــرية   -5   ــأن إدارة البيئة الحضــــــــــ ــالحها، وحماية التنوع البيولوجي،  بشــــــــــ وإصــــــــــ

 1 1 4 4 واقتصاد التدوير، وخدمات النظم اإليكولوجية
بشـــــــأن تحســـــــين إدارة الموارد الحضـــــــرية وكفاءتها، بما في ذلك اقتصـــــــاد  -6  

التدوير، والســـــــــــتخدام الفعال لألراضـــــــــــي الحضـــــــــــرية، وتوفير الخدمات، 
والنفايات، وتشــــجيع الطاقة النظيفة والكفاءة في واإلدارة المســــتدامة للمياه 

 2 2 4 4 استخدام الطاقة
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 الفئة والفئة الفرعية

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــفـــــعـــــلـــــي  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

2 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
 43 38 100 100 )عدد األيام(   الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية       

حلقات دراســــــية وحلقات عمل ومناســــــبات تدريبية للشــــــركاء واألشــــــخاص   -7  
العشــــوائيات مثالا( بشــــأن التخفيف   )فيالذين يعيشــــون في ظروف هشــــة  

ــة   ــية المنخفضـــــــ ــاســـــــ من آثار تغير المناخ ونوعية الهواء والخدمات األســـــــ
 10 10 35 35 النبعاثات، وإدارتها واتخاذ إجراءات بشأنها

ــأن التكيف الفعال للمجتمعات المحلية  -8   ــية وحلقات عمل بشــــــ حلقات دراســــــ
 25 25 55 55 وإدارة هذا التكّيف واتخاذ إجراءات بشأنهوالبنى التحتية مع تغير المناخ، 

حلقات دراســــــــــية وحلقات عمل ومناســــــــــبات تدريبية بشــــــــــأن نماذج المدن   -9  
 5 – 5 5 المستدامة وتطبيقها، والبنى التحتية المستدامة، والتخطيط الحضري 

ــتدامة  تدريبات على األبعاد البيئية والمناخية ورصـــــــد أهداف التنمية  -10   المســـــ
 3 3 5 5 في المناطق الحضرية

 3 3 3 3 )عدد المنشورات(   المنشورات  
 1 1 1 1 منشور عن التخفيف من آثار تغير المناخ، ونوعية الهواء -11  
ــأن التكييف الفعـال لمجتمعـات األحـياء الفقيرة وغيرهـا من  -12   ــور بشــــــــــــ منشــــــــــــ

والبنى التحتية، مع تغير المجتمعات المهمشــــــــــة في األحياء الحضــــــــــرية،  
 1 1 1 1 المناخ

منشــور بشــأن تحســين الخدمات الحضــرية المنخفضــة النبعاثات والكفاءة   -13  
 1 1 1 1 في استخدام الموارد )مثل التركيز على البتكارات التكنولوجية( 

 5 5 12 12 )عدد المواد(   المواد التقنية  
اســتخدام الموارد وحماية األصــول اإليكولوجية،  بشــأن تحســين الكفاءة في  -14  

 1 1 2 2 بما في ذلك المواد القطاعية
 1 1 3 3 بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، ونوعية الهواء -15  
ــأن اإلجراءات المتعلقة بالمناخ أو -16   ــية أو البيئة في   بشـــــ ــاســـــ الخدمات األســـــ

 1 1 3 3 المستوطنات البشرية
المبادئ التوجيهية والخطط وآليات التنسـيق والسـتراتيجيات الوطنية بشـأن   -17  

والبيئـــــة  ــالمنـــــاخ،  بـــ المتعلقـــــة  بـــــاإلجراءات  المعنيـــــة  والمحليـــــة  واإلقليميـــــة 
 -الحضــــــــرية، والنظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، والشــــــــبكات الزرقاء 

 1 1 2 2 الخضراء، واألصول اإليكولوجية، وخدمات النظم اإليكولوجية
بشـأن تحسـين الخدمات الحضـرية المنخفضـة النبعاثات، وكفاءة اسـتخدام   -18  

ــا في  ــالتنقـــل )الكهربـــائي( والبنى التحتيـــة )بمـ الموارد، والحلول المتعلقـــة بـ
 1 1 2 2 ذلك الرصد( 

 المنجزات المستهدفة الفنية  - باء
عضواا بشأن الحد من انبعاثات غازات الحتباس الحراري في  دولة    16تقديم خدمات استشارية إلى  التشاور والمشورة والدعوة:  

المناطق الحضرية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتحسين نوعية الهواء والخدمات الحضرية المنخفضة  
 النبعاثات، وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة وحماية األصول اإليكولوجية. 

قواعد بيانات حول الموضــــــــوعات ذات الصــــــــلة بالمناخ الحضــــــــري أو البيئة الحضــــــــرية،  اد الرقمية الفنية:  قواعد البيانات والمو 
والمواد الرقمية الفنية )مثل عمليات المحاكاة( بشـــــــأن خفض انبعاثات غازات الحتباس الحراري وتحســـــــين نوعية الهواء، بما في  

ــعف في جمهوريـة لو الـديمقراطيـة  ذلـك قـاعـدة بيـانـات بشـــــــــــــــأن المبـادرات المنـاخيـة في روانـدا،   وتحليـل المخـاطر ومواطن الضــــــــــــ
 . eMobilityالشعبية، ومجموعة أدوات حلول من أجل التنقل اإللكتروني  

 المنجزات المستهدفة في مجال التصالت  -جيم
ات الحتباس  كتيبات وحمالت وأحداث بشـــــــــــأن خفض انبعاثات غاز برامج التوعية والمناسدددددددبات الخاصدددددددة والمواد اإلعامية:  

الحراري وتحســين نوعية الهواء، وتحســين الكفاءة في اســتخدام الموارد وحماية األصــول اإليكولوجية، والتكيف الفعال للمجتمعات  
 والبنى التحتية مع تغير المناخ

الهواء، وتحســـين الكفاءة مقالت عن خفض انبعاثات غازات الحتباس الحراري وتحســـين نوعية  العاقات الخارجية واإلعامية:  
 في استخدام الموارد وحماية األصول اإليكولوجية، والتكيف الفعال للمجتمعات والبنى التحتية مع تغير المناخ
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 الفئة والفئة الفرعية

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــفـــــعـــــلـــــي  
ــام 202 لعـ

1 

الـــــــمـــــــقـــــــرر  
ــام 202 لعـ

2 

ــقــــــرر  ــمــــ الــــ
202 لعـام

3 
مواقع شــبكية ومحتوى حســابات وســائط التواصــل الجتماعي؛ ومحتوى الوســائط   المنصددات الرقمية ومحتوى الوسددائط المتعددة:      

ــتخدام الموارد وحماية    المتعددة حول خفض انبعاثات ــين الكفاءة في اســـ ــين نوعية الهواء، وتحســـ غازات الحتباس الحراري وتحســـ
 األصول اإليكولوجية، والتكيف الفعال للمجتمعات والبنى التحتية مع تغير المناخ

 4البرنامج الفرعي   -خامساا 
 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها  -ألف 
 دف اله -باء

الهدف الذي يسهم هذا البرنامج الفرعي في تحقيقه هو تعزيز منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي  -69
عن تحسين مستويات    لها. ويتم ذلك من خالل تعزيز اإلدماج الجتماعي والمجتمعات المحلية الشاملة للجميع، فضالا 

المبنية  البيئة  في  الصمود  القدرة على  داخليا والعائدين، وتعزيز  المهاجرين والالجئين والنازحين  المعيشة وإدماج 
 والبنى التحتية. 

 الستراتيجية  -جيم
 سيقوم البرنامج الفرعي بما يلي:للمساهمة في تحقيق هذا الهدف،  -70

لألزمات    لالستجابةبرامج تنفيذية شاملة وجامعة وقائمة على المشاركة داخل البلدان    النخراط في (أ)
؛ وإدارة األراضي على نحو  الذي يعيشون في ظروف هشة  يهمالتي تؤثر على جميع أفراد المجتمع المحلي، بمن ف

إلى جانب اتخاذ تدابير ،  مالئم للغرض المنشود من أجل ضمان الحيازة للجميع في المناطق المتضررة من األزمات
 داعمة لألطر الحضرية الوطنية التي تتبنى ُنهجاا شاملة للجميع للحوكمة والتخطيط الحضريين؛ 

 دعم الدول األعضاء في تنفيذ ُنهج شاملة للجميع ومرتكزة على األدلة ومستدامة للتعافي، مثل (ب)
القدرة على الصمود في المناطق الحضرية،  إطار التعافي الحضري للبلدان المتضررة من النزاعات لدعم استعادة  

من خالل تطبيق نهج قائم على المناطق وعمليات مجتمعية تصاعدية شاملة وتشاركية، مع ضمان تمثيل مختلف 
 الفئات العمرية والجنسين ومختلف الفئات المتنوعة؛ 

زيادة (ج) على  والمحلية  واإلقليمية  الوطنية  الفاعلة  الجهات  قدرات  ال  بناء  بين  التماسك  جتماعي 
التمييز وكراهية األجانب، المحلية، والحد من  الكامل  المجتمعات  التي  ل  مع الحترام  الحالت  حقوق اإلنسان في 

 ؛تحدث فيها أزمات حضرية

، منح األولوية لتحسين مستويات المعيشة وإدماج المهاجرين والالجئين والنازحين داخليا والعائدين (د)
وضع استراتيجيات للتنمية الحضرية المتكاملة   ودعمل الستجابة لألزمات الحضرية،  مجا  من خالل تقديم الخبرات في 

والنازحين، المضيفة  المجتمعات  من  كل  احتياجات  بتلبية  بشأن    كفيلة  العام  األمين  عمل  أيضاا خطة  يدعم  بما 
 المشردين داخلياا؛ 

  نزوح في المناطق الحضرية الفي سياقات    للبرنامجوالدعم التنفيذي    المعياريةتحسين اإلرشادات    (ه)
البرنامج الرئيسي    ،والريفية ”مدن شاملة للجميع: تحسين اآلثار اإليجابية للهجرة الحضرية“  المتحدة  ضمن إطار 

 بشأن اآلثار القائمة على األدلة للهجرة والنزوح على الحضرنة؛ 

وزيادة القدرة على الصمود  وضع استراتيجيات محلية تقوم على األدلة للحد من مخاطر الكوارث   (و)
أمامها، تمشيا مع إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث، وسينفذ استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث وزيادة  

 ؛القدرة على الصمود أمامها
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بلورة وتحسين منهجية التوصيف الحضري واألطر واألدوات ونهج التعافي الخاصة بالمناطق  (ز)
لى المستوى المحلي وتعبئة شبكات الجهات المعنية في المناطق الحضرية وتكملة الحضرية، مع دعم تنفيذها ع

 ؛العمل الذي يقوده البنك الدولي والتحاد األوروبي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على الصعيد الوطني

األنشطة   (ح) من خالل  الريفية،  والمناطق  المدن  داخل  العشوائية  والمستوطنات  المدن  مع  العمل 
الطوارئ المع ذلك  في  بما  التهديدات،  أمام مجموعة متنوعة من  الصمود  القدرة على  بناء  والتنفيذية، بشأن  يارية 

 .19- الستراتيجيات الوطنية للتعافي من جائحة كوفيد ضمنإدماج جهود التعافي الحضري الصحية و 

 10و  9و  8و  5و  1هداف  وبذلك، سيساعد البرنامج الفرعي الدول األعضاء على إحراز تقدم نحو بلوغ األ -71
 من أهداف التنمية المستدامة.  16و 13و 11و

 وُيتوقع أن يحقق العمل المذكور أعاله النتائج التالية:  -72

زيادة نسبة أفراد المجتمعات المحلية المتضررة من األزمات المشاركين في صنع القرارات المحلية   (أ)
اعي، وتعزيز حيازة األراضي، وتحسين فرص الحصول  فيما يتعلق بمشاريع إعادة اإلعمار وتحسين اإلدماج الجتم

 ؛على المساكن المالئمة والخدمات األساسية

فيها لالجئين والمهاجرين والنازحين داخلياا   عددزيادة   (ب) التي تتاح  والعائدين والمجتمعات    المدن 
مة، والمساكن المالئمة، المضيفة إمكانية الحصول على الحيازة المضمونة، والخدمات األساسية والجتماعية المستدا

 ؛ والسالمة واألمن

 ؛ في المدن  التي تعيش في ظروف هشةالحد من المخاطر المتعددة األبعاد وزيادة حماية الفئات   (ج)

تعزيز نظم التحليالت وصنع القرارات المتعلقة بالبنى التحتية القادرة على الصمود على صعيد  (د)
 سيما في سياقات األزمات.  المدن، ول

 2021أداء البرنامج في عام   -دال
تحسددين فرص الحصددول على مسدداكن مسددتدامة وقادرة على الصددمود للنسدداء والفتيات المشددردات داخلياا في   

 شمال موزامبيق 
المتضررات من  -73 المشردات  والفتيات  للنساء  اإلسكان  الفرعي حلولا شاملة ومستدامة بشأن  البرنامج  قدم 

الناجمة عن   النزاع في المنطقة، بالتعاون مع الحكومة )وكالة التنمية المتكاملة في الشمال، في  األزمة اإلنسانية 
 مقاطعة كابو ديلغادو، وزارة الشؤون الجنسانية والشباب والعمل الجتماعي، السلطات المحلية(. 

للمرأة، م -74 المتحدة  األمم  بالشراكة مع هيئة  الفرعي،  البرنامج  بدأ  قرية ماروكاني، موزامبيق،  شروعاا  وفي 
أسرة تقودها النساء. واسُتخدم نموذج قائم على المجتمع لتخطيط   50تجريبياا للتعافي مدته سنة واحدة، استهدف  

المستوطنات البشرية وإدارتها كجزء من برنامج القدرة على الصمود والتكامل الجتماعي، للمساعدة في إعادة بناء 
واد. وقد ساعد الوصول إلى المأوى المناسب والعمل على تمكين المساكن من خالل التدريب واإلشراف وتوفير الم

. وللمساعدة على التخفيف  19-النساء من التغلب على بعض مواطن الضعف اإلضافية الناجمة عن جائحة كوفيد
  من آثار الجائحة، دعم البرنامج الفرعي السلطات البلدية في جميع أنحاء موزامبيق، بما في ذلك كابو ديلغادو، في 

 التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف. 7زيادة سبل الوصول إلى الخدمات األساسية. ويعرض الجدول 
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 7لجدول ا
عدد األسر التي تعولها النساء والتي لديها القدرة على الوصول إلى إسكان مستدام وقادر على  :  مقياس األداء

 الصمود
 مقياس األداء 

)فعلي(   2019 )فعلي(   2020  )فعلي(   2021   

أسرة تعولها النساء على   50ساعدت  غير متوفر غير متوفر

إعادة بناء مساكن قادرة على الصمود، 

وتوفير مهارات جديدة، والمأوى، 

  والتوظيف. 
 2023النتائج المقررة لعام  -هاء
 : مدن شاملة للجميع: تعزيز اآلثار اإليجابية للهجرة الحضرية1النتيجة   - 1

 2021البرنامج في عام  أداء   
قيام   -75 في  الفرعي  البرنامج  عمل  بذلك   133أسهم  وهو  التشاركي،  التخطيط  تكنولوجيات  بتطبيق  مدينة 

 استوفى الهدف المقرر. 

 .2023التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف والغاية المقررة لعام  11ويعرض الشكل  -76

 11الشكل 

 )تراكمي(  التخطيط التشاركية مقياس األداء: عدد المدن التي تطبق منهجيات

 : اتباع نهج جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود 2النتيجة   - 2
 2023والغاية المقررة لعام   2021أداء البرنامج في عام   

أسهم عمل البرنامج الفرعي في قيام تسع مدن بتنفيذ البرنامج العالمي لقدرة المدن على الصمود، وهو   -77
 المقرر. بذلك استوفى الهدف  

 .2023التقدم المحرز نحو بلوغ هذا الهدف والغاية المقررة لعام  12ويعرض الشكل  -78
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 12الشكل 

 التي تنفذ البرنامج العالمي لقدرة المدن على الصمود )تراكمي( مقياس األداء: عدد المدن 

 
ئم على المناطق ويراعي : التعافي وتناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية من خال نهج قا 3النتيجة   - 3

 النزاع
 2023الخطة البرنامجية المقترحة لعام  -واو

الفرعي، في المقام األول   -79 البرنامج  الذي وضعه  للتعافي الحضري،  المتحدة  يستهدف إطار موئل األمم 
التعافي القائم  األحياء السكنية التي تستضيف مجموعات تعاني من أوضاع هشة، وله ثالثة نواتج رئيسية: تطوير  

واستعادة  العامة؛  األماكن  إلى  المادي  الوصول  تحسين  ذلك  في  بما  السكنية،  واألحياء  الحضرية  المناطق  على 
سيما المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة وتحسين واستدامة قدرة  الخدمات األساسية والجتماعية، ول

الجتماعي. وُطبق إطار التعافي الحضري في مدينتي درعا ودير  المجتمع المحلي على الصمود وتماسك النسيج  
المناطق الحضرية    اللتين تضررتا بشدةالزور   القدرة على الصمود في  لبناء  في سوريا في إطار برنامج مشترك 

، وصندوق والريفية نفاذته ست وكالت تابعة لألمم المتحدة )منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
األمم المتحدة للسكان، وموئل األمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي(. ويشمل 

وكالة لجئ فلسطيني في مخيم    10 000عائد، ونحو    55 000المستفيدون المباشرون من التدخالت أكثر من  
 مشرد داخلي. 39 000، وحوالي في الشرق األدنىاألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 الدروس المستفادة والتغيرات المقررة 
بتأييد   -80 مدعومة  تشاركية  عمليات  كفالة  إلى  الحاجة  في  الفرعي  البرنامج  من  المستفاد  الدروس  تمثلت 

ة إلى المرونة  المجتمعات المحلية، وبالتالي ضمان تماسك النسيج الجتماعي بين مختلف المجموعات وفهمها الحاج
، سيكفل البرنامج الفرعي استمرار التنفيذ وإجراء ما قد يلزم من تعديالت  ومن خالل تطبيق هذا الدرسفي البرمجة.  

عرض للتقدم المتوقع نحو   8في السياق األمني المتقلب بمشاركة من مختلف المجتمعات المحلية. ويرد في الجدول  
 بلوغ الهدف. 

 8الجدول 
 مقياس األداء 

 )المقرر(  2023 )المقرر(  2022 )الفعلي(  2021 )الفعلي(  2020 )الفعلي(  2019

إنشاء آليات برمجة مشتركة   -
األمم    6بين   وكالت  من 

 المتحدة. 

لألحياء   عمل  خطط  وضع 
التخطيط   أساس  على  السكنية 
على  القائم  التشاركي  المشترك 

و لمدينتين  أحياء   9المناطق 
 سكنية.

ُسبل   تأهيل  الوصول  إعادة 
إلى   سكنية   4المادي  أحياء 

الخدمات   تحسين  وزيادة 
 األساسية في المدينتين. 

تأهيل   أحياء    9إعادة 
سكنية في مدينتين وتزويد  
أساسية   بخدمات  السكان 

 أفضل.
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 المنجزات المستهدفة  -زاي

 جميع المنجزات التي يستهدفها البرنامج الفرعي. 9ترد في الجدول  -81

 9الجدول 
 ، حسب الفئة والفئة الفرعية 2023-2021: المنجزات المستهدفة للفترة 4البرنامج الفرعي 

 الفئة والفئة الفرعية  
المقررة لعام  
2021 

الفعلية لعام  
2021 

المقررة لعام  
2022 

المقررة لعام  
2023 

     توليد المعارف ونقلها  - ألف 
 21 19 31 31 )عدد المشاريع( مشاريع التعاون الميداني والتقني 

 8 8 10 10 مشاريع لتعزيز اإلدماج الجتماعي وتحقيق تماسك المجتمعات المحلية   - 1
 7 5 11 11 مشاريع لتحسين مستويات معيشة المهاجرين والالجئين والمشردين داخلياا وإدماجهم   - 2
 6 6 10 10 البيئة المبنية والبنية التحتية على الصمود مشاريع لتعزيز قدرة    - 3

 31 31 45 45 )عدد األيام( الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمناسبات التدريبية 
حلقات دراسية وحلقات عمل والمناسبات التدريبية حول تعزيز اإلدماج الجتماعي    - 4

 12 12 18 18 وتحقيق تماسك المجتمعات المحلية 
حلقات دراسية وحلقات عمل والمناسبات التدريبية حول تحسين مستويات معيشة    - 5

 8 8 13 13 المهاجرين والالجئين والمشردين داخلياا وإدماجهم 
حلقات دراسية وحلقات عمل والمناسبات التدريبية حول تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية    - 6

 11 11 14 14 التحتية على الصمود 
 2 2 2 2 )عدد المنشورات( المنشورات 

 1 1 1 1 منشورات عن تحسين مستويات معيشة المهاجرين والالجئين والمشردين داخلياا وإدماجهم   - 7
 1 1 1 1 منشورات عن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية التحتية على الصمود   - 8

 6 6 9 9 )عدد المواد( المواد التقنية 
 2 2 3 3 تعزيز اإلدماج الجتماعي وتحقيق تماسك المجتمعات المحلية مواد تقنية عن    - 9

مواد تقنية عن تحسين مستويات معيشة المهاجرين والالجئين والمشردين داخلياا    -10
 2 2 3 3 وإدماجهم  

 2 2 3 3 مواد تقنية عن تعزيز قدرة البيئة المبنية والبنية التحتية على الصمود   -11

  المنجزات المستهدفة الفنية  - باء 
ــات  التشدداور والمشددورة والدعوة:   ــادي والجتماعي؛ وتقديم جلسـ ــأن قرارات الجمعية العامة والمجلس القتصـ ــاء بشـ ــاورات مع جميع الدول األعضـ عقد مشـ

اســتشــارية إلى الدول األعضــاء بشــأن التخفيف من  إحاطة إعالمية إلى جميع الدول األعضــاء بشــأن مســائل التنمية المســتدامة وعملياتها؛ وتقديم خدمات  
زمات  حدة األزمات الحضــــرية والتصــــدي لها، وبشــــأن تعزيز قدرة المناطق الحضــــرية على الصــــمود في وجه التهديدات المتعدد األخطار، بما في ذلك األ

 المتصلة بالهجرة والنزوح.
إطار للمؤشـرات تسـتخدمه جميع الدول األعضـاء لرصـد تنفيذ السـتعراض الشـامل للسـياسـات الذي يجري كل أربع    قواعد البيانات والمواد الرقمية الفنية:

ــيفها البرنامج الفرعي في إطار تنفيذ برنامج موئل األمم المتحدة الر  ــرية ســـــيســـــتضـــ ئيســـــي  ســـــنوات؛ ومنصـــــة بيانات جديدة عن الهجرة إلى المناطق الحضـــ
 المعني بالهجرة.

  المنجزات المستهدفة في مجال التصال - جيم  
ما ل يقل عن منشــــورين فنيين جديدين، وُكتيبات إعالمية عالمية إقليمية، ونشــــرات، ومواد على    برامج التوعية والمناسدددبات الخاصدددة والمواد اإلعامية:

لى المســــــــتويين  اإلنترنت للتوعية بالبرنامج الرئيســــــــي لموئل األمم المتحدة المعني بالهجرة الذي يركز على اإلدماج الجتماع والتصـــــــدي للهجرة والنزوح ع
تشــديد على الشــراكات والســتجابات الشــاملة من خالل تطبيق مختلف األدوات المتعلقة بحقوق الســكن وملكية األراضـــي  العالمي واإلقليمي/القطري، مع ال

 والتخطيط المكاني واإلسكان والحوكمة الحضرية، والنهج الترابطي بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم.
سـائل التواصــل الجتماعي والمدونات والمواقع الشـبكية فيما يتعلق باإلدماج الجتماعي  محتوى حسـابات و المنصدات الرقمية ومحتوى الوسدائط المتعددة: 

 والقتصادي للمهاجرين والالجئين والمشردين داخلياا والعائدين في سياقات األزمات الحضرية.
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 2023الموارد المقترحة المتصلة بالوظائف وغير المتصلة بالوظائف لعام   -سادساا 
 مالية عامة لمحة  -ألف

‘ مخصصات الميزانية  1يتألف اإلطار المالي لموئل األمم المتحدة من ثالثة مصادر عامة للتمويل، هي: ’ -82
‘ مساهمات مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات  2العادية لألمم المتحدة التي توافق عليها الجمعية العامة؛ ’

، وترصد منها  (2)الميزانية غير المخصصة الغرض بموافقة المجلس التنفيذيالبشرية التي ُترصد منها مخصصات  
‘ مساهمات التعاون التقني التي ُترصد منها 3؛ ’(3)مخصصات الميزانية المخصصة الغرض بموافقة المديرة التنفيذية

أموال المؤسسة غير المخصصة  أيضاا مخصصات الميزانية بموافقة المديرة التنفيذية. وألغراض اإلدارة، يمثل حساب  
 والميزانية العادية ’الموارد األساسية‘ لموئل األمم المتحدة.

الباب   -83 رئيسيتين:  فئتين  إلى  تنقسم  التي  العادية  الميزانية  اعتمادات  على  العامة  الجمعية   15وتوافق 
رنامج العادي للتعاون التقني )البرنامج العادي للتعاون التقني(. والغرض من الب  23)المستوطنات البشرية( والباب  

هو تقديم الخدمات الستشارية القطاعية في ميدان المستوطنات البشرية والتنمية الحضرية المستدامة. وتشمل موارد 
: )إدارة خدمات 2الميزانية العادية األخرى المرصودة لموئل األمم المتحدة من خالل وكالت أخرى ما يلي: الباب  

 35صات ُترصد لدعم عناصر المؤتمرات الصادر تكليف بها لموئل األمم المتحدة؛ والباب  المؤتمرات(، وهي مخص
 وهو حساب للتنمية متعلق بمشاريع إنمائية محددة. 

تمثل نسبة مئوية من   -84 التي  الغرض  المخصصة  استخدام األموال  البرنامجي من  الدعم  إيرادات  وُتستمد 
 .ST/AI/286باشرة وفقاا لألمر اإلداري مجموع النفقات على التكاليف البرنامجية الم

وتنقسم المساهمات المقدمة إلى مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية إلى نوعين: مساهمات  -85
غير مخصصة الغرض ومساهمات مخصصة الغرض. والمساهمات غير المخصصة الغرض هي مخصصات 

لس التنفيذي وفقاا لألولويات المتفق عليها من أجل دعم تنفيذ التبرعات التي تقدمها الحكومات ويوافق عليها المج
برنامج العمل المعتمد لموئل األمم المتحدة. والمساهمات المخصصة الغرض للمؤسسة هي تبرعات تقدمها الحكومات  
اا  والجهات المانحة األخرى وُتخصص لتنفيذ أنشطة محددة مدرجة في برنامج العمل. وُتغطي هذه المساهمات عموم

 تكاليف المشاريع العالمية والمواضيعية والمتعددة األقطار وتشمل الصناديق الستئمانية. 

والمساهمات المقدمة ألغراض التعاون التقني هي موارد من تبرعات مخصصة الغرض تقدمها الحكومات   -86
لقطري وفقاا لولية وغيرها من الجهات المانحة غير الحكومية من أجل تنفيذ أنشطة تقنية محددة على المستوى ا 

 موئل األمم المتحدة وبرنامج عمله وخطته الستراتيجية.

عقب إجراء تحليل لإليرادات المستهدفة من مصادر    2023وأُعد برنامج العمل والميزانية الموحدان لعام   -87
السنوي المقترح. ووفقاا التمويل الثالثة لتلك السنة استناداا إلى الحتياجات من الموارد المطلوبة لتنفيذ برنامج العمل  

، ُبذلت كل الجهود لدمج الموارد األساسية وغير األساسية المتوقعة في إطار متكامل 67/226لقرار الجمعية العامة  
 .2023-2020للميزانية على أساس أولويات الخطة الستراتيجية الجديدة للفترة 

 خطة الموارد  - 1
يتوقع موئل األمم المتحدة إحراز تقدم كبير في تمويله المخصص الغرض الذي يتألف من أموال المؤسسة   -88

المخصصة الغرض وأموال التعاون التقني. ويعتمد نموذج عمل المنظمة أيضاا على دعم ميزانيتها األساسية التي  
غرض. وفي هذا المجال، وعلى مدى  تتألف من مخصصات الميزانية العادية وحسابات المؤسسة غير المخصصة ال

سنوات عديدة، ظلت المساهمات المقدمة من الدول األعضاء إلى صندوق أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض  
السنتين   فترة  وخالل  األعضاء.  الدول  عليها  وافقت  التي  الميزانية  من  بكثير  الدول  2013-2012أقل  وافقت   ،

في    32مليون دولر )  22,7ون دولر، ولكنها لم ُتساهم إل بمبلغ قدره  ملي  70,2األعضاء على ميزانيات قدرها  
مليون دولر    45,6، ُخِفضت الميزانية المعتمدة لموئل األمم المتحدة إلى  2013-2012المائة(. وعقب تجربة الفترة  

 
 العامة.ُتعرف أيضاا باسم مخصصات األغراض (  2)
 ُتعرف أيضاا باسم مخصصات األغراض الخاصة.(  3)
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ترة السنتين  مليون دولر في ف  26. وُخفِّضت الميزانية مرة أخرى إلى  2017-2016و  2015-2014في الفترتين  
الفترة    22ماليين دولر )  10,1. ولم يرد سوى ما مجموعه  2018-2019 المائة( في    5، و2015-2014في 

في المائة(. وبلغت المبالغ الفعلية المستلمة من المساهمات غير   11)  2017-2016ماليين دولر في فترة السنتين  
  8.7ما مجموعه    2019-2018لعامة في الفترة  المخصصة الغرض من خالل صندوق أموال المؤسسة لألغراض ا 

مليون دولر، ورد منها ما   18,9ما قيمته  2020في المائة(. وبلغت الميزانية اإلجمالية لعام  33,3ماليين دولر )
 12ماليين دولر و  10ما قيمته    2022و  2021مليون دولر. وبلغ المستوى المعتمد للميزانية لعامي    4,4مجموعه  
 كتبرعات.   2021ماليين دولر وردت في عام  3ر على التوالي، منها مليون دول

 162,9ستبلغ    2023وُتشير التوقعات إلى أن الحتياجات اإلجمالية من الموارد لموئل األمم المتحدة لعام   -89
لر المعتمد مليون دو   255,4في المائة عن المبلغ النهائي البالغ    36.2مليون دولر، وُيعبِّر ذلك عن انخفاض بنسبة  

، مع استمرار  2021. ويمثل هذا التوقع انعكاساا لمستويات اإلنجاز الحقيقية استناداا إلى مستوى عام  2022لعام  
على أداء البرامج. ويؤخذ في العتبار أيضاا تأثير تخفيض مساهمات المؤسسة غير    19-رصد أثر جائحة كوفيد

 .2021عام   ماليين دولر كما وردت في 3المخصصة الغرض إلى 

، وهي السنة الرابعة 2023الحتياجات من الموارد المالية والبشرية لعام    13إلى    10وتعرض الجداول من   -90
، التي اُتخذ بشأنها قرار بالتمديد 2023-2020واألخيرة من السنوات األربع األولى من الخطة الستراتيجية للفترة  

 لمدة سنتين أخريين. 

 10الجدول 
 حتياجات من الموارد حسب مصدر األموال لمحة عامة عن ال

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 مصدر األموال 

 الوظائف   الموارد 

الفعلية لعام 
2021 

المعتمدة لعام 
 قيمة التغيير  2022

النسبة المئوية 
 للتغيير 

تقديرات عام  
 2023 التغييرات  2022  2023

 أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض
 14 (55) 69  099,9 2 (77,9) (421,1 7) 521,0 9 344,3 2 الموارد المتصلة بالوظائف

     901,1 (63,3) (556,5 1) 457,6 2 253,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 14 (55) 69  001,0 3 (74,9) (977,6 8) 978,6 11 597,6 2 المجموع الفرعي

 الميزانية العادية

 82 7 75  690,8 12 11,3 287,0 1 403,8 11 297,4 11 المتصلة بالوظائفالموارد  

     415,0 1 (24,4) (457,0) 872,0 1 675,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 82 7 75  105,8 14 6,3 830,0 275,8 13 972,8 11 المجموع الفرعي

 أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - - -  - - - - - بالوظائفالموارد المتصلة 

     076,6 39 (43,5) (045,4 30) 122,0 69 094,8 41 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - - -  076,6 39 (43,5) (045,4 30) 122,0 69 094,8 41 المجموع الفرعي

 التعاون التقني

 - - -  - - - - - الموارد المتصلة بالوظائف

     709,7 96 (35,5) (135,8 53) 845,5 149 734,4 101 المتصلة بالوظائف الموارد غير  

 - - -  709,7 96 (35,5) (135,8 53) 845,5 149 734,4 101 المجموع الفرعي

 الدعم البرنامجي

 61 - 61  939,3 6 9,7 613,3 326,0 6 901,3 5 الموارد المتصلة بالوظائف

     111,1 3 (36,5) (791,4 1) 902,5 4 595,5 5 بالوظائف الموارد غير المتصلة 

 61 - 61  050,4 10 (10,5) (178,1 1) 228,5 11 496,8 11 المجموع الفرعي

          المجموع حسب الفئة

 157 (48) 205  730,0 21 (20,3) (520,8 5) 250,8 27 543,0 19 الموارد المتصلة بالوظائف

     213,5 141 (38,1) (986,1 86) 199,6 228 353,4 149 المتصلة بالوظائف الموارد غير  

 157 (48) 205  943,5 162 (36,2) (506,9 92) 450,4 255 896,4 168 المجموع
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 11الجدول 
 لمحة عامة عن الحتياجات من الموارد حسب فئة التمويل 

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

 الموارد

الفعلية لعام  

2021 

الميزانية 

المعتمدة لعام  

 قيمة التغيير  2022

النسبة  

المئوية  

 للتغيير 

تقديرات عام  

2023 

      الموارد األساسية

 001,0 3 (74,9) (977,6 8) 978,6 11 597,6 2 أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 105,8 14 6,3 830,0 275,8 13 972,8 11 الميزانية العادية

 106,8 17 (32,3) (147,6 8) 254,4 25 570,4 14 المجموع الفرعي

 )بما فيها الصناديق االستئمانية(الموارد المخصصة الغرض 

   
  

 076,6 39 (43,5) (045,4 30) 122,0 69 094,8 41 أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 709,7 96 (35,5) (135,8 53) 845,5 149 734,4 101 التعاون التقني  

 786,3 135 (38,0) (181,2 83) 967,5 218 829,2 142 المجموع الفرعي

 893,1 152 (37,4) (328,8 91) 221,9 244 399,6 157 المجموع، أولا 

      الدعم البرنامجي

 050,4 10 (10,5) (178,1 1) 228,5 11 496,8 11 الدعم البرنامجي 

 050,4 10 (10,5) (178,1 1) 228,5 11 496,8 11 المجموع، ثانياا 

 943,5 162 (36,2) (506,9 92) 450,4 255 896,4 168 المجموع )أولا + ثانياا(

 
 12الجدول 

 لمحة عامة عن الحتياجات من الموارد حسب المجال الستراتيجي
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 األولوية الستراتيجية 

 الوظائف  الموارد

الفعلية لعام  
2021 

الميزانية  
المعتمدة لعام  
 قيمة التغيير 2022

النسبة المئوية  
 للتغيير 

تقديرات عام  
 2023 التغيير  2022 2023

         1البرنامج الفرعي 

 20 (5) 25 201,7 3 (19,7) (787,1) 988,8 3 380,0 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    419,1 34 (41,6) (538,5 24) 957,6 58 681,5 48 المتصلة بالوظائف الموارد غير  

 20 (5) 25 620,8 37 (40,2) (325,6 25) 946,4 62 061,5 51 المجموع الفرعي 

 2البرنامج الفرعي 
   

     

 22 (6) 28 416,4 3 (16,6) (677,7) 094,1 4 099,8 3 الموارد المتصلة بالوظائف

    988,5 36 1,2 453,8 534,7 36 929,4 12 المتصلة بالوظائف الموارد غير  

 22 (6) 28 404,9 40 (0,6) (223,9) 628,8 40 029,2 16 المجموع الفرعي 

         3البرنامج الفرعي 

 26 (6) 32 820,8 3 (1,4) (53,1) 873,9 3 440,6 3 الموارد المتصلة بالوظائف

    990,6 30 (54,5) (089,0 37) 079,6 68 733,3 14 بالوظائف الموارد غير المتصلة 

 26 (6) 32 811,4 34 (51,6) (142,1 37) 953,5 71 173,9 18 المجموع الفرعي 

         4البرنامج الفرعي 

 27 (8) 35 335,9 3 (21,0) (885,7) 221,6 4 701,9 3 الموارد المتصلة بالوظائف

    121,2 33 (42,9) (891,1 24) 012,3 58 105,1 65 المتصلة بالوظائف الموارد غير  

 27 (8) 35 457,1 36 (41,4) (776,8 25) 233,9 62 807,0 68 المجموع الفرعي 

         أجهزة تقرير السياسات 

 6 - 6 727,1 4,4 30,6 696,5 039,5 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    349,9 (55,8) (441,5) 791,4 137,1 بالوظائف الموارد غير المتصلة 

 6 - 6 077,0 1 (27,6) (410,9) 487,9 1 176,6 1 المجموع الفرعي 

         التوجيه التنفيذي واإلدارة 

 26 (9) 35 050,3 4 (20,9) (070,2 1) 120,5 5 922,9 2 الموارد المتصلة بالوظائف
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 األولوية الستراتيجية 

 الوظائف  الموارد

الفعلية لعام  
2021 

الميزانية  
المعتمدة لعام  
 قيمة التغيير 2022

النسبة المئوية  
 للتغيير 

تقديرات عام  
 2023 التغيير  2022 2023

    858,1 2 49,3 943,5 914,6 1 283,0 3 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 26 (9) 35 908,4 6 (1,8) (126,7) 035,1 7 205,9 6 المجموع الفرعي 

         الدعم البرنامجي 

 30 (14) 44 177,8 3 (39,5) (077,6 2) 255,4 5 958,3 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    486,1 2 (36,4) (423,3 1) 909,4 3 484,0 4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 30 (14) 44 663,9 5 (38,2) (500,9 3) 164,8 9 442,3 7 المجموع الفرعي 

         المجموع حسب الفئة 

 157 (48) 205 730,0 21 (20,3) (520,8 5) 250,8 27 543,0 19 الموارد المتصلة بالوظائف

    213,5 141 (38,1) (986,1 86) 199,6 228 353,4 149 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 157 (48) 205 943,5 162 (36,2) (506,9 92) 450,4 255 896,4 168 المجموع 
 

لعام   -91 المنظمة  عمل  لبرنامج  الموارد  تقديرات  تنظيم  األربعة   2023ويستند  الستراتيجية  المجالت  إلى 
. وُتصّنف الموارد حسب مصدر  2023-2020الستراتيجية للفترة  المتوافقة مع مجالت التغيير المحددة في الخطة  

التمويل وفئة اإلنفاق. ويستند توزيع الموارد على البرامج الفرعية األربعة إلى تحليل لالحتياجات من الموارد لكل  
واألولو  بالميزانية،  المشمولة  للسنة  فرعي  برنامج  لكل  المستهدفة  المنجزات  أساس  على  استراتيجي  يات مجال 

 الستراتيجية لموئل األمم المتحدة.

 13الجدول 

لعام   لعام    2022العتمادات/المخصصات  الموارد  من  لألولويات    2023والحتياجات  التمويل  مصدر  حسب 
 2023الستراتيجية لعام 

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 األولوية الستراتيجية 

أموال  
  المؤسسة 

غير 
 المخصصة 

الميزانية  
 العادية 

أموال المؤسسة  
 التعاون التقني  غير المخصصة  

الدعم  
 المجموع  البرنامجي 

الموارد  
المتصلة  
 بالوظائف 

الموارد غير  
المتصلة  
 بالوظائف 

         2022اعتمادات عام 

 957,6 58 988,8 3 946,4 62 019,4 1 331,7 27 760,4 30 430,3 2 404,6 1 1البرنامج الفرعي 

 534,7 36 094,1 4 628,8 40 546,5 217,6 26 543,1 9 736,0 2 585,6 1 2البرنامج الفرعي 

 079,6 68 873,9 3 953,5 71 020,8 1 196,9 44 048,5 23 439,2 2 248,1 1 3البرنامج الفرعي 

 012,3 58 221,6 4 233,9 62 322,8 1 099,3 52 786,8 4 480,4 2 544,6 1 4البرنامج الفرعي 

 791,4 696,5 487,9 1 274,5 - - 585,2 628,2 أجهزة تقرير السياسات 

 914,6 1 120,5 5 035,1 7 391,9 1 - 983,2 491,5 1 168,5 3 التوجيه التنفيذي واإلدارة 

 909,4 3 255,4 5 164,8 9 652,6 5 - - 113,2 1 399,0 2 الدعم البرنامجي 

 199,6 228 250,8 27 450,4 255 228,5 11 845,5 149 122,0 69 275,8 13 978,6 11 المجموع 

 - 250,8 27 250,8 27 326,0 6 - - 403,8 11 521,0 9 الموارد المتصلة بالوظائف 

 199,6 228 - 199,6 228 902,5 4 845,5 149 122,0 69 872,0 1 457,6 2 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 199,6 228 250,8 27 450,4 255 228,5 11 845,5 149 122,0 69 275,8 13 978,6 11 المجموع 

         2023تقديرات عام 

 419,1 34 201,7 3 620,8 37 048,5 1 577,9 24 315,4 9 308,6 2 370,4 1البرنامج الفرعي 

 988,5 36 416,4 3 404,9 40 891,3 481,7 26 030,7 10 602,1 2 399,1 2البرنامج الفرعي 

 990,6 30 820,8 3 811,4 34 444,4 1 090,0 22 360,7 8 518,6 2 397,7 3البرنامج الفرعي 

 121,2 33 335,9 3 457,1 36 108,4 1 500,1 23 903,7 8 552,8 2 392,1 4البرنامج الفرعي 

 349,9 727,1 077,0 1 - - 95,4 769,6 212,0 أجهزة تقرير السياسات 

 858,1 2 050,3 4 908,4 6 703,3 1 40,5 256,5 2 909,3 1 998,8 واإلدارة التوجيه التنفيذي 

 486,1 2 177,8 3 663,9 5 854,5 3 19,5 114,2 444,8 1 230,9 الدعم البرنامجي 

 213,5 141 730,0 21 943,5 162 050,4 10 709,7 96 076,6 39 105,8 14 001,0 3 المجموع 

 - 730,0 21 730,0 21 939,3 6 - - 690,8 12 099,9 2 بالوظائف الموارد المتصلة 

 213,5 141 - 213,5 141 111,1 3 709,7 96 076,6 39 415,0 1 901,1 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 213,5 141 730,0 21 943,5 162 050,4 10 709,7 96 076,6 39 105,8 14 001,0 3  المجموع
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األمم المتحدة التركيز على العمل مع الدول األعضاء لزيادة التمويل المتعدد السنوات وسيواصل موئل   -92
الذي يمكن التنبؤ به بصورة أفضل من أجل تنفيذ األعمال المعيارية للمنظمة، عن طريق توسيع قاعدة الجهات 

التنمية المستدامة والخطة    المانحة، وحشد الدعم من المبادرات الجديدة التي سيجري اتخاذها دعماا لتنفيذ أهداف
الحضرية الجديدة. وسيواصل موئل األمم المتحدة العمل مع الدول األعضاء لزيادة عدد البلدان المساهمة في الموارد  

 األساسية لبرنامج عمله. 

. ويبين الجدول  2023والتوقعات لعام    2022و  2021مقارنة بين النفقات للسنتين    14وترد في الجدول   -93
توزيع النفقات حسب الفئة الفرعية لكل    16حسب الفئة لكل مصدر من مصادر التمويل، ويبين الجدول  النفقات    15

 مجال استراتيجي. 

 14الجدول 
 2023-2021توزيع الموارد حسب الفئة الفرعية للنفقات للفترة 

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة الفرعية للنفقات 

الفعلية لعام 
2021 

العتمادات الموافق عليها  
 قيمة التغيير  2021لعام 

النسبة المئوية 
 2023تقديرات عام  للتغيير 

 730,0 21 (20,3) (520,8 5) 250,8 27 543,0 19 الموارد المتصلة بالوظائف

 473,4 46 (41,9) (521,7 33) 995,1 79 623,1 49 األخرى  تكاليف الموظفين

 180,4 719,4 5 177,3 3,1 186,6 الضيافة

 57,3 (35,8) (32,0) 89,3 - الخبراء 

 340,1 (51,5) (361,0) 701,1 744,9 الستشاريون 

 5,1 (87,9) (37,2) 42,3 5,4 سفر الممثلين

 597,2 1 (86,0) (819,8 9) 417,0 11 476,1 1 سفر الموظفين

 501,7 26 (8,2) (353,8 2) 855,5 28 624,9 26 الخدمات التعاقدية

 577,2 13 (14,3) (258,8 2) 836,0 15 659,3 15 مصروفات التشغيل العامة 

 163,3 1 (70,2) (738,8 2) 902,1 3 105,9 1 اللوازم والمواد 

 822,5 1 (59,1) (635,7 2) 458,2 4 831,0 1 األثاث والمعدات 

 169,1 - 169,1 - 178,0 تحسين أماكن العمل 

 326,2 49 (40,5) (573,7 33) 899,9 82 910,0 51 الِمنح والمساهمات 

 - - - - 8,2 تكاليف أخرى 

 943,5 162 (36,2) (506,9 92) 450,4 255 896,4 168 المجموع

 
 15الجدول 

 2023توزيع الموارد حسب الفئة الفرعية للنفقات ومصدر التمويل لعام  
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة الفرعية للنفقات 

المؤسسة غير  أموال  
 الميزانية العادية المخصصة الغرض 

أموال المؤسسة  
المخصصة 

 المجموع  الدعم البرنامجي  التعاون التقني  الغرض 

 730,0 21 939,3 6 - - 690,8 12 099,9 2 الموارد المتصلة بالوظائف

 473,4 46 40,0 835,0 26 288,0 19 310,4 - تكاليف الموظفين األخرى 

 180,4 - 171,0 6,3 3,1 - الضيافة

 57,3 - - - 57,3 - الخبراء 

 340,1 151,0 - - 169,1 20,0 الستشاريون 

 5,1 - 2,1 3,0 - - سفر الممثلين

 597,2 1 129,3 778,3 410,7 95,3 183,6 سفر الموظفين

 501,7 26 066,9 2 915,0 19 728,0 3 463,9 327,9 الخدمات التعاقدية

 577,2 13 666,1 949,9 10 509,5 1 252,5 199,2 العامة مصروفات التشغيل 

 163,3 1 57,8 469,1 579,2 15,8 41,4 اللوازم والمواد 

 822,5 1 - 306,7 1 389,2 47,6 79,0 األثاث والمعدات 

 169,1 - 149,8 19,3 - - تحسين أماكن العمل 

 326,2 49 - 132,8 36 143,4 13 - 50,0 الِمنح والمساهمات 

 943,5 162 050,4 10 709,7 96 076,6 39 105,8 14 001,0 3 المجموع
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 16الجدول 
 2023توزيع الموارد حسب الفئة الفرعية للنفقات واألولوية الستراتيجية لعام 

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة الفرعية للنفقات 

البرنامج 
 1الفرعي 

البرنامج 
 2الفرعي 

البرنامج 
 3الفرعي 

البرنامج 
 4الفرعي 

أجهزة تقرير  
 السياسات 

التوجيه 
التنفيذي 
 واإلدارة

الدعم 
 المجموع  البرنامجي 

 730,0 21 177,8 3 050,3 4 727,1 335,9 3 820,8 3 416,4 3 201,7 3 الوظائف 

 473,4 46 121,9 086,6 1 94,4 086,1 11 289,3 10 335,3 12 459,8 11 تكاليف الموظفين األخرى 

 180,4 - - 3,1 43,1 40,4 48,6 45,2 الضيافة 

 57,3 - - - 14,3 14,3 14,5 14,2 الخبراء 

 340,1 30,0 30,0 - 49,3 69,7 79,7 81,4 الستشاريون 

 597,2 1 18,7 83,8 10,0 358,6 341,6 399,4 385,1 سفر الموظفين

 501,7 26 986,4 1 903,2 215,2 715,8 5 380,7 5 353,4 6 947,0 5 الخدمات التعاقدية

 577,2 13 293,7 239,9 15,9 191,2 3 984,2 2 547,4 3 304,9 3 مصروفات التشغيل العامة 

 163,3 1 22,8 21,3 0,6 276,5 255,7 302,5 283,9 اللوازم والمواد 

 822,5 1 11,7 19,3 - 431,9 417,2 490,7 451,7 األثاث والمعدات 

 169,1 - - - 40,9 38,8 46,3 43,1 أماكن العمل تحسين 

 326,2 49 0,9 474,0 10,7 912,2 11 157,5 11 369,4 13 401,5 12 الِمنح والمساهمات  

  943,5 162 663,9 5 908,4 6 077,0 1 457,1 36 811,4 34 404,9 40 620,8 37 المجموع
 ميزانية أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض  - 2 

تبلغ الميزانية المقترحة لمؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية التي ستمّول من المساهمات  -94
ماليين دولر. وجرت مواءمة هذا المستوى للميزانية مع المستويات   3ما قدره    2022غير المخصصة الغرض لعام  

 ة.الواقعية للتبرعات الواردة من الدول األعضاء في السنوات األخير 

 الميزانية العادية  - 3 
مليون دولر )قبل إعادة    14,1ستبلغ    2023ُتشير التوقعات إلى أن مخصصات الميزانية العادية لعام   -95

في المائة، ويرجع ذلك أساساا إلى تسوية في الميزانية غير المتكررة   6.3تقدير التكاليف(، ويمثل ذلك زيادة بنحو  
ئف من المؤسسة. ويبلغ حجم الدعم المقدم إلى هيئات تقرير السياسات  لإلبالغ عن المشردين وتحويل سبع وظا

في المائة(، في    70,8ماليين دولر )  10في المائة(. وتستأثر األنشطة البرنامجية بمبلغ    5,5مليون دولر )  0,8
في    13,5مليون دولر )  1,9في المائة( لخدمات الدعم البرنامجي، و  10,2مليون دولر )  1.4حين ُيخصص مبلغ  

المائة( للتوجيه التنفيذي واإلدارة. وبالنظر إلى أن الميزانية العادية لألمم المتحدة مرهونة بموافقة الجمعية العامة،  
هي مجرد مبالغ إرشادية. وبناءا على ذلك، سيتم إجراء أي تسويات لتكاليف هذا   2023فإن المبالغ المعروضة لعام  

 م المتحدة وقت اعتماد الجمعية العامة للميزانية.الجزء من خطة الموارد في مقر األم

 ميزانية أموال المؤسسة المخصصة الغرض  - 4 
مليون دولر، ُيخصص معظمه لألنشطة البرنامجية )انظر الجدول    39,1بمبلغ    2023ُتقّدر ميزانية عام   -96
مليون    69,1، وهو  2022عام  في المائة مقارنة بالمبلغ المعتمد ل  43,5(. ويمثل ذلك زيادة متوقعة بما نسبته  17

 دولر.

الجدول   -97 من  يتضح  للموئل 17وكما  المتحدة  األمم  لمؤسسة  الغرض  المخصصة  األموال  جزء  يشمل   ،
مليون دولر المقّدرة   3,8والمستوطنات البشرية عنصر تكاليف الدعم البرنامجي المقابلة )النفقات العامة( البالغة  

المائة من إجمال  10,8بما متوسطه   المبلغ في  البرنامجية المخصصة الغرض للمؤسسة، ويمثل هذا  التكاليف  ي 
. وترد  2023مساهمة حافظة أموال المؤسسة المخصصة الغرض في حساب إيرادات تكاليف الدعم البرنامجي لعام  
تعلق بتكاليف  التفاصيل المتعلقة بكيفية استخدام اإليرادات المتحققة من تكاليف الدعم البرنامجي في باب الميزانية الم

 الدعم البرنامجي.
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وتبلغ اإليرادات المتوقعة من اتفاقات المساهمات في المشاريع الممولة من أموال المساهمة غير المخصصة   -98
 . 17مليون دولر كما هو وارد في الجدول  5.3ما قيمته  2023في عام 

 17الجدول 
 تكوين موارد المؤسسة المخصصة الغرض 

 الوليات المتحدة( )بآلف دولرات 

 الفئة 

الفعلية لعام  
2021 

العتمادات الموافق  
 قيمة التغيير 2022عليها لعام 

النسبة المئوية  
 للتغيير 

تقديرات عام  
2023 

      التبرعات

 300,0 5 - 300,0 5 - 980,4 33 إيرادات التبرعات  

 300,0 5 - 300,0 5 - 980,4 33 المجموع 

      النفقات 

 276,6 35 (44,8) (604,4 28) 881,0 63 098,9 37 التكاليف البرنامجية المباشرة 

 800,0 3 (27,5) (441,0 1) 241,0 5 995,9 3 تكاليف الدعم البرنامجي 

 076,6 39 (72,3) (045,4 30) 122,0 69 094,8 41 المجموع 

 
 ميزانية التعاون التقني  - 5 

ر الميزانية المقترحة   -99 ، ويمثل ذلك انخفاضاا 2023مليون دولر لعام    96,7ألنشطة التعاون التقني بمبلغ  ُتقدَّ
 .2022في المائة عن الميزانية المقّدرة لعام  35,5بما نسبته 

، يشمل جزء التعاون التقني عنصر تكاليف الدعم البرنامجي المقابلة )النفقات  18وكما يتضح من الجدول   -100
رت بما متوسطه  ماليين دو   6,5العامة( البالغة   في المائة من إجمالي التكاليف البرنامجية للتعاون التقني.   7,2لر ُقدِّ

. وترد  2023ويمثل هذا المبلغ مساهمة حافظة التعاون التقني في حساب إيرادات تكاليف الدعم البرنامجي لعام  
في باب الميزانية المتعلق بتكاليف  التفاصيل المتعلقة بكيفية استخدام إيرادات تكاليف الدعم البرنامجي المكتسبة  

 الدعم البرنامجي.  

وُتشير التوقعات إلى أن إيرادات اتفاقات المساهمة في مشاريع التعاون التقني المخصصة الغرض في عام   -101
 .18مليون دولر، كما هو مبّين في الجدول  186,7ستبلغ  2023

 18الجدول 
 تكوين موارد التعاون التقني 

 الوليات المتحدة()بماليين دولرات 

 الفئة 

الفعلية لعام  
2021 

العتمادات الموافق  
 قيمة التغيير 2022عليها لعام 

النسبة المئوية  
 للتغيير 

تقديرات عام  
2023 

      التبرعات

 721,3 186 - 721,3 186 - 465,3 139 التبرعات المقدمة 

 721,3 186 - 721,3 186 - 465,3 139 المجموع 

      النفقات 

 173,0 90 (35,5) (554,5 49) 727,5 139 863,60 94 التكاليف البرنامجية المباشرة 

 536,7 6 (35,4) (581,3 3) 118,0 10 870,8 6 تكاليف الدعم البرنامجي 

 709,7 96 (35,5) (135,8 53) 845,5 149 734,4 101 المجموع 

 
 ميزانية أنشطة الدعم البرنامجي  - 6 

األمم   -102 إنفاق ما مجموعه  يتوقع موئل  برنامج عام    10المتحدة  تنفيذ  لدعم  . ويبين  2023ماليين دولر 
المشاريع   12الجدول   من  ستتحقق  التي  اإليرادات  وُتقدَّر  دعمها.  سيجري  التي  الستراتيجية  المجالت  توزيع 

أن ترد من    ماليين دولر من المتوقع  6,5ماليين دولر، منها    10,3بمبلغ    2023المخصصة الغرض في عام  
 ماليين دولر من أموال المؤسسة غير المخصصة.  3.8التعاون التقني، و
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 لمحة عامة عن الموارد البشرية  - باء 

ُصمم الهيكل التنظيمي الجديد لموئل األمم المتحدة إلتاحة المرونة، وجرت فيه مواءمة وظائف المنظمة   -103
مع المجالت الستراتيجية األربعة للتوجه الستراتيجي ومع أهدافه. وتتماشى الحتياجات من الموارد البشرية مع 

 .  2023-2020الخطة الستراتيجية للفترة 

وظيفة ممولة من الميزانية    82وظيفة تشمل    157ما مجموعه    2023ل السنوي لعام  ويوفِّر برنامج العم -104
وظيفة ممولة من صندوق أموال الدعم    61وظيفة ممولة من األموال غير المخصصة للمؤسسة، و  14العادية، و
 البرنامجي.

الخارجية والستراتيجية والمعارف و  -105 العالقات  تعمل ُشعبة  التنظيمي،  الهيكل  البتكار وُشعبة وفي إطار 
الحلول العالمية في تعاون وثيق مع ُشعبة البرامج اإلقليمية لدعم تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة على المستويين 

 اإلقليمي والقطري. وُتقدم دائرة اإلدارة والستشارات والمتثال الدعم لجميع عمليات موئل األمم المتحدة.

. ويبين الجدول  2022مقارنة بمستويات عام    2023في لعام  مستويات المالك الوظي  19ويبين الجدول   -106
 الحتياجات من الوظائف حسب المجال الستراتيجي.  20

 19الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 1/ 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ ع م  و أ ع  الكلي 

الموظفون  
 الوطنيون 

الرتب  
 المحلية

الرتب  
 األخرى 

2022 

أموال المؤسسة غير  
 المخصصة

- 1 3 7 6 13 12 1 43 - 26 - 69 

 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 2022المجموع لعام 

             التغييرات: )النقصان(/الزيادة 

أموال المؤسسة غير  
 المخصصة

- (1) (3) (3) (5) (11) (11) - (34) - (21) - (55) 

 7 - 1 - 6 - 1 4 - 1 - - - الميزانية العادية

 (48) - (20) - (28) - (10) (7) (5) (2) (3) (1) - صافي التغيرات

2023          -  -  

أموال المؤسسة غير  
 المخصصة 

- - - 4 1 2 1 1 9 - 5 - 14 

 82 2 23 - 57 5 15 21 9 5 1 - 1 الميزانية العادية

 61 - 28 3 30 2 6 14 8 - - - - الدعم البرنامجي 

 157 2 56 3 96 8 22 37 18 9 1 - 1 2023المجموع لعام 

 عام مساعد؛ مد = مدير؛ ف = الفئة الفنية.: و أ ع = وكيل أمين عام؛ أ ع م = أمين المختصرات 
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 20الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب األولوية الستراتيجية

 
 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 1/ 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ ع م  و أ ع  الكلي 

الموظفون  
 الوطنيون 

الرتب  
 المحلية

الرتب  
 األخرى 

2022 

 20 - 7 - 13 1 2 4 3 2 1 - - 1البرنامج الفرعي 

 22 - 5 - 17 2 4 6 4 1 - - - 2البرنامج الفرعي 

 26 - 9 - 17 1 3 7 5 1 - - - 3البرنامج الفرعي 

 27 - 12 1 14 1 5 5 2 1 - - - 4البرنامج الفرعي 

 6 - 3 - 3 - 2 - - 1 - - - أجهزة تقرير السياسات 

 26 2 7 1 16 1 2 7 3 2 - - 1 التوجيه التنفيذي واإلدارة

 30 - 13 1 16 2 4 8 1 1 - - - الدعم البرنامجي  

 157 2 56 3 96 8 22 37 18 9 1 - 1 2023المجموع لعام 

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

 موارد المؤسسة غير المخصصة الغرض - جيم 
 2018التجاه المالي الفعلي لموئل األمم المتحدة في فترة السنوات الست من عام    21يعرض الجدول   -107
 . 2023إلى جانب المبالغ المقترحة لعام  2022، ويبين المبلغ الموافق عليه لعام 2023إلى 

لية للحساب غير المخصص الغرض لمؤسسة الحتياجات من الموارد الما  23و  22و  21وتعرض الجداول   -108
الحتياجات من الموارد البشرية    25و  24. ويعرض الجدولن  2023األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية لعام  

 لموارد المؤسسة غير المخصصة الغرض. 

 21الجدول 
 التجاه المالي لمؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية 

 رات الوليات المتحدة( )بآلف دول
 *2023 *2022 *2021 2020 2019 2018 البند/السنة 

       التمويل  - 1-0

 (283.3 1) (293.3 1) (479.0) 001.0 1 280.0 1 279.0 2 أرصدة الصندوق والحتياطي في بداية السنة - 1-1

 (283.3 1) (293.3 1) (479.0) 001.0 1 280.0 1 279.0 2 [ 1-1المجموع ] 

       اإليرادات - 1-2

 001,0 3 978,6 11 374,0 2 861,0 4 128,0 5 594,0 3 المساهمات الموجهة لميزانية السنة

 873,5 1 - - - - - المساهمات الموجهة لتحقيق استقرار الحتياطي

 10,0 10,0 - 35,0 94,0 13,0 إيرادات الستثمار 

 - - - - - - استرداد التكاليف 

 - - (60,8) 20,0 17,0 92,0 اإليرادات األخرى 

 884,5 4 988,6 11 313,2 2 916,0 4 239,0 5 699,0 3 [ 2-1المجموع ] 

 601,2 3 695,3 10 834,2 1 917,0 5 519,0 6 978,0 5 [ 0-1المجموع ] 

       النفقات  - 2-0

 099,9 2 521,0 9 548,8 2 934,0 5 490,0 5 419,0 4 مرتبات الموظفين واستحقاقاتهم

 20,0 331,1 - 59,0 (1,0) 27,0 تعويض غير الموظفين وبدلتهم 

 50,0 50,0 50,0 50,0 - - الِمنح والتحويالت 

 41,4 93,6 0,2 - - - اللوازم والمستهلكات 

 183,6 425,0 43,0 1,0 7,0 43,0 السفر 

 199,2 149,8 1 456,6 343,0 20,0 18,0 مصروفات التشغيل األخرى 

 406,9 408,1 28,9 9,0 2,0 12,0 المصروفات األخرى 

 001,0 3 978,6 11 127,5 3 396,0 6 518,0 5 519,0 4 [ 0-2المجموع ] 

 600,2 (283,3 1) (293,3 1) (479,0) 001,0 1 459,0 1 ثانياا( -أرصدة الصندوق والحتياطي في نهاية السنة )أولا  - 3-0

 - - - - - - التسويات 

 600,2 (283,3 1) (293,3 1) (479,0) 001,0 1 280,0 1 المجموع الفرعي

 600,2 395,7 2 000,0 2 000,0 2 303,0 1 303,0 1 الحتياطي التشغيلي 

 - - - - - - سداد القروض  

 - (679,0 3) (293,3 3) (479,0 2) (302,0) (23,0) أرصدة الصندوق في نهاية السنة - 4-0

 المبلغ المتوقع    * 



HSP/EB.2022/4/Rev.1 

49 

 22الجدول 
 الحتياجات من الموارد لمؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

الفعلية  
لعام  

2021 

العتمادات  
الموافق عليها  

 2022لعام 

قيمة  
 التغيير 

النسبة  
المئوية  
 للتغيير 

تقديرات  
 2023 التغييرات  2022 2023عام 

         برنامج العمل -ألف 

 8 (27) 35 213,2 1 (74,8) (607,0 3) 820,2 4 525,7 الموارد المتصلة بالوظائف

    346,1 (64,0) (616,6) 962,7 66,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 8 (27) 35 559,3 1 (73,0) (223,6 4) 782,9 5 592,3 المجموع الفرعي 

         أجهزة تقرير السياسات  -باء 

 - (1) 1 - (100,0) (144,8) 144,8 460,9 الموارد المتصلة بالوظائف

    212,0 (56,1) (271,4) 483,4 19,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - (1) 1 212,0 (66,3) (416,2) 628,2 480,5 جموع الفرعيمال 

         واإلدارة التوجيه التنفيذي  - جيم 

 5 (11) 16 844,5 (68,1) (800,6 1) 645,1 2 990,5 الموارد المتصلة بالوظائف

    154,3 (70,5) (369,1) 523,4 149,0 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 5 (11) 16 998,8 (68,5) (169,7 2) 168,5 3 139,5 1 المجموع الفرعي 

         الدعم البرنامجي -دال 

 1 (16) 17 42,2 (97,8) (868,7 1) 910,9 1 367,2 الموارد المتصلة بالوظائف

    188,7 (61,3) (299,4) 488,1 18,1 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 1 (16) 17 230,9 (90,4) (168,1 2) 399,0 2 385,3 المجموع الفرعي

         المجموع حسب الفئة

 14 (55) 69 099,9 2 (77,9) (421,1 7) 521,0 9 344,3 2 بالوظائفالموارد المتصلة 

    901,1 (63,3) (556,5 1) 457,6 2 253,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 14 (55) 69 001,0 3 (74,9) (977,6 8) 978,6 11 597,6 2 المجموع
 

 23الجدول 
 واألولوية الستراتيجيةتوزيع الموارد حسب الفئة الفرعية للنفقات 

 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة الفرعية للنفقات 

البرنامج 

 1الفرعي 

البرنامج 

 2الفرعي 

البرنامج 

 3الفرعي 

البرنامج 

 4الفرعي 

أجهزة تقرير  

 السياسات 

التوجيه  

التنفيذي 

 واإلدارة 

الدعم  

 المجموع  البرنامجي 

 099,9 2 42,2 844,5 - 287,1 310,6 307,5 308,0 الموارد المتصلة بالوظائف 

 20,0 20,0 - - - - - - االستشاريون والخبراء  

 183,6 10,0 43,6 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 سفر الموظفين 

 327,9 82,0 23,5 200,2 1,4 5,9 9,5 5,4 الخدمات التعاقدية 

 199,2 56,5 68,6 1,2 8,2 25,2 27,3 12,2 مصروفات التشغيل العامة  

 41,4 10,2 9,6 0,6 5,4 6,0 4,8 4,8 اللوازم والمواد  

 79,0 10,0 9,0 - 10,0 20,0 20,0 10,0 األثاث والمعدات  

 50,0 - - - 50,0 - - - المنح والمساهمات  

 001,0 3 230,9 998,8 212,0 392,1 397,7 399,1 370,4 المجموع

 099,9 2 42,2 844,5 - 287,1 310,6 307,5 308,0 الموارد المتصلة بالوظائف 

 901,1 188,7 154,3 212,0 105,0 87,1 91,6 62,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 001,0 3 230,9 998,8 212,0 392,1 397,7 399,1 370,4 المجموع

 

الوظائف الممولة من أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض على البرامج الفرعية توزيع    24يبين الجدول   -109
التغييرات في الوظائف الممولة من أموال المؤسسة غير المخصصة    25والمجالت الستراتيجية. ويبين الجدول  

 .2023إلى عام  2022الغرض من عام 

  



HSP/EB.2022/4/Rev.1 

50 

 24الجدول 

 المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية حسب األولوية الستراتيجيةالتوزيع التقديري لوظائف مؤسسة األمم 
 الفئة الفنية وما فوقها   

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد   الكلي 

الرتبة  
 المحلية 

الرتب  
 األخرى 

 2 - 1 1 - - - - 1   1البرنامج الفرعي 

 2 - - 2 - 1 - 1 -   2البرنامج الفرعي 

 3 - 2 1 - - - - 1   3البرنامج الفرعي 

 1 - - 1 - - - - 1   4البرنامج الفرعي 

 - - - - - - - - -   أجهزة تقرير السياسات 

 5 - 1 4 1 - 2 - 1   التوجيه التنفيذي واإلدارة 

 1 - 1 - - - - - -   الدعم البرنامجي 

 14 - 5 9 1 1 2 1 4   2023عام  لمجموع ال

 
 25الجدول 

 موجز تغييرات الوظائف في مؤسسة األمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية

  

المجمو فئة الخدمات العامة   الفئة الفنية وما فوقها 
ع  
 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد أ ع م  الكلي 

-ف

 المجموع  2/1
الرتبة  
 المحلية 

الرتب  
 األخرى 

2022 1 3 7 6 13 12 1 43 26 - 69 

 (55) - (21) (34) - (11) (11) (5) (3) (3) (1) الزيادة/)النقصان(

2023 - - 4 1 2 1 1 9 5 - 14 

 أمين عام مساعد؛ مد = مدير؛ ف = الفئة الفنية.  = أ ع م : المختصرات 
 الحتياطي المالي العام  - 1 

،  ST/SGB/2015/4المالية لألمم المتحدة  )ب( من ملحق النظام المالي والقواعد    304/2وفقاا للقاعدة المالية   -110
لمدير التنفيذي. والغرض ُيحدد المجلس التنفيذي مستوى الحتياطي المالي العام من وقت آلخر بناءا على توصية ا

عن تفاوت التدفقات من ذلك هو ضمان سيولة صندوق المساهمات غير المخصصة الغرض للمؤسسة، والتعويض  
 النقدية، وتلبية الحتياجات األخرى حرصاا على إدارة الصندوق إدارة رشيدة. 

مليون دولر،    0,6قدره    ، يوصى باحتياطي مالي عام2023وبالنظر إلى المستوى المتوقع للنفقات في عام   -111
ماليين دولر، كما هو موضح    3في المائة من الميزانية غير المخصصة الغرض للمؤسسة، وهي    20أي ما ُيعادل  
. ويستند المبلغ الموصى به إلى المواعيد التي ُدفعت فيها أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض  21في الجدول 

بعد موافقة المجلس التنفيذي   2022تياطي المالي في البيان المالي لعام  في السنوات السابقة. وسُيسجل هذا الح
 . 2023على مقترح برنامج العمل والميزانية لعام 

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/015/73/pdf/N1601573.pdf?OpenElement
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: الحد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات المحلية عبر التسددلسددل الريفي الحضددري  1البرنامج الفرعي  -   2
 المتصل 
 26الجدول 

 الموارد حسب مصدر األموالالحتياجات من 
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

 الوظائف   الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 2 7  308,0 (913,2) 221,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    62,4 (121,0) 183,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 2 7  370,4 (034,2 1) 404,6 1 المجموع الفرعي

       الميزانية العادية

 13 13  015,4 2 - 015,4 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    293,2 (121,7) 414,9 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 13 13  308,6 2 (121,7) 430,3 2 المجموع الفرعي 

       أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف

    315,4 9 (445,0 21) 760,4 30 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  315,4 9 (445,0 21) 760,4 30 المجموع الفرعي 

       التعاون التقني

 - -  844,2 844,2 - الموارد المتصلة بالوظائف

    733,7 23 (598,0 3) 331,7 27 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  577,9 24 (753,8 2) 331,7 27 المجموع الفرعي 

       الدعم البرنامجي 

 5 5  878,3 126,1 752,2 الموارد المتصلة بالوظائف

    170,2 (97,0) 267,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 5 5  048,5 1 29,1 019,4 1 المجموع الفرعي 

       المجموع حسب الفئة

 20 25  201,7 3 (787,1) 988,8 3 الموارد المتصلة بالوظائف

    419,1 34 (538,5 24) 957,6 58 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 20 25  620,8 37 (325,6 25) 946,4 62 المجموع الفرعي
 

 27الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

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

-ف

2/1 

الرتبة  

 المحلية 

الرتب  

 األخرى 

2022           

 7 - 3 4 - 1 - 2 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 13 - 4 9 1 2 3 1 1 1 الميزانية العادية

 5 - 2 3 - - 1 2 - - البرنامجي الدعم 

 25 - 9 16 1 3 4 5 2 1 2021المجموع لعام  

  -         التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 (5) - (2) (3) - (1) - (2) - - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 - - - - - - - - - - الميزانية العادية

 - - - - - - - - - - الدعم البرنامجي 

 (5) - (2) (3) - (1) - (2) - - صافي التغيُّرات 

2023           

 2 - 1 1 - - - - 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 13 - 4 9 1 2 3 1 1 1 الميزانية العادية

 5 - 2 3 - - 1 2 - - الدعم البرنامجي

 20 - 7 13 1 2 4 3 2 1 2023المجموع لعام  

 مدير؛ ف = الفئة الفنية : مد = المختصرات 
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 : تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق 2البرنامج الفرعي   - 3 
 28الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر التمويل 
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الوظائف  المواد  الفئة 

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 2 8  307,5 (011,3 1) 318,8 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    91,6 (175,2) 266,8 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 2 8  399,1 (186,5 1) 585,6 1 المجموع الفرعي

       الميزانية العادية

 16 16  361,4 2 - 361,4 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    240,7 (133,9) 374,6 بالوظائفالموارد غير المتصلة 

 16 16  602,1 2 (133,9) 736,0 2 المجموع الفرعي

       أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف

    030,7 10 487,6 543,1 9 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  030,3 10 487,6 543,1 9 المجموع الفرعي

 - -     التعاون التقني

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

    481,7 26 264,1 217,6 26 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - -  481,7 26 264,1 217,6 26 المجموع الفرعي

       الدعم البرنامجي

 4 4  747,5 333,6 413,9 الموارد المتصلة بالوظائف 

    143,8 11,2 132,6 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 4 4  891,3 344,8 546,5 المجموع الفرعي

       المجموع حسب الفئة

 22 28  416,4 3 (677,7) 094,1 4 الموارد المتصلة بالوظائف

    988,5 36 453,8 534,7 36 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

  22 28  404,5 40 (223,9) 628,8 40 المجموع الفرعي
 29الجدول 

 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد الكلي 

الرتبة  
 المحلية 

الرتب  
 األخرى 

2022          

 8 - 1 7 - 2 2 1 2 أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 16 - 5 11 2 2 4 2 1 الميزانية العادية

 4 - - 4 - 1 2 1 - الدعم البرنامجي 

 28 - 6 22 2 5 8 4 3 2022 عاملمجموع ال

  -        التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 (6) - (1) (5) - (1) (2) - (2) أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 - - - - - - - - - الميزانية العادية

 - - - - - - - - - الدعم البرنامجي 

 (6) - (1) (5) - (1) (2) - (2) صافي التغيرات

2023          

 2 - - 2 - 1 - 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 16 - 5 11 2 2 4 2 1 الميزانية العادية

 4 - - 4 - 1 2 1 - الدعم البرنامجي 

 22 - 5 17 2 4 6 4 1 2023عام  لمجموع ال

 مد = مدير؛ ف = الفئة الفنية : المختصرات 
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 : تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية 3البرنامج الفرعي   - 4
 30الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر األموال
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

 الوظائف  الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 3 10  310,6 (684,0) 994,6 الموارد المتصلة بالوظائف

    87,1 (166,4) 253,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 3 10  397,7 (850,4) 248,1 1 المجموع الفرعي

       الميزانية العادية

 14 13  265,3 2 202,3 063,0 2 المتصلة بالوظائفالموارد 

    253,3 (122,9) 376,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 14 13  518,6 2 79,4 439,2 2 المجموع الفرعي

       أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف

    360,7 8 (687,8 14) 048,5 23 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  360,7 8 (687,8 14) 048,5 23 المجموع الفرعي

       التعاون التقني

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

    090,0 22 (106,9 22) 196,9 44 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - -  090,0 22 (106,9 22) 196,9 44 المجموع الفرعي

       الدعم البرنامجي

 9 9  244,9 1 428,6 816,3 الموارد المتصلة بالوظائف 

    199,5 (5,0) 204,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 9 9  444,4 1 423,6 020,8 1 المجموع الفرعي

       المجموع حسب الفئة

 26 32  820,8 3 (53,1) 873,9 3 الموارد المتصلة بالوظائف

    990,6 30 (089,0 37) 079,6 68 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

  26 32  811,4 34 (142,1 37) 953,5 71 المجموع الفرعي
 31الجدول 

 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 
 

 2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد
 الرتبة المحلية  المجموع 

الرتب  

 األخرى

المجموع  

 الكلي 

2022          

 10 - 6 4 - 1 2 - 1 الغرض أموال المؤسسة غير المخصصة 

 13 - 3 10 1 3 4 2 - الميزانية العادية

 9 - 4 5 - - 2 3 - الدعم البرنامجي 

 32 - 13 19 1 4 8 5 1 2022 عاملمجموع ال

          التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 (7) - (4) (3) - (1) (2) - - الغرض أموال المؤسسة غير المخصصة 

 1 - - 1 - - 1 - - الميزانية العادية

 (6) - (4) (2) - (1) (1) - - صافي التغيرات 

2023          

 3 - 2 1 - - - - 1 أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 14 - 3 11 1 3 5 2 - الميزانية العادية

 9 - 4 5 - - 2 3 - البرنامجي الدعم 

 26 - 9 17 1 3 7 5 1 2023المجموع لعام  

 مد = مدير؛ ف = الفئة الفنية : المختصرات 
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 : العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها 4البرنامج الفرعي   - 5
 32الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر األموال
 الوليات المتحدة( )بآلف دولرات 

 الفئة  

 الوظائف  الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 1 10  287,1 (998,5) 285,6 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    105,0 (154,0) 259,0 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 1 10  392,1 (152,5 1) 544,6 1 المجموع الفرعي

       الميزانية العادية

 15 14  221,2 2 202,3 018,9 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    331,6 (129,9) 461,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 15 14  552,8 2 72,4 480,4 2 المجموع الفرعي

       أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - -  - - - بالوظائفالموارد المتصلة 

    903,7 8 116,9 4 786,8 4 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  903,7 8 116,9 4 786,8 4 المجموع الفرعي

       التعاون التقني

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

    500,1 23 (599,2 28) 099,3 52 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - -  500,1 23 (599,2 28) 099,3 52 المجموع الفرعي

       الدعم البرنامجي

 11 11  827,6 (89,5) 917,1 الموارد المتصلة بالوظائف 

    280,8 (124,9) 405,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 11 11  108,4 1 (214,4) 322,8 1 المجموع الفرعي

       المجموع حسب الفئة

 27 35  335,9 3 (885,7) 221,6 4 الموارد المتصلة بالوظائف

  -  121,2 33 (891,1 24) 012,3 58 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 27 35  457,1 36 (776,8 25) 233,9 62 المجموع الفرعي
 

 33الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

المجمو 
 ع

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 2/1-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد الكلي 

الموظفون 
 الوطنيون 

الرتب  
 األخرى 

2022           

 10 4 - 6 - 1 1 1 1 2 الغرض أموال المؤسسة غير المخصصة 

 14 4 - 10 1 5 3 1 - - الميزانية العادية

 11 8 1 2 - - 1 1 - - الدعم البرنامجي 

 35 16 1 18 1 6 5 3 1 2 2022 عاملمجموع ال

           التغيرات: )النقصان(/الزيادة

 (9) (4) - (5) - (1) (1) (1) - (2) الغرض أموال المؤسسة غير المخصصة 

 1 - - 1 - - 1 - - - الميزانية العادية

 (8) (4) - (4) - (1) - (1) - (2) صافي التغيرات 

2023        -   

 1 - - 1 - - - - 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 15 4 - 11 1 5 4 1 - - الميزانية العادية

 11 8 1 2 - - 1 1 - - الدعم البرنامجي 

 27 12 1 14 1 5 5 2 1 - 2023المجموع لعام  

 المختصرات: مد = مدير؛ ف = الفئة الفنية 
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 التوجيه التنفيذي واإلدارة  - 6 
 34الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر األموال
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

 الوظائف  الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 5 16  844,5 (800,6 1) 645,1 2 الموارد المتصلة بالوظائف

    154,3 (369,1) 523,4 بالوظائفالموارد غير المتصلة 

 5 16  998,8 (169,7 2) 168,5 3 المجموع الفرعي

       الميزانية العادية

 9 7  715,3 1 415,1 300,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    194,0 2,7 191,3 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 9 7  909,3 1 417,8 491,5 1 المجموع الفرعي

       أموال المؤسسة المخصصة الغرض 

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف

    256,5 2 273,3 1 983,2 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 - -  256,5 2 273,3 1 983,2 المجموع الفرعي

       الدعم البرنامجي

 12 12  490,5 1 315,3 175,2 1 الموارد المتصلة بالوظائف

    212,8 (3,9) 216,7 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 12 12  703,3 1 311,4 391,9 1 المجموع الفرعي

       المجموع حسب الفئة

 26 35  050,3 4 (070,2 1) 120,5 5 الموارد المتصلة بالوظائف

  -  858,1 2 943,5 914,6 1 الموارد غير المتصلة بالوظائف

 26 35  908,4 6 (126,7) 035,1 7 المجموع الفرعي

 35الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

الموظفون  
 الوطنيون  

 فئة الخدمات العامة 

المجموع 
 3-ف  4-ف  5-ف  1-مد  2-مد  أ ع م  و أ ع  الكلي

  -ف
2/1 

الرتبة  
 المحلية 

الرتب  
 األخرى

2022              

أموال المؤسسة غير المخصصة 
 الغرض 

- 1 1 1 2 5 1 1 12 - 4 - 16 

 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 2022 عاملمجموع ال

              )النقصان(/الزيادةالتغيرات: 

أموال المؤسسة غير المخصصة 
 الغرض 

- (1) (1) - (2) (3) (1) - (8) - (3) - (11) 

 2 - - - 2 - - 2 - - - - - الميزانية العادية

 (9) - (3) - (6) - (1) (1) (2) - (1) (1) - صافي التغيرات 

2023              

المخصصة أموال المؤسسة غير 

 الغرض

- - - 1 - 2 - 1 4 - 1 - 5 

 9 2 1 - 6 - - 2 2 1 - - 1 الميزانية العادية

 12 - 5 1 6 - 2 3 1 - - - - الدعم البرنامجي 

 26 2 7 1 16 1 2 7 3 2 - - 1 2023المجموع لعام  

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



HSP/EB.2022/4/Rev.1 

56 

 أجهزة تقرير السياسات  - 7 
 36الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر األموال
 )بآلف دولرات الوليات المتحدة( 

 الفئة 

 الوظائف   الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 - 1  - (144,8) 144,8 بالوظائف الموارد المتصلة 

    212,0 (271,4) 483,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - 1  212,0 (416,2) 628,2 المجموع الفرعي 

       الميزانية العادية 

 6 5  727,1 175,4 551,7 الموارد المتصلة بالوظائف 

    42,5 9,0 33,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 6 5  769,6 184,4 585,2 المجموع الفرعي 

       الدعم البرنامجي 

 - -  - - - الموارد المتصلة بالوظائف 

    - (274,5) 274,5 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 - -  - (274,5) 274,5 المجموع الفرعي 

       المجموع حسب الفئة 

 6 6  727,1 30,6 696,5 الموارد المتصلة بالوظائف 

    349,9 (441,5) 791,4 الموارد غير المتصلة بالوظائف 

 6 6  077,0 1 (410,9) 487,9 1 المجموع الفرعي 

 37الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

 

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

 المجموع الكلي  الرتبة المحلية  3-ف  1-مد 

2022      

 1 - 1 1 - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 5 3 2 1 1 الميزانية العادية 

 6 3 3 2 1 2022المجموع لعام 

 - - - - - التغيُّرات: )النقصان(/الزيادة 

 (1) - (1) (1) - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 1 - 1 1 - الميزانية العادية 

 - - - - - صافي التغيُّرات 

2023      

 - - - - - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 6 3 3 2 1 الميزانية العادية 

 6 3 3 2 1 2023المجموع لعام 

 مدير؛ ف = الفئة الفنية  = مد: المختصرات 
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 الدعم البرنامجي  - 8 
 38الجدول 

 الحتياجات من الموارد حسب مصدر األموال
 المتحدة( )بآلف دولرات الوليات 

 الفئة 

 الوظائف   الموارد

 2023 2022  2023 التغيير  2022

       أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 1 17  42,2 (868,7 1) 910,9 1 الموارد المتصلة 

    188,7 (299,4) 488,1 الموارد غير المتصلة 

 1 17  230,9 (168,1 2) 399,0 2 المجموع الفرعي 

       الميزانية العادية 

 9 7  385,1 1 291,9 093,2 1 الموارد المتصلة 

    59,7 39,7 20,0 الموارد غير المتصلة 

 9 7  444,8 1 331,6 113,2 1 المجموع الفرعي 

       الدعم البرنامجي 

 20 20  750,5 1 (500,8) 251,3 2 الموارد المتصلة 

    104,0 2 (297,3 1) 401,3 3 الموارد غير المتصلة 

 20 20  854,5 3 (798,1 1) 652,6 5 المجموع الفرعي 

       المجموع حسب الفئة 

 30 44  177,8 3 (077,6 2) 255,4 5 الموارد المتصلة 

  -  486,1 2 (423,3 1) 909,4 3 الموارد غير المتصلة 

 30 44  663,9 5 (500,9 3) 164,8 9 المجموع الفرعي 

 39الجدول 
 التوزيع التقديري للوظائف حسب مصدر األموال 

  

 الفئة الفنية وما فوقها 

 المجموع 

 فئة الخدمات العامة 

المجموع  
 1/ 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد الكلي 

الموظفون  
 الوطنيون 

الرتبة  
 المحلية 

2022          

 17 8 - 9 - 5 3 - 1 أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 7 2 - 5 - 1 3 1 - العادية الميزانية 

 20 9 1 10 2 3 5 - - الدعم البرنامجي 

 44 19 1 24 2 9 11 1 1 2022المجموع لعام 

 - - - - - - - - - التغيرات: )النقصان(/الزيادة 

 (16) (7) - (9) - (5) (3) - (1) أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 2 1 - 1 - - - - 1 الميزانية العادية 

 (14) (6) - (8) - (5) (3) - - صافي التغيرات 

2023          

 1 1 - - - - - - - أموال المؤسسة غير المخصصة الغرض 

 9 3 - 6 - 1 3 1 1 الميزانية العادية 

 20 9 1 10 2 3 5 - - الدعم البرنامجي  

 30 13 1 16 2 4 8 1 1 2023المجموع لعام 

 . مدير؛ ف = الفئة الفنية = مد: المختصرات 
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 المرفق األول 
موجز إجراءات المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الستشارية لشؤون  

 اإلدارة والميزانية 
 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية وصف موجز للتوصية 

الفقرة   لشؤون    6في  الستشارية  اللجنة  تقرير  والميزانية، من  اإلدارة 
ُأبلغت اللجنة بأن وحدة التفتيش المشتركة اقترحت إجراء تقييم للتنظيم  

وينتهي في    2019واإلدارة في موئل األمم المتحدة بحيث يبدأ في عام  
. وبناءا على طلب من إدارة موئل األمم المتحدة، أعيدت  2020عام  

ماح بإجراء تقييم  ، للس 2021-2020جدولة التقييم إلجرائه في الفترة  
لعمليات التغيير التي بدأت منذ إصالحات موئل األمم المتحدة في عام  

2018 . 

 جارية الحالة: 
بدأت وحدة التفتيش المشتركة إجراء التقييم في الربع األول من عام  

 .  2022. وُنشرت النتائج في الربع الثالث من عام 2021
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 المرفق الثاني 
 المتابعة المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مجلس مراجعي الحسابات موجز إلجراءات  
A/76/307/Add.1    األمم المتحدة وبرامجها  ”تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقاريره عن صناديق
 تقرير األمين العام“  -2020كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ التوصية  وصف موجز للتوصية 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة: )أ( بتحديد المخاطر التي قد  
التنفيذ   السلبية  تؤثر على تنفيذ المشاريع قبل مرحلة  التأخير  آثار  للحد من 

التوظيف   لعملية  والتخطيط  )ب(  المعنية؛  للمجتمعات  المرجوة  الفوائد  على 
وإدارتها في المكتب الميداني لكفالة توفر الموظفين في الوقت المناسب وبالعدد  

 الكافي من أجل تحسين أداء المشاريع.
 (2015 A/71/5/Add.9 54، الفصل الثاني، الفقرة) 

 قيد التنفيذ   الحالة: 
أنشئ دليل جديد إلدارة مخاطر المشاريع يتضمن مبادئ توجيهية بشأن  
كيفية إدارة المخاطر، بما فيها المخاطر المتصلة بعملية التوظيف وعدم  

معنية    التزام الشركاء المنفذين بشروط األداء. ومن المتوقع أن توافق لجنة
بمراقبة المخاطر والمساءلة على الدليل. وُيتوقع إعادة تشكيل اللجنة في  

 لستعراض الدليل والموافقة عليه. 2022الربع الرابع من عام 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بما يلي: )أ( إجراء تدريب في  
موظفي المكاتب القطرية من  مجال التوعية باإلدارة المركزية للموارد لتمكين 

اكتساب المهارات والمعارف الالزمة لتنفيذ اإلدارة المركزية للمخاطر بشكل  
وفقاا  للمخاطر  سجل  إعداد  )ب(  و  المتحدة   فعال؛  األمم  موئل  لمبادئ 

التوجيهية المتعلقة باإلدارة المركزية للمخاطر ووضع موجز بجميع المخاطر  
 خفيف من المخاطر في تنفيذ المشاريع.الهامة واستراتيجيات التصدي للت

(2016 A/72/5/Add.9 13، الفصل الثاني، الفقرة) 

 قيد التنفيذ   الحالة: 
أنشئ دليل جديد إلدارة مخاطر المشاريع يتضمن مبادئ توجيهية بشأن  

المخاطر المتصلة بعملية التوظيف وعدم  كيفية إدارة المخاطر، بما فيها  
التزام الشركاء المنفذين بشروط األداء. وبدأت عملية إعداد سجل المخاطر،  

 ومن المتوقع أن تكتمل بحلول التاريخ المستهدف المنقح.

استراتيجيات   بلورة  يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بما يلي: )أ(
من   حد  أدنى  إلى  لألهداف  للتقليل  وفقاا  الستشارية  الخدمات  تكاليف 

للفترة   )ب( 2019-2014الستراتيجية  الخدمات  إدراج   ؛  تكاليف  تقليل 
إطار عمليات متابعة النتائج وتقديم تقارير بشأنها  في  الستشارية إلى أدنى حد  

 دورياا.

 (2016 A/72/5/Add.923لفصل الثاني، الفقرة ، ا) 

 ُنّفذت    الحالة: 
 

يوصي المجلس بأن ُيعزز موئل األمم المتحدة رصد تنفيذ المشاريع الممولة  
الشروط   استيفاء  بعد  إيرادات  تحصيل  لضمان  مشروطة  اتفاقات  بموجب 

 وخفض مبلغ اللتزامات في البيانات المالية.

(2016 A/72/5/Add.9  74، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 قيد التنفيذ   الحالة: 
مع   أشهر  ستة  كل  المشروطة  اللتزامات  المتحدة  األمم  موئل  سيرصد 
الزمالء من مقدمي الخدمات المالية والميزانية في مكتب األمم المتحدة في  

 نفيذ المشاريع الممولة بموجب اتفاقات مشروطة.نيروبي لتعزيز رصد ت 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بما يلي: )أ( ضمان تنفيذ برامج  
لبناء القدرات لجميع الموظفين الذي يضطلعون بمسؤوليات فيما يتعلق بتعبئة  

متعلقة  الموارد على الصعيدين القطري واإلقليمي؛ )ب( وضع مبادئ توجيهية  
بالسياسات وتعميمها على المكاتب اإلقليمية والقطرية على النحو المطلوب  
النتائج لالستراتيجية المتصلة بالعالقات مع الجهات المانحة   بموجب إطار 

 واإليرادات.
 (2017 A/73/5/Add.9 15، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 
 

المتحدة   األمم  موئل  المجلس  استعراض يوصي  الستشاري    بضمان  الفريق 
عليها قبل توقيع    ته لجوانب الفنية والمالية لوثائق المشاريع وموافق ل للمشاريع  

، على النحو المطلوب في سياسة موئل األمم المتحدة المتعلقة  اتفاقات التمويل 
 باإلدارة القائمة على المشاريع.

 (2017 A/73/5/Add.9 19، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/265/36/pdf/N2126536.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/71/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.9
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
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كان هناك    كلما  الوثائق يوصي المجلس بأن يكفل موئل األمم المتحدة إعداد  
 نقل لألصول للتقليل من خطر فقدان األصول.

 (2017 A/73/5/Add.9 22، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

بما يلي: )أ( ضمان أن يتم  بأن يقوم  يوصي المجلس موئل األمم المتحدة  
للشرك األموال  إنجاز  صرف  يمكن  بحيث  المحدد  الوقت  في  المنفِّذين  اء 

عملية   وضع  )ب(  المقررة؛  الفترة  في  المقررة  دراسة  على  مبنية  األنشطة 
التي تشهد حالت طوارئ أو  المخاطر تتعلق باإلجراء السريع للدفع للبلدان  

ذات األولوية العالية، على النحو الذي اقترحه المكتب القطري في الجمهورية  
 ية السورية.العرب

 (2017 A/73/5/Add.9 32، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

المتحدة   المجلس موئل األمم  في  بأن يكفل  يوصي  القطريين  المكتبين  قيام 
لتخزين نسخها  كولومبيا والبرازيل بما يلي: )أ( إيجاد مواقع خارجية أكثر أمناا 

الحتياطية، بحيث يمكن للموظفين الوصول إليها أثناء فترات الكوارث؛ )ب(  
واستمرارية تصريف   الكوارث  بعد  العمل  على  القدرة  وضع خطط لستعادة 

 األعمال.

 (2017 A/73/5/Add.9 44، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   : الحالة 

إدارية ووضع سياسات   بإنشاء هياكل  المتحدة  المجلس موئل األمم  يوصي 
وإجراءات إدارية لترتيب المراكز الجديد لتوفير التوجيه بشأن اإلدارة اليومية  
البحر   ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  اإلقليمي  المكتب  في  المراكز  لعمليات 

 .الكاريبي

 (2017 A/73/5/Add.9 51، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بالمتثال لألمر اإلداري بشأن 
من خالل استخدام   ( ST/AI/2013/4)الخبراء الستشاريين وفرادى المتعاقدين  

اقدين قائمة المرشحين المقبولين في اختيار الخبراء الستشاريين وفرادى المتع
 لضمان اختيار الخبراء الستشاريين وفرادى المتعاقدين ذوي الكفاءة والخبرة. 

 (2017 A/73/5/Add.9 55، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

اإلدارة القائمة  يوصي المجلس موئل األمم المتحدة بما يلي: )أ( التقيد بسياسة  
طر المنطقية  على النتائج فيما يخص اإلبالغ من خالل إدراج تحليالت لألُ 

في تقاريرها المرحلية؛ )ب( إعداد خطط عمل سنوية ألنشطتها بما يتماشى  
 مع برنامج العمل المعتمد لفترة السنتين.

 (2017 A/73/5/Add.9 59، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس موئل األمم المتحدة بإجراء تحليل كامل للسجالت المتصلة  
نح، وتحديداا للحالت التي لحظها المجلس. وفي إطار هذا التحليل،  بالمِ 

إلى   المسلَّمة  للمبالغ  الحالي  الوضع  د  يحدِّ أن  المتحدة  األمم  لموئل  ينبغي 
يجري   وأن  المشروطة،  التفاقات  طريق  عن  والواردة  المنفِّذين  الشركاء 
استعراضاا لمسألة امتثال التفاقات الموقعة، وحسب القتضاء، أن يطلب رد  
ح سجالت المعامالت   الموارد التي ُوفِّرت في إطار تلك التفاقات، وأن يصحِّ

 المحاسبية.

 (2018 A/74/5/Add.9 21، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سيجري موئل األمم المتحدة تحليالا كامالا للسجل المرتبط بالِمنح، بما في  
ذلك الحالت التي لحظها المجلس، لتحديد الحالة الراهنة للمبالغ المقدمة  
أيضاا   المشروطة. وسيجري  التفاقات  من  والواردة  المنفذين  الشركاء  إلى 

الموقعة،   امتثال التفاقات  ضاء طلب لسداد  عند القتوسيقدم  استعراض 
 الموارد المقدمة ومعالجة سجالت المعامالت المحاسبية المصححة.  

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/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/AI/2013/4
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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يوصي المجلس موئل األمم المتحدة بتقييم انطباق أحكام اضمحالل القيمة  
 لف.على حسابات السُ 

 (2018 A/74/5/Add.9 22، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 
سيعمل موئل األمم المتحدة مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي لتنفيذ هذه  

 التوصية.

ومنهجية لسترداد   إطاراا  المتحدة  األمم  موئل  يضع  بأن  المجلس  يوصي 
العامة   الجمعية  لقرار  وفقاا  بالكامل  قابلين    67/226التكاليف  يكونان 

ومكاتبه   مراكزه  يوافي  وبأن  للكيان  التابعة  الوحدات  جميع  في  للتطبيق 
 تطبيق.هذا الن  بمعلومات بشأ

 (2018 A/74/5/Add.9 42، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 
الوثيقة   جوانب  جديد  من  المتحدة  األمم  موئل    A/RES/67/226سيؤكد 

لكفالة التمويل الكامل للتكاليف المباشرة من جميع المشاريع وعدم استخدام  
 الميزانية األساسية لموئل األمم المتحدة في دعم أنشطة المشاريع.

لكل  يوصي   مفصلة  وثائق  بإدراج  المتحدة  األمم  موئل  يقوم  بأن  المجلس 
مشروع في نظام المحاسبة والستحقاقات الخاصة بالمشاريع من أجل دعم  

 تنفيذها ودعم التقدم المحرز فيه.

 ُنّفذت   الحالة: 

المتعلقة   المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحسين الضوابط  يوصي 
من سياسة اإلدارة القائمة على    36المحددة في الفقرة  المستكملة،  بالمعلومات  

 المشاريع.

 (2018 A/74/5/Add.9 54، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

المحاسبة   نظام  في  المتحدة  األمم  موئل  ُيدرج  بأن  المجلس  يوصي 
والستحقاقات الخاصة بالمشاريع تقييمات منتصف المدة و/أو تقييمات نهاية  

 المشروع بالنسبة لجميع مشاريعه.

 (2018 A/74/5/Add.9 62، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

نظام تتبع توصيات التقييم عبر    2016أطلق موئل األمم المتحدة في عام  
اإلنترنت الذي بات ُيشكل جزءاا ل يتجزأ من نظام المحاسبة والستحقاقات  

نسخة ثانية من نظام المحاسبة    2019يع. وأطلق في عام  الخاصة بالمشار 
والستحقاقات الخاصة بالمشاريع شمل وحدة للتقييم. وحّسنت تلك الوحدة  
الوحدة   واإلبالغ عنه. وتتيح هذه  التقييم وتنفيذه  العمل في تخطيط  سير 
تحميل تقييمات موئل األمم المتحدة المقررة والمنجزة وتحريرها وإدراجها في  

 ائمة وتصفيتها، بما في ذلك تقييمات منتصف المدة والتقييمات النهائية. الق

بتقارير التقييم،  مجلس موئل األمم المتحدة بتحسين الضوابط المتعلقة  اليوصي  
 .من سياسة اإلدارة القائمة على المشاريع 19المحددة في 

 : قيد التنفيذ الحالة 
األمم المتحدة اإلجراءات الالزمة  كما جاء في البند السابق، يتخذ موئل  

 لتنفيذ التوصية.

الداخلية، مثل سياسة   بتحديث أدلته  المتحدة  يوصي المجلس موئل األمم 
المحاسبة   بنظام  التوجيهية المتعلقة  القائمة على المشاريع والمبادئ  اإلدارة 
والستحقاقات الخاصة بالمشاريع ودليل هذا النظام، من أجل تحديد واضح  

الدعم لمختلف المهام    لنظام  النظام الذي يقدم  باعتبارها  أوموجا وتوسعاته 
 التي يضطلع بها الكيان.

 (2018 A/74/5/Add.9 67، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

استعراض للمصروفات  يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بإجراء  
 المتعلقة بالمشاريع التي يقودها أو يدعمها الستشاريون.

 (2018 A/74/5/Add.9 77، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

عام   في  نيروبي  في  المتحدة  األمم  مكتب  تصنيف    2018حدد  مسألة 
تكاليف سفر الستشاريين تصنيفاا غير صحيح تحت بند تكاليف الموظفين،  

. وبدأ مقر األمم المتحدة  2018وقام بإبالغها لمقر األمم المتحدة في عام  
  إجراء تحسينات لنظام أوموجا وتم إصالح المشكلة. وُتدرج جميع الرحالت

 ضمن فئة المصروفات الصحيحة.   2019أيلول/سبتمبر  1الجديدة بعد 

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
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/492/14/pdf/N1249214.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/74/5/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/74/5/Add.9
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وسيستعرض موئل األمم المتحدة مصروفات السفر لتحديد أي رسوم غير  
صحيحة في درجة سفر الموظفين/العاملين، وسيتم إجراء تصويبات يدوية  

 من أجل المعالجة الكاملة لتوصية المراجعة.  

مم المتحدة، في إطار الستعراض، إعادة يوصي المجلس بأن يطلب موئل األ 
 تصنيف نفقات السفر وتصحيح سجالت العمليات المحاسبية. 

 (2018 A/74/5/Add.9 78، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 الواردة أعاله.سُتعالج هذه التوصية من خالل الرد على التوصية 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتعزيز التدابير الرامية إلى  
المراقبة   تحديد المصروفات وإعادة تصنيفها وتحديد نطاق وتواتر عمليات 

 بوضوح.

 (2018 A/74/5/Add.9 79، الفصل الثاني، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ  الحالة 

 سُتعالج هذه التوصية من خالل الرد على التوصية الواردة أعاله.

يوصي المجلس بأن يقوم المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  
ع بمواءمة  مع  الكاريبي  مكسيكو  لمركز  الفصلية  السفر  خطط  إعداد  ملية 

لضمان منح    2017 األحكام المحددة في دليل إجراءات دورة المشاريع لعام 
 اإلذن المالئم بالسفر.

 (2018 A/74/5/Add.9 87، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

. ول يزال  19-بسبب جائحة كوفيد  2020تجاوز هذه التوصية في عام  تم  
ل تنفيذ التوسعة   لنظام أوموجا رصد حلقات    2سفر الموظفين مقيداا. وسُيسهِّ

وتعتبر هذه التوصية قيد التنفيذ استناداا إلى    العمل المقبلة للسفر المقرر. 
 األحداث المذكورة.

موئل   يقوم  بأن  المجلس  بإعداد خطة شراء سنوية  يوصي  المتحدة  األمم 
شاملة للفترات المقبلة، في أنسب وقت ممكن وبأقصى قدر ممكن من الدقة،  
األمم   مشتريات  ودليل  المتحدة  لألمم  المالية  والقواعد  المالي  للنظام  وفقا 

 المتحدة، مع األخذ في العتبار مكاتبه اإلقليمية ومكاتبه القطرية ومراكزه.

 (2018 A/74/5/Add.9 95، الفصل الثاني، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

في   2021انتهى موئل األمم المتحدة من تقديم خطة الطلب السنوية لعام 
. وستكون هذه العملية سنوية. ويرى موئل األمم المتحدة أن  2021عام  

وسُيقّدم المستندات الداعمة للتحقق من التوصية  هذه التوصية قد ُنّفذت،  
 وإقفالها.

يوصي المجلس بأن يوضع على كل مستوى من المستويات اإلدارية لموئل  
لتنفيذ اإلدارة   األمم المتحدة فهرس مخاطر شامل، وفقاا للمبادئ التوجيهية 

 المركزية للمخاطر التي وضعتها المنظمة.

 (2018 A/74/5/Add.9 107، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

بسبب القيود المالية لموئل األمم المتحدة، كانت القدرة محدودة في الوحدة  
اإلدارة  . ومع ذلك، ُتمثل  اإلدارة المركزية للمخاطرالتنظيمية المسؤولة عن  

للمخاطر المتحدة.    المركزية  األمم  لموئل  أولوية  للمخاطر  سجل  ووضع 
متبوعاا   ذلك  وسيكون  لها،  وسجل  للمخاطر  فهرس  وضع  عملية  وبدأت 

 بالتنفيذ على كل مستوى إداري.  

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتيسير إعداد كل مكتب من  
مما يتيح رؤية  مكاتبه اإلقليمية للوثائق المتعلقة بالمخاطر والتحقق منها،  

أشمل للصعوبات وعوامل الخطر التي تؤثر على المناطق والسبل الكفيلة  
 بالحد من المخاطر المحلية.

 (2018 A/74/5/Add.9 108، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 يعالج تنفيذ هذه التوصية في الرد السابق.  

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة، فيما يتعلق بمكتب مركز ريو  
دي جانيرو، ببذل الجهود الالزمة إلبرام اتفاق إيجار موقع من قبل الطرفين،  

 وفقاا للشروط المطلوبة.

 (2018 A/74/5/Add.9 115، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 يرى موئل األمم المتحدة أن هذه التوصية ل تزال قيد التنفيذ.

المتعلقة   النفقات  المتحدة  األمم  موئل  يستعرض  بأن  المجلس  يوصي 
لبلدية ريو دي  بمدفوعات اإليجار   التابع  باسوس  بيريرا  إلى معهد  السابقة 

 جانيرو ويوضح األساس القانوني للمدفوعات.

 (2018 A/74/5/Add.9 116، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 ُنّفذت   الحالة: 

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.9
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ا  رصد  بتحسين  المتحدة  األمم  موئل  يقوم  بأن  المجلس  إلجازات  يوصي 
السنوية للموظفين لضمان أن ُتطلب جميع اإلجازات ويوافق عليها المشرفون  

 قبل أخذها.

 (2018 A/74/5/Add.9 127، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

دوري   إجراء رصد  في  المتحدة  األمم  موئل  الموظفين  بدأ  أن  من  للتأكد 
يتقدمون بطلبات للحصول على إجازات سنوية وموافقة المديرين على هذه  
اإلجازات قبل مضي الموظفين قدماا في اإلجازة. ويعمل موئل األمم المتحدة  
توافر   لضمان  المتحدة  األمم  ومقر  نيروبي  في  المتحدة  األمم  مكتب  مع 

 إلجازات.أدوات إبالغ فعالة لرصد الموافقات على ا

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة باستعراضات دورية في الوقت  
القتضاء، بخصم   الغيابات والقيام، عند  لتحديد  لنظام اإلجازات  المناسب 

 مبالغ مقابلة لها من المرتبات الشهرية للموظفين.

 (2018 A/74/5/Add.9 128، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

يعمل موئل األمم المتحدة مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي ومقر األمم  
المتحدة لضمان إتاحة أدوات إبالغ فعالة لتحديد أي حالت إجازات سنوية  

 ة تتطلب استرداد مبالغ مالية.أو مرضية زائد

لكفالة   مناسبة  آلية  المتحدة  األمم  موئل  إدارة  تضع  بأن  المجلس  يوصي 
تنسيق أفضل بين الكيان ومكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل اإلبالغ  

 الكامل والشامل عن حالت الغش والغش المفترض.

 (2018 A/74/5/Add.9 132، الفصل الثاني، الفقرة ) 

 ُنّفذت   الحالة: 

العتراف   يتم  لكي  قانوناا  لإلنفاذ  القابلة  لالتفاقات  كافية  ضوابط  وضع 
فيها   تصبح  التي  السنة  نفس  خالل  صحيح  بشكل  بالتبرعات  محاسبياا 

 .التفاقات ملزمة 

 (2019 A/75/5/Add.9 19، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

ُتطبق في موئل األمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة في نيروبي ضوابط  
تهدف إلى ضمان تسجيل اتفاقات المساهمة في السنة المالية التي ُتصبح  

ك، سيعيد مكتب األمم المتحدة في نيروبي  فيها واجبة النفاذ قانوناا. ومع ذل
مع   بانتظام  المتحدة  األمم  موئل  ويتواصل  الضوابط.  هذه  في  النظر 
الممارسين في المشاريع لتقديم تأكيد بأن جميع التفاقات الموقعة في نهاية  
فترة معّينة تشمل ِمنحاا أنشأها ووافق عليها مكتب األمم المتحدة في نيروبي،  

 قد ُقيدت في الفترة الصحيحة.  وأن اإليرادات 

يوصي المجلس بأن يمتثل المكتبان القطريان في سري لنكا وأفغانستان،  
الشركاء   لسياسة  الهادئ،  والمحيط  آلسيا  اإلقليمي  المكتب  مع  بالتعاون 
المنفِّذين بتمديد اتفاقات التعاون والتعديالت المتعلقة بها، قبل تاريخ انتهاء  

 لى تفادي وجود فترات غير مشمولة بالتفاق.صالحيتها، مما يؤدي إ

 (2019 A/75/5/Add.9 55، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

كمبوديا وجمهورية لو   في  القطريان  المكتبان  يكفل  بأن  المجلس  يوصي 
اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ،  الديمقراطية الشعبية، بالتعاون مع المكتب  

وفقاا   المنفِّذين  للشركاء  المحدد  الوقت  في  األقساط  ودفع  األموال  صرف 
 لالتفاقات.

 (2019 A/75/5/Add.9 56، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

أفغانستان   المكاتب القطرية في  بأن تكفل  وجمهورية لو  يوصي المجلس 
الديمقراطية الشعبية والفلبين، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط  
الهادئ، الوفاء بالمواعيد النهائية لتحقيق المنجزات المستهدفة، إلى جانب  
دفع األقساط في الوقت المحدد، من أجل تحسين تنفيذ المشاريع مع الشركاء  

 المنفِّذين، كما هو مخطط.

 (2019 A/75/5/Add.9 ، 57الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

يجري العمل مع الشركاء المنفذين في إجراء تعديالت، بما في ذلك تعديالت  
 على خطة العمل وتقديم تقارير منتظمة إلى المانحين.
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لنكا والمكتب اإلقليمي  يوصي المجلس بأن يتخذ المكتب القطري في سري  
المسددة   المدفوعات  على  السليمة  للموافقة  تدابير  الهادئ  والمحيط  آلسيا 
قبل   تلقيها  ينبغي  والتي  لالتفاق،  اإللزامية  للشروط  وفقاا  المنفِّذين  للشركاء 

 تقديم طلبات الدفع أو عند تقديمها.

 (2019 A/75/5/Add.9 ، 58الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

التفاقات،   وشروط  ألحكام  وفقاا  المدفوعات  المتحدة  األمم  موئل  يرصد 
والنظام المالي والقواعد المالية لألمم المتحدة، وتحديداا مبدأ اإلنجاز الوارد  
لنكا،   سري  مكتب  واتخذ  العام.  للقطاع  الدولية  المحاسبية  المعايير  في 

ن المكتب اإلقليمي، تدابير تشمل الشروع في إعداد صحيفة تتبع  بدعم م
 لضمان سداد المدفوعات في الوقت المناسب.

اإلقليمي   والمكتب  الفلبين  في  القطري  المكتب  يتخذ  بأن  المجلس  يوصي 
آلسيا والمحيط الهادئ، مع مقر موئل األمم المتحدة، التدابير الالزمة لضمان  

الحد   المحلي  مراجعة  المجتمع  مع  تبرم  التي  التفاقات  لمبالغ  األقصى 
 وتحديدها بوضوح في صك رسمي.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  77الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

مع   تُبرم  التي  لالتفاقات  المالي  الحد  رسمياا  المتحدة  األمم  موئل  سُيحدد 
 المجتمع المحلي.

يوصي المجلس بأن يصدر المكتب القطري ألفغانستان والمكتب اإلقليمي  
آلسيا والمحيط الهادئ وثيقة رسمية توفر مبادئ توجيهية لألفراد الذين تتعاقد  
عملية   سالمة  كفالة  أجل  من  المتحدة،  لألمم  تابعة  غير  كيانات  معهم 

 التوظيف التي تقوم بها هذه الكيانات.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  88الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

اإلقليمي   والمكتب  ألفغانستان  القطري  المكتب  يقوم  بأن  المجلس  يوصي 
آلسيا والمحيط الهادئ برصد الكيان غير التابع لألمم المتحدة، لكفالة قيامه  

 بعملية التوظيف على النحو السليم.  

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  108الفقرة) 

 ُنّفذت   لة: الحا

يوصي المجلس بأن يكفل المكتب القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسيا  
تحقيق   اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  الهادئ،  والمحيط 
المتعاقدون   يقدمها  التي  الخدمات  المناسب بخصوص  الوقت  المتثال في 

ها وفق جداول زمنية  األفراد في ما يتعلق بالمنجزات المستهدفة المتفق علي
 بموجب العقود.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  119الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

العمل   حساب  يجري  أن  المتحدة  األمم  موئل  يكفل  بأن  المجلس  يوصي 
اإلعالمي   للتعميم  وفقاا  إضافي  وأجر  تعويضية  كإجازة  اإلضافي 

UNON/IC/2015/07    والتعليمات السارية األخرى، والمتثال لجدول العمل
 الرسمي الذي يضعه مركز عمل نيروبي.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  150الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

عمل موئل األمم المتحدة مع مكتب األمم المتحدة في نيروبي لتصحيح  
 الُمبلغ عنها ولضمان امتثال الحسابات في المستقبل. الحالت

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة باستعراض وتصحيح حالت  
الحسابات الخاطئة في ما يتعلق باإلجازة التعويضية، وأجور العمل اإلضافي  
المعدلت   تتجاوز  التي  واألجور  صحيحة،  غير  جداول  وفق  المحسوبة 

 المقررة.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  151الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 يغطي البند السابق تنفيذ هذه التوصية.

يوصي المجلس بأن ينظم موئل األمم المتحدة وقت استراحة الغداء في أيام  
 حيح.الجمعة بغرض ضمان حساب العمل اإلضافي على النحو الص

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  152الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 يغطي البند السابق تنفيذ هذه التوصية.
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يوصي المجلس بأن يستعرض موئل األمم المتحدة كمية العمل اإلضافي  
تتجاوز الحد المسموح به وهو  في الشهر، مع التركيز على الكميات التي  

ساعة، وأن يشترط الحصول على موافقة استثنائية في كل مرة يجري    40
 فيها تجاوز هذا الحد األقصى.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  153الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

 التوصية.يغطي البند السابق تنفيذ هذه 

يوصي المجلس بأن يبذل المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ جهوداا  
من   المناسب  الوقت  في  عليها  والموافقة  السنوية  اإلجازات  طلبات  إلجراء 

 خالل نظام أوموجا، بحيث ُتمنح الموافقة لإلجازة السنوية قبل استخدامها.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  164الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يقوم المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ بتحسين  
الوقت   في  دورية  استعراضات  وإجراء  أوموجا،  نظام  في  الرصد  عملية 
سنوية   إجازة  طلب  لتجنب  وذلك  للموظفين،  السنوية  لإلجازات  المناسب 

 والموافقة عليها بعد استخدامها.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  165الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يحدد موئل األمم المتحدة تفويضات السلطة للموظفين  
العام   األمين  بنشرة  عمالا  السلطة،  لتفويض  اإللكترونية  البوابة  خالل  من 

ST/SGB/2019/2  وأن يقوم بتسوية أي اختالف ُيلحظ في األدوار المسندة ،
 م أوموجا.في نظا

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  175الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

انتهى موئل األمم المتحدة من استعراض جميع التفويضات السارية وضمان  
المتصلة بجميع   أوموجا وإلغاء األدوار  السليمة في نظام  أدوارها  إصدار 

 التفويضات غير السارية أو التي انتهت صالحيتها، حسب القتضاء.

يوصي المجلس بأن ُيعدل موئل األمم المتحدة األدوار التي تنطوي على  
تضارب بما يتمشى مع دليل عمل موظفي التصال األمني ودليل األدوار  

 في نظام أوموجا، وذلك امتثال للفصل الصحيح بين الواجبات.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  183الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

بإجراء استعراضات دورية   المتحدة  يقوم موئل األمم  بأن  المجلس  يوصي 
لألدوار في نظام أوموجا وفق ما يرد في اإلجراءات التقنية المتعلقة بتكنولوجيا  

لمراقب  والتصالت  لألمم  المعلومات  العامة  األمانة  نظم  إلى  الوصول  ة 
 المتحدة، حسب القتضاء.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  184الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يقوم موئل األمم المتحدة بتحديث المعلومات الواردة  
إلدارة   العام  الستعراض  لدليل  وفقاا  المعدات  عن  أوموجا  نظام  تقرير  في 

أوموجا   نظام  في  المستخدم  SC119الممتلكات  و/أو  الموقع  تحديد  مع   ،
 المسؤول لكل بند.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  195الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سيواصل موئل األمم المتحدة إثراء بيانات األصول األصلية المحّولة من  
 النظام القديم إلى نظام أوموجا.  

عن   بالمسؤولية  المكلف  الموظف  يكون  بأن  المجلس  المعدات  يوصي 
 التشغيلية موظفاا في موئل األمم المتحدة.

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  196الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سيكفل موئل األمم المتحدة أن يكون أمناء األصول من موظفي موئل األمم  
 المتحدة.

يوصي المجلس بأن يتخذ مقر موئل األمم المتحدة تدابير لرصد التسجيل  
السليم لرسملة أصناف الممتلكات والمنشآت والمعدات والتصرف فيها، اعتباراا  

 : قيد التنفيذ الحالة 

بنود   لرسملة  السليم  التسجيل  لرصد  آلية  المتحدة  األمم  موئل  سيضع 
الممتلكات والمنشآت والمعدات والتصرف فيها منذ الوقت الذي يتسلم فيه  
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للمعلومات المبّينة في مذكرة   من الوقت الذي يستلم فيه الكياُن األصول ووفقاا 
 ا.التسليم المقابلة أو عند الموافقة على التصرف فيه

 (2019 A/75/5/Add.9 ،  207الفقرة) 

التسليم   مذكرة  في  إليها  المشار  للمعلومات  ووفقاا  األصول،  هذه  الكيان 
 المقابلة أو عند الموافقة على التصرف.

موئل األمم المتحدة في استهالك أصوله عندما  يوصي المجلس بأن ينظر  
تصبح جاهزة لالستخدام، عمال بمبدأ اإلنجاز الوارد في دليل األمم المتحدة  
التوجيهي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشأن مبدأ اإلنجاز والفقرة  

 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 17من المعيار  71

 (2019 A/75/5/Add.9 208، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سيضع موئل األمم المتحدة آلية للنظر في اضمحالل قيمة أصوله عندما  
تكون متاحة لالستخدام، عمالا بمبدأ اإلنجاز الوارد في دليل األمم المتحدة  

المحاسبية للمعايير  اإلنجاز،    التوجيهي  مبدأ  بشأن  العام  للقطاع  الدولية 
 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 17من المعيار  71والفقرة 

اإلنهاء   بشأن  المقر  مع  المتحدة  األمم  موئل  ينسق  بأن  المجلس  يوصى 
التدريجي لمنهجية التكلفة القياسية ومواءمة المحاسبة مع متطلبات المعايير  

 دولية للقطاع العام لتقييم أصول الممتلكات والمنشآت والمعدات. المحاسبية ال

 (2019 A/75/5/Add.9 215، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سُينسق موئل األمم المتحدة مع مقر األمم المتحدة بشأن إمكانية اإللغاء  
متطلبات   مع  المحاسبة  ومواءمة  القياسية،  التكلفة  لمنهجية  التدريجي 
المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لتقييم أصول الممتلكات والمنشآت  

 والمعدات.  

المتحدة مع المقر إلجراء استعراض  يوصي المجلس بأن ينسق موئل األمم  
منتظم للقيم المتبقية لألصول بوجه عام وألصوله المستهلكة بالكامل التي ل  
تزال قيد الستخدام على وجه الخصوص، وأن تحدد على النحو المناسب  

من   17عمرها النافع وقيمها المتبقية، على النحو المقرر في إطار المعيار 
 ولية للقطاع العام.المعايير المحاسبية الد

 (2019 A/75/5/Add.9 217، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يتولى المكتب القطري لسري لنكا والمكتب اإلقليمي  
آلسيا والمحيط الهادئ تقييم وتحديد التصرف في المركبات الثالث التي لم  

ها أن تخصص لمشاريع فورية. وفي هذا التقييم، ينبغي أيضاا إدراج  يقرر ل
 المركبة التي اسُتهلكت بالكامل.

 (2019 A/75/5/Add.9 237، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

ن المكتب القطري لسري لنكا والمكتب   اإلقليمي  يوصي المجلس بأن يحسِّ
التي   المركبات  تكون  أن  لضمان  المتخذة  التدابير  الهادئ  والمحيط  آلسيا 
تنتظر الستخدام في حالة جيدة. وهذا يعني الصيانة المناسبة، التي ينبغي  

 أن تشمل عمليات الفحص الروتينية العامة للمركبات، والتخزين المالئم.

 (2019 A/75/5/Add.9 238، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

يوصي المجلس بأن يعزز موئل األمم المتحدة رصد إجراءات الدفع، وذلك  
لتجنب تعليق المدفوعات بسبب عدم وجود الوثائق المحددة بوصفها شروطاا  

 مسبقة.

 (2019 A/75/5/Add.9 247، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

سُيعزز موئل األمم المتحدة رصد إجراءات الدفع لتجنب تعليق المدفوعات  
بسبب عدم وجود الوثائق المطلوبة. وسيستعرض موئل األمم المتحدة نظام  
نظام   لتحسين  الدفع  المستحقة  المبالغ  عن  المسؤولة  التنسيق  جهات 

 المدفوعات.

المجلس بأن يقوم المكتب القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسيا  يوصي  
والمحيط الهادئ بإضفاء الطابع الرسمي على استخدام أماكن العمل التي  

 توفرها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

 (2019 A/75/5/Add.9 258، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

منظمة   توفره  الذي  المكتبي  الحيز  رسمياا  المتحدة  األمم  موئل  سيستخدم 
 األغذية والزراعة.  

يوصي المجلس بأن يحسن المكتب القطري للفلبين والمكتب اإلقليمي آلسيا  
ال األمم  والمحيط  برنامج  مع  بالشراكة  اإليجار،  عقود  رصد  عملية  هادئ 

 ُنّفذت   الحالة: 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
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وفي سليم  نحو  على  العقود  هذه  إنفاذ  أجل  من  اإلنمائي،  الوقت   المتحدة 
 المناسب، مع تجنب أي أوجه عدم اتساق فيما يتعلق باستخدام المرافق.

 (2019 A/75/5/Add.9 267، الفقرة) 

يوصي المجلس بأن يكفل المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ المتثال  
ول رسمية،  مهام  في  السفر  لمتطلبات  المناسب  الوقت  الموافقة   في  سيما 

السفر وتقديم تقارير عن مصروفات  الصادرة في الوقت المناسب قبل بدء  
السفر بعد إتمام السفر المذكور، بما في ذلك تسجيل الستثناءات من تلك  

 المتطلبات.

 (2019 A/75/5/Add.9 281، الفقرة) 

 ُنّفذت   الحالة: 

المعنية   اللجنة  اجتماعات  المتحدة  األمم  موئل  يعقد  بأن  المجلس  يوصي 
بتكنولوجيا المعلومات والتصالت دورياا من أجل تحقيق األهداف والمقاصد  

دة في نشرة األمين العام   واختصاصات اللجنة. ST/SGB/2003/17المحدَّ

 (2019 A/75/5/Add.9 292، الفقرة) 

 : قيد التنفيذ الحالة 

والتصالت   المعلومات  بتكنولوجيا  المعنية  اللجنة  تبدأ  أن  المتوقع  من 
 أو قبل ذلك. 2023اجتماعاتها في عام 

 
  

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2003/17
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.9


HSP/EB.2022/4/Rev.1 

68 

 المرفق الثالث 
 2023الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف لعام 

 التوجيه التنفيذي واإلدارة المديرة التنفيذية       
        و أ ع  1م ع:        

             أجهزة تقرير السياسات

  مكتب نيويورك     مكتب المديرة التنفيذية     أمانة الهيئات اإلدارية  

  د ب م ع أ م ع غ    د ب م ع أ م ع غ    د ب م ع أ م ع غ 

  - 1-مد  1 -    5-ف  1 5-ف  1 1-مد  1    - 1-مد  1 - 

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

  - 4-ف  1 -    3-ف  2 ر م  1 2-ف  1    - ر م  3 - 

  - 2ر أ   -    م  و  1 - ر م  1       

        ر م  5         

                 

                 

        اإلدارة والمتثال   الدعم البرنامجي 

        د ب م ع أ م ع غ       

        4-ف  5 1-مد  1 ر م  1       

        3-ف  3 5-ف  1 -       

        2-ف  2 4-ف  3 -       

        م  و  1 3-ف  1 -       

        ر م  9 ر م  3 -       

                 

              برنامج العمل

                 

: الحد من التفاوت 1البرنامج الفرعي  
 المكاني 

: تعزيز الرخاء  2البرنامج الفرعي  
 المشترك 

: تعزيز اإلجراءات  3البرنامج الفرعي  
 المتعلقة بالمناخ 

: العمل بفعالية على منع  4البرنامج الفرعي  
 حدوث األزمات الحضرية 

 

  ُشعبة الحلول العالمية  

  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ  د ب ع م أ م ع غ 

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

  ر م  2 3-ف  3 -  - 4-ف  1 -  - 4-ف  2 -  - 1-مد  1 - 

      - 3-ف  1 -  - 3-ف  2 -  - 5-ف  1 - 

       ر م  2 -  - 2-ف  2 -  - 4-ف  1 - 

          - ر م  4 -  - 3-ف  2 - 

              - 2-ف  1 - 

              - ر م  4 - 

                 

  ُشعبة العاقات الخارجية والستراتيجية والمعارف والبتكار  

  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع ع غ أ م  د ب م ع أ م ع غ 

  م  و  1 5-ف  1 -  ر م  3 4-ف  3 -  - 1-مد  1 5-ف  1  4-ف  1 4-ف  2 - 

  ر م  6 2-ف  1 -  - 3-ف  3 -  - 4-ف  1 3-ف  1  ر م  1 - - 

  - ر م  4 -  - 2-ف  1 -  - 3-ف  1 -     

      - ر م  1 -  - ر م  1 -     

                 

 ُشعبة البرامج اإلقليمية  
 

  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ  د ب م ع أ م ع غ 

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

  - - -  4-ف  2 - ر م  2  4-ف  2 - -  ر م  1 - ر م  1 

  - - -  ر م  1 - -  3-ف  1 - -   - - 

                 

: الدعم البرنامجي = د ب؛ الميزانية العادية = م ع؛ أموال المؤسسة العامة الغرض = أ م ع غ؛ مدير = مد؛  المختصرات
 ر م؛ موظف وطني= م و؛ وكيل أمين عام = و أ ع.  = الفئة الفنية = ف؛ رتبة محلية

__________ __ 


