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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 2019أاير/مايو  31قرار اختذته مجعية موئل األمم املتحدة يف 
 2023-2020االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة اخلطة  -1/1

 ،إن مجعية موئل األمم املتحدة
بشأن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات  العامةإىل القرارات ذات الصلة للجمعية  إذ تشري

، 1976حزيران/يونيه  11أاير/مايو إىل  31(، الذي عقد يف فانكوفر، كندا، يف الفرتة من البشرية )املوئل األول
 14إىل  3بول، يف الفرتة من طن، الذي عقد يف اسمؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(ونتائج 

، مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(نتائج و ، 1996حزيران/يونيه 
تعزيز برانمج األمم املتحدة بشأن و  ،2016تشرين األول/أكتوبر  20إىل  17الذي عقد يف كيتو يف الفرتة من 

 ،)موئل األمم املتحدة( للمستوطنات البشرية
تغيري عاملنا: ’’املعنون  2015 سبتمرب/أيلول 25، املؤرخ 70/1إىل قرار اجلمعية العامة  أيضا  وإذ تشري 

والبعد احلضري التنمية املستدامة من أهداف  11، وخصوصا  اهلدف ‘‘2030خطة التنمية املستدامة لعام 
، واتفاق ابريس مبوجب (1)الدويل الثالث لتمويل التنميةألهداف وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر ل

-2015وإطار سينداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة  ،(2)اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
2030(3)، 

املعنون  2016كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  71/256إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ تشري كذلك
 املوئل الثالث،ت يف الذي أيدت فيه اجلمعية اخلطة احلضرية اجلديدة اليت اعتمد“ اخلطة احلضرية اجلديدة”

                                                 
 .املرفق، 69/313 العامة اجلمعية قرار (1)
 .املرفق، 21-أم /1 املقرر ،FCCC/CP/2015/10/Add.1 انظر (2)
 .الثاين املرفق، 69/283 العامة اجلمعية قرار (3)
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إذ تعيد أبال يتخلف أحد عن الركب، و  2030ابلتعهد الوارد يف خطة التنمية املستدامة لعام وإذ تقر 
التنمية فيه أبن كرامة اإلنسان أمر أساسي، واألمل الذي ُعربِر عنه فيه أبن ُتشهد أهداف ارد أتكيد التسليم الو 

أبن يكون املسعى  هاالتزام جتددوغاايهتا وقد حتققت جلميع األمم والشعوب وجلميع شرائح اجملتمع، وإذ املستدامة 
 عن الركب، ختلفا  أشد من هم إىل  هو الوصول أوال  
وخربته، نظرا  لدوره ضمن إطار منظومة األمم املتحدة بوصفه مركز  موئل األمم املتحدةدور  وإذ تؤكد

التنسيق املعين ابلتوسع احلضري املستدام واملستوطنات البشرية، مبا يف ذلك دوره يف تنفيذ ومتابعة واستعراض اخلطة 
 احلضرية اجلديدة، ابلتعاون مع كياانت منظومة األمم املتحدة األخرى،

 2030تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يسهم يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  على أن وإذ تؤكد أيضا  
والوطين واحمللي،  ودون اإلقليمي العاملي واإلقليمي الُصعدوإضفاء الطابع احمللي عليها بطريقة متكاملة ومنسقة على 

 مبشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة،
 دها،يكبريا  يف نطاقها وتعق  قد تغريت على مر السنني تغريا   موئل األمم املتحدةأبن مسؤوليات وإذ تقر 
بقرار  عمال   ُشرع فيه، الذي موئل األمم املتحدةإىل األمهية االسرتاتيجية إلصالح هيكل حوكمة  وإذ تشري

 بذلتها املديرة التنفيذية يتد الو عن اجله ، فضال  2018كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  73/239اجلمعية العامة 
 وشفافيته وكفاءته، املوئلإلدخال اإلصالحات اإلدارية الالزمة من أجل حتسني مساءلة ملوئل األمم املتحدة 

، على النحو 2019-2014ابلتقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  وإذ حتيط علما  
العمل من أجل مستقبل ، بعنوان ملوئل األمم املتحدةاملرحلي السنوي  من تقرير التقدم 2018إصدار العام املبني يف 

 ،حضري أفضل
 ،2017أاير/مايو  12املؤرخ  26/3إىل قرار جملس اإلدارة  وإذ تشري
 ،سنوات جلمعية موئل األمم املتحدةال الرابعيةدورة الأبمهية مواءمة دورة اخلطة االسرتاتيجية مع  وإذ تسلم

 ابلنهج التشاركي املستخدم من أجل وضع اخلطة االسرتاتيجية، ترحبوإذ 
والتوصيات الواردة  2023-2020للفرتة  ملوئل األمم املتحدةيف مشروع اخلطة االسرتاتيجية  وقد نظرت

 ،(4)يف تقرير جلنة املمثلني الدائمني
 جماالت التغيري األربعة املتعاضدةال سيما ، و 2023-2020على اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  توافق -1

 ، وهي:فيها
 احلد من عدم املساواة املكانية والفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة احلضرية الريفية؛ )أ(

 تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ )ب(
 اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية؛تعزيز  )ج(
 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا؛ )د(

على أمهية وضع هنج قائم على املعارف للتنمية احلضرية والعمرانية، مبا يف ذلك إنتاج ونشر  تشدد -2
املؤشرات احلضرية، ومنصات البياانت، ووضع النماذج العمرانية، وأدوات التقييم، ومنهجيات رصد حتقيق أهداف 

                                                 
(4)  HSP/HA/1/3. 
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تنفيذ ذلك النهج، مبا يف  ملوئل األمم املتحدة التنمية املستدامة على الصعيد احمللي، وتطلب إىل املديرة التنفيذية
 ذلك التعاون مع اجلهات الفاعلة واملؤسسات ذات الصلة؛

 أن تقوم املديرة التنفيذية مبا يلي: تطلب -3
بياانت لامع جل ُمناظرة طريقةأن تقدم إىل اجمللس التنفيذي إطار نتائج يتضمن مؤشرات أداء موجزة و  )أ(

وتصنيفا  منوذجيا  لطلبات  ؛واسرتاتيجية شراكات ؛واسرتاتيجية اتصاالت مؤثرة ؛من أجل التقييم مقابل املؤشرات
واسرتاتيجية  لتعبئة  ؛وإطارا  للمساءلة وآليات للرصد والتقييم من أجل تقييم تنفيذ اإلطار ؛املستوطنات البشرية

؛ وذلك لكي يوافق 2023-2020ا ضرورية لدعم تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة وكلهوخطة مالية،  ؛املوارد
 ؛األوىل املستأنفةعليها اجمللس يف دورته 

، وإىل مجعية موئل األمم إىل الدول األعضاء عن طريق اجمللس التنفيذي سنواي   ا  تقرير  أن تقدم )ب(
عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واألنشطة املبينة يف  دوراهتا،املتحدة، يف السنوات اليت تعقد فيها 

 ؛موئل األمم املتحدةبرانمج عمل 
موئل أن تواصل تعزيز تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع برامج ومشاريع وسياسات وأنشطة  )ج(

 وأن تضع، ابلتشاور مع اجمللس التنفيذي، سياسة إدارة قائمة على النتائج؛ األمم املتحدة
عن اهليكل التنظيمي من أجل الدعم الفعال لتنفيذ اخلطة  أن تواصل تعزيز العمليات والنظم، فضال   )د(

، وأن تقدم تقارير منتظمة إىل اجمللس التنفيذي موئل األمم املتحدةوالايت و ، 2023-2020االسرتاتيجية للفرتة 
 ؛عن التقدم احملرز

 ويسهل الوصول إليه من جانب الدول األعضاء؛ التمويل شفافا  كفالة أن يكون اإلبالغ عن  )ه(
، وتدعو الدول األعضاء إىل أن تقدم وئل األمم املتحدةعلى ضرورة كفالة التمويل الكايف مل تشدد -4

 التنبؤ هبا لعدة سنوات؛تربعات إضافية أساسية اثبتة ومستدامة وميكن  املوئلإىل 
 وئل األمم املتحدةمجيع الدول األعضاء اليت تقدم مسامهات مالية خمصصة لألنشطة التنفيذية مل حتث -5

ستفيدة مع اخلطة االسرتاتيجية وأهنا تتوافق مع أولوايت الدول األعضاء امل على التأكد من أن هذه املوارد تتسق متاما  
، وتطلب إىل املديرة التنفيذية التأكد من أن مجيع املسامهات املخصصة متوائمة بشكل كامل من هذه املسامهات

 ؛مع اخلطة االسرتاتيجية
ابحلاجة إىل مواءمة فرتة اخلطة االسرتاتيجية مع اجلدول الزمين الجتماعات مجعية موئل األمم  تقر -6
 املتحدة؛

إىل املديرة التنفيذية أن تقدم تقريرا  جلمعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا الثانية عن تنفيذ  تطلب -7
 هذا القرار.

__________ 


