األمم المتحدة

HSP
HSP/GC/25/L.8

مجلس إدارة
برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية

Distr.: Limited
23 April 2015
Arabic
Original: English

الدورة الخامسة والعشرون
نَتويب 32-71 ،نيسان/أبريل 3172
البند  2من جدول األعمال

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق

مشروع قرار  :5/52تعزيز الملكية الوطنية والقدرة التشغيلية
إن رللس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قرار اجلمعية العامة  7/01ادلؤرخ  70أيلول/سبتمرب  3112بشأن نتائج مؤدتر القمة
العادلية عام  ،3112الذي يتضمن تقدمي دعم قوي ومتسق على مستوى ادلنظومة لتنفيذ سياسات األمم ادلتحدة
وأنشطتها التشغيلية والبيئية ،مبا يف ذلك ادلساعدة اإلنسانية،
وإذ يشَت أيضاً إىل الوثيقة اخلتامية دلؤدتر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعنونة ’’ادلستقبل الذي
نصبو إليو‘‘ )7(،اليت سلمت بضرورة أن تدمج يف اإلطار ادلؤسسي أبعاد التنمية ادلستدامة الثالثة بطريقة متوازنة
ومبا يكفل حتقيق التنمية بوسائل منها زيادة تعزيز تضافر اجلهود وتنسيقها وجتنب تكرارىا واستعراض التقدم احملرز
يف تطبيق مفهوم التنمية ادلستدامة،
وإذ يشَت كذلك إىل قرار اجلمعية العامة  330/01ادلؤرخ  37كانون األول/ديسمرب  3173بشأن
االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم
ادلتحدة من أجل التنمية والذي أعادت فيو اجلمعية التأكيد على أمهية االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع
سنوات لألنشطة التشغيلية ،وأرست توجهات لسياسات على مستوى ادلنظومة من أجل التعاون يف رلال التنمية
وطرائق على ادلستوى القطري يف منظومة األمم ادلتحدة ،وأكدت على ررورة أن يكون دتويل األنشطة التنفيذية
متسقاً مع األولويات واخلطط الوطنية للبلدان ادلستفيدة من الربامج ومع اخلطط االسًتاتيجية لصناديق األمم
ادلتحدة وبرارلها ووكاالهتا ادلتخصصة،
وإذ يشَت إىل قرار اجلمعية العامة  312/03ادلؤرخ  73كانون األول/ديسمرب  3111بشأن االستعراض
الشامل الذي جيري كل ثالثة سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم ادلتحدة من أجل
( )7قرار اجلمعية العامة  ،322/00ادلرفق.
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التنمية ،وإذ يشَت أيضاً إىل إمكانات إطار عمل األمم ادلتحدة للمساعدة اإلمنائية ومصفوفة نتائجو ،بوصفها
اإلطار اجلماعي ادلتسق وادلتكامل لربرلة ورصد عمليات جهاز األمم ادلتحدة اإلمنائي على الصعيد القطري ،مما
يؤدي إىل تزايد فرص القيام مببادرات مشًتكة ،مبا يف ذلك الربرلة ادلشًتكة ،ويسلم باحلاجة إىل أن يستفيد جهاز
األمم ادلتحدة اإلمنائي االستفادة الكاملة من تلك الفرص لصاحل تعزيز كفاءة ادلعونة وفعاليتها،
وإذ يعيد التأكيد على ررورة تعزيز األمم ادلتحدة من أجل زيادة اتساق عملها وتعزيز فعاليتها وقدرهتا
على التصدي على حنو فعال ،ووفقاً دلقاصد ميثاق األمم ادلتحدة ومبادئو ،لكل ما أو نواجهو يف عصرنا ىذا من
حتديات يف رلال التنمية،
وإذ يضع يف اعتبارىا احلاجة إىل التنسيق والتوازن يف تنفيذ الواليات ادلعيارية والتشغيلية لربنامج األمم
ادلتحدة للمستوطنات البشرية،
وإذ يدرك أن قوة األمم ادلتحدة ونظامو التشغيلي يعتمدان على مشروعيتو على ادلستوى القطري
كشريك زلايد وموروعي وجدير بالثقة،
وإذ يشَت إىل دور برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف دعم احلكومات الوطنية والسلطات
احمللية لبناء قدراهتا وتعزيز التعاون التقٍت والعلمي ،مبا يف ذلك من خالل السياسات احلضرية لتعزيز استدامة
التحضر وادلستوطنات البشرية حسب االقتضاء،
وإذ يعيد التأكيد على دعم برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية جلهود األمم ادلتحدة ،من
خالل تقدمي ما يناسب من اإلسهامات يف التقرير السنوي لألمُت العام بشأن تنفيذ االستعراض الذي جيري كل
أربع سنوات للسياسات الشاملة الذي يزود الدول األعضاء بلمحة عامة عما أُحرز من نتائج وما اختذ من
تدابَت ونفذ من عمليات يف إطار متابعة تنفيذ قرار اجلمعية العامة بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل
أربع سنوات للسياسات،
وإذ يسلم بالقرار الذي اعتمده االحتاد األفريقي يف برازافيل ،يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،3172القاري
بتحويل ادلؤدتر الوزاري األفريقي ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية إىل جهاز تابع لالحتاد األفريقي وذلك من
خالل إنشاء جلنة فرعية تعٌت بالتنمية احلضرية وادلستوطنات البشرية يف إطار اللجنة التقنية ادلتخصصة ادلعنية
باخلدمة العامة واحلكومات احمللية والتنمية احلضرية والالمركزية،
وإذ حييط علماً بنتائج ادلؤدتر الوزاري اخلامس دلنطقة آسيا واحمليط اذلادئ ادلعٍت باإلسكان والتنمية
احلضرية ،على النحو الوارد يف إعالن سول وخطة تنفيذ سول ،باعتبارىا إجراءات زلددة للتصدي للتحديات
اليت تواجو بلدان منطقة آسيا واحمليط اذلادئ فيما يتعلق بالتنمية احلضرية وادلستوطنات البشرية ادلستدامة وتعزيز
تنفيذ برامج برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف ادلنطقة،
 - 7يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول األعضاء واألمانة ومع رلموعة
األمم ادلتحدة اإلمنائية لتنفيذ أحدث قرار بشأن االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات للسياسات الشاملة
تنفيذاً كامالً يف برنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،هبدف رفع زيادة حتسُت كفاءة
األنشطة التشغيلية على ادلستوى القطري ،بغرض حتسُت فعالية نتائج التنمية؛
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 - 3يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي تعزيز الروابط بُت العمل التنفيذي وادلعياري لربنامج األمم
ادلتحدة للمستوطنات البشرية من أجل زيادة قدرتو يف توفَت خربة مبنية على الرباىُت لتصميم السياسات ودراية
عملية لتنفيذ السياسات؛
 - 2يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي تعزيز آلية الوثيقة الربنارلية القطرية لكفالة اتساقها مع
أولويات التنمية يف األمم ادلتحدة وأولويات أُطر التنمية الوطنية للبلد ادلعٍت ،حسب االقتضاء ،هبدف تعزيز
ادللكية الوطنية لألنشطة القطرية لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية؛
 - 2يطلب إىل ادلدير التنفيذي ،يف سياق برنامج العمل وادليزانية ادلعتمدين واخلطة االسًتاتيجية
للفًتة  ،3173-3172أن يدعم احلكومات الوطنية لتشجع السلطات احمللية وغَتىا من أصحاب ادلصلحة
على حتسُت فعالية تنفيذ الربامج القطرية ادليدانية ،وحتقيق األىداف الوطنية وتعزيز ادللكية احمللية والوطنية؛
 - 2يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يعمل بشكل وثيق مع احلكومات الوطنية ومع أفرقة األمم
ادلتحدة القطرية إلدماج عمل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف منوذج إطار األمم ادلتحدة
للمساعدات اإلمنائية ،أو ما يعادلو ،ولالشًتاك بنشاط مع مبادرة ’’أمم متحدة واحدة‘‘؛
 - 0يشجع برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية على مواصلة تعاونو البناء مع اآلليات
احلكومية الدولية من قبيل اجتماع الوزراء والسلطات الرفيعة ادلستوى لقطاع اإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وادلؤدتر الوزاري آلسيا واحمليط اذلادئ ادلعٍت باإلسكان والتنمية احلضرية ،واللجنة
التقنية ادلتخصصة ادلعنية باخلدمة ادلدنية واحلكم احمللي والتحضر والالمركزية التابعة لالحتاد األفريقي ،ورللس
الوزراء العرب ادلعٍت باإلسكان باإلرافة إىل اجلهات األخرى اليت ميكن أن دتثل وسائل مالئمة لدفع تغيَت
السياسات والربرلة وورع األولويات اإلقليمية والوطنية للتحضر ادلستدام وادلستوطنات البشرية ادلستدامة؛
 - 1يالحظ مع التقدير أن برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،جنح ،يف  7كانون
الثاين/يناير  ،3172من االنتقال إىل ادلعايَت احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ويف ىذا الصدد يطلب إىل ادلدير
التنفيذي أن حيقق التنفيذ الكامل دلشروع ختطيط موارد ادلؤسسات ،أوموجا ،وذلك حبلول حزيران/يونيو 3172
وكفالة توفَت التدريب الالزم للموظفُت؛
 - 2يطلب إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل توفَت إطار مالئم الستنباط منوذج يربط بُت األنشطة
ادلعيارية واألنشطة التنفيذية ،مبا ميهد السبيل إىل حتقيق نتائج جيدة التحديد وملموسة بشكل وارح حىت يكون
ذلا تأثَت أكرب يف ادليدان؛
 - 3يطلب أيضاً إىل ادلدير التنفيذي تعزيز أنشطة بناء القدرات من أجل دعم حتقيق التنمية
احلضرية ادلستدامة وفقاً للخطة االسًتاتيجية للفًتة  3173-3172على روء اإلسهام احملتمل أن تضيفو اخلطة
لتنفيذ جدول أعمال التنمية دلا بعد عام 3172؛
 - 71يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ىذا القرار إىل رللس اإلدارة يف
دورتو السادسة والعشرين.
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