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مشروع قرار  :3/62الخطة االستراتيجية للفترة  6102-6102وبرنامج العمل والميزانية
لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لفترة السنتين 6102-6102
إن رللس اإلدارة،
إذ يشري إىل االلزاامات اليت قطعزها احلكومات يف إعالن األمم ادلزحدة لأللفية( )1دلقاصد ومبادئ
ميثاق األمم ادلزحدة ولزحقيق مجلة أمور منها إجناز حتسني ىام يف حياة  100مليون من البشر على األقل
()2
يقطنون األحياء الفقرية قبل حلول عام  2020ويف خطة تنفيذ نزائج مؤدتر القمة العادلي للزنمية ادلسزدامة
لزخصيص نسبة النصف قبل حلول سنة  2015يف نسبة البشر الذين ال يزمزعون مبياه الشرب اآلمنة وادلرافق
الصحية األساسية،
وإذ يشري أيضاً قرار اجلمعية  226/69ادلؤرخ  19كانون األول/ديسمرب  2014وفيو أعادت اجلمعية
العامة تأكيد على الوثيقة اخلزامية ادلعنونة ’’ادلسزقبل الذي نصبو إليو‘‘ ،دلؤدتر األمم ادلزحدة للزنمية ادلسزدامة
الذي عقد يف ريو دي جانريو ،الربازيل يف الفًتة من  20إىل  22حايران/يونيو  ،)3(2015وخصوصاً الفقرات
 134إىل  137بشأن ادلدن وادلسزوطنات البشرية ادلسزدامة ،وفيو اعًتف ضمن أمور أخرى بأن ادلدن زلركات
للنمو االقزصادي وميكن أن تسهم يف قيام رلزمعات مسزدامة اقزصادياً واجزماعياً وبيئياً مىت ما أحسن ختطيطها
وتطويرىا باتباع هنج مزكاملة يف ختطيطها وإدارة شؤوهنا وميكن أن تعاز الروابط الفعالة بني الريف واحلضر
وحتسني نوعية ادلسزوطنات البشرية مبا يف ذل الرروف ادلعيشية للقاطنني يف احلضر والريف يف سياق القضاء
( )1قرار اجلمعية العامة .2/55
( )2تقرير مؤدتر القمة العادلية لزنمية ادلسزدامةـ جوىانسربج ،جنوب أفريقيا 26 ،آب/أغسطس  4 -أيلول/سبزمرب .2002
(منشورات األمم ادلزحدة ،رقم ادلبيع  A.03.II.A.1والزصويب ،الفصل األول ،القرار  ،2ادلرفق).
( )3قرار اجلمعية العامة  ،288/66ادلرفق.
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على الفقر وحتقيق تنمية مسزدامة حبيث يزاح جلميع الناس احلصول على اخلدمات األساسية واإلسكان وحرية
الزنقل،
وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة  209/68ادلؤرخ  10أيلول/سبزمرب  2014وفيو رحبت اجلمعية
بزقرير الفريق العامل ادلفزوح العضوية ادلعين بأىداف الزنمية ادلسزدامة( )4وقررت أن تكون األساس الرئيسي
إلدماج أىداف الزنمية ادلسزدامة يف جدول أعمال الزنمية دلا بعد عام  ،2015مبا يف ذل اذلدف  11ادلقًتح،
يف جعل ادلدن وادلسزوطنات البشرية شاملة وآمنة وقوية ومسزدامة،
وإذ حييط علماً بالزقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،2019-2014على
النحو الوارد يف الزقرير ادلرحلي السنوي( )5وكذل نزائج تقييمات أنشطة برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات
البشرية،
وإذ حييط علماً أيضاً بزقرير مكزب خدمات الرقابة الداخلية بشأن تقييم برنامج األمم ادلزحدة
()6
للمسزوطنات البشرية وتوصياتو،
وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة  226/67ادلؤرخ  21كانون األول/ديسمرب  ،2012بشأن
االسزعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة الزنفيذية اليت تضطلع هبا منرومة األمم
ادلزحدة من أجل الزنمية وفيو سلمت اجلمعية وىي تنوه بأن ادلوارد غري األساسية دتثل إسهاماً كبرياً يف قاعدة
ادلوارد العامة جلهاز األمم ادلزحدة اإلمنائي وأهنا تكمل ادلوارد األساسية لدعم األنشطة الزنفيذية ،أن ىذه ادلوارد
غري األساسية تشكل حتديات وقد ختل باألولويات الربنارلية اليت تنرمها اذليئات والعمليات احلكومية الدولية،
وإذ يشري إىل قرار اجلمعية العامة  226/69الذي سلمت فيو اجلمعية بأن مسؤوليات برنامج األمم
ادلزحدة للمسزوطنات البشرية قد تغري عرب السنوات تغري كبرياً يف نطاقة وتعقيداتو ،وأن االلزاام بزوفري الدعم
األساسي والزقين للبلدان النامية قد تغري فيما يزصل بادلدن وادلسزوطنات البشرية ادلسزدامة على النحو الوارد يف
اخلطة االسًتاتيجية للفًتة ،2019-2014
وإذ يشري كذل إىل قراره  15/24ادلؤرخ  19نيسان/أبريل  ،2013الذي طلب فيو إىل ادلدير
الزنفيذي أن يعمل بالزشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني لضمان أن يزوافق اإلطار االسًتاتيجي القائم على النزائج
ووثائق برنامج العمل وادلياانية للفًتة  2017-2016واخلطة االسًتاتيجية ،2019-2014
وقد نرر يف برنامج العمل وادلياانية ادلقًتحني دلؤسسة األمم ادلزحدة للموئل وادلسزوطنات البشرية لفًتة
()8
السنزني  )7(2017-2016والزوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االسزشارية لشؤون اإلدارة وادلياانية،
 - 1يوافق على برنامج العمل وادلياانية ادلقًتحني لفًتة السنزني  ،2017-2016مع مراعاة ادلقررات ذات
الصلة الصادرة من رللس اإلدارة؛

( ،A/68/970 )4والزصويب .1
(.HSP/GC/25/5/Add.2 )5
(.E/AC.51/2015/2 )6
(.HSP/GC/25/5 )7
(.HSP/GC/25/5/Add.1 )8
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 - 2يوافق على مياانية األغراض العامة البالغة  45 617 500دوالر من دوالرات الواليات ادلزحدة
ويقر مياانية األغراض اخلاصة البالغة  101 297 500دوالر من دوالرات الواليات ادلزحدة لفًتة السنزني
ّ
 2017-2016الواردة تفاصيلها يف برنامج العمل وادلياانية ادلقًتحني للفًتة  2017-2016ويأخذ يف االعزبار
دتويل الزعاون الزقين ادلقدر مببل  312 909 000من دوالرات الواليات ادلزحدة؛
 - 3يطلب إىل ادلدير الزنفيذي كفالة أن تزوافق مقًتحات مياانية األغراض العامة بشكل أوثق
مسزقبالً مع توقعات الدخل وامناط اإلنفاق حىت تكون أكثر واقعية وختدم كأدوات فعالة الزخطيط ادلايل والرقابة
ادلالية؛
 - 4يالحظ أن موارد األغراض العامة خصصت لفًتة السنزني  2017-2016لألغراض ادلبينة يف
اجلدول الزايل:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

موارد األغراض العامة لفترة السنتين ( 6102-6102بأالف
دوالرات الواليات المتحدة)
الزشريعات واألراضي واحلوكمة احلضرية
الزخطيط والزصميم احلضريان
االقزصاد احلضري
اإلسكان وحتسني أحوال األحياء الفقرية
اخلدمات األساسية احلضرية
احلد من ادلخاطر وإعادة الزأىيل
البحث وتنمية القدرات
المجموع الفرعي
الزوجيو الزنفيذي واإلدارة
دعم الربنامج
المجموع الفرعي

المبلغ
3 113,2
4 236,9
3 348,6
3 637,6
3 889,8
4 426,2
4 453,4
62 21204
13 775,7
4 736,0
22 20204

 - 5يالحظ مع القلق أن برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية مل حيقق ،يف السنوات القليلة
ادلاضية ،األىداف ادلالية احملددة لربنامج العمل وادلياانية بالنسبة للمسامهات األساسية الطوعية غري ادلخصصة،
ويقر الزدابري العملية اليت اعزمدىا ادلدير الزنفيذي القاضية بإعطاء أولوية ألنشطة الربامج الفرعية األساسية
وتعديل ادلخصصات وفقاً للمسزويات الفعلية لألغراض العامة للمؤسسة وادلسامهات األساسية األخرى ذات
الصلة طوال فًتة السنزني؛
 - 6يالحظ اجلهود اليت يبذذلا ادلدير الزنفيذي يف تعبئة موارد برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات
البشرية ،ويطلب منو اختاذ تدابري فعالة لزعايا اجلهود حنو توسيع قاعدة ادلاحنني دلياانية األغراض العامة للمؤسسة،
وذل بالزشاور مع الدول األعضاء ووفقاً السًتاتيجية الربنامج لزعبئة ادلوارد؛
 - 7يطلب أيضاً إىل ادلدير الزنفيذي أن يزشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني خالل إعداد وثيقيت
اإلطار االسًتاتيجي القائم على النزائج وبرنامج العمل وادلياانية لفًتة السنزني  2019-2018وكفالة الزواؤم بني
الوثيقزني ادلذكورتني واخلطة االسًتاتيجية للفًتة 2019-2014؛
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 - 8يدعو ادلدير الزنفيذي إىل تقدمي تقرير سنوي إىل الدول األعضاء بعد الزشاور مع جلنة ادلمثلني
الدائمني ،وإىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين عن الزقدم احملرز يف تعبئة ادلوارد ومسزوى األداء يف
تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية وبرنامج العمل وادلياانية ،مبا يف ذل الزقييم وفقاً إلطار اإلدارة القائمة على النزائج؛
 - 9يطلب إىل ادلدير الزنفيذي مواصلة إدماج سائر القضايا الشاملة يف برامج برنامج األمم
ادلزحدة للمسزوطنات البشرية ومشاريعو وأنشطزو ،مبا يزوافق مع واليزو ،وختصيص ادلوارد وفقاً لذل ؛
 - 10يطلب أيضاً إىل ادلدير الزنفيذي مواصلة تعايا تطبيق اإلدارة القائمة على النزائج يف برامج
برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية ومشاريعو وسياساتو وأنشطزو وختصيص ادلوارد الكافية وفقاً لذل ؛
 - 11يأذن للمدير الزنفيذي،سعياً لكفالة الزقيد بصورة أفضل بادلمارسات ادلزبعة يف ىيئات األمم
ادلزحدة ،بأن يعيد ختصيص ادلوارد بني الربامج الفرعية مبا يصل إىل  10يف ادلائة ،وأن يزشاور مع جلنة ادلمثلني
الدائمني بشأن ختصيص أي مبال فوق ما ىو وارد يف برنامج العمل وادلياانية ادلعزمدين من رللس اإلدارة؛
 - 12يأذن أيضاً للمدير الزنفيذي أن يعيد ختصيص ما يايد عن نسبة  10يف ادلائة وحىت  20يف
ادلائة من ادلخصصات للربامج الفرعية ،إذا اقزضت الضرورة ،وذل بالزشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني؛
 - 13يأذن كذل للمدير الزنفيذي أن يقوم بالزشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني بزعديل مسزوى
سلصصات الربامج الفرعية حبيث تزماشى والزغريات احملزملة يف الدخل مقارنة مبسزوى االعزمادات ادلوافق عليو؛
 - 14يكرر دعوتو جلميع الدول األعضاء وأصحاب ادلصلحة إىل تقدمي الدعم ادلايل لربنامج األمم
ادلزحدة للمسزوطنات البشرية من خالل زيادة ادلسامهات الطوعية ويدعو ادلايد من الدول األعضاء وأصحاب
ادلصلحة إلعطاء األولوية لزقدمي ادلسامهات لصندوق األغراض العامة للمؤسسة من أجل توفري دتويل مزعدد
السنوات وميكن الزنبؤ بو بغية دعم تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  2019-2014وبرنامج العمل للفًتة
2017-2016؛
 - 15يطلب إىل ادلدير الزنفيذي أن يقدم تقريراً إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين عن
تنفيذ برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية لقرار اجلمعية العامة 226/67؛
 - 16يطلب أيضاً من ادلدير الزنفيذي تعايا جهوده لزحقيق وإظهار النزائج ادلزوقعة وتأثري أىداف
برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية ومن أجل االسزخدام الكفؤ والفعال والشفاف ذلذه ادلوارد لزحقيق
ذل اذلدف رىناً بعمليات األمم ادلزحدة فيما يزعلق باسزعراض الزقييم والرقابة؛
 - 17يالحظ مع الزقدير إن برنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية ،دتكن ،يف  1كانون
الثاين/يناير  ،2015من النجاح يف االنزقال إىل ادلعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ويف ىذا الصدد يطلب
إىل ادلدير الزنفيذي تنفيذ مشروع ختصيص ادلوارد يف ادلؤسسة (أُموجا) على النحو الكامل ،حبلول حايران/يونيو
 ،2015وأن يكفل توفري الزدريب الكايف للموظفني؛
 - 18يطلب إىل ادلدير الزنفيذي أن يقدم تقارير سنوية إىل الدول األعضاء ،بالزشاور مع جلنة
ادلمثلني الدائمني ،وإىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين بشأن الزقدم احملرز يف تنفيذ توصيات
الزقييمات وادلراجعة الداخلية واخلارجية ،على النحو الوارد يف تقريري ىيئيت الرقابة الداخلية وادلسزقلة؛
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 - 19يطلب أيضاً إىل ادلدير الزنفيذي ،دتاشياً مع الفقرة  18من ىذا القرار ،أن يقدم تقريراً عن
حالة تنفيذ الزوصيات الواردة يف تقرير مكزب خدمات الرقابة الداخلية ،ادلزعلقة جبملة أمور من بينها إدارة
ادلخاطر وتعبئة ادلوارد وإدارة ادلعلومات وادلعارف؛
 - 20يطلب كذل إىل ادلدير الزنفيذي أن يكفل اسزخدام الصناديق االسزئمانية وادلسامهات
ادلخصصة لربنامج األمم ادلزحدة للمسزوطنات البشرية يف دتويل األنشطة ادلزوافقة مع برنامج العمل؛
 - 21يطلب أيضاً إىل ادلدير الزنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين،
للحصول على موافقزو ،وبالزشاور مع جلنة ادلمثلني الدائمني ،برنامج عمل ومياانية مبسطني لفًتة السنزني
 2019-2018يزسمان بأولويات زلددة وبًتكيامها على النزائج ،ومواصلة رصد وإدارة حصة ادلوارد ادلخصصة
للزكاليف اإلدارية واألنشطة الربنارلية ،مع توزيع مفصل لالحزياجات من غري الوظائف حسب البنود والنفقات
مع إعطاء أولويات واضحة لزوزيع ادلوارد على األنشطة الربنارلية؛
 - 22يعرب عن أسفو العميق ألن األمانة أجرت تغيريات على إطار العمل االسًتاتيجي للفًتة
 2017-2016الذي سبق أن صدقت عليو جلنة ادلمثلني الدائمني ،وقد جرى تنفيذ تل الزغيريات دون
الزشاور ادلسبق مع اللجنة؛
 - 23يطلب إىل ادلدير الزنفيذي إجراء مشاورات مناسبة مع جلنة ادلمثلني الدائمني بشأن األطر
االسًتاتيجية وبرنامج العمل ،مبا يف ذل بشأن أي تغيريات مقًتحة على تل الوثائق وذل طوال الفًتة فيما
بني الدورات؛
 - 24يطلب أيضاً إىل ادلدير الزنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين تقريراً
عن تنفيذ ىذا القرار.
______________
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