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

مشروع قرار  :4/52تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 5102-5104
إف رللس اإلدارة،
إذ يشري إىل قراراتو ومقرراتو ذات الصلة بتنسيق تنفيذ والية موئل األمم ادلتحدة ،والتحضر ادلستداـ
أقر اخلطة
وادلستوطنات البشرية ادلستدامة ،مبا يف ذلك قراره  15/24ادلؤرخ  19نيساف/أبريل  2013ومبقتضاه ّ
االسرتاتيجية للفرتة  2019-2014وبرنامج عمل وميزانية برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية لفرتة
السنتني ،2015-2014
وإذ يشري أيضاً إىل قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بادلوضوع ،مبا يف ذلك القرارات  288/66ادلؤرخ
 27دتوز/يوليو  ،2012بعنواف ”ادلستقبل الذي نصبو إليو“ ،و ،266/69ادلؤرخ  19كانوف األوؿ/ديسمرب
 2014بشأف تنفيذ نتائج مؤدتر األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (ادلوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) و 309/68ادلؤرخ  10أيلوؿ/سبتمرب  2014بشأف تقرير الفريق
العامل ادلفتوح العضوية ادلعين بأىداؼ التنمية ادلستدامة ادلنشأ عمالً بقرار اجلمعية العامة ،288/66
وإذ حييط علماً مبؤدتر األمم ادلتحدة العادلي الثالث ادلعين باحل ّد من أخطار الكوارث ،الذي عقد يف
سنداي ،الياباف ،يف الفرتة من  14إىل  18آذار/مارس  ،2015وفيو اعتمد ادلشاركوف إطار سنداي للحد من
الكوارث يف الياباف يف الفرتة  2030-2015بصفتو االتفاؽ الالحق الذي خلف إطار عمل ىيوغو للفرتة
 :2015-2005بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث(،)1
وإذ يضع يف اعتباره ادلؤدتر الدويل الثالث ادلقبل ادلعين بتمويل التنمية يف أديس أبابا ومؤدتر قمة األمم
ادلتحدة يف نيويورؾ العتماد خطة التنمية دلا بعد عاـ  2015والدورة احلادية والعشرين دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية
تغري ادلناخ يف باريس والنتائج ادلتوقَّعة من كل ذلك،
األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف ر
__________

( A/CONF. 206/6 )1و ،Corr.1الفصل األوؿ ،القرار .2
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وإذ يُعرب عن تقديره لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية للتقدـ احملرز يف تنفيذ خطتو
ادلوجهة األساسية ونُظمو الرامية إىل حتسني الكفاءة
االسرتاتيجية وبرنامج عملو من خالؿ رلموعة من سياساتو ّ
واإلنتاجية،
 - 1يطلب إىل ادلدير التنفيذي مواصلة تطوير وتعزيز الروابط بني األعماؿ ادلعيارية واألنشطة
التشغيلية هبدؼ حتقيق كامل النتائج ادلتوقعة من تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2019-2014؛
 - 2يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً أف يكفل استحداث برامج ومشاريع تن ّفذ هنجاً متكامالً
للتحضر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة وتعزيز الروابط الفعالة بني الريف واحلضر ،مع مراعاة الصلة
القوية بني التنمية ادلستدامة والتحضر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة؛
 - 3يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك أف يواصل أعماؿ برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
دلنع العنف واجلرمية يف احلضر ومن أجل تعزيز األماف يف ادلناطق احلضرية ،بإنشاء إطار تعاوين مشرتؾ بني
الوكاالت بشأف مدف أكثر أماناً ،دوف ادلساس بالوالية ادلميّزة لكل ىيئة وامتثاالً كامالً للقواعد واألنظمة ادلالية؛

أوالا
التركيز الموضوعي والنطاق
لتبين وجهات نظر السلطات احمللية وجعل ىذه
 - 4يطلب إىل ادلدير التنفيذي زيادة جهوده ادلبذولة ّ
الوجهات مندرجة على النحو ادلناسب يف تنفيذ نتائج خطة التنمية دلا بعد عاـ  2015ومؤدتر األمم ادلتحدة
لإلسكاف والتنمية احلضرية (ادلوئل الثالث)؛
 - 5يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً زيادة جهوده يف بناء القدرات ادلعروضة على احلكومات احمللية،
وفقاً لألولويات واالحتياجات الوطنية ودوف الوطنية ،إدراكاً بأهنا عامل أساسي يف حتقيق التحضر ادلستداـ
وادلستوطنات البشرية والتنمية ادلستدامة؛
 - 6يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك أف يواصل دعم احلكومات الوطنية واحمللية يف وضع أُطر
قانونية ومؤسسية فعالة من الناحية الوظيفية لتيسري التحضر ادلستداـ وتنمية ادلستوطنات البشرية اليت تعمل على
ويشجع
حتقيق أىداؼ طويلة األجل ،وتتصف بأهنا غري دتييزية وشاملة وتقدِّـ أجنع حلوؿ ممكنة ذات صلة زللياً،
ِّ
الدوؿ األعضاء على أف تراعي ،حسب االقتضاء ،استحداث إطار فعاؿ للسياسات حوؿ التحضر ادلستداـ
وادلستوطنات البشرية ادلستدامة؛
 - 7يطلب إىل ادلدير التنفيذي أف يواصل التوعية فيما يتعلق بالعالقة ادلباشرة بني روابط التنمية
اإلجيابية بني احلضر والريف والتحضر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة ،وأف ينشر ،بالتعاوف مع الشركاء
ادلناسبني ،ممارسات وسياسات جيدة بشأف العالقات اإلمنائية بني احلضر والريف ادلفيدة للجميع ،وأف يواصل
كذلك الرتكيز على استحداث برامج ومشاريع تُنفِّذ هنجاً متكامالً لضماف قياـ روابط راسخة بني الريف واحلضر
حيث تسهم يف حتقيق التنمية ادلستدامة والقضاء على الفقر؛
يشجع الدوؿ األعضاء على الدخوؿ يف ختطيط عمليات مكانية اندماجية مستدامة تشاركية
-8
ِّ
للجميع حيث تستجيب إىل وقائعها االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع االعرتاؼ بأوجو التفاوت بني الريف
واحلضر؛
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يرحب جبهود برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف دعم الدوؿ األعضاء يف إنشاء
-9
ِّ
ومواصلة تطوير شبكة عادلية دلختربات التخطيط والتصميم لتقاسم ادلمارسات اجليدة ودلساعدة ادلدف
وادلستوطنات البشرية يف بلوغ مدف وأقاليم تتصف بأهنا أكثر إنتاجية ،ومتضامة ومندرلة اجتماعياً ومتكاملة
ومرتابطة حبيث تعمل على تعزيز التنمية ادلستدامة وتنهض بالصحة العامة؛
 - 10يطلب إىل ادلدير التنفيذي أف يواصل العمل مع الشركاء للنهوض باسرتاتيجيات للتمويل
احلضري لدعم التحضر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة؛
شجع الدوؿ األعضاء على دعم تعزيز أنشطة التنمية االقتصادية احمللية بغية ادلساعدة على
 - 11ي ِّ
تعزيز احلصوؿ على التمويل من أجل التحضر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة على ادلستوى احمللي؛
 - 12يطلب إىل ادلدير التنفيذي مواصلة تعزيز الشراكات ،والتعلم من األقراف ،وشبكة من ادلمارسني
بشأف السياسات احلضرية الوطنية كوسيلة لدعم احلكم الوطين واحمللي وىي تقوـ بتطوير وتنفيذ سياسات حضرية
على ادلستوى الوطين؛
 - 13يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً تطوير وتنفيذ أدوات وبرامج للتدريب لتعزيز قدرات السلطات
الوطنية واحمللية إلدرار إيرادات إضافية من ادلصادر احمللية وغريىا من ادلصادر ،حسب االقتضاء؛
 - 14يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك أف يواصل دعم وتعزيز تنسيق جهود منظومة األمم ادلتحدة،
من خالؿ الشبكة العادلية لوسائل استغالؿ األراضي بغية إجياد دتاسك وخلق ُهنج مراعية للنزاعات يف قضايا
األراضي مبا يف ذلك من خالؿ التعددية يف نُظُم حيازة األراضي جلميع قطاعات اجملتمع وأشكاؿ بديلة يف إدارة
األراضي؛
يشجع الدوؿ األعضاء على العمل ،عند الضرورة ،بالتنسيق مع موئل األمم ادلتحدة ،على
- 15
ِّ
تيسري تبادؿ األدوات وبرامج التدريب مع السلطات الوطنية واحمللية ،هبدؼ تعزيز اجملتمعات ادلستدامة اقتصادياً
واجتماعياً وبيئياً؛
 - 16حييط علماً بنَهج ”اإلسكاف يف الصميم“ ،وىو الذي يضع موضوع اإلسكاف يف صميم
ويشجع برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية والدوؿ
السياسات احلضرية الوطنية ويف قلب ادلدف،
ِّ
األعضاء على مراعاة تنفيذ االسرتاتيجية العادلية لإلسكاف ،حسب االقتضاء ،مبا يف ذلك من خالؿ تصميم
أدوات وآليات لتعزيز التمويل الشامل لإلسكاف على ادلستويني الوطين واحمللي لس ّد ثغرة اإلسكاف ولإلسهاـ يف
التحقيق التدرجيي للحق يف اإلسكاف الوايف للجميع؛
 - 17يدعو الدوؿ األعضاء وشركاءىا إىل مواصلة صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لإلسكاف ،من
خالؿ زيادة استخداـ العمليات التشاركية الشاملة الواسعة النطاؽ ،وبتصميم حلوؿ يسرية شاملة لإلسكاف؛
 - 18يطلب إىل ادلدير التنفيذي أف يضع يف االعتبار جوانب خاصة بالصحة والرفاه ،مبا يف ذلك
تعزيز اخلدمات الصحية واحلصوؿ عليها عند وضع السياسات بشأف التخطيط احلضري واإلقليمي وادلستوطنات
البشرية ويف األعماؿ التشغيلية لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية؛
 - 19يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً أف يواصل ،يف ضوء زيادة وطأة فريوس نقص ادلناعة البشرية
وما يرتبط بو من أمراض تواجهها ادلدف وعدـ تكافؤ فرص احلصوؿ على اخلدمات الصحية األساسية دلكافحة
ُ
ادلهمشني يف ادلناطق احلضرية ،وأف يواصل التعاوف مع الدوؿ األعضاء
نقص ادلناعة البشرية من جانب القاطنني َّ
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وبرنامج األمم ادلتحدة ادلشتَػَرؾ ادلشموؿ برعاية متعددة وادلعين بفريوس نقص ادلناعة البشرية واإليدز لبحث نتائج
فريوس نقص ادلناعة البشرية على احلياة واالزدىار يف احلضر ،وأف يضع استجابة شاملة متعددة القطاعات
دلواجهة اإليدز كجزء من برامج اإلسكاف وللمساعدة يف قياس اإلجناز حنو اذلدؼ العادلي إلهناء مرض اإليدز
قبل حلوؿ عاـ 2030؛
 - 20يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك مواصلة الدعوة من أجل االرتقاء مبستوى األحياء الفقرية على
ادلستوى الوطين وعلى نطاؽ ادلدينة واتّباع نػُ ُهج التجديد يف ادلناطق احلضرية ،وتقدمي الدعم من أجل التنفيذ،
واالعتماد على األعماؿ السابقة للربنامج التشاركي لتحسني األحواؿ يف األحياء الفقرية وأنشطة منع نشوء أحياء
فقرية؛
 - 21يدعو الدوؿ األعضاء إىل العمل يف سبيل منع نشوء أحياء فقرية ودتكني اجملتمعات احمللية يف
ىذه األحياء وتعزيز اآلليات ادلؤسسية اليت دت ّد القاطنني يف األحياء الفقرية باألدوات للمسامهة يف حتسني البيئة
ادلعيشية اذلادفة حنو تعزيز االندماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي والقضاء على الفقر ،عن طريق مجلة أمور
من بينها إمكانية التنقرل ادلستداـ وتطوير ادلهارات والقدرات ،وخلق فرص عمل وخصوصاً للمرأة والشباب
وإنشاء أماكن عامة ،واحرتاـ التن روع الثقايف ،ومن خالؿ تعزيز الروابط باألطر الرمسية يف البيئات الريفية واحلضرية
احمليطة مبستوطنات األحياء الفقرية؛
 - 22يطلب إىل ادلدير التنفيذي التص ّدي الرتفاع معدالت البطالة يف أوساط الشباب من خالؿ
استحداث برامج وسياسات رفيعة ادلستوى ِّ
دتكن برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية من العمل مع
موجهة ومتكاملة لتوظيف الشباب
الدوؿ األعضاء والسلطات احمللية على وضع وتنفيذ برامج وسياسات َّ
وتشغيلهم يف األعماؿ احلرة على ادلستوى احمللي والوطين ،من أجل خلق فرص عمل على حنو شامل ومستداـ
يتصف باالبتكار؛
 - 23يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً أف يواصل أعماؿ برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
بشأف توفري اخلدمات األساسية احلضرية ،مبا يف ذلك ادلياه وادلرافق الصحية والصرؼ الصحي وإدارة ادلياه والطاقة
ادلستدامة والتنقرل يف ادلناطق احلضرية ،وكذلك حتسني نوعية اذلواء وإسناد أولوية لالنتقاؿ حنو توفري الطاقة
ادلستدامة والتنقرل يف ادلناطق احلضرية ودعم الصندوؽ االستئماين للخدمات األساسية احلضرية وادلبادرة العادلية
لتوسيع نطاؽ الرصد ،ويناشد الدوؿ األعضاء النظر يف ادلسامهة يف الصندوؽ االستئماين للخدمات األساسية
احلضرية؛
يشجع الدوؿ األعضاء على دعم ادلبادرات اذلادفة إىل حتسني احلصوؿ على الطاقة ادلستدامة
- 24
ِّ
وتعميم كفاءة استخداـ الطاقة ونُظُم الطاقة ادلستدامة يف السياسات واألنظمة اخلاصة باإلسكاف وتوفري الدعم
ومبادرة التنقرل بالطاقة الكهربائية يف ادلناطق احلضرية ،مع تعزيز التنقرل ادلشتَػَرؾ والكهربائي كأولوية باالقرتاف مع
السياسات احلضرية دعماً لتخطيط ادلدف ادلتضامة؛ وكفاءة استخداـ الطاقة وادلوارد؛ والتح روؿ إىل مصادر
مستدامة للطاقة ونُظم أفضل للنقل العاـ ووسائل متكاملة مع خيارات للنقل آمنة وج ّذابة وغري آلية؛

 - 25يطلب إىل ادلدير التنفيذي مواصلة أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية للتص ّدي
الضعف ،من بينها عن طريق دعم النمو احلضري
للتح ّديات احلضرية ادلرتبطة بالسكاف النازحني يف حالة من َ
ادلخطَّط وأنشطة منع نشوء أحياء فقرية ،وباإلسهاـ يف تطوير ادلعرفة العادلية من خالؿ التعاوف الوثيق مع وكاالت
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األمم ادلتحدة ذات الصلة وغريىا من منظمات ادلساعدات اإلنسانية ،يف مجلة أمور ،منها مفوضية األمم ادلتحدة
لشؤوف الالجئني ،وجلنة اإلنقاذ الدولية ،واجمللس النروجيي لالجئني؛
 - 26يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً دعم الدوؿ األعضاء ،واحلكومات احمللية بصفة خاصة ،حسب
االقتضاء ،لدى مراعاة إطار سنداي للح ّد من أخطار الكوارث للفرتة 2030-2015؛
 - 27يُهيب بالدوؿ األعضاء ،مبا يف ذلك عن طريق السلطات احمللية ،مراعاة احل ّد من أخطار
الكوارث والقدرة على مواجهة الكوارث يف التخطيط ادلكاين ويف التصميم ويف حتديد واستخداـ األراضي؛

 - 28يطلب إىل ادلدير التنفيذي واحلكومات تعزيز التعاوف الدويل بغية تقاسم اخلربات التقنية ،وبناء
القدرات الفنية ووضع سياسات وتقاسم اخلربات الناجحة اخلاصة بالتخطيط ادلكاين ادلستداـ وادلتكامل يف
ادلناطق الريفية واحلضرية؛
 - 29يطلب إىل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية أف يواصل بذؿ جهوده يف رصد
اجتاىات التحضرر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة على ادلستويات العادلية واإلقليمية واحمللية ولتعزيز
قدرات احلكومات الوطنية واحمللية ،حسب االقتضاء ،يف ىذا اخلصوص؛
 - 30يطلب إىل ادلدير التنفيذي تعزيز أوجو التعاوف الدويل لتحسني القدرات الوطنية جلمع وحتليل
سجالت عقارية ال مركزية وعلى ادلستوى الوطين للمناطق احلضرية والريفية،
البيانات ذات الصلة ولتعزيز وجود ّ
بغية الوصوؿ إىل ختطيط مكاين شامل ومستداـ يعمل على احل ّد من الفقر وأوجو التفاوت بني ادلناطق احلضرية
والريفية؛
 - 31يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً أف يواصل جهود برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
لتحسني ادلعرفة بوسائل التحضرر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية على ادلستويات احمللية والوطنية واإلقليمية والعادلية
من خالؿ تقريره الرئيسي اجلديد تقرير حالة ادلدف يف العامل واحلالة اإلقليمية والوطنية لتقارير ادلدف ،ومبادرتو
اخلاصة بازدىار ادلدف ،وسلسلة تقاريره عن حالة الشباب يف ادلناطق احلضرية ومن خالؿ حت روؿ برنارلو عن أفضل
ادلمارسات إىل قاعدة بيانات تفاعلية ،باعتبارىا وسيلة االستجابة دلتطلّبات ادلعرفة اجلديدة للحكومات الوطنية
واحمللية وللمساعدة يف صياغة سياسات متكاملة؛
 - 32يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك أف يواصل دعم ادلنتدى احلضري العادلي بصفتو منرباً لتحسني
ادلعرفة اجلماعية وادلمارسات بشأف التنمية احلضرية ادلستدامة ،لزيادة التعاوف بني أصحاب ادلصلحة ،ولزيادة
التوعية بشأف منافع التحضرر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة ،ويطلِب إقامة رابطة قوية مع نتائج مؤدتر
ادلوئل الثالث أثناء انعقاد الدورة التاسعة للمنرب احلضري العادلي ادلقرر عقده يف كواالدلبور ،يف سنة .2018

ثاني ا
المسائل الشاملة عدة قطاعات
 - 33يطلب إىل ادلدير التنفيذي أف يواصل متابعة تعميم منظورات ادلساواة بني الشباب ومراعاة
ادلنظور اجلنساين يف األعماؿ ادلعيارية للوكالة والربامج التشغيلية لضماف أف تظل ادلساواة بني اجلنسني ودتكني
اجلنسني جزءاً ىاماً من العملية التحضريية للموئل الثالث وادلضموف ادلوضوعي للخطة احلضرية اجلديدة؛
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 - 34يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً العمل على ختصيص موارد بشرية ومالية كافية دلواصلة تعميم
منظور الشباب ومراعاة البُعد اجلنساين يف األعماؿ ادلعيارية والربامج التشغيلية لربنامج األمم ادلتحدة
للمستوطنات البشرية؛
 - 35يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك مواصلة بناء القدرات مع احلكومات الوطنية واحمللية من
خالؿ االستفادة بالدروس ادلستفادة من أعمالو التشغيلية بغية مساعدة ادلدف وادلستوطنات البشرية على ختفيف
مقرري
آثار ر
تغري ادلناخ والتكيرف معها ،وتوزيع تلك النتائج على نطاؽ واسع عرب منظومة األمم ادلتحدة ومع ّ
السياسات لتيسري عملية اختاذ القرارات على أسس مستنرية؛
 - 36يطلب إىل ادلدير التنفيذي مواصلة االعتماد على الدروس ادلستفادة من األعماؿ التشغيلية
لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية يف معاونة ادلدف على ختفيف أثرىا البيئي وانبعاثاهتا البيئية ،والتص ّدي
وتغري ادلناخ؛
ألثرىا على الصحة البشرية ر
 - 37يدعو الدوؿ األعضاء إىل االعرتاؼ باألعماؿ ذات الصلة اليت يضطلع هبا اتفاؽ رؤساء
تغري ادلناخ يف ادلدف ومبادرة اإلسراع جبعل ادلدف قادرة على
البلديات وحتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة ر
التكيرف اليت أُطلِقت أثناء مؤدتر قمة ادلناخ لعاـ  2014الذي دعا إليو األمني العاـ؛
 - 38يطلب إىل ادلدير التنفيذي تعميم حقوؽ اإلنساف يف سياؽ النهوض بأىداؼ ووالية برنامج
ادلبني يف إعالف اسطنبوؿ بشأف ادلستوطنات البشرية وجدوؿ
األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية على النحو َّ
أعماؿ ادلوئل( )2توافقاً مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2019-2014اليت تذكر أف مجيع ادلسائل الشاملة
سوؼ يتم تعميمها يف مجيع أجزاء رلاالت الرتكيز السبعة؛

ثالث ا
الدعوة والشراكات
 - 39يطلب إىل ادلدير التنفيذي العمل بشأف إشراؾ شركاء جدد من خالؿ مجلة أمور من بينها
احلملة العادلية ادلعنية بالتحضر كمنرب من أجل اجلماىري واجملتمع اخلاص واجملتمع ادلدين واجلهات الفاعلة األخرى
لتبادؿ اخلربات ،بغية حتديد ادلمارسات اجليدة اليت ميكن أف تساىم يف التحضرر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية
ادلستدامة؛
 - 40يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً ،بالتشاور مع الدوؿ األعضاء ،تعزيز الشراكات مع شركاء
جدوؿ أعماؿ ادلوئل وأصحاب ادلصلحة اآلخرين يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2019-2014ويف
ادلسامهة يف تصميم خطة حضرية جديدة على ادلستويات الوطنية واإلقليمية والعادلية ،حسب االقتضاء؛
 - 41يطلب كذلك إىل ادلدير التنفيذي أف يعمل ،من خالؿ موارد خارجة عن ادليزانية ،على تعزيز
إجراء حوار إقليمي بشأف قضايا التحضرر ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ادلستدامة يف مجيع ادلناطق بالتعاوف مع
اذليئات احلكومية الدولية ادلختصة وتعزيز الدعم من أجل التعاوف فيما بني بلداف اجلنوب الذي يساعد ،ضمن
__________

( )2تقريػر مػؤدتر األمػم ادلتحػدة للمسػتوطنات البشػرية (ادلوئػل الثػاين) ،اسػطنبوؿ 14-3 ،حزيراف/يونيػو ( 1996منشػور األمػم
ادلتحدة ،رقم ادلبيع  ،) E.97.IV.6الفصل األوؿ ،القرار األوؿ ،ادلرفقاف األوؿ والثاين.
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أمور أخرى ،على بناء القدرات للمجتمع ادلدين ومنظمات القواعد الشعبية للمشاركة يف مناقشات السياسات
العامة بشكل فعّاؿ؛

 - 42يدعو برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية إىل تعزيز التنسيق ادلشرتؾ بني وكاالت األمم
ادلتحدة ،وادلشاركة مع ادلنظمات احلكومية الدولية وادلصارؼ اإلمنائية اإلقليمية يف متابعة تطوير التحضرر ادلستداـ
الفعالة يف آليات التنسيق اإلقليمية
وادلستوطنات البشرية ادلستدامة على مجيع ادلستويات .وىذا يشمل ادلشاركة ّ
التابعة لألمم ادلتحدة وتقدمي الدعم للهيئات احلكومية الدولية واللجاف االقتصادية اإلقليمية؛

 - 43يطلب إىل ادلدير التنفيذي أف يواصل تعزيز مسامهة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية
يف التنسيق ادلشرتؾ بني الوكاالت التابعة دلنظومة األمم ادلتحدة وادلشاركة مع ادلنظمات احلكومية الدولية األخرى
يف رلاؿ تطوير التحضرر ادلستداـ وتنمية ادلستوطنات البشرية على مجيع ادلستويات؛
 - 44يطلب إىل ادلدير التنفيذي أيضاً ،بالتنسيق مع الدوؿ األعضاء والشركاء ،إقامة شراكات أقوى
مع ادلؤسسات األكادميية ومراكز االمتياز ،مبا يف ذلك عن طريق مبادرة شركاء ادلوئل من اجلامعات وادلؤسسات
ادلهنية وادلصارؼ اإلمنائية لتعزيز التعلرم ونشر ادلعرفة واالبتكار من أجل تسخري الفرص اليت تتيحها عمليات
التحضرر وتوفري التدريب رفيع ادلستوى وتطوير القدرات للحكومات احمللية والوطنية؛
 - 45يطلب إىل ادلدير التنفيذي كذلك تعزيز وتنسيق شراكات برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات
البشرية مع اجلهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية وكذلك مع مجيع اجلهات الفاعلة ادلختصة األخرى لالستفادة من
خرباهتا الفنية اخلاصة للمساعدة على زيادة قدرة ادلدف على التكيرف واستعدادىا ،وخصوصاً ادلدف الضعيفة
للغاية ،للوقاية أو للعمل بشكل ٍ
كاؼ على التص ّدي للكوارث وحاالت األزمات اإلنسانية ،مع إيالء اىتماـ
الضعف؛
خاص إىل احتياجات األشخاص الذين يعانوف من حاالت َ

 - 46يطلب إىل ادلدير التنفيذي تقدمي تقرير إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين بشأف
التقدرـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.
__________

7

