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تقرير جلنة املمثلني الدائمني عن عملها خالل فرتة ما بني الدورات
موجز

من املتوقع أن تقوم جلنة املمثلني الدائمني لدى برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
املتحدة) ،يف اجتماعها العادي الثاين والسبعني املقرر عقده يف  10نيسان/أبريل  ،2019ابعتماد تقريرها عن
الفرتة  ،2019-2017لكي تنظر فيه مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل.

أوالً  -مقدمة

عقدت جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة ،وهي اهليئة الفرعية ملا بني الدورات التابعة جمللس
-1
اإلدارة ،االجتماعات العادية التالية خالل فرتة ما بني دورة جملس اإلدارة السادسة والعشرين املعقودة يف الفرتة من
 8إىل  12أاير/مايو  ،2017والدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة املقرر عقدها يف الفرتة من  27إىل 31
أاير/مايو :2019
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االجتماعات املعقودة يف عام :2017
االجتماع العادي اخلامس والستون 29 :حزيران/يونيه 2017
االجتماع العادي السادس والستون 27 :أيلول/سبتمرب 2017
االجتماع العادي السابع والستون 1٤ :كانون األول/ديسمرب 2017
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االجتماعات املعقودة يف عام :2018
االجتماع العادي الثامن والستون 21 :آذار/مارس 2018
االجتماع العادي التاسع والستون 21 :حزيران/يونيه 2018
االجتماع العادي السبعون 20 :أيلول/سبتمرب 2018
االجتماع العادي احلادي والسبعون ٦ :كانون األول/ديسمرب 2018

-٤

االجتماعات املقرر عقدها يف عام :2019
االجتماع العادي الثاين والسبعون 10 :نيسان/أبريل 2019

اثنياً  -أعضاء مكتب جلنة املمثلني الدائمني
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أتلف املكتب يف الفرتة  2019-2017من األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد فرانندو كوميربا (الربازيل) :الرئيس
السيدة أغرينا موسى (مالوي) :انئبة الرئيس
السيد دراغان زوابنيفاك (صربيا) :انئب الرئيس
السيد كوون يونغ داي (كوراي) :انئب الرئيس (حل حمله السيد تشوي يوغان يف عام )2019
السيدة لوري داندو (الوالايت املتحدة األمريكية) :املقررة

-٦

وأتلف املكتب يف الفرتة  2017-201٦من األعضاء التالية أمساؤهم:
السيد جيمس كيمونيو (رواندا) :الرئيس
السيدة إليزابيث اتيلور (كولومبيا) :انئبة الرئيس
السيدة لوري داندو (الوالايت املتحدة) :انئبة الرئيس
السيد يفهيين تسيمباليوك (أوكرانيا) :انئب الرئيس
السيد يل جي (الصني) :املقرر
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اثلثاً  -موجز اجتماعات جلنة املمثلني الدائمني املعقودة يف عام 2017
ألف  -االجتماع العادي اخلامس والستون 2٩ :حزيران/يونيه 2017
يف االجتماع اخلامس والستني ،أعربت املديرة التنفيذية عن امتناهنا للدول األعضاء ومجيع الوفود اليت
-7
شاركت يف الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة من أجل إجناحها .وكانت تلك أول دورة تُع َقد بعد مؤمتر األمم
املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) ،الذي ُعقد يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر
 201٦وبعد اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة .وقد أكدت دورة جملس اإلدارة من جديد التزام الدول األعضاء
وأصحاب املصلحة ابحلوار املتعلق ابلتوسع احلضري يف مجيع أحناء العامل ودعمهم للخطة احلضرية اجلديدة وتنفيذها.
وأُبلِغَت اللجنة أبن إيرادات موئل األمم املتحدة للربع السنوي املنتهي يف  31آذار/مارس  2017بلغ جمموعها
 29.3مليون دوالر ،منها  ٤.9ماليني دوالر تتعلق ابلصناديق األساسية ،ومبلغ  2٤.٤مليون دوالر إيرادات
خمصصة .وبلغ جمموع النفقات  35.1مليون دوالر ،تشمل  7.9ماليني دوالر للمصروفات األساسية و27.2
مليون دوالر للمصروفات املخصصة .وأحاطت اللجنة علماً ابملوارد املتناقصة ،ال سيما فيما يتعلق بصندوق
األغراض العامة للمؤسسة.
وأُطلِ َعت اللجنة على عمل موئل األمم املتحدة يف جمال األماكن العامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،
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الذي بدأ يف عام  2017يف شراكة مع معاهد التخطيط واجلماعات النسائية ومنظمة املدن واحلكومات احمللية
املتحدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ،وشبكة املنظمات اإلقليمية يف جمال التنمية احلضرية املستدامة التابعة
للشبكة اإلقليمية للسلطات احمللية إلدارة املستوطنات البشرية ،ضمن جهات أخرى .ويساهم موئل األمم املتحدة
على الصعيد العاملي يف رصد مؤشر أهداف التنمية املستدامة الذي حيدد متوسط مساحة املدن اليت ينبغي أن
تكون مساحة مفتوحة لالستخدام العام للجميع ،وهو يدعم احلكومات واملكاتب اإلحصائية يف مجع املعلومات
اإلحصائية.
وقدمت السيدة جوليا اباتكي ،املمثلة الدائمة لرومانيا ورئيسة الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية،
-9
معلومات مستكملة عن أنشطة الفريق العامل ،بشأن أمور من بينها اعتماد جملس اإلدارة للقرار  ،1/2٦الذي
مدد مبوجبه والية الفريق العامل .وأقرت اللجنة قائمة املمثلني اإلقليميني لدى الفريق العامل املكون من  15دولة
عضواً للفرتة .2019-2017
-10
ابء-

وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير عن أعمال اللجنتني الفرعيتني.

االجتماع العادي السادس والستون 27 :أيلول/سبتمرب 2017
 -11يف االجتماع السادس والستني ،قدمت املديرة التنفيذية معلومات مستكملة عن االجتماع الرفيع املستوى
للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن التنفيذ الفعال للخطة احلضرية اجلديدة ودور موئل األمم املتحدة يف هذا
الصدد ،املعقود يف نيويورك يومي  5و ٦أيلول/سبتمرب  ،2017والذي وصفته أبنه حدث هام .ويف االجتماع،
اعرتفت الدول األعضاء وجهات أخرى ابلدور االسرتاتيجي للتوسع احلضري يف التنمية املستدامة وأعربت عن
دعمها الواسع النطاق لتعزيز موئل األمم املتحدة ،األمر الذي قالت عنه انئبة األمني العام إنه خطوة أوىل أساسية
يف عملية إصالح منظومة األمم املتحدة وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية .وانقشت الدول األعضاء أيضاً توصيات
الفريق املستقل الرفيع املستوى الذي أنشأه األمني العام لتقييم وتعزيز فعالية موئل األمم املتحدة بعد اعتماد اخلطة
احلضرية اجلديدة .وقال عدد من املمثلني إن النتائج واالستنتاجات اليت خلص إليها االجتماع الرفيع املستوى بداية
طيبة إلصالح موئل األمم املتحدة وستساعد الدول األعضاء على حتسني فعالية الربانمج.
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 -12وأشار املدير التنفيذي إىل أن واليته ستنتهي يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2017فقال إنه ملتزم
بضمان أن تكون الفرتة االنتقالية على أعلى مستوى ممكن من السالسة والكفاءة والشفافية واملشاركة ،بغرض
تيسري تعزيز موئل األمم املتحدة وضمان جناح الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي املقرر عقده يف شباط/فرباير
.2018
 -13وأفادت األمانة أبن إيرادات الربع السنوي املنتهي يف  30حزيران/يونيه  2017بلغ جمموعها 72.5
مليون دوالر ،منها  11.٦مليون دوالر تتعلق ابلصناديق األساسية و ٦0.9مليون دوالر تتعلق ابألموال املخصصة.
وبلغ جمموع النفقات للفرتة مقدار  75.٦مليون دوالر ،تشمل  1٤.8مليون دوالر للمصروفات األساسية و٦0.8
اصل استنفاد احتياطيات صندوق األغراض العامة للمؤسسة.
مليون دوالر للمصروفات املخصصة .وتَ َو َ
 -1٤وقدم ممثل األمانة إحاطة إىل اللجنة عن أعمال موئل األمم املتحدة يف جمال السياسات احلضرية الوطنية،
مع الرتكيز بشكل خاص على أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .واستجابة لالعرتاف املتزايد ابلسياسات
احلضرية الوطنية بوصفها أداة لتعزيز األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية األوسع نطاقاً ،ازدادت حافظة
أعمال موئل األمم املتحدة بشأن هذه املسألة ،حيث تلقى حوايل  30بلداً الدعم ،منهم  7بلدان يف أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .وعمل موئل األمم املتحدة مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب على وضع خطة عمل إقليمية تتضمن السياسات احلضرية الوطنية ِ
كس َمة رئيسية فيها ،كما عمل مع
الوزراء والسلطات العليا لإلسكان والتنمية احلضرية يف املنطقة ،واملعروفة ابسم  ،MINURVIعلى تعزيز السياسات
احلضرية الوطنية يف املنطقة.
 -15وأعد موئل األمم املتحدة ،ابلتعاون مع الشركاء ،تقريراً بعنوان ”احلالة العاملية للسياسات احلضرية
الوطنية“ ،يوجز حالة السياسات احلضرية الوطنية على الصعيد العاملي ،وأنشأ أيضاً ”قاعدة بياانت عاملية بشأن
السياسات احلضرية الوطنية“.

جيم -

-1٦

وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير عن أعمال جلنتيها الفرعيتني.

-17

وأقرت اللجنة الرتشيحات اليت قدمتها جمموعة الدول األفريقية إىل الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية.

االجتماع العادي السابع والستون 1٤ :كانون األول/ديسمرب 2017
 -18يف االجتماع السابع والستني ،أفاد املدير التنفيذي أبن الدول األعضاء اختتمت مفاوضاهتا بشأن مشروع
قرار متعلق بتعزيز موئل األمم املتحدة يتسم أبمهية ابلغة ملستقبل الربانمج ،لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف هناية
عام  .2017وقال املدير التنفيذي إن مشروع القرار كلف رئيس اللجنة إبنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يكون
مسؤوالً عن إجراء مناقشات ،حبلول  30حزيران/يونيه  ،2018بشأن السبل اليت ميكن هبا تعزيز موئل األمم
املتحدة ،وأعرب عن أمله يف أن تؤدي هذه املناقشات إىل توافق يف اآلراء.
 -19وأدىل املدير التنفيذي مبالحظات ختامية للجنة ،مبيناً وجهات نظره بشأن حالة موئل األمم املتحدة،
وقال إهنا تشكل أيضاً مذكرات تسليم املهام إىل األمني العام لألمم املتحدة بعد انقضاء فرتة خدمته كمدير تنفيذي
ملدة سبع سنوات .وتضمنت الرسائل الرئيسية ما مفاده أن التوسع احلضري اكتسب ،بفضل عمل موئل األمم
املتحدة ،مكانة ابرزة يف الساحة الدولية ،ليس فيما يتعلق ابالستدامة والتنمية فحسب ،بل أيضاً فيما يتعلق
ابلسالم واألمن ،واهلجرة ،وتغري املناخ ،والقدرة على الصمود ،والتحدايت الرئيسية األخرى اليت تواجه مجيع البلدان؛
وأن موئل األمم املتحدة متكن من زايدة حافظته ووجوده القطري يف مجيع أحناء العامل مع تقليل تكاليفه اإلدارية
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والعامة ،ليتكيف بذلك مع ما لوحظ من ميل للدول األعضاء إىل االبتعاد عن املسامهات غري املخصصة حنو
املسامهات املخصصة والتعاون الثنائي؛ وأن موئل األمم املتحدة أجرى عملية إصالح تشمل جزأين-إصالح مهين
وإصالح إداري-وهذه العملية مستمرة .وركز اإلصالح املهين على التخصص يف األنشطة الفنية للربانمج ودفعها
حنو أساسيات التوسع احلضري ،أي التخطيط احلضري والتشريعات احلضرية والتمويل احلضري ،يف حني سعى
اإلصالح اإلداري إىل زايدة إنتاجية الربانمج بغرض تقليل التكاليف اإلدارية وإاتحة ختصيص املزيد من املوارد
للربامج والنواتج الفنية لفائدة الدول األعضاء واملدن وأصحاب املصلحة اآلخرين .وحقق اإلصالح اإلداري ختفيضاً
بنسبة  ٤0يف املائة يف تكاليف امليزانية األساسية ،بسبل من بينها ختفيض عدد املوظفني يف نريويب من  330إىل
 ،210مع توسيع احلافظة وزايدة اإلنتاجية اإلمجالية ملوئل األمم املتحدة.
 -20وفيما يتعلق ابلوضع املايل ملوئل األمم املتحدة ،قال املدير التنفيذي إن امليزانية السنوية ملوئل األمم املتحدة
متوازنة وتبلغ حوايل  210ماليني دوالر ،منها  30مليون دوالر من أموال امليزانية األساسية .وظل موئل األمم
املتحدة يواجه صعوابت فيما يتعلق ابمليزانية األساسية اليت استمرت يف االخنفاض منذ عام  .2010وازداد العجز
مول موئل
يف امليزانية األساسية من  2مليون دوالر يف عام  2010إىل  5ماليني دوالر يف عام  .2017وقد َّ
األمم املتحدة العجز يف امليزانية األساسية عن طريق احتياطياته الثالثة ،اليت متثل وفقاً آلخر األرقام املراجعة أكثر
من  22.8مليون دوالر ،مما يعين أن الربانمج سيمكنه االستمرار يف االعتماد على هذه االحتياطيات لبعض الوقت
لتمويل حاالت العجز الصغرية يف امليزانية األساسية .وسلط املدير التنفيذي الضوء على عدد من توصياته بشأن
مستقبل موئل األمم املتحدة .وأعرب عن تقديره العميق لفريق إدارته وجلميع موظفي موئل األمم املتحدة ،سواء
يف املقر أو يف امليدان ،وحث الدول األعضاء على النظر بعناية خالل األشهر التالية يف السبل اليت ميكن هبا تعزيز
الربانمج ،أخذاً يف االعتبار اجلهود اإلصالحية الكبرية اليت بذلت ابلفعل واملقدار الذي ميكن حتقيقه بدعم إضايف.
 -21وقدم انئب املدير التنفيذي إحاطة إىل اللجنة بشأن إسهام موئل األمم املتحدة يف ثالثي األنشطة
اإلنسانية والتنمية والسالم ،مع الرتكيز على عمل موئل األمم املتحدة مع الشركاء لدعم الدول األعضاء على
املستوى القطري واإلقليمي والعاملي يف جهودها املبذولة لبناء القدرة على الصمود؛ ومنع األزمات اإلنسانية وختفيف
آاثرها إىل أدىن حد والتصدي هلا؛ والتغلب على هذه األزمات أبمان من خالل اتباع هنج التنمية املستدامة .ويف
هذا الصددُ ،سلط الضوء على عمل موئل األمم املتحدة يف العراق واجلمهورية العربية السورية.
 -22وقدم ممثل األمانة إحاطة إىل اللجنة عن حالة األعمال التحضريية للدورة التاسعة للمنتدى احلضري
العاملي ،املقرر عقده يف ماليزاي يف شباط/فرباير  ،2018مؤكداً على أمهيتها ابلنظر إىل أهنا ستكون الدورة األوىل
بعد اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة .وجيري االضطالع ابألعمال التحضريية ابلتعاون
مع حكومة ماليزاي اليت سامهت مببلغ  7ماليني دوالر وقدمت خربة يف جمال التوسع احلضري .وشدد ممثل ماليزاي
على أن األعمال التحضريية تسري بشكل جيد وأن حكومته ملتزمة بضمان جناح الدورة.
 -23وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير عن أعمال الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية ،الذي أوجز رئيس
الفريق العامل حمتواه ،مبا يف ذلك التوصيات.
 -2٤وانقشت اللجنة اإلجراءات املطلوب اختاذها مبوجب قرارات جملس اإلدارة ،واليت تضمنت إجراءات
متعلقة حبالة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة؛ واستعراض وإقرار اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة 2019-201٤
(قرار جملس اإلدارة )3/2٦؛ واستعراض مشروع سياسة إشراك أصحاب املصلحة (قرار جملس اإلدارة .)7/2٦
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وقررت اللجنة أن تعتمد مشروع اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة  ،2019-201٤وأن تطلب إىل األمانة أن
تقدم مشروع سياسة إشراك أصحاب املصلحة إىل اللجنة لتنظر فيه.
 -25وأقرت اللجنة قيام رئيس اللجنة بتشكيل الفريق العامل املفتوح العضوية املقرتح واملنشأ عمالً ابلفقرة ٦
من قرار اجلمعية العامة  ،22٦/72للنظر يف اخليارات املتاحة لتعزيز رقابة الدول األعضاء على موئل األمم املتحدة،
والنظر يف مدى مالءمة النظام املايل والقواعد املالية واملوظفني ،واملسائل املتعلقة ابملشرتايت وابمليزانية ،وطلب أن
يبدأ الفريق العامل مفتوح العضوية عمله على الفور يف كانون الثاين/يناير .2018
 -2٦ويف ذلك االجتماع ،انتخبت اللجنة األعضاء اجلدد التالية أمساؤهم ملكتبها لفرتة السنتني -2018
 ،2019بعد تقدمي اجملموعات اإلقليمية لرتشيحاهتا ابتباع نظام التناوب املعتاد للرتشيحات:
السيد فرانندو إستييتا لِنس دي سالفو كوميربا (الربازيل)
الرئيس:
انئبا الرئيس :السيدة أغرينا موسى (مالوي)
السيد دراغان زوابنيفاك (صربيا) :انئب الرئيس
املقررة:
-27

السيدة لوري داندو (الوالايت املتحدة)

وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير املتعلق أبعمال الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية.

رابعاً  -موجز اجتماعات جلنة املمثلني الدائمني املعقودة يف عام 2018
ألف  -االجتماع العادي الثامن والستون 21 :آذار/مارس 2018

 -28يف االجتماع الثامن والستني ،بعد إجراء انتخاابت مللء منصب شاغر يف املكتب ،انتُ ِخب السيد كوون
يونغ-داي ،املمثل الدائم جلمهورية كوراي ،انئباً لرئيس املكتب لفرتة السنتني .2019-2018
 -29ورحب أعضاء اللجنة ابملديرة التنفيذية اجلديدة ملوئل األمم املتحدة ،السيدة ميمونة حممد شريف ،اليت
قدمت حملة عامة عن أول شهرين هلا يف املنصب وخططها للربانمج .وحتدثت عن اجتماعاهتا ومناقشاهتا املوسعة
مع موظفي موئل األمم املتحدة والدول األعضاء وزمالئها يف األمم املتحدة والشركاء اآلخرين ،مبا يف ذلك على
هامش الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي املعقود يف كواالملبور يف شباط/فرباير  ،2018واليت ساعدهتا ،على
حد قوهلا ،على فهم التحدايت اليت تواجه الربانمج والفرص املتاحة له .وقالت إهنا وضعت املبادئ اليت ستعمل
مبوجبها ،وتشمل الثقة املتبادلة واحلكم الرشيد واألهلية واملساءلة والشفافية والكفاءة والشمول والعمل اجلماعي
والتعاون .وأشارت إىل أهنا تعتزم إطالع الدول األعضاء على وثيقة حتدد رؤية ومهمة مشرتكتني ملوئل األمم املتحدة
أُعدات على أساس املشاورات .وسيلزم أن جتسد الوثيقة توازانً بني األعمال التنفيذية واملعيارية ملوئل األمم املتحدة،
وأن تبني ما يتحلى به موئل األمم املتحدة من إمكانيات كبرية كمركز للمعارف واخلربة والتفوق يف العمل مع الدول
األعضاء واملدن والشركاء داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها ،من أجل بناء مستوطنات بشرية عالية اجلودة
ميكن للناس العيش والعمل واللعب فيها .وأشارت إىل ضرورة قيام الدول األعضاء بدعم الربانمج مالياً وسياسياً
من أجل حتقيق هذه اإلمكاانت ومتكني موئل األمم املتحدة من أداء مهامه بفعالية ،وأن موئل األمم املتحدة،
إضافة إىل ذلك ،حيتاج إىل إعادة النظر يف نظم إدارته الداخلية اسرتاتيجياً ،مبا يف ذلك إجراءات التشغيل املوحدة
لديه ،من أجل استعادة ثقة املوظفني والدول األعضاء واجلهات املاحنة.
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 -30وقدم الرئيس تقريراً عن التقدم احملرز يف عمل الفريق العامل املفتوح العضوية املنشأ عمالً ابلفقرة  ٦من
قرار اجلمعية العامة  .2٦٦/72وقال إن ورقةً تتناول أوجه التقارب قُ ِد َمت إىل الفريق ،وستعقد اجتماعات إضافية
للفريق للعمل على وضع جمموعة واحدة من التوصيات لتنظر فيها اللجنة يف اجتماعها العادي التايل.
 -31وفيما يتعلق ابلوضع املايل ملوئل األمم املتحدة ،سلطت املديرة التنفيذية الضوء على التحدايت املالية اليت
تواجه موئل األمم املتحدة ،واليت أعربت عن اعتقادها أبهنا خطرية ،وأبرزت حقيقة أن املسامهات املقدمة إىل
صندوق األغراض العامة اخلاص مبؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية واليت يستخدمها موئل األمم
املتحدة لتلقي مسامهات غري خمصصة لتمويل عمله األساسي ،ما برحت تتناقص على مدى السنوات العشر
املاضية ،وأن عجزاً يف عام  2017قدره حوايل  5ماليني دوالر اضطر موئل األمم املتحدة إىل استخدام موارد
حساب النفقات العامة لتمويل مقره الرئيسي ومكاتبه اإلقليمية وعمله املعياري األساسي ،وإىل إهناء عام 2017
ابحلد األدىن املطلوب من االحتياطي يف الصندوق.
 -32وعرضت املديرة التنفيذية أهم مالمح الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي ،مؤكدة أن الدورة ،مع
وجود أكثر من  23000مشارك هبا ،كانت أفضل دورة للمنتدى من حيث احلضور حىت الوقت الراهن وأثبتت
مركزها بوصفها املؤمتر العاملي األول املعين ابملدن والتنمية احلضرية املستدامة .وحفز موضوع الدورة التاسعة املعنونة
”مدن عام  - 2030مدن للجميع :تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة“ مناقشات مثمرة .ومتثلت النتيجة الرئيسية يف
إعالن كواال المبور بشأن مدن عام  ،2030الذي يهدف إىل إضفاء الطابع احمللي على تنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة وتوسيع نطاقها بوصفها وسيلة للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
 -33وقدمت األمانة أيضاً إىل اللجنة نتائج عمل موئل األمم املتحدة يف بلدان خمتارة يف أفريقيا ،وهي إثيوبيا
وأنغوال ورواندا وموزامبيق .وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير عن أعمال جلنتيها الفرعيتني.
ابء-

االجتماع العادي التاسع والستون 21 :حزيران/يونيه 2018
 -3٤يف االجتماع التاسع والستني ،قدمت املديرة التنفيذية تقريراً إىل اللجنة عن مشاوراهتا املوسعة املستمرة
مع موظفي موئل األمم املتحدة والزمالء يف األمم املتحدة وممثلي الدول األعضاء والشركاء اآلخرين يف نريويب
وخارجها من أجل بناء الشراكات ،وإعادة أتكيد دور موئل األمم املتحدة يف التعامل مع التوسع احلضري
واملستوطنات البشرية ،والتماس املدخالت بشأن سبل إصالح الربانمج بغرض دعم الدول األعضاء بشكل أفضل
يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية ألهداف التنمية املستدامة .ومن واقع التعليقات الواردة من
أصحاب املصلحة اخلارجيني والداخليني ،حدد موئل األمم املتحدة سبع أولوايت لإلصالح ،كما يلي( :أ) حتديد
رؤية واضحة ومشرتكة ملوئل األمم املتحدة لتعزيز ثقافة العمل القائمة على القيم؛ (ب) حتقيق آاثر واسعة النطاق
من شأهنا أن حتسن حياة الناس؛ (ج) ضمان توفري موارد مالية ميكن التنبؤ هبا من خالل استعادة ثقة الدول
األعضاء؛ (د) التعاون بفعالية مع األمم املتحدة والشركاء اآلخرين؛ (ه) حتسني النظم والعمليات لتحقيق الكفاءة
والشفافية واملساءلة؛ (و) هتيئة بيئة عمل آمنة ومنتجة يزدهر فيها املوظفون؛ (ز) ضمان متكني املوظفني بواسطة
القيادات لدفع التغيري وحتقيق التفوق بشكل مجاعي .وأ ِ
ُوجَزت األولوايت يف وثيقة بعنوان ”اإلطار التوجيهي لعملية
التغيري يف موئل األمم املتحدة :التغيري من أجل زايدة التأثري“ ،وأعدت األمانة خيارات لرؤية ومهمة جديدتني
ملوئل األمم املتحدة وإجراءات حمددة يتعني تنفيذها حبلول مواعيد حمددة يتوىل املوظفون املسؤولون رصد تنفيذها
بشكل وثيق.
 -35وقالت املديرة التنفيذية إن التوسع احلضري أداة للتصدي للتحدايت مثل اهلجرة واحلد من خماطر الكوارث
وتغري املناخ واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان والتنمية واألزمات اإلنسانية ،وينبغي أن ينظر إليه على هذا
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األساس .وذكرت أهنا قدمت عرضاً بشأن ورقة تتناول أمهية موئل األمم املتحدة يف معاجلة قضااي املستوطنات
احلضرية والبشرية ،إىل فريق اإلدارة العليا لألمم املتحدة الذي يرأسه األمني العام ،وأقرها الفريق .وقالت إن التحدي
اجلماعي الذي يواجه األمانة والدول األعضاء هو إثبات أمهية العمل املعياري والتنفيذي ملوئل األمم املتحدة يف
التصدي هلذه التحدايت يف امليدان.
 -3٦وقالت املديرة التنفيذية إن من األمهية مبكان أن توفر الدول األعضاء االستقرار املايل للربانمج ابلتصدي
للعجز احلايل البالغ  5ماليني دوالر .وشددت على أن وزراء املالية يف أورواب أكدوا ،أثناء بعثاهتا األخرية ،على
أمهية وضع اللمسات األخرية على إصالح إدارة موئل األمم املتحدة لضمان اإلشراف الصحيح من جانب الدول
األعضاء على الربانمج واجتذاب التمويل له .وأكدت على التزامها إبصالح موئل األمم املتحدة وحثت اللجنة
على أداء دورها يف متكني عملية اإلصالح من االنتهاء يف أقرب وقت ممكن.
 -37ووجه الرئيس االنتباه إىل وثيقة بعنوان ”تقرير عن عمل الفريق العامل املفتوح العضوية“ (،)HSP/CPR/69/5
تتضمن النتائج والتوصيات النهائية للفريق العامل املفتوح العضوية املنشأ عمالً ابلفقرة  ٦من قرار اجلمعية العامة
 .2٦٦/72وقال إن التقرير جيسد حالً توفيقياً دقيقاً ومتوازانً اتفق عليه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه
الثامن املعقود يف  18حزيران/يونيه  ،2018بعد عملية موسعة مشلت مثانية اجتماعات عقدت يف الفرتة بني
شباط/فرباير وحزيران/يونيه  ،2018وبعد تشكيل فريق من أصدقاء الرئيس اجتمع ثالث مرات يف الفرتة بني ٦
و 18حزيران/يونيه  .2018وأوجز الرئيس النتائج والتوصيات الواردة يف التقرير ،فقال إنه يعتزم إحالته إىل اجلمعية
العامة لتنظر فيه يف دورهتا الثالثة والسبعني.
 -38وشرح خبري تقييم مستقل للجنة اآلاثر املرتتبة على الربامج القطرية ملوئل األمم املتحدة يف أفغانستان
وسري النكا.
 -39وقدم ممثل األمانة أيضاً معلومات مستكملة إىل اللجنة بشأن التقرير الذي يصدر كل أربع سنوات عن
حالة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .ومن املقرر أن يقدم األمني العام النسخة النهائية لتقرير األمني العام بشأن
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة إىل اجلمعية العامة عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف
متوز/يوليه .2018
-٤0
جيم -

وأحاطت اللجنة علماً ابلتقرير عن أعمال جلنتيها الفرعيتني.

االجتماع العادي السبعون 20 :أيلول/سبتمرب 2018
 -٤1يف االجتماع السبعني ،قدمت املديرة التنفيذية معلومات مستكملة عن اإلصالح الداخلي ملوئل األمم
املتحدة وعملية التخطيط االسرتاتيجي وإصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية .وفيما يتعلق ابإلصالحات
الداخلية ،مشلت اإلجنازات حتديد عوامل التغيري من داخل موئل األمم املتحدة ،وعقد لقاءات مفتوحة منتظمة مع
املوظفني والبدء يف عرض سلسلة تسجيالت فيديو شهرية للمديرة التنفيذية إلطالع املوظفني على تدابري اإلصالح
وش ِرع يف إجراء
اليت اختذهتا اإلدارة .وإضافة إىل ذلكُ ،و ِض َعت اللمسات األخرية على اسرتاتيجية لتعبئة املوارد؛ ُ
وش ِرع أيضاً يف اختاذ تدابري
مراجعة لتقييم الوضع املايل واإلداري ملوئل األمم املتحدة وتقدمي توصيات لتحسينه؛ ُ
تقشفية داخلية تتعلق ابملوارد البشرية والسفر وأحياز املكاتب .وتعتزم األمانة ،يف إطار جهودها املبذولة لتعبئة
املوارد ،إجراء حوارات اسرتاتيجية بشأن التمويل يف آسيا ومنطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،هبدف اجتذاب املزيد
من تربعات الدول األعضاء إىل موئل األمم املتحدة .وأكدت املديرة التنفيذية للجنة أن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
 2025-2020ستوضع ابلتشاور الوثيق مع الدول األعضاء وستسعى إىل مواءمة عمل موئل األمم املتحدة مع
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األهداف واالسرتاتيجيات املشرتكة لدعم تنفيذ اهلدف  11من أهداف التنمية املستدامة (جعل املدن واملستوطنات
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة) واخلطة احلضرية اجلديدة.
 -٤2وفيما يتعلق إبصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية ،وضعت األمانة خريطة طريق هبا إجراءات حمددة
يضطلع هبا موئل األمم املتحدة يف جماالت اإلصالح ،أال وهي إنشاء جيل جديد من األفرقة القطرية لألمم املتحدة؛
وتنشيط دور نظام املنسقني املقيمني؛ وجتديد النهج اإلقليمي؛ والتوجيه االسرتاتيجي والرقابة واملساءلة لتحقيق
النتائج على نطاق املنظومة؛ والتمويل .وتنفيذ خريطة الطريق سيمكن موئل األمم املتحدة من املشاركة مع الكياانت
األخرى يف منظومة األمم املتحدة ،وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ابلعمل اجلاري للربانمج يف تنسيق وضع اسرتاتيجية
على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة التنمية املستدامة لعام
 2030اليت دعت إليها اجلمعية العامة يف قرارها .22٦/72
 -٤3ودعت املديرة التنفيذية األعضاء إىل املشاركة يف احتفاالت ”تشرين األول/أكتوبر احلضري“ لعام
 2018من خالل سلسلة من األنشطة اليت تنظمها األمانة ستتضمن االحتفالني ابليوم العاملي للموئل عن موضوع
إدارة النفاايت البلدية الصلبة يف  1تشرين األول/أكتوبر  2018يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب ،واليوم العاملي
للمدن يف  31تشرين األول/أكتوبر يف ليفربول ابململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
 -٤٤وقدمت األمانة إحاطة إىل اللجنة بشأن أنشطة موئل األمم املتحدة يف كينيا منذ عام  ،2010مبينة أن
موئل األمم املتحدة نفذ  30مشروعاً يف كينيا متثل جمتمعة استثماراً قدره  1٤.5مليون دوالر.
 -٤5وانقشت اللجنة أيضاً األعمال التحضريية للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة ،مبا يشمل املوضوع
املقرتح واحتمال تغيري موعد الدورة .وطلبت اللجنة إىل اللجنة الفرعية أن تناقش اختيار املوضوع اخلاص ومواعيد
انعقاد الدورة .وطلبت اللجنة إىل األمانة أن تتخذ الرتتيبات الالزمة لتيسري مناقشات اللجنة الفرعية بشأن مشروع
اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2025-2020ومشروع سياسة إشراك أصحاب املصلحة ،واملبادئ التوجيهية املقررة
على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املدن األكثر أماانً ،لكي تواصل اللجنة النظر فيها يف اجتماعها احلادي
والسبعني.
دال -

االجتماع العادي احلادي والسبعون ٦ :كانون األول/ديسمرب 2018
 -٤٦أقرت اللجنة يف اجتماعها احلادي والسبعني اجلدول املقرتح لالجتماعات العادية لعام  2019وأوصت
بتغيري حمتمل ملوعد اجتماعها الثاين والسبعني املقرر عقده يف آذار/مارس .2019
 -٤7وقدمت املديرة التنفيذية معلومات مستكملة عما يلي( :أ) رؤية موئل األمم املتحدة ومهمته وأولوايته؛
(ب) الوضع املايل للربانمج؛ (ج) حالة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة؛ (د) األعمال التحضريية للدورة السابعة
والعشرين جمللس اإلدارة ،مبا يف ذلك موضوعها؛ (ه) مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2025-2020؛
(و) مشروع برانمج العمل وامليزانية لعام 2020؛ (ز) البعثات األخرية اليت اضطلعت هبا وانئبها .وأفادت أبن
موئل األمم املتحدة احتفل ،يف إطار ”تشرين األول/أكتوبر احلضري“ ،وهو شهر مليء ابألنشطة والفعاليات
واملناقشات املتعلقة ابالستدامة احلضرية ،ابليوم العاملي للموئل واليوم العاملي للمدن ،اللذان تضمنا معاً أكثر من
 350مناسبة يف أكثر من  107مدن يف أكثر من  ٦0دولة .وركز اليوم العاملي للموئل ،يف االحتفال العاملي به
املعقود يف نريويب والذي حضره أكثر من  700شخص ،على مسألة إدارة النفاايت البلدية الصلبة ،يف حني أن
اليوم العاملي للمدن ،يف االحتفال العاملي به املعقود يف ليفربول والذي حضره أكثر من  200شخص ،ركز
مناقشات اليوم على املوضوع الفرعي لبناء املدن املستدامة القادرة على الصمود .وأذكت أنشطة تشرين
9
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األول/أكتوبر احلضري الوعي العام العاملي بوالية موئل األمم املتحدة ودوره الرئيسي يف بناء عامل مستدام ،بوسائل
من بينها  1٦8مقالة افتتاحية وأكثر من  ٤8.8مليون مشاهدة ملقاالت تورد ذكر موئل األمم املتحدة .وأثناء
احتفاالت تشرين األول/أكتوبر احلضري ،عزز موئل األمم املتحدة أيضاً بشكل كبري الوعي العام العاملي بشأن
القضااي الرئيسية يف اخلطة احلضرية اجلديدة.
 -٤8وأشارت املديرة التنفيذية إىل أتييد اللجنة الثانية للجمعية العامة ملشروع قرار يشتمل على توصيات الفريق
العامل املفتوح العضوية املنشأ عمالً ابلفقرة  ٦من قرار اجلمعية العامة  22٦/72بشأن تنفيذ نتائج مؤمتري األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة وتعزيز موئل األمم املتحدة ،بوصفه إجنازاً هاماً
حنو تعزيز موئل األمم املتحدة .وهذا القرار ،يف حالة اعتماده ،سيؤسس هيكالً جديداً للحوكمة ابلنسبة ملوئل
األمم املتحدة من شأنه أن يزيد التعريف به ويعزز قدرته على حتقيق رؤيته املتمثلة يف توفري نوعية حياة أفضل جلميع
مواطين العامل اآلخذ يف التوسع احلضري.
 -٤9وفيما يتعلق ابلوضع املايل ملوئل األمم املتحدة ،زادت املسامهات غري املخصصة ملوئل األمم املتحدة يف
عام  2018بنحو  28يف املائة من حوايل  2.7مليون دوالر يف هناية عام  ،2017ولكن اعتباراً من  ٦كانون
األول/ديسمرب  ،2018مل يرد سوى  3.5ماليني دوالر تقريباً كمسامهات أساسية لعام  ،2018من أصل 13
مليون دوالر متت املوافقة عليها يف عام  ،2017ومن املتوقع حدوث عجز يف التمويل األساسي قدره  3.9ماليني
دوالر حبلول هناية عام .2018
 -50وفيما يتعلق حبالة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،يعكف موئل األمم املتحدة على العمل ،بصفته جهة
التنسيق لألمم املتحدة يف جمال التوسع احلضري واملستوطنات البشرية ،مع  12كياانً من كياانت األمم املتحدة
لوضع اسرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطة عام
.2030
 -51ومشلت نتائج البعثات اليت قامت هبا املديرة التنفيذية يف اآلونة األخرية تعبئة مسامهة قدرها  1.2مليون
دوالر من حكومة ماليزاي ،واستثمار أويل قدره  250 000دوالر من بلدية بينانغ مباليزاي ،وتوقيع مذكرة تفاهم مع
معهد الصندوق الوطين إلسكان العمال ابملكسيك ملواصلة التعاون يف تنفيذ مؤشر ازدهار املدن اخلاص مبوئل
األمم املتحدة حىت عام .2030
 -52وفيما يتعلق ابألعمال التحضريية للدورة املقبلة جمللس إدارة موئل األمم املتحدة ،طلبت اللجنة الفرعية
املعنية ابلسياسات والربانمج مواصلة مناقشة مشروع برانمج العمل السنوي وامليزانية لعام 2020؛ ومشروع
اسرتاتيجية إشراك أصحاب املصلحة؛ ومشروع املبادئ التوجيهية املقررة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن
املدن األكثر أماانً؛ وأي مشاريع قرارات سينظر فيها جملس اإلدارة .وأقرت اللجنة املوضوع واملوضوع الفرعي للدورة
املقبلة جمللس إدارة موئل األمم املتحدة بعنوان ”االبتكار من أجل حتسني نوعية احلياة يف املدن واجملتمعات احمللية“
و”التعجيل بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حملياً“ ،على التوايل .وأيدت اللجنة
أيضاً مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020للنظر فيها واحتمال إقرارها من قبل جملس اإلدارة يف
دورته القادمة.
-53
وامليزانية.
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خامساً -اللجنتان الفرعيتان للجنة املمثلني الدائمني للفرتة 201٩–2017
 -5٤أنشأ مكتب اللجنة اللجنتني الفرعيتني التاليتني يف  21كانون الثاين/يناير  ،201٤بعد املوافقة على
أساليب العمل اجلديدة املقرتحة يف االجتماع احلادي واخلمسني للجنة ،الذي عقد يف  ٤كانون األول/ديسمرب
.2013
ألف  -اللجنة الفرعية األوىل املعنية ابملالية واإلدارة
-55

ُعهد إىل هذه اللجنة الفرعية مبا يلي:

(أ)

النظر يف املسائل املتعلقة ابمليزانية واملسائل املالية واإلدارية ملوئل األمم املتحدة؛

(ب) التواصل مع الدول األعضاء ملواجهة التحدي املتمثل يف بناء برانمج آمن مالياً وفعال تشغيلياً؛
(ج) تناول أي مسائل أخرى حتيلها إليها اللجنة ،مبا يف ذلك إسداء التوجيه والدعم إىل األمانة فيما
خيص تعبئة املوارد.
ابء -

اللجنة الفرعية الثانية املعنية ابلسياسات والربانمج
-5٦

ُعهد إىل هذه اللجنة الفرعية مبا يلي:

(أ)

استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019-201٤واستعراض اخلطة؛

(ب) استعراض اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2019-2018؛
(ج) استعراض برانمج العمل ،مبا يف ذلك حالة تنفيذ قرارات جملس اإلدارة واملناقشات بشأن الربامج
الفرعية السبعة ملوئل األمم املتحدة؛
(د)
احلضري العاملي؛

التحضري لدورات جملس اإلدارة ،واجتماعات املؤمترات الوزارية اإلقليمية ،ودورات املنتدى

(ه ) النظر يف املسائل املتعلقة ابلتنمية املستدامة ،مبا يف ذلك خطة التنمية ملا بعد عام  -2015خطة
عام  -2030وأهداف التنمية املستدامة ومؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل
الثالث) واخلطة احلضرية اجلديدة.

سادساً -الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية
 -57يف  12حزيران/يونيه  ،2015عقدت اللجنة اجتماعها العادي السابع واخلمسني الذي أنشأت فيه
بشكل رمسي الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية وفقاً لقرار جملس اإلدارة  7/25بشأن إصالح إدارة موئل األمم
املتحدة .ووافقت اللجنة أيضاً على قائمة املمثلني اإلقليميني لدى الفريق العامل ،الذي يتألف من  15دولةً عضواً،
إضافةً إىل ثالث دول أعضاء متثل كالً من اجملموعات اإلقليمية اخلمس على النحو التايل:
الدول األفريقية :جنوب أفريقيا ،كينيا ،نيجرياي
دول آسيا واحمليط اهلادئ :الصني ،العراق ،الياابن
دول أورواب الشرقية :بولندا ،رومانيا ،هنغاراي
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :األرجنتني ،الربازيل ،املكسيك
دول أورواب الغربية ودول أخرى :أملانيا ،النرويج ،الوالايت املتحدة
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 -58ومتشياً مع القرار  ،1/2٦الذي مدد فيه جملس اإلدارة والية الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية ،أقرت
اللجنة ،يف اجتماعيها  ٦5و ٦٦املعقودين يف  29حزيران/يونيه  2017و 27أيلول/سبتمرب  ،2017على التوايل،
قائمة املمثلني اإلقليميني لدى الفريق العامل الذي يتألف من  15دولة عضواً ،للفرتة  2019-2017على النحو
التايل:
الدول األفريقية :أوغندا ،زمبابوي ،مصر
دول آسيا واحمليط اهلادئ :الصني ،العراق ،الياابن
دول أورواب الشرقية :بولندا ،هنغاراي ،رومانيا
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :األرجنتني ،الربازيل ،املكسيك
دول أورواب الغربية ودول أخرى :أملانيا ،فرنسا ،الوالايت املتحدة
-59

-٦0

واعتمد الفريق العامل تناوب الرائسة بني اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل:
الفرتة

رئيس الفريق

متوز/يوليه -كانون األول/ديسمرب 2015

دول أورواب الغربية ودول أخرى :الوالايت املتحدة

كانون الثاين/يناير-حزيران/يونيه 201٦

الدول األفريقية :جنوب أفريقيا/كينيا

متوز/يوليه -كانون األول/ديسمرب 201٦

دول آسيا واحمليط اهلادئ :العراق

كانون الثاين/يناير  -كانون األول /ديسمرب 2017

دول أورواب الشرقية :رومانيا

كانون الثاين/يناير  -كانون األول /ديسمرب 2018

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب :الربازيل

ومابرحت املشاركة يف اجتماعات الفريق العامل ،ومازالت ،مفتوحةً جلميع الدول األعضاء.

سابعاً -القرارات اليت أعدهتا جلنة املمثلني الدائمني
 -٦1ترد يف الوثيقة
األمم املتحدة يف دورهتا األوىل.
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مشاريع القرارات اليت أعدهتا اللجنة لكي تنظر فيها مجعية موئل

______________
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