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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل الثالث)
مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
تقرير المدير التنفيذي

ملخص
يقدم هذا التقرير عملا بقرار جملس اإلدارة  ،72/32الذي طلب فيه اجمللس من األمني العام
للمؤمتر ،بصفته املدير التنفيذي ،أن يقدم إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين تقريرا عن تنفيذ
هذا القرار ،مبا يف ذلك معلومات حمدثة عن التقدم احملرز يف األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة
املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث).
ويتناول هذا التقرير أيض ا نتائج الدورة األوىل للجنة التحضريية للمؤمتر ،املعقودة يف نيويورك يف
 71و 71أيلول/سبتمرب  ،3172وكذلك قرار اجلمعية العامة .339/96
وحيرز مكتب اللجنة التحضريية منذ انتخابه يف أيلول/سبتمرب  3172تقدما يف التحضريات
لدورات اللجنة التحضريية ،فضلا عن اجلوانب الرئيسية األخرى من العملية التحضريية للموئل الثالث.
وسوف تعقد الدورة الثانية للجنة التحضريية يف نريويب يف الفرتة من  72إىل  79نيسان/أبريل .3172
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أولا  -مقدمة
قررت اجلمعية العامة ،يف قرارها  311/99أن تعقد يف عام  ،3179وفقا لدورة العقدين (7619
-7
و 7669و ،)3179مؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) ،لتنشيط
االلتزام العاملي بالتوسع احلضري املستدام ،وأن يركز املؤمتر على تنفيذ ’’جدول أعمال حضري جديد‘‘،
وشددت على ضرورة أن يعقد املؤمتر وتتم العملية التحضريية بأكثر طريقة مشوالا للجميع وكفاءة وفعالية وحتسينا.
ويف القرار  ،379/91أنشأت اجلمعية العامة جلنة حتضريية لتنفيذ األعمال التحضريية للمؤمتر ،وقررت
-3
أن جتتمع اللجنة حتضريية ثلث مرات قبل افتتاح املؤمتر ،على أن يعقد االجتماع األول يف نيويورك ملدة يومني
خلل الدورة التاسعة والستني للجمعية ،وأن يعقد الثاين يف نريويب يف عام  3172ملدة ثلثة أيام ،باالستفادة
الكاملة من فرصة انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم املتحدة.
ويف القرار  ،339/96رحبت اجلمعية العامة بالعرض املقدم من حكومة إكوادور الستضافة املوئل
-2
الثالث ،وقررت أن يعقد املؤمتر يف كيتو خلل األسبوع الذي يبدأ يف  71تشرين األول/أكتوبر  .3179وقررت
أيضا أن تعقد الدورة الثالثة للجنة التحضريية يف إندونيسيا يف متوز/يوليه .3179
وسيكون املوئل الثالث من أوائل املؤمترات العاملية لألمم املتحدة اليت تركز على تنفيذ خطة أعمال
-2
التنمية ملا بعد عام  ،3172املقرر أن يتم اعتمادها يف أيلول/سبتمرب .3172
ويقدم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ قرار جملس اإلدارة  ،72/32مبا يف ذلك معلومات حمدثة عن
-2
التقدم احملرز يف األعمال التحضريية للمؤمتر ،على النحو املطلوب يف الفقرة  71من القرار.
وقد أشار األمني العام يف تقريره عن التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين
-9
املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثاين) وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية
احلضرية املستدامة ( ،)A/CONF.226/PC.1/5املقدم إىل اللجنة التحضريية للمؤمتر يف دورهتا األوىل املعقودة يف
نيويورك يف  71و 71أيلول/سبتمرب  ،3172إىل أن التوسع احلضري ّأدى إىل النمو والتنمية ،مبا يف ذلك
ختفيض الفقر إىل حد بعيد؛ وإىل حتقيق زيادة يف النمو االقتصادي الوطين؛ وإحراز تقدُّم كبري يف ترابط
املستوطنات البشرية ،األمر الذي ساعد على دفع اإلنتاجية وهتيئة الفرص؛ وتقارب املدن والبلدات يف
تؤدي إىل تسريع النمو االقتصادي والدميوغرايف؛ وزيادة درجة الرتابط بني
تشكيلت مكانية إقليمية جديدة ّ
املناطق الريفية واحلضرية ،األمر الذي ساعد على ختفيض هشاشة اجملتمعات الريفية وتعزيز آفاق التنمية األكثر
إنصاف ا.
غري أن التوسع احلضري مل ينجح يف االستجابة لكثري من التح ّديات القائمة والناشئة ،مثل التمدُّد
-1
التلوث ،وإطلق غازات االحتباس احلراري ،والفقر احلضري الناشئ ،والفصل
احلضري العشوائي ،واالزدحام ،و ُّ
بني الطبقات ،وزيادة أوجه عدم املساواة ،وغري ذلك من العوامل اخلارجية السلبية .وترتبط كل هذه الظواهر
بنموذج للتحضر ال يتسم باالستدامة .وأوضح التقرير كيف أن التزاما سياسيا متجدِّدا بالتنمية احلضرية املستدامة
ميكن أن ي َس ِّخر الدور اإلجيايب للتوسع احلضري من أجل دفع عملية النمو واالستدامة ،ويعالِج التح ّديات ويقلّل
العوامل اخلارجية السلبية .واستند التقرير إىل مشروع الورقة التحليلية ('' )''think pieceاخلاصة باملوئل الثالث اليت
أعدها موئل األمم املتحدة وقدمت إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة ووزعت على املؤسسات
األخرى يف منظومة األمم املتحدة للتعليق عليها وتقدمي املزيد من املسامهات فيها ،بناء على ما طلبه جملس
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اإلدارة يف القرار  .72/32وخلص التقرير إىل أن تنفيذ جدول أعمال حضري جديد ،األمر الذي حددته
يعم اجملتمع
اجلمعية العامة باعتباره النتيجة املقصودة للمؤمتر ،سيمس عملية التوسع احلضري بأكملها ،اليت ّ
العاملي ،وسيشمل مجيع املستوطنات البشرية يف مجيع أحناء العامل .وذكر التقرير أن اهلدف من جدول األعمال
احلضري اجلديدة ليس فقط حتويل األحياء الفقرية إىل ماض ومعاجلة قضايا االنكماش االقتصادي والتهميش
االجتماعي القائمة منذ زمن طويل بل أيضا معاجلة الفقر وعدم اإلنصاف يف املناطق احلضرية واألشكال اجلديدة
من التمييز.
وأضاف التقرير أن احلكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيدين الوطين ودون الوطين عنصران
-1
جوهريان لتحقيق هذه األهداف ،من أجل التحول كلي ا إىل منوذج للتوسع احلضري أكثر استدامة .ولكي يكون
التوسع احلضري شاملا للجميع ومستدام ا حبق ،تتسم اآلليات التشاركية وممارسات إدارة وختطيط املستوطنات
البشرية املتكاملة بأمهية حامسة.
وسوف جيمع جدول األعمال احلضري اجلديد بني مفهوم وممارسة التوسع احلضري املستدام .وميكن
-6
أن يطلق دينامية مل يتم تسخريها على أساس ثابت بعد ،ستكون ضرورية لتحقيق األهداف الطموحة خلطة
التنمية املستدامة .ويف إطار جدول األعمال احلضري اجلديد ،ميكن أن توضع جمموعة من البارامرتات اليت
سيكون هلا تطبيق واسع وستكون قوة كربى إلحداث تغيري إجيايب .ويف حال جناح جدول األعمال احلضري
اجلديد ،ميكن أن يدفع عجلة التنمية املستدامة على مستوى العامل وأن يتيح ،يف جمال التوسع احلضري
واملستوطنات البشرية ،فرصا هامة ميكن اغتنامها من شأهنا أن تساعد على ضمان أن تكون املدن والبلدات
أكثر إنتاجية وسعادة ومتاسكا.
 -71ويف الدورة األوىل للجنة التحضريية أيض ا ،قدم األمني العام للمؤمتر تقريرا عن األعمال التحضريية
للمؤمتر ( .)A/CONF.226/PC.1/4ووصف التقرير األنشطة اليت نفذت على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي
يف عام  3172وحىت أيلول/سبتمرب  ،3172ووفر املزيد من املعلومات عن األنشطة املقرتحة للفرتة من عام
 3172إىل عام  3179يف جماالت املعارف واملشاركة والسياسات والعمليات ،مع املراعاة الواجبة ألحكام قرار
جملس اإلدارة .72/32

ثانيا  -العمليات التحضيرية للموئل الثالث
ألف  -عملية المستوى الوطني
 -77يف الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة ،عمد األمني العام للمؤمتر ،بصفته املدير التنفيذي ملوئل األمم
املتحدة ،إىل تشجيع كل دولة عضو يف األمم املتحدة على أن تعد ،كجزء من وثائق العملية التحضريية للمؤمتر،
تقريرا مرحليا وطنيا قائما على األدلة عن تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام  7669وسائر األهداف والغايات
املتفق عليها دوليا ذات الصلة باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (الفقرة  31من الوثيقة
 .)HSP/GC/24/2/Add.3ويف الفقرة  2من القرار  ،72/32دعا اجمللس اإلدارة الدول األعضاء إىل أن تعد ،قبل
االجتماع األول للجنة التحضريية ،تقارير وطنية تتناول تنفيذ جدول أعمال املوئل الثاين وسائر الغايات
واألهداف املتفق عليها دوليا ،فضلا عن التحديات اجلديدة واالجتاهات الناشئة ورؤية مستقبلية للمستوطنات
البشرية املستدامة والتنمية احلضرية ،كأساس لصياغة جدول أعمال حضري جديد ،وفقا للفقرة  9من قرار
اجلمعية العامة .379/91
3
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 -73ويف الفقرة  2من القرار  ،72/32دعا جملس اإلدارة األعضاء إىل تشكيل أو تعزيز جلان وطنية للموئل
بغية كفالة فعالية وكفاءة مشاركتها يف العملية التحضريية للموئل الثالث ،مبا يف ذلك يف إعداد التقارير الوطنية.
وينبغي أن تكون اللجان الوطنية للموئل شاملة متام ا ملمثلني عن احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
واملؤسسات األكادميية والبحثية ومجيع اجلهات املعنية األخرى .وميكن أن تشمل اللجان الوطنية للموئل أيض ا
ممثلني على املستوى القطري عن مؤسسات منظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومصارف التنمية
اإلقليمية واجلهات املاحنة.
 -72واستجابة للطلب الوارد يف الفقرة ( 3د) من القرار  ،72/32مت إطلع الدول األعضاء يف
شباط/فرباير  3172على مبادئ توجيهية مقرتحة وشكل إلعداد التقارير الوطنية .ومت يف كانون الثاين/يناير
 3172تعميم هذه املبادئ التوجيهية ،مع دليل سابق بشأن إنشاء أو تعزيز اللجان الوطنية للموئل ،على مجيع
احلكومات ،وتسىن بذلك بدء إعداد التقارير الوطنية للموئل الثالث.
 -72وينبغي أن تتناول عمليات االستعراض الوطنية الرامية إىل تقدمي مسامهات يف التقارير االجتاهات،
واإلجنازات ،والثغرات والتحديات املتبقة .ويف حني أن للدول حرية حتديد العمليات اليت تعتربها األنسب إلعداد
تقاريرها الوطنية للموئل الثالث فقد شجعت بقوة على استخدام اللجان الوطنية للموئل إلعداد التقارير الوطنية.
وشجعت الدول األعضاء أيض ا على التعاون مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين واجلهات املعنية األخرى ذات
الصلة ،وال سيما السلطات احمللية ،على مجيع مستويات إعداد عملية االستعراض ،من أجل االستفادة من
خربات تلك اجلهات وجتارهبا.
 -72ويف حني أن تقدمي التقارير الوطنية ليس إلزاميا فإنه مشجع عليه بشدة ،بغية متكني األمني العام
للمؤمتر من أن يعد ،بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واإلقليمية ودون
اإلقليمية ذات الصلة ،التقارير اإلقليمية للموئل الثالث ،استنادا إىل التقارير الوطنية ووفقا للتوجيهات .وقدم دعم
ألقل البلدان منوا ،على وجه التحديد ،لتسهيل إعداد مسامهاهتا الوطنية يف املوئل الثالث )7(.ونشرت أيضا
التقارير الوطنية املقدمة من الدول األعضاء يف عام ( 7669على عنوان اإلنرتنت unhabitat.org/member-
 )states/لتيسري صياغة التقارير اجلديدة.
 -79ودعا جملس اإلدارة الدول األعضاء يف دورته الرابعة والعشرين أيض ا إىل العمل من خلل املنتديات
احلضرية الوطنية – وهي منصات ألصحاب املصلحة املتعددين لدعم عمليات التنمية احلضرية املستدامة
واملناقشات حوهلا على املستوى القطري  -يف حتضرياهتا للموئل الثالث (القرار  .)2/32ونظمت منتديات
حضرية وطنية ،وال سيما يف أفريقيا (إثيوبيا والسنغال والكامريون ونيجرييا وغريها) .واشتملت بعض املنتديات
احلضرية الوطنية على مشاورات وحلقات عمل حملية وإقليمية ووطنية وغري ذلك من أنشطة بناء القدرات
والدعوة إىل املناصرة .ودعا جملس اإلدارة األمني العام ،يف الفقرة  1من القرار  ،72/32إىل تقدمي الدعم للدول
األعضاء ،مبا يف ذلك من خلل جلاهنا الوطنية للموئل ومنتدياهتا احلضرية الوطنية ،لوضع التقارير الوطنية.

( )7ميكن احلصول على معلومات عن حالة جلان املوئل الوطنية والتقارير الوطنية للموئل الثالث من عنوان اإلنرتنت:
.http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/National-reports_23-Sept-2014-ABM-WEBSITE-COPY.pdf
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باء  -عملية المستوى اإلقليمي
 -71ويف الفقرة  2من القرار  ،72/32طلب جملس اإلدارة من األمني العام للمؤمتر أن يعد تقارير إقليمية
استنادا إىل التقارير الوطنية .وحتقيق ا هلذه الغاية ،وبعد اعتماد اجلمعية العامة القرار  ،379/91ش ِّجع على تقدمي
املسامهات الفعالة واملشاركة النشطة من اللجان اإلقليمية يف عملية املوئل الثالث .وجرت العمليات اإلقليمية -
املتعلقة بإعداد التقارير اإلقليمية وتنظيم االجتماعات احلكومية الدولية اإلقليمية واألحداث اإلقليمية األخرى -
يف مجيع املناطق اخلمس ،وقامت بتنسيقها أمانة املوئل الثالث بالتعاون مع اللجان اإلقليمية ومع املكاتب
اإلقليمية ملوئل األمم املتحدة.
 -71ووفقا لقرار اجلمعية العامة  ،311/99الذي شجعت فيه اجلمعية على عقد املؤمترات الوزارية اإلقليمية
العادية بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية واجتماعات أفرقة اخلرباء األخرى ذات الصلة من أجل دعم أنشطة
العملية التحضريية ،نظمت عدة مناطق خلل عامي  3172و 3172فعاليات رفيعة املستوى دعما لألعمال
التحضريية للموئل الثالث.
 -76ومشل جدول أعمال الدورة اخلامسة ملؤمتر الوزراء األفارقة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية ،املعقود يف
إجنامينا من  32إىل  31شباط/فرباير  ،3172مناقشة ربطت بني العملية التحضريية للموئل الثالث وخطة
التنمية ملا بعد عام  .3172وكان موضوع الدورة هو ’’دراسات إفرادية يف ميدان متويل املستوطنات البشرية يف
أفريقيا :األطر التشريعية املناسبة واالبتكارات يف جمال التنفيذ‘‘ .وكانت النتيجتان الرئيسيتان للدورة مها إعلن
إجنامينا وخطة عمل إجنامينا .وبينت هاتان الوثيقتان األولويات الرئيسية ألفريقيا يف جمال املدن واملستوطنات
البشرية األخرى واإلجراءات املقرتحة لتحقيقها وفق ا لألعمال املتعلقة بصياغة جدول أعمال حضري ألفريقيا،
والعملية التحضريية للموئل الثالث ،وخطة التنمية ملا بعد عام .3172
 -31وعقدت الدورة اخلامسة للمؤمتر الوزاري اآلسيوي بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية يف سيول من  2إىل
 2تشرين الثاين/نوفمرب  3172حتت شعار ’’تكافؤ الفرص من أجل التنمية املستدامة‘‘ .واعتمد الوزراء إعلن
سيول ،الذي شددوا فيه ،ضمن أمور أخرى ،على الصلة بني التوسع احلضري املستدام والتنمية املستدامة،
واالتفاق على هدف التنمية احلضرية املستدامة ،وصياغة جدول األعمال احلضري اجلديد خلل املوئل الثالث،
وقرروا تعميق التزامهم بالتعاضد والتعاون يف املنطقة جلعل املدن واملستوطنات البشرية متكاملة وشاملة للجميع
ومستدامة وصامدة .وقرر الوزراء أيضا وضع وتنفيذ سياسات وطنية مبتكرة تعزز مشول اجلميع واإلنصاف يف
التخطيط احلضري والتنمية احلضرية وتوسيع البنية التحتية ،مبا يؤدي إىل تكافؤ الفرص من أجل حتقيق االزدهار
على أساس اجلدارة.
 -37ونوقش املوئل الثالث أيض ا يف االجتماع الثاين والعشرين للجمعية العامة للوزراء والسلطات الرفيعة
املستوى لقطاع اإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا اللتينية والكارييب ،املعقود يف سانتياغو من 21
أيلول/سبتمرب إىل  3تشرين األول/أكتوبر  ،3172حبضور ممثلني عن  72حكومة .وكانت الوثيقة اخلتامية
الرئيسية هي إعلن سانتياغو ،الذي أعرب فيه املشاركون عن رغبتهم يف املشاركة النشطة يف العملية التحضريية
للموئل الثالث ،وكذلك يف املؤمتر نفسه.
 -33ويف منطقة أوروبا ،استضافت اللجنة االقتصادية ألوروبا يف تشرين األول/أكتوبر  3172االجتماع
الوزاري املعين باإلسكان وإدارة األراضي ،الذي اعتمد فيه الوزراء اسرتاتيجية اإلسكان املستدام واإلدارة املستدامة
5

HSP/GC/25/2/Add.3

لألراضي يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا للفرتة  .3131-3172وتتضمن االسرتاتيجية أهداف ا حمددة ينبغي
أن حتققها الدول األعضاء حبلول عام  .3131وهتدف االسرتاتيجية إىل املسامهة يف املوئل الثالث ،مع الرتكيز
على االلتزام العاملي باملدن املستدامة ،مع مواصلة دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل .وعقدت يف تشرين
األول/أكتوبر  3172الدورة اخلامسة والسبعني للجنة اإلسكان وإدارة األراضي ،التابعة للجنة االقتصادية
ألوروبا .ووافقت اللجنة على ميثاق جنيف لألمم املتحدة بشأن اإلسكان املستدام من أجل حتسني استدامة
اإلسكان يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا من خلل سياسات وإجراءات فعالة على مجيع األصعدة،
مدعومة بالتعاون الدويل.
جيم  -العملية والمشاركة على المستوى العالمي
 -32أدرج يف خريطة الطريق العاملية للفرتة  3179-3172للموئل الثالث إعداد تقرير عاملي يستند إىل
التقارير الوطنية واإلقليمية ،ويستند كذلك إىل املعارف واملوارد والبيانات املتاحة ،كمسامهة يف العملية التحضريية
للمؤمتر ودعم هلا ،على النحو املطلوب يف الفقرة  9من القرار .72/32
 -32ووفقا لقرار اجلمعية العامة  311/99والفقرة  1من قرار جملس اإلدارة  ،72/32قدمت الدورة
السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،املعقودة يف ميدايني بكولومبيا من  2إىل  77نيسان/أبريل  ،3172مسامهة
هامة يف العملية التحضريية ،من خلل عقد جلسات ومناقشات مركزة حول املؤمتر .وعقد املنتدى حتت شعار
’’اإلنصاف احلضري يف التنمية :مدن من أجل احلياة‘‘ ،وحضره أكثر من  33 111شخص من  723بلدا،
هبدف حتسني املعارف اجلماعية وتعزيز التعاون والتنسيق وإذكاء الوعي بشأن التنمية احلضرية املستدامة.
 -32ومت خلل املنتدى االعرتاف بأن املوئل الثالث فرصة فريدة لوضع جدول أعمال حضري جديد ميكن
أن يسهم يف تسخري التوسع احلضري كقوة إجيابية لألجيال احلالية واملقبلة ،ويف تعزيز السعي من أجل حتقيق
اإلنصاف والرخاء للجميع .وأقر املشاركون بأن املشاكل والتحديات اهليكلية العميقة اليت تواجهها املدن ميكن
أن تعاجل بصورة أفضل عندما يشكل اإلنصاف جزءا ال يتجزأ من جدول األعمال اإلمنائي ،وبأن اإلنصاف هو
التزام أخلقي وعنصر رئيسي من عناصر العدالة االجتماعية يف آن واحد ،وميكن أن يصبح عاملا من عوامل
التغيري النوعي.
 -39وسلط املشاركون الضوء على احلاجة إىل ترويج جدول أعمال حضري جديد ميكن أن يتغلب على
التحدي الناجم عن عدم وجود أطر قانونية ملئمة وختطيط ملئم ،األمر الذي يؤدي إىل توسع املدن بدون
توقف ،واالستخدام الكثيف للطاقة ،واآلثار املقلقة واخلطرية لتغري املناخ ،واألشكال املتعددة لعدم املساواة
واالستبعاد ،وازدياد الصعوبات يف توفري العمل اللئق للجميع.
 -31ويف الفقرة  6من القرار  ،72/32دعا جملس اإلدارة األمني العام للمؤمتر إىل مواصلة إشراك مجيع
الشركاء يف جدول أعمال املوئل والشركاء اجلدد يف احلملة احلضرية العاملية من أجل حتديد ومجع املمارسات
اجليدة اليت ميكن أن تساهم يف جدول األعمال احلضري اجلديد.
 -31ومنذ إطلق احلملة احلضرية العاملية يف آذار/مارس  3171خلل الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري
العاملي املعقودة يف ريو دي جانريو بالربازيل ،تطورت احلملة من شبكة لتبادل املعارف إىل جممع فكري ،وتعززت
إىل حد بعيد من حيث شرعيتها وعدد الشركاء املسامهني فيها.
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 -36ويف تشرين األول/أكتوبر عام  3172نظمت احلملة احلضرية العاملية خميم املفكرين احلضري األول يف
كاسريتا بإيطاليا .واستنادا إىل املداوالت السابقة اليت جرت يف إطار احلملة احلضرية العاملية ،اجتذب هذا
احلدث أفكارا جديدة وعزز موضوع احلملة األوىل اليت أطلقت يف آذار/مارس  3172يف نيويورك قبل الدورة
السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،الذي كان ’’املستقبل الذي نصبو إليه  -املدينة اليت حنتاج إليها‘‘ .واعرتف
املشاركون يف خميم املفكرين احلضري بأن املخيم منوذج إلجراء املناقشات وجلب الشركاء إىل طاولة املناقشات
لبحث املبادئ والسياسات وخطط العمل بشأن القضايا الرئيسية للموئل الثالث وجدول األعمال احلضري
اجلديد .ووافق املشاركون على إنشاء منصة تداولية عاملية للشركاء املعنيني باملؤمتر ،تسمى اجلمعية العامة للشركاء،
تتيح للشركاء التداول وبناء أرضية مشرتكة واملشاركة الفعالة يف املؤمتر .وستكون اجلمعية العامة للشركاء عملية
مبتكرة ،تستند إىل إرث مؤمتر املوئل الثاين.
 -21ومن املوروثات الرئيسية من املوئل الثاين احلاجة إىل املشاركة والشراكة مع السلطات احمللية ،واجملتمع
املدين ،واجملتمعات احمللية على مستوى القاعدة الشعبية ،والقطاع اخلاص ،واألوساط األكادميية ،والباحثني،
والربملانيني ،واملنظمات املهنية ،ومجاعات األطفال والشباب والنساء ،هبدف حتقيق التنمية احلضرية املستدامة.
 -27ويف القرار  ،339/96قررت اجلمعية العامة أن تقوم اجملموعات الرئيسية واملنظمات غري احلكومية ذات
املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،وكذلك املعتمدة لدى املوئل الثاين ومؤمتر القمة املزمع
عقده يف أيلول/سبتمرب  3172العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172بتسجيل أمسائها من أجل املشاركة يف
املؤمتر .وقررت أيضا أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية اليت ليس هلا مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي
وتود حضور املؤمتر واإلسهام يف أعماله ،واليت يتصل عملها مبوضوع املؤمتر ،أن تشارك بصفة مراقب
واالجتماعي ُّ
يف املؤمتر ،وكذلك يف االجتماعات التحضريية ،وفقا لألحكام الواردة يف اجلزء السابع من قرار اجمللس االقتصادي
واالجتماعي  27/7669املؤرخ  32متوز/يوليه  ،7669ورهنا مبوافقة اللجنة التحضريية يف جلستها العامة ،وأن
هذا القرار ينبغي أن يتخذ بتوافق اآلراء مع االحرتام التام لألحكام الواردة يف املادة  21من النظام الداخلي
للجان الفنية التابعة للمجلس.
 -23ولضمان حتقيق أكثر العمليات مشوالا للجميع ومشاركة يف األعمال التحضريية للموئل الثالث ويف
املناقشات بشأن جدول األعمال احلضري اجلديد ،ينبغي استطلع آراء مجيع املواطنني ،علوة على اجلهات
املعنية ،بشأن األولويات احلضرية ،وأن تستفيد الدول األعضاء من تلك اآلراء يف تكوين وجهات نظرها .ويف
هذا الصدد ،جيري حتليل عدة أدوات مبتكرة ،بناء على جتارب مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعقود يف
عام  3173وجدول أعمال التنمية ملا بعد عام .3172
منظومة األمم المتحدة
 -22يف الفقرة  6من القرار  326/91طلبت اجلمعية العامة من األمني العام للمؤمتر أن يستعني يف العملية
التحضريية للموئل الثالث خبربات منظومة األمم املتحدة قاطبة ،مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية ،وخربات سائر
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية.
 -22ويف الفقرة  77من القرار  ،72/32دعا جملس اإلدارة األمني العام للمؤمتر إىل النظر يف إنشاء آلية
تنسيق فعالة على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل متكني إدارات األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وجلاهنا
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اإلقليمية ووكاالهتا املتخصصة ،واملؤسسات املالية الدولية ،من املشاركة واملسامهة الفعالتني يف مجيع مراحل
العملية التحضريية ويف املؤمتر ذاته.
 -22وعلى هامش اجلزء الرفيع املستوى من الدورة املوضوعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي ،املعقودة يف
جنيف من  7إىل  2متوز/يوليه  ،3172مت التوصل إىل اتفاق على تشكيل جلنة تنسيق مشرتكة بني وكاالت
األمم املتحدة للموئل الثالث .وعقدت اجتماعات حتضريية أخرى يف نيويورك يف  31تشرين الثاين/نوفمرب
 ،3172ويف ميدايني بكولومبيا يف  1نيسان/أبريل  3172خلل الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي.
-29
.3172

وعقدت مشاورة مفتوحة أثناء الدورة األوىل للجنة التحضريية املعقودة يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب

 -21وكان على جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج والتابعة جمللس
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق ،املعقودة يف سانتياغو يف  71و 71آذار/مارس
 ،3172بند بشأن جدول أعمال حضري جديد لألمم املتحدة .وحتدث ممثلو  71مؤسسة من مؤسسات
منظومة األمم املتحدة دعما إلنشاء فريق عامل خمصص حمدد األمد لتعميق فهم مؤسسات املنظومة للعوامل
احملركة الرئيسية جلدول األعمال احلضري اجلديد وتعزيز التماسك والتنسيق على نطاق املنظومة بشأن التوسع
احلضري املستدام .واستهدف الفريق العامل وضع مسامهة متماسكة يف املؤمتر على نطاق املنظومة يف شكل ورقة
سياسات حول موضوع ’’التوسع احلضري والتنمية املستدامة :حنو جدول أعمال حضري جديد لألمم املتحدة‘‘
(انظر الوثيقة .)CEB/2014/4
 -21وسيضطلع فريق عمل األمم املتحدة املعين باملوئل الثالث ،واملؤلف من نقاط االتصال التابعة لعدد من
وكاالت األمم املتحدة وبراجمها ،بتنسيق األعمال التحضريية للموئل الثالث على نطاق املنظومة ،وسيستفيد من
العمليات اجلارية واملنابر القائمة ،ال سيما تلك املتعلقة جبدول أعمال التنمية ملا بعد عام  .3172وقد عقد
االجتماع األول للفريق العمل يف كانون الثاين/يناير .3172
دال  -الصندوق الستئماني للموئل الثالث
 -26تأيت املوارد املالية املتعلقة باألعمال التحضريية للموئل الثالث من امليزانية العادية لألمم املتحدة ومن
مصادر خارجة عن امليزانية .وسيتحمل البلدان املضيفان املعنيان التكاليف املتصلة باستضافة املؤمتر والدورة الثالثة
للجنة التحضريية.
 -21وقررت اجلمعية العامة يف الفقرة  72من القرار  379/91أن تنشئ صندوقا استئمانيا للموئل الثالث،
وحثت اجلهات املاحنة الدولية والثنائية وكذلك القطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملؤسسات األخرى وسائر
اجلهات املاحنة على أن تدعم األعمال التحضريية للمؤمتر عن طريق تقدمي التربعات للصندوق االستئماين.
 -27والصندوق االستئماين للموئل الثالث عامل اآلن ويدار وفق ا للنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة
( ،)ST/SGB/2013/4واإلجراءات احملددة يف األمر اإلداري بشأن الصناديق االستئمانية العامة (.)ST/AI/284
 -23ووافقت اجلمعية العامة ،بقرارها  321/91ألف ،على املوارد املقرتحة البالغة  2 729 111دوالر
للعملية التحضريية للموئل الثالث ،مبا يف ذلك  7 192 111دوالر خلدمة املؤمتر (يف إطار الباب  ،3شؤون
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اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي وإدارة املؤمترات) و 3 112 111دوالر للموارد غري املتكررة (يف
إطار الباب  ،72املستوطنات البشرية) من امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة السنتني .3172-3172
 -22ونتيجة لبيان شفوي أديل به عند اعتماد القرار  ،339/96أدرجت يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لفرتة
السنتني  3171-3179اآلثار الواقعة على امليزانية العادية املقرتحة.
 -22ولدى املوئل الثالث حىت اآلن موارد متلقاة ومؤكدة قدرها  2.1مليون دوالر ( 3.7مليون دوالر من
امليزانية العادية لفرتة السنتني  ،3172-3172و 7.7مليون دوالر من ميزانية خدمات املؤمترات ،و 3.2مليون
دوالر من املوارد اخلارجة عن امليزانية).
 -22ووفق ا للفقرة  72من قرار جملس اإلدارة  72/32والفقرة  73من قرار اجلمعية العامة ،339/96
تشجع الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية والثنائية وكذلك القطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملؤسسات
األخرى وسائر اجلهات املاحنة القادرة على مواصلة دعم األعمال التحضريية للموئل الثالث اجلارية على الصعيد
الوطين واإلقليمي والعاملي على القيام بذلك عن طريق تقدمي التربعات للصندوق االستئماين للموئل الثالث،
وعلى دعم مشاركة ممثلي البلدان النامية يف االجتماعات املرتقبة للجنة التحضريية ويف املؤمتر نفسه وفق ا ألحكام
الفقرة ( 72ج) من القرار  .379/91واجلهات املاحنة مدعوة إىل تقدمي التربعات لدعم مشاركة شركاء جدول
أعمال املوئل وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني يف جلسات اللجنة التحضريية.

ثالثا  -خاتمة
 -29منذ اعتماد القرار  72/32يف نيسان/أبريل  ،3172أحرزت األعمال التحضريية للموئل الثالث
تقدم ا ،واختذت اجلمعية العامة قرارات ذات صلة لتوفري إطار متني لتحقيق أهداف املؤمتر.
 -21ومت وضع خارطة طريق لألعمال التحضريية للموئل الثالث من حيث املعارف والسياسات واملشاركة
والعمليات على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي.
 -21والتوسع احلضري مسلم به باعتباره قوة دافعة وكذلك مصدرا للتنمية قادر على تغيري حياة الناس
وحتسينها .ومن املتوقع أن يؤدي املوئل الثالث دورا هام ا يف جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع
وآمنة وصامدة ومستدامة.
___________
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