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أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
تقرير المدير التنفيذي
موجز

يوجز هذا التقرير استجابة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
للقرارات اليت اختذها جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين .ويُستكمل التقرير بتقارير أخرى توفر
معلومات إضافية أكثر تفصيلا عن األنشطة املضطلع هبا استجابة لقرارات حمددة
(.)HSP/GC/25/2/Add.1-6

أوالً  -مقدمة
 - 7أحرز موئل األمم املتحدة تقدما كبريا يف سعيه ألن يصبح برناجما لألمم املتحدة متخصصا يف جمال
التحضر املستدام ومتميزا بالفعالية والكفاءة .فقد وسع موئل األمم املتحدة نطاق مفهومه ليعاجل حاجات
التحضر يف املستوطنات البشرية جبميع أنواعها وأحجامها ،من القرى وبلدات األسواق إىل املدن الكربى واملدن
الضخمة يف العامل .واستكمل برناجمه اإلصلحي وتناسقه الربناجمي ،فتسىن له أن حيقق نتائج تتفق مع اخلطة
االسرتاتيجية اليت اعتمدهتا الدول األعضاء .وعلى الرغم من أن حتديات ال تزال تصادف يف معاجلة أوجه النقص
يف امليزانية األساسية ،فقد خطا الربنامج خطوات واسعة يف التكيف مع بيئة التمويل احلالية ومتكن يف الوقت
نفسه ،وفوق كل شيء ،من حتقيق املزيد بشكل أفضل فيما خيص واليته األساسية.
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ثانياً  -تنفيذ القرار  :51/42الخطة االستراتيجية للفترة  4152-4152وبرنامج عمل وميزانية برنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لفترة السنتين 4151-4152
ألف  -النهج االستراتيجي
 - 3استجابةا لقرار جملس اإلدارة  ،72/32بدأ موئل األمم املتحدة ،يف كانون الثاين/يناير  ،3172تنفيذ
اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  3172 -3172وذلك من خلل برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني -3172
 .3172ويف إطار اخلطة اليت تغطي سنوات ست ا ،اتبع هنج ا أكثر اتسام ا بالطابع االسرتاتيجي والتكاملي يف
معاجلة التحديات والفرص اليت تطرحها املدن واملستوطنات البشرية يف القرن احلادي والعشرين ،وذلك خلف ا ملا
اتبع يف املاضي من ُهنج كانت تُعالِج بطريقة جمزأة أحيان ا أعراض املشاكل اليت يطرحها التحضر .ويستند النهج
االسرتاتيجي اجلديد إىل افرتاضني.
 - 2يأخذ االفرتاض األول يف االعتبار االرتباط اإلجيايب ،الذي مت التحقق منه جتريبيا ،بني التحضر والتنمية.
فمن الواضح أن التحضر ميكن أن يكون أداة قوية لتحويل القدرات اإلنتاجية ومستويات الدخل يف البلدان
النامية؛ غري أن هذا يتطلب حتوالا يف عقلية رامسي السياسات من رؤية التحضر كمشكلة إىل رؤيته كأداة للتنمية.
 - 2ويتمثل االفرتاض الثاين يف أن التحديات الرئيسية اليت تواجه املدن واملستوطنات البشرية اليوم تُعزى إىل
قصور النظم األساسية اليت ينهض عليها األداء الكفء والفعال للمدن واملستوطنات البشرية ،وال سيما النظم
التشريعية والتصميمية واملالية احلضرية .وتشمل هذه التحديات البطالة ،وال سيما بني الشباب؛ وأوجه عدم
املساواة االجتماعية االقتصادية ،اليت تتجلى أحيان ا كثرية يف ظهور األحياء الفقرية وتضخم القطاع غري الرمسي؛
واألمناط غري املستدامة الستهلك الطاقة؛ والزحف احلضري العشوائي؛ وتزايد انبعاثات غازات االحتباس
احلراري .وكانت النهج املتبعة يف املاضي متيل إىل التصدي لظواهر املشاكل فقط ال ألوجه القصور النُظُمية
التحتية املسببة هلا.
 - 2ولذا فإن النهج االسرتاتيجي واملتكامل الذي اعتمده موئل األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
اجلديدة للفرتة  3172-3172يعد أكثر اتساما بالطابع النظمي بدالا من أن يكون معنيا باألعراض؛ ويعد
تكامليا بدالا من أن يكون قطاعيا ،وحتويليا بدالا من أن يكون جمزأ ،ويربط التحضر واملستوطنات البشرية
بالتنمية املستدامة بالرتكيز على الرخاء ،وسبل كسب العيش ،وفرص العمل ،وخاصة فيما بني الشباب.
 - 6واُعتمد هنج ذو ثلثة مسارات يركز على التشريع احلضري ،والتخطيط والتصميم احلضريني ،واملالية
واالقتصاد احلضريني .وتناظر هذه املسارات جماالت الرتكيز الثلثة األوىل للخطة االسرتاتيجية للفرتة -3172
 ،3172وميكن النظر إليها على أهنا روافع كفيلة بتحويل املدن واملستوطنات البشرية إىل مراكز تتمتع بقدر أكرب
من االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية .واُستحدث أيض ا جمال تركيز رابع ،أو برنامج فرعي ،هو اخلدمات
احلضرية األساسية ،ألن عددا كبريا من سكان املدن يف البلدان النامية ما زالوا يفتقرون إىل فرص الوصول إىل
اخلدمات األساسية ،وال سيما املياه والصرف الصحي ،وكذلك إىل خدمات موثوق هبا إلدارة النفايات ،وإىل
النقل العام املستدام ،والطاقة املنزلية املأمونة.
 - 1وواصل موئل األمم املتحدة ،مرتكزا على جناحاته السابقة ،العمل يف جماالت الرتكيز الثلثة األخرى
للخطة االسرتاتيجية وهي اإلسكان واالرتقاء باألحياء الفقرية؛ واحلد من املخاطر وإعادة التأهيل؛ والبح
وتنمية القدرات .ويركز موئل األمم املتحدة عمله ،يف اجملاالت السبعة كلها ،على مسائل وإجراءات اسرتاتيجية
حمددة حتديدا واضحا تنطوي على إمكان استثارة التغري أو التحفيز عليه .وينصب الرتكيز على مساعدة
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السلطات احمللية وإدارات احلكومة املركزية املسؤولة عن تنمية املستوطنات احلضرية والبشرية على وضع سياسات
واسرتاتيجيات وخطط ونظم تنفيذ أكثر فعالية من أجل تلبية حاجات فقراء املدن مبزيد من الكفاءة واإلنصاف.
وحتقيقا هلذه الغاية ،جيري تعزيز الدور التحفيزي ملوئل األمم املتحدة ،وإقامة الشراكات على كل من املستوى
الوطين واحمللي.
-5

النهج ذو المسارات الثالثة
 - 8يتمثل منوذج األعمال األساسي ملوئل األمم املتحدة يف حتسني عمله املعياري على املستوى امليداين.
وبناء على ذلك ،اُستهلت برامج ومشاريع جديدة لتنفيذ النهج االسرتاتيجي والتكاملي اجلديد أو ُو ِّس َع نطاقها
خلل عام  3172وعام  ،3172وتضمن ذلك برنامج حتقيق التنمية املستدامة ،وبرنامج مستقبل مدن اململكة
العربية السعودية ،وثلثة مشاريع للتنمية احلضرية املستدامة على مستوى الواليات يف نيجرييا.

(أ)

برنامج تحقيق التنمية المستدامة
 - 2برنامج حتقيق التنمية املستدامة من أهم الوسائل اليت يستعني هبا موئل األمم املتحدة ملعاجلة عملية
وتركز منهجية عمل الربنامج على ثلثة جماالت رئيسية يتعني تناوهلا
التحضر من املنظور االسرتاتيجي اجلديدُ .
بصورة متزامنة ،بوصفها اسرتاتيجية متكاملة ذات ثلثة مسارات للنهوض بالتحضر املستدام ،وهي :التشريع
احلضري ،والتصميم احلضري ،واملالية احلضرية .ويستند الربنامج إىل ما للتحضر الذي يدار على حنو سليم من
إمكانات جتعل منه قوة حتويلية مؤثرة لتحقيق التنمية املستدامة بيئي ا واقتصادي ا واجتماعي ا .وقد بدأ املشروع يف
مخسة بلدان ينفذ فيها بصفة جتريبية هي كولومبيا (بالرتكيز على املالية احلضرية واالقتصاد احلضري) ،ومصر
(بالرتكيز أيض ا على املالية واالقتصاد) ،وموزامبيق (بالرتكيز على التشريع احلضري واحلوكمة احلضرية) ،والفلبني
(بالرتكيز على التخطيط والتصميم) ،ورواندا (بالرتكيز أيض ا على التشريع احلضري واحلوكمة احلضرية).

(ب)

برنامج مستقبل المدن السعودية
 - 71الغرض من برنامج مستقبل مدن اململكة العربية السعودية هو اإلسهام يف التحضر املستدام يف اململكة
العربية السعودية عن طريق التحليل القائم على األدلة ووضع خيارات للسياسات ،مث تلي ذلك إجراءات ُحتقق
املنافع املرجوة من النهج االسرتاتيجي والتكاملي اجلديد الذي يروجه موئل األمم املتحدة .ويستلزم الربنامج إجراء
حتول أساسي يف الطريقة اليت تدار هبا مدن اململكة العربية السعودية ويف رؤية مستقبلها كي تصبح مدن ا
مستدامة .ويشجع الربنامج التخطيط القائم على املشاركة ،ويوفر مزيدا من الفرص إلقامة الشراكات ،ويساعد
احلكومات احمللية لسبع عشرة مدينة صغرية ومتوسطة وكبرية على أن تفهم وحتدد املشاكل بشكل أفضل وأن
تصمم وتنفذ خيارات للتخطيط احلضري للمستقبل .والعنصر الرئيسي يف الربنامج هو النظر إىل املدينة ككل
بدالا من النظر إليها من الزاوية القطاعية األكثر شيوع ا؛ كما أنه ينظر إىل املدن يف سياقها اإلقليمي.

(ج)

البرامج المنفذة على مستوى الواليات في نيجيريا
 - 77خلل الفرتة املشمولة بالتقرير ،أَطلق موئل األمم املتحدة ثلثة برامج على مستوى الواليات يف
صممت مجيع ا على أساس النهج االسرتاتيجي اجلديد الذي يتبعه موئل األمم املتحدة يف جمال
نيجريياُ ،
التحضر .وهذه الربامج هي برنامج التجديد االجتماعي االقتصادي واحلضري لوالية أوندو؛ وبرنامج هيكل
املدينة والتخطيط احلضري لوالية كوغي؛ وبرنامج التخطيط االقتصادي االجتماعي واحلضري لوالية زامفارا.
ويتمثل اهلدف العام هلذه الربامج يف حتسني احلالة االجتماعية االقتصادية للسكان ونوعية حياهتم ،مع الرتكيز
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حتديدا على تزويد املدن املشاركة بالقدرة على وضع وحتسني اسرتاتيجيات تنمية املدن من أجل توجيه منوها يف
األجل الطويل؛ والسياسات واالسرتاتيجيات احلضرية املساندة للتنمية االقتصادية احمللية؛ وسياسات إدارة
األراضي؛ واألدوات والوسائل اليت تيسر اإلمداد املتفاوض عليه باألراضي احلضرية املزودة باخلدمات واالرتقاء
باألحياء الفقرية؛ واستخدام األراضي ،واملالية القائمة على األراضي؛ وتوافر البيانات واملعلومات احلضرية وإتاحة
الوصول إليها ألغراض التخطيط ووضع امليزانيات؛ وتوفري فرص اقتصادية عن طريق االستفادة من األصول
واملوارد احمللية ومن قدرات الشبان والشابات على مباشرة األعمال احلرة.
-4

األدوات
 - 73استحدث موئل األمم املتحدة أيض ا أدوات جديدة لتيسري تنفيذ النهج ذي املسارات الثلثة .وهذه
األدوات هي خمترب التخطيط والتصميم احلضريني ،ومؤشر رخاء املدن ،وأوربان ليكس :قاعدة بيانات القوانني
احلضرية.

(أ)

مختبر التخطيط والتصميم الحضريين
 - 72اُستحدث خمترب التخطيط والتصميم احلضريني استجابةا لطلبات مقدمة من احلكومات احمللية واإلقليمية
والوطنية للمساعدة يف التخطيط احلضري املستدام .ويتبع املخترب ،جنب ا إىل جنب مع العمل املعياري الذي
تضطلع به الوكالة ،هنج ا يعتمد على تنفيذ املشاريعُ ،فرياعي لدى وضع مقرتحات للتخطيط احلضري املستدام
إمكان تنفيذها على الصعيد احمللي.
 - 72وقد اضطلع املخترب بعدة تكليفات الختبار ونشر مبادئ وُهنج موئل األمم املتحدة يف جمال التنمية
احلضرية املستدامة .وبوجه خاص ،شارك املخترب يف وضع خطط مفاهيمية للتوسعات املخططة للمدن يف
كولومبيا (سانتا مارتا) ،وكينيا (كيسومو) ،والفلبني (سيلي ،وإيلويلو ،وكاغايان دي أورو) ،ورواندا (نياغاتاري،
وروبافو)؛ واسرتاتيجيات على نطاق املدينة يف الصني (ووزهو)؛ وختطيط التوسع العمراين يف كولومبيا (مديلني).
وكان املخترب نشطا أيضا يف صياغة مفهوم اجليل اجلديد من املدن اجلديدة يف مصر (العلمني) .وباإلضافة إىل
ذلك ،قام املخترب ببعثات استشارية إىل تركيا وجنوب أفريقيا وغانا وميامنار واهلند .وعلوة على ذلك ،وضع
املخترب أدوات لتقييم اخلطط واستخدمها يف تقييم اخلطط الرئيسية اخلاصة بكيغايل ولوساكا وليما ،ولتقييم
اخلطط الرئيسية ملدن ثانوية يف ميامنار.

(ب)

مبادرة رخاء المدن
 - 72يعكف موئل األمم املتحدة ،منذ الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة ،على تنفيذ مبادرة رخاء املدن،
وهي مبادرة خاصة به ،وفقا للنهج االسرتاتيجي اجلديد .ويقيس املؤشر احلالة الراهنة للمدن من حي مخسة
أبعاد للرخاء هي :اإلنتاجية ،والبنية التحتية ،ونوعية احلياة ،واإلنصاف ،واالستدامة البيئية .ويوفر املؤشر تصورا
عن مدى قوة أو ضعف عوامل الرخاء يف املدينة ،مما يتيح لرامسي السياسات أن حيددوا الفرص وجماالت العمل
اليت ميكن أن تفضي إىل حتقيق الرخاء .ويعمل موئل األمم املتحدة يف الوقت احلاضر مع  21مدينة وحكومة
وطنية شريكة من أجل إنتاج مؤشرات لرخاء املدن ملساعدة صانعي القرار على تصميم تدخلت سياساتية قائمة
على األدلة.
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(ج)

أوربان ليكس :قاعدة بيانات التشريعات الحضرية
 - 76استحدث موئل األمم املتحدة أيضا أوربان ليكس وهي قاعدة بيانات للتشريعات احلضرية كي تكون
أداة متأل فجوة املعلومات القائمة يف جمال التشريعات احلضرية .ويتمثل هدفها احملدد يف تعزيز اإلطار التشريعي يف
املناطق احلضرية باستحداث أداة حب تضم تشريعات حضرية من مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
وتشمل قاعدة البيانات سبعة جماالت للقوانني احلضرية تتسم بأمهية حامسة وتعد جوهرية الستدامة املناطق
احلضرية وتنميتها .وميكن البح يف القوانني حبسب املوضوع واملنطقة والبلد .ويُربط كل قانون بكلمات مفتاحية
وصف له يف ملخص إيضاحي قصري .وتشكل امللخصات قيمة مضافة هامة ألهنا تُزيد
ورد ٌ
ميكن البح فيها ،ويُ َ
من فرص الوصول إىل الصكوك عن طريق وصف وظائفها األساسية واآلليات ذات الصلة بالقوانني احلضرية.
ويصل عدد البلدان املمثلة يف قاعدة البيانات يف الوقت احلاضر إىل أربعني بلدا موزعة على قارات ست.

باء  -إدارة البرنامج
 - 71من اإلجنازات اهلامة اليت حتققت منذ نيسان/أبريل  3172حتقيق االتساق الكامل بني هيكل املنظمة
وعملها الفين .فاألفرع املواضيعية اجلديدة السبعة تتسق اتساقا تاما مع اخلطة االسرتاتيجية اليت تغطي سنوات
ستا ،واإلطار االسرتاتيجي الذي يغطي سنتني ،ومع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني .ويتوىل كل فرع
مسؤولية تنفيذية عن برنامج فرعي من برنامج العمل وامليزانية ،وعن جمال تركيز واحد يف اخلطة االسرتاتيجية .ومن
ذلك مثلا أن فرع اخلدمات احلضرية األساسية مسؤول عن تنفيذ الربنامج الفرعي املتعلق باخلدمات احلضرية
األساسية يف برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني ،وهو مسؤول أيضا عن تنفيذ جمال الرتكيز املتصل باخلدمات
ط بقدر كبري من الرصد
احلضرية األساسية يف اخلطة االسرتاتيجية اليت تغطي ست سنوات .وهذا االتساق قد بَ َّس َ
وإعداد التقارير ،وعزز املساءلة والشفافية.
 - 78كما واصل موئل األمم املتحدة تنفيذ هنجه اجلديد القائم على املصفوفة واملرتبط بنهج املشاريع .ويَعين
هنج املشاريع أن تُنَ فَّذ كل األعمال اليت يضطلع هبا موئل األمم املتحدة ،من معيارية وتنفيذية ،على هيئة
مشاريع .ويكون لكل مشروع بداية واضحة وهناية واضحة ،وميزانية واضحة ،وختصيص واضح للموارد البشرية
لفرتة املشروع .ويُتبع هنج املصفوفة يف ختصيص املوارد البشرية للمشاريع .ويتمثل ذلك يف إنشاء فريق لكل
مشروع مؤلف من موظفني خيتارون من كل أجزاء املنظمة على أساس الكفاءات ذات الصلة باملشروع .ويضمن
هذا استخدام ا أكثر كفاءة للموارد البشرية املتاحة.
جيم  -الجوانب األخرى لتنفيذ القرار 51/42
 - 72وفق ا للقرار  ،72/32وضع املدير التنفيذي ،بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم
املتحدة ،إطارا اسرتاتيجي ا قائم ا على النتائج لفرتة السنتني  3171-3176يتسق مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
 .3172-3172وقد اُستعرض هذا اإلطار من جانب جلنة املمثلني الدائمني وجلنة الربنامج والتنسيق يف
حزيران/يونيه  3172واُعتمد من جانب اجلمعية العامة يف تشرين األول/أكتوبر .3172
ووضع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  ،3171-3176القائم على النتائج واحملدد األولويات
ُ - 31
واملتسق مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،3172-3176بطريقة تشاركية بني مجيع كبار موظفي موئل األمم
املتحدة يف املقر ويف املكاتب اإلقليمية ومكاتب االتصال التابعة له .وقد َعزز هذا بدرجة ملحوظة مساءلة
اإلدارة ،والشعور بتملك الربنامج ،والرتكيز على النتائج ،وحتقيق التكامل بني األنشطة املعيارية والتنفيذية.
واُستشريت جلنة املمثلني الدائمني بشأن مشروع برنامج العمل وامليزانية ،وقُدم املشروع بعد ذلك إىل اللجنة
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االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية اليت قدمت توصيات بشأنه إىل جملس اإلدارة كي ينظر فيها إبان دورته
احلالية.
 - 37ويف هناية عام  ،3172أُعد التقرير املرحلي السنوي النهائي عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واملؤسسية
املتوسطة األجل للفرتة ( 3172-3118انظر  .)HSP/GC/25/INF/5ويف هناية  ،3172أُعد تقرير مرحلي
سنوي عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  .)HSP/GC/25/5/Add.2( 3172-3172واُستعرض كل التقريرين
من جانب جلنة املمثلني الدائمني واجلهات املاحنة .كما أُعد تقرير عن األداء الربناجمي لفرتة السنتني -3173
 3172وقُدم إىل مقر األمم املتحدة كي تنظر فيه اجلمعية العامة .واُستخدمت هذه التقارير لتيسري االجتماعات
اليت عقدهتا اإلدارة العليا الستعراض األداء ،مما عزز بقدر كبري مساءلة اإلدارة ،والشفافية ،والتعلم ،واألداء.
 - 33ووفق ا للقرار  72/32أيض ا ،استمر موئل األمم املتحدة يف تعزيز تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج يف
فح ِّسنَت قدرات املوظفني على التخطيط القائم على النتائج ،والرصد ،وإعداد التقارير .وتلقى
جمال الربنامجُ .
املوظفون يف املقر واملكاتب اإلقليمية تدريب ا على سلسلة النتائج قبل وضع برنامج العمل وامليزانية لفرتة السنتني
 ،3171-3176يف حني حضر كل املتفوقني يف تطبيق هنج اإلدارة القائمة على النتائج دورة لصقل املعارف
قبل إعداد التقرير السنوي لعام  .3172وقُدم تدريب يف جمال الركائز الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج إىل
موظفي موئل األمم املتحدة يف املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادي ،واملكتب اإلقليمي للدول العربية
واملوظفني القطريني يف املناطق ،وخاصة املوظفني العاملني يف املشاريع املتعلقة حبل املنازعات على األراضي يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية .واُستحدثت أدوات لدعم تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج ،ودخلت هذه
األدوات حيز االستخدام .وتتضمن هذه األدوات كتيب ا عن اإلدارة والسياسات القائمتني على النتائج ،باإلضافة
إىل مناذج ومواد تدريبية.
 - 32وأَحرز موئل األمم املتحدة تقدما ملحوظا يف تعزيز فعاليته وكفاءته يف الفرتة املنقضية منذ الدورة املاضية
وعزز منوذج األعمال األساسي اخلاص به املتمثل يف النهوض
جمللس اإلدارة .ومتكن من فعل املزيد مبوارد أقلَ ،
بالعمل املعياري الذي يضطلع به يف امليدان واستخدام تلك النتائج يف حتسني العمل املعياري بقدر إضايف.
ولكن تبني لدى تنفيذ هذا التحول أن أدوات اإلدارة والتنظيم املتاحة ملوئل األمم املتحدة ال تلئم بشكل كامل
الغرض املتوخى ،وتقلل بقدر كبري كفاءة موئل األمم املتحدة من الناحيتني التنفيذية والتكاليفية بالقياس إىل
وكاالت األمم املتحدة واملنافسني من خارج املنظمة .ويعتزم موئل األمم املتحدة ،وهو يواصل تطوير منوذج
األعمال اخلاص به ،النظر يف احتياجات الدول األعضاء ،والسلطات احمللية ،والشركاء اآلخرين فيما خيص وضع
جمموعة إجراءات وعمليات أكثر ملءمة لتنفيذ مزيد من األعمال بصورة أسرع وأفضل وبتكلفة أقل.
 - 32وكانت املسامهات األولية اليت قُدمت للسنة األوىل من فرتة السنتني  3172-3172على النحو التايل
(بدوالرات الواليات املتحدة) :وصل اعتماد امليزانية العادية من االشرتاكات املقدرة يف األمم املتحدة إىل 7711
مليون دوالر؛ واملسامهات الطوعية غري املخصصة اليت قدمت إىل موئل األمم املتحدة ومؤسسة املستوطنات
البشرية إىل  xxxمليون دوالر ،بالقياس إىل هدف متوخى قدره  3318مليون دوالر؛ ووصلت املوارد املخصصة
إىل  xxxمليون دوالر .وواصل موئل األمم املتحدة جهوده الرامية إىل تعزيز تعبئة املوارد وجنح يف زيادة املوارد
املخصصة بنسبة  21يف املائة يف عام  .3172ولكن مل تتحقق األهداف احملددة للموارد الطوعية املخصصة
وغري املخصصة لعام .3172
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 - 32ووفق ا لقرار اجلمعية العامة  ،336/61قام موئل األمم املتحدة بإدارة موارده األساسية وغري األساسية
املتاحة واملتوقعة ضمن إطار ميزانية متكامل ،مبا يضمن اتساق مجيع األنشطة األساسية واملخصصة مع خطته
االسرتاتيجية .كما نفذ توجيه األمم املتحدة املتعلق باسرتداد التكاليف ،مما أسفر عن اسرتداد تكاليف قدرها
 311مليون دوالر يف عام  3172من املوارد املخصصة .وعملا على دعم تنفيذ أولويات اخلطة االسرتاتيجية
كما ترد يف برنامج العمل ومع مراعاة التمويل املتاحُ ،خصص للسنة األوىل من فرتة السنتني مبلغ قدره 7716
مليون دوالر يف موارد امليزانية العادية ومبلغ قدره  218مليني دوالر يف موارد املؤسسة غري املخصصة .ونَفَّذ
موئل األمم املتحدة إطارا للميزانية شفاف ا وقائم ا على النتائج ،يتضمن حدود إنفاق سنوية معتمدة تُراعي
توقعات اإليرادات وتتسق مع مبادئ األمم املتحدة لتخصيص التكاليف واسرتدادها .وقُدمت إىل جلنة املمثلني
الدائمني تقارير فصلية عن األداء طوال الفرتة املشمولة بالتقرير.

ثالثاً  -تنفيذ القرارات األخرى
ألف  -القرار  - 5/42اليوم العالمي للمدن
 - 36قرر جملس اإلدارة ،مبوجب قراره  7/32املعنون ”اليوم العاملي للمدن“ ،أن يوصي اجلمعية العامة بأن
تُ َع ِّني يوم  27تشرين األول/أكتوبر من كل عام يوما عامليا للمدن ،اعتبارا من عام  .3172وقررت اجلمعية
العامة ،مبوجب قرارها  ،322/68أن تعلن  27تشرين األول/أكتوبر  ،ابتداء من عام  ،3172اليوم العاملي
للمدن ،ودعت الدول ومنظومة األمم املتحدة ،وال سيما موئل األمم املتحدة ،واملنظمات الدولية واجملتمع املدين
وسائر اجلهات املعنية باملوضوع إىل أن حتتفل باليوم العاملي للمدن وأن تُ َعِّرف به‘‘.

 - 31ويتمثل هدف هذا اليوم اجلديد ،الذي أضيف إىل قائمة أيام األمم املتحدة ،يف توجيه انتباه اجملتمع
الدويل إىل التحضر بوصفه قضية مركزية يف جمال التنمية املستدامة ،وتشجيع التعاون بني البلدان يف اغتنام ما
يوفره التحضر من فرص ومواجهة ما يطرحه من حتديات يف مجيع أحناء العامل.
 - 38ويف أعقاب اختاذ القرار  322/68الذي شددت فيه اجلمعية العامة على أن متول تكاليف مجيع
األنشطة اليت قد تنجم عن االحتفال بذلك اليوم من التربعاتَ ،عرضت حكومة الصني وحكومة شنغهاي احمللية
استضافة االحتفال االفتتاحي باليوم العاملي للمدن يف  27تشرين األول/أكتوبر .3172
 - 32ونُظمت أحداث يف مجيع أحناء العامل للحتفال باليوم العاملي للمدن .ومن بني تلك األحداث ،ركز
 22نشاط ا يف  73بلدا على املوضوع الرمسي وهو ’’قيادة التحوالت احلضرية‘‘.
 - 21وبغية املضي قدما ،يُ َش َّجع جملس اإلدارة على االهتمام بسبل االستفادة من الفرصة اليت يوفرها اليوم
العاملي للمدن من أجل التوعية بقضية التحضر املستدام وتشجيع التعاون بشأهنا ،مبا يشمله ذلك من دعم
مقومات استمرار هذا اليوم من الناحية املالية.
باء  -القرار  - 4/42تعزيز عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية بشأن الخدمات الحضرية
األساسية
 - 27يف القرار  ،3/32دعا جملس اإلدارة موئل األمم املتحدة إىل أن يُوسع تدرجييا نطاق الصندوق
االستئماين للمياه واملرافق الصحية ،وأن يعيد تسميته ليصبح الصندوق االستئماين للخدمات احلضرية األساسية.
وقد مت االنتهاء من ذلك يف نيسان/أبريل  .3172وتتضمن وثيقة مشروع الصندوق االستئماين املعنونة
’’اخلدمات احلضرية املتكاملة من أجل املستوطنات البشرية‘‘ برناجما مخسي السنوات يستهدف تعبئة حنو 61
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مليون دوالر من أجل حتسني السياسات احلضرية الوطنية املتعلقة بتوفري اخلدمات احلضرية األساسية يف أكثر من
 21بلدا ،وتنمية قدرات ما يزيد على  211جهة من اجلهات املقدمة للخدمات ،وتنفيذ مشاريع إيضاحية
ميدانية ترمي إىل زيادة فرص ما يربو على  712مليون نسمة ،معظمهم من فقراء املدن يف أفريقيا وآسيا وأمريكا
اللتينية ومنطقة البحر الكارييب ،يف الوصول إىل اخلدمات احلضرية األساسية.
 - 23واستجابةا للتوصية الواردة يف القرار  ،3/32يواصل موئل األمم املتحدة جهوده يف قطاع املياه والصرف
الصحي .ومت توقيع عدد من اتفاقات التمويل ملشاريع جديدة تتعلق باملياه والصرف الصحي يف كل من مجهورية
تنزانيا املتحدة وجنوب السودان وغانا تصل تكلفتها إىل حنو  7716مليون دوالر.
 - 22ويف قطاع الطاقة احلضرية ،مت توقيع مذكرة تفاهم بشأن املباين اخلضراء مع املنتدى السعودي لألبنية
اخلضراء واجمللس املصري للبناء األخضر .وعملا على زيادة فرص الوصول إىل خدمات طاقة حديثة ونظيفة
ومستدامة ،أُقيمت مراكز متعددة الوظائف تعمل بطاقة نظيفة لتخدم فقراء املدن يف أوغندا والكامريون.
 - 22ويف قطاع التنقل احلضري ،ساند موئل األمم املتحدة وضع إطار نتائج بشأن النقل احلضري املستدام ملا
بعد عام  ،3172وذلك دعما للفريق االستشاري الرفيع املستوى التابع لألمني العام واملعين بالنقل املستدام.
وأُطلقت مبادرة التنقل الكهربائي احلضري بوصفها أحد جماالت العمل يف قمة املناخ اليت عقدت يف 32
أيلول/سبتمرب  .3172ويف إطار مشروع النقل املستدام يف مدن شرق أفريقيا ،جيري إقامة ممرات للنقل السريع يف
أديس أبابا وكمباال ونريويب.
 - 22ويف قطاع إدارة النفايات احلضرية ،أَطلق موئل األمم املتحدة خدمة منتظمة جلمع النفايات الصلبة يف
أربع مقاطعات رائدة يف مقديشو ،ووفر تدريب ا للمدربني يغطي تشغيل معدات موئل األمم املتحدة املتنقلة لنزح
نفايات الصرف الصحي والصيانة الوقائية هلا .وقُدم تدريب على تعزيز إدارة النفايات الصلبة يف تسع مدن ثانوية
يف أوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة وكينيا يف إطار املرحلة الثانية من مبادرة حبرية فيكتوريا للمياه والصرف
الصحي.
 - 26ويف قطاع الصرف احلضريُ ،عقد اجتماع لفريق خرباء بشأن إدارة الصرف احلضري ملدن املستقبل يف
حزيران/يونيه  ،3172وأوصى االجتماع بأن ُيركز موئل األمم املتحدة على زيادة الوعي والدعوة ،وتشكيل فريق
خرباء مرجعي معين مبسائل الصرف ،وتعزيز احلوكمة احلضرية ،وإقامة شراكات اسرتاتيجية واسعة تضم املؤسسات
املالية والقطاع اخلاص.
 - 21ويواصل موئل األمم املتحدة النهوض بالدعم الذي يقدمه إىل سلطات املدن والسلطات اإلقليمية
والوطنية يف تنفيذ سياسات ترمي إىل زيادة فرص الوصول املنصف إىل اخلدمات احلضرية األساسية ،الذي يعد
من جماالت تركيز اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  .3172-3172وقد أَعاق نقص املوارد العمل املضطلع به يف
بعض اجملاالت ،وخاصة الطاقة احلضرية ،والتنقل احلضري ،وإدارة النفايات ،والصرف.
جيم  -القرار  - 3/42التخطيط الحضري الشامل والمستدام وبلورة مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط
الحضري واإلقليمي
 - 28يف القرار  ،2/32طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي الشروع ،بالتشاور مع جلنة املمثلني الدائمني،
يف بلورة مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي ،والدخول يف عملية استشارية شاملة مع
شركاء موئل األمم املتحدة ذوي الصلة كي يُهتدى يف عملية الصياغة بأفضل املمارسات والدروس املستفادة.
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 - 22وأنشأ موئل األمم املتحدة ،بدعم مايل من حكوميت فرنسا واليابان ،فريق ا يتصف بالتوازن اجلغرايف من
خرباء رشحتهم حكومات وطنية وهيئات تابعة لألمم املتحدة وسلطات حملية وشركاء يف التنمية ورابطات
للمخططني والباحثني ومؤسسات أكادميية ،وذلك من أجل دعم وتوجيه عملية صياغة املبادئ التوجيهية
الدولية .وسعى الفريق إىل أن يَستخلص ،باالستناد إىل اخلربات الوطنية ،مبادئ عامة ميكن أن تدعم طائفة
متنوعة من هنج التخطيط املطوعة ملختلف السياقات والنطاقات.
 - 21ويف اجتماع الفريق ،الذي ُعقد يف باريس يف يومي  32و 32تشرين األول/أكتوبر  ،3172أعد
وعقد االجتماع الثاين ،يف مديلني بكولومبيا يف 71
اخلرباء هيكل املبادئ التوجيهية ومشروعها األويلُ .
ومثلت فيه خربات قطرية إضافية ،وتناول
نيسان/أبريل  3172أثناء الدورة السابعة للمنتدى احلضري العامليُ ،
اآلراء املتباينة اليت ظهرت بعد االجتماع األول ،وأدرج دروسا موثقة يف املشروع املعدل للمبادئ التوجيهية .وأنتج
اخلرباء مشروعا أوليا هنائيا للمبادئ التوجيهية ،واتفقوا على استكمال املبادئ التوجيهية مبوجز للممارسات
اجليدة.
 - 27واُستهلت أيض ا مشاورات مع مؤسسات األمم املتحدة وأفرقة أخرى تابعة للشركاء ،وحتديدا من خلل
االجتماع الرفيع املستوى املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة الذي عقد يف  8نيسان/أبريل  3172أثناء الدورة
السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،واحلدث املعنون ’’حنو وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن التخطيط احلضري
واإلقليمي‘‘ الذي نظم يف  32أيار/مايو  3172على هامش اجلزء املتعلق بالتكامل من اجتماعات اجمللس
االقتصادي واالجتماعي لعام  .3172وطوال عملية الصياغة ،مت التشاور مع جلنة املمثلني الدائمني ومع هيئات
األمم املتحدة ذات الصلة واجلهات الشريكة يف التنمية.
وعقد االجتماع الثال واألخري لفريق اخلرباء يف فوكوكا باليابان يف  77و 73تشرين الثاين/نوفمرب
ُ - 23
 .3172ويف هذا االجتماع وضع اخلرباء اللمسات األخرية على املبادئ التوجيهية ،املقدمة إىل جملس اإلدارة يف
دورته احلالية بوصفها الوثيقة .HSP/GC /25/2/Add.6
دال  -القرار  - 2/42المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة
 - 22استجابةا للقرار  ،2/32أحرز موئل األمم املتحدة تقدما كبريا يف تنفيذ االسرتاتيجيات املتعلقة بتحقيق
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال التنمية احلضرية املستدامة.
 - 22وحتدد الوثيقة املعدلة املعنونة ’’سياسة وخطة حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال التنمية
احلضرية واملستوطنات البشرية‘‘ ،اليت اعتمدت يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،3172التزامات واسرتاتيجية موئل
األمم املتحدة لضمان أن تعكس مجيع أنشطته وتعزز التوافق العاملي يف اآلراء بشأن عدم التمييز بني الرجال
والنساء وحتقيق املساواة بينهم.
 - 22وواصل موئل األمم املتحدة اإلسهام يف العملية العامة لتقدمي التقارير عن خطة العمل على نطاق
منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني .وبدأ موئل األمم املتحدة وضع مؤشر جنساين يتتبع نسبة
األموال اليت خيصصها لتحسني املساواة بني اجلنسني .وطُورت بقدر إضايف الشراكات مع مؤسسات األمم
املتحدة ،وال سيما هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) ،ومع
منظمات اجملتمع املدين ،من خلل حلقات عمل لبناء القدرات وحمافل دولية مثل املنتدى احلضري العاملي،
وجلنة وضع املرأة ،واجلزء املتعلق بالتكامل من اجتماعات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،والدورة األوىل للجنة
التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثال ).
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 - 26وواصل الفريق االستشاري املعين بالقضايا اجلنسانية عقد اجتماعاته بصورة إلكرتونية وبصفة منتظمة،
مبا يف ذلك مع املدير التنفيذي أثناء الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،وأسدى مشورة تستهدف حتسني
مراعاة املساواة بني اجلنسني يف موئل األمم املتحدة.
هاء  -القرار  - 1/42متابعة التنمية المستدامة من خالل السياسات الحضرية الوطنية
 - 21استجابةا للقرار  ،2/32وضع موئل األمم املتحدة إطارا للسياسات احلضرية الوطنية يُهتدى به يف
استحداث سياسات حضرية وطنية يف أكثر من  71بلدان من بينها أوغندا وجنوب السودان ورواندا وزامبيا
والفلبني ومصر وملوي ومنغوليا والكامريون وكولومبيا.
 - 28وجيسد اإلطار النهج الذي يتبعه موئل األمم املتحدة ويركز على ثلث دعائم رئيسية إلجراء تشخيص
متايزي ومرتب األولويات للسياسات احلضرية الوطنية ،وهذه الدعائم هي :التشريعات والقواعد واللوائح؛
والتخطيط والتصميم احلضريني؛ واالقتصاد احلضري واخلطط املالية .وعلوة على ذلكُ ،وضعت منهجية إلجراء
تشخيصات للسياسات احلضرية الوطنية.
 - 22كما أنشأ موئل األمم املتحدة قاعدة بيانات عن السياسات احلضرية الوطنية حتدد البلدان اليت لديها
سياسة حضرية وطنية (مت حتديد أكثر من  36بلدا) ،ومرحلة تطورها ،وموطن تركيز السياسة ،والوكالة القائدة،
والوثائق املرجعية .وقد مت تشاطر واستخدام قاعدة البيانات ،اليت سيتواصل توسيع نطاقها ،مع البلدان اليت
تعكف على وضع هذه السياسات .ومت أيض ا تقييم السياسات احلضرية الوطنية بغية بناء دعم للسياسات قائم
على األدلة ،واستخلص الدروس املستفادة من املمارسات اجليدة والواعدة.
 - 21وعلى املستوى القطري ،نفذ موئل األمم املتحدة ،من خلل مكاتبه اإلقليمية ،أنشطة لدعم
السياسات احلضرية الوطنية يف كل من أوغندا وبابوا غينيا اجلديدة وباكستان وبنغلديش وتايلند ومجهورية الو
الدميقراطية الشعبية وجنوب السودان ورواندا وزامبيا وسري النكا والفلبني وفييت نام والكامريون وكمبوديا
وكولومبيا ومصر وملوي ومنغوليا وميامنار ونيبال ونيجرييا وهاييت .وتراوحت أنشطة الدعم بني استخدام إطار
تشخيص السياسات احلضرية الوطنية ،مرورا بصياغة سياسات حضرية وطنية ،وانتهاء بإدراج املسائل املتصلة
بالسياسات احلضرية الوطنية يف السياسات املتصلة بتغري املناخ.
 - 27وواصل موئل األمم املتحدة االستجابة لطلبات املدن والدول األعضاء عن طريق توفري خدمات
استشارية ووضع مشاريع ميدانية .وتَواصل العمل بشأن استحداث توسعات خمططة للمدن مع مدن يف بلدان
من بينها زامبيا والفلبني وكولومبيا وكينيا وموزامبيق .كما اشرتكت يف أعمال التخطيط مد ٌن جديدة يف جنوب
أفريقيا ورواندا وفييت نام ومصر واململكة العربية السعودية .وعملا على االستجابة هلذه الطلبات ،أنشأ موئل
األمم املتحدة خمترب التخطيط والتصميم احلضريني (انظر الفقرتني  72و 72أعله) لتقدمي خدمات ختطيطية
ولدعم مشاريع التخطيط الداخلية.
 - 23ويعد العمل املتصل بالسياسات احلضرية الوطنية عنصرا متكينيا رئيسيا للنهج ذي املسارات الثلثة املتبع
يف جمال التحضر املستدام ،ويُ َش َّجع جملس اإلدارة على النظر يف اختاذ تدابري إضافية ميكن أن تضمن تلبية ما
يرتبط هبذا القرار من احتياجات من املوارد يف األجل الطويل.
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واو  -القرار  - 6/42دعم العمل الرامي إلى إيجاد مدن أكثر أماناً
 - 22استجابةا للقرار  ،6/32واصلت الشبكة العاملية للمدن األكثر أمانا دعم وضع سياسات وبرامج ذات
صلة يف بلدان خمتلفة .ويف آب/أغسطس  3172متت املوافقة ،يف منطقة الدول العربية ،على مشروع للمدن
األكثر أمانا خيدم ثلث مدن عراقية خارجة من النزاع هي أربيل والبصرة والعمارة ،مبا يستكمل التنفيذ اجلاري
للمشروع يف مدينة السليمانية .ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادي ،طَور موئل األمم املتحدة برجمته املشرتكة مع
منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن مشروع املدن الصديقة واألكثر
ووسعت املنظمة من نطاق عمليتها،
أمانا يف الفلبني ،وهي أحد مثانية بلدان ينفذ فيها املشروع بصفة جتريبيةَ .
بفضل متويل من اليونيسيف ،فأضافت إىل الربنامج الوحدات احلكومية احمللية اليت تضررت من إعصار هايان.
وجيري تنفيذ املشروع بتنسيق وثيق مع احتاد املدن الفلبيين .ويف منطقيت أمريكا اللتينية وأفريقيا ،قدم موئل األمم
املتحدة مشورة تقنية إىل األرجنتني وباراغواي وجنوب أفريقيا وشيلي وكينيا بشأن إدراج اتفاقات تتصل بربامج
قطرية مماثلة يف إطار الشبكة العاملية للمدن األكثر أمانا.
 - 22وواصل برنامج املدن األكثر أمانا املشاركة يف مبادرات متنوعة مشرتكة بني الوكاالت من أجل
استكشاف علقات تكميلية فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية املطبقة على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن
املدن األكثر أمانا يف إطار والية كل وكالة ،وخاصة مع اليونيسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،من خلل اتفاق
للربجمة املشرتكة بشأن املدن األكثر أمان ا للنساء والفتيات؛ ومع مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السلح ،من
خلل العمل املنسق بشأن األسلحة الصغرية وخاصة بشأن مبادئه التوجيهية املتعلقة بكيفية إنشاء مناطق خالية
من األسلحة الصغرية؛ ومع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن معايري وقواعد األمم املتحدة
املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
 - 22ويدخل برنامج املدن األكثر أمانا اآلن فرتة انتقالية ،يُنتظر أن يُطََّور خلهلا يف ضوء الدروس املستفادة.
وسيجري قيادة هذا الربنامج وتنفيذه من جانب املكاتب اإلقليمية إىل حد كبري ،بدعم تقين من املقر.
زاي  -القرار  - 7/42جعل األحياء الفقيرة جزءا من التاريخ :التحدي العالمي
 - 26يف القرار  ،1/32دعا جملس اإلدارة الدول األعضاء إىل تنفيذ املبادئ العاملية لتحسني أحوال األحياء
الفقرية ومنع نشوئها ،اليت وضعها موئل األمم املتحدة يف أعقاب املؤمتر الدويل املعين مبوضوع ’’جعل األحياء
الفقرية جزءا من التاريخ :التحدي العاملي لعام  ،‘‘3171الذي ُعقد يف الرباط يف تشرين الثاين/نوفمرب .3173
وقد وقع ثلثون بلدا مذكرة تفاهم تؤيد املبادئ وتلتزم بتنفيذ استعراضات السياسات واسرتاتيجيات للرتقاء
باألحياء الفقرية ومنع نشوئها على نطاق املدن.
وصمم موئل األمم املتحدة مبادئ توجيهية إلنشاء أفرقة جمتمعية جيري متكينها لتصميم وإدارة وتنفيذ
َ - 21
مشاريع تشاركية للرتقاء باألحياء الفقرية ،تساندها األفرقة القطرية لألمم املتحدة ويقدم موئل األمم املتحدة
دعما تقني ا هلا.
 - 28ومن خلل األنشطة الربناجمية ملوئل األمم املتحدة ،متكن حنو  721 111من سكان األحياء الفقرية
يف تسعة بلدان من ضمان حيازاهتم  ،واستثمرت احلكومة يف حتسني ظروف معيشتهم إىل جانب توفريها أنواعا
متنوعة من ضمان احليازة.
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 - 22وعلوة على ذلك ،عمل موئل األمم املتحدة مع احلكومات على املشاركة يف متويل األنشطة الربناجمية
على املستوى القطري .فقدم  72بلدا أمواالا إىل موئل األمم املتحدة لتنفيذ الربنامج .وأنشأ عدد من البلدان
خطوط ميزانية حملية ووطنية ،تُزود مبخصصات سنوية من امليزانية ،لصاحل األنشطة التشاركية املتصلة باالرتقاء
باألحياء الفقرية ومنع نشوئها.
 - 61ويف موازاة هذا ،يعكف برنامج موئل األمم املتحدة التشاركي للرتقاء باألحياء الفقرية ،والشبكة العاملية
لوسائل استغلل األراضي ،على وضع مبادئ توجيهية للرتقاء باألحياء الفقرية من خلل إعادة تنظيم األراضي
بصورة تشاركية ،ومعاجلة املسائل املتعلقة بعمليات بتسوية أوضاع األراضي وإضفاء القيمة عليها وإعادة
ختصيصها .وستطبق هذه املبادئ التوجيهية بصورة جتريبية يف رواندا وغانا وفيجي وكولومبيا وناميبيا ،وهي بلدان
كانت قد شاركت يف استحداث األداة لضمان أن تُلئِم جيدا السياقات القطرية املختلفة.
 - 67وكانت املوارد اليت قدمت لتنفيذ العمل الذي استهل استجابة هلذا القرار حمدودة ،ويُ َش ِّجع املدير
التنفيذي جملس اإلدارة على النظر يف وسائل لتعزيز العمل املتصل باإلسكان وترقية األحياء الفقرية.
حاء  -القرار  - 8/42الدعم التقني اإلقليمي في اإلسكان المستدام والتنمية الحضرية ،بما في ذلك المنتدى
الوزاري للدول العربية المعني باإلسكان والتنمية الحضرية
 - 63يف الفقرة  3من القرار  ،8/32طلب جملس اإلدارة إىل املدير التنفيذي توسيع نطاق الدعم الذي
يقدمه إىل املكاتب اإلقليمية واملواضيعية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ليشمل دعم املنتديات
اإلقليمية ،مبا يف ذلك املنتدى الوزاري للدول العربية املعين باإلسكان والتنمية احلضرية ،والعمل معها بشكل وثيق
لتحقيق أهداف جدول أعمال املوئل.
 - 62واستجابةا لذلك ،أعد موئل األمم املتحدة ،من خلل مكتبه اإلقليمي للدول العربية ،مشروع مذكرة
مفاهيمية يف كانون األول/ديسمرب  3172تشكل أساسا للمشاورات بشأن إنشاء منتدى عريب لإلسكان
والتنمية احلضرية .وتعكف جامعة الدول العربية على عملية إنشاء املنتدى ،ومن املنتظر أن يعقد املنتدى
االجتماع األول خلل النصف الثاين من عام .3172
 - 62وسيكون املنتدى ،وفق ا للتصور الراهن له ،حمفلا تقني ا وستعقد اجتماعاته كل سنتني بالتناوب مع املؤمتر
العلمي العريب .وألغراض املتابعة ،من املتوخى أيض ا أن تعقد اجتماعات املنتدى واملؤمتر فور انتهاء اجتماعات
اجمللس الوزاري العريب اليت تعقد بصفة سنوية.
 - 62ويتصور أن يكون االجتماع األول للمنتدى خطوة هامة يف األعمال التحضريية العربية للموئل الثال ،
وسيوفر فرصة لتحديد االجتاهات اإلقليمية واملسائل والشواغل اآلخذة يف الظهور ولتقدمي اقرتاحات بشأن
مستقبل التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية يف املنطقة.
طاء  -القرار  - 2/42االستراتيجيات اإلسكانية الوطنية والمحلية الجامعة الرامية إلى تحقيق انتقال نوعي في
االستراتيجية العالمية لإلسكان
 - 66واصل موئل األمم املتحدة ،يف متابعته للقرار  ،2/32االستجابة الحتياجات الدول األعضاء بتقدمي
خدمات استشارية ،وإقامة مشاريع ،ودعم الطلبات املقدمة من احلكومات الوطنية واحمللية ملعاجلة التحديات
الراهنة يف جمال توفري اإلسكان.
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 - 61وقُدمت خدمات استشارية إىل بوروندي ورواندا ومصر وملوي ونيجرييا وهاييت ،وقدمت هذه
اخلدمات إىل رواندا يف سياق برنامج حتقيق التنمية احلضرية املستدامة .ومت االنتهاء من ملخصات اإلسكان
ووضع موئل
الوطنية للسلفادور وليربيا واستهل العمل يف ملخصات اإلسكان الوطنية اخلاصة بغيانا وليسوتوَ .
األمم املتحدة مواد معيارية ،تشمل توثيق ا للممارسات اجليدة واملبادئ التوجيهية ،لدعم رامسي السياسات يف
استحداث سياسات ملئمة يف جمال اإلسكان وترقية األحياء الفقرية.
 - 68وواصل موئل األمم املتحدة تعاونه مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،برعاية برنامج األمم
املتحدة للحقوق يف اإلسكان .ونُشرت نسخة معدلة من صحيفة الوقائع املشرتكة بني موئل األمم املتحدة
ووزعت على نطاق واسع ،شأهنا
ومفوضية حقوق اإلنسان بشأن عمليات اإلخلء القسري (رقم ُ )25/Rev.1
شأن الكتيب املعنون ’’تقييم أثر عمليات اإلخلء القسري‘‘ .كما عمل موئل األمم املتحدة يف ارتباط وثيق مع
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف سكن الئق كعنصر من العناصر املكونة للحق يف مستوى معيشي
مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق ،وذلك يف جماالت االهتمام املشرتك ،وبدأ حبوثا بشأن جمالني
مواضيعيني مها :األشخاص ذوو اإلعاقة والتشرد.
 - 62وكانت املوارد اليت ُوفرت للضطلع بالعمل الرامي للستجابة هلذا القرار حمدودة ،واملدير التنفيذي
يُشجع جملس اإلدارة على النظر يف سبل تعزيز العمل املتصل باإلسكان.

ياء  -القرار  - 51/42التحضر والتنمية الحضرية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 4151

 - 11استجابة للقرار  ،71/32قدم موئل األمم املتحدة معلومات إىل احلكومات ومؤسسات األمم املتحدة
وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن دور التحضر يف التنمية املستدامة ،ضمان ا ألن ينعكس التحضر املستدام
بشكل سليم يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172وكذلك يف أهداف التنمية املستدامة.
 - 17وواصل موئل األمم املتحدة املشاركة يف أعمال فرقة عمل منظومة األمم املتحدة املعنية خبطة األمم
املتحدة للتنمية ملا بعد عام  3172وفريقها العامل املعين بالرصد واملؤشرات .وقدم موئل األمم املتحدة أيضا
مسامهات بشأن التحضر املستدام يف أعمال فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد
عام  .3172وشارك يف فريق الدعم التقين التابع للفريق العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة.
وشارك كذلك يف أنشطة الفريق املواضيعي املعين باملدن املستدامة التابع لشبكة األمم املتحدة حللول التنمية
املستدامة ،وفرقة العمل العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية التابعة ملنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة،
وحتالف كومونيتاس من أجل املدن واملناطق املستدامة.
 - 13وبعد أكثر من عام من النقاش والتفاوض ،اعتمد الفريق العامل املفتوح العضوية بدون تصويت يف 72
متوز/يوليه  ،3172يف جلسته الثالثة عشرة واألخرية ،اقرتاح ا بشأن أهداف وغايات التنمية املستدامة ،كان
اهلدف  77منها هو ’’دعم املدن واملستوطنات البشرية وبناؤها على أسس شاملة ،وآمنة ،وقابلة للتكيف
ومستدامة‘‘ (انظر  A/68/970و.)Corr.1
 - 12ويعاجل عدد من األهداف املقرتحة األخرى ،من بينها األهداف اليت تتناول مسائل األغذية واملياه
والطاقة والفقر والعمالة والبنية التحتية ،عددا من املسائل املرتبطة باملدن كان كثري منها قد اُقرتح يف
الوثيقة التجميعية املعدلة اليت أعدها موئل األمم املتحدة بشأن املدن واملستوطنات البشرية املستدامة
يف أهداف التنمية املستدامة املؤرخ  31كانون األول/ديسمرب ( 3172والوثيقة متاحة يف املوقع التايل:
.)http://sustainabledevelopment.un.org
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 - 12وقررت اجلمعية العامة ،مبوجب قرارها ’’ ،212/68أن يُتخذ اقرتاح الفريق العامل املفتوح العضوية
أساس ا إلدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172مع التسليم بأنه سيُنظر أيض ا يف
مدخلت أخرى يف عملية التفاوض احلكومية الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة‘‘.
كاف  -القرار  - 55/42تعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خالل إيجاد فرص اقتصادية أفضل للجميع ،مع
اإلشارة بصورة خاصة إلى الشباب والبعد الجنساني
 - 12استجابةا للقرار  ،77/32ساند موئل األمم املتحدة عددا من احلكومات احمللية واإلقليمية ،يف أفريقيا
وأمريكا اللتينية وآسيا ،بأدوات واسرتاتيجيات للتنمية االقتصادية احمللية .ومن ذلك مثلا ،أن موئل األمم
املتحدة قد ساعد مقاطعة كيامبو يف كينيا وبلدية نامبوال يف موزامبيق على حتديد سبل يستطيعان هبا توليد مزيد
من الدخل من املوارد اخلاصة هبما .وقُدمت مشورة تقنية إىل مدن إيلويلو وكاغايان دي أورو وسيلي يف الفلبني
من أجل وضع خطط للتمويل العام للتوسعات املخططة للمدن.
 - 16وأُجري تقييم لفرص استخدام اسرتاتيجيات التمويل القائمة على األراضي لصاحل مدن ثانوية يف رواندا،
وعرضت النتائج يف التقرير املتعلق بتشخيص السياسات احلضرية الوطنية لذلك البلد .وقُدمت مساعدة إىل وزارة
ُ
البنية التحتية يف وضع إطار جديد للسياسة الوطنية املتعلقة بالتمويل القائم على األراضي يف املدن .وباإلضافة
إىل ذلك ،جيري استحداث طاقم أدوات بشأن كيفية تنفيذ أدوات التمويل القائم على األراضي ،وخاصة تقاسم
قيمة األراضي.
 - 11وقَدم صندوق الشباب احلضري التابع ملوئل األمم املتحدة منح ا وصلت قيمتها اإلمجالية إىل
 222 722دوالرا إىل  23منظمة شباب ( 78يف أفريقيا ،و 71يف أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكارييب،
و 72يف آسيا واحمليط اهلادي ،و 2يف الدول العربية) .وظل التدريب يشكل جزءا ال يتجزأ من أنشطة صندوق
الشباب احلضري ،من أجل دعم املستفيدين يف إدارة مشاريعهم بصورة فعالة.
 - 18ويف شباط/فرباير  ،3172أَطلق صندوق الشباب برناجما توجيهيا للتعلم اإللكرتوين من أجل مساعدة
خنبة من منظمات الشباب على أن تنفذ مشاريعها وتستكملها بصورة ناجحة .وعلوة على ذلك ،أُنتج يف عام
 3172دليلن أحدمها عن التمويل البلدي املراعي للمنظور اجلنساين ،واآلخر عن االقتصاد احلضري املراعي
للمنظور اجلنساين.
الم  -القرار  - 54/42الشباب والتنمية الحضرية المستدامة
 - 12استجابةا للقرار  ،73/32اتبع موئل األمم املتحدة هنجا استيعابيا ذا مسارين من أجل تعزيز مشاركة
الشباب يف التنمية احلضرية املستدامة ،وشجع املبادرات الرامية إىل متكني الشبان والشابات من خلل أنشطة
معيارية وتنفيذية سواء بسواء.
 - 81واستمرت فروع ووحدات موئل األمم املتحدة يف إدراج الشباب يف سياسات املنظمة ،مبا يف ذلك من
خلل استعراض وثائق اسرتاتيجية وبرناجمية مثل خطة العمل املتعلقة بتعميم مراعاة البعد اجلنساين.
 - 87واستمر اجمللس االستشاري للشباب ،املؤلف من عدد متساو من الشبان والشابات ،يف إسداء املشورة
إىل موئل األمم املتحدة بشأن كيفية إشراك الشباب على حنو أفضل يف حتقيق االستدامة احلضرية.

14

HSP/GC/25/2

 - 83وقام موئل األمم املتحدة بدور قيادي يف تعميم مراعاة الشباب على نطاق منظومة األمم املتحدة من
خلل شبكة النهوض بالشباب املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة وخطة العمل املتعلقة بالشباب على نطاق
منظومة األمم املتحدة ،اليت اعتمدها جملس الرؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيق.
 - 82وخصص موئل األمم املتحدة ،بدعم من حكومة النرويج ،منحا من صندوق الشباب احلضري يف عام
 3172ملساندة مشاريع تقودها الشابات .وساعدت هذه املشاريع ،إىل جانب مشاريع مماثلة متول منذ عام
 ،3112على توسيع قاعدة املعارف املتعلقة بالتحديات والفرص املاثلة أمام شابات احلضر ،اليت سينتفع هبا
لدى وضع الربامج واملشاريع املقبلة يف هذا الصدد.
 - 82وواصل موئل األمم املتحدة الرتكيز على املسائل االقتصادية اليت تؤثر على الشباب ،وحتديدا عن طريق
التشارك مع احلكومات احمللية لتحسني سبل كسب العيش وإجياد فرص عمل للشباب بتوفري تدريب يف مراكز
جامعة .وساندت حكومة رواندا التوسع يف التدريب املؤهل لفرص العمل بتطبيق منوذج مركز كيغايل اجلامع يف
 27مقاطعة يف البلد.
 - 82وتعاون موئل األمم املتحدة مع بعض الشركاء يف توثيق عملية استخدام اخلرائط اجملتمعية يف جمال
التخطيط .وأسهم هذا يف البحوث املتعلقة بالشباب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واحلوكمة ،ويتواصل
تطوير احلوكمة لتصبح منوذجا للحوكمة املتعددة املستويات .كما استحدث موئل األمم املتحدة حلوالا
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واأللعاب ،وذلك من أجل اجتذاب انتباه الشباب ،باستخدام ألعاب كلعبة
’’ماينكرافت‘‘ مثلا ،للمشاركة يف ختطيط وإنشاء املراكز اجلامعة يف نيجرييا.
ميم  -القرار  -53/42األنشطة القطرية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 86استجابةا للقرار  ،72/32ومتاشيا مع االسرتاتيجية التنفيذية للخطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة
 ،3172-3172أُعدت اسرتاتيجيات تنفيذية إقليمية تركز بوجه خاص على دور وثائق الربامج القطرية للموئل.
واستحدث موئل األمم املتحدة منوذجا جديدا للجيل املقبل من هذه الوثائق يرمي إىل حتقيق التكامل بني
البعدين املعياري والتنفيذي يف عمل موئل األمم املتحدة مع مراعاة أمناط التنفيذ اآلخذة يف الظهور على املستوى
الوطين ،وخاصة َهنج وحدة العمل يف األمم املتحدة.
 - 81ومت االرتقاء بدور املكاتب اإلقليمية والقطرية يف جماالت رئيسية ،تشمل القيام مببادرات ،وحتديد
األولويات ،واختيار مخسة ’’بلدان‘‘ على األقل يف كل منطقة جيري الرتكيز عليها فيما خيص االنتفاع من اجليل
اجلديد من وثائق الربامج القطرية للموئل .وفيما يتعلق بنَهج وحدة العمل يف األمم املتحدة وأطر عمل األمم
املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،جرى تعزيز التنسيق داخل موئل األمم املتحدة من خلل إنشاء فرقة عمل معنية
بالتنسيق تابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل إجياد تآزر على نطاق املنظومة دعم ا لعملية اإلصلح
امللئم لألغراض املتوخاة داخل األمم املتحدة ككل ،وضمان أن يظل موئل األمم املتحدة نشط ا ومتجاوب ا مع
املطالب اجلديدة اليت تقدمها الدول األعضاء على املستوى القطري.
 - 88ويواصل موئل األمم املتحدة إيلء اهتمام خاص لتعزيز الشعور الوطين بتملك براجمه .وسيُعجل موئل
األمم املتحدة استخدام وثائق الربامج القطرية للموئل ويزيد من تركيزها كي تبني التحديات الرئيسية املصادفة يف
القطاع احلضري ،ويستعرض السياسات احلضرية القائمة ،ويربز االحتياجات واألولويات املتعلقة بالتنمية احلضرية
املستدامة .وستُشجع وثائق الربامج القطرية للموئل وتيسر التنفيذ وتعزز التنسيق بني الوكاالت من خلل مديري
برامج موئل األمم املتحدة حيثما أمكن .وسيُ ْك َفل قيام احلكومات بدور أقوى يف وضع الربامج واملشاريع.
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نون  -القرار  - 52/42المساهمات في العملية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة الثالث المعني باإلسكان
والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) ودعمها
 - 82وفقا لقراري اجلمعية العامة  311/66و ،376/61تداول جملس إدارة موئل األمم املتحدة يف دورته
الرابعة والعشرين بشأن أفضل الطرق للمسامهة يف العملية التحضريية للموئل الثال ودعمها بأحسن الوسائل
وأكثرها مشوالا وكفاءة وفعالية ،وبشأن الشروع يف العمل وفقا لذلك.
 - 21ومنذ ذلك احلني ،اعتمدت اجلمعية العامة القرارين  322/68و ،336/62اللذين قررت فيهما أن
يُعقد املؤمتر يف كيتو يف األسبوع الذي يبدأ يف  71تشرين األول/أكتوبر  .3176وقررت أيض ا أن تعقد الدورة
الثالثة للجنة التحضريية يف إندونيسيا يف متوز/يوليه .3176
 - 27ويف القرار  ،336/62شددت اجلمعية العامة على ضرورة التنسيق الفعال بني العملية التحضريية
للمؤمتر واالستعدادات ملؤمتر القمة املقرر عقده يف أيلول/سبتمرب  3172بغرض اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام
 ،3172وذلك من أجل تعزيز االتساق والتقليل من تكرار اجلهود إىل أدىن حد .وشجعت أيضا الدول
األعضاء على املشاركة يف اللجنة التحضريية وعلى مواصلة إيلء االعتبار الواجب على مجيع املستويات إىل
اخلطة احلضرية اجلديدة وااللتزام برسم معاملها مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
 - 23ويف الدورة األوىل للجنة التحضريية ،اليت عقدت يف نيويورك يف  71و 78أيلول/سبتمرب  ،3172قدم
األمني العام للمؤمتر تقريرا عن التقدم احملرز حىت تارخيه يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات
البشرية (املوئل الثاين) وحتديد التحديات اجلديدة والناشئة على صعيد التنمية احلضرية املستدامة
( .)A/CONF.226/PC.1/5وقدم األمني العام أيض ا تقريرا عن األعمال التحضريية للموئل الثال
( )A/CONF.226/PC.1/4تضمن وصف ا لألنشطة املنفذة على كل من املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي يف عام
 3172وحىت أيلول/سبتمرب  ،3172ومعلومات إضافية عن األنشطة املقرتح تنفيذها من عام  3172حىت عام
 3176يف أربعة جماالت هي :املعرفة ،واملشاركة ،والسياسات ،والعمليات.
 - 22ويف القرار  ،72/32طلب جملس اإلدارة إىل األمني العام للمؤمتر أن يقدم ’’ورقة تفكري‘‘ مستوفاة عن
مستقبل التحضر واملستوطنات البشرية املستدامة والتنمية احلضرية .وقد أعد موئل األمم املتحدة هذه الورقة
وقدمها إىل جلنة املمثلني الدائمني ووزعها على سائر مؤسسات األمم املتحدة إلبداء تعليقات عليها وتقدمي
مسامهات أخرى بشأهنا .وقد اسرتشدت التقارير املقدمة إىل اللجنة التحضريية يف دورهتا األوىل للشروع يف
األعمال التحضريية الرمسية للموئل الثال مبسامهات جملس اإلدارة املشار إليها يف القرار  72/32ويف قرارات
اجلمعية العامة ذات الصلة.
 - 22واستجابة للفقرة ( 3د) من القرار  ،72/32أُرسلت املبادئ التوجيهية املقرتحة والشكل املقرتح إلعداد
التقارير الوطنية إىل الدول األعضاء يف شباط/فرباير  .3172ووفق ا للطلب الوارد يف الفقرة  2من القرارُ ،وزعت
هذه املبادئ التوجيهية ،إىل جانب دليل أعد يف وقت أسبق عن إنشاء أو تعزيز جلان املوئل الوطنية ،على مجيع
احلكومات يف كانون الثاين/يناير  ،3172مما أتاح البدء يف إعداد التقارير الوطنية للموئل الثال .
 - 22واستجابةا للفقرة  2من القرار  ،72/32ومتاشيا مع الفقرة  77من القرار  376/61والفقرة  2من قرار
اجلمعية العامة  ،322/68جيري إعداد التقارير اإلقليمية باالستناد إىل التقارير الوطنية وإىل املعارف واملوارد
والبيانات املتاحة بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ومع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية
األخرى ذات الصلة.
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 - 26ووفق ا للفقرة  2من قرار اجلمعية العامة  311/66والفقرة  1من القرار  ،72/32قدمت الدورة السابعة
للمنتدى احلضري العاملي ،اليت عقدت يف مديلني بكولومبيا يف الفرتة من  2إىل  77نيسان/أبريل ،3172
مسامهة مهمة يف األعمال التحضريية للموئل الثال بعقد اجتماعات وإجراء مناقشات مركزة بشأن املؤمتر.
وحضر املنتدى ،الذي ركز على موضوع ’’اإلنصاف احلضري يف التنمية :مدن من أجل احلياة‘‘ ،أكثر من
 33 111شخص ينتمون إىل  723بلدا .وكان غرض املنتدى يتمثل يف حتسني املعرفة اجلماعية ،والنهوض
بالتعاون والتنسيق ،وإذكاء الوعي بالتنمية احلضرية املستدامة.
 - 21ويف إطار تنفيذ الفقرة  2من القرار ُ ،72/32عقدت اجتماعات احلملة احلضرية العاملية من أجل
تيسري عملية التشاور بني أصحاب املصلحة وحتقيق توافق يف اآلراء بينهم ،وكذلك من أجل حتديد ومجع
املمارسات اجليدة اليت ميكن أن تسهم يف جدول األعمال احلضري اجلديد وأن تدعم احلملت احلضرية الوطنية
وعقد
وأنشطتها املتعلقة باالتصال والتوعية اليت استهلت لإلسهام يف األعمال التحضريية الوطنية للموئل الثال ُ .
اجتماع ملخيم املفكرين احلضريني بشأن موضوع ’’املدينة اليت حنتاج إليها‘‘ يف كاسريتا بإيطاليا يف الفرتة من 72
إىل  78تشرين األول/أكتوبر  3172أثناء االحتفال بشهر تشرين األول/أكتوبر احلضري.
 - 28ويف 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 هيئات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك الوكاالت
املتخصصة واملؤسسات املالية الدولية ،من املشاركة واملسامهة الفعالتني يف مجيع مراحل العملية التحضريية ويف
املؤمتر ذاته.
 - 22ويف أعقاب املناقشات اليت دارت على هامش اجلزء الرفيع املستوى من دورة اجمللس االقتصادي
واالجتماعي لعام  ،3172اُتفق على إنشاء جلنة تنسيق لألمم املتحدة مشرتكة بني الوكاالت معنية باملوئل
وعقدت اجتماعات حتضريية أخرى يف نيويورك يف  31تشرين الثاين/نوفمرب  3172وخلل الدورة
الثال ُ .
السابعة للمنتدى احلضري العاملي .وعقد اجتماع تشاوري مفتوح أثناء الدورة األوىل للجنة التحضريية .وعقد
االجتماع األول لفريق عمل األمم املتحدة املعين باملوئل الثال يف كانون الثاين/يناير .3172
 - 711ويف إطار اجلهود الرامية إىل ضمان املشاركة الفعالة للشركاء ،شددت اجلمعية العامة يف قرارها
 ،336/62على أمهية مشاركة مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة ،مبا فيها السلطات احمللية ،على نطاق
واسع يف النهوض بالتوسع احلضري املستدام واملستوطنات املستدامة ،وأهابت بالدول األعضاء أن تضمن
مشاركة احلكومات احمللية ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين مشاركةا فعالة يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه.
 - 717ويف القرار نفسه ،قررت اجلمعية العامة أنه جيب على اجملموعات الرئيسية واملنظمات غري احلكومية ذات
املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي وتلك املعتمدة لدى املوئل الثاين ومؤمتر القمة املزمع
تسجل أمساءها من أجل املشاركة
عقده يف أيلول/سبتمرب  3172العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  ،3172أن ِّ
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 ويف االجتماعات التحضريية ،وفقا لألحكام الواردة يف اجلزء السابع من قرار اجمللس  27/7226املؤرخ
 32متوز/يوليه  ،7226رهنا مبوافقة اللجنة التحضريية يف جلستها العامة ،وأنه ينبغي هلذا القرار أن يُتخذ بتوافق
اآلراء مع االحرتام التام لألحكام الواردة يف املادة  21من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس.

17

HSP/GC/25/2

 - 713وأخريا ،ومتاشي ا مع الشرط القاضي بأن تقدم املدخلت إىل العملية التحضريية للمؤمتر وأن يوفر هلا
الدعم على أكمل وجه من حي الشمول والكفاءة والفعالية والتحسن ،ستستخدم أمانة املوئل الثال
تكنولوجيات جديدة وهنج ا مبتكرة إلدارة املعارف من أجل تيسري نشر األدوات واملنهجيات وتعزيز بناء
القدرات.
 - 712وقد دخل الصندوق االستئماين حيز التشغيل الكامل وهو يدار وفقا للنظام املايل والقواعد املالية لألمم
املتحدة ( )ST/SGB/2013/4واإلجراءات املبينة يف التعميم اإلداري بشأن الصناديق االستئمانية العامة
( .)ST/AI/284وحىت تارخيه ،تلقى املوئل الثال وأكد موارد قدرها  211مليني دوالر ( 317مليون دوالر من
امليزانية العادية لفرتة السنتني  ،3172-3172و 717مليون دوالر من ميزانية خدمات املؤمترات ،و 312مليون
دوالر من موارد من خارج امليزانية).
 - 712وساهم موئل األمم املتحدة مبوظفني يف أمانة املوئل الثال من خلل إعارة املنسق (دوام كامل)
واملساعد اخلاص لألمني العام للمؤمتر (نصف دوام) .وساهم أيض ا بتقدمي دعم إداري إىل األمانة ،يشمل إتاحة
الوصول إىل اإلنرتنت.
 - 712ومتاشيا مع الفقرة  72من القرار  72/32وكذلك الفقرة  73من قرار اجلمعية العامة ،336/62
تُ َش َّجع الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية والثنائية وكذلك القطاع اخلاص واملؤسسات املالية وغريها من
اجلهات املاحنة القادرة على مواصلة دعم األعمال التحضريية للموئل الثال اجلارية على كل من الصعيد الوطين
واإلقليمي والعاملي على القيام بذلك بالتربع للصندوق االستئماين للموئل الثال  ،وعلى دعم مشاركة ممثلي
البلدان النامية يف اجتماعات اللجنة التحضريية املرتقبة.
بثبات يف مسارها إلجناز وثيقة ختامية موجزة ومركزة وقابلة

 - 716ومتضي عملية التحضري للموئل الثال
للتنفيذ.
_____________
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