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نَتويب 32 - 71 ،نيسان/أبريل 3172

مشروع محضر أعمال مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته
الخامسة والعشرين
أوالً  -تنظيم أعمال الدورة (البنود  4-1من جدول األعمال)
ألف  -افتتاح الدورة
 - 7افتتح الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
مقرر الدورة الرابعة والعشرين للمجلس يف الساعة  9/72صباح يوم اجلمعة ادلوافق
ادلتحدة) فرانز ماريو (أدلانيا)ِّ ،
 71نيسان/أبريل .3172
 - 3والتزم رللس اإلدارة الصمت دلدة دقيقة واحدة تأبينياً لذكرى أولئك األشخاص الذين فقدوا أرواحهم
يف اذلجوم اإلرىايب على كلية غاريسا اجلامعية يوم  3نيسان/أبريل .3172
 - 2وأدىل ببيانات افتتاحية كل من ساىلو  -ورك زيودي ،ادلديرة العامة دلكتب األمم ادلتحدة يف نَتويب،
اليت تلت بياناً بالنيابة عن األمُت العام ،وأكيم شتاينر ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،وجون
كلوس ،ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة ،وأىورو كينياتا ،رئيس مجهورية كينيا.
 - 4وذكرت ادلديرة العامة يف بياهنا أن سنة  3172تعترب سنة ذات أمهية كبَتة بالنسبة لألمم ادلتحدة:
فادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية سيعقد يف أديس أبابا يف سبوز/يوليو؛ ومؤسبر القمة العتماد خطة التنمية دلا
بعد عام  3172سيعقد يف نيويورك يف شهر أيلول/سبتمرب؛ وستحل الذكرى السبعون إلنشاء األمم ادلتحدة يف
تغَت ادلناخ
تشرين األول/أكتوبر ،والدورة احلادية والعشرون دلؤسبر األطراف يف اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن ر
ستعقد يف باريس يف كانون األول/ديسمرب .ودلوئل األمم ادلتحدة إسهام ىام للغاية يف مجيع تلك ادلبادرات.
ويؤدي مكتب األمم ادلتحدة يف نَتويب دوراً ىاماً يف اجلهود ادلبذولة إلصالح العمليات وزيادة الفاعلية .ويف
 7حزيران/يونيو ،ومتقدماً عن ادلقر الرئيسي يف نيويورك ،سيشارك ادلكتب وبرنامج البيئة وموئل األمم ادلتحدة يف
بدء تشغيل مشروع زبطيط موارد ادلؤسسات يف ادلشروع التجرييب لنظام أوموجا ،الذي سيعمل من خالل تبسيط
العمليات بتغيَت شكل الطريقة اليت تعمل هبا األمم ادلتحدة .إضافة إىل ذلك ،جيري استحداث منوذج عادلي
لتقدمي اخلدمات ،ومواصلة إحداث تغيَت يف الفعالية من حيث التكاليف باالستفادة من مشروع أوموجا وإدماج
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بعض ادلهام اإلدارية يف موقع واحد .وتعترب نَتويب خَت مكان حيث تضطلع بدور أساسي يف ىذا باعتبارىا مركز
العمل يف بلدان اجلنوب يف العامل.
 - 2ويف البيان الذي أدىل بو ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة قال إن برنامج البيئة وموئل األمم
ادلتحدة لديهما تاري طويل من العمل معاً ،استناداً إىل االعًتاف ادلتبادل بأمهية ادلسائل احلضرية ودبدى
لتغَت ادلناخ ،حيتاج اجملتمع
ترابطهما ،وبأمهية البيئة والتنمية ادلستدامة .وبغية وضع استجابة تعاونية وفعالة تصدياً ر
الدويل إىل التطلع باىتمام ضلو ادلدن .ورغم أن الناس من ادلناطق الريفية تنتقل إىل ادلناطق احلضرية لالستفادة من
اخلدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم ،مل تكن نوعية احلياة يف ادلدن دائماً أحسن بسبب مشاكل مثل
التلوث والنفايات وخطوط وصل النقل السيئة .ويف الواقع ،قد يكون لطابع عدم التخطيط والالنظام يف بعض
ادلدن أثره السيئ على رفاه وصحة الناس ،وحىت أنو يعمل على تقصَت العمر ادلتوقع ذلؤالء .إضافة إىل ذلك،
ال تستطيع اخلدمات العامة أن تواكب ادلعدل السريع لنمو السكان يف احلضر ،وىو ما ّأدى إىل ارتفاع باىظ يف
التكاليف.
 - 6واقًتح أن يعمل موئل األمم ادلتحدة وبرنامج البيئة معاً لالستفادة القصوى من قدراهتما التكميلية
ولتعظيم مواردمها هبدف االستجابة بشكل أفضل إىل احتياجات الدول األعضاء وتقدديها باعتبارىا ىيئة واحدة
لألمم ادلتحدة .وينبغي أيضاً أن يعمال معاً لتشكيل وإفادة جدول التنمية العادلية .و ِّ
سيشكل مؤسبر األمم ادلتحدة
ادلقرر عقده يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر  3176فرصة
لإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) َّ
لتغيَت التفكَت بشأن عملية التحضر .وقد أعلن برنامج البيئة عن تربع دببلغ  211 111دوالر من أجل ادلؤسبر
الذي يعترب شاىداً على دعمو ألنشطة موئل األمم ادلتحدة والروابط الوثيقة بُت ادلنظمتُت.
 - 1وقال إن البُعد البيئي للتحضر قد خرج من كونو فكراً جانبياً إىل كونو من االعتبارات األساسية.
فليست ادلسألة مسألة إنشاء مساحات خضراء يف ادلناطق احلضرية؛ وإمنا الفكرة ىي ضمان أن يعيش الناس
تغَت ادلناخ وجهود التكيرف معو بدالً من
حياة صحية أفضل يف مدن ذات كفاءة حبيث تساىم يف زبفيف أثر ر
تفاقم انبعاثات غازات االحتباس احلراري .ويعترب الوقت حامساً بالنسبة جلدول أعمال التنمية احلضرية ،فيما
يتعلق دبوئل األمم ادلتحدة وبأسرة األمم ادلتحدة بكاملها ،ويشعر برنامج البيئة بالفخر يف أن يرتفع إىل مستوى
التحدي.
 - 8وقال ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة يف بيانو إن ادلشاركُت يف ادلوئل الثالث سيقومون بتقييم تطور
األولُت ،ادلعقود أحدمها يف اسطنبول ،تركيا ،يف عام  ،7996والثاين يف
خطة التنمية احلضرية منذ انعقاد ادلؤسبرين َّ
فانكوفر ،كندا ،يف عام  ،7916باإلضافة إىل النظر يف مستقبل عملية التحضر .وقد كانت أىداف التنمية
لأللفية فتحاً رئيسياً يف توحيد اجملتمع الدويل ويف زبفيف ادلشاكل مثل الفقر ادلدقع وانعدام الصرف الصحي .ويف
سياق خطة التنمية دلا بعد عام  ،3172ويف أعقاب انعقاد مؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ينبغي تصور
تطلعات جديدة حبيث تكفل ادلساواة واالزدىار لسكان العامل .ومن ادلأمول فيو أن حيدث اتفاق عادلي ملزم
قانوناً يكون أساسياً بالنسبة للكرة األرضية وديكن الوصول إليو يف الدورة احلادية والعشرين دلؤسبر األطراف يف
تغَت ادلناخ .ويف ىذا الصدد ،حيتاج القطاع احلضري إىل زبفيض انبعاثاتو من
مؤسبر األمم ادلتحدة اإلطاري بشأن ر
غازات االحتباس احلراري ،اليت تصل إىل ضلو  11يف ادلائة من رلموع االنبعاثات العادلية ،ويف الوقت نفسو
ضمان احلصول على الطاقة بالنسبة ألولئك ادلوجودين يف العامل النامي .ويقًتح موئل األمم ادلتحدة مناذج
تغَت ادلناخ .وأكد على أمهية التفاؤل ووجود هنج
جديدة للتنمية احلضرية ادلستدامة ويقًتح أفكاراً جديدة دلكافحة ر
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اسًتاتيجي يتسم بالرؤية .وقال إن التحضر مصدر أساسي للتنمية؛ وأن النتائج اإلجيابية مثل االزدىار جيب أن
تتوازن أمام اآلثار اخلارجية السيئة مثل اكتظاظ حركة ادلرور والتلوث.
 - 9وأشار أيضاً إىل أنو خالل األربعُت سنة ادلاضية ،أصبح كثَت من البلدان اآلسيوية متحضراً بشكل
متزايد .ومع ذلك ،يف الوقت احلاضر ،سبر القارة األفريقية بعملية سريعة من التحضر .وكون الكثَت من الناس
ينتقلون إىل ادلدن يف البلدان ذات الدخل ادلنخفض للفرد ،إمنا خيلقون ربديات وإمكانيات كبَتة أمام التنمية
ادلستدامة .ومن الناحية التارخيية ،سبقت الزراعة عملية التصنيع ،وىذه ذباوزهتا صناعات اخلدمات واقتصاد
ادلعرفة .وسوف تعتمد التنمية احلضرية ادلستدامة مستقبالً يف أفريقيا على الكيفية اليت ربقق هبا القارة التوازن بُت
التنمية الزراعية والتصنيع وظهور قطاع ثالث .واالستثمار يف القطاع الثالث ىو أىم قطاع دينامي لالقتصاد ديكن
أن يقدِّم فرصاً ىائلة .واتباع رؤية جديدة متفائلة يعترب أمراً أساسياً لتحقيق جوانب إجيابية من التحضر وتغيَت
النموذج الذي قال إنو سوف يظهر يف أفريقيا .واختتم كلمتو ُمعرباً عن األمل يف أن ِّ
يشكل ادلنرب الدويل دلوئل
األمم ادلتحدة خطة تنمية عادلية بشأن التحضر ادلستدام يف أفريقيا.
 - 71وقال السيد كينياتا يف بيانو أنو من الواضح أن التنمية ادلستدامة سوف تشغل مكانة ىامة يف خطة
التنمية دلا بعد عام  3172وأىداف التنمية ادلستدامة .وعندما أنشئت األمم ادلتحدة ،منذ سبعُت سنة خلت،
كانت نسبة  21يف ادلائة من العامل تتصف بالتحضر .وقد تسارع معدل التحضر منذ ذلك الوقت بشكل
ىائل ،وخصوصاً يف العامل النامي .ويقدَّر أن الغالبية العظمى من سكان العامل سوف تعيش يف مناطق متحضرة
حبلول سنة  .3121وأخَتاً ،فإن تكلفة التنمية احلضرية القائمة على التخطيط تعترب أقل من تكلفة التنمية غَت
ادلخططة ،وىو ما ِّ
يشكل ربديات خطَتة مثل اجلردية وسوء األحوال الصحية .وبعد أن قال إنو ال توجد حدود
فاصلة بُت األماكن احلضرية والريفية ،قال إن أثر التحضر يف خفض نسبة الفقر إمنا يرجع إىل روابط اقتصادية
بُت ادلناطق احلضرية والريفية :فادلدن تنشئ الطلب على ادلنتجات من ادلناطق الريفية ،مثل األغذية وادلوارد
الطبيعية ،ويف الوقت نفسو يرسل الناس الذين يعيشون يف ادلدن ربويالت مالية إىل ادلناطق الريفية .ووصف
موضوع الدورة بأنو موضوع ىام وجاء يف وقتو وذات صلة ىامة ،ودعا اجملتمع الدويل إىل االعًتاف بتطلعات
باليُت البشر يف اجلنوب من العامل الذين ال يزالون يعيشون يف مناطق ريفية وحيتاجون إىل احلصول على اخلدمات
الصحية وغَتىا .ومشَتاً إىل ضرورة ربسُت صورة موئل األمم ادلتحدة ،وسبكينو وتزويده بادلوارد الكافية ليكون
شريكاً فعاالً للحكومات ،قال إن حكومتو تربعت دببلغ مليون دوالر من أجل ادلوئل الثالث ومن أجل ادلوارد
غَت ادلخصصة يف األمانة.
 - 77ويرد نص رسالة األمُت العام يف ادلرفق [ ] دبحضر األعمال ىذا.
 - 73وعقب اإلدالء بالبيانات االفتتاحية ،قُدِّمت جوائز ادلوئل العادلية للفًتة  .3172-3174وكان الفائز
األول ىو مؤسسة ” “Y-Foundationوىي منظمة فنلندية كانت تؤدي دوراً رائداً يف إهناء التشرد الطويل األجل
يف فنلندا .وكان الفائز الثاين مشروع بعنوان شعلة ضوء ’’ ،“Liter of lightاليت قدَّمت إضاءة قليلة التكلفة
مراعية لألحوال البيئة باستخدام زجاجات بالستيك قابلة إلعادة التدوير.
باء  -الحضور
 - 72كانت الدول التالية األعضاء يف رللس اإلدارة شلثلة يف الدورة[ :تستكمل]
 - 74وشاركت الدول التالية غَت األعضاء يف رللس اإلدارة بصفة مراقب يف الدورة[ :تستكمل].
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 - 72ومثلت يف الدورة ىيئات األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة التالية[ :تستكمل].
 - 76وحضر الدورة أيضاً شلثلون من ادلنظمات احلكومية الدولية التالية[ :تستكمل].
 - 71وديكن االطالع على قائمة كاملة دبن حضر الدورة يف قائمة ادلشاركُت النهائية يف الوثيقة اليت ربمل
الرمز.HSP/GC/25/INF/[ ].
جيم  -انتخاب أعضاء المكتب
 - 78يف اجللسة العامة األوىل للدورة ادلعقودة يوم اجلمعة  71نيسان/أبريل  ،3172انتخب رللس اإلدارة
التالية أمسائهم أعضاء مكتب ىذه الدورة:
الرئيس:

السيد :جان إالفسكي )سلوفاكيا)
نواب

الرئيس:

السيد :فرانز مارى )أدلانيا)
السيد :نيي النىت يفانديربوي )غانا)
السيدة :نانديتا شاترجي (اذلند)
ادلقرر:

السيد :فرناندو لوغريس (أوروغواي)
دال  -وثائق التفويض
 - 79عمالً بالفقرة  3من ادلادة  76من النظام الداخلي جمللس اإلدارة ،أبلغ ادلكتب اجمللس يف جلستو العامة
اخلامسة ادلعقودة صباح الثالثاء  37نيسان/أبريل  3172أنو فحص وثائق التفويض ادلقدَّمة من الوفود احلاضرة
يف الدورة اخلامسة والعشرين للمجلس ،ووجد أهنا مقدَّمة حسب األصول .ووافق اجمللس على تقرير ادلكتب عن
وثائق التفويض يف نفس االجتماع.
هاء  -إقرار جدول األعمال
 - 31ويف جلستو العامة األوىل ،ادلعقودة صباح اجلمعة  71نيسان/أبريل  ،3172كان معروضاً على رللس
اإلدارة الوثيقتُت  HSP/GC/25/1و .Add.1وباإلضافة إىل ذلك ،ذكر الرئيس بأن ادلدير التنفيذي كان قد بعث
برسالة إىل أعضاء اجمللس ،يف  74نيسان/أبريل ،يطلب إدراج بند إضايف ،يف جدول األعمال بشأن تعديل ادلادة
 79من النظام الداخلي.
 - 37وبناء على طلب ادلدير التنفيذي ،أقر رللس اإلدارة جدول األعمال التايل لدورتو اخلامسة
 - 7افتتاح الدورة.
 - 3انتخاب أعضاء ادلكتب.
 - 2وثائق تفويض ادلمثلُت.
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 - 4إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.
 - 2أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك مسائل التنسيق.
 - 6حوار بشأن ادلوضوع الرئيسي اخلاص للدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة.
 - 1برنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل
وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتُت .3171-3176
 - 8جدول األعمال ادلؤقت والًتتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة.
 - 9تعديل النظام الداخلي جمللس اإلدارة.
 - 71مسائل أخرى.
 - 77اعتماد تقرير الدورة.
 - 73اختتام الدورة.
واو  -تنظيم العمل
 - 33أنشأ رللس اإلدارة ،يف جلستو العامة األوىل ،ادلعقودة يف  71نيسان/أبريل  ،3172جلنة جامعة
للدورة ،وأحال إليها البنود  2و 1و 8من جدول األعمال .وسوف ينظر اجمللس يف البند  6وادلسائل الناشئة يف
إطار البندين  2و 1ويف بنود أخرى أثناء اجللسات العامة للمجلس.
 - 32قسمت أعمال اجللسات العامة لأليام الثالثة األوىل للدورة إىل جزأين :جزء رفيع ادلستوى يربز ادلناقشة
العامة اليت يشارك فيها الوزراء وادلمثلون اآلخرون رفيعو ادلستوى ،يعقد يف اليومُت األول والثاين ،وحوار
احلكومات مع السلطات احمللية وشركاء آخرين بشأن ادلوضوع اخلاص للدورة ،ويعقد يف اليوم الثالث.
 - 34أنشأ رللس اإلدارة أيضاً جلنة صياغة للنظر يف مشاريع القرارات ادلقدمة إىل اجمللس .واتفق على أن
تنظر اللجنة اجلامعة أوالً يف مشاريع القرارات ادلوصى هبا من جلنة ادلمثلُت الدائمُت ،مث ربيلها إىل جلنة الصياغة
دلواصلة النظر فيها وبعد ذلك ربال عن طريق اللجنة ،إىل اجمللس للنظر يف اعتمادىا يف جلسة عامة.
 - 32وأنشأ رللس اإلدارة أيضاً فريقاً عامالً برئاسة ميشال ملينار( ،سلوفاكيا) ،لكي يستعرض التعديل
ادلقًتح إجراؤه على ادلادة  79من النظام الداخلي للمجلس ويقدِّم تقريره إىل اجمللس أثناء الدورة.
 - 36وكان معروضاً على رللس اإلدارة ،لدى النظر يف بنود جدول األعمال ،الوثائق ادلدرجة لكل بند يف
شروح جدول أعمال الدورة ).(HSP/GC/25/1/Add.1
زاي  -بيان السياسة العامة للمدير التنفيذي
 - 31لدى عرض بيانو بشأن السياسة العامة ،قدم ادلدير التنفيذي عرضاً رلمالً للتوجو االسًتاتيجي الراىن
لعمل موئل األمم ادلتحدة .وقال إنو يف زلور ذلك التوجو ىناك رؤية جديدة لدور التحضر يف التنمية ادلستدامة.
فالتحضر ليس رلرد ظاىرة دديوغرافية ونتيجة للتنمية ،فحسب بل ىو زلرك ينطوي على إمكانية مساعدة العامل
يف التغلب على كثَت من التحديات اخلطَتة؛ وقد أقرت احلكومات يف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم ادلتحدة للتنمية
ادلستدامة الفرص اليت يتيحها التحضر .ويقوم ذلك التوجو االسًتاتيجي على رؤية التحضر باعتباره أسلوب حياة
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ويعًتف بادلنافع ادلتعددة اليت تعود من التحضر ادلخطط .فالسياسة والتخطيط والتصميم ديكن أن تساعد يف
تسخَت التحضر لكي يساىم يف الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية ادلستدامة.
 - 38وخالل السنوات اخلمسُت ادلاضية ،تركزت كثَت من ادلبادرات احلضرية على منوذج التحضر الدويل.
وعلى الرغم من ادلنافع االقتصادية الواسعة اليت تعود من ذلك النموذج ،لكنو ،ويف ظل استئثار ادلدن بنحو
 11يف ادلائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل ،مل يستجب بالشكل الكايف للتحديات االجتماعية والبيئية.
وعلى الرغم أُحرز قدر من التقدم يف زلاربة الفقر ،اتسع نطاق عدم ادلساواة يف ادلدن ،الذي فضالً عن ذلك
ساىم دبا يصل إىل  11يف ادلائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري .وبذلك فهو ليس منوذجاً مستداماً.
وبالتايل فإن جدول األعمال احلضري اجلديد ،الذي يتوقع أن يتمخض عنو ادلوئل الثالث ،جيب أن يتصدى
جلميع ركائز التنمية ادلستدامة الثالثة ،وتعزيز الدور االقتصادي للمدن ومعاجلة ادلشاكل االجتماعية واالقتصادية
يف آن واحد.
 - 39وقد اعتمد موئل األمم ادلتحدة مؤخراً هنجاً أكثر اسًتاتيجية وأكثر تكامالً ،يرتكز على رؤيتو اجلديدة
يف إطار اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  .3179-3174ومشَتاً إىل اخلطوط العريضة للكثَت من النتائج اإلجيابية،
أُورد مقارنات بالنهج السابقة األكثر قطاعية واألكثر ذبزئة اليت كانت تركز بشكل أساسي على األعراض.
فالنهج اجلديد يستند على افًتاضُت :األول أن ىناك ارتباطاً إجيابياً بُت التحضر وبُت التنمية والثاين أن نوعية
النتائج احلضرية وكمياهتا تتوقف على نتائج التحضر وخصائصو .وقد مت اعتمد هنج ثالثي األبعاد يرتكز على
رلاالت الًتكيز الثالثة األوىل من اخلطة االسًتاتيجية :ىي التشريعات احلضرية واألراضي واحلوكمة؛ والتخطيط
والتصميم احلضريان؛ واالقتصاد احلضري وسبويل البلديات .وأُعطيت أولوية أيضاً جملال تركيز رابع ىو اخلدمات
احلضرية األساسية.
 - 21وفيما يتعلق باإلسكان ،يسعى موئل األمم ادلتحدة إلصلاز احلق يف السكن ادلالئم للجميع من خالل
اتباع هنج اسًتاتيجي يضع اإلسكان كمسألة زلورية يف ادلدينة .وفيما يتعلق باسًتاتيجيات احلد من ادلخاطر،
جيري أيضاً تسريع ربسُت النسيج احلضري ،دبا يف ذلك توفَت فضاء عام مشًتك كأولوية أساسية ،باعتبار ذلك
اإلجراء العملي األكثر فعالية .ومن شأن ازباذ ُهنج من قبيل إعادة البناء بصورة أفضل أن ديكن موئل األمم
ادلتحدة من ادلسامهة يف تنفيذ إطار سنداي الذي اعتمد مؤخراً للحد من ادلخاطر للفًتة .3121-3172
ومسلطاً الضوء على استبعاد ادلرأة من منافع التحضر والتحدي الذي يشكلو تزايد البطالة يف أوساط الشباب،
أشار إىل أن االعتبارات اجلنسانية والشباب مسائل مهمة وشاملة للقطاعات يف عمل موئل األمم ادلتحدة وقدم
موجزاً للعديد من ادلبادرات يف ذلك الصدد.
 - 27من األدوات الرئيسية يف تنفيذ هنج موئل األمم ادلتحدة على ادلستوى القطري ىو وثيقة الربنامج
القطري للموئل واليت هتدف إىل تعزيز ادللكية الوطنية وربطها بإطار ادلساعدة اإلمنائية لألمم ادلتحدة للقطر
وخطتو الوطنية للتنمية .وركز موئل األمم ادلتحدة أيضاً على منع نزاعات األراضي وتسويتها من خالل شبكتو
العادلية ألدوات استغالل األراضي.
 - 23وتناول بالتفصيل جدول األعمال احلضري اجلديد ،حيث شدد على إمكانياتو باعتباره رؤية سبثل ربوالً
منوذجياً يتوافق مع أىداف التنمية ادلستدامة ،وعلى وجو التحديد مع اذلدف  77ادلقًتح ،ادلتمثل يف ’’دعم
ادلدن وادلستوطنات البشرية وبناؤىا على أسس شاملة وآمنة وقابلة للتكيف ومستدامة‘ .فجدول األعمال ،الذي
يشًتك يف مبادئو مع جدول أعمال التنمية دلا بعد عام  3172ينبغي أن يعمل على تعزيز ربقيق مدن مرنة وآمنة
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وشاملة اجتماعياً ومنتجة اقتصادياً ،وينبغي لتكون للجدول قابلية التنفيذ على مستويات سلتلفة ويف سياقات
متنوعة .ولكي يكون التحضر ذا طابع ربويل ،ال بد أن يركز جدول األعمال على ثالثة رلاالت ىي :تعزيز
التشريعات احلضرية واحلوكمة؛ وتطوير وتنفيذ سياسات حضرية وطنية ،وتعزيز التخطيط والتصميم؛ وتسخَت
االقتصادي احلضري دبا يف ذلك تقوية سبويل البلديات .وستكون لتضافر اجلهود فوائد واسعة النطاق يف زيادة
اإلنتاجية االقتصادية وربسُت النمو ادلتوازن ورفع مستوى ادلساءلة وخلق تأثَتات مضاعفة .وقد شارك موئل
األمم ادلتحدة يف وضع األىداف وقدم إسهامات فيها نظراً أن ادلوئل الثالث ،بوصفو أول مؤسبر عادلي لألمم
ادلتحدة يعقد بعد اعتماد أىداف التنمية ادلستدامة ،جيب أن يتوافق يف روحو مع روح جدول أعمال التنمية دلا
بعد عام .3172
 - 22ويف اخلتام ،أكد أن موئل األمم ادلتحدة يساىم يف جدول األعمال احلضري اجلديد ويف تعزيز
االعًتاف بادلسامهات الكبَتة للتحضر يف التنمية ادلستدامة ،ويف التصدي لتغَت ادلناخ ويف جدول األعمال
االجتماعي العادلي .وحيتاج موئل األمم ادلتحدة إىل الدعم القوي من الدول األعضاء ،وخباصة من خالل زيادة
ادلسامهات غَت ادلخصصة .وأشار إىل أنو فيما يشكل التحضر ربدياً رئيسياً ،فإن كل ربد يفتح رلاالً لفرصة
جديدة.
حاء  -عمل اللجنة الجامعة (البنود  5و 7و 8من جدول األعمال)
 - 24ترأس السيد نٍت النيت فانديربيو (غانا) أحد نواب الرئيس الثالثة للمجلس ،اللجنة اجلامعة اليت أنشائها
رللس اإلدارة يف جلستو العامة األوىل .وقد عقدت اللجنة [ ]جلسة يف الفًتة من  71وإىل [ ] نيسان/أبريل.
ويف جلستو األوىل ادلعقودة بعد ظهر اجلمعة  71نيسان/أبريل  ،3172أبلغ الرئيس اللجنة بأهنا سوف تنظر يف
البنود  2و 1و 8من جدول األعمال.
[ - 22تستكمل]
طاء  -عمل لجنة الصياغة واعتماد القرارات (البنود  5و 7و 8من جدول األعمال)
 - 26عقدت جلنة الصياغة [ ] جلسة خالل الدورة وتوصلت إىل توافق يف اآلراء بشأن [ ] مشروع قرار.
[ - 21تستكمل]

ثالثاً  -الجزء الرفيع المستوى والحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة الخامسة والعشرين لمجلس اإلدارة
(البنود  7 – 5من جدول األعمال)
ألف  -الجزء الرفيع المستوى
 - 28تناول رللس اإلدارة بالبحث البنود  1-2من جدول األعمال يف جلستو العامة الثانية ،ادلعقودة بعد
ظهر اجلمعة 71 ،نيسان/أبريل  ،3172حيث شرع يف مناقشة عامة رفيعة ادلستوى بشأن تلك البنود .وقد
تواصلت ادلناقشة العامة يف جلستيو الثالثة والرابعة ،ادلعقودتُت يوم األثنُت  31نيسان/أبريل .3172
 - 29وكان ىناك اتفاق عام بأن التحضر السريع ،خصوصاً يف البلدان الناميةِّ ،
يشكل ربديات ضخمة أمام
التنمية ادلستدامة .وكان ىناك اتفاق واسع النطاق أيضاً بأن التحضر ،من خالل التخطيط ادلتكامل
للمستوطنات البشرية عرب استمرار االستيطان الريفي  -احلضري ،ديكن أن يكون أداة ربويلية من أجل ربقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية ادلستدامة .ومع ذلك ،أشار شلثل إىل أن البلدان ذات ادلساحات الصغَتة من
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األراضي ربتاج إىل موازنة دقيقة بُت منافع التحضر واألثر السليب احملتمل لفقدان األراضي الزراعية الذي ال ديكن
تعويضو.
 - 41وقال عدد من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،أن النُهج ادلتعددة
القطاعات واليت يشارك فيها عدد من أصحاب ادلصلحة يُطلب إليها ربقيق تنمية حضرية مستدامة ومستوطنات
بشرية ،ورأت بضعة منهم الًتكيز على أمهية إشراك اجملتمعات احمللية يف التخطيط ادلكاين .وقال عدد من ادلمثلُت
أيضاً إن مشروع ادلبادئ التوجيهية الدولية دلوئل األمم ادلتحدة بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي ديكن أن
يصلح إطاراً عادلياً يف توجيو عمليات التخطيط.
 - 47وقال عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،إن من األمور األساسية خلطط
ادلستوطنات البشرية أن تعاجل احلد من أخطار الكوارث وإدارهتا ،وعرض إثنان ضرورة مشاركة اخلربة الفنية
لبلديهما يف منع الكوارث ذات الصلة بادلناخ والتصدي ِّ
ادلبكر ذلا .وطالب عدد من ادلمثلُت بإيالء مزيد من
تغَت ادلناخ ،وعلَّق أحدىم
االىتمام إىل إعادة االنتعاش احلضري .وأعرب عدة متكلمُت عن قلقهم إزاء آثار ر
على الدور الرئيسي الذي ديكن أن تؤديو ادلدن يف اجلهود ادلبذولة دلكافحة ادلشكلة.
 - 43وكان ىناك اتفاق عام من ادلمثلُت ،من بينهم عدة تكلموا بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،بأنو من
األمهية تعزيز الروابط بُت ادلناطق احلضرية والريفية وبُت السلطات الوطنية واحمللية ،وأشار إثنان إىل أن الشراكات
احلضرية الريفية اليت تدار جيداً ديكن أن تساعد يف جعل ادلناطق احلضرية الكبَتة أكثر استدامة ،واحلد من
الزحف العشوائي للمدن ومنع اذلجرة من الريف إىل احلضر .وأكد أحدىم على التكافل بُت اجملتمعات الريفية
واحمللية .وطالب شخص آخر بإيالء مزيد من االعتبار الحتياجات السكان ،على سبيل ادلثال بالًتكيز بدرجة
أكرب على ادلدن الصغَتة اليت تقدِّم اخلدمات للمناطق الريفية.
 - 42ووصف عدة متحدثُت التدابَت اليت ازبذهتا بلداهنم لتحقيق مزيد من التنمية ادلتوازنة بُت ادلناطق الريفية
تضمنت توفَت خدمات أساسية ،وبنية أساسية عالية اجلودة وفرصاً للوظائف غَت
واحلضرية؛ مثل التدابَت اليت َّ
ادلرتبطة بالزراعة يف ادلناطق الريفية؛ وتوفَت خدمات لوجستية للمناطق الريفية اجملاورة للمدن ليتسٌت تكاملها مع
سلسلة اإلمدادات احمللية والدولية؛ وتنمية نُظم النقل العام الريفية احلضرية؛ وإدخال ربسينات يف رلال كفاءة
الطاقة وادلياه؛ وتقدمي سبويل ىام للمشاريع ذات ادلستوى الدويل وادلتصلة بالتنمية احلضرية؛ وبناء البنية التحتية
للطرق والسكك احلديدية وادلواين الجتذاب الصناعة إىل ادلناطق ادلتخلفة .وتكلَّم شلثل آخر فأعرب عن استعداد
بلده لتقاسم اخلربات مع النموذج اجلديد للتحضر الذي يقصد منو ،ضمن أشياء أخرى ،تيسَت إدماج ادلهاجرين
الريفيُت يف ادلدن وربسُت مستوى ادلعيشة للسكان احلضريُت والريفيُت .وأكد بضعة شلثلُت على أن الفوائد ادلتأتية
من التحضر والنمو االقتصادي ينبغي أن توزَّع بشكل منصف بُت السكان.
 - 44وقال عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،إن عدم ادلساواة ال زال ىو
التحدي األكرب أمام التنمية احلضرية ادلستدامة .وللتصدي ذلذا التحدي ،من الضروري لسياسات التنمية
ادلتيسر والبنية التحتية وربسُت مستوى األحياء الفقَتة ومن أجل تصميم
ادلستدامة أن تويل أولوية لإلسكان ِّ
سياسات حضرية وطنية لضمان أن االستثمارات العامة تعود بالفائدة على مجيع سكان ادلدن وتعزيز اإلدماج
االجتماعي واحلق يف ادلدينة .وطالب عدد من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان،
باستمرار بذل اجلهود لتوفَت اإلسكان اليسَت وادلستدام بيئياً وادلتكيَّف مع الظروف من أجل السكان يف احلضر
والريف يف سياق خطة جديدة للتنمية احلضرية .وطالب آخرون بإدراج االعتبار اجلنساين واحلقوق اإلنسانية يف
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اخلطط احلضرية وأكد ىؤالء على أن ىناك حاجة إىل تشجيع مزيد من مشاركة الشباب .ومت التشديد على أمهية
التعليم كوسيلة لتحسُت حياة سكان األحياء الفقَتة .وأعرب عدد من ادلمثلُت عن تقديرىم دلبادرات موئل
األمم ادلتحدة لتحسُت أحوال ادلستوطنات غَت الرمسية ،وطالب ثالثة شلثلُت بأن تكون أفريقيا يف ادلقدمة خلطة
التنمية احلضرية اجلديدة.
 - 42وطالب شلثل بتعزيز االلتزام ببناء القدرات وتوفَت آلية أفضل لنقل التكنولوجيا بُت شركاء التنمية كجزء
من تعزيز الشراكة العادلية .ومت التنويو بالشراكات أيضاً باعتبارىا مسألة ىامة على ادلستوى الوطٍت حيث أشار
كميسرين بدالً من
عدة شلثلُت إىل الشراكات بُت القطاعُت العام واخلاص كطريقة أمام بعض احلكومات للتصرف ِّ
كوهنم ادلوردين الوحيدين دلتطلبات اإلسكان.
 - 46وأكد شلثل على أن للمهاجرين دوراً ىاماً يؤدونو يف خطة تنمية التحضر وأكد على أن حاجات
احتياجات السكان ادلًتحلُت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند صياغة سياسة خاصة بالتحضر.
 - 41وأعرب الكثَت من ادلمثلُت عن تقديرىم إلسهام موئل األمم ادلتحدة يف خطة التنمية دلا بعد عام
 ،3172وحث ىؤالء على تقدمي إسهام شلاثل يف األعمال التحضَتية للموئل الثالث .وكان ىناك دعم واسع
النطاق للهدف القائم بذاتو بشأن ادلدن وادلستوطنات البشرية (اذلدف  )77واألىداف ادلرتبطة بو اليت اقًتحها
الفريق العامل ادلفتوح العضوية بشأن أىداف التنمية ادلستدامة ،واليت ذكر شلثل أهنا ستساعد يف التصدي
لتحديات التحضر ،من خالل استمرار االستيطان .واقًتح شلثل أن احلاجة تدعو دلناقشة ترتيبات اإلدارة الرشيدة
ادلمكنة لألنشطة دون الوطنية ادلرتبطة بتنفيذ اذلدف  .77وأشار شلثل آخر إىل أن الدورة احلالية تتيح فرصة
مفيدة إلقامة جسر بُت األىداف اإلمنائية لأللفية وأىداف التنمية ادلستدامة.
 - 48واتُفق على نطاق واسع على أن من الضروري ،لتمكُت موئل األمم ادلتحدة من أن يقدِّم بفعالية مهامو
يف سياق خطة التنمية دلا بعد عام  3172وخطة التحضر اجلديدة الطموحة ،أن يوافق رللس اإلدارة يف الدورة
احلالية على رلموعة إجراءات لتعزيز إدارة موئل األمم ادلتحدة .ويعترب مثل ىذا اإلصالح ضرورياً جلعل موئل
األمم ادلتحدة أكثر فعالية وكفاءة وشفافية وأكثر استجابة لدولو األعضاء ،ولضمان مزيد من الرقابة الفعَّالة يف
الربنامج .وتكلَّم شلثل بالنيابة عن رلموعة من البلدان فقال إن زيادة الرقابة ال ينبغي أن زبلق تكاليف إضافية أو
بَتوقراطية ال لزوم ذلا.
 - 49وأعرب الكثَت من ادلمثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،عن الشعور بالقلق
إزاء استمرار التحديات اليت يواجهها موئل األمم ادلتحدة فيما يتعلق دبيزانيتو األساسية ،ودعا ادلدير التنفيذي إىل
مضاعفة اجلهود ادلبذولة لتعبئة ادلوارد ولتوسيع قاعدة اجلهات ادلاضلة يف الربنامج ،دبا يف ذلك بزيادة التوعية
ورحب بضعة شلثلُت
بأنشطتو وأثر أعمالو من خالل بضعة أمور من بينها استخدام وسائل اإلعالم االجتماعيةَّ .
بقرار حكومة كينيا بزيادة مسامهاهتا يف موئل األمم ادلتحدة ودعا ىؤالء بلداناً أخرى لالقتداء بذلك.
 - 21وقال شلثالن إهنما لن يكونا قادرين على مواصلة مستوى دعمهما ادلايل للربنامج ما مل يتم توسيع نطاق
قاعدة اجلهات ادلاضلة وتنفيذ إصالحات .وعلى وجو اخلصوص ،حث ىؤالء موئل األمم ادلتحدة على أن يعمل
بسرعة على تنفيذ التوصيات احلالية دلكتب خدمات الرقابة الداخلية ،وليس أقلها تلك ادلعنية بتقييم األداء (اليت
قال عنها أحد األشخاص أهنا ال ربظى سوى بأولوية منخفضة ،وىو أمر غَت مقبول) ،واإلدارة القائمة على
النتائج ،والتعاون مع ىيئات منظومة األمم ادلتحدة وتعزيز الشفافية وادلساءلة.
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وشجع شلثل موئل األمم ادلتحدة على مواصلة اإلصالحات النامجة من إنشاء وحدة تقييم مستقلة يف
- 27
َّ
عام  3173واعتماد سياسة للتقييم يف عام  ،3172دبا يف ذلك على ادلستويُت اإلقليمي والوطٍت ،وعلى
ادلتجمعة من خالل رصد ادلشاريع وتقييمها لكي تفيد منها الربامج واالسًتاتيجيات بشكل
استخدام ادلعلومات
ِّ
أفضل .ودعا أيضاً موئل األمم ادلتحدة إىل وضع اسًتاتيجية إلدارة ادلخاطر ادلرتبطة بأعمالو يف ادلناطق النائية
وباستخدام خرباء استشاريُت وأشاد بالتقدِّم احملرز منذ عام  3172حيث صار ىيئة أكثر كفاءة وفعالية .ودعا
بضعة شلثلُت ،من بينهم شخص تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،إىل زيادة الوجود اإلقليمي دلوئل األمم
ادلتحدة دلساعدة البلدان على تطوير مستوطنات بشرية مستدامة تتصف باإلنصاف واالندماج االجتماعي.
 - 23وأعرب عدة شلثلُت ،من بينهم شلثل تكلَّم بالنيابة عن رلموعة من البلدان ،عن رأي مفاده أن ادلوئل
الثالث سوف يتيح فرصة فريدة جلميع أصحاب ادلصلحة لتقاسم الدروس ادلستفادة واخلربات وأفضل ادلمارسات،
ودعا ىؤالء اجلهات ادلاضلة إىل اإلسهام يف الصندوق االستئماين للموئل الثالث لتعزيز مشاركة البلدان النامية يف
ادلؤسبر ويف عملياتو التحضَتية.
باء  -الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة الخامسة والعشرين
 - 22عقد رللس اإلدارة ،يف جلستيو العامتُت اخلامسة والسادسة ،ادلعقودتُت يوم الثالثاء  37نيسان/أبريل
 ،3172حواراً بشأن ادلوضوع اخلاص للدورة يف إطار البند  6من جدول األعمال .وقد اشتمل احلوار على
كلمة أساسية وجلسة مناقشة يف الصباح وأعقبتها جلسة مناقشة وجلسة ختامية يف فًتة بعد الظهر .وسبيزت
جلسات ادلناقشات بوجود مدير للحوار وفريق من ادلتكلمُت وعروض من ادلشاركُت يف حلقة النقاش وتعليقات
من احلضور وردود أفعال من ادلشاركُت يف حلقة النقاش .ويرد ملخص للحوار يف مرفق [ ] من ىذا احملضر.

رابعاً  -جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة الثالثة والعشرين لمجلس اإلدارة (البند  8من
جدول األعمال)
[ - 24تستكمل]

خامساً  -تعديل النظام الداخلي لمجلس اإلدارة (البند  9من جدول األعمال)
[ - 22تستكمل]

سادساً  -مسائل أخرى (البند  11من جدول األعمال)
[ - 26تستكمل]

سابعاً  -اعتماد تقرير الدورة (البند  11م جدول األعمال)
[ - 21تستكمل]

ثامناً  -اختتام الدورة (البند  11من جدول األعمال)
[ - 28تستكمل]
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المرفق [ ]
رسالة من األمين العام إلى مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في
دورته الخامسة والعشرين
يسرين أن أرسل ربيايت إىل الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة .إن ىذه الدورة
تعقد يف وقت ربظى فيو العالقة بُت التحضر والتنمية ادلستدامة دبستوى أفضل من الفهم والتقدير.
إن معركتنا لتحقيق االستدامة على ادلستوى العادلي سنكسبها أو نفقدىا يف ادلدن .إن قدرة التحضر
على زبليص ماليُت البشر من براثن الفقر وتسريع النمو االقتصادي ىي قدرة كبَتة ،وفق ما اتضح يف العقود
األخَتة من خالل بعض االقتصادات الناشئة الكبَتة.
ويستلزم التأكد من مسامهة التحضر بشكل فعال يف ربقيق التنمية ادلستدامة التصدي لعدد من
التحديات الرئيسية .ىذه التحديات تشمل التخطيط احلضري غَت ادلالئم واألطر القانونية الضعيفة؛ وادلستويات
ادلتدنية من الوظائف ،خصوصاً بُت فئة الشباب؛ والوصول غَت الكايف للخدمات األساسية من جانب أعداد
سكان احلضر اليت تتزايد بسرعة ،خصوصاً يف أفريقيا وآسيا .إضافة إىل ذلك فإن تزايد أعداد األحياء الفقَتة
وازدياد الطابع غَت الرمسي يف األنشطة االقتصادية وأنشطة اإلسكان والنقل ينطويان على ربديات خاصة هبما.
وتشمل العوائق الرئيسية األخرى مسامهة ادلدن يف االحًتار العادلي بسبب الزحف احلضري العشوائي مع االعتماد
الزائد يف ادلستوطنات احلضرية على السيارات وأنواع الوقود األحفوري .وال بد أيضاً من ذباوز أوجو عدم ادلساواة
احلضرية ادلتزايدة وادلمارسات التمييزية ضد ادلرأة واجملموعات ادلهمشة إذا أردنا ربقيق التنمية ادلستدامة على مدى
أطول.
وبوصفكم دول أعضاء ،فأنتم تدركون ىذه الفرص والتحديات خالل مشاوراتكم بشأن خطة التنمية
ادلستدامة دلا بعد عام  .3172لقد تبوأ التحضر مكانة ىامة يف ادلناقشات العادلية بشأن التنمية ادلستدامة .والبد
أن أثٍت على عملكم يف اقًتاح ىدف التنمية ادلستدامة  ،77ادلكرس جلعل ادلدن وادلستوطنات البشرية ’’شاملة
وآمنة ومرنة ومستدامة‘‘ للجميع.
إن دورة رللس اإلدارة ىذه ىي أخر دورة قبل إبرام ثالث اتفاقيات تتسم بتوقعات عالية وزخم كبَت:
اعتماد أىداف التنمية ادلستدامة ،يف أيلول/سبتمرب ،واتفاقية تغَت ادلناخ ،يف باريس ،يف كانون األول/ديسمرب،
وجدول األعمال احلضري اجلديد الذي سيعتمد بنهاية مؤسبر ادلوئل الثالث يف تشرين األول/أكتوبر .3176
ومن شأن مداوالتكم أن تقدم توجيهات إضافية ذلذه العمليات ودلوضوع التحضر ادلستدام وادلستوطنات البشرية
األوسع نطاقاً .ولذلك فإنٍت أشعر باحلماس ألن موضوع دورتكم احلالية ’’مسامهة موئل األمم ادلتحدة يف خطة
التنمية دلا بعد عام  :3172تعزيز التنمية احلضرية ادلستدامة وادلستوطنات البشرية‘‘ ،يعكس بشكل قوي ىذا
الطموح الرامي إلحداث التغَت الضروري الذي حيتاجو العامل.
وتقبلوا فائق أمنيايت دبجلس إدارة ناجح.
_______________
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