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مشروع تقرير اللجنة الجامعة
أوالً  -مقدمة
 - 1وافق رللس اإلدارة يف جلستو العامة األوىل بعد ظهر يوم اجلمعة 17 ،نيسان/أبريل  ،2015على
إنشاء جلنة جامعة للنظر يف البنود  5و 7و 8من جدول األعمال.
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وترأس اللجنة اجلامعة ناي النيت فاندربوييو (غانا) ،أحد نواب الرئيس الثالثة جمللس اإلدارة.

ثانياً  -أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق (البند  5من
جدول األعمال)
 - 3تناولت اللجنة ىذا البند يف جلستها األوىل بعد ظهر يوم اجلمعة 17 ،نيسان/أبريل  .2015وعند
تنظيم عملها ،وافقت على إسناد النظر يف مشاريع القرارات الواردة يف الوثيقة  HSP/GC/25/3/Add.1إىل جلنة
الصياغة اليت أنشأىا رللس اإلدارة.
 - 4ووافقت اللجنة أيضاً على أن تتناول القضايا الناشئة يف إطار البند  5من جدول األعمال بالًتتيب
التايل :عمل جلنة ادلمثلُت الدائمُت أثناء الفًتة بُت الدورات ( HSP/GC/25/3و)Add.2؛ وأنشطة برنامج األمم
ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم ادلتحدة) ()HSP/GC/25/2؛ واستعراض ىيكل حوكمة موئل األمم
ادلتحدة ()HSP/GC/25/2/Add.1؛ والدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي ()HSP/GC/25/2/Add.2؛ ومؤسبر
األمم ادلتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ()HSP/GC/25/2/Add.3؛ وتقرير
مرحلي مشًتك مقدم من ادلدير التنفيذي لكل من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم
ادلتحدة ()HSP/GC/25/2/Add.4؛ والتعاون مع الوكاالت وادلنظمات يف منظومة األمم ادلتحدة،
وادلنظمات احلكومية الدولية خارج منظومة األمم ادلتحدة ،وادلنظمات غَت احلكومية ،وشركاء جدول
أعمال ادلوئل اآلخرين ()HSP/GC/25/2/Add.5؛ ومشروع ادلبادئ التوجيهية الدولية للتخطيط احلضري واإلقليمي
(.)HSP/GC/25/2/Add.6
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ألف  -أعمال لجنة الممثلين الدائمين خالل الفترة بين الدورات
 -5أحاطت اللجنة علماً بعمل جلنة ادلمثلُت الدائمُت خالل الفًتة بُت الدورات ،على النحو الوارد يف
الوثيقتُت  HSP/GC/25/3و.Add.2
باء  -أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 6خلصت نائبة ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة ،عائشة كَتاجو قيصرية ،اإلجراء الذي ازبذه موئل
األمم ادلتحدة لتنفيذ القرارات اليت اعتمدىا رللس اإلدارة يف دورتو الرابعة والعشرين ،كما وردت يف تقرير ادلدير
التنفيذي (.)HSP/GC/25/2
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وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير.

جيم  -استعراض هيكل حوكمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 8أشارت نائبة ادلدير التنفيذي ،يف معرض تقدؽلها لتقرير ادلدير التنفيذي عن استعراض ىيكل حوكمة
موئل األمم ادلتحدة ( ،)HSP/GC/24/2/Add.1إال أنو مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إصالح احلوكمة
يف الدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة .وبعد ذلك شجعت اجلمعية العامة ،من خالل القرار  ،239/68جلنة
ادلمثلُت الدائمُت على التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية السَت قدماً ىف استعراض ىيكل احلوكمة .وبناءً
على ذلك ،مت تيسَت ادلناقشات يف عام  2014بواسطة رئيس اللجنة وادلمثلُت الدائمُت للواليات ادلتحدة
األمريكية ونيجَتيا .وأوصت نائبة ادلدير التنفيذى بأن يتشاور ىذان ادلمثالن مع مكتب رللس اإلدارة لالتفاق
على طريقة للسَت قُدماً أثناء الدورة احلالية.
 - 9وخالل ادلناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب أحد ادلمثلُت ،بعد أن أشار إىل أنو قد استُثمرت موارد كبَتة
يف ادلناقشات بشأن إستعراض احلوكمة ،عن األمل يف بذل جهود متجددة ،وأن تؤخذ صبيع احللول يف اإلعتبار،
نظراً ألن اإلصالح الناجح ؽلكن أن يؤدي إىل موئل لألمم ادلتحدة أكثر فعالية.
 - 10أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
دال  -الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي
 - 11أعربت نائبة ادلدير التنفيذي ،يف معرض تقدمي تقرير ادلدير التنفيذي ( ،)HSP/GC/24/2/Add.2عن
الشكر حلكومة كولومبيا ومدينة ميديلُت الستضافة الدورة السابعة للمنتدى احلضري العادلي .وتضمنت النواتج
الرئيسية للمنتدى مساعلات قُدمت للعملية التحضَتية للموئل الثالث وخطة التنمية دلا بعد عام  ،2015إىل
جانب القضايا الرئيسية الثالث اليت ُحددت يف تعاون ميديلُت بشأن ادلرونة احلضرية :التزام بالعدالة كأساس
للتنمية احلضرية ادلستدامة ،واستخدام التحضر كفرصة للنهوض بالتنمية ادلستدامة ،واحلاجة إىل وضع جدول
أعمال حضري جديد.
 - 12وخالل ادلناقشات اليت تلت ذلك ىنأ أحد ادلمثلُت حكومة كولومبيا ومدينة ميدلُت وأعرب عن األمل
يف أن ذبد نتائج ادلنتدى مكاناً ذلا يف عمل موئل األمم ادلتحدة وربديد خطة حضرية جديدة.
 - 13أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
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هاء  -مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
 - 14أوضحت نائبة ادلدير التنفيذي التقدم احملرز يف التحضَت للموئل الثالث (انظر الوثيقة
 ،)HSP/GC/24/2/Add.3مشَتة إىل أن اجلمعية العامة قد قدمت إطاراً لتحقيق أىداف ادلؤسبر ،وأنو قد مت وضع
خارطة طريق للمعارف ،والسياسات ،وادلشاركة ،والعمليات على صبيع ادلستويات .وأضافت أن اللجنة
التحضَتية قد اجتمعت مرتُت ،يف أيلول/سبتمرب  ،2014وقبل الدورة احلالية مباشرة.
 - 15وخالل ادلناقشات اليت تلت ذلك ،قال شلثالن إهنما توقعا أن تكون الوثائق ،مثل النظام الداخلي
وجدول األعمال ،قد اقًتبت من االستكمال مع هناية الدورة الثانية للجنة التحضَتية .وأعربا عن األمل يف
اإلسراع باألعمال التحضَتية ،وأن يتم شغل وظائف أمانة ادلؤسبر وتعزيز أمانة ادلؤسبر ،وزيادة ادلساعلات الطوعية
للصندوق االستئماين ،وسبكُت البلدان النامية من استخدام سبويل من الصندوق االستئماين حلضور ادلؤسبر .وأوصيا
بأنو ينبغي لألمانة أن تُدرج يف عملها التحضَتي مشروع قرار قدمو العراق بشأن جلان التنفيذ اإلقليمية للموئل
الثالث .وأعرب العديد من ادلمثلُت عن تأييدىم لتعزيز أمانة ادلؤسبر واالستعانة باخلربات القائمة داخل ادلنظمة
لتحسُت األعمال التحضَتية بالنظر إىل أن ادلعوقات ذات طبيعة مالية وال تتعلق باخلربات.
 - 16أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
واو  -تقرير مرحلي مشترك مقدم من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
 - 17اسًتعت نائبة ادلدير التنفيذي االىتمام إىل التقرير ادلرحلي ادلشًتك ادلقدم من ادلدير التنفيذي لكل من
برنامج األمم ادلتحدة وموئل األمم ادلتحدة ( ،)HSP/GC/25/2/Add.4والذي يقدم حملة عامة عن األنشطة
الرئيسية ،والتقدم احملرز على مدى فًتة السنتُت  2014-2013لتعزيز التعاون بُت الربنارلُت.
 - 18ويف ادلناقشة اليت أعقبت ذلك ،أثٍت عدد من ادلمثلُت على األمانة لتعاوهنا القوي مع برنامج األمم
ادلتحدة للبيئة؛ وطالب شلثل آخر بتعزيز مثل ىذا التعاون ،وتقاسم ادلعارف والدراية الفنية على نطاق واسع بُت
البلدان.
 - 19قال أحد ادلمثلُت إن ادلوقع ادلشًتك للربنارلُت مفيد للسعي إىل حتقيق أوجو التآزر واألىداف ادلشًتكة.
ومع مالحظة التقارب بُت الواليتُت من حيث العمل ادلعياري ،سأل ادلمثل ىل اضطلع موئل األمم ادلتحدة
بعمل مشًتك مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف رلال التشييد والبناء ادلستدامُت ،وىو إحدى رلاالت تركيز إطار
السنوات العشر بشأن االستهالك ادلستدام وأمناط اإلنتاج .وأعرب عن أملو يف أن يدعم الربنارلان بنشاط تنفيذ
إطار السنوات العشر بوسائل تشمل تعزيز التشييد ادلستدام ،وحتسُت إدماج اإلطار يف السياسات الوطنية على
حنو ييسر تبادل اخلربات وأفضل ادلمارسات ،والتنسيق مع ادلنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،وحتديد أشكال
تكنولوجيات جديدة ،وتعزيز تبادل اخلربات التقنية من أجل إحداث تغيَت يف أساليب احلياة على الصعيد
العادلي ،وىو اذلدف النهائي للفصل  3من جدول أعمال القرن .11
 - 20والحظت ممثلة أخرى أن التعاون بُت برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة ىو عامل رئيسي
من عوامل جتنب إزدواجية اجلهود ،ال سيما على الصعيد القطري .واستوضحت بشأن إهناء خدمات مديري
برامج موئل األمم ادلتحدة على الصعيد القطري الذين أدوا دوراً ىاماً يف تنسيق األنشطة التعاونية ،مبا يف ذلك
التنسيق مع الوزارات احمللية وكيانات األمم ادلتحدة األخرى.
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 - 21وأشارت إحدى ادلمثالت إىل أن األنشطة ادلشًتكة بُت الربنارلُت ،بوسائل من بينها الشراكة بشأن
ادلدن األكثر خضرة ،عززت من كفاءة ادلوارد ،واتاحت فهماً أفضل آلثار ىذه األنشطة على استدامة ادلدن.
وحثت موئل األمم ادلتحدة على العمل بالتعاون الوثيق مع احلكومات يف رلاالت تشمل اإلصالحات ادلؤسسية
واإلصالح الزراعي ،والقطاع ادلصريف ،وإقامة الشراكات ،وتشجيع التنمية عالية الكثافة والرأسية .وينبغي أن يعزز
موئل األمم ادلتحدة بناء القدرات يف رلال التخطيط احلضري لتجنب استخدام وسائل النقل غَت ادلستدامة،
والعمل بالتعاون الوثيق مع أصحاب ادلصلحة يف احلكومات الوطنية لوضع إطار طويل األجل لنظم النقل
احلضري يفضي إىل إنشاء روابط نقل زلسنة بُت ادلدن واألرياف الستغالل القوة التحويلية للتوسع احلضري من
أجل حتقيق التنمية ادلستدامة .ووجهت اإلنتباه إىل إطار عمل النقل ادلستدام الذي مت اعتماده يف ادلؤدتر األول
للوزراء واخلرباء ادلعٍت مبنتدى النقل ادلستدام يف أفريقيا ،داعية إىل تنفيذ ىذا اإلطار بالدعم الذي يقدمو برنامج
األمم ادلتحدة للبيئة وموئل األمم ادلتحدة.
 - 22وسأل ممثل آخر ىل ىناك أية أنشطة مشًتكة ختص االحتياجات من الطاقة للطهي أو التدفئة يف
البلدان النامية واالحتياجات اخلاصة بفقراء احلضر.
 - 23ورداً على التعليقات اليت قُدمت ،أشارت نائبة ادلدير التنفيذي إىل أن دتويل وظائف مديري برامج
ادلوئل قد توقف يف بعض البلدان بسبب االفتقار إىل ادلوارد يف صندوق األغراض العامة للمؤسسة .وناشدت
الدول األعضاء تقدمي ادلسامهات ،أو زيادة مسامهاهتا يف الصندوق .واعًتافاً بأمهية التوسع احلضري ،قام عدد من
البلدان بتمويل وظائف ىؤالء ادلديرين ادلقيمُت فيها ،بينما مت دتويل وظائف مديرين أخرى عن طريق برامج
ومشاريع العمل.
 - 24وقدم أحد ممثلي األمانة استعراضاً عاماً لربنامج بشأن تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة يف ادلباين يف
شرق أفريقيا مت وضعو بالتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة .واذلدف الرئيسي للربنامج ىو تعميم الكفاءة يف
استخدام الطاقة يف ادلباين ،واستعراض قوانُت البناء إلدماج تدابَت الطاقة والكفاءة يف استخدام ادلوارد ،وإنشاء
’’الرىونات اخلضراء‘‘ .وكانت إحدى نتائج الربنامج يف كينيا استحداث االستخدام اإللزامي لنظم تسخُت ادلياه
بالطاقة الشمسية يف أي مبٌت يستهلك أكثر من  122لًت من ادلياه الساخنة يف اليوم .ووجو أحد ممثلي األمانة
اإلنتباه إىل عدد من األنشطة ادلشًتكة تشمل األنشطة بشأن النقل ادلستدام على نطاق شبكات النقل السريع،
فضالً عن برنامج مشًتك بشأن التكيف على تغَت ادلناخ يف ادلدن.
 - 25وأكد أحد ممثلي األمانة أن موئل األمم ادلتحدة ظل يعمل مع كيانات أخرى تابعة لألمم ادلتحدة يف
إطار شبكة األمم ادلتحدة ادلعنية بالطاقة هبدف تعزيز إمكانية حصول مجيع الفقراء يف ادلناطق احلضرية على
الطاقة عن طريق وسائل تشمل الدعوة إىل استنباط أشكاالً من التكنولوجيا الزىيدة التكلفة مثل مواقد الطهي
احملسنة .ويف ىذا الشأن ،جرى تدريب أكثر من  182شاباً على صنع ادلواقد احملسنة ،ويعتزم موئل األمم
ادلتحدة ،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،أن يقدم األموال األساسية للشباب الذين مت تدريبهم إلنشاء
شركاهتم اخلضراء ولتمكينهم من صنع ادلواقد احملسنة .ومت استخدام اإلضاءة الشمسية الزىيدة التكلفة داخل
منازل حوايل  4000أسرة معيشية يف ادلستوطنات غَت النظامية إلبراز أفضل ادلمارسات .وشدد على أن تصميم
ادلباين بطريقة مستدامة يطبق على مجيع األسر ادلعيشية ،وال يقتصر تطبيقو على األسر ادلعيشية ذات الدخل
ادلتوسط وذات الدخل العايل فقط .ونشر موئل األمم ادلتحدة دليالً عن تصميم ادلباين بطريقة مستدامة يعود
بالفائدة على كل القطاعات ،كما يهدف ادلوئل إىل العمل مع اجلامعات لتنقيح ادلقررات الدراسية لتندرج فيها
جوانب اإلسكان ادلستدام.
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 - 26ووجو ممثل آخر لألمانة اإلنتباه إىل ادلنشور الذي صدر مؤخراً بعنوان األنشطة يف رلال ادلباين اخلضراء
لإلسكان االجتماعي الذي كان احلصيلة الرئيسية للتعاون بُت شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة
لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،والبداية الوشيكة يف ىذا الدورة لربنامج بشأن التشييد والبناء ادلستدامُت يف إطار
السنوات العشر للربامج بالتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وحكومة فنلندا.

 - 27أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
زاي  -التعاون مع الوكاالت والمنظمات داخل منظومة األمم المتحدة ،والمنظمات الحكومية الدولية خارج
المنظومة ،والمنظمات غير الحكومية ،والشركاء اآلخرين بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية والمؤسسية
المتوسطة األجل لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 18ووجهت نائبة ادلدير التنفيذي االنتباه إىل تقرير ادلدير التنفيذي ( )HSP/GC/25/2/Add.5الذي مت فيو
استعراض التقدم احملرز يف التعاون بُت موئل األمم ادلتحدة والكيانات األخرى يف الفًتة من  1كانون الثاين/يناير
 1212إىل  31كانون األول/ديسمرب .1213
 - 29وخالل ادلناقشات الىت أعقبت ذلك ،طلب أحد ادلمثلُت ادلزيد من ادلعلومات عن شراكة موئل األمم
ادلتحدة مع مفوضية األمم ادلتحدة حلقوق اإلنسان ،وإمكانية إعداد تقرير خاص عن أخذ حقوق ادلدينة يف
االعتبار يف صياغة جدول أعمال ادلناطق احلضرية اجلديد .وشدد على أمهية اعتماد النهج القائم على احلقوق
إزاء جدول أعمال ادلناطق احلضرية اجلديد باالستفادة من العمل السابق الذي أجنزه موئل األمم ادلتحدة
والكيانات األخرى التابعة لألمم ادلتحدة.
 - 30وأشارت شلثلة أخرى إىل أن موئل األمم ادلتحدة ال يُدرك لو تواجد دبا فيو الكفاية على أرض الواقع يف
البلدان؛ وأن التعاون مع ىيئات األمم ادلتحدة اليت توجد على ادلستوى الوطٍت ؽلكن أن يساعد يف معاجلة ىذا
الوضع .وطلبت ادلمثلة توضيحاً بشأن األنشطة ادلشًتكة حول ادلياهُ ،مشَتًة إىل أن برنامج ادلياه الذي يُشرع يف
تنفيذه بالتعاون مع برنامج األمم ادلتحدة للبيئة وصندوق األمم ادلتحدة للطفولة قد أُدرج ،من بُت أمور أخرى،
يف برنامج اخلدمات األساسية ،شلا حقق خفضاً يف التمويل للمياه.
َ - 31وجهت نائبة ادلدير التنفيذي االنتباه إىل األدوات وادلنتجات ادلتحققة يف إطار الشبكة العادلية ألدوات
إدارة األراضي اليت مكنت الدول األعضاء من ربديد موقع األراضي والتعرف عليها حىت يف األحياء الفقَتة
ادلكتظة أو يف رلاالت االستخدام ادلختلط لألراضي .وأشارت إىل أن فريق الشخصيات البارزة الرفيع ادلستوى
ادلعٍت خبطة التنمية دلا بعد عام  2015قد أشاد هبذا العمل ،وأنو مت النظر يف ىذه األعمال يف سياق صياغة
أىداف التنمية ادلستدامة .وأوضحت أن موئل األمم ادلتحدة ُجزء من فريق األمم ادلتحدة ادلعٍت بضمان تطبيق
سيادة القانون يف تعزيز التنمية ادلستدامة ،وربديداً فيما يتعلق باحلقوق يف األرض وادللكية .وقالت إن وثائق
الربنامج القطري دلوئل األمم ادلتحدة غلري تعزيزىا من أجل زيادة فهم احتياجات البالد يف ضوء التقييم األخَت
دلوئل األمم ادلتحدة الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
 - 32وقال شلثل عن األمانة أنو قد ُوضع مشروع مبادئ توجيهية بشأن تعميم احلق يف ادلدينة ،واتباع هنج
قائم على احلقوق للموئل الثالث وأنو سوف يُ َقدَّم إىل اللجنة التحضَتية يف دورهتا الثالثة للنظر فيو .وأشار إىل
أن مشروع ادلبادئ التوجيهية مت بالفعل تعميمو داخل موئل األمم ادلتحدة على أن ػلال بعد وقت وجيز إىل
رللس حقوق اإلنسان ومكتب ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة حلقوق اإلنسان.
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 - 33وقال شلثل عن األمانة إن الصندوق االستئماين للمياه والتصحاح مت ربويلو إىل الصندوق االستئماين
للخدمات احلضرية األساسية ،الذي يُغطي صبيع اإلصلازات ادلتوقع ربقيقها يف رلال الًتكيز رقم  4من برنامج
العمل .وأشار إىل أن وضع ادلساعلات ادلالية كان مستقراً مع التنويع يف قاعدة ادلنح من خالل إدراج ادلساعلات
الواردة من بنوك التنمية ،دبا يف ذلك البنك األفريقي للتنمية وبنك االستثمار األورويب .ولفت االنتباه إىل مشاريع
جديدة يف رلال ادلياه والصرف الصحي ُمقرر تنفيذىا يف مالوي وغانا بتمويل من حكومة كنداُ ،مشَتاً إىل أن
مسألة ادلياه والتصحاح التزال رلال الًتكيز الرئيسي للصندوق االستئماين ،رغم تغيَت ُمسماه.
 - 34أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.

حاء  -مشروع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي:
 - 35وجهت نائبة ادلدير التنفيذي االنتباه إىل تقرير ادلدير التنفيذي عن مشروع ادلبادئ التوجيهية الدولية
بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي )ُ ،(HSP/GC/25/2/Add.6مؤكد ًة على أن مشروع ادلبادئ التوجيهية ُوضع
بدعم من فريق يتصف بالتوازن اجلغرايف من خرباء رشحتهم حكومات وطنية وىيئات تابعة لألمم ادلتحدة
وسلطات زللية وشركاء يف التنمية ورابطات للمخططُت والباحثُت ومؤسسات أكادؽلية ،ومت إنشاء ىذا الفريق
بدعم من حكوميت فرنسا واليابان.
 - 36ويف ادلناقشات اليت تلت ذلك ،أثٌت العديد من ادلمثلُت على عمل موئل األمم ادلتحدة بشأن مشروع
ادلبادئ التوجيهية وأعربوا عن أملهم يف اعتمادىا عن طريق اصدار قرار يف الدورة احلالية .وربدث العديد من
ادلمثلُت عن أعلية مواءمة ادلبادئ التوجيهية لتتوافق مع الظروف الوطنية .وأعرب أحدىم عن أملو يف أن تُطبق
ادلبادئ التوجيهية على نطاق واسع نظراً ألهنا أضافت قيمة كبَتة لعمل موئل األمم ادلتحدة.
 - 37وسأل أحد ادلمثلُت عن ما إذا كان مشروع ادلبادئ التوجيهية قد ُعمم رمسياً على الدول األعضاء
واحلكومات األخرى للتعليق عليها وما إذا كان ىناك مشروع قرار يف ىذا الشأن معروض على رللس اإلدارة.
وقال شلثل آخر إن مشروع ادلبادئ التوجيهية ينبغي مشاركتو على نطاق واسع مع الدول األعضاء حىت ؽلكن
تقدمي التعليقات بشأن ُهنج التخطيط ،دبا يف ذلك تلك التعليقات ادلتعلقة بالدول اجلزرية الصغَتة النامية.
 - 38وأعرب أحد ادلمثلُت عن تقديره ألعمال فريق اخلرباءُ ،معًتفاً دبا بُذل فيها من جهد كبَت ومدى تعقيد
تكييف ادلبادئ التوجيهية مع سلتلف احلاالت .وطلب إىل البلدان النامية أن تنظر فيما إذا كانت ظروفها تُلَّىب
على ضلو كاف يف الصكوك ادلقًتحةُ ،مشَتاً إىل أن الصكوك اليت تتوقع النمو على نفس مستوى أعلية الصكوك
التفاعلية مثل اللوائح .وقال إن دور اجملتمع ادلدين مل يُ َوضَّح دبا فيو الكفاية يف ادلبادئ التوجيهية ،وأنو ينبغي
الًتكيز بشكل أكرب على العالقة بُت احلضر والريف من حيث الطاقة وادلياه واألمن الغذائي .وأشار أيضاً إىل أن
ادلناطق احلضرية واألشكال ادلكانية جديدة تستحق ادلزيد من االىتمام.
 - 39وقال شلثل عن األمانة إن جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة نظرت يف مشروع ادلبادئ
التوجيهية يف اجتماع اللجنة الفرعية يف هناية كانون الثاين/يناير عام  ،2015وأُدرجت تعليقات األعضاء يف
ادلشروع النهائي ،الذي ُع ِّمم على الدول األعضاء وأُتيح االطالع عليو على ادلوقع اإللكًتوين جمللس اإلدارة.
ىذا ،وأُدرج النص الذي يشَت إىل ادلبادئ التوجيهية يف مشروع ُمقرر جامع معروض على اجمللس ،بيد أن شبة
مشروع قرار معُت ينبغي تعميمو .واعًتف بصعوبة التقاط سياقات متعددة يف ادلبادئ التوجيهية وحبساسية مهمة
ادلشاركة يف ربقيق التوازن بُت ادلصاحل اليت يُعرب عنها ادلمثلون.
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 - 40ولفت االنتباه إىل وجود خالصة وافية ألكثر من  40دراسة حالة وضعها اخلرباء (أنظر الوثيقة
ضح تنوع الظروف الوطنية وتتضمن ظلاذج من مشاركة اجملتمع ادلدين ومن ادلناطق
 ،)HSP/GC/25/INF/7واليت تُ َو ِّ
احلضرية .أما من ناحية التخصيص ،فقد ُوضعت ادلبادئ التوجيهية حبيث ُغلرى ذلا تكييف آخر.
 - 41أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.

ثالثاً  -برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل
والمستوطنات البشرية لفترة السنتين ( 6102-6102البند  2من جدول األعمال)
 - 42تناولت اللجنة ىذا البند يف اجتماعها الثالث صباح يوم االثنُت 20 ،نيسان/أبريل .2015
ألف  -برنامج العمل المقترح والميزانية المقترحة لفترة السنتين 6102-6102
 - 43قدمت نائبة ادلدير التنفيذي برنامج العمل ادلقًتح وادليزانية ادلقًتحة لفًتة السنتُت 2017-2016
( )HSP/GC/25/5الذي قالت إنو يأخذ يف االعتبار الواليات ادلنوطة باألمانة من جانب اجلمعية العامة واجمللس.
وقد استعرضت جلنة ادلمثلُت الدائمُت برنامج العمل وادليزانية ووافقت عليهما.
 - 44وقالت إن برنامج العمل يستند إىل اخلطة االسًتاتيجية ادلوافق عليها للفًتة  ،2019-2014واإلطار
االسًتاتيجي للفًتة  .2017-2016وقد أعد بطريقة تشاركية بغرض ربسُت الكفاءة والتنسيق ،والشفافية
واالتساق وادلساءلة ،وؽلاثل الربنامج ادلكون من سبعة برامج فرعية ذلك الذي أعد لفًتة السنتُت -2014
 ،2015وػلدد التحديات الرئيسية اليت تواجو ادلستوطنات البشرية واالسًتاتيجيات الرئيسية دلعاجلتها .ولدى
اختيار النواتج ،بذلت جهود لضمان أن تكون ربويلية ومفيدة وذات قيمة عالية .وسوف يعزز موئل األمم
ادلتحدة يف السنتُت القادمتُت ،تنفيذ اإلدارة والتقييم ادلعتمدين على النتائج لتقييم تأثَت األنشطة ومواصلة تعميم
القضايا الشاملة مثل تغَت ادلناخ ،وحقوق اإلنسان وادلسائل اجلنسانية والشباب يف عملو.
 - 45وفيما يتعلق بادليزانية ،قالت إنو قد أعد مقًتح واقعي ؽلكن موئل األمم ادلتحدة من تنفيذ برنامج عملو
ادلقًتح مع تعزيز الكفاءة واإلنتاجية وربقيق أقصى قيمة .وبلغت ادليزانية الشاملة لفًتة السنتُت 2017-2016
مقدار  48283مليون دوالر أمريكي بزيادة بنسبة  2282يف ادلائة مقابل تلك اخلاصة بفًتة السنتُت -2014
 .2015وسيجرى سبويل  4586مليون دوالر من ىذا ادلبلغ من صندوق األغراض العامة يف ادلؤسسة .وتعزى
الزيادة إىل النمو الكبَت يف ميزانية التعاون التقٍت شلا يعكس زيادة الطلب على اخلدمات االستشارية دلوئل األمم
ادلتحدة ،والتوسع الناجح يف أنشطتو ادلعيارية والتشغيلية اليت كانت ضرورية لتعويض النقص يف ادلساعلات
ادلخصصة الطوعية على الرغم من أن اسًتاتيجية تعبئة ادلوارد لدى موئل األمم ادلتحدة كانت تتسم بالنجاح يف
توسيع قاعدة ادلاضلُت ،وكانت ادلكاسب اإلغلابية يف ادليزانية األساسية تفوق اطلفاض ادلساعلات من اجلهات
ادلاضلة التقليدية وتقلبات أسعار الصرف غَت ادلواتية .وكان موئل األمم ادلتحدة يتعامل مع قضية اطلفاض
ادلساعلات الطوعية غَت ادلخصصة وىي مشكلة تواجو منظومة األمم ادلتحدة بأسرىا ،وذبري مناقشتها يف فريق
عامل مشًتك بُت الوكاالت معٍت دبعاجلة األخطار .وغلري الًتكيز أيضاً على توفَت قدر أكرب من القرائن على
النتائج وربسُت القيمة مقابل األموال دبا يف ذلك من خالل تعزيز عمليات األعمال وربسُت إدارة ادلخاطر
والشراكات االسًتاتيجية القوية .ورحبت بزيادة التمويل الذي تعهدت بو حكومة كينيا يف اجللسة االفتتاحية من
ىذه الدورة وحثت البلدان األخرى على أن تقتفي أثرىا.
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 - 46وخالل ادلناقشات الالحقة ،رحب عدد من ادلمثلُت بربنامج العمل وادليزانية الذي قالوا إنو واقعي وؽلكن
ربقيقو .وبعد أن أشار العديد من ادلمثلُت مع القلق إىل انعدام ادلوارد ،واطلفاض اإليرادات غَت ادلخصصة ،وعدم
القدرة على التنبؤ بالتمويل ،ناشد صبيع الدول األعضاء زيادة مساعلاهتا وخاصة التمويل غَت ادلخصص .وتساءل
أحد ادلمثلُت عن سبب عدم تناسب األموال ادلخصصة لبعض الربامج الفرعية واقًتح مراجعة ذلك .وقال آخر
إن موئل األمم ادلتحدة ينبغي أن يقيم اسًتاتيجيتو اخلاصة بتعبئة ادلوارد حىت تكون أكثر فعالية يف التصدي
للتحديات الراىنة .وأشارت أيضاً إىل ضرورة وضع الًتتيبات إلعادة تشكيل موئل األمم ادلتحدة على أثر ادلوئل
الثالث .وأقر العديد من ادلمثلُت حباجة ادلنظمة دلوارد مالية متزايدة تعزز واليتو وذبعلو قادراً على تلبية الغرض.
 - 47أحملت إحدى ادلمثلُت إىل ضرورة توسيع قاعدة ادلاضلُت للمنظمة حىت ال يصبح برنامج العمل وادليزانية
رلرد قائمة رغوية .وشددت أيضاً على أعلية اتباع إدارة قائمة على ربقيق النتائج وعلى أعلية وضع تطبيق
اسًتاتيجية لتنفيذىا .وقالت إنو ال بد من زبصيص موارد كافية لتعميم ادلسائل الشاملة وال بد من النص على
ذلك يف برنامج العمل وادليزانية.
 - 48ورداً على التعليقات اليت أبديت ،أوضحت شلثلة األمانة إنو مربرات زبصص التمويل للربامج الفرعية
وأضافت أنو ؽلكن إعادة النظر فيها .عالوةً على ذلك ،أشارت إىل أن موئل األمم ادلتحدة يعمل على تعزيز
اسًتاتيجيتو لتعبئة ادلوارد .وأعلنت عن ترحيبها بأي اسهامات من الدول األعضاء يف ىذا األمر.
 - 49أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
باء  -تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
 - 50قدمت نائبة ادلدير التنفيذي ادلذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأن تقرير اللجنة االستشارية لشئون اإلدارة
وادليزانية ( .)HSP/GC/25/Add.1وقالت إن اللجنة االستشارية أوصت بادلوافقة على برنامج العمل وادليزانية ادلقًتح
لفًتة السنتُت  2017-2016بعد أن أخذت يف االعتبار تعليقات جلنة ادلمثلُت الدائمُت بشأن تعزيز التقييم
وتوافق مقًتحات ادليزانية يف ادلستقبل بصورة وثيقة مع توقعات اإليرادات وأظلاط اإلنفاق ،واستعراض الوظائف
الشاغرة منذ فًتة طويلة مع مراعاة اآلثار اليت قد تًتتب من ادلوئل الثالث وجدول أعمال التنمية دلا بعد عام
 2015ضمن أمور أخرى.
 - 51وخالل ادلناقشات الالحقة ،أبرز أحد ادلمثلُت أعلية ادليزانية باعتبارىا وسيلة للتخطيط ادلايل ،والرقابة
ادلالية ،وطلب توضيحات بشأن اخلطط اخلاصة بتنفيذ توصيات اللجنة االستشارية لشئون اإلدارة وادليزانية
وخاصة فيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتوافق ادلقًتحات ادلستقبلية ادلتعلقة بادليزانية.
 - 52وأكد شلثل األمانة أن موئل األمم ادلتحدة ملتزم بتنفيذ التوصيات ،وأنو رلهز بصورة أفضل للقيام بذلك
يف ضوء تطبيق األدوات اجلديدة مثل ادلعايَت احملاسبية الدولية للقطاع العام ،ومشروع زبطيط موارد ادلؤسسات،
أوموجا ،ومن شأن االثنُت أن ؽلكنا من ربسُت دقة رصد ادلصروفات واإليرادات .ووفقاً لقرار اجلمعية العامة رقم
 ،226/67أدار موئل األمم ادلتحدة موارده ادلتاحة وادلتوقعة األساسية وغَت األساسية ضمن إطار متكامل
للميزانية دبا يضمن توافق صبيع األنشطة األساسية وادلخصصة مع اخلطة االسًتاتيجية .وقد مت توفيق اسًتاتيجيتو
لتعبئة ادلوارد بصورة وثيقة مع مقًتحات ادليزانية حبيث ُوجهت الطلبات إىل ادلاضلُت فيما ؼلص ادلوارد غَت
ادلخصصة إىل الثغرات يف التمويل ،وفق توصية فرقة العمل ادلشًتكة بُت الوكاالت ادلعنية دبعاجلة ادلخاطر اليت
تقضي بالنظر إىل نقص ادلساعلات غَت ادلخصصة يف كامل منظومة األمم ادلتحدة .ولتنفيذ األنشطة ذات
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األولوية يف برنامج العمل ،فقد جرى إيالء االعتبار الحتمال ربقيق ’’التخصيص ادلرن‘‘ من جانب اجلهات
ادلاضلة للربامج الكبَتة ،سواء من الناحية ادلواضيعية أو اإلقليمية.
 - 53أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.
جيم  -التقرير المرحلي السنوي لعام  6102عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 6109-6102
 - 54قدمت نائبة ادلدير التنفيذي التقرير ادلرحلي السنوي لعام  2014عن تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة
 )HSP/GC/25/5/Add.2( 2019-2014الذي يوفر ربليالً مفصالً للتقدم الذي أحرزه موئل األمم ادلتحدة
وشركاؤه على ادلستويات العادلية واإلقليمية والقطرية .وأبرز التقرير الربامج اليت كانت متميزة وتلك اليت ربتاج إىل
تعزيز مع تقدمي عرض عام حلالة ادلوارد ادلالية واستخدامها يف عام .2014
 - 55أحاطت اللجنة علماً بالتقرير.

رابعاً  -جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين لمجلس اإلدارة (البند 8
من جدول األعمال)
[ - 56تستكمل]

خامساً  -الموافقة على مشروعات القرارات والبيانات الختامية
[ - 57تستكمل]
____________
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