األمم المتحدة

HSP
HSP/GC/25/6

مجلس إدارة
برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية

Distr.: General
24 April 2015
Arabic
Original: English

الدورة الخامسة والعشرون
نَتكيب 32 - 71 ،نيساف/أبريل 3172

محضر أعمال مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتو الخامسة
والعشرين
أوالً  -تنظيم أعمال الدورة (البنود  4-1من جدول األعمال)
ألف  -افتتاح الدورة
 - 7افتتح الدكرة اػبامسة كالعشرين جمللس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
مقرر الدكرة الرابعة كالعشرين للمجلس يف الساعة  9/72صباح يوـ اعبمعة اؼبوافق
اؼبتحدة) فرانز ماريو (أؼبانيا)ِّ ،
 71نيساف/أبريل 3172.
 - 3كالتزـ ؾبلس اإلدارة الصمت ؼبدة دقيقة كاحدة تأبينيان لذكرل أكلئك األشخاص الذين فقدكا أركاحهم
يف اؽبجوـ اإلرىايب على كلية غاريسا اعبامعية ،كينيا ،يوـ  3نيساف/أبريل 3172.
 - 2كأدىل ببيانات افتتاحية كل من ساىلو  -كرؾ زيودم ،اؼبديرة العامة ؼبكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب،
اليت تلت بيانان بالنيابة عن األمُت العاـ ،كأكيم شتاينر اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كجوف
كلوس ،اؼبدير التنفيذم ؼبوئل األمم اؼبتحدة ،كأىورك كينياتا ،رئيس صبهورية كينيا.
 - 4كذكرت اؼبديرة العامة يف بياهنا أف سنة  3172تعترب سنة ذات أنبية كبَتة بالنسبة لألمم اؼبتحدة:
فاؼبؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية سيعقد يف أديس أبابا يف سبوز/يوليو؛ كمؤسبر القمة العتماد خطة التنمية ؼبا
بعد عاـ  3172سيعقد يف نيويورؾ يف شهر أيلوؿ/سبتمرب؛ كستحل الذكرل السبعوف إلنشاء األمم اؼبتحدة يف
تغَت اؼبناخ
تشرين األكؿ/أكتوبر ،كالدكرة اغبادية كالعشركف ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف ر
ستعقد يف باريس يف كانوف األكؿ/ديسمرب .كؼبوئل األمم اؼبتحدة إسهاـ ىاـ للغاية يف صبيع تلك اؼببادرات.
كيؤدم مكتب األمم اؼبتحدة يف نَتكيب دكران ىامان يف اعبهود اؼببذكلة إلصالح العمليات كزيادة الفاعلية .كيف
 7حزيراف/يونيو ،كمتقدمان عن اؼبقر الرئيسي يف نيويورؾ ،سيشارؾ اؼبكتب كبرنامج البيئة كموئل األمم اؼبتحدة يف
بدء تشغيل مشركع زبطيط موارد اؼبؤسسات يف اؼبشركع التجرييب لنظاـ أكموجا ،الذم سيعمل من خالؿ تبسيط
العمليات بتغيَت شكل الطريقة اليت تعمل هبا األمم اؼبتحدة .إضافة إىل ذلك ،هبرم استحداث مبوذج عاؼبي
لتقدًن اػبدمات ،كمواصلة إحداث تغيَت يف الفعالية من حيث التكاليف باالستفادة من مشركع أكموجا كإدماج
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بعض اؼبهاـ اإلدارية يف موقع كاحد .كتعترب نَتكيب خَت مكاف حيث تضطلع بدكر أساسي يف ىذا باعتبارىا مركز
العمل يف بلداف اعبنوب يف العامل.
 - 2كيف البياف الذم أدىل بو اؼبدير التنفيذم لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة قاؿ إف برنامج البيئة كموئل األمم
اؼبتحدة لديهما تاريخ طويل من العمل معان ،استنادان إىل االعًتاؼ اؼبتبادؿ بأنبية اؼبسائل اغبضرية كدبدل
لتغَت اؼبناخ ،وبتاج اجملتمع
ترابطهما ،كبأنبية البيئة كالتنمية اؼبستدامة .كبغية كضع استجابة تعاكنية كفعالة تصديان ر
الدكيل إىل التطلع باىتماـ كبو اؼبدف .كرغم أف الناس من اؼبناطق الريفية تنتقل إىل اؼبناطق اغبضرية لالستفادة من
اػبدمات العامة مثل الرعاية الصحية كالتعليم ،مل تكن نوعية اغبياة يف اؼبدف دائمان أحسن بسبب مشاكل مثل
التلوث كالنفايات كخطوط كصل النقل السيئة .كيف الواقع ،قد يكوف لطابع عدـ التخطيط كالالنظاـ يف بعض
اؼبدف أثره السيئ على رفاه كصحة الناس ،كحىت أنو يعمل على تقصَت العمر اؼبتوقع ؽبؤالء .إضافة إىل ذلك،
ال تستطيع اػبدمات العامة أف تواكب اؼبعدؿ السريع لنمو السكاف يف اغبضر ،كىو ما ّأدل إىل ارتفاع باىظ يف
التكاليف.
 - 6كاقًتح أف يعمل موئل األمم اؼبتحدة كبرنامج البيئة معان لالستفادة القصول من قدراهتما التكميلية
كلتعظيم مواردنبا هبدؼ االستجابة بشكل أفضل إىل احتياجات الدكؿ األعضاء كتقديبها باعتبارىا ىيئة كاحدة
لألمم اؼبتحدة .كينبغي أيضان أف يعمال معان لتشكيل كإفادة جدكؿ التنمية العاؼبية .ك ِّ
سيشكل مؤسبر األمم اؼبتحدة
اؼبقرر عقده يف كيتو يف تشرين األكؿ/أكتوبر  3176فرصة
لإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) َّ
لتغيَت التفكَت بشأف عملية التحضر .كقد أعلن برنامج البيئة عن تربع دببلغ نصف مليوف دكالر من أجل اؼبؤسبر
الذم يعترب شاىدان على دعمو ألنشطة موئل األمم اؼبتحدة كالركابط الوثيقة بُت الربناؾبُت.
 - 1كقاؿ إف البُعد البيئي للتحضر قد خرج من كونو فكران جانبيان إىل كونو من االعتبارات األساسية.
فليست اؼبسألة مسألة إنشاء مساحات خضراء يف اؼبناطق اغبضرية؛ كإمبا الفكرة ىي ضماف أف يعيش الناس
تغَت اؼبناخ كجهود التكيرف معو بدالن من
حياة صحية أفضل يف مدف ذات كفاءة حبيث تساىم يف زبفيف أثر ر
تفاقم انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم .كيعترب الوقت حاظبان بالنسبة عبدكؿ أعماؿ التنمية اغبضرية ،فيما
يتعلق دبوئل األمم اؼبتحدة كبأسرة األمم اؼبتحدة بكاملها ،كيشعر برنامج البيئة بالفخر يف أف يرتفع إىل مستول
التحدم.
 - 8كقاؿ اؼبدير التنفيذم ؼبوئل األمم اؼبتحدة يف بيانو إف اؼبشاركُت يف اؼبوئل الثالث سيقوموف بتقييم تطور
األكلُت ،اؼبعقود أحدنبا يف اسطنبوؿ ،تركيا ،يف عاـ  ،7996كالثاين يف
خطة التنمية اغبضرية منذ انعقاد اؼبؤسبرين َّ
فانكوفر ،كندا ،يف عاـ  ،7916باإلضافة إىل النظر يف مستقبل عملية التحضر .كقد كانت أىداؼ التنمية
لأللفية فتحان رئيسيان يف توحيد اجملتمع الدكيل كيف زبفيف اؼبشاكل مثل الفقر اؼبدقع كانعداـ الصرؼ الصحي .كيف
سياؽ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172كيف أعقاب انعقاد مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،ينبغي تصور
تطلعات جديدة حبيث تكفل اؼبساكاة كاالزدىار لسكاف العامل .كمن اؼبأموؿ فيو أف وبدث اتفاؽ عاؼبي ملزـ
قانونان يكوف أساسيان بالنسبة للكرة األرضية كيبكن الوصوؿ إليو يف الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف
تغَت اؼبناخ .كيف ىذا الصدد ،وبتاج القطاع اغبضرم إىل زبفيض انبعاثاتو من
اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف ر
غازات االحتباس اغبرارم ،اليت تصل إىل كبو  11يف اؼبائة من ؾبموع االنبعاثات العاؼبية ،كيف الوقت نفسو
ضماف اغبصوؿ على الطاقة بالنسبة ألكلئك اؼبوجودين يف العامل النامي .كيقًتح موئل األمم اؼبتحدة مباذج
تغَت اؼبناخ .كأكد على أنبية التفاؤؿ ككجود هنج
جديدة للتنمية اغبضرية اؼبستدامة كيقًتح أفكاران جديدة ؼبكافحة ر
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اسًتاتيجي يتسم بالرؤية .كقاؿ إف التحضر مصدر أساسي للتنمية؛ كأف النتائج اإلهبابية مثل االزدىار هبب أف
تتوازف أماـ اآلثار اػبارجية السيئة مثل اكتظاظ حركة اؼبركر كالتلوث.
 - 9كأشار أيضان إىل أنو خالؿ األربعُت سنة اؼباضية ،أصبح كثَت من البلداف اآلسيوية متحضران بشكل
متزايد .كمع ذلك ،يف الوقت اغباضر ،سبر القارة األفريقية بعملية سريعة من التحضر .كاغبقيقة أف الكثَت من
الناس ينتقلوف إىل اؼبدف يف البلداف ذات الدخل اؼبنخفض للفرد ،فيخلقوف ربديات ككذلك إمكانيات كبَتة أماـ
التنمية اؼبستدامة .كمن الناحية التارىبية ،سبقت الزراعة عملية التصنيع ،كىذه ذباكزهتا صناعات اػبدمات
كاقتصاد اؼبعرفة .كسوؼ تعتمد التنمية اغبضرية اؼبستدامة مستقبالن يف أفريقيا على الكيفية اليت ربقق هبا القارة
التوازف بُت التنمية الزراعية كالتصنيع كظهور قطاع ثالث .كاالستثمار يف القطاع الثالث ىو أىم قطاع دينامي
لالقتصاد يبكن أف يقدِّـ فرصان ىائلة .كاتباع رؤية جديدة متفائلة يعترب أمران أساسيان لتحقيق جوانب إهبابية من
التحضر كتغيَت النموذج الذم قاؿ إنو سوؼ يظهر يف أفريقيا .كاختتم كلمتو ُمعربان عن األمل يف أف ِّ
يشكل اؼبنرب
الدكيل ؼبوئل األمم اؼبتحدة خطة تنمية عاؼبية بشأف التحضر اؼبستداـ يف أفريقيا.
 - 71كقاؿ الرئيس كينياتا يف بيانو إنو من الواضح أف التنمية اؼبستدامة سوؼ تشغل مكانة ىامة يف خطة
التنمية ؼبا بعد عاـ  3172كأىداؼ التنمية اؼبستدامة .كعندما أنشئت األمم اؼبتحدة ،منذ سبعُت سنة خلت،
كانت نسبة  21يف اؼبائة من العامل تتصف بالتحضر .كقد تسارع معدؿ التحضر منذ ذلك الوقت بشكل
ىائل ،كخصوصان يف العامل النامي .كيقدَّر أف الغالبية العظمى من سكاف العامل سوؼ تعيش يف مناطق متحضرة
حبلوؿ سنة  .3121كأخَتان ،فإف تكلفة التنمية اغبضرية القائمة على التخطيط تعترب أقل من تكلفة التنمية غَت
اؼبخططة ،كىو ما ِّ
يشكل ربديات خطَتة مثل اعبريبة كسوء األحواؿ الصحية .كبعد أف قاؿ إنو ال توجد حدكد
فاصلة بُت األماكن اغبضرية كالريفية ،قاؿ إف أثر التحضر يف خفض نسبة الفقر إمبا يرجع إىل ركابط اقتصادية
بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية :فاؼبدف تنشئ الطلب على اؼبنتجات من اؼبناطق الريفية ،مثل األغذية كاؼبوارد
الطبيعية ،كيف الوقت نفسو يرسل الناس الذين يعيشوف يف اؼبدف ربويالت مالية إىل اؼبناطق الريفية .ككصف
موضوع الدكرة بأنو موضوع ىاـ كجاء يف كقتو كذات صلة ىامة ،كدعا اجملتمع الدكيل إىل االعًتاؼ بتطلعات
باليُت البشر يف اعبنوب من العامل الذين ال يزالوف يعيشوف يف مناطق ريفية كوبتاجوف إىل اغبصوؿ على اػبدمات
الصحية كغَتىا .كمشَتان إىل ضركرة ربسُت صورة موئل األمم اؼبتحدة ،كسبكينو كتزكيده باؼبوارد الكافية ليكوف
شريكان فعاالن للحكومات ،قاؿ إف حكومتو تربعت دببلغ مليوف دكالر من أجل اؼبوئل الثالث كمن أجل اؼبوارد
غَت اؼبخصصة يف األمانة.
 - 77كيرد نص رسالة األمُت العاـ يف اؼبرفق الثاين دبحضر األعماؿ ىذا.
 - 73كعقب اإلدالء بالبيانات االفتتاحية ،قُدِّمت جوائز اؼبوئل العاؼبية للفًتة  .3172-3174ككاف الفائز
األكؿ ىو مؤسسة ” “Y-Foundationكىي منظمة فنلندية كانت تؤدم دكران رائدان يف إهناء التشرد الطويل األجل
يف فنلندا .ككاف الفائز الثاين مشركع بعنواف شعلة ضوء ’’ ،“Liter of lightاليت قدَّمت إضاءة قليلة التكلفة
مراعية لألحواؿ البيئة باستخداـ زجاجات بالستيك قابلة إلعادة التدكير.
باء  -الحضور
 - 72كانت الدكؿ التالية األعضاء يف ؾبلس اإلدارة فبثلة يف الدكرة :االرباد الركسي ،كاألرجنتُت ،كإسبانيا،
كإسرائيل ،كإكوادكر ،كأؼبانيا ،كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كإيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ،كإيطاليا،
كالبحرين ،كالربازيل ،كبنغالديش ،كبنن ،كبوركينا فاسو ،كتايلند ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كصبهورية كوريا،
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كصبهورية الكونغو الديبقراطية ،كجنوب أفريقيا ،كركمانيا ،كزمبابوم ،كسرم النكا ،كالسلفادكر ،كسلوفاكيا،
كالسنغاؿ ،كصربيا ،كالصُت ،كالعراؽ ،كغابوف ،كغانا ،كفرنسا ،كفنلندا ،ككولومبيا ،كالكونغو ،كليسوتو،
كمدغشقر ،كمصر ،كاؼبغرب ،كاؼبكسيك ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كالنركيج ،كىاييت ،كاؽبند ،كالواليات اؼبتحدة
األمريكية ،كالياباف.
 - 74كشاركت الدكؿ التالية غَت األعضاء يف ؾبلس اإلدارة بصفة مراقب يف الدكرة :إثيوبيا ،كإريًتيا،
كأسًتاليا ،كأفغانستاف ،كأنغوال ،كأككرانيا ،كباكستاف ،كبربادكس ،كبلجيكا ،كبوتسوانا ،كبوركندم ،كبولندا ،كبَتك،
كتركيا ،كتشاد ،كتوغو ،كاعبزائر ،كجزر القمر ،كصبهورية أفريقيا الوسطى ،كجنوب السوداف ،كجيبويت ،كالدامبرؾ،
كركاندا ،كالرأس األخضر ،كزامبيا ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كالسويد ،كسَتاليوف ،كشيلي ،كغامبيا ،كغينيا،
كالفلبُت ،كفنزكيال (صبهورية  -البوليفارية) ،كالكامَتكف ،ككندا ،ككوبا ،كالكويت ،ككينيا ،كليبَتيا ،كليبيا ،كمايل،
كماليزيا ،كمالكم ،كملديف ،كموريشيوس ،كميامبار ،كناميبيا ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كالنيجر ،كنيجَتيا ،كىولندا.
 - 72كقد حضر الدكرة أيضان مراقبو الكرسي الرسويل كدكلة فلسطُت لدل موئل األمم اؼبتحدة.
 - 76كمثلت يف الدكرة ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة التالية :منظمة الصحة العاؼبية ،كمنظمة
األمم اؼبتحدة للطفولة ،كاللجنة االقتصادية ألكركبا ،كاللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية كمنطقة الكارييب ،كىيئة
األمم اؼبتحدة للمساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت اؼبرأة (ىيئة األمم اؼبتحدة للمرأة) ،كمكتب األمم اؼبتحدة ػبدمات
اؼبشاريع ،كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي.
 - 71كحضر الدكرة أيضان فبثلوف من اؼبنظمات اغبكومية الدكلية التالية :جامعة الدكؿ العربية ،كاالرباد
األفريقي ،كاالرباد األكركيب ،كشراكة اؼبوئل كاإلسكاف يف أفريقيا ،كمنظمة اؽبجرة الدكلية.
 - 78كيبكن االطالع على قائمة كاملة دبن حضر الدكرة يف قائمة اؼبشاركُت (.)HSP/GC/25/INF/9
جيم  -انتخاب أعضاء المكتب
 - 79يف اعبلسة العامة األكىل للدكرة اؼبعقودة يوـ اعبمعة  71نيساف/أبريل  ،3172انتخب ؾبلس اإلدارة
التالية أظبائهم أعضاء مكتب ىذه الدكرة:
الرئيس:

السيد :جاف إالفسكي )سلوفاكيا)
نواب

الرئيس:

السيد :فرانز مارل )أؼبانيا)
السيد :نيي النىت يفانديربوم )غانا)
السيدة :نانديتا شاترجي (اؽبند)
اؼبقرر:

السيد :فرناندك لوغريس (أكركغوام)
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دال  -وثائق تفويض الممثلين
 - 31عمالن بالفقرة  3من اؼبادة  76من النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،أبلغ اؼبكتب اجمللس يف جلستو العامة
اػبامسة اؼبعقودة صباح الثالثاء  37نيساف/أبريل  3172أنو فحص كثائق التفويض اؼبقدَّمة من الوفود اغباضرة
يف الدكرة اػبامسة كالعشرين للمجلس ،ككجد أهنا مقدَّمة حسب األصوؿ .ككافق اجمللس على تقرير اؼبكتب عن
كثائق التفويض يف نفس االجتماع.
ىاء  -إقرار جدول األعمال
 - 37كيف جلستو العامة األكىل ،اؼبعقودة صباح اعبمعة  71نيساف/أبريل  ،3172كاف معركضان على ؾبلس
اإلدارة جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت للدكرة ) .(HSP/GC/25/1كباإلضافة إىل ذلك ،ذكر الرئيس بأف اؼبدير التنفيذم
كاف قد بعث برسالة إىل أعضاء اجمللس ،يف  74نيساف/أبريل ،يطلب إدراج بند إضايف ،يف جدكؿ األعماؿ
بشأف تعديل اؼبادة  79من النظاـ الداخلي.
 - 33كبناء على طلب اؼبدير التنفيذم ،أقر ؾبلس اإلدارة جدكؿ األعماؿ التايل لدكرتو اػبامسة

كالعشرين:

-7

افتتاح الدكرة.

-3

انتخاب أعضاء اؼبكتب.

-2

كثائق تفويض اؼبمثلُت.

-4

إقرار جدكؿ األعماؿ كتنظيم العمل.

-2

أنشطة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك مسائل التنسيق.

-6

حوار بشأف اؼبوضوع الرئيسي اػباص للدكرة اػبامسة كالعشرين جمللس اإلدارة.

-1

برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كميزانية مؤسسة األمم اؼبتحدة
للموئل كاؼبستوطنات البشرية لفًتة السنتُت .3171-3176

-8

جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كالًتتيبات األخرل للدكرة السادسة كالعشرين جمللس اإلدارة.

-9

تعديل النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة.

 - 71مسائل أخرل.
 - 77اعتماد تقرير الدكرة.
 - 73اختتاـ الدكرة.
واو  -تنظيم العمل
 - 32أنشأ ؾبلس اإلدارة ،يف جلستو العامة األكىل ،اؼبعقودة صباح اعبمعة  71نيساف/أبريل  ،3172عبنة
جامعة للدكرة ،كأحاؿ إليها البنود  2ك 1ك 8من جدكؿ األعماؿ .كسوؼ ينظر اجمللس يف البند  6كاؼبسائل
الناشئة يف إطار البندين  2ك 1كيف بنود أخرل أثناء جلساتو العامة.
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 - 34قسمت أعماؿ اعبلسات العامة لألياـ الثالثة األكىل للدكرة إىل جزأين :جزء رفيع اؼبستول يربز اؼبناقشة
العامة اليت يشارؾ فيها الوزراء كاؼبمثلوف اآلخركف رفيعو اؼبستول ،يعقد يف اليومُت األكؿ كالثاين ،كحوار
اغبكومات مع السلطات احمللية كشركاء آخرين بشأف اؼبوضوع اػباص للدكرة ،كيعقد يف اليوـ الثالث.
 - 32كأنشأ ؾبلس اإلدارة أيضان عبنة صياغة للنظر يف مشاريع القرارات اؼبقدمة إىل اجمللس .كاتفق على أف
تنظر اللجنة اعبامعة أكالن يف مشاريع القرارات اؼبوصى هبا من عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،مث ربيلها إىل عبنة الصياغة
ؼبواصلة النظر فيها كبعد ذلك رباؿ عن طريق اللجنة ،إىل اجمللس للنظر يف اعتمادىا يف جلسة عامة.
 - 36ككاف معركضان على ؾبلس اإلدارة ،لدل النظر يف بنود جدكؿ األعماؿ ،الوثائق اؼبدرجة لكل بند يف
شركح جدكؿ أعماؿ الدكرة ).(HSP/GC/25/1/Add.1
زاي  -بيان السياسات العامة للمدير التنفيذي
 - 31لدل عرض بيانو بشأف السياسة العامة ،قدـ اؼبدير التنفيذم عرضان ؾبمالن للتوجو االسًتاتيجي الراىن
لعمل موئل األمم اؼبتحدة .كقاؿ إنو يف ؿبور ذلك التوجو ىناؾ رؤية جديدة لدكر التحضر يف التنمية اؼبستدامة.
فالتحضر ليس ؾبرد ظاىرة ديبوغرافية كنتيجة للتنمية ،فحسب بل ىو ؿبرؾ ينطوم على إمكانية مساعدة العامل
يف التغلب على كثَت من التحديات اػبطَتة؛ كقد أقرت اغبكومات يف الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية
اؼبستدامة الفرص اليت يتيحها التحضر .كيقوـ ذلك التوجو االسًتاتيجي على رؤية التحضر باعتباره أسلوب حياة
كيعًتؼ باؼبنافع اؼبتعددة اليت تعود من التحضر اؼبخطط .فالسياسة كالتخطيط كالتصميم يبكن أف تساعد يف
تسخَت التحضر لكي يساىم يف الركائز االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتنمية اؼبستدامة.
 - 38كخالؿ السنوات اػبمسُت اؼباضية ،تركزت كثَت من اؼببادرات اغبضرية على مبوذج التحضر الدكيل.
كعلى الرغم من اؼبنافع االقتصادية الواسعة اليت تعود من ذلك النموذج ،لكنو ،كيف ظل استئثار اؼبدف بنحو
 11يف اؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل يف العامل ،مل يستجب بالشكل الكايف للتحديات االجتماعية كالبيئية.
كعلى الرغم من ذلك أُحرز قدر من التقدـ يف ؿباربة الفقر ،اتسع نطاؽ عدـ اؼبساكاة يف اؼبدف ،الذم فضالن عن
ذلك ساىم دبا يصل إىل  11يف اؼبائة من انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم .كبذلك فهو ليس مبوذجان
مستدامان .كبالتايل فإف جدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد ،الذم يتوقع أف يتمخض عنو اؼبوئل الثالث ،هبب أف
يتصدل عبميع ركائز التنمية اؼبستدامة الثالثة ،كتعزيز الدكر االقتصادم للمدف كمعاعبة اؼبشاكل االجتماعية
كاالقتصادية يف آف كاحد.
 - 39كقد اعتمد موئل األمم اؼبتحدة مؤخران هنجان أكثر اسًتاتيجية كأكثر تكامالن ،يرتكز على رؤيتو اعبديدة
يف إطار اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  .3179-3174كمشَتان إىل اػبطوط العريضة للكثَت من النتائج اإلهبابية،
أُكرد مقارنات بالنهج السابقة األكثر قطاعية كاألكثر ذبزئة اليت كانت تركز بشكل أساسي على األعراض.
فالنهج اعبديد يستند على افًتاضُت :األكؿ أف ىناؾ ارتباطان إهبابيان بُت التحضر كبُت التنمية كالثاين أف نوعية
النتائج اغبضرية ككمياهتا تتوقف على نتائج التحضر كخصائصو .كقد مت اعتمد هنج ثالثي األبعاد يرتكز على
ؾباالت الًتكيز الثالثة األكىل من اػبطة االسًتاتيجية :ىي التشريعات اغبضرية كاألراضي كاغبوكمة؛ كالتخطيط
كالتصميم اغبضرياف؛ كاالقتصاد اغبضرم كسبويل البلديات .كأُعطيت أكلوية أيضان جملاؿ تركيز رابع ىو اػبدمات
اغبضرية األساسية.
 - 21كفيما يتعلق باإلسكاف ،يسعى موئل األمم اؼبتحدة إلقباز اغبق يف السكن اؼبالئم للجميع من خالؿ
اتباع هنج اسًتاتيجي يضع اإلسكاف كمسألة ؿبورية يف اؼبدينة .كفيما يتعلق باسًتاتيجيات اغبد من اؼبخاطر،
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هبرم أيضان تسريع ربسُت النسيج اغبضرم ،دبا يف ذلك توفَت فضاء عاـ مشًتؾ كأكلوية أساسية ،باعتبار ذلك
اإلجراء العملي األكثر فعالية .كمن شأف ازباذ ُهنج من قبيل إعادة البناء بصورة أفضل أف يبكن موئل األمم
اؼبتحدة من اؼبسانبة يف تنفيذ إطار سندام الذم اعتمد مؤخران للحد من اؼبخاطر للفًتة .3121-3172
كمسلطان الضوء على استبعاد اؼبرأة من منافع التحضر كالتحدم الذم يشكلو تزايد البطالة يف أكساط الشباب،
أشار إىل أف االعتبارات اعبنسانية كالشباب مسائل مهمة كشاملة للقطاعات يف عمل موئل األمم اؼبتحدة كقدـ
موجزان للعديد من اؼببادرات يف ذلك الصدد.
 - 27من األدكات الرئيسية يف تنفيذ هنج موئل األمم اؼبتحدة على اؼبستول القطرم ىو كثيقة الربنامج
القطرم للموئل كاليت هتدؼ إىل تعزيز اؼبلكية الوطنية كربطها بإطار اؼبساعدة اإلمبائية لألمم اؼبتحدة للقطر
كخطتو الوطنية للتنمية .كركز موئل األمم اؼبتحدة أيضان على منع نزاعات األراضي كتسويتها من خالؿ شبكتو
العاؼبية ألدكات استغالؿ األراضي.
 - 23كتناكؿ بالتفصيل جدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد ،حيث شدد على إمكانياتو باعتباره رؤية سبثل ربوالن
مبوذجيان يتوافق مع أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كعلى كجو التحديد مع اؽبدؼ  77اؼبقًتح ،اؼبتمثل يف ’’دعم
اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية كبناؤىا على أسس شاملة كآمنة كقابلة للتكيف كمستدامة‘‘ .فجدكؿ األعماؿ،
الذم يشًتؾ يف مبادئو مع جدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ  3172ينبغي أف يعمل على تعزيز ربقيق مدف مرنة
كآمنة كشاملة اجتماعيان كمنتجة اقتصاديان ،كينبغي لتكوف للجدكؿ قابلية التنفيذ على مستويات ـبتلفة كيف
سياقات متنوعة .كلكي يكوف التحضر ذا طابع ربويل ،ال بد أف يركز جدكؿ األعماؿ على ثالثة ؾباالت ىي:
تعزيز التشريعات اغبضرية كاغبوكمة؛ كتطوير كتنفيذ سياسات حضرية كطنية ،كتعزيز التخطيط كالتصميم؛
كتسخَت االقتصادم اغبضرم دبا يف ذلك تقوية سبويل البلديات .كستكوف لتضافر اعبهود فوائد كاسعة النطاؽ يف
زيادة اإلنتاجية االقتصادية كربسُت النمو اؼبتوازف كرفع مستول اؼبساءلة كخلق تأثَتات مضاعفة .كقد شارؾ موئل
األمم اؼبتحدة يف كضع األىداؼ كقدـ إسهامات فيها نظران أف اؼبوئل الثالث ،بوصفو أكؿ مؤسبر عاؼبي لألمم
اؼبتحدة يعقد بعد اعتماد أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،هبب أف يتوافق يف ركحو مع ركح جدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا
بعد عاـ .3172
 - 22كيف اػبتاـ ،أكد أف موئل األمم اؼبتحدة يساىم يف جدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد كيف تعزيز
االعًتاؼ باؼبسانبات الكبَتة للتحضر يف التنمية اؼبستدامة ،كيف التصدم لتغَت اؼبناخ كيف جدكؿ األعماؿ
االجتماعي العاؼبي .كوبتاج موئل األمم اؼبتحدة إىل الدعم القوم من الدكؿ األعضاء ،كخباصة من خالؿ زيادة
اؼبسانبات غَت اؼبخصصة .كأشار إىل أنو فيما يشكل التحضر ربديان رئيسيان ،فإف كل ربد يفتح ؾباالن لفرصة
جديدة.
حاء  -عمل اللجنة الجامعة (البنود  5و 7و 8من جدول األعمال)
 - 24ترأس السيد نٍت النيت فانديربيو (غانا) أحد نواب الرئيس الثالثة للمجلس ،اللجنة اعبامعة اليت أنشأىا
ؾبلس اإلدارة يف جلستو العامة األكىل .كقد عقدت اللجنة طبس جلسات يف الفًتة من  71إىل 32
نيساف/أبريل .كيف جلستو األكىل اؼبعقودة بعد ظهر اعبمعة  71نيساف/أبريل  ،3172أبلغ الرئيس اللجنة بأهنا
سوؼ تنظر يف البنود  2ك 1ك 8من جدكؿ األعماؿ.
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 - 22كيف جلستها الرابعة اؼبعقودة يوـ األربعاء ،اؼبوافق  33نيساف/أبريل  ،3172اعتمدت اللجنة تقرير
مداكالهتا .كقد سبكنت اللجنة ،خالؿ جلساهتا ،من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأف صبيع بنود جدكؿ األعماؿ
اؼبعركضة عليها .كيرد تقرير اللجنة يف اؼبرفق الرابع هبذا احملضر.
طاء  -عمل لجنة الصياغة واعتماد القرارات (البنود  5و 7و 8من جدول األعمال)
 - 26عقدت عبنة الصياغة  73جلسة خالؿ الدكرة كتوصلت إىل توافق يف اآلراء بشأف سبعة مشاريع
قرارات.
 - 21كترد يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا احملضر القرارات اليت اعتمدىا ؾبلس اإلدارة يف جلستو العامة السابعة،
اؼبعقودة مساء اػبميس ،اؼبوافق  32نيساف/أبريل .3172
 - 28كلدل اعتماد القرار  ،6/32أعرب أحد اؼبمثلُت عن تقديره للمسانبة اليت قدمتها أفرقة اػبرباء خالؿ
العامُت اؼباضيُت إلعداد اؼببادئ التوجيهية ،كلكنو أضاؼ أف أم مبادئ توجيهية سوؼ ربتاج إىل اؼبزيد من
الشرعية مستقبالن إذا ُدعيت الدكؿ األعضاء ،كؾبموعات اؼبصاٌف كاؼبنظمات الدكلية إىل إبداء تعليقات بشأف
اؼبشركعات الصادرة عن اػبرباء قبل اعتمادىا.

ثالثاً  -الجزء الرفيع المستوى والحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة الخامسة والعشرين لمجلس اإلدارة
(البنود  7 – 5من جدول األعمال)
ألف  -الجزء الرفيع المستوى
 - 29تناكؿ ؾبلس اإلدارة البنود  1-2من جدكؿ األعماؿ أثناء اجتماعو العاـ الثاين بعد ظهر يوـ اعبمعة
 71نيساف/أبريل  ،3172كىو الوقت الذم بدأت فيو اؼبناظرة العامة الرفيعة اؼبستول بشأف ىذه البنود.
كاستمرت ىذه اؼبناظرة العامة أثناء االجتماعُت الثالث كالرابع ،يوـ االثنُت 31 ،نيساف/أبريل  .3172كيرد
موجز اؼبناظرة العامة اليت أجراىا رئيس ؾبلس اإلدارة يف اؼبرفق الثالث من ىذا احملضر.
باء  -الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة الخامسة والعشرين
 - 41عقد ؾبلس اإلدارة ،يف جلستيو العامتُت اػبامسة كالسادسة ،اؼبعقودتُت يوـ الثالثاء  37نيساف/أبريل
 ،3172حواران بشأف اؼبوضوع اػباص للدكرة يف إطار البند  6من جدكؿ األعماؿ .كقد اشتمل اغبوار على
كلمة أساسية كجلسة مناقشة يف الصباح كأعقبتها جلسة مناقشة كجلسة ختامية يف فًتة بعد الظهر .كسبيزت
جلسات اؼبناقشات بوجود مدير للحوار كفريق من اؼبتكلمُت كعركض من اؼبشاركُت يف حلقة النقاش كتعليقات
من اغبضور كردكد أفعاؿ من اؼبشاركُت يف حلقة النقاش .كيرد ملخص للحوار يف اؼبرفق الرابع ؽبذا احملضر.

رابعاً  -جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين لمجلس اإلدارة (البند 8
من جدول األعمال)
 - 47تناكؿ ؾبلس اإلدارة بالبحث ىذا البند يف جلستو العامة السابعة اؼبعقودة مساء اػبميس ،اؼبوافق 32
نيساف/أبريل  ،3172كاعتمد اؼبقرر  3/32بشأف جدكؿ أعماؿ الدكرة السادسة كالعشرين (انظر اؼبرفق األكؿ).
كقرر اجمللس أيضان ،بناء على توصية اؼبكتب ،أف تعقد الدكرة يف الفًتة من  2إىل  1نيساف/أبريل  3171دبقر
موئل األمم اؼبتحدة يف نَتكيب.
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خامساً  -تعديل النظام الداخلي لمجلس اإلدارة (البند  9من جدول األعمال)
 - 43تناكؿ ؾبلس اإلدارة بالبحث ىذا البند يف جلستو العامة األكىل ،اؼبعقودة صباح يوـ اعبمعة 71
نيساف/أبريل  ،3172كأنشأ فريقان عامالن برئاسة ميشاؿ ملينار (سلوفاكيا) ،الستعراض التعديل اؼبقًتح إدخالو
على اؼبادة  79من النظاـ الداخلي للمجلس كتقدًن تقرير عن ذلك إىل اجمللس خالؿ الدكرة.
 - 42كعقب ذلك ،يف اعبلسة العامة السابعة ،اؼبعقودة مساء اػبميس  32نيساف/أبريل  ،3172قاؿ رئيس
الفريق العامل إف الفريق عقد جلستُت كاقًتح تعديالن على اؼبادة  79من النظاـ الداخلي يقدـ يف شكل مشركع
مقرر (.)HSP/GC/25/L.3
 - 44كاعتمد ؾبلس اإلدارة مشركع ذلك اؼبقرر .كيرد نص اؼبقرر  7/32يف اؼبرفق األكؿ ؽبذه احملاضر.

سادساً  -مسائل أخرى (البند  11من جدول األعمال)
 - 42دعا رئيس ؾبلس اإلدارة الدكؿ األعضاء ؼبالحظة اؼبقاعد الشاغرة يف عضوية ؾبلس اإلدارة كشجعها
على ملء تلك اؼبقاعد خالؿ اجتماعي التنسيق كاإلدارة للمجلس االقتصادم كاالجتماعي اؼبزمع عقدنبا خالؿ
الفًتة من  8إىل  71حزيراف/يونيو  3172كمن  31إىل  33سبوز/يوليو .3172
 - 46كالتزـ ؾبلس اإلدارة الصمت ؼبدة دقيقة كاحدة تأبينيان لذكرل موظفي األمم اؼبتحدة كغَتىم الذين قتلوا
يف اؽبجوـ اإلرىايب على غاركم ،الصوماؿ ،يوـ  31نيساف/أبريل .3172

سابعاً  -اعتماد تقرير الدورة (البند  11من جدول األعمال)
 - 41يف اعبلسة العامة السابعة للمجلس ،اؼبعقودة مساء اػبميس 32 ،نيساف/أبريل  ،3172قدـ رئيس
اللجنة اعبامعة عرضان شفويان ؼبداكالت اللجنة.
 - 48كاعتمد ؾبلس اإلدارة ،يف نفس اعبلسة ،تقرير الدكرة ،على أساس اؼبشركع الذم عمم من قبل خالؿ
الدكرة ،على أف يعهد لألمانة كاؼبقرر دبهمة كضع التقرير يف صورتو النهائية.

ثامناً  -اختتام الدورة (البند  11من جدول األعمال)
 - 49يف بيانو اػبتامي ،صرح اؼبدير التنفيذم بأف إصالحات اغبوكمة اليت كافق عليها اجمللس تشكل إقبازان
كبَتان ،كأف زيادة اإلشراؼ ال يؤدم إال إىل تعزيز موئل األمم اؼبتحدة .كمع ذلك ،فقد صرح بأف اغبوكمة عالقة
ذات اذباىُت ،معربان عن أملو بأف تتمتع األمانة بدرجة أكرب من الدعم من جانب الدكؿ األعضاء.
 - 21كأعرب عن رضاه إزاء اإلقبازات األخرل اليت حققها اجمللس ،كاليت اشتملت على االتفاؽ بشأف برنامج
كمبتكر؛ كالًتكيز على الصالت بُت اغبضر كالريف ،كالذم أكضح
العمل كاؼبيزانية؛ كعلى قرار شامل تفصيلي ُ
الدكر اؽباـ للغاية لعملية اغبضرنة يف دفع عجلة التنمية اؼبستدامة .كأعرب عن شكره للدكؿ األعضاء ؼبا قدمتو
من دعم مايل ،كحثها على التفكَت يف تقدًن اؼبزيد من اؼبسانبات .كيف اػبتاـ ،صرح بأف اغبضرنة اؼبستدامة سبثل
فرصة كبَتة أماـ البشرية ،كأعرب عن أملو يف أف يكوف موئل األمم اؼبتحدة أداة رئيسية يف إطالؽ صبيع طاقات
عملية اغبضرنة.
بعضها نيابة عن ؾبموعات من الدكؿ.
 - 27كأُلقيت بيانات ختامية أيضان من جانب عدد من اؼبمثلُتُ ،

 - 23أُعلن اختتاـ االجتماع كالدكرة يف الساعة الثامنة من بعد ظهر الثالثاء 32 ،نيساف/أبريل .3172
9
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المرفق األول
القرارات والمقررات التي اتخذىا مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
في دورتو الخامسة والعشرين
ألف  -القرارات
رقم القرار
7/32
3/32
2/32
4/32
2/32

6/32
1/32

باء  -المقررات
رقم اؼبقرر
7/32
3/32
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العنواف

تاريخ االعتماد

الصفحة

مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف  32نيساف/أبريل 3172

71

 32نيساف/أبريل 3172
 32نيساف/أبريل 3172

74
76

 32نيساف/أبريل 3172
 32نيساف/أبريل 3172

31
31

 32نيساف/أبريل 3172

39

 32نيساف/أبريل 3172

21

خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172من أجل دعم
التنمية اغبضرية اؼبستدامة كاؼبستوطنات البشرية
تعزيز اؼبلكية الوطنية كالقدرة التشغيلية
اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  3179-3174كبرنامج
العمل كاؼبيزانية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية لفًتة السنتُت 3171-3176
تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة 3179-3174
دعم برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
للعملية التحضَتية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة لإلسكاف
كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) ،كدكر عباف
اؼبوئل الوطنية يف التحضَت لو كتنفيذه
اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم
كاإلقليمي
إصالحات اغبوكمة لربنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية

العنواف

تاريخ االعتماد

 32نيساف/أبريل 3172
تعديل اؼبادة  79من النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة
جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت للدكرة السادسة كالعشرين  32نيساف/أبريل 3172

جمللس إدارة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية

الصفحة
22
22
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القرارات
 - 1/15مساىمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في خطة التنمية لما بعد عام  1115من
أجل دعم التنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  336/69اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب  3174بشأف تنفيذ نتائج
مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة اؼبستوطنات البشرية (موئل
األمم اؼبتحدة)،
كإذ يؤّكد من جديد نتائج كثيقة مؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة اؼبعنونة ”اؼبستقبل الذم نصبو
إليو“ )7(،كاليت سلَّم فيها رؤساء الدكؿ كاغبكومات بأف اؼبدف يبكن ،مىت أُحسن زبطيطها كتطويرىا بطرؽ منها
اتباع ُهنج متكاملة يف التخطيط كاإلدارة ،أف تنهض دبجتمعات مستدامة اقتصاديان كاجتماعيان كبيئيان ،كالتزموا
بالعمل من أجل ربسُت نوعية اؼبستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك ربسُت ظركؼ اؼبعيشة كالعمل لسكاف اؼبناطق
اغبضرية كاؼبناطق الريفية يف سياؽ السعي إىل القضاء على الفقر حىت يتسٌت للجميع اغبصوؿ على اػبدمات
األساسية كعلى السكن ككسائل التنقل،
كإذ يشَت إىل القرار  71/71اؼبؤرخ  74أيار/مايو  7999للجنة اؼبستوطنات البشرية الذم طلبت فيو
اللجنة ضركرة أخذ الًتابط اغبضرم كالريفي يف االعتبار عند تنفيذ برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية نظران لقوة التأثَت اؼبتناسق بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية،
كإذ يشَت أيضان إىل قراره  71/79اؼبؤرخ  9أيار/مايو  3112كالذم طلب فيو من اؼبدير التنفيذم
زيادة الوعي بشأف العالقة اؼبباشرة بُت التنمية اغبضرية  -الريفية اإلهبابية كالتحضر اؼبستداـ كاؼبساعدة يف تطوير
قدرات اغبكومات اؼبركزية كالسلطات احمللية يف ىذا اجملاؿ ،كخاصة يف البلداف النامية،
كإذ يشَت كذلك إىل قراره  71/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172كالذم طلب فيو من اؼبدير
التنفيذم أف يكفل ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف
صياغة كتنفيذ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172من أجل دعم التحضر اؼبستداـ،
كإذ يشَت إىل قراره  2/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172الذم طلب فيو من اؼبدير التنفيذم أف
يقوـ ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،بصياغة إطار توجيهي عاـ من أجل كضع السياسات اغبضرية
الوطنية ،حسب االقتضاء ،على أساس التجارب الدكلية اعبيدة ،ؼبواصلة دعم الدكؿ األعضاء يف صياغة كربسُت
سياساهتا اغبضرية،
كإذ يشَت أيضان إىل قراره  2/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  ،3172الذم شجع فيو برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية على القياـ ،بالتعاكف مع الدكؿ األعضاء كالشركاء يف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل ،بصياغة
ؾبموعة من اؼببادئ العاؼبية اؼبتفق عليها للتخطيط اغبضرم كاإلقليمي على صعيد اؼبدينة ،كخاصة يف صدد
التوسعات اؼبخططة للمدف على الصعيدين اإلقليمي كالوطٍت ،مع الًتكيز خاصة على السياسات اغبضرية
الوطنية،
( )7قرار اعبمعية العامة  ،388/66اؼبرفق.
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كإذ يقر بأنبية كسائل النقل اؼبأمونة كاؼبيسورة كالسليمة بيئيان باعتبار ذلك كسيلة لتحقيق رب رسن يف
ميادين العدالة االجتماعية كالصحة كقدرة اؼبدف على التكيف ،كالربط بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية كإنتاجية
اؼبناطق الريفية،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  219/68اؼبؤرخ  71أيلوؿ/سبتمرب  3174الذم رحبت فيو بتقرير
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية اؼبستدامة( )3كقررت أف يكوف ىذا التقرير ىو األساس
الرئيسي الذم يستند إليو إدماج أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172دبا يف ذلك
اؽبدؼ  77اؼبقًتح الذم ينص على جعل اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية شاملة للجميع كآمنة كقادرة على الصمود
كمستدامة،
كإذ يقر بأف تقرير الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية اؼبستدامة يتطرؽ إىل الركابط
اغبضرية الريفية يف سياؽ اؽبدؼ  77اؼبقًتح كأىدافو اؼبقًتحة بغرض دعم الركابط االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية
اإلهبابية بُت اؼبناطق اغبضرية كشبو اغبضرية كالريفية من خالؿ تعزيز التخطيط اإلمبائي الوطٍت كاإلقليمي،
كإذ يأخذ علمان بتقرير اؼبدير التنفيذم بشأف اؼبوضوع اػباص للدكرة اػبامسة كالعشرين جمللس اإلدارة،
كعنوانو ”مسانبة موئل األمم اؼبتحدة يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172من أجل الًتكيج للتنمية اغبضرية
اؼبستدامة كاؼبستوطنات البشرية“ ،كاؼبوضوع الفرعي  7بشأف تعزيز الركابط اغبضرية الريفية عرب ؾبموعة
اؼبستوطنات البشرية الستخداـ القوة التحولية للتحضر من أجل التنمية اؼبستدامة ،كاؼبوضوع الفرعي  3بشأف
()2
دكر موئل األمم اؼبتحدة يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ ،3172
كإذ يقر باإلمكانية التحولية اإلهبابية للتحضر كالركابط اغبضرية الريفية اؼبعززة يف إحراز التنمية اؼبستدامة
باعتبارىا سبيالن لربط ؾبموعة كاسعة من اؼبوضوعات كالقطاعات كاألطراؼ الفاعلة يف أم منطقة بعينها يف صبلة
أمور ،من خالؿ اؼبسانبة يف استئصاؿ الفقر كاإلدماج االجتماعي كالنمو االقتصادم الشامل للجميع كتعزيز
الوصوؿ إىل اػبدمات اغبضرية األساسية كدعم اإلسكاف الشامل للجميع ،كتعزيز فرص العمل ،كاإلنتاجية،
كإنتاج الفوائد كتقاظبها كخلق بيئة آمنة كصحية للمعيشة ،كذلك أيضان يف سياؽ اؼبساكاة بُت اعبنسُت كالشباب
كالفئات الضعيفة،
 - 7يشجع الدكؿ األعضاء على النظر يف الدكر اؽباـ الذم يبكن أف يؤديو التحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية كمحرؾ رئيسي للتنمية اؼبستدامة يف خططها للتنمية على الصعيدين الوطٍت كدكف الوطٍت،
حسب االقتضاء؛
 - 3يطلب من اؼبدير التنفيذم أف يواصل دعم الدكؿ األعضاء يف صياغة كتنفيذ سياساهتا اغبضرية
إلدارة تواصل اؼبستوطنات البشرية؛
 - 2يطلب أيضان من اؼبدير التنفيذم أف يواصل دعم االلتزاـ السياسي بالتنمية اؼبستدامة ،كيف
الوقت نفسو تشجيع مبو اؼبدف بطريقة ـبططة كإنتاجية كمتكاملة ،بكفالة التنقلية اؼبستدامة كاألماكن العامة ،دبا
يف ذلك اؼبساحات اػبضراء كالتجديد اغبضرم كإعادة استخداـ قطع األراضي الستيعاب التوسع اغبضرم
العشوائي كدعم الوصوؿ إىل خدمات الطاقة اؼبيسورة كاؼبوثوقة كاؼبستدامة كاغبديثة ككفاءة الطاقة ،كتقليل األثر
(.A/68/970 and Corr.1 )3
(.HSP/GC/25/4 )2
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البيئي للتقاربات الريفية كاغبضرية كالتخفيف من آثار تغَت اؼبناخ كالتكيف معها ،كتقليل تلوث اؽبواء مع العمل
يف الوقت نفسو على دعم الصحة اغبضرية كتعزيز قدرة السلطات الوطنية كاحمللية على توفَت اػبدمات األساسية؛
 - 4يدعو اغبكومات إىل تعزيز تقليل الفوارؽ يف التواصلية الريفية اغبضرية من خالؿ صبلة أمور منها
االستثمارات العامة كاػباصة الشاملة للجميع يف البنية التحتية كاػبدمات عرب مراكز اػبدمة الريفية كالبلدات
الصغَتة كاؼبتوسطة كالثانوية لتعزيز الركابط ،حسب االقتضاء ،كتشجيع التكامل اؼبستداـ كاؼبتوازف لألبعاد
االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية يف التنمية اؼبستدامة؛
 - 2يدعو أيضان اغبكومات إىل دعم تعزيز قدرة مراكز اػبدمة الريفية كالبلدات الصغَتة كاؼبتوسطة
كالثانوية عبذب السكاف كزيادة االستثمار كخلق فرص العمل كتقليل االعتماد على اؼبدف الرئيسية باعتبار ذلك
اسًتاتيجية لدعم النمو الالمركزم؛
 - 6يشجع اؼبدير التنفيذم على مواصلة تعزيز الدكر الذم يؤديو التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات
البشرية كقوة ربولية إلحراز التنمية اؼبستدامة كالنهوض هبا دعمان ػبطة التنمية ؼبا بعد عاـ 3172؛
 - 1يطلب من اؼبدير التنفيذم ،سبشيان مع الواليات اغبالية ،أف يواصل تعميم االىتماـ بقضايا
التحضر كاؼبستوطنات البشرية يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172كأف يساىم ،حسب االقتضاء ،يف العمل
اعبارم بشأف اؼبؤشرات ،كذلك من خالؿ صبلة أمور منها تقدًن اػبربة الفنية عن طريق فريق اػبرباء اؼبشًتؾ بُت
الوكاالت اؼبعٍت دبؤشرات أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف إطار اللجنة اإلحصائية؛
 - 8يشجع الدكؿ األعضاء على كفالة سباسك السياسات يف تنفيذ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
 3172من خالؿ دعم اؼبشاركة النشطة ألصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت ،دبن فيهم السلطات احمللية؛
 - 9يطلب من اؼبدير التنفيذم أف يتعاكف مع الدكؿ األعضاء يف دعم سباسك السياسات يف إطار
كالية برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية لتنفيذ األجزاء ذات الصلة من خطة التنمية ؼبا بعد عاـ 3172
من خالؿ دعم اؼبشاركة النشطة ألصحاب اؼبصلحة اؼبعنيُت ،دبن فيهم السلطات احمللية؛
 - 71يطلب أيضان من اؼبدير التنفيذم أف يقوـ بصياغة األدكات كنشر اؼبمارسات اعبيدة لدعم
الركابط اغبضرية الريفية من خالؿ االستثمار يف مدف األسواؽ من خالؿ التخطيط اإلقليمي كالعمراين اؼبتكامل
لتعزيز فبرات التنمية؛
 - 77يطلب كذلك من اؼبدير التنفيذم أف يواصل العمل عن كثب مع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية
األخرل كأصحاب اؼبصلحة األخرين لتعزيز الركابط اغبضرية الريفية ،مع الًتكيز على تبادؿ اؼبعارؼ كاغبوار
السياسايت كبناء القدرات؛
 - 73يدعو الدكؿ األعضاء ،دبساعدة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،عند الطلب
كسبشيان مع برنامج عملو كميزانيتو ،بإطالؽ أك تعزيز برامج كمشاريع على الصعيدين الوطٍت كدكف الوطٍت لتعزيز
قدرة مراكز اػبدمة الريفية كالبلدات الصغَتة كاؼبتوسطة على ربسُت كصوؿ سكاف اؼبناطق الريفية كشبو اغبضرية
إىل مراكز اػبدمة اغبضرية األساسية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك اؼبياه كاؼبرافق الصحية كالنقل كالطاقة ،ككذلك
الوصوؿ إىل اػبدمات االقتصادية كاالجتماعية مثل الصحة كالتعليم كاؼبصارؼ كخدمات بيع التجزئة كاألسواؽ؛
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 - 72يطلب من اؼبدير التنفيذم ،سبشيان مع برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبعتمدين ،لدعم الدكؿ األعضاء
يف تعزيز قدرة السلطات الوطنية كدكف الوطنية كاحمللية على زبطيط كإدارة التحضر اؼبستداـ من أجل مواجهة
لتغَت اؼبناخ عرب تواصل اؼبستوطنات البشرية؛
التحديات القائمة كالناشئة ،دبا يف ذلك صياغة استجابة ر
 - 74يشجع الدكؿ األعضاء كالشركاء على توفَت الدعم اؼبالئم لألعماؿ اؼبقبلة لربنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية تنفيذان للخطة االسًتاتيجية للفًتة  3179-3174كنتائج خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
3172؛
 - 72يطلب من اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين تقريران عن
تنفيذ ىذا القرار.

 - 1/15تعزيز الملكية الوطنية والقدرة التشغيلية
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  7/61اؼبؤرخ  76أيلوؿ/سبتمرب  3112بشأف نتائج مؤسبر القمة
العاؼبي عاـ  ،3112الذم يتضمن تقدًن دعم قوم كمتسق على مستول اؼبنظومة لتنفيذ سياسات األمم اؼبتحدة
كأنشطتها التشغيلية كالبيئية ،دبا يف ذلك اؼبساعدة اإلنسانية،
كإذ يشَت أيضان إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة ،اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم
نصبو إليو‘‘ )4(،اليت سلمت بضركرة أف تدمج يف اإلطار اؼبؤسسي أبعاد التنمية اؼبستدامة الثالثة بطريقة متوازنة
كدبا يكفل ربقيق التنمية بوسائل منها زيادة تعزيز تضافر اعبهود كتنسيقها كذبنب تكرارىا كاستعراض التقدـ احملرز
يف تنفيذ التنمية اؼبستدامة،
كإذ يشَت كذلك إىل قرار اعبمعية العامة  336/61اؼبؤرخ  37كانوف األكؿ/ديسمرب  3173بشأف
االستعراض الشامل الذم هبرم كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم
اؼبتحدة من أجل التنمية كالذم أعادت فيو اعبمعية التأكيد على أنبية االستعراض الشامل الذم هبرم كل أربع
سنوات لألنشطة التشغيلية ،كأرست توجهات لسياسات على مستول اؼبنظومة من أجل التعاكف يف ؾباؿ التنمية
كطرائق على اؼبستول القطرم يف منظومة األمم اؼبتحدة ،كأكدت على ضركرة أف يكوف سبويل األنشطة التنفيذية
متسقان مع األكلويات كاػبطط الوطنية للبلداف اؼبستفيدة من الربامج كمع اػبطط االسًتاتيجية لصناديق األمم
اؼبتحدة كبراؾبها كككاالهتا اؼبتخصصة كمع كالياهتا كأطر مواردىا كأكلوياهتا،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  318/63اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب  3111بشأف االستعراض
الشامل الذم هبرم كل ثالثة سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم اؼبتحدة من أجل
التنمية ،كإذ يشَت أيضان إىل إمكانات إطار عمل األمم اؼبتحدة للمساعدة اإلمبائية كمصفوفة نتائجو ،بوصفها
اإلطار اعبماعي اؼبتسق كاؼبتكامل لربؾبة كرصد عمليات جهاز األمم اؼبتحدة اإلمبائي على الصعيد القطرم ،فبا
يؤدم إىل تزايد فرص القياـ دببادرات مشًتكة ،دبا يف ذلك الربؾبة اؼبشًتكة ،كيسلم باغباجة إىل أف يستفيد جهاز
األمم اؼبتحدة اإلمبائي االستفادة الكاملة من تلك الفرص لصاٌف تعزيز كفاءة اؼبعونة كفعاليتها،

( )4قرار اعبمعية العامة  ،388/66اؼبرفق.
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كإذ يعيد التأكيد على ضركرة تعزيز األمم اؼبتحدة من أجل زيادة اتساؽ عملها كتعزيز فعاليتها كقدرهتا
على التصدم على كبو فعاؿ ،ككفقان ؼبقاصد ميثاؽ األمم اؼبتحدة كمبادئو ،لكل ما نواجهو يف عصرنا ىذا من
ربديات يف ؾباؿ التنمية،
كإذ يضع يف اعتبارىا اغباجة إىل التنسيق كالتوازف يف تنفيذ الواليات اؼبعيارية كالتشغيلية لربنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية،
كإذ يدرؾ أف قوة األمم اؼبتحدة كنظامها التشغيلي يعتمداف على مشركعيتها على اؼبستول القطرم
كشريك ؿبايد كموضوعي كجدير بالثقة،
كإذ يشَت إىل دكر برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف دعم اغبكومات الوطنية كالسلطات
احمللية لبناء قدراهتا كتعزيز التعاكف التقٍت كالعلمي ،دبا يف ذلك من خالؿ السياسات اغبضرية لتعزيز استدامة
التحضر كاؼبستوطنات البشرية حسب االقتضاء،
كإذ يعيد التأكيد على دعم برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية عبهود األمم اؼبتحدة ،من
خالؿ تقدًن ما يناسب من اؼبدخالت يف التقرير السنوم لألمُت العاـ بشأف تنفيذ االستعراض الذم هبرم كل
أربع سنوات للسياسات الشاملة الذم يزكد الدكؿ األعضاء بلمحة عامة عما أُحرز من نتائج كما ازبذ من تدابَت
كنفذ من عمليات يف إطار متابعة تنفيذ قرار اعبمعية العامة بشأف االستعراض الشامل الذم هبرم كل أربع
سنوات للسياسات،
كإذ يسلم بقرار اللجنة التقنية اؼبتخصصة اؼبعنية باػبدمة العامة كاغبكومات احمللية كالتنمية اغبضرية
كالالمركزية الذم اعتمد يف برازافيل ،يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،3174القاضي بإنشاء عبنة فرعية تعٌت بالتنمية
اغبضرية كاؼبستوطنات البشرية عمالن بقرار كزراء االرباد األفريقي ربويل اؼبؤسبر الوزارم األفريقي اؼبعٍت باإلسكاف
كالتنمية اغبضرية إىل جهاز تابع لالرباد األفريقي،
كإذ وبيط علمان بنتائج اؼبؤسبر الوزارم اػبامس ؼبنطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ اؼبعٍت باإلسكاف كالتنمية
اغبضرية ،على النحو الوارد يف إعالف سوؿ كخطة تنفيذ سوؿ ،باعتبارىا إجراءات ؿبددة للتصدم للتحديات
اليت تواجو بلداف منطقة آسيا كاحمليط اؽبادئ فيما يتعلق بالتنمية اغبضرية اؼبستدامة كاؼبستوطنات البشرية كتعزيز
تنفيذ برامج برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف اؼبنطقة،
 - 7يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعمل بشكل كثيق مع الدكؿ األعضاء كاألمانة كمع ؾبموعة
األمم اؼبتحدة اإلمبائية لتنفيذ أحدث قرار بشأف االستعراض الذم هبرم كل أربع سنوات للسياسات الشاملة
تنفيذان كامالن يف برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،هبدؼ ربقيق ربسُت كبَت يف كفاءة
األنشطة التشغيلية على اؼبستول القطرم ،بغرض ربسُت فعالية نتائج التنمية؛
 - 3يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز الركابط بُت العمل التنفيذم كاؼبعيارم لربنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية من أجل زيادة قدرتو يف توفَت خربة مبنية على الرباىُت لتصميم السياسات كدراية
عملية لتنفيذ السياسات؛
 - 2يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز آلية الوثيقة الربناؾبية القطرية لكفالة اتساقها مع
أكلويات التنمية يف األمم اؼبتحدة كأكلويات أُطر التنمية الوطنية للبلد اؼبعٍت ،حسب االقتضاء ،هبدؼ تعزيز
اؼبلكية الوطنية لألنشطة القطرية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية؛
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 - 4يطلب إىل اؼبدير التنفيذم ،يف سياؽ برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبعتمدين كاػبطة االسًتاتيجية
للفًتة  ،3179-3174أف يدعم اغبكومات الوطنية لتشجع السلطات احمللية كغَتىا من أصحاب اؼبصلحة
على ربسُت فعالية تنفيذ الربامج القطرية اؼبيدانية ،كربقيق األىداؼ الوطنية كتعزيز اؼبلكية احمللية كالوطنية؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يعمل بشكل كثيق مع اغبكومات الوطنية كمع أفرقة األمم
اؼبتحدة القطرية إلدماج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف مبوذج إطار األمم اؼبتحدة
للمساعدات اإلمبائية ،أك ما يعادلو ،كلاللبراط بنشاط يف مبادرة ’’أمم متحدة كاحدة‘‘؛
 - 6يشجع برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية على مواصلة تعاكنو البناء مع اآلليات
اغبكومية الدكلية من قبيل اجتماع الوزراء كالسلطات الرفيعة اؼبستول لقطاع اإلسكاف كالتنمية اغبضرية يف أمريكا
الالتينية كمنطقة البحر الكارييب ،كاؼبؤسبر الوزارم آلسيا كاحمليط اؽبادئ اؼبعٍت باإلسكاف كالتنمية اغبضرية ،كاللجنة
التقنية اؼبتخصصة اؼبعنية باػبدمة اؼبدنية كاغبكم احمللي كالتحضر كالالمركزية التابعة لالرباد األفريقي ،كؾبلس
الوزراء العرب اؼبعٍت باإلسكاف باإلضافة إىل اعبهات األخرل اليت يبكن أف تشكل كسائل مالئمة لدفع تغيَت
السياسات كالربؾبة ككضع األكلويات اإلقليمية كالوطنية للتحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة؛
 - 1يالحظ مع التقدير أف برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،قبح ،يف  7كانوف
الثاين/يناير  ،3172يف االنتقاؿ إىل اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ،كيف ىذا الصدد يطلب إىل اؼبدير
التنفيذم أف ينفذ على أكمل كجو ،حبلوؿ حزيراف/يونيو  ،3172مشركع زبطيط موارد اؼبؤسسات ،أكموجا،
ككفالة توفَت التدريب الالزـ للموظفُت؛
 - 8يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل توفَت إطار مالئم الستنباط مبوذج يربط بُت األنشطة
اؼبعيارية كاألنشطة التنفيذية ،دبا يبهد السبيل إىل ربقيق نتائج جيدة التحديد كملموسة بشكل كاضح حىت يكوف
ؽبا تأثَت أكرب يف اؼبيداف؛
 - 9يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز أنشطة بناء القدرات من أجل دعم ربقيق التنمية اغبضرية
اؼبستدامة كفقان للخطة االسًتاتيجية للفًتة  3179-3174على ضوء اإلسهاـ احملتمل أف تضيفو اػبطة لتنفيذ
جدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ 3172؛
 - 71يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران عن تنفيذ ىذا القرار إىل ؾبلس اإلدارة يف
دكرتو السادسة كالعشرين.

 - 3/15الخطة االستراتيجية للفترة  1119-1114وبرنامج العمل والميزانية لبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية لفترة السنتين 1117-1116
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل االلتزامات اليت قطعتها اغبكومات يف إعالف األمم اؼبتحدة لأللفية( )2ؼبقاصد كمبادئ
ميثاؽ األمم اؼبتحدة كلتحقيق صبلة أمور منها إقباز ربسُت ىاـ يف حياة  711مليوف من البشر على األقل
()6
يقطنوف األحياء الفقَتة قبل حلوؿ عاـ  3131كيف خطة تنفيذ نتائج مؤسبر القمة العاؼبي للتنمية اؼبستدامة
( )2قرار اعبمعية العامة .3/22
( )6تقرير مؤسبر القمة العاؼبية لتنمية اؼبستدامة ،جوىانسربج ،جنوب أفريقيا 36 ،آب/أغسطس  4 -أيلوؿ/سبتمرب .3113
(منشورات األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  A.03.II.A.1كالتصويب ،الفصل األكؿ ،القرار  ،3اؼبرفق).
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لتقليل نسبة السكاف الذين ال يتمتعوف دبياه الشرب اآلمنة كاؼبرافق الصحية األساسية إىل النصف ،قبل حلوؿ
عاـ ،3172
كإذ يشَت أيضان قرار اعبمعية  336/69اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب  3174الذم أعادت فيو
اعبمعية العامة التأكيد على الوثيقة اػبتامية اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘ ،ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية
()1
اؼبستدامة اؼبعقود يف ريو دم جانَتك ،الربازيل يف الفًتة من  31إىل  33حزيراف/يونيو  ،3173كخصوصان
الفقرات  724إىل  721بشأف اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ،كفيو ضمن صبلة أمور اعًتاؼ بأف اؼبدف
ؿبركات للنمو االقتصادم كيبكن أف تسهم يف قياـ ؾبتمعات مستدامة اقتصاديان كاجتماعيان كبيئيان مىت ما أحسن
زبطيطها كتطويرىا باتباع هنج متكاملة يف زبطيطها كإدارة شؤكهنا كيبكن أف تعزز الركابط الفعالة بُت الريف
كاغبضر كربسُت نوعية اؼبستوطنات البشرية دبا يف ذلك الظركؼ اؼبعيشية للقاطنُت يف اغبضر كالريف يف سياؽ
القضاء على الفقر كربقيق تنمية مستدامة حبيث يتاح عبميع الناس اغبصوؿ على اػبدمات األساسية كاإلسكاف
كحرية التنقل،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  219/68اؼبؤرخ  71أيلوؿ/سبتمرب  3174كفيو رحبت اعبمعية
بتقرير الفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية اؼبستدامة( )8كقررت أف تكوف األساس الرئيسي
إلدماج أىداؼ التنمية اؼبستدامة يف جدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172دبا يف ذلك اؽبدؼ  77اؼبقًتح،
يف جعل اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية شاملة كآمنة كقوية كمستدامة،
كإذ وبيط علمان بالتقدـ احملرز حىت اآلف يف تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  ،3179-3174على
النحو الوارد يف التقرير اؼبرحلي السنوم( )9ككذلك نتائج تقييمات أنشطة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية،
كإذ وبيط علمان أيضان بتقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية بشأف تقييم برنامج األمم اؼبتحدة
()71
للمستوطنات البشرية كتوصياتو،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  336/61اؼبؤرخ  37كانوف األكؿ/ديسمرب  ،3173بشأف
االستعراض الشامل الذم هبرم كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم
اؼبتحدة من أجل التنمية كفيو سلمت اعبمعية كىي تنوه بأف اؼبوارد غَت األساسية سبثل إسهامان كبَتان يف قاعدة
اؼبوارد العامة عبهاز األمم اؼبتحدة اإلمبائي كأهنا تكمل اؼبوارد األساسية لدعم األنشطة التنفيذية ،أف ىذه اؼبوارد
غَت األساسية تشكل ربديات كقد زبل باألكلويات الربناؾبية اليت تنظمها اؽبيئات كالعمليات اغبكومية الدكلية،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  336/69الذم سلمت فيو اعبمعية بأف مسؤكليات برنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية قد تغَت عرب السنوات تغَت كبَتان يف نطاقو كتعقيداتو ،كأف االلتزاـ بتوفَت الدعم
األساسي كالتقٍت للبلداف النامية قد تغَت فيما يتصل باؼبدف كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة على النحو الوارد يف
اػبطة االسًتاتيجية للفًتة ،3179-3174

( )1قرار اعبمعية العامة  ،388/66اؼبرفق.
( ،A/68/970 )8كالتصويب .7
(.HSP/GC/25/5/Add.2 )9
(.E/AC.51/2015/2 )71
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كإذ يشَت كذلك إىل قراره  72/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  ،3172الذم طلب فيو إىل اؼبدير
التنفيذم أف يعمل بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت لضماف أف يتوافق اإلطار االسًتاتيجي القائم على النتائج
ككثائق برنامج العمل كاؼبيزانية للفًتة  3171-3176كاػبطة االسًتاتيجية ،3179-3174
كقد نظر يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت ؼبؤسسة األمم اؼبتحدة للموئل كاؼبستوطنات البشرية لفًتة
()73
السنتُت  )77(3171-3176كالتوصيات الواردة يف تقرير اللجنة االستشارية لشؤكف اإلدارة كاؼبيزانية،
 - 7يوافق على برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت لفًتة السنتُت  ،3171-3176مع مراعاة اؼبقررات
ذات الصلة الصادرة من ؾبلس اإلدارة؛
 - 3يوافق على ميزانية األغراض العامة البالغة  42 671 211دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة
كيقر ميزانية األغراض اػباصة البالغة  717 391 211دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة لفًتة السنتُت
ّ
 3171-3176الواردة تفاصيلها يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتحُت للفًتة  ،3171-3176كيأخذ يف
االعتبار سبويل التعاكف التقٍت اؼبقدر دببلغ  273 919 111من دكالرات الواليات اؼبتحدة؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كفالة أف تتوافق مقًتحات ميزانية األغراض العامة بشكل أكثق
مستقبالن مع توقعات الدخل كأمباط اإلنفاؽ حىت تكوف أكثر كاقعية كزبدـ كأدكات فعالة للتخطيط اؼبايل كالرقابة
اؼبالية؛
 - 4يالحظ أف موارد األغراض العامة خصصت لفًتة السنتُت  3171-3176لألغراض اؼببينة يف
اعبدكؿ التايل:
موارد األغراض العامة لفترة السنتين 1117-1116
(بأالؼ دكالرات الواليات اؼبتحدة)
التشريعات كاألراضي كاغبوكمة اغبضرية
التخطيط كالتصميم اغبضرياف
االقتصاد اغبضرم
اإلسكاف كربسُت أحواؿ األحياء الفقَتة
اػبدمات األساسية اغبضرية
اغبد من اؼبخاطر كإعادة التأىيل
البحث كتنمية القدرات
المجموع الفرعي
التوجيو التنفيذم كاإلدارة
دعم الربنامج
المجموع

2 77213
4 32619
2 24816
2 62116
2 88918
4 43613
4 42214
17 41508
72 11211
4 12611
45 61705

 - 2يالحظ مع القلق أف برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية مل وبقق ،يف السنوات القليلة
اؼباضية ،األىداؼ اؼبالية احملددة لربنامج العمل كاؼبيزانية بالنسبة للمسانبات األساسية الطوعية غَت اؼبخصصة،
كيقر التدابَت العملية اليت اعتمدىا اؼبدير التنفيذم القاضية بإعطاء أكلوية ألنشطة الربامج الفرعية األساسية
(.HSP/GC/25/5 )77
(.HSP/GC/25/5/Add.1 )73
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كتعديل اؼبخصصات كفقان للمستويات الفعلية لألغراض العامة للمؤسسة كاؼبسانبات األساسية األخرل ذات
الصلة طواؿ فًتة السنتُت؛
 - 6يالحظ اعبهود اليت يبذؽبا اؼبدير التنفيذم يف تعبئة موارد برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية ،كيطلب منو ازباذ تدابَت فعالة لتعزيز اعبهود كبو توسيع قاعدة اؼباكبُت ؼبيزانية األغراض العامة للمؤسسة،
كذلك بالتشاكر مع الدكؿ األعضاء ككفقان السًتاتيجية الربنامج لتعبئة اؼبوارد؛
 - 1يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت خالؿ إعداد كثيقيت
اإلطار االسًتاتيجي القائم على النتائج كبرنامج العمل كاؼبيزانية لفًتة السنتُت  3179-3178ككفالة التواؤـ بُت
الوثيقتُت اؼبذكورتُت كاػبطة االسًتاتيجية للفًتة 3179-3174؛
 - 8يدعو اؼبدير التنفيذم إىل تقدًن تقرير سنوم إىل الدكؿ األعضاء بعد التشاكر مع عبنة اؼبمثلُت
الدائمُت ،كإىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين عن التقدـ احملرز يف تعبئة اؼبوارد كمستول األداء يف
تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية كبرنامج العمل كاؼبيزانية ،دبا يف ذلك التقييم كفقان إلطار اإلدارة القائمة على النتائج؛
 - 9يطلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة إدماج سائر القضايا الشاملة يف برامج برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية كمشاريعو كأنشطتو ،دبا يتوافق مع كاليتو ،كزبصيص اؼبوارد كفقان لذلك؛
 - 71يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة تعزيز تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج يف برامج
برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كمشاريعو كسياساتو كأنشطتو كزبصيص اؼبوارد الكافية كفقان لذلك؛
 - 77يأذف للمدير التنفيذم ،سعيان لكفالة التقيد بصورة أفضل باؼبمارسات اؼبتبعة يف ىيئات األمم
اؼبتحدة ،بأف يعيد زبصيص اؼبوارد بُت الربامج الفرعية دبا يصل إىل  71يف اؼبائة ،كأف يتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت
الدائمُت بشأف زبصيص أم مبالغ فوؽ ما ىو كارد يف برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبعتمدين من ؾبلس اإلدارة؛
 - 73يأذف أيضان للمدير التنفيذم أف يعيد زبصيص ما يزيد عن نسبة  71يف اؼبائة كحىت  31يف
اؼبائة من اؼبخصصات للربامج الفرعية ،إذا اقتضت الضركرة ،كذلك بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت؛
 - 72يأذف كذلك للمدير التنفيذم أف يقوـ بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت بتعديل مستول
ـبصصات الربامج الفرعية حبيث تتماشى كالتغَتات احملتملة يف الدخل مقارنة دبستول االعتمادات اؼبوافق عليو؛
 - 74يكرر دعوتو عبميع الدكؿ األعضاء كأصحاب اؼبصلحة إىل تقدًن الدعم اؼبايل لربنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية من خالؿ زيادة اؼبسانبات الطوعية كيدعو اؼبزيد من الدكؿ األعضاء كأصحاب
اؼبصلحة إلعطاء األكلوية لتقدًن اؼبسانبات لصندكؽ األغراض العامة للمؤسسة من أجل توفَت سبويل متعدد
السنوات كيبكن التنبؤ بو بغية دعم تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  3179-3174كبرنامج العمل للفًتة
3171-3176؛
 - 72يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقريران إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين عن
تنفيذ برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية لقرار اعبمعية العامة 336/61؛
 - 76يطلب أيضان من اؼبدير التنفيذم تعزيز جهوده لتحقيق كإظهار النتائج اؼبتوقعة كتأثَت األىداؼ
الربناؾبية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كمن أجل االستخداـ الكفؤ كالفعاؿ كالشفاؼ ؽبذه اؼبوارد
لتحقيق تلك الغاية رىنان بعمليات األمم اؼبتحدة اؼبتعلقة باالستعراض كالتقييم كالرقابة؛
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 - 71يالحظ مع التقدير إف برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،سبكن ،يف  7كانوف
الثاين/يناير  ،3172من النجاح يف االنتقاؿ إىل اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ،كيف ىذا الصدد يطلب
إىل اؼبدير التنفيذم تنفيذ مشركع زبصيص اؼبوارد يف اؼبؤسسة (أُموجا) على النحو الكامل ،حبلوؿ حزيراف/يونيو
 ،3172كأف يكفل توفَت التدريب الكايف للموظفُت؛
 - 78يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ تقارير سنوية إىل الدكؿ األعضاء ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت
الدائمُت ،كإىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين بشأف التقدـ احملرز يف تنفيذ توصيات التقييمات
كاؼبراجعة الداخلية كاػبارجية ،على النحو الوارد يف تقريرم ىيئيت الرقابة الداخلية كاؼبستقلة؛
 - 79يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم ،سباشيان مع الفقرة  78من ىذا القرار ،أف يقدـ تقريران عن حالة
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،اؼبتعلقة جبملة أمور من بينها إدارة اؼبخاطر
كتعبئة اؼبوارد كإدارة اؼبعلومات كاؼبعارؼ؛
 - 31يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يكفل استخداـ الصناديق االستئمانية كاؼبسانبات
اؼبخصصة لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف سبويل األنشطة اؼبتوافقة مع برنامج العمل؛
 - 37يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين،
للحصوؿ على موافقتو ،كبالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،برنامج عمل كميزانية مبسطُت لفًتة السنتُت
 3179-3178يتسماف بأكلويات ؿبددة كبًتكيزنبا على النتائج ،كمواصلة رصد كإدارة حصة اؼبوارد اؼبخصصة
للتكاليف اإلدارية كاألنشطة الربناؾبية ،مع توزيع مفصل لالحتياجات من غَت الوظائف حسب البنود كالنفقات
مع إعطاء أكلويات كاضحة لتوزيع اؼبوارد على األنشطة الربناؾبية؛
 - 33يعرب عن أسفو العميق ألف األمانة أجرت تغيَتات على إطار العمل االسًتاتيجي للفًتة
 3171-3176الذم سبق أف صدقت عليو عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،كقد جرل تنفيذ تلك التغيَتات دكف
التشاكر اؼبسبق مع اللجنة؛
 - 32يطلب إىل اؼبدير التنفيذم إجراء مشاكرات مناسبة مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت بشأف األطر
االسًتاتيجية كبرنامج العمل ،دبا يف ذلك بشأف أم تغيَتات مقًتحة على تلك الوثائق كذلك طواؿ الفًتة فيما
بُت الدكرات؛
 - 34يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين تقريران
عن تنفيذ ىذا القرار.

 - 4/15تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 1119-1114
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قراراتو كمقرراتو ذات الصلة بتنسيق تنفيذ كالية موئل األمم اؼبتحدة ،كالتحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ،دبا يف ذلك قراره  72/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172الذم أقر دبقتضاه
اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  3179-3174كبرنامج عمل كميزانية برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
لفًتة السنتُت ،3172-3174
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كإذ يشَت أيضان إىل قرارات اعبمعية العامة ذات الصلة باؼبوضوع ،دبا يف ذلك القرارات  388/66اؼبؤرخ
 31سبوز/يوليو  ،3173بعنواف ”اؼبستقبل الذم نصبو إليو“ ،ك ،336/69اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب
 3174بشأف تنفيذ نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة) ك 219/68اؼبؤرخ  71أيلوؿ/سبتمرب  3174بشأف تقرير الفريق
العامل اؼبفتوح العضوية اؼبعٍت بأىداؼ التنمية اؼبستدامة اؼبنشأ عمالن بقرار اعبمعية العامة ،388/66
كإذ وبيط علمان حبقيقة أف اؼبشاركُت يف مؤسبر األمم اؼبتحدة العاؼبي الثالث اؼبعٍت باغب ّد من أخطار
الكوارث ،الذم عقد يف سندام ،الياباف ،يف الفًتة من  74إىل  78آذار/مارس  ،3172اعتمدكا إطار سندام
للحد من الكوارث يف الياباف يف الفًتة  )72(3121-3172بصفتو االتفاؽ الالحق الذم خلف إطار عمل
()74
ىيوغو للفًتة  :3172-3112بناء قدرة األمم كاجملتمعات على مواجهة الكوارث،
كإذ يضع يف اعتباره اؼبؤسبر الدكيل الثالث اؼبقبل اؼبعٍت بتمويل التنمية يف أديس أبابا كمؤسبر قمة األمم
اؼبتحدة يف نيويورؾ العتماد خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172كالدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
تغَت اؼبناخ يف باريس كالنتائج اؼبتوقَّعة من كل ذلك،
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف ر
كإذ يُعرب عن تقديره لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية للتقدـ احملرز يف تنفيذ خطتو
اؼبوجهة األساسية كنُظمو الرامية إىل ربسُت الكفاءة
االسًتاتيجية كبرنامج عملو من خالؿ ؾبموعة من سياساتو ّ
كاإلنتاجية،
 - 7يطلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة تطوير كتعزيز الركابط بُت األعماؿ اؼبعيارية كاألنشطة
التشغيلية هبدؼ ربقيق كامل النتائج اؼبتوقعة من تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة 3179-3174؛
 - 3يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان أف يكفل استحداث برامج كمشاريع تن ّفذ هنجان متكامالن
للتحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة كتعزيز الركابط الفعالة بُت اغبضر كالريف ،مع مراعاة الصلة
القوية بُت التنمية اؼبستدامة كالتحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك أف يواصل أعماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
ؼبنع العنف كاعبريبة يف اؼبناطق اغبضرية كمن أجل تعزيز األماف يف اؼبناطق اغبضرية ،بإنشاء إطار تعاكين مشًتؾ
بُت الوكاالت بشأف مدف أكثر أمانان ،دكف اؼبساس بالوالية اؼبميّزة لكل ىيئة كامتثاالن كامالن للقواعد كاألنظمة
اؼبالية؛

أوالً
التركيز الموضوعي والنطاق
لتبٍت كجهات نظر السلطات احمللية كجعل ىذه
 - 4يطلب إىل اؼبدير التنفيذم زيادة جهوده اؼببذكلة ّ
الوجهات مندرجة على النحو اؼبناسب يف تنفيذ نتائج خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172كمؤسبر األمم اؼبتحدة
لإلسكاف كالتنمية اغبضرية (اؼبوئل الثالث)؛

( ،A/CONF.224/7 )72الفصل األكؿ ،القرار .7
( A/CONF. 206/6 )74ك ،Corr.1الفصل األكؿ ،القرار .3
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 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان زيادة جهوده يف بناء القدرات اؼبعركضة على اغبكومات احمللية،
كفقان لألكلويات كاالحتياجات الوطنية كدكف الوطنية ،إدراكان بأهنا عامل أساسي يف ربقيق التحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية كالتنمية اؼبستدامة؛
 - 6يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك أف يواصل دعم اغبكومات الوطنية كاحمللية يف كضع أُطر
قانونية كمؤسسية فعالة من الناحية الوظيفية لتيسَت التحضر اؼبستداـ كتنمية اؼبستوطنات البشرية اليت تعمل على
كيشجع
ربقيق أىداؼ طويلة األجل ،كتتصف بأهنا غَت سبييزية كشاملة كتقدِّـ أقبع حلوؿ فبكنة ذات صلة ؿبليان،
ِّ
الدكؿ األعضاء على أف تراعي ،حسب االقتضاء ،استحداث إطار فعاؿ للسياسات حوؿ التحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة؛
 - 1يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل التوعية فيما يتعلق بالعالقة اؼبباشرة بُت ركابط التنمية
اإلهبابية بُت اغبضر كالريف كالتحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ،كأف ينشر ،بالتعاكف مع الشركاء
اؼبناسبُت ،فبارسات كسياسات جيدة بشأف العالقات اإلمبائية بُت اغبضر كالريف اؼبفيدة للجميع ،كأف يواصل
كذلك الًتكيز على استحداث برامج كمشاريع تُنفِّذ هنجان متكامالن لضماف قياـ ركابط راسخة بُت اغبضر كالريف
حيث تسهم يف ربقيق التنمية اؼبستدامة كالقضاء على الفقر؛
يشجع الدكؿ األعضاء على الدخوؿ يف زبطيط عمليات مكانية اندماجية مستدامة تشاركية
-8
ِّ
للجميع حيث تستجيب إىل كقائعها االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية مع االعًتاؼ بأكجو التفاكت بُت اغبضر
كالريف؛
يرحب جبهود برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف دعم الدكؿ األعضاء يف إنشاء
ِّ - 9
كمواصلة تطوير شبكة عاؼبية ؼبختربات التخطيط كالتصميم لتقاسم اؼبمارسات اعبيدة كؼبساعدة اؼبدف
كاؼبستوطنات البشرية يف بلوغ مدف كأقاليم تتصف بأهنا أكثر إنتاجية ،كمتضامة كمندؾبة اجتماعيان كمتكاملة
كمًتابطة حبيث تعمل على تعزيز التنمية اؼبستدامة كتنهض بالصحة العامة؛
 - 71يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل العمل مع الشركاء للنهوض باسًتاتيجيات للتمويل
اغبضرم لدعم التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة؛
يشجع الدكؿ األعضاء على دعم تعزيز أنشطة التنمية االقتصادية احمللية بغية اؼبساعدة على
ِّ - 77
تعزيز اغبصوؿ على التمويل من أجل التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة على اؼبستول احمللي؛
 - 73يطلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة تعزيز الشراكات ،كالتعلم من األقراف ،كشبكة من اؼبمارسُت
بشأف السياسات اغبضرية الوطنية كوسيلة لدعم اغبكومات الوطنية كاحمللية كىي تقوـ بتطوير كتنفيذ سياسات
حضرية على اؼبستول الوطٍت؛
 - 72يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان تطوير كتنفيذ أدكات كبرامج للتدريب لتعزيز قدرات السلطات
الوطنية كاحمللية إلدرار إيرادات إضافية من اؼبصادر احمللية كغَتىا من اؼبصادر ،حسب االقتضاء؛
 - 74يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك أف يواصل دعم كتعزيز تنسيق جهود منظومة األمم اؼبتحدة،
من خالؿ الشبكة العاؼبية لوسائل استغالؿ األراضي بغية إهباد سباسك كخلق ُهنج مراعية للنزاعات يف قضايا
األراضي ،دبا يف ذلك من خالؿ التعددية يف نُظُم حيازة األراضي عبميع قطاعات اجملتمع كأشكاؿ بديلة يف إدارة
األراضي؛
22

HSP/GC/25/6

يشجع الدكؿ األعضاء على العمل كبالتنسيق ،إذا لزـ األمر ،مع موئل األمم اؼبتحدة ،على
ِّ - 72
تيسَت تبادؿ األدكات كبرامج التدريب مع السلطات الوطنية كاحمللية ،هبدؼ تعزيز اجملتمعات اؼبستدامة اقتصاديان
كاجتماعيان كبيئيان؛
 - 76وبيط علمان بنهج ”اإلسكاف يف الصميم“ ،كىو الذم يضع موضوع اإلسكاف يف صميم
كيشجع برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كالدكؿ
السياسات اغبضرية الوطنية كيف قلب اؼبدف،
ِّ
األعضاء على مراعاة تنفيذ االسًتاتيجية العاؼبية لإلسكاف ،حسب االقتضاء ،دبا يف ذلك من خالؿ تصميم
أدكات كآليات لتعزيز التمويل الشامل لإلسكاف على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي لس ّد ثغرة اإلسكاف كلإلسهاـ يف
التحقيق التدرهبي للحق يف اإلسكاف الوايف للجميع؛
 - 71يدعو الدكؿ األعضاء كشركاءىا إىل مواصلة صياغة كتنفيذ اسًتاتيجيات كطنية لإلسكاف ،من
خالؿ زيادة استخداـ العمليات التشاركية الشاملة الواسعة النطاؽ ،كبتصميم حلوؿ يسَتة شاملة لإلسكاف؛
 - 78يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يضع يف االعتبار جوانب خاصة بالصحة كالرفاه ،دبا يف ذلك
تعزيز اػبدمات الصحية كاغبصوؿ عليها عند كضع السياسات بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي كاؼبستوطنات
البشرية كيف األعماؿ التشغيلية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية؛
 - 79يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان ،يف ضوء زيادة كطأة فَتكس نقص اؼبناعة البشرية كما يرتبط بو
من أمراض تواجهها اؼبػُدف كعدـ تكافؤ فرص اغبصوؿ على اػبدمات الصحية األساسية ؼبكافحة نقص اؼبناعة
اؼبهمشُت يف اؼبناطق اغبضرية ،أف يواصل التعاكف مع الدكؿ األعضاء كبرنامج األمم
البشرية من جانب القاطنُت َّ
اؼبتحدة اؼبشتػرؾ اؼبشموؿ برعاية متعددة كاؼبعٍت بفَتكس نقص اؼبناعة البشرية كاإليدز لبحث نتائج فَتكس نقص
اؼبناعة البشرية على اغبياة كاالزدىار يف اغبضر ،كأف يضع استجابة شاملة متعددة القطاعات ؼبواجهة اإليدز
كجزء من برامج اإلسكاف كللمساعدة يف قياس اإلقباز كبو اؽبدؼ العاؼبي إلهناء مرض اإليدز قبل حلوؿ عاـ
3121؛
 - 31يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك مواصلة الدعوة من أجل االرتقاء دبستول األحياء الفقَتة على
اؼبستول الوطٍت كعلى نطاؽ اؼبدينة كاتّباع نػُ ُهج التجديد يف اؼبناطق اغبضرية ،كتقدًن الدعم من أجل التنفيذ،
كاالعتماد على األعماؿ السابقة للربنامج التشاركي لتحسُت األحواؿ يف األحياء الفقَتة كأنشطة منع نشوء أحياء
فقَتة؛
 - 37يدعو الدكؿ األعضاء إىل العمل يف سبيل منع نشوء أحياء فقَتة ،كسبكُت اجملتمعات احمللية يف ىذه
األحياء كتعزيز اآلليات اؼبؤسسية اليت سب ّد القاطنُت يف األحياء الفقَتة باألدكات للمسانبة يف ربسُت البيئة
اؼبعيشية اؽبادفة كبو تعزيز االندماج االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي كالقضاء على الفقر ،عن طريق صبلة أمور
من بينها إمكانية التنقرل اؼبستداـ كتطوير اؼبهارات كالقدرات ،كخلق فرص عمل كخصوصان للمرأة كالشباب،
كإنشاء أماكن عامة ،كاحًتاـ التن روع الثقايف ،كمن خالؿ تعزيز الركابط باألطر الرظبية يف البيئات الريفية كاغبضرية
احمليطة دبستوطنات األحياء الفقَتة؛
 - 33يطلب إىل اؼبدير التنفيذم التص ّدم الرتفاع معدالت البطالة يف أكساط الشباب من خالؿ
استحداث برامج كسياسات رفيعة اؼبستول ِّ
سبكن برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية من العمل مع
موجهة كمتكاملة لتوظيف الشباب
الدكؿ األعضاء كالسلطات احمللية على كضع كتنفيذ برامج كسياسات َّ
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كتشغيلهم يف األعماؿ اغبرة على اؼبستول احمللي كالوطٍت ،من أجل خلق فرص عمل على كبو شامل كمستداـ
يتصف باالبتكار؛
 - 32يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان أف يواصل أعماؿ برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
بشأف توفَت اػبدمات األساسية اغبضرية ،دبا يف ذلك اؼبياه كاؼبرافق الصحية كالصرؼ الصحي كإدارة اؼبياه كالطاقة
اؼبستدامة كالتنقرل يف اؼبناطق اغبضرية ،ككذلك ربسُت نوعية اؽبواء كإسناد أكلوية لالنتقاؿ كبو توفَت الطاقة
اؼبستدامة كالتنقرل يف اؼبناطق اغبضرية كدعم الصندكؽ االستئماين للخدمات األساسية اغبضرية كاؼببادرة العاؼبية
لتوسيع نطاؽ الرصد ،كيناشد الدكؿ األعضاء النظر يف اؼبسانبة يف الصندكؽ االستئماين للخدمات األساسية
اغبضرية؛
يشجع الدكؿ األعضاء على دعم اؼببادرات اؽبادفة إىل ربسُت اغبصوؿ على الطاقة اؼبستدامة
ِّ - 34
كتعميم كفاءة استخداـ الطاقة كنُظُم الطاقة اؼبستدامة يف السياسات كاألنظمة اػباصة باإلسكاف كتوفَت الدعم
كمبادرة التنقرل بالطاقة الكهربائية يف اؼبناطق اغبضرية ،مع تعزيز التنقرل اؼبشتػرؾ كالكهربائي كأكلوية باالقًتاف مع
السياسات اغبضرية دعمان لتخطيط اؼبدف اؼبتضامة؛ ككفاءة استخداـ الطاقة كاؼبوارد؛ كالتح روؿ إىل مصادر
مستدامة للطاقة كنُظم أفضل للنقل العاـ ككسائل متكاملة مع خيارات للنقل آمنة كج ّذابة كغَت آلية؛

 - 32يطلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة أنشطة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية للتص ّدم
للتح ّديات اغبضرية اؼبرتبطة بالسكاف النازحُت يف حالة من الضعف ،من بينها عن طريق دعم النمو اغبضرم
اؼبخطَّط كأنشطة منع نشوء أحياء فقَتة ،كباإلسهاـ يف تطوير اؼبعرفة العاؼبية من خالؿ التعاكف الوثيق مع ككاالت
األمم اؼبتحدة ذات الصلة كغَتىا من منظمات اؼبساعدات اإلنسانية ،يف صبلة أمور ،منها مفوضية األمم اؼبتحدة
لشؤكف الالجئُت ،كعبنة اإلنقاذ الدكلية ،كاجمللس النركهبي لالجئُت؛
 - 36يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان دعم الدكؿ األعضاء ،كاغبكومات احمللية بصفة خاصة ،حسب
االقتضاء ،لدل مراعاة إطار سندام للح ّد من أخطار الكوارث للفًتة 3121-3172؛
 - 31يُهيب بالدكؿ األعضاء ،دبا يف ذلك عن طريق السلطات احمللية ،مراعاة اغب ّد من أخطار
الكوارث كالقدرة على مواجهة الكوارث يف التخطيط اؼبكاين كيف التصميم كيف ربديد كاستخداـ األراضي؛

 - 38يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كاغبكومات تعزيز التعاكف الدكيل بغية تقاسم اػبربات التقنية ،كبناء
القدرات الفنية ككضع سياسات كتقاسم اػبربات الناجحة اػباصة بالتخطيط اؼبكاين اؼبستداـ كاؼبتكامل يف
اؼبناطق الريفية كاغبضرية؛
 - 39يطلب إىل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية أف يواصل بذؿ جهوده يف رصد
اذباىات التحضرر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة على اؼبستويات العاؼبية كاإلقليمية كاحمللية كلتعزيز
قدرات اغبكومات الوطنية كاحمللية ،حسب االقتضاء ،يف ىذا اػبصوص؛
 - 21يطلب إىل اؼبدير التنفيذم تعزيز أكجو التعاكف الدكيل لتحسُت القدرات الوطنية عبمع كربليل
سجالت عقارية ال مركزية كعلى اؼبستول الوطٍت للمناطق اغبضرية كالريفية،
البيانات ذات الصلة كلتعزيز كجود ّ
بغية الوصوؿ إىل زبطيط مكاين شامل كمستداـ يعمل على اغب ّد من الفقر كأكجو التفاكت بُت اؼبناطق اغبضرية
كالريفية؛
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 - 27يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان أف يواصل جهود برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
لتحسُت اؼبعرفة بوسائل التحضرر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة على اؼبستويات احمللية كالوطنية
كاإلقليمية كالعاؼبية من خالؿ تقريره الرئيسي عن حالة اؼبدف يف العامل كتقاريره اإلقليمية كالوطنية عن حالة اؼبدف،
كمبادرتو اػباصة بازدىار اؼبدف ،كسلسلة تقاريره عن حالة الشباب يف اؼبناطق اغبضرية كمن خالؿ رب روؿ برناؾبو
عن أفضل اؼبمارسات إىل قاعدة بيانات تفاعلية ،باعتبارىا كسيلة االستجابة ؼبتطلّبات اؼبعرفة اعبديدة
للحكومات الوطنية كاحمللية كللمساعدة يف صياغة سياسات متكاملة؛
 - 23يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك أف يواصل دعم اؼبنتدل اغبضرم العاؼبي بصفتو منربان لتحسُت
اؼبعرفة كاؼبمارسات اعبماعية بشأف التنمية اغبضرية اؼبستدامة ،لزيادة التعاكف بُت أصحاب اؼبصلحة ،كلزيادة
التوعية بشأف منافع التحضرر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ،كيطلب إقامة رابط قوم مع نتائج مؤسبر
اؼبوئل الثالث أثناء انعقاد الدكرة التاسعة للمنرب اغبضرم العاؼبي اؼبقرر عقده يف كواالؼببور ،يف سنة .3178

ثانياً
المسائل الشاملة عدة قطاعات
 - 22يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل متابعة تعميم منظورات اؼبساكاة بُت الشباب كمراعاة
اؼبنظور اعبنساين يف األعماؿ اؼبعيارية للوكالة كالربامج التشغيلية لضماف أف تظل اؼبساكاة بُت اعبنسُت كسبكُت
اعبنسُت جزءان ىامان من العملية التحضَتية للموئل الثالث كاؼبضموف اؼبوضوعي للخطة اغبضرية اعبديدة؛
 - 24يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان العمل على زبصيص موارد بشرية كمالية كافية ؼبواصلة تعميم
منظور الشباب كمراعاة البُعد اعبنساين يف األعماؿ اؼبعيارية كالربامج التشغيلية لربنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية؛
 - 22يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك مواصلة بناء القدرات مع اغبكومات الوطنية كاحمللية من
خالؿ االستفادة من الدركس اؼبستفادة من أعمالو التشغيلية بغية مساعدة اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية يف زبفيف
مقررم
آثار ر
تغَت اؼبناخ كالتكيرف معها ،كتوزيع تلك النتائج على نطاؽ كاسع عرب منظومة األمم اؼبتحدة كمع ّ
السياسات لتيسَت عملية ازباذ القرارات على أسس مستنَتة؛
 - 26يطلب إىل اؼبدير التنفيذم مواصلة االعتماد على الدركس اؼبستفادة من األعماؿ التشغيلية
لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف مساعدة اؼبدف على زبفيف آثارىا كانبعاثاهتا البيئية ،كالتص ّدم
كتغَت اؼبناخ؛
آلثارىا على الصحة البشرية ر
 - 21يدعو الدكؿ األعضاء إىل االعًتاؼ باألعماؿ ذات الصلة اليت يضطلع هبا اتفاؽ رؤساء
تغَت اؼبناخ يف اؼبدف كمبادرة اإلسراع جبعل اؼبدف قادرة على
البلديات كربالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة ر
التكيرف اليت أُطلِقت أثناء مؤسبر قمة اؼبناخ لعاـ  3174الذم دعا إليو األمُت العاـ؛
 - 28يطلب إىل اؼبدير التنفيذم تعميم حقوؽ اإلنساف يف سياؽ النهوض بأىداؼ ككالية برنامج
اؼببُت يف إعالف اسطنبوؿ بشأف اؼبستوطنات البشرية كجدكؿ
األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية على النحو َّ

25

HSP/GC/25/6

أعماؿ اؼبوئل( )72توافقان مع اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  ،3179-3174اليت تذكر أف صبيع اؼبسائل الشاملة
سوؼ يتم تعميمها يف صبيع أجزاء ؾباالت الًتكيز السبعة؛

ثالثاً
الدعوة والشراكات
 - 29يطلب إىل اؼبدير التنفيذم العمل بشأف إشراؾ شركاء جدد من خالؿ صبلة أمور من بينها
اغبملة العاؼبية اؼبعنية بالتحضر كمنرب من أجل اعبماىَت كاجملتمع اػباص كاجملتمع اؼبدين كاعبهات الفاعلة األخرل
لتبادؿ اػبربات ،بغية ربديد اؼبمارسات اعبيدة اليت يبكن أف تساىم يف التحضرر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية
اؼبستدامة؛
 - 41يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان ،بالتشاكر مع الدكؿ األعضاء ،تعزيز الشراكات مع شركاء
جدكؿ أعماؿ اؼبوئل كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين يف تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة  ،3179-3174كيف
اؼبسانبة يف تصميم خطة حضرية جديدة على اؼبستويات الوطنية كاإلقليمية كالعاؼبية ،حسب االقتضاء؛
 - 47يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم أف يعمل ،من خالؿ موارد خارجة عن اؼبيزانية ،على تعزيز
إجراء حوار إقليمي بشأف قضايا التحضرر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة يف صبيع اؼبناطق بالتعاكف مع
اؽبيئات اغبكومية الدكلية اؼبختصة كتعزيز الدعم من أجل التعاكف فيما بُت بلداف اعبنوب الذم يساعد ،ضمن
أمور أخرل ،على بناء القدرات للمجتمع اؼبدين كمنظمات القواعد الشعبية للمشاركة يف مناقشات السياسات
العامة بشكل فعّاؿ؛
 - 43يدعو برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية إىل تعزيز التنسيق اؼبشًتؾ بُت ككاالت األمم
اؼبتحدة ،كاؼبشاركة مع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كاؼبصارؼ اإلمبائية اإلقليمية يف متابعة تطوير التحضرر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة على صبيع اؼبستويات .كىذا يشمل اؼبشاركة الفعّالة يف آليات التنسيق اإلقليمية
التابعة لألمم اؼبتحدة كتقدًن الدعم للهيئات اغبكومية الدكلية كاللجاف االقتصادية اإلقليمية؛

 - 42يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يواصل تعزيز مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
يف التنسيق اؼبشًتؾ بُت الوكاالت التابعة ؼبنظومة األمم اؼبتحدة كاؼبشاركة مع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية األخرل
يف ؾباؿ تطوير التحضرر اؼبستداـ كتنمية اؼبستوطنات البشرية على صبيع اؼبستويات؛
 - 44يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أيضان ،بالتنسيق مع الدكؿ األعضاء كالشركاء ،إقامة شراكات أقول
مع اؼبؤسسات األكاديبية كمراكز االمتياز ،دبا يف ذلك عن طريق مبادرة شركاء اؼبوئل من اعبامعات كاؼبؤسسات
اؼبهنية كاؼبصارؼ اإلمبائية لتعزيز التعلرم كنشر اؼبعرفة كاالبتكار من أجل تسخَت الفرص اليت تتيحها عمليات
التحضرر كتوفَت تدريب رفيع اؼبستول كتطوير القدرات للحكومات احمللية كالوطنية؛
 - 42يطلب إىل اؼبدير التنفيذم كذلك تعزيز كتنسيق شراكات برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية مع اعبهات الفاعلة اإلنسانية كاإلمبائية ككذلك مع صبيع اعبهات الفاعلة اؼبختصة األخرل لالستفادة من
خرباهتا الفنية اػباصة للمساعدة على زيادة قدرة اؼبدف على التكيرف كاستعدادىا ،كخصوصان اؼبدف الضعيفة
( )72تقرير مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثػاين) ،اسػطنبوؿ 74-2 ،حزيراف/يونيػو ( 7996منشػور األمػم
اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  ،) E.97.IV.6الفصل األكؿ ،القرار األكؿ ،اؼبرفقاف األكؿ كالثاين.
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للغاية ،للوقاية أك للعمل بشكل ٍ
كاؼ على التص ّدم للكوارث كحاالت األزمات اإلنسانية ،مع إيالء اىتماـ
خاص إىل احتياجات األشخاص الذين يعانوف من حاالت الضعف؛
 - 46يطلب إىل اؼبدير التنفيذم تقدًن تقرير إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين بشأف
التقدرـ احملرز يف تنفيذ ىذا القرار.

 - 5/15دعم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعملية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة
لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) ،ودور لجان الموئل الوطنية في التحضير
لو وتنفيذه
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،اؼبعقود يف فانكوفر ،كندا ،يف عاـ
 )76(،7916كمؤسبر األمم اؼبتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) ،اؼبعقود يف اسطنبوؿ ،تركيا ،يف عاـ
()71
،7996
كإذ يشَت أيضان إىل قرار اعبمعية العامة  336/69اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب  ،3174الذم
تناكؿ عقد مؤسبر األمم اؼبتحدة لإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) يف عاـ  ،3176كالقرارات
األخرل ذات الصلة ،دبا يف ذلك قرار اعبمعية  376/61اؼبؤرخ  37كانوف األكؿ/ديسمرب  3173كقرار ؾبلس
اإلدارة  74/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  ،3172ككذلك مقررات اجمللس االقتصادم كاالجتماعي كؾبلس
اإلدارة بشأف تنفيذ نتائج اؼبوئل الثاين ،بشأف تعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،كالتنفيذ اؼبنسق
()78
عبدكؿ أعماؿ اؼبوئل،
كإذ يشَت كذلك إىل صبيع القرارات كاؼبقررات ذات الصلة للجمعية العامة بشأف دكر عباف اؼبوئل
الوطنية كدعم برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية للبلداف اؼبشمولة بالربنامج لتعميم جدكؿ أعماؿ اؼبوئل
يف أطرىا اإلمبائية ،كخاصة قرار اعبمعية  762/62اؼبؤرخ  31كانوف األكؿ/ديسمرب ،3171
كإذ يرحب مع التقدير بعمل عباف اؼبوئل الوطنية ،اليت توفر منربان عبميع مستويات اغبكومة ،كاجملتمع
اؼبدين ،كالقطاع اػباص للمشاركة يف النقاش بشأف التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية اؼبستدامة ،مع
االستعانة بتوصيات مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كاؼبوئل الثاين ،كاليت اعًتفت بقدرة ىذه اللجاف
على ربديد التحديات كاإلبالغ عن االقبازات يف التصدم للمسائل اؼبتعلقة باؼبستوطنات البشرية،
كإذ يشَت إىل قرار ؾبلس اإلدارة  71/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172كقرار اعبمعية العامة
 ،336/69كالذم يضع يف اعتباره الًتابط القوم بُت التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية كالتنمية اؼبستدامة،
كاغباجة إىل تنسيق فعاؿ بُت العملية التحضَتية للموئل الثالث كالتحضَتات ؼبؤسبر قمة األمم اؼبتحدة اؼبقرر عقده
( )76انظر تقرير اؼبوئل :مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،فانكوفر 27 ،أيار/مايو 77-حزيراف/يونيو 7916

(منشورات األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  E.76.IV.7كالتصويب).
( )71ا نظر تقرير مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) ،اسطنبوؿ 74-2 ،حزيراف/يونيو ( 7996منشورات
األمم اؼبتحدة ،رقم اؼببيع  ،)E.97.IV.6الفصل األكؿ ،القرار  ،7اؼبرفقاف األكؿ كالثاين.
( )78اؼبرجع نفسو ،اؼبرفق الثاين.
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يف أيلوؿ/سبتمرب  3172العتماد خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172من أجل تعزيز االتساؽ كالتقليل إىل أدىن
حد فبكن من ازدكاجية اعبهود،
كإذ يرحب باؼبقرر اػباص بالتحضَتات للموئل الثالث الذم اعتمدتو اللجنة التحضَتية ؼبؤسبر األمم
اؼبتحدة لإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة يف دكرهتا الثانية،
 - 7يشجع الدكؿ األعضاء على أف تضع يف اعتبارىا ،عند التحضَت ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة لإلسكاف
كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) كتنفيذ نتائجو اؼبقرر تقديبها بوصفها ’’جدكؿ األعماؿ اغبضرم
اعبديد‘‘ ،كعند صياغة السياسات كاػبطط كالربامج على اؼبستويات احمللية كالوطنية كاإلقليمية كالدكلية ،دكر
التحضر اؼبستداـ باعتباره ؿبرؾ التنمية اؼبستدامة ،كأكجو الًتابط اغبضرية الريفية ،كأكجو الًتابط اؼبشًتكة بُت
األبعاد االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية للتنمية اؼبستدامة يف الًتكيج جملتمعات مستقرة كمزدىرة كشاملة للجميع؛
 - 3يشجع أيضان الدكؿ األعضاء على إنشاء كدعم عباف موئل كطنية على أساس عريض ،حسب
مقتضى اغباؿ ،كضمن أطر حكومية كمؤسسية كطنية ،لتيسَت تنسيق شركاء جدكؿ أعماؿ اؼبوئل كاجملموعات
الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين يف ؾبايل التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية يف السياؽ الوطٍت ،ؼبتابعة
تنفيذ جدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد ،كالوفاء باألدكار األخرل على النحو الذم قد يوصي بو اؼبوئل الثالث؛
 - 2وبث الدكؿ األعضاء على اإلسراع باستكماؿ تقاريرىا الوطنية للموئل الثالث ،اليت تطلب،
عند الضركرة ،كسبشيان مع برنامج العمل كاؼبيزانية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،دعم الربنامج
كالدكؿ األعضاء األخرل ،كيشجع مشاركة صبيع مستويات اغبكومة كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين ،دبا يف ذلك،
حسب مقتضى اغباؿ ،عن طريق عباف اؼبوئل الوطنية؛
 - 4يطلب إىل اؼبدير التنفيذم تقدًن الدعم التقٍت ،عند الطلب ،كيف إطار الوالية القائمة كاؼبوارد
اؼبتاحة ،دبا يف ذلك أدكات كمبادئ توجيهية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،من أجل دعم تنمية
قدرة مالئمة للجاف اؼبوئل الوطنية على النهوض دبسؤكلياهتا؛
 - 2يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم أف يوفر ،يف إطار الواليات القائمة كاؼبوارد اؼبتاحة ،خربات
برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية عند كضع التقرير الشامل للموئل الثالث ،كاؼبدخالت التقنية عبدكؿ
األعماؿ اغبضرم اعبديد ،مثل أكراؽ اؼبسائل ،كالوحدات السياساتية ،ككذلك العملية التحضَتية برمتها ،ضمن
أمور أخرل؛
 - 6يطلب كذلك إىل اؼبدير التنفيذم تشجيع اؼبشاركة الواسعة كالفعالة كاحملسنة ،كمسانبة
اجملموعات الرئيسية كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين على صبيع مستويات عملية اؼبوئل الثالث ،كعند تنفيذ كثيقتو
اػبتامية عن طريق استخداـ صبلة أمور من بينها منتديات حضرية كطنية ،كضبالت حضرية كطنية ،كمنتديات
حضرية إقليمية ،كآليات مشاكرات إقليمية ،كاغبملة اغبضرية العاؼبية كمبادراهتا؛
 - 1يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ إىل ؾبلس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين تقريران عن
تنفيذ ىذا القرار كعن نتائج اؼبوئل الثالث.
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 - 6/15المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي
إف ؾبلس اإلدارة،
إذ يشَت إىل قراره  2/34اؼبؤرخ  79نيساف/أبريل  3172بشأف التخطيط اغبضرم الشامل كاؼبستداـ،
ككضع اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي الذم طلب فيو اجمللس من اؼبدير التنفيذم
لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،بالتشاكر مع عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،أف يشرع يف إعداد مبادئ
توجيهية دكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي من شأهنا أف توفر إطاران عاؼبيان غَت ملزـ يُستخدـ عند
االقتضاء لتحسُت السياسات ،كاػبطط ،كالتصميمات من أجل مدف كأقاليم تتسم بقدر أكرب من اإلدماج،
كالشمولية االجتماعية ،كاالستدامة ،كالتكامل كالربط بشكل أفضل ،كأف يقدـ مشركع اؼببادئ التوجيهية جمللس
اإلدارة يف دكرتو اػبامسة كالعشرين للموافقة عليو،
كقد نظر يف تقرير اؼبدير التنفيذم( )79الذم يسلط الضوء على التقدـ احملرز بشأف إعداد اؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  376/61اؼبؤرخ  71كانوف األكؿ/ديسمرب  3173بشأف تنفيذ
نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة اؼبعٍت باؼبستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) ،كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية،
كإذ يشَت أيضان إىل الوثيقة اػبتامية ؼبؤسبر األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة الذم انعقد يف ريو دم
جانَتك ،الربازيل ،يف الفًتة من  31إىل  33حزيراف/يونيو  3173اؼبعنونة ’’اؼبستقبل الذم نصبو إليو‘‘ )31(،كإذ
يؤكد ؾبددان التزامو بتعزيز هنج متكامل إزاء زبطيط كبناء مدف كمستوطنات حضرية مستدامة بوسائل تشمل دعم
السلطات احمللية ،كزيادة الوعي العاـ ،كزيادة مشاركة سكاف اؼبناطق اغبضرية ،دبن فيهم الفقراء ،يف ازباذ القرار،
كإذ يدرؾ الًتابط كالتكامل بُت اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف توفَت اػبدمات األساسية للجميع على
كبو ما أعتمده يف قراره  8/33اؼبؤرخ  2نيساف/أبريل  ،3119كاؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف الالمركزية
كالنهوض بالسلطات احمللية على كبو ما اعتمده يف قراره  2/37اؼبؤرخ  31نيساف/أبريل  ،3111كاؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ وبيط علمان دبذكرة األمانة اؼبعنونة ’’اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي:
كبو خالصة كافية للممارسات اؼبلهمة‘‘ )37(،كإذ يشَت إىل الدركس اؼبستفادة من السياقات اؼبتنوعة كجداكؿ
التخطيط اليت استنارت هبا عملية إعداد اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يشَت مع التقدير إىل اؼبسانبة اؼبالية اليت قدمتها حكومتا فرنسا ،كالياباف لدعم عملية اؼبشاكرات
كصياغة اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
كإذ يعرب عن تقديره للدكر الرائد الذم قاـ بو برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،كمسانبة
عبنة اؼبمثلُت الدائمُت ،كاؼبكاتب اإلقليمية التابعة للربنامج ،كاػبرباء الذين عينتهم الدكؿ األعضاء ،كاعبمعيات
(.HSP/GC/25/2/Add.6 )79
( )31قرار اعبمعية العامة  ،388/66اؼبرفق.
(.HSP/GC/25/INF/7 )37
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الدكلية التابعة للسلطات احمللية اليت سانبت عن طريق العملية التشاكرية الشاملة اػباصة بصياغة كتطوير اؼببادئ
التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي،
 - 7يقر اؼببادئ التوجيهية الدكلية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي الواردة يف الفرع الثاين من
تقرير اؼبدير التنفيذم( )79بوصفها دليالن قيمان يبكن استخدامو لتحقيق التنمية اؼبستدامة؛
 - 3يشجع الدكؿ األعضاء ،كفقان لظركفها ،كاحتياجاهتا ،كأكلوياهتا ،كعند االقتضاء ،على النظر يف
مبادئ التخطيط اغبضرم كاإلقليمي على كبو ما كردت يف اؼببادئ التوجيهية يف سياؽ إعدادىا كاستعراضها
كتنفيذىا لسياساهتا اغبضرية الوطنية كأطر زبطيطها اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 2يشجع الدكؿ األعضاء أيضان على مواصلة العمل دبشاركة السلطات احمللية ،كأصحاب اؼبصلحة
اآلخرين ،دبن فيهم اجملتمع اؼبدين ،من أجل تعزيز كزيادة بلورة مبادئ التخطيط اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 4يدعو اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية كالوكاالت اإلمبائية ،كيطلب إىل اؼبدير التنفيذم ،يف إطار اػبطة
االسًتاتيجية كبرنامج العمل لفًتة السنتُت ،مساعدة الدكؿ األعضاء اؼبهتمة على استخداـ كتكييف اؼببادئ
التوجيهية لتالئم سياقاهتا اإلقليمية كالوطنية عند االقتضاء ،فضالن عن كضع أدكات كمؤشرات رصد كجزء من
دعمها لتنفيذ اؼببادئ التوجيهية؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم إقامة شراكات مع ىيئات األمم اؼبتحدة ،كاللجاف االقتصادية
اإلقليمية ،كمصارؼ التنمية ،كالدكؿ األعضاء ،كالسلطات احمللية كصبعياهتا ،كاعبمعيات اؼبهنية الدكلية ذات
الصلة ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية ،كالشركاء اآلخرين يف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل من أجل دعم استخداـ اؼببادئ
التوجيهية كتكييفها لتالئم الظركؼ احمللية كالوطنية كاإلقليمية بوسائل تشمل بناء القدرات كتطوير األدكات؛
 - 6يشجع الدكؿ األعضاء كالشركاء على دعم عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف
اؼبستقبل على صبيع اؼبستويات اغبكومية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي ،كبوجو خاص فيما يتعلق بتعزيز
استخداـ اؼببادئ التوجيهية بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي؛
 - 1يطلب إىل اؼبدير التنفيذم ،بالتشاكر الوثيق مع الدكؿ األعضاء كأصحاب اؼبصلحة اآلخرين
ذكم الصلة ،أف يقدـ تقريران عن التقدـ احملرز بشأف تنفيذ ىذا اؼبقرر جمللس اإلدارة يف دكرتو السادسة كالعشرين.

 - 7/15إصالحات الحوكمة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
إف ؾبلس اإلدارة،
إذا يشَت إىل قرار اعبمعية العامة  336/69اؼبؤرخ  79كانوف األكؿ/ديسمرب  3174بشأف تنفيذ نتائج
مؤسبر األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية
كخاصة الفقرة  ،38الذم الحظت فيو اعبمعية إىل عملية استعراض أساليب اغبوكمة للربنامج ،كشجعت عبنة
اؼبمثلُت الدائمُت للربنامج كؾبلس اإلدارة على االستمرار يف النظر يف اؼبقًتحات ،دبا يف ذلك التوصيات كخيارات
اإلصالحات بغرض الوصوؿ إىل توافق آراء يف الدكرة اػبامسة كالعشرين للمجلس بشأف كيفية االستمرار يف
استعراض اغبوكمة ،كأكدت على أهنا ستنظر يف تقرير اجمللس يف ىذا اػبصوص كيف القضايا األخرل يف دكرهتا
السبعُت،
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كإذ يشَت أيضان إىل قرارات اعبمعية العامة ذات الصلة اؼبتعلقة بتنفيذ نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) كتعزيز برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك قراراهتا
 311/64بتاريخ  37كانوف األكؿ/ديسمرب  ،3119ك 762/62بتاريخ  31كانوف األكؿ/ديسمرب ،3171
ك 311/66بتاريخ  33كانوف األكؿ/ديسمرب  ،3177ك 376/61بتاريخ  37كانوف األكؿ/ديسمرب 3173
ك 329/68بتاريخ  31كانوف األكؿ/ديسمرب  ،3172اليت تناكلت إصالحات اغبوكمة لدل الربنامج بغرض
ربسُت الشفافية كاؼبساءلة كالفعالية،
كإذ يضع يف اعتباره ،اغباجة إىل تعزيز حوكمة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية مع احملافظة
يف الوقت ذاتو على دكر عبنة اؼبمثلُت الدائمُت بوصفها اؽبيئة الفرعية الدائمة ؼبا بُت الدكرات ،بغرض تعزيز
حضور الربنامج كقدراتو على التعبئة الفعالة للدكؿ األعضاء كمنظومة األمم اؼبتحدة كـبتلف أصحاب اؼبصلحة،
دبا يف ذلك شركاء برنامج عمل اؼبوئل ،فيما يتصل بالتحديات القائمة كاعبديدة كالناشئة للتحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية ،دبا يعزز سلطة كشرعية قراراتو بوصفو ىيئة عاؼبية معًتؼ هبا بشأف قضايا التحضر اؼبستداـ
كاؼبستوطنات البشرية،
كإذ يعيد تأكيد أنبية اؼبساءلة كالشفافية كربسُت اإلدارة القائمة على النتائج كمواصلة اإلبالغ القائم
على النتائج لزيادة كمية كنوعية التمويل لألنشطة التشغيلية ،مع اإلقرار باغباجة إىل كفالة تأمُت سبويل ٍ
كاؼ من
حيث الكمية كالنوعية لألنشطة التشغيلية كاؼبعيارية لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك
موارده األساسية ،كاغباجة إىل جعل التمويل أكثر قابلية للتنبؤ بو كأكثر كفاءة كفعالية،
كإذ يسلم باغباجة إىل اؼبزيد من الرقابة لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية،
 - 7يقرر تعزيز الدكر الرقايب جمللس اإلدارة كعبنة اؼبمثلُت الدائمُت من خالؿ الطلب إىل اللجنة
بإنشاء فريق عامل معٍت بالربنامج كاؼبيزانية ،يتألف من ثالثة فبثلُت لكل ؾبموعة إقليمية ،بغرض زيادة اإلشراؼ
على برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية خالؿ فًتات ما بُت الدكرات كيقرر يف ىذا الصدد كذلك:

(أ) أف ترشح كل ؾبموعة إقليمية فبثليها الثالثة للفريق العامل الذين سوؼ يتولوف العمل
لفًتة كاحدة بُت دكرتُت متتاليُت جمللس اإلدارة؛
(ب) أف تكوف اجتماعات كجلسات اإلحاطة كمداكالت الفريق العامل مفتوحة أماـ اؼبراقبُت
من صبيع الدكؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية ،مع إيالء االعتبار الالزـ
لوجهات نظرىم من قبل الفريق العامل؛
(ج) أف يعقد الفريق العامل اجتماعاتو بانتظاـ ،كدبا ال يقل عن مرتُت يف السنة ،ؼبدة ثالثة أياـ
لتقدًن توصيات قابلة للتنفيذ للمدير التنفيذم كرفع تقارير دكرية إىل اللجنة يف كل دكرة من دكراهتا العادية
كتقارير كل سنتُت إىل اجمللس ،عن طريق اللجنة ،عن أنشطتو كعن حالة تنفيذ اؼبدير التنفيذم لتوصياتو؛
 - 3يقرر أيضان أف يقوـ الفريق العامل بتنفيذ اؼبهاـ التالية:

(أ) النظر يف التقارير الدكرية كاؼبوجزات اؼبكتوبة كاؼبذكرات اإلعالمية اليت يُعدىا اؼبدير
التنفيذم عن حالة التقدـ احملرز يف تنفيذ برنامج العمل كميزانية برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات
البشرية كتقدًن توصيات بشأهنا؛
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(ب) النظر يف التقارير الدكرية كاؼبوجزات اؼبكتوبة كاؼبذكرات اإلعالمية اليت يُعدىا اؼبدير
التنفيذم عن تنفيذ تقارير ىيئات الرقابة ،دبا يف ذلك مكتب خدمات الرقابة الداخلية ،كؾبلس مراجعي
اغبسابات ،كاللجنة االستشارية اؼبستقلة ؼبراجعة اغبسابات ،ككحدة التفتيش اؼبشًتكة ككظيفة التقييم
الداخلي الشاملة لربنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،كأية تقارير أخرل ،مثل مراجعة اغبسابات
كالتقييمات ،اليت تُطلب حسب االقتضاء ،كتقدًن توصيات بشأهنا؛
(ج) تعزيز مواءمة مشاريع كثائق الربامج القطرية كخطط التنفيذ السنوية مع برنامج العمل لفًتة
السنتُت كاؼبيزانية ،كاإلطار االسًتاتيجي كاػبطة االسًتاتيجية ؼبنتصف اؼبدة لربنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك من خالؿ تقدًن التوجيهات اؼبناسبة بشأهنا؛
(د) استعراض تقارير اؼبدير التنفيذم عن حالة تنفيذ اسًتاتيجية برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية يف ؾباؿ تعبئة اؼبوارد ،فضالن عن الوضع اؼبايل للربنامج ،كتقدًن توصيات بشأهنا؛
(ىػ) استعراض تقارير اؼبدير التنفيذم عن حالة تنفيذ اسًتاتيجية برنامج األمم اؼبتحدة
للمستوطنات البشرية يف ؾباؿ االتصاؿ كتقدًن توصيات بشأهنا؛
 - 2يطلب إىل اؼبدير التنفيذم أف يقدـ الوثائق التالية إىل الفريق العامل:
(أ) التقارير القائمة على النتائج بشأف اإلقبازات اليت ربققت يف تنفيذ برنامج العمل كاؼبيزانية
كاػبطة االسًتاتيجية ،دبا يف ذلك ربليل التحديات الرئيسية كاإلجراءات العالجية اؼبقًتحة؛
(ب) مشاريع كثائق الربامج القطرية كخطط التنفيذ السنوية؛
(ج) التحديثات اؼبتعلقة بتنفيذ التوصيات الواردة تبعان لعمليات مراجعة اغبسابات كالتقييم؛

(د) التحديثات اؼبتعلقة بتنفيذ اسًتاتيجية برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف ؾباؿ
تعبئة اؼبوارد؛
(ىػ) التحديثات اؼبتعلقة بتنفيذ اسًتاتيجية برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية يف ؾباؿ
االتصاؿ؛
(ك) أم تقارير أخرل يطلبها الفريق العامل يف إطار كاليتو؛
 - 4يطلب أيضان إىل اؼبدير التنفيذم تنفيذ التوصيات كالتوجيهات اليت يقدمها الفريق العامل
بشأف اؼبسائل الواردة يف الفقرة  3من ىذا القرار؛
 - 2يقرر استعراض تنفيذ ىذا القرار يف الدكرة السادسة كالعشرين جمللس اإلدارة ،كىو الوقت
الذم سيتم فيو ازباذ قرار بشأف استمرار أنشطة الفريق العامل.
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المقررات
 - 1/15تعديل المادة  19من النظام الداخلي لمجلس اإلدارة
إف ؾبلس اإلدارة ،كقد استمع إىل تقرير الفريق العامل الذم أنشئ يف الدكرة اػبامسة كالعشرين للنظر
يف تعديل اؼبادة  79من النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،يقرر تعديل اؼبادة  79من النظاـ الداخلي ،كفقان للمادة
 ،69ليكوف نصها على النحو التايل:
المادة 19
يتوىل الرئيس كنائب الرئيس كاؼبقرر مناصبهم إىل حُت انتخاب من ىبلفهم .كيكوف ىؤالء ،دبوجب
أحكاـ اؼبادة  ،71مؤىلُت إلعادة انتخاهبم .كال هبوز ألم منهم أف يبقى يف منصبو بعد انتهاء فًتة
عضوية العضو الذم يبثلو أك سبثلو.
كإذا مل يتمكن الرئيس ،خالؿ انعقاد إحدل دكرات ؾبلس اإلدارة ،من أداء مهامو أك مهامها بشكل
يعُت اؼبكتب أحد نوائب الرئيس رئيسان باإلنابة إىل أف ينتخب اجمللس رئيسان جديدان تر ّشحو
دائمّ ،
الدكلة أك اجملموعة اإلقليمية للدكؿ اليت ينتمي إليها ذلك العضو كيكوف ذلك للمدة اؼبتبقية من
العضوية.
كإذا مل يتمكن نائب الرئيس أك اؼبقرر ،خالؿ انعقاد إحدل دكرات اجمللس ،من االضطالع بأم من
مهامو بشكل دائم ،هبوز للمجلس أف ىبتار بديالن تر ّشحو الدكلة أك اجملموعة اإلقليمية للدكؿ اليت
ينتمي إليها ذلك العضو كيكوف ذلك للمدة اؼبتبقية من العضوية.
كيف حالة استقالة الرئيس أك نائب الرئيس أك اؼبقرر ،خالؿ الفًتة اليت تتخلل الدكرات ،أك عجزىم عن
فبارسة مهامهم ،أك يف حالة توقف عضوية الدكلة العضو اليت يبثلها أك سبثلها ،ترشح الدكلة أك اجملموعة
اإلقليمية للدكؿ اليت ينتمي إليها العضو بديالن للمدة اؼبتبقية من العضوية .كىبطر اؼبدير التنفيذم ،عند
تسلم الًتشيح ،صبيع أعضاء اجمللس بالًتشيح كتابةن .كمامل يتسلم اؼبدير التنفيذم اعًتاضان خطيان من
أغلبية أعضاء اجمللس يف غضوف  21يومان من إرساؿ الًتشيح ،يعترب اؼبرشح منتخبان حسب األصوؿ.

 - 1/15جدول األعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين لمجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
يقرر ؾبلس اإلدارة أف يكوف جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت لدكرتو السادسة كالعشرين على النحو التايل:
 - 7افتتاح الدكرة.
 - 3انتخاب أعضاء اؼبكتب.
 - 2كثائق تفويض اؼبمثلُت.
 - 4إقرار جدكؿ األعماؿ كتنظيم العمل.
 - 2أنشطة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك مسائل التنسيق.
 - 6استعراض نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة لإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث).
 - 1حوار بشأف اؼبوضوع الرئيسي اػباص للدكرة السادسة كالعشرين جمللس اإلدارة.
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 - 8برنامج عمل برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية كميزانية مؤسسة األمم اؼبتحدة للموئل
كاؼبستوطنات البشرية لفًتة السنتُت .3179-3178
 - 9جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت كالًتتيبات األخرل للدكرة السابعة كالعشرين جمللس اإلدارة.
 - 71مسائل أخرل.
 - 77اعتماد تقرير الدكرة.
 - 73اختتاـ الدكرة.
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المرفق الثاني
رسالة من األمين العام إلى مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في
دورتو الخامسة والعشرين
يسرين أف أرسل ربيايت إىل الدكرة اػبامسة كالعشرين جمللس إدارة موئل األمم اؼبتحدة .إف ىذه الدكرة
تعقد يف كقت ربظى فيو العالقة بُت التحضر كالتنمية اؼبستدامة دبستول أفضل من الفهم كالتقدير.
إف معركتنا لتحقيق االستدامة على اؼبستول العاؼبي سنكسبها أك نفقدىا يف اؼبدف .إف قدرة التحضر
على زبليص ماليُت البشر من براثن الفقر كتسريع النمو االقتصادم ىي قدرة كبَتة ،كفق ما اتضح يف العقود
األخَتة من خالؿ بعض االقتصادات الناشئة الكبَتة.
كيستلزـ التأكد من مسانبة التحضر بشكل فعاؿ يف ربقيق التنمية اؼبستدامة التصدم لعدد من
التحديات الرئيسية .ىذه التحديات تشمل التخطيط اغبضرم غَت اؼبالئم كاألطر القانونية الضعيفة؛ كاؼبستويات
اؼبتدنية من الوظائف ،خصوصان بُت فئة الشباب؛ كالوصوؿ غَت الكايف للخدمات األساسية من جانب أعداد
سكاف اغبضر اليت تتزايد بسرعة ،خصوصان يف أفريقيا كآسيا .إضافة إىل ذلك فإف تزايد أعداد األحياء الفقَتة
كازدياد الطابع غَت الرظبي يف األنشطة االقتصادية كأنشطة اإلسكاف كالنقل ينطوياف على ربديات خاصة هبما.
كتشمل العوائق الرئيسية األخرل مسانبة اؼبدف يف االحًتار العاؼبي بسبب الزحف اغبضرم العشوائي مع االعتماد
الزائد يف اؼبستوطنات اغبضرية على السيارات كأنواع الوقود األحفورم .كال بد أيضان من ذباكز أكجو عدـ اؼبساكاة
اغبضرية اؼبتزايدة كاؼبمارسات التمييزية ضد اؼبرأة كاجملموعات اؼبهمشة إذا أردنا ربقيق التنمية اؼبستدامة على مدل
أطوؿ.
كبوصفكم دكؿ أعضاء ،فأنتم تدركوف ىذه الفرص كالتحديات خالؿ مشاكراتكم بشأف خطة التنمية
اؼبستدامة ؼبا بعد عاـ  .3172لقد تبوأ التحضر مكانة ىامة يف اؼبناقشات العاؼبية بشأف التنمية اؼبستدامة .كالبد
أف أثٍت على عملكم يف اقًتاح ىدؼ التنمية اؼبستدامة  ،77اؼبكرس عبعل اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية ’’شاملة
كآمنة كمرنة كمستدامة‘‘ للجميع.
إف دكرة ؾبلس اإلدارة ىذه ىي أخر دكرة قبل إبراـ ثالث اتفاقيات تتسم بتوقعات عالية كزخم كبَت:
اعتماد أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،يف أيلوؿ/سبتمرب ،كاتفاقية تغَت اؼبناخ ،يف باريس ،يف كانوف األكؿ/ديسمرب،
كجدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد الذم سيعتمد بنهاية مؤسبر اؼبوئل الثالث يف تشرين األكؿ/أكتوبر .3176
كمن شأف مداكالتكم أف تقدـ توجيهات إضافية ؽبذه العمليات كؼبوضوع التحضر اؼبستداـ كاؼبستوطنات البشرية
األكسع نطاقان .كلذلك فإنٍت أشعر باغبماس ألف موضوع دكرتكم اغبالية ’’مسانبة موئل األمم اؼبتحدة يف خطة
التنمية ؼبا بعد عاـ  :3172تعزيز التنمية اغبضرية اؼبستدامة كاؼبستوطنات البشرية‘‘ ،يعكس بشكل قوم ىذا
الطموح الرامي إلحداث التغَت الضركرم الذم وبتاجو العامل.
كتقبلوا فائق أُمنيايت دبجلس إدارة ناجح.
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المرفق الثالث
موجز مقدم من رئيس الجزء الرفيع المستوى
 - 7كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ بأف التحضر السريع ،خصوصان يف البلداف الناميةِّ ،
يشكل ربديات ضخمة أماـ
التنمية اؼبستدامة .ككاف ىناؾ اتفاؽ كاسع النطاؽ أيضان بأف التحضر ،من خالؿ التخطيط اؼبتكامل
للمستوطنات البشرية عرب استمرار االستيطاف اغبضرم  -الريفي ،يبكن أف يكوف أداة ربويلية من أجل ربقيق
التنمية االجتماعية كاالقتصادية اؼبستدامة .كمع ذلك ،أشار فبثل إىل أف البلداف ذات اؼبساحات الصغَتة من
األراضي ربتاج إىل موازنة دقيقة بُت منافع التحضر كاألثر السليب احملتمل لفقداف األراضي الزراعية الذم ال يبكن
تعويضو.
 - 3كقاؿ عدد من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،أف النُهج اؼبتعددة
القطاعات كاليت يشارؾ فيها عدد من أصحاب اؼبصلحة يُطلب إليها ربقيق تنمية حضرية مستدامة كمستوطنات
بشرية ،كرأت بضعة منهم الًتكيز على أنبية إشراؾ اجملتمعات احمللية يف التخطيط اؼبكاين .كقاؿ عدد من اؼبمثلُت
أيضان إف مشركع اؼببادئ التوجيهية الدكلية ؼبوئل األمم اؼبتحدة بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي يبكن أف
يصلح إطاران عاؼبيان يف توجيو عمليات التخطيط.
 - 2كقاؿ عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إف من األمور األساسية ػبطط
اؼبستوطنات البشرية أف تعاًف اغبد من أخطار الكوارث كإدارهتا ،كعرض إثناف ضركرة مشاركة اػبربة الفنية
لبلديهما يف منع الكوارث ذات الصلة باؼبناخ كالتصدم ِّ
اؼببكر ؽبا .كطالب عدد من اؼبمثلُت بإيالء مزيد من
تغَت اؼبناخ ،كعلَّق أحدىم
االىتماـ إىل إعادة االنتعاش اغبضرم .كأعرب عدة متكلمُت عن قلقهم إزاء آثار ر
على الدكر الرئيسي الذم يبكن أف تؤديو اؼبدف يف اعبهود اؼببذكلة ؼبكافحة اؼبشكلة.
 - 4ككاف ىناؾ اتفاؽ عاـ من اؼبمثلُت ،من بينهم عدة تكلموا بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،بأنو من
األنبية تعزيز الركابط بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية كبُت السلطات الوطنية كاحمللية ،كأشار إثناف إىل أف الشراكات
اغبضرية الريفية اليت تدار جيدان يبكن أف تساعد يف جعل اؼبناطق اغبضرية الكبَتة أكثر استدامة ،كاغبد من
الزحف العشوائي للمدف كمنع اؽبجرة من الريف إىل اغبضر .كأكد أحدىم على التكافل بُت اجملتمعات الريفية
كاحمللية .كطالب شخص آخر بإيالء مزيد من االعتبار الحتياجات السكاف ،على سبيل اؼبثاؿ بالًتكيز بدرجة
أكرب على اؼبدف الصغَتة اليت تقدِّـ اػبدمات للمناطق الريفية.
 - 2ككصف عدة متحدثُت التدابَت اليت ازبذهتا بلداهنم لتحقيق مزيد من التنمية اؼبتوازنة بُت اؼبناطق الريفية
تضمنت توفَت خدمات أساسية ،كبنية أساسية عالية اعبودة كفرصان للوظائف غَت
كاغبضرية؛ مثل التدابَت اليت َّ
اؼبرتبطة بالزراعة يف اؼبناطق الريفية؛ كتوفَت خدمات لوجستية للمناطق الريفية اجملاكرة للمدف ليتسٌت تكاملها مع
سلسلة اإلمدادات احمللية كالدكلية؛ كتنمية نُظم النقل العاـ الريفية اغبضرية؛ كإدخاؿ ربسينات يف ؾباؿ كفاءة
الطاقة كاؼبياه؛ كتقدًن سبويل ىاـ للمشاريع ذات اؼبستول الدكيل كاؼبتصلة بالتنمية اغبضرية؛ كبناء البنية التحتية
للطرؽ كالسكك اغبديدية كاؼبواين الجتذاب الصناعة إىل اؼبناطق اؼبتخلفة .كتكلَّم فبثل آخر فأعرب عن استعداد
بلده لتقاسم اػبربات مع النموذج اعبديد للتحضر الذم يقصد منو ،ضمن أشياء أخرل ،تيسَت إدماج اؼبهاجرين
الريفيُت يف اؼبدف كربسُت مستول اؼبعيشة للسكاف اغبضريُت كالريفيُت .كأكد بضعة فبثلُت على أف الفوائد اؼبتأتية
من التحضر كالنمو االقتصادم ينبغي أف توزَّع بشكل منصف بُت السكاف.
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 - 6كقاؿ عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إف عدـ اؼبساكاة ال زاؿ ىو
التحدم األكرب أماـ التنمية اغبضرية اؼبستدامة .كللتصدم ؽبذا التحدم ،من الضركرم لسياسات التنمية
اؼبتيسر كالبنية التحتية كربسُت مستول األحياء الفقَتة كمن أجل تصميم
اؼبستدامة أف تويل أكلوية لإلسكاف ِّ
سياسات حضرية كطنية لضماف أف االستثمارات العامة تعود بالفائدة على صبيع سكاف اؼبدف كتعزيز اإلدماج
االجتماعي كاغبق يف اؼبدينة .كطالب عدد من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف،
باستمرار بذؿ اعبهود لتوفَت اإلسكاف اليسَت كاؼبستداـ بيئيان كاؼبتكيَّف مع الظركؼ من أجل السكاف يف اغبضر
كالريف يف سياؽ خطة جديدة للتنمية اغبضرية .كطالب آخركف بإدراج االعتبار اعبنساين كاغبقوؽ اإلنسانية يف
اػبطط اغبضرية كأكد ىؤالء على أف ىناؾ حاجة إىل تشجيع مزيد من مشاركة الشباب .كمت التشديد على أنبية
التعليم كوسيلة لتحسُت حياة سكاف األحياء الفقَتة .كأعرب عدد من اؼبمثلُت عن تقديرىم ؼببادرات موئل
األمم اؼبتحدة لتحسُت أحواؿ اؼبستوطنات غَت الرظبية ،كطالب ثالثة فبثلُت بأف تكوف أفريقيا يف اؼبقدمة ػبطة
التنمية اغبضرية اعبديدة.
 - 1كطالب فبثل بتعزيز االلتزاـ ببناء القدرات كتوفَت آلية أفضل لنقل التكنولوجيا بُت شركاء التنمية كجزء
من تعزيز الشراكة العاؼبية .كمت التنويو بالشراكات أيضان باعتبارىا مسألة ىامة على اؼبستول الوطٍت حيث أشار
كميسرين بدالن من
عدة فبثلُت إىل الشراكات بُت القطاعُت العاـ كاػباص كطريقة أماـ بعض اغبكومات للتصرؼ ِّ
كوهنم اؼبوردين الوحيدين ؼبتطلبات اإلسكاف.
 - 8كأكد فبثل على أف للمهاجرين دكران ىامان يؤدكنو يف خطة تنمية التحضر كأكد على أف حاجات
احتياجات السكاف اؼبًتحلُت ينبغي أف تؤخذ يف االعتبار عند صياغة سياسة خاصة بالتحضر.
 - 9كأعرب الكثَت من اؼبمثلُت عن تقديرىم إلسهاـ موئل األمم اؼبتحدة يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
 ،3172كحث ىؤالء على تقدًن إسهاـ فباثل لألعماؿ التحضَتية للموئل الثالث .ككاف ىناؾ دعم كاسع
النطاؽ للهدؼ القائم بذاتو بشأف اؼبدف كاؼبستوطنات البشرية (اؽبدؼ  )77كاألىداؼ اؼبرتبطة بو اليت اقًتحها
الفريق العامل اؼبفتوح العضوية بشأف أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كاليت ذكر فبثل أهنا ستساعد يف التصدم
لتحديات التحضر ،من خالؿ استمرار االستيطاف .كاقًتح فبثل أف اغباجة تدعو ؼبناقشة ترتيبات اإلدارة الرشيدة
اؼبمكنة لألنشطة دكف الوطنية اؼبرتبطة بتنفيذ اؽبدؼ  .77كأشار فبثل آخر إىل أف الدكرة اغبالية تتيح فرصة
مفيدة إلقامة جسر بُت األىداؼ اإلمبائية لأللفية كأىداؼ التنمية اؼبستدامة.
 - 71كاتُفق على نطاؽ كاسع على أف من الضركرم ،لتمكُت موئل األمم اؼبتحدة من أف يقدِّـ بفعالية مهامو
يف سياؽ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172كخطة التحضر اعبديدة الطموحة ،أف يوافق ؾبلس اإلدارة يف الدكرة
اغبالية على ؾبموعة إجراءات لتعزيز إدارة موئل األمم اؼبتحدة .كيعترب مثل ىذا اإلصالح ضركريان عبعل موئل
األمم اؼبتحدة أكثر فعالية ككفاءة كشفافية كأكثر استجابة لدكلو األعضاء ،كلضماف مزيد من الرقابة الفعَّالة يف
الربنامج .كتكلَّم فبثل بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف فقاؿ إف زيادة الرقابة ال ينبغي أف زبلق تكاليف إضافية أك
بَتكقراطية ال لزكـ ؽبا.
 - 77كأعرب الكثَت من اؼبمثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن الشعور بالقلق
إزاء استمرار التحديات اليت يواجهها موئل األمم اؼبتحدة فيما يتعلق دبيزانيتو األساسية ،كدعا اؼبدير التنفيذم إىل
مضاعفة اعبهود اؼببذكلة لتعبئة اؼبوارد كلتوسيع قاعدة اعبهات اؼباكبة يف الربنامج ،دبا يف ذلك بزيادة التوعية
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كرحب بضعة فبثلُت
بأنشطتو كأثر أعمالو من خالؿ بضعة أمور من بينها استخداـ كسائل اإلعالـ االجتماعيةَّ .
بقرار حكومة كينيا بزيادة مسانباهتا يف موئل األمم اؼبتحدة كدعا ىؤالء بلدانان أخرل لالقتداء بذلك.
 - 73كقاؿ فبثالف إف بلديهما لن يكونا قادرين على مواصلة مستول دعمهما اؼبايل للربنامج ما مل يتم توسيع
نطاؽ قاعدة اعبهات اؼباكبة كتنفيذ إصالحات .كعلى كجو اػبصوص ،حث ىؤالء موئل األمم اؼبتحدة على أف
يعمل بسرعة على تنفيذ التوصيات اغبالية ؼبكتب خدمات الرقابة الداخلية ،كليس أقلها تلك اؼبعنية بتقييم األداء
(اليت قاؿ عنها أحد األشخاص إهنا ال ربظى سول بأكلوية منخفضة ،كىو أمر غَت مقبوؿ) ،كاإلدارة القائمة
على النتائج ،كالتعاكف مع ىيئات منظومة األمم اؼبتحدة كتعزيز الشفافية كاؼبساءلة.
كشجع فبثل موئل األمم اؼبتحدة على مواصلة اإلصالحات الناصبة من إنشاء كحدة تقييم مستقلة يف
- 72
َّ
عاـ  3173كاعتماد سياسة للتقييم يف عاـ  ،3172دبا يف ذلك على اؼبستويُت اإلقليمي كالوطٍت ،كعلى
اؼبتجمعة من خالؿ رصد اؼبشاريع كتقييمها لكي تفيد منها الربامج كاالسًتاتيجيات بشكل
استخداـ اؼبعلومات
ِّ
أفضل .كدعا أيضان موئل األمم اؼبتحدة إىل كضع اسًتاتيجية إلدارة اؼبخاطر اؼبرتبطة بأعمالو يف اؼبناطق النائية
كباستخداـ خرباء استشاريُت كأشاد بالتقدِّـ احملرز منذ عاـ  3172حيث صار ىيئة أكثر كفاءة كفعالية .كدعا
بضعة فبثلُت ،من بينهم شخص تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،إىل زيادة الوجود اإلقليمي ؼبوئل األمم
اؼبتحدة ؼبساعدة البلداف على تطوير مستوطنات بشرية مستدامة تتصف باإلنصاؼ كاالندماج االجتماعي.
 - 74كأعرب عدة فبثلُت ،من بينهم فبثل تكلَّم بالنيابة عن ؾبموعة من البلداف ،عن رأم مفاده أف اؼبوئل
الثالث سوؼ يتيح فرصة فريدة عبميع أصحاب اؼبصلحة لتقاسم الدركس اؼبستفادة كاػبربات كأفضل اؼبمارسات،
كدعا ىؤالء اعبهات اؼباكبة إىل اإلسهاـ يف الصندكؽ االستئماين للموئل الثالث لتعزيز مشاركة البلداف النامية يف
اؼبؤسبر كيف عملياتو التحضَتية.
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المرفق الرابع
موجزات مقدمة من رئيس مجلس اإلدارة عن الحوار بشأن الموضوع الخاص للدورة الخامسة
والعشرين ’’ مساىمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في خطة التنمية لما بعد عام
 1115من أجل تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والمستوطنات البشرية‘‘
 - 7يف اعبلستُت العامتُت اػبامسة كالسادسة اؼبعقودتُت يوـ الثالثاء  37نيساف/أبريل  ،3172أجرل ؾبلس
اإلدارة حواران بشأف اؼبوضوع اػباص للدكرة كىو :مسانبة برنامج األمم اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (موئل
األمم اؼبتحدة) يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172من أجل تعزيز التنمية اغبضرية اؼبستدامة كاؼبستوطنات
البشرية .كتضمن اغبوار كلمة رئيسية كجلسة مناقشة يف الفًتة الصباحية ،تلتهما جلسة مناقشة كجلسة ختامية
يف فًتة ما بعد الظهر .كسبيزت جلسات النقاش بوجود منسق ،ىو مارؾ إيدك ،كعركض قدمها فريق من
اؼبتكلمُت ،كتعليقات من اغباضرين مث تعقيبات عليها من اؼبشاركُت يف النقاش.
 - 3كافتتح اعبلسة العامة اػبامسة رئيس ؾبلس اإلدارة ،ياف إالفسكي (سلوفاكيا) .مث ألقى دبالحظات
سبهيدية اؼبدير التنفيذم ؼبوئل األمم اؼبتحدة ،جواف كلوس ،الذم أكد أنو ،منذ انعقاد مؤسبر األمم اؼبتحدة الثاين
للمستوطنات البشرية (اؼبوئل الثاين) يف عاـ  ،7992كمن كجهة نظر موئل األمم اؼبتحدة ،ىناؾ ثورة ما فتئت
رسخت الركابط بُت التحضر كالتنمية .كضرب أمثلة بالعديد من الدكؿ اليت نفذت بنجاح
تنطلق ،كىي ثورة َّ
اسًتاتيجيات التنمية اغبضرية نتج عنها حدكث مبو اقتصادم .كأشار إىل أف ىناؾ مصدرين للتنمية االقتصادية
اؼبنبثقة عن التحضر :يستند األكؿ إىل ارتفاع قيم العقارات كتطوير األراضي ،بينما يتعلق الثاين بارتفاع إنتاجية
اؼبدف نظران لقرهبا من عوامل اإلنتاج كتزايد حجم األسواؽ .كبالتايل فإف إنتاج اؼبزيد من اؼبخرجات تطلَّب
مدخالت ما فتئت تنخفض يومان بعد يوـ ،مضيفان أف احملرؾ االقتصادم أصبح أكثر كفاءة .كرغم ذلك فإف
ىناؾ حاجة إىل اؼبزيد من الدراسة إلثبات العالقة السببية بُت التحضر كتكوين الثركات .كنوه إىل أف موئل األمم
اؼبتحدة يتابع عن كثب ىذه البحوث من أجل ربويلها إىل سياسات ناجحة.
ألف  -الكلمة الرئيسية
 - 2أدىل بالكلمة الرئيسية السيد أركمار ريفي ،مدير اؼبعهد اؽبندم للمستوطنات البشرية كعضو اجمللس
القيادم لشبكة األمم اؼبتحدة غبلوؿ التنمية اؼبستدامة.
 - 4كقاؿ السيد ريفي يف كلمتو إنو ،يف اعبانب اإلهبايب ،ىناؾ أكثر من  221مدينة كحكومة إقليمية،
كمنظمة دكلية ،كمنظمة ؾبتمع مدين كجامعة أعربت عن تأييدىا للهدؼ  77اؼبقًتح من أىداؼ التنمية
اؼبستدامة .كحدد السيد ريفي أربعة إقبازات يف سياؽ التحضر اؼبستداـ :ظهور عدد من أكجو التآزر على
الصعيد العاؼبي بُت اعبماعات اغبضرية؛ كاؽبدؼ  77اؼبقًتح للتنمية اؼبستدامة؛ كاالعًتاؼ اؼبتزايد بالصلة بُت
التحضر كالتوطُت؛ كاؼبسار احملتمل للموئل الثالث حىت انعقاد اؼبؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية ،الذم سيعقد
يف أديس أبابا يف سبوز/يوليو ،كأىداؼ التنمية اؼبستدامة ،كالدكرة اغبادية كالعشركف ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،اليت ستعقد يف باريس يف كانوف األكؿ/ديسمرب .كلفت اؼبتحدث
االنتباه أيضان إىل أف التطورات اليت ال تبعث على التفاؤؿ بنفس القدر اؼبتمثلة يف فقداف التوازف كالتآزر بُت
اغبضر كالريف ،كفقداف اإلنتاجية اغبضرية كالعمالة ،كالوالية اؼبتصدعة فيما يتصل بالبنية التحتية ،كعدـ كفاية
خطة التوطُت ،يف حاجة ماسة إىل العناية .كشدد على أف ربقيق التحضر اؼبستداـ يتطلب اىتمامان سياسيان معززان
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بإطار اغبوكمة اغبضرية الناشئ ،كتسريع كتَتة التحضَتات لتنفيذ اؽبدؼ  77اؼبقًتح من أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ،مع كجود فهم أفضل آلليات التمويل اعبديدة كتعزيز القدرات على الصعيدين الوطٍت كاحمللي.
 - 2كيف معرض تشديده على دكر اؼبدف كمحركات للنمو كالتنمية الشاملة للجميع ،اسًتعى السيد ريفي
االنتباه إىل التغَت اؽبائل الذم طرأ على عدد سكاف العامل كحجم اقتصاده منذ عاـ  7921كالتوقعات اؼبستقبلية
يف ىذا الصدد .كأشار إىل أف ما يصاحب ذلك من عوامل خارجية ،مثل الفقر ،كمبو اؼبستوطنات غَت الرظبية،
كبالتايل مبو ىشاشة السكاف ،كاؼبخاطر الناصبة عن األخطار الطبيعية كالتكنولوجيا كتغَت اؼبناخ كازدياد إمكانية
حدكث القالقل اؼبدنية ،أصبحت ،يف االذباه العاـ ،تًتكز يف اؼبدف كتطرح ربديات كبَتة هبب معاعبتها .كمضى
يقوؿ إف التحوؿ اغبضرم ،مع ذلك ،فبكن كقد ربقق يف عدة مدف .كقاؿ إف ربقيق التوازف بُت اغبضر كالريف
أمر بالغ األنبية ،كىو أمر يشكل رب ّديان خاصان يف البلداف اليت تنخفض فيها نسبة سكاف اؼبناطق اغبضرية.
كانتقل اؼبتحدث إىل مسألة سبويل التنمية اغبضرية اؼبستدامة ،فأشار إىل أف متطلبات التمويل السنوم ألىداؼ
التنمية اؼبستدامة من ٍ
بنية ربتية مقًتحة كإمدادات مياه كصرؼ صحي تًتاكح بُت  111تريليوف دكالر ك714
تريليوف دكالر من دكالرات الواليات اؼبتحدة .كيتسم التمويل من القطاع اػباص بأنبية قصول لتلبية أكثر من
 21يف اؼبائة من التكاليف الكبَتة اؼبتوقعة .كقاؿ إنو هبب إصالح اؽبيكل اؼبايل العاؼبي من أجل السماح بتحويل
اؼبوارد الالزمة إىل اجملاالت اؼبناسبة.
 - 6كأكجز السيد ريفي األىداؼ اؼبتوخاة من ربقيق التحضر اؼبستداـ ،قائالن إف اغبلوؿ موجودة بالفعل
لكل منها ،كإف كاف ذلك يف مواقع ـبتلفة .كأضاؼ أنو من اؼبمكن القضاء على الفقر اؼبدقع يف اؼبناطق
اغبضرية ،كزيادة الرخاء كاغبد من التفاكت.
 - 1كقاؿ إنو يف فًتة اإلعداد للموئل الثالث ،ينبغي الًتكيز على ست ضركرات أساسية ىي :اإلقرار بأف
اؼبدف كاؼبناطق تشكل مفتاح النجاح يف تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة؛ كالنظر إىل اؽبدؼ  77اؼبقًتح من
أىداؼ التنمية اؼبستدامة باعتبار أنو يتيح فرصة لتعزيز االقتصادات كاجملتمعات كسياسات الدكؿ األعضاء؛ كبناء
ىيكل جديد لتحقيق الالمركزية يف سبويل التنمية؛ كالتسليم بدكر اغبكومات كاجملتمعات احمللية؛ كالنظر إىل اؼبدف
باعتبارىا رائدة التنفيذ يف الدكرة اغبادية كالعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت
اؼبناخ؛ كإنشاء ىيكل عاؼبي للرصد كالتقييم يف ؾباؿ اعبغرافية اؼبكانية .كيف اػبتاـ ،شدد السيد ريفي على األنبية
ِ
اؼببتكرة على الصعيدين العاؼبي كاحمللي ،كإهباد فرص العمل كتوفَت اػبدمات،
البالغة للشراكات اعبديدة
كاالستثمار يف ؾباؿ اإلسكاف كالبنية التحتية كتأمُت ظركؼ السلم اغبضرم كاألمن كالسالمة ،األمر الذم تعتمد
عليو قدرة التوسع اغبضرم اؼبستداـ على الصمود.
المناقشات
 - 8ردان على ٍ
طلب لسماع اؼبزيد عن إدماج الركابط اغبضرية الريفية يف أىداؼ التنمية اؼبستدامة اؼبقًتحة،
أشار السيد ريفي إىل أف األمن الغذائي أمر بالغ األنبية كيبكن للوضع أف يتفاقم بسبب تغَت اؼبناخ يف اؼبستقبل.
كأكد أنو من اؼبهم أيضان ضماف احملافظة على جودة اغبياة الريفية ،مرِّكزان على الصحة كالتعليم كسبل الوصوؿ إىل
شبكة اإلنًتنت ،من بُت خدمات أخرل .كمع ذلك ،من األنبية دبكاف كجود إطار يشتمل على توازف بُت
األبعاد اغبضرية كالريفية ،كىو ما تفتقر إليو الكثَت من اغبكومات حاليان.
 - 9كردان على سؤاؿ عن دكر اجملتمع اؼبدين يف إطار اغبوكمة الناشئ ،قاؿ السيد ريفي إف أىداؼ التنمية
اؼبستدامة اؼبقًتحة مل يكن من اؼبمكن كضعها دكف إشراؾ الفاعلُت يف اجملتمع اؼبدين .فباإلضافة إىل اؼبنظمات
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كاعبامعات غَت اغبكومية ،تزداد أنبية األفراد الذين يعملوف معان يف ؾبموعات صغَتة ؼبساعدة الفقراء كالضعفاء.
كأشار إىل أف اإلطار اغبايل ’’القائم على القرف العشرين‘‘ هبعل من الصعب استيعاب اعبهات الفاعلة يف
اجملتمع اؼبدين ،كلكن ىذا الوضع وبتاج إىل تغيَت .كما أكد على الدكر اؼبتنامي لوسائل اإلعالـ يف العمل من
أجل التغيَت.
 - 71كيف معرض اإلعراب عن اتفاقو مع مشارؾ أشار إىل أف التفاكت بُت اؼبواطنُت كفساد اغبكومات يبثالف
مشكلتُت خطَتتُت ،قاؿ السيد ريفي إنو ،إذا مل تدار اؼبدف بصورة مالئمة ،فإهنا يبكن أف تصبح األماكن اليت
تسقط حضارات بأكملها .كمع ذلك ،فإف الشباب يرفضوف اليوـ التفاكت أكثر فبا كاف يفعلو آباؤىم ،على كبو
ما أظهره الربيع العريب .كقاؿ إف اؼبهمة تكمن يف كضع إطار من شأنو أف يسمح حبدكث التغيَت.
 - 77كردان على مشارؾ أشار إىل أنو ستكوف ىناؾ حاجة إىل مفاكضات بُت صباعات من الناس كانت
تارىبيان زبشى بعضها بعضان .قاؿ السيد ريفي إف العامل يتغَت بسرعة كيتطلب أطرافان فاعلة جديدة ،مؤكدان أنو من
اؼبهم أف يكوف العامل مفتوحان لسماع كجهات نظر جديدة.
 - 73كأضاؼ اؼبدير التنفيذم أنو من اؼبهم بالنسبة للحكومات اؼبركزية أف تدرؾ مدل تأثَتىا يف السياسات
احمللية .فاغبكومات اؼبركزية ىي اليت تقرر السياسات الوطنية يف ؾباؿ الطاقة كاؼبياه كالبنية التحتية كالتمويل ،األمر
الذم يؤثر على الناس على اؼبستول احمللي ،كىذا يعٍت أهنا حباجة إىل إدراؾ ما ؽبا من تأثَت على نوعية اغبياة
احمللية.

باء  -الجلسة  : 1دور برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في وضع الصيغة النهائية لخطة
التنمية لما بعد عام  1115ورصدىا وتنفيذىا
 - 72تضمنت قائمة أعضاء حلقة النقاش نائبة الرئيس الفخرم عبمعية ـبططي الكومنولث السيدة كريستُت
بالت؛ كنائبة األمُت العاـ ؼبنظمة اؼبدف اؼبتحدة كاغبكومات احمللية ،السيدة إميليا سايث؛ ككزير البنية التحتية يف
ركاندا ،السيد جيمس موسوين ،كمديرة معهد حبوث اإلسكاف كاؼبوئل ،السيدة آنا فالو؛ كرئيس شعبة (اؼبياه
كالتنمية اغبضرية كالنقل) ،يف الوزارة االربادية للتعاكف االقتصادم كالتنمية يف أؼبانيا ،فرانز مارم.
 - 1عروض المشاركين في النقاش
 - 74قالت السيدة بالت يف كلمتها إف اجملتمع الدكيل حباجة إىل التفكَت يف الكيفية اليت يبكن هبا للتحضر
اؼبستداـ تعزيز تعبئة اؼبوارد الوطنية لتنفيذ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  .3172كأكدت أنو لتحقيق أىداؼ التنمية
اؼبستدامة ،كىي أىداؼ جريئة كشاملة ،ىناؾ حاجة لعمليات تنفيذ اسًتاتيجية .كذكرت أنو يف الدكرة الثالثة
للمنتدل اغبضرم العاؼبي ،الذم عقد يف فانكوفر ،كندا ،يف عاـ  ،3116بُعث التخطيط اغبضرم من جديد،
حيث ظهرت إىل حيز الوجود مبادئ كأدكات جديدة ؼبعاعبة التحديات اغبضرية الرئيسية .كباإلضافة إىل ذلك،
فإف قرار ؾبلس إدارة  2/34بشأف التخطيط ككضع مبادئ توجيهية دكلية للتخطيط اغبضرم كاإلقليمي الشامل
كاؼبستداـ ،إىل جانب كرقة اؼبوقف اليت أُعدت ؼبؤسبر اؼبخططُت الدكيل بعنواف ’’إعادة بعث التخطيط :مبوذج
حوكمة جديد إلدارة اؼبستوطنات البشرية‘‘ ،أتاح األطر كاؼببادئ التوجيهية لتنفيذ التحضر اؼبستداـ ككاف لو دكر
أساسي يف ربديد أدكار اعبهات اؼبعنية الرئيسية .كتبُت من اؼبناقشات يف الدكرة الثانية للجنة التحضَتية ؼبؤسبر
اؼبوئل الثالث كاعبلسة االفتتاحية للدكرة اغبالية أف مواقف اغبكومات آخذة يف التغَت كأف تعبئة أصحاب
اؼبصلحة قد بدأت بشكل جدم.
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 - 72كركزت السيدة سايث ،يف عرضها ،على اغباجة لتقاسم أكرب للسلطة كغبوار سياسي لتحقيق أىداؼ
التنمية اؼبستدامة .كرغم أف جدكؿ أعماؿ اؼبوئل الثاين أبدل رؤية ثاقبة يف الطريقة اليت نظر هبا إىل دكر
الشركاء  -إذ مل يسبق أبدان أف ُمنح ىذا القدر الكبَت من األنبيةُ لتعزيز العالقات بُت أسرة األمم اؼبتحدة
كاغبكومات كأصحاب اؼبصلحة  -مل يتغَت الكثَت منذ ذلك اغبُت .كيف معرض تأكيدىا على أف للسلطات
احمللية دكران حيويان يف إضفاء الطابع احمللي على تنفيذ أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،قالت إنو ينبغي للحكومات
كالسلطات احمللية كالشركاء يف التنمية كاجملتمع اؼبدين ،دبا يف ذلك النساء كالشباب ،أف يبدأك العمل معان على
الفور.
 - 76كأشار السيد موسوين ،يف العرض الذم قدمو إىل أف التحضر يبكن أف يؤدم إىل التحوؿ كاالزدىار
االقتصادم اؼبستداـ ،كييسر االستثمار كوبقق أقصى تنمية لرأس اؼباؿ البشرم .كىناؾ العديد من العوامل
الضركرية لتحقيق التحضر دبا يف ذلك االلتزاـ السياسي .كقد التزمت حكومتو بزيادة نسبة السكاف الذين
يعيشوف يف اؼبناطق اغبضرية إىل  21يف اؼبائة حبلوؿ عاـ  ،3131كأنشأت عبنة توجيهية بشأف اؼبستوطنات
البشرية بغرض إنشاء اؼبدف اآلمنة كالصامدة اليت تدار بصورة جيدة .كمع ذلك ،كما سبق أف ذكر رئيس صبهورية
ركاندا ،فإف اؼبسألة ال تتعلق بدرجة كبَتة دبسألة اختيار ما إذا كاف ينبغي التحضر بل اختيار كيفية إدارة
التحضر .كبعد أف أشار إىل أف حكومة ركاندا تتخذ هنجان استباقيان كطويل األجل ،قاؿ إهنا تعمل مع اغبكومات
كالسلطات احمللية ،كالقطاع اػباص ،كشركاء التنمية ،كاعبهات اؼباكبة ،كاؼبؤسسات األكاديبية كغَتىا من
أصحاب اؼبصلحة لوضع اسًتاتيجية للتنمية اغبضرية اؼبستدامة مع الًتكيز على الًتكيج للنمو االقتصادم كالتقليل
إىل أدىن حد فبكن من العناصر اػبارجية السلبية .كتشمل االعتبارات الرئيسية اؼبالية اغبضرية ،كالتخطيط البيئي،
كتوفَت اػبدمات العامة مثل الرعاية الصحية كالتعليم .كأضاؼ قائالن إنو ال يبكن النظر إىل التنمية اغبضرية دبعزؿ
عن التنمية الريفية اليت ىي السبب أيضان يف اغباجة إىل توفَت ركابط كافية بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية.
 - 71كقالت السيدة فالو ،كىي تركز يف عرضها على اؼبسائل اعبنسانية يف سياؽ التنمية اغبضرية اؼبستدامة،
إف النساء كالفتيات تركن إىل حد كبَت خارج جدكؿ أعماؿ اؼبوئل .كبعد أف شددت على أف ىناؾ حاجة إىل
إدراج صبيع العناصر الفاعلة االجتماعية يف حوار عن التنمية اغبضرية اؼبستدامة ،قالت إف لدل النساء معارؼ
ىامة يبكنهن تقديبها ،كما أهنن عناصر رئيسية يف ربقيق التنمية اؼبستدامة بالنظر إىل مسانباهتن اغبيوية يف
اجملتمع .كعالكة على ذلك ال يبكن ألم خطة ،لكى تكوف فعالة ،أف تتجاىل نصف سكاف العامل .كأضافت
قائلة إف الفقر ليس ؾبرد مسألة تتعلق بالدخل بل تتعلق أيضان بقضايا أخرل مثل األمن كاغبصوؿ على اػبدمات
العامة الالئقة .كسيظل ىناؾ الكثَت من التحديات مثل أف لدل النساء الفقَتات من األطفاؿ ضعف ما لدل
النساء الثرية ،كأف الكثَت من النساء ؿبصورات يف األعماؿ اؼبنخفضة األجر .كأخَتان دعت إىل إنتاج بيانات
موزعة حسب نوع اعبنس.
 - 78كقاؿ السيد مارم ،يف العرض الذم قدمو كربدث فيو عن دكافع التحضَت اؼبستداـ ،إف شبة حاجة إىل
مزيد من اؼبعلومات كالتعليم كاغبوافز لتشجيع التنمية اؼبستدامة .كينبغي أف يركز موئل األمم اؼبتحدة على خطة
التنمية ؼبا بعد عاـ  3172بأسرىا كليس ؾبرد اؽبدؼ  77اؼبقًتح اػباص بأىداؼ التنمية اؼبستدامة .كقاؿ ،كىو
يدعو إىل رصد تنفيذ األىداؼ من خالؿ اؼبؤشرات ،إف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172لن تنجح إالّ يف حالة
توفَت ىياكل كأطر كافية .كشدد أيضان على أف اغباجة إىل كقف الًتكيز فقط على اؼبوارد الالزمة لتنفيذ األىداؼ.
ففي حُت أف اؽبيكل اؼبايل السليم ضركرم ،فإف اػبطوة األكىل تتمثل يف مناقشة األىداؼ ذاهتا.
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 - 79كأضاؼ اؼبدير التنفيذم أف ىناؾ حاجة لوضع ؾبموعة جديدة من اؼبؤشرات كأف اغبوار دائر اآلف مع
اغبكومات لوضع نظاـ للرصد يعتمد على اغبقائق لكي يبكن أف تستند اؼبناقشات إىل الواقع على األرض كليس
على افًتاضات.
-1

المناقشات
 - 31كخالؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،ساد اتفاؽ عاـ على أنبية التحضَت اؼبستداـ القائم على اغبوكمة
اعبيدة ،كالشمولية كالشفافية كمشاركة أصحاب اؼبصلحة الواسعة ،كربديد األدكار للجهات الفاعلة الرئيسية،
كملكية اؼبواطنُت .كجرل التأكيد على أنبية اعبهود التعاكنية بُت كل دكائر اغبكومة كالشركاء اآلخرين مع الًتكيج
للشمولية من خالؿ ربسُت كصوؿ اعبميع إىل كافة أكباء اؼبدف لكي يستفيد كل مواطن.
 - 37كقاؿ أحد اؼبشاركُت إف شبة حاجة إىل معاعبة التنقل كسالمة الطرؽ ،كاؼبساكاة بُت اعبنسُت ،كحقوؽ
األطفاؿ كذكم اإلعاقات يف اؽبدؼ  77اؼبقًتح من أىداؼ التنمية اؼبستدامة لضماف إقامة اؼبستوطنات البشرية
الشاملة .كشدد آخر على أنبية إدراج العدالة االجتماعية يف خطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172لتجنب تطرؼ
القطاعات اؼبهمشة من اجملتمع كزيادة االنفصاـ بُت األغنياء كالفقراء فبا يؤدم إىل زيادة الصراع االجتماعي.
كقاؿ آخر إف من الضركرم النظر إىل القضايا اغبضرية من منظور ثقايف .كجرل التأكيد على أنبية اؼبعلومات
كاؼبعارؼ ،كالقيادة اؼبالئمة كالقوية كاإلرادة السياسية يف التنمية اغبضرية اؼبستدامة .كبعد أف أشار إىل الزيادة
الرىيبة يف الفقر ،اسًتعى االىتماـ إىل ثغرات يف مستويات الدخل كعدـ اؼبساكاة كاإلنباؿ يف النظم االقتصادية
اليت تنطوم على ىذا البالء ،كأشار إىل أف استخداـ اؼبوارد احمللية بواسطة اغبكومات احمللية يبثل عنصران رئيسيان يف
مكافحة ذلك.
 - 33كقالت إحدل اؼبشاركات إف استبعاد الشباب من العمليات الديبقراطية يبثل عقبة أماـ االستفادة من
إمكانياهتم يف العمل كعوامل للتغيَت اإلهبايب .كقالت إف الشباب هبب أف ُيبثَّل بصورة رظبية يف ىياكل اغبوكمة
كأنشطة األمم اؼبتحدة .إف تضمُت الشباب يُنظر إليو على أنو ضركرم لتحقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة
اؼبقًتحة.
 - 32كردان على تعليق عن أف ضعف النساء ىو نتيجة لألكضاع اليت يعشن فيها كليس نوع جنسهن ،كسؤاؿ
عن مدل توافر األدكات اعبديدة ؼبكافحة عدـ اؼبساكاة بُت اعبنسُت ،كعزلتهن االجتماعية اليت تؤثر يف كثَت من
النساء ،قالت انا فالو إف النساء يف سياؽ التحضر ،يعانُت من الضعف ألسباب ـبتلفة من بينها التشرد كالفقر.
كدعت إىل كضع حوافز ؼبكافحة عدـ اؼبساكاة بُت اعبنسُت كتوفَت إجراءات إهبابية لزيادة اؼبساكاة .كما شددت
على اغباجة إىل منح األصوات للناس الذين يعيشوف يف اؼبدف كيبنوهنا ،كتوفَت اؼبوارد كاؼبعارؼ كاآلليات للرقابة
كالرصد.
 - 34ككجو اؼبدير التنفيذم االىتماـ إىل الوضع اػباص الذم يتعرض فيو اؼبشردكف داخليان كالالجئُت نتيجةن
للنزاعات اليت تؤثر على استغالؿ األراضي ،كشدد على أف إعادة توطُت اجملموعات السكانية اؼبشردة ىي ظاىرة
يتعُت على اؼبخططُت دراستها .كأشار إىل مبوذج دارفور اليت يسود فيها معدؿ ربضر أعلى بكثَت من ذلك
السائد يف السوداف بأسره .كبسبب ذلك ربدث اآلف موجات ضخمة من اؽبجرة يف الشرؽ األكسط ،بالنظر إىل
أف السكاف يسعوف إىل الفرار من النزاعات .كمن اؼبهم النظر إىل العالقة بُت معسكرات الالجئُت كاستدامة
اؼبناطق اغبضرية اجملاكرة.
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 - 32كأشار الوزير من السوداف يف تعليقو إىل أف اؽبجرة نتيجةن للجفاؼ تشكل عامالن إضافيان دفع الناس يف
دارفور إىل النزكح إىل اؼبناطق اغبضرية .كلالستجابة ؽبذه التحديات التخطيطية اػباصة هبرم كضع خطة إقليمية
دبساعدة موئل األمم اؼبتحدة كدبشاركة اغبكومات احمللية كالنازحُت داخليان .كيتمثل أحد اؼبكونات الرئيسية
للخطة يف تنظيم دكرات تدريبية للنازحُت داخليان ،فبا يساعدىم يف اغبصوؿ على التكنولوجيا إلنتاج مواد البناء
الصديقة للبيئة كاؼبتوافرة ؿبليان كبأسعار يف متناكؿ اليد.
 - 36كأكدت السيدة بالت على عدـ كجود أم حل دبفرده لتلبية صبيع االحتياجات ،إف من الواضح ،بناء
على الدركس اؼبستفادة ،أف من الضركرم أف تتسم االستجابات لتحديات التحضر من القاعدة إىل القمة مع
إدراؾ صبيع ؾباالت اغبكومات بصورة كاملة التزاماهتا كتوزيع اؼبسؤكليات .كأكدت على اغباجة لتنقيح أىداؼ
التنمية اؼبستدامة اؼبقًتحة بأسرىا ،حيث أف ىدؼ التنمية اؼبستدامة  77اؼبقًتح ال يبكنو االستجابة عبميع
اىتمامات اغبكومات احمللية كالتحديات اليت تواجو اػبطة اغبضرية اعبديدة .فهذا اؽبدؼ ال يعاًف ،مثالن،
التحديات اغبضرية الريفية .كحثت على أف تنظر القضايا اؼبتعلقة بالتمركز ،كاغباجة إىل إعادة تصميم اآلليات
اؼبالية اغبالية ،كالضرائب احمللية ،كربسُت الوصوؿ إىل اآلليات اؼبالية من جانب اغبكومات احمللية ،ككسائل تعزيز
الثقة االئتمانية ،كاغباجة إىل موارد لتمويل التحديات اؼبباشرة اليت تواجو اؼبناطق اغبضرية خالؿ اؼبؤسبر الدكيل
الثالث لتمويل التنمية.
 - 31كعربت إحدل اؼبشاركات عن رأم مفاده أف التخطيط اغبضرم يبثل أداة قوية للتنمية اؼبستدامة،
كيبكن للحلوؿ الذكية أف تتجنب أمباط التنمية غَت الفعالة كغَت اؼبستدامة .كينبغي االعًتاؼ بصورة جيدة باؼبدف
اؼبستدامة كاؼبستوطنات البشرية يف أىداؼ التنمية اؼبستدامة اؼبقًتحة كخطة التنمية ؼبا بعد عاـ  -3172اؼبدف
كالبلدات كالبلديات سبثل ؾباالت رئيسية لتنفيذ األىداؼ اؼبقًتحة .كأعربت عن شكرىا ؼبوئل األمم اؼبتحدة يف
إضفاء الصبغة احمللية على االلتزامات ،كأكدت على اغباجة للقياـ بأعماؿ رصد كقياس كافية للتقدـ احملرز يف
تنفيذ اػبطة .كبعد أف أعربت عن تقديرىا ؼبوئل األمم اؼبتحدة لعملو يف ؾباؿ اؼبؤشرات ،قالت إنو ينبغي بذؿ
ىذه اعبهود على أساس كاسع الحتواء ـبتلف اعبهات الفاعلة اليت تتمتع خبربات يف ؾباالت ـبتلفة .كأشارت إىل
أف اإلبقاء على ىذه األىداؼ بصورة يبكن إدارهتا ،يتطلب مؤشرات متعددة ؾباالت الًتكيز.
 - 38كأشار أحد اؼبشاركُت ،بعد أف رحب باألىداؼ كالغايات اؼبقًتحة للتنمية اؼبستدامة ،إىل الصلة القوية
بُت اؼبستوطنات البشرية كالتخطيط اغبضرم كالعمراين كالتنمية اؼبستدامة دبا يف ذلك التخفيف من حدة الفقر
كضباية البيئة .كوبتاج النمو االقتصادم إىل مشوؿ اجتماعي كاستدامة بيئية .كيضطلع موئل األمم اؼبتحدة بدكر
كبَت يف اؼبناقشات اؼبتعلقة خبطة التنمية اؼبستدامة ؼبا بعد عاـ  ،3172كأشاد جبهود الربنامج حىت اآلف يف ىذا
اجملاؿ .كأضاؼ إىل أف موئل األمم اؼبتحدة يبكن أيضان أف يصبح جهةن فاعلةن رئيسيةن يف رصد تنفيذ أىداؼ ما
بعد عاـ  3172كتقدًن اؼبساعدة التقنية للدكؿ األعضاء.
 - 39كقالت إحدل اؼبشاركات إف عمل موئل األمم اؼبتحدة بشأف الرقم القياسي الزدىار اؼبدف قد يفيد يف
سياؽ ما بعد عاـ  .3172كطلبت توضيحات بشأف العمل الذم نفذ حىت اآلف مع اغبكومات احمللية كالوطنية
لدعم نظم الرصد كاإلبالغ ،كعن الدركس اؼبستفادة يف زبطيط نظاـ للرصد يف سياؽ ما بعد عاـ .3172
 - 21كردان على سؤاؿ عن التوضيحات بشأف اختيار اؼبدف الثانوية يف  21منطقة يف ركاندا ،قاؿ السيد
موسوين إنو مت اختيار ست مدف يف ركاندا لإلسراع بوتَتة التحضر كمن مث زيادة اؼبستول اغبايل للتمويل .كيتمثل
معيار االختيار يف اؼبستول اغبايل للتنمية ،كإمكانياهتا على النمو دبا يف ذلك فيما يتعلق بالصناعات كالتجارة
44

HSP/GC/25/6

كالتعليم ،كالصحة ،كفرص العمالة كاؼبوقع اعبيوغرايف كال سيما إمكانياهتا على التوسع خارجها .كدبجرد استيفاء
معايَت االختيار ،يتم تفعيل عملية اؼبوافقة ،كإنشاء فريق تقٍت لتقدًن اؼبقًتحات كمناقشة اؼبسألة يف منتدل
للحكم احمللي ،كيوافق ؾبلس الوزراء على االختيار كتبدأ عملية التنفيذ.
 - 27كقاؿ اؼبدير التنفيذم إنو إضافة إىل العملية الرظبية حيث يبكن للدكؿ األعضاء أف تتخذ قراران بشأف
إطار اؼبؤشرات ،كاف موئل األمم اؼبتحدة يتوىل كضع مؤشراتو التقنية اػباصة كالعمل مع اؼبؤسسات األكاديبية يف
التحضَت ؼبوئل األمم اؼبتحدة الثالث إلنتاج أدكات جديدة للقياس .كتويل أحد ىذه األدكات نظر اؼبصركفات
حبسب كل ساكن على مستول السلطات احمللية حبسب البلد ،مع بياف كجود فركؽ كبَتة بُت البلداف.
 - 23كدعا السيد مارم إىل أف تقيس اؼبؤشرات التقدـ احملرز يف إقباز أىداؼ خطة التنمية ؼبا بعد عاـ
 3172بصورة شاملة .ككانت اؼبؤشرات تركز يف كثَت من األحياف على القضايا الشديدة التقنية يف حُت أف ما
يهم يف اغبقيقة ىو قياس بعض اعبوانب مثل اغبد من كطأة الفقر ،كاغبالة الصحية للسكاف كاغبصوؿ على
التعليم كفرص العمل .كيعترب كضع كتوافر البيانات على اؼبستول احمللي عنصران رئيسيان يف ىذا اجملاؿ.
 - 3مالحظات ختامية
 - 22يف اؼبالحظات اػبتامية ،طالب السيد ريفي بإجراء تغيَت ثقايف كاجتماعي أساسي بغية ربقيق التحضرر
اؼبستداـ يف مواجهة األعداد اؽبائلة من البشر على كوكب األرض .كتُعترب اؼبوارد يف غاية األنبية يف ىذا الشأف.
كقاؿ إنو هبب على أصحاب اؼبصلحة يف اؼبؤسبر الدكيل الثالث لتمويل التنمية أف يطالبوا بزيادة اؼبوارد احمللية كبناء
ليتسٌت عبميع مستويات اغبكومة القياـ دبا هبب؛ فهناؾ حاجة إىل آليات مالية مبتكرة كىياكل مالية
القدرات ّ
بديلة .كهبب النظر يف الطريق إىل مستقبل اؼبوئل الثالث من الناحية السياسية بغية ذبنرب النتائج غَت اجملدية
للمؤسبر كحدكث زيادة ىائلة يف أعداد القاطنُت يف األحياء الفقَتة الذين يعيشوف ربت كطأة الفقر.
جيم  -الجلسة  :1استكشاف االستراتيجيات والتحديات والنُّهج المتعلقة بالروابط بين الحضر والريف
 - 24كاف اؼبشاركوف يف النقاش يف ىذه اعبلسة ىم الباحثة الرئيسية كالرئيسة اؼبشاركة لفريق اؼبستوطنات
البشرية يف اؼبعهد الدكيل للبيئة كالتنمية ،سيسيليا تاكويل؛ كاألمُت الدائم يف كزارة اغبكم احمللي يف أكغندا ،باتريك
موتابوير؛ كعمدة سيفَتيهيسار ،تركيا ،مصطفى تونك سوير.
 - 22كعند افتتاح اعبلسة ،قاؿ نائب األمُت التنفيذم ،كىو يشَت إىل الكلمة الرئيسية ،إف التنمية اغبضرية
كالريفية كجهاف لعملة كاحدة .كرغم أف أفريقيا كانت تشهد كاحدان من أسرع معدالت التحضرر يف العامل ،ما زاؿ
معظم سكاهنا يعيشوف يف أُطُر ريفية .كتشمل نتائج التنمية الريفية الناجحة فوائض إنتاج كىناؾ حاجة إىل
ربسُت البنية التحتية للسماح بوجود صناعات صغَتة النطاؽ لتوفَت خدمات لتلك الفوائض .كيف اػبتاـّ ،أدت
تلك النتائج صبيعها إىل التحضرر .كعندما يُنظر للتحضرر باعتباره دكرة بدالن من اعتباره منافسة ،يبكن أيضان
بنجاح معاعبة رب ّديات ىامة مثل األمن الغذائي كتوفَت الرعاية الصحية .كيُعترب التحضرر ُؿبكم التخطيط أكرب
فعاؿ عندما توجد ركابط قوية بُت صبيع أنواع اؼبستوطنات البشرية ،من ال ُػمدف إىل القرل .كعلى النقيض
عامل ّ
من ذلك ،فشلت اغبواضر الكربل أحيانان ربت كطأة قباحها كمن خالؿ االفتقار إىل الئحة كزبطيط على
اؼبستول الوطٍت .كقد حاف الوقت للمضي قُدمان بأشكاؿ من التخطيط الدكيل الذم يبكن أف يعود بفوائد
للمجتمعات اغبضرية كالريفية على السواء.

45

HSP/GC/25/6

 - 1عروض المشاركين في النقاش
 - 26قالت السيدة تاكويل يف العرض الذم قدمتو إف ىناؾ حاجة لفهم أفضل للمناطق الريفية .كقالت إف
حدكث تغيَتات يف كسائل اإلنتاج الزراعي ،كالعمالة يف غَت اجملاؿ الزراعي كأعداد السكاف الريفيُت الذين
يشًتكف ،بدالن من أف يُنتجوا ،موادىم الغذائية ،إمبا تتيح فرصة كتُعترب مدعاة للقلق أيضان .كالعامل الرئيسي
لتحقيق ركابط بُت اغبضر كالريف إمبا يكمن يف البلدات الصغَتة ،يف ضوء أف ىناؾ ؾبموعتُت من السكاف
يتقاطعاف مكانيان .فالبلدات الصغَتة تتيح مكانان يبكن فيو تدعيم حقوؽ اإلنساف ألكلئك اؼبقيمُت يف البلدات
الصغَتة كيف اإلطارات الريفية .كرغم ذلك ،فإف قباحها يبكن أف يلحق بو الضرر إذا مل يتم تعزيز اؼبنتجات
الزراعية اػباـ على سبيل اؼبثاؿ .كتشمل اؼبعلومات اغبالية بشأف البلدات الصغَتة مستوطنات يًتاكح سكاهنا
ما بُت  31 111ك .211 111كتدعو اؼبسألة إىل تقدًن مزيد من التفاصيل للتمييز بُت أنواع االستيطاف داخل
الفئة العريضة ،لتحديد احتياجات التنمية لكل نوع كغبشد أنسب مستول من اغبكومة لتلبية تلك اغباجات.
كقالت إف اغبكومات تواجو عقبات على كجو اػبصوص بسبب االفتقار إىل اؼبعلومات بشأف النشاط
االقتصادم يف البلدات الصغَتة .كعلى النقيض من ذلك ،من الواضح أف االفتقار إىل إيرادات ،كموارد تقنية
كمساءلة يف اإلدارات احمللية إمبا تُعرقِل التق ّدـ كبو االستدامة البيئية.
 - 21كقاؿ السيد موتابوير يف بيانو إف السلطات احمللية يف أكغندا دأبت تقليديان على الًتكيز على توفَت
تتحسن إذا ما
اػبدمات كعلى التخطيط يف قطاع التشييد احمللي .كقاؿ إف التواصلية بُت اغبضر كالريف يبكن أف َّ
أُعطيت اىتمامان أكرب للتخطيط االقتصادم :كإدخاؿ ربسينات قد تشمل زبفيض االررباؿ من الريف إىل
اغبضر كالزيادة يف إسهامات اؼبناطق الريفية كالبلدات الصغَتة يف الرفاه االقتصادم الوطٍت .كمن حيث اؼبعرفة
كاؼبهارات ،قاؿ إف أكغندا تستثمر يف تدريب القيادات من أجل السلطات احمللية .كقاؿ إف سياسة البلد
خبصوص الالمركزية ،مع توفَت التمويل اغبكومي اؼبركزم الوايف كالذم يبكن التنبؤ بو كالذم يقع يف صميم
اؼبوضوع ،إمبا يساعد على بناء الدراية الفنية كالكفاءة داخل اإلدارات احمللية .فقد ساعد إدخاؿ ربسُت على
ىياكل اإلدارة الرشيدة على مستول القرية كالبلدة كالبلديات كاؼبدينة يف إحداث زبطيط اقتصادم للهياكل كمنع
النتائج السيئة للتحضرر مثل ظهور أحياء فقَتة .كما زاؿ من األنبية دبكاف التخطيط للبنيات التحتية ،كخصوصان
فيما يتعلّق بتشييد الطرؽ يف األُطر اغبضرية كالريفية ،كما حدث يف القدرة على قياس كاستعراض التقدرـ .كقاؿ
إف التقييمات السنوية حاليان تنظر إىل أداء السلطة احمللية من حيث التخطيط اؼبايل كاالعتبار اعبنساين كاؼبسائل
البيئية.
 - 28كق ّدـ السيد تونك سوير بيانان حوؿ مبادرة التعاكف الغذائي بُت اغبضر كالريف اليت جرل تطويرىا يف
مدينة سيفَتيهيسار يف منصب رئاسة البلدية الذم يشغلو .كقاؿ إف اجملموعتُت اؽبامتُت يف سلسلة إنتاج
األغذية  -اؼبستهلكوف يف اغبضر كاؼبنتجوف يف الريف الذين يستخدموف األساليب الزراعية التقليدية ،كجرل
الفصل بينهما مؤخران بسبب اإلنتاج اغبديث يف األغذية ،دبا يف ذلك التعديل الوراثي كالزراعة الكثيفة الواسعة
النطاؽ .كإلهباد الرابطة بُت اؼبستهلكُت يف اغبضر كال ُػمنتجُت يف الريف من جديد ،جرل إنشاء صبعية تعاكنية
كإنشاء سوؽ للمنتجُتُِ .
كظبح ألكشاؾ البيع بأالّ تبيع سول األغذية اليت أنتجها ىؤالء بأنفسهم ،فبّا يتيح
للمستهلكُت يف اغبضر الفرصة لدعم اؼبنتجُت احملليُت .كباؼبقابل جرل إعفاء اؼبنتجُت احملليُت من الرسوـ البلدية
على اؼبنتجات اليت تباع يف السوؽ .كجرل إنشاء بنك برأظباؿ ّأكيل ؿبلي ػبفض االعتماد على البذكر اؼبع ّدلة
كراثيان من بعيد .كأقيم سوؽ باالتصاؿ اؼبباشر عن طريق اإلنًتنت لتمكُت اؼبنتجُت من البيع للمستهلكُت على
كشجع اؼبشركع النشاط الزراعي الصغَت النطاؽ القائم على تشكيل صباعات تعاكنية ،كإنتاج
نطاؽ البلدّ .
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األصناؼ ذات القيمة اؼبضافة مثل اؼبواد احملفوظة كالعصائر ،ككذلك اؼبنتجات الغذائية اػباـ ،كاستخداـ البذكر
احمللية .كم ّكنت اؼببادرة السلطات احمللية من ربط الشبكات العاؼبية بالسلطات احمللية األخرل كتبادؿ أفضل
اؼبمارسات بشأف القضايا ذات االىتماـ اؼبشتػرؾ.
 - 29كردان على سؤاؿ بشأف الكيفية اليت يبكن هبا ؼبوئل األمم اؼبتحدة أف يدعم اؼببادرات األخرل اؼبماثلة
يتوخى مستقبالن تصبح فيو الركابط بُت اغبضر كالريف أكثر
اؼبالئمة ؿبليان ،قاؿ اؼبدير التنفيذم إف الربنامج ّ
سالسة .كقد أظهرت التجارب أف ىذا يبكن ربقيقو دبحض الصدفة :فاألمر يتطلّب كجود سياسات كطنية قوية
الفعاؿ .كقاؿ إف السياسات الناجحة من ىذا النوع ال تبدك كاضحة
إىل جانب اؼبوارد كالوسائل الالزمة للتنفيذ ّ
بذاهتا ،فهي تتطلّب سبويالن صحيحان ،كإرادة سياسية الزباذ القرارات الصعبة كاؼبناقشات القوية على اؼبستول
الوطٍت .كمن األنبية دبكاف كجود توازف دقيق بُت احتياجات التنمية اغبضرية كالريفية لضماف أالّ يتم التضحية
دبنافع طرؼ يف سبيل حدكث تقدرـ يف الطرؼ اآلخر.
 - 41كالحظ السيد تاكويل أف ظباع صوت اجملتمعات احمللية أصبح أصعب ،دبا يف ذلك من خالؿ
االستفادة من األنشطة غَت الرظبية اغبالية بدالن من حظرىا .كقاؿ إف اؼبعلومات اجملمعة يف عاـ  3172تشَت إىل
أف معظم البلداف كانت تتبع سياسات تُػثبِّط اؽبجرة من الريف إىل اغبضر .إضافة إىل ذلكّ ،أدل الدعم اؼبقدَّـ
للزراعة التجارية بسبب أعداد َّ
سكاف العامل اؼبتزايدة دكمان إىل سياسات غَت متناسقة بشأف القطاعات األخرل
من االقتصاد الريفي.
 - 47كعندما ُسئل اؼبدير التنفيذم عن السبب يف عدـ كجود مكافئ للهدؼ  77ال ُػمقًتح من أىداؼ
التنمية اؼبستدامة ،يركز على الريف ،رد قائالن إف التنمية الريفية كاالستثمار يف البنية الريفية سيطرا تقليديان على
مناقشات التنمية ،مع زبصيص موارد قليلة للتحضرر كإبداء اىتماـ قليل بالصفات التحويلية .كمن األنبية دبكاف
تصحيح ىذا الوضع كتوضيح أف التحضرر أداة للتنمية تعمل على زيادة الرفاه االقتصادم الوطٍت.
 - 1المناقشات
 - 43يف اؼبناقشات التالية ،أشار أحد اؼبشاركُت إىل أف منظمتو أطلقت عدة برامج للتطوير اؼبهٍت اؼبستمر
على مدل السنوات القليلة اؼباضية ،كمع ذلك أصبح كاضحان أنو ما مل تُظ ِهر اغبكومات اىتمامان كافيان بالبحث
كالتطوير كتساعد يف تطوير احملتول احمللي الذم يبكن أف ينشئ فرصان للوظائف كالعمالة ،ستصبح ال ُػمدف غَت
قادرة على إحراز النجاح .إضافة إىل ذلك ،فإف نقص التخطيط التشاركي على مستول القاعدة الشعبية ال يبكن
اؼبتحضرة حديثان ،حيث صارت أحياء
يؤدم إالّ إىل إخفاؽ ،كما أظهر التدىور السريع يف بعض اؼبناطق
ّ
أف ّ
عما يعنيو التحضرر بالفعل .كقاؿ
فقَتة .كيف اؼبوئل الثالث ،وبتاج اؼبشاركوف إىل التطلرع إىل قارات العامل كالتساؤؿ ّ
إف منظمتو سعت إىل مناشدة اؼبهندسُت الشباف عرب بلداهنا األعضاء ،بيد أف الرأم السائد كاف ىو أف اؽبندسة
األكركبية أك اؽبندسة األمريكية ىي اليت يبكن أف تكوف متحضرة حبق .كيعٍت ذلك ،يف غياب تركيز أكرب على
اغبلوؿ احمللية ،أف قارة مثل أفريقيا ستظل دائمان تسعى للحاؽ بركب التكنولوجيا.
 - 42كباإلشارة إىل اؼببادرات احمللية قاؿ السيد موتابويرم إنو عند تصميم حلوؿ تظهر حاجة إىل تف رهم
اإلطار الذم ُك ِضعت من أجلو .كيف أكغندا على سبيل اؼبثاؿ ،يعيش الناس يف مناطق حضرية بيد أف قيمهم
يؤدم إىل حدكث مشاكل .فوجود هنج أكثر
الثقافية ىي يف الغالب ريفية .إف عدـ مراعاة ىذا اعبانب يبكن أف ّ
اتصافان باحمللية يبكن أف يساعد على زبفيف االحتكاؾ ،على سبيل اؼبثاؿ ،يف تنفيذ تشريعات كالعدالة.
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 - 44كقاؿ اؼبدير التنفيذم إف الوقت قد حاف للتحرؾ لألماـ من فكرة ارتباط حقوؽ اؼبواطنُت باؼبكاف الذم
يعيشوف فيو .فهناؾ يف أغلب اغباالت قلق بأف كثَتان من الناس قد ينتقلوف إىل ُمدف كبَتة ،ككثَتان ما يتغاضوف
عن حقيقة أف العملية ربدث أيضان بالعكس ،حيث كثَت من الناس ينتقلوف إىل مراكز حضرية صغَتة أك متوسطة
كبالتايل يواصلوف الرحلة خارجان نظران ألف أشكاالن جديدة من التكنولوجيا فتحت أنواعان جديدة من اغبراؾ.
كال تزاؿ ضباية حقوؽ اؼبواطنُت ؿبليان على درجة من األنبية ،بيد أف اغبماية مطلوبة أيضان عرب اغبدكد الوطنية
كاإلقليمية .كيف بعض البلداف على سبيل اؼبثاؿِ ،
يعتمد إدراج القوائم االنتخابية على كجود عنواف ،كىو ما يعٍت
أف سكاف األحياء الفقَتة غَت قادرين على فبارسة حقوؽ اؼبواطنة اػباصة هبم.
 - 42كأ ّكد أحد اؼبشاركُت على أف مفهوـ الركابط اغبضرية الريفية هبب تعزيزه من خالؿ اعتبارات سياسية
كاقتصادية كاجتماعية .ففي كينيا على سبيل اؼبثاؿّ ،قرر الناس ربويل تقدًن اػبدمات إىل مستول اؼبقاطعات.
كأصبحت اؼبقاطعات مراكز جديدة للتحضرر ،حيث يتخذ الناس القرارات بشأف اؼبسائل اليت تؤثّر عليهم .كمن
اؼبسائل الرئيسية ،كيف يتم تفعيل كتآزر العالقة بُت سلطات اؼبقاطعات كالسلطات الوطنية من أجل توفَت
عنصر إنصاؼ يف تقدًن اػبدمات.
 - 46كقاؿ السيد موتابويرم إف نقل اؼبوارد ليس ىو هناية اؼبسألة ،فالتح ّدم الرئيسي ىو كيفية ربويل اؼبوارد
إىل قدرات من خالؿ إجراء زبطيط حكيم.
 - 41كأثار مشارؾ آخر اؼبسألة اغبرجة اػباصة دبرض اإليدز كال ُػمدف .كبينما أكجد التحضرر فرصان ،ال تزاؿ
لشىت السكاف ِّ
اؼبًتحلُت الذين يُعتربكف خصوصان يف حالة من الضعف .كغالبان
األماكن اغبضرية مكانان للشباب ،ك ّ
ما تتأثّر ال ُػمدف بشكل غَت متناسب بوباء متالزمة نقص اؼبناعة البشرية كعندما ال يتم تسجيل الناس كمقيمُت
دائمُت ،فإهنم غالبان ما يواجهوف صعوبة يف اغبصوؿ على اػبدمات الصحية األساسية .كيف ذلك السياؽ أضاؼ
فعالة للتص ّدم لألخطار اليت هتدِّد
أف ال ُػمدف سوؼ تكافح الحتواء األمراض الوبائية ما مل تُتخذ إجراءات ّ
الصحة العامة.
كردان على تعليق بشأف كجود ُمدف أصغر يف بعض البلداف اؼبتقدمة النمو ،قاؿ اؼبدير التنفيذم إف مبوذج
ّ - 48
تطور عرب قركف كثَتة كسبيل ال ُػمدف الصغَتة حاليان إىل أف توجد يف أغٌت البلداف .كىذا
التحضرر يف أكركبا قد ّ
يتحملوا العودة إىل بلدات أصغر كيدفعوا تكلفة اغبصوؿ على
وبدث ألف الناس يف البلداف الغنية جدان يبكن أف ّ
اػبدمات اغبديثة اليت يطلبوهنا ،كغالبان ليس ىذا ىو اغباؿ يف البلداف ذات الدخل الفردم اؼبنخفض .كقاؿ إف
أسلوب اغبياة يف بعض اؼبدف األكركبية مع ذلك ،ليس مستدامان ألف إسهامها يف انبعاثات غازات االحًتار
س ّجل درجات عالية جدان .كوبتاج مبوذج التحضرر إىل مراجعتو يف بعض بقاع من العامل ،يف حُت أف التحضرر يف
البلداف النامية يعترب أساسيان ألف ال ُػمدف ىي األماكن اليت ظهرت فيها اػبدمات اؼبتقدِّمة .كأكضح أيضان أف معظم
تتحمل الظركؼ اغبضرية الفقَتة.
البلداف األكركبية اؼبتقدمة النمو بدرجة عالية كاف يتحتَّم عليها من قبل أف َّ
 - 49كأعرب أحد اؼبشاركُت عن رأم مفاده أف مقررم سياسات موئل األمم اؼبتحدة يفعلوف خَتان إذا
ما كضعوا يف االعتبار أف التحضرر ،رغم أنو حتمي على األرجح ،ينبغي أال يكوف على حساب البيئة الريفية.
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دال  -الجلسة  :3أولويات لتطبيق نهج الروابط الحضرية الريفية
 - 21يتكوف فريق النقاش ؽبذه اعبلسة من جاف كالكد كزير اإلسكاف كالتنمية اغبضرية يف الكامَتكف،
مبوينشو؛ كدافيندر المبا؛ كإيفاف توركؾ اؼبدير التنفيذم ؼبعهد البيئة كالرئيس السابق لالئتالؼ الدكيل للموئل،
اؼبدير التنفيذم لوحدة األداء االقتصادم كالتنمية االقتصادية دبجلس حبوث العلوـ اإلنسانية.
-1

عروض المشاركين النقاش
 - 27أشار السيد مبوينشو ،يف عرضو ،إىل أف تطوير اؼبدف يعتمد على تطوير اؼبناطق الريفية ،كخباصة يف
العمد أدكاران قيادية يف استنباط
البلداف النامية .كيف عاـ  ،3114أكىل بلده التخطيط اغبضرم أكلويةن عالية كمنح ُ
خطط للمدف الصغَتة كالكبَتة معان .كتضم الكامَتكف  261كميونان ،كدبساعدة شركائها الدكليُت يف التنمية،
سبكنت من كضع ُخطط إمبائية لتلك الكميونات كاستحداث ىياكل كطنية لدعمها يف ؾباالت من قبيل
األراضي كاإلسكاف كتنفيذ اؼبشركعات .كتلقت اغبكومة الدعم أيضان من موئل األمم اؼبتحدة يف جهودىا لتنمية
العمد ،كإجراء اؼبشاكرات العامة يف ؾباؿ التخطيط ،كجعل
اؼبدف كإعادة ربديثها كإعادة ىيكلتها ،كيف تدريب ُ
اؼبدف أكثر أمانان كالعمل يف اذباه القضاء على ظاىرة األحياء الفقَتة.
 - 23كقاؿ إف الدعم الذم قدمو موئل األمم اؼبتحدة كالوكاالت األخرل مكن الكامَتكف من كضع برامج
هتدؼ إىل ربقيق تنمية أكثر توازنان بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية ،كمن اؼبهم أف يواصل موئل األمم اؼبتحدة دعمو
للمجتمعات احمللية كاغبكومات احمللية يف سعيها لوضع سياسات كاسًتاتيجيات حضرية كريفية كخطط تنمية
إقليمية مستدامة .كيبكن اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية اؼبطلوبة لتنفيذىا من خالؿ ـبططات تراخيص اإلسكاف
كالبنيات التحتية احمللية ،كمن خالؿ شركاء التنمية الدكليُت ،الذين يساعدكف ،من خالؿ توفَت ذلك الدعم ،يف
تثبيط اؽبجرة الواسعة النطاؽ إىل البلداف اؼبتقدمة.
 - 22كشدد السيد المبا ،يف العرض الذم قدمو ،على أنو للمسانبة يف تأمُت احًتاـ حقوؽ اإلنساف يف
كامل سلسلة اؼبستوطنات اؼبتصلة ،من الضركرم ؼبوئل األمم اؼبتحدة كلشركائو كضع ُخطة عمل كاسًتاتيجية
للمشاركة بفعالية يف تنفيذ جدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172دبا يف ذلك اؽبدؼ  77اؼبقًتح من
أىداؼ التنمية اؼبستدامة ،يف سياؽ السلسلة اغبضرية الريفية اؼبتصلة .كينبغي أف تسًتشد ىذه اؼبشاركة دببادئ
أخالقية من قبيل العدالة االجتماعية ،كالكرامة اإلنسانية كحقوؽ اإلنساف كاألمن اإلنساين كاؼبشاركة يف العمل
اإلنساين كاألمن البيئي كاالستدامة .كأضاؼ أف ؾبموعيت القضايا اؼبذكورتُت األخَتتُت مل زبضعا للدراسة الكافية
يف سياؽ مناقشات جدكؿ األعماؿ اغبضرم حىت ىذا التاريخ .كأشار أيضان إىل ضركرة أف تدخل اعبهات
الفاعلة من الدكؿ كمن غَت الدكؿ يف اغبوار بشأف خطة العمل كاالسًتاتيجية اؼبقًتحتُت قبل انعقاد الدكرة الثامنة
للمنتدل اغبضرم العاؼبي كاثناءىا.
 - 24كتعليقان على العرض الذم قُدـ ،قاؿ اؼبدير التنفيذم إف إطار جدكؿ األعماؿ اغبضرم اعبديد يصاغ
حوؿ مسانبة التحضر يف األىداؼ الثالث الرئيسية للتنمية اؼبستدامة كالتصدم للتحدم الذم يشكلو تغَت
اؼبناخ كتعزيز جدكؿ األعماؿ االجتماعي لألمم اؼبتحدة ،دبا يف ذلك احًتاـ حقوؽ اإلنساف.
 - 22ناقش السيد تركؾ ،يف العرض الذم قدمو ،دكر السياسات الوطنية يف تأطَت اعبهود حوؿ جدكؿ
األعماؿ اغبضرم الريفي ،مشَتان إىل أف اغبدكد السياسية اليت ربدد اؼبناطق الريفية كاغبضرية مل تكن يف اغبقيقة
كاضحة ،كأف ذلك الواقع يتطلب ترتيبات حوكمة مرنة تعًتؼ باالعتماد اؼبتبادؿ بُت ـبتلف أنواع اؼبستوطنات
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كبالًتابط القائم بينها .فالسياسات اغبضرية الوطنية ؽبا دكر حاسم يف جدكؿ األعماؿ اغبضرم الريفي ،كىو
مستمد من قدرهتا على أف تعكس عبميع قطاعات اجملتمع ،دبا يف ذلك القطاع اػباص ،األنبية اؼبركزية للتحضر
يف جدكؿ أعماؿ التنمية؛ كيف تشجيع قياـ تنسيق أفضل فيما بُت اؼبستويات اغبكومية اليت تتعامل مع قضايا
مثل اإلسكاف كالنقل كالبنية التحتية لتساعد بذلك يف إنشاء مستوطنات كظيفية؛ كلتزكيد اؼبناطق احمللية
كاإلقليمية باألدكات القانونية كالتخطيطية اليت سبكنها من إدارة التحضر بفعاليةن أكرب؛ لتنطلق بذلك بعيدان عن
االنغالؽ اإلدارم كاغبدكد اإلقليمية الضيقة.
 - 26كقاؿ إف جدكؿ األعماؿ اغبضرم الريفي ال يستتبع معاملة صبيع األماكن كما لو كانت متساكية كإمبا
يعًتؼ باالختالفات الوظيفية بُت اؼبناطق اؼبختلفة يف عمليات التخطيط كزبصيص اؼبوارد .فاؼبدف الكبَتة توفر
فرصان اقتصادية ىامة ،فيما تكوف اؼبدف الصغَتة كالبلدات أقل تكلفة كأقل ازدحامان ،كيبكن أف تؤدم دكران يف
النمو االقتصادم ،إذا توفرت فيها البنيات التحتية الكافية .أما اؼبناطق الريفية فهي تتيح فرصان كربل يف قطاعات
إضافةن إىل الزراعة ،دبا يف ذلك الطاقة اؼبتجددة ،كخباصة طاقة الرياح كالطاقة الشمسية ،كالسياحة.
-1

المناقشات
 - 21أشار أحد اؼبشاركُت ،يف النقاش الذم أعقب ذلك ،إىل اغباجة إىل التصدم لفكرة كسم ما ىو ريفي
بالسلبية كما ىو حضرم باإلهبابية ،مؤكدان أنو يف أغلب األحياف ،العكس ىو الصحيح ،علمان بأف اؼبناطق
اغبضرية مل تتسبب يف خلق آثار سلبية على التحضر مثل انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم كإزالة الغابات
كاألحياء الفقَتة .كأشار مشارؾ آخر إىل كجود حاجة إىل التحوؿ النموذجي باالنتقاؿ بعيدان عن التضاد بُت
اغبضرم كالريفي كاعتماد سياسات كىياكل حوكمة منسقة تقوـ على أساس االعتماد اؼبتبادؿ بُت اؼبناطق
اغبضرية كالريفية كالركابط القائمة بينها.
 - 28كأعرب السيد امبونتشو عن تأييده لفكرة استصواب عدـ خلق تعارض بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية،
مشَتان إىل أف أحد أكىل االصالحات اليت أجراىا بلده كاف القضاء على تصنيف بعض الكميونات بأهنا ريفية.
كمن اؼبهم عدـ إنباؿ اؼبناطق الريفية كتوفَت اإلسكاف كالنقل كاالنتقاؿ لسكاف اؼبناطق الريفية كاغبضرية كتوفَت
فرص العمل للسكاف بأماكن قريبة من أماكن سكناىم.
 - 29كقاؿ السيد المبا إف خلق تراتب ىرمي بُت اغبضرم كالريفي مل يعد مفيدان يف ربقيق التغيَت اإلهبايب،
مشَتان إىل أف اؼبطلوب ،بدالن عن ذلك ،ىو كضع أىداؼ كمبادئ كاضحة كدراسة متعمقة ؼبختلف جوانب
السلسلة اغبضرية الريفية اؼبتصلة ،دبا يف ذلك اعبوانب اإليكولوجية ،كالتكنولوجية ،كالبيئية االصطناعية،
كالسياسية ،كالديبوغرافية ،كاالقتصادية ،كالثقافية ،اليت يبكن أف يتم على أساسها التشخيص كربديد اغبلوؿ.
 - 61عرض أحد اؼبشاركُت ،على سبيل االقتساـ ،ذبربة بلده ،الذم تعاين فيو اغبكومات الريفية صعوبات يف
توفَت اػبدمات األساسية لسكاف الريف نتيجةن لتناقص العائدات الضريبية نتيجة لتزايد اؽبجرة من الريف إىل
اؼبدينة كتساءؿ إف كانت ىنالك أمثلة مشاهبة موجوده يف أماكن أخرل.
 - 67كأجاب السيد توركؽ بأف جنوب أفريقيا ،كإف كاف ألسباب أخرل ،أنشأت بلديات مًتكبولية كاسعة
يف سعي منها إلدارة التوترات بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية يف كياف كاحد .كقد أدل ىذا النهج إىل خلق فرص
القتساـ موارد اؼبدينة كقدرة ؾبالس اؼبدف مع اؼبناطق الريفية كأدل إىل توصيل اػبدمات األساسية بصورة أكثر
فعالية من حيث التكلفة إىل اؼبناطق الريفية النائية ،كاستتبع أيضان نشوء ـباطر مثل اؼبخاطر السياسية اؼبرتبطة
بتشتيت اإليرادات األساسية للمدينة عرب منطقة كاسعة ،األمر الذم يبكن أف يؤدم إىل تقويض ازدىار اؼبدف
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األساسية كبنياهتا التحتية ،كخطر إرساؿ إشارة إىل اغبكومة اؼبركزية بأف الكياف اعبديد يتمتع بقاعدة ضريبية
ضخمة كأنو مل يعد وبتاج إىل التحويالت الوطنية.
 - 63قاؿ اؼبدير التنفيذم إف حكومة اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية اعتمدت تشريعات
مبتكرة عاـ  7919ربدد البلديات على أساس سكاهنا بدالن من مساحاهتا ،األمر الذم أدل إىل حدكث
تغيَتات ىامة يف ىياكل السلطات احمللية ،دبا يف ذلك زبفيض كبَت يف عددىا .بيد أف مسائل األراضي ىي
مسائل سياسية حساسة للغاية فبا يعٍت أهنا من األرجح أف ربل يف سياؽ عمليات سياسية كطنية بغض النظر
عن أم حلوؿ تقنية يبكن استنباطها يف سياؽ ما يدكر حاليان من حوار بشأف الركابط اغبضرية الريفية.
 - 62كردان عل سؤاؿ يتعلق بقدرة اؼبدف على مواكبة تدفقات اؽبجرة ،قاؿ أحد أعضاء فريق النقاش إنو من
اؼبهم التمييز بُت اكلئك الذين يهاجركف باختيارىم كأكلئك الذين أجربكا على اؽبجرة نتيجة لنزاع أك كوارث
طبيعية فالنوع األخَت ىذا من اؽبجرة ينبغي عدـ تشجيعو نظران للصعوبة اليت تواجو أم مدينة أك بلد يف استيعاب
ىذه اؽبجرة الواسعة النطاؽ كأشار عضو آخر يف فريق النقاش إىل أف مبادئ القانوف اإلنساين الدكيل تنطبق يف
حاالت اؽبجرة القسرية كاليت من اؼبتوقع أف تزداد.
 - 64قاؿ اؼبدير التنفيذم إف ىناؾ حاجة للدفاع عن حرية الناس يف االنتقاؿ إىل اؼبدف ،مشَتان إىل أف اؼبدف،
تارىبيان ،ظلت أماكن تقصدىا اؽبجرات.
ىاء  -الجلسة الختامية
 - 62قدمت السيدة بالت ملخصان للمجاالت الرئيسية الستو اليت جرت مناقشتها ،كأبرزت ؾباالت االلتقاء
الرئيسية ككصفت الطرؽ اؼبمكنة للمضي قدمان .كاجملاالت الرئيسية الستة ىي( :أ) التآزر والتوازن :هبب عدـ
الفصل بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية لضماف االنتقاؿ السلس كالشراكات القوية؛ (ب) العدالة االجتماعية:
ىناؾ حاجة لتشجيع حشد اؼبواطنُت كمشاركتهم ،كسبكُت الشباب ،كالشراكات ،كالتماسك االجتماعي،
كاؽبجرة ،كاستيعاب األشخاص الذين يعانوف من فَتكس نقص اؼبناعة البشرية/اإليدز ،كاؼبشردين ،لضماف تطبيق
ُهنج قائمة على تلبية احتياجات الناس ،كالسالـ كاألمن ،كحلوؿ شاملة كعمليات تشاركية؛ (ج) الحكومة
الوطنية :ىناؾ حاجة لتشجيع تقاسم السلطة ،كالالمركزية ،كااللتزاـ ،كاغبوار ،كتطوير السياسات اغبضرية
الوطنية ،كاغبوارات السياسية ،كالتخطيط االقتصادم ،كنقل اؼبوارد ،كترتيبات حوكمة جديدة ،كالتفكَت اعبيد،
كالتحوؿ النمطي ،كالتعاكف كالتكامل الرأسي؛ (د) الحكومات المحلية :تكتسب اؼبدف أنبية رئيسية يف تنفيذ
السياسات العامة كاالسًتاتيجيات اليت ُكضعت من أجل ضماف مالءمة اغبوكمة للغرض منها – فاغبكومات
احمللية اليت تتمتع دبوارد جيدة ىي حكومات شريكة للحكومات الوطنية كاجملتمع اؼبدين؛ (ق) التمويل :يبثل
التمويل اغبضرم أداة بالغة األنبية للتنمية من أجل تعزيز الفوائد االقتصادية للتحضر ،لكنو وبتاج إىل سبويل
إضايف لكي يعطي نتائج على اؼبستول احمللي مع إيالء اؼبزيد من االعتبار للتمويل احمللي؛ (ق) التنفيذ :ىناؾ
حاجة لتحسُت بناء القدرات كالرصد كالتقييم كتطوير مؤشرات جديدة كمؤسسات جديدة كشراكات جديدة.
كىناؾ أيضان حاجة لتعزيز فهم دكر البلدات الصغَتة كاؼبناطق الريفية يف تعزيز التحضر اؼبستداـ .كختمت حديثها
باقتباس ما قالو اؼبتحدث الرئيسي ،السيد ريفي’’ :ىذا يبثل الطريق للسَت قدمان بالنسبة لنا صبيعان؛ فمن خالؿ
تقاسم السلطة نصبح أقول كليس أضعف‘‘.
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المرفق الخامس
تقرير اللجنة الجامعة
أوالً  -مقدمة
 - 7كافق ؾبلس اإلدارة يف جلستو العامة األكىل بعد ظهر يوـ اعبمعة 71 ،نيساف/أبريل  ،3172على
إنشاء عبنة جامعة للنظر يف البنود  2ك 1ك 8من جدكؿ األعماؿ.
-3

كترأس اللجنة اعبامعة نيي النيت يفانديربوم (غانا) ،أحد نواب الرئيس الثالثة جمللس اإلدارة.

ثانياً  -أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ،بما في ذلك مسائل التنسيق (البند  5من
جدول األعمال)
 - 2تناكلت اللجنة ىذا البند يف جلستها األكىل بعد ظهر يوـ اعبمعة 71 ،نيساف/أبريل  .3172كعند
تنظيم عملها ،كافقت على إسناد النظر يف مشاريع القرارات الواردة يف الوثيقة  HSP/GC/25/3/Add.1إىل عبنة
الصياغة اليت أنشأىا ؾبلس اإلدارة.
 - 4ككافقت اللجنة أيضان على أف تتناكؿ القضايا الناشئة يف إطار البند  2من جدكؿ األعماؿ بالًتتيب
التايل :عمل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت أثناء الفًتة بُت الدكرات ( HSP/GC/25/3ك)Add.2؛ كأنشطة برنامج األمم
اؼبتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم اؼبتحدة) ()HSP/GC/25/2؛ كاستعراض ىيكل حوكمة موئل األمم
اؼبتحدة ()HSP/GC/25/2/Add.1؛ كالدكرة السابعة للمنتدل اغبضرم العاؼبي ()HSP/GC/25/2/Add.2؛ كمؤسبر
األمم اؼبتحدة لإلسكاف كالتنمية اغبضرية اؼبستدامة (اؼبوئل الثالث) ()HSP/GC/25/2/Add.3؛ كتقرير
مرحلي مشًتؾ مقدـ من اؼبدير التنفيذم لكل من برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كموئل األمم
اؼبتحدة ()HSP/GC/25/2/Add.4؛ كالتعاكف مع الوكاالت كاؼبنظمات يف منظومة األمم اؼبتحدة،
كاؼبنظمات اغبكومية الدكلية خارج منظومة األمم اؼبتحدة ،كاؼبنظمات غَت اغبكومية ،كشركاء جدكؿ
أعماؿ اؼبوئل اآلخرين ()HSP/GC/25/2/Add.5؛ كمشركع اؼببادئ التوجيهية الدكلية للتخطيط اغبضرم كاإلقليمي
(.)HSP/GC/25/2/Add.6
ألف  -أعمال لجنة الممثلين الدائمين خالل الفترة بين الدورات
 - 2أحاطت اللجنة علمان بعمل عبنة اؼبمثلُت الدائمُت خالؿ الفًتة بُت الدكرات ،على النحو الوارد يف
الوثيقتُت  Add.1 ،HSP/GC/25/3ك.Add.2
باء  -أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 6ػبصت نائبة اؼبدير التنفيذم ؼبوئل األمم اؼبتحدة ،عائشة كَتاجو قيصرية ،اإلجراء الذم ازبذه موئل
األمم اؼبتحدة لتنفيذ القرارات اليت اعتمدىا ؾبلس اإلدارة يف دكرتو الرابعة كالعشرين ،كما كردت يف تقرير اؼبدير
التنفيذم (.)HSP/GC/25/2
-1
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جيم  -استعراض ىيكل حوكمة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 - 8أشارت نائبة اؼبدير التنفيذم ،يف معرض تقديبها لتقرير اؼبدير التنفيذم عن استعراض ىيكل حوكمة
موئل األمم اؼبتحدة ( ،)HSP/GC/24/2/Add.1إال أنو مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأف إصالح اغبوكمة
يف الدكرة الرابعة كالعشرين جمللس اإلدارة .كبعد ذلك شجعت اعبمعية العامة ،من خالؿ القرار  ،329/68عبنة
اؼبمثلُت الدائمُت على التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأف كيفية السَت قدمان ىف استعراض ىيكل اغبوكمة .كبناءن
على ذلك ،مت تيسَت اؼبناقشات يف عاـ  3174بواسطة رئيس اللجنة كاؼبمثلُت الدائمُت للواليات اؼبتحدة
األمريكية كنيجَتيا .كأكصت نائبة اؼبدير التنفيذم بأف يتشاكر ىذاف اؼبمثالف مع مكتب ؾبلس اإلدارة لالتفاؽ
على طريقة للسَت قُدمان أثناء الدكرة اغبالية.
 - 9كخالؿ اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب أحد اؼبمثلُت ،بعد أف أشار إىل أنو قد استُثمرت موارد كبَتة
يف اؼبناقشات بشأف استعراض اغبوكمة ،عن األمل يف بذؿ جهود متجددة ،كأف تؤخذ صبيع اغبلوؿ يف االعتبار،
نظران ألف اإلصالح الناجح يبكن أف يؤدم إىل موئل لألمم اؼبتحدة أكثر فعالية.
 - 71أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
دال  -الدورة السابعة للمنتدى الحضري العالمي
 - 77أعربت نائبة اؼبدير التنفيذم ،يف معرض تقدًن تقرير اؼبدير التنفيذم ( ،)HSP/GC/24/2/Add.2عن
الشكر غبكومة كولومبيا كمدينة ميديلُت الستضافة الدكرة السابعة للمنتدل اغبضرم العاؼبي .كتضمنت النواتج
الرئيسية للمنتدل مسانبات قُدمت للعملية التحضَتية للموئل الثالث كخطة التنمية ؼبا بعد عاـ  ،3172إىل
جانب القضايا الرئيسية الثالث اليت ُحددت يف تعاكف ميديلُت بشأف اؼبركنة اغبضرية :التزاـ بالعدالة كأساس
للتنمية اغبضرية اؼبستدامة ،كاستخداـ التحضر كفرصة للنهوض بالتنمية اؼبستدامة ،كاغباجة إىل كضع جدكؿ
أعماؿ حضرم جديد.
 - 73كخالؿ اؼبناقشات اليت تلت ذلك ىنأ أحد اؼبمثلُت حكومة كولومبيا كمدينة ميدلُت كأعرب عن األمل
يف أف ذبد نتائج اؼبنتدل مكانان ؽبا يف عمل موئل األمم اؼبتحدة كربديد خطة حضرية جديدة.
 - 72أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
ىاء  -مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة
 - 74أكضحت نائبة اؼبدير التنفيذم التقدـ احملرز يف التحضَت للموئل الثالث (انظر الوثيقة
 ،)HSP/GC/24/2/Add.3مشَتة إىل أف اعبمعية العامة قد قدمت إطاران لتحقيق أىداؼ اؼبؤسبر ،كأنو قد مت كضع
خارطة طريق للمعارؼ ،كالسياسات ،كاؼبشاركة ،كالعمليات على صبيع اؼبستويات .كأضافت أف اللجنة
التحضَتية قد اجتمعت مرتُت ،يف أيلوؿ/سبتمرب  ،3174كقبل الدكرة اغبالية مباشرة.
 - 72كخالؿ اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،قاؿ فبثالف إهنما توقعا أف تكوف الوثائق ،مثل النظاـ الداخلي
كجدكؿ األعماؿ ،قد اقًتبت من االستكماؿ مع هناية الدكرة الثانية للجنة التحضَتية .كأعربا عن األمل يف
اإلسراع باألعماؿ التحضَتية ،كأف يتم شغل كظائف أمانة اؼبؤسبر كتعزيز أمانة اؼبؤسبر ،كزيادة اؼبسانبات الطوعية
للصندكؽ االستئماين ،كسبكُت البلداف النامية من استخداـ سبويل من الصندكؽ االستئماين غبضور اؼبؤسبر .كأكصيا
بأنو ينبغي لألمانة أف تُدرج يف عملها التحضَتم مشركع قرار قدمو العراؽ بشأف عباف التنفيذ اإلقليمية للموئل
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الثالث .كأعرب العديد من اؼبمثلُت عن تأييدىم لتعزيز أمانة اؼبؤسبر كاالستعانة باػبربات القائمة داخل اؼبنظمة
لتحسُت األعماؿ التحضَتية بالنظر إىل أف اؼبعوقات ذات طبيعة مالية كال تتعلق باػبربات.
 - 76أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
واو  -تقرير مرحلي مشترك مقدم من المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية
 - 71اسًتعت نائبة اؼبدير التنفيذم االىتماـ إىل التقرير اؼبرحلي اؼبشًتؾ اؼبقدـ من اؼبدير التنفيذم لكل من
برنامج األمم اؼبتحدة كموئل األمم اؼبتحدة ( ،)HSP/GC/25/2/Add.4كالذم يقدـ حملة عامة عن األنشطة
الرئيسية ،كالتقدـ احملرز على مدل فًتة السنتُت  3174-3172لتعزيز التعاكف بُت الربناؾبُت.
 - 78كيف اؼبناقشة اليت أعقبت ذلك ،أثٍت عدد من اؼبمثلُت على األمانة لتعاكهنا القوم مع برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة؛ كطالب فبثل آخر بتعزيز مثل ىذا التعاكف ،كتقاسم اؼبعارؼ كالدراية الفنية على نطاؽ كاسع بُت
البلداف.
 - 79قاؿ أحد اؼبمثلُت إف اؼبوقع اؼبشًتؾ للربناؾبُت مفيد للسعي إىل ربقيق أكجو التآزر كاألىداؼ اؼبشًتكة.
كمع مالحظة التقارب بُت الواليتُت من حيث العمل اؼبعيارم ،سأؿ اؼبمثل ىل اضطلع موئل األمم اؼبتحدة
بعمل مشًتؾ مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة يف ؾباؿ التشييد كالبناء اؼبستدامُت ،كىو إحدل ؾباالت تركيز إطار
السنوات العشر بشأف االستهالؾ اؼبستداـ كأمباط اإلنتاج .كأعرب عن أملو يف أف يدعم الربناؾباف بنشاط تنفيذ
إطار السنوات العشر بوسائل تشمل تعزيز التشييد اؼبستداـ ،كربسُت إدماج اإلطار يف السياسات الوطنية على
كبو ييسر تبادؿ اػبربات كأفضل اؼبمارسات ،كالتنسيق مع اؼبنظمة الدكلية للتوحيد القياسي ،كربديد أشكاؿ
تكنولوجيات جديدة ،كتعزيز تبادؿ اػبربات التقنية من أجل إحداث تغيَت يف أساليب اغبياة على الصعيد
العاؼبي ،كىو اؽبدؼ النهائي للفصل  4من جدكؿ أعماؿ القرف  .37كأضاؼ أف العمل التعاكين ؼبوئل األمم
اؼبتحدة مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة هبب أف يهدؼ إىل تعزيز عمليات البناء كاإلنشاء اؼبستدامة يف صبيع
البلداف ،كليس فقط يف البلداف النامية.
 - 31كالحظت فبثلة أخرل أف التعاكف بُت برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كموئل األمم اؼبتحدة ىو عامل رئيسي
من عوامل ذبنب ازدكاجية اعبهود ،ال سيما على الصعيد القطرم .كاستوضحت بشأف إهناء خدمات مديرم
برامج موئل األمم اؼبتحدة على الصعيد القطرم الذين أدكا دكران ىامان يف تنسيق األنشطة التعاكنية ،دبا يف ذلك
التنسيق مع الوزارات احمللية ككيانات األمم اؼبتحدة األخرل.
 - 37كأشارت إحدل اؼبمثالت إىل أف األنشطة اؼبشًتكة بُت الربناؾبُت ،بوسائل من بينها الشراكة بشأف
اؼبدف األكثر خضرة ،عززت من كفاءة اؼبوارد ،كاتاحت فهمان أفضل آلثار ىذه األنشطة على استدامة اؼبدف.
كحثت موئل األمم اؼبتحدة على العمل بالتعاكف الوثيق مع اغبكومات يف ؾباالت تشمل اإلصالحات اؼبؤسسية
كاإلصالح الزراعي ،كالقطاع اؼبصريف ،كإقامة الشراكات ،كتشجيع التنمية عالية الكثافة كالرأسية .كينبغي أف يعزز
موئل األمم اؼبتحدة بناء القدرات يف ؾباؿ التخطيط اغبضرم لتجنب استخداـ كسائل النقل غَت اؼبستدامة،
كالعمل بالتعاكف الوثيق مع أصحاب اؼبصلحة يف اغبكومات الوطنية لوضع إطار طويل األجل لنظم النقل
اغبضرم يفضي إىل إنشاء ركابط نقل ؿبسنة بُت اؼبدف كاألرياؼ الستغالؿ القوة التحويلية للتوسع اغبضرم من
أجل ربقيق التنمية اؼبستدامة .ككجهت االنتباه إىل إطار عمل النقل اؼبستداـ الذم مت اعتماده يف اؼبؤسبر األكؿ
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للوزراء كاػبرباء اؼبعٍت دبنتدل النقل اؼبستداـ يف أفريقيا ،داعية إىل تنفيذ ىذا اإلطار بالدعم الذم يقدمو برنامج
األمم اؼبتحدة للبيئة كموئل األمم اؼبتحدة.
 - 33كسأؿ فبثل آخر ىل ىناؾ أية أنشطة مشًتكة زبص االحتياجات من الطاقة للطهي أك التدفئة يف
البلداف النامية كاالحتياجات اػباصة بفقراء اغبضر.
 - 32كردان على التعليقات اليت قُدمت ،أشارت نائبة اؼبدير التنفيذم إىل أف سبويل كظائف مديرم برامج
اؼبوئل قد توقف يف بعض البلداف بسبب االفتقار إىل اؼبوارد يف صندكؽ األغراض العامة للمؤسسة .كناشدت
الدكؿ األعضاء تقدًن اؼبسانبات ،أك زيادة مسانباهتا يف الصندكؽ .كاعًتافان بأنبية التوسع اغبضرم ،قاـ عدد من
البلداف بتمويل كظائف ىؤالء اؼبديرين اؼبقيمُت فيها ،بينما مت سبويل كظائف مديرين أخرل عن طريق برامج
كمشاريع العمل.
 - 34كقدـ أحد فبثلي األمانة استعراضان عامان لربنامج بشأف تعزيز الكفاءة يف استخداـ الطاقة يف اؼبباين يف
شرؽ أفريقيا مت كضعو بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .كاؽبدؼ الرئيسي للربنامج ىو تعميم الكفاءة يف
استخداـ الطاقة يف اؼبباين ،كاستعراض قوانُت البناء إلدماج تدابَت الطاقة كالكفاءة يف استخداـ اؼبوارد ،كإنشاء
’’الرىونات اػبضراء‘‘ .ككانت إحدل نتائج الربنامج يف كينيا استحداث االستخداـ اإللزامي لنظم تسخُت اؼبياه
بالطاقة الشمسية يف أم مبٌت يستهلك أكثر من  311لًت من اؼبياه الساخنة يف اليوـ .ككجو أحد فبثلي األمانة
االنتباه إىل عدد من األنشطة اؼبشًتكة تشمل األنشطة بشأف النقل اؼبستداـ على نطاؽ شبكات النقل السريع،
فضالن عن برنامج مشًتؾ بشأف التكيف على تغَت اؼبناخ يف اؼبدف.
 - 32كأكد أحد فبثلي األمانة أف موئل األمم اؼبتحدة ظل يعمل مع كيانات أخرل تابعة لألمم اؼبتحدة يف
إطار شبكة األمم اؼبتحدة اؼبعنية بالطاقة هبدؼ تعزيز إمكانية حصوؿ صبيع الفقراء يف اؼبناطق اغبضرية على
الطاقة عن طريق كسائل تشمل الدعوة إىل استنباط أشكاالن من التكنولوجيا الزىيدة التكلفة مثل مواقد الطهي
احملسنة .كيف ىذا الشأف ،جرل تدريب أكثر من  781شابان على صنع اؼبواقد احملسنة ،كيعتزـ موئل األمم
اؼبتحدة ،بالتعاكف مع منظمة العمل الدكلية ،أف يقدـ األمواؿ األساسية للشباب الذين مت تدريبهم إلنشاء
شركاهتم اػبضراء كلتمكينهم من صنع اؼبواقد احملسنة .كمت استخداـ اإلضاءة الشمسية الزىيدة التكلفة داخل
منازؿ حوايل  4111أسرة معيشية يف اؼبستوطنات غَت النظامية إلبراز أفضل اؼبمارسات .كشدد على أف تصميم
اؼبباين بطريقة مستدامة يطبق على صبيع األسر اؼبعيشية ،كال يقتصر تطبيقو على األسر اؼبعيشية ذات الدخل
اؼبتوسط كذات الدخل العايل فقط .كنشر موئل األمم اؼبتحدة دليالن عن تصميم اؼبباين بطريقة مستدامة يعود
بالفائدة على كل القطاعات ،كما يهدؼ اؼبوئل إىل العمل مع اعبامعات لتنقيح اؼبقررات الدراسية لتندرج فيها
جوانب اإلسكاف اؼبستداـ.

 - 36ككجو فبثل آخر لألمانة االنتباه إىل اؼبنشور الذم صدر مؤخران بعنواف األنشطة يف ؾباؿ اؼبباين اػبضراء
لإلسكاف االجتماعي الذم كاف اغبصيلة الرئيسية للتعاكف بُت شعبة التكنولوجيا كالصناعة كاالقتصاد التابعة
لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،كالبداية الوشيكة يف ىذا الدكرة لربنامج بشأف التشييد كالبناء اؼبستدامُت يف إطار
السنوات العشر للربامج بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كحكومة فنلندا.

 - 31أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
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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
 - 38ككجهت نائبة اؼبدير التنفيذم االنتباه إىل تقرير اؼبدير التنفيذم ( )HSP/GC/25/2/Add.5الذم مت فيو
استعراض التقدـ احملرز يف التعاكف بُت موئل األمم اؼبتحدة كالكيانات األخرل يف الفًتة من  7كانوف الثاين/يناير
 3172إىل  27كانوف األكؿ/ديسمرب .3174
 - 39كخالؿ اؼبناقشات اليت أعقبت ذلك ،طلب أحد اؼبمثلُت اؼبزيد من اؼبعلومات عن شراكة موئل األمم
اؼبتحدة مع مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف ،كإمكانية إعداد تقرير خاص عن أخذ حقوؽ اؼبدينة يف
االعتبار يف صياغة جدكؿ أعماؿ اؼبناطق اغبضرية اعبديد .كشدد على أنبية اعتماد النهج القائم على اغبقوؽ
إزاء جدكؿ أعماؿ اؼبناطق اغبضرية اعبديد باالستفادة من العمل السابق الذم أقبزه موئل األمم اؼبتحدة
كالكيانات األخرل التابعة لألمم اؼبتحدة.
 - 21كأشارت فبثلة أخرل إىل أف موئل األمم اؼبتحدة ال يُدرؾ لو تواجد دبا فيو الكفاية على أرض الواقع يف
البلداف؛ كأف التعاكف مع ىيئات األمم اؼبتحدة اليت توجد على اؼبستول الوطٍت يبكن أف يساعد يف معاعبة ىذا
الوضع .كطلبت اؼبمثلة توضيحان بشأف األنشطة اؼبشًتكة حوؿ اؼبياهُ ،مشَتنة إىل أف برنامج اؼبياه الذم يُشرع يف
تنفيذه بالتعاكف مع برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة كصندكؽ األمم اؼبتحدة للطفولة قد أُدرج ،من بُت أمور أخرل،
يف برنامج اػبدمات األساسية ،فبا حقق خفضان يف التمويل للمياه.

 - 27كجهت نائبة اؼبدير التنفيذم االنتباه إىل األدكات كاؼبنتجات اؼبتحققة يف إطار الشبكة العاؼبية ألدكات
إدارة األراضي اليت مكنت الدكؿ األعضاء من ربديد موقع األراضي كالتعرؼ عليها حىت يف األحياء الفقَتة
اؼبكتظة أك يف ؾباالت االستخداـ اؼبختلط لألراضي .كأشارت إىل أف فريق الشخصيات البارزة الرفيع اؼبستول
اؼبعٍت خبطة التنمية ؼبا بعد عاـ  3172قد أشاد هبذا العمل ،كأنو مت النظر يف ىذه األعماؿ يف سياؽ صياغة
أىداؼ التنمية اؼبستدامة .كأكضحت أف موئل األمم اؼبتحدة ُجزء من فريق األمم اؼبتحدة اؼبعٍت بضماف تطبيق
سيادة القانوف يف تعزيز التنمية اؼبستدامة ،كربديدان فيما يتعلق باغبقوؽ يف األرض كاؼبلكية .كقالت إف كثائق
الربنامج القطرم ؼبوئل األمم اؼبتحدة هبرم تعزيزىا من أجل زيادة فهم احتياجات البالد يف ضوء التقييم األخَت
ؼبوئل األمم اؼبتحدة الذم أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
 - 23كقاؿ فبثل عن األمانة إنو قد ُكضع مشركع مبادئ توجيهية بشأف تعميم اغبق يف اؼبدينة ،كاتباع هنج
قائم على اغبقوؽ للموئل الثالث كأنو سوؼ يػُقدَّـ إىل اللجنة التحضَتية يف دكرهتا الثالثة للنظر فيو .كأشار إىل
أف مشركع اؼببادئ التوجيهية مت بالفعل تعميمو داخل موئل األمم اؼبتحدة على أف وباؿ بعد كقت كجيز إىل
ؾبلس حقوؽ اإلنساف كمكتب اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف.
 - 22كقاؿ فبثل عن األمانة إف الصندكؽ االستئماين للمياه كالتصحاح مت ربويلو إىل الصندكؽ االستئماين
للخدمات اغبضرية األساسية ،الذم يُغطي صبيع اإلقبازات اؼبتوقع ربقيقها يف ؾباؿ الًتكيز رقم  4من برنامج
العمل .كأشار إىل أف كضع اؼبسانبات اؼبالية كاف مستقران مع التنويع يف قاعدة اؼبنح من خالؿ إدراج اؼبسانبات
الواردة من بنوؾ التنمية ،دبا يف ذلك البنك األفريقي للتنمية كبنك االستثمار األكركيب .كلفت االنتباه إىل مشاريع
جديدة يف ؾباؿ اؼبياه كالصرؼ الصحي ُمقرر تنفيذىا يف مالكم كغانا بتمويل من حكومة كنداُ ،مشَتان إىل أف
مسألة اؼبياه كالتصحاح التزاؿ ؾباؿ الًتكيز الرئيسي للصندكؽ االستئماين ،رغم تغيَت ُمسماه.
 - 24أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
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حاء  -مشروع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي
 - 22كجهت نائبة اؼبدير التنفيذم االنتباه إىل تقرير اؼبدير التنفيذم عن مشركع اؼببادئ التوجيهية الدكلية
بشأف التخطيط اغبضرم كاإلقليمي )ُ ،(HSP/GC/25/2/Add.6مؤكد نة على أف مشركع اؼببادئ التوجيهية ُكضع
بدعم من فريق يتصف بالتوازف اعبغرايف من خرباء رشحتهم حكومات كطنية كىيئات تابعة لألمم اؼبتحدة
كسلطات ؿبلية كشركاء يف التنمية كرابطات للمخططُت كالباحثُت كمؤسسات أكاديبية ،كمت إنشاء ىذا الفريق
بدعم من حكوميت فرنسا كالياباف.
 - 26كيف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أثٌت العديد من اؼبمثلُت على عمل موئل األمم اؼبتحدة بشأف مشركع
اؼببادئ التوجيهية كأعربوا عن أملهم يف اعتمادىا عن طريق اصدار قرار يف الدكرة اغبالية .كربدث العديد من
اؼبمثلُت عن أنبية مواءمة اؼببادئ التوجيهية لتتوافق مع الظركؼ الوطنية .كأعرب أحدىم عن أملو يف أف تُطبق
اؼببادئ التوجيهية على نطاؽ كاسع نظران ألهنا أضافت قيمة كبَتة لعمل موئل األمم اؼبتحدة.
 - 21كسأؿ أحد اؼبمثلُت عن ما إذا كاف مشركع اؼببادئ التوجيهية قد ُعمم رظبيان على الدكؿ األعضاء
كاغبكومات األخرل للتعليق عليها كما إذا كاف ىناؾ مشركع قرار يف ىذا الشأف معركض على ؾبلس اإلدارة.
كقاؿ فبثل آخر إف مشركع اؼببادئ التوجيهية ينبغي مشاركتو على نطاؽ كاسع مع الدكؿ األعضاء حىت يبكن
تقدًن التعليقات بشأف ُهنج التخطيط ،دبا يف ذلك تلك التعليقات اؼبتعلقة بالدكؿ اعبزرية الصغَتة النامية.
 - 28كأعرب أحد اؼبمثلُت عن تقديره ألعماؿ فريق اػبرباءُ ،معًتفان دبا بُذؿ فيها من جهد كبَت كمدل تعقيد
تكييف اؼببادئ التوجيهية مع ـبتلف اغباالت .كطلب إىل البلداف النامية أف تنظر فيما إذا كانت ظركفها تُػلَّىب
على كبو كاؼ يف الصكوؾ اؼبقًتحةُ ،مشَتان إىل أف الصكوؾ اليت تتوقع النمو على نفس مستول أنبية الصكوؾ
التفاعلية مثل اللوائح .كقاؿ إف دكر اجملتمع اؼبدين مل يػُوضَّح دبا فيو الكفاية يف اؼببادئ التوجيهية ،كأنو ينبغي
الًتكيز بشكل أكرب على العالقة بُت اغبضر كالريف من حيث الطاقة كاؼبياه كاألمن الغذائي .كأشار أيضان إىل أف
اؼبناطق اغبضرية كاألشكاؿ اؼبكانية جديدة تستحق اؼبزيد من االىتماـ.
 - 29كقاؿ فبثل عن األمانة إف عبنة اؼبمثلُت الدائمُت لدل موئل األمم اؼبتحدة نظرت يف مشركع اؼببادئ
التوجيهية يف اجتماع اللجنة الفرعية يف هناية كانوف الثاين/يناير عاـ  ،3172كأُدرجت تعليقات األعضاء يف
اؼبشركع النهائي ،الذم ُع ِّمم على الدكؿ األعضاء كأُتيح االطالع عليو على اؼبوقع اإللكًتكين جمللس اإلدارة.
ىذا ،كأُدرج النص الذم يشَت إىل اؼببادئ التوجيهية يف مشركع ُمقرر جامع معركض على اجمللس ،بيد أف شبة
مشركع قرار معُت ينبغي تعميمو .كاعًتؼ بصعوبة التقاط سياقات متعددة يف اؼببادئ التوجيهية كحبساسية مهمة
اؼبشاركة يف ربقيق التوازف بُت اؼبصاٌف اليت يُعرب عنها اؼبمثلوف.
 - 41كلفت االنتباه إىل كجود خالصة كافية ألكثر من  41دراسة حالة كضعها اػبرباء (أنظر الوثيقة
ضح تنوع الظركؼ الوطنية كتتضمن مباذج من مشاركة اجملتمع اؼبدين كمن اؼبناطق
 ،)HSP/GC/25/INF/7كاليت تُػو ِّ
اغبضرية .أما من ناحية التخصيص ،فقد ُكضعت اؼببادئ التوجيهية حبيث ُهبرل ؽبا تكييف آخر.
 - 47أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.

طاء  -مشاريع قرارات مقدمو من الدول األعضاء
 - 43أثناء االجتماع الرابع ،بعد ظهر يوـ األربعاء 33 ،نيساف/أبريل  ،3172كجو الرئيس االنتباه إىل ثالثة
(مقدـ من
مشاريع قرارات إضافية ،أحدىا بشأف اؼببادئ التوجيهية الدكلية اؼبتعلقة بالتخطيط اغبضرم كاإلقليمي ُ
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فرنسا ،كالياباف ،كجنوب أفريقيا ،كأكغندا) ،كأحدىا بشأف التخطيط اؼبكاين لتقليل الفقر يف اؼبستوطنات البشرية
(مقدـ من كولومبيا) كأحدىا بشأف الدعم اؼبقدـ من موئل األمم اؼبتحدة للعملية التحضَتية للموئل الثالث
(مقدـ من العراؽ) ،كىو اؼبشركع الذم كاف قد قُ ِدـ عقب أف اختتمت عبنة اؼبمثلُت الدائمُت عملها يف اإلعداد
للدكرة اغبالية.
 - 42كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،صرح فبثل كولومبيا ،بأنو نظران لعدـ التنظيم ،فإنو ال يوجد كقت كاؼ
أماـ عبنة الصياغة لبحث مشركعات القرارات اإلضافية ،كلذلك سحبت كولومبيا مشركعها .كبصدد إعراب فبثل
آخر عن تأييده ؽبذا اؼبوقف ،صرح بأف مشركعات القرارات كاف ينبغي أف تُعمم مقدمان على صبيع الوفود.
 - 44كيف ضوء سحب مشركع القرار الذم كانت كولومبيا قد قدمتو ،كافقت اللجنة على إحالة مشركعي
القرارين اؼبتبقيُت إىل عبنة الصياغة ؼبواصلة النظر فيهما.

ثالثاً  -برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم المتحدة للموئل
والمستوطنات البشرية لفترة السنتين ( 1117-1116البند  7من جدول األعمال)
 - 42تناكلت اللجنة ىذا البند يف اجتماعها الثالث صباح يوـ االثنُت 31 ،نيساف/أبريل .3172
ألف  -برنامج العمل المقترح والميزانية المقترحة لفترة السنتين 1117-1116
 - 46قدمت نائبة اؼبدير التنفيذم برنامج العمل اؼبقًتح كاؼبيزانية اؼبقًتحة لفًتة السنتُت 3171-3176
( )HSP/GC/25/5الذم قالت إنو يأخذ يف االعتبار الواليات اؼبنوطة باألمانة من جانب اعبمعية العامة كاجمللس.
كقد استعرضت عبنة اؼبمثلُت الدائمُت برنامج العمل كاؼبيزانية ككافقت عليهما.
 - 41كقالت إف برنامج العمل يستند إىل اػبطة االسًتاتيجية اؼبوافق عليها للفًتة  ،3179-3174كاإلطار
االسًتاتيجي للفًتة  .3171-3176كقد أعد بطريقة تشاركية بغرض ربسُت الكفاءة كالتنسيق ،كالشفافية
كاالتساؽ كاؼبساءلة ،كيباثل الربنامج اؼبكوف من سبعة برامج فرعية ذلك الذم أعد لفًتة السنتُت -3174
 ،3172كوبدد التحديات الرئيسية اليت تواجو اؼبستوطنات البشرية كاالسًتاتيجيات الرئيسية ؼبعاعبتها .كلدل
اختيار النواتج ،بذلت جهود لضماف أف تكوف ربويلية كمفيدة كذات قيمة عالية .كسوؼ يعزز موئل األمم
اؼبتحدة يف السنتُت القادمتُت ،تنفيذ اإلدارة كالتقييم اؼبعتمدين على النتائج لتقييم تأثَت األنشطة كمواصلة تعميم
القضايا الشاملة مثل تغَت اؼبناخ ،كحقوؽ اإلنساف كاؼبسائل اعبنسانية كالشباب يف عملو.
 - 48كفيما يتعلق باؼبيزانية ،قالت إنو قد أعد مقًتح كاقعي يبكن موئل األمم اؼبتحدة من تنفيذ برنامج عملو
اؼبقًتح مع تعزيز الكفاءة كاإلنتاجية كربقيق أقصى قيمة .كبلغت اؼبيزانية الشاملة لفًتة السنتُت 3171-3176
مقدار  483مليوف دكالر أمريكي بزيادة بنسبة  3313يف اؼبائة مقابل تلك اػباصة بفًتة السنتُت -3174
 .3172كسيجرل سبويل  4216مليوف دكالر من ىذا اؼببلغ من صندكؽ األغراض العامة يف اؼبؤسسة .كتعزل
الزيادة إىل النمو الكبَت يف ميزانية التعاكف التقٍت فبا يعكس زيادة الطلب على اػبدمات االستشارية ؼبوئل األمم
اؼبتحدة ،كالتوسع الناجح يف أنشطتو اؼبعيارية كالتشغيلية اليت كانت ضركرية لتعويض النقص يف اؼبسانبات
اؼبخصصة الطوعية على الرغم من أف اسًتاتيجية تعبئة اؼبوارد لدل موئل األمم اؼبتحدة كانت تتسم بالنجاح يف
توسيع قاعدة اؼباكبُت ،ككانت اؼبكاسب اإلهبابية يف اؼبيزانية األساسية تفوؽ البفاض اؼبسانبات من اعبهات
اؼباكبة التقليدية كتقلبات أسعار الصرؼ غَت اؼبواتية .ككاف موئل األمم اؼبتحدة يتعامل مع قضية البفاض
اؼبسانبات الطوعية غَت اؼبخصصة كىي مشكلة تواجو منظومة األمم اؼبتحدة بأسرىا ،كذبرم مناقشتها يف فريق
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عامل مشًتؾ بُت الوكاالت معٍت دبعاعبة األخطار .كهبرم الًتكيز أيضان على توفَت قدر أكرب من القرائن على
النتائج كربسُت القيمة مقابل األمواؿ دبا يف ذلك من خالؿ تعزيز عمليات األعماؿ كربسُت إدارة اؼبخاطر
كالشراكات االسًتاتيجية القوية .كرحبت بزيادة التمويل الذم تعهدت بو حكومة كينيا يف اعبلسة االفتتاحية من
ىذه الدكرة كحثت البلداف األخرل على أف تقتفي أثرىا.
 - 49كخالؿ اؼبناقشات الالحقة ،رحب عدد من اؼبمثلُت بربنامج العمل كاؼبيزانية الذم قالوا إنو كاقعي كيبكن
ربقيقو .كبعد أف أشار العديد من اؼبمثلُت مع القلق إىل انعداـ اؼبوارد ،كالبفاض اإليرادات غَت اؼبخصصة ،كعدـ
القدرة على التنبؤ بالتمويل ،ناشدكا صبيع الدكؿ األعضاء زيادة مسانباهتا كخاصة التمويل غَت اؼبخصص.
كتساءؿ أحد اؼبمثلُت عن سبب عدـ تناسب األمواؿ اؼبخصصة لبعض الربامج الفرعية كاقًتح مراجعة ذلك.
كقالت فبثلة أخرل إف موئل األمم اؼبتحدة ينبغي أف يستعرض اسًتاتيجيتو اػباصة بتعبئة اؼبوارد كأف يعيد تقييمها
حىت تكوف أكثر فعالية يف التصدم للتحديات الراىنة .كأشارت أيضان إىل ضركرة كضع الًتتيبات إلعادة تشكيل
موئل األمم اؼبتحدة على أثر اؼبوئل الثالث .كأقر العديد من اؼبمثلُت حباجة اؼبنظمة ؼبوارد مالية إضافية تعزز
كاليتها كذبعلها قادرنة على تلبية الغرض منها.
 - 21كأحملت إحدل اؼبمثلُت إىل ضركرة توسيع قاعدة اؼباكبُت للمنظمة حىت ال يصبح برنامج العمل كاؼبيزانية
ؾبرد قائمة رغبات .كشددت أيضان على أنبية اتباع إدارة قائمة على ربقيق النتائج كعلى أنبية تطبيق اسًتاتيجية
لتنفيذىا .كقالت إنو ال بد من زبصيص موارد كافية لتعميم اؼبسائل الشاملة كال بد من النص على ذلك يف
برنامج العمل كاؼبيزانية.
 - 27كردان على التعليقات اليت أبديت ،أكضحت فبثلة األمانة مربرات زبصيص التمويل للربامج الفرعية
كقالت إنو يبكن استعراضها .عالكنة على ذلك ،أشارت إىل أف موئل األمم اؼبتحدة يعمل على تعزيز اسًتاتيجيتو
لتعبئة اؼبوارد ،كأعلنت عن ترحيبها بأم مدخالت من الدكؿ األعضاء.
 - 23أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
باء  -تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
 - 22قدمت نائبة اؼبدير التنفيذم اؼبذكرة اليت أعدهتا األمانة بشأف تقرير اللجنة االستشارية لشؤكف اإلدارة
كاؼبيزانية ( .)HSP/GC/25/Add.1كقالت إف اللجنة االستشارية أكصت باؼبوافقة على برنامج العمل كاؼبيزانية اؼبقًتح
لفًتة السنتُت  3171-3176بعد أف أخذت يف االعتبار تعليقات عبنة اؼبمثلُت الدائمُت بشأف تعزيز التقييم
كتوافق مقًتحات اؼبيزانية يف اؼبستقبل بصورة كثيقة مع توقعات اإليرادات كأمباط اإلنفاؽ ،كاستعراض الوظائف
الشاغرة منذ فًتة طويلة مع مراعاة اآلثار اليت قد تًتتب من اؼبوئل الثالث كجدكؿ أعماؿ التنمية ؼبا بعد عاـ
 ،3172ضمن أمور أخرل.
 - 24كخالؿ اؼبناقشات الالحقة ،أبرز أحد اؼبمثلُت أنبية اؼبيزانية باعتبارىا كسيلة للتخطيط اؼبايل ،كالرقابة
اؼبالية ،كطلب توضيحات بشأف اػبطط اػباصة بتنفيذ توصيات اللجنة االستشارية لشؤكف اإلدارة كاؼبيزانية
كخاصة فيما يتعلق بالتوصية اػباصة بتوافق اؼبقًتحات اؼبستقبلية اؼبتعلقة باؼبيزانية.
 - 22كأكد فبثل األمانة أف موئل األمم اؼبتحدة ملتزـ بتنفيذ التوصيات ،كأنو ؾبهز بصورة أفضل للقياـ بذلك
يف ضوء تطبيق األدكات اعبديدة مثل اؼبعايَت احملاسبية الدكلية للقطاع العاـ ،كمشركع زبطيط موارد اؼبؤسسات،
أكموجا ،كمن شأف االثنُت أف يبكنا من ربسُت دقة رصد اؼبصركفات كاإليرادات .ككفقان لقرار اعبمعية العامة رقم
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 ،336/61أدار موئل األمم اؼبتحدة موارده اؼبتاحة كاؼبتوقعة األساسية كغَت األساسية ضمن إطار متكامل
للميزانية دبا يضمن توافق صبيع األنشطة األساسية كاؼبخصصة مع اػبطة االسًتاتيجية .كقد مت توفيق اسًتاتيجيتو
لتعبئة اؼبوارد بصورة كثيقة مع مقًتحات اؼبيزانية حبيث ُكجهت الطلبات إىل اؼباكبُت فيما ىبص اؼبوارد غَت
اؼبخصصة إىل الثغرات يف التمويل ،كفق توصية الفريق العامل اؼبشًتؾ بُت الوكاالت اؼبعٍت دبعاعبة اؼبخاطر اليت
تقضي بالنظر إىل نقص اؼبسانبات غَت اؼبخصصة يف كامل منظومة األمم اؼبتحدة .كلتنفيذ األنشطة ذات
األكلوية يف برنامج العمل ،فقد جرل إيالء االعتبار الحتماؿ ربقيق ’’التخصيص اؼبرف‘‘ من جانب اعبهات
اؼباكبة للربامج الكبَتة ،سواء من الناحية اؼبواضيعية أك اإلقليمية.
 - 26أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.
جيم  -التقرير المرحلي السنوي لعام  1114عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 1119-1114
 - 21قدمت نائبة اؼبدير التنفيذم التقرير اؼبرحلي السنوم لعاـ  3174عن تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية للفًتة
 )HSP/GC/25/5/Add.2( 3179-3174الذم يوفر ربليالن مفصالن للتقدـ الذم أحرزه موئل األمم اؼبتحدة
كشركاؤه على اؼبستويات العاؼبية كاإلقليمية كالقطرية .كأبرز التقرير الربامج اليت كانت متميزة كتلك اليت ربتاج إىل
تعزيز مع تقدًن عرض عاـ غبالة اؼبوارد اؼبالية كاستخدامها يف عاـ .3174
 - 28أحاطت اللجنة علمان بالتقرير.

رابعاً  -جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السادسة والعشرين لمجلس اإلدارة (البند 8
من جدول األعمال)
 - 29تناكلت اللجنة ىذا البند أثناء اجتماعها الرابع ،بعد ظهر يوـ األربعاء 33 ،نيساف/أبريل .3172
كأكجز أحد فبثلي األمانة جدكؿ األعماؿ اؼبقًتح للدكرة السادسة كالعشرين جمللس اإلدارة ،على النحو الوارد يف
الوثيقة  ،HSP/GC/25/CW/L.2كأضاؼ أف الدكرة سوؼ تُعقد من  2إىل  1نيساف/أبريل .3171
 - 61صادقت اللجنة على جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت ،كاقًتحت تواريخ للدكرة السادسة كالعشرين لكي ينظر
فيها ؾبلس اإلدارة مع إمكانية اعتمادىا.

خامساً  -الموافقة على مشاريع القرارات
 - 67عقب اؼبداكالت اليت جرت داخل عبنة الصياغة ،صادقت اللجنة اعبامعة على سبع مشاريع قرارات
أثناء اجتماعها اػبامس كاألخَت ،يوـ الثالثاء  32نيساف/أبريل  ،3172ككافقت على ضركرة إحالتها إىل الرئيس
لعرضها على ؾبلس اإلدارة يف اجتماعو العاـ.
_______________
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