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عمل لجنة الممثلين الدائمين خالل فترة ما بين الدورات
مذكرة من األمانة
حتيل األمانة يف ىذه ادلذكرة إىل رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين تقرير جلنة ادلمثلُت الدائمُت
لدى برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية عن عملها يف فًتة السنتُت .1026-1024
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تقرير لجنة الممثلين الدائمين عن عملها خالل فترة ما بين الدورات
موجز
اعتمدت جلنة ادلمثلُت الدائمُت لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
ادلتحدة) ،خالؿ اجتماعها العادي الرابع والستُت ،ادلنعقد يف 10آذار/مارس  ،1026تقريرىا عن
الفًتة  ،1026-1024لكي ينظر فيو رللس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين.

أولا  -مقدمة
عقدت جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة ،وىي اذليئة الفرعية دلا بُت الدورات التابعة
-2
جمللس اإلدارة ،االجتماعات العادية التالية خالؿ فًتة ما بُت دوريت رللس اإلدارة اخلامسة والعشرين (12-26
نيساف/أبريل  )1024والسادسة والعشرين ( 21-7أيار/مايو :)1026
(أ)

االجتماعات ادلعقودة يف عاـ :1024
االجتماع العادي السابع واخلمسوف 21 :حزيراف/يونيو 1024
االجتماع العادي الثامن واخلمسوف 25 :أيلوؿ/سبتمرب 1024
االجتماع العادي التاسع واخلمسوف 1 :كانوف األوؿ/ديسمرب 1024

(ب) االجتماعات ادلعقودة يف عاـ :1025
االجتماع العادي الستوف 12 :آذار/مارس 1025
االجتماع العادي احلادي والستوف 24 :حزيراف/يونيو 1025
االجتماع العادي الثاين والستوف 23 :أيلوؿ/سبتمرب 1025
االجتماع العادي الثالث والستوف 23 :كانوف األوؿ/ديسمرب 1025
(ج) االجتماعات ادلقرر عقدىا يف عاـ :1026
االجتماع العادي الرابع والستوف 10 :آذار/مارس 1026

ثانيا  -أعضاء مكتب لجنة الممثلين الدائمين

2
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كاف ادلكتب يتألف يف الفًتة  ،1024-1023من األعضاء التالية أمساؤىم:
السيد مايكل ملينار (سلوفاكيا) :الرئيس
السيدة ماريا أوخينيا كورييا (كولومبيا) :نائبة الرئيس
السيد سونو ـ .سومارنو (إندونيسيا) :نائب الرئيس
السيد توبياس غلوكسماف (الواليات ادلتحدة األمريكية)  -نائب الرئيس
السيد أكُت أوياتَتو (نيجَتيا) :ادلقرر (ناب عنو خالؿ السنة السيد أوكاي فرايدي)
السيد أوكاي فرايدي (نيجَتيا) ادلقرر (عقب مغادرة السيد أكُت أوياتَتو)

-2

ويتألف ادلكتب ،يف الفًتة  ،1026-1025من األعضاء التالية أمساؤىم:
السيد جيمس كيمونيو (رواندا) :الرئيس
السيدة ماريا أوخينيا كورييا (كولومبيا) :نائبة الرئيس (تنوب عنها خالؿ السنة السيدة إليزابيث تايلور)
كريا)
السيدة إليزابيث تايلور (كولومبيا) :نائبة الرئيس (عقب مغادرة السيدة ماريا أوخينيا ّ
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السيد توبياس غلوكسماف (الواليات ادلتحدة األمريكية)  -نائب الرئيس (تنوب عنو خالؿ السنة
السيدة لوري داندو)
السيدة لوري داندو (الواليات ادلتحدة األمريكية) :نائبة الرئيس (عقب مغادرة السيد توبياس
غلوكسماف)
السيد يفهيٍت تسيمباليوؾ (أوكرانيا) :نائب الرئيس
السيد يل جي (الصُت) :ادلقرر

ثالث ا  -ملخص اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المعقودة في عام 5102
ألف  -الجتماع العادي السابع والخمسون 05 ،حزيران/يونيه 5102
 -3يف االجتماع العادي السابع واخلمسُت ،أعرب ادلدير التنفيذي عن امتنانو للدوؿ األعضاء نظراً للنتائج
الناجحة اليت حققتها الدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة ادلعقودة يف نيساف/أبريل  ،1024مشَتاً إىل اختاذ
سبعة قرارات ىامة يف الدورة .وتوجو بالشكر إىل الرئيس وشلثلي كل من نيجَتيا والواليات ادلتحدة األمريكية على
عملهما يف عملية استعراض أساليب احلوكمة يف األسابيع ادلفضية إىل دورة اجمللس .وتوجو بالشكر أيضاً إىل
حكومة كينيا على ما قدمتو من دعم ولتربعها السخي مبساعلة غَت سلصصة قدرىا مليوف دوالر إىل موئل األمم
ادلتحدة ،ومؤسسة ادلستوطنات البشرية ،والصندوؽ االستئماين دلؤدتر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكاف والتنمية
احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) .وقدـ ادلدير التنفيذي أيضاً معلومات مستكملة عن نشر نظاـ أوموجا ادلركزي
لتخطيط ادلوارد ،كما قدـ إحاطة إىل اللجنة عن البعثات اليت قاـ هبا إىل إكوادور يف إطار التحضَت للموئل
الثالث ،وإىل نيويورؾ حلضور اجتماع اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي قدـ فيو  11ورقة مناقشة للموئل
الثالث إىل جانب وثائق موجزة تناولت مواضيع ذات صلة باإلسكاف والتنمية ادلستدامة؛ وإىل بروكسل ،حيث
حضر فعاليات األياـ األوروبية للتنمية اليت نظمتها ادلفوضية األوروبية .وساد يف اللجنة االتفاؽ على صلاح الدورة
اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة والدورة الثانية للجنة التحضَتية للموئل الثالث .ووجو الرئيس االنتباه إىل زلضر
أعماؿ الدورة اخلامسة والعشرين جمللس اإلدارة ،والنظاـ الداخلي ادلنقح على النحو ادلتفق عليو أثناء الدورة،
وقائمة ادلمثلُت ادلرشحُت لعضوية الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية الذي سينشأ وفقاً لقرار رللس اإلدارة
 6/14بشأف استعراض أساليب حوكمة موئل األمم ادلتحدة .وبناء على ذلك ،أنشأت اللجنة فريقاً عامالً معنياً
بالربنامج وادليزانية وأقرت قائمة ادلمثلُت اإلقليميُت ادلرشحُت لعضوية الفريق ،الذي يتألف من  24دولة من
الدوؿ األعضاء ،حيث دتثل كل ثالث دوؿ أعضاء رلموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس .وعرض الرئيس
تقريراً عن عمل اللجنتُت الفرعيتُت.
باء -

الجتماع العادي الثامن والخمسون 0١ ،أيلول/سبتمبر 5102
 -4يف االجتماع العادي الثامن واخلمسُت ،قدـ ادلدير التنفيذي معلومات مستكملة عن األنشطة اليت
اضطلع هبا موئل األمم ادلتحدة منذ  21حزيراف/يونيو  .1024ومشلت ىذه األنشطة تقدمي الدعم إىل الدوؿ
األعضاء أثناء ادلفاوضات لوضع الصيغة النهائية دلشروع أىداؼ التنمية ادلستدامة ،يف نيويورؾ يف دتوز/يوليو
 ،1024ويف ادلؤدتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،الذي عقد يف أديس أبابا خالؿ الشهر نفسو ،وفيو طلبت
أمانة موئل األمم ادلتحدة أف يشمل اإلطار ادلايل للتنمية ادلستدامة التمويل ألغراض التوسع احلضري وللسلطات
احمللية يف البلداف النامية ،اليت يكتسب التوسع احلضري فيها أعلية خاصة ويتطلب موارد كبَتة .وتعاونت األمانة
أيضاً مع مكتب األمُت العاـ لألمم ادلتحدة يف اإلعداد للدورة احلادية والعشرين دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،ادلقرر عقدىا يف باريس يف كانوف األوؿ/ديسمرب  .1024ووصف البعثتاف
3
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اللتاف قاـ هبما إىل منروفيا ،حيث اجتمع مع رئيس ليربيا ومع عمدة مونروفيا دلناقشة التجديد احلضري الذي
ػلتاجو البلد بعد أزمة مرض فَتوس إيبوال ،وإىل براتيسالفا وبراغ فيما يتعلق بادلوئل الثالث ،كما وصف مشاركتو
يف ندوة رفيعة ادلستوى نظمتها األكادؽلية البابوية للعلوـ وشبكة حلوؿ التنمية ادلستدامة .وقاؿ إف موئل األمم
ادلتحدة أسرع يف تنفيذه لنظاـ أوموجا ،الذي تطلب بدء العمل بو يف  2حزيراف/يونيو  1024موارد كبَتة
واستهالكاً لوقت ادلوظفُت ،ومشل ىذا فًتة توقف على مدى أسبوعُت لتيسَت االنتقاؿ إىل النظاـ اجلديد .وأشار
إىل أف الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية قد بدأ عملو .وقدمت األمانة التقرير ادلايل الفصلي ،الذي ؽلتثل
للمعايَت احملاسبية الدولية للقطاع العاـ ،وأوجزت إيرادات موئل األمم ادلتحدة ومصروفاتو للفًتة اليت تبدأ يف 2
كانوف الثاين/يناير وتنتهي يف  20حزيراف/يونيو  .1024وقدـ منسق أمانة ادلوئل الثالث إحاطة إىل اللجنة عن
التقدـ احملرز يف األعماؿ التحضَتية للمؤدتر ويف تنفيذ ادلقررات اليت اختذهتا اللجنة التحضَتية للموئل الثالث يف
دورهتا الثانية ،اليت عقدت يف نَتويب يف نيساف/أبريل  .1024ووجو الرئيس االنتباه إىل تقرير الدورة اخلامسة
والعشرين جمللس اإلدارة ( ،)A/70/8الذي قدـ لكي يعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة
لألمم ادلتحدة عن طريق اللجنة الثانية .وعرض الرئيس أيضاً تقريراً عن عمل اللجنتُت الفرعيتُت .وقدـ رئيس
الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية التقرير ادلتعلق باالجتماع األوؿ للفريق العامل ،الذي عقد يومي  20و22
أيلوؿ/سبتمرب  ،1024واعترب االجتماع زلطة ىامة وصلاحاً كبَتاً دلوئل األمم ادلتحدة .وأحاطت اللجنة علماً
بالتقرير .وقدمت األمانة التقرير الذي يعد كل ستة أشهر بشأف األنشطة القطرية دلوئل األمم ادلتحدة ،مربزة
بعض ادلشاريع الرئيسية اليت بدئت أو اختتمت بنجاح يف األشهر الستة السابقة يف سلتلف البلداف وادلناطق.
وباإلضافة إىل ذلك ،عقد خالؿ االجتماع حوار رفيع ادلستوى بشأف الصوماؿ ،مبشاركة شلثلُت رفيعي ادلستوى
من حكومة الصوماؿ ،بقيادة السيدة حواء حسن زلمد ،وزيرة الصحة ،وشلثلي كيانات األمم ادلتحدة األخرى
العاملة يف الصوماؿ.
جيم  -الجتماع العادي التاسع والخمسون 5 ،كانون األول/ديسمبر 5102
 -5يف االجتماع العادي التاسع واخلمسُت ،انتخبت اللجنة أعضاء مكتبها للفًتة  1026-1024وكذلك
عضواً مناوباً للحلوؿ ،يف فًتة العضوية ادلتبقية ،زلل أحد األعضاء الذين غادروا ادلكتب للفًتة .1024-1022
وىنأ الرئيس الكرسي الرسويل وحكومة كينيا على الزيارة اليت قاـ هبا البابا فرانسيس إىل كينيا ،وشكر ادلدير العاـ
دلكتب األمم ادلتحدة يف نَتويب على ترتيب زيارة البابا إىل رلمع األمم ادلتحدة وإتاحة فرصة ادلشاركة فيها
لألوساط الدبلوماسية .ورحب ادلدير التنفيذي باعتماد خطة التنمية ادلستدامة للعاـ  1020وأىداؼ التنمية
ادلستدامة ادلتعلقة هبا ،خالؿ مؤدتر قمة األمم ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،الذي عقد يف نيويورؾ يف الفًتة من 14
إىل  16أيلوؿ/سبتمرب  ،1024مشَتاً إىل أف ذلك شكل زلطة تارؼلية دلوئل األمم ادلتحدة ،فهي ادلرة األوىل اليت
عًتؼ فيها بالتوسع احلضري كركيزة من ركائز التنمية ادلستدامة ،وال سيما يف اذلدؼ  22من خطة العاـ
ي َ
 ،1020وشدَّد ادلدير التنفيذي أيضاً على أعلية االرتباط بُت خطة العاـ  1020وادلوئل الثالث .ووصف
مشاركة موئل األمم ادلتحدة يف األعماؿ التحضَتية للدورة احلادية والعشرين دلؤدتر األطراؼ يف اتفاقية األمم
ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،اليت ستعقد يف باريس يف أواخر تشرين الثاين/نوفمرب وأوائل كانوف
األوؿ/ديسمرب  ،1024فضالً عن األعماؿ التحضَتية للموئل الثالث ،مبا يف ذلك االجتماعات اإلقليمية
وادلواضيعية .والحظ مع التقدير عمل الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية ،فقاؿ إنو يزيد احلوار بُت الدوؿ
األعضاء واألمانة .وقدـ أيضاً معلومات مستكملة عن تنفيذ نظاـ أوموجا يف موئل األمم ادلتحدة .وقدمت
األمانة عرضاً عن عملها يف منطقة الدوؿ العربية مركزة على اجلمهورية العربية السورية ومصر .وحتدث ادلدير
4

HSP/GC/26/3

التنفيذي بصفتو األمُت العاـ للموئل الثالث ،فقدـ إحاطة مفصلة عن األعماؿ التحضَتية للموئل الثالث .وقدـ
شلثل الواليات ادلتحدة األمريكية ،بصفتو رئيس اللجنة الفرعية ادلعنية بالسياسات وبرنامج العمل ،حملة عامة عن
ادلناقشات اليت أجرهتا تلك اللجنة الفرعية بشأف اإلطار االسًتاتيجي للموئل األمم ادلتحدة للفًتة -1027
 .1028وطلبت اللجنة إىل اللجنة الفرعية أف تستأنف عملها وجتري مشاورات متعمقة بشأف اإلطار
االسًتاتيجي ،وذلك هبدؼ تقدمي اإلطار االسًتاتيجي إىل مكتب ادلراقب ادلايل لألمم ادلتحدة حبلوؿ  11كانوف
الثاين/يناير  .1025وأعرب ادلدير التنفيذي وعدد من ادلمثلُت عن تقديرىم لرئيس اللجنة الذي انتهت مدة
واليتو على قيادتو وتفانيو والتزامو بعمل اللجنة وموئل األمم ادلتحدة ،مبا يف ذلك على وجو اخلصوص عملية
استعراض أساليب احلوكمة .وعرض الرئيس تقريراً عن عمل اللجنتُت الفرعيتُت.

رابعا  -ملخص اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المعقودة في عام 510١
ألف  -الجتماع العادي الستون 5٢ ،آذار/مارس 510١

 -6يف االجتماع العادي الستُت نظمت اللجنة عملية انتخاب دللء مقعد شاغر يف ادلكتب لفًتة السنتُت
 .1026 -1025وأبرز ادلدير التنفيذي اجلهود اليت يبذذلا موئل األمم ادلتحدة من أجل ضماف التنفيذ األمثل
لنظاـ أوموجا ،فضالً عن حتديات النظاـ .ووصف البعثات اليت قاـ هبا إىل داكار وىافانا وياوندي ،حيث ناقش
مع ادلسؤولُت احلكوميُت الوطنيُت واحملليُت مسائل التوسع احلضري والدور الذي يقوـ بو كأداة للتنمية ادلستدامة.
وقدـ حملة عامة عن اإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها إىل الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية فيما يتعلق بقدرة
موئل األمم ادلتحدة على التلبية الكاملة للطلب ادلتزايد على التعاوف التقٍت يف ادليداف ،مربزاً نقاط القوة
والضعف ،وكذلك اإلصالحات التحويلية ادلقًتحة .ولفت االنتباه إىل االجتماعات ادلواضيعية واإلقليمية اليت
عقدت منذ اجللسة السابقة للجنة يف إطار التحضَت للموئل الثالث ،وكذلك إىل التقدـ احملرز يف وضع الصيغ
النهائية لوثائق السياسة العامة والتقارير اإلقليمية للموئل الثالث .وامتدح ادلمثلوف ادلشاركة النشطة للدوؿ
األعضاء واألمانة يف اجتماعات الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية ،فقالوا إف مناقشات الفريق العامل أدت
إىل تعزيز الشفافية والشموؿ وادلساءلة دلوئل األمم ادلتحدة ،وكذلك إىل تعزيز ىيئات اإلدارة فيو .وقدـ ادلدير
التنفيذي عرضاً عن احلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة حىت  22كانوف األوؿ/ديسمرب  ،1024مشَتاً إىل أف موئل
األمم ادلتحدة قد شهد اطلفاضاً شديداً يف ادلساعلات غَت ادلخصصة يف ميزانيتو بقيمة جتاوزت  2,6ماليُت
دوالر ،بيد أف الربنامج دتكن من احتواء العجز التشغيلي من خالؿ جهود اسًتداد الكلفة ،وادلزيد من عمليات
ختفيض التكاليف ،واجلهود الرامية إىل زيادة دخلو األساسي من ادلصادر األخرى ،مبا يف ذلك ادلساعلات
ادلخصصة من الدوؿ األعضاء والتكاليف العامة للتعاوف التقٍت .وقدـ ادلدير التنفيذي التقرير ادلرحلي السنوي
للعاـ  1024بشأف تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية للفًتة  ،1028-1023اليت كانت موضوع ادلناقشات على
مستوى اللجنة الفرعية .وقدمت األمانة عرضاً عن عملها يف ىاييت ،حيث كانت تعمل على مدى  14عاماً من
أجل تقدمي الدعم للحكومة والسلطات احمللية فيما يتعلق بقضايا التنمية احلضرية ،وتعزيز البلديات واإلسكاف.
ووجو رئيس الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية االنتباه إىل اجلوانب البارزة يف اجتماع الفريق ،الذي عقد
يومي  23و 24آذار/مارس  ،1025وجرى فيو تناوؿ البنود الرئيسية جلدوؿ األعماؿ ،وىي استعراض
اإلجراءات ادلتخذة بشأف التوصيات السابقة للفريق العامل ،وآخر ادلستجدات يف ىذا الصدد؛ وعرض عن
الربنامج القطري لنيجَتيا؛ وكيفية هتيئة موئل األمم ادلتحدة لتحقيق الغرض ادلنشود منو يف فًتة ما بعد ادلوئل
الثالث .وأحاطت اللجنة علماً بالتقرير ادلتعلق بعمل جلنتيها الفرعيتُت.
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باء -

الجتماع العادي الحادي والستون 02 ،حزيران/يونيه 510١
 -7قدـ نائب ادلدير التنفيذي ،متحدثاً بالنيابة عن ادلدير التنفيذي ،حملة عامة عن األعماؿ التحضَتية
للموئل الثالث؛ والعمل الذي قاـ بو رللس الرؤساء التنفيذيُت يف منظومة األمم ادلتحدة ادلعٍت بالتنسيق؛ وتنفيذ
نظاـ أوموجا؛ والبعثات األخَتة اليت قاـ هبا ادلدير التنفيذي ونائبو .واعتمد رللس الرؤساء التنفيذيُت يف منظومة
األمم ادلتحدة ادلعٍت بالتنسيق يف دورتو العادية األوىل لعاـ  ،1025اليت عقدت يف فيينا يف نيساف/أبريل
 ،1025بياناً مشًتكاً للموئل الثالث يقدـ عشرة مبادئ توجيهية دلنظومة األمم ادلتحدة من أجل تغَت حتويل ضلو
التوسع احلضري ادلستداـ .وأقر اجمللس أيضاً ورقة بعنواف ”التوسع احلضري والتنمية ادلستدامة :مساعلة منظومة
األمم ادلتحدة يف خطة حضرية جديدة“ ،وىي ورقة ساىم فيها موئل األمم ادلتحدة وكيانات أخرى .ووصفت
نائبة ادلدير التنفيذي اإلجراءات اليت تتخذ لتقليل التحديات ادلتصلة بنظاـ أوموجا ،مثل تلك ادلتعلقة بالسفر
والتعاقد مع اخلرباء االستشاريُت .وقالت إف موئل األمم ادلتحدة تنقصو إمكانية الوصوؿ إىل قاعدة بيانات
يصعب إصدار التقارير يف الوقت ادلناسب إىل الدوؿ األعضاء والشركاء .ووصفت
اإلبالغ يف نظاـ أوموجا ،شلا ِّ
البعثات اليت قاـ هبا ادلدير التنفيذي إىل ادلملكة العربية السعودية حلضور ادلنتدى احلضري السعودي للعاـ
 ،1025وادلنتدى الوزاري األفريقي األوؿ ادلعٍت باإلسكاف والتنمية احلضرية ،الذي عقد يف الرباط يومي 22
و 21أيار/مايو  ،1025والذي اعتمد الوزراء فيو رسالة قوية دعماً للخطة احلضرية اجلديدة؛ ومؤدتر القمة
العادلي األوؿ للعمل اإلنساين ،الذي عقد يف اسطنبوؿ يومي  12و 13أيار/مايو  ،1025الذي قاـ خاللو
موئل األمم ادلتحدة و 54منظمة أخرى بتدشُت التحالف العادلي من أجل مواجهة األزمات احلضرية ،وذلك
هبدؼ حتسُت الدعم ادلقدـ إىل الدوؿ األعضاء والسلطات احمللية والشركاء اآلخرين يف رلاؿ مواجهة األزمات
اإلنسانية؛ واالجتماع غَت الرمسي لوزراء االحتاد األورويب ادلسؤولُت عن ادلسائل احلضرية ،الذي عقد يف أمسًتداـ
يف  20أيار/مايو  ،1025واعتمد الوزراء فيو وثيقة بعنواف ”ميثاؽ أمسًتداـ“ ،حتدد جدوؿ أعماؿ حضري
لالحتاد األورويب ضمن إطار األعماؿ التحضَتية للموئل الثالث .وأعلن شلثل الياباف أف حكومتو ستشارؾ يف
استضافة مؤدتر طوكيو الدويل السادس ادلعٍت بالتنمية يف أفريقيا ،الذي سيعقد يف نَتويب يومي  16و17
آب/أغسطس  ،1025ويتوقع أف يناقش التوسع احلضري ادلستداـ كموضوع رئيسي .وقدمت األمانة عرضاً عن
احلالة ادلالية دلوئل األمم ادلتحدة للفصل ادلنتهي يف  22آذار/مارس  ،1025موجهة االنتباه إىل التقرير الفصلي،
الذي كاف أوؿ تقرير من ىذا القبيل يػ َع ُّد باالمتثاؿ الكامل لنظاـ أوموجا .وقدـ نائب األمُت العاـ للموئل
الثالث آخر ادلستجدات فيما يتعلق باألعماؿ التحضَتية للمؤدتر ،وأفاد أف عملية إعداد ادلدخالت التقنية
للموئل الثالث قد اكتملت يف نيساف/أبريل  .1025وأوجز العملية موضحاً أهنا انطوت على أربعة اجتماعات
إقليمية وسبعة اجتماعات مواضيعية ،نتج عن كل منها اعتماد إلعالف ومشلت مشاورات مع عدد كبَت من
اخلرباء وحوارات مفتوحة على شبكة اإلنًتنت؛ وعلى إعداد  20وثائق سياسة من جانب  20وحدات معنية
بالسياسة تشارؾ يف قيادهتا  10جهة قيادة ،مبا يف ذلك موئل األمم ادلتحدة ،و 100خبَتاً على ادلستوى
العادلي؛ وقياـ فريق العمل ادلعٍت بادلوئل الثالث بإصدار  11ورقة مناقشة .وقد قاـ فريق العمل ،الذي تألف من
 14من الوكاالت والربامج التابعة لألمم ادلتحدة ،مبا يف ذلك موئل األمم ادلتحدة ،بعقد اجتماعات شهرية
لوضع الصيغة النهائية لورقات ادلناقشة ولتقدمي مساعلات يف إعداد مشروع الوثيقة اخلتامية للموئل الثالث.
وأتيحت رتيع اإلعالنات والورقات على موقع ادلوئل الثالث .وقدـ نائب األمُت العاـ معلومات مستكملة عن
صدور ”ادلسودة األوىل“ للوثيقة اخلتامية وعن مشاورات ادلتابعة الرمسية وغَت الرمسية بشأف الوثيقة .وطلب أحد
ادلمثلُت تقدمي ادلعلومات ادلستكملة ادلتواترة وحسنة التوقيت عن األعماؿ التحضَتية للموئل الثالث من خالؿ
اللجنتُت الفرعيتُت ،وأكد آخروف على أعلية مساعلات أعضاء اللجنة وآرائهم يف العملية التحضَتية .واستمعت
اللجنة إىل عروض بشأف التقرير نصف السنوي عن األنشطة الربنارلية للفًتة ادلنتهية يف كانوف األوؿ/ديسمرب
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 1024وكذلك عن عمل موئل األمم ادلتحدة يف العراؽ على مدى  10عاماً مضت .وأحاطت اللجنة علماً
بالتقرير ادلتعلق بأعماؿ الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية والتقرير عن عمل اللجنتُت الفرعيتُت.
جيم  -الجتماع العادي الثاني والستون 0١ ،أيلول/سبتمبر 510١
 -8نظمت اللجنة يف اجتماعها العادي الثاين والستُت انتخابات دللء وظيفتُت شاغرتُت علا وظيفتا نائيب
رئيس ادلكتب لفًتة السنتُت  1026-1025لكي ػلال زلل العضوين ادلغادرين .وركز ادلدير التنفيذي يف
اإلحاطة اليت قدمها على األعماؿ التحضَتية للموئل الثالث .وأفاد بأف الدوؿ األعضاء قد توصلت إىل اتفاؽ
بشأف مضموف مشروع الوثيقة اخلتامية للمؤدتر ،ادلعنونة ’’اخلطة احلضرية اجلديدة‘‘ ،يف اجتماعات غَت رمسية
عقدت يف نيويورؾ يف الفًتة من  6إىل  8أيلوؿ/سبتمرب  ،1025وأثٌت على الدوؿ األعضاء للعمل الذي أصلزتو
يف ىذا الصدد .وأشار إىل أنو جرى يف السابق التوصل إىل اتفاؽ جزئي بشأف الوثيقة اخلتامية يف الدورة الثالثة
للجنة التحضَتية للموئل الثالث ،اليت عقدت يف سورابايا ،إندونيسيا ،يف الفًتة من  14إىل  16دتوز/يوليو
 .1025وقدـ نائب األمُت العاـ للموئل الثالث عرضاً بعنواف ’’إحاطة تقنية بشأف كيتو  ،‘‘1025أورد فيها
معلومات مستكملة عن األعماؿ التحضَتية للمؤدتر ،مبا يف ذلك اخلطوات اليت يتعُت أف تتخذىا الوفود
ادلشاركة .وعرض الوضع ادلايل الفصلي للفًتة ادلنتهية يف حزيراف/يونيو  ،1025مشَتاً إىل أف التقرير خضع بالفعل
للمراجعة وأجيز بدوف مالحظات من جانب مراجعي احلسابات .وفيما يتعلق باستمرار العجز يف التمويل
األساسي ،أكد ادلدير التنفيذي أف ىناؾ عدداً من اخلطوات اليت غلري اختاذىا من أجل خفض العجز إىل
مستوى مالئم ،مبا يف ذلك استعراض سياسة اسًتداد التكاليف يف موئل األمم ادلتحدة وادلناقشات مع الدوؿ
األعضاء بشأف كيفية إدارة التمويل األساسي .وحث الدوؿ األعضاء على النظر يف إمكانية سد فجوات التمويل
لدعم القدرات األساسية للربنامج .وعرضت األمانة التقرير نصف السنوي عن األنشطة الربنارلية للفًتة ادلنتهية
يف حزيراف/يونيو  1025يف نسق جديد وأكثر وضوحاً لعرض عمل وتأثَت أنشطة موئل األمم ادلتحدة على
الصعيد القطري .وقدمت األمانة كذلك عرضاً عن عملها يف مياظلار تضمن إحاطةً عامة عن عمليات وأنشطة
ادلكتب اإلقليمي دلوئل األمم ادلتحدة آلسيا واحمليط اذلادئ .كذلك قدمت األمانة إحاطةً بشأف األعماؿ
التحضَتية للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة .وافقت اللجنة على اقًتاح ادلكتب بأف تؤجل ادلناقشات
بشأف موضوع الدورة السادسة والعشرين إىل حُت اختتاـ ادلوئل الثالث .وقدـ رئيس الفريق العامل ادلعٍت
بالربنامج وادليزانية معلومات مستكملة عن عمل الفريق يف الفًتة اليت تبدأ من االجتماع السابق للجنة .وأحاطت
اللجنة علماً بالتقرير عن أعماؿ جلاهنا الفرعية.
دال -

الجتماع العادي الثالث والستون 0 ،كانون األول/ديسمبر 510١
 -20اعتمدت اللجنة يف اجتماعها العادي الثالث والستوف اجلدوؿ ادلقًتح لالجتماعات العادية لعاـ
 1026وأوصت بتغيَت موعد االجتماع العادي السابع والستُت الذي سيعقد يف كانوف األوؿ/ديسمرب .1026
وأعرب ادلدير التنفيذي عن تقديره جلميع الدوؿ األعضاء دلساعلتها يف صلاح ادلوئل الثالث يف كيتو ،الذي تشَت
األرقاـ الرمسية إىل أنو كاف أفضل مؤدتر من حيث نسبة احلضور يف تاريخ األمم ادلتحدة .وأعرب كذلك عن
تقديره جلميع ادلشاركُت يف إعداد الوثيقة اخلتامية للمؤدتر ادلعنونة ’’خطة حضرية جديدة‘‘ ،ويف حتقيق اذلدؼ
االسًتاتيجي للجنة التحضَتية للموئل الثالث ادلتمثل يف ضماف ادلوافقة الكاملة على النص قبل افتتاح ادلؤدتر.
وأكد ادلمثلوف ضرورة حتقيق التآزر بُت عمل اللجنة يف نَتويب وادلناقشات يف نيويورؾ بشأف تنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة .وأبرز أحد ادلمثلُت أعلية أف تكوف اللجنة مشاركة يف التقييم ادلقبل ادلتوقع دلوئل األمم ادلتحدة .وطلب
أحد ادلمثلُت توضيحاً بشأف الوضع القانوين للجمعية العامة للشركاء عقب اختتاـ ادلوئل الثالث والزعم بشروع
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مواطن عادي يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف تسجيل االسم واحلصوؿ على براءة اخًتاعو ،مشَتاً إىل أف
اجلمعية العامة للشركاء أنشأىا موئل األمم ادلتحدة يف سياؽ احلملة احلضرية العادلية .وأجاب ادلدير التنفيذي
قائالً إف ذتة حتقيق غلري يف ىذا الصدد ،وأف الرئيس أكد للممثلُت أف األمانة سوؼ ترد عن طريق رسالة رمسية
بشأف ىذه ادلسألة .وقدـ ادلدير التنفيذي التقرير عن الوضع ادلايل دلوئل األمم ادلتحدة الذي يغطي الربع ادلنتهي
يف  20أيلوؿ/سبتمرب  .1025وشجع الدوؿ األعضاء على تقدمي أي مساعلات غَت مسددة عن عاـ ،1025
وال سيما تلك ادلخصصة حلساب األغراض العامة دلؤسسة األمم ادلتحدة للموئل وادلستوطنات البشرية ،اليت
استمرت يف االطلفاض .وأعرب ادلمثلوف عن قلقهم الشديد إزاء الوضع ادلايل دلوئل األمم ادلتحدة على النحو
الذي حدده ادلدير التنفيذي وحثوا األعضاء على النظر يف سبل االستجابة لطلب ادلدير التنفيذي من أجل سد
فجوات التمويل لعامي  1025و 1026بغية تأمُت ادلوارد اإلضافية اليت ػلتاجها الربنامج من أجل احلفاظ على
قدرتو على العمل .وأبرز ادلمثلوف كذلك احلاجة إىل معلومات زلدثة بانتظاـ من جانب األمانة بشأف الدورة
التاسعة للمنتدى احلضري العادلي .وأشار ادلدير التنفيذي إىل قرار رللس اإلدارة  ،22/12الذي طلب فيو
وبُت األمُت التنفيذي العملية
اجمللس إىل ادلدير التنفيذي إعداد خطة اسًتاتيجية جديدة للفًتة َّ .1028-1023
التحضَتية اليت نفذت عمالً بذلك القرار ،وقاؿ إف الوقت قد حاف إلجراء تنقيح للخطة يف ضوء اخلطة احلضرية
اجلديدة الذي اعتمد يف ادلوئل الثالث ،والدروس ادلستفادة من تنفيذ اخلطة على مدى السنوات الثالث السابقة
واالتفاقات الدولية احلديثة األخرى ذات الصلة بادلدف وادلستوطنات البشرية ادلستدامة .ويتعُت أف يكوف مشروع
اخلطة االسًتاتيجية ادلنقحة جاىزاً حبلوؿ هناية شباط/فرباير  1026للوفاء بادلوعد النهائي لتقدمي الوثائق للدورة
السادسة والعشرين جمللس اإلدارة .ولذلك طلب تغيَت تواريخ الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة ،اليت كاف
من ادلقرر أف تعقد يف الفًتة من  2إىل  6نيساف/أبريل  ،1026إىل أيار/مايو  1026لتمكُت موئل األمم
ادلتحدة من االستجابة لنتائج ادلوئل الثالث واالستعداد بشكل أفضل للدورة.

خامسا  -اللجنتان الفرعيتان للجنة الممثلين الدائمين للفترة 510١-5102
 -22أنشأ مكتب اللجنة اللجنتُت الفرعيتُت التاليتُت يف  12كانوف الثاين/يناير  ،1023بعد ادلوافقة على
أساليب العمل اجلديدة ادلقًتحة يف االجتماع العادي احلادي واخلمسُت للجنة ،الذي عقد يف  3كانوف
األوؿ/ديسمرب .1022
ألف  -اللجنة الفرعية األولى المعنية بالمالية واإلدارة
 -21عهد إىل ىذه اللجنة الفرعية مبا يلي:
(أ)

النظر يف ادلسائل ادلتعلقة بادليزانية وادلسائل ادلالية واإلدارية دلوئل األمم ادلتحدة؛

(ب) التواصل مع الدوؿ األعضاء دلواجهة التحدي ادلتمثل يف بناء برنامج آمن مالياً وفعاؿ تشغيلياً؛
(ج) تناوؿ أي مسائل أخرى حتيلها إليها اللجنة ،مبا يف ذلك إسداء التوجيو والدعم إىل األمانة فيما
ؼلص تعبئة ادلوارد.
باء -

اللجنة الفرعية الثانية المعنية بالسياسات وبرنامج العمل
 -22عهد إىل ىذه اللجنة الفرعية مبا يلي:
(أ)
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(ب) استعراض اإلطار االسًتاتيجي للفًتة 1028-1027؛
(ج) استعراض برنامج العمل ،مبا يف ذلك حالة تنفيذ قرارات رللس اإلدارة وادلناقشات بشأف الربامج
الفرعية السبعة دلوئل األمم ادلتحدة؛
(د)
احلضري العادلي؛

التحضَت لدورات رللس اإلدارة ،واجتماعات ادلؤدترات الوزارية اإلقليمية ،ودورات ادلنتدى

(ىػ) النظر يف قضايا التنمية ادلستدامة ،مبا يف ذلك خطة التنمية دلا بعد عاـ  ،1024وأىداؼ
التنمية ادلستدامة وادلوئل الثالث.

سادس ا  -الفريق العامل المعني بالبرنامج والميزانية الذي أنشأته اللجنة وفق ا لقرار مجلس اإلدارة 7/52
 -23يف  21حزيراف/يونيو  ،1024عقدت اللجنة اجتماعها العادي السابع واخلمسُت الذي أنشأت فيو
بشكل رمسي الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية وفقاً لقرار رللس اإلدارة  6/14بشأف إصالح إدارة موئل
األمم ادلتحدة .ووافقت اللجنة أيضاً على قائمة ادلمثلُت اإلقليميُت لدى الفريق العامل ،الذي يتألف من 24
دولةً عضواً ،إضافةً إىل ثالث دوؿ أعضاء دتثل كالً من اجملموعات اإلقليمية اخلمس على النحو التايل:
الدوؿ األفريقية:

كينيا ،نيجَتيا ،جنوب أفريقيا

دوؿ آسيا واحمليط اذلادئ:

الصُت ،العراؽ ،الياباف

دوؿ أوروبا الشرقية:

ىنغاريا ،بولندا ،رومانيا

دوؿ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:

األرجنتُت ،الربازيل ،ادلكسيك

دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى:

أدلانيا ،النرويج ،الواليات ادلتحدة األمريكية

 -24واعتمد الفريق العامل تناوب الرئاسة بُت اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل:

الفًتة

رئيس الفريق

دتوز/يوليو -كانوف األوؿ/ديسمرب 1024

دوؿ أوروبا الغربية ودوؿ أخرى :الواليات
ادلتحدة األمريكية

كانوف الثاين/يناير-حزيراف/يونيو 1025

الدوؿ األفريقية :جنوب أفريقيا/كينيا

دتوز/يوليو -1025شباط/فرباير 1026

دوؿ آسيا واحمليط اذلادئ :العراؽ

شباط/فرباير-آب/أغسطس 1026

دوؿ أوروبا الشرقية :رومانيا

 -25كانت ادلشاركة يف اجتماعات الفريق العامل مفتوحةً جلميع الدوؿ األعضاء ،وال زالت مفتوحة.

سابعا – القرارات التي أعدتها لجنة الممثلين الدائمين

 -26ترد يف الوثيقة  HSP/GC/26/3/Add.1مشاريع القرارات اليت أعدهتا اللجنة لكي ينظر فيها رللس اإلدارة
يف دورتو السادسة والعشرين.
____________
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