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مشروع محضر أعمال مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتو
السادسة والعشرين
أولً-

تنظيم الدورة (البنود من  1إلى  4من جدول األعمال)

ألف-

افتتاح الدورة
 -2قاـ السيد ميشاؿ ملينار ،رئيس رللس إدارة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
ادلتحدة/ادلوئل) بافتتاح الدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة يف الساعة  22:10من يوـ االثنُت  8أيار/مايو
.1027
 -1ورحب بادلشاركُت ،الفتاً االنتباه إىل األعلية اخلاصة للدورة احلالية ،بوصفها الدورة األوىل اليت تُعقد يف
أعقاب مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث) ادلعقود يف كيتو يف تشرين
األوؿ/أكتوبر  ،1026والذي اعتمد رؤساء الدوؿ واحلكومات وغَتىم من الوزراء وادلمثلُت الرفيعي خاللو اخلطة
احلضرية اجلديدة.
 -3وأدىل ببيانات افتتاحية بعد ذلك كل من السيدة سهلة  -وورؾ زاوده ،ادلديرة العامة دلكتب األمم
ادلتحدة يف نَتويب؛ والسيد أنطونيو غوتَتيش ،األمُت العاـ لألمم ادلتحدة  -من خالؿ مقطع فيديو مسجل
مسبقاً؛ والسيد إريك سوذلامي ،ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة (برنامج البيئة)؛ والسيد جواف كلوس،
ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة؛ والسيد بيًت تومسوف ،رئيس اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة؛ والسيد أوىورو
كينياتا رئيس مجهورية كينيا.
 -4وأكدت ادلديرة العامة يف بياهنا أف األمُت العاـ لألمم ادلتحدة مصمم على تغيَت التصورات السائدة عن
القارة األفريقية ،وأف مكتب األمم ادلتحدة يف نَتويب ،الذي يستضيف برنامج البيئة وادلوئل وعلا برنارلا األمم
ادلتحدة الوحيدين اللذاف يتخذاف مركزي عملهما يف جنويب الكرة األرضية ،لديو القدرة واالستعداد لإلسهاـ يف
ذلك التغيَت .وأضافت أف األمُت العاـ حضر الدورة العادية الثامنة والعشرين دلؤسبر االرباد األفريقي ادلعقودة يف
أديس أبابا يف كانوف الثاين/يناير  ،1027بعد بضعة أياـ من تسلمو منصبو ،حيث أعلن تضامنو مع الزعماء
األفارقة واحًتامو ذلم ،وأعرب عن رغبتو يف توخي ادلزيد من ادلرونة وادلساءلة والالمركزية والبساطة يف أسلوب
اضطالع األمم ادلتحدة بأعماذلا.
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 -5وقاؿ ادلدير التنفيذي لربنامج األمم ادلتحدة للبيئة يف خطابو إف مستقبل البشرية حضري وإف نصف
البشرية يعيشوف بالفعل يف ادلدف ،وىو معدؿ يقارب  60يف ادلائة عادلياً ،وقد بلغ حوايل  80يف ادلائة يف أمريكا
الالتينية .وأكد أنو على الرغم من كوف ىذا التطور جديراً بأف ضلتفل بو ،نظراً للصلة الوثيقة بُت التوسع احلضري
واحلد من الفقر ،فإف ادلدف يف مجيع أضلاء العامل حباجة إىل مجلة أمور منها التصدي للتحديات ادلشًتكة ادلتمثلة
يف إقامة مدف أكثر خضرة ،ومحاية ادلتنزىات وتطويرىا ،وإنشاء نظم النقل اجلماعي ،وربسُت إدارة النفايات،
وأضاؼ أف موئل األمم ادلتحدة يقوـ بدور حاسم يف تقدمي ادلساعدة والدعم من أجل بلوغ تلك الغاية .وأشار
إىل أف ادلستثمرين يتطلعوف إىل االقتصاد األخضر ،مؤكداً ترقبهم دلستقبل أكثر اخضراراً .وللتعجيل بالتحرؾ ضلو
ذلك ادلستقبل األكثر اخضراراً ،أكد احلاجة إىل إقامة اقتصاد دائري وتعزيز الشراكات بُت احلكومات واألمم
ادلتحدة والقطاع اخلاص ،وكذلك داخل األمم ادلتحدة ،على النحو الذي طلبو األمُت العاـ.
 -6وأعرب ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة يف خطابو عن عميق امتنانو حلكومة كينيا دلا قدمتو من
دعم متواصل دلوئل األمم ادلتحدة بوصفها البلد ادلضيف ،وقاؿ إف اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت اعتُمدت يف
كيتو يف تشرين األوؿ/أكتوبر  ،1026مهدت الطريق لقفزة ضلو ظلوذج جديد للتوسع احلضري مصمم إلدامة ما
سيًتتب على احلضرنة من ربوالت اجتماعية واقتصادية كبَتة خالؿ العقد ادلقبل ،والسيما يف أفريقيا .وأكد أف
التوسع احلضري أمر ال بد منو ،ويتيح فرصة ال غلوز تفويتها لتحقيق االزدىار والنمو والتنمية ،مع عدـ زبلف
أحد عن الركب ،شريطة أف تدار العملية بشكل سليم ،إذ بإمكاهنا أف تشكل خطراً على السالـ واألمن إف مل
تُدر بشكل سليم .ومضى قائالً إف اخلطة احلضرية اجلديدة ىي بالتايل خطة عملية ادلنحى تشكل إطاراً للتعاوف
من أجل التصدي للتحديات ادلعقدة ادلتمثلة يف التوسع احلضري ادلستداـ ،بسبل منها توفَت فرص العمل اجلديدة
وإتاحة سبل كسب العيش يف ادلدف .بيد أهنا ربديات ال ميكن معاجلتها بصورة منعزلة ،ولذلك تشمل النهج
ادلبتكرة اليت تشجعها اخلطة احلضرية اجلديدة تعزيز مفهوـ احلوار بُت احلكومة ادلركزية واحلكومات احمللية.
 -7وقاؿ إف موئل األمم ادلتحدة يتمتع بتجربة معًتؼ هبا دولياً تزيد على  40سنة يف رلاؿ التوسع
احلضري وادلستوطنات البشرية ،وىو يفخر دبا ميلكو من مزيج القدرات ادلعيارية والتنفيذية اليت تُعترب من أىم
ثرواتو ،وأضاؼ أف ادلوئل يشكل جهة تنسيق عادلية للتوسع احلضري ادلستداـ .ولذلك فهو رلهز سباماً لدعم
إصلاز اخلطة احلضرية اجلديدة وتنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة ،والسيما منها اذلدؼ  22ادلتعلق جب لعل ادلدف
وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ،فضالً عن األىداؼ األخرى اليت
تتضمن عناصر حضرية .وأعرب عن تطلعو إىل العمل مع ادلشاركُت يف االجتماع على وضع مشروع اخلطة
االسًتاتيجية ادلنقحة للفًتة  ،1029-1024كما تطلع إىل ما سيقدمونو من دعم يف تعزيز عمل موئل األمم
ادلتحدة وقدراتو ،هبدؼ سبكينو من االستجابة وربقيق الفعالية وادلساءلة على ضلو أفضل .ورحب يف ذلك السياؽ
بقياـ األمُت العاـ لألمم ادلتحدة بإنشاء الفريق ادلستقل الرفيع ادلستوى ادلكلف بإجراء تقييم قائم على األدلة
للموئل ،دبا يف ذلك صياغة التوصيات الكفيلة بتعزيزه .وأضاؼ قائالً إف أعضاء الفريق سيشهدوف النتائج
التحويلية يف رلاؿ التنمية احلضرية ادلستدامة اليت ربققها برامج موئل األمم ادلتحدة ،دبا يف ذلك النتائج اليت
تتحقق بفضل إشراؾ طائفة واسعة من الشركاء وأصحاب ادلصلحة على الصعيد العادلي ،الذين تطوعوا لإلسهاـ
يف جهود وضع اخلطة احلضرية اجلديدة .وأكد ما أُحرز من تقدـ اجتماعي  -اقتصادي وبيئي ونتائج إغلابية يف
رلاؿ التوسع احلضري ادلستداـ ،من خالؿ ىذه اخليارات الفعالة والتصميمات العالية النوعية وااللتزاـ العاـ.
ولذلك فإف اخلطة احلضرية اجلديدة تشكل أداة حيوية لتخطيط ادلدف ادلستدامة يف مجيع أضلاء العامل وتصميمها
وسبويلها.
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 -8أما رئيس اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة فقد قاؿ يف خطابو إف اخلطة احلضرية اجلديدة العملية ادلنحى،
إذ هتدؼ إىل جعل ادلدف وادلستوطنات البشرية أكثر مشولية وقدرة على الصمود واالستدامة ،ىي تكملة مهمة
خلطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،1030واتفاؽ باريس بشأف تغَت ادلناخ .وأكد أف التمسك باتفاؽ باريس وتنفيذ
أىداؼ التنمية ادلستدامة ميثالف أفضل أمل لتحقيق مستقبل آمن ،إذ يشكالف اخلطة الشاملة لتحقيق استدامة
احلياة البشرية ،وعلا مرتبطاف ارتباطاً وثيقاً بصحة ادلستوطنات احلضرية وحيويتها وجودهتا وصلاحها .وأضاؼ أف
ادلدف أصبح ذلا دور حاسم بصورة متزايدة ،نظراً إلسهامها الكبَت يف االقتصادات الوطنية ويف اجملتمعات العديدة
اليت تنجذب إليها لشىت األسباب ،غَت أف معايَت اإلسكاف وادلرافق الصحية وغَتىا من ادلعايَت فيها تظل دوف
ادلستوى الكايف لتحقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة .وقاؿ إف عدـ تلبية التوقعات قد يؤجج العنف ،الذي كثَتاً ما
تكوف النساء واألطفاؿ أكثر عرضة لو ،بينما تقًتب البشرية أكثر فأكثر من حافة عدـ االستدامة بسبب ما
يصيب البيئة الطبيعية من أضرار نتيجة النبعاثات الكربوف والتلوث واذلدر وسوء التخطيط.
 -9ولذلك فقد أكد أف تركيز الدورة على فرص التنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة ىو قرار مناسب
التوقيت وال بد منو لتحقيق التقدـ ادلشًتؾ .ومضى قائالً إف ادلناسبات ادلقبلة مثل ادلنتدى السنوى الثاين ادلتعدد
أصحاب ادلصلحة ادلعٍت بتسخَت العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أىداؼ التنمية ادلستدامة ،ومؤسبر األمم
ادلتحدة لدعم تنفيذ اذلدؼ  24من أىداؼ التنمية ادلستدامة ،ىي أمثلة إضافية على الفرص الساضلة اليت غلب
اغتنامها إلقامة رلتمعات أكثر استدامة تتسم بالعدالة والشمولية .وأكد ضرورة انتهاز فرصة الرغبة الواضحة يف
التغيَت ،باتباع هنج يقوـ على احلقوؽ ويضع اإلنساف يف بؤرة اىتمامو؛ وتزايد الوعي العاـ على الصعيد العادلي
باإلجراءات التحويلية األساسية اجملسدة يف اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عاـ 1030؛ وازباذ اخلطوات على
الصعيدين الوطٍت والدويل إلتاحة الًتيليونات الالزمة لتمويل ذلك التحوؿ ،دبا يف ذلك هتيئة بيئة مواتية
لالستثمار ادلستداـ وتيسَت ادلشاركة ادلبكرة للقطاع اخلاص يف تنفيذ أىداؼ التنمية ادلستدامة؛ وتعزيز العمل
والتعاوف بُت أصحاب ادلصلحة ادلتعددين ،السيما يف ادلدف؛ واعتماد التكنولوجيا واالبتكار؛ وكفالة كوف األمم
ادلتحدة قادرة على تيسَت االطلراط يف ىذه ادلهمة ودعم البلداف احملتاجة إىل الدعم.
 -20وتوخياً للصاحل العاـ ،حث على دعم ادلقًتحات ادلتوقعة إلصالح األمم ادلتحدة يف رلاالت التنمية
والسالـ واإلدارة ،اليت ال شك يف أهنا ستؤثر على عمل موئل األمم ادلتحدة .وكذلك حث مجيع ادلشاركُت على
ادلشاركة يف االجتماع الرفيع ادلستوى ادلقبل للجمعية العامة ادلقرر عقده يف آب/أغسطس  ،1027لسماع الردود
على ادلقًتحات اليت قدمها األمُت العاـ وفريقو الرفيع ادلستوى خبصوص تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وتعزيز
موئل األمم ادلتحدة .وأكد األعلية الفائقة لتلك ادلناقشات يف كفالة سبكن األمم ادلتحدة من تيسَت ربقيق التقدـ
وحفز التغيَت يف مدف العامل ومستوطناتو البشرية من خالؿ دعمها لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عاـ
 1030اللتُت تربطهما صالت عميقة.
 -22وقاؿ السيد كينياتا يف كلمتو الرئيسية إف الدورة احلالية جمللس اإلدارة تشكل منعطفاً ىاماً بالنسبة دلوئل
األمم ادلتحدة ،لكوهنا الدورة األوىل اليت تُعقد منذ اعتماد خطة عاـ  1030واخلطة احلضرية اجلديدة ،مضيفاً أف
اخلطة احلضرية اجلديدة تشكل منطلقاً الستعراض والية الربنامج ومكانتو داخل منظومة األمم ادلتحدة .ودعا
ادلشاركُت إىل إظهار الروح القيادية الالزمة الغتناـ الفرص ومواجهة التحديات ادلالزمة لتنفيذ اخلطة احلضرية
اجلديدة ،قائالً إف اخلطوة األوىل ىي توجيو رسالة دعم سياسي قوية ،وإف كينيا ،اليت تظل ملتزمة كل االلتزاـ
دبوئل األمم ادلتحدة ،ستعمل بصورة بناءة مع شقيقاهتا يف ىذا الصدد .وأكد أف حقيقة الزيادة ادلتوقعة يف عدد
سكاف ادلناطق احلضرية يف العامل دبا يُقدر بثالثة باليُت ونصف بليوف نسمة حبلوؿ عاـ  ،1050وكوف  90يف
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ادلائة من تلك الزيادة ستحدث يف أفريقيا وآسيا ،ىي مصدر قلق بالغ للجميع .وأضاؼ أف التوسع احلضري يف
كينيا ،اليت يُتوقع أف تنمو عاصمتها إىل  6ماليُت نسمة حبلوؿ عاـ  ،1030قد تأثر بدرجة كبَتة بإنشاء 47
مقاطعة ،وأضاؼ أف حكومات ادلقاطعات اجلديدة ستقوـ بدور حاسم يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على
الصعيد الوطٍت .وقاؿ إف حكومتو ،سبشياً مع خطة عاـ  ،1030تعمل على تعزيز التكامل يف التخطيط واإلدارة
احلضريُت ،إىل جانب استخداـ تكنولوجيا جديدة ومستدامة بيئياً لتشييد ادلساكن وتوفَت مصادر الطاقة اخلضراء
للمستوطنات البشرية.
 -21وأكد أف التعاوف والشراكة واالستعداد لتشاطر الدروس ادلستفادة مع اآلخرين يف ىذه اجملاالت ىي
أمور أساسية لتحقيق النقلة النوعية والرؤية ادلشًتكة للصالت بُت النمو االقتصادي ومستويات ادلعيشة
واالستدامة البيئية ،اجملسدة يف اخلطة احلضرية اجلديدة ،مضيفاً أف اخلطوة األوىل يف رأيو ىي سبكُت موئل األمم
ادلتحدة من العمل كمركز تنسيق دلعاجلة مسائل التوسع احلضري ادلستداـ وادلستوطنات البشرية ،عن طريق تزويده
دبوارد كافية ميكن التنبؤ هبا .وربقيقاً لذلك الغرض ،حث الدوؿ األعضاء األخرى على أف ربذو حذو كينيا اليت
زادت تربعاهتا يف الدورة السابقة جمللس اإلدارة .وقاؿ إف موئل األمم ادلتحدة ،من جانبو ،حباجة إىل إصالح
تنظيمو وىيكلو ،واستحداث اسًتاتيجيات أكثر ابتكاراً لتعبئة ادلوارد .ولذلك فقد رحب بقياـ األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة بتعيُت فريق خرباء رفيع ادلستوى إلجراء تقييم مستقل للربنامج يستند إىل األدلة ،وتطلع إىل النظر يف
توصيات الفريق ،اليت ستساعد على تعزيز فعالية موئل األمم ادلتحدة وكفاءتو وخضوعو للمساءلة يف ازباذ
قراراتو ،وكذلك يف إطار مناقشة تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف االجتماع الرفيع ادلستوى ادلقرر عقده خالؿ
الدورة احلادية والسبعُت للجمعية العامة.
 -23ويف اخلتاـ ،أثٌت على ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة دلا قدمو من مساعلة رئيسية كأمُت عاـ
للموئل الثالث ،وىنأه على صلاح ادلؤسبر مث ودعو يف ضوء انتهاء فًتة واليتو يف العاـ  ،1027وأعلن افتتاح الدورة
السادسة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم ادلتحدة.
 -24ويرد نص كلمة األمُت العاـ يف ادلرفق الثاين ذلذا احملضر.
 -25وعقب اإلدالء بالبيانات االفتتاحية ،قُدِّمت جوائز ادلوئل العادلية للفًتة  .1027-1026وفازت
باجلائزة األوىل مجعية البيت النويب ،اليت نفذت برنارلاً ناجحاً لتطوير السكن ادلالئم يف منطقة الساحل كجزء من
عملها لتوفَت السكن ادليسور التكلفة وادلستداـ ألكرب عدد شلكن من الناس .أما اجلائزة الثانية ففازت هبا
مجعية ’’ما وراء اإلسكاف ( ‘‘)More than Housingوىي مجعية تعاونية سويسرية لإلسكاف توفر ادلساكن
ألشخاص ينتموف إىل طائفة واسعة من اخللفيات ومستويات الدخل ،وقد عملت من خالؿ ذلك أيضاً على
تشجيع روح ادلبادرة والتنظيم الذايت.
باء -

الحضور

ُ -26مثِّلت يف الدورة الدوؿ التالية األعضاء يف رللس اإلدارة[ :يستكمل الحقاً]
ومثِّلت الدوؿ التالية غَت األعضاء يف رللس اإلدارة[ :يستكمل الحقاً]
ُ -27
 -28وشارؾ كذلك مراقبوف لػ ػ ػ [يستكمل الحقاً] لدى موئل األمم ادلتحدة.

ومثلت يف الدورة ىيئات األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة التالية[ :يستكمل الحقاً]
ُ -29
 -10وحضر الدورة أيضاً شلثلوف من ادلنظمات احلكومية الدولية التالية[ :يستكمل الحقاً]
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جيم  -انتخاب أعضاء المكتب
 -12يف اجللسة العامة األوىل للدورة اليت عقدت صباح يوـ االثنُت  8أيار/مايو  ،1027انتخب رللس
اإلدارة أعضاء ادلكتب التالية أماؤىم ذلذه الدورة:
الرئيس:
السيد :فنكايا نايدو )اذلند)
نواب الرئيس:
السيد :فرانز مارى )أدلانيا)
السيد :جيمس مشاريا )كينيا)
[يرشح الحقاً] ()XX
ادلقرر:
السيد :أندريو تشيبيس (االرباد الروسي)
 -11ويف اجللسة العامة الثالثة للمجلس اليت عقدت صباح يوـ الثالثاء  9أيار/مايو  ،1027اتُفق على أف
يتوىل شلثل كولومبيا بصفة مؤقتة منصب نائب الرئيس خالؿ فًتة االجتماع احلايل ،ريثما تنتخب دوؿ أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب نائباً للرئيس.
دال -

وثائق التفويض
 -13عمالً بالفقرة  1من ادلادة  26من النظاـ الداخلي جمللس اإلدارة ،أبلغ ادلكتب اجمللس يف جلستو العامة
اخلامسة ادلعقودة صباح األربعاء  20أيار/مايو ،أنو فحص وثائق التفويض ادلقدَّمة من الوفود احلاضرة يف الدورة
السادسة والعشرين للمجلس ،ووجد أهنا مقدَّمة حسب األصوؿ.

ىاء -

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
 -14ويف اجللسة العامة األوىل ،اليت عقدت صباح يوـ اإلثنُت  8أيار/مايو  ،1027كاف معروضاً على
رللس اإلدارة جدوؿ األعماؿ ادلؤقت للدورة ).(HSP/GC/26/1
 -15وأقر رللس اإلدارة جدوؿ األعماؿ التايل لدورتو السادسة والعشرين:
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

افتتاح الدورة.
انتخاب أعضاء ادلكتب.
وثائق تفويض ادلمثلُت.
إقرار جدوؿ األعماؿ وتنظيم العمل.
أنشطة برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية ،دبا يف ذلك مسائل التنسيق.
استعراض نتائج مؤسبر األمم ادلتحدة لإلسكاف والتنمية احلضرية ادلستدامة (ادلوئل الثالث).
حوار بشأف ادلوضوع الرئيسي اخلاص للدورة السادسة والعشرين جمللس اإلدارة.

5

HSP/GC/26/L.1

 - 8برنامج عمل برنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم ادلتحدة للموئل
وادلستوطنات البشرية لفًتة السنتُت .1029-1028
 - 9جدوؿ األعماؿ ادلؤقت والًتتيبات األخرى للدورة السابعة والعشرين جمللس اإلدارة.
 - 20مسائل أخرى.
 - 22اعتماد تقرير الدورة.
 - 21اختتاـ الدورة.
واو -

تنظيم العمل
 -16أنشأ رللس اإلدارة ،يف جلستو العامة األوىل جلنة جامعة للدورة ،يًتأسها السيد مشاريا (كينيا) ،وأحاؿ
إليها البنود  5و 6و 8و 9من جدوؿ األعماؿ .وغلوز للمجلس النظر يف ادلسائل الناشئة يف إطار البندين 5
و 7ويف بنود أخرى أثناء جلساتو العامة.
 -17وقسمت أعماؿ اجللسات العامة لألياـ الثالثة األوىل للدورة إىل جزأين :جزء رفيع ادلستوى يربز
ادلناقشات العامة اليت يشارؾ فيها الوزراء وادلمثلوف اآلخروف الرفيعو ادلستوى ،يعقد يف اليومُت األوؿ والثاين،
وحوار احلكومات مع السلطات احمللية وشركاء آخرين بشأف ادلوضوع اخلاص للدورة ،ويعقد يف اليوـ الثالث.
 -18أنشأ رللس اإلدارة أيضاً جلنة صياغة للنظر يف مشاريع القرارات ادلقدمة إىل اجمللس .واتفق على أف
تنظر اللجنة اجلامعة أوالً يف مشاريع القرارات اليت توصي هبا جلنة ادلمثلُت الدائمُت ويعرضها يف جلسة عامة
رئيسها ،السيد جيمس كيمونيو (رواندا) ،مث ربيلها اللجنة اجلامعة إىل جلنة الصياغة دلواصلة النظر فيها ،وبعد
ذلك رباؿ ،عقب نظر جلنة الصياغة فيها ،إىل اجمللس عرب اللجنة العتمادىا إف أمكن يف جلسة عامة.
 -19وتُعرض على رللس اإلدارة ،عند النظر يف بنود جدوؿ األعماؿ ،الوثائق ادلدرجة لكل بند يف شروح
جدوؿ أعماؿ الدورة ) (HSP/GC/26/1/Add.1إضافةً إىل قائمة هبذه الوثائق مرتبة حسب البنود
(.)HSP/GC/26/INF/1

زاي -

بيان السياسات العامة للمدير التنفيذي
 -30قاؿ ادلدير التنفيذي عند تقدميو لبياف السياسات العامة إنو يتطلع إىل العمل مع ادلكتب القادـ والدوؿ
األعضاء يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف وقت حاسم بالنسبة دلستقبل موئل األمم ادلتحدة والتوسع احلضري
ادلستداـ يف مجيع أضلاء العامل .وقد أتاحت العملية التحضَتية للموئل الثالث فرصة إلجراء ربليل عميق وثاقب
لتطور التوسع احلضري على مدى األعواـ العشرين السابقة ،شلا كشف عن سرعة وتَتة التوسع احلضري الذي
نتج عنو أف زىاء  60يف ادلائة من سكاف العامل يعيشوف يف ادلدف يف عاـ  .1026وقد انتشل ىذا االذباه مئات
ادلاليُت من الناس من براثن الفقر ،دبا يف ذلك يف الصُت ،حيث دفعت عملية التصنيع والتوسع احلضري
ادلزدوجة النمو واالبتكار وإغلاد فرص العمل .ودبا أف معظم النمو احلضري ػلدث حالياً يف البلداف النامية فإف
من ادلتوقع أف تقود أفريقيا ،وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،معدؿ التوسع احلضري يف العشرين سنة
ادلقبلة.
 -32ويف الفًتة ادلفضية إىل ادلوئل الثالث ،أعد موئل األمم ادلتحدة عينة عادلية شلثلة للمدف-دراسة لػ 100
مدينة يف مجيع أضلاء العامل يزيد سكاف كل واحدة منها عن  200 000نسمة .وأظهر ربليل مفصل للعينة أف
استهالؾ األراضي من أجل التوسع احلضري يفوؽ ظلو سكاف احلضر ،شلا يؤدي إىل زحف حضري عشوائي غَت
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مقيد واطلفاض يف الكثافة السكانية احلضرية لكل منطقة حضرية .وىذا االذباه ميثل ربدياً للتوسع احلضري
ادلستداـ نظراً ألنو يزيد تكاليف اخلدمات للفرد مع ما يًتتب على ذلك من أثر على االستدامة االقتصادية
احلضرية ،ويؤدي أيضاً إىل زيادة استهالؾ الطاقة ،شلا يؤثر على االستدامة البيئية؛ ويؤدي إىل تشتيت السكاف يف
أحياء معزولة ،شلا يقوض االستدامة االجتماعية .إضافةً إىل ذلك فإف اطلفاض التخطيط والتصميم احلضريُت
ادلالئمُت يف ادلدف األسرع ظلواً أدى إىل زيادة يف ادلستوطنات غَت الرمية وادلناطق العشوائية .عالوةً على ذلك
فإف قطاعات كبَتة من السكاف ،يف البلداف ادلتقدمة النمو والنامية على حد سواء ،تفتقر إىل السكن ادلالئم
وادليسور التكلفة ،شلا أدى إىل زيادة عدـ ادلساواة يف ادلناطق احلضرية وأثر تأثَتاً سلبياً على الرفاه العاـ للشعوب،
وىو أمر يهدد التماسك االجتماعي يف ادلدف وادلستوطنات البشرية.
 -31وجرى التأكيد على العالقة بُت التوسع احلضري العايل اجلودة والتنمية ،يف الوثيقة اخلتامية دلؤسبر األمم
ادلتحدة للتنمية ادلستدامة ،ادلعنونة ’’ادلستقبل الذي نصبو إليو‘‘ وخطة التنمية ادلستدامة لعاـ  ،1030وال سيما
اذلدؼ  22من أىداؼ التنمية ادلستدامة ،ادلتعلق جبعل ادلدف وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة
على الصمود ومستدامة .وكشف ربليل حديث دلساعلة التوسع احلضري يف زيادة الرخاء عن أف التحوؿ ضلو
اقتصاد ما بعد صناعي قطاعي خدمي مستمد من القيمة االقتصادية اجلوىرية ،وبالتايل زيادة الثروة ،اليت تولدت
يف ادلدف نتيجة القتصادات التكتل .أما خبصوص العالقة بُت التوسع احلضري وتغَت ادلناخ فإف ارتفاع معدؿ
استهالؾ الوقود األحفوري يف ادلدف نتيجةً للتوسع احلضري ميثل ربدياً بيئياً كبَتاً يف العديد من أضلاء العامل ،شلا
يتطلب التزاماً قوياً بإزالة انبعاثات الكربوف من نظم الطاقة يف مجيع أضلاء العامل.
 -33وتشتمل اخلطة احلضرية اجلديدة على دروس مستفادة من األزمات احلضرية والسبل اليت ميكن من
خالذلا التغلب على ىذه األزمات ،وىي تدعو إىل االلتزاـ بثالثة رلاالت تركيز :التشريعات واألراضي واحلوكمة
يف ادلناطق احلضرية؛ والتخطيط والتصميم احلضرياف؛ واالقتصاد احلضري وسبويل البلديات .كذلك تدعو اخلطة
إىل تعاوف قوي بُت احلكومات على ادلستوى ادلركزي ودوف الوطٍت واحمللي ،واستخداـ السياسات احلضرية
الوطنية.
مسرعة للتنمية ومصدراً ذاتياً
 -34وقد جرى االعًتاؼ بالتوسع احلضري على أنو عملية مولدة للقيمة ،وأداة ِّ
للثروة يف خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية .ونتيجةً لذلك فإف بعض
الدوؿ األعضاء طلبت إىل موئل األمم ادلتحدة تقدمي دعم تقٍت لتسريع العمليات الفنية لتحسُت ادلناطق احلضرية
فيها ،ويعكف موئل األمم ادلتحدة على استكشاؼ روابط ثالثية مع ادلصارؼ اإلظلائية وادلدف لتطوير أساليب
مبتكرة لتمويل التوسع احلضري ادلستداـ .وينفذ موئل األمم ادلتحدة ،كجزء من اسًتاتيجياتو ،اخلطة االسًتاتيجية
للفًتة  1029-1024مع الًتكيز على أساسيات التوسع احلضري من أجل ربسُت تلبية احتياجات الدوؿ
األعضاء وادلدف يف أضلاء العامل .وتوفر اخلطة االسًتاتيجية ،اليت تشتمل على سبعة برامج فرعية ومخسة مكاتب
إقليمية وأربعة رلاالت ذات أولوية وأربع قضايا شاملة  -ىي الشؤوف اجلنسانية والشباب وتغَت ادلناخ وحقوؽ
اإلنساف  -آليةً فعالة ومرنة ضلو زبصيص ادلوارد للمشاريع بصورة فعالة ،واالستفادة من أوجو التآزر وكسر العزلة
التنظيمية ،وتعزيز التنسيق بُت األنشطة ادلعيارية والتنفيذية.
 -35ويف اخلتاـَّ ،
شدد على اجلهود الكبَتة اليت بذذلا موئل األمم ادلتحدة خلفض التكاليف وزيادة الكفاءة
وتعزيز اإلنتاجية يف الربنامج ،ووجو االنتباه إىل زيادة الطلب من الدوؿ األعضاء على دعم موئل األمم ادلتحدة
وكذلك االطلفاض الكبَت يف ادلساعلات غَت ادلخصصة يف فًتة السنتُت احلالية  .1027-1026وأضاؼ أف
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تعزيز موئل األمم ادلتحدة ىو أمر أساسي لتحقيق طموحات اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عاـ  ،1030ودعا
الدوؿ األعضاء إىل دعم الربنامج ،وال سيما من خالؿ زيادة كبَتة يف ادلساعلات غَت ادلخصصة.
حاء-

الفريق العامل المعني بالبرنامج والميزانية
 -36قدمت السيدة جوليا باتاكي (رومانيا) ،رئيسة الفريق العامل ادلعٍت بالربنامج وادليزانية الذي أنشأتو جلنة
ادلمثلُت الدائمُت ،دبوجب القرار ،7/15من أجل تعزيز الدور الرقايب جملالس إدارة موئل األمم ادلتحدة ،تقريراً عن
األعماؿ اليت اضطلع هبا الفريق على صعيد إصلاز واليتو وأبرزت النتائج البناءة اليت حققها الفريق والتحديات اليت
واجهها والتوصيات الصادرة عنو.
 -37وفيما يتعلق بالنتائج ،قالت إف الفريق العامل َّ
مكن ،من بُت أمور أخرى ،من التفاعل بوتَتة أكرب
وأكثر مباشرًة مع األمانة؛ وعزز زيادة تدفق ادلعلومات يف اذباىُت ،وال سيما بشأف اجلوانب التشغيلية وادلالية
للربنامج؛ َّ
ومكن الدوؿ األعضاء من اكتساب فهم أكرب لعمليات األمانة وإجراءاهتا وتقاريرىا ،شلا أدى إىل تعزيز
التعاوف والتفاىم ادلتبادؿ.
 -38واسًتعت االنتباه إىل ربديات من بينها حقيقة أف عدـ االنتظاـ النسيب لالجتماعات وفر للدوؿ
األعضاء عملية رقابة رلزأة؛ وأنو كانت ىناؾ متابعة غَت كافية لتنفيذ التوصيات واإلبالغ عنو؛ وأنو مل غلري
تقاسم ادلعلومات على نطاؽ واسع ويف الوقت ادلناسب مع مجيع الدوؿ األعضاء ،وذلك من مجلة حقائق
أخرى.
 -39واستجابةً لتلك التحديات وغَتىا ،أوصى الفريق بتمديد واليتو إىل فًتة السنتُت ادلقبلة؛ والنظر يف عقد
اجتماعات أكثر انتظاماً لضماف الرصد ادلستمر؛ وطلب إنشاء عملية دلتابعة وتنفيذ توصياتو؛ والطلب إىل
األمانة أف ربسن ،من جانبها ،نوعية ادلعلومات ادلستكملة والتقارير وغَتىا من الوثائق اليت تقدـ إىل الدوؿ
األعضاء ،وتوقيت تقدميها.

طاء -

عمل اللجنة الجامعة (البنود  5و 6و 8و 9من جدول األعمال)
 -40ترأس اللجنة اجلامعة اليت أنشأىا رللس اإلدارة يف جلستو العامة األوىل ،السيد مشاريا (كينيا) وىو
أحد النواب الثالثة لرئيس اجمللس .ويف اجللسة األوىل ،اليت عقدت بعد ظهر يوـ االثنُت  8أيار/مايو ،1027
أبلغ الرئيس اللجنة بأهنا ستنظر يف بنود جدوؿ األعماؿ  5و 6و 8و.9

[ -42يستكمل الحقاً]
ياء -

عمل لجنة الصياغة واعتماد القرارات

[ -41يستكمل الحقاً]

ثانياً  -الجزء الرفيع المستوى والحوار بشأن الموضوع الرئيسي الخاص للدورة السادسة والعشرين
لمجلس اإلدارة (البنود  5و 6و 7و 8من جدول األعمال)
ألف-

الجزء الرفيع المستوى
 -43تناوؿ رللس اإلدارة بالبحث البنود  8-5من جدوؿ األعماؿ يف جلستو العامة الثانية ،اليت عقدت
بعد ظهر يوـ االثنُت 8 ،أيار/مايو  ،1027حيث شرع يف ادلناقشات العامة الرفيعة ادلستوى بشأف تلك البنود.
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وتواصلت ادلناقشات العامة خالؿ اجللستُت الثالثة والرابعة للمجلس يوـ الثالثاء  9أيار/مايو  .1027ويرد
موجز ادلناقشات العامة ادلقدـ من الرئيس يف ادلرفق الثالث ذلذا احملضر.
باء-

الحوار بشأن الموضوع الرئيسي الخاص للدورة السادسة والعشرين
 -44يف اجللستُت العامتُت اخلامسة والسادسة للمجلس اللتُت عقدتا يوـ األربعاء  20أيار/مايو ،1027
نظم رللس اإلدارة حواراً عن ادلوضوع الرئيسي اخلاص للدورة ”فرص التنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة‘‘،
يف إطار البند  7من جدوؿ األعماؿ .وتألف احلوار من جلسة افتتاحية تلتها ثالث جلسات تناولت ادلواضيع
الفرعية للحوار ،على النحو التايل( :أ) ادلوضوع الفرعي  :2تعزيز فرص احلصوؿ على السكن الالئق وادلستداـ؛
(ب) ادلوضوع الفرعي  :1التخطيط ادلتكامل للمستوطنات البشرية من أجل التوسع احلضري ادلستداـ؛
و(ج) ادلوضوع الفرعي  :3أوجو التآزر والتمويل من أجل التوسع احلضري ادلستداـ .وسبيزت جلسات ادلناقشات
بوجود مدير للحوار وفريق من ادلتكلمُت وعروض من ادلشاركُت يف حلقة النقاش وتعليقات من احلضور وردود
أفعاؿ من ادلشاركُت يف حلقة النقاش .ويرد ملخص للحوار يف ادلرفق الرابع ذلذا احملضر.

ثالثاً-

رابعاً-

جدول األعمال المؤقت والترتيبات األخرى للدورة السابعة والعشرين لمجلس اإلدارة (البند  9من
جدول األعمال)
[ -45يستكمل الحقاً]

مسائل أخرى (البند  11من جدول األعمال)

[ -46يستكمل الحقاً]

خامساً -اعتماد تقرير الدورة (البند  11من جدول األعمال)
[ -47يستكمل الحقاً]

سادساً -اختتام الدورة (البند  11من جدول األعمال)
[ -48يستكمل الحقاً]
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المرفق األول
القرارات والمقررات التي اتخذىا مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
في دورتو السادسة والعشرين
[تستكمل الحقاً]
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المرفق الثاني
رسالة موجهة من األمين العام لألمم المتحدة إلى مجلس إدارة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية في دورتو السادسة والعشرين
أود التوجو بالشكر جلميع ادلشاركُت يف رللس إدارة موئل األمم ادلتحدة ،على التزامكم بالسعي إىل
مستقبل أكثر استدامة.
إننا نعيش يف قرف يشهد ظلواً حضرياً غَت مسبوؽ .فللمرة األوىل يف التاريخ أصبحت ادلدف موطناً ألكثر
من نصف البشرية .وحبلوؿ سنة  ،1050سيكوف اثناف من بُت كل ثالثة من سكاف األرض مقيمُت يف مناطق
حضرية.
وإين أرحب بًتكيزكم على تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت من شأهنا أف تشجع على ظهور مدف أكثر
مراعاة للبيئة ونظافة وأمناً ومشولية.
وإف انتهاج النهج السليمة ميكن أف ذبعل من التوسع احلضري حالً دلشاكل من قبيل الالمساواة ،والركود
االقتصادي ،وتغَت ادلناخ ،وسلاطر الكوارث.
ادلناخ.

ومن شأف ذلك أف يعزز التقدـ احملرز يف رلاؿ ربقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة واتفاؽ باريس بشأف تغَت

ومن أجل ربقيق حياة كرمية للجميع ،فإننا ضلتاج إىل مدف خالية من اجلرمية والتلوث والفقر ،مدف ُػلتفى
فيها بالتنوع ويشد أطرافها نسيج اجتماعي قوي.
وسنعمل مع رللس اإلدارة على تعزيز قدرات موئل األمم ادلتحدة لدعم البلداف يف ربقيق ىذه الرؤية.
شكراً لكم.
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المرفق الثالث
موجز أعده الرئيس عن المناقشة الرفيعة المستوى
أعرب كثَت من ادلمثلُت عن التزامهم بأىداؼ موئل األمم ادلتحدة ،وعن شكرىم للمنظمة على
-2
مساعدهتا إياىم يف العمل على ربقيق األىداؼ الوطنية فيما يتعلق بادلدف وغَتىا من ادلستوطنات البشرية .وكاف
ىناؾ تقدير واسع النطاؽ دلا أبداه ادلدير التنفيذي دلوئل األمم ادلتحدة السيد جواف كلوس ،ونائبتو السيدة أيسا
كَتابو كاسَتا من التزاـ وما قدماه من إسهاـ يف جدوؿ األعماؿ احلضري العادلي ،وتقدـ إليهما الكثَتوف بأطيب
األماين دبناسبة مغادرهتما الوشيكة دلوئل األمم ادلتحدة.
وقاؿ عدة شلثلُت إف موضوع االجتماع  -أي ’’فرص للتنفيذ الفعاؿ للخطة احلضرية اجلديدة‘‘–
-1
مناسب وصائب للحفاظ على االلتزاـ الذي أبدي خالؿ مؤسبر األمم ادلتحدة ادلعٍت باإلسكاف والتنمية احلضرية
ادلستدامة (ادلوئل الثالث) الذي عقد يف كيتو يف تشرين األوؿ/أكتوبر  ،1026كما أعربوا عن تأييدىم للمواضيع
الفرعية الثالثة ادلتعلقة بتعزيز فرص احلصوؿ على سكن مالئم ومستداـ ،والتخطيط ادلتكامل للمستوطنات
البشرية من أجل التوسع احلضري ادلستداـ ،وأوجو التآزر والتمويل من أجل التوسع احلضري ادلستداـ.
وحدد العديد من ادلمثلُت أىدافهم وتطلعاهتم خبصوص ادلستوطنات البشرية ،وذلك على مجيع
-3
ادلستويات من احمللي إىل العادلي ،واعًتفوا بالدور الذي يقوـ بو التوسع احلضري ادلستداـ يف عملية التحوؿ
االجتماعي  -االقتصادي .وكاف ىناؾ اتفاؽ على ضرورة إدارة ادلدف بشكل جيد ،عرب اعتماد هنج شامل يكفل
ادلواءمة بُت سلتلف فروع التنمية احلضرية .فادلدف ينبغي ذلا أف تكوف شاملة للجميع ،وأف تستوعب مجيع
سكاهنا ،دبن فيهم ادلهمشوف وأولئك الذين يعانوف من اذلشاشة ،وأف تتيح للجميع فرص ربقيق إمكاناهتم؛
وينبغي ذلا أف تكوف آمنة ومأمونة؛ وأف تستخدـ الطاقة بكفاءة وأف تكوف مراعية للبيئة؛ وينبغي ذلا أف توفر
التسهيالت وإمكانيات التواصل ،عن طريق إقامة نظم نقل عمومية جيدة التخطيط ومتماسكة؛ وينبغي ذلا أف
تكوف مستدامة بيئياً ،وأف توفر مساحات مفتوحة مناسبة للًتفيو؛ كما ينبغي ذلا أف تكفل توفَت اخلدمات العامة
على ضلو مالئم .وقاؿ العديد من ادلمثلُت إف اإلسكاف يستحق اىتماماً خاصاً بالنظر إىل وجوده ادلهيمن يف
اجملاؿ احلضري ،وكذلك حاجة اإلنساف األساسية وحقو يف مسكن ذي نوعية جيدة ويف ادلتناوؿ مادياً ،مع
ضماف أمن احليازة .كما سلط العديد من ادلمثلُت الضوء على دور ادلدف بوصفها زلركاً للتنمية االقتصادية
واالجتماعية الوطنية ،وشددوا على ضرورة انتهاج سياسات واسًتاتيجيات سبكنها من االضطالع هبذا الدور ،دبا
يف ذلك اعتماد التعليم والتدريب الذي يوفر للمواطنُت ادلهارات الالزمة لإلسهاـ يف ثروة ادلدينة ورفاىها .وأكد
ادلشاركوف أف بلوغ تلك األىداؼ مجيعها يتطلب حوكمة فعالة تعزز النهج التعاونية والشاملة للجميع اليت تراعي
ضرورات اإلنصاؼ وحقوؽ اإلنساف وادلساواة بُت اجلنسُت ،وتدعم احللوؿ ادلبتكرة للتحديات احلضرية ادللحة.
وأخَتاً ،أشاروا إىل احلاجة ادللحة إىل آليات وىياكل مؤسسية ذات كفاءة لكفالة عمل ادلدف وادلستوطنات
البشرية على ضلو سليم ،دبا يتمشى مع ما وضع من السياسات واالسًتاتيجيات.
وقد اتفقت اآلراء على وجود رلموعة متنوعة من التحديات أماـ ربقيق تلك األىداؼ والتطلعات.
-4
فال تزاؿ ىناؾ أعداد كبَتة ومتزايدة من سكاف احلضر الذين يعيشوف يف األحياء الفقَتة وادلستوطنات العشوائية،
كما أف خطط التنمية احلضرية يعوقها نقص التمويل واالفتقار إىل ادلوارد .وقد اكتست بعض ادلشاكل أعلية
متزايدة يف السنوات األخَتة ،دبا يف ذلك تدفقات ادلهاجرين والالجئُت وادلشردين ،والتهديد الذي يشكلو
النشاط اإلرىايب ،وتدمَت ادلستوطنات البشرية بسبب النزاعات ادلسلحة ،وىي كلها أمور هتدد االستقرار
واحلوكمة وتعوؽ توفَت اخلدمات .وقد تفاقمت مجيع التحديات اليت تواجو ادلستوطنات احلضرية ،وذلك من جراء
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سرعة التوسع احلضري الذي تشهده البلداف النامية على وجو اخلصوص ،واذلجرة من الريف إىل ادلدف وما يًتتب
عليها من تضخم يف عدد سكاف ادلناطق احلضرية .ويف ىذه الظروؼ ،فإف توفَت سكن الئق وبأسعار معقولة
يشكل ربدياً كبَتاً جداً .وقد مشلت ادلشاكل األخرى اليت شدد عليها ادلمثلوف االزدحاـ والتلوث وتدىور البيئة
والفقر والضغط الكبَت على اخلدمات وادلرافق احلضرية .ويضاؼ إىل ذلك النقص يف القدرات وادلوارد الالزمة
على مجيع ادلستويات احلكومية للتصدي للتحديات اليت تواجو ادلدف وادلستوطنات األخرى يف كثَت من األحياف.
وقاؿ عدد من ادلمثلُت إف التقدـ احملرز يف رلاؿ ادلستوطنات البشرية يف سياؽ االتفاقات الدولية
-5
األخَتة ،اليت تبنت اخلطة احلضرية ،يندرج ضمن اإلطار األوسع للتنمية ادلستدامة ،وأقروا بالًتابط بُت مجيع
جوانب التقدـ االجتماعي واالقتصادي والبيئي .ومشلت تلك االتفاقات خطة التنمية ادلستدامة لعاـ ،1030
وأىدافها وغاياهتا ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة ،واتفاؽ باريس بشأف تغَت ادلناخ ،وخطة عمل أديس أبابا الصادرة
عن ادلؤسبر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،وإطار سنداي للحد من سلاطر الكوارث للفًتة .1030-1025
وأضافوا مؤكدين على األعلية اخلاصة للهدؼ  22من أىداؼ التنمية ادلستدامة ادلتمثل يف جعل ادلدف
وادلستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة ،وىو ىدؼ يرتبط ارتباطاً وثيقاً
باخلطة احلضرية اجلديدة ادلعتمدة يف ادلوئل الثالث ،ويتطلب أف يوفر موئل األمم ادلتحدة دعماً فعاالً للدوؿ
األعضاء من أجل تنفيذه ورصده واإلبالغ عنو .وقاؿ أحد ادلمثلُت إف ربقيق اذلدؼ  22من أىداؼ التنمية
ادلستدامة سيقتضي تنظيماً وتنسيقاً جيداً ،كما يقتضي إشراؾ طائفة واسعة من أصحاب ادلصلحة على الصعد
احمللي والوطٍت واإلقليمي والدويل.
وأبرز عدد من ادلمثلُت اإلجراءات الالزـ ازباذىا على ادلستوى اإلقليمي لدعم التنفيذ الوطٍت
-6
لإلجراءات ادلتخذة يف رلاؿ ادلستوطنات البشرية .فعلى سبيل ادلثاؿ يتناوؿ ادلؤسبر الوزاري آلسيا واحمليط اذلادئ
بشأف اإلسكاف والتنمية احلضرية التوسع احلضري السريع يف ادلنطقة وتعزيز التعاوف بُت بلداف اجلنوب؛ وميثل
ادلنتدى الوزاري العريب لإلسكاف والتنمية احلضرية آلية استشارية لتعزيز السياسات واالسًتاتيجيات ادلعتمدة يف
رلاؿ اإلسكاف من أجل التنمية احلضرية ادلستدامة يف البلداف العربية ،ربت رعاية جامعة الدوؿ العربية ،وأضافوا
أف ارباد البحر األبيض ادلتوسط دعم مخسة مشاريع رئيسة يف رلاؿ التنمية احلضرية ادلستدامة يف بلداف سلتارة يف
حوض البحر األبيض ادلتوسط ،كما وافقت اللجنة االقتصادية األوربية ،يف تشرين األوؿ/أكتوبر  ،1025على
ميثاؽ جنيف ادلتعلق باإلسكاف ادلستداـ ،من أجل ربسُت استدامة اإلسكاف ،عن طريق وضع سياسات وازباذ
إجراءات فعالة على مجيع ادلستويات ،مدعومة بالتعاوف الدويل.
وساد اتفاؽ عاـ على أعلية ادلوئل الثالث ونتائجو ،والسيما اخلطة احلضرية اجلديدة ،اليت يُنظر إليها
-7
كم لعلم رئيسي يف تاريخ اجلهود اليت تُبذؿ لتحسُت البيئة احلضرية ،وإطار مهم للتدابَت اليت ستُتخذ بشأف
ادلستوطنات البشرية خالؿ العقود القادمة ،ولتعزيز هنج متكامل وشامل لعدة قطاعات .وصرح العديد من
ادلمثلُت بأف بلداهنم تُشاطر رؤية اخلطة احلضرية اجلديدة .وأضاؼ أحدىم أف ىذه ادلبادرة ستُساعد الدوؿ
األعضاء على زيادة فرص احلصوؿ على ادلأوى الالئق .واحلد من أوجو الالمساواة وتشجيع النمو االقتصادي
ادلستداـ والشامل وربقيق ادلساواة بُت اجلنسُت وربسُت صحة اإلنساف ورفاىو وتعزيز القدرة على الصمود ومحاية
البيئة .وصرح شلثل آخر بأف اخلطة احلضرية اجلديدة تشكل اخلطوة األوىل ضلو ربسُت طرائق زبطيط وحوكمة
ادلناطق احلضرية بصورة موجهة ضلو الشمولية االجتماعية واحلد من الفقر يف ادلناطق احلضرية ،وضلو االستدامة
البيئية والتنمية احلضرية ذات القدرة على الصمود .وأبرز العديد من ادلمثلُت الصالت القوية بُت اخلطة احلضرية
اجلديدة وخطة العاـ  ،1030اليت تكمل الطابع الكلي والشامل لعدة قطاعات ألىداؼ التنمية ادلستدامة .وقاؿ
أحد ادلمثلُت إف اخلطة احلضرية اجلديدة قد تُرمجت إىل اللغة احمللية يف بلده بغية تيسَت االطالع عليها.
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وساد االتفاؽ بأنو ال ميكن ربقيق أىداؼ اخلطة احلضرية اجلديدة إال من خالؿ تدابَت فعالة يتخذىا
-8
موئل األمم ادلتحدة بالتعاوف مع مجيع أصحاب ادلصلحة ومن بينهم اجلهات الفاعلة احلكومية وغَت احلكومية،
على أف تدعمها اإلرادة السياسية من جانب مقرري السياسات وصانعي القرارات .ووجو أحد ادلمثلُت االىتماـ
إىل ضرورة التنسيق بُت البلداف والقطاعات وكذلك تعزيز أوجو التآزر ضمن منظومة األمم ادلتحدة يف تنفيذ
اخلطة .وشدد عدد من ادلمثلُت على احلاجة إىل موارد كافية لتحقيق اخلطة ربقيقاً كامالً ،وشدد عدد من
ادلمثلُت على احلاجة إىل إضفاء الصفة احمللية على اخلطة ،حبيث يأيت تطبيقها متمشياً مع الظروؼ الوطنية
واحمللية ،وأعرب ادلشاركوف عن دعمهم للمبدأ األساسي للخطة الذي يتمثل يف عدـ إعلاؿ أي أحد يف اجلهود
اليت تُبذؿ للقضاء على الفقر جبميع أشكالو وأبعاده ،وربسُت عملية إشراؾ مجيع أصحاب ادلصلحة يف تنفيذ
اخلطة دبا يف ذلك الشباب والنساء والفئات الضعيفة .وأشاد أحد ادلمثلُت باالعًتاؼ باليوـ العادلي للمدف بصفتو
مبادرة من ادلبادرات الرامية إىل دعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة .وصرح عدد من ادلمثلُت بأف الدورة التاسعة
ادلقبلة للمنتدى احلضري العادلي ادلقرر عقدىا يف كواالدلبور يف شباط /فرباير  ،1028واليت ستجمع بُت سلتلف
اخلربات العادلية يف مجيع جوانب االستيطاف احلضري ،ستتيح فرصة كربى لتقييم التنفيذ ادلبكر للخطة احلضرية
ُ
اجلديدة وذلك من أجل ربديد اجلهود ادلستقبلية الرامية إىل التغلب على التحديات اليت يواجهها الكوكب يف
رلاؿ ادلستوطنات احلضرية .
وأبرز كثَت من ادلمثلُت اجلهود اليت تبذذلا البلداف حالياً حلل القضايا احلضرية ولتحقيق ربسينات يف
-9
مجيع جوانب احلياة داخل ادلدف الكربى والصغرى .وأشار بعضهم إىل دور السياسات احلضرية الوطنية يف
استمرار ىذه اجلهود .وقاؿ عدد منهم إف الالمركزية ونقل ادلسؤوليات إىل السلطات احمللية قد ساعدا على
التطبيق احمللي للخطة احلضرية واخلروج حبلوؿ ُمصممة خصيصاً دلواجهة التحديات احمللية .وقد أثبت اتباع هنج
متكامل يشمل مجيع أصحاب ادلصلحة ،دبا يف ذلك اجملتمعات احمللية ومنظمات اجملتمع ادلدين وادلنظمات غَت
سن التشريعات الداعمة والتدابَت
احلكومية ،فعاليتو يف حشد ادلوارد واخلربات .وربدث الكثَت من ادلمثلُت عن ِّ
التنظيمية والسياسات واالسًتاتيجيات اليت ساعدت على صياغة وتنفيذ التدابَت يف رلاالت النمو احلضري
ادلخطط ،ومشاريع اإلسكاف وربسُت أحواؿ ادلستوطنات العشوائية ،ومنع نشوء األحياء الفقَتة والتمدد احلضري
العشوائي ،وتنفيذ مشاريع اإلسكاف االجتماعية ،واالستثمار يف البٌت التحتية وحشد ادلوارد ومحاية البيئة .ونوىوا
بأف إدرار الدخل لتمويل توفَت اخلدمات األساسية قد اعتُرب ربدياً خاصاً ،مع إشارة بعضهم إىل الشراكة بُت
القطاعُت العاـ واخلاص بصفتها هنجاً إغلابياً .ومت اإلقرار بدور الشركاء واجلهات ادلاضلة يف دعم صياغة
السياسات والربامج الوطنية للتنمية احلضرية ادلستدامة .وقاؿ أحد ادلمثلُت إف تطبيق إطار تطوير مكاين يف بلده
قد أثبت أنو أداة مفيدة الزباذ قرارات استثمارية صائبة يف رلاؿ تطوير ادلساحات ،وأنو غلري اآلف تفعيل
صندوؽ لتطوير اإلسكاف ،وذلك للمساعدة على حشد التمويل ادلنخفض الفائدة لضماف إنشاء مساكن تكوف
يف متناوؿ رلموعات الدخل ادلستهدفة .وشرح أحد ادلمثلُت كيف أنشئت سلطة لتمويل الطرؽ بالتعاوف مع
القطاع اخلاص واجملتمع ادلدين والشركاء يف التنمية .وأضاؼ شلثل آخر أف بلده أصدر ميثاقاً للمواطن للمساعدة
على وصوؿ اخلدمات األساسية إىل مجيع السكاف .وشدد أحد ادلمثلُت على أعلية تقدمي الدعم إىل البلداف
للمساعدة على إعادة البناء يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع .وشدد شلثل آخر على أعلية احلفاظ على ىوية ثقافية
للمستوطنات ،وذلك عن طريق التحديث ادلتفهم للظروؼ .وأخَتاً ،أشار أحد ادلمثلُت إىل أف بلده أصدر وثيقة
بشأف السياسات ادلعمارية تشكل توجيهاً بشأف سلتلف ظلاذج تطوير ادلسكن.
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 -20وأبرز عدد من ادلمثلُت احلاجة إىل الدعم ادلايل الكايف وأشكاؿ الدعم األخرى من أجل ربقيق
األىداؼ الوطنية للتنمية احلضرية ادلستدامة ،وخباصة يف البلداف النامية .وحث شلثل آخر موئل األمم ادلتحدة
على أف ػلسن أيضاً أحواؿ اإلسكاف لسكاف األرياؼ ،مشَتاً إىل مبدأ ”توفَت ادلرافق احلضرية يف ادلناطق
الريفية“ الذي بدأ العمل بو يف اذلند .وأبرز أحد ادلمثلُت أف معظم ادلشردين داخلياً يأتوف من ادلناطق الريفية.
وشدد البعض على أف مبدأ ادلسؤولية ادلشًتكة وإف كانت متباينة غلب أف ميثل األساس للمساعدات الدولية.
وأف تبادؿ أفضل ادلمارسات وادلعارؼ ونقل التكنولوجيا والتعاوف فيما بُت بلداف اجلنوب ،واالستثمار يف
البحوث العلمية وبناء القدرات يُقًتح األخذ هبا مجيعاً كوسيلة دلساعدة البلداف على ربقيق أىدافها الوطنية.
وأكد أحد ادلمثلُت أف عدـ توافر ادلوارد الكافية وادلنتظمة لدعم أعماؿ موئل األمم ادلتحدة يُثَت قلقاً كبَتاً ،وعلى
األخص تضاؤؿ كميات التمويالت غَت ادلخصصة ،األمر الذي يُضعف قدرة ادلنظمة على تنفيذ واليتها .وأكد
شلثل آخر وىو يتحدث باسم رلموعة من البلداف على أعلية توفَت ادلوارد ادلالية والبشرية دلوئل األمم ادلتحدة ،مع
حث ىذه ادلنظمة على معاجلة جوانب الضعف فيها من خالؿ اتباع هنج ُمستنَت.
 -22وأعلن بعض ادلمثلُت عن رعايتهم أو دعمهم للقرارات ادلعروضة على رللس اإلدارة أثناء الدورة اجلارية.
وحث أحد ادلمثلُت على أف يقلل ادلشاركوف من عدد القرارات اليت خبصوص والية موئل األمم ادلتحدة وأىداؼ
اخلطة احلضرية اجلديدة ،مع تفادي تسييس مشاريع القرارات.
 -21وفيما يتعلق بسبل مضي موئل األمم ادلتحدة قدماً ،رحب عدد من ادلمثلُت بتقييم ادلنظمة ادلستقل
القائم على األدلة على النحو ادلطلوب يف اخلطة احلضرية اجلديدة .وأكد أحد ادلمثلُت أعلية التقييم ادلستقل
بوصفو عنصراً أساسياً من عناصر العملية .وقاؿ شلثل آخر متكلماً باسم رلموعة من البلداف إف ادلساعلات
الواردة من جلنة ادلمثلُت الدائمُت لدى موئل األمم ادلتحدة وادلوجودة يف نَتويب ينبغي أف توىل األعلية لكوف
نَتويب ادلقر الرئيسي دلوئل األمم ادلتحدة .وباإلضافة إىل ذلك قاؿ إنو ينبغي جمللس اإلدارة ،عند نظره يف برنامج
عمل ادلنظمة لفًتة السنتُت ،أف يكفل ادلراعاة الكاملة دلصاحل وأولويات البلداف النامية وأقل البلداف ظلواً .وأشار
شلثل آخر إىل أف الطلب الوارد يف اخلطة احلضرية اجلديدة بأف تتضمن نتائج التقييم توصيات هتدؼ إىل زيادة
فعالية موئل األمم ادلتحدة وكفاءتو ومساءلتو والرقابة عليو ،قد أتت يف الوقت ادلناسب وىى ذات أعلية كبَتة
لتحسُت ىيكل احلوكمة والقدرات ادلالية للربنامج .وأبرز شلثلو كيانات أخرى تابعة لألمم ادلتحدة الفرص اليت
يوفرىا التوسع احلضري ،على سبيل ادلثاؿ يف إغلاد حيز لألسواؽ ،وربسُت إمكانات االتصاؿ ،والتصدي
للسلوؾ اخلطر وادلشاكل االجتماعية يف ادلستوطنات العشوائية ،وتشجيع التحوؿ الصناعي الشامل للجميع.
 -23وشدد عدد من ادلمثلُت على الشراكة اليت تقيمها بلداهنم مع موئل األمم ادلتحدة .وبالنسبة للدور
ادلستقبلي دلوئل األمم ادلتحدة ،أعرب بعض ادلمثلُت عن قلقهم إزاء التزاـ أصحاب ادلصلحة بأىداؼ ادلنظمة،
وحثوا موئل األمم ادلتحدة على بذؿ جهود ُمنسقة للقياـ بدور كامل يف دفع خطة التنمية احلضرية ادلستدامة إىل
األماـ .وحث أحد ادلمثلُت األطراؼ ،مؤكداً احلاجة إىل االلتزاـ القوي والرؤية ادلتجددة ،على بذؿ ادلزيد من
اجلهود لدعم موئل األمم ادلتحدة على ادلستوى الوزاري .وأشار أحد ادلمثلُت إىل أف تقييم عاـ  1026الذي
أجرتو الشبكة ادلتعددة األطراؼ لتقييم ادلنظمة كاف إغلابياً إىل حد كبَت ،واختتم بقولو إف موئل األمم ادلتحدة
يوفر قيادة قوية يف رلاؿ التوسع احلضري ادلستداـ ،وأشار إىل أف ىذا األداء ميكن تعزيزه وربسينو يف بعض
اجملاالت .وأضاؼ أف من ادلهم يف ىذا الصدد أف تتسم توقعات ادليزانية بالواقعية ،من أجل استعادة ثقة اجلهات
ادلاضلة .ودعا شلثل موئل األمم ادلتحدة إىل إظهار قيادة قوية ورؤية اسًتاتيجية إىل التعاوف تعاوناً بناء مع الدوؿ
األعضاء .وأضاؼ شلثل آخر أنو ينبغي دلوئل األمم ادلتحدة ربديث أسلوبو يف التفكَت والعمل واالستجابة
لطلبات تعزيز الشفافية وادلساءلة.
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المرفق الرابع
الموجزات التي أعدىا رئيس مجلس اإلدارة عن الحوار بشأن الموضوع الرئيسي الخاص للدورة السادسة

والعشرين

[يستكمل الحقاً]
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