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الدورة السادسة واخلمسون 
البند ١٠٢ من جدول األعمال 

تنفيذ برنامج املوئل ونتائج الدورة االسـتثنائية 
  للجمعية العامة بشأن هذا املوضوع 

ـــة املعنيــة بــإجراء  الـدورة االسـتثنائية اخلامسـة والعشـرون للجمعيـة العام
استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمسـتوطنات 

  البشرية (املوئل الثاين) 
 تقرير األمني العام* 

موجز 
ــــة العامـــة املعنيـــة بـــإجراء  عقــدت الــدورة االســتثنائية اخلامســة والعشــرون للجمعي
اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة للمســـتوطنات البشــرية (املوئــل 

الثاين)، يف مقر األمم املتحدة يف الفترة من ٦ إىل ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
واعتمـدت اجلمعيـة يف هـذه الـدورة االسـتثنائية اإلعـالن بشـــأن املــدن واملســتوطنات 
ـــد إعــالن  البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة الـذي يتضمـن إعالنـا سياسـيا يؤكـد مـن جدي
اسـطنبول بشـأن املسـتوطنات البشـرية وجـــدول أعمــال املوئــل؛ واســتعراضا وتقييمــا لتنفيــذ 
ــداف  جـدول أعمـال املوئـل؛ ومقترحـات الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات الراميـة إىل حتقيـق األه

املتمثلة يف توفري املأوى املناسب للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية. 

 
 

مل ترد يف التقرير احلاشية املطلوب إدراجها مبوجب قرار اجلمعية العامة ٢٤٨/٥٤.  *
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يقـــدم هـــذا التقريـــر عمـــال بقـــرار اجلمعيـــة العامــــة  - ١
١٩٥/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ الــذي 
طلبـت فيـه اجلمعيـة إىل األمـني العـام أن يقـدم إليـها يف دورـا 
السادسـة واخلمسـني تقريـرا عـن الـدورة االســـتثنائية للجمعيــة 
ـــائج  العامـة املعنيـة بـإجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نت

مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين). 
عقـــدت الـــدورة االســـتثنائية اخلامســـــة والعشــــرون  - ٢
للجمعية العامة يف مقـر األمـم املتحـدة يف الفـترة مـن ٦ إىل ٨ 
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١. وباإلضافـــة إىل اجللســـــات العامــــة 
وجلسات اللجنة اجلامعة املخصصة واللجنة املواضيعية، شـهد 

أسبوع انعقاد الدورة االستثنائية تنظيم ٥٠ حدثا خاصا. 
ــــدورة االســـتثنائية صـــدر  وخــالل أســبوع انعقــاد ال - ٣
تقريـران رئيسـيان أعدمهـا مركـز األمـم املتحـدة للمســتوطنات 
ـــام �٢٠٠١(١)  البشـرية مهـا �تقريـر عـن حالـة مـدن العـامل لع
و �املــدن يف عــامل يتحــول إىل العوملــة: التقريــر العاملــي عـــن 
املستوطنات البشرية�(٢) اللذان تضمنا رصدا وحتليـال وإبالغـا 

عن الواقع الذي يعيشه سكان احلضر يف مجيع أحناء العامل. 
وعقـدت الـدورة االسـتثنائية جلسـة عامـة السـتعراض  - ٤
وتقييم التقدم احملرز ولتحديد مزيد من اإلجراءات واملبادرات 
الواجب اختاذها للتغلب علـى العقبـات الـيت حتـول دون تنفيـذ 
ـــات  جـدول أعمـال املوئـل(٣). وخـالل تلـك اجللسـة أدىل ببيان
نائبـا رئيسـني، ومخسـة نـــواب لرؤســاء وزراء، و ٧٠ وزيــرا، 
و ٢٠ نـــائب وزيـــر، و ٥٣ رئيـــس وفـــد، و ١١ مســـــؤوال 
حكوميا، ومخس منظمات حكومية دولية، و ١٢ منظمة غــري 
حكومية والرئيسان التنفيذيان لكـل مـن مركـز األمـم املتحـدة 
للمسـتوطنات البشـرية وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة. وشـــدد 
كل من رئيس الرابطات العاملية للتنسيق بني املدن والسـلطات 
احملليـة ورئيـس اللجنـة االستشـارية للسـلطات احملليـة املشــاركة 
يف املوئــل علــى إشــراك أوســاط الســلطات احملليــــة يف تنفيـــذ 

جدول أعمال املوئل. وأســهب أعضـاء الوفـود يف التكلـم عـن 
التقدم الذي ُأحرز حىت اآلن يف تنفيذ جدول أعمال املوئل يف 
بلداــم، وقدمــوا مقترحــات تدعــو إىل اتبــاع اســـتراتيجيات 
حمســنة حتقيقــا لألهــداف املتمثلــة يف توفــري املــأوى املناســـب 
للجميــع والتنميــة املســتدامة للمســتوطنات البشــــرية. وأكـــد 
املشـاركون جمـددا التزامـهم بربنـامج املوئـل بيـــد أــم أشــاروا 
إىل ضــرورة األخــذ بنــهج أكــثر فعاليــة وابتكـــارا، ال ســـيما 
ـــني صــوغ السياســات وتنفيذهــا.  فيمـا يتعلـق بسـد الفجـوة ب
ـــى ضــرورة األخــذ بالالمركزيــة؛  وشـدد معظـم املتكلمـني عل
وحتقيق تنميــة إقليميـة أكـثر توازنـا، والـترويج لنـهج املشـاركة 
واالستفادة من شراكات القطاعني العام و/أو اخلـاص احملتمـل 
قيامـــها. وأشـــــار عــــدة ممثلــــني إىل أن املضمــــون الرئيســــي 
الستراتيجية تنفيذ جدول أعمال املوئـل ينبغـي أن يركـز علـى 
القضاء على الفقر وتعزيز االنصهار واإلدماج االجتماعيني يف 
ـــن البيانــات علــى دور  املـدن. كمـا جـرى التركـيز يف عـدد م
املـرأة يف تنميـة املسـتوطنات البشــرية واملــآوي؛ وأشــري إىل أن 
التميـيز املمـارس ضـد املـــرأة يف العديــد يف اتمعــات مــا زال 
يشكل عائقا رئيسيا حيول دون التنفيذ الكامل جلدول أعمـال 
املوئل ولسياسات التنمية احلضرية. وشدد عدد مــن املتكلمـني 
على أمهية دور منظمات اتمـع املـدين يف تنميـة املسـتوطنات 
البشــرية، وأوصــوا بتعزيــز الدعــم املقــــدم هلـــا لكـــي يتســـىن 
االستفادة من قـدرات تلـك املنظمـات بالكـامل. وشـدد عـدد 
كبـــري مـــن الوفـــود علـــــى دور التعــــاون الــــدويل يف تنميــــة 
املستوطنات البشرية وال سيما على ما يعود بالفائدة على أقل 

البلدان منوا. 
ـــالث جلســات  وعقـدت اللجنـة اجلامعـة املخصصـة ث - ٥
واستمعت إىل بيانات أدىل ا ممثلو مؤسســات منظومـة األمـم 
املتحـدة وممثلـو الســـلطات احملليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
وسائر الشركاء يف جدول أعمال املوئل. كمـا نظـرت اللجنـة 
يف التقـدم احملـرز يف تنفيـــذ جــدول أعمــال املوئــل. ويف اختــاذ 
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املزيـد مـن اإلجـراءات واملبـادرات للتغلـب علـى العقبـات الــيت 
حتــول دون تنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل، كمــــا نظـــرت يف 
مشروع اإلعالن بشأن املـدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى 

يف األلفية اجلديدة الذي أوصت اجلمعية العامة باعتماده. 
ـــة جتــارب خمتــارة مســتقاة  وناقشـت اللجنـة املواضيعي - ٦
خـالل تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل. وعرضـــت ســت عشــرة 
دراسة حالة إفرادية بشأن أربع جمموعات من اـاالت وهـي: 
املـــأوى واخلدمـــات؛ واإلدارة البيئيـــة؛ واحلكــــم احلضــــري؛ 
والقضــاء علــى الفقــر. وجــرى التطــرق أيضــا إىل عــدد مــن 
املواضيـــع الشـــاملة مثـــل املشـــاركة، والشـــراكة والتعـــــاون، 
واملساواة بني اجلنسني، واإلدماج االجتماعي، ورفـع مسـتوى 
املمارسـة احملليـة، وتبـادل املعـارف. وســـلم بــأن إطــار اللجنــة 
املواضيعيـة ميثـل طريقـة فعالـة ومبتكـرة لتبـادل اخلـربات الفنيـــة 
ميكـن اعتمادهـا يف اجتماعـات مماثلـة تعقدهـا األمـم املتحـــدة. 
وأشارت دراسات احلـاالت اإلفراديـة إىل التقـدم احملـرز حاليـا 
ــامج  يف العديـد مـن البلـدان يف سـبيل حتقيـق اهلـدف األول لربن
املوئـل املتمثـل يف توفـري املـأوى املناسـب للجميـع، وذلـك مــن 
خالل حتسني األحياء املوجودة وتشييد مبان سـكنية جديـدة. 
وأثبتـت هـذه الدراســـات التطبيــق النــاجح والفعــال للمبــادئ 
األساســية الــواردة يف جــدول أعمـــال املوئـــل بشـــأن اإلدارة 
املتكاملـة والتشـاركية للبيئـة احملليـة. وأثبتـت أيضـــا أن البلــدان 
تسعى إىل حتسني احلكـم يف مدـا وأنـه باإلمكـان اسـتخالص 
دروس مفيــدة للغايــة وتقامســــها فيمـــا بـــني بلـــدان الشـــمال 

واجلنوب. 
ونظــم خــــالل أســـبوع انعقـــاد الـــدورة االســـتثنائية  - ٧
مخسون حدثا خاصا. وقد نظم بعض هـذه الفعاليـات بشـكل 
مستقل منظمات غـري حكوميـة ومؤسسـات ووكـاالت تابعـة 
لألمـم املتحـدة ووكـاالت حكوميـة دوليـة فضـال عـن القطــاع 
اخلاص واتمع املــدين. وقـد كـان االجتمـاع الـذي عقـد بـني 
رئيــس اجلمعيــة العامــة، واألمــني العــام، ورؤســاء الرابطـــات 
العامليـة للسـلطات احملليـة وأكـثر مـــن ٥٠ رئيســا مــن رؤســاء 

البلديــات مــن مجيــع منــاطق العــامل مدخــال مناســبا للــــدورة 
االسـتثنائية. وخـالل هـذه املناسـبة، عـــرض رؤســاء البلديــات 
ـــــدن  اإلعـــالن الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العامليـــة الثانيـــة للم
والســلطات احملليــة يف ريــو دي جانــريو يــــوم ٦ أيـــار/مـــايو 
٢٠٠١ دعمـا جلـدول أعمـال املوئـل وإعـالن األلفيـة. وجيــرى 
حاليـا تشـجيع مؤسسـات األمـم املتحـدة علـى االسـتفادة مـــن 
املســاعدة الــيت يقدمــها مركــز األمــم املتحــدة للمســـتوطنات 

البشرية يف االتصال باللجنة االستشارية للسلطات احمللية. 
وشـكّل عقـد اجتمـاع فريـق للخـرباء بشـأن موضــوع  - ٨
�التعاون بني املدن يف املستقبل� يف ٧ حزيران/يونيــه ٢٠٠١ 
حدثا خاصا هاما للغاية، شـارك فيـه رؤسـاء بلديـات وممثلـون 
للسلطات احمللية ومنظمات الدعم الدولية. واسـتعرض اخلـرباء 
واقـع التعـاون بـني املـدن، وأبـرزوا الفوائـد الـــيت ميكــن جنيــها 
ــــى أن  والعقبــات الــيت تنبغــي إزالتــها. وســاد اتفــاق عــام عل
التعاون بني املدن يعود بفوائد ملموسة علـى السـلطات احملليـة 
واملواطنـني التـابعني هلـا وذلـــك مــن خــالل تبــادل املعلومــات 
واخلـربات. واتفـق أيضـا علـى العمـل مـن أجـل إنشـاء منتـــدى 

دائم للتعاون بني املدن.  
أمـا احلـدث اخلـاص برابطـة املـدن الـذي نظمـه البنــك  - ٩
الدويل ومركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ففد عقـد 
يف ٦ حزيران/يونيه. وهذه الرابطة هي أحد املنتديات الدوليـة 
ـــة كأعضــاء كــاملني  القليلـة الـيت تشـارك فيـها السـلطات احمللي
ومتســاوين أســوة باملنظمــات الثنائيـــة واملتعـــددة األطـــراف. 
وجـــرى التركـــيز علـــى الشـــروط الـــالزم توافرهـــا إلعــــداد 
استراتيجيات تنمية املدن والعمـل علـى رفـع مسـتوى األحيـاء 
الفقرية مع االهتمـام بشـكل خـاص باملشـاكل املتعلقـة بـاألطر 

القانونية واملؤسسية اخلاصة بكل من املدن والبلدان. 
وأثناء أسبوع انعقاد الدورة االسـتثنائية، نظـم العديـد  - ١٠
ــى  مـن املناسـبات الـيت شـهدت إقبـاال كبـريا والـيت تركـزت عل
ـــــتملت  قضايـــا املنظـــور اجلنســـاين واحلكـــم احلضـــري. واش
األحداث املوازية املوضوعيـة واهلامـة األخـرى علـى اجللسـات 
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اليت عقدا أفرقة اخلرباء بشأن متويل املـأوى املناسـب للجميـع 
ـــى مســكن مناســب، واجتمــاع فريــق  واحلـق يف احلصـول عل
للخرباء بشأن توفري امليـاه للمـدن األفريقيـة، وهـي اجتماعـات 
نظمها املركز وإدارة الشؤون االقتصاديـة واالجتماعيـة التابعـة 

لألمانة العامة لألمم املتحدة. 
واعتمــدت اجلمعيــــة العامـــة بتوافـــق اآلراء اإلعـــالن  - ١١
املتعلــق بــاملدن واملســــتوطنات البشـــرية األخـــرى يف األلفيـــة 
– ٢/٢٥، املرفــق) الــذي جــددت فيــــه  اجلديــدة (القــرار د إ 
احلكومـــات عزمـــها علـــى تنفيـــذ إعـــالن اســـطنبول بشــــأن 
املسـتوطنات البشـرية(٤) وجـدول أعمـال املوئـل تنفيـذا كــامال 
والتزامها بذلك. وقررت اختـاذ مزيـد مـن املبـادرات املسـتمدة 

من روح إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية. 
وجـاءت نتـائج هـذه الـدورة االسـتثنائية تتوجيـا جلــهد  - ١٢
شـامل شـاركت يف بذلـه طائفـة واسـعة مـن اجلـــهات الفاعلــة 
وذلك مبتابعة وتنفيذ توافق اآلراء الذي جرى التوصـل إليـه يف 
اسطنبول عام ١٩٩٦. وأظهرت عمليـة االسـتعراض والتقييـم 
أن الدول األعضاء اختذت خطوات ملموسة من أجـل إدمـاج 
ــــرية الـــواردة يف إعـــالن اســـطنبول  قضايــا املســتوطنات البش
وجدول أعمال املوئل يف سياساا الوطنيـة. وقـد أدى اتمـع 
املـدين، والربملـانيون، والسـلطات احملليـة، واجلمعيـات النســـائية 
ومجعيـات الشـــباب والقطــاع اخلــاص وغــريهم مــن اجلــهات 
الفاعلـة دورا هامـا يف تنفيـذ األهـداف الراسـخة، وكذلـــك يف 
العملية التحضريية للدورة االستثنائية. لذا فإن صوغ وحتديث 
توافــق اآلراء الــذي مت التوصــل إليــه يف اســطنبول واإلعــــالن 
بشأن املدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفيـة اجلديـدة 
مها مبثابة إعالن على جانب كبري مـن األمهيـة مـن قبـل الـدول 
األعضـاء عـن املنحـــى الــذي ستســلكه يف ســعيها إىل حتســني 
االسـتراتيجيات الراميـة إىل حتقيـق األهـداف املتمثلـة يف توفـــري 
ــــــع وحتقيـــــق التنميـــــة املســـــتدامة  املــــأوى املناســــب للجمي

للمستوطنات البشرية. 

ويسـلّم اإلعـالن باألعمـال الـيت قـام ـا مركـز األمـــم  - ١٣
ــــان  املتحــدة للمســتوطنات البشــرية وحبملتيــه العــامليتني لضم
حيازة األراضي واإلدارة احلضريـة. وستسـتفيد احلملـة العامليـة 
لضمــان حيــازة األراضــي مــن توافــــق اآلراء بشـــأن حقـــوق 
السـكن مبـــا يعنيــه ذلــك مــن إجــراء حــوار منتظــم ومناقشــة 
جمـاالت التعـاون الـيت متكـــن الفقــراء مــن إدخــال إصالحــات 
تشريعية وإدارية، ومتنح املرأة احلق يف املرياث وملكيـة األرض 
وغري ذلك من املمتلكات، ومتنع اإلخالء القسري. أما احلملة 
ـــإلدارة احلضريــة فستســتفيد مــن التســليم باألولويــة  العامليـة ل
املتزايدة اليت أوليت ملبادئ احلكـم علـى مجيـع املسـتويات، مبـا 
ـــــة إدارة شــــؤون املــــدن  يف ذلـــك اجلـــهود الراميـــة إىل كفال
واملسـتوطنات األخـرى علـى حنـو شـفاف ومسـؤول وخـــاضع 
للمسـاءلة ومنصـف وفعـــال وكــفء. ويســلّم اإلعــالن أيضــا 
بإسـهام اللجنـة االستشـارية للســـلطات احملليــة ومبــادرة مــدن 
بـدون أحيـاء فقـرية الـيت حظيـت أيضـا بدعـم يف إعـالن األمــم 
املتحـدة بشـأن األلفيـة. ويتنـاول برنـــامج عمــل املركــز لفــترة 
ــــــارزة يف  الســـــنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ القضايـــــا الرئيســـــية الب

اإلعالن.  
ويف الفقرة ٦٦ من اإلعالن أيدت احلكومـات إنشـاء  - ١٤
نظـام مديـر املـهمات جلـدول أعمـال املوئـل الـذي يـــهدف إىل 
إتاحة رصد أفضل وتعزيز متبادل لإلجراءات املتخذة من قبـل 
الوكـاالت الدوليـة دعمـا لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل. ودعــا 
الس االقتصادي واالجتماعي يف قـراره ٢٢/٢٠٠١ املـؤرخ 
٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠١ األمـــني العــام إىل أن يقــوم، يف إطــار 
جلنة التنسيق اإلدارية ووفقا للفقـرة ٦٦ مـن اإلعـالن، بإنشـاء 
نظام مدير املهمات جلدول أعمال املوئل. وختضع حاليـا هـذه 

املسألة لنظر جلنة التنسيق اإلدارية.  
وأكــد اإلعــالن مــن جديــد دور جلنــة املســــتوطنات  - ١٥
البشــرية ومركــز األمــم املتحــــدة للمســـتوطنات البشـــرية يف 
الدعوة إىل توفري املأوى املناسب للجميـع وتعزيزهـا ورصدهـا 
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وتقييـم التقـدم احملـــرز يف تنفيذهــا، وذلــك عــن طريــق توفــري 
الضمـــان القـــــانوين حليــــازة األراضــــي والتنميــــة املســــتدامة 
للمســتوطنات البشــرية يف مجيــــع البلـــدان. وســـيقوم املركـــز 
بالدعوة إىل إحراز تقدم وتعزيزه ورصده وتقييمه، مــن خـالل 
ـــات املؤاتيــة، وجتميــع  اجلمـع بـني أفضـل املمارسـات والسياس
التشريعات وخطط العمل اهلادفـة إىل حتديـد املـدن النموذجيـة 
للحملتني العامليتني، وزيادة دعم النقاش املعياري واإلجـراءات 

التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية للمستوطنات البشرية. 
وأكد اإلعالن من جديـد الـتزام احلكومـات بالتعـاون  - ١٦
الــدويل كعنصــر أساســي لتنفيــذ إعــالن اســطنبول وجـــدول 
أعمال املوئل، وطلبـت إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة 
العامـة تقريـرا يف دورـا السادســـة واخلمســني عــن اخليــارات 
ـــة ووضــع جلنــة املســتوطنات  املتاحـة السـتعراض وتعزيـز والي
البشــــرية ووضــــع ودور ووظيفــــة مركــــز األمــــم املتحـــــدة 
للمسـتوطنات البشـرية. وسـيقدم األمـني العـام تقريـرا منفصــال 
عــن هــذا اجلــانب بعــد إجــراء املشــــاورات املناســـبة ووفقـــا 
للمقـررات ذات الصلـة الصـادرة عـن اجلمعيـة العامـة والـــس 
االقتصادي واالجتماعي ومؤمتـر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 

البشرية (املوئل الثاين). 
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