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الدورة السابعة واخلمسون 
البند ٩٧ من جدول األعمال املؤقت* 

تنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـــدة للمســتوطنات 
البشــرية (املوئــل الثــاين) ودورة اجلمعيـــة العامـــة 

االستثنائية اخلامسة والعشرين 
  

ـــم  الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنيــة بــإجراء اســتعراض وتقيي
شــاملني لتنفيــذ نتــــائج مؤمتـــر األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية 

  (املوئل الثاين) 
  تقرير األمني العام** 

موجز 
هذا التقرير صادر عمال بالفقرة ١١ من منطوق قرار اجلمعية العامة ٢٠٥/٥٦. 

وبغية زيادة فعالية التشاور مع الشركاء يف جدول أعمـال املوئـل، نظـم برنـامج األمـم 
املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (األمـــم املتحــدة - املوئــل) يف نيســان/أبريــل ٢٠٠٢ املنتــدى 
احلضري العاملي األول الذي يعقـد كـل سـنتني والـذي هـو مبثابـة هيئـة خـرباء استشـارية تقـدم 
املشورة للمديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية بشـأن التعـاون الـدويل 
يف جمايل توفري املـأوى والتنميـة احلضريـة. وسـيجري عـرض نتـائج املنتـدى علـى القمـة العامليـة 
ـــة اجتماعــها الســنوي  املعنيـة بالتنميـة املسـتدامة. وعقـدت اللجنـة االستشـارية للسـلطات احمللي
اخلـامس أثنـاء املنتـدى احلضـري العـاملي لعـام ٢٠٠٢ حيـث أعربـت عـن قلقـها مـــن أن تنفيــذ 
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خطط العمل احملليـة يعرقلـه يف معظـم األحيـان االفتقـار إىل املـوارد املاليـة والدعـم املؤسسـي - 
وسيحال ذلك األمر بدوره إىل القمة العاملية املعنية بالتنمية املستدامة. وتضطلـع شـعبة التعـاون 
التقين اإلقليمي يف األمم املتحدة - املوئل، بوصفها األداة التنفيذية للربنامج، علـى حنـو مـتزايد 
بأنشطة معيارية متصلة باألهداف الواردة يف إعــالن األلفيـة وجـدول أعمـال املوئـل. وهلـا اآلن 
نشاط يف ما يربو على ستني بلدا ناميا. ويشجع برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية 
احلكومات والشركاء يف جدول أعمال املوئل على نشر اإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات 
البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة وغريه من وثائق األمـم املتحـدة الرئيسـية املتعلقـة بالسياسـة 

العامة يف هذا اال كي تعيد صياغة أهدافها كسياسة وطنية وحملية. 
ويرد يف التقرير عدد من التوصيات الرامية إىل زيـادة تعزيـز اجلـهود التعاونيـة الداعمـة 
لتنفيذ جدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة 
اجلديـدة وهـدف التنميـة يف األلفيـة املتمثـل يف إحـداث حتسـني هـام يف حيـاة ١٠٠ مليـون مــن 

سكان األحياء الفقرية يف أرجاء العامل. 
 

مقدمـــة   أوال -
أقرت اجلمعية العامـة يف قرارهـا ٢٠٥/٥٦ باحلاجـة إىل توافـر إرادة سياسـية متجـددة  - ١
لتعبئة وختصيص مـوارد جديـدة وإضافيـة علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل بغيـة حتقيـق التنفيـذ 
الكامل والسريع جلدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى 
يف األلفية اجلديدة ولتنفيذ مجيع االلتزامات الـيت مت التعـهد ـا يف جـدول أعمـال املوئـل تنفيـذا 

تاما(١). 
ويف الفقـرة ٦ مـن القـرار نفسـه، طلبـــت اجلمعيــة العامــة إىل اهليئــات ذات الصلــة يف  - ٢
منظومـة األمـم املتحـــدة، مبــا يف ذلــك الوكــاالت املتخصصــة والــربامج والصنــاديق واللجــان 
اإلقليمية، وكذلك البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية، أن تدعم دعما كامال، ومبا يتفـق 
ووالية كل منها، التنفيذ الفعلي وعلى مجيع املستويات جلدول أعمال املوئل ولإلعالن املتعلـق 

باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة. 
ويف الفقرة ٧، دعت اجلمعيـة العامـة السـلطات احملليـة والشـركاء اآلخريـن يف جـدول  - ٣
أعمـال املوئـل يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشــرية 
األخرى يف األلفية اجلديدة، وشجعتهم على املشاركة يف املنتـدى احلضـري العـاملي و اللجنـة 

 __________
قرار اجلمعية العامة ٢٠٥/٥٦.  (١)
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االستشـارية للسـلطات احملليـة، ومهـا هيئتـان استشـــاريتان للمديــرة التنفيذيــة لربنــامج األمــم 
املتحدة للمستوطنات البشرية (األمم املتحدة - املوئل). 

ـــرة التنفيذيــة للربنــامج علــى أن تقيــم دور  وحثـت اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة ٨، املدي - ٤
ومتويل مراكز األنشطة الربناجمية اإلقليمية التابعة للربنامج بغية حتسني خدمات التعاون الفـين 
ــــالن املتعلـــق بـــاملدن  املقدمــة إىل احلكومــات مــن أجــل تنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل واإلع

واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة على مجيع املستويات. 
ويف الفقرة ٩ دعت اجلمعية العامة احلكومـات واجلـهات الشـريكة يف جـدول أعمـال  - ٥
املوئـل، مبـا يف ذلـك السـلطات احملليـة، إىل تيسـري إشـاعة اإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملســتوطنات 
ـــة  البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة ودعـا املديـرة التنفيذيـة للربنـامج إىل أن حتيـل إىل العملي
ـــدويل لتمويــل التنميــة والقمــة العامليــة املعنيــة بالتنميــة املســتدامة نتــائج  التحضرييـة للمؤمتـر ال
العمليـات احلكوميـة الدوليـة املتعلقـــة بالتنميــة املســتدامة للمســتوطنات البشــرية، مــع مراعــاة 

القرارات ذات الصلة للعمليتني التحضرييتني هلذين املؤمترين. 
 

التقدم احملرز يف التنفيذ   ثانيا -
الشركاء يف جدول أعمال املوئل 

املنتدى احلضري العاملي 
ـــرباير  طلبـت جلنـة املسـتوطنات البشـرية سـابقا يف قرارهـا ٥/١٨ املـؤرخ ١٦ شـباط/ف - ٦
٢٠٠١ إىل املديـرة التنفيذيـة، يف مجلـة أمـور، �أن تعمـل علـى دمـج املنتـدى البيئـــي احلضــري 
واملنتدى الدويل املعين بالفقر احلضري يف منتدى حضـري عـاملي جديـد، ـدف تعزيـز تنسـيق 

الدعم الدويل لتنفيذ جدول أعمال املوئل�. 
ويركـز املنتـدى احلضـري العـاملي املوحـد علـى التعـاون الـدويل يف جمـايل توفـري املــأوى  - ٧
والتنميــة احلضريــة ويعمــــل كهيئـــة استشـــارية للمديـــرة التنفيذيـــة لربنـــامج األمـــم املتحـــدة 
للمستوطنات البشرية بشأن هذين املوضوعني. وعمال علـى حتقيـق هـذه الغايـة، ييسـر املنتـدى 
احلضري العاملي (الذي سينعقد كـل سـنتني يف غـري السـنوات الـيت جيتمـع فيـها جملـس اإلدارة) 
ييسـر تبـادل اخلـربات والنـهوض باملعـارف اجلماعيـة يف مـا بـني املـــدن وشــركائها يف التنميــة. 
وبوصف املنتدى احلضـري العـاملي مبـادرة يف االلـتزام املـدين العـاملي، فإنـه يركـز بشـكل قـوي 
على قيام الشركاء يف جدول أعمـال املوئـل، والـربامج، والصنـاديق، والوكـاالت الدوليـة ذات 
الصلـة باملشـاركة يف أعمالـه، وبالتـايل يكفـل جعلـها طرفـا يف حتديـد القضايـا اجلديـدة وتبـــادل 
الدروس املستفادة وأفضل املمارسات والسياسات اجليــدة. ومـن بـني املـهام األخـرى للمنتـدى 
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احلضري العاملي احليلولة دون التداخل يف املهام وحتديد جماالت التعاضد يف ما بـني الوكـاالت 
اإلمنائية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل. وسـتقوم املديـرة التنفيذيـة بعـرض التقـارير والتوصيـات 
الصادرة عن املنتدى احلضري العاملي على دورات جملس اإلدارة اليت تنعقد كل سـنتني، للنظـر 

فيها واختاذ اإلجراء املالئم. 
ومـع أن املشـاركة يف املنتـدى احلضـري العـاملي مفتوحـة، فـهي مقتصـــرة، مــن حيــث  - ٨
املبـدأ، علـــى ممثلــي احلكومــات الوطنيــة والشــركاء يف جــدول أعمــال املوئــل. وتشــمل فئــة 
الشـركاء، السـلطات احملليـة، والربملـانيني العـامليني املعنيـني بـاملوئل، واملنظمـات غـري احلكوميــة، 
ومنظمــات اتمعــات احملليــة، واملــهنيني يف جمــال املســتوطنات البشــرية، ومعــــاهد البحـــث، 
وأكادمييــــــات العلوم، والقطاع اخلاص، وقطاع األعمال التجــــــارية، وقطاع اهليئـــــــات الـيت 
ال تسـتهدف الربـح، واملؤسسـات، وهيئـات األمـم املتحـدة ذات الصلـة، والوكـــاالت الدوليــة 

األخرى. 
ـــدورة األوىل  ونـزوال علـى طلـب جلنـة املسـتوطنات البشـرية آنـف الذكـر، انعقـدت ال - ٩
للمنتدى احلضري العاملي املوحد يف الفترة من ٢٩ نيسان/أبريل إىل ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ مبقـر 
برنامج األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية يف نـريويب، كينيـا. وكـانت املواضيـع الرئيسـية يف 
املنتـدى احلضـري العـاملي األول هـي التنميـة احلضريـــة املســتدامة واملــدن اخلاليــة مــن األحيــاء 
ـــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية  الفقـرية. وقـام بتنظيـم الـدورة األوىل للمنتـدى برنـامج األم
بالتعـاون مـع خمتلـف الشـــركاء يف جــدول أعمــال املوئــل. وحضــر اجتماعاــا حنــو ٢٠٠ ١ 
مشارك جاءوا مـن أكـثر مـن ٨٠ بلـدا وكـان مـن بينـهم ٤٠٠ خبـري حكومـي، و ١٠٠ ممثـل 
للسلطات احمللية، و ٣٥٠ ممثـال للمنظمـات غـري احلكوميـة، ومـا يزيـد علـى ٢٠٠ مـن سـكان 
األحياء الفقرية، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة. واعترب مجيع الشركاء املنتدى الذي نظــم علـى 
شـكل جلسـات حـوار ناجحـا جـدا يف أداء دوره كهيئـة فكـــر ومشــورة عامليــة يف مــا يتعلــق 
باستراتيجيات التحضر. وقد عقدت بالتوازي سلسلتان مـن احلـوارات شـارك فيـها مـا يقـرب 
مـن ١٠٠ حمـاور. وتنـاولت احلـوارات املواضيعيـة قضايـا اإلدارة احلضريـة الســـديدة واحلــق يف 
املدينة، وهدف التنمية يف األلفية اجلديـدة املتمثـل يف وجـود مـدن خاليـة مـن األحيـاء الفقـرية، 
ـــذي تضطلــع بــه املنظمــات غــري  والالمركزيـة، والتعـاون يف مـا بـني املـدن، والـدور الـدويل ال
احلكومية يف تنفيذ جدول أعمال املوئـل، وضمـان حيـازة املبـاين السـكنية، والسـبيل إىل وقـف 
عمليـات اإلخـــالء القســري، ورصــد األوضــاع واالجتاهــات احلضريــة. وعــاجلت احلــوارات 
املتعلقة بالتحضر املستدام، واهلادفة إىل أن تكون إسهاما سابقا للمؤمتر يف القمـة العامليـة املعنيـة 
بالتنمية املستدامة، دور املدن يف التنمية الوطنية والدولية، وقابلية املدن للـدوام، والبعـد الريفـي 
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للتنميـة املسـتدامة وإدارة وبـاء فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتســـب 
(اإليدز) على الصعيد احمللي، وتوفري املياه والتصحاح للفقراء يف احلضر. 

ووضع املنتدى احلضري العاملي عددا من املقترحات لتنفيـذ الشـراكات لعرضـها علـى  - ١٠
القمة العاملية املعنية بالتنميـة املسـتدامة، إىل جـانب توصيـات سـينظر فيـها جملـس إدارة برنـامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف دورته املقبلة يف أيار/مايو ٢٠٠٣. وقام الربنامج بنشـر 

تقرير الدورة يف أيار/مايو ٢٠٠٢. 
 

اللجنة االستشارية للسلطات احمللية 
عمال بقرار جلنة املستوطنات البشرية ١٨/١٧، أنشئت اللجنة االستشـارية للسـلطات  - ١١
احمللية عام ٢٠٠٠ يف مدينة البندقية بإيطاليا، من جانب رؤســاء بلديـات مـدن اهللا أبـاد بـاهلند، 
وبرشلونه باسبانيا، وداكار، وديب، وهـول بكنـدا، وجوهانسـربغ جبنـوب أفريقيـا، وموسـكو، 
وريو دي جانريو بالـربازيل، وتونـس، والبندقيـة؛ ورؤسـاء كـل مـن االحتـاد الـدويل للسـلطات 
احملليـة، ومنظمـة املـدن املتحـدة، والرابطـات اإلقليميـة للســـلطات احملليــة مــن أفريقيــا (االحتــاد 
األفريقي للسلطات احمللية)، والدول العربية (منظمة املـدن العربيـة)، وأمريكـا الالتينيـة (االحتـاد 

الدويل للسلطات احمللية - أمريكا الالتينية). 
ويتمثل املسعى الرئيسي للجنة االستشارية للسلطات احمللية يف ��١ توفري رؤيـة إجيابيـة  - ١٢
وابتكارية ملستقبل املدن يف العامل؛ ��٢ واملسـامهة فكريـا وجوهريـا يف إعـداد وتنفيـذ احلملتـني 
العــامليتني بشــأن ضمــان احليــازة واإلدارة احلضريــة اللتــني ينســقهما مركـــز األمـــم املتحـــدة 
للمستوطنات البشرية (املوئل)، ��٣ والتفاعل مع جلنة املستوطنات البشرية وغريها من جمـالس 

إدارة هيئات األمم املتحدة لتعزيز احلوار العاملي بني احلكومات املركزية واحمللية. 
ويف اجتماع اللجنة االستشارية اخلـامس املعقـود يف نـريويب يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢،  - ١٣
شـدد أعضاؤهـا علـى أن للســـلطات احملليــة دورا أساســيا يف تنفيــذ �توافــق آراء مونتــريي�، 
وال سـيما يف بنـاء اجلســـور بــني اهليئــات املعنيــة بالتنميــة واملاليــة والتجــارة. وقــالوا إن لــدى 
السلطات احمللية ورابطاا، وخاصة يف البلــدان الناميـة، حلـوال ملموسـة لتحديـات التنميـة الـيت 
تواجهـها مدـا وبلداـا. غـري أن إجنـاز خطـط العمـل يعرقلـــه يف بعــض األحيــان االفتقــار إىل 
املوارد املالية والدعم املؤسسي. وسيتم نقل هذه الرسالة إىل اتمع الـدويل أثنـاء القمـة العامليـة 

املعنية بالتنمية املستدامة. 
وبالتشـاور الوثيـق مـع قـادة احلكومـات احملليـة حـــول العــامل، أعــدت الرابطــة العامليــة  - ١٤
لتنســـيق ســـلطات املـــدن والســـلطات احملليـــة، وهـــي منظمـــة شـــاملة لرابطـــات الســــلطات 
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احملليـة وشـــريك رئيســي لألمــم املتحــدة - املوئــل يف اللجنــة االستشــارية للســلطات احملليــة، 
مشروع إعالن متعلق باحلكومات احمللية يعرب عـن آراء السـلطات احملليـة يف مـا يتعلـق بنتـائج 
ريو + ١٠ ويشدد على توقعاا بشأن حتديد أهداف التنميــة االقتصاديـة والبيئيـة واالجتماعيـة 
يف مؤمتر جوهانسربغ. ويورد اإلعالن مبـادئ احلكومـات احملليـة والتزاماـا بالنسـبة إىل القمـة 
العامليـة املعنيـة بالتنميـة املسـتدامة ويطلـب اختـاذ إجـراءات مـن طـرف الروابـط الدوليــة للمــدن 
والسـلطات احملليـة، واحلكومـات الوطنيـة، واألمـم املتحـدة، واتمـع الـدويل. واتفقـت اللجنـــة 
االستشــارية للســلطات احملليــة علــى عقــد اجتمــاع خــــاص حـــدد موعـــده (مؤقتـــا) يف ٢٨ 
آب/أغسطس ٢٠٠٢ يف جوهانسربغ لدراسة التقدم احملرز قبل اعتماد النص النهائي لإلعـالن 

أثناء اجتماع احلكومات احمللية. 
 

منظومة األمم املتحدة 
يضطلع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، األمم املتحـدة - املوئـل، بـالدور  - ١٥
الريادي داخل منظومة األمم املتحـدة يف تنسـيق األنشـطة يف جمـال املسـتوطنات البشـرية. فقـد 
عني الربنامج جهـة التنسـيق ألنشـطة تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل - خطـة العمـل العامليـة الـيت 
اعتمدها اتمع الدويل يف مؤمتر املوئل الثاين املعقود يف اسـطنبول، يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٦. 
وتشـكل االلتزامـات واألهـداف العامليـة الـواردة يف جـدول أعمـال املوئـل الواليـة لعمـل األمــم 
املتحـدة - املوئـل - مترمجـة إىل برنـامج عمـل متكـامل. وتسـاهم أنشـــطة الربنــامج يف حتقيــق 
اهلـدف اإلمجـايل الـذي تسـعى إليـه منظومـة األمـم املتحـدة واملتمثـل يف احلـد مـن الفقـر وذلــك 

مبساعدة البلدان يف حتسني ظروف معيشة الفقراء يف املستوطنات احلضرية والريفية. 
وشارك العديد من وكاالت األمم املتحدة يف املنتـدى احلضـري العـاملي الـذي يـهدف  - ١٦
إىل تشجيع الشركاء يف جدول أعمال املوئل، على مجيـع املسـتويات، علـى تشـكيل شـراكات 
ملعاجلة األولويات املتفق عليها للتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية، وتوفري املأوى املالئم. 

وقدم عدة شركاء رئيسـيني داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف االجتمـاع الـذي عقـده  - ١٧
املنتدى احلضري العاملي يف نريويب يف وقت سابق من هذه السنة، تقارير عن جـهودهم الراميـة 
إىل تنفيذ االلتزامات الـواردة يف جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات 
البشرية األخرى يف األلفية اجلديـدة. كمـا أن البنـك الـدويل وبرنـامج األمـم املتحـدة - املوئـل 

أقاما شراكة استراتيجية للتنمية احلضرية املستدامة واحلد من الفقر يف إطار حتالف املدن. 
وإدراكا لضرورة دعم مبادرات التنميـة املسـتدامة يف املـدن، دعـت املقـررات املتخـذة  - ١٨
أثناء الدورة االستثنائية السابعة لس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة/املنتدى البيئي الـوزاري 
العاملي املعقودة يف كارتاخينا، بكولومبيا، عام ٢٠٠٢، برنامج األمم املتحـدة للبيئـة إىل تعزيـز 
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تعاونه مع األمم املتحـدة - املوئـل علـى الصعيديـن الوطـين واحمللـي، وال سـيما يف جمـال إعـداد 
ســــــياسة جديـدة للبيئـة احلضريـة. ويعمـل برنـامج البيئـة واألمـم املتحـدة - املوئـل علـــى حنــو 
وثيق، على سبيل املثال، من خالل برنامج املدن املستدامة على تنفيذ كـل مـن جـدول أعمـال 
القـرن ٢١ وجـدول أعمـال املوئـل ودعـم املـدن يف وضـع ـج مبتكـرة ومتكاملـة يف مـا يتعلــق 

بالتنمية احلضرية املستدامة. 
ويعمل برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف الوقـت الراهـن مـع األمـم املتحـدة - املوئـل  - ١٩
علـى إقامـة مركـز جهـة التنسـيق جلـدول أعمـال املوئـــل داخــل مكــاتب قطريــة منتقــاة تابعــة 
للربنامج اإلمنائي. وسوف يساعد هذا النظام املنسق املقيم يف توفـري اخلـربات الوطنيـة والدوليـة 
عنـد إعـداد عنصـري املسـتوطنات البشـرية والفقـر احلضـري يف التقييمـــات القطريــة املشــتركة 

وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 
 

مراكز األنشطة الربناجمية اإلقليمية 
جتمـع واليـة برنـامج األمـم املتحـدة - املوئـل مـا بـني املـهام املعياريـة وأنشـطة التعــاون  - ٢٠
التقين. وتتمثل املـهام املعياريـة يف حتديـد املسـتويات واقـتراح املعايـري واملبـادئ ووصـف أفضـل 
املمارسات. وتتألف األنشطة التنفيذية من برامج بناء القدرات ومشـاريع إيضاحيـة فضـال عـن 
تقـدمي املسـاعدة التقنيـة للبلـدان الـيت تطلبـها وذلـك يف شـكل مشـــاريع وخدمــات استشــارية. 
ولذلك، فإن الربنامج هو، يف آن واحد، جهة داعية العتماد سياسات جيـدة، وأداة إلحـداث 
التغيري، وجيمع ما بني هاتني املهمتني الضروريتني واملتكاملتني. ونتيجـة لتنشـيط برنـامج األمـم 
املتحدة - املوئل الذي مشل تقييما ملراكـز األنشـطة اإلقليميـة التابعـة لـه، أعـاد الربنـامج توجيـه 
أنشـطته التنفيذيـة لدعـم مسـؤولياته املعياريـة املتصلـة جبـدول أعمـال املوئـــل واإلعــالن املتعلــق 
ـــواردة يف  بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة واألهـداف ذات الصلـة ال
إعـالن األلفيـة. واملهمـة الرئيسـية لشـعبة التعـاون التقـين اإلقليمـي، ضمـن األولويـات اإلمجاليـــة 
والوجهة الفنية لربنـامج عمـل األمـم املتحـدة - املوئـل، مبـا يف ذلـك العمـل مـع حتـالف املـدن، 
تكمـن يف وضـع واختبـار سياسـات واسـتراتيجيات الربنـامج علـى الصعـد اإلقليميـــة والوطنيــة 

واحمللية، وذلك بوصفها الذراع التنفيذي للربنامج. 
وتضطلع ثالثة مكاتب إقليمية بعمل الشعبة وهي: املكتب اإلقليمـي ألفريقيـا والـدول  - ٢١
العربية، واملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة والبحـر 
الكـارييب. وتتلقـى هـذه املكـاتب الدعـم مـن فـرع املشـــورة التقنيــة وغــريه مــن شــعب األمــم 
املتحدة - املوئل وبراجمه الفرعيـة مـن مقـره بنـريويب. ولـدى الشـعبة أكـثر مـن ١٥٠ مشـروعا 
جاريا وزهاء ٥٠ مشروعا قيد التنفيـذ يف ٦١ مـن البلـدان الناميـة والـيت ميـر اقتصادهـا مبرحلـة 
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انتقالية باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية الفنية اليت تقدمها يف جمال صياغة وإعداد املشـاريع. 
وتشارك البلدان النامية اآلن بنشـاط أكـرب يف التعـاون التقـين، وتعمـل علـى بنـاء قدراـا ويئـة 
الظروف املواتية للحد من الفقر، من خالل االرتقـاء باألحيـاء الفقـرية وتنفيـذ التوصيـات ذات 

الصلة الواردة يف جدول أعمال املوئل. 
ومع أن املكاتب اإلقليمية كانت تعـىن يف األصـل بتنفيـذ أنشـطة التعـاون التقـين، فإـا  - ٢٢
اآلن تـؤدي وبشـكل مـتزايد مـهام أساسـية متصلـة بأنشـطة الربنـامج املعياريـة. وهـــي مســؤولة 
اآلن، على اخلصوص، عـن تنفيـذ احلملتـني العـامليتني يف البلـدان الواقعـة يف مناطقـها اإلقليميـة. 
وتشمل تلك املهام اآلخذة يف االتساع متثيل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية علـى 
الصعيد اإلقليمي والتنسيق مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة ودعم املؤمترات اإلقليمية، فضـال 

عن توفري قاعدة للمعارف واملعلومات العامة. 
ومنـذ إنشـاء املكـاتب اإلقليميـــة للربنــامج (الوحــدات اإلقليميــة ســابقا) وهــي متــول  - ٢٣
بالدرجة األوىل من املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة الـيت تدرهـا املشـاريع التنفيذيـة (اإليـراد العـام 

الذي يغطي تكاليف الدعم) باإلضافة إىل الدعم املايل والعيين املقدم من املدن املضيفة. 
وألن القدرة والسالمة املالية مصدر قلق رئيسي فهي حتتاج إىل التقييم بشكل مسـتمر  - ٢٤
يف ضوء التغري الذي يطبع بيئة متويل أنشطة التعـاون التقـين، خاصـة وأن مـا يربـو علـى نصـف 
األنشطة الربناجمية يتم إجنازها يف أقل البلدان منوا اليت ليسـت لديـها القـدرة املاليـة علـى تقاسـم 
ـــع مصــادر التمويــل ســواء فيمــا يتعلــق  تكـاليف األنشـطة التنفيذيـة. ويتمثـل التحـدي يف تنوي
بالتكـاليف األساسـية لتشـغيل املكـاتب اإلقليميـة أو بأنشـــطة املســتوطنات البشــرية. ويف هــذا 
الصدد، يعمل برنامج األمـم املتحـدة – املوئـل يف الوقـت الراهـن علـى االسـتفادة مـن الدراسـة 
املاليـة املذكـورة آنفـا لوضـع جمموعـة مـــن اخليــارات لتعزيــز مؤسســة األمــم املتحــدة للموئــل 

واملستوطنات البشرية. 
 

نشر اإلعالن 
– املوئل، من خالل براجمه لالتصال اإلعالمــي، اتصـاالت  جيري برنامج األمم املتحدة  - ٢٥
مسـتمرة مـع احلكومـات واجلـهات الشـريكة يف جـدول أعمـال املوئـــل ويشــجعها علــى نشــر 
اإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة ووثائق األمـم املتحـدة 
الرئيسـية األخـرى املتعلقـة بالسياســـة العامــة يف هــذا اــال حــىت يتســىن العمــل علــى ترمجــة 
األهداف وااللتزامات الـواردة فيـها إىل مشـاريع عمليـة علـى الصعيديـن الوطـين واحمللـي. وقـد 
أقامت عدة حكومات وجهات شريكة حــوارا علـى الصعيديـن الوطـين واحمللـي وذلـك بتنظيـم 
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مؤمتـرات واجتماعـات استشـارية بشـأن العنـاصر الـواردة يف اإلعـــالن. ومتثلــت إحــدى مــهام 
املنتدى احلضري العاملي يف العمل على تيسري مثل تلك احلوارات على الصعيد العاملي. 

– املوئل ضمن ما ينتجه ألغراض التوزيع عددا كبريا مـن  وينتج برنامج األمم املتحدة  - ٢٦
املطبوعـات والتقـارير والدراسـات وأدلـــة عــن أفضــل املمارســات وأدلــة تقنيــة، ومنشــورات 
وكتيبات ووثائق تتعلق بالسياسة العامة ومبواضيع أخرى. وجيري تنظيم هـذا اجلـهد اإلعالمـي 
عن طريق نظام إلدارة املعلومات واملعارف يتيح وسـيلة فعالـة يعتـد ـا لتوزيـع قـدر أكـرب مـن 
املعلومات. ومع أن مثة تدفقــا منتظمـا للمعلومـات مـن األمـم املتحـدة – املوئـل إىل احلكومـات 
والشركاء، ال تزال املعلومات اليت ترد إىل الربنامج غـري كافيـة للقيـام بقـدر كـاف مـن الرصـد 
للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن. وإىل أن يتحسـن تدفـق املعلومــات يف 
االجتاهني، فإن من السابق لألوان حتديد مدى قيام احلكومات والسلطات احمللية والشـركاء يف 

جدول أعمال املوئل بنشر وإشاعة اإلعالن. 
 

العمليات احلكومية الدولية 
تـألفت مشـاركة األمـم املتحـدة – املوئـل يف املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة (مونتـريي،  - ٢٧
املكسـيك، ١٨-٢٢ آذار/مـــارس ٢٠٠٢) ومســامهته فيــه مــن خطــاب رمســي ألقتــه املديــرة 
التنفيذية لربنامج املوئل يف اجللسة العامـة ومـن حـدث مـواز بعنـوان �التمويـل املسـتدام لنظـام 

مالية اإلسكان� ومؤمتر صحفي بشأن موضوع متويل السكن امليسور التكلفة. 
ولفــت اخلطــاب الــذي ألقتــه املديــرة التنفيذيــة يف اجللســــة العامـــة املعقـــودة يف ١٨  - ٢٨
آذار/مـارس ٢٠٠٢ االنتبـاه إىل عـدد مـن القضايـا ذات الصلـة بـاملؤمتر، ومـن بينـها احلـــد مــن 
الفقر، وإدخال الشركاء يف صلب األنشـطة، وهـذان املوضوعـان حظيـا بـالتركيز يف القـرارات 
ـــاملدن  األخــرية للجمعيــة العامــة بشــأن املســتوطنات البشــرية وكذلــك يف اإلعــالن املتعلــق ب
ــــة يف  واملســـتوطنات البشـــرية األخـــرى يف األلفيـــة اجلديـــدة الـــذي اعتمدتـــه اجلمعيـــة العام
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. ويشـدد اإلعـالن علـى أنـه إذا أراد العـــامل أن ينجــح يف بلــوغ هــدف 
التنمية الوارد يف اإلعالن يف إحداث تغيري هام يف حياة ما ال يقل عن ١٠٠ مليون من سـكان 
األحياء الفقرية حبلول عام ٢٠٢٠، فمن الضروري إنشاء مؤسسـات لتمويـل اإلسـكان قـادرة 
على االستمرار وعلى معاجلة احتياجات فقــراء املـدن مـن املـآوى. وأبـرز اخلطـاب أيضـا عمـل 
ـــز املتوقــع لــدور  برنـامج األمـم املتحـدة – املوئـل يف جمـال متويـل اإلسـكان، مبـا يف ذلـك التعزي
مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية بوصفها مصدرا عامليـا لـرأس املـال الـالزم 

لتنمية اإلسكان واهلياكل األساسية. 
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وتنعكـس مسـامهات الربنـــامج يف املؤمتــر كذلــك يف الفقرتــني ١٨ و ١٩ مــن وثيقــة  - ٢٩
توافق آراء مونتريي وذلك فيما يتعلق مبواضيع املأوى واإلسكان ومتويل الرهونات العقارية. 

ونظـم برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـــرية بالتعــاون مــع الشــركة الكنديــة  - ٣٠
للرهونـات العقاريـة واإلسـكان حدثـا موازيـا حـول موضـوع �التمويـل املسـتدام لنظـام متويــل 
اإلسكان�. وينعكــس جـزء ممـا متخـض عنـه هـذا احلـدث املـوازي يف منشـور الربنـامج املتعلـق 
ــــة  بــالتمويل املســتدام لنظــام متويــل اإلســكان: جتــارب املؤسســة الكنديــة للرهونــات العقاري
واإلسـكان. وسـيتم توزيـع هـذا املنشـور علـى نطـــاق واســع لكــي يســهم يف تبــادل اخلــربات 
والدروس املستفادة فيما بني احلكومات ومؤسسـاا ذات الصلـة وكذلـك فيمـا بـني أصحـاب 

املصلحة اآلخرين يف جمال متويل اإلسكان. 
وأخريا، مت يف ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ عقد ندوة صحفية بعنوان �امتالك ملنـازل عـن  - ٣١
طريق متويل اإلسكان� شاركت فيها املديرة التنفيذية للربنامج ورئيس بلدية مدينـة مونتـريي. 
ـــة لتمويــل  وسـلطت النـدوة الضـوء علـى الـدور اهلـام الـذي تضطلـع بـه اآلليـات الوطنيـة الفعال
اإلسكان يف معاجلة احتياجات فقراء احلضر يف جمال اإلســكان، مبـا يف ذلـك االرتقـاء باألحيـاء 

الفقرية. 
ويـرد عـدد مـن اإلشـارات إىل تنميـة املـآوى واملسـتوطنات البشـرية يف مشـروع خطــة  - ٣٢
التنفيذ املقدم إىل القمة العاملية املعنية بالتنمية البشرية. وتشمل تأكيدا هلـدف التنميـة يف األلفيـة 
املتعلـق باالرتقـاء باألحيـاء الفقـرية، واالتفـاق علـــى حتســني ســبل حيــازة األراضــي، واملــأوى 
املالئـم، واخلدمـات األساسـية للفقـراء، وااللـتزام بتعزيـز دور وقـدرة السـلطات احملليـة يف جمـال 
تنفيـذ الـربامج احملليـة املتصلـة جبـدول أعمـال القـرن ٢١ عـن طريـق إقامـــة شــراكات وكذلــك 
اإلقـرار بضـرورة دعـم البلـدان األفريقيـة يف جـهودها الراميـة إىل تنفيـذ جـــدول أعمــال املوئــل 

وإعداد نظم كفؤة وفعالة لإلدارة يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى. 
 

التوصيات   ثالثا -
حتث احلكومات وشـريكاا يف جـدول أعمـال املوئـل علـى تقـدمي تقـارير إىل برنـامج  - ٣٣
األمم املتحدة – املوئل علـى أسـاس منتظـم خبصـوص مـدى مالئمـة وفـائدة املعلومـات املتعلقـة 

باملستوطنات واملأوى كيما يتسىن للربنامج تقييم نوعية املعلومات وفعالية آليات تبادهلا. 
وينبغي أن يواصل الربنامج، بالتعاون مع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى ومـع مجيـع  - ٣٤
الشركاء يف جدول أعمال املوئـل، تطويـر عمليـة شـاملة جلميـع احلكومـات والسـلطات احملليـة 
وشركائها يف جدول أعمال املوئـل لتقييـم وإعـداد تقـارير عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ جـدول 



02-5099711

A/57/271

ـــق بــاملدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة  أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعل
وهـدف التنميـة يف األلفيـة اجلديـدة املتمثـل يف إحـداث حتسـني هـام يف حيـاة ١٠٠ مليـون مــن 

سكان األحياء الفقرية. 
وحتث الدول األعضاء على تعزيز جلان املوئل الوطنية وإضفاء الطابع املؤسسـي عليـها  - ٣٥
بوصفها حمافل ذات قاعدة واسعة إلعداد وتنفيذ خطط العمل على الصعيديـن الوطـين واحمللـي 
انطالقـا مـن جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـــق بــاملدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى 
وهدف التنمية يف األلفية اجلديدة املتمثل يف إحداث حتسني يف حيـاة ١٠٠ مليـون مـن سـكان 

األحياء الفقرية حول العامل. 
 


