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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٥٥البند 

تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثـــاين 
ــرية   ــتوطنات البشــ ــاين (للمســ ــل الثــ ) املوئــ

وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات     
   )موئل األمم املتحدة (البشرية

املوئــل (نات البشــرية تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين للمســتوط   
موئــل (وتعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية      ) الثــاين
 )املتحدة األمم

 
 تقرير األمني العام  

 
 موجز 

تقـدما كـبريا    ) موئل األمم املتحـدة   (أحرز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        
 تنفيـذا لطلبـات اجلمعيـة العامـة         شـرية مؤسسة األمم املتحدة للموئـل واملسـتوطنات الب       يف تعزيز   

السـتكمال  الداعية إىل متكني املؤسسـة مـن دعـم أنشـطة موئـل األمـم املتحـدة وحشـد املـوارد                      
الــدول األعضــاء بغيــة تــوفري املــأوى امليســور التكلفــة واهلياكــل واخلــدمات  اجلهــود الــيت تبــذهلا 

ق مبرفـق حتسـني األحيـاء       وشرع يف تنفيذ مشروع جتـرييب مدتـه ثـالث سـنوات يتعلـ             . األساسية
ــدول       . الفقــرية ــدرات ال ــاء ق ــى الصــعيد القطــري لبن ــم املتحــدة جهــوده عل ــل األم ووســع موئ

 اإلمنائيــة لأللفيــة  األهــدافضــمن املتعلقــة باألحيــاء الفقــرية   الغايــات األعضــاء علــى حتقيــق   
 

 

 * A/60/150. 



A/60/168
 

2 05-44400 
 

ا بعــد  والــتعمري يف فتــرة مــ ةواملســاعدة اإلنســاني ختفيــف آثــار الكــوارث  واالســتجابة لطلبــات
وبناء على اتفاق تعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عـني موئـل األمـم املتحـدة               . الصراع
 مديرا قطريا لربنامج املوئل للعمل على إدراج قضايا املستوطنات البشـرية يف املسـار العـام                 ٣٢

 الربنـامج   ومت تكييف أنشطة الرصد والبحث اليت يضـطلع هبـا         . لالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية  
 املتعلقـة باألحيـاء الفقـرية ضـمن         لغايـات لدعم جهود الـدول األعضـاء مـن أجـل رصـد تنفيـذ ا              

ــات        ــارير رئيســية ســتمكن احلكوم ــداد تق ــل السياســات وإع ــة وحتلي ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي
وقــد نشــر موئــل األمــم . تلــك الغايــات مــن حتقيــق جــدول أعمــال املوئــلوغريهــا مــن شــركاء 

ــراملتحــدة  ــة املــدن يف العــامل  عــن هتقري ــام حال ــاملي عــن املســتوطنات   ٢٠٠٤ لع ــر الع ، والتقري
 . الذي تناول موضوع متويل املأوى احلضري٢٠٠٥البشرية لعام 

 بوصـفه برنـامج األمـم املتحـدة املسـؤول عـن تنسـيق تنفيـذ              ،وقام موئل األمم املتحـدة     
 احملـددة يف إعـالن األلفيـة،        تلغايـا جدول أعمال املوئل ومساعدة الدول األعضاء على تنفيـذ ا         

املنتــدى وعقــد .  شــراكات اســتراتيجية بتأســيسشــبكات عامليــة و منتــديات إلقامــة  بإنشــاء 
وجيـري وضـع    . ٢٠٠٤سـبتمرب   / يف أيلـول   بأسـبانيا يف برشـلونة    بنجـاح    الثـاين    احلضري العاملي 

ــة         ــدورة الثالث ــد ال ــل بعق ــثالثني ملــؤمتر املوئ ــنوية ال ــذكرى الس ــال بال لمنتــدى  لاخلطــط لالحتف
وانطلقت احلملة العامليـة لضـمان      . ٢٠٠٦يونيه  / يف فانكوفر بكندا يف حزيران     احلضري العاملي 

ــة   لغايــات  بلــدان يف إطــار ا١٠يف أكثــر مــن إلدارة الشــؤون احلضــرية احليــازة واحلملــة العاملي
نمية املسـتدامة،   ألهداف اإلمنائية لأللفية وبرنامج تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للت         الواردة يف ا  

وشــرع يف تنفيــذ بــرامج امليــاه . إجــراءات املتابعــة هبــدف بنــاء القــدرات احملليــةبينمــا بــدأ اختــاذ 
دلتــا والصــرف الصــحي يف أقــل البلــدان منــوا يف منطقــة الــبحريات الكــربى يف شــرق أفريقيــا و  

ــغ ــاه والصــرف الصــحي    امليكون .  يف جنــوب شــرق آســيا يف إطــار الصــندوق االســتئماين للمي
 .وخيتتم التقرير مبجموعة من التوصيات
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٤
)املوئل الثاين(التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -ثانيا  

.)موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  . . . . .٣٥٤-٢
.السياق املؤسسي وبيئة العمل -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤-٢
.مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية -بــــاء    . . . . . . . . . .١٦٧-١١
.املساعدة التقنية والتعاون على الصعيد القطري -جيم    . . . . . . . . . . . . .٢٢٩-١٧
.     الرصد والبحث-دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١١-٢٣
. العامليعلى الصعيد والشراكات التواصل الشبكي -هاء    . . . . . . . . . . .٣٣١٣-٢٧
.الدعــــــوة وتطويــــــــر األدوات وبنــــاء القـــدرات -واو    . . . . . . . . . . .٣٥١٦-٣٤

.االستنتاجات والتوصيات -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١١٧-٣٦
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 مقدمة - أوال 
 / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٩يقـدم هــذا التقريــر عمـال بقــرار اجلمعيــة العامـة     - ١

املوئــل (تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية �، واملعنــون ٢٠٠٤ديســمرب 
 .�)موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ) الثاين

 
 تنفيذ نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية             يفالتقدم احملرز    - ثانيا 

موئل (حدة للمستوطنات البشرية    وتعزيز برنامج األمم املت   ) املوئل الثاين (
 ).األمم املتحدة

 
 السياق املؤسسي وبيئة العمل - ألف 

 
 األهداف اإلمنائية لأللفية  - ١  

األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة خـالل الفتـرة املستعرضـة أداة قويـة لتركيـز االهتمـام                  كانت   - ٢
ع هبــا منظمــات األمــم علــى عمــل موئــل األمــم املتحــدة وتنســيق اجلهــود املشــتركة الــيت تضــطل 

وهـذا ينطبـق بوجـه خـاص علـى تنميـة        . املتحدة والدول األعضاء من أجل القضـاء علـى الفقـر          
ــه متعــدد القطاعــات  كــم املســتوطنات البشــرية حيــث يتســم النــهج املفضــل حب   الضــرورة بكون

 . أمرا الزماالتنسيقيضحى ومتعدد اجلهات الفاعلة ومتكامال، وحيث 
ُتمثـل شـاغال     ، تقليـديا،  سكان األحياء الفقرية وظروف عملـهم     لظلت أحوال املعيشة     - ٣

غــري أن بــزوغ اهلــدف الســابع مــن األهــداف اإلمنائيــة  . اجملتمــع الــدويلشــواغل هامشــيا ضــمن 
 فاملنظمـات   .أعلـى كـثريا   هـذه املسـألة إىل مسـتوى        برفعـه   قد أدى إىل تغيري هذا الوضع       لأللفية  

 كيـف ء آخـرين جلـدول أعمـال املوئـل آخـذةٌ يف الت            الدولية والدول األعضـاء إىل جانـب شـركا        
اإلدارة ومـا يترتـب علـى       عملية التحضر السيئة    ع التحدي الضخم املتمثل يف      معلى حنو متزايد    

. غـري نظاميـة   ة وغـري مـزودة باخلـدمات ومسـتوطنات          ططـ ذلك من انتشار أحيـاء فقـرية غـري خم         
 ميـاه الشـرب     يفتقـرون إىل  ص الـذين    تخفـيض نسـبة األشـخا      املتعلقـة ب   ١٠ الغايـة    بـراز ويتزايد إ 
 ١٠٠ما ال يقل عـن       املتعلقة بتحسني حياة     ١١، والغاية    إىل النصف  الصرف الصحي املأمونة و 

، وكــذلك العمــل علــى حتقيــق هــدف  ٢٠٢٠ حبلــول عــام  األحيــاء الفقــريةســكانمليــون مــن 
ــرية  � ــاء فق ــال أحي ــدن ب ــة   ، يف �م ــة الوطني ــدول األعضــا  اخلطــة اإلمنائي ــبعض . ءلكــثري مــن ال ف

احلكومات قد أنشأت صناديق استئمانية لتحسني األحياء الفقرية، يف حني وضعت حكومـات             
أخـرى سياسـات وبـرامج وطنيـة بغيـة مــنح فقـراء املـدن ضـمان احليـازة ودورا يف اختـاذ القــرار           

 .  يف التنميةباعتبارهم شركاء حقيقيني
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ملتعلقـة باألحيـاء الفقـرية والـدور        أمهية الغايـات ا   كلها  البلدان  م تستوعب   ومع هذا، فل   - ٤
فعمليات اإلخالء واهلـدم القسـريني غـري        . احلافز املتجسد يف األهداف الواردة يف إعالن األلفية       

 قـاطين استشـارة   بـدال مـن     ف. املشروعة ال تزال ممارسة سيئة متبعة يف كثري مـن الـدول األعضـاء             
دف نقـل السـكان إىل أمـاكن أخـرى          األحياء الفقرية واالخنراط يف عملية تقاسم للمسـؤولية هبـ         

االعتـراف بفقـراء املـدن باعتبـارهم مقومـا مـن مقومـات االقتصـاد                بدال من    و ،وإعادة توطينهم 
أمــل غــري واقعــي وهــو ســوى أمــام فقــراء املــدن  مل يعــد احلضــري اجلديــد حيتــاج إىل الــتمكني،

ــة   ــاطقهم الريفي ــربز  هــذه اآلُيغلــف واإلصــرار الــذي  . ببســاطة أن يعــودوا إىل من ــة ي راء الرجعي
اآلن ن األمهيـة مبكـان      ومـ . موئـل األمـم املتحـدة     الـدور املهـم املرتقـب مـن         التحديات القائمـة و   

النهوض جبـدول أعمـال معيـاري عـن طريـق احلملـة العامليـة لضـمان             أي وقت مضى،    أكثر من   
اســات بــدائل عمليــة يف جمــال السي إلدارة الشــؤون احلضــرية، وتــوفري  احليــازة واحلملــة العامليــة  

يــدعمها تبــادل لــآلراء بــني األقــران وتبــادل للــدروس املستخلصــة مــن أفضــل املمارســات،          
 . تقدمي مساعدة تقنية تكفل متابعة االستثماربالدعوة مساندة جهود و

 
 تقييم متعمق - ٢  

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييمـا متعمقـا         رى، أج لتقريرخالل الفترة املشمولة با    - ٥
وسيسـتخدم تقريـر التقيـيم كـأداة جيـدة لتعزيـز إدارة وأداء موئـل األمـم                  .  املتحـدة  ملوئل األمـم  

 يف ضوء املسـؤولية اجلسـيمة امللقـاة علـى عـاتق الربنـامج الـذي شـهد حتـوال يف اآلونـة                        ،املتحدة
وقـد  .  السـريع  يت يطرحها التحضر  بصورة مالئمة للتحديات اخلطرية ال    ، كي يستجيب    األخرية

ــا  ــة الربن ــران   ،مج والتنســيقأعربــت جلن ــودة يف حزي ــا اخلامســة واألربعــني املعق ــه / يف دورهت يوني
 عن ارتياحها للتوصيات املقدمة مـن املكتـب، مشـرية إىل التقيـيم اإلجيـايب العـام ملوئـل                    ،٢٠٠٥

 الــذي يضــطلع بــه الربنــامج، وال ســيما يف تنفيــذ  بــالغ األمهيــةاألمــم املتحــدة وداعمــة للعمــل ال
 . لفيةاألهداف اإلمنائية لأل

ووافقــت جلنــة الربنــامج والتنســيق علــى النتيجــة احلامســة األساســية الــيت توصــل إليهــا      - ٦
مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهي أن موئل األمم املتحـدة حيتـاج إىل تـدقيق حمـور تركيـزه             

التعجيــل بتوظيــف نائــب طلــب وتشــمل توصــيات املكتــب اإلضــافية . وتضــييق نطــاق أنشــطته
 ،املديرة التنفيذية يف تعزيز عمل الربنـامج علـى الصـعيد اخلـارجي            مساعدة  دف  مدير تنفيذي هب  

بـني الـربامج   فيمـا  التنسـيق  زيادة   و ،وإدارة مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية      
 موئــل األمــم املتحــدة منــذ ذلــك احلــني تقــدما فيمــا يتعلــق بتوظيــف نائــب قــقوقــد ح. الفرعيــة

 .قع ملء هذا املنصب يف غضون السنة التقومييةللمدير التنفيذي ويتو
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 التقييم املتعمق الذي أجنزه مكتب خدمات الرقابة الداخلية نتـائج تقيـيم خـارجي               أيدو - ٧
 ودعـا التقيـيم إىل مزيـد مـن الـربط بـني            .إلدارة الشـؤون احلضـرية    مستقل بشأن احلملة العامليـة      

 ،رى اليت يضـطلع هبـا موئـل األمـم املتحـدة           أدوات الدعوة والربامج واألنشطة االستشارية األخ     
ــامليتني    ــتني الع ــل األساســي للحمل ــادة التموي ــوارد    . وإىل زي ــادة م وأوصــى املكتــب كــذلك بزي

 وحتول موئـل األمـم املتحـدة        ،امليزانية العادية ملوئل األمم املتحدة وإصدار قواعد عمل املؤسسة        
 .كة بني الوكاالتإىل عضو مشارك مشاركة تامة يف اللجنة الدائمة املشتر

 
 جلنة التنمية املستدامة - ٣  

يف ولجنة التنمية املسـتدامة     ل يةالتحضرياألعمال   ساهم موئل األمم املتحدة بنجاح يف        - ٨
 وأجــرى جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة خــالل دورتــه   .دورهتــا الثالثــة عشــرةمــداوالهتا يف 

 اليت ستنظر فيهـا اللجنـة والـيت تتعلـق        سائل مداوالت بشأن امل   ٢٠٠٥أبريل  /العشرين يف نيسان  
ــة املســتدامة      ــثالث للتنمي ــاه والصــرف الصــحي واملســتوطنات البشــرية، وهــي الركــائز ال . باملي

الـدورة الثالثـة عشـرة      � املعنـون    ٢٠/٢١ومتخضت هذه املداوالت عـن اعتمـاد اجمللـس للقـرار            
وقـد  .  مـن رئـيس جملـس اإلدارة       واعتمد اجمللس أيضـا مـوجزا مقـدما       . �للجنة التنمية املستدامة  

 املــديرة التنفيذيــة مــوجز الــرئيس إىل اللجنــة خــالل انعقــاد اجلــزء الرفيــع املســتوى مــن    تقــدم
 . اجتماعها

ة األساسية جمللـس اإلدارة الـيت مفادهـا أن املسـائل املتعلقـة بامليـاه                رسال اللجنة ال  أيدتو - ٩
وأقــرت . ملســتوطنات البشــريةوالصــرف الصــحي ينبغــي أن تــدرج يف إطــار عــريض متعلــق با   

ــر واعترفــت باحلاجــة إىل       ــد احلضــري يف احلــد مــن الفق ــة البع ــة بأمهي ــاع االلجن ــدد  تب هنــج متع
وفضال عـن ذلـك،     . القطاعات ومتعدد اجلهات الفاعلة ومتكامل يف تنمية املستوطنات البشرية        

ملســتدامة ت اللجنــة التفــاهم بشــأن الصــالت االســتراتيجية بــني املســتوطنات البشــرية ا       ززعــ
 .ومصادر الطاقة، وهو املوضوع احملوري للجنة يف دورتيها الرابعة عشرة واخلامسة عشرة

 الذي اعتمدته اللجنة يف دورهتـا الثالثـة عشـرة إىل موئـل األمـم          ،١٣/١طلب القرار   يو - ١٠
أن تيســر، املســتوطنات البشــرية مجلــة أمــور منــها شــؤون تنســق يت وكالــة الــالاملتحــدة باعتبــاره 

شـركاء آخـرين، الرصـد العـاملي     فضال عن مع املنظمات والربامج ذات الصلة و   لتعاون الوثيق   با
الفعــال للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ األهــداف والغايــات املتعلقــة باملســتوطنات البشــرية، وكــذلك     

 . التدابري املتفق عليها خالل الدورة الثالثة عشرة للجنة فيما يتصل باملستوطنات البشرية
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 مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية - باء 
 عمـال بطلبـات اجلمعيـة       ،يف تعزيـز املؤسسـة    ذا شـأن    أحرز موئل األمم املتحـدة تقـدما         - ١١

العامة الداعية إىل متكني املؤسسة من دعم أنشطة الربنامج وحشد املـوارد تكملـةً للجهـود الـيت        
وتسـعى  . ر التكلفـة واهلياكـل األساسـية واخلـدمات        تبذهلا الدول األعضاء لتوفري املـأوى امليسـو       

وغـــري لغـــرض معـــني فهـــي مســـتودع للمســـامهات املخصصـــة : املؤسســـة إىل حتقيـــق غرضـــني
املخصصة اليت تقدمها الدول األعضاء لتنفيذ برنامج عمل موئـل األمـم املتحـدة؛ وهـي تشـكل                  

مــوال العامــة  آليــة خاصــة مصــممة ملســاعدة الــدول األعضــاء علــى حشــد األ ٢٠٠٤منــذ عــام 
 . واخلاصة لغرض استثمار املتابعة

 
 التربعات ملوئل األمم املتحدة - ١  

 قاعدته املالية هبـدف إجنـاز برنـامج عملـه         وطيدة لت نشطأطلق موئل األمم املتحدة محلة       - ١٢
 يف املائـة    ٣٠ جمموع التربعـات املقدمـة للمؤسسـة بنسـبة           زادوقد  . وحتسني هذا اإلجناز  عتمد  امل

 مليـــون دوالر يف عـــام ٣٣ إىل ٢٠٠٣ مليـــون دوالر يف عـــام ٢٦ مـــن رتفـــع حيـــث اتقريبـــا
وعــالوة . وجــرى توقيــع اتفــاقي متويــل متعــدَدي الســنوات مــع جهــات ماحنــة رئيســية. ٢٠٠٤

علـى ذلــك، مت تشــجيع اجلهــات املاحنـة علــى توقيــع اتفاقــات شـراكة متعــددة الســنوات هبــدف    
رب مـن قابليـة التنبـؤ لتمويـل أولويـات مواضـيعية             د خمصصـة وميسـرة تتسـم بقـدر أكـ          رتوفري موا 

 .رئيسية يف برنامج العمل ولالستجابة على حنو أفضل لطلبات الدول األعضاء
 ٨,٣جمموع التربعـات املقدمـة إىل املؤسسـة مـن           يف   املسامهات غري املخصصة     زادتو - ١٣

 املسـامهات   ادتز، بينمـا    ٢٠٠٤ مليون دوالر يف عام      ١٠,٥ إىل   ٢٠٠٣مليون دوالر يف عام     
ويف حــني .  مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة ٢٢,٢ مليــون دوالر إىل ١٧,٢املخصصــة مــن 

 كــبري بــني املســامهات املخصصــة  تفــاوتاملــوارد، ال يــزال هنــاك تعبئــة أحــرز تقــدم حممــود يف 
 يف املائــة تقريبـا مــن املسـامهات غــري   ٧٥ فـإن  ،وفضـال عــن ذلـك  . واملسـامهات غـري املخصصــة  

 . من مخس جهات ماحنة، األمر الذي يدل على ضرورة توسيع قاعدة املاحننيرد املخصصة ت
وأحاطـت الـدورة العشــرون جمللـس اإلدارة علمــا هبـذه التحــديات ودعـت احلكومــات       - ١٤

وغريهــا مــن شــركاء جــدول أعمــال املوئــل إىل زيــادة مســامهاهتا املقدمــة إىل املؤسســة وإعطــاء  
تعـدد السـنوات لـدعم املـديرة التنفيذيـة يف جهودهـا لتوسـيع               غري املخصـص وامل   تمويل  األلوية لل 

وإضافة إىل ذلك، طلب إىل املديرة التنفيذيـة وضـع اسـتراتيجية شـاملة              . قاعدة املاحنني للربنامج  
 املوارد مع مراعاة اخليارات اليت تتبعها أجهزة أخرى لألمم املتحدة هبدف توسـيع قاعـدة                تعبئةل

 .دمي املسامهات غري املخصصةتشجيع تق، وال سيما املاحنني
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 متويل املستوطنات البشرية - ٢  
ــي          -١٥ ــه الفرع ــا برناجم ــم املتحــدة رمسي ــل األم ــق موئ ــالتقرير، أطل ــرة املشــمولة ب  خــالل الفت

 تعبئــة وهـو شــعبة متويـل املســتوطنات البشـرية، فـوفر ذلــك للمؤسسـة قاعــدة عمـل ل      ،األحـدث 
وقــد . واهلياكـل األساســية واخلـدمات األساســية  املـوارد علــى الصـعيد القطــري لتمويـل املــأوى    

رأس  يف إنشـاء مرفـق حتسـني األحيـاء الفقـرية، وهـو آليـة للمسـاعدة التقنيـة و                    كـبري أحرز تقدم   
األحيـاء الفقـرية،   أحـوال  الية احمللية لتحسني    رأمستتوخى اجتذاب االستثمارات ال   املال األساسي   

 ماليـني دوالر ملرحلـة جتريبيـة        ١٠ لتصـميم و   مليون دوالر ملرحلـة ا     ١,٨مبا يف ذلك مجع مبلغ      
ويشـمل نطـاق   .  ماليـني دوالر مـن التربعـات املعلنـة    ١٠مدهتا ثالث سنوات، إضافة إىل مبلـغ        
  شــرق أفريقيــا وغــرب، الــيت تســتغرق ثــالث ســنوات ،املرفــق خــالل املرحلــة التجريبيــة األوىل 

يات األكثـر ابتكــارا  ويشـكل إحـدى االسـتراتيج     وجنـوب آسـيا وجنـوب شـرق آسـيا،     أفريقيـا 
وعنـدما يعمـل مرفـق حتسـني األحيـاء الفقـرية بكامـل طاقتـه         . اليت اعتمدها موئل األمم املتحـدة   

فسيوفر مسـاعدة متابعـة ألنشـطة مـا قبـل االسـتثمار اجلـاري تنفيـذها يف إطـار أنشـطة التعـاون                        
عـن  ق ذلـك    ق املرفـ  قحوسـي ).  أدنـاه  ٢٢-١٧انظـر الفقـرات     (التقين اليت يضـطلع هبـا الربنـامج         

طريق متكني املدن وسـكان األحيـاء الفقـرية والوسـطاء املـاليني واحلكومـات وقطـاع اخلـدمات                   
وسـيتيح  . االسـتثمار اخلـاص  جيتـذب   مشـاريعها يف جمـال التحسـني علـى حنـو      عـرض املاليـة مـن   

أس ميكن أن يشكل حـافزا لـر      ا  مم،  ية ائتمان ات وتعزيز ا انتقالي ال متوي  احمللية أيضا للجهات الفاعلة  
هـو أساسـا   وعمـل املرفـق   . بـذلك ادخـارات اجملتمـع احمللـي واالسـتثمار العـام       احمللي فيعزز   املال  

ض واآلليــات املســتخدمة وألدوات والنــهج املاليــة مــن قبيــل ضــمانات القــر االختبــار امليــداين لــ
 رؤوس أمـوال حمليـة لكـن وسـائل          تـوافر ألغراض خاصة يف اقتصاديات السوق الناشـئة حيـث ت         

وسيســتخدم موئــل األمــم املتحــدة مرفــق حتســني األحيــاء الفقــرية عــن .  نــادرة تكــونااســتغالهل
طريق اجلمع بـني اخلـربة السياسـية والتقنيـة الداخليـة املتعلقـة بتحسـني األحيـاء الفقـرية والـدعم                      

 ويكـون متخصصـا يف      ،تنافسـية العطـاءات ال  عـن طريـق     ، خيتـار    املقدم من متعهد خدمات دويل    
 . ملشاريعاالستثمار ومتويل ا

ويشـمل  . ع مؤسسـات ماليـة دوليـة      تـوازي مـ   املوقد أحرز تقدم كبري يف سـياق العمـل           - ١٦
ــة     ــة إقليمي ــدويل ومصــارف إمنائي  ٣٣-٢٧انظــر الفقــرات  (هــؤالء الشــركاء جمموعــة البنــك ال

فريـق اهلياكـل     ، وهـي مؤسسـة لضـمان القـروض تابعـة ل            GuarantCo، وكذلك مؤسسة    )أدناه
 يف املائـة مـن أموالـه للمشـاريع التجريبيـة            ٢٠تخصـيص   ي أبدى اهتمامه ب   الذاخلاص   األساسية

ــاء الفقــرية    ــق حتســني األحي ــدأها مرف ــيت يب ــل األمــم املتحــدة     . ال ــك، وطــد موئ وفضــال عــن ذل
ســلطة اإلئتمانــات اإلمنائيــة التابعــة لوكالــة الواليــات املتحــدة للتنميــة    مــع ؤسســيةالعالقــات امل

 التمويل املشترك ملبادرات حتسـني األحيـاء الفقـرية يف غانـا      وهو بصدد استكشاف دعم    الدولية
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احلصـول علـى    ويشمل العمل مع املؤسسات املالية الدولية إضافة إىل ذلك إمكانيات           . وأوغندا
 . الدعم من املؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان وعدد من املؤسسات اخلاصة

 
 د القطريوالتعاون على الصعيالتقنية املساعدة  - جيم 

 ٨٠واصل موئل األمم املتحدة توسيع نطاق املساعدة التقنيـة الـيت يقـدمها ألكثـر مـن                   - ١٧
بنـاء قـدرة الـدول األعضـاء علـى حتقيـق           : حكومة يف جمالني واسعني من جمـاالت التـدخل ومهـا          

 األهداف اإلمنائية لأللفية واالستجابة لطلبات ختفيف آثـار الكـوارث والـتعمري يف فتـرة مـا بعـد           
ــادة ملحوظــة مــن      وزادت. الصــراع ــتقين زي ــاون ال ــة ألنشــطته يف جمــال التع  املســامهات املقدم
ــام  ١٥,٢ ــون دوالر يف ع ــام  ٥٢,٥ إىل ٢٠٠٣ ملي ــون يف ع ــل  و. ٢٠٠٤ ملي خصــص التموي
نشـطة الـتعمري والتخفيـف مـن آثـار الكـوارث علـى              ألمـن جهـات ماحنـة متنوعـة         أساسا  املقدم  

 ،اص للمستوطنات البشرية مـن أجـل الشـعب الفلسـطيين          اخل ربنامجورصد لل . الصعيد القطري 
 حـىت اآلن مبلـغ يزيـد        ،يف إطار دعم تنمية املستوطنات البشـرية يف األراضـي الفلسـطينية احملتلـة             

ويتواصل بذل اجلهـود حلشـد املـوارد املاليـة اإلضـافية             . مليون دوالر منذ إنشائه    ١,٥قليال عن   
وطلـب موئـل األمـم املتحـدة مـوارد          .  ماليـني دوالر   ٥غ  من أجـل تـوفري التمويـل الكامـل البـال          

، وتشـمل إنشـاء     ٢٠٠٧-٢٠٠٦إضافية من امليزانية العادية يف مقترحه للميزانية لفترة السنتني          
 . وظيفتني إضافيتني من الفئة الفنية

 
 تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء لتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية  - ١  

دعم املقدم من الربنامج لتنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى الصـعيد               ويشمل نوع ال   - ١٨
ــاء           ــال السياســات وبن ــيم القطــري واملشــورة يف جم ــدعوة والتقي ــن أنشــطة ال ــة م ــي جمموع احملل

ووجهـت املسـاعدة    . القدرات وجتريـب املشـاريع واختبـار النـهج واألدوات علـى أرض الواقـع              
 ، ودعـم املنظمـات غـري احلكوميـة        ،كان األحيـاء الفقـرية    منظمـات سـ   إىل  التقنية من هذا النـوع      

 وإدارات احلكومـة    ، وشـركات املرافـق العامـة      ة، ومقـدمي اخلـدمات اخلاصـ      ،والسلطات احملليـة  
 مع التركيـز علـى الـوزارات املعنيـة باألراضـي واإلسـكان واحلكومـة احملليـة والتشـييد                    ،املركزية
 وإدارة امليـاه   ،لجهـات الفاعلـة احملليـة إدارة األراضـي        وتشمل املسامهات الفنية املقدمـة ل     . واملياه

ــاء علــى   ة، احلضــرينــاطق واجلرميــة واألمــن يف املالقــائم علــى املشــاركة  والتخطــيط ،الطلــببن
وأدى بــزوغ الربنــامج الفرعــي اجلديــد إىل توســيع نطــاق اجلهــات  . واإلدارة احلضــرية الشــاملة

ة ورابطــات االدخــار التعاونيــة ومؤسســات الفاعلــة احملليــة لتشــمل مصــارف املعــامالت الصــغري
توسيع نطـاق املـدخالت     كما أسفر عن    وزارات املالية،   فضال عن   التمويل الصغري لإلسكان، و   

 .الفنية لتشمل االستثمار واإلسكان ومتويل املشاريع
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 املساعدة اإلنسانية والتعمري يف فترة ما بعد الصراع - ٢  
ــل األمــم املتحــدة مــؤخ   - ١٩ ــة للشــؤون اإلنســانية  أصــبح موئ ــة التنفيذي . را عضــوا يف اللجن

وساهم بتجربته يف جمال التخفيف مـن آثـار الكـوارث واملسـاعدة يف فتـرة مـا بعـد الصـراع يف                       
أفغانستان والعراق وتيمور ليشيت وليبرييا والضفة الغربيـة وغـزة والبلـدان املتضـررة مـن أمـواج                  

النـهوض  ربنـامج يف هـذه البلـدان واملنـاطق إىل           وسـعى ال  . تسونامي يف احمليط اهلندي والسـودان     
األزمــة اإلنســانية يف منطقــة ومثــال ذلــك أن الربنــامج، يف .  احلضــريةســائلاملــأوى واملبقضــايا 

يف عملــه مــع الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة علــى التــدفق الكثيــف   ، شــدد دارفــور بالســودان
 يــاويل إىل أن معظـم املشـردين داخل  ويشــري التحليـل األ . للنـازحني إىل اخلرطـوم نتيجـة الصـراع    

 مــع مــا ســيترتب علــى ذلــك مــن آثــار ،ســيبقون يف اخلرطــوم بعــد أن ختمــد األزمــة يف دارفــور
وأدرج موئــل األمــم املتحــدة أيضــا  .  علــى هــذه املدينــة كــبريةاجتماعيــة وسياســية واقتصــادية  

 املراحــل عناصــر تتعلــق بسياســات املــأوى يف حــاالت مــا بعــد الكــوارث ومــا بعــد الصــراع يف 
تأخريهـا إىل مرحلـة الـتعمري حـني ميكـن أن تكـون              عوضـا عـن     املبكرة مـن املسـاعدة اإلنسـانية        

واعتربت منظمات األمـم املتحـدة والـدول األعضـاء        . التدخالت املتعلقة بالسياسات أقل فعالية    
هــذه املســامهة مفيــدة بوجــه خــاص يف احلــاالت الــيت حتــدد فيهــا السياســات املتعلقــة باألراضــي 
ــا الســكان املتضــررون مــن الكــوارث         ــيت خيــرج هب ــة ال ــاء الطريق ــايري البن ــاطق ومع وتقســيم املن

ومشلت املساعدة التقنيـة احملـددة املقدمـة    . اإلنسانية أو الطبيعية واألماكن اليت يتم هلم فيها ذلك  
لوقايـة  لوزارات والوكاالت التنفيذية املعنيـة با لمن موئل األمم املتحدة التدريب وبناء القدرات       

 اســتراتيجيات التخفيــف وضــعمــن الكــوارث وإدارهتــا ؛ وحتديــد املنــاطق املعرضــة للكــوارث و
منـها ؛ واالســتجابة السـريعة حلــاالت مـا بعــد الكـوارث ومــا بعـد الصــراع، واملسـاعدة التقنيــة       

 .املطردة جلهود التعمري يف فترة ما بعد الصراع
 

 التنسيق والدعم اإلقليمي - ٣  
قـدم املسـاعدة التقنيـة للـدول األعضـاء لتنفيـذ األهـداف          موئـل األمـم املتحـدة يُ      ما فتئ    - ٢٠

ــق تنســيق جهــود       ــة عــن طري ــة ولالســتجابة للكــوارث اإلنســانية والطبيعي ــة لأللفي  مــع هاإلمنائي
ومـن خـالل مـذكرة تفـاهم مـع برنـامج األمـم              . منظومة األمـم املتحـدة    األخرى يف   ؤسسات  امل

ــل    ــل القطــريني  األمــم املتحــدة  املتحــدة اإلمنــائي، عــني موئ ــامج املوئ ــدا٣٢ يف مــديري برن .  بل
تعمــيم ويســاهم هــؤالء الفنيــون ذوو اخلــربة الــذين لــديهم معرفــة متعمقــة بــاألحوال احملليــة يف    

قضايا املستوطنات البشرية يف جـداول األعمـال الوطنيـة وتشـجيع إدراج بعـد حضـري                 مراعاة  
ر عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة،     يف ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، وإطــا     
 .واستراتيجيات البنك الدويل للمساعدة القطرية
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واضــطلع املوظفــون املعنيــون باملســتوطنات البشــرية يف املكاتــب اإلقليميــة ملوئــل األمــم  - ٢١
 ويف دعم عمـل مـديري برنـامج    ،املتحدة بدور حيوي يف عمليات الدعم على الصعيد القطري        

، ويف  )ئآلسيا ومنطقة احملـيط اهلـاد     ( أن املكاتب اإلقليمية يف فوكويوكا يف اليابان         كما. املوئل
ألفريقيــا (ويف نــريويب ) ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب(ريــو دي جــانريو بالربازيــل 

االقتصـادية واالجتماعيـة    األمـم املتحـدة     تعمـل أيضـا بصـورة وثيقـة مـع جلـان             ) والدول العربيـة  
 .على التوايلوأفريقيا  وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ئاحمليط اهلادآلسيا و
وساهم موئل األمم املتحدة خالل الفترة املستعرضة يف إعداد تقرير للجنـة االقتصـادية               - ٢٢

بصـورة وثيقـة مـع      ربنـامج   العمـل   كمـا   . السـريع حتـديا رئيسـيا ألفريقيـا       حضر  ألفريقيا اعترب الت  
وجـرى التركيـز    . يدة من أجل تنمية أفريقيـا للنـهوض جبـدول األعمـال احلضـري             الشراكة اجلد 

 . على السياسات الوطنية للتنمية احلضرية واملأوى وحتسني األحياء الفقرية
 

 الرصد والبحث - دال 
 بتعديل أنشـطة    )موئل األمم املتحدة  (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      قام  و - ٢٣

رصـد تنفيـذ األهـداف      ل من أجل دعم جهـود الـدول األعضـاء           ليت يضطلع هبا  االرصد والبحث   
 .بلوغ هذه األهدافاإلمنائية لأللفية ويف حتليل السياسات واملمارسات اليت ستمكنها من 

 أنشطة الرصد - ١  
 بدايـة مـن أجـل رصـد تنفيـذ جـدول       وضـعها ، الـيت جـرى    التحضـر  مؤشرات   مت تنقيح  - ٢٤

ــاً ل   ــل، وفق ــة؛ و  أعمــال املوئ ــواردة يف إعــالن األلفي ــيت   مت تفصــيلألهــداف ال ــات ال ــع البيان  مجي
ــام    ــذ ع ــت من ــوع اجلــنس  ٢٠٠٤ُجِمَع ــى    .  حســب ن ــئَت شــراكات اســتراتيجية عل ــا أُنِش كم

 مجــع علــىالصــعيدين العــاملي والــوطين مــن أجــل تعزيــز قــدرات مكاتــب اإلحصــاءات الوطنيــة  
ــا ١١مــة احلضــرية يف  السياســات العاالتحضــري وتنــويرالبيانــات عــن مؤشــرات    بلــداً يف أفريقي

 مرحلــةوبلــغ العمــل علــى توثيــق ونشــر أفضــل املمارســات يف حتســني البيئــة املعيشــية    . وآســيا
 بلــداً ١٤٠مــن املمارســات الــيت استعرضــها األقــران مــن   ٢ ٠٠٠وجــود أكثــر مــن بجديــدة، 

جديـدة، وطُبقـت   على شبكة اإلنترنت؛ فيما جرت بنجاح جتربة ميدانيـة ملنهجيـة        حاليا  متاحة  
يف عشــرة بلــدان يف أفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة مــن أجــل التقيــيم التشــاركي للسياســات   
احلضــرية والتشــريعات املراعيــة ملصــاحل الفقــراء وللفــوارق بــني اجلنســني؛ وذلــك لــدعم بلــوغ     

ة للعمـل  املبـادىء التوجيهيـة االسـتراتيجي   :  األخـرى النـواتج وتتضمن . األهداف اإلمنائية لأللفية  
مع منظمات اجملتمع املدين والشباب؛ ومواد عن الـدعوة حلقـوق املـرأة يف األرض؛ ودليـل عـن                    

ئتمـان  اال يف املسـتوطنات البشـرية؛ ودليـل إرشـادي عـن خطـط       مراعاة املنظور اجلنسـاين  تعميم
 مـن دراسـات احلـاالت اإلفراديـة عـن           ا، وعـدد  اجملتمعـات احملليـة لتمويـل اإلسـكان       صـعيد   على  
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وأُجريـت حبـوث علـى درجـة عاليـة مـن األمهيـة يف حتليـل                 . احملدود ذوي الدخل    مساكنل  متوي
الراميـة  الفعالـة   االسـتراتيجيات   و ،والروابط بني احلضـر والريـف     الظروف االقتصادية احلضرية،    

 .ساكنيها لفقراء منوسبل رزق اإىل حتسني ظروف العمل احلر يف املناطق احلضرية 
 التقارير الرئيسية - ٢
 مــن أنشــطة املوئــل وشــبكاته    املســتفادةولتحقيــق االســتفادة الكاملــة مــن الــدروس      - ٢٥

 املوئل إصدار تقريـرين رئيسـيني بالتنـاوب كـل           يواصلكمسامهة يف القاعدة العاملية للمعارف،      
عـن املـدن متعـددة الثقافـات،         حالـة مـدن العـامل     الثاين عن   تقرير  ، ُنشر ال  ٢٠٠٤ففي عام   . عام

 ٢٠٠٥ويف عـام    . على البعد الثقـايف للمـدن يف زمـن تتسـارع فيـه وتـرية التحضـر                ملقياً الضوء   
 .يف املنــاطق احلضــريةمتويــل املــأوى  موضــوع التقريــر العــاملي عــن املســتوطنات البشــريةيتنــاول 

 االجتاهات احلالية للتنمية االقتصادية ، وميحص أداء أنظمة متويل اإلسـكان مبـا يف      التقرير ُيقيمو
وأُعيــدت . األهليــة الوســيطة، وحيلــل اســتجابات السياســة العامــة وآفــاق التنميــةذلــك اجلهــات 

هيكلة جداول األعمال املواضيعية للتقريرين، وذلك من أجـل التركيـز كـل عـام علـى جوانـب        
باالسـتعانة بـاخلربات   حالـة مـدن العـامل     وتصـدر سلسـلة   .اإلمنائيـة لأللفيـة  خمتارة مـن األهـداف    
برنـامج أفضـل املمارسـات والقيـادة احملليـة،       اتواملسـتمدة مـن شـبك    خليـا والبيانات املتوافرة دا

وُيســتفاد يف إعــداد التقريــر العــاملي عــن املســتوطنات البشــرية مــن   .  العــاملياملرصــد احلضــريو
جللــب آراء اخلــرباء مــن أحنــاء العــامل للتــأثري يف املواضــيع ذات   البــاحثني  شــبكات متعــددة مــن

 .األولوية
 يةالريف -ية رالروابط احلض - ٣
 الريفيـة والتحضـر     -الـروابط احلضـرية     �:  املعنون ١٩/١٠مبوجب قرار جملس اإلدارة      - ٢٦

ــتدام ــة و �املسـ ــطة معياريـ ــامج أنشـ ــة، اتبـــع الربنـ ــرين األول. تنفيذيـ ــوبر /ويف تشـ ، ٢٠٠٤أكتـ
 املعهــد الــدويل للبيئــة والتنميــةاستضــاف موئــل األمــم املتحــدة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة و 

واسـتناداً إىل الـدروس املسـتفادة مـن أكثـر مـن             .  الريفيـة  �مؤمتراً أقاليمياً عن الروابط احلضرية      
عشرة بلدان يف آسيا وأوروبا وأفريقيا، أجرى اخلـرباء واملمارسـون املشـاركون مـداوالت عـن                 

. نيـة  يف اسـتراتيجيات التنميـة اإلقليميـة والوط        إدماجهـا  الريفية و  -سبل تعزيز الروابط احلضرية     
 األساســـية املاديـــة اهلياكـــلويشـــدد تقريـــر املـــؤمتر علـــى األمهيـــة االســـتراتيجية لالســـتثمار يف  

ــاء والطــرق  ( ــاملراكز   ) االتصــاالت الســلكية والالســلكية والكهرب ــة ب ــاطق الريفي ــربط املن الــيت ت
.  كــبريإىل حــدوسُيَيســر هــذا االســتثمار الــروابط االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصــادية  . احلضــرية

وإضــافة إىل النــدوات الدوليــة، يقــدم موئــل األمــم املتحــدة أيضــاً املســاعدة التقنيــة للحكومــات 
ــروابط احلضــرية    ــة هبــدف تعزيــز ال ــة يف عمليــات التخطــيط اإلمنــائي  �والســلطات احمللي  الريفي
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ودعم املكتب اإلقليمي يف فوكوكا، اليابان، ختفيـف حـدة الفقـر مـن خـالل مبـادرة                  . اإلقليمية
 . الريفية يف نيبال- الريفية يف إندونيسيا وبرنامج الشراكة احلضرية �احلضرية الروابط 

 
  على الصعيد العامليالتواصل الشبكي والشراكات - هاء 

بوصــفه برنــامج األمــم املتحــدة املســؤول عــن تنســيق تنفيــذ   قــام موئــل األمــم املتحــدة   - ٢٧
ــق غا     ــدول األعضــاء يف حتقي ــل ومســاعدة ال ــة،  جــدول أعمــال املوئ ــات إعــالن األلفي  بإنشــاءي

 .  شراكات استراتيجيةوإقامةللتواصل الشبكي العاملي، 
 املنتدى احلضري العاملي - ١  

املنتـدى احلضـري العـاملي الـذي         ١٨/٥أنشأ جملس إدارة موئل األمم املتحدة يف قراره          - ٢٨
حلـوار   بوصفه منتدى جلهات متعـددة مـن أصـحاب املصـلحة مـن أجـل دعـم ا               يعقد كل سنتني  

وُعقـد املنتـدى احلضـري العـاملي الثـاين يف           . وتبادل اخلربات لدعم تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل          
ومــن . �ملتقـى الثقافـات   املــدن�: عنـوان حتـت  ، ٢٠٠٤ســبتمري /برشـلونة، إسـبانيا، يف أيلـول   

 املوئــل، أُويل شــركاء جــدول أعمــالخمتلــف بــني فيمــا جمموعــة مــن احلــوارات املنظمــة خــالل 
 ١٠ بشكل خاص على التقـدم املُحـرز يف حتقيـق الغايـة     التوكيدري إلعالن األلفية مع   اهتمام كب 

املتعلقــة  ٧ مــن اهلــدف ١١ الصــحي، والغايــة  الصــرفامليــاه ومرافــقب املتعلقــة  ٧مــن اهلــدف 
وجـذب  . ٢٠٢٠تحسني حياة مائة مليون على األقل من سكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام                 ب

، وسـلطات حمليـة     ) يف املائـة   ١٧,٧(مبا يف ذلك مسؤولني حكـوميني       مشاركاً   ٤ ٣٨٩ املنتدى
، وكيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة         ) يف املائـة   ٢١,٢(، ومنظمات غري حكومية     ) يف املائة  ١٦,٤(
ــة٤,١( ــة   ) يف املائ ــة وحبثي ــة٨(، ومؤسســات مهني ــاع اخلــاص  ) ىف املائ ــة٨(، والقط ).  يف املائ

.  عارضـاً مـن شـىت أحنـاء العـامل          ٦٠ملمارسات بواسـطة    وُعرضت طائفة من املبادرات وأفضل ا     
 الثقافــة احلضــرية والواقــع احلضــري بشــأناشــتمل املنتــدى علــى حــوارات فيمــا بــني الشــركاء و

الفقــر يف حــول عــن  والنهضــة احلضــرية؛ كمــا ُعقــدت حــوارات مواضــيعية  واإلدارة احلضــرية
. الكوارث احلضرية وإعادة اإلعمـار    واالستدامة واخلدمات و   احلضرية    واملوارد يةاحلضراملناطق  
وكان من ضمن املشـاركني      .هاد مدة انعقا  مفعمة بالنشاط طيلة  حبوارات   املناسبة ه هذ تومتيز

، ورئـيس   تيسـاري وجفـري سـاش     أهميخائيل غورباتشيف وماريت    : ؤساء السابقني الرالبارزين  
حـه شـهادة املوئـل الشـرفية        الوزراء اللبناين الراحل رفيق احلريـري الـذي حـاز تكرميـاً خاصـاً مبن              

وكــان تقيــيم . يف مرحلــة مــا بعــد الصــراع يف إعــادة إعمــار لبنــان الــذي اتســم بالتبصــرلــدوره 
وسيعقد املنتدى احلضري العـاملي الثالـث يف        .  للغاية املشاركني للمنتدى احلضري العاملي إجيابياً    

ثالثني ألول مؤمتر لألمـم     ، مبناسبة الذكرى السنوية ال    ٢٠٠٦يونيه  /فانكوفر، كندا، يف حزيران   
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املتحدة عن املستوطنات البشرية، والذي أسفر عن إنشاء برنامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات               
 .البشرية

 مؤسسات التنمية متعددة األطراف - ٢  
ــدة          - ٢٩ ــم املتحـ ــامج األمـ ــيني لربنـ ــركاء الرئيسـ ــد الشـ ــدويل أحـ ــك الـ ــة البنـ ــد جمموعـ تعـ

ــل األمــم  (للمســتوطنات البشــرية   ــراء يف ايف حتســني ظــروف معيشــة وعمــل   ) املتحــدةموئ لفق
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى املدير التنفيـذي ملوئـل األمـم املتحـدة            . املناطق احلضرية 

ورئيس البنك الدويل مشاورات، واتفقا على وضع اتفاق تعاون لتوفري قدر أكرب مـن االتسـاق               
وجـرى التشـديد علـى سـبل تعزيـز          . الصعيد القطـري  للتدخالت املتعلقة بالتنمية احلضرية على      

 جـدول أعمـال التنميـة الوطنيـة، مبـا يف            يفمتويل اإلسكان والتنمية احلضرية بشكل أكثر عدالـة         
ذلك يف اسـتراتيجية املسـاعدة القطريـة الـيت يسـتخدمها البنـك الـدويل لوضـع برجمـة االسـتثمار                      

 ذلـك، نفـذ البنـك الـدويل وموئـل األمـم       ضـافة إىل وباإل. اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر     ورقـات و
وكـاالت  ال مـن    ١٠ بينهما مع    املدن املشترك  حتالفبرنامج  املتحدة عدداً من األنشطة يف إطار       

 املـدن منحـاً صـغرية لـدعم         حتـالف يقـدم   و.  الثنائيـة التابعـة للسـلطات احملليـة        اإلمنائية الرابطاتو
. وال األحيـاء الفقـرية علـى صـعيد املـدن          صياغة استراتيجيات تنمية املدن ومبادرات حتسني أحـ       

 املدن، يتعاون البنك الدويل وموئل األمم املتحـدة يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة              حتالفويف إطار   
والفلبني ومصر واملغرب واليمن من أجل تعزيـز سـلطات احلكـم احمللـي، واملسـاعدة يف أعمـال                   

الـيت تتسـم    األشـغال العامـة     دء أعمـال     األساسـية احلضـرية، وبـ      للـهياكل إعادة اإلعمار الطارئـة     
وصــياغة اســتراتيجيات لتنميــة املــدن ووضــع ،  واالســتمرار فيهــا بالبلــديات اليــد العاملــةبكثافــة

مرفـق   املدن بـدور حاسـم يف دعـم تنميـة            حتالفوقام أعضاء   . التحضرقواعد بيانات ملؤشرات    
تعبئـة املسـامهات املاليـة مـن خـالل           و وئل األمم املتحـدة ،    التابع مل األحياء الفقرية   حتسني أحوال   

 .صندوق استئماين تابع للبنك الدويل خصص هلذا الغرض
مصـرف التنميـة   كما وقع موئل األمم املتحدة اتفاقات مع مصرف التنمية اآلسيوي، و     - ٣٠

 ومصرف التنمية األفريقي تتعلق مبشروعات وبرامج مشتركة للميـاه ومرافـق            للبلدان األمريكية 
واإلســكان والتنميــة احلضــرية، وتركــز علــى حتســني ظــروف املعيشــة لفقــراء الصــحي الصــرف 

برنـامج تـوفري امليـاه      وأسـفرت هـذه االتفاقـات عـن تعـاون برنـاجمي كـبري؛ يف                . املناطق احلضرية 
 ماليــني دوالر مــن ١٠ منحــاً تقــدر بنحــو  يقــدم علــى ســبيل املثــال، والــذي  لمــدن اآلســيويةل

 مليـون دوالر علـى      ٥٠٠م املتحدة للمرحلتني األوليني، و    مصرف التنمية اآلسيوي وموئل األم    
  الصـحي   الصـرف  ملشاريع قطـاع امليـاه ومرافـق      التنمية اآلسيوي   يقدمها مصرف    قروض   شكل
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وبلغت املفاوضات مـع مصـرف التنميـة األفريقـي خبصـوص مرفـق       . آسيا أحناءشىت يف املدن يف 
 .ضايف من حكومة هولنداكما حصلت الشراكات على متويل إ. مماثل مرحلة متقدمة

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب - ٣  
الغايـات الـواردة يف إعـالن       أداة رئيسـية لبلـوغ       يعترب التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب،        - ٣١

ورغـم أن فعاليـة   .  الصحي الصرفالفقرية واملياه ومرافق السيما تلك املتعلقة باألحياءاأللفية، 
جلنوب قبل عقدين من الزمان رمبا كانـت حمـدودة، إال أن العديـد مـن                التعاون فيما بني بلدان ا    

البلــدان الناميــة اكتســبت منــذ ذلــك احلــني خــربات كــبرية يف اجلانــب الــتقين ويف جمــال وضــع    
 مجيـع  يف اسـتخدام تلـك اخلـربات    تعمـيم ويعمـل موئـل األمـم املتحـدة علـى          . السياسات العامة 
 .التنفيذيةأنشطته املعيارية و

 مبسـاعدة   دعو موئل األمم املتحدة بقوة والتزام إىل التعلم من األقران وحل املشاكل           وي - ٣٢
 اجتماعــات وزاريــة إقليميــة علــى مســتوى رفيــع، كمــا    عقــدويــدعم املوئــل حبمــاس . األقــران

يشارك فيها؛ وتتناول تلـك االجتماعـات موضـوعات اإلسـكان واألرض والتنميـة احلضـرية يف               
ُعقـد مـؤمتر الـوزراء األفارقـة املعـين باإلسـكان والتنميـة              كمـا   . ا وآسـيا  أمريكا الالتينيـة وأفريقيـ    

املوئـل واالحتـاد األفريقـي وحكومـة     ، مبشاركة  يف دوربان، جنوب أفريقيا٢٠٠٥عام  احلضرية
مواصلة أعمـال هـذا املـؤمتر مـن خـالل سلسـلة اجتماعـات        واتفق الوزراء على . أفريقيا جنوب

ويب مبناسبة دورات جملس إدارة موئل األمم املتحـدة الـيت تعقـد             ، ُتعقد يف نري   وزارية كل عامني  
، يف اجتماعــه الســنوي املعقــود يف اجلماهرييــة  مـن جانبــه ووافــق االحتــاد األفريقــي. كـل عــامني 

ــة يف حزيــران  ــة الليبي ــه /العربي ــاً؛ وأكــد علــى التحضــر املســتدام    ٢٠٠٥يوني ، علــى املــؤمتر رمسي
عا االحتاد األفريقي كذلك موئـل األمـم املتحـدة وبرنـامج            ود. بوصفه سياسة عامة ذات أولوية    

كمـا عقـد اجتمـاع مماثـل رفيـع املسـتوى يف             . األمم املتحدة للبيئة لدعم تطـوير املـؤمتر وفعاليتـه         
 آخـر يف آسـيا عـام      اجتمـاع  أمريكا الالتينية خالل الفترة املشـمولة بـالتقرير، ومـن املقـرر عقـد             

٢٠٠٦. 
 ويتوىل رعايـة  تحدة كذلك التعلم من األقران على صعيد املدن،         ويدعم موئل األمم امل    - ٣٣

املـدن   وحلقـات العمـل والـدورات التدريبيـة والـرحالت امليدانيـة بـني       اخلـربات  عمليـات تبـادل   
وكوبـا؛  جنـوب أفريقيـا؛   و،  ودوربـان ؛ودار السـالم ؛  وأروشـا  ؛أديـس أبابـا   : على سبيل املثال  (

مجهوريـة  ووجواهانسربغ جبنـوب أفريقيـا؛       ؛ونريويب ؛يمومباوكولومبيا؛  و،   وميديني ؛ومانيال
، مبـن فـيهم     ة احملليـ  ات يف هذه األنشطة سلطات املدن وقـادة اجملتمعـ         تشارك و ).ترتانيا املتحدة 

بني اجملتمعات احلضـرية الفقـرية   فيما تفاعل األفكار املنتمون إىل املناطق الفقرية، وذلك لضمان   
، واملمارسات التفاوضية إلتاحـة فـرص احلصـول    معات احملليةجملتا فيما خيص استراتيجيات تعبئة
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حتســني مســتوى األحيــاء واســتراتيجيات  اجملتمعــات احملليــة يفعلــى األراضــي، ونظــم االدخــار 
 يف اآلونـة   برعايـة املوئـل  الـذي جيـري  وتشمل موضوعات التعـاون    . املدنيف كافة أحناء    الفقرية  

 ةحيــازحــق املــرأة يف ضــمان  و،وحيــازة األراضــي األراضــي، قــانون ،بــني املــدناألخــرية فيمــا 
واألمـان   ، وأفضـل املمارسـات  ،للمـدن  واخلصائص البيئيـة ، تدريب احلكومات احمللية و،األرض

 .والعدالة، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 

 الدعوة وتطوير األدوات وبناء القدرات - واو 
 ضمان احليازة  - ١  

ملشمولة باالستعراض، انطلقت بنجاح احلملة العاملية لضـمان احليـازة يف           خالل الفترة ا   - ٣٤
كمـا بـدأت األنشـطة      . مخسة بلدان يف غرب أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب            

وُوقعت مذكرات تفاهم بني ثالثـة بلـدان يف شـرق أفريقيـا،             . أخرىالتحضريية يف مثانية بلدان     
اون مــع مخســة بلــدان أخــرى لتعزيــز عمليــة حتســني أحــوال األحيــاء   فيمــا أُبرمــت اتفاقــات تعــ 

وأُنشئت شبكة أدوات األراضي، وهي شبكة عاملية تضـم مطـوري أدوات األراضـي،              . الفقرية
وجــرى العمــل علــى اســتعراض القــوانني .  ملتابعــة الــدعوة لتلــك احلملــةا عمليــابوصــفها حتركــ

الـدروس املسـتفادة مـن أفضـل املمارسـات الـيت            واألراضي يف ثالثة مناطق، وأُدجمت يف احلملـة         
كمــا أنشــىء الفريــق االستشـاري الــدويل املعــين بــاإلخالء القســري، وهــو  . استعرضـها األقــران 

؛ وأسـفر  سياسـات بديلـة لإلخـالء غـري القـانوين       وضـع   لتيسري التفاوض بشـأن     فرقة عمل دولية    
وأُحرز تقدم كـذلك    . عن قيام العديد من الدول باستحداث منصب مسؤول حقوق اإلسكان         

واشـتمل ذلـك علـى    . لمدن اآلسيويةللمدن األفريقية وتوفري املياه   ليف تنفيذ برناجمي توفري املياه      
 يكونــغ،املدلتـا هنـر   مشـاورات إقليميـة ووطنيــة يف منطقـة الـبحريات الكـربى األفريقيــة و     إجـراء  
احملليـة مـن أجـل حتسـني         اجملتمعـات    تنفـذ بقيـادة    مسـاعدات تقنيـة للمبـادرات الـيت           تقدمي وعلى

؛ دن شرق أوروبـا   ملتوفري املياه   خبصوص   مشاورات   أتبدكما  .  الصحي  الصرف املياه ومرافق 
. فيما جـرت عمليـات تـدريب وبنـاء للقـدرات يف مثانيـة بلـدان، يف جمـال إدارة إمـدادات امليـاه                       

 شـرق أفريقيـا  ل فقـرية أحياء   مدن بال    :الربنامج دون اإلقليمي    تنفيذ وشهدت الفترة كذلك بدء   
 الذي ييسر التعاون فيما بني سـكان األحيـاء الفقـرية وحكومـات املـدن يف                 ،واجلنوب األفريقي 

ــالوي       ــوتو ومـ ــا وليسـ ــا وكينيـ ــوب أفريقيـ ــدة وجنـ ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــدا ومجهوريـ ــا وأوغنـ إثيوبيـ
 .وموزامبيق
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 اإلدارة احلضرية - ٢  

يف بوركينــا فاسـو والســنغال وكوبــا   ة احلضــرياإلدارةانطلقـت احلملــة العامليــة لشـؤون    - ٣٥
لبلـدان أفريقيـا     وقُدم الدعم اخلاص مبتابعة تطبيق اإلدارة احلضرية الشاملة       . واملغرب واملكسيك 

 ٢٠٠٤عـام     املتحـدة   للمـدن واحلكومـات احملليـة      الرابطـة الدوليـة   كمـا عقـدت     . وجنوب آسيا 
عـن المركزيـة السـلطات    مؤمتراً لتوحيد اجلهود؛ حيث جرى إعداد مسـودة مبـادىء توجيهيـة            

وعـزز موئـل األمـم املتحـدة عالقاتـه مـع السـلطات              .  ونشرها على نطاق واسع    هاوتعزيز احمللية
 ٢٠٠٤سـبتمرب  /احمللية واجلمعيات املرتبطة هبا، وذلـك مـن خـالل اتفـاق تعـاون ُوقـع يف أيلـول               

شـاري معـين   فريـق خـرباء است   ، وعـن طريـق إنشـاء         املتحـدة  ملدن واحلكومـات احملليـة    رابطة ا مع  
وأدت اجلهــود الــيت يبــذهلا موئــل األمــم املتحــدة لتعزيــز أدوات السياســة العامــة    . بالالمركزيــة

املراعية ملصاحل الفقراء وللفوارق بـني اجلنسـني، هبـدف حتسـني اإلدارة احملليـة، إىل زيـادة طلـب                    
ــدم كــبري علــى صــعيد      . الســلطات احملليــة للتــدريب واخلــدمات االستشــارية     كمــا حــدث تق

ويســتمر العمــل كــذلك يف شــرق أفريقيــا . تخطــيط واإلدارة البيئيــة يف أفريقيــا وجنــوب آســياال
على االستراتيجية املعنية مبواجهة مشاكل توفري املأوى للنساء واأليتام املصـابني بفـريوس نقـص               

 . يف املستوطنات غري الرمسيةاإليدز/املناعة البشرية
 

 االستنتاجات والتوصيات - ثالثاً 
لغت نتائج التحضر السـريع املصـحوب بسـوء اإلدارة احلضـرية، وضـعف النمـو                ب - ٣٦

 إىل حـد األزمـة يف مـدن         وصـلت اإليدز أبعـاداً    /االقتصادي، وفريوس نقص املناعة البشرية    
وأصـبحت اسـتدامة   . سيما يف أفريقيا الوومناطق حضرية يف كثري من أرجاء العامل النامي،     

املنـاطق الفقـرية الـواردة يف األهـداف اإلمنائيـة           املتعلقـة ب   غايـة الاملدن، والـيت ركـزت عليهـا        
 . لأللفية، حتدياً رئيسياً يواجه اجملتمع الدويل

 اجلمعية العامة هذه األزمة، قامـت بتحويـل موئـل األمـم املتحـدة        بعد أن أدركت  و - ٣٧
سـة   ومؤس  األمـم املتحـدة    دعـت إىل تعزيـز موئـل      و؛  برنامج تابع ملنظومة األمـم املتحـدة      إىل  

كمـا أطلقـت أمانـة موئـل األمـم املتحـدة محلـة نشـطة للوفـاء بـدوره                    . املستوطنات البشرية 
تقيـيم  الـذي عـززه     وواليته بوصـفه برناجمـاً متكـامالً، وذلـك مـن خـالل التنظـيم الـداخلي                  

 عـن طريـق تعهـدات خارجيـة مـن املنتـدى             مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة       به   قاممتعمق  
 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل ومنظمـات             احلضري العاملي، وشراكات  

 .دولية أخرى
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ويــوفر حتســني أحــوال األحيــاء الفقــرية فرصــة فريــدة لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة     - ٣٨
 تـأثريات    الصرف الصحي   وحتسني املأوى واملياه ومرافق     األراضي ولضمان حيازة . لأللفية

 ومتكـني املـرأة،     بـني اجلنسـني   صـحة والتغذيـة واملسـاواة       تلقائية وغري مباشرة فيما يتعلـق بال      
وتـدعو  . اإليـدز وأمـراض أخـرى     /وتقليل التعرض لإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية          

 حتسني أحوال األحياء الفقـرية      يتيحهاكل من أزمة التحضر السريع والفرصة الفريدة اليت         
سياسـات  باعتماد  ، بشكل عاجل،    يامإىل الق لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، احلكومات      

 .وخطط عمل مراعية للفقراء وللفوارق بني اجلنسني، حسبما يدعو جدول أعمال املوئل
ــ - ٣٩ ــيت يف وســعها   َجوُتَش ــات ال ــلع احلكوم ــل   العم ــز موئ ــى تعزي ــم املتحــدة عل   األم

 من خالل توفري متويـل غـري خمصـص وميكـن             أن تقوم بذلك   ومؤسسة املستوطنات البشرية  
 . الربناجمية األساسيةتهاألنشط امليزانية العادية  مننبؤ به، ومواردالت
لصـــندوق  بســـخاء لالتـــربعكمـــا ُتَشـــَجع احلكومـــات واملؤسســـات املاليـــة علـــى   - ٤٠

ــق  ــاه ومراف ــرية،     الصــحي الصــرفاالســتئماين للمي ــاء الفق ــق حتســني أحــوال األحي ، ومرف
ل متكـني موئـل األمـم املتحـدة مـن         والصناديق االستئمانية التقنية األخـرى، وذلـك مـن أجـ          

 .تعبئة االستثمار العام ورأس املال اخلاص لصاحل توفري املأوى واخلدمات األساسية
ملوئـل،  ا التنفيذية اليت يضطلع هباوُتَشَجع احلكومات على دعم األنشطة املعيارية و   - ٤١

 واملأوى ميسـور   تعزيز حتسني أحوال األحياء الفقرية      على والعمل مع مديري برامج املوئل    
 .التكلفة والتحضر املستدام

 


