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  ٢٠١٠الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٠يوليه / متوز٢٣ -يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

  *من جدول األعمال املؤقت) د (١٣البند 
        املستوطنات البشرية: املسائل االقتصادية والبيئية

  التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل    
  

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 التقريـر الـضوء علـى بعــض اإلجـراءات االسـتراتيجية الـيت اختـذها برنــامج        يـسلط هـذا    

 ليـضطلع بـدور حتفيـزي يف التنفيـذ        ) موئل األمـم املتحـدة    (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
ن ذلـك حتـوال حنـو متكـني الـشركاء احلـاليني واجلـدد مـن                 تـضمّ و. املنسق جلدول أعمال املوئـل    
  .ديد األولويات وتنفيذهااملشاركة يف صنع القرار وحت

الـيت  هـود   اجل تتـصدر واتُّبع هذا النهج يف تصميم وإطالق احلملة احلضرية العامليـة الـيت               
مـن أجـل    وثيـق مـع شـركاء جـدول أعمـال املوئـل       علـى حنـو  موئل األمم املتحدة للعمل    يبذهلا  

ــار الـــسياسات ال         ــع احلـــضري املـــستدام يف إطـ ــيت حيظـــى هبـــا التوسـ ــز األمهيـــة الـ عامـــة تعزيـ
احلملة احلـضرية العامليـة، وهـي مـستوحاة         يتوىل املوئل تنسيق    و. واالستثمارات العامة واخلاصة  

.  مملوكة بالكامل للـشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل         احلملة من املنتدى احلضري العاملي، لكن    
   شــريكا ميثلــون شــبكات جمموعــات أصــحاب ٥٥يف غــضون أقــل مــن عــام، اتفــق أكثــر مــن و
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ألمــم املتحــدة وقطــاع األعمــال، علــى جمموعــة مــن األهــداف واملبــادئ   ا منظمــاتاملــصلحة و
واإلجراءات ذات األولوية اليت يتعني استكماهلا يف الوقت املناسب إلطـالق احلملـة يف الـدورة               

  .اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي
تارخييـة  الات  قرارال: ومن األحداث البارزة األخرى يف الفترة املشمولة بالتقرير ما يلي           

إىل مقتــرح تقــدمي  الثانيــة والعــشرين، مبــا يف ذلــك  تــهيف دور،  جملــس إدارة املوئــلالــيت اختــذها
جلمعية العامة للنظر يف إمكانية عقـد مـؤمتر لألمـم املتحـدة بـشأن اإلسـكان والتنميـة احلـضرية                     ا

ــستدامة  ــث (امل ــل الثال ــام ) املوئ ــل يف  ٢٠١٦يف ع ــاملي للموئ ــوم الع ــاالت الي  واشــنطن ؛ واحتف
ــضج؛ والتقــدم احملــرز يف       ــة الن ــدى احلــضري العــاملي مرحل ــوغ املنت إتاحــة جمــال العاصــمة؛ وبل

  .خيارات متويل مبتكرة لإلسكان امليسور التكلفة
وخيلــص التقريــر إىل توصــيتني تــستندان إىل االعتــراف املتزايــد بــأن التوســع احلــضري      

  . التحضر بوترية سريعةاملستدام أساسي للتنمية املستدامة يف عامل آخذ يف
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  مقدمة  -أوال   
مــن مقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي     ) ج(أُعــّد هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة       - ١

٢٠٠٩/٢٣٨.  
  

  قرارات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -ثانيا   
ملتحـدة للمـستوطنات    من القـرارات الرئيـسية الـيت اختـذها جملـس إدارة برنـامج األمـم ا                  - ٢

، يف دورته الثانيـة والعـشرين، توصـيته إىل اجلمعيـة العامـة بـالنظر         )موئل األمم املتحدة   (البشرية
ــة احلــضرية املــستدامة      ــة عقــد مــؤمتر لألمــم املتحــدة بــشأن اإلســكان والتنمي املوئــل (يف إمكاني

  . ٢٠١٦يف عام ) الثالث
لسبب األول هو الطبيعة املتغرية للتحـديات       ا. وتستند هذه التوصية إىل سببني رئيسيني       - ٣

وعلـــى الـــصعيد . االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة النامجـــة عـــن التوســـع احلـــضري الـــسريع  
 االجتماعي، ففي حـني ظـل الفقـر حـىت اآلن يعتـرب إىل حـد كـبري ظـاهرة ريفيـة، فإنـه مـن بـني                           

. احلرمــان يف املنــاطق احلــضرية  املــدن انتــشار الفقــر و حنــوغرايف النتــائج الرئيــسية للتحــول الــدمي 
وباملثل، علـى الـصعيد االقتـصادي، فـإن قـدرة البلـدان علـى االخنـراط يف تنميـة اقتـصادية قويـة                        

مـدى جـودة   وتوفري سبل عيش مستدامة واحلد من الفقر تعتمد أكثر فأكثر علـى عـاملني مهـا،          
ــسخري  واملـــدن إدارة  ــة تـ ــصحة والتع  كيفيـ ــاالت الـ ــة يف جمـ ــسياسات القطاعيـ ــة  الـ ــيم والرعايـ لـ

ضـمن إطـار تنميـة    حبيـث يكـون هلـا تـأثري     االجتماعية والسالمة والسكن واخلـدمات األساسـية    
   .حضرية متكامل ومتماسك مكانيا

مهيـة للمـدن وإسـهامها يف االسـتدامة البيئيـة           األ املتزايـد ويكمن السبب الثاين يف الدور        - ٤
مـع أن عـدد سـكان املـدن ال ميثلـون      ف. يعلى مجيع املستويات، مبا يف ذلك على الـصعيد العـامل        

نــسبة إال مــا يزيــد قلــيال علــى نــصف ســكان العــامل، فــإن املنــاطق احلــضرية تــستهلك بالفعــل     
ب بــشكل نــسبة مــن جممــوع النفايــات، وتــسّبنفــس الد املائــة مــن الطاقــة العامليــة، وتولّــ يف ٨٠

 جملـس   هـذا مـا دفـع     و.  يف املائـة مـن انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري             ٦٠مباشر أكثر من    
أن املـدن مـن     اجمللـس    فقـد أقـرّ   . “املـدن وتغـري املنـاخ     ” بعنـوان قرار آخر مهم     اختاذإىل  اإلدارة  

الـدور اهلـام للمـدن    ب أيـضا   الرئيـسيني، وأقـرّ  هضـحايا مـن   و،تغـري املنـاخ   يف  املسامهني الرئيسيني 
  . ف معهاخ والتكّيوإسهامها يف وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيف حدة آثار تغري املنا

ــار          - ٥ ــة واآلث ــة العاملي ــة املالي ــصري األجــل لألزم ــر الق ــس اإلدارة كــذلك أن األث ــر جمل وأق
املتوسطة والطويلـة األجـل لـتغري املنـاخ علـى املـدن حيتمـل أن يكـون هلـا عواقـب وخيمـة علـى                          

مجـة عـن األزمـة    أنه مـن بـني اآلثـار النا   اجمللس والحظ . إمكانية حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
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املالية تراجع قدرة السلطات احمللية على توفري اخلدمات األساسـية وأن فقـراء املـدن، وال سـيما                  
النــساء، معرضــون بــشكل خــاص لآلثــار الــسلبية لــتغري املنــاخ علــى اإلســكان والبنيــة التحتيــة     

  . األساسية واخلدمات
 مواضــيعاإلدارة بــشأن وأُعــرب عــن شــواغل مماثلــة يف قــرارات أخــرى اختــذها جملــس    - ٦

ــشباب احلــضري، واملبــادئ           ــة، وتعزيــز تنميــة ال ــل اإلســكان امليــسور التكلف شــىت، منــها متوي
القواسـم املـشتركة    أحـد   و. سبل احلصول على اخلـدمات األساسـية للجميـع        ب املتعلقةالتوجيهية  

احلاجـة إىل سياسـات جديـدة واسـتراتيجيات جديـدة وشـراكات       هـو  بني مجيع هذه القـرارات    
 تغـيريات يف    إىلجديدة على الصعيدين الوطين واحمللي لكفالة توسع حـضري أكثـر اسـتدامة، و             

   .جماالت التركيز واألولويات يف إطار التعاون الدويل
األمـم  مـن موئـل   فيه اجمللس  الذي طلب ٢٢/٨وينطبق ذلك بصفة خاصة على القرار         - ٧

ل، بإعـــداد أدوات تدريبيـــة  املوئـــتنـــسيق مـــع الـــشركاء يف جـــدول أعمـــالالالقيـــام، باملتحـــدة 
اخلـدمات  باحلـصول علـى     احلكومـات املعنيـة علـى تكييـف املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                ملساعدة

ــع   ــوطين األساســية م ــاملي  ســياقها ال ــيم ع ــر تقي ــداد تقري ــضاء   . ، وإع ــدول األع ــو ال ــى ممثل والتق
 احلـضري العـاملي      األمم املتحدة وأصحاب املصلحة خالل الدورة اخلامسة للمنتـدى         منظماتو

 الستعراض أوجه التكامل بني املبادئ التوجيهيـة وتلـك املتعلقـة             يف الربازيل  يف ريو دي جانريو   
  . إعداد تقرير التقييم العامليبشأن بالالمركزية، واملشاركة يف عملية تشاورية 

 وأُدرجت املبادئ التوجيهية املتعلقة بسبل احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية للجميـع                - ٨
جملـس  ، الـصادرة عـن      يف قائمة األدوات الالزمة لتنفيذ مبادرة احلد األدىن للحماية االجتماعيـة          

 مـن أجـل تعزيـز جـدول أعمـال           ،الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق           
ل احلد األدىن للحماية االجتماعية يف األنشطة القطرية وحتفيز التعاون بـني الوكـاالت مـن خـال       

  .أنشطة الدعم القطري املعيارية والتنفيذية
  

  االستجابات على الصعيد العاملي  -ثالثا   
  اليوم العاملي للموئل    

 /جرى االحتفال العاملي باليوم العـاملي للموئـل يف واشـنطن العاصـمة يف تـشرين األول                  - ٩
نظمتـها جهـات     الـيت األنشطة ذات الصلة    ختللتها  االحتفال سبعة أيام    استمر  و. ٢٠٠٩أكتوبر  

وشكّل هذا احلدث معلمـا رئيـسيا       . “ للموئل ا عاملي اأسبوع”فاعلة من غري الدول يف ما أصبح        
التوســع احلــضري املــستدام، مــن ب، ووشــهرتهأمهيــة جــدول أعمــال املوئــل أنــه عــزز مــن حيــث 

  رئيس الواليـات املتحـدة  ويف رسالة مسجلة بالفيديو، أقّر. جانب بلد من مشال الكرة األرضية     
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التوسـع احلـضري    املتـصلة ب  تحـديات   الأنه ما مـن بلـد يـستطيع لوحـده مواجهـة كـل               األمريكية  
املـــستدام، وشـــّدد علـــى ضـــرورة العمـــل مـــع األمـــم املتحـــدة لتلبيـــة احتياجـــات احلاضـــر           

  .املستقبل وتأمني
  

  املنتدى احلضري العاملي
أبـرز معـامل    ان مـن    كـ دخول املنتدى احلضري العاملي مرحلة النضج       مما ال شك فيه أن        - ١٠

 دولـة، ميثلـون كـل       ١٥٠شخص من    ١٠ ٦٠٠فقد اجتمع أكثر من     . الفترة املشمولة بالتقرير  
ــو دي جــانريو للمــشاركة يف     ــسية يف ري ــاجملموعــات الرئي ــتح .  للمجلــس اخلامــسةةدورال وافت

أعمال املنتدى رؤساء احلكومات، مبا يف ذلـك رئيـسا الربازيـل وأوغنـدا، ورئـيس وزراء هـاييت          
  .ونائبا رئيسي الفلبني وإسبانيا

،  احلـضري العـاملي    ويف إطار االجتاه الذي ظهـر ألول مـرة يف الـدورة الرابعـة للمنتـدى                 - ١١
وزراء، والربملـانيون ورؤسـاء البلـديات، والـشباب         الـ يف ناجنينغ بالصني، اخنرط رؤساء الـدول و       

القطـاع اخلـاص، مـع بعـضهم        والنساء، واملهنيون وسكان األحياء الفقـرية، ووسـائط اإلعـالم و          
حقيقـي وحـوار مـستفيض وتبـادل لألفكـار لالسـتفادة مـن جتربـة كـل                  توافق فكري   البعض يف   

  .منهم يف صياغة مستقبل حضري أكثر استدامة
ــشأن          - ١٢ ــصراحة، ب ــان بال ــن األحي ــسمت يف كــثري م ــيت ات ــشة املفتوحــة، ال ــرت املناق وأمث

، عــن جمموعــة جديــدة مــن األفكــار     “ةســد الفجــوة احلــضري  ”املوضــوع الرئيــسي املعنــون   
واخليارات املتعلقـة بالـسياسات واملمارسـات الواعـدة لتحقيـق املثـل العليـا واملبـادئ الـواردة يف                  

 املنــاخ، واآلثــار اهلائلــة للكــوارث علــى  األعمــال تغــريوتــصدر جــدول. ملوئــلجــدول أعمــال ا
  . احلد من اآلثار غري املستدامة للمدنضرورة املدن، و

 يف الوقــت املناســب، مــستجيبا الهتمامــات “ســد الفجــوة احلــضرية”اء موضــوع وجــ  - ١٣
احلـق يف   ”وبـرزت املواطنـة و  . املواطنني وصناع القرار من الشمال واجلنـوب علـى حـد سـواء          

ن علـى حتقيـق تنميـة    ا ضـمن املواضـيع املتكـررة يف مـا يبـدو أنـه توافـق وحـرص متزايـد              “املدينة
  .أكثر إنصافا ومشوال

 جمـددا أمهيـة هـذا احلـدث باعتبـاره           فعل، فإن الشكل غري التشريعي للمنتـدى أكـدّ        وبال  - ١٤
 خمتلــف بــنيوســيلة فريــدة للتبــادل والتعــاون الــدوليني علــى كــل املــستويات، وبــصفة خاصــة،   

التقى وزراء حكومات من بلدان عديدة مبمثلـي اجملتمـع          فقد  . الشرائح االجتماعية واالقتصادية  
اقشات صرحية ومفتوحة بشأن املشاكل املتـصلة بعـامل آخـذ يف التحـضر              املدين للمشاركة يف من   

وأتاحـــت هـــذه املناقـــشات فرصـــا ال مثيـــل هلـــا ملناقـــشة الـــسياسات اجلديـــدة . بـــوترية ســـريعة
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واالسـتراتيجيات املبتكــرة ومنــاذج األعمـال احلديثــة والطرائــق الناشـئة يف جمــال التعــاون، مبــا يف    
. مال واجلنوب، وفيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، وفيمـا بـني املـدن               ذلك التعاون فيما بني بلدان الش     

وُعقدت مجعية الشباب احلضري ومجعية العمل من أجل املساواة بني اجلنسني ملدة يـومني قبـل                
ومها تشكالن اآلن جزءا ال يتجزأ من املنتدى احلـضري العـاملي عمـال بقـراري                . افتتاح املنتدى 
  .التوايل على ٢٢/٧ و ٢٢/٤  املوئلجملس إدارة

 املقـرر   وعرضت حكومة البحرين استضافة الدورة السادسة للمنتدى احلضري العـاملي           - ١٥
  .٢٠١٢ عام عقدها

  
  احلملة احلضرية العاملية    

إىل االرتقــاء مــن أبــرز معــامل املنتــدى إطــالق احلملــة احلــضرية العامليــة الــيت هتــدف إىل     - ١٦
 أفضل وأذكى وأكثر مراعـاة للبيئـة وأكثـر        بعمل املوئل وشركائه من أجل مدن       مستوى جديد   

يف تأكيــد ألحــد األهــداف األمــم املتحــدة وأطلــق هــذه احلملــة املــدير التنفيــذي ملوئــل . إنــصافا
وخطتـه املؤسـسية علـى املـدى املتوسـط، وهـو إقامـة              األمم املتحـدة     وئلالرئيسية الستراتيجية مل  

 املدين لتمكني املوئـل مـن االضـطالع     شراكات فعالة بني ومع القطاعني العام واخلاص واجملتمع       
  .بدور حتفيزي حقيقي

ويف األشهر اليت سبقت انطالق احلملة احلضرية العامليـة، ُشـكّلت جلنـة توجيهيـة تـضم            - ١٧
ــالة         ــة والرس ــشتركة والرؤي ــة امل ــى أســاس امللكي ــسية عل ــسيني واجملموعــات الرئي ــشركاء الرئي ال

ون شـبكات عامليـة ومواضـيعية للمـدن واملهنـيني            شـريكا ميثلـ    ٥٠والتزم أكثـر مـن      . املشتركتني
واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص بالتبـادل احلـر للمعـارف واخلـربات والتجـارب دعمـا للتوسـع                    

منظمـة  ( لألمـم املتحـدة      منظمـات تابعـة   وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع مخس      . احلضري املستدام 
 العــاملي وأمانـة االســتراتيجية الدوليــة  العمـل الدوليــة ومنظمـة الــصحة العامليــة واالحتـاد الربيــدي   

بــدور نــشط يف احلملــة مــن خــالل ربــط   ) للحــد مــن الكــوارث واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت  
 وخماطبـة   ، واملـدن الـصحية    ، واملدن الذكيـة   ،محالت كل منها بشأن العمل الالئق وسبل العيش       

  .  واملدن املرنة، باحلملة احلضرية العامليةكل فرد،لخطاب العامل و
ن والنقابــات وووقّــع ممثلــو احلكومــات الوطنيــة واحملليــة واملنظمــات الــشعبية واملهنيــ         - ١٨

يــدا ووســائط اإلعــالم ودوائــر األعمــال والنــساء اتفاقــا لــدعم احلملــة احلــضرية العامليــة للعمــل   
من أجل تعزيز األمهيـة الـيت حيظـى هبـا التوسـع احلـضري املـستدام يف الـسياسات العامـة                      واحدة  
  . مارات العامة واخلاصةواالستث
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 مدينـة الـيت تعتمـد    ١٠٠ومن األنـشطة األساسـية للحملـة احلـضرية العامليـة مبـادرة الــ                  - ١٩
على مفهوم أفضل املمارسات لكنها تركـز علـى تقاسـم وتبـادل ونقـل الـدروس املـستفادة مـن           

مـن انعقـاد    بعـد سـنة      مدينة اليت سـُتعقد      ١٠٠وستشمل هذه املبادرة قمة الـ      . خمتلف التجارب 
  . العاملي، يف أليكانيت بإسبانيالدورة اخلامسة للمنتدى احلضريا

وألن احلملة احلـضرية العامليـة تـضم مجيـع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني املـشاركني يف                  - ٢٠
 أن تــشكّل أيــضا آليــة غــري رمسيــة بــني الــدورات متكّــن  فإهنــا يتوقــعاملنتــدى احلــضري العــاملي، 
 املنتــدى، وتــساعد املتولّــدة عــنن الكـم اهلائــل مــن األفكــار العمليـة   الـشركاء مــن االســتفادة مــ 

  . التحضري للدورات املقبلة للمنتدى على حنو أفضلعلىالشركاء أيضا 
  

  معرض شنغهاي العاملي
مــايو حــىت تــشرين /خــالل الفتــرة مــن أيـار سـيفتتح  إن معـرض شــنغهاي العــاملي الــذي    - ٢١

تعمـيم جـدول    يف   مسامهة يف السنوات األخـرية       ، سيمثل دون شك أكرب    ٢٠١٠أكتوبر  /األول
واضـطلع موئـل األمـم املتحـدة بـدور          . أعمال املوئل وجدول أعمال التنمية احلضرية املـستدامة       

قيادي يف تنسيق مشاركة وحـضور وإسـهام مجيـع وكـاالت وصـناديق وبـرامج األمـم املتحـدة                    
  .املعنية يف جناح األمم املتحدة يف معرض شنغهاي

، مت تكــريس املعــرض بأســره وجنــاح  ‘‘حيــاة أفــضل يف مدينــة أفــضل ’’ شــعار وحتــت  - ٢٢
ألفكار والتجارب واالبتكارات واألدوات والتكنولوجيات واخلـربات وأشـكال         لاألمم املتحدة   

التعــبري الــيت تعــرض رؤيــة إجيابيــة لعــامل آخــذ يف التحــضر، وهــذا هــو أحــد األهــداف الرئيــسية   
 مليــون زائــر، ســيويل  ٧٠ملتوقــع أن يــستقطب هــذا املعــرض  ومــن ا. للحملــة احلــضرية العامليــة 

  .العديد منهم اهتماما كبريا جلناح األمم املتحدة ولعمل املنظمة
  

  انيون العامليونالربمل    
قامت منظمـة الربملـانيني العامليـة املعنيـة باملوئـل بتنظـيم عـدد مـن املـؤمترات واألحـداث                - ٢٣

وعية الربملانيني بالدور الذي ميكن أن يضطلعوا بـه، بوصـفهم   تإىل  اإلقليمية والعاملية اليت هتدف     
الفقـراء  الـذي يراعـي مـصاحل       ُمشّرعني، يف اعتماد قـوانني وسياسـات مالئمـة لتعزيـز اإلسـكان              
  .ورفع مستوى األحياء الفقرية، مبا يف ذلك توفري اخلدمات األساسية

ؤمترا يف ريـو دي جـانريو مدتـه ثالثـة        وعقدت منظمة الربملانيني العاملية املعنية باملوئل مـ         - ٢٤
وركـز املـؤمتر علـى      . أيام بشأن التحضر املستدام مباشـرة قبـل انعقـاد املنتـدى احلـضري العـاملي               

ومت . تغري املناخ والترابط بني املناطق احلضرية والريفيـة ومـشاركة الـسكان يف احليـاة يف املدينـة                 
  .تلخيص املداوالت على شكل إعالن
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تدى احلضري العاملي، قامت منظمة الربملانيني العاملية املعنيـة باملوئـل بتنظـيم             وخالل املن   - ٢٥
وقام املـشاركون يف    . اجتماع مائدة مستديرة للربملانيني بشأن تغري املناخ واملستوطنات البشرية        

االجتماع، الذين ميثلون مجيع املناطق الرئيسية يف العامل، بفحص الـسياسات والتـشريعات الـيت               
لتخفيـف مـن حـدة آثـار تغـري املنـاخ علـى              إىل ا نفيذها يف بلدان كل منهم والـيت هتـدف          جيري ت 

  .املستوطنات البشرية
وشددت منظمة الربملانيني العاملية املعنية باملوئل كذلك علـى دعمهـا للحملـة احلـضرية                 - ٢٦

  .العاملية ووقّعت اتفاقا هلذا الغرض
  

  رابطات السلطات احمللية    
ــضا    - ٢٧ ــشمولة       تعجــرى أي ــرة امل ــة خــالل الفت ــسلطات احمللي ــع رابطــات ال ــاون م ــز التع زي

ــالتقرير ــر /ويف شــباط. ب ، شــارك موئــل األمــم املتحــدة يف عقــد اجتمــاع لرؤســاء    ٢٠٠٩فرباي
وتنـاول االجتمـاع التحـديات الـيت تواجههـا          . البلديات يف العواصم واملـدن الكـربى يف أفريقيـا         

  . التحضر السريعهذه املدن اليت تتحمل العبء األكرب من
وواصل موئل األمم املتحدة دعم املرصـد العـاملي املعـين بالدميقراطيـة احملليـة عـن طريـق               - ٢٨

وشارك أعضاء منظمة املدن واحلكومات احملليـة املتحـدة يف عـدة            . تقدمي إسهامات مالية وتقنية   
ر قمـة الـسلطات   منتديات تقنية نظمها موئـل األمـم املتحـدة، ومت تقـدمي الـدعم الـتقين إىل مـؤمت                  

، وباملثــل. ٢٠٠٩ديــسمرب /احملليــة األفريقيــة الــذي ُعقــد يف مــراكش بــاملغرب يف كــانون األول 
جيري تنفيذ مبـادرة مـشتركة مـع منتـدى الكمنولـث للحكومـات احملليـة تتـضمن تـوفري الـدعم                      

  .احملليالتقين للسلطات احمللية يف اجلنوب األفريقي لرصد التقدم احملرز حنو حتسني نظم احلكم 
واضطلعت الرابطات العاملية الثالث للسلطات احمللية بدور نـشيط يف احلملـة احلـضرية                - ٢٩

، )متروبــوليس(ومنظمــة املــدن واحلكومــات احملليــة املتحــدة، ومنظمــة املــدن الكــربى    . العامليــة
عـضاء   أ -  أو احلكومات احملليـة مـن أجـل االسـتدامة          -واجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية      

ومـع شـبكات    الـبعض   يف اللجنة التوجيهية للحملة احلضرية العامليـة، وهـي تتعـاون مـع بعـضها                
زيـادة األمهيـة    أخرى ومع كيانات من القطاع اخلاص ومن القطاع املهـين ومـن اجملتمـع املـدين ل                

  .التحضر املستدام يف السياسات العامةاليت حيظى هبا 
  

  منتدى املوئل للفنيني    
نتــدى املوئــل للفنــيني وأعــضاؤه املؤســسون، مبــا يف ذلــك االحتــاد الــدويل        اضــطلع م  - ٣٠

للمهندسني املعماريني واالحتاد الدويل للمساحني واجلمعيـة الدوليـة ملخططـي املـدن واألقـاليم،               
ويقدَّر جمموع أعـضاء    . بدور نشيط جدا يف املرحلة التحضريية إلطالق احلملة احلضرية العاملية         
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ــي  ني بعــشرات اآلالف مــن األشــخاص الــذين يــؤدي أغلبــهم دورا هامــا يف    منتــدى املوئــل للفن
  .حتديد شكل مدننا وجمتمعاتنا وُيسدون املشورة إىل صانعي القرار احملليني

  
  االستجابات على املستوى اإلقليمي  -رابعا   

  املؤمترات الوزارية اإلقليمية    
نــاطق شــىت املميــة احلــضرية يف املــؤمترات الدائمــة لــوزراء اإلسـكان والتن واصـلت أيــضا    - ٣١

. لتبادل اخلربات املتعلقة بتنفيذ جدول األعمال يف املناطق احلـضرية         القيام بدور فعال كوسائط     
كما تشجع هذه املؤمترات االهتمام املـشترك بالقـضايا العامليـة امللحـة مثـل االسـتدامة احلـضرية                   

امايكـا  جب ُعقـدت يف خلـيج مونتيغـو         ،٢٠٠٩ هيولي/ويف متوز . منائية لأللفية وحتقيق األهداف اإل  
الدورة الثامنة عشرة لتجمع الوزراء والسلطات رفيعة املستوى لإلسـكان والتنميـة احلـضرية يف            

ومــن مجلــة بنــود جــدول األعمــال األخــرى، نظــر   . أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
دمات أساسـية حـضرية     الّتجمع يف املـسائل املتعلقـة بالـسكن الالئـق وحـصول اجلميـع علـى خـ                 

لتحقيـق رفـاه سـكان املنـاطق احلـضرية واسـتراتيجيات رئيـسية        شديدة األمهية  باعتبارها عناصر   
وسلّط البيان اخلتامي الـضوء علـى تـضاؤل املـوارد املتاحـة             . للحد من الفقر يف املناطق احلضرية     

تنـامي آثـار تغـري املنـاخ        واعترافـا ب  . لإلسكان والتنمية احلضرية نتيجة لألزمة االقتصادية الراهنـة       
النـاجم عنـها، أوصـى االجتمـاع أيـضا بإعـداد خـرائط              والتروي  والكوارث الطبيعية يف املنطقة     

 التعــرض لكــوارث طبيعيــة وعــن مــواطن الــضعف تكــون مبثابــة تــدابري مجاعيــة التاحتمــاتــبني 
ــر وقــد أيــد هــذا الّتجمــع أيــضا إعــداد التق  . التقــاء الكــوارث والتخفيــف مــن حــدة آثارهــا   ري

  .اإلقليمي األول ملوئل األمم املتحدة عن حالة املدن يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
عــين ويف املنطقــة األفريقيــة، أُجريــت مــشاورات مــع أمانــة املــؤمتر الــوزاري األفريقــي امل   - ٣٢

ــة احلــضرية   ــدعم     باإلســكان والتنمي ــك ل ــشأن إطــالق إطــار وأداة للرصــد واالســتعراض وذل ب
وقد أعربت حكومـة مـايل عـن رغبتـها          . ألهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باملستوطنات البشرية     ا

  .يف استضافة االجتماع الوزاري املقبل
ويقوم املؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهلـادئ بـشأن اإلسـكان والتنميـة احلـضرية مبتابعـة               - ٣٣

وجيـري حاليـا اسـتكمال      . ُعقد يف طهـران   خطة العمل اليت اعُتمدت أثناء اجتماعه الثاين الذي         
مــة إندونيــسيا يف ســولو يف   الترتيبــات الالزمــة لعقــد املــؤمتر الثالــث الــذي ستستــضيفه حكو      

متكــني اجملتمعــات احملليــة مــن أجــل  ’’وســيتناول هــذا املــؤمتر موضــوع  . ٢٠١٠يونيــه /حزيــران
ملستدامة للمـستوطنات   إقامة مركز معارف بشأن التنمية ا     إىل  ، وهو يهدف    ‘‘التحضر املستدام 

  .البشرية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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وبالتعاون مع املـؤمتر الـوزاري األفريقـي املعـين بامليـاه، شـارك موئـل األمـم املتحـدة يف                       - ٣٤
إعــداد ورقــة املوقــف اإلقليمــي األفريقــي بــشأن امليــاه والــصرف الــصحي ويف تنظــيم دورة يــوم 

سـطنبول بتركيـا والـذي صـدرت        إللميـاه الـذي ُعقـد يف        امس  اخلـ أفريقيا خالل املنتدى العاملي     
كما مت توسيع نطاق الدعم ليشمل العملية التحـضريية لألسـبوع األفريقـي             . هذه الوثيقة خالله  

وتنظيمه حتت رعاية اجمللس الوزاري األفريقي املعين باملياه يف جوهانسربغ جبنـوب            للمياه  الثاين  
  .٢٠٠٩ نوفمرب/أفريقيا يف تشرين الثاين

  
  مصارف التنمية اإلقليمية    

مسحت الشراكة مع مصرف التنمية األفريقي الـيت متـت يف إطـار برنـامج امليـاه للمـدن                      - ٣٥
ــصرف          ــاه وال ــدة إدارة املي ــشكل حاســم لفائ ــتثمار ب ــسابقة لالس ــشطة ال ــز األن ــة بتعزي األفريقي

ويف كينيــا، ســاعدت . الــصحي يف زجنبــار، يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ويف هــرار يف إثيوبيــا  
أنــشطة بنــاء القــدرات الــسابقة لالســتثمار الــيت قــام هبــا موئــل األمــم املتحــدة علــى التــسريع يف  

ويف مـايل، مت    .  مليـون دوالر   ٧١,١٥ احلصول علـى موافقـة املـصرف علـى تقـدمي قـرض مببلـغ              
 مـشروع   إحراز نتائج إجيابية بفضل عرض للمرافق الصحية املالئمة يف مدينة نيونـو السـتكمال             

  . مليون دوالر١٥,٧٢للمصرف تبلغ قيمته 
كتوريـا، سـتكتمل قريبـا      يويف إطار املبادرة املتعلقة باملياه والتصحاح يف منطقـة حبـرية ف             - ٣٦

دراسة بشأن صياغة مشروع ميوله مرفق املياه األفريقـي هبـدف توسـيع نطـاق الربنـامج ليـشمل                   
متويـل  ص مـصرف التنميـة األفريقـي حزمـة     أن خيصمن املتوقع و.  بلدان ٥ مدينة أخرى يف     ١٥

وتقـوم شـراكة جديـدة      .  مليون دوالر لتمويـل االسـتثمارات التكميليـة        ١٥٠تزيد على   إمجالية  
مع املصرف األورويب لالسـتثمار بأعمـال حتـضريية مـن أجـل زيـادة التـدفقات االسـتثمارية إىل                    

  .بحرية فيكتوريااحمليطة باملدن الكربى 
 موئل األمم املتحدة تقدمي املساعدة التقنية عن طريـق صـندوق مـنح              ويف آسيا، يواصل    - ٣٧

 ماليني دوالر لتمكني السلطات احمللية مـن مجـع مبلـغ يـصل إىل بليـون دوالر                  ١٠يبلغ رصيده   
وأثنـاء االجتمـاع التـشاوري      . على شكل استثمارات تكميلية يقدمها مصرف التنمية اآلسيوي       

، مت الكــشف عــن فــرص جديــدة ٢٠١٠فربايــر /يف شــباطالــسنوي املــشترك املعقــود يف مــانيال 
  .شاريع واملعارفجمال إدارة املللتعاون يف 

وقد اتُّخذت ترتيبات باالشتراك مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية يف إطار برنـامج               - ٣٨
ويف دولــة . تــوفري امليــاه والــصرف الــصحي يف مــدن أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب  

 إجــراءات أوليــة إلجنــاز ٢٠٠٩ا املتعــددة القوميــات، اختــذ موئــل األمــم املتحــدة يف عــام بوليفيــ
مــشروع مقتــرح بــشأن امليــاه يف املنــاطق املتامخــة للمــدن ســيموله مــصرف التنميــة للبلــدان           
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وجيـري تنفيـذ مـشاريع تعاونيـة     . األمريكية يف مدينة الباز وكوتـشابامبا وسـانتا كـروز وتارخيـا           
  .بيا والسلفادورمماثلة يف كولوم

  
  االستجابات املشتركة بني الوكاالت  -خامسا  

  برنامج منع العنف املسلح    
ــام   - ٣٩ ــم املتحــدة       ٢٠٠٩يف ع ــة األم ــع منظم ــسلح م ــف امل ــع العن ــشروع ملن ــع م ، مت توقي

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب منــع األزمــات والتعــايف منــها ) اليونيــسيف(للطفولــة 
تحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتـب شـؤون نـزع الـسالح التـابع لألمانـة         ومكتب األمم امل  

العامة ومنظمة الصحة العاملية وموئل األمم املتحدة وذلك هبدف احلـد مـن التهديـدات املتـصلة                
وتعترب هذه الشراكة شراكة استباقية يقيمها موئل األمـم املتحـدة مـع             . بتوفر األسلحة وبالعنف  

ويف هـذا الـصدد،   . تابعة لألمم املتحـدة مـن أجـل حتقيـق أهـداف مـشتركة      عدة منظمات هامة  
 مــع إدارة الــشؤون ٢٠٠٩ديــسمرب /ُعقــدت حلقــة عمــل مــشتركة يف نــريويب يف كــانون األول

العنــف املــسلح والــشباب يف ’’االقتــصادية واالجتماعيــة ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح بــشأن  
ــا ــشؤون ا  . ‘‘أفريقي ــة ومــع مركــز أوســلو   واســتمر التعــاون مــع إدارة ال ــصادية واالجتماعي القت

ــركاء    ــع شـ ــائي ومـ ــامج اإلمنـ ــابع للربنـ ــم التـ ــيم التماســـك    للحكـ ــداد أدوات لتقيـ ــرين إلعـ آخـ
  .االجتماعي يف املناطق احلضرية ولتعزيزه

، شــرع برنــامج يقــوده الــشباب  أمانــاويف إطــار الــشبكة العامليــة مــن أجــل مــدن أكثــر   - ٤٠
ية يف إشــراك الــشباب والــشرطة يف أنــشطة التنميــة احلــضرية   وبرنــامج الــشرطة للتنميــة احلــضر 

وأعطيت إشارة االنطـالق لربنـامج الـشرطة يف         . وخاصة يف األنشطة املتعلقة بالسالمة احلضرية     
بـشأن خطـة عمـل       ومت التوصـل إىل اتفـاق     . ٢٠٠٩نـوفمرب   /برشلونة بإسـبانيا يف تـشرين الثـاين       

ة الوطنيـة الـسويدية ومعهـد الـسالمة العامـة يف      سنوية مشتركة هلذا الربنـامج مـع جملـس الـشرط         
ــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــب األم ــة ومكت ــشرطة النيجريي ــال وال ــا وشــرطة مونتري كاتالوني

  .واجلرمية ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
  

  املدن وتغري املناخ
ة مــن  وهــي تــشمل جمموعــة كــبري٢٠٠٩أطلقــت مبــادرة املــدن وتغــري املنــاخ يف عــام    - ٤١

التنـسيق مــع الـشركاء احمللــيني للقيــام   يبــدأ و. الـشركاء اخلــارجيني لتحقيـق نتــائج ميكـن قياســها   
كمبــاال ومــابوتو ومدينــة  : بأنــشطة يف املــدن التجريبيــة األوليــة األربــع يف إطــار املبــادرة وهــي   

 ففـي كمبـاال، اشـترك موئـل األمـم املتحـدة        . مسريالـداس يف إكـوادور    إسورسوغون يف الفلبني و   
مع جامعة ماكرييري يف إجراء تقييم لتغري املناخ يف املدينة ويف صـياغة خطـة عمـل بـشأن تغـري                  
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وجيري اسـتحداث ترتيبـات مماثلـة مـع شـركاء حملـيني             . املناخ ومت الشروع يف تنفيذ هذه اخلطة      
  .يف عدة مدن يف أفريقيا وآسيا انضموا مؤخرا إىل املبادرة

بإعـداد  ‘‘ احلكومـة احملليـة بالـدامنرك   ’’الشتراك مع منظمة ويقوم موئل األمم املتحدة با    - ٤٢
وحاليا، تعرض هذه اخلريطة عددا من دراسـات احلـاالت          . خريطة عن األنشطة املتعلقة باملناخ    

  .اإلفرادية بشأن التجارب املتعلقة بالتصدي لتغري املناخ على مستوى املدن
ل األمــم املتحــدة شــراكة مــع اجمللــس  ويف إطــار مبــادرة املــدن وتغــري املنــاخ، أقــام موئــ   - ٤٣

 إلعـداد أداة لبنـاء   - احلكومـات احملليـة مـن أجـل االسـتدامة       -الدويل للمبادرات البيئيـة احملليـة       
القدرات بشأن املدن ومتويل الكربون، وأقام شراكة مـع املعهـد الـدويل للبيئـة والتنميـة إلعـداد                   

موئل األمم املتحدة إىل البنك الـدويل       م  انضكما  . أداة لوضع خطط حملية للتصدي لتغري املناخ      
ويـساهم  . وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وحتالف املدن يف إطار املبادرة املعنية باملدن وتغري املناخ            

هذا التعاون يف توفري استجابات منسقة بشكل أفضل وأكثر دقة للمشاكل اليت تواجهها املـدن               
ت املنظمــات املــشاركة يف املبــادرة معيــارا موّحــدا وأصــدر. وال ســيما املــدن يف البلــدان الناميــة

لقياس انبعاثات غازات الدفيئة يف املدن ليعلـق عليهـا اجلمهـور أثنـاء الـدورة اخلامـسة للمنتـدى              
وتشمل النواتج األخرى املنشودة من هذا التعاون عرض فهـرس علـى شـبكة              . احلضري العاملي 

املتاحــة ذات الــصلة باملــدن وتغــري املنــاخ، اإلنترنــت لتيــسري الوصــول إىل الدراســات والبحــوث 
  .ومنهجية لتقييم املخاطر املشتركة يف املناطق احلضرية

وأخــريا، ويف إطــار مبــادرة املــدن وتغــري املنــاخ، يفحــص موئــل األمــم املتحــدة شــكال     - ٤٤
ــدا مــن أشــكال التعــاون التنفيــذي مــع شــركة أركــاديس      ــة باهلياكــل  ) ARCADIS(جدي املعني

وقـد وقّّعـت شـركة أركـاديس مـؤخرا مـذكرة       . بيئة الـيت يوجـد مقرهـا يف هولنـدا    األساسية وال 
ملـوظفني  اتفاهم مع موئل األمم املتحدة لتـصبح شـركة راعيـة للحملـة احلـضرية العامليـة، ختـول                 

العاملني يف الشركة اإلسهام، يف السنوات املقبلة، بقـدر كـبري مـن األعمـال دون مقابـل لـدعم                    
  .ملوئل األمم املتحدةاملبادرات اإلمنائية 

  
  الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي    

إن الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي مبادرة يقودها موئـل األمـم املتحـدة، إىل                 - ٤٥
إعـداد وسـائل السـتغالل األراضـي وبلـورة سياسـات معنيـة              إىل  جانب شركاء عامليني، هتـدف      

ــام بإصــالحات زراع   ــراء يف اســتغالل      باألراضــي والقي ــوق الفق ــزز ضــمان حق ــة ميكــن أن تع ي
 شــريكا إقليميــا ودوليــا مــن بينــهم ٤٢ذه الــشبكة هلــأصــبح و. األراضــي يف مجلــة أمــور أخــرى

منظمــات متعــددة وثنائيــة األطــراف مثــل البنــك الــدويل ومنظمــة األغذيــة والزراعــة والوكالــة    
لتعـاون الـتقين وغريهـا، إىل جانـب أعـضاء           السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل والوكالة األملانيـة ل       
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مــن منظمــات اجملتمــع املــدين الدوليــة والرابطــات املهنيــة ومؤســسات البحــث والتــدريب مثــل    
االحتــاد الــدويل للمــساحني واالئــتالف الــدويل لألراضــي ومركــز حقــوق اإلســكان والتــصدي   

 /كان األكـــواخوالرابطـــة الدوليـــة لـــس‘‘ هـــويرو’’وجلنـــة ‘‘  Hakijamii’’لإلخـــالء ومنظمـــة 
  .الفقرية األحياء
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــام شــركاء الــشبكة العامليــة لوســائل اســتغالل            - ٤٦

الربازيـل  (األراضي بوضع معايري لتقييم املساواة بني اجلنسني مت اختبارها يف ثالثة بلـدان خمتلفـة    
وُعرضـت النتـائج   . ة بـالتقرير وكان هذا أبرز حدث طرأ خـالل الفتـرة املـشمول         ). وغانا ونيبال 

األولية هلـذا االختبـار خـالل الـدورة اخلامـسة للمنتـدى احلـضري العـاملي وبرهنـت علـى جنـاح                       
األداة يف تقيـــيم مراعـــاة الـــسياسات العامـــة لالعتبـــارات اجلنـــسانية فيمـــا يتعلـــق بـــاحلقوق          

  .األراضي يف
  

  املستوطنات البشرية واألزمات
ة دعــم األنــشطة يف كــل مــن البلــدان املعّرضــة للكــوارث   يواصــل موئــل األمــم املتحــد   - ٤٧

الطبيعيــة وللكــوارث الــيت يتــسبب فيهــا اإلنــسان والبلــدان الــيت هــي يف طــور التعــايف مــن هــذه   
واتضح من خالل الدعم املقّدم للمشاريع يف أوغندا وباكستان ومجهوريـة الكونغـو          . الكوارث

لومبيا ومدغشقر واملكسيك وموزامبيـق     الدميقراطية وجنوب السودان ودارفور وكوسوفو وكو     
ــة        ــة اإلغاث ــة االنتقــال مــن مرحل ــشرية ميكــن أن يعــزز عملي ــستوطنات الب ــال أن منظــور امل ونيب

  .التنمية إىل
ــن          - ٤٨ ــة للحــد م ــة االســتراتيجية الدولي ــدعم ألمان ــدمي ال ــم املتحــدة تق ــل األم واصــل موئ

“ جعل املدن قادرة علـى التكيـف  ” إىل الكوارث وغريها من الشركاء يف احلملة العاملية الرامية   
واليت تتعـاون مـع احلملـة احلـضرية العامليـة ملوئـل األمـم املتحـدة، وللتنـسيق يف تطـوير منتجـات               
قياســية تــساعد املــدن املــشاركة يف بــرامج احلــد مــن الكــوارث ورفــع قــدرة املنــاطق احلــضرية     

  .التكيف على
 مـع الـشركاء، بتعزيـز تطبيـق املبـادئ           وقام موئل األمم املتحدة، من خـالل مـشاورات          - ٤٩

التوجيهية املتعلقـة باإلغاثـة املـستدامة وإعـادة البنـاء مـن جانـب الـشركاء، ومنـهم جلنـة هـويرو                       
واملنظمــات الــشعبية العاملــة معــاً بالتــآخي واالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل 

  . غريهمنآخريواألمحر واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
 واللجنــة اللجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانيةويتعــاون موئــل األمــم املتحــدة، يف إطــار   - ٥٠

الدائمة املشتركة بني الوكاالت، على حنو متزايـد مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية التـابع              
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ــا       ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــشؤون الالجــئني وبرن ــة ومفوضــية األمــم املتحــدة ل ــة العام ئي لألمان
واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـة الدوليـة للـهجرة مـن أجـل                    

  . دعم جهود التعايف اليت تبذهلا البلدان اليت متر بأزمات
 ات غـري حكوميـة، منـها مؤسـسة مهندسـني          ونشأت أيضاً شراكات جديدة مع منظمـ        - ٥١

ومت التركيـز بدرجـة     . جئني والقطاع اخلـاص   حلاالت الطوارئ وأوكسفام واجمللس النروجيي لال     
كبرية علـى إدراج البعـد املتعلـق باملـستوطنات البـشرية يف املراحـل املبكـرة لإلغاثـة يف حـاالت                      
الطــوارئ لكفالــة اختــاذ قــرارات هامــة بــشأن اســتخدام األراضــي واملــسائل البيئيــة واإلســكان     

  . مرحليت االنتعاش املبكر وإعادة البناءوالبنية التحتية وسبل املعيشة بغية تيسري االنتقال إىل
وما زال موئل األمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر               - ٥٢

يواصالن تلبية االحتياجات العاجلة للسكان املتـضررين مـن الكـوارث الطبيعيـة املتعلقـة بتـوفري                  
تقنيـة الالزمـة جلعـل الـدور التنـسيقي لالحتـاد            املأوى، حيث يقدم موئل األمـم املتحـدة اخلـربة ال          

وقد طبقت هـذه الـشراكة علـى حنـو فّعـال مـؤخراً يف كـل مـن هـاييت وإندونيـسيا           . أكثر فعالية 
  . مبيق وميامنار والفلبنياوموز
ــة باإلســكان         - ٥٣ ــسيق للمــسائل املتعلق ــم املتحــدة، بوصــفه مركــز تن ــل األم ويواصــل موئ

 منظمــات لتعزيــز االســتجابة املتعلقــة  ١٠موعــة مكونــة مــن  واألراضــي واملمتلكــات، قيــادة جم 
وقد تعـاون موئـل األمـم املتحـدة علـى           . باإلسكان واألراضي واملمتلكات يف حاالت الطوارئ     

حنو مباشر مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف معاجلة املسائل املتعلقـة باألراضـي يف        
ــن حــدهت     ــف م ــات والتخفي ــسوية املنازع ــياق ت ــن     س ــدة يف كــل م ــوارئ املعق ا يف حــاالت الط
ويتواصــل الــدعم الــتقين مــن أجــل تــسوية  . مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ودارفــور بالــسودان

املــشاكل املتعلقــة بــاحلقوق يف األراضــي واملمتلكــات بعــد الكــوارث واملنازعــات يف كــل مــن    
  . نطقة البحريات الكربىكولومبيا ونيبال وجنوب السودان وأخرياً املؤمتر الدويل املعين مب

وقد مكنـت هـذه الـدروس وغريهـا موئـل األمـم املتحـدة مـن مواصـلة إشـراك برنـامج                    - ٥٤
األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومفوضــية 

رتيبـات   اختـاذ ت   وأسفرت هذه الدروس عـن    . األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف برامج مشتركة      
تعاونية مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واالحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر                
واهلالل األمحر فيما يتعلق مبجموعات مالجـئ الطـوارئ، ومـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

، مـن   ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق مبجموعـات االنتعـاش املبكـر             
أجــل وضــع جمموعــة مــن األدوات واملنــهجيات واملبــادئ التوجيهيــة واملــواد التدريبيــة املتعلقــة    
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باملالجئ واإلسكان واألراضي وتقييم املمتلكات، دعمـاً السـتجابة أكثـر فعاليـة للتـسويات يف                
  .حاالت األزمات وما بعد انتهاء الرتاعات وما بعد الكوارث

  
  منظمة العمل الدولية واملبادرات املشتركة ملنظومة األمم املتحدة ملواجهة األزمات    

شارك موئل األمم املتحدة يف إعداد خطة عمل علـى مـستوى منظومـة األمـم املتحـدة                    - ٥٥
وكـان موضـوع   ). ٢٠١٧-٢٠٠٨(ككل متهيدا لعقد األمم املتحدة الثاين للقضاء على الفقـر           

كـاء  ذوتـنص خطـة العمـل علـى إ        . “ الكاملة والعمل الالئـق للجميـع      حتقيق العمالة ”اخلطة هو   
الوعي وبناء القدرات ووضع أفضل املمارسات وإدراج العمل الالئق الذي يهدف إىل القـضاء              

  .على الفقر ضمن السياسات والربامج الوطنية والدولية
ــسة للمن         - ٥٦ ــدورة اخلام ــشاط يف أعمــال ال ــة بن ــة العمــل الدولي ــاركت منظم ــد ش تــدى ق

وقامت بتنفيذ نشاط تدرييب بشأن حتسني أحوال األحياء الفقرية مـع التركيـز           . احلضري العاملي 
علـــى اســـتراتيجيات ســـبل املعيـــشة، ونـــشاط للتواصـــل يتعلـــق باألعمـــال الالئقـــة، مت تنظيمـــه  

 مـن منظمـة العمـل الدوليـة         وتعـد كـل   .  لعمـال البنـاء واألخـشاب      باالشتراك مع االحتاد الدويل   
 الدويل لعمال البناء واألخشاب من األعضاء النشطني يف جلنة توجيـه احلملـة احلـضرية                واالحتاد

العاملية، ووقع االحتاد الدويل لعمال البناء واألخشاب اتفاقا لدعم احلملة احلـضرية العامليـة عنـد                
  . إطالقها يف املنتدى احلضري العاملي

  
 منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم   عقد التعليم من أجل التنمية املستدامة الذي تنظمه     

  )اليونسكو( والثقافة
شــارك موئــل األمــم املتحــدة مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة يف استــضافة االجتمــاع    - ٥٧

السنوي للجنـة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بعقـد األمـم املتحـدة للتعلـيم مـن أجـل التنميـة                         
وقامـت اليونـسكو، بوصـفها تـشكل        .  يف نريويب  ٢٠٠٩ سبتمرب/املستدامة الذي ُعقد يف أيلول    

أمانة العقد، بتقدمي إفادة للمنظمات املشاركة بشأن نتائج مـؤمتر اليونـسكو املعـين بـالتعليم مـن                  
أبريـل  / نيـسان  ٢مـارس إىل    / آذار ٣١أجل التنمية املـستدامة الـذي عقـد يف بـون يف الفتـرة مـن                 

التعلـيم مـن أجـل التنميـة املـستدامة خـالل            ، والذي نوقشت فيه اسـتراتيجيات تـشجيع         ٢٠٠٩
ــة املــشتركة بــني الوكــاالت    . النــصف الثــاين مــن العقــد  وحــدد األعــضاء املــشاركون يف اللجن

جمــاالت التعــاون والفــرص املتاحــة للقيــام بأنــشطة ومناســبات مــشتركة، ومنــها الــدورة الثامنــة  
وســبقت . وترابطهــا املنطقــيعــشر للجنــة التنميــة املــستدامة، وقــرروا تعزيــز تبــادل املعلومــات   

التوعيـــة املتعلقـــة بـــتغري املنـــاخ واملـــدن ”االجتمـــاع نـــدوة ملـــدة يـــوم واحـــد بـــشأن موضـــوع 
  .“املستدامة
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  برنامج األمم املتحدة للحق يف السكن    
مبوجب برنامج األمـم املتحـدة للحـق يف الـسكن، وزِّعـت مبـادرة يـشارك يف تنفيـذها                      - ٥٨

 بـشأن  ٢١ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، صحيفة وقائع رقـم         موئل األمم املتحدة مع مفوضي    
  .، مبختلف اللغات خالل الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي“احلق يف السكن املالئم”
واســُتكملت الوثــائق، املتعلقــة بالتــشريعات الوطنيــة والدوليــة بــشأن احلــق يف الــسكن،   - ٥٩

ــدة   ــم املتحـ ــع موئـــل األمـ ــار. علـــى موقـ ــور ويف إطـ ــكان” حمـ ــة “األرض واإلسـ  ضـــمن اخلطـ
االستراتيجية ملوئل األمم املتحدة، مكّـن برنـامج جديـد مدتـه سـتة أعـوام بـشأن تـوفري الـسكن                    
املالئم للجميع، موئل األمم املتحدة مع شركائه مثـل الـشبكة الدوليـة لـسكان األحيـاء الفقـرية             

الء وغريهـا، مـن البـدء يف        واالئتالف الـدويل للموئـل ومركـز حقـوق اإلنـسان وحـاالت اإلخـ              
  .وضع قاعدة بيانات عاملية لرصد حاالت اإلخالء

  
  املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية    

تؤثر عمليات اهلجـرة والتوسـع احلـضري بـاطراد يف حيـاة العديـد مـن أفـراد الـشعوب                       - ٦٠
جتمـاعي للـشعوب     اال اإلقـصاء وميكن أن ينشأ يف املدن و يتعاظم شكل مـن أشـكال             . األصلية

ــشة    ــا مــن اجلماعــات املهّم ــشباب املنتمــون إىل    . األصــلية وغريه ــساء وال ــا تكــون الن ــادة م وع
وينـدرج  . الشعوب األصلية هم األكثر تضررا نتيجة هـذا النـوع مـن التمييـز يف تلـك احلـاالت                  

العديد من األشخاص الذين ينتمون إىل الشعوب األصلية ويعيشون يف املناطق احلـضرية ضـمن               
ــراً   ــات فق ــر الفئ ــشية       . أكث ــى حتــسني الظــروف املعي ــم املتحــدة العمــل عل ــل األم ويواصــل موئ

للشعوب األصلية يف إطار مسامهته يف األهداف اخلمسة الرئيسية للعقد الدويل الثاين للـشعوب              
  .األصلية يف العامل

 الـدعم   ويرأس موئل األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة فريـق                     - ٦١
 الــذي صــلية، وقــام املوئــل بعــرض التقريــر املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بقــضايا الــشعوب األ 

أصدره الفريق على املنتدى الدائم للشعوب األصلية يف دورته التاسعة اليت عقدت يف نيويـورك               
وسـاهم أيـضا يف الورقـة املـشتركة الـيت أعـدها فريـق الـدعم املـشترك                   . ٢٠١٠أبريل  /يف نيسان 

 الوكــاالت املعــين بالتنميــة مــع احملافظــة علــى الثقافــة واهلويــة، وأكــد علــى التحــديات الــيت   بــني
  .تواجهها الشعوب األصلية يف املناطق احلضرية

وصدر رمسيا التقرير اجلديد الذي أعّد حتـت إشـراف برنـامج األمـم املتحـدة للحـق يف                     - ٦٢
اســـتعراض للـــسياسات : هلجـــرةالـــشعوب األصـــلية يف املنـــاطق احلـــضرية وا”الـــسكن بعنـــوان 

، وذلــك خــالل اجتمــاع املائــدة املــستديرة املعــين بالــشعوب األصــلية   “والــربامج واملمارســات
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والتنمية احلضرية املستدامة مع احملافظـة علـى الثقافـة واهلويـة الـذي عقـد أثنـاء الـدورة اخلامـسة                    
  .للمنتدى احلضري العاملي

  
  املائيةجلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد     

والتابعـة  الـصحي  يرأس موئل األمـم املتحـدة فرقـة العمـل املعنيـة مبعاجلـة ميـاه الـصرف                     - ٦٣
للجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، واليت تضم بني أعضائها برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة           

وإدارة الـشؤون   واجمللس االستشاري املعين باملياه والصرف الصحي ومنظمة األغذيـة والزراعـة            
االقتصادية واالجتماعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمـة الـصحة العامليـة وأمانـة اتفاقيـة                

وتـضطلع فرقـة العمـل مبـسؤولية إلقـاء الـضوء علـى              . األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ     
احلكومـات وتعزيــز  املـسائل احمليطـة مبعاجلـة ميــاه الـصرف الـصحي وإذكـاء الــوعي مـن جانـب         

ويف . التعاون داخل منظومة األمم املتحدة بشأن األنشطة املتعلقة مبعاجلة مياه الصرف الـصحي            
، أصـــدر موئـــل األمـــم املتحـــدة مـــع برنـــامج ٢٠١٠إطـــار برنـــامج عمـــل فرقـــة العمـــل لعـــام 

ة ميـاه  ميـاه عليلـة؟ الـدور املركـزي ملعاجلـ     ”املتحـدة للبيئـة تقريـرا تقييميـا عـاجال بعنـوان           األمم
، وذلـك خـالل االحتفـاالت العامليـة بيـوم امليـاه العـاملي               “الصرف الصحي يف التنميـة املـستدامة      

  . يف نريويب٢٠١٠ لعام
  

منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة         
  اإليدز/البشرية

خـالل اجلهـود املـشتركة الراميـة إىل     استمرت العالقات مع منظمة الصحة العامليـة مـن            - ٦٤
ويف إطــار متابعــة تقريــر اللجنــة املعنيــة باحملــددات  . تعزيــز برنــامج الــصحة يف املنــاطق احلــضرية 

االجتماعيــة للــصحة، الــيت تــضم بــني أعــضائها املــدير التنفيــذي ملوئــل األمــم املتحــدة، اتفقــت    
. ســع احلــضري والــصحة املنظمتــان علــى العمــل علــى وضــع تقريــر عــاملي مــشترك بــشأن التو   

وبفضل عملية تبادل املعلومـات والبيانـات فـضال عـن عقـد اجتماعـات ألفرقـة اخلـرباء، وصـل                     
إضـافة  . ٢٠١٠يونيـه   /التقرير اآلن إىل املرحلة النهائية الكتمالـه ويتوقـع أن يـصدر يف حزيـران              

 - ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ٧ - خصصت منظمة الصحة العاملية اليوم العـاملي للـصحة      ،إىل ذلك 
ومـن املزمـع القيـام بسلـسلة مـن األنـشطة يف             . “مسائل الصحة يف املنـاطق احلـضرية      ”ملوضوع  

  .إطار محلة لتعزيز الصحة يف املناطق احلضرية على مدار العام
ويف إطار اجلهود املشتركة الرامية إىل تعزيز برنامج الصحة يف املنـاطق احلـضرية، ُعقـد                  - ٦٥

. ٢٠٠٩أكتـوبر   /ة يف املنـاطق احلـضرية يف نـريويب يف تـشرين األول            املؤمتر الدويل املعين بالـصح    
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وقـد  خـارج أوروبـا أو أمريكـا الـشمالية،           وكانت هذه هي املرة األوىل الـيت يعقـد فيهـا املـؤمتر            
  .حضره ما يزيد على ألف مشارك

ــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين        - ٦٦ ــل األمــم املتحــدة وبرن ــة بــني موئ وتعــززت العالق
مــارس /اإليــدز أكثــر فــأكثر مــع توقيــع كتــاب موافقــة يف آذار /وس نقــص املناعــة البــشريةبفــري

ويهدف هذا التعاون إىل إجراء دراسة حبثية لتجميـع دالئـل قويـة ومعلومـات مركّـزة                 . ٢٠١٠
مــن أجــل تقــدمي الــدعم علــى حنــو أفــضل لــربامج هادفــة بــشأن التجمعــات الــسكنية يف املنــاطق 

ويهدف التعاون أيضا إىل الكشف عـن العالقـة        . نقص املناعة البشرية  احلضرية الفقرية وفريوس    
اليت تربط األحياء الفقرية بعناصر فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن أجـل تعزيـز اسـتجابة أكثـر                     

  .فعالية للوباء يف األحياء احلضرية الفقرية
قـص   وضـع خطـة عمـل مـشتركة بـشأن فـريوس ن             املخطط للقيام هبـا   وتشمل األنشطة     - ٦٧

املناعة البشرية يف املستقطنات احلضرية؛ وعقد اجتماع للخرباء بشأن املسائل املتعلقـة باألحيـاء          
 العمـل   لورقةاإليدز يف نريويب، لتوفري مدخالت      /احلضرية الفقرية وفريوس نقص املناعة البشرية     

ل وخـال .  الورقة وحشد شراكات يف املستقبل بـشأن هـذا املوضـوع           التصديق على ، و ةاملشترك
ــسة للتواصــل ُخصــصت ملوضــوع          ــدت جل ــاملي، ُعق ــدى احلــضري الع ــسة للمنت ــدورة اخلام ال

  .“اكتشاف الصلة بني فريوس نقص املناعة البشرية واملستوطنات العشوائية احلضرية”
  

  جمموعة البنك الدويل وائتالف املدن    
 إذكــاء اســتمرت الــشراكة مــع ائــتالف املــدن مــن خــالل اجلهــود املــشتركة الراميــة إىل  - ٦٨

ويهــدف التنفيــذ، . الــوعي بــشأن التحــديات احلــضرية واملــسائل املتعلقــة بالــدعوة والــسياسات 
ــرة          ــدن للفت ــتالف امل ــم املتحــدة وائ ــل األم ــني موئ ــشتركة ب ــا خلطــة عمــل م ــذي جيــري حالي ال

  .، إىل تعزيز التعاون بني املنظمتني مع حتسني التنسيق بينهما٢٠١٠-٢٠٠٨
ــالتوازي مــع ذلــك، د   - ٦٩ ــا     وب ــتالف املــدن حالي خلــت االســتراتيجية املتوســطة املــدى الئ

وأتاحـت املناقـشات املنتظمـة، ال سـيما املـشاورات الـسنوية الثنائيـة، فرصـة           . مرحلتها التنفيذية 
طيبة الستعراض دور موئل األمم املتحدة يف تنفيذ االستراتيجية املتوسطة املدى يف إطـار خطـة                

  . ملوئل األمم املتحدةاستراتيجية ومؤسسية متوسطة املدى
وتتيح الذكرى العاشرة الئتالف املدن فرصة لشركائها كي يشاركوا يف عمليـة تأمـل                 - ٧٠

وتتواصـل هـذه املناقـشة مبـشاركة        . هامة لدور االئتالف وتوجهـه بعـد مـرور عقـد مـن الزمـان              
ات واضـحا   فعالة من موئل األمم املتحدة، باعتباره أحد املشاركني يف متويل االئتالف، وقـد بـ              
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 إلقامـــة نـــوع مـــن الـــتالحم وتعزيـــز التعـــاون فيمـــا بينـــهما بـــشأن  ا متينـــالكيـــانني أساســـلأن 
  .احلضرية املسائل

  
  منظومة األمم املتحدةيف تنسيق الآليات 

سعيا إىل تشجيع التنفيذ املنّسق جلدول أعمال املوئـل بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة، واصـل                - ٧١
 تنــسيق الــسياسات والــربامج، بــشأننظومــة األمــم املتحــدة موئــل األمــم املتحــدة تعاونــه مــع م 

ويــشمل ذلــك حتقيــق االّتــساق بــني الــسياسات، والترتيبــات املؤســسية، وتنفيــذ الــربامج علــى    
وشـارك املوئـل أيـضا وأسـهم يف آليـات التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت،               . املستوى القطـري  

 واللجنــة التنفيذيــة ملتحــدة املعــين بالتنــسيقمنظومــة األمــم ايف جملــس الرؤســاء التنفيــذيني ومنــها 
للشؤون اإلنسانية واللجنة التنفيذية للشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة وجمموعـة األمـم املتحـدة               

  .اإلمنائية مبختلف أفرقة الدعم واألفرقة العاملة التابعة هلا
  

  املبادرات الناشئة املنفَّذة مع القطاع اخلاص  -سادسا  
 عنــدما ٢٠٠٩ت العمــل مــع القطــاع اخلــاص منعطفــا جديــدا يف عــام  شــهدت عالقــا  - ٧٢

ُبذلت جهود كبرية إلشراك القطاع اخلاص يف أنـشطة رسـم الـسياسات والتعبئـة، وكـذلك يف                  
ــة بأســعار         ــسكن واهلياكــل األساســية االجتماعي ــوفري ال ــشترك املباشــر يف جمــال ت االســتثمار امل

 واملؤسـسية متوسـطة األجـل الـيت جعلـت مـن             وجاء ذلك نتيجة للخطة االسـتراتيجية     . ميسورة
القطــاع اخلــاص شــريكا اســتراتيجيا هامــا لألمــم املتحــدة، وجتــاوزت بــذلك نطــاق املــسؤولية    
االجتماعيــــة للــــشركات لتنظــــر يف املمارســــات التجاريــــة اجلوهريــــة مــــن أجــــل حتقيــــق         

  .املستدام التحّضر
  

  العمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السَّداد    
 يطـّور دوره التحفيـزي يف تيـسري    ٢٠٠٩أبريل  /ما فتئ موئل األمم املتحدة منذ نيسان        - ٧٣

 والسلطات احمللية ومنظمات فقراء احلـضر مـن أجـل تعبئـة وتنظـيم               احملليةالتعاون بني املصارف    
رات اجملتمعيـة خدمـةً لألنـشطة العمليـة يف جمـال            لي واالسـتثمارات العامـة واملـدخ      رأس املال احمل  

  .وض باألحياء الفقريةالنه
لعمليات التجريبيـة للتمويـل األويل الواجـب        ويعمل برنامج القروض املتجدِّدة، التابع ل       - ٧٤

، مع املصارف احمللية ومؤسسات التمويل بالغ الصغر واملؤسسات املالية الدولية يف كـل           السداد
ومثـة هنـج    . بية وفلـسطني  من أوغندا ومجهورية ترتانيـا املتحـدة ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشع             

 يف إندونيسيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وسـري النكـا          اتباعهقائم على املرافق املالية احمللية جيري       
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ئتمانية ودعـم تقـين لفائـدة اجملتمعـات واملؤسـسات املاليـة احملليـة مـن                 اوغانا وهو يتيح تعزيزات     
ة للفئــات الــسكانية الــيت   أجــل حفــز االســتثمارات اخلاصــة يف الــسكن واخلــدمات األساســي      

 بفعالية مناذج مبتكـرة توّضـح كيفيـة إجنـاز     انوالنهجان ُيطّور. حتظى مبا يكفي من اخلدمات     ال
ــود القطــاع اخلــاص          ــني جه ــسورة عــرب اجلمــع ب ــسكن بأســعار مي ــوفري ال ــل ألغــراض ت التموي

  .ومؤسسات التمويل بالغ الصغر والترتيبات املالية اجملتمعية
كاء النشطني من املؤسـسات املاليـة الدوليـة ومـن القطـاع اخلـاص مثـة                 ومن ضمن الشر    - ٧٥

ــشرق األوســط          ــادرة ال ــة، ومب ــل الدولي ــتثمار اخلــاص األجــنيب، ومؤســسة التموي شــركة االس
لالســتثمار، والبنــك الــدويل، وصــندوق االســتثمار الفلــسطيين، ومؤســسة اإلســكان التعــاوين،   

 مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، والــشركة  يف) Azania Bank(، ومــصرف آزانيــا HSBCومــصرف 
املالية اإلمنائيـة ألوغنـدا، واملـصرف اإلمنـائي بـالو، وهيئـة سـوق رأس املـال الفلـسطينية، وبنـك                  
فلسطني، وبنك القـاهرة َعّمـان، وطائفـة مـن املـصارف احملليـة الـيت توجـد يف إندونيـسيا وغانـا                       

  .ق املرافق املالية احملليةوسري النكا واليت تقّدم قروضا ملشاريع ُتنفَّذ عن طري
 أداة فّعالـة للوصـول إىل الفئـات        يف طريقـه إىل أن يـصبح      وصندوق القـروض املتجـدِّدة        - ٧٦

السكانية اليت ال حتظى مبا يكفي من اخلدمات ضمن شرحية الـدخل الـيت متتـد نـزوال مـن املـئني                      
رفـق التمويـل احمللـي الـذي     الثالثني إىل املئني اخلامس والثمانني، وهو مكّمل بقدر كبري لنـهج م          

يصل خبدماته إىل الفئات السكانية ضمن شرحية الدخل اليت متتـد نـزوال مـن املـئني الـسبعني إىل                    
  .قاعدة هرم الدخل

لعمليات التجريبيـة   وسُتفضي املعامالت احلالية ضمن برنامج القروض املتجدِّدة التابع ل          - ٧٧
ات سكنية جديدة بأسـعار ميـسورة يف فلـسطني،           إىل بناء وحد   دادللتمويل األويل الواجب السَّ   

وهتيئـــة قطـــع أرض جمهـــزة باخلـــدمات يف مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة، وتـــشييد منـــازل جديـــدة 
ومستــصلحة للفقــراء يف أوغنــدا، وتــوفري اإلقــراض الثــانوي لقــروض الــسكن بالغــة الــصغر عــرب 

ونيــات قــروض التــوفري  ئتمانــات لتعاالغ الــصغر يف نيكــاراغوا، ومــنح اال مؤســسات التمويــل بــ 
. والبنــاء يف نيبــال، واســتحداث ســوق القــروض العقاريــة يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية

ئتمـاين مـن املرافـق املاليـة        اواملشاريع اليت جيري تطويرها عرب الشراكات ومبساعدة تقنية ودعـم           
. ٢٠١٤م عــا أســرة معيــشية حبلــول ١٠ ٠٠٠ مــن أكثــر لكــي تــصل إىل جيــدااحملليــة مؤهلــة 

تــوفري املعلومــات   الــدروس املــستفادة أصــبحت تــساعد يف    ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو أن    
لسياسات واالستراتيجيات اليت هلا القدرة على إفادة املاليني من فقراء املدن الـذين ال يـصلون                ل

  .ئتمان الرمسيةإىل مرافق االيف الوقت الراهن 
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  ةمنتدى موئل األمم املتحدة لألعمال التجاري    
موئـل  سـيما بتدشـينه ملنتـدى        كثّف موئل األمم املتحدة جهوده يف جمـال الـدعوة، وال            - ٧٨

ــة   ــتم     األمــم املتحــدة لألعمــال التجاري ــشأن حتــسني املــدن ي ــدى دويل ب ــشكّل أول منت ــذي ي  ال
ــسه للقطــاع اخلــاص   ــوز   . تكري ــدى يف مت ــن املنت ــد ُدشِّ ــه /فق ــوان حتــت ٢٠٠٩يولي ــدن ” عن امل

وهـو ُيتـيح منـربا جديـدا ملناقـشة          . “اقشة التحديات واحللـول احلـضرية      عرض ومن  -االبتكارية  
  .التحديات واحللول احلضرية ويعرض أفضل املمارسات واالبتكار يف جمال املدن املستدامة

ا منــه التجاريــة تقــديرلألعمــال مينحهــا جــائزة  ظّــم موئــل األمــم املتحــدة أيــضا أول ون  - ٧٩
.  تــسهم يف التحــّضر املــستدام وتعريفــا هبــذه اإلجنــازات إلجنــازات القطــاع اخلــاص الرائعــة الــيت

 مــنح اجلــائزة خلمــس شــركات عامليــة  موئــل األمــم املتحــدة لألعمــال التجاريــة يف منتــدى  ومت
تقديرا إلجنازاهتا الرائعة اليت تسعى إىل استحداث ودعم ممارسات جتارية مسؤولة تـدعم الرفـاه                

  .االقتصادي والبيئي واالجتماعي يف املدن
وعّزز موئل األمم املتحدة أيضا أواصـر عالقاتـه بالقطـاع اخلـاص حيـث أقـام عالقـات             - ٨٠

عمــل مواضــيعية مــع شــركات مــن خــالل أفرقــة عمــل معنيــة بــالتعلّم مــن النظــراء وذلــك بغيــة   
مزاولـة  ”وتناولت األفرقـة باخلـصوص موضـوعْي        . احلوكمةاستعراض مناذج األعمال ومسائل     

 احلـــضرية احلوكمـــة” و “دة اهلـــرم لتحقيـــق االســـتدامة احلـــضرية األعمـــال التجاريـــة يف قاعـــ
 توصـيات رئيـسية ُعرضـت علـى         أصـدرت ، مث   “حنو مشاركة القطاع اخلاص بفعاليـة     : الرشيدة

الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي وهي تتعلّق بتحـسني املمارسـات التجاريـة مـن أجـل                 
  .تشييد مدن أفضل

 القطــاع اخلـاص، ممــن هلــم   يفشركاءالــ  مـن  يف تعبئــة عــددوجنـح موئــل األمــم املتحـدة    - ٨١
هدف مشترك يتمثل يف تعزيز التحـضُّر املـستدام يف مجيـع جمـاالت الـسياسة العامـة واالسـتثمار                    

وهـذه الـشركات ملتزمـة بتبـادل خرباهتـا          . العام واخلاص، للمشاركة يف احلملة احلضرية العاملية      
إدارة املعــارف، وأدوات وأســاليب دعــم املبــادرات  يف جمــايل االتــصاالت وتقــدمي اخلــدمات، و 

  . باملعلومات احلوار والتطوير يف جمال السياساتلدعماالستراتيجية املصمَّمة 
  

  مو اخلدماتمقد    
 جيري بالتعاون مع شركات مـن القطـاع اخلـاص، مثـل غوغـل وكوكـاكوال وباسـف         - ٨٢

 Lane Xang Minerals(ميتيــد واليــن زانـغ مينريولــز لي ) BASF Corporation(كوربورايـشن  

Limited(                       العمل علـى إجنـاز مـشاريع تنفيذيـة يف جمـال امليـاه والـصرف الـصحي، مبـا يف ذلـك ،
  .إجياد آليات لرصد إجناز األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان الشريكة
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  أبـو ظـيب    سـلطة  العـاملي لـشراكات العـاملني يف قطـاع امليـاه اتفاقـا مـع                 التحالفوأبرم    - ٨٣
 يف ميزانيـة االحتـاد التـشغيلية مببلـغ سـنوي قـدره مليـون          الـسلطة  ُتسهم مبوجبه    للمياه والكهرباء 

  .دوالر ملدة ثالث سنوات، وتستضيف مكتب ممثل االحتاد لدى الدول العربية يف أبو ظيب
  

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومتكني الشباب واجملتمع املدين  -سابعا   
  لقة باملساواة بني اجلنسني خطة العمل املتع    

ــم املتحــدة            - ٨٤ ــل األم ــة ملوئ ــسني والتابع ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــل املتعلق ــة العم ــل خط تكف
م اخلطـة   وُتسلِّ. مل يف مجيع أعمال املنظمة    إدراج املنظورات اجلنسانية بالكا   ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(

 بـني اجلنـسني ضـمن       م يف املـساواة   ات التـشاركية أساسـيةٌ إلحـراز تقـد        بأنّ الـشراكات والعمليـ    
ــياق التحــضُّ  ــسريع س ــساواة   ر ال ــدام امل ــقة انع ــساع ش ــدنوات ــل ثالثــ  .  يف امل ــضاف املوئ  ةواست

 مــع الــشركاء لــصياغة وتطــوير خطــة العمــل الــيت أقّرهــا جملــس اإلدارة يف  اجتماعــات للتــشاور
  .٢٠٠٩أبريل /دورته الثانية والعشرين املعقودة يف نيسان

لـشبكة املـشتركة    ، أطلق موئل األمم املتحـدة بالتعـاون مـع ا          ديسمرب/ويف كانون األول    - ٨٥
 موقعـا شـبكيا ُيعـىن باملـساواة بـني اجلنـسني       بني الوكاالت املعنية باملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني    

وهو عبارة عن جتميـع لبحـوث ومعلومـات مـن طائفـة واسـعة مـن مـصادر           . والتحّضر املستدام 
  .األمم املتحدة

ــدى    - ٨٦ ــالل املنتـ ــديات     وخـ ــاء بلـ ــشارون ورؤسـ ــد وزراء ومستـ ــاملي، عقـ ــضري العـ احلـ
وخمطِّطون للمنـاطق احلـضرية ومهندسـون معمـاريون وبـاحثون وأصـحاب محـالت وخـرباء يف                  
الــشؤون اجلنــسانية وممثلــون لــشبكات نــسائية ومنظمــات غــري حكوميــة اجتماعــا ضــمن إطــار  

م احملـرز والـصعوبات يف   اض التقـدُّ مجعية األعمال املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني وذلـك السـتعر         
  .العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسنيتنفيذ خطة 

، وقّع موئل األمم املتحدة وصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي    ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   - ٨٧
ز على الربنامج العاملي إلقامة مدن آمنة خالية من العنـف ضـّد املـرأة،        للمرأة مذكرة تفاهم تركِّ   

 شــراكات بـــني جمموعــات نــسائية حمليــة وحكومـــات حمليــة هتــدف إىل حتـــسني        يــضمُّ الــذي 
  .املرأة وأمنها يف املدن سالمة
ويعمل موئل األمم املتحدة مع احتـادات تيـسري سـبل حـصول املـرأة علـى األراضـي يف                    - ٨٨

 يعملـن   أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة وغانا وكينيا لتمكني نساء األعمال، الاليت          
غالبــا يف القطــاع غــري الرمســي، مــن احلــصول علــى التمويــل القتنــاء منــازهلن ولالنتفــاع حبيــازة   
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ــيت تربعــت باألراضــي،       . األراضــي ــات، ال ــذا العمــل احلكوم ــشركاء يف ه ــني ال وُيوجــد مــن ب
  .وشركات بناء خاصة ومؤسسات مالية

  
  متكني اجملتمع املدين العاملي    

دة استراتيجية شراكة ُعرضـت علـى شـركائه يف جـدول أعمـال              أعّد موئل األمم املتح     - ٨٩
املوئل لبحثها والتعليق عليها وذلـك مـن أجـل الوقـوف علـى أفـضل الـسبل إلقامـة الـشراكات                       

ل يف كيفية تفاعله مع شركائه من اجملتمع املـدين،          وتقتضي هذه االستراتيجية إجراء حتوُّ    . معهم
  .صنع القراراتوهي تدعو الشركاء إىل املشاركة أكثر يف 

 يف إشراك عدد أكـرب مـن        ٢٠٠٩وحتقيقا هلذه الغاية، جنح موئل األمم املتحدة يف عام            - ٩٠
. شــركاء اجملتمــع املــدين وذلــك بتدشــني سلــسلة مــن النقاشــات ُتعقــد ثــالث مــرات يف الــسنة    

اضـيع  ، ملناقـشة مو   والشركاء الدوليني مـن اجملتمـع املـدين        يف نريويب    جيمع الشركاء املقيمني   فهو
ر دور اجملتمـع املـدين يف بلـوغ التحـضُّ         ” و   “العدالة االجتماعية واحلق يف املدن    ”خيتاروهنا منها   

  .ا تتيح هلم اختيار املواضيع وتسيري النقاشهنوهذه مبادرة فريدة أل. “املستدام
 ٢٠١٠وعلــى نفــس املنــوال، تــوىل الــشركاء أيــضا يف املنتــدى احلــضري العــاملي لعــام     - ٩١

وناقــشت إحــدى املوائــد املــستديرة الــيت . قــشات اجملتمــع املــدين ملوئــل األمــم املتحــدةتــسيري منا
وقام حتـالف ملنظمـات   . “احلق يف املدينة والعدالة االجتماعية  ”شهدت حضورا جيدا موضوع     

اجملتمع املـدين مـن أمريكـا الالتينيـة بتنظـيم وتـسيري املناقـشات يف جلـسة مـشاورات غـري رمسيـة              
وشـكّل ذلـك مبـادرةً جديـدةً سـتكّرر يف الـدورات             . تينية ُعِقـدت يف املنتـدى     بشأن أمريكا الال  

الالحقة للمنتدى من أجل منح منظمات اجملتمع املدين فرصة لطـرح القـضايا الـيت تعنيهـا أكثـر                   
  .من غريها

  
  بابشال    

 من شركاء جدول أعمـال املوئـل، بفعاليـة يف رسـم الـسياسة         مشارك الشباب، بصفته    - ٩٢
 خلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية متوسـطة األجـل         وجرى ضمن سياق ا   . للتحّضر املستدام العامة  

ومت مـن خـالل     . ز بالتحديد على الدعوة والرصد والشراكات     تنفيذ عدد من األنشطة اليت تركِّ     
مجعيــة الــشباب احلــضري العامليــة ويف إطــار جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة اختــاذ خطــوات    

  .بلتيسري مشاركة الشبا
ــة   واســتجابة لــدعوات مــن منظمــا   - ٩٣ ت شــبابية وبعــد موافقــة جملــس اإلدارة، مت يف مجعي

، ٢٠١٠مـارس   /الشباب احلضري العاملية، اليت ُعقدت يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف آذار              
حتقيـق التكـافؤ يف التنـافس       : ٢٠١٠/٢٠١١حالـة الـشباب احلـضري       ”إطالق التقريـر املعنـون      
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 أكثـر  منظمـة شـبابية يف تيـسري مـشاركة           ١٢ك موئل األمـم املتحـدة مـع         واشتر. “على الفرص 
  . شاب لتبادل أفضل املمارسات والسياسات٥٠٠من 
واجمللس االستشاري للشباب التابع ملوئل األمم املتحدة والـُمَمثِّل للـشباب مـن أفريقيـا                - ٩٤

ا فتـئ يـشارك يف عمليـات    وآسيا وأمريكا الالتينية وأمريكـا الـشمالية وآسـيا واحملـيط اهلـادئ مـ          
وقـد شـارك ممثلـو اجمللـس أيـضا يف اللجنـة             . اختاذ القرارات ذات الصلة بتنفيذ صندوق الشباب      

وعلى مستوى البلـديات، اشـترك املوئـل مـع بلـديات مـدن              . التوجيهية للحملة احلضرية العاملية   
ريويب يف تعزيـز قـدرة      مثل كامباال وكيغايل ودار السالم جبمهورية ترتانيا املتحـدة وفريتـاون ونـ            

  .السلطات احمللية على إشراك الشباب وجمالسه بفعالية يف تنفيذ برامج إمنائية لفائدة الشباب
 موئل األمم املتحدة، حىت اآلن، شراكات مع جهات شبابية مـن آسـيا وأفريقيـا                عقدو  - ٩٥

سـتثمار يف فقـراء     وهّيـأ صـندوق الـشباب بيئـة مواتيـة لال          .  منحة ٦٧ هلا   قدموأمريكا الالتينية و  
  . بوجه خاصتركيز على العمالةالالشباب داخل مدن البلدان النامية، مع 

  
  التقارير الرئيسية  - ثامنا  

  ٢٠١١- ٢٠١٠حالة مدن العامل،     
 سد الفجـوة    ‐مدن للجميع   : ٢٠١٠/٢٠١١حالة مدن العامل،    يسلط التقرير املعنون      - ٩٦

.  املرتبطة بالتحضر، اليت تواجه مدن العـامل حاليـا  ، الضوء على التحديات غري املسبوقة     احلضرية
وتــشمل هــذه التحــديات الفقــر املــدقع، وتــدهور البيئــة، وانعــدام املــساواة يف الــدخل، وبلــوغ   
التفاوتــات االجتماعيــة االقتــصادية مــستويات غــري مــسبوقة، والتــهميش، وأشــكال خمتلفــة مــن  

  . االجتماعي والسياسياإلقصاء
 مليون شخص قد انُتـشلوا مـن األحيـاء الفقـرية يف البلـدان               ٢٢٧ىل أن   ويشري التقرير إ    - ٩٧

فقـد جتـاوزت احلكومـات جمتمعـة الغايـة      . ٢٠١٠  و٢٠٠٠الفترة املمتدة بـني سـنيت    يف  النامية  
الــرقم املــستهدف (املــستهدفة ضــمن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة مبــا ال يقــل عــن ضــعف ونيــف  

رجح ويُـ . ز غري موزع توزيعا موحدا عـرب خمتلـف املنـاطق          بيد أن هذا اإلجنا   ). ٢,٢مضروبا يف   
ويف .  كفة البلدان النامية املتقدمة النمو، بينما مل تبل البلـدان األفقـر الـبالء نفـسه                 بشدة النجاح

.  كل سـنة    نسمة  ستة ماليني   يزداد بنسبة   عدد سكان األحياء الفقرية    كانغضون الفترة ذاهتا،    
قـــع أن يـــصل عـــدد ســـكان األحيـــاء الفقـــرية يف العـــامل إىل تووبنـــاء علـــى هـــذه االجتاهـــات، ُي

  .فال جمال إذن. تخذ أي إجراء تصحيحي، ما مل ُي٢٠٢٠حبلول عام  مليون شخص ٨٨٩
وحيدد التقرير مخس خطوات يف جمـال الـسياسة العامـة إلدمـاج الفقـراء واملهمـشني يف                    - ٩٨

تقييم املاضي وقيـاس التقـدم     ) أ: (ليوتتمثل هذه اخلطوات فيما ي    . تيار احلياة احلضرية الرئيسي   
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إنشاء مؤسـسات جديـدة وأكثـر فعاليـة، أو تعزيـز مـا هـو موجـود منـها، حـسب                      ) ب(احملرز؛  
التوجـه حنـو   ) د(بناء روابـط وحتالفـات جديـدة بـني خمتلـف األجهـزة احلكوميـة؛               ) ج(احلاجة؛  

رص علــى ضــمان إعــادة توزيــع الفــ   ) ـهــ(رؤيــة شــاملة مــستدامة لتعزيــز سياســة الــشمول؛      
  .متكافئ حنو
  

  التقارير اإلقليمية    
ئـل  و، إىل م  ٢٠٠٧عهد جملس اإلدارة، يف دورتـه احلاديـة والعـشرين املعقـودة يف عـام                  - ٩٩

األمم املتحدة بوالية الـشروع يف إعـداد جمموعـة مـن التقـارير عـن حالـة املـدن حـسب املنـاطق                
. اهات الكـربى علـى الـصعيد العـاملي    بغية التعمق يف استقصاء التفاصيل الدقيقة للمسائل واالجت     

ونتيجة لذلك، بدأت مكاتب املوئل اإلقليمية ألفريقيا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                 
الكارييب، ويف اآلونة األخرية أيضا مكتبه اإلقليمي ألوروبا الشرقية، األعمـال التحـضريية هلـذه               

  .التقارير اإلقليمية
حالـة املـدن     ألفريقيـا والـدول العربيـة التقريـر األول املعنـون             وأصدر املكتب اإلقليمـي    - ١٠٠

ــام   ــة يف ع ــا   : ٢٠٠٨األفريقي ــار ملعاجلــة التحــديات احلــضرية يف أفريقي ــة  إط ــدورة الرابع ، يف ال
، وهو اآلن بصدد إعـداد      ٢٠٠٨للمنتدى احلضري العاملي، املعقود يف ناجينغ، الصني، يف عام          

ؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسكان والتنمية احلـضرية،         إلصدارها أثناء امل   ٢٠١٠صيغة عام   
  .٢٠١٠أكتوبر /املقرر عقده يف تشرين األول

 هأما املكتـب اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، فقـد أصـدر تقريـر                     - ١٠١
دى  خــالل املنتــ٢٠١٠حالــة مــدن أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب لعــام   األول عــن 

توقـع أن يـصدر املكتـب اإلقليمـي         وُي. ٢٠١٠مـارس   /احلضري العاملي اخلامس املعقـود يف آذار      
آلسيا واحمليط اهلـادئ أول تقريـر عـن حالـة مـدن آسـيا واحملـيط اهلـادئ أثنـاء معـرض شـنغهاي                         

  .٢٠١٠العاملي يف اليوم العاملي للموئل يف عام 
ملـدن األوروبيـة الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة            ومن املقرر إصـدار التقريـر األول عـن حالـة ا            - ١٠٢

، بينمـا جيـري التحـضري حاليـا ألول تقريـر عـن حالـة املـدن                  ٢٠١١خالل الربع األول من عام      
 .العربية، من املقرر إصداره أثناء انعقاد املنتدى احلضري العاملي السادس يف البحرين

  
  ٢٠٠٩التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية لعام     

 ،ختطـيط املـدن املـستدامة     : ٢٠٠٩التقرير العاملي عن املـستوطنات البـشرية لعـام          يقّيم   - ١٠٣
. فعاليــة نظــم التخطــيط احلــضري احلاليــة يف البلــدان الناميــة والبلــدان املتقدمــة علــى حــد ســواء 

ــا،          ــرويج هل ــن الت ــد م ــسياسات ال ب ــة يف ال ــات العام ــن التوجه ــددا م ــر ع ــل وحيــدد التقري تتمث
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ينبغــي أن تــؤدي احلكومــات بــشكل متزايــد دورا إمنائيــا مركزيــا يف املــدن؛        ) أ: (يلــي فيمــا
 على حنو تام وال لـبس فيـه         تواجهجيب على نظم التخطيط احلضري اليت مت إصالحها أن           )ب(

قلـص   الـسريع والفقـر، وتَ     حـضر التحديات احلضرية احلالية والناشئة، مبـا فيهـا تغـري املنـاخ، والت            
ــشيخوخة،   ــدن، وال ــساحات امل ــة،     م ــشطة غــري الرمسي ــشار األن ــدن، وانت ــايف يف امل ــدد الثق  والتع

ينبغي أن تصوغ البلدان سياسات حضرية وطنيـة مـن أجـل مواجهـة التحـديات                ) ج(واألمان؛  
ينبغي إعطاء األولوية القـصوى للقـدرة علـى إنفـاذ أنظمـة             ) د(واآلفاق احلضرية مبنهجية أكرب؛     

لدان عديدة افتقارا شديدا، وينبغـي تطويرهـا علـى         التخطيط احلضري، وهي قدرة تفتقر إليها ب      
  . واقعيةمعايريأساس 
ويقتــرح التقريـــر كـــذلك أن تنفـــذ الـــسلطات احملليـــة احلـــضرية جمموعـــة شـــاملة مـــن   - ١٠٤

 تـصميم احلواضـر ومـا يتعلـق هبـا مـن طاقـة        تـشتمل علـى  السياسات واالسـتراتيجيات اخلـضراء     
  .وهياكل أساسية ونقل ونفايات وأحياء فقرية

وأخــريا، ففيمــا يتعلــق بــالتخطيط واهليكــل املكــاين للمــدن وتــوفري اهلياكــل األساســية،  - ١٠٥
يقتــرح التقريــر اســتعمال خمططــات مكانيــة اســتراتيجية مرتبطــة بتــسهيالت احلــصول علــى          
 اخلدمات وبالنقل العام، فضال عن أنواع أخرى من اهلياكل األساسية مـن أجـل تعزيـز أشـكال     

يف إطار ذلك، ينبغي أن تصوغ السلطات احمللية احلـضرية خططـا بـشأن              و. حتضر أصغر حجما  
كما ينبغـي وضـع     . اهلياكل األساسية تكون عناصر رئيسية يف املخططات املكانية االستراتيجية        

هياكل إقليمية للحوكمة من أجل إدارة النمو احلضري الذي يتجاوز احلـدود اإلداريـة ودوائـر                 
  . مجيع مناطق العاملاره يفيزداد انتشاالختصاص، وهو منو 

ولدى إعداد هذه التقارير وتقارير أخرى، عمل موئل األمـم املتحـدة مـع العديـد مـن                  - ١٠٦
.  واملؤسسات املهنيـة يف اجملـال احلـضري مـن مجيـع منـاطق العـامل                الباحثونالشركاء، وال سيما    

ــا مــن  ٥٦ومشــل هــؤالء   ــا مــن   ٤٩  مؤســسة و٤٨ مؤلِّف ــشاريا دولي . مؤســسة ٤٠ خــبريا است
أصدرت عدة جامعات ومؤسسات مهنية شريكة التقرير باسـم موئـل األمـم املتحـدة، يف                  كما

وقد أسهم املعهد امللكي لتخطـيط      . جنوب أفريقيا وشيلي وكندا ولبنان واهلند، وبلدان أخرى       
 يرلنـدا الـشمالية والرابطـة األمريكيـة للتخطـيط يف      أاملدن يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و       

  . خالل إصدار التقريرللغايةالواليات املتحدة إسهاما هاما 
  

  التوصيات  - تاسعا  
 إىلمثة أسباب تارخيية أدت إىل انقسام احلوار الدويل والوطين بشأن التنميـة املـستدامة           - ١٠٧

، واملــستوطنات البــشرية “رضجــدول األعمــال األخــ”مــسارين مهــا محايــة البيئــة أو مــا يــسمى 
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وأدى التحــول الــدميغرايف املتــسارع حنــو املــدن إىل  . “األمســرول األعمــال جــد”يــسمى  مــا أو
 سـريعا، مل يعـد مـن        ضراويف عـامل يـشهد حتـ      .  املـستدام مرادفـا للتنميـة املـستدامة        حضرجعل الت 

املمكن معاجلة املسائل االجتماعية واالقتصادية والبيئية مبعزل عن السياق املكـاين الـذي تتطـور               
ملكــاين هــو املدينــة أو التجمعــات احلــضرية حيــث تطــرأ تغــريات ال ميكــن   وهــذا الــسياق ا. فيــه

  .عكس مسارها يف طريقة استخدامنا لألرض والطاقة واملاء وسائر املوارد الطبيعية
ريات كــربى يف الــسياسات العامـــة   ي تغــ يــربر إجــراء  هــذا التقــارب بــني اجلــدولني      و- ١٠٨

وينبغـي لألركـان    . هج جديدة إزاء التنميـة    ُنباع  اّت كما يربر . وختصيص املوارد واختاذ القرارات   
االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة التقليديـــة الـــيت تقـــوم عليهـــا التنميـــة املـــستدامة أن تراعـــي    
ــة       ــات احملليــــ ــة واحلكومــــ ــسائل الثقافــــ ــا مــــ ــا فيهــــ ــة مبــــ ــسياقات احملليــــ ــارات والــــ االعتبــــ

  .والتكنولوجيا واحلوكمة
عـاله وأسـباب أخـرى، يوصـى بعقـد مـؤمتر ثالـث              وبناء على األسباب املـذكورة أ      - ١٠٩

، ٢٠١٦يف عام ) املوئل الثالث(لألمم املتحدة بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 
ــل األمــم املتحــدة      ــرار جملــس إدارة موئ ــرح يف ق ــرار (حــسبما هــو مقت ــرار ) ٢٢/١الق وق

زمة للمجتمع الدويل    وسيتيح ذلك املؤمتر الفرصة الال     .)٦٤/٢٠٧القرار  (اجلمعية العامة   
من أجل حتديد مناذج جديدة وأطر سياساتية جديدة وآليات جديدة للتعاون الدويل ال بـد     

  .منها لتوجيه التنمية املستدامة يف عامل تتسع رقعته احلضرية
مـن   ،كما يوصى بأن تشارك الدول األعـضاء بنـشاط يف احلملـة احلـضرية العامليـة                - ١١٠

ــة م خــالل  عنيــة باملــستوطنات البــشرية، مــا مل تكــن موجــودة مــن قبــل،    تنظــيم جلــان وطني
وباالستفادة من االحتفاالت باليوم العاملي للموئل كل سنة من أجل حـشد طائفـة عريـضة                
من أصحاب املصلحة لالحتفاء بالتجارب الناجحة واستكشاف خيارات سياساتية جديدة          

  موعـد االحتفـال    وملـا كـان   . سريعملواجهة التحديات احلالية واملقبلـة املرتبطـة بالتحـضر الـ          
اجلزء الرفيع املستوى من معرض موعد انعقاد  يصادف   ٢٠١٠اليوم العاملي للموئل لعام     ب

شنغهاي العـاملي، يوصـى بـأن تغتـنم الـدول األعـضاء وأسـرة األمـم املتحـدة هـذه الفرصـة                       
  .لتجديد التزاماهتا بتنسيق تنفيذ جدول أعمال املوئل

  


