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  الدورة اخلامسة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٢١البند 

تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية   
وتعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات  ) الثــاين املوئــل(

        )موئل األمم املتحدة(البشرية 
ــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات         ــاين (البــشرية تنفيــذ نت ) املوئــل الث

  )موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
يف ها اجلمعيـة العامـة      تـ  حلصيلة ونتائج املسائل الفنيـة الـيت تناول        التقرير عرضا يقدم هذا     
 ةتقيـيم اجتاهـات التحـضر والـدعو       : اليةويصف التقدم احملرز يف اجملاالت الت     . ٦٤/٢٠٧قرارها  

ــي       ــات األراضـ ــضريني؛ وسياسـ ــة احلـ ــيط واإلدارة واحلوكمـ ــستدام؛ والتخطـ ــضر املـ إىل التحـ
واإلسكان، والبنية التحتية واخلدمات احلضرية األساسـية؛ وُنظـم متويـل املـستوطنات البـشرية؛               

  .)مم املتحدةموئل األ(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وحوكمة وإدارة 

 
  

  *  A/65/150.  
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وخيتتم التقرير باإلشارة إىل أن دور املدن يف التخفيف من آثار تغري املنـاخ وتكييفهـا،                  
ــزودة باخلــدمات        ــسكن الكــايف، واألراضــي امل ــى ال ــة باحلــصول عل ــسائل املتعلق فــضال عــن امل

ــسبة للتنميــ       ــرب أساســية بالن ــصحية، تعت ــق ال ــاه واملراف ــل املي ة واخلــدمات احلــضرية األساســية مث
، فإنه من املهـم أن تعتـرف     ه االستنتاجات ويف ضوء هذ  . ويف ضوء التنمية املستدامة   . املستدامة

ــدول األعــضاء خبــربة    ــم املتحــدة   وإســهام ال ــل األم ــؤمتر   موئ ــل مل االجتمــاع االستعراضــي املقب
  . عاما٢٠املتحدة املعين بالبيئة والتنمية بعد انقضاء  األمم

وسـائر الكيانـات العامـة واخلاصـة علـى اإلسـهام يف             احلكومـات   أيضا  تقرير  الويشجع    
زيادة رمسلة موئل األمم املتحدة ومؤسسة املستوطنات البـشرية مـن أجـل االسـتثمار املعـزز يف                  

 تزويدها بامليـاه واملرافـق الـصحية، واحليلولـة دون نـشوء              ذلك  مبا يف  ،النهوض باألحياء الفقرية  
  .أحياء فقرية جديدة

 يف ضــوء التحــديات احلــضرية الناشــئة، مبــا يف ذلــك التحــضر  هأنــوخيلــص التقريــر إىل   
السريع والعشوائي، وتغري املناخ، واألزمة االقتصادية العاملية، والفقر وعدم املـساواة، والتوسـع          

، فـإن عقـد مـؤمتر ثالـث لألمـم املتحـدة بـشأن اإلسـكان           اجلغرايف للمدن لتـصبح مـدن ضـخمة       
  . سيكون يف التوقيت املناسب٢٠١٦يف عام ) ل الثالثاملوئ(والتنمية احلضرية املستدامة 
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  مقدمة  -أوال   
تنفيـذ  ”بـشأن    ٦٤/٢٠٧ من قرار اجلمعية العامـة       ١٤تقرير مقدم عمال بالفقرة     الهذا    - ١

وتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة        ) املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية       نتائج  
  .“)وئل األمم املتحدةم(للمستوطنات البشرية 

  
  تفهم التحديات احلضرية احلالية وزيادة الوعي العاملي بالتحضر املستدام  -ثانيا   

كان تركيز عمل موئـل األمـم املتحـدة املتعلـق بوضـع املعـايري، خـالل الفتـرة املـشمولة                - ٢
ىل وسـعى أيـضا إ    . بالتقرير، على السعي إىل حتسني رصد شـروط واجتاهـات التحـضر املـستدام             

التفــاوت ”أو تعميــق تفهــم التحــديات احلاليــة للتحــضر، مبــا يف ذلــك عــدم املــساواة احلــضرية   
. للتحــدياتاحلــضريني ، وتقيــيم كيفيــة اســتجابة الــسياسات وممارســات التخطــيط  “احلــضري

وركز عمل الدعوة على حتسني الوعي العاملي بقضايا التحضر املستدام على الصعيدين الـوطين               
 شــركاء برنــامج املوئــل علــى املــشاركة الفعالــة يف صــياغة وتنفيــذ سياســات  والعــاملي وتــشجيع
مــل هــذا العمــل يف مــساعدة احلكومــات علــى   جملومتثــل اهلــدف األساســي  . التحــضر املــستدام

  .٦٤/٢٠٧قرار ال من ٤ترويج مبادئ وممارسات التحضر املستدام، وفقا للفقرة 
ــتناداو  - ٣ ــايري و   اس ــال وضــع املع ــل يف جم ــا      إىل العم ــه، ووفق ــارة إلي ــسابق اإلش ــدعوة ال ال

، بــدأ موئــل األمــم املتحــدة أيــضا يف إعــداد تقريــر   ٦٤/٢٠٧قــرار ال مــن ١٤ و ١٠للفقــرتني 
 اســتثنائي رفيــع املــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن التحــضر املــستدامث حــدإمكانيــة عقــد بــشأن 

نــاخ، وُنظــم متويــل  مبــا يف ذلــك تغــري امللتعزيــز تفهــم التحــديات الناشــئة عــن التحــضر الــسريع،
وضع تقريـر ثـان بـشأن    كذلك  اإلسكان، والتخطيط احلضري، واإلدارة املستدامة لألراضي، و      

ــة احلــضرية  ٢٠١٦مــسألة عقــد مــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــدة يف عــام      معــين باإلســكان والتنمي
ــة والعــشرين يف    . املــستدامة ــه الثالث  /ننيــساوســينظر جملــس اإلدارة يف كــال التقريــرين يف دورت

  .٢٠١١ أبريل
  

  التحديات اجلارية للتحضر  -ألف   
العوامل الرئيسية للمـستوطنات البـشرية الـيت تـشكل مـدن            العامل  تظهر يف مجيع مناطق       - ٤

الــضوء علــى املــسألة، ومهــا ملوئــل األمــم املتحــدة ألقــى منــشوران و. القــرن احلــادي والعــشرين
، ختطــيط املــدن املــستدامة ، واملعنــون ٢٠٠٩املــستوطنات البــشرية لعــام  التقريــر العــاملي بــشأن  

ــة، والبيئيــة،    والــذي حــدد  عــدد مــن التحــديات الرئيــسية، مبــا يف ذلــك التحــديات الدميوغرافي
مـدن  : ٢٠١٠/٢٠١١العـامل   حالـة مـدن      وركـز تقريـر      ؛واالقتصادية، واالجتماعيـة، واملكانيـة    

ة احلـضرية، عـالوة     علـى ظـاهرة عـدم املـساوا       والذي ركّز    ، رأب االنقسام احلضري   ‐للجميع  
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علــى عــدد مــن األبعــاد، مبــا يف ذلــك الفقــر، والتــدهور البيئــي، والــدخل، والتــهميش، وخمتلــف 
رد أدنـاه إبـراز العوامـل والتحـديات الرئيـسية الـيت       يـ و. أشكال االستبعاد االجتماعي والسياسي 

  .، على النحو احملدد يف هذين التقريرين الرئيسينيالبلداتتصوغ املدن و
  

  ديات الدميوغرافية والطلب املتزايد على اخلدمات احلضريةالتح    
ــائال        - ٥ ــود املاضــية ه ــوحظ خــالل العق ــذي لُ ــاملي ال ــ،كــان التحــول احلــضري الع ل  ومثَّ

ويف حـــني أن الفتـــرة . حتــديات للحكومـــات والـــسلطات احملليـــة والـــيت مل تواجههــا مـــن قبـــل  
 املنـاطق احلـضرية والريفيـة      شهدت منوا للسكان مـوزع بالتـساوي تقريبـا بـني           ١٩٧٥-١٩٥٠

ويف . بـشدة لـصاحل النمـو احلـضري       ميـل التـوازن      ، منذ ذلـك احلـني     ،يف العامل، وشهدت الفترة   
، وللمرة األوىل يف التاريخ، كان أكثر من نصف سكان العامل يعيـشون يف املنـاطق           ٢٠٠٨عام  

ــة،    ــا لإلســقاطات احلالي ــإن احلــضرية، ووفق ــسبة  ف ــد ترتفــع إىل  هــذه الن ــول   يف٧٠ق ــة حبل  املائ
ــا يف   تموســي. ٢٠٥٠ عــام ــدان  كــل هــذا النمــو تقريب ــةالبل ــرة مــن  . النامي  إىل ٢٠٠٧ويف الفت

ــادة الــــسنوية للــــسكان احلــــضريني يف املنــــاطق الناميــــة    ٢٠٢٥ ، مــــن املتوقــــع أن تبلــــغ الزيــ
يف )  يف املائــة٠,٤٩أو ( ماليــني فقــط ٣، باملقارنــة بـــ ) يف املائــة٢,٢٧ أو(نــسمة  مليــون ٥٣
  .املتقدمةلدان الب
ــر    - ٦ ــار تقريـ ــامل   وأشـ ــدن العـ ــة مـ ــني   إىل  ٢٠١٠/٢٠١١حالـ ــة بـ ــرة الواقعـ ــه يف الفتـ أنـ

 أو أكثـر مـن      واحـد  مليون نسمة يف العامل النـامي علـى          ٢٢٧، حصل   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٠ عامي
ميـاه الـشرب الكافيـة، واملرافـق الـصحية اآلمنـة، واإلسـكان احملـسن هيكليـا،                  : املكاسب التاليـة  

فـي  ف :بيد أن هذا اإلجناز مل يكن موزعا توزيعا موحدا عـرب املنـاطق     . ألقل ازدحاما واإلسكان ا 
ويف غـضون   . البلدان النامية األكثر تقدما حققت تقدما أفضل من البلـدان الناميـة األكثـر فقـرا               

  .سنويانسمة  ماليني ٦نفس الفترة، زاد بالفعل عدد سكان األحياء الفقرية مبقدار 
شاكل الرئيــسية يف أن معظــم النمــو احلــضري الــسريع يــتم يف أقــل   ومتثلــت إحــدى املــ  - ٧

تـوفري   على توفري، أو تيـسري       قدرة احلكومات ، فيما يتعلق ب    بذلك البلدان قدرة على االضطالع   
بنية حتتية حضرية؛ وقدرة السكان احلضريني على حتمل تكلفة هذه اخلـدمات؛ والـصمود أمـام            

لــيت ال ميكــن تالفيهــا يف النمــو الــسريع لألحيــاء احلــضرية ومتثلــت النتيجــة ا. الكــوارث الطبيعيــة
  .ة واملستوطنات العشوائيةريالفق
  

  التحديات البيئية    
ويف . نــاختغــري امليف تتمثــل إحــدى التحــديات البيئيــة األكثــر مغــزى يف الوقــت احلــايل   - ٨

يـني مـن    املناطق احلضرية، ستؤثر بصورة سلبية علـى احلـصول علـى امليـاه وسـيكون مئـات املال                 
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البحـر، والفيـضان الـساحلي والكـوارث        سطح  السكان يف موقف ضعف أمام ارتفاع مستوى        
وتـبني البحـوث الـيت جـرت مـؤخرا أن           . لزيادات يف االحترار العـاملي    الصلة مثل ا   ذاتالطبيعية  

 يف املائــة مــن الــسكان احلــضريني يف العــامل يعيــشون يف منــاطق ســاحلية منخفــضة، والــيت     ١٣
مبقـدار  البحـر  سـطح  فـإذا ارتفـع مـستوى    .  أمتـار فـوق سـطح البحـر    ١٠ أقل مـن  ُحددت بأهنا 

بيــونس أيــرس، ولــوس أجنلــوس،  تــشمل واحــد فقــط، فــإن مــدن ســاحلية كــبرية عديــدة    متــر
ــو ــورك، و يد وريــ ــانريو، ونيويــ ــاي، ودم جــ ــوس،   اومبــ ــو، والغــ ــا، وطوكيــ ــا، وأوزاكــ كــ
  .لتهديد وشانغهاي، والقاهرة ستكون عرضة لسكندرية،واإل
 ،ذا التهديـد  هلـ  والـشعوب سـتكون أكثـر ُعرضـة          وعالوة على ذلك، فإن أفقـر البلـدان         - ٩
تـؤدي  فأسعار األراضي واملساكن يف املناطق احلضرية املرتفعـة      . ستكون أول وأكثر من يعاين    و

 مـن كـل     ٤دخـال إىل مواقـع معرضـة للكـوارث الطبيعيـة، وتقـع              األدىن  دفع السكان   إىل  حاليا  
مـة يف العـامل النـامي يف منـاطق مهـددة بالفيـضانات، واالهنيـارات األرضـية،                  منازل غري دائ   ١٠

وُتعـد  . وغريها من الكوارث الطبيعية، وال سيما يف األحياء الفقـرية واملـستوطنات غـري الرمسيـة               
 تج وتعتـرب أيـضا نـوا   ؛هذه الكوارث، إىل حد كـبري، بـصورة جزئيـة فقـط نتيجـة لقـوى طبيعيـة             

  .اشلنيلتنمية وختطيط حضريني ف
ويتمثل مصدر القلق الرئيسي الثاين يف التـأثري البيئـي السـتخدام الوقـود األحفـوري يف                   - ١٠

ــاطق احلــضرية  ــهوض بالتحــضر     . املن ــة إىل الن ــنفط كمــصدر للطاق ــاملي لل وأدى االســتخدام الع
والسماح بنشره، وأتاح توفره بسهولة إىل ظهور مناطق التحضر املنخفضة الكثافـة واملتـشعبة،               

ومتثــل االســتجابة لعــصر مــا بعــد الــنفط . الــضواحي، والــيت تعتمــد علــى الــسيارات اخلاصــةأي 
سلسلة كاملة من احلتميات اجلديـدة بالنـسبة للتنميـة احلـضرية، وال سـيما يف مـا يتعلـق بكثافـة                      

  .املستوطنات والنقل
لبيئـة  ومتثل مغزى النمو احلـضري الـسريع يف الـسنوات اخلمـسني املاضـية يف أن إدارة ا                   - ١١

والتـدهور  ) وال سـيما الفـضالت    (، بينمـا يـتم التـأقلم مـع التلـوث البيئـي              )أو البشرية (املعمورة  
 يف املائـة مـن      ٣٥وهنـاك أقـل مـن       . البيئي، قد أصبح حتديا ملموسا، وال سيما يف العامل النـامي          

 بليـون  ٢,٥املدن يف البلدان الناميـة الـيت تقـوم مبعاجلـة ميـاه الفـضالت؛ ويف العـامل أمجـع هنـاك             
 بليون نسمة، على التوايل، يعانون من نقـص املرافـق الـصحية اآلمنـة واحلـصول                 ١,٢ نسمة، و 

على املياه النظيفة؛ وال يتم مجع مـا بـني ثلـث ونـصف الفـضالت الـصلبة املنتجـة داخـل معظـم                    
ويتركــز معظــم هــذا احلرمــان يف املنــاطق  . املــدن يف البلــدان ذات الــدخل املــنخفض واملتوســط 

  .رية الفقرية واملستوطنات غري الرمسيةاحلض
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  التحديات االقتصادية    
أثرت عمليات العوملة وإعادة التشكيل االقتصادي يف العقود األخرية، وال تزال تـؤثر،               - ١٢

ــة        ــسواء بطــرق خمتلف ــى ال ــة عل ــة والنامي ــدان املتقدم ــستوطنات احلــضرية يف البل ــى امل ــن . عل وم
 بصفة خاصـة، تأثريهـا علـى أسـواق العمالـة احلـضرية، الـيت            التأثريات امللحوظة هلذه العمليات،   

) وبالتـايل زيـادة عـدم املـساواة يف الـدخل          (أبدت جذبا متزايدا للهياكل املهنية وهياكل الدخل        
وكـان هنـاك   . يف البلدان املتقدمة، عن طريق منو قطاع اخلدمات وتدهور يف الصناعة التحويلية    

فخـالل العقـود الـسبعة األخـرية انتقلـت      : ادة التشكيل هـذه أيضا أبعاد جنسانية هامة لعملية إع 
ــدة إىل العمــل املــدفوع األجــر، ولكــن االجتاهــات حنــو      ــصورة متزاي ــساء ب إضــفاء الطــابع  ”الن

مـن خـالل زيـادة العمـل لـبعض الوقـت والعمـل بعقـد والعمـل                  (علـى القـوة العاملـة       “ العرضي
  .األزمات االقتصاديةأدى إىل اتسامهن بالضعف الشديد يف أوقات ) املرتيل
، ٢٠٠٩وأدت األزمة االقتصادية العاملية، اليت بدأت يف قطاع متويل املـساكن يف عـام                 - ١٣

ثـار  ومتثلـت إحـدى اآل    . يع أجزاء العـامل   إىل التعجيل بإعادة التشكيل االقتصادي والبطالة يف مج       
حلـضري غـري الرمسـي يف       اهلامة لألزمة على أسواق العمالة احلضرية يف النمو السريع لالقتـصاد ا           

ويبلغ عدد وظائف القطـاع غـري الرمسـي أكثـر     . مجيع مناطق العامل، وال سيما يف البلدان النامية       
ــة ومنطقــة البحــر     ٥٠مــن  ــا وكــذلك يف أمريكــا الالتيني ــة يف أفريقي ــة مــن كامــل العمال  يف املائ

ية ذات املغـزى    ومـن بـني أكثـر التحـديات احلـضر         . الكارييب، وبدرجة أقل إىل حد ما يف آسـيا        
اليت كان يتعني على احلكومات أن تتصدى هلا يف العقـود القليلـة املقبلـة، وال سـيما يف البلـدان                     
ــسريع للقطــاع        ــساواة، وكــذلك للتوســع ال ــر وعــدم امل ــادة الفق ــة االســتجابة لزي ــة، كيفي النامي

  .غري الرمسي احلضري
  

  التحديات االجتماعية واملكانية    
سلطات احملليــة أهنــا تواجــه بــصورة متزايــدة أشــكال حــضارية وجــدت احلكومــات والــ  - ١٤

فـصل وختـصص    تفتيـت و  جديدة، واليت يبدو يف املقام األول أهنا تتجـه إىل            وعمليات اجتماعية 
، )وبالتـايل عـدم املـساواة يف الـدخل        (املهام يف إطار املدن، مبا يف ذلك استقطاب سـوق العمـل             

 املنــاطق وأفقرهــا يف املــدن يف البلــدان املتقدمــة  انعكــس يف زيــادة االختالفــات بــني أغــىن  كمــا
ونشأت تفاوتات ظاهرة بشدة بني الـسوق الـصاعدة لطبقـة كبـار املـالك       . والنامية على السواء  

ــة،          ــاء املعزول ــة، واألحي ــازل اإلثني ــسكنية، واملع ــشقق ال ــاطق ال ــا من ــيت هب ــضواحي ال ــاطق ال ومن
مات واإلنتـاج املتقـدمني، ومـن أجـل         وكذلك بني املناطق الـيت ُصـممت مـن أجـل قطـاع اخلـد              

السلع االستهالكية الفـاخرة والترفيـه، واملنـاطق األقـدم للـصناعة املتـدهورة، واملـصانع املـستغلة                  
  .للعمال، واألعمال التجارية غري الرمسية
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وأدى اخلوف من اجلرمية يف بعض مناطق العامل إىل زيـادة التفتـت احلـضري نظـرا ألن                    - ١٥
 وأنـواع أخـرى مـن       جمتمعـات معزولـة   ملتوسطة والعالية الدخل تعزل نفـسها يف        األسر املعيشية ا  

 يف عـدد مـن      ورةساجملتمعات املُـ  وتضاعفت  . التجمعات السكنية ذات إجراءات األمن املشددة     
يــرس، وســاو بــاولو، وســانتياغو، وجوهانــسربغ، أاملنــاطق احلــضرية الرئيــسية وتــشمل بــوينس 

  . وبريتوريا
 أكثــر فقــرا، نــشأت إىل حــد كــبري أشــكال لالســتخدامات املكانيــة   ويف مــدن عديــدة  - ١٦

بفضل جهود األسر املعيشية املنخفضة الدخل لتأمني األراضي احملتملـة مـن حيـث التكلفـة ويف                  
وتــؤدي هــذه العمليــة إىل . موقــع قريــب مــن العمــل واملــصادر األخــرى لــسبل كــسب املعيــشة 

وجيري حاليـا يف الواقـع      . اته بدأ يف التحضر   هياكل حضرية جديدة بالكامل نظرا ألن الريف ذ       
جممل النمو احلضري السريع للبلدان النامية يف مناطق غري خمططـة مالصـقة للمنـاطق احلـضرية،               
مما يؤدي إىل ظهور مدن ضخمة وممرات حـضرية وتظهـر احلاجـة إىل توسـيع النطـاق اجلغـرايف          

  .للحوكمة احلضرية
  

  العاملي احلضري املنتدى  - باء 
ــة للــدعوة مناســبة أهــم متثلــت لقــد  - ١٧ ــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل العاملي ــدورة يف ب  ال

 إىل ٢٢ مــن الفتــرة يف جــانريو دي ريــو يف ُعقــدت الــيت العــاملي، احلــضري للمنتــدى اخلامــسة
 ميثلـون  ،بلـدا  ١٥٠ مـن  شـخص  ١٠ ٦٠٠ مـن  أكثر الدورة وحضر .٢٠١٠ مارس/آذار ٢٦
 وغنــداأو الربازيــل رئيــسي مــن كــل املنتــدى وافتــتح .املوئــل أعمــال جــدول يف الــشركاء مجيــع

 .إسبانيا وزراء رئيس ونائب الفلبني رئيس ونائب هاييت وزراء ورئيس

ــدورة موضــوع وكــان  - ١٨ ــدى اخلامــسة ال ــا يف احلــق” للمنت ــة مزاي  الفجــوة ســد - املدين
 الــرؤى مــن عةواســ طائفــة عــن املنتــدى يف باحليويــة النابــضة املناقــشات ومتخــضت .“احلــضرية
 وبـدائل  احلـضرية،  املنـاطق  بـني  الناشـئة  املـساواة  عـدم ب يتعلـق  مـا  ذلك يف مبا ،اجلديدة واألفكار
 تغـري  بـشأن  املناقـشات  واجتـذبت  .البـشرية  املـستوطنات  لتنميـة  الفعالة واملمارسات السياسات

 التفاضـلية  آلثـار وا املناخ، تغري يف املدن إسهام على الضوء وسلطت االهتمام، من الكثري املناخ
 علـى  معـه  والتكيـف  آثاره لتخفيف الفعالة التدابريو املختلفة، وجمتمعاهتا املدن على املناخ لتغري

 .احلضري الصعيد

 فريـدة  وسـيلة  هبوصـف  للمنتـدى  التـشريعي  غـري  الشكل على أيضا املناقشات وصادقت  - ١٩
ــة ــدويل للحــوار وفعال  احلكومــات، مــن زراءو تــشمل املــشاركني، مــن كــبرية جمموعــة بــني ال
 هــو وكمــا .الدوليــة واملنظمــات اخلــاص والقطــاع املــدين، اجملتمــع يممثلــو الربملانــات، وأعــضاء
 وارات،احلـ  شـكل  اختـذت  الـيت  املناقـشات،  كانـت  فقـد  ،للمنتـدى  الـسابقة  الـدورات  يف احلال
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 سـبات ومنا ،الـشبكي  التواصـل  ومناسـبات  تدريبيـة،  ومناسـبات  املستديرة، وائدامل واجتماعات
 .الصراحةو باالنفتاح واتسمت جانبية،

 املـساواة  أجل من العمل مجعيةو احلضري لشبابل العاملية معيةاجل اجتماعات وُعقدت  - ٢٠
 يتجـزأ  ال جـزءً  اآلن تـشكالن  ومهـا  رمسـي،  بـشكل  املنتدى افتتاح قبل يومني ملدة اجلنسني بني
 ٢٢/٧ و ٢٢/٤ املتحـدة  األمـم  وئـل م إدارة جملس بقراري عمال ،العاملي احلضري املنتدى من

ــوايل علــى ــةاجل ومجعــت .الت ــة معي  عــن يزيــد مــا واحــد صــعيد علــى احلــضري لــشبابل العاملي
 إمنائيــة منظمــات معظمهــم ميثــل والبلــدان، العــامل منــاطق خمتلــف مــن الــشباب ممثلــي مــن ٥٠٠

 نمــ مــشاركا ٣٦١ اجلنــسني بــني املــساواة أجــل مــن العمــل مجعيــة حــضرو .الــشباب يقودهــا
 .بلدا ٣٦

 للمنتـدى  الـسادسة  الـدورة  استضافة اخلتامية اجللسة خالل البحرين حكومة وعرضت  - ٢١
  .٢٠١٢ عام أوائل يف العاملي احلضري

  
 العاملية احلضرية احلملة - جيم 

 احلملــة يف بــالتقرير املـشمولة  الفتــرة يف للــدعوة اهلامـة  األدوات مــن أخــرى أداة متثلـت  - ٢٢
 اخلامــسة الــدورة خــالل املتحــدة األمــم ملوئــل التنفيــذي املــدير أطلقهــا الــيت العامليــة، احلــضرية
 بالتحـضر  املتعلقـة  باملـسائل  العـاملي  الوعي إذكاء يف للحملة األساسي اهلدف ويتمثل .للمنتدى
 هـدف  حتقيـق  إىل سـعيا  املوئل أعمال جدول يف الشركاء ومجيع احلكومات وملساعدة املستدام

 االســتراتيجيات إحـدى  احلملـة  وتعـد  .إنــصافا وأكثـر  للبيئـة  مراعـاة  روأكثــ أفـضل،  مـدن  إقامـة 
 يف واملتمثلـة  املتحـدة،  األمـم  ملوئـل  األجـل  املتوسـطة  واملؤسسية االستراتيجية اخلطة يف الرئيسية
 املوئـل  اضـطالع  مـع  ،ومعهـم  املـدين  واجملتمـع  واخلاص العام القطاعني مع فعالة كاتاشر إقامة
 .عمليةال هذه يف حتفيزي بدور

ــل  - ٢٣ ــة انطــالق وقب ــو يف احلمل ــكلت جــانريو، دي ري ــة ُش ــة جلن ــضم توجيهي ــشركاء ت  ال
 عامليـــة شـــبكات ميثلـــون ،شـــريكا ٥٠ مـــن أكثـــر والتـــزم .الرئيـــسية واجملموعـــات الرئيـــسيني
 مخـس  وربطـت  .احلملـة  بـدعم  اخلـاص  والقطـاع  املـدين  واجملتمع واملهنيني، للمدن، ومواضيعية

 الربيـدي  واالحتـاد  العامليـة،  الـصحة  ومنظمة الدولية، العمل منظمة( تحدةامل األمم وكاالت من
 محالهتـا  )لالتـصاالت  الـدويل  واالحتـاد  الكـوارث  من للحد الدولية االستراتيجية وأمانة العاملي،
 .العاملية احلضرية باحلملة العاملية

 باملوئـل،  املعنيـة  مليـة العا الربملـانيني  منظمـة  تضم الشريكة املنظمات من عدد ممثلو ووقع  - ٢٤
 واحلكومـات  املـدن  واحتـاد  للفنـيني،  املوئـل  ومنتـدى ،  واألخـشاب  البنـاء  لعمال الدويل واالحتاد
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 أجـل  مـن  التجاريـة  لألعمـال  العـاملي  واجمللـس  للموئل، الدويل االئتالفو هويرو، وجلنة احمللية،
 أجـل  مـن  للتعـاون  إطـارا  تفـاق اال بوصـف  العامليـة  احلضرية احلملة لدعم اتفاقا املستدامة التنمية
 .واخلاصـة  العامـة  واالسـتثمارات  العامـة  الـسياسات  يف املـستدام  احلـضري  التوسع مبادئ إعالء
 .االتفاق على أيضا الصحفيني من عدد ووقع

 عنـصر  وهـي  مدينـة،  ١٠٠ ـالـ  مبـادرة  للمنتـدى  اخلامـسة  الدورة خالل أيضا طلقتوأُ  - ٢٥
 تقاسـم  علـى  التركيـز  مـع  املمارسـات  أفضل مفهوم على دىاملنت محلة تعتمدو .للحملة رئيسي
، ســـُتعقد الـــيت مدينـــة ١٠٠ الــــ قمـــة املبـــادرة وستـــشمل .املـــستفادة الـــدروس ونقـــل وتبـــادل

  .٢٠١١ عام يف بإسبانيا أليكانيت يف
 

  العاملي شنغهاي معرض - دال 
 تعزيـز  أجـل  مـن  للـدعوة  أخـرى  عامليـة  آليـة  ٢٠١٠ لعـام  الدويل شنغهاي معرض ميثل  - ٢٦

 تحفتُـ او .أفـضل  حيـاة  أفـضل،  مدينـة  هـو  املعـرض  وموضـوع  .املـستدام  التحـضر  أعمال جدول
ــار ١ يف املعــرض ــايو/أي ــستمر ٢٠١٠ م ــشرين ٣١ حــىت وسي ــوبر/األول ت ــن .٢٠١٠ أكت  وم
 مجيـع  مـشاركة  بتنـسيق  املتحـدة  األمـم  موئـل  وقـام  .زائر مليون ٧٠ املعرض جيتذب أن املتوقع

ــاالت ــم وكـ ــدةاملت األمـ ــا حـ ــناديقها وبراجمهـ ــاح يف وصـ ــم جنـ ــدة األمـ ــالغ املتحـ ــساحته البـ  مـ
ــر ٣ ٠٠٠ ــع مت ــاحاجل موضــوع وكــان .مرب ــذي ،ن ــر ٥ ٠٠٠ بنحــو رحــب ال ــوم، يف زائ  الي

 احملاضـرات  مـن  سلـسلة  العاملية احلضرية احلملة ونظمت .“واحدة متحدة أمم واحدة، أرض”
 .عرضامل يف االفتتاحية

ــريس متو  - ٢٧ ــرض تكـ ــا املعـ ــم حوجنـ ــدة األمـ ــار املتحـ ــارب لألفكـ ــارات والتجـ  واالبتكـ
 يف آخـذ  لعـامل  إجيابيـة  رؤيـة  تعـرض  الـيت  التعـبري  وأشـكال  واخلربات والتكنولوجيات واألدوات
  .العاملية احلضرية للحملة الرئيسية األهداف أحد هو وهذا التحضر،

 
 وإدارهتا املستدامة املدن وتنظيم ختطيط - ثالثا 

 والنـهوض  ،االجتمـاعي  والوئـام  االقتصادي، النمو التحضر لعملية اجليدة اإلدارة تولد  - ٢٨
ــسياسي، ــدم الـ ــي، والتقـ ــني يف العلمـ ــد حـ ــضعيفة اإلدارة تولـ ــة الـ ــضر لعمليـ ــتبعاد التحـ  االسـ
 املــستدام غــري واالســتهالك والتلــوث، ضــوابط، دون العمــراين والزحــف، والفقــر االجتمــاعي،
 .الطبيعية املوارد من وغريها واملياه لألراضي،

ــن وكجــزء  - ٢٩ ــود م ــل جه ــم موئ ــشجيع املتحــدة األم ــستدام التحــضر لت ــز امل  دور وتعزي
 احلــضري التخطــيط تعزيــز علــى بــالتقرير املــشمولة الفتــرة خــالل ركــز فقــد احملليــة، الــسلطات
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 واالسـتراتيجيات،  السياسات، حتسني خالل من رئيسي وبشكل ،واحلوكمة واإلدارة ،الشامل
 العامـــة اجلمعيــة  قــرار  مــن  ٤ الفقــرة  مــع  متاشــيا  التنفيــذ،  وعمليــات  ســسات واملؤ والتــشريع 

 والتنميـة  البنـاء  إعـادة  عـن  فـضال  املنـاخ،  وتغري املدن الفنية التركيز جماالت ومشلت .٦٤/٢٠٧
 .الرتاع انتهاء وبعد الكوارث عقب

  
 الشاملة احلضرية واحلوكمة واإلدارة التخطيط تعزيز - ألف 

ــدم  - ٣٠ ــل ق ــ موئ ــدعم املتحــدة ماألم ــدان مــشاريع مــن عــدد إىل ال ــة البل  حتــسني إىل الرامي
 واإلدارة الــــشامل احلــــضري للتخطــــيط الداعمــــة واالســــتراتيجيات والتــــشريع الــــسياسات،
 حمليـة  إمنائيـة  اسـتراتيجية  وصـياغة  احملليـة  املنطقـة  تنمية ختطيط :ذلك يف مبا ،احلضرية واحلوكمة

ــة ــالعراق؛ البــصرة ملدين ــة تيجياتاســترا ووضــع ب ــبحريات منطقــة يف املــدن لتنمي  يف الكــربى ال
 منـه  هوشـي  ومدينة نام قوانغ مقاطعة يف ملدينةوا لمقاطعةل إمنائية استراتيجيات وإعداد أفريقيا؛
 .لكوسوفو واألمنية اجلنسانية للشؤون استراتيجية ووضع نام؛ بفييت

 بـدعم  ،األفريقيـة  تخطـيط ال مـدارس  رابطـة  وضـعت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة وخالل  - ٣١
 بـالتركيز  أفريقيـا،  يف احلـضريني  املخططـني  لقـدرات  دعما عمل خطة املتحدة، األمم موئل من
 .املستدام التحضر مبادئ على

 علــى القائمــة امليزنــة بــشأن املتحــدة األمــم موئــل دعمهــا الــيت العمــل حلقــات وتقــدم  - ٣٢
 لنـوع  جيـدا  مثـاال  وموزامبيـق،  والـسنغال،  الدميقراطية، الكونغو مجهورية من كل يف املشاركة
ــه املــضطلع العمــل ــاء جمــال يف ب  إىل موجهــة العمــل حلقــات وكانــت .املؤســسية القــدرات بن

ــة هنــج املــستهدفة البلــديات مجيــع حاليــا وتــستخدم .بلــديات مثــاين يف احملليــات مــسؤويل  امليزن
 .التجربة سبيل على املشاركة على القائمة

 وعقــب كــالرا، ســانتا مدينــة يف للتــدريب اإلقليمــي املركــز اآلن يــستطيع كوبــا، ويف  - ٣٣
 اإلدارة بـشأن  التأهيـل  شـهادات  وإصـدار  التـدريب  تقـدمي  املتحـدة،  األمم موئل من دعما تلقيه
 .احمللية اجملتمعات قادة عن فضال والتقنيني، للفنيني احلضرية املناطق يف البيئية

ــدم  - ٣٤ ــل وق ــرة خــالل املوئ ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــضا ب ــا أي ــا دعم ــز حنــو موجه  دور تعزي
 مـن  عـدد  يف احلـضرية  احلوكمةو واإلدارة الشامل احلضري التخطيط تنفيذ يف احمللية السلطات
 .احلقيقة هذه فيكتوريا حبرية منطقة يف به املضطلع العمل ويوضح ؛البلدان

 فيكتوريـا،  حبـرية  طقـة من يف جتريبيـة  مـشاريع  مثانيـة  إىل دعما املتحدة األمم موئل وقدم  - ٣٥
ــها ــا منـ ــق مـ ــإدارة يتعلـ ــات بـ ــسومو( النفايـ ــيج كيـ ــا وخلـ ــا هومـ ــق ،)بكينيـ ــصحية واملرافـ  الـ

 وأسـباب  ،)املتحـدة  ترتانيـا  جبمهوريـة  موسـوما ( الرطبـة  األراضـي  وإدارة ،)وكيـسومو  كمباال(
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ــشة، ــشباب املعي ــتمكني وال ــساين وال ــييب( اجلن ــدا وجينجــا عنت ــة )بأوغن ــة والبني ــابوكو( التحتي  ب
 قـدر  اجتـذاب  مـن  املـدن  قـادة  املـدن  تنميـة  اسـتراتيجيات  مكنت وقد .)املتحدة ترتانيا جبهورية
 حكومـة  اسـتثمرت  املثـال،  سـبيل  فعلى .وبلداهتم مدهنم إىل املباشر األجنيب االستثمار من كبري
 .والتصحاح واملياه األساسية، اهلياكل يف يورو مليون ٤٠ فرنسا

 مـصممة  أنـشطة  إىل دعمـا  بـالتقرير  املـشمولة  الفتـرة خـالل    تحـدة امل األمـم  موئل وقدم  - ٣٦
 األمـم  موئـل  قـدم  ،٢٠٠٩ فرباير/شباط ويف .احمللية السلطات رابطات بني فيما التعاون لتعزيز
 العديـد  االجتمـاع  وتنـاول  .األفريقيـة  الرئيـسية  واملدن العواصم ُعَمد اجتماع إىل دعما املتحدة

  .التحضر السريعة ناملد تواجه اليت التحديات من
  

 معه والتكيف املناخ تغري آثار لتخفيف املدن استجابات تعزيز - باء 
 األمـم  موئـل  إدارة جملـس  وقـرار  ٦٤/٢٠٧ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  مـن  ٤ بـالفقرة  عمال  - ٣٧

 مـع  املبادرة وتعمل .٢٠٠٩ عامل املناخ تغري إطار يف املدن مبادرة املوئل أطلق ،٢٢/٣ املتحدة
 وأدرجـت  .للقيـاس  قابلة نتائج لتحقيق واحملليني اخلارجيني الشركاء من النطاق واسعة جمموعة

 )الفلــبني( سورســوغون ومدينـة  ،ومــابوتو كمبـاال،  :وهــي املبـادرة  إطــار يف جتريبيـة  مــدن أربـع 
 ).إكوادور( مسريالداسإو

ــادرة، إطــار ويف  - ٣٨ ــام املب ــل أق ــة احلكومــات مــع شــراكة املوئ  ســتدامةاال أجــل مــن احمللي
 .الفحـم  ومتويل املدن بشأن القدرات لبناء أداة إلعداد )احمللية البيئية للمبادرات الدويل اجمللس(

 .املناخ لتغري حملية خطط لوضع أداة إلعداد والتنمية للبيئة الدويل املعهد مع أيضا شراكة وأقام

 للبيئـة  املتحـدة  ألمـم ا وبرنامج الدويل، البنك مع بالتعاون ،املتحدة األمم موئل ووضع  - ٣٩
 بـدأ  والذي املدن، مستوى على الدفيئة غاز انبعاثات جلرد املصدر مفتوح معيارا املدن وحتالف

 مــن واســعة طائفــة بــني املعيــار هــذا يــوائم أن املتوقــع ومــن .للمنتــدى اخلامــسة الــدورة يف
 جهـود  ورصـد  اسـتهداف  يف اإلسـهام  بالتـايل  الدفيئـة،  غـاز  انبعاثـات  جلـرد  الراهنـة  املمارسات

 .أفضل بصورة الضارة اآلثار من التقليل يف املدن

 يف البـاحثني  كبـار  مـن  بـدعم  بالتقرير، املشمولة الفترة خالل املتحدة األمم موئل وبدأ  - ٤٠
 لعـام  البـشرية  املـستوطنات  بـشأن  العـاملي  للتقرير اإلعداد العامل، أحناء مجيع من املناخ تغري جمال

ــذي ،٢٠١١ ــا كــان ال ــصفة معنون ــة ب ــدن مؤقت ــري امل ــاخ وتغ ــر وســيحلل .املن  سياســات التقري
  .املدن مستوى على والتكيف اآلثار تقليل وممارسات
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   الكوارث والرتاععقباإلعمار والتنمية   -جيم   
 اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت        ركز موئل األمم املتحدة بوصفه مركز تنسيق        - ٤١
دمـج منظـور املـستوطنات البـشرية        علـى   خالل فترة اإلبالغ    إلسكان واألراضي واملمتلكات،    ل

ــة يف حــاالت الطــوارئ    ــرارات   هبــدفيف املراحــل األوىل مــن اإلغاث ــة اختــاذ الق  ضــمان إمكاني
الرئيسية املتعلقة باستخدام األراضي ومسائل البيئة والسكن واهلياكل األساسـية وُسـبل املعيـشة              

ولـدى قيـام موئـل األمـم املتحـدة          . مري يف وقت مبكر   تسهيل االنتقال إىل االنتعاش والتع    بقصد  
تحــدة لــشؤون  األمــم امليةبــذلك، كــان يتعــاون مــع مكتــب تنــسيق الــشؤون اإلنــسانية ومفوضــ

ستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                الالجئني، وأمانة اال  
 وكـذلك  ،ألمحـر، ومنظمـة اهلجـرة الدوليـة       معيات الصليب األمحـر واهلـالل ا      جل  الدويل حتادالوا

االت الطــوارئ، حلــاملعمــاريني املهندســني مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك مؤســسة 
  .القطاع اخلاصكذلك مع ، و لالجئنيلس النروجيياجملومنظمة أوكسفام، و

ــرة اإلبــالغ، واصــل موئــل األمــم املتحــدة دعــم األنــشطة املــضطلع هبــا يف       - ٤٢  وخــالل فت
البلــدان يف الــيت مــن صــنع اإلنــسان والكــوارث عرضــة للكــوارث الطبيعيــة و واملنــاطق املالبلــدان

ــها  ــة منـ ــا   . اخلارجـ ــا يف كولومبيـ ــضطلع هبـ ــشاريع املـ ــرت املـ ــد أظهـ ــو  ،وقـ ــة الكونغـ  ومجهوريـ
الـسودان،   و ، وباكـستان  ، ونيبـال  ، وموزامبيق ، واملكسيك ، ومدغشقر ، وكوسوفو ،الدميقراطية

 وأوغندا، أن منظور املستوطنات البشرية يعزز االنتقال مـن          ،ن ودارفور جنوب السودا وخاصة  
  .اإلغاثة إىل التنمية

ويف إطار احلملة احلضرية العاملية، ما برح موئل األمم املتحدة يدعم استراتيجية األمـم                - ٤٣
رة جعـل املـدن قـاد     ”املتحدة الدولية للحد من الكوارث وغريها من الشركاء يف احلملة العاملية            

نسق تطوير املنتجات املعيارية املصممة ملساعدة املدن الشريكة يف احلـد مـن             ُي، و “على التحمل 
  .األخطار وبرجمة القدرة احلضرية على التحمل

 ، وميامنــار، وموزامبيــق، وإندونيــسيا،ضطلع هبــا يف هــاييت ملــشاريع ااملــومــن خــالل    - ٤٤
معيــات الــصليب األمحــر واهلــالل  دويل جلالــحتــاد الوالفلــبني، مــا بــرح موئــل األمــم املتحــدة وا 

 بتوفري املـأوى   ، املتأثرين بالكوارث الطبيعية   ،األمحر يعاجلان بشكل مشترك احتياجات السكان     
يف حاالت الطوارئ، حيث يقدم موئل األمم املتحـدة اخلـربة التقنيـة جلعـل دور التنـسيق الـذي                    

  . أكثر فعالية املذكوريضطلع به االحتاد
  جمــال، حقــق موئــل األمــم املتحــدة العديــد مــن أوجــه النجــاح امللموســة يف ويف هــاييت  - ٤٥

 قـب الكـوارث   ع الوكـاالت لالحتياجـات      فقد أسهم يف إعداد التقييم املشترك بني      . السياسات
 وهنـج الـسياسات     إلعـادة بنـاء املـساكن     سـتراتيجية الـشاملة     وضـع اال  : ، مها يف جمالني حساسني  
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كما دافع موئـل األمـم املتحـدة بنجـاح عـن إدخـال          .  باألراضي إزاء التحديات املتصلة   -املتبع  
، حيـث   “العـودة اآلمنـة   ” أوهلما، حتديد األولويات يف سياسـة        .تعديلني هامني على السياسات   

 قابلـة للـسكن، وذلـك بـدال         نـازل م إذا ما اعتـربت تلـك امل       منازهل العودة إىل    يفالناس  ؤيد حق   ي
 جديدة للحد مـن الـضغط الواقـع علـى املعـسكرات       من حتديد األولويات يف تشييد معسكرات     

ر سَّبكـر كمـا يَـ   مم يف وقـت  منـازهل الناس من العـودة إىل       هذه السياسة    كنميو. القائمة املزدمحة 
والتعـديل املهـم    .  الدائمـة يف وقـت مبكـر واسـتخدام املـوارد بـشكل أكثـر فعاليـة                 آوىتشييد امل 

لجهـات املاحنـة    الكـبري ل  هتمـام   الحـني أن ا   ففـي   .  يف قطـاع األراضـي     كـان الثاين يف السياسات    
ت احلجـة الناجحـة الـيت اسـتخدمها        متثلـ  وطـين،    سـجل عقـاري   كان منـصبا علـى تعزيـز إنـشاء          

 هــو عمــل ســابق ألوانــه وأن  ســجل عقــاري أن التركيــز علــى إنــشاء يفموئــل األمــم املتحــدة 
تعزيـز أمـن احليـازة      االهتمام الفوري ينبغي أن ينصب بـدال مـن ذلـك علـى املبـادرات املتعلقـة ب                 

  .وتيسري اإلعمار السكين
ــر        - ٤٦ ــدعم األسـ ــدة بـ ــم املتحـ ــل األمـ ــام موئـ ــشعبية، قـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ويف مجهوريـ

 الـذي اجتــاح مقاطعــات البلـد اجلنوبيــة يف تــشرين   ليــة املتـأثرة بإعــصار كيتــسانا واجملتمعـات احمل 
 ق إدارة النقـل واألشـغال العامـة      ريـ كما قام موئل األمم املتحدة، عـن ط       . ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  أسـرة معيـشية    ١ ٥٠٠وى مـن أجـل      آ تتعلـق باملـ    معـدات ومجعية الو للصليب األمحـر، بـشراء        
 نـسمة عـن طريـق اسـتئناف         ٥٠ ٠٠٠ كما قدم مـساعدات طارئـة اسـتفاد منـها حـوايل              تقريبا

  .تقدمي خدمات إمدادات املياه املأمونة واملرافق الصحية
  

  ت وبرامج األراضي واملساكن لصاحل الفقراء تعزيز سياسا  -رابعا   
ضــطلع موئــل األمــم ، ا٦٤/٢٠٧مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٤ و ٣اســتجابة للفقــرتني   - ٤٧

ــشطة ملــساعدة احلكومــات يف اســتعراض سياســاهت     ــة باألراضــي  املتحــدة بعــدد مــن األن ا املتعلق
. املـشمولة بـالتقرير   فتـرة   التنفيـذ بـرامج األراضـي واملـساكن لـصاحل الفقـراء خـالل               واملساكن و 
 ؛كناسألراضــي واملــلأوهلــا، تنفيــذ سياســات حمــسنة :  العمــل علــى ثالثــة أبعــاد هــذاوقــد ركــز

  . وثالثها، تعزيز حتسني األحياء الشعبية والسياسات الوقائية؛وثانيها، زيادة أمن احليازة
  

  كن احملسنةاستنفيذ سياسات األراضي وامل  -ألف   
 األراضي، قام موئل األمـم املتحـدة بتيـسري        الستغالل  ائل العاملية   وسالمن خالل شبكة      - ٤٨

 عالمـة ”  لنفـسه  وضـع ضم معظم اجلهات اهلامة الفاعلة يف قطاع األراضي، كمـا           ي إنشاء كيان 
 موئـل األمـم املتحـدة      وباإلضـافة إىل نـشاط    . على نطـاق دويل     هذا اجملال   ومصداقية يف  ،“مميزة

ــأثريا يف هـــاييت، حيـــث أثـــر   ــا تـ ــناجحـ ــتراتيجية الـ  ويف هنـــج إلعمـــار الـــسكينشاملة ليف االسـ
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 شـريكا فعـاال يف عـدد    كانـت   املنظمـة  إزاء التحديات املتعلقة باألراضـي، فـإن        املتبع السياسات
 القــوة مــواطن بــني ت مــامــن عمليــات تنفيــذ الــسياسات علــى املــستوى القطــري حيــث مجعــ  

 شبكة مـن عـدد شـركائها      الـ ، زادت   لتقريراملشمولة بـا  فترة  الوخالل  .  لديها يةنفيذاملعيارية والت 
  .٢٠٠٨ديسمرب / يف كانون األول٣٣ بـ، باملقارنة ٤٢من املنظمات إىل 

توجيهيـة للـسياسات املتعلقـة      البـادئ   املعمـل و  لل هطـار إلوبعد اعتماد االحتـاد األفريقـي         - ٤٩
ات املتعلقـة  ، ما برح موئل األمم املتحدة يدعم مبـادرة الـسياس        ٢٠٠٩يوليه  /باألراضي يف متوز  

االقتــصادية ألفريقيــا، الــيت وضــعها احتــاد يــضم مفوضــية االحتــاد األفريقــي واللجنــة   باألراضــي 
 علـى وضـع مؤشـرات تتعلـق باألراضـي وإنـشاء             زت املبـادرة  كـ رو. فريقـي التنميـة األ  ومصرف  

. نظام تعقب لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل السياسات املتعلقـة باألراضـي املتفـق عليـه        
ومــا بــرح موئــل األمــم املتحــدة يــدعم أيــضا البنــك الــدويل يف إنــشاء إطــار عمــل لتقيــيم إدارة   

  .ت املتعلقة باألراضيتدخاليسهل تقييم املشاريع والس ؛ ممااألراضي
ان خـالل  كسـ كما مت تنفيذ عدد من املشاريع املتعلقة بتحسني سياسات األراضـي واإل          - ٥٠

 ،غانــا: وئــل األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك البلــدان التاليــة فتــرة اإلبــالغ، وذلــك مبــساعدة مــن م 
 ؛)يبــشأن إعــداد ملفــات لقطــاع اإلســكان احلــضر ( وزامبيــا ، ومــالوي، وفييــت نــام،ونيبــال

بـــشأن وضـــع سياســـة تتعلـــق باألراضـــي واإلســـكان، اعتمـــدها الربملـــان يف كـــانون   (وتـــشاد 
ان لقة باألراضي، اليت أقرهـا الربملـ      بشأن سياستها الوطنية املتع   ( وكينيا   ؛)٢٠٠٩ديسمرب  /األول

ــسمرب /يف كــانون األول ــانون اإلســكان    ( وإكــوادور ؛)٢٠٠٩دي ــشأن سياســة اإلســكان وق ب
  ).البلد يف
  

  حتسني األمن يف احليازة  -باء   
يف وسع موئل األمم املتحدة اإلشارة إىل العديد من اإلجنازات امللموسة على املـستوى             - ٥١

فقـد أصـبحت جهـوده    . من يف احليازة خالل الفترة املشمولة بالتقريرالقطري يف جمال زيادة األ    
املتعلقة باملعايري واملتعلقة بالدعوة لتعزيز بدائل اإلجالء القسري أكثر تنـسيقا، مبـا يف ذلـك عـن                  

  .طريق الفريق االستشاري املعين حباالت اإلجالء القسري وشركائه
اري إىل املدير التنفيذي ملوئل األمـم املتحـدة         وخالل فترة اإلبالغ، قدم الفريق االستش       - ٥٢

توصـــيات باختـــاذ إجـــراءات ملنـــع اإلجـــالء القـــسري يف اســـطنبول، بتركيـــا، ونيـــو أورليـــانز،   
  .بالواليات املتحدة، وبورت هاركور، بنيجرييا، ومدن أخرى يف جنوب شرق إنكلترا

. لتــدريب اإلقليمــيكمــا شــارك موئــل األمــم املتحــدة يف تنظــيم مناســبتني رئيــسيتني ل    - ٥٣
تتعلق األوىل بالتدريب اإلقليمي املتعلـق بالقـانون اإلسـالمي لألراضـي الـذي ُجـرب ألول مـرة             
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ــا يف كــانون األول  والثانيــة، . ، وانتــهى خبطــط عمــل عمليــة ٢٠٠٩ديــسمرب /بنجــاح يف ماليزي
يف نـريويب   الـذي ُعقـد   “بالرتاع بـشأن األراضـي واملـوارد الطبيعيـة       ”بالتدريب اإلقليمي املتعلق    

، وشــارك يف تنظيمــه كــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وبرنــامج  ٢٠١٠مــايو /يف أيــار
األمــم املتحــدة للبيئــة، وإدارة الــشؤون الــسياسية، ومكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الــسالم، 

  .وذلك بدعم مايل من اللجنة األوروبية
األنــشطة علــى املــستويني القطــري  كمــا قــدم موئــل األمــم املتحــدة الــدعم لعــدد مــن      - ٥٤

وسـيلة  ’ففي الربازيل، وغانا، ونيبال، اخترب موئـل األمـم املتحـدة املـشروع الرائـد                . واألقاليمي
. ، وذلك باملشاركة الوثيقة مع جلنة هائريو ومنظماهتا للقواعـد الـشعبية           ‘معايري التقييم اجلنساين  

 ٨ ٥٠٠ لربازيل عدم إجالء ما يقدر بــ      وكنتيجة هلذه األعمال، قررت حكومة برنامبوكو يف ا       
. أســرة يف منطقــة ريــسيف، وقــررت، بــدال مــن ذلــك، إضــفاء الــصبغة النظاميــة علــى أحــواهلم 

ــدورة اخلامــسة يف منتــدى التحــضر العــاملي، وســط عاصــفة       وقــد أُعلــن عــن هــذا القــرار يف ال
  .التصفيق من
 مبــا يف ذلــك يف مجلــة أمــور، كمــا مت تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع املتعلقــة بــأمن احليــازة،   - ٥٥
، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    )بشأن وضع سجل عقاري لألراضـي    (بنن  : البلدان التالية  يف
بــشأن دراســات تتعلــق بربنــامج ضــخم  (، وإثيوبيــا )بــشأن حــاالت الــرتاع املتعلقــة باألراضــي (

بــشأن (ن ، وأفغانــستا)بــشأن تــسجيل األراضــي(، والــسودان )للتــصديق علــى ملكيــة األراضــي
 أســرة ١٢ ٥٠٠حيــث قُــدمت املــساعدة لـــ    (، وباكــستان ) قطعــة أرض١٢ ٤٢٥تــسجيل 

  ). بشأن حقوق طائفة الروما يف السكن(، وصربيا )أرض بال
  

  تعزيز حتسني األحياء الشعبية والسياسات الوقائية  -جيم   
 األنــشطة قــام موئــل األمــم املتحــدة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بتنفيــذ عــدد مــن   - ٥٦

الرامية إىل حتسني األحوال املعيشية جملموعات الـسكان احلـضرية الـضعيفة والفقـراء يف احلـضر،        
وخباصة أهايل األحياء الشعبية، وذلك كجزء مـن مـسامهته املـستمرة يف حتقيـق أحـد األهـداف                   

رار  مــن قــ٤اإلمنائيــة لأللفيــة املتعلــق بتحــسني معيــشة ســكان األحيــاء الــشعبية، ووفقــا للفقــرة   
  .٦٤/٢٠٧اجلمعية العامة 

وللمسامهة يف حتسني معرفة احلكومات والشركاء يف برنامج املوئل بشأن القدرة علـى             - ٥٧
وضــع الــسياسات واالســتراتيجيات املتعلقــة بتحــسني األحيــاء الفقــرية وتــاليف نــشوئها، اشــترك 

بلـدان األمريكيـة،    موئل األمم املتحدة، بالتعاون مـع معهـد البنـك الـدويل، ومـصرف التنميـة لل                
ــامج معنــون      ــذ برن ــتقين وحتــالف املــدن، يف تنفي ــة للتعــاون ال ــة االئتماني النــهج الناجحــة ”واهليئ

وقـد ركـز    . “الربامج الوطنيـة املتعلقـة بالنـهوض باألحيـاء الفقـرية وتـاليف نـشوئها              سياسات و لل
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وض باألحيـاء   الربنامج على حتليل اخلـربات وأفـضل املمارسـات املكتـسبة مـؤخرا يف جمـال النـه                 
  . بلدا١٥الشعبية وتاليف نشوئها يف 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ُشــرع يف تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن برنــامج حتــسني   - ٥٨
ــة        ــائم علــى املــشاركة يف كــل مــن الكــامريون، ومجهوري ــشوئها الق ــشعبية وتــاليف ن ــاء ال األحي

  .الكونغو الدميقراطية، وزامبيا
 يف روانـدا، قـام موئـل األمـم املتحـدة بتعزيـز              “أمم متحـدة واحـدة    ”مج  ويف إطار برنا    - ٥٩

الوقاية يف األحياء الشعبية ودعم أنشطة التخفيف من آثار انزالق األراضـي وأنـشطة اإلعمـار،                
  .والذي تضمن برناجما إلعادة التوطني والتحريج باالشتراك مع اهليئة الرواندية لإلدارة البيئية

انيــا املتحــدة، قُــدمت رمسيــا خطــة عمــل علــى نطــاق املدينــة بأكملــها ويف مجهوريــة ترت  - ٦٠
للنــهوض باملــستوطنات الــيت غــري املخططــة وغــري املــزودة خبــدمات يف دار الــسالم، والــيت دعــم  
موئل األمم املتحدة إعدادها، إىل حكومـة ترتانيـا وجملـس مدينـة دار الـسالم وذلـك يف منتـدى                     

يقدم موئل األمم املتحدة املساعدة لتنفيذ خطة العمـل هـذه           كما س . ُعقد من أجل تعبئة املوارد    
وباالشتراك مع البنك الدويل، قدم موئل األمم املتحدة الـدعم إلنـشاء فريـق              . ٢٠٢٠حىت عام   

  .القطاع احلضري يف البلد
ومشروع الشراكات احلضرية للحد من الفقر يف بنغالديش، املمول من وزارة التنميـة               - ٦١

 مبادرة للحد من الفقر يف املناطق احلضرية يف اململكة املتحدة، كما أنه يعتـرب               الدولية، هو أكرب  
وبالتعاون مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، قـام موئـل األمـم                 . أحد أكرب املبادرات يف العامل    

املتحدة باالعتماد على منهجيته اليت تـشكل اجملتمعـات املدنيـة بـدورها لـدعم اجملتمعـات احملليـة                   
وتقـوم  . إعداد وإدارة عقود اجملتمعات احملليـة وتنفيـذ خمتلـف أنـشطة النـهوض باملـستوطنات               يف  

 بلـــدة ومدينـــة بتنفيـــذ ١٧حاليـــا اجملتمعـــات احملليـــة يف املـــستوطنات غـــري الرمسيـــة القائمـــة يف  
  . مليون دوالر٤,١عقدا من عقود اجملتمعات احمللية تقدر قيمتها بـ  ٥٦٥
ل األمــم املتحــدة بتنــسيق مــشروع حتــسني منطقــة جــري بقيــادة    ويف منغوليــا، قــام موئــ   - ٦٢

من خـالل موئـل   )  مليون دوالر٥,٨(اجملتمع احمللي يف أوالن باتار، الذي متوله حكومة اليابان       
واملشروع الذي يعمل من خالل اجملالس اإلمنائية للمجتمعـات احملليـة يعـد أكـرب               . األمم املتحدة 

 نــسمة مــن ٥٦ ٧٠٠ املنــاطق احلــضرية ويــستهدف مــشروع حــضري ينفــذ يف البلــد لتحــسني
  . مناطق٥ أسرة معيشية موزعة يف ١٢ ١٨٥
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  تطوير اهلياكل واخلدمات األساسية احلضرية السليمة بيئيا  -خامسا  
 احلكومـــات علـــى تعزيـــز مبـــادئ    ٦٤/٢٠٧شـــجعت اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا      - ٦٣

خلـدمات األساسـية، يف مجلـة أمـور،         وممارسات التحضر املستدام بقصد ضمان احلصول علـى ا        
واستجابة هلذه الفقرة، وكجزء من مسامهة موئل األمم املتحـدة املـستمرة يف       ). ٤انظر الفقرة   (

حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلقة باحلـصول املـستدام علـى ميـاه الـشرب املأمونـة                
 علـى، مـساعدة احلكومـات يف اعتمـاد     واملرافق الصحية اآلمنة، ركز موئـل األمـم املتحـدة أوال     

الــسياسات الداعمــة واألطــر املؤســسية القــادرة علــى توســيع نطــاق احلــصول علــى اخلــدمات     
األساسية؛ وثانيا على دعم احلكومات لزيـادة كفـاءة وفعاليـة مؤسـساهتا املعنيـة بامليـاه واملرافـق                   

  .واملرافق الصحيةالصحية؛ وثالثا على النهوض بطلب املستهلكني على خدمات املياه 
  

ياكـل  اهلوضع األطر السياساتية واملؤسسية لتوسيع نطاق إمكانية احلصول علـى             - ألف  
  سليمة بيئياالضرية احلدمات اخلساسية واأل
سلـسلة  يف  خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، نـشر موئـل األمـم املتحـدة التقريـر الثالـث                     - ٦٤

ويــضم . النفايــات الــصلبة يف مــدن العــاملإدارة بعنــوان  ،العــاملمــدن امليــاه واملرافــق الــصحية يف 
 فـضال عـن     ، مدينـة  ٢٠املنشور موجزات عن النفايات الصلبة احلضرية ونظم إعادة التدوير يف           

القــرار يف جمــال اإلدارة لــصانعي  دلــيالو؛ “مدينــة مرجعيــة” ٢٠حتليــل مقــارن ملــا يربــو علــى  
ن التكنولوجيات املتاحـة، مقترنـة باإلرشـاد يف         خمططات عامة ع  واملتكاملة املستدامة للنفايات؛    

ــات املناســبة؛ و  ــار التكنولوجي ــيم ” اختي ــإدارة   “بروتوكــول تقي ــة ب ــيم املــسائل املتعلق  عــام لتقي
  .النفايات الصلبة يف املدن

صـدر برنـامج األمـم    أ، ٢٠١٠مبناسبة االحتفال بيوم امليـاه العـاملي لـسنة     يف نريويب، و  و  - ٦٥
يــاه ملوثــة؟ الــدور احملــوري م”  بعنــوانا مــشتركال األمــم املتحــدة منــشوراملتحــدة للبيئــة وموئــ

ويدعو املنـشور إىل اختـاذ إجـراءات علـى الـصعيد            . “ملعاجلة املياه املستعملة يف التنمية املستدامة     
االستثمار الـذكي املـستدام يف حتـسني معاجلـة امليـاه املـستعملة، هبـدف مواجهـة                  لتحقيق  العاملي  

  .خ على املوارد املائيةآثار تغري املنا
 العامليـة للجهـات املـشغلة ملرافـق امليـاه مـن أنـشطته لتـشمل                 ات الـشراك   برنـامج  ووسع  - ٦٦

جنوب شرق أوروبا، حيث أنشأ منتدى إقليميا للجهات املشغلة ملرافق املياه يهـدف إىل تنفيـذ          
  .مبادرات لبناء القدرات استنادا إىل اختاذ نقاط إرشادية وإىل دعم األقران

نشطة يف جمايل وضع السياسات والتنميـة املؤسـسية         ألوقدم موئل األمم املتحدة الدعم        - ٦٧
يف العديــد مــن البلــدان يف أفريقيــا والــشرق األوســط، وآســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، وأمريكــا 
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إثيوبيــا، : فــي أفريقيــا، ُنفــذت مــشاريع يف البلــدان التاليــة  ف. الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
ختطـيط  يف جمـال  تعزيز قدرات مرافـق امليـاه     بشأن  (وغندا، زامبيا، غانا، كينيا، مالوي، ناميبيا       أ

 واسـتراتيجية إلدارة    ،سياسـات حـسن اإلدارة    بـشأن   (إثيوبيـا   و؛  )شؤون املياه واملرافق الـصحية    
بـشأن  (روانـدا   و؛  )مقترحـا للمـشاريع    ١٦وضع  بشأن  (مايل  و؛  )الطلب على املياه يف دير داوا     

بوركينـا  و؛  )علـى حنـو مـستدام ومـراع للفقـراء         يف املناطق احلضرية    ارة املياه واملرافق الصحية     إد
 مليـون يـورو ملرافـق    ٢تقـدمي االحتـاد األورويب     جتـرى يف سـبيل      دراسة تشخيـصية    بشأن  (فاسو  

  ).ة الصحيملرافقإمدادات املياه وا
ربنـامج املتكامـل    بـشأن ال  (هلنـد   ويف آسيا، قدم موئل األمم املتحدة الدعم ملـشاريع يف ا            - ٦٨
 ،يف جمال إعداد اخلـرائط املتعلقـة بـالفقر        (نيبال  و؛  )يا براديش هلمرافق الصحية احلضرية يف ماد    ل

يف جمــال إدارة الطلــب علــى (فييــت نــام و؛ )ومبــادرات امليــاه واملرافــق الــصحية املراعيــة للفقــراء
جمــال امليــاه واملرافــق الــصحية علــى يف (كمبوديــا و؛ )امليــاه وسياســات التعريفــات يف كــام رانــه

  ). شخصا٢٩ ٦٨٢مدن، ويستفيد من ذلك الصعيد اجملتمعي مبا يراعي الفقراء يف أربع 
 دعمــا مــن موئــل األمــم املتحــدة خــالل الفتــرة املــشمولة  التاليــةوتلقــت أيــضا البلــدان   - ٦٩

ة واملبـادئ التوجيهيـة     يف وضع التوجيهـات الـسياساتي     (املتعددة القوميات   بوليفيا  دولة   :بالتقرير
تكامل اخلطـط الرئيـسية للميـاه واملرافـق         بشأن  (كولومبيا  و؛  )يف جمال املرافق الصحية املستدامة    

ــصحية  ــرية  يف ســياق ال ــاء الفق ــسلفادور و؛ )حتــسني أحــوال األحي ــة  (ال يف جمــال حتــسني إمكاني
إكـــوادور و ؛)احلـــصول علـــى امليـــاه يف اجملتمعـــات الـــيت خيـــدمها صـــغار مـــشغلي مرافـــق امليـــاه

وضـع  مـن أجـل   مقتـرح لتـأمني قـرض كـبري     إعـداد  يف  (املكـسيك   و؛  )صياغة قـانون للميـاه     يف(
 بـــالتثقيف يف جمـــال امليـــاه واالرتقـــاء باهلياكـــل األساســـية يف تتعلـــقمـــشاريع إقامـــة سياســـات 
يف جمــال حتــسني خــدمات معاجلــة النفايــات الــصلبة مــن خــالل زيــادة  (نيكــاراغوا و؛ )املــدارس
  ).إعادة تدويرهاملواد من النفايات واستعادة ا

  
ــوفري اهلياكــل األساســية       - باء   ــة املؤســسيتني يف ت ــاءة والفعالي واخلــدمات  حتــسني الكف

  األوليةاحلضرية 
ــالتقرير، قــدم موئــل األمــم املتحــدة الــدعم      - ٧٠ تنفيــذ مبــادرات لخــالل الفتــرة املــشمولة ب

يف مجيـع   األوليـة   األساسـية احلـضرية     مصممة لتحسني كفاءة وفعالية مقدمي خـدمات اهلياكـل          
  . املرافق الصحيةمناطق العامل النامي، وال سيما يف جمال إمدادات املياه و

 يف  ،بالـشراكة مـع مـصرف التنميـة األفريقـي         ( إثيوبيـا    :في أفريقيا، ُنفذت مشاريع يف    ف  - ٧١
ات رحتــسني قــدجمـال  يف (؛ وكينيــا )رحلــة مــا بعـد االســتثمار مب لبنــاء القـدرات  هــرربرنـامج يف  

يف دعم بناء قدرات شركة روانـدا للميـاه واملرافـق الـصحية             (؛ ورواندا   )شركة كيسومو للمياه  



A/65/316  
 

10-49080 19 
 

 الــسدادمــسبق لألســر املعيــشية املنخفــضة الــدخل ونظــام  اخلــدمات توصــيل لتنفيــذ برنــامج يف 
السـتثمار  برنامج لبناء القدرات مبرحلة مـا قبـل ا        بشأن  (املتحدة   ترتانيا   مجهورية؛ و )قياس املياه ل

  ).بارزة املياه يف زنهليئة إدار
يف جمـال   (اهلنـد   : ومن بني البلدان اليت تلقت الـدعم مـن موئـل األمـم املتحـدة يف آسـيا                   - ٧٢

حسن إدارة شؤون املياه واملرافق الصحية مبا يراعي الفقـراء، وذلـك يف أربـع مؤسـسات بلديـة                   
خـدمات  يف جمـال    برنامج لبنـاء القـدرات       بشأن(إندونيسيا  و؛  )وهيئتني حمليتني للتنمية احلضرية   

بالتعــاون مــع برنــامج وذلــك يف مقاطعــة آتــشيه، البلــديات إدارة النفايــات الــصلبة علــى صــعيد 
يف جمـال حتـسني قـدرات توصـيل         (مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية        و؛  )األمم املتحدة اإلمنـائي   

مــشروع بــشأن (يــت نــام فيو؛ )امليــاه لــدى تــسع مؤســسات، ويف مــشروع الســترداد الكلفــة  
 شخــصا ٣١ ٣٦٠ أحــد املرافــق املتــوخى أن يفيــد اتتعزيــز قــدرجمــال الســترداد الكلفــة، ويف 

ــاه و     ــى املي ــة احلــصول عل ــى    ٨٥ ٠٠٠بتحــسني إمكاني ــة احلــصول عل ــوفري إمكاني  شــخص بت
  ).خدمات حمسنة من املرافق الصحية

ــة االجتماعيــة، والرابطــة  عمــل موئــل األمــم املتحــدة مــع وزارة التنم  ، ويف املكــسيك  - ٧٣ ي
الوطنية ملرافق املياه، وكلية اهلندسة يف جامعـة املكـسيك، علـى إعـداد دورة شـاملة مـن خـالل                     

 للحـــصول علـــى ،شـــبكة اإلنترنـــت يف جمـــال بنـــاء القـــدرات للجهـــات املـــشغلة ملرافـــق امليـــاه 
  .الدبلوم شهادة

  
الـيت  األوليـة   ت احلضرية    واخلدما  األساسية تعزيز طلب املستهلكني على اهلياكل      - جيم  

  تتسم بالكفاءة واالستدامة البيئية
يف إطار الشراكة العاملية للجهات املـشغلة ملرافـق امليـاه، ُوضـع خـالل الفتـرة املـشمولة                     - ٧٤

ــالتقرير علــى شــبكة اإلنترنــت النظــام اجلغــرايف املرجعــي الختــاذ النقــاط اإلرشــادية للمرافــق،      ب
ــو ــوَّ  وه ــامج مط ــاالختــاذ ر برن ــقاألداء ط اإلرشــادية النق ــذي    . ملراف ــام، ال ــك النظ ــساعد ذل وي

يستهدف مجهورا واسع النطاق مـن صـانعي القـرارات واملرافـق واملـستخدمني اآلخـرين، علـى                  
  .حتسني الشفافية والتوعية وطلب املستهلكني

وقــدم موئــل األمــم املتحــدة الــدعم لعــدة مــشاريع يف أفريقيــا خــالل الفتــرة املــشمولة       - ٧٥
ــالتقري ــدا  ب ــدا وروان ــا وأوغن ــة و ر، يف بلــدان مــن بينــها كيني ــا مجهوري ، يف صــياغة املتحــدةترتاني

تعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف املبــاين بــشرق   ” بعنــوان ةمــشروع كــبري ملرفــق البيئــة العامليــ 
  .، تضمن حلقات عمل للتوعية“أفريقيا
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 مدرسـة،   ١٦ألمطـار يف    مجـع ميـاه ا    بـشأن   ( اهلنـد    :دم الـدعم ملـشاريع يف     ويف آسيا، قُـ     - ٧٦
؛ ) شـخص  ٢٣ ٠٠٠ا يفيـد    مبـ ش،  ييـا بـراد   ستعملة وإعـادة اسـتخدامها يف ماد      ومعاجلة املياه املـ   

؛ )يف مقاطعـة آتـشيه    على صعيد البلـديات     يف جمال خدمات إدارة النفايات الصلبة       (وإندونيسيا  
مر مـن اهلياكـل   جل استعادة ما تضرر وُدأيف جمال الدعم ملرحلة ما بعد الكوارث من (وميامنار  

تــدريب بــشأن (؛ ونيبــال ) عقــد جمتمعــي٩٠٠األساســية للميــاه واملرافــق الــصحية مــن خــالل  
  ). يف املدن الصغرية املياهجلنة من جلان مستخدمي ١٤
ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، قدم موئل األمـم املتحـدة الـدعم ملـشاريع           - ٧٧

سـانتا كـالرا، حيـث مت توصـيل امليـاه إىل            مدينـة    يف   “ احليـاة  املاء من أجـل   ”شروع  مليف كوبا،   
 من السكان؛ واملكسيك، حيث بدأ الرصد والتقييم االجتماعيني لتوصيل خـدمات امليـاه     ٧٠٠

  .واطنني للمياه واملرافق الصحيةواملرافق الصحية من خالل إنشاء ستة من مراصد امل
  

  يةحتسني أنظمة متويل املستوطنات البشر  - سادسا 
، اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدوليـة       ٦٤/٢٠٧ اجلمعية العامة، يف قرارها      تدع  - ٧٨

ملوئـــل واملـــستوطنات البـــشرية، مبـــا يف ذلـــك التـــربع للـــصندوق اإىل التـــربع بـــسخاء ملؤســـسة 
ــصحي   ــصرف ال ــاه وال ــرية   ،االســتئماين للمي ــاء الفق ــق حتــسني أحــوال األحي ــصناديق ، ومرف  وال

أيــضا إىل املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين  ودعتــها ، )٨الفقــرة (تعــاون الــتقين االســتئمانية لل
  ).٩الفقرة (للعمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد 

هـذا اجملـال    خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، ركـزت أنـشطة موئـل األمـم املتحـدة يف                  و  - ٧٩
ــتثمار يف اإلســكان       ــى حتــسني مجــع األمــوال لالس ــة واهلياكــل    عل ــاعي املعقــول التكلف االجتم

وواصل موئـل األمـم املتحـدة تطـوير دوره احملفـز يف تيـسري التعـاون بـني            . األساسية ذات الصلة  
املصارف احمللية والسلطات البلدية واملنظمات املعنية بفقراء املدن حلشد ومجـع رؤوس األمـوال              

 مـن أجـل االضـطالع بأنـشطة عمليـة           ،ليـة احمللية واالستثمارات العامة ومدخرات اجملتمعات احمل     
لتمويـل  التجريبيـة ل لعمليـات   لوظهر برنامج القروض املتجددة     . لتحسني أحوال األحياء الفقرية   

الـسكان الـذين يعـانون مـن نقـص يف           للوصـول إىل    األويل الواجب الـسداد باعتبـاره أداة فعالـة          
ثني إىل املـئني اخلـامس والثمـانني،    اخلدمات، ضمن شرحية الدخل اليت متتد نزوال من املئني الـثال   

إىل الفئـات  ) األحياء الفقـرية أحوال  يف إطار مرفق حتسني     (يصل هنج مرفق التمويل احمللي      بينما  
  . السكانية ضمن شرحية الدخل اليت متتد من املئني السبعني إىل قاعدة هرم الدخل
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  األحياء الفقريةأحوال مرفق حتسني   - ألف  
 حبلـول هنايـة     ة دوالر خلمـسة مـن مرافـق التمويـل احملليـ           ١ ٧٨٠ ٠٠٠ه  جمموعـ ما  ُدفع    - ٨٠

، كــان قــد ُدفــع مــا جمموعــه  ٢٠١٠مــايو /وحبلــول هنايــة أيــار. ٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول
تحـسني االئتمـان    لوألغراض التنمية واملساعدة     ة دوالرا إىل مرافق التمويل احمللي     ٣ ٣٧٤ ٠٨٤

  .لتنفيذ املشاريع
 مقترحـا ملـشاريع صـغرية ومتوسـطة لتحـسني           ٤٠من أكثر مـن     إمداد  خط  واسُتعرض    - ٨١

 ألمـوال  ١ إىل  ٣رفعا ماليا حمـتمال نـسبته       وأظهر   مليون دوالر،    ١٩االئتمان، بقيمة تزيد على     
 يف سـري النكـا      ٢  يف غانـا و    ٢(حاليـا   وبالنـسبة للمـشاريع اخلمـسة العاملـة         . ناالئتمـا حتسني  

 مـا يربـو بقليـل علـى مليـون دوالر            ٢٠١٠ول منتـصف عـام      حبلـ ُمنح  ، فقد   )يف إندونيسيا  ١ و
مـا جمموعـه    قـد وصـلت إىل      تلـك املـشاريع     كانـت   وحبلـول التـاريخ نفـسه،       . من قيمة املشاريع  

ــشية  ١٦٨ ــسيا، و١١( مــن األســر املعي ــا١٠٤  يف ســري النكــا، و ٥١  يف إندوني يف )  يف غان
ل جديــدة وأكــشاك وحمــال يف مــزيج مــن مــشاريع التحــسني التــدرجيي الــيت تتــضمن بنــاء منــاز 

  . األسواق التجارية
  

  الصندوق االستئماين للعمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد  - باء  
التجريبيـة  لعمليـات  لخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، عمـل برنـامج القـروض املتجـددة             - ٨٢
التمويــل البـــالغ الـــصغر  لتمويــل األويل الواجـــب الــسداد مـــع املـــصارف احملليــة ومؤســـسات    ل

ــة      ــة الو الدميقراطي ـــزانيا املتحــدة ومجهوري ــة تن ــدا ومجهوري ــة يف أوغن ــة الدولي واملؤســسات املالي
  .وفلسطني الشعبية ونيبال ونيكاراغوا

ويف سياق اجلهود اليت يبـذهلا موئـل األمـم املتحـدة حلـشد املـوارد املاليـة لالسـتثمارات                      - ٨٣
وئـل مـع عـدد مـن الـشركاء الرئيـسيني مـن بينـهم شـركة                  املى، عمـل    بناء املآو لاملراعية للفقراء   

االستثمار اخلاص اخلارجي، ومؤسسة التمويل الدوليـة، ومبـادرة الـشرق األوسـط لالسـتثمار،               
،  الدوليـــةوالبنـــك الـــدويل، وصـــندوق االســـتثمار الفلـــسطيين، ومؤســـسة اإلســـكان التعـــاوين 

ــا  HSBCومــصرف  ــا املتحــدة، وشــركة   يف مج) Azania Bank(، ومــصرف آزاني ــة ترتاني هوري
أوغنـدا، ومـصرف الو اإلمنـائي، وهيئـة سـوق رأس املـال الفلـسطينية، وبنـك                 بالتمويل اإلمنائي   

  .فلسطني، وبنك القاهرة َعّمان، وطائفة من املصارف احمللية يف إندونيسيا وغانا وسري النكا
لقروض يف سياق عمليـات     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، متت مخس من معامالت ا          - ٨٤
 ٥٠٠ ٠٠٠(أوغنـدا   و؛  ) دوالر ٥٠٠ ٠٠٠(املتحـدة   ترتانيـا   مجهورية   :لتمويل األويل ومشلت  ا

األراضــــــــي و؛ ) دوالر٥٠٠ ٠٠٠(نيكــــــــاراغوا و؛ ) دوالر٢٥٠ ٠٠٠(نيبــــــــال و؛ )دوالر
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وبلـغ جممـوع األمـوال املنفقـة حبلـول منتـصف عـام             ).  دوالر ١ ٠٠٠ ٠٠٠(الفلسطينية احملتلـة    
بنـاء  عـن   ومن املتوقع أن ُيسفر استثمار تلـك األمـوال          .  دوالر ٢ ٧٥٠ ٠٠٠ما قيمته    ٢٠١٠

وحدات سـكنية جديـدة معقولـة التكلفـة يف فلـسطني، وهتيئـة قطـع أرض جمهـزة باخلـدمات يف                      
مجهورية ترتانيا املتحدة، وتـشييد منـازل جديـدة وحمـسنة للفقـراء يف أوغنـدا، وتـوفري اإلقـراض                    

قروض اإلسكان البالغة الصغر عرب مؤسسات التمويل البـالغ الـصغر يف            مي  يف سبيل تقد  الثانوي  
ومــن املتوقــع أن تفيــد . نيكــاراغوا، ومــنح االئتمــان لتعاونيــات قــروض التــوفري والبنــاء يف نيبــال

املشاريع اليت جيري تطويرها من خـالل الـشراكات وباملـساعدة التقنيـة والتحـسينات االئتمانيـة           
  . ٢٠١٤ أسرة معيشية حبلول عام ١٠ ٠٠٠ أكثر من ةاحملليمويل التاملقدمة من مرافق 

وبدأت أيضا شراكة بني موئل األمم املتحدة ومؤسسة التمويل الدولية من أجـل دعـم                 - ٨٥
املصارف احمللية يف استحداث منتج للرهن العقاري هبدف تعزيز إنـشاء سـوق مـستدام لتمويـل                 

مـن بينـها تايلنـد      بلـدان   وتواصلت املناقشات يف    . بيةاإلسكان يف مجهورية الو الدميقراطية الشع     
منطقـة البحـر الكـارييب وغانـا وإندونيـسيا وسـري النكـا وكينيـا، بـشأن فـرص أخـرى                      بلدان  و

  .حتقيق تلك الغايةتساهم يف 
  

  اإلصالح اإلداري والتميز يف جمال اإلدارة  -سابعا   
تعراض للعمليـة اإلداريـة ملوئـل األمـم       أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، ُشرع يف إجراء اسـ          - ٨٦

موئــل األمــم  وقــرار جملــس إدارة ٦٤/٢٠٧ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٢لفقــرة وفقــا لاملتحــدة، 
وقد واصل موئل األمم املتحدة تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسـطة            .٢٢/٥املتحدة  
 كـذلك، فقـد     ٦٤/٢٠٧عامة   من قرار اجلمعية ال    ٢ومتشيا مع الفقرة     .٢٠١٣-٢٠٠٨األجل  

، “التميـز يف جمـال اإلدارة  ” من هذه اخلطـة،  ٦ركزت األنشطة املدرجة يف إطار جمال التركيز     
متكني املوظفني من حتقيق نتائج اخلطة؛ واملواءمـة املؤسـسية مـن أجـل حتقيـق                 :علىالذي يركز   

رة علـى أسـاس النتـائج؛     امللتزم الوصول إليهـا بـصورة أكثـر فعاليـة؛ وتنفيـذ مبـادئ اإلدا              النتائج  
 ٨وتعبئة موارد مالية كافية واستخدامها بفعالية لتحقيق النتائج الواردة يف اخلطـة وفقـا للفقـرة                 

  .٦٤/٢٠٧من القرار 
  

  التقدم احملرز يف جمال اإلصالح املؤسسي واملواءمة املؤسسية  - ألف  
ني ملوئــل األمــم املتحــدة الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــرعت جلنــة املمــثلني الــدائم أثنــاء   - ٨٧

ــه اإلداري   ــه يف إجــراء اســتعراض مــشترك هليكل ويهــدف هــذا االســتعراض إىل تطــوير    .وأمانت
ــذ          ــد وتنفيـ ــك بتحديـ ــضل، وذلـ ــدل أداء أفـ ــل مبعـ ــدة يعمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــل إداري ملوئـ هيكـ

وقــد اكتملــت املرحلــة  .اســتراتيجيات ُتــؤدي إىل حتــسني شــفافيته ومــساءلته وكفاءتــه وفعاليتــه
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 حتديــد املكاســب الــسريعة احملــددة، والتحــسينات الــيت   تمشلــالــيت و وىل مــن عمليــة التقيــيم األ
  .املدى القصرييف أُدخلت 

كما مت تعزيز عملية التنـسيق األفقـي بـني ُشـعب موئـل األمـم املتحـدة يف تنفيـذ اخلطـة                 - ٨٨
وهلـذا الغـرض،     .االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل، عن طريق برنامج عمل لفترة سنتني         

 دمج فرق العمل القائمـة املعنيـة باخلطـة وإعـادة تـشكيلها علـى هيئـة سـبع فـرق جملـاالت                     ىجر
فرقة واحدة لكل جمال من جماالت التركيز الـستة وفرقـة واحـدة وفرقـة أخـرى                 مبعدل  التركيز،  

 مـن   كمـا مت االنتـهاء     .لتنسيق العمل املعياري والتـشغيلي، مبـا يف ذلـك علـى املـستوى القطـري               
إعـــداد ورقـــات مفـــصلة لـــسياسة واســـتراتيجية جمـــاالت التركيـــز، وهـــي اآلن مبثابـــة األدوات  

  .التنفيذية املوجِهة لعملية التنسيق والتنفيذ
  

  املعتزم حتقيقهامتكني املوظفني من حتقيق النتائج   - باء  
هــي أثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير و  جــرى وضــع قاعــدة بيانــات مبهــارات املــوظفني   - ٨٩

كمــا جــرى إكمــال دراســة  .ُتــستخدم حاليــا لتجميــع وتقيــيم املهــارات املتاحــة داخــل املنظمــة
ومت جتميـع االحتياجـات التدريبيـة الراهنـة      .بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة يف نريويب     تدريبية

  .على نطاق املنظمة بالكامل وجرى تطوير برنامج تدرييب إلزامي
 يف املائــة مــن الوظــائف يف موئــل ٩٣ظيفي ملــا نــسبته وجــرى اســتعراض للوصــف الــو  - ٩٠

ــتراتيجية واملؤســسية          ــة االس ــني اخلط ــها وب ــة بين ــن أجــل املواءم ــصنيفها م ــم املتحــدة ومت ت األم
وإضـافة   .وانطوي هذا أيضا على استعراض ملهارات شـاغلي تلـك الوظـائف            .املتوسطة األجل 

الوظائف الشاغرة املعدة لإلعـالن عنـها       إىل ذلك، جتري اآلن بصورة روتينية عملية فرز جلميع          
  .لكفالة االمتثال للخطة

والـــيت تتـــضمن  وقـــد أدت قاعـــدة بيانـــات الوصـــف الـــوظيفي الـــيت أُكملـــت مـــؤخرا  - ٩١
معلومات عن الوصف الوظيفي العام والوصـف الـوظيفي احملـدد ذي الطبيعـة اخلاصـة، ووثـائق                  

 إعـداد اإلعالنـات عـن الوظـائف       ، إىل تيـسري   الوظـائف تصنيف الوظائف، والتحقق مـن صـحة        
ولـذلك، اخنفـض     .الشاغرة، ونتج عن ذلك عملية توظيف أسرع أثناء الفترة املشمولة بالتقرير          

 يومـا، مقارنـة   ١٧٨ىل إ ،عدد األيام اليت تستغرقها عملية التوظيف عن طريق نظـام غاالكـسي         
  .٢٠٠٨ يوما يف عام ٢٦٥بـ 
املنظمة بالكامل، وملتابعـة الدراسـة االستقـصائية        ملزيد من حتسني األداء على مستوى       و  - ٩٢

، ُشــرع يف إجــراء اســتعراض لعمليــة ٢٠٠٩أكتــوبر /للمــوظفني الــيت أجريــت يف تــشرين األول
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ووضعت خريطة طريق ملعاجلـة نقـاط الـضعف الـيت جـرى حتديـدها،                تقييم أداء املوظفني حاليا   
  .وتعزيز نقاط القوة اليت مت حتديدها

حتسينات يف عدد مـن إجـراءات العمـل، إضـافة إىل إحـراز حتـسينات يف         كما مت حتقيق      - ٩٣
واخنفـض متوسـط الـزمن الـالزم إلمتـام           .عملية تعـيني املـوظفني، أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            

، مـن   ٢٠١٠مـايو   / يومـا حبلـول هنايـة أيـار        ٥٠عملية شراء معـدات تكنولوجيـا املعلومـات إىل          
 نفس الفترة، اخنفض متوسط الـزمن الـالزم للموافقـة علـى             ويف .٢٠٠٩  عام  يوما يف هناية   ٦٧

  . يوما١٠,٤ يوما إىل ١١,٦اتفاقات التعاون من 
 .وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، ُبدئ يف عملية توسيع نطاق تفويض الـسلطة اإلداريـة         - ٩٤

ملـــشاريع د، واملوافقـــة علـــى افـــسلطة إدارة ســـاعات العمـــل اإلضـــافية، وامليزنـــة وإدارة املـــوار 
وسفر البعثة، قـد مت تفويـضها إىل مـديري الـُشعب،            )  دوالر ١٠٠ ٠٠٠إىل   قيمتها   تصل اليت(

مما أدى إىل تيسري حتمل املسؤولية واملساءلة فيمـا يتعلـق هبـذه اجملـاالت والتقليـل مـن اخلطـوات                     
  .الالزمة يف العمليات اإلجرائية للموافقة عليها

املشاركة والشفافية يف ختطيط الربامج، وكـذلك       ى  قائم عل كما جرى اعتماد أسلوب       - ٩٥
 .يف عمليـــات امليزنـــة وختـــصيص املـــوارد، وذلـــك دعمـــا لنـــهج اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج  

االنتهاء من وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن التخطـيط للـسفر وإجـراءات املوافقـة،                 وجرى
جـل حتـسني توظيـف اخلـرباء        كما مت تصميم قائمة جديدة لالستـشاريني وجـرى إطالقهـا مـن أ             

  .امليدانيةللعمليات مستكمل دليل إصدار وجرى أيضا  ،االستشاريني
  

  تعزيز تطبيق مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج  - جيم  
ثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتهدف موئــل األمــم املتحــدة حتــسني النــسبة املئويــة  أ  - ٩٦

ــسهم يف حتق   ــيت ت ــشاريع ال ــربامج وامل ــق لل  اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة   أهــدافي
 األجل، وذلك من أجل زيادة املواءمة بني اإلطار االستراتيجي وبرنامج العمـل لفتـرة الـسنتني،               

  .واخلطة
يتواءم بالكامـل مـع   ) ٢٠١٣-٢٠١٢(وكان قد ُوضع إطار استراتيجي لفترة السنتني        - ٩٧

ة املتوســطة األجــل، وأقرتــه كــل مــن جلنــة املمــثلني  إطــار نتــائج اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسي 
إرشــادات لتوجيــه هنــج /كمــا جــرى إعــداد مــسودة دليــل  .الــدائمني وجلنــة الربنــامج والتنــسيق

  .اإلدارة القائمة على النتائج
وجرى أيضا اعتماد استعراض منقح للمشروع وعملية املوافقة عليه ممـا يـسهل عمليـة                 - ٩٨

وقد ُعيِّن خصيصا أمـٌني للجنـة        .مستوى الُشعبة واملكاتب اإلقليمية   املوافقة على املشروع على     
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تحسني عمليات اللجنة يف املقر ويف املكاتـب اإلقليميـة علـى حـد سـواء،                لاستعراض املشاريع،   
  .جودة موجزات املشاريع ووثائق املشاريعوال سيما 

ئج خــالل الفتــرة   وبــدأ أيــضا تــدريب املــوظفني يف جمــال اإلدارة القائمــة علــى النتــا         - ٩٩
ومشــل هــذا التــدريب اعتكــاف أعــضاء جلنــة املمــثلني الــدائمني ملــدة يــومني   .املــشمولة بــالتقرير

وحلقة عمل لبناء القدرات، وحلقيت عمل خارجيتني مـدة كـل منـهما يـوم واحـد عـن اإلدارة                    
  مـن مـوظفي املـستوطنات البـشرية ومـوظفي إدارة الـربامج؛             ٣٦القائمة على النتائج، حضرمها     

  . موظفا٢٤وحلقة عمل مدهتا يومان عن بناء القدرات يف إدارة املشاريع، حضرها 
وجــرى إكمــال وضــع اســتراتيجية إلدارة املعــارف دعمــا لنــهج اإلدارة القائمــة علــى    - ١٠٠

األول هـو حتـسني     : وهلـذه االسـتراتيجية هـدفان رئيـسيان        .النتائج أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير     
بادل املعارف داخل الوكالة؛ والثـاين هـو جعـل موئـل األمـم املتحـدة منـربا أول            إدارة املعرفة وت  

  .للدعوة ومركزا مرجعيا عامليا للمعرفة بشأن التوسع احلضري املستدام
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت االنتــهاء مــن اثــنني مــن التقييمــات االســتراتيجية  - ١٠١

ــة لوســائل اســتغال    ــشبكة العاملي ــربامج ال ــق    ل ــاه واملراف ــصندوق االســتئماين للمي ل األراضــي وال
الصحية يف نيبال وكينيا، وكذلك كجزء من اجلهود اجلاريـة لتعمـيم هنـج اإلدارة القائمـة علـى       

وإضافة إىل ذلك، أُجنزت دراسة موضـوعية بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف                   .النتائج
ألمــم املتحــدة، كمــا أُجنــز أيــضا تقيــيم خــارجي بــرامج امليــاه والــصرف الــصحي التابعــة ملوئــل ا

  . املتحدةترتانيامجهورية  يف “املدن األكثر أمانا”لربنامج 
  

واملؤســسية  تعزيــز املــوارد املاليــة الالزمــة لتحقيــق نتــائج اخلطــة االســتراتيجية         - الد  
  املتوسطة األجل

هـداف احملـددة    األ حتقيـق    أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، سعى موئل األمـم املتحـدة إىل           - ١٠٢
لتعبئة املوارد غري املخصصة واملوارد املخصصة من أجـل التمويـل، وكـذلك حتـسني نـسبة كـل                   

يف ذات األولويـة  االت التركيـز    جملـ صـدت   من املوارد املخصصة واملـوارد غـري املخصـصة الـيت رُ           
  .اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل

، ٢٠٠٩دوالر يف عـام      مليـون    ٢٠ري املخصصة، مت اسـتالم مبلـغ        وبالنسبة لألموال غ   - ١٠٣
 رد املخصـصة، مت اسـتالم مبلـغ       اوبالنـسبة للمـو    . يف املائة من املبلغ املـستهدف      ٩٣وهو ما ميثل    

وبالنـسبة   . يف املائـة مـن املـستهدف       ١٢٧، وهو ما ميثـل      ٢٠٠٩مليون دوالر يف عام      ١٢٦,٢
 يف املائـة مـن كـل مـن املـوارد املخصـصة       ٩٥، جـرى ختـصيص      ٢٠١١-٢٠١٠لفترة الـسنتني    
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يف اخلطـة، مبـا يتجـاوز األهـداف         ذات األولويـة    واملوارد غري املخصصة ألجل جمـاالت التركيـز         
  . يف املائة على التوايل٨٠ و ٦١احملددة لكل منهما بنسبة 

ومت التفاوض بشأن اتفاقات جديدة متعددة السنوات مع حكومـات كـل مـن إسـبانيا                - ١٠٤
والنــــرويج، ووقعــــت لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الــــشمالية يد واململكــــة املتحــــدة والــــسو
 .االتفافات مبا ُيحقـق التزامـات مـن الـشركاء االسـتراتيجيني الرئيـسيني لفتـرة أطـول أمـدا               تلك

عمل شـاملة لتعبئـة املـوارد       وقد مت تطوير قاعدة بيانات عن املشاريع قيد التنفيذ وصيغت خطة            
وإضافة إىل ذلك، جرى عقـد اجتمـاع إفطـار للـشركاء يف التنميـة يف             .٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة

ريو دي جـانريو، وذلـك أثنـاء الـدورة اخلامـسة للمنتـدى احلـضري العـاملي كجـزء مـن جهـود                        
وقد استقطب احلدث أكرب قـدر مـن التمثيـل للبلـدان املاحنـة               .موئل األمم املتحدة لتعبئة املوارد    

  .تملة حيققه موئل األمم املتحدة على اإلطالقالرئيسية والبلدان املاحنة احمل
وأثنـاء الفتـرة املـشمولة بــالتقرير، ُبـدئ يف آليـة جديـدة لتيــسري مزيـد مـن الــشفافية يف          - ١٠٥

مركزيــة يف مــوارد الــصندوق األساســية   واســتتبع هــذا حتقيــق ختــصيص وال  .ختــصيص املــوارد
ليـة أخـرى جديـدة وشـفافة     وقـد وضـعت آ     .للُشعب، وذلك كجزء من عملية تفويض السلطة      

، مـع تـشكيل جلنـة خاصـة ملراجعـة           ٢٠٠٩ديـسمرب   /لتخصيص مـوارد اخلطـة يف كـانون األول        
  .املقترحات القائمة على أساس معايري وضعتها اللجنة التوجيهية املعنية باخلطة

  
  االستنتاجات والتوصيات  -ثامنا   

يف مواجهتـها يف العقـود القليلـة        التحديات اليت تواجهها املـدن اليـوم، والـيت ستـستمر             - ١٠٦
 يف كـثري مـن األحيـان، وتغـري          يوهي تشمل التحضر السريع والفوضـو     . املقبلة متعددة األوجه  

املناخ، واألزمة االقتصادية العاملية والعوملة، وزيادة التفكـك االجتمـاعي وعـدم املـساواة داخـل               
لتغـيري يف حجـم ومـدى تعقيـد         املدينة، والتوسـع اجلغـرايف للمـدن وحتوهلـا إىل مـدن ضـخمة، وا              

  .اإلدارة احلضرية
، ٢٠٢٥وجيب على املدن يف البلدان النامية، حيث سيعيش غالبية الـسكان بعـد عـام                 - ١٠٧

أن تــتعلم وبــشكل متزايــد كيفيــة التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة والتكيــف مــع تغــري    
باملنـاطق  واملرافق الصحية   الشرب  املناخ، ويف نفس الوقت تلبية العجز اخلطري يف إمدادات مياه           

يكون لزامـا عليهــا أن تركـز أكثــر علـى كيفيــة تعزيـز دورهــا بوصـفها حمركــات      ســو. احلـضرية 
إيالء مزيـد مـن االهتمـام للمـشاكل االجتماعيـة القائمـة علـى الفقـر                 وللنمو االقتصادي الوطين    

ــة  إال أن .األحيــاء الفقــريةوجــود واإلقــصاء، الــيت تــربز أوضــح مظاهرهــا يف     اتبــاع هنــج التنمي
املستدامة هو وحده الذي ميكنه معاجلة هذه املشاكل البيئية واالقتصادية واالجتماعية يف وقـت              
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ونظرا ألن التوازن الـسكاين مييـل بـسرعة حنـو املنـاطق احلـضرية، فـإن التنميـة املـستدامة                  . واحد
  .ُتصبح، وعلى حنو متزايد، مرادفا للتحضر املستدام

لعقدين األخريين، سـاهم موئـل األمـم املتحـدة تـدرجييا يف حتـسني البيئـة                 وعلى مدى ا   - ١٠٨
. ٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ٧ سياق الفصل    ويفاملعيشية، متشيا مع جدول أعمال املوئل،       

وقد ركـز هـذا العمـل علـى مـساعدة احلكومـات والـسلطات احملليـة يف تـوفري املـأوى املناسـب                        
ستدامة، مبا يف ذلك التخطيط واإلدارة لالستخدام املـستدام         للجميع؛ وتعزيز التنمية احلضرية امل    

ــاه    ــوفري املتكامــل للمي ــصحية لألراضــي؛ والت ــات و وصــرف الفــضالت،  واملرافــق ال إدارة النفاي
ــصلبة؛  ــز ال ــشرية يف     وتعزي ــستوطنات الب ــز ختطــيط وإدارة امل ــستدامني؛ وتعزي ــل امل ــة والنق الطاق

طة املستدامة يف قطـاع صـناعة البنـاء والتـشييد، مبـا يف              املناطق املعرضة للكوارث؛ وتعزيز األنش    
  .ذلك سن قوانني بناء أكثر مالءمة؛ وتطوير قدرات السلطات احمللية

دور املــدن يف التخفيــف مــن آثــار تغــري املنــاخ والتكيــف املتعلقــة بــفاملــسائل اجلوهريــة  - ١٠٩
، واخلـدمات   باخلـدمات املـزودة   معه، وكذلك يف احلـصول علـى املـساكن املناسـبة، واألراضـي              

سـتجابات الدوليـة    ال، ينبغي أن ُتعاجل وتـدمج يف ا       واملرافق الصحية احلضرية األساسية مثل املياه     
ــامي     ــة احلــضرية املــستدامة أن تتحقــق يف العــامل الن ــة إذا أُريــد ألشــكال التنمي ــة واحمللي  .والوطني

األمـم املتحـدة مـن      ما سبق، فإنه مـن املهـم أن تـدرك الـدول األعـضاء مـا ملوئـل                   ضوء   يفو
خــربات ومــسامهات يف مــؤمتر اســتعراض مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة والتنميــة بعــد 

  .  عاما على انعقاده مبا يف ذلك العمليات التحضريية هلذا املؤمتر٢٠مرور 
ويف السنوات األخرية، سعى موئل األمـم املتحـدة إىل إجيـاد سـبل ملعاجلـة العديـد مـن                     - ١١٠
 املـذكورة أعـاله عـن طريـق حتـسني األحيـاء الفقـرية علـى نطـاق واسـع وابتكـار طـرق                         القضايا

ــة املــستوطنات البــشرية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق الــصندوق االســتئماين     مــشاريع لتمويــل  تنمي
ــرية،      ــاء الفقـ ــق حتـــسني األحيـ ــسداد، ومرفـ ــل األويل الواجـــب الـ ــة للتمويـ ــات التجريبيـ للعمليـ

ويف السنوات القادمة، سيكون مـن اهلـام تعزيـز      . املرافق الصحية والصندوق االستئماين للمياه و   
قاعدة املوارد ملوئل األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق توسـيع قاعـدة املوئـل مـن املـاحنني،               

ولـذلك ينبغـي    .واجلمعيـة العامـة  موئـل األمـم املتحـدة    وذلك متـشيا مـع مقـررات جملـس إدارة          
ها مــن القيــام بــذلك، وغريهــا مــن الكيانــات العامــة تــشجيع احلكومــات الــيت ميكِّنــها وضــع

واخلاصة، على املسامهة يف زيادة رأس مال مؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات                 
زيد من الدعم املايل ورأس املالبشرية، وذلك من أجل متكني موئل األمم املتحدة من تقدمي  

 الفقـرية والعـشوائية وحتـسني أحواهلـا         لبدء التشغيل وذلك لالرتقاء باألحيـاء      نياملال الالزم 
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واملرافـق  واحليلولة دون نشوئها، فـضال عـن االسـتثمار لـصاحل الفقـراء يف إمـدادات امليـاه                   
  . يف املناطق احلضريةالصحية
أن تضطلع احلكومات بعملية إعادة تقييم للتقدم احملرز يف جمال          املهم  وأخريا، من    - ١١١

تنميـة املـستدامة للمـستوطنات البـشرية، فـضال عـن دور             توفري املأوى املناسب للجميع وال    
سـيكون  و .موئل األمم املتحدة، يف ضوء التحديات الناشئة اليت تواجهها املناطق احلـضرية           

) املوئل الثالث(عقد مؤمتر ثالث لألمم املتحدة بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 
  .يف وقته املناسبقد جاء  ٢٠١٦يف عام 

  


