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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١٠٣ من جدول األعمال املؤقت* 

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

االستثنائية اخلامسة والعشرين 
  

ـــم  الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنيــة بــإجراء اســتعراض وتقيي
شــاملني لتنفيــذ نتــــائج مؤمتـــر األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات البشـــرية 
(املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل 

  األمم املتحدة) 
  تقرير األمني العام** 

موجز 
يقدم هذا التقرير عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة ٢٧٥/٥٧ املـؤرخ ٢٠ كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٣، املعنون �الدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة بـإجراء اسـتعراض 
وتقييم شاملني لتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) وتعزيـز 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)�. 
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ويلخـص التقريـر التقـدم الـذي أحرزتـه احلكومـات يف تنفيـذ القـرار، وال ســيما فيمــا 
يتعلـق بتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل. كمـا يشـمل التقريـر التقـدم الـذي حيـرز حاليــا يف بلــوغ 
اهلدف املتمثل يف حتقيـق حتسـن ملمـوس يف حيـاة ١٠٠ مليـون نسـمة علـى األقـل مـن سـكان 
األحياء الفقرية حىت عام ٢٠٢٠، على النحـو الـوارد يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة، 
وكذلـك يف االلتزامـات املقطوعـة يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، مبـا فيـها االلـــتزام 
بتخفيـض نسـبة السـكان، الذيـن ليـس يف وسـعهم الوصـول إىل ميـاه الشـرب املأمونـة أو أـــم 
ال يقدرون على حتمل تكاليفها أو الذين ال حيصلـون علـى املرافـق الصحيـة األساسـية، مبقـدار 

النصف حىت عام ٢٠١٥. 
كمـا يتنـاول التقريـر جوانـب القـرار الـيت تطلـب مـن احلكومــات دعــم موئــل األمــم 
املتحدة يف أعماله لتنفيذ جدول أعمال املوئل يف البلـدان الناميـة، مبـا فيـها أعمـال مثـل إنعـاش 
مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية؛ وجعل الشراكات الدوليـة أكـثر فعاليـة؛ 
واملساعدة يف متكني الشركاء يف جدول أعمال املوئل يف أعماهلم؛ والعمل مع وكـاالت األمـم 
املتحدة الشقيقة بشكل أوثق؛ وتنظيم الوكاالت الدوليـة لرصـد تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل؛ 

ودعم الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وبرنامج إدارة املياه للمدن األفريقية. 
ويقدم يف التقرير عـدد مـن التوصيـات بغيـة تشـجيع احلكومـات علـى مواصلـة تعزيـز 
اإلجراءات لتنفيذ جدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخـرى 

يف األلفية اجلديدة، ولتحقيق األهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليا. 
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مقدمة   أوال -
أجنـز برنـامج األمـم املتحـــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة) يف عــام  - ١
٢٠٠٢ بنجـاح مرحلـة انتقاليـة فـأصبح برناجمـا كـامل األركـــان يعيــد التركــيز علــى �إعــادة 
التعبئـة� االســـتراتيجية جلــدول أعمــال املوئــل علــى شــكل أهــداف حمــددة ضروريــة لبلــوغ 
األهداف ذات الصلة يف إعالن األلفية. وقد مر موئل األمم املتحدة، يف مرحلـة حتـول موجهـة 
وهو اآلن متمركز متاما يف صلب اخلطة اإلمنائية لألمم املتحدة، يكل ومالك للموظفـني أكـثر 
ـــت جلنــة املســتوطنات البشــرية الســابقة يف أول  تشـذيبا وفعاليـة. ويف أيـار/مـايو ٢٠٠٣، التق
اجتماع هلا كمجلس إدارة موئل األمم املتحدة كي تتناول عـددا مـن املسـائل املشـار إليـها يف 

القرار ٢٧٥/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
ويف ذاك القرار، شجعت اجلمعية العامة الدول األعضـاء علـى تعزيـز اآلليـات الوطنيـة  - ٢
وإضفاء الطابع املؤسسي عليها، بوصفها هيئات عريضة القاعدة إلعداد وتنفيـذ خطـط عملـها 
على أساس جدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف 
األلفيـة اجلديـدة. وقـد أكـدت االلتزامـات الـيت قطعتـها احلكومـات علـى نفسـها ـدف حتقيــق 
حتسن ملموس يف حياة ١٠٠ مليون نسـمة علـى األقـل مـن سـاكين األحيـاء الفقـرية حـىت عـام 
٢٠٢٠، وذلك على النحو الوارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة، وكذلـك االلتزامـات 
املقطوعة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة، مبـا فيـها االلـتزام خبفـض نسـبة السـكان غـري 
القادرين على الوصول إىل مياه الشرب املأمونة أو حتمـل تكاليفـها أو الذيـن ال حيصلـون علـى 
املرافق الصحية األساسية. كما حثت احلكومات على تعزيز وتعميم األنشـطة املتعلقـة باملـأوى 
واملستوطنات البشــرية، مبـا يف ذلـك عمليـة وضـع السياسـات علـى مجيـع املسـتويات، يف إطـار 

ختطيطها اإلمنائي. 
كمـا طلبـت اجلمعيـة يف ذاك القـرار مـن موئـل األمـم املتحـدة دعـم البلـدان الناميـــة يف  - ٣
تنفيذ هذه االلتزامات، باختاذ إجراءات، منـها: إنعـاش مؤسسـة املوئـل واملسـتوطنات البشـرية؛ 
وجعل الشراكات الدولية أكثر فعاليـة يف تنفيـذ أهـداف جـدول أعمـال املوئـل؛ واملسـاعدة يف 
متكني الشركاء يف جدول أعمال املوئل يف أعماهلم؛ والعمل بشــكل أوثـق مـع وكـاالت األمـم 
املتحدة الشقيقة؛ وتنظيم الوكاالت الدولية لرصد تنفيذ جدول أعمال املوئل؛ ودعــم الشـراكة 

اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وبرنامج إدارة املياه للمدن األفريقية. 
ويلخـص هـذا التقريـر التقـدم الـذي أحـرزه موئـــل األمــم املتحــدة واحلكومــات منــذ  - ٤
الدورة السابعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة يف جمـاالت القـرار الرئيسـية، كمـا يقـدم عـددا مـن 

التوصيات إىل اجلمعية للنظر فيها يف دورا الثامنة واخلمسني. 
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متويل املستوطنات البشرية   ثانيا -
أكدت اجلمعية العامة يف قرارها ٢٧٥/٥٧ الطلب مـن الـدول األعضـاء بتعزيـز موئـل  - ٥
ـــق  األمـم املتحـدة، وخباصـة مؤسسـة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية بقصـد حتقي
هدفـها العملـي الرئيسـي، علـى النحـو املبـني يف القـرار ٣٣٢٧ (د-٢٩)، املـؤرخ ١٦ كـــانون 
ـــا يف ذلــك مــا يتعلــق  األول/ديسـمرب ١٩٧٤ املتمثـل يف دعـم تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، مب
باملأوى، وما يتصـل بذلـك مـن برامـج تنميـة اهليـاكل األساسـية ومؤسسـات وآليـات التمويـل 
السكين، وال سيما يف البلدان النامية. وما برحت احلكومـات الـيت تقـوم مبتابعـة املؤمتـر الـدويل 
ــــرار اجلمعيـــة العامـــة ٢٠٦/٥٦، املـــؤرخ  لعــام ٢٠٠٢ املعــين بتمويــل التنميــة واســتجابة لق
٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ الذي خيصص قسـما كـامال لتمويـل املسـتوطنات البشـرية، 
تعمل مع موئل األمـم املتحـدة علـى استكشـاف السـبل والوسـائل للمسـاعدة يف تعبئـة املـوارد 
املالية احملليــة مـن أجـل التحضـر املسـتدام، وخباصـة يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر نظمـها 
االقتصاديــة يف مرحلــة انتقاليــة. وقــد أجنــز موئــل األمــم املتحــدة يف األشــهر الســتة املاضيـــة 
استعراضا واسعا للمؤسسة واقترح إنشاء مرفق املأوى العاملي، أو آلية مماثلة، ميكنها أن تصبـح 
إحدى أهم الوسائل يف نضالنا املشترك ملكافحــة الفقـر احلضـري. وقـد أقـرت الـدول األعضـاء 
يف االجتمـاع األخـري لـس اإلدارة برناجمـا فرعيـا جديـدا ملوئـل األمـم املتحـدة يف هـذا اــال، 
سيدعم األنشطة التنفيذيـة وصالـا بأعمـال وضـع املعايـري ملوئـل األمـم املتحـدة علـى مسـتوى 

القطر واملدينة. 
كمــا ســامهت الــدول األعضــاء يف اجللســة التاســعة عشــرة لــس اإلدارة يف تعزيــز  - ٦
ـــا يتضــح مــن مضاعفــة املســامهات املاليــة اإلمجاليــة يف فــترة الســنتني احلاليــة،  املؤسسـة، كم
واستئناف التمويل من قبل بعض الدول األعضاء اليت علقت دعمها بانتظار اإلنعاش وإصـالح 
اإلدارة، وعقـد بعـض الـدول األعضـاء التزامـات متعـددة السـنوات لتمويـل الــربامج األساســية 
للمؤسسة، وإقامة شراكات جديـدة مـع مؤسسـات ماليـة متعـددة األطـراف ومصـارف إمنائيـة 
إقليمية لدعم تنفيذ جدول أعمال املوئل واألهــداف اإلمنائيـة الدوليـة الـواردة يف إعـالن األلفيـة 

وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
وخالل النصف األول من عام ٢٠٠٣، أكد عدد من احلكومات احلاجة إىل دعم مايل  - ٧
متزايد ملوئل األمم املتحدة ميكن التنبؤ به. وكانت أبرز الزيادات يف املسامهات الزيادات املقدمة 
من حكومات السويد والنرويج وهولندا. ونتيجة لذلك، بلغت املسامهات ملوئل األمم املتحـدة، 
العامـة األغـراض واملتوقعـة لعـام ٢٠٠٣ مقـدار ٧,٧ مليـون دوالر أمريكـي حاليـا باملقارنـة مـــع 

٦ ماليني دوالر أمريكي يف عام ٢٠٠٢، وهذا ما يبني زيادة قدرها ٢٨ يف املائة. 



03-439585

A/58/178

وما فتئ موئل األمم املتحدة ينمي تعاونـه مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة حـىت يشـجع  - ٨
دعمـها لتنفيـذ جـدول أعمالـه إىل جـانب اهلـدف اإلمنـائي الـذي تضمنـه إعـالن األمـم املتحــدة 
لأللفية فيما يتعلق بإدخال حتسني كبري على حياة ١٠٠ مليون نسمة على األقـل مـن القـاطنني 
يف األحياء الفقرية حبلول عام ٢٠٢٠. وال تزال الشراكة املتعلقة بتحـالف املـدن والقائمـة بـني 
البنك الدويل وموئـل األمـم املتحـدة، والـيت انضـم إليـها عـدد مـن املـاحنني الثنـائيني فضـال عـن 
مصرف التنمية اآلسيوي يف وقت متأخر، توفر حمفال هاما لتنسيق السياسات العامـة وللتنميـة، 
إىل جـانب توفيــر دعــــم إىل اســتراتيجيات دعـــم املـــدن الفقــرية وبرامــج النهـــوض باألحيــاء 

املعوزة. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، مـا بـرح موئـل األمـم املتحـدة يتعـاون مـع سـائر أجـزاء جمموعــة  - ٩
البنـك الـدويل. وعلـى سـبيل املثـال، وبنـاء علـى التجربــة املتعلقــة بربنــامج إدارة امليــاه للمــدن 
األفريقية، جيري يف الوقت الراهن وضع إطار تعاوين أوسع نطاقـا مـع البنـك الـدويل مـن أجـل 
ـــة علــى  زيـادة الدعـم املوفـر للمـدن األفريقيـة، وتنـاول اهلـدف اإلمنـائي الـوارد يف إعـالن األلفي
صعيد املياه واملرافق الصحية. ويف إطار مسـاندة رئيـس البنـك الـدويل أيضـا، بـدأ موئـل األمـم 
املتحـدة، هـو واملؤسسـة املاليـة الدوليـة، يف استكشـاف طـرق حلفـز رأس مـال القطـاع اخلــاص 
على الدخول يف أعمال النـهوض باألحيـاء الفقـرية وكذلـك يف برامـج بنـاء املـآوى واملقومـات 

ذات التكلفة املنخفضة لصاحل فقراء املدن. 
وبـالنظر إىل الـترابط الواضـح بـني توفـري امليـــاه املأمونــة، واملرافــق الصحيــة، والســكن  - ١٠
الكايف، أدرجت احلكومات املأوى بني األهداف املتعلقة بامليـاه واإلصحـاح والطاقـة والصحـة 
والزراعة والتنــوع البيولوجـي (WEHAB) يف املـادة ١٨ مـن إعـالن جوهانسـربغ ملؤمتـر القمـة 
WE، أنشـأ موئـل  HAB العاملي للتنمية املستدامة. وكجــزء مـن متابعـة مؤمتـر القمـة والتزامـات
األمـم املتحـدة الصنـدوق االسـتئماين للميـاه واإلصحـاح ضمـن مؤسسـة املوئـل واملســـتوطنات 
البشرية، الذي قـدم إليـه فعـال عـدد مـن الـدول األعضـاء مسـامهات كبـرية. والقصـد مـن هـذا 
الصندوق االستئماين هو تسهيل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة واهلـدف املتصـل بذلـك لعـام 
٢٠١٥، كما ُأعيد حتديـده يف مؤمتـر القمـة، املتمثـل يف خفـض نسـبة السـكان الذيـن يعوزهـم 
الوصول املستدام للمياه املأمونة واملرافـق الصحيـة األساسـية مبقـدار النصـف. وسـتوجه أنشـطة 
الصنـدوق االسـتئماين إىل إجيـاد بيئـة مؤاتيـة لالسـتثمار لصـاحل الفقـراء يف جمـال امليـــاه واملرافــق 
الصحيـة يف مـدن البلـدان الناميـة، ممـا يقـــدم وســيلة إلدخــال حتســني ملمــوس علــى تدفقــات 
املساعدة اإلمنائية الرمسية يف القطاع من حيث الكمية والفعالية. كما سـيقدم الصنـدوق الدعـم 
للمدن واتمعات احمللية ذات االلتزامات املعلنة باختاذ مبادرات تعزز االسـتثمار يف جمـال امليـاه 
واملرافـق الصحيـة الـيت تسـتهدف أفقـر الفقـراء علـى وجـه التحديـد. كمـا سـينظر علـــى ســبيل 
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األولويـة يف طلبـات الدعـم املقدمـة مـن أفريقيـا. وسـيوىل أيضـا اعتبـار خـاص للمبـادرات الـــيت 
تستطيع خفض أعباء النساء واألطفال النامجة عـن عـدم حصوهلـم علـى امليـاه املأمونـة واملرافـق 

الصحية الكافية. 
وفيما يتعلق مبصارف التنمية اإلقليمية، توصل موئل األمم املتحدة مؤخـرا إىل مذكـرة  - ١١
تفاهم مع مصرف التنمية اآلسيوي تقضي بأن يوفر املصرف ٥٠٠ مليون دوالر من القـروض 
للبلدان اآلسيوية من أجل االستثمار لصـاحل الفقـراء يف جمـال امليـاه واملرافـق الصحيـة. وكذلـك 
كانت مثة مذكرة تفاهم، يف وقت متأخر، بني موئـل األمـم املتحـدة ومصـرف التنميـة للبلـدان 
ـــاون مســتقبال فيمــا بــني  األمريكيـة، ومـن املتوقـع هلـذه املذكـرة أن تشـكل أساسـا لتعزيـز التع

املنظمتني. 
ــاق  ويف اسـتراتيجية مبتكـرة للشـراكة، تقـوم حكومـة هولنـدا بـدور رائـد بالنسـبة التف - ١٢
الشراكة التابع ملوئل األمم املتحدة الذي يقدم إطارا شـامال موجـها حنـو األهـداف للمشـاركة 
يف التنميـة ويشـجع متويـل املـاحنني املتعـدد السـنوات لألعمـال املتعلقـة مبواضيـع واســتراتيجيات 

ومدخالت خمتارة من برنامج عمل موئل األمم املتحدة لفترة السنتني. 
 

تعزيز الشراكات   ثالثا -
أكـد القـرار ٢٧٥/٥٧ بشـكل خـــاص علــى تعزيــز مجيــع شــراكات جــدول أعمــال  - ١٣
املوئل. فالفقرة ٨ منه تشجع موئـل األمـم املتحـدة علـى مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل 
واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة عـن طريـق تعزيــز 
الشـراكات مـع السـلطات احملليـة، واملنظمـات غـــري احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، والشــركاء 
اآلخرين يف جدول أعمال املوئل، بقصد متكينهم من القيام بدور أكثر فعاليـة يف توفـري املـأوى 

ويف تنمية مستوطنات بشرية مستدامة. 
وقـامت الـدول األعضـاء يف جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة بتنقيـح النظـام الداخلـي  - ١٤
وأوصت اجلمعية العامة باعتمـاده لتمكـني شـركاء موئـل األمـم املتحـدة مـن املشـاركة بشـكل 

فعال. 
وشركاء جدول أعمال املوئل منهمكون يف تنفيذ جدول أعمال املوئل علـى املسـتوى  - ١٥
الوطين واحمللي، على مستوى وضع املعايري واملسـتوى التنفيـذي علـى حـد سـواء. وقـد اشـترك 
الشـركاء بنشـاط يف محـالت موئـل األمـم املتحـدة وبراجمـه ومشـــاريعه، وكذلــك يف األعمــال 
املتصلة باإلعمار بعد الصراع، كما هو احلال يف أفغانستان. وقد غـدت مشـاركة الشـركاء يف 
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تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل باديـة للعيـان بـاطراد منـذ رفـع مسـتوى موئـل األمـم املتحـدة مــن 
مركز إىل برنامج. وفيما يلي أدناه بعض األنشطة اهلامة املضطلع ا يف هذا السياق. 

 
السلطات احمللية   ألف -

مما سهل طلـب احلكومـات تكثيـف عمليـات احلـوار حيـث أمكـن ذلـك بشـأن مجيـع  - ١٦
املسائل املتصلة بالالمركزية الفعالة وتعزيز السلطات احمللية، دعما جلدول أعمال املوئـل ووفقـا 
ألطر العمل والسياسات القانونية لكـل بلـد، كـان مـن خـالل عـدد مـن مشـاريع موئـل األمـم 

املتحدة، والربامج العاملية، واحلمالت العاملية. 
وقد برزت بـني األنشـطة املشـتركة اجلديـدة األعمـال الناجحـة املتعلقـة بالتعـاون فيمـا  - ١٧
بــني املــدن، املضطلــع ــا تلبيــة للقــرار ١٠/١٨ الصــادر عمــا كــان يســمى آنــــذاك بلجنـــة 
املستوطنات البشرية، بالتعاون الوثيق بني موئل األمم املتحدة، واللجنة االستشـارية للسـلطات 
ــــت اللجنـــة  احملليــة، والرابطــات العامليــة للتنســيق بــني املــدن والســلطات احملليــة. وقــد واصل
االستشارية، اليت أنشأا املديرة التنفيذية ملوئـل األمـم املتحـدة يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠، 
عملها كوسيلة إلشراك السلطات احمللية يف أعمال األمم املتحدة، مبا فيـها مؤمتـر القمـة العـاملي 

للتنمية املستدامة.  
ويف الـدورة التاسـعة لـــس اإلدارة، أقــرت الــدول األعضــاء مواصلــة احلــوار بشــأن  - ١٨
الالمركزية وإنشاء فريق استشاري من اخلرباء بشأن الالمركزية لتقـدمي اإلرشـاد واملسـاعدة يف 

هذه العملية. وهذا الفريق متعدد االختصاصات وفيه توازن بني املناطق. 
ومثـة عـدد مـن السـلطات احملليـة يسـاند مباشـرة أنشـــطة موئــل األمــم املتحــدة، علــى  - ١٩
الصعيدين التقين واملايل. ومن أبـرز هـذه السـلطات، بلديـة ديب الـيت تشـارك يف تنظيـم ورعايـة 
اجلائزة الدولية ألفضل املمارسات لتحسني البيئة املعيشية، وبلدية فوكوكا الـيت تدعـم املكتـب 
ـــب  اإلقليمـي ملوئـل األمـم املتحـدة ملنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ؛ وبلديـة ريـو الـيت تسـاند املكت
اإلقليمـي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب؛ وبلديـة برشـلونة الـيت تشـــارك يف تنظيــم 

الدورة الثانية للمحفل احلضري العاملي املزمع عقدها يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤. 
 

املنظمات غري احلكومية/املنظمات املستندة إىل اتمعات احمللية   باء -
ـــع الــدورة التاســعة  اجتـذب منتـدى املنظمـات غـري احلكوميـة الـذي عقـد بـاالقتران م - ٢٠
عشرة لس إدارة موئل األمم املتحدة أكــثر مـن ٥٠٠ مشـترك. وتـدل املشـاركة الكبـرية مـن 
قبل سكان األحياء الشـعبية الفقـرية مـن النسـاء والشـباب الذيـن ال يسـتطيعون التكلـم بلغـات 
األمم املتحدة الرمسية على أن اللغة ليسـت بـالضرورة عائقـا حيـول دون املشـاركة يف األنشـطة 
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املدنية. وهذه املشـاركة مـن قبـل املنظمـات غـري احلكوميـة واملنظمـات املسـتندة إىل اتمعـات 
احملليـة يف جملـس اإلدارة هـو جـزء مـن ترتيـب تعـاوين اسـتراتيجي بـني هـذه املنظمـــات وموئــل 
ـــرارات  األمــم املتحــدة. وباالســتناد إىل االلتزامــات املقطوعــة يف جــدول أعمــال املوئــل والق
الالحقـة لـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة وكذلـــك دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية املعنيــة 
بـإجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية 
(استانبول + ٥ سنوات) تعـزز تيسـري املشـاركة النشـطة مـن قبـل مجيـع أصحـاب املصلحـة يف 

مسائل املستوطنات البشرية. 
وخالل الدورة التاسعة عشرة لس اإلدارة، عقد عدد من املناسبات املوازيـة املنظمـة  - ٢١
من أجل الشباب، من املنظمات احلكومية الدولية بشكل رئيسي. وقام ممثلـو الشـباب مبناقشـة 
مشروع استراتيجية تتعلق بدور الشباب يف تنميـة املسـتوطنات البشـرية ومشـروع قـرار يتعلـق 

بتعزيز مشاركة الشباب يف أعمال موئل األمم املتحدة. 
والتحدي املاثل هو كيفية الربط استراتيجيا بني الشركاء من املنظمات غــري احلكوميـة  - ٢٢
ـــة التنفيذيــة  املشـتركة بشـكل رئيسـي يف أعمـال الدعـوة والشـركاء يف املنظمـات غـري احلكومي
(وخباصة الشركاء مع موئل األمم املتحدة يف الربامج الداخلية). ورغم أن هذه الصــالت باديـة 
للعيان فعال بني خمتلف أنواع الشركاء الذي شاركوا يف منتديات جملس اإلدارة، فهناك متسـع 

كبري للتحسني. 
 

القطاع اخلاص   جيم -
خــالل الــدورة التاســعة عشــرة لــــس اإلدارة، نظـــم اجتمـــاع للمؤسســـة الدوليـــة  - ٢٣
للمعماريني واملصممني واملخططني مـن أجـل املسـؤولية االجتماعيـة، ُأعلـن فيـه ثانيـة أن املـهن 
اليت تتعلق ببناء البيئة، (مهن املعماريني واملهندسني واملصممـني واملخططـني)، هلـا دور رئيسـي 
قوي تؤديه، بالنظر إىل أن مدخالا يف األطر احلضرية وغريها تؤثر يف العالقـات االجتماعيـة، 
الـيت تؤثـــر بدورهــا يف جــودة الوجــود اإلنســاين. إذ مــا بــرح املمتــهنون العــاملون يف تنميــة 
املستوطنات البشرية شركاء منذ زمن طويل مع موئل األمم املتحدة، ويقوم الكثـري منـهم اآلن 
بأدوار رائدة على مجيـع املسـتويات، كدعـاة جلـدول أعمـال املوئـل وغـريه مـن واليـات األمـم 

املتحدة ذات الصلة. 
ويف أوائـل عـام ٢٠٠٣، ويف شـراكة رائـدة مـع القطـاع اخلـــاص، وقــع موئــل األمــم  - ٢٤
املتحدة اتفاقا مع معهد حبوث العلوم البيئية، يقوم املعهد مبوجبه بتزويد ما يربو علـى ٠٠٠ ١ 
مدينة يف البلدان النامية بربامج حاسوبية كاملة لنظم املعلومـات اجلغرافيـة مـع التدريـب الـالزم 
لذلك، دون أن تتحمل املدن أو األمم املتحدة أية تكاليف. وهـذا الربنـامج هـو لدعـم املرصـد 
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احلضري العاملي التـابع ملوئـل األمـم املتحـدة، املخصـص ملسـاعدة الـدول األعضـاء والسـلطات 
احمللية يف رصد ما حترزه من تقــدم يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل. وسيسـفر هـذا عـن توسـيع 

تعاون موئل األمم املتحدة مع الشركاء يف جدول أعمال املوئل على مجيع املستويات. 
 

الربملانيون   دال -
للربملـانيني دور هـام بوجـه خـاص يقومـون بـه يف تنفيـذ جـدول أعمـــال املوئــل. فمــن  - ٢٥
خالل العمليات التشريعية الوطنيـة، ميكنـهم تسـهيل اإلجـراءات املطلـوب اختاذهـا يف كـل مـن 
فقرات منطوق القـرار ٢٧٥/٥٧ الـيت تشـري إىل الـدول األعضـاء. وقـد اعتمـد املنتـدى العـاملي 
ــايو  الرابـع للربملـانيني املتعلـق بـاملوئل، الـذي عقـد يف برلـني يف الفـترة مـن ١٢ حـىت ١٤ أيـار/م
٢٠٠٣، إعالن برلني، الذي يهيب باحلكومات، يف مجلة أمور، أن تزيد الدعم املايل من أجـل 
حتقيق اهلدف اإلمنائي الوارد يف إعالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة والداعـي إىل حتسـني حيـاة 
١٠٠ مليون نسمة مــن قـاطين األحيـاء الفقـرية حـىت عـام ٢٠٢٠، والـذي يـهيب باحلكومـات 
أيضا أن تضمن توفري املوارد املالية ملوئل األمم املتحـدة بشـكل ميكـن التنبـؤ بـه، وذلـك لتعزيـز 

أعماله املتعلقة بالتخفيف من الفقر. 
 

املنتدى احلضري العاملي   هاء -
يف أيــار/مــايو ٢٠٠٣، أكــد جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة موقفــه الداعــــي إىل  - ٢٦
االنفتاح بقدر اإلمكان بالنسبة حلضور جلسـات املنتـدى احلضـري العـاملي، لضمـان املشـاركة 
الكاملة ليس من قبل احلكومات الوطنية فحسـب بـل أيضـا مـن قبـل السـلطات احملليـة وغريهـا 
من الشركاء يف جدول أعمال املوئل يف حتديد املسائل اجلديـدة، ومشـاطرة الـدروس املكتسـبة 
ـــة تيســري التبــادل األمثــل يف اخلــربات والتقــدم  وأفضـل املمارسـات والسياسـات الصاحلـة، بغي
ـــال املــأوى والتحضــر  باملعـارف اجلماعيـة بـني احلكومـات و املـدن وشـركائها اإلمنـائيني يف جم

املستدام. 
كما الحظ جملس اإلدارة مع التقدير الدعوة اليت وجهها رئيس وزراء كنـدا للمنتـدى  - ٢٧
احلضـري العـاملي لعقـد دورتـه الثالثـة يف فـانكوفر يف عـام ٢٠٠٦. وسـتعقد الـــدورة الثانيــة يف 

برشلونة يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤. 
 

التنسيق بني اهليئات والوكاالت واملنظمات الدولية   رابعا -
ـــــاون  تشـــري الفقـــرات ٧ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ مـــن القـــرار ٢٧٥/٥٧ إىل التع - ٢٨
والتنسيق بني موئل األمم املتحدة والكيانات الدولية األخرى، مبا فيها حتـالف املـدن، وبرنـامج 
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األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، والشـــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة 
أفريقيا، وكذلك نظام مدير املــهام التـابع جلـدول أعمـال املوئـل. ويـرد أدنـاه بعـض التطـورات 

الرئيسية يف هذا الشأن. 
 

حتالف املدن   ألف -
مـا بـرح موئـل األمـم املتحـدة يعمـل علـــى تعزيــز حتــالف املــدن مبدخــالت يف مــالك  - ٢٩
املوظفني والتعاون يف وضع الربامج واملشـاريع. وقـد أثـر موئـل األمـم املتحـدة، بوصفـه عضـوا 
مؤسســـا يف حتـــالف املـــدن، يف أعمـــال هـــذا األخـــري املتعلقـــة بـــإعداد املبـــادئ التوجيهيـــــة 
واالستراتيجيات املتصلة باستراتيجية تنمية املدن. وينظر موئل األمم املتحدة إىل اسـتراتيجيات 
تنمية املدن كنهج للحـد مـن الفقـر احلضـري ميكنـه اإلسـهام يف إطـار العمـل الشـامل للجـهود 
الوطنيـة املتعلقـة بورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر. وكنتيجـة جلـهود موئـل األمـم املتحــدة، 
ـــم  حـدد حتـالف املـدن اآلن اسـتراتيجية تنميـة املـدن كخطـة عمـل للنمـو املنصـف يف املـدن، يت

وضعها واالستمرار فيها عن طريق املشاركة، لتحسني نوعية احلياة بنسبة جلميع املواطنني. 
كما ُأقر اآلن ج املشاركة بالنسبة ملشاورات املدن من أجل إعداد اسـتراتيجية تنميـة  - ٣٠
املدن. إذ تنص املبادئ التوجيهية على أن أهداف استراتيجية تنمية املدن تتضمن رؤيـة مجاعيـة 
للمـدن وخطـة عمـل ترمـي إىل حتسـني احلكـم واإلدارة احلضريـني، وزيـــادة االســتثمار بقصــد 
توسيع العمالة واخلدمات، واحلد من الفقر احلضري بشكل منظـم مسـتدام. وينظـر إىل برامـج 
النـهوض باألحيـاء الفقـرية واسـتراتيجيات تنميـة املـدن علـى أـا أنشـطة تكميليـة تنسـجم مـــع 
محـالت موئـل األمـم املتحـدة بشـأن ضمـان احليـازة واحلكـم الصـاحل. وقـد دعـم حتـالف املــدن 
أنشطة املتابعة هلذه احلمالت بغيـة إعـداد اسـتراتيجيات مشـاركة لصـاحل الفقـراء. ومـن خـالل 
برنامج اإلدارة احلضرية، ُأجنزت سبع عمليات السـتراتيجية تنميـة املـدن، كمـا أعـدت دراسـة 

جامعة للدروس املستفادة. 
 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   باء -
وقّع موئل األمم املتحدة مؤخرا مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وبـدأ  - ٣١
فعـال بإنشـاء منـاصب مـدراء برامـج املوئـل كمراكـز تنسـيقية يف مكـاتب قطريـة خمتـــارة تابعــة 
لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي. ومـن شـأن هـذا أن يسـاعد نظـام املنسـقني املقيمـني يف توفـــري 
اخلربة الوطنية والدولية لعناصر التقييم القطري املشترك وإطار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة 

اإلمنائية، املتعلقة باملأوى واملستوطنات البشرية املستدامة والفقر احلضري. 
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ومن شأن هذا أن يسهل أيضا توفري الدعم من قبـل مجيـع األعضـاء يف منظومـة األمـم  - ٣٢
املتحدة للمراصد والشبكات ومؤسسات بناء القدرات احلضريـة، اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة، 

على الصعيد القطري. 
 

برنامج األمم املتحدة للبيئة   جيم -
التعاون بني موئل األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة هـو بنـد دائـم يف جـدول  - ٣٣
أعمال جملس اإلدارة. وهذا التعاون مستمر يف أربعة جمـاالت مواضيعيـة مقـررة سـابقا وضمـن 
جهود األمم املتحدة على نطاق املنظومة. فقـد تواصـل التعـاون بشـأن امللفـات البيئيـة للمـدن، 
وعروض عن ختطيط وإدارة البيئة احلضرية، العريضي القاعدة، ووضـع للمعايـري بشـأن املبـادئ 
التوجيهيـة والوسـائل، وجـهود مشـتركة بشـأن تكنولوجيـا املسـتوطنات البشـرية السـليمة بيئيــا 
مبوجب الربنامج املشترك للمدن املستدامة. كمـا تعـاون الربناجمـان يف وضـع السياسـة اجلديـدة 
للبيئة احلضرية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، بشأن إدارة الكوارث، وبشـأن فرقـة العمـل 
املشـتركة بـني برنـامج األمـــم املتحــدة للبيئــة ومركــز املســتوطنات البشــرية (املوئــل) واملعنيــة 
بالبلقان، وبرنامج إدارة املياه للمدن األفريقية، وإاء استعمال البـرتين احلـاوي علـى الرصـاص 
يف أفريقيا بالتدريج. وقد أصبح هنـاك اآلن تنسـيق علـى نطـاق املنظومـة بشـأن مسـائل التنميـة 
املستدامة ضمن أطر فريق اإلدارة البيئية، والشراكة اجلديدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، واملنتـدى 

احلضري العاملي، واملتابعة ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
 

إدارة املياه من أجل املدن األفريقية والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا   دال -
علـى ضــوء أنشــطة الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا يف جمموعــات امليــاه  - ٣٤
ـــى طلــب احلكومــات بصياغــة  واهليـاكل األساسـية، يقـوم موئـل األمـم املتحـدة حاليـا بنـاء عل
املرحلـة الثانيـة مـن برنـامج إدارة امليـاه للمـدن األفريقيـة، الـذي سـيكون أول نشـاط ميـول مــن 
الصندوق االستئماين للمياه واملرافق الصحية. وستستمر أنشطة املرحلـة الثانيـة يف تعزيـز زيـادة 
االستثمار يف املدن السبع املشـتركة فعـال لكنـها ستشـمل أيضـا األهـداف اإلضافيـة املتمثلـة يف 
تعزيز حتسني املرافق الصحية وتعزيز هياكل احلكـم لصـاحل الفقـراء. ومـن املتوقـع أن تنضـم إىل 
الربنـامج مخـس مـدن إضافيـة وأن تسـتخدم القـدرة الـــيت مت بناؤهــا يف املنطقــة خــالل املرحلــة 
األوىل يف حتديد وتطوير خطط العمل على مسـتوى املـدن مـن أجـل املـدن اإلضافيـة. وسـتقام 
شراكات مع اجلهات املاحنة املتعـددة األطـراف والثنائيـة وفـق خطـوط مماثلـة خلطـوط الربنـامج 
الشـقيق يف آسـيا، حيـث وقّـع موئـل األمـم املتحـدة مذكـرة تفـاهم رمسيـة مـع مصـرف التنميــة 
اآلسيوي بقصد املتابعة السريعة لالسـتثمارات يف قطـاع امليـاه واملرافـق الصحيـة. وسـيتم إيفـاد 
بعثات ميدانية من أجل وضع الربامج لكل من املـدن املشـتركة حديثـا واملـدن املشـتركة سـابقا 



1203-43958

A/58/178

يف أواخر عام ٢٠٠٣. ومن شأن املبـادرة املشـتركة بـني موئـل األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل 
بشأن إدارة املياه احلضرية لصاحل الفقراء وضع إطار عمل إلشراك أفقر الفقراء يف عمليـة صنـع 
القـرارات املتعلقـة بتوفـري امليـاه واملرافـق الصحيـة، كمـا سـتكون إحـــدى العنــاصر الرئيســية يف 
املرحلة الثانية من برنامج إدارة املياه للمدن األفريقية. وسيتم انتقاء املدن اجلديـدة علـى أسـاس 

اعتبارات احلفاظ على توازن إقليمي جيد وتوفر الدعم املقابل من املدن املشتركة. 
 

نظام مدير املهام التابع جلدول أعمال املوئل   هاء -
دعـا الـــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف الفقــرة ٣ مــن قــراره ٣٨/٢٠٠٢ املــؤرخ  - ٣٥
٢٦ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، واملعنـون �التنفيـذ املنسـق جلـدول أعمـال املوئـل�، املديـرة التنفيذيـــة 
ملوئل األمم املتحدة إىل، �العمل على إقامة … نظام مدير املهام جلدول أعمــال املوئـل كجـهد 
تعاوين يؤدي إىل إتاحـة رصـد أفضـل وتعزيـز متبـادل لإلجـراءات املتخـذة مـن قبـل الوكـاالت 
الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمـال املوئـل�. وقـد قـررت جلنـة التنميـة املسـتدامة يف دورـا يف 
نيسان/أبريل ٢٠٠٣، أن تركز على املياه واملرافق الصحيـة واملسـتوطنات البشـرية يف دورتيـها 
لعامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ كجزء من االسـتعراض ملتابعـة وتنفيـذ التزامـات مؤمتـر القمـة العـاملي 
للتنمية املستدامة وخطته التنفيذية. وقـد ُأسـند ملوئـل األمـم املتحـدة مسـؤولية مديـر املـهام مـن 
أجل صياغة ورقة النطاق املتعلقة باملستوطنات البشـرية واملقـرر تقدميـها إىل اللجنـة، وسيسـهم 
يف الورقـات املتعلقـة بامليـاه واملرافـق الصحيـة، بـالنظر إىل الـترابط الواضـح بـني مسـائل التنميـــة 

املستدامة الثالث هذه يف عامل آخذ يف العوملة. 
وقـد شـرع موئـل األمـم املتحـدة يف تنفيـذ عنـاصر نظـام مديـر املـهام بـــالطرق التاليــة:  - ٣٦
(أ) إقامة شراكة بني موئل األمم املتحدة والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة مـن أجـل رصـد 
وتنفيـذ التدابـري املتخـذة لتحقيـق اهلـدف ١١ مـن األهـداف اإلمنائيـــة إلعــالن األلفيــة، املتعلــق 
بالنــهوض باألحيــاء الفقــرية (انظــر A/56/326، املرفــق)؛ (ب) وإقامــة شــراكات يف ائتـــالف 
التحضر املستدام ترمي إىل تنفيذ إعالن وخطة عمل جوهانسربغ؛ (ج) وإقامـة شـراكة لتنميـة 
القدرات احمللية، معدة لتعزيـز التالحـم والكفـاءة اجلماعيـة جلعـل الدعـم الـدويل متاحـا لتطويـر 
القـدرات احملليـة مـن أجـل التحضـر املسـتدام؛ (د) وتنفيـذ ورصـد الشـراكات املقامـــة يف إطــار 
الـربامج العامليـة ملوئـل األمـم املتحـدة واحلملتـني العـامليتني املتعلقتـني بـاحلكم احلضـــري الصــاحل 

وضمان احليازة. 
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وضع السياسات   خامسا -
الـدول األعضـاء هـي بصـــدد زيــادة اجلــهود إلضفــاء الطــابع املؤسســي علــى عمليــة  - ٣٧
اإلجراءات التخطيطية، ورصد التقدم احملرز يف جمال تنمية املسـتوطنات البشـرية واإلبـالغ عنـه 
(انظـر القـرار ٢٧٥/٥٧، الفقرتـان ٣ و ١١). وكجـــزء مــن دوره العــاملي يف جمــال الدعــوة، 
وبـاالقتران مـع دعمـه للحكومـات والشـركاء يف جـدول أعمـال املوئـل يف اســـتعراضهم تنفيــذ 
جدول أعمال املوئل، يكرس موئل األمـم املتحـدة املزيـد مـن االهتمـام واملـوارد إلدارة معارفـه 
ومسؤولياته اإلبالغية. واهلدف هـو جعـل موئـل األمـم املتحـدة حمـورا للمعرفـة بالنسـبة لوضـع 
السياسات وذلك عن طريق تعزيز قدراته على الرصد والتحليل وعن طريــق التواصـل الشـبكي 
مـع جمموعـة كبـرية مـن املؤسسـات الشـريكة. ومـا برحـت احلكومـات وموئـل األمـم املتحـــدة 
والشـركاء اآلخـرون يف جـدول أعمـال املوئـل يدعمـون إنشـاء مراصـد حضريـة وطنيـة وحمليــة 
بقصد رصد األحوال واالجتاهات احمللية، ومتابعة التقدم احملرز يف تنفيذ جـدول أعمـال املوئـل، 
ــة  وتوفـري املشـورة املوضوعيـة املتعلقـة بالسياسـات ألصحـاب املصلحـة يف جمـال التنميـة احلضري
ـــى املســتوى  املسـتدامة واحلـد مـن الفقـر احلضـري. وتشـمل هـذه األنشـطة اختـاذ إجـراءات عل
ـــراءات علــى املســتوى  العـاملي، مثـل مجـع املعلومـات، وحتليـل البيانـات، واإلبـالغ، واختـاذ إج
احمللي، تتعلق بالتدريب وبناء القدرات لدعم إنشـاء وعمـل املراصـد احلضريـة الوطنيـة واحملليـة. 
وجتمـع املراصـد معلومـات عـن املسـائل احلضريـة وتقيمـها وحتللـها، وتنصـح السـلطات احملليـــة 
واملركزية بشأن وضـع السياسـات. واملهمـة اجلديـدة يف هـذا اـال هـي إجيـاد ونشـر الوسـائل 
لرصد التقدم حنو اهلدف املتصل باألحياء الفقرية والوارد يف إعالن األلفية. واملبادئ التوجيهيـة 
اليت نشرت مؤخرا بشأن استخدام املؤشرات لرصد األحياء الفقرية هي إحدى هذه الوسائل. 

 
توصيات   سادسا -

تشجع احلكومات اليت يف وضع يسمح هلـا بذلـك علـى زيـادة العنصـر غـري املخصـص  - ٣٨
من مسامهاا بقصـد إجيـاد وضمـان القـدرة لـدى مؤسسـة املوئـل واملسـتوطنات البشـرية علـى 
البقاء يف دورها اجلديد املعزز. كما تشجع أيضا على استعراض اتفـاق الشـراكة املبتكـر ملوئـل 
األمم املتحدة (انظر الفقرة ١٢ أعاله)، لكي تبت يف كيفية مالءمته لـربامج املسـاعدة اإلمنائيـة 

القطرية حبيث يتسىن هلا دعم أعمال موئل األمم املتحدة. 
ويطلب من احلكومات أيضـا إدراج مسـألة املسـتوطنات البشـرية يف خطـط سياسـاا  - ٣٩
اإلمنائية الوطنية، وكذلك يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وورقات اسـتراتيجية 

احلد من الفقر، واخلطط األخرى ذات الصلة باألنشطة اإلمنائية. 
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كما تشجع احلكومات على أن تيسر إقامة الشراكات على الصعيدين الوطين واحمللـي  - ٤٠
مـع منظمـات اتمـع املـدين والشـباب وأصحـاب املـهن والســـلطات احملليــة وقطــاع األعمــال 
التجارية يف جمال تنفيذ جدول أعمال املوئل واملقاصد ذات الصلة لألهداف اإلمنائيـة املذكـورة 

يف إعالن األلفية. 
وتشـجع احلكومـات القـادرة علـى ذلـك علـى إنشـاء مراصـد حضريـة وطنيـة وتيســـري  - ٤١
ختصيـص املراصـد احلضريـــة احملليــة لغــرض توليــد ومجــع وتنظيــم وحتليــل املعلومــات املتعلقــة 
بـاألحوال واالجتاهـات احلضريـة كأسـاس هــام لوضــع السياســات اإلمنائيــة احلضريــة الوطنيــة 

واحمللية، واإلبالغ عن هذه املعلومات. 
وتشجع احلكومات على رعاية أو، خبالف ذلك، تيسري مشاركة املمثلني عن الفقـراء  - ٤٢
والضعفـــاء يف املنتـــدى احلضـــري العـــاملي الثـــــاين، املقــــرر عقــــده يف برشــــلونة يف أيلــــول/ 

سبتمرب ٢٠٠٤. 
 


