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 الدورة التاسعة واخلمسون
 * من جدول األعمال املؤقت٨٨البند 

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات       
ودورة اجلمعيــــة العامــــة ) املوئــــل الثــــاين(البشــــرية 

   االستثنائية اخلامسة والعشرين
املوئــل (شــرية تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين للمســتوطنات الب   

 وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية) الثاين
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
واصــلت احلكومــات زيــادة الــدعم الــذي تقدمــه إىل موئــل األمــم املتحــدة ومؤسســة     

ــامج      ــتقين الــذي أنشــئ يف إطــار الربن املســتوطنات البشــرية والصــندوق االســتئماين للتعــاون ال
وقـد جـرى تعزيـز املرصـد احلضـري العـاملي            .  البشرية للشعب الفلسطيين   مستوطناتللاخلاص  

بوصـفه شـبكة تعلـم    ) موئـل األمـم املتحـدة   (التابع لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية   
ورصد عاملية استجابة للمبادرات الوطنيـة واحملليـة القائمـة علـى الطلـب بغيـة مسـاعدة البلـدان                    

وواصـل موئـل    . ؤشرات احلضـرية والبيانـات اإلحصـائية وحتليلـها واسـتعماهلا          واملدن يف مجع امل   
 املتحـدة مـع النسـاء والشـباب     األمـم  املتحدة تعزيز تعاونه جبميع أشـكاله ضـمن منظومـة       األمم

 يف مـا يضـطلع بـه مـن أنشـطة            اآلخـرين والسلطات احمللية ومجيع شركاء جدول أعمال املوئـل         
ة املسـتدامة للمسـتوطنات البشـرية والتخفيـف مـن وطـأة الكـوارث               تتعلق بتوفري املأوى والتنمي   

 .واإلنعاش
 
 

 * A/59/150. 
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وسامهت أنشطة موئل األمم املتحـدة والبنـك الـدويل مسـامهة كـبرية يف إطـار مبـادرة                    
 حتسـني التعـاون بـني املنظمـتني واألعضـاء اآلخـرين يف التحـالف، كمـا أهنـا                    بغيـة حتالف املـدن    

وقـد  . ضـرية واألحيـاء الفقـرية يف جـدول األعمـال الـدويل            أدرجت مسألة الفقر يف املنـاطق احل      
أدرج عــدد مــن احلكومــات مســأليت تــوفري املــأوى والتحضــر يف اســتراتيجياته الوطنيــة غــري أن  
الصلة بني السياسات احلضـرية املسـتدامة واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر مـا زالـت حتتـاج إىل                      

 .وخيلص التقرير إىل جمموعة من التوصيات. توضيح وتعزيز يف العديد من البلدان النامية
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 مقدمة -أوال  
، ٢٠٠٣ديسـمرب   / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٢٦ُيقدم هذا التقرير عمال بالقرار       - ١

وتعزيـز برنـامج    ) املوئـل الثـاين   (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        ”املعنون  
 .“)موئل األمم املتحدة (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 
التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية                -ثانيا  

 )املوئل الثاين(
 

 التمويل -ألف  
-٢٠٠٢كانت ردود احلكومات علـى طلـب زيـادة املسـامهات خـالل فتـرة السـنتني                   - ٢

قدمـة مـن احلكومـات ألغـراض عامـة      وزادت املبـالغ امل .  حد بعيد يف جمملها    إىل إجيابية   ٢٠٠٣
، ٢٠٠٣ ماليني دوالر أمريكـي يف عـام         ٨,٣ إىل   ٢٠٠٢ ماليني دوالر أمريكي يف عام       ٦من  

يف حني ارتفعت املسامهات املقدمة من احلكومات واجلهـات املاحنـة األخـرى ألغـراض خاصـة                 
 عــام   ماليــني دوالر أمريكــي يف ٣٧,٨ إىل ٢٠٠٢ أمريكــي يف عــام  ا مليــون دوالر٣٠مــن 

 خاصـة تظـل أعلـى    ضألغـرا أما الشاغل األساسي فيتمثل يف كون املسامهات املقدمة  . ٢٠٠٣
 الـذي جيعـل مـن الصـعب علـى موئـل األمـم               األمر عامة،   ضألغرابكثري من املسامهات املقدمة     

 .املتحدة التخطيط اللتزاماته املالية وتنفيذ برنامج عمله حول أهداف ذات تركيز استراتيجي
 عامـة تـأيت مـن أربعـة         ضألغـرا  يف املائـة مـن املسـامهات املقدمـة           ٦٠ا ألن نسـبة     ونظر - ٣

وناشـدت املـديرة التنفيذيـة الـدول        . بلدان، فقد بدأت محلة قوية لتوسيع نطـاق قاعـدة املـاحنني           
وهنـاك  . األعضاء توفري متويـل متعـدد السـنوات ليتسـىن إجيـاد دعـم أكثـر فعاليـة لتنفيـذ الـربامج             

 ماليـني   ١٠ مليون دوالر كندي من كندا ومبلـغ         ١٥التعهد بالتزامات مببلغ    إشارات واعدة، ب  
كرونر نروجيـي مـن النـرويج إىل الصـندوق االسـتئماين للميـاه واملرافـق الصـحية لـدعم البلـدان                      

). ١١ و   ١٠الغايتـان املسـتهدفتان     ( مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          ٧النامية يف حتقيـق اهلـدف       
 ٢٠٠٣مـارس  /املتحدة ومصرف التنمية اآلسيوي مذكرة تفـاهم يف آذار  موئل األمم وقّعكما  

 ماليـني دوالر أمريكـي يف   ١٠يشترك مبوجبها موئـل األمـم املتحـدة واملصـرف يف تقـدمي مبلـغ         
 مليـون دوالر أمريكـي   ٥٠٠شكل منح لبناء القدرات لفائدة املدن اآلسيوية، يليـه تقـدمي مبلـغ       

لفقراء يف جمال املياه واملرافق الصحية من خـالل برنـامج     يف شكل قروض لالستثمارات لصاحل ا     
كما يقـوم موئـل األمـم املتحـدة بتطـوير مرفـق لتحسـني أحـوال                 . املياه من أجل املدن اآلسيوية    

ــرية         ــاء الفق ــن أجــل حتســني أحــوال األحي ــوال م ــة مبتكــرة جلمــع األم ــرية كطريق ــاء الفق األحي
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، ويف الوقـت نفسـه، تعزيـز املوئـل ومؤسسـة            واألنشطة األخرى اخلاصـة باملسـتوطنات البشـرية       
 .املستوطنات البشرية

ــرار  - ٤ ــؤرخ ٢٠٠٣/٦٢ويف الق ــوز٢٥ امل ــه / مت ــس االقتصــادي   ٢٠٠٣يولي  رحــب اجملل
 وأيد فيه اجمللـس     )١( الذي أصدره جملس إدارة موئل األمم املتحدة       ١٩/١٨واالجتماعي بالقرار   

عب الفلســطيين والصــندوق االســتئماين   إنشــاء الربنــامج اخلــاص للمســتوطنات البشــرية للشــ     
وحــث اجمللــس أيضــا جمتمــع .  ماليــني دوالر لفتــرة أوليــة مــدهتا ســنتان ٥للتعــاون الــتقين مببلــغ 

اجلهــات املاحنــة الدوليــة ومجيــع املؤسســات املاليــة علــى دعــم موئــل األمــم املتحــدة يف التعبئــة     
وتـوىل منسـق الربنـامج      .  وتشـغيلهما  املباشرة للموارد املالية يف سبيل إنشاء الربنامج والصندوق       

مـارس  /آذار(، وباشر تنفيـذ الربنـامج مبرحلـة تعريـف الربنـامج             ٢٠٠٤مارس  / آذار ١مهامه يف   
، األمر الذي استلزم إجـراء مشـاورات مـع السـلطة            )٢٠٠٤ديسمرب  / إىل كانون األول   ٢٠٠٤

ومجـع األمـوال مـن    الفلسطينية واجلهـات املاحنـة الثنائيـة ومشـاورات مشـتركة بـني الوكـاالت،             
ــة وصــياغة عناصــر         ــة يف األراضــي الفلســطينية احملتل ــيم األحــوال القائم أجــل الصــندوق، وتقي

 اآلن خطوات لتعيني املستشارين التقنيني يف القـدس ومـدير برنـامج املوئـل يف                وتتخذ. الربنامج
ملقدمـة  وحصـل الصـندوق حـىت اآلن علـى املسـامهات ا           . غزة ملساعدة املنسق يف تنفيذ الربنامج     

 ). دوالر٢٧٥ ٠٠٠(والسويد )  دوالر٥٠٠ ٠٠٠(من الواليات املتحدة األمريكية 
ــز وحتســني اخلــدمات        - ٥ ــة إىل مواصــلة تعزي ــود الرامي ــار اجله ــة، ويف إط ــوة مؤقت وكخط

 وظيفـة   ١٧الضرورية اليت يقدمها مكتب األمـم املتحـدة يف نـريويب، طلـب األمـني العـام تـوفري                    
، وقـد  ) مـن الوظـائف احملليـة    ١١ منـها مـن الفئـة الفنيـة و           ٦(نيـة العاديـة     جديدة ممولة مـن امليزا    

ومتت املوافقة كـذلك علـى وظيفـتني جديـدتني          . وافقت اجلمعية العامة الحقا على هذا الطلب      
 .ملوئل األمم املتحدة ممولتني من امليزانية العادية

 
 الرصد والتقييم -باء  

لـدعم الفـين للحكومـات لتأسـيس مراصـد حضـرية            يواصل موئل األمم املتحدة تـوفري ا       - ٦
ومـن مث فقـد، جـرى    . حملية ووطنية وإقليمية لدعم تطوير السياسات اخلاصة باملنـاطق احلضـرية        

تعزيز املرصد احلضري العـاملي التـابع ملوئـل األمـم املتحـدة بوصـفه شـبكة تعلـم ورصـد عامليـة،                 
واحملليـة القائمـة علـى الطلـب بغيـة          تضم مـوظفني قـادرين علـى االسـتجابة للمبـادرات الوطنيـة              

مساعدة البلدان واملـدن علـى مجـع املؤشـرات اخلاصـة باملنـاطق احلضـرية والبيانـات اإلحصـائية                    
ــها واســتعماهلا ــة الســتعمال بيانــات املؤشــرات    . وحتليل ــاء القــدرات احمللي وتتضــمن األنشــطة بن

__________ 
 . املرفق األول(A/58/8) ٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١( 
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لتخطيط املدن، وإدارهتـا وصـنع      اخلاصة باملناطق احلضرية وتكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية        
 .القرار واحلكم القائم على املشاركة

وتأسســت شــراكات اســتراتيجية للرصــد والتقيــيم بغيــة حتقيــق اســتدامة هلــذا املنــهج،     - ٧
داخليــا مــع برنــامج اإلدارة احلضــرية، وبرنــامج املــدن املســتدامة وبــرامج امليــاه مــن أجــل املــدن  

ــا مــع    ــة واآلســيوية، وخارجي ــامج األمــم املتحــدة    األفريقي ــدويل وبرن ــدن، والبنــك ال حتــالف امل
 .اإلمنائي ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

ويسعى موئل األمم املتحدة إىل تقدمي املساعدة الفنيـة للحكومـات علـى ثـالث حمـاور                  - ٨
 :رئيسية

 يف إجـراء    يدعم املرصد احلضري العاملي السلطات احمللية وأصـحاب املصـلحة          )أ( 
دراســات استقصــائية عــن الفــوارق يف املنــاطق احلضــرية ومجــع املؤشــرات احلضــرية وفقــا لعينــة 

وجيـري توسـيع نطـاق هـذه الدراسـات          ).  مدينـة يف العـامل     ٣٥٠جمموعة مـن    (شاملة من املدن    
اإليـدز والعنـف    /من قبيل فريوس نقـص املناعـة البشـرية        (ليشمل أي مواضيع خاصة هتم اجملتمع       

 ؛) وما إليهمااملرتيل
برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، والبنـك        (يعمل موئل األمم املتحدة وشركاؤه       )ب( 

) الدويل، وإدارة التنمية الدولية، وحتالف املدن والوكاالت املتعددة األطراف والثنائيـة األخـرى            
ملــدن وهــي ترمــي إىل تعزيــز وضــع نظــم رصــد األداء يف ا. علــى تنفيــذ مشــاريع التعــاون الــتقين

كأســاس للمشــاورات حــول شــؤون املــدن ) اســتنادا إىل مــزيج مــن املؤشــرات العامليــة واحملليــة(
 وإصالح البلديات وبرامج االستثمار اخلاصة باملاحنني الدوليني؛

حيثما ترد طلبات حمـددة مـن املـدن وأصـحاب املصـاحل علـى الصـعيد الـوطين                  )ج( 
وهتـدف اجلهـود إىل وضـع نظـم مؤشـرات      . إلنشاء وتعزيز مراصد حضـرية ونظـم رصـد حمليـة      

 واألهداف اإلمنائية لأللفية واألهـداف اإلمنائيـة   )٢(وتنفيذها من أجل رصد جدول أعمال املوئل 
 .الوطنية واحمللية

صــد حضــرية عاملــة وطنيــا وحمليــا، وإنشــاء نظــم رصــد   اوتتضــمن النتــائج املتوقعــة مر - ٩
وجيـري االضـطالع    . دن وبلـدان خمتـارة    حضرية وعمليات ختطيط قائمـة علـى املعلومـات يف مـ           

ــة         ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــا وكال ــيت جتريه ــار الدراســات االستقصــائية ال ــذه األنشــطة يف إط هب
واملشاريع احلضرية اجلاريـة اخلاصـة      )  واسطنبول على سبيل املثال    اأديس أباب (للواليات املتحدة   

__________ 
 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٤-٣، اسطنبول، )املوئل الثاين(تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  )٢( 

 .الفصل األول القرار واحد، املرفق الثاين) E.97.IV.6منشورات األمم املتحدة رقم املبيع (
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ة، اهلند، وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،         من قبيل إدارة التنمية الدولي    (مبختلف اجلهات املاحنة    
، واستجابة لطلبات املساعدة املقدمة من املنظمات غري احلكومية والسـلطات احملليـة             )إندونيسيا

 ).كاملدن األعضاء يف مشروع ميتروبوليس الدويل(
وأحرز تقدم جيد يف وضع مبادرات مشتركة مع املشـاريع احلضـرية اجلاريـة يف التفيـا            - ١٠
ــني      وج ــا والصـ ــيا وكمبوديـ ــد وإندونيسـ ــنغالديش واهلنـ ــا وبـ ــوب أفريقيـ ــيمن وجنـ ــا والـ ورجيـ

وتضم احلافظة احلالية مشاريع مشتركة مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك               . واملكسيك
ــادرة حتــالف املــدن وإدارة التنميــة الدوليــة ومشــروع ميتروبــوليس    وباإلضــافة إىل . الــدويل ومب

مــيم املعلومــات داخــل البنــك الــدويل عــن أنشــطة املؤشــر احمللــي اخلــاص  ذلــك، ويف أعقــاب تع
باملرصد احلضري العـاملي، ورد مـن املكاتـب اإلقليميـة التابعـة للبنـك الـدويل عـدد مـن طلبـات              

بــريو، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وجورجيــا والســلفادور،  (املســاعدة املتعلقــة مبشــاريع البنــك 
 ).، ومالوي، واليمنوسوازيلند، والصني، واملكسيك

وبدأ موئل األمم املتحـدة إعـداد جمموعـة مـن املنتجـات مـن شـأهنا مسـاعدة الشـركاء                      - ١١
احملليني على تطوير أدائهم اخلاص يف نظم الرصد علـى النحـو الـذي أوصـى بـه جـدول أعمـال                   

 وقـد وضـع موئـل األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع البنـك الـدويل مبـادئ توجيهيـة عمليـة                . املوئل
وقد أصبح املرصد احلضري العاملي شـريكا مـع البنـك الـدويل يف الصـني                . لقياس أداء البلديات  

واملكتب اإلقليمي التابع ملوئـل األمـم املتحـدة يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف تـوفري مـوارد                       
 .تدريبية ملواد التعلم عن بعد

 رصــد التحســني اجلــذري املبتغــى ويف إطــار اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز التقــدم احملــرز يف - ١٢
 ٢٠٢٠ مليون نسمة على األقل مـن قـاطين األحيـاء الفقـرية حبلـول العـام       ١٠٠حتقيقه يف حياة   

، نظم موئل األمـم املتحـدة       ) من األهداف اإلمنائية لأللفية    ١١ من اهلدف    ١١ ةالغاية املستهدف (
مـم املتحـدة وحتـالف املـدن لقـاء      بتعاون وثيق مع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمانة العامـة يف األ       

ضم خرباء وأصحاب مصلحة آخرين من أحناء العامل لتعريـف مفهـوم األحيـاء الفقـرية وحتديـد                  
 خــط األســاس ٢٠٠١وشــكلت التقــديرات الالحقــة ملؤشــرات عــام   . املؤشــرات ذات الصــلة

ديرات أن  وسـبق هلـذه التقـ     . للتقديرات املستقبلية لسكان األحياء الفقرية على الصعيد القطـري        
 الصـادر عـن     ٢٠٠٣أدت غايتها يف الرصد العاملي حيث نشرت يف تقرير التنمية البشرية لعـام              

اتفــاق بــني األمــم إلهنــاء الفقــر بــني األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة : برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي
رت يف طبعـة    كمـا نشـ   . ٢٠٠٣ األمني العام عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام          وتقرير )٣(الناس

: التحــدي الــذي متثلــه األحيــاء الفقــرية ”:  مــن املنشــور الرئيســي ملوئــل األمــم املتحــدة ٢٠٠٣
__________ 
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ــرية   ــتوطنات البشـ ــاملي للمسـ ــر العـ ــذي )٤(“التقريـ ــة    الـ ــة واملكانيـ ــل االجتماعيـ ــاول العوامـ يتنـ
فقـرية  واالقتصادية على مجيع األصعدة، احمللية منها والعاملية، اليت تشـكل أسـاس بنيـة األحيـاء ال                

 .وديناميتها
ة عمل، تقرير أكثر تفصيال صدر عن موئل األمم املتحدة بعنـوان            قونشر مؤخرا، كور   - ١٣
، وتنــاول توزيــع ســكان األحيــاء الفقــرية يف كــل بلــد علــى حــدة  “األحيــاء الفقــرية يف العــامل”

القطريـة عـن    ومن املتوقع أن حيسن هذا التقرير تغطية التقارير         . وعالقته بفهرس التنمية البشرية   
كما أصـدر موئـل األمـم املتحـدة،         . ١١األهداف اإلمنائية لأللفية اليت ال تتناول معظمها الغاية         

هبدف إتاحة مزيد من التفهم لالجتاهات واألمناط العاملية لغايات رصد األحياء الفقـرية، قاعـدة               
 . مستعمال املنهجية نفسها١٩٩٠بيانات خط األساس لعام 

ــل األ  - ١٤ ــاطق      ووضــع موئ ــوارق يف املن ــرة األخــرية برناجمــا لرصــد الف ــم املتحــدة يف الفت م
ويتمثـل اهلـدف الرئيسـي مـن هـذا الربنـامج يف حتسـني رصـد ظـروف فقـراء املنـاطق                       . احلضرية

ويتمثـل اهلـدف العـاملي الشـامل هلـذا الربنـامج            . احلضرية مقارنة بغريهم من سكان هذه املناطق      
 .اليت تتبعها احلكومات عن طريق توفري دعم من املعارفيف التأثري على السياسات احلضرية 

وأما املبادرة األخرى اهلامة فقد متثلـت يف بـدء حـوار متواصـل حـول مـا الـذي يـؤدي                - ١٥
وقد نظم موئل األمم املتحدة، بتعـاون وثيـق   . إليه حتسني ظروف معيشة سكان األحياء الفقرية   

فرقة عمـل   (حوال معيشة سكان األحياء الفقرية       بتحسني أ  املعنيةمع فرقة عمل مشروع األلفية      
اجتماعــات ومشــاورات هتــدف إىل حتســني الــتفهم النظــري لتحســني أحــوال األحيــاء ) ٨رقــم 

وقد مت التوصل نتيجة لذلك إىل توافـق يف اآلراء بشـأن نطـاق      . الفقرية، مبا يف ذلك سبل قياسه     
ــاء ال      ــاة األحي ــن حي ــادي م ــب امل ــذي ال يضــم اجلان ــل اجلــانبني   التحســني، ال ــرية فحســب ب فق

واســتنادا إىل هــذا العمــل، جيــري موئــل األمــم املتحــدة أيضــا   . االجتمــاعي واالقتصــادي أيضــا
 .دراسة أولية تتناول حساب تكاليف هدف األلفية، مع أخذ خمتلف املتغريات بعني االعتبار

 
 الشراكات -جيم  

جــل تــوفري هنــج متكامــل  أنشــأ موئــل األمــم املتحــدة قســما للشــركاء والشــباب مــن أ   - ١٦
وتعزيــز التعــاون مــع شــركاء جــدول أعمــال املوئــل، مبــا يف ذلــك الســلطات احملليــة والربملــانيون 
والنســاء والشــباب واجملتمــع األكــادميي ومنظمــات اجملتمــع املــدين ومنظمــات اجملتمعــات احملليــة   

 .وغريها

__________ 
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ــه مــ      - ١٧ ــم املتحــدة تعاون ــل األم ــني، عــزز موئ ع املنظمــات غــري  وخــالل الســنتني األخريت
ويف حني حيتاج االلتزام مع القطاع اخلـاص إىل         . احلكومية يف إطار األفرقة والشبكات الرئيسية     

فالقواعـــد اجلديـــدة . مزيـــد مـــن التعزيـــز، فـــإن الســـلطات احملليـــة تشـــارك بكثافـــة يف أعمالـــه  
الطريـق   مهـدت    )١(١٩/١لإلجراءات، اليت اعتمدها جملس إدارة موئل األمم املتحدة يف قـراره            

 دراســة ٢٠٠٣وقــد أجريــت يف عــام . أمــام زيــادة التــزام الســلطات احملليــة يف أنشــطة الربنــامج
 بلــدا عــن إلغــاء ال مركزيــة الســلطات احملليــة وتعزيــز هــذه األخــرية كمتابعــة للقــرار ٢٨مشلـت  
 .)١( بشأن دور السلطات احمللية والذي اختذه جملس اإلدارة يف دورته الثامنة عشرة١٨/١٠
ــم        - ١٨ ــاد إعــالن األم ــذ اعتم ــة ومن ــة االستشــارية للســلطات احمللي ــزال أعضــاء اللجن وال ي

، جيرون املناقشات ويقدمون املشورة بشأن تنفيذ جـدول أعمـال موئـل        )٥(املتحدة بشأن األلفية  
وقـد أخـذت مناقشـاهتم بعـني        . األمم املتحـدة واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى مسـتوى املـدن              

 الرئيسية، من قبيل التنميـة املسـتدامة والتعـاون الـدويل علـى مسـتوى البلـديات                  االعتبار املسائل 
والتحضــر، فضــال عــن حتديــد مواقــف سياســية موحــدة بشــأن األحــداث ) التعــاون بــني املــدن(

 إىل  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويسعى موئل األمم املتحـدة، طبقـا لربنـامج عملـه لفتـرة العـامني                . الدولية
ــة االستشــ    ــل اللجن ــاق عم ــة إىل ضــم     توســيع نط ــود الرامي ــز اجله ــة وتعزي ارية للســلطات احمللي

املنظمات األخرى التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة، والـيت تعمـل أيضـا مـع السـلطات احملليـة، إىل               
 .أنشطة اللجنة االستشارية للسلطات احمللية

 ومتحور التعاون جبميع أشكاله مع املنظمات غري احلكومية وغريها من شركاء جـدول             - ١٩
أعمال املوئل حول تنفيذ احلمالت العامليـة الـيت يقـوم هبـا املوئـل لتحقيـق أمـن احليـازة واإلدارة                      

ووثـق موئـل األمـم املتحـدة عملـه مـع            . احلضرية السليمة والرصد العـاملي لالجتاهـات احلضـرية        
قت ذاتـه،   ويف الو . السلطات احمللية والرابطات الدولية التابعة هلا خالل الفترة املشمولة بالتقرير         

استمر التعـاون الـتقين مـع السـلطات احملليـة والرابطـات التابعـة هلـا يف إطـار عـدد مـن املشـاريع                          
وعقــد شــركاء مــن قبيــل الربملــانيني العــامليني املنتــدى . والــربامج العامليــة الــيت يضــطلع هبــا املوئــل

عـالن بـرلني الـذي دعـا      ، واعتمد إ  ٢٠٠٣العاملي الرابع للربملانيني املتعلق باملوئل، يف برلني عام         
احلكومــات إىل زيــادة دعمهــا املــايل مــن أجــل حتقيــق اهلــدف اإلمنــائي الــوارد يف إعــالن األلفيــة 

 مليـون نسـمة مـن قـاطين األحيـاء الفقـرية حبلـول               ١٠٠والداعي إىل إجراء حتسني هام يف حياة        
 .٢٠٢٠عام 
تمـع املـدين يف أحنـاء العـامل         وقد عمل موئل األمم املتحدة بالتعاون الوثيق مـع ممثلـي اجمل            - ٢٠

ودعم ماليا مشاركة أعضاء من دوائر املنظمات غري احلكومية ومنظمات الشـباب أثنـاء انعقـاد           
__________ 

 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٥( 
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وحضر منتدى املنظمـات غـري احلكوميـة الـذي عقـد قبـل        . الدورة التاسعة عشرة جمللس اإلدارة    
وكـان  . ة غـري حكوميـة     منظم ٥٠٠انعقاد الدورة التاسعة عشرة جمللس اإلدارة ممثلو ما يقارب          

اهلدف األساسي من عقد املنتدى هو التشجيع على تنفيذ جـدول أعمـال املوئـل والـدعوة إليـه                   
 .مع تبادل اخلربات واألفكار بشأن تطوير املأوى واإلسكان

ويسعى موئل األمم املتحدة إىل زيادة عدد املنظمـات النسـائية ووزارات شـؤون املـرأة             - ٢١
توطنات البشـــرية بغيـــة مواجهـــة التحـــدي املتمثـــل يف إدراج قضـــايا      العاملـــة يف جمـــال املســـ  

املستوطنات البشرية يف جدول األعمال الرئيسي وعمليـة اسـتعراض تنفيـذ خطـة عمـل بـيجني                   
ولبلـوغ هـذا اهلـدف، يعمـل        ). ١٠+بـيجني   ( سنوات على انعقاد مؤمتر بـيجني        ١٠بعد مرور   

مــات القواعــد الشــعبية يف شــرق أفريقيــا  منظمــة نســائية مــن منظ١٣موئــل األمــم املتحــدة مــع 
لتنفيذ برنامج متكني املرأة الذي يركز على تطـوير اإلسـكان وحقـوق متلـك األراضـي وتـرويج                 
وبيع الصناعات اليدوية من شرق أفريقيا يف املنتدى العاملي للثقافـات يف برشـلونة، إسـبانيا، يف                 

عاون موئـل األمـم املتحـدة أيضـا مـع           ويت. ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ٢٦إىل  مايو  /أيار ٩الفترة من   
 .١٠+ اللجان اإلقليمية واملنظمات النسائية الشريكة يف األعمال التحضريية لعملية بيجني 

وشارك عـدد مـن املنظمـات النسـائية يف آسـيا بشـكل فعـال يف اجتمـاع فريـق اخلـرباء                    - ٢٢
االحتفـال بتوزيـع اجلـوائز      اإلقليمي اآلسيوي بشأن املسائل اجلنسانية يف املسـتوطنات البشـرية و          

 بشـأن احلكومـات احملليـة       ٢٠٠٤مـارس   /آذاريف ما يتعلق باملنافسة اآلسيوية األوىل املعقودة يف         
املستجيبة للموضوع اجلنساين واملدن اليت ترعـى شـؤون املـرأة، وقـد ُمثلـت املنظمـات النسـائية                 

 املـرأة يف احلصـول علـى    أيضا يف هيئة احمللفني باملنافسـة، وشـاركت يف املشـاورة حـول حقـوق         
السكن املناسب اليت نظمت بالتعاون مع املقرر اخلاص للجنة حقـوق اإلنسـان املعنيـة بالسـكن                  
ــدت يف          ــيت عق ــة مناســب، وال ــن عناصــر احلــق يف مســتوى معيش املناســب بوصــفه عنصــرا م

وقـد اضـطلع موئـل األمـم املتحـدة بدراسـات بشـأن              . ٢٠٠٤ينـاير   / الثـاين  كانوناملكسيك يف   
ق املــرأة يف حيــازة األراضــي واملمتلكــات كجــزء مــن دراســة أوســع أجريــت يف أمريكــا   حقــو

 .الالتينية، وسوف تنشر النتائج املستخلصة هذا العام
ــة لضــمان       - ٢٣ ــة العاملي ــة للحمل ــزال املنظمــات النســائية تشــارك يف اللجــان التوجيهي وال ت

وسوف تنشر هـذا    . املمارسات األفضل احليازة واحلملة العاملية بشأن اإلدارة احلضرية وبرنامج        
العام جمموعة أدوات احلوار احمللي اليت أعدهتا جلنة هويرو بشأن املرأة واملوئـل بـدعم مـن موئـل                   

وستعقد حلقة عمل بشأن توعيـة احلكومـات احملليـة أثنـاء انعقـاد الـدورة الثانيـة                  . األمم املتحدة 
سـبتمرب  /أيلـول  ١٧ إىل   ١٣ الفتـرة مـن      للمنتدى احلضري العاملي املزمع عقـدها يف برشـلونة يف         

وخططـت  .  من أجل تقاسم اخلـربات مـع منظمـات نسـائية أخـرى والشـركاء املعنـيني                 ٢٠٠٤
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وقـد  . جلنة هويرو لتنظيم خمتلف أنشطة التواصل الشـبكي أثنـاء انعقـاد الـدورة الثانيـة للمنتـدى            
موازيـة بشـأن نـوع    عمل موئـل األمـم املتحـدة بالشـراكة مـع منظمـات نسـائية لتنظـيم أنشـطة                

اجلنس واملياه واملرافق الصحية واملرأة يف املستوطنات البشرية أثناء انعقاد الـدورة الثانيـة عشـرة                
 . ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٣٠ إىل ١٤للجنة التنمية املستدامة يف نيويورك يف الفترة من 

ــيت تضــطلع        - ٢٤ ــدعم األنشــطة ال ــوارد ل ــن امل ــد م ــام إىل مزي ــا وتظهــر احلاجــة بوجــه ع  هب
 .الشبكات النسائية يف جمال تطوير املستوطنات البشرية

ــيت تواجــه          - ٢٥ ــدول األعضــاء للتصــدي للقضــايا ال ــع ال ــم املتحــدة م ــل األم ــاون موئ ويتع
 .الشباب

فقد قدمت حكومة هولندا الدعم إىل برنامج عمل موئل األمم املتحدة املعـين              )أ( 
 سبل املستدامة للمعيشة؛بالشباب يف جمايل منع اجلرمية االجتماعية وال

وقدمت حكومة النرويج الدعم ملشاركة الشباب الوافدين من البلـدان الناميـة             )ب( 
 حلضور دورات جملس إدارة موئل األمم املتحدة؛

ووضــعت حكومــة كينيــا سياســة متكاملــة للشــباب يف نــريويب، تشــمل إنشــاء  )ج( 
 تنمية قدرات الشباب؛مركز متكامل جامع ومتعدد اخلدمات على نطاق املدينة ل

وتقوم حكومة مجهورية ترتانيا املتحدة أيضا بوضـع سياسـة متكاملـة للشـباب               )د( 
 على املستوى احمللي مبا يف ذلك إنشاء جملس للشباب على نطاق املدينة يف دار السالم؛

واستضافت حكومـة جنـوب أفريقيـا مـؤمترا دوليـا بشـأن السـالمة املسـتدامة،                  )هـ( 
دويل للشباب استند إىل املمارسات اجليدة اليت تتبعها جنوب أفريقيـا بشـأن منـع          ختلله اجتماع   

 جرائم الشباب وتوفري السبل املستدامة للمعيشة؛
ــاطق احلضــرية      )و(  ــا بشــأن شــباب املن ــؤمترا دولي ــة املكســيك م تستضــيف حكوم

 إقليميـة  ، لتحديـد اسـتراتيجية   ٢٠٠٤أكتـوبر   / األول تشـرين املعرضني للخطر، يف مونتريي، يف      
 .ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

وشارك موئل األمم املتحدة يف فريق رفيع املستوى معين بإجيـاد فـرص العمـل للشـباب        - ٢٦
، وقــد أدرجــت القضــايا احلضــرية ٢٠٠٣عقــد يف مقــر منظمــة العمــل الدوليــة يف جنيــف عــام 

 الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة       ونظم موئل األمم املتحدة مـع إدارة      . ضمن توصيات الفريق  
التابعة لألمانة العامة يف األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية اجتماعا لفريق خرباء معين بتـوفري               

وتابع اجتماع فريق اخلرباء الذي عقـد يف نـريويب يف        . فرص العمل للشباب يف املناطق احلضرية     
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ــران ــه /حزي ــع املســتوى امل  ٢٠٠٤يوني ــق رفي عــين باجلوانــب احلضــرية لتوظيــف    توصــيات الفري
 .، من األهداف اإلمنائية لأللفية١١، الغاية ٧الشباب يف إطار اهلدف 

وقــد أُعــد مشــروع اســتراتيجية إقليميــة بشــأن الشــباب يف املنــاطق احلضــرية املعرضــني   - ٢٧
للخطر يف أفريقيا، وجيري اإلعداد ملشروع استراتيجية بشأن تعزيز مشاركة الشـباب يف موئـل               

وقـد تعـزز التعـاون مـع        . وأُجريت مشاورات مـع الشـباب يف خمتلـف املنتـديات          . األمم املتحدة 
السلطات احمللية يف املدن اليت نفذ موئل األمم املتحدة هبا بـرامج هتـدف إىل إضـافة عنصـر بنـاء                     

وأطلقـت مبـادرات    . القدرات من أجـل تـوفري فـرص التوظيـف للشـباب وختفيـف وطـأة الفقـر                 
 بناء القدرات، أو مراكز جامعة متعددة اخلدمات على مستوى املـدن بشـأن              خاصة بأطر عمل  

، سـامهت يف تيسـري تنظيمهـا السـلطات          )على سبيل املثال، يف كينيا    (موارد املعلومات للشباب    
 .احمللية بالشراكة مع القطاع اخلاص ومنظمات الشباب

ب يف املنـاطق احلضـرية يف    وتنطلق مبادرة الشـراكة العامليـة بشـأن تنميـة قـدرات الشـبا              - ٢٨
ورأس املبادرة ُعمـد املـدن يف إطـار      . أفريقيا أثناء انعقاد الدورة الثانية للمنتدى احلضري العاملي       

 .الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
ويتعــاون موئــل األمــم املتحــدة أيضــا مــع خمتلــف الوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة يف   - ٢٩

 :الشباب، على النحو التايلاملبادرات ذات الصلة ب
ــة لألمــم املتحــدة    )أ(  ــة التابع تتعــاون مــع  . إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي

موئل األمم املتحدة يف إطـار برنـامج عملـها اخلـاص بالشـباب الـذي تضـمن إعـداد تقريـر عـن               
 ؛)٦(احلالة العاملية للشباب: ٢٠٠٣الشباب يف العامل عام 

وقّــع مــذكرة تفــاهم مــع  .  املعــين باملخــدرات واجلرميــةمكتــب األمــم املتحــدة )ب( 
 موئل األمم املتحدة بشأن الربامج اليت تستهدف الشباب ومنع اجلرمية؛

ــة   )ج(  ــة والعلــم والثقاف اضــطلعت مــع موئــل األمــم  . منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
نسـكو عـن النشـوء      على سبيل املثال، أدلـة اليو     (املتحدة باملناقشات اجلارية بشأن أدلة التدريب       

مــع إمكانيــة البــدء يف برنــامج ) يف املــدن وعــن وقايــة الشــباب مــن اجلرميــة يف املنــاطق احلضــرية
 تدريب مشترك؛

تشارك يف االضطالع مع موئـل األمـم املتحـدة بتنظـيم            . منظمة العمل الدولية   )د( 
ريق خرباء معين بتوفري فرص العمل للشباب يف املناطق احلضـرية يعقـد يف نـريويب يف                 اجتماع لف 

 ؛٢٠٠٤عام 
__________ 

 .E.03.IV.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٦( 
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يتبادل املعلومات ويتعاون بشـأن اسـتحداث آليـة         .  األمم املتحدة للبيئة   برنامج )هـ( 
 تشاورية للشباب، استنادا إىل خربته يف هذا اجملال؛

 موئـل األمـم املتحـدة بشـأن حـوار           تتعـاون مـع   . منظمة األمم املتحدة للطفولة    )و( 
السياسات حول الشباب واألطفال واإلدارة احلضرية يف املنتدى احلضري العـاملي املقـرر عقـده             

 ؛٢٠٠٤يف عام 
عقد، مبشاركة من موئل األمم املتحدة، مؤمترا معنيـا بالشـباب           . البنك الدويل  )ز( 

. يــدة بشــأن الشــباب واألطفــال والتنميــة والســالم كجــزء مــن اســتراتيجية البنــك الــدويل اجلد  
 .وجيري النظر يف االضطالع بأنشطة مشتركة يف كينيا

دعم أويل مـن البنـك الـدويل ومـن موئـل            ب،  ١٩٩٩بدأت مبادرة حتالف املدن يف عام        - ٣٠
الرائــدة للســلطات احملليــة  عامليــة األربــع الرابطــات للسياســيني الزعمــاء الاألمــم املتحــدة، ومــن  

يا وإيطاليا والسويد وفرنسا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى            أملان - حكومات   ١٠ و
 وانضـم مصـرف   .وأيرلندا الشـمالية والنـرويج وهولنـدا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان              

والربازيـل  للبيئـة   وانضم برنامج األمم املتحـدة  ٢٠٠٢التنمية اآلسيوي إىل حتالف املدن يف عام   
حتــالف املـدن علــى  بأنشـطة ضـمن   ويقــوم موئـل األمـم املتحــدة   . ٢٠٠٣م إىل التحـالف يف عـا  

مكاتبـه اإلقليميـة   تضـطلع  الصعيد السياسي، كعضو يف الفريق االستشاري، ويف امليدان، حيث      
نائـب  مـع   حتـالف املـدن     رئاسـة   وتشارك املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة يف        . بأنشطة هامة 

 .األساسيةاهلياكل البنك الدويل برئيس 
،  يف ســـاو بـــاولو٢٠٠٣عـــام وعقـــد اجتمـــاع وجيتمـــع الفريـــق االستشـــاري ســـنويا  - ٣١

موئل األمم املتحدة حضور االجتمـاع لعـرض اآلراء العامـة    رئيس جملس إدارة   وُدعي  . الربازيل
ــدول األعضــاء  ــك،  . لل ــابع  الاجمللــس االستشــاري املعــين ب يضــم وباإلضــافة إىل ذل سياســات الت

 . البلدان النامية واحتياجاهتااتمكاهنم عرض خرببإخرباء بارزين لتحالف املدن 
رفعـت  وشـكل هبـات     يف   مليـون دوالر     ٦٠أكثـر مـن     منذ إنشـائه    ومجع حتالف املدن     - ٣٢

بينمـا أعلنـت إيطاليـا عزمهـا متديـد تربعاهتـا غـري              مـؤخرا،   كل من النـرويج والسـويد تربعاهتمـا         
تنمويــة اســتراتيجيات إعــداد تســتخدم األمــوال لــدعم و. الرئيســية املخصصــة ألمريكــا الالتينيــة

بوصــفها بتحســني األحيــاء الفقــرية الكــبرية علــى نطــاق واســع  املــدن الفقــرية والــربامج لصــاحل 
تضــمن وت. حيــازة األراضـي وتـأمني  املــدن امتـدادا عمليـا لنطــاق احلمـالت العامليــة بشـأن إدارة     

ــامج حتســني    ــادرات األخــرية برن ــاء الأحــوال املب ــرية األحي ــة   يف فق ــع أرجــاء والي ــا مجي يف باهي
 .ومن املتوقع طرح اقتراح بشأن برنامج وطين لتحسني األحياء الفقرية يف املغرب. الربازيل
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ــيم مســتقل لتحــالف املــدن    وأجــري  - ٣٣ ــام يف تقي ــازات التحــالف   ٢٠٠٢ع ، أشــاد بإجن
ــاء الفقــرية    إدراج ســيما  ال ــاطق احلضــرية واألحي جــدول األعمــال  ضــمن مســألة الفقــر يف املن

موئــل األمــم املتحــدة والبنــك بــني وحتســني التعــاون بــني أعضــاء التحــالف مبــا يف ذلــك الــدويل 
ولقد أسهمت األنشطة املشتركة للمنظمتني يف حتالف املـدن إسـهاما كـبريا يف حتسـني                . الدويل

لمنتـدى  الـدورة األوىل ل   بنشـاط يف    شارك البنك الـدويل     ،  وكمثال هلذا التعاون  . بينهماالتعاون  
احلضــرية الــيت استضــافها يف نــدوة البحــوث احلضــري العــاملي بينمــا ُمثــل موئــل األمــم املتحــدة  

. ٢٠٠٣ديســمرب /يف كــانون األولوكــذلك  ٢٠٠٢ديســمرب /البنــك الــدويل يف كــانون األول
عـدد متزايـد    ويف  أللفيـة املعنيـة باألحيـاء الفقـرية         اوتتعاون الوكالتان تعاونا وثيقا يف فرقة عمـل         

املضــطلع هبــا يف خمتلــف نشــطة األوتشــمل جمــاالت التعــاون امللحوظــة . يةنشــطة التشــغيلاأل مــن
موئـل األمـم املتحـدة مـديرا        نـدب   و. كالربازيل والفلبني وفييت نام ومدغشقر ونيجرييا     البلدان  

ق حافظتــها حتــالف املــدن وإدارة وتوســيع نطــاقــدرة أمانــة أقــدم إىل البنــك الــدويل بغيــة تعزيــز 
 .ملعنية بتحسني املناطق احلضريةااملالية 
احلضــارات ملتقــى : املــدن”هــو الثــاين املنتــدى احلضــاري العــاملي موضــوع وســيكون  - ٣٤

ــدماج  ــمول واالنـ ــيان   . “والشـ ــان رئيسـ ــدى نوعـ ــيكون يف املنتـ ــداث وسـ ــن األحـ ــوار : مـ احلـ
احلـوار إىل تشـجيع   ويهـدف  . أصـغر وأكثـر ختصصـا   التواصـل حضـورا     سـتهدف   يو. والتواصل

 .اآلراء بني طائفة عريضة من املشاركنيتبادل 
 

 التنسيق -دال  
. يشارك موئل األمم املتحدة يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة علـى مسـتويات خمتلفـة                - ٣٥

فاملديرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة تشـارك يف اجتماعـات رؤسـاء الوكـاالت الـيت تعقـدها                      
ارك موظفون آخرون يف فريق دعم جمموعة األمـم املتحـدة   ويش. جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  

وقـد عمـل هـذا علـى حتسـني          . اإلمنائية وفريق الربنامج وغري ذلك من االجتماعات ذات الصلة        
األفرقــة القطريــة  مــع التعــاون مــع الوكــاالت والــربامج والصــناديق التابعــة لألمــم املتحــدة و       

علـق باملـدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف           دول أعمـال املوئـل، واإلعـالن املت       يتعلق جب  فيما
 . واألهداف والغايات ذات الصلة يف إعالن األلفية)٧(األلفية اجلديدة

ــدة املتعلقــة       - ٣٦ ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ـــي املب ـــة ف ـــة لأللفي ـــد أدرجــت األهـــداف اإلمنائي وق
 وجـرى توضـيح روابـط     بالتقييم القطري املوحد وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية،        

إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة واألهــداف /الصــلة بــني التقيــيم القطــري املوحــد
__________ 

 .، املرفق٢٥/٢ -مة د إ قرار اجلمعية العا )٧( 
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وهـذا يعطـي مزيـدا مـن الوضـوح لقضـايا            . حلد من الفقـر   ا استراتيجية   اتاإلمنائية لأللفية وورق  
بري علـى   املستوطنات البشرية، مـع اإلشـارة بصفة خاصة إىل هدف يستهدف إجراء حتسـني كـ             

ــام        ١٠٠معيشــة  ــول ع ــرية حبل ــاء الفق ــن ســكان األحي ــل م ــى األق ــون شــخص عل  ٢٠٢٠ ملي
الشـرب  الطلـب احلضـري املتزايـد علـى ميـاه           تلبية النصـف علـى األقـل مـن          والتحدي املاثل يف    

 .٢٠١٥حبلول عام املناسبة املأمونة واملرافق الصحية 
ملتحــدة مــع برنــامج األمــم املتحــدة  موئــل األمــم اووفقــا ملــذكرة التفــاهم الــيت وقعهــا   - ٣٧

بـدأ يف إحلـاق مـديري بـرامج املوئـل يف مكاتـب قطريـة        فقـد    ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلولاإلمنائي يف   
وهـــذه املبـــادرة تكفـــل حتقيـــق تنسيـــق أفضــل  . خمتــارة تابعــة لربنــامج األمـــم املتحــدة اإلمنائـــي 

طنيـــة وتسـاعد نظـام املنسـق     احلكومـات الو مراعـاة أولويـات   لـربامج موئـل األمـم املتحـدة مـع      
 علــى املســتويني الــوطين والــدويل بشــأن املــأوى واملســتوطنات   الفنيــةاملقــيم علــى تــوفري اخلــربة 

األمـــم املتحـــدة وعمليـــات البشــرية املســـتدامة والفقـــر احلضـــري يف التقيـــيم القطــري املوحـــد   
مـديرا لـربامج املوئـل       ٣٣يتواجد  ، من املتوقع أن     ٢٠٠٤وحبلول هناية عام    . للمساعدة اإلمنائية 

 .يف مناصبهم
 

 وحتقيق االنعاشالتخفيف من آثار الكوارث  -هاء  
بالريــادة يف جمــال إن موئــل األمــم املتحــدة مكلــف عــن طريــق جــدول أعمــال املوئــل    - ٣٨

ويضــطلع . فيمــا يتعلــق باملســتوطنات البشــرية وحتقيــق االنعــاش التخفيــف مــن آثــار الكــوارث  
الــذي يــوفر الــدعم للحكومــات    الكــوارث  برناجمــه إلدارة  يــق  هــذه الواليــة عــن طر  بتنفيــذ 

تعزيز قدراهتا على إدارة الكوارث الطبيعية وتلك الـيت مـن           لوالسلطات احمللية واجملتمعات احمللية     
يف اخلــربات الطويلــة ملوئــل األمــم املتحــدة يف جمــال التخطــيط والتنفيــذ وأثبتــت . صــنع اإلنســان

الســيناريوهات املعنيــة مبرحلــة وبعــدها أنــه، يف الكــثري مــن  مرحلــة مــا قبــل الكــوارث وأثنائهــا  
تكون األنشـطة أكثـر فاعليـة حينمـا تصـمم حبيـث تبـدأ بصـورة متزامنـة مـع            بعد الكوارث،    ما

األمد للتـدخالت اإلنسـانية القصـرية األمـد مـن شـأنه أن              يف اآلثار الطويلة    الكوارث، إن النظر    
ودعمـا ألنشـطة موئـل      . عمقـا لسـابقة السـابقة     يشكل قيمة مضـافة هلـذه األخـرية وأن يضـيف            
يف ُدعيـت املــديرة التنفيذيــة  اجملـاالت اإلنســانية  األمـم املتحــدة يف جمـال االســتجابة الطارئــة ويف   

لشـؤون اإلنسـانية وشـاركت مشـاركة        ليف اللجنة التنفيذية    ، لتمثيل الربنامج    ٢٠٠٤أوائل عام   
 .نشطة يف اجتماعاهتا

 موئــل األمــم املتحــدة يف كوســوفو، بالتعــاون الوثيــق مــع بعثــة واســتمر تنفيــذ مشــاريع - ٣٩
ــة جمــاالت رئيســية، هــي      ــة يف كوســوفو، يف ثالث ــإلدارة املؤقت إدارة إصــالح : األمــم املتحــدة ل

ــد    ــديات ووضــع تشــريع جدي . وتســجيل األراضــي املكــاين وإعــادة املمتلكــات  لتخطــيط لالبل
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يني التـابعني للحكومـة وذلـك بالتعـاون         ويشمل برنامج كوسوفو أيضـا تـدريب املسـؤولني احمللـ          
لشـؤون  ضـع برنـامج جديـد       ومت و . مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومع االحتـاد األورويب         

يعمــل موئــل األمــم املتحــدة يف  كمــا . ٢٠٠٤وبــدأ تنفيــذه يف أوائــل التنميــة حلكــم وختطــيط ا
الجـئني يف صـربيا إىل      الوإدمـاج   املنطقة بشكل واسع النطاق، وترمـي أهـداف برنـامج تـوطني             

لتعامل مـع مسـألة إدمـاج الالجـئني وحتسـني      لويف مجيع أرجاء اجلمهورية   تنمية القدرات احمللية    
. عـن طريـق تشـجيع اإلسـكان املسـتدام واإلدمـاج االجتمـاعي واالقتصـادي               تهم  ظروف معيش 

وعــالوة علــى ذلــك، ال يــزال موئــل األمــم املتحــدة مســؤوال عــن دعــم مديريــة اإلســكان            
حلـدود بأمهيـة حامسـة      عـرب ا  وابـط   إقامـة ر  وحتظى مسـألة    . متلكات يف صربيا واجلبل األسود    وامل

 ويف  . يف املنطقـة   مدالسالم واالستقرار الطويل األ   حنو   وإحراز تقدم    ةالعرقييف ختفيف التوترات    
ويف مجهوريــة حتديــد املشــاريع يف كــل مــن جنــوب صــربيا   ، ٢٠٠٣عــام جــرى هــذا الصــدد 

واالضـــطالع بعمليـــات التخطـــيط تعزيـــز القـــدرات احملليـــة لفية الســـابقة، مقـــدونيا اليوغوســـال
موئـل األمـم    وضـع   ويف كرواتيـا،    . املناطق احلضرية على مستوى البلـديات     االستراتيجي لتنمية   

اإلدارة يف جمـايل  احلكومـات احملليـة   قـدرات   بشـأن تعزيـز     ٢٠٠٣عام  مشروعا يف هناية    املتحدة  
 .التنميةو

ســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن    أمانــة االألمــم املتحــدة، بالتعــاون مــع    ونظــم موئــل ا  - ٤٠
الكــوارث يف منطقــة الكــارييب يف واحلــد مــن  إقليميــة بشــأن اإلدارة احملليــة ةالكــوارث، مشــاور

. دول من أمريكا الوسـطى ومنطقـة الكـارييب      شارك فيها ممثلون من مثان       ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
مـن  إقليميـة متسـقة والتخفيـف        استحداث قدرات إدارية      يف ةويتمثل اهلدف الرئيسي للمشاور   

ديسـمرب  /وحبلـول كـانون األول    . حدة الكوارث لصاحل احلكومات احمللية على صعيد البلـديات        
نهائيــة وأُعــدت توصــيات بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي ألمريكــا   الوثيقــة صــدرت ال ٢٠٠٣

احملتملـة وجـرت    اجلهـات املاحنـة     وحددت  . دةالالتينية ومنطقة الكارييب التابع ملوئل األمم املتح      
ــاء  ٢٠٠٣مــارس /يف آذاريف موزامبيــق وأدخلــت . ٢٠٠٤األمــوال يف عــام أنشــطة جلمــع  أثن

واليت جـرت   ملنهجية واالستراتيجية للمشاورات اإلقليمية     االبعثة األوىل لربنامج إدارة الكوارث      
 وضع برنـامج للـدعم  والتعـاون         ويتمثل اهلدف يف  . على أساس جناح التجربة الكوبية    صياغتها  

. الكــوارث كجـزء مــن اإلدارة البلديـة الشــاملة  للحــد مـن  التقنـيني بــني البلـديات رســم خطـط    
أن جيـري برنـامج إدارة الكــوارث مشـاورات حمليــة    املتوقــع عمليــة مسـتمرة، ومـن   زالـت ال  ومـا 

بإتاحـة   رهنـا    ، وذلـك  ٢٠٠٥-٢٠٠٤بني بلديات خمتـارة يف موزامبيـق يف فتـرة السـنتني             مماثلة  
ــل ــتطبق . التموي ــا    وس ــتراتيجية يف فتــرة الســنتني ذاهت ــة    االس ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري يف ال

مـن  أوال إىل احلـد     بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وهـي هتـدف               
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البلــديات تعــرض اجملتمعــات احملليــة ألخطــار تغــري املنــاخ عــن طريــق حتســني مهــارات ســلطات  
 .واملنظمات احمللية يف جمال إدارة الكوارث

واستمرت عمليات إصالح الطرق يف جنويب السودان بغيـة كفالـة إيصـال اإلمـدادات                - ٤١
اإلنسـانية إىل اجملتمعـات احملليـة يف املنطقـة وزيـادة االعتمــاد علـى الـذات يف املنـاطق احملليـة عــن          

الدؤوبـة   ويواصـل موئـل األمـم املتحـدة أنشـطته            طريق حتسني النقل وتبادل السلع واخلـدمات،      
ويف . السـودان يف   التقييم املشتركة بـني األمـم املتحـدة والبنـك الـدويل              اتفيما يتعلق بدعم بعث   

 : النـداء املوحـد يف قطـاعني خمتـارين         ةمـن أجـل عمليـ     مـدخالت   ليربيا أعد موئل األمم املتحدة      
ادة إعمــار  إلعــةاســتراتيجيووضــع لكــات املشــردين يف األراضــي واملمتالســكان محايــة حقــوق 

ويف الصـومال يـوفر برنـامج إدارة الكـوارث التـابع ملوئـل األمـم املتحـدة دعمـا متواصـال                . البلد
هم فيمـا يتعلـق بتعمـيم     وتدريبـ املـدربني   للربامج امليدانية، وال سيما يف جماالت هامة مثل توعيـة           

وعـالوة علـى املنظـور اجلنسـاين املتصـل          . يف احلكم احمللي يف أعقـاب الصـراع       اجلنساين  املنظور  
سـتراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث يف أواخـر             االموئل األمـم املتحـدة و     اضطلع  باألنشطة،  

السياسـة املعنيـة بـاملنظور     : استعراض إقليمـي إلدارة الكـوارث واملنظـور اجلنسـاين         ب ٢٠٠٣عام  
النطـاق  اهلـدف الواسـع     زءا مـن    ويشـكل االسـتعراض جـ     . اجلنساين وإدارة الكوارث يف أفريقيـا     

الستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث وموئـل األمـم املتحـدة لزيـادة التركيـز علـى مسـائل             ل
وقــد صــدر مشــروع التقريــر والتوصــيات يف هنايــة  . مجيــع أنشــطة إدارة الكــوارثيف اجلنســني 

 .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول
 إيــرانمجهوريــة عصــف مبدينــة بــام يف ، وبعــد الزلــزال املفجــع الــذي ٢٠٠٤ويف عــام  - ٤٢

كعنصر مـن   املؤقت  موئل األمم املتحدة بعثة تقييم وأعد اقتراحا لتوفري املأوى          أوفد  ،  اإلسالمية
مع تركيز خاص على طرائق البناء املقاوم للـزالزل واستشـارة        إعادة بناء املآوى الدائم،     عناصر  

برنــامج األمــم مكتــب االقتــراح بواســطة ويــتم اآلن اســتعراض . وبنــاء القــدراتاجملتمــع احمللــي 
 وضــع الفريــق املشــترك بــني اإلدارات واملعــين ٢٠٠٣ويف أواخــر . املتحــدة اإلمنــائي يف طهــران

 واتصــل .بــإدارة التنســيق اســتراتيجية لبنــاء القــدرات الوطنيــة ملنــع نشــوب الصــراعات يف غانــا 
هتمـــام هبـــذا املوضـــوع االيناشـــدها بعـــدة وكـــاالت تابعـــة لألمـــم املتحـــدة اإلطـــاري الفريـــق 

موئـل األمـم املتحـدة، اسـتجابة        وأوفـد   . واالستعداد لتعزيز األنشطة املقترحـة املتوسـطة األجـل        
، وأعد اقتراحا لتنـاول املسـائل اهلامـة مثـل           ٢٠٠٤مارس  /يف آذار للتعرف،  لذلك الطلب، بعثة    

إلدرار يـدة   االقتصـادي عـن طريـق توليـد أنشـطة جد          واالنعـاش   إدارة األراضي واحلكم الرشيد     
وشـارك موئـل األمـم املتحـدة        . كجزء من استراتيجية لكفالة االستقرار املستمر يف غانا       الدخل  

هـاييت لتقيـيم    اليت أوفـدت إىل     التابعة لألمم املتحدة    االختصاصات  أيضا يف بعثة التقييم املتعددة      
وطويلـة األجـل    االحتياجات اإلنسـانية واإلمنائيـة يف البلـد واقتـرح إجـراءات قصـرية ومتوسـطة                 
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ووضـعت البعثـة اسـتراتيجية ملشـاركة موئـل األمـم املتحـدة يف تنفيـذ                 . لتلبية تلك االحتياجـات   
البلـد وأعـدت اقتراحـا بشـأن املسـاعدة التحضـريية لـدعم اجملتمعـات                لتلبية احتياجـات    مشاريع  

 يف جهـودا نشـطة  يبـذل  وال يـزال موئـل األمـم املتحـدة     . احلضرية الضـعيفة واحلكومـات احملليـة     
االجتماعات املتواصلة مع اجلهات املاحنة ومع غريها من وكـاالت الـدعم يف هـذا               واملشاورات  

 .الشأن
الكـوارث واسـتخدامها    للحـد مـن     سـهلة االسـتخدام     سبل  زال مسألة استحداث    توال   - ٤٣

واسـتكملت  .  مسـتمرة اإلعمار يف احلاالت اليت تعقب الصـراعات   وإعادة  يف حاالت الطوارئ    
ــيت تعقــب     بوجــه خــاص   ــة باملســائل اجلنســانية يف احلــاالت ال ــة األوىل مــن سلســلة معني املرحل

األراضـــي تنفيـــذ خمطـــط شـــامل لتنـــاول إدارة  ٢٠٠٤ســـبتمرب /الكـــوارث، وســـيبدأ يف أيلـــول
 ٢٠٠٤ ومــن املقــرر أن تســتمر حــىت هنايــة  .واملمتلكــات يف احلــاالت الــيت تعقــب الصــراعات 

 ،الكـوارث باحلـد مـن     لسبل والقواعد املتعلقة    لنت  وضع سجل قائم على شبكة اإلنتر     عمليات  
 .ستراتيجية الدولية للحد من الكوارثاالوذلك بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و

إن السمة املتعددة القطاعات واملتداخلـة التخصصـات للحـد مـن الكـوارث والتصـدي          - ٤٤
 بني املؤسسات ذات الصـلة بغيـة حتقيـق          هلا تقتضي استمرار التفاعل والتعاون والشراكات فيما      

ــن حــدة الكــوارث      ــف م ــة للتخفي ــداف العاملي ــاش األه ــات  واالنع ــاب األزم ــتدام يف أعق . املس
بـني  فيمـا   ويواصل موئل األمم املتحدة تيسري الشـراكات بشـأن إدارة الكـوارث ودعـم احلـوار                 

ووقعـت  . طـاع اخلـاص   وكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة واملنظمـات غـري احلكوميـة والق           
 الدوليـة للحـد مـن الكـوارث ويف          ةاالسـتراتيجي أمانـة    مع   ٢٠٠٣مايو  / تفاهم يف أيار   اتمذكر

أنشـئ مرفـق   وقـد  .  مع مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني         ٢٠٠٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
كعنصــر حاسـم مـن عناصــر    ٢٠٠٣القـدرات االحتياطيـة التـابع ملوائــل األمـم املتحـدة يف عـام       

لــتمكني تنفيــذ مــذكرة التفــاهم املربمــة مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، وذلــك  
ــن   ــل م ــاد املوئ ــدعم الوكــاالت      إيف ــة قصــرية األجــل ل ــدمي مســاعدة اإلغاث ــات لتق ــة بعث املماثل

 األمــم ةويواصــل موئــل األمــم املتحــدة دعــم جهــود اســتراتيجي . وحكومــات البلــدان املتضــررة
وخباصة مـن   فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت،      سياق  د من الكوارث يف     املتحدة الدولية للح  

املنــاطق احلضــرية لتقــدمي خــالل تنســيق مشــاورات موضــوعية حــول املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا  
يف كـويب باليابـان يف كـانون        املزمـع عقـده     املعلومات للمؤمتر العاملي املعين باحلد من الكـوارث         

 .٢٠٠٥يناير /الثاين
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 الثانية عشرة للجنة التنمية املستدامةالدورة  -واو  
يف دورهتــا الثانيــة عشــرة تنفيــذ جــدول أعمــال      استعرضــت جلنــة التنميــة املســتدامة     - ٤٥

ــرن ــامج ،)٨(٢١ الق ــرن    مواصــلة وبرن ــال الق ــذ جــدول أعم ــة جوهانســربغ  ” )٩(٢١تنفي وخط
ــذ ــرة     )١٠(“للتنفي ــز علــى اجملموعــة املواضــيعية للفت ــاه  ٢٠٠٥-٢٠٠٤مــع التركي ، أال وهــي املي

 .واملستوطنات البشريةواملرافق الصحية 
بشـكل وثيـق    ) موئل األمـم املتحـدة    (عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        - ٤٦

جدا مع شعبة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة باألمانـة العامـة                 
يف  التابعـة لألمـم املتحـدة وغريهـا مـن الوكـاالت واملنظمـات           ومع اللجان االقتصادية اإلقليميـة    

 .الثانية عشرة للجنةالتحضري للدورة 
حتضــري تقريــر األمــني العــام بشــأن يف وتعــاون موئــل األمــم املتحــدة مــع األمانــة العامــة  - ٤٧

 لتقـارير الوطنيـة املعنيـة     ااملستوطنات البشـرية وغـريه مـن الوثـائق األساسـية مبـا يف ذلـك عـرض                   
 .بالتنمية البشرية

متكــني شــباب املنــاطق ”: موئــل األمــم املتحــدة ثــالث مناســبات جانبيــة، وهــينظــم و - ٤٨
ــة بشــراكات الشــباب    -احلضــرية  ــرص املتعلق ــة احلصــول علــى   ” و “ التحــديات والف إمكاني

ــق الصــحية     ”و “ اخلــدمات األساســية  ــاه واملراف ــة بشــأن املي ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي : حتقي
 .باالشتراك مع معهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث           وذلك   “لنساء غري املسموعة  أصوات ا 

تـوفر  ورأت أهنـا مناسـبة مبتكـرة،        يف اجللسـات العامـة،      األخـرية   وفود كثرية باملناسبة    رحبت  و
 .لإلعراب عن آرائهنللفتايات فرصة 
احلضـرية لـدعم    سـبل إدارة املنـاطق      حـول   ونظم موئـل األمـم املتحـدة مناسـبة تعليميـة             - ٤٩

حكومـات حمليـة    ممثلـون عـن     ثـالث سـاعات     اسـتغرقت   وحضر اجللسة الـيت     . املستدامالتحضر  
وطنية ومنظمات من اجملتمع املـدين ومنظمـات غـري حكوميـة دوليـة وجهـات أكادمييـة وبعـض                    

طق للحملـة العامليـة املعنيـة بـإدارة املنـا         وبينت اجللسـة السـبل الرئيسـية        . العاملني يف جمال التنمية   
وجممـوع أدوات   لشـفافية   وجممـوع أدوات ا   مبا يف ذلك مؤشـر إدارة املنـاطق احلضـرية           احلضرية  

 .امليزنة القائمة على املشاركة
__________ 

منشورات األمم  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣دي جانريو،  تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو )٨( 
 . ، القرار األول، املرفق الثاين، القرارات اليت اختذها املؤمتراجمللد األول)  والتصويباتE.93.I.8املتحدة، رقم املبيع 

 .، املرفق١٩/٢ - اجلمعية العامة د إ قرار )٩( 
سبتمرب / أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )١٠( 

 .، املرفق٢الفصل األول، القرار )  والتصويبE.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢
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واملرافق الصـحية    الثانية عشرة عدة قضايا هامة متصلة باملياه         هتادوراللجنة يف   وأثارت   - ٥٠
 يف املائـة مـن منـو السـكان     ٩٥ تشـهد وحيث أن املدن والبلدات . يف إطار املستوطنات البشرية 

أن التحضــر الســريع ســيعمل علــى زيــادة الفقــر والفقــريات يف   لــوحظ املتوقــع يف العــامل، فقــد  
الفــرص وســتدفع النسـاء مثنــا باهظـا جللــب امليـاه ألســرهن عـن طريــق الكـدح اليــومي و     . املـدن 

ورقــات  ويــة  وأشــري إىل أنــه ينبغــي إلطــار عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائ       . الضــائعة
واملرافـق  أن تضـفي األولويـة علـى امليـاه     الـيت وضـعها البنـك الـدويل     استراتيجية احلد مـن الفقـر    

ــاء الفقــرية أحــوال وحتســني الصــحية  ــيت جــرت يف اجللســات ويف   . األحي وبينــت املناقشــات ال
 واألحيــاء الفقــرية يقتضــي واملرافــق الصــحية اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء أن متويــل حتســني امليــاه   

 .شراكة وثيقة بني منظومة األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية لتكملة املوارد احمللية
 

 االستنتاجات والتوصيات -ثالثا  
تبلغ املساعدة املتعددة األطراف والثنائية املخصصـة لإلسـكان واهلياكـل األساسـية              - ٥١

ــوايل   ــن دوالرات الوال ٤احلضــرية ح ــني دوالر م ــدة  بالي ــات املتح ــك   ي ــنويا، مبــا يف ذل  س
وهـي خمصصـة أساسـا    (باليني دوالر كسـلف مـن املصـارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف         ٣

. يـــون دوالر للمســـاعدة التقنيـــة مل٤٠٠و ) للـــهياكل األساســـية لقطـــاعي النقـــل وامليـــاه
تطرأ أي زيادة على هذه املوارد يف السنوات األخرية وهي تقوم بـدور حمـدود فقـط يف                   ومل

دعم نظرا حلجم االحتياجات فيما يتعلق باإلسكان واخلدمات األساسية يف البلـدان            جمال ال 
 .النامية
ــأوى والتحضــر يف اســتراتيجياته      - ٥٢ ــة بامل أدرج عــدد مــن احلكومــات القضــايا املتعلق

وال يزال يتعني يف الكثري مـن البلـدان الناميـة توضـيح وتعزيـز الصـلة بـني                   . اإلمنائية الوطنية 
ويلزم زيادة التعاون الدويل يف     . ر املستدامة واستراتيجيات احلد من الفقر     سياسات التحض 

 .هذا اجملال
 يف جمــال تنفيــذ  ٢٠٠٣-٢٠٠٠وبينمــا ُســجلت مكاســب كــبرية أثنــاء الفتــرة       - ٥٣

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عن طريق التعامل مـع شـركاء جـدول أعمـال                
ض هلا املوارد البشرية واملالية أدت إىل احلد مـن إجنـاز نتـائج              املوئل، إال أن القيود اليت تتعر     
ــراكة  ــطة الشـ ــة   . أفضـــل يف أنشـ ــطة يف احملافـــل الدوليـ ــاركة النشـ ــجيع املشـ ــبني أن تشـ وتـ

واحلكومية الدولية مثل املنتدى احلضـري العـاملي وجملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة وهـو                   
ى صـعيد املنظومـة مـع شـركاء جـدول أعمـال       إجناز حيظى بأمهية مماثلة للتعاون املتواصل عل  

 .وينبغي مواصلة هذا النهج ذي االجتاهني. املوئل
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ُشجعت احلكومات على إدراج امليـاه واملرافـق الصـحية واملسـتوطنات البشـرية يف                - ٥٤
خططها اإلمنائية الوطنية وإدماج فقر املناطق احلضرية يف وثائق االستراتيجية الوطنية للحـد    

 .من الفقر
العنصــر غــري علــى زيــادة ُتشــجع احلكومــات الــيت يؤهلــها وضــعها للقيــام بــذلك    - ٥٥

املخصص من مسامهتها بغية تسـهيل تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق باملـدن                    
ــدة وااللتزامــ    ــة اجلدي الصــلة يف إعــالن  ات ذات واملســتوطنات البشــرية األخــرى يف األلفي

 مليون شـخص علـى األقـل    ١٠٠ق حتسن كبري يف معيشة    األلفية، وال سيما االلتزام بتحقي    
 .٢٠٢٠من سكان األحياء الفقرية قبل حلول عام 

املاليـــة علـــى اإلســـهام بســـخاء يف الصـــندوق  احلكومـــات واملؤسســـات وُتشـــجع  - ٥٦
االستئماين للتعاون التقين وبرنامج املستوطنات البشرية اخلاص بالشعب الفلسطيين وذلك          

املتحدة أن يساعد على حل مشكلة التردي منذ فترة طويلة يف أحـوال       ليتسىن ملوئل األمم    
 .املستوطنات البشرية يف األراضي الفلسطينية وأن حيقق بشكل تام أهداف الربنامج

املـدن  اسـتعراض وتعزيـز دور     ُتشجع احلكومات الوطنية والوكاالت الدولية علـى         - ٥٧
صادي، وتقييم ما تتعرض لـه علـى الصـعيد          يف التنمية املستدامة كوسائل حمركة للنمو االقت      

ــن   ــاعي م ــرص  االجتم ــيم  خمــاطر وف ــة   وكــذلك تقي ــا احملتمل ــا  مصــادر قوهت بالنســبة ملناطقه
 .الداخلية

ُتشجع احلكومات على دعم املشاركة من مجاعات الشركاء من البلدان الناميـة يف       - ٥٨
 .٢٠٠٤ام  يف ع، بإسبانيااملنتدى احلضري العاملي الذي سيعقد يف برشلونة

 


