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 ٢٠٠٥الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ - يونيه/ حزيران٢٩نيويورك، 

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

 التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل  
 

 **تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية        ــامج األم ــل اهلــدف الشــامل لربن ــم  (يتمث ــل األم موئ
 دارةاإل، يف حتســني البيئــة املعيشــية وبيئــة العمــل للجميــع عــن طريــق زيــادة فعاليــة          )املتحــدة
مـم املتحـدة التزامـا قويـا        ويلتـزم موئـل األ     . وتنميتـها  لمستوطنات البشرية وشفافيتها  ل التشاركية

واإلعــالن بشــأن املــدن واملســتوطنات البشــرية ه، بتقــدمي الــدعم للبلــدان يف تنفيــذ جــدول أعمالــ
 ١١  و١٠ لأللفيــة املتمثــل يف كفالــة االســتدامة البيئيــة، والغــايتني  ٧األخــرى واهلــدف اإلمنــائي

يتوفر هلـم احلصـول املسـتدام        إىل ختفيض مبقدار النصف نسبة السكان الذين ال          الداعيتنيلأللفية  
 مليــون علــى األقــل مــن ١٠٠علــى ميــاه الشــرب املأمونــة وحتقيــق حتســينات ملموســة يف حيــاة  

الربنـامج هـم فقـراء احلضـر، إال أن           واملستفيدون من  .٢٠٢٠الفقرية حبلول عام     سكان األحياء 
 حيـاة الفقـراء     وجه أساسا إىل صانع السياسات الـذي بيـده السـلطة الكافيـة لتحسـني              يتالربنامج  

 .من خالل قيامه بتوفري املوارد وإزالة العقبات اليت تعوق بلوغهم أسباب الرفاه
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الربنـامج  :  وقد قسم موئل األمم املتحدة عمله حتت أطر الربامج الفرعية األربعة التاليـة  
رصـد  � ٢ والربنـامج الفرعـي      ؛�املـأوى والتنميـة املسـتدامة للمسـتوطنات البشـرية         � ١الفرعي  

ــل  ــال املوئـ ــدول أعمـ ــي  ؛�جـ ــامج الفرعـ ــتقين �،٣ والربنـ ــي والـ ــاون اإلقليمـ ــامج �التعـ ؛ والربنـ
بطـت الـربامج الفرعيـة األربعـة بعضـها بـبعض       وقد ُر .�متويل املستوطنات البشرية� ،٤ الفرعي

وثيقة الرؤية االستراتيجية ملوئل األمم املتحدة، اليت وافق عليهـا جملـس إدارتـه يف عـام             عن طريق 
الواسـع النطـاق    االفتقـار   األحيـاء الفقـرية و    الـذي تشـهده     ن مواجهة الوضع املتفجـر      أو. ٢٠٠٣

املياه واإلصحاح يف هذه األحيـاء الفقـرية الـيت تـؤوي سـدس سـكان األرض، تكـاد تتصـدر                     إىل  
ويــربز موئــل األمــم املتحــدة بوصــفه أحــد متصــدري  .قائمــة األولويــات اإلمنائيــة يف العــاملاآلن 

جملالني يف سعيه إلحداث حتسينات ميدانية ميكن ترمجتـها إىل سياسـات            ا كال   اجلهات الفاعلة يف  
 . من ذلك، لوضع مفاهيم سياسات ميكن اختبارها ميدانياسأويف سعيه، على العك

يجية ذات أربعـــة تويف هـــذا الصـــدد، فقـــد أصـــبحت الـــربامج الفرعيـــة األربعـــة اســـترا  
وتتـألف   .رية خاليـة مـن األحيـاء الفقـرية    مدن حضـ قيام حتقيق هدف بلوغ هتدف إىل مرتكزات 

حلـول قائمـة    اعتمـاد    وحتليـل املعلومـات و     معـايري عامليـة   وضـع   هذه االستراتيجية من الدعوة إىل      
املعنيــة باملــأوى والتنميــة ومجيــع بــرامج موئــل األمــم املتحــدة  .علــى االختبــار امليــداين والتمويــل

األراضـي  تـأمني حيـازة     ضـمان   يتني بشـأن    والتمويل، فضال عن محلتيـه العـامل      احلضرية والبحوث   
الرؤيـة االسـتراتيجية    حتقيق  بأدوات متكنها من املسامهة يف      وقد أعيد جتهيزها    واإلدارة احلضرية،   
 .ملوئل األمم املتحدة

ويــنظم هــذا التقريــر، يف األســاس، وفقــا للــربامج الفرعيــة األربعــة لربنــامج املســتوطنات  
الرئيسـية، واالبتكـارات، واملسـائل     العمل مع الشركاء، والتقـارير  مث يتطرق التقرير إىل .البشرية

 .مث ينتهي التقرير بإيراد العديد من التوصياتاإلدارية، 
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 مقدمة -أوال  
ــالفقرة     - ١ ــال بـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــد هـ ــس االق ٣أعـ ــرار اجمللـ ــن قـ ــاعي  ت مـ ــادي واالجتمـ صـ

٢٠٠٤/٣٠٠. 
 

 التقدم احملرز يف التنفيذ - ثانيا 
 

  املأوى والتنمية املستدامة للمستوطنات البشريةتوفري -ألف  
 يف حتسني أحوال املأوى لفقـراء العـامل، وضـمان    ١يتمثل اهلدف العام للربنامج الفرعي     - ٢

 .التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية، ومها هدفا جدول أعمال املوئل
ة لضــمان حيــازة محلــة عامليــة ناجحــالشــروع يف وخــالل القتــرة قيــد االســتعراض، مت   - ٣

مـذكرات تفـاهم مـع ثالثـة بلـدان يف شـرق             وقّعت   و ؛يف ثالثة بلدان يف غرب أفريقيا     األراضي  
يف نفس الوقت، اتفاقات تعاون مـع مخسـة بلـدان أخـرى لتشـجيع النـهوض                 أبرمت،  أفريقيا، و 

ــرية؛ ومت ا  ــاء الفق ــانون واألر    الباألحي ــتعراض الق ــال اس ــال يف جم ــة يضــاضــطالع بأعم  يف ثالث
ــا ــن أفضــل     من ــرز م ــا ب ــاج م ــة   اطق، وجيــرى إدم ــة املتعلق ــازة بملمارســات يف احلمل  ضــمان حي

 سياســات بديلــة لإلخــالء غــري أنفرقــة عمــل دوليــة لتيســري التفــاوض بشــ أنشــئت ؛ واألراضــي
 يف الـوزارات  إسـكان بعض احلكومات وظيفة موظـف حقـوق     أنشأت  القانوين، ونتيجة لذلك    

 للمدن األفريقيـة، وبرنـامج تـوفري امليـاه للمـدن            هامج توفري امليا  تقدم يف تنفيذ برن   أُحرز  واملعنية؛  
مت تقـدمي دعـم اسـتراتيجي للمبـادرات الـيت            اآلسيوية؛ وأجريت مشاورات إقليمية وقطرية فيما     

ومت أيضـا   اه والصـرف الصـحي لفقـراء احلضـر؛          يـ إمـدادات امل  سـني   حتقودها اجملتمعات احمللية لت   
تـدريب وبنـاء قـدرات    عمليـات  ومت تنفيـذ   . ملدن شرق أوروبابدء مشاورات بشأن توفري املياه

 .ياه يف مثانية بلدانامللصاحل جمموعات عديدة، مشلت مدراء مرافق 
املـدن املتحـدة واحلكومـات احملليـة        منظمـة    مـؤمتر نـاجح لتوحيـد        ٢٠٠٤وأقيم يف عام     - ٤

ــا  ومت إعــداد مبــادئ توجيهيــة بشــأن الالمركزيــة وتعزيــز الســلطات احملليــة،     وهــي متاحــة حالي
ونظــرا لقيــام برنــامج األمــم املتحـدة للمســتوطنات البشــرية بــالترويج ألدوات حتســني  . للتطبيـق 

دوات التـدريب، مبـا يف   علـى أ اإلدارة احلضرية، يوجد حاليا طلب متزايد من السـلطات احملليـة           
يـة بشـأن اإلدارة   محلة عاملُشرع يف ، ٢٠٠٤ويف عام  .ذلك األدوات املتعلقة بامليزنة التشاركية

إىل احلكومـات  أيضـا  الـدعم  قُـدم  و .احلضـرية يف كـل مـن بوركينـا فاسـو والسـنغال، واملغـرب       
أُحــرز ، ٢٠٠٤ويف عــام  .احملليــة يف تطبيــق أدوات اإلدارة احلضــرية يف أفريقيــا وجنــوب آســيا 

ليـات  عمُحـددت  و .يف أفريقيـا وجنـوب آسـيا   يف اجملال البيئي تقدم كبري يف التخطيط واإلدارة 
وجيـري العمـل يف    .جـزر عدة  ويف ا بلد١٥ميدانية جديدة يف إدارة الكوارث والتصدي هلا يف 
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اســتراتيجية للتصــدي ملشــاكل املــأوى املتعلقــة بالنســاء واأليتــام املصــابني لتنفيــذ ، شــرق أفريقيــا
 .كتسب يف املستوطنات غري النظاميةمتالزمة نقص املناعة امل/ريوس نقص املناعة البشريةفب

 
 جدول أعمال املوئلتنفيذ رصد  -باء  

جـدول  غايـات    رصـد وتقيـيم التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق              ٢نامج الفرعي   الرباهلدف من    - ٥
وعـززت  . والصرف الصـحي  إعالن األلفية بشأن األحياء الفقرية واملياه       أهداف  أعمال املوئل و  

ــابع ب مــنهنظــم رصــد موئــل األمــم املتحــدة لتمكينــ   ــة أن يت ــة غاي ــة إعــالن فعالي املتصــلة  األلفي
وجـرى تنفيـذ دراسـات       . مليون من قـاطين األحيـاء الفقـرية        ١٠٠ ما ال يقل عن      ةتحسني حيا ب

وحـدات جتميعيـة    وأضـيفت   مـدن منتقـاة،     مـن    التفـاوت يف منـاطق حضـرية         هاستقصائية ألوجـ  
ة فضـال عـن تنفيـذ دراسـات استقصـائية متعـدد           للدراسات االستقصائية الدميوغرافية والصحية،     

بنـاء  سكان األحيـاء احلضـرية الفقـرية        رت نسبة   وقد .لمجموعات تابعة لليونيسيف  لاملؤشرات  
 يف تقريـر األمـني العـام     التقـديرات  ونشـرت والتعـدادات القائمـة،      الدراسات االستقصـائية     على

 . يف تقـــارير التنميـــة البشـــرية كمـــا٢٠٠٢ مـــن عـــام بتـــداءا اإلمنائيـــة لأللفيـــة فاألهـــداعـــن 
 صـياغة   يفملشروع األلفية مـن التقـديرات العامليـة واإلقليميـة،            التابعة   ٨قة العمل   واستفادت فر 

 .عامةال ةسياسبشأن المقترحات 
بليـون   ١,٤حياء الفقرية إىل أن سـكان األحيـاء الفقـرية سـيبلغ             ألوتشري التنبؤات عن ا    - ٦

سـكان  ورية  األحيـاء الفقـ   سـكان    النسـب احلاليـة بـني         بـافتراض بقـاء    ٢٠٢٠نسمة حبلـول عـام      
من قبيـل رد الفعـل    و. ٢٠٢٠حىت عام   أي   ،سنوات القادمة اخلمس   اتاحلضر على حاهلا لفتر   

 اجملتمع اإلمنائي الدويل، مبا يف ذلـك مشـروع األلفيـة وجملـس              ناقش، فقد   احملبطهذا الرقم   على  
 أمهيـة  مسـألة رة إدارة موئل األمم املتحدة واللجنة املعنية بالتنمية املستدامة يف دورهتا الثالثة عشـ        

ووجـه مشـروع األلفيـة       . مليـون قـاطن باألحيـاء الفقـرية        ١٠٠ وهـو  املستوى املسـتهدف     بلوغ
. لقيـام أحيـاء فقـرية جديـدة       فقرية جديـدة وضـرورة تـوفري بـدائل إجيابيـة            قيام أحياء   نتباه إىل   الا

البلـدان،  إىل دعم الـ  تقدمي وقد دعت اللجنة املعنية بالتنمية املستدامة يف دورهتا الثالثة عشرة إىل  
قدراهتا علـى تـوفري البيانـات واملعلومـات عـن      لتعزز مبا يف ذلك عن طريق موئل األمم املتحدة،         

علـى أن   ،  ٢٠٢٠حبلول عام   بالنسبة لقيام أحياء فقرية جديدة       اتوقعاهتواألحياء الفقرية القائمة    
سـتراتيجيات احلـد مـن     لتحقيـق هـذه الغايـات املرتبطـة با        تقوم بعد ذلك باعتماد وتنفيذ خطـط        

 .أخرى ذات صلة لسياسة العامةاالستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة أو خطط  وأالفقر، 
يف ستسـاعد   اللجنـة إىل احلكومـات ومنظومـة األمـم املتحـدة            إن الدعوة املوجهة مـن      و - ٧

 تيسـري   يتمكن مـن  املزيد من أنشطة الرصد، حىت      االضطالع ب تشجيع موئل األمم املتحدة على      
سـتوى  املعلـى  الفقـرية  إجراء تقـديرات لألحيـاء   فيما يتعلـق بـ   إىل البلدان   املنهجيوتوفري الدعم   
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هـذا الـدور    ولعـل    .٢٠٢٠ملسـتويات حـىت عـام       لوضـع اسـقاطات تتصـل با       وكذلك   ي،القطر
.  وضــع األهــداف اخلاصــة هبــااحلكومــات مــن ميكــنالناحيــة التقنيــة مــن التســهيلي والتنســيقي 

 ىاإلمنائيــة لأللفيــة علــى املســتوانطــالق هامــة يف تنفيــذ األهــداف النــهج نقطــة وســيكون هــذا 
 .مستوى املدن والقطري

األحيـاء   :التاليـة مسـائل   ل أولوياتـه يف البحـوث للتصـدي ل         موئـل األمـم املتحـدة      يوجهو - ٨
األسـواق والتـرميم ألغـراض رفـع        خـالء   إ؛ و األراضـي  وضمان حيـازة   ،الفقرية والفقر احلضري  

 الفقـرية وآثـار ذلـك علـى النـهوض           األحيـاء ملمتلكات يف األحيـاء؛ وإجيـار املنـازل داخـل           قيمة ا 
ــاء، وحقــوق اإلســكان    ــة أو الصــراعات،  ،مبســتوى هــذه األحي ضــافة إىل إ والكــوارث الطبيعي

 .ملسكنااملساواة بني اجلنسني يف احلصول على 
ال إعــداد الصــيغة ، أحــرز موئــل األمــم املتحــدة تقــدما ملحوظــا يف جمــ ٢٠٠٤يف عــام  - ٩

:  القيـام باألنشـطة احملـددة التاليـة        وجـرى .  املؤشـرات احلضـرية العامليـة      الثالثة من قاعـدة بيانـات     
تنقيح املؤشرات احلضرية مبا يتوافق مع األهداف اإلمنائية لأللفية؛ إرسـاء شـراكات اسـتراتيجية         

 يف أفريقيــا وآســيا؛ جلمــع املعلومــات واألمــوال؛ بنــاء قــدرات املــوظفني اإلحصــائيني الــوطنيني   
حســب اجلــنس؛ االســتعانة بــإدارة حــىت الوقــت الــراهن تصــنيف كافــة البيانــات الــيت مت مجعهــا 

 .املعارف لدعم برامج صياغة السياسات واإلدارة احلضرية
ولالستفادة الكاملة مـن اخلـربات والـدروس املستخلصـة مـن العمـل امليـداين مـن أجـل                     - ١٠

 للمعارف، يواصل املوئـل إصـداره السـنوي لسلسـلتني مـن التقـارير               اإلسهام يف القاعدة العاملية   
، صــدر يف دورة املنتــدى احلضــري العــاملي الثانيــة ٢٠٠٤ويف عــام . الرئيســية مــرة كــل ســنتني

 استحسـانا   والقـى �العوملـة والثقافـة احلضـرية   : ٢٠٠٤/٢٠٠٥تقرير حالة مدن العامل للفترة  �
 �التقريـر العـاملي عـن املسـتوطنات البشـرية     �يـد مـن    وسيشهد هـذا العـام اإلصـدار اجلد       . كبريا

وقـد مت اآلن إعـادة هيكلـة جـداول األعمـال      . الذي يدور موضوعه حول متويل املـدن واملـأوى    
املواضيعية لسلسيت التقارير مـن أجـل التركيـز املباشـر كـل عـام علـى بعـض جوانـب األهـداف               

ســتعانة بــاخلربات والبيانــات املتــوافرة  وتصــدر سلســلة حالــة مــدن العــامل باال . اإلمنائيــة لأللفيــة
وُيســـتفاد يف إعـــداد التقريـــر العـــاملي عـــن . داخليـــا واملســـتمدة مـــن شـــبكة املرصـــد احلضـــري

مــن البــاحثني تســتمد بالتفاصــيل الوافيــة والدقيقــة  متعــددة املســتوطنات البشــرية مــن شــبكات  
 .املتصلة باملواضيع ذات األولوية من مجيع أحناء العامل

عقد مـؤمتر نـاجح عـن تبـادل الـدروس املسـتفادة             :  أنشطة أخرى تشمل ما يلي     وهناك - ١١
من أفضل املمارسات يف جمال السياسـات الرشـيدة لـإلدارة احلضـرية والتشـريعات املواتيـة هلـا؛                   
صياغة استراتيجيات للعمل مع منظمات اجملتمـع املـدين والشـباب؛ إعـداد املـواد الداعيـة لتأييـد           
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حيـــازة األراضـــي وكتيـــب عـــن إدمـــاج املنظـــور اجلنســـاين يف جمـــال   حقـــوق املـــرأة يف جمـــال 
املستوطنات البشرية؛ العمل علـى وضـع خطـة ائتمـان علـى مسـتوى اجملتمعـات احملليـة لتمويـل                     

حاالت إفراديـة لتمويـل إسـكان       عن  يوشك على االنتهاء؛ إكمال دراسات      أمر  اإلسكان وهو   
ظـروف االقتصـادية احلضـرية والـروابط        وأحرز تقـدم يف جمـال رصـد ال        . ذوي الدخل املنخفض  
، كمــا رصــد ووضــع االســتراتيجيات واألطــر الراميــة إىل   وتعزيــز فهمهــابــني احلضــر والريــف

 .حتسني ظروف العمل احلر يف املناطق احلضرية وأسباب معيشة الفقراء من ساكنيها
 

 التعاون اإلقليمي والتقين -جيم  
لقدرة التنظيمية والتقنية، على الصـعيدين الـوطين    تعزيز ا٣اهلدف من الربنامج الفرعي    - ١٢

ــا      ــذها وفق ــربامج وتنفي واحمللــي يف املقــام األول، علــى صــياغة السياســات واالســتراتيجيات وال
 .للمبادئ وااللتزامات الواردة يف جدول أعمال املوئل وأهداف إعالن األلفية

ــتقين با   ٢٠٠٤ويف عــام  - ١٣ ــاون اإلقليمــي وال ــل احلكومــات يف  ، ســاعدت شــعبة التع ملوئ
تصميم مشـاريع بنـاء القـدرات ويف تنفيـذها وذلـك بالتعـاون مـع الشـركاء املمـولني؛ وقـدمت                      
ــة؛        ــتقين يف ســياق احلمــالت العاملي ــرامج ومشــاريع يف اجملــال ال خــدمات استشــارية ونفــذت ب
وساعدت عددا مـن البلـدان يف إعـادة اإلعمـار واالنتعـاش يف فتـرة مـا بعـد احلـرب؛ وعكفـت                        

 وضــع بــرامج تدريبيــة وعلــى بنــاء قــدرات الــوزارات والوكــاالت املنــوط هبــا الوقايــة مــن  علــى
الكوارث وإدارهتا؛ وساعدت البلـدان يف حتديـد املنـاطق األكثـر عرضـة للكـوارث ويف صـياغة                   
االستراتيجيات للتخفيف من أثرها؛ وشاركت يف برنامج استراتيجيات األمـم املتحـدة إلعـادة               

األمــوال؛ وعــززت التعــاون مــع اللجــان االقتصــادية اإلقليميــة؛ ونســقت   إعمــار العــراق ومجــع 
عشرة بلدان وقامت جبمـع األمـوال لصـاحل         من  مشاريع حتالف املدن؛ وأجرت تقييمات قطرية       

املشـــاريع اإلقليميـــة والوطنيـــة؛ وأقامـــت عـــن طريـــق مكاتبـــها اإلقليميـــة عالقـــات فعالـــة مـــع   
وإىل جانــب ســعي . وئــل وحافظــت عليهــا احلكومــات وشــركاء آخــرين يف جــدول أعمــال امل 

مديري برنامج املوئل بدأب إىل كفالة إدماج مسائل املستوطنات البشرية يف جـداول األعمـال               
الوطنية وال سيما يف ورقات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر وإطـار األمـم املتحـدة لتقيـيم التنميـة،                

ء آخـرين علـى رصـد وتعزيـز     فقد عمل كل منهم يف بلده بصورة وثيقة مع احلكومات وشركا       
 .تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية وجدول أعمال املوئل
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 متويل املستوطنات البشرية -دال  
 زيـادة األمـوال الـواردة       ٤، كان اهلدف الرئيسي من الربنـامج الفرعـي          ٢٠٠٤يف عام    - ١٤

ــة الت      ــرامج تطــوير البني ــوفري املــأوى وب ــدعم ت ــة ل ــة واحمللي ــة ذات الصــلة  مــن املصــادر الدولي حتي
 .ومؤسسات وآليات متويل اإلسكان ال سيما يف البلدان النامية

وخالل الفترة قيد االستعراض، أحرز تقدم كـبري يف جمـال إنشـاء مرفـق ُيعـىن بتحسـني                    - ١٥
وقـد عـني    . وستتبع يف إطار الربنـامج الفرعـي اسـتراتيجية ذات شـقني           . مستوى األحياء الفقرية  
 ١,٨ويف جمــال تعبئــة املــوارد، ُجمــع . ٢٠٠٤ للشــعبة تقريبــا يف عــام مجيــع املــوظفني الالزمــني

 ماليــني دوالر ملرحلــة الــثالث ســنوات التجريبيــة ملرفــق   ١٠مليــون دوالر ملرحلــة التصــميم و  
وعرب املاحنون الذين جرى االتصال هبـم عـن رغبتـهم يف تـوفري              . حتسني مستوى األحياء الفقرية   

وأحـرز تقـدم ملحـوظ يف جمـال إعـداد جمموعـة مـن الـربامج         . التمويل من خالل برامج بلـداهنم  
وبلغت املشاورات مع البنك الـدويل ومصـرف        . ُيعتزم تنفيذها يف ثالثة من بلدان شرق أفريقيا       

التنميــة األفريقــي ومصــرف التنميــة اآلســيوي بشــأن إرســاء إطــار التعــاون بــني البلــدان مرحلــة   
ملشـروعات واملشـاريع التجريبيـة نتيجـة لتـأخر          وسجل بعض التأخري يف بـدء جمموعـة ا        . متقدمة

وتلقـى عـدد مـن بلـدان أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى                . احلصول على التمويل مـن املـاحنني      
 . خدمات استشارية ذات صلة بتعزيز قدرة املوارد احمللية

 
 العمل مع الشركاء -هاء  

سـبتمرب  / بإسـبانيا يف أيلـول  ُعقدت دورة املنتـدى احلضـري العـاملي الثانيـة يف برشـلونة،       - ١٦
وبالرغم من أن املنتدى احلضري العاملي الذي يعقد كل سنتني ليس مؤمترا رمسيـا مـن              . ٢٠٠٤

 وهـو ُيعـد   ١٨/٥مؤمترات األمم املتحدة إال أن جملس إدارة املوئـل أصـدر بـه تكليفـا يف قـراره                   
وع هـذا احلـدث     وكـان موضـ   . حجر أساس يف تنفيذ جدول أعمال املوئل على الصعيد الدويل         

ونوقشــت مســائل متصــلة   . �مفــرق طــرق للثقافــة والشــمول واإلدمــاج؟    : املــدن�: العــاملي
بأولويــات جــدول أعمــال املوئــل مــن خــالل جمموعــة مــن احلــوارات املنظمــة بــني العديــد مــن    

وأويل اهتمام كبري لألهداف اإلمنائية لأللفية مـع التأكيـد بشـكل            . الشركاء يف جدول األعمال   
ــق اهلــدف   خــاص علــى ا  ــة  ٧لتقــدم احملــرز يف حتقي ــاه واملر ١٠، ال ســيما الغاي فــق ا املتعلقــة باملي

 مليــون علــى األقــل مــن ســاكين  ١٠٠ املتعلقــة بتحســني ظــروف معيشــة  ١١الصــحية والغايــة 
وكانت نسبة املشاركة يف هذا احلدث العاملي الذي يعقـد        .  ٢٠٢٠األحياء الفقرية حبلول عام     

 مشـاركا، منـهم مسـؤولون حكوميـون       ٤ ٣٨٩ب مـا جمموعـه      كل عامني كـبرية حيـث اجتـذ       
ــة ) يف املائــة١٧,٧( ــة١٦,٤(؛ وســلطات حملي ــة  ) يف املائ  يف ٢١,٢(؛ ومنظمــات غــري حكومي

؛ ومؤسســات مهنيــة ) يف املائــة٤,١(؛ ووكــاالت أخــرى مــن وكــاالت األمــم املتحــدة   )املائــة
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 هناك ستون عارضا من مجيـع أحنـاء         وكان).  يف املائة  ٨(؛ والقطاع اخلاص    ) يف املائة  ٨(وحبثية  
ــادرات وأفضــل املمارســات      ــن املب ــة م ــدموا جمموع ــامل ق ــة    . الع ــالث جلســات عام ــدت ث وُعق

ــع احلضــري واإلدارة احلضــرية       ــة احلضــرية والواق وجلســات حــوار بــني الشــركاء بشــأن الثقاف
ارد والنهضة احلضرية؛ كما ُعقدت حوارات مواضيعية حول الفقـراء مـن سـاكين احلضـر واملـو                

وقـد  . احلضرية واالستدامة احلضرية واخلدمات احلضرية والكـوارث احلضـرية وإعـادة اإلعمـار            
وكـان مـن ضـمن املشـاركني     . متيز هذا احلدث باملناقشات النابضة باحليوية طوال مـدة انعقـاده        

من كبار الشخصيات ميخائيل غورباتشيف الرئيس السابق لالحتاد السوفيايت السـابق، ومـاريت             
ي الرئيس السابق لفنلندا، وجفري ساش املستشـار اخلـاص لألمـني العـام لألمـم املتحـدة          إتيسار
وقُــدمت شــهادة تقــدير إىل املرحــوم رفيــق احلريــري رئــيس  . هــداف اإلمنائيــة لأللفيــةألاملعــين با

وزراء لبنان السابق لـدوره البـارز ذي الرؤيـة النافـذة يف جمـال إعـادة إعمـار بـريوت يف مرحلـة                        
 .وكان تقييم املشاركني للمنتدى احلضري العاملي إجيابيا للغاية. راعبعد الص ما
وأعلــن يف املنتــدى عــن الشــراكة احلضــرية لأللفيــة املتعلقــة بإضــفاء الطــابع احمللــي علــى  - ١٧

 األمـم املتحـدة     برنـامج و املتحـدة    األمـم األهداف اإلمنائية لأللفية وهـي شـراكة يسـاندها موئـل            
وقـد  . ملتحدة واحلكومات احمللية وقدم العديد من الشـركاء دعمهـم هلـا           ومنظمة املدن ا  اإلمنائي  

 .بدأت بالفعل األنشطة التحضريية هلذه املبادرة اجلديدة
ــه /حزيــران ٢٣ إىل ١٩وســُتعقد دورة املنتــدى الثالثــة يف فــانكوفر يف الفتــرة مــن    - ١٨ يوني

واحلكومـات  . ة فانكوفر وسينظم هذه الدورة املوئل بالتعاون مع حكومة كندا ومدين        . ٢٠٠٦
وشركاء جدول أعمال املوئل كافة مدعوون للمشـاركة يف الـدورة الثالثـة للمنتـدى مـن أجـل                    

وُيرجـى أن  . تبادل نابض باحليوية للمعلومات وأفضل املمارسات املتعلقـة باالسـتدامة احلضـرية     
ل املاديـة والـيت     يؤكد املنتدى أن الربامج والسياسات اليت تتصـف بالتـدبر والقائمـة علـى الـدالئ               

يتم تقييمها بدقة شديدة هـي مقـاييس النجـاح وأن لـب هـذه املناقشـات جيـب أن يكـون بـذل                      
 .اجلهد لتحويل األفكار إىل أفعال

ومــن خــالل حتــالف املــدن، يعتــرب البنــك الــدويل أحــد الشــركاء الرئيســيني للموئــل يف   - ١٩
شـراكة عامليـة أُنشـئت الختبـار        وميثـل التحـالف     . العمل علـى حتسـني مسـتوى األحيـاء الفقـرية          

أدوات وُنهج عملية جديدة ترمي إىل تعزيز التنمية االقتصادية احمللية يف التصدي مباشرة للفقـر               
ويتعاون البنك الدويل واملوئل، من خـالل عملـهما يف إطـار حتـالف املـدن                . يف املناطق احلضرية  

يــا ومصــر والــيمن لتقويــة ســلطات يف شــرق آســيا وأفغانســتان ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة والتف
احلكومــات احملليــة، واملســاعدة يف اإلصــالح الطــارئ للبنيــة التحتيــة يف احلضــر، وبــدء مشــاريع  
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أشغال عامة تتطلب كثافة األيدي العاملـة يف إطـار البلـديات ودعمهـا، وصـياغة اسـتراتيجيات        
 .هداف أخرىمجلة أمن لتنمية املدن ووضع قواعد بيانات للمؤشرات احلضرية، وذلك 

عالقة عمل جيدة مع البنك الدويل إال أنه ينبغي أن يتسـع نطـاق           املتحدة   األمموملوئل   - ٢٠
ــة لتتجــاوز حتــالف املــدن   ــز جــدول األعمــال    . هــذه العالق ــالرغم مــن التقــدم احملــرز يف تعزي وب

والتأكــد مــن أن صــانعي القــرار � لكســب املعركــة�احلضــري، يظــل هنــاك املزيــد مــن العمــل  
 .مسائل اإلدارة والتنمية احلضريتني االهتمام املالئميولون 
ووقــع املوئــل أيضــا مــذكرات تفــاهم مــع مصــرف التنميــة اآلســيوي ومصــرف التنميــة   - ٢١

ــة األفريقــي حــول         ــع مــذكرة أخــرى مــع مصــرف التنمي ــة وهــو بصــدد توقي ــدان األمريكي للبل
والتنميـة احلضـرية مـع      سـكان   واإلاملشاريع والربامج املشـتركة لقطـاع امليـاه وللمرافـق الصـحية             

وتؤدي مذكرات التفاهم هـذه إىل تعـاون برنـاجمي      . التأكيد على حتسني ظروف معيشة الفقراء     
واسع يف جمال برنامج توفري املياه للمدن اآلسيوية على سبيل املثال وهو برنامج حيـوي جمموعـة           

وئـل للمـرحلتني األولـتني       ماليني دوالر يقدمها مصرف التنمية اآلسـيوي وامل        ١٠من املنح تبلغ    
 مليــون دوالر يف صــورة قــروض يقــدمها املصــرف ذاتــه ملشــاريع قطــاع امليــاه واملرافــق  ٥٠٠و 

وحصلت هذه املذكرة علـى متويـل إضـايف للربنـامج ذاتـه      . الصحية يف املدن يف مجيع أحناء آسيا   
 .من حكومة هولندا

 التقين بني البلدان النامية كمـا كـان         ويعترب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، أو التعاون        - ٢٢
يطلق عليه من قبل، أداة رئيسية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية ال سيما تلك املتعلقة باألحيـاء                

ورمبا كان التعاون فيما بني بلدان اجلنوب حمـدود الفعاليـة قبـل       . الفقرية واملياه واملرافق الصحية   
ن تنمـي يف الوقـت احلاضـر خرباهتـا يف امليـدان الـتقين               غري أن العديـد مـن البلـدا       .  عاما فقط  ٢٠

 .وجمال وضع السياسات وهي مستعدة لتقاسم هذه اخلربات مع جرياهنا اإلقليميني
. داعية قـوي وملتـزم إىل الـتعلم مـن األقـران وحـل املشـاكل                املتحدة   األممويعد موئل    - ٢٣

ة عن اإلسكان وتنميـة األراضـي       وحنن نرعى سلسلة مستمرة من االجتماعات الوزارية اإلقليمي       
وقـد ُعقـد يف أوائـل العـام مـؤمتر الـوزراء             . والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية وأفريقيـا وآسـيا        

األفارقة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية يف دوربان، جبنوب أفريقيـا شـارك يف تنظيمـه املوئـل            
زام مبواصلة أعمال هذا املؤمتر مـن خـالل         وهناك الت . واالحتاد األفريقي وحكومة جنوب أفريقيا    

كما ُعقد اجتمـاع رفيـع املسـتوى مماثـل يف           . عقد سلسلة من االجتماعات الوزارية كل عامني      
 .٢٠٠٦أمريكا الالتينية وُدعي إىل عقد نظري له يف آسيا يف عام 

اع ودعم املوئل أيضا عمليـة الـتعلم مـن األقـران احلديثـة العهـد علـى صـعيد املـدن كـر                       - ٢٤
علــى (لعمليــات التبــادل وحلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة والــرحالت امليدانيــة بــني املــدن  
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مومبــاي ومــانيال وأديــس أبابــا وأروشــا ودوربــان وهافانــا وميــديني ودار الســالم : ســبيل املثــال
ويشترك يف هذه األنشطة سلطات املدن وقادة اجملتمع احمللـي، ومنـهم            ). ونريويب وجوهانسربغ 

مون إىل األحياء الفقرية، وذلك لكفالة تفاعل األفكار بني اجملتمعات احلضرية الفقـرية فيمـا               املنت
ــة، واملمارســات التفاوضــية إلتاحــة فــرص احلصــول علــى       ــة اجملتمعي خيــص اســتراتيجيات التعبئ
األراضــي، ونظــم االدخــار الــيت ترتكــز علــى اجملتمعــات احملليــة وأُطــر وأدوات حتســني مســتوى  

وتشمل املوضـوعات الـيت طرحـت للدراسـة مـؤخرا القـانون             . رية على صعيد املدن   األحياء الفق 
العقـــاري وحيـــازة األراضـــي وحـــق النســـاء يف حيـــازة األراضـــي واالحتياجـــات التدريبيـــة         
للحكومات احمللية واخلصائص البيئية للمدن وأفضل املمارسات وتعزيـز األمـن يف املـدن وإدارة               

 .املعلومات
 

  ملبتكرةاملبادرات ا - واو 
، أبلـغ موئـل األمـم املتحـدة عـن         ٢٠٠٤يف اخلطة الربناجمية واالستعراض اإلداري لعام        - ٢٥
ويف هـذه املبـادرة     .  مبتكرة تتوخى تعزيز اهلدف اإلمنائي لأللفية املتعلق باألحيـاء الفقـرية           ةمبادر

 فنلنـدا  قايضـة الـديون بـاألرض بـني حكومـة     مل الوسـيط يف خطـة   دورتوىل موئل األمم املتحـدة     
 األحيـاء الفقـرية  برنامج حتسني أحـوال   مقر  ويوجد   .وحكومة كينيا وهي أول خطة من نوعها      

وهــي أكــرب حــي ،  موئــل األمــم املتحــدة واحلكومــة الكينيــة يف أيت ريفــر وكيــبريا املشــترك بــني
 رائـدة والزال برنـامج حتسـني أحـوال األحيـاء الفقـرية يشـكل عمليـة                . حضري فقري يف أفريقيـا    

كل مرحلة من مراحلها مسامهة كبرية يف حتقيق اهلدف املتعلق باألحيـاء الفقـرية الـوارد                تساهم  
وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، اضـــطلع موئـــل األمـــم املتحـــدة   . يف إعـــالن األلفيـــة

 االضـطالع باألعمـال التحضـريية       لمـوقعني بينمـا جيـري إعـداد       لبالتخطيط املادي واالجتمـاعي     
 لتـوطني  اللجنـة التنفيذيـة ل     وأنشـئت  وقد أصبحت تصميمات املنـازل جـاهزة         .املتصلة باملوقعني 

ورغـم تزايـد قـوة    . هي جاهزة ملباشـرة عملـها  اليت ستتوىل تنسيق املشاركة األهلية يف املشروع        
ن فـإ  ومنظمات سـكان األحيـاء الفقـرية وموئـل األمـم املتحـدة يف نـريويب،                  نيالشركاء احلكومي 

 .عمل يف هذا الصددهناك حاجة إىل مزيد من ال
، سيجري تدريب سكان األحيـاء الفقـرية يف جمـاالت تنميـة مهـارات               ٢٠٠٥ويف عام    - ٢٦

البناء االبتكارية وتطوير املـواد وتكـوين التعاونيـات وإدارهتـا ويف جمـال بنـاء قـدرات السـلطات                    
 .احمللية
ال األحياء الفقـرية     حتسني أحو   مرفقُ ِجدَّةومن أكثر استراتيجيات موئل األمم املتحدة        - ٢٧

 العـام واخلـاص لـدعم تنفيـذ اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة            نيمم لتيسري تعبئـة مـوارد القطـاع       الذي صُ 
 يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت          ناملـد مستوى   و يستوى القطر املاملتعلق باألحياء الفقرية على     
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التمويـل الـالزم لتعبئـة      املرفـق    ، سيوفر يعمل بكامل طاقته  وعندما  . متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية   
رأس املــال األساســي واملســاعدة التقنيــة مــن أجــل وضــع ودعــم اآلليــات املتعلقــة بتعبئــة املــوارد 

ــوفر اإلســكان    ــة ورأس املــال لتحســني ت ــأوى واهلياكــل األساســية   بتكلفــةالداخلي  متيســرة وامل
ت احملليــة واملنظمــات ويــربط املرفــق بــني أربــع جمموعــات رئيســية تتــألف مــن الســلطا. املناســبة

وسيضــطلع أيضــا بــدور . األهليــة ومؤسســات التمويــل احملليــة وبــرامج اجلهــات املاحنــة الدوليــة 
االستثمار الداخلي من أجل حتسني أحول األحياء الفقـرية وغـري           استحثاث  وحتضريي يف   حفاز  
 . تنمية املستوطنات البشرية لفائدة الفقراءمن وجوهذلك 
تعاون مـع   المم املتحدة االستراتيجية املتعلقة مبديري برنامج املوئل ب       وقد أطلق موئل األ    - ٢٨

عمليـة  ملـديري برنـامج املوئـل يف تعزيـز          الرئيسـية   وتتمثل املهمـة     .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
ق بتنفيذ جـدول أعمـال املوئـل واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              ــ، وال سيما فيما يتعل    وضع املعاييــر 

مسـائل  ويعمـل مـديرو برنـامج املوئـل لتشـجيع إدراج      .  على املستوى القطري ١١  و ١٠  و ٧
املســتوطنات البشــرية يف وثــائق اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر وأطــر األمــم املتحــدة للمســاعدة 

ــة ــى املســتوى        . اإلمنائي ــم املتحــدة عل ــل األم ــرامج ومشــاريع موئ ــذ ب ــى تنفي ــم يشــرفون عل وه
وحـىت يف هـذه املرحلـة       .  عـدد البعثـات املضـطلع هبـا        وقد مكن وجودهم مـن خفـض      . القطري

 ملحـوظ املبكرة، بات واضحا للعيان أن مديري برامج موئل األمم املتحـدة سـيكون هلـم تـأثري        
التحـديات الـيت تواجـه موئـل        مـن   و .يف تعزيز عمل موئل األمم املتحدة علـى الصـعيد القطـري           

ــامج مو  نقــُص الــ األمــم املتحــدة  ــديري برن ــايل مل ــم املتحــدة دعم امل ــل األم ــادة   .ئ وستشــكل زي
امليزانيـة العاديـة حـال مفيـدا وطويـل          مـن   خصصـات   املاملسامهات غري املرصـودة لغـرض معـني و        

 . يف هذا الصدداألجل
سس الصندوق االستئماين للمياه والصـرف الصـحي التـابع ملوئـل األمـم املتحـدة يف                 وأُ - ٢٩

 مـــن ٧لصـــرف الصـــحي يف إطـــار اهلـــدف  املتعلقـــة بامليـــاه وا١٠ة يـــ لتعزيـــز الغا٢٠٠٤عـــام 
وهذا الصندوق االستئماين القائم علـى هنـج برنـاجمي حسـن التنسـيق              . األهداف اإلمنائية لأللفية  

باملسامهة يف صندوق موحـد مكـرس لتحقيـق هـدف           معوناهتا  فعالية  تعزيز  يتيح للجهات املاحنة    
 للمسـامهني فيـه فرصـة       ويتـيح الصـندوق    .حمدد بصورة جيدة ومقـرون بغايـات واضـحة املعـامل          

قطاع حيظى بأولية عالية عن طريق االسـتفادة مـن واليـة موئـل األمـم            التوجه بصورة فعالة حنو     
ويعكــف الربنــامج علــى وضــع عنصــر  . كفــاءات الرئيســيةالمــن ممــا أبــان عنــه جيــدا املتحــدة و

ــة األفريقــي و  الخمصــص لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين ب   ــتالتعــاون مــع مصــرف التنمي ف ائ
وجيــري اختيــار البلــدان املشــاركة بنــاء علــى مــا تبديــه مــن االهتمــام  . املنظــور اجلنســاين وامليــاه

والرغبة يف تقدمي الدعم احلكومي، كما هو مـبني يف وثيقـة الصـندوق االسـتئماين، وغـري ذلـك                   
ــايري اإلرشــادية  ــة ٢٠٠٥وسيضــطلع الصــندوق االســتئماين يف عــام   . مــن املع :  باألنشــطة التالي



E/2005/60  
 

05-34300 13 
 

يل الكامل للربامج اإلقليمية املتعلقة باملياه يف أفريقيا وآسـيا؛ تنفيـذ مبـادرة حبـرية فيكتوريـا                  التفع
مــع املعياريــة يف ســت مــدن جتريبيــة؛ وضــع مبــادرة ميكونــغ اإلقليميــة؛ زيــادة تطــوير األنشــطة  

د التقـدم  التركيز على تطبيقها يف الربامج اإلقليمية املتعلقة باملياه؛ بدء مجع بيانات أساسية لرصـ     
ومـن املزمـع إجـراء      .  الوارد يف إعالن األلفية    ٧اهلدف  املندرجة حتت    ١٠ة  ياحملرز يف تنفيذ الغا   

 . ٢٠٠٦استعراض منتصف املدة للصندوق االستئماين للمياه والصرف الصحي يف أوائل عام 
 

 متكني اجملتمع املدين داخل املدينة  
 متكينيــةقــرية يف العــامل، تشــكل اســتراتيجية ملشــاكل األحيــاء الفعنــد التصــدي املباشــر  - ٣٠

جزءا ال يتجزأ من هنج موئل األمم املتحدة وجزءا جوهريـا مـن القيمـة املضـافة الـيت يسـهم هبـا               
ورغـم أن مـن الضـروري تكييـف     . موئل األمم املتحدة يف عملية حتسني أحوال األحياء الفقرية 

 التشخيص الذايت وتنمية االعتمـاد علـى        األطر الزمنية واالستراتيجيات كلما باشرت اجملتمعات     
لسـكان  منح حتويل األراضي مـن حـق مقيـد إىل حـق مطلـق مبعـثُ سـرور عميـق                     النفس، فإن   

 واحلكومـات   .زداد نتيجة لذلك حتكمهـم يف زمـام األمـور يف جمتمعـاهتم            ياألحياء الفقرية الذين    
. حشـد املـوارد العامـة     ريا قويـا يف     تأث يف الواقع    تؤثروالسلطات احمللية اليت تلتزم بتمكني الفقراء       

وهي باإلضافة إىل ذلك تساعد اجملتمعات الفقرية بصـورة مباشـرة، وال سـيما يف اقتنـاء األرض           
أرض امليـدان، فـإن     علـى    أمـا    . وتوفري اهلياكـل األساسـية واخلـدمات األساسـية         هتا حياز وضمان

ــة  أنشــطة االنتعــاش بعــد الكــوارث الــيت يضــطلع هبــا موئــل األمــم املتحــ     دة فيمــا يتصــل بكارث
 جهود االنتعاش السريع اليت تقوم هبا الوكاالت واملنظمـات غـري            َتُمدتسونامي يف جنوب آسيا     

. طويـل األجـل   أهلـي   نظـور    مب لـديف وسـري النكـا وتايلنـد       ااحلكومية املماثلة يف إندونيسـيا وم     
ات املمزقـة يف   نفسـه هـو الـذي أثبـت قيمتـه الكـبرية يف إصـالح اجملتمعـ            التمكـيين وهذا التوجـه    

أفغانســـتان والعـــراق وكوســـوفو والصـــومال والســـودان وغريهـــا مـــن البلـــدان احلديثـــة العهـــد 
 يف الصـومال قـد      ة احملليـ  ات على اجملتمعـ   املرتكزوالواقع أن عمل موئل األمم املتحدة       . بالصراع

 .ةأدى إىل إدراج موئل األمم املتحدة يف اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنساني
 

 اإلدارة املالية - زاي 
ــة ملوئــل األمــم املتحــدة عــن معــدل      - ٣١ وقــد كشــفت إدارة ورصــد مــوارد امليزانيــة العادي

ــل   ــام    ٨٩اســتعمال ميث ــة مــن املخصصــات املوافــق عليهــا لع ــادة  . ٢٠٠٤ يف املائ وحصــلت زي
 ُتعـزى إىل املوافقـة علـى        ٢٠٠٣-٢٠٠٢فتـرة السـنتني     خالل  طفيفة يف املخصصات املرصودة     

ــرة الســنتني  وظيفــإنشــاء  ــة   .٢٠٠٥-٢٠٠٤تني إضــافيتني لفت ــة العادي  وشــكلت مــوارد امليزاني
املشـاريع، وتظـل مـوردا رئيسـيا يف     أموال  املرصودة، باستثناء    األساسيةيف املائة من املوارد      ٣٠

 .التنفيذ الفعال لألنشطة املبينة يف امليزانية الربناجمية
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ل األمــم املتحــدة ومؤسســة املســتوطنات    وارتفــع إمجــايل التربعــات املقدمــة إىل موئــ     - ٣٢
 ٣٢,٧ إىل   ٢٠٠٣ مليون دوالر يف عـام       ٢٥,٥ يف املائة، حيث انتقلت من       ٢٨البشرية بنسبة   

ــادة يف  . ٢٠٠٤مليــون دوالر يف عــام  املســامهات املرصــودة لألغــراض  كــل مــن  وســجلت زي
سـامهات  ، حيـث بلغـت امل  ٢٠٠٤العامة واملسـامهات املرصـودة لألغـراض اخلاصـة خـالل عـام             

 واملســامهات املرصــودة لألغــراض  اتدوالرماليــني مــن الــ  ١٠,٥املرصــودة لألغــراض العامــة  
ومــع أن املســامهات املرصــودة لألغــراض العامــة واملســامهات      .  مليــون دوالر٢٢,٢اخلاصــة 

هنـاك اخـتالل بـني هـذين        مـا زال    املرصودة لألغراض اخلاصة سجلت ارتفاعـا غـري مسـبوق، ف          
ذه املسـامهات ضـيقة النطـاق       وظلـت قاعـدة اجلهـات املاحنـة بالنسـبة هلـ           . اتالنوعني من املسامه  

 .نسبيا
وبلغت نسبة اإلنفاق مقارنة باملخصصات مـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة، باسـتثناء         - ٣٣

 يف املائة من املخصصات املوافـق عليهـا، وكـان اإلنفـاق يف حـدود املعـدل            ٩٣متويل املشاريع،   
 .يف هذه الفترة من السنةاملتوقع املستهدف 

 يف املائـة،    ٢٠٠نشطة التعاون الـتقين بنسـبة تزيـد علـى           املوجهة أل  اإليراداتوارتفعت   - ٣٤
. ٢٠٠٤ مليـون دوالر عـام   ٥٢,٥ إىل ٢٠٠٣ مليـون دوالر يف عـام   ١٥,٢حيث انتقلت من  

ة واملـوارد  ، يتوقـع أن يظـل اسـتعمال املـوارد األساسـية ومـوارد امليزانيـة العاديـ             ٢٠٠٥ويف عام   
 .املشاريع، يف حدود املخصصات املأذون هباأموال اخلارجة عن امليزانية، باستثناء 

 
 إدارة املوارد البشرية - حاء 

معــدل الشــواغر، باســتثناء الوظــائف املتعلقــة باملشــاريع،  إمجــايل ، بلــغ ٢٠٠٣يف عــام  - ٣٥
 يف املائـة بالنسـبة      ٣,٤ ت العامة، و   يف املائة بالنسبة للموظفني من الفئة الفنية وفئة اخلدما         ٢,٧

ــط   ــة فق ــة الفني ــولو .للفئ ــانون األول ديســمرب  حبل ــتثناء    ٢٠٠٤ ك ــدل الشــواغر، باس ــغ مع ، بل
 يف املائـة بالنسـبة للمـوظفني مـن الفئـة الفنيـة وفئـة اخلـدمات                  ٨,٩الوظائف املتعلقة باملشـاريع،     

، بلغت نسـبة التـوازن بـني        ٢٠٠٤م  ويف عا .  يف املائة بالنسبة للفئة الفنية فقط      ١١,٩ العامة، و 
 يف املائــة بالنســبة ٦٤,٣ يف املائــة بالنســبة لإلنــاث و ٣٥,٧اجلنســني يف مجيــع الوظــائف الفنيــة 

 . يف املائة٣٥,٢نسبة كانت ال حيث ٢٠٠٣ا ميثل حتسنا مقارنة بعام ممللذكور، 
والوصــول القيــام مبحــاوالت ملــلء الوظــائف الشــاغرة بأســرع مــا ميكــن حاليــا وجيــري  - ٣٦

وسـعيا   . يف املائة احملـدد وإبقائهـا يف حـدود هـذا النطـاق             ٥مبعدالت الشواغر إىل حدود معدل      
إىل حتسني التوازن بني اجلنسني، سيبذل موئل األمم املتحدة مزيدا من اجلهود لتوظيـف النسـاء               

يـة  توظيف يف الرتـب الفن الوسيبذل جهد خاص فيمـا يتعلـق بـ   . ٢٠٠٥يف الفئات الفنية يف عام   
بـني  هـا   توافريتيسـر   وهذا يظل حتديا إذ إن كثريا من الوظائف تتطلب خـربة فنيـة قـد ال                 . العليا
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ا يتعلق بالتوظيف من الدول األعضاء غري املمثلة أو ناقصة التمثيل، ما فتـئ موئـل                موفي. النساء
لصـدد يف   األمم املتحدة ملتزما بتوظيف الفنيني من هذه البلدان ويأمل أن حيقق حتسنا يف هـذا ا               

 .٢٠٠٥عام 
 

 إدارة املعلومات -طاء  
معلومــات لتيســري ســبل لل، أنشــأ موئــل األمــم املتحــدة شــبكة داخليــة  ٢٠٠٤يف عــام  - ٣٧

وتــوفر هــذه الشــبكة الداخليــة مركــزا  . الوصــول إىل املعلومــات للمــوظفني يف عملــهم اليــومي 
لمناسبات لتحسني تنسـيق    لزمنيا   البالربامج املوضوعية وجدو  تتعلق  للمعلومات يتضمن وثائق    

ســهولة احلصــول علــى الوثــائق األساســية لالجتماعــات، ودلــيال عامليــا   وإلتاحــة االجتماعــات 
للمــوظفني يتضــمن أمســاء مــوظفي موئــل األمــم املتحــدة غــري املوجــودين يف املقــر، ومكتبــة          

علــى  شـتراكات يف مـواد حبثيـة ومرجعيـة    االعلـى  السـريع واملباشـر   إلكترونيـة إلتاحـة احلصـول    
، وركنا للصور يتضمن صور موئل األمم املتحدة اليت ميكـن حتميلـها بسـهولة لغـرض                 اإلنترنت

 .االستخدام يف املنشورات
، وضـــع موئـــل األمـــم املتحـــدة قاعـــدة بيانـــات متكاملـــة للشـــركاء   ٢٠٠٤ويف عـــام  - ٣٨

 عـن   وسيتاح االطالع علـى قاعـدة البيانـات هـذه         . ٢٠٠٥الرئيسيني سيبدأ استخدامها يف عام      
الوصول إىل أجزاء منـها أيضـا عـن طريـق     يسر طريق الشبكة الداخلية ملوئل األمم املتحدة وسيت      

إجـادة  وسـتمكن مـن حتسـني قـدرة املنظمـة علـى             . املوقع اإللكتـروين املفتـوح لعمـوم اجلمهـور        
ــا إىل املناســـبات  ــاالهتا ومنشـــوراهتا ودعواهتـ ــا إىل الـــتخلص مـــن  . توجيـــه اتصـ ــتؤدي أيضـ وسـ

قـوائم  اسـتحداث   قاعدة البيانـات و   لتحديث  هود وإتاحة أدوات سهلة االستعمال      ازدواجية اجل 
 . مستهدفةعناوين بريدية

 نظام إلدارة املنشورات هبدف دعم ختطـيط برنـامج منشـورات            ٢٠٠٤ووضع يف عام     - ٣٩
 إليـه عـن طريـق الشـبكة         الوصـول  يتـاح وهذا النظام الـذي     . املنظمة ورصده وتقدمي تقارير عنه    

موظفي موئل األمم املتحـدة      يف متناول مجيع      برنامج منشورات املنظمة   يضعة للمنظمة   الداخلي
 منشـورات جديـدة ورصـد     إضـافة مـن   وضـع املنشـورات     وميكـن أقسـام     . يف نريويب ويف امليدان   

تقدم عملية النشر ويسمح بتزويد أقسام التحرير والتصميم واملطبوعـات بـآخر املعلومـات عـن                
هــذا النظــام اإلبــالغ اإلداري للجنــة املنشــورات ورصــد اإلنفــاق علــى  ويــوفر . حالــة اإلصــدار

 .امج لربنامج العمل املوافق عليهاملنشورات، كما يكفل مواءمة الربن
وتعاون موئل األمم املتحدة مع قوة الطوارئ التابعة لألمم املتحدة يف مشروع إلعـادة               - ٤٠

لــديها ، الــيت ٢٠٠٤يونيــه /ة يف حزيــرانوقــد فتحــت املكتبــة اجلديــد. إنشــاء املكتبــة يف نــريويب
املسـتوطنات  مبسـائل   من املواد املتعلقة    موحدة  ووحتوي جمموعة مستوفاة    . أيضا موقع إلكتروين  
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وقـد اسـتقبلت املكتبـة مـا ينـاهز      . البشرية، وتقدم لزوار املكتبة خدمات مباشرة على اإلنترنـت  
 .٢٠٠٤ زائر يف عام ١٧ ٦٠٠
، ٢٠٠٤ســبتمرب /للمنتــدى احلضــري العــاملي املعقــود يف أيلــولوخــالل الــدورة الثانيــة  - ٤١

عرضت يف موقع موئل األمم املتحـدة علـى اإلنترنيـت مجيـُع وثـائق االجتماعـات، مبـا يف ذلـك              
املوافــق عليهــا، والصــحيفة اليوميــة والربنــامج والوثــائق وثــائق مــا قبــل الــدورة ووثــائق الــدورة  

شر الوثائق املعدة ملناسـبات رئيسـية أخـرى مـن قبيـل             ويستخدم املوقع الشبكي أيضا لن    . اليومي
 .ناسباهتامل زمينالدول اجلعنها يف املعلن اليوم العاملي للموئل وغريها من االجتماعات الرئيسية 

 
 التوصيات -ثالثا  

املستوطنات البشرية يف خططها اإلمنائية الوطنيـة       مسألة  ُتشجع احلكومات على إدراج      - ٤٢
ضمن وثائق استراتيجياهتا للحـد مـن       واملناطق احلضرية الرئيسية    ملتعلق باملدن   وتعزيز التخطيط ا  

 . الفقر وأطرها للمساعدة اإلمنائية
ُتشــجَّع احلكومــات علــى تقيــيم األحــوال واالجتاهــات الســائدة يف أحيائهــا الفقــرية          - ٤٣

عـيش سـكان   سياسات مناصرة للفقراء تويل أعلى األولوية لتحسني بيئـات  جو احلضرية وهتيئة  
لتعـاون  هـي مـدعوة ل    لأللفيـة، و   ٧اهلدف اإلمنـائي     من   ١١  و ١٠للغايتني  األحياء الفقرية وفقا    

 . هاتني الغايتنيمع موئل األمم املتحدة يف رصد تنفيذ
ُتشجع احلكومات على املشاركة يف الدورة الثالثـة للمنتـدى احلضـري العـاملي املزمـع            و - ٤٤

ــده يف فنكــوفر  ــر ،عق ــدا يف حزي ــه /ان بكن ــم مشــاركة اجملموعــات الشــريكة   ٢٠٠٦يوني ، ودع
 .للموئل من البلدان النامية يف هذه الدورة

شــجع احلكومــات الــيت يف وســعها القيــام بــذلك علــى زيــادة العنصــر غــري املرصــود   ُتو - ٤٥
تربعاهتـا هبــدف تيســري تنفيـذ جــدول أعمــال املوئـل واإلعــالن املتعلــق باملــدن    مــن لغـرض معــني  
الـواردة يف  لبشرية األخرى يف األلفية اجلديدة، وكذلك االلتزامـات ذات الصـلة            واملستوطنات ا 

 مليـون علـى األقـل مـن         ١٠٠إعالن األلفيـة، وال سـيما االلتـزام بتحقيـق حتسـن كـبري يف حيـاة                  
 .٢٠٢٠سكان األحياء الفقرية حبلول 

 


