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 التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل  
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 موجز 
 التزامـا قويـا     )موئـل األمـم املتحـدة     (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية       يلتزم   

دول أعمالـه، واإلعـالن بـشأن       بدعم جهود الدول األعضاء واتمع الدويل للتنفيـذ املنـسق جلـ           
 لأللفيـة املتمثـل يف كفالـة االسـتدامة          ٧ املدن واملستوطنات البشرية األخـرى واهلـدف اإلمنـائي        

هلــم احلــصول يتــسىن ن الـذين ال   الــداعيتني إىل ختفـيض نــسبة الــسكا ١١ و ١٠ هالبيئيـة وغايتيــ 
ــة   ــشرب املأمون ــاه ال ــول عــام  مبقــدار النــصف   املــستدام علــى مي  وحتقيــق حتــسينات  ٢٠١٥حبل

 .٢٠٢٠ مليون على األقل من سكان األحياء الفقرية حبلول عام ١٠٠ملموسة يف حياة 
 ، عكف موئل األمـم املتحـدة علـى إعـادة    ٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعام  انعقاد م ومنذ   

 ووضـع   ،تنظيم أعماله وتعديلها مبا يـوفر للـدول األعـضاء جـا أكثـر تكـامال واتـساقا للرصـد                   
 امليـسور التكلفـة والتنميـة       اإلسـكان  وبناء القدرات وحشد االسـتثمارات يف جمـال          ،السياسات

عـن  أقـصى مفعـول هلـا      هذا النهج تعزيز فعاليـة املعونـة وحتقيـق          ويستهدف   ،احلضرية املستدامة 
 والـسياسات  الداعمـة إلصـالح املؤسـسات     للمنظمة  األساسية  االختصاصات  مع بني   طريق اجل 
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. واإلدارة احلضرية، واالستثمارات األطول أجال اليت متنحها املؤسسات املاليـة احملليـة والدوليـة             
كثـر  ن هذا النـهج املوئـل مـن إدخـال حتـسينات علـى التنـسيق، ووضـع اسـتجابات أ                    وبينما ميكِّ 

اتساقا وجدة لظاهرة استـشراء تكـون األحيـاء الفقـرية وتفـشي حرمـان الفقـراء يف احلـضر مـن           
املياه واملرافق الـصحية، يـسلط هـذا التقريـر الـضوء علـى احلاجـة امللحـة إىل أن يقـوم كـل مـن                           
ــة       احلكومــات واتمــع الــدويل بتعمــيم جــدول أعمــال الــشؤون احلــضرية علــى الــصعد العاملي

 .لية وإدماجه يف أطرها للمساعدة اإلمنائيةوالوطنية واحمل
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 مقدمة -أوال  
مــن مقــرر الــس االقتــصادي واالجتمــاعي     ) ج(أُعــد هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة      - ١

رير موجز للنتائج واألنشطة الرئيسية اليت يضطلع ا برنامج األمـم           ويرد يف التق  . ٢٠٠٥/٢٩٨
وشركاؤه يف إطـار التنفيـذ املنـسق جلـدول         ) موئل األمم املتحدة  (املتحدة للمستوطنات البشرية    

ويعد إبـراز النـهج االسـتراتيجي اجلديـد لتحقيـق أهـداف جـدول أعمـال املوئـل                   . أعمال املوئل 
 )١(٢٠٠٥الواردة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام    على ضوء العديد من التوصيات     

وتــشمل التوصــيات ذات األمهيــة اخلاصــة بالنــسبة لتنفيــذ   . أحــد احملــاور الرئيــسية هلــذا التقريــر 
جدول أعمـال املوئـل التوصـيات الداعيـة إىل إنـشاء شـراكات عامليـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة،                        

ارات، وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وبنـاء الـسالم           وحشد املوارد احمللية واالستثم   
 .  والقطاع اخلاص واتمع املدين،ومشاركة السلطات احمللية

 
ــة مــــ    -ثانيا   ــات العامليــ ــة االلتزامــ ــل  مواءمــ ــال املوئــ ــدول أعمــ ــشوء : ع جــ نــ

 واالستجابة الوعي
دي احلـضري باعتمـاده جـدول       أدرك اتمع الدويل احلاجة امللحة إىل االستجابة للتحـ         - ٢

تــوفري املــأوى ” الــذي تــضمن خطــة العمــل العامليــة الراميــة إىل   ١٩٩٦أعمــال املوئــل يف عــام  
وقـد حتولـت    .  يف عامل آخذ يف التوسع احلضري      “املستوطنات البشرية املستدامة  ” و   “للجميع

املرافـق الـصحية،    هذه األهـداف إىل غايـات حمـددة تتعلـق باالرتقـاء باألحيـاء الفقـرية وبامليـاه و                  
وبينمـا تـأيت هـذه الغايـات     . باعتبارها جزءا من إعالن األلفية وتنفيـذ خطـة عمـل جوهانـسربغ      

بنتائج ميكن قياسها إضافة إىل كوا تنطوي على إطار زمين لتحسني األحوال املعيشية لقـاطين               
 أقـرت   ٢٠٠٥ي لعـام    األحياء الفقرية املوجودة حاليا، ففـي الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـامل               

اجلمعيــة العامــة باحلاجــة إىل تنــاول العوامــل املــسببة لظهــور األحيــاء الفقــرية بــدعوا إىل اختــاذ  
 .تدابري مشتركة ملنع تكون مثل هذه األحياء يف املستقبل

 
 مواجهة التوسع احلضري السريع على الصعيد الوطين  

، مثة حاجة إىل دفع عجلة التقـدم علـى          رغم تزايد الوعي وااللتزام على الصعيد العاملي       - ٣
) م (٥٦ والفقـرة    ١١ و   ١٠ه  يـ  وغايت ٧الصعيد القطري دفعة كبرية إىل األمام للوفـاء باهلـدف           

 :من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي، وذلك لألسباب التالية

__________ 
 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )١( 
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مل تقدر معظم البلـدان الناميـة عواقـب التوسـع احلـضري الـسريع حـق قـدرها                    )أ( 
وقد استشرى نتيجة لذلك تكون األحيـاء الفقـرية واملـستقطنات علـى             . وقت قريب نسبيا  حىت  

ــاطين       ــؤدي إىل تعطــل التوســع احلــضري وأن ق ــد ي ــة ق ــة الريفي ــراض أن االســتثمار يف التنمي افت
وقـد  . األحياء الفقرية سريتقون تدرجييا ومبرور الوقـت إىل الـسكىن يف قطـاع اإلسـكان الرمسـي           

فقــد أســفرت عقــود مــن اإلمهــال عــن استــشراء األحيــاء . االفتراضــنيثبــت عــدم صــحة هــذين 
الفقرية وتـضخم االقتـصاد غـري الرمسـي ممـا أدى إىل عـدم اسـتقرار األحـوال املعيـشية وظـروف                     

 العمل، وسوء األوضاع الصحية واحلالة األمنية، والتدهور البيئي، والتهميش االجتماعي؛
ــة األساســية واخلــدمات يف   تعجــز بدرجــة كــبرية االســتثمارات يف    )ب(  جمــال البني

وخيلـص حتليـل   . احلضر عن اللحاق بركب النمو الدميغرايف والتوسـع العمـراين للبلـدات واملـدن           
للخطــط اإلمنائيــة الوطنيــة، واســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر وأطــر املــساعدة الثنائيــة واملتعــددة     

 جيري إغفاهلما أو وضعهما يف ذيـل        األطراف إىل أن التنمية احلضرية والفقر يف احلضر كثريا ما         
 القائمة عند ختصيص اعتمادات امليزانية؛

ال يــزال االفتقــار إىل القــدرات املاليــة والتقنيــة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة     )ج( 
ويـصدق هـذا بـصورة خاصـة يف حالـة           . يفرض قيودا شديدة عليها ويـصيبها باختناقـات حـادة         

ومل حيـدث   . اشـرة إلدارة املـدن    تقـع علـى عاتقهـا املـسؤولية املب        السلطات احمللية يف احلضر الـيت       
فيما ندر أن اقترن باحملاوالت األخرية لتحقيق الالمركزية ختـصيص مـوارد بـشرية، وإداريـة                 إال

ونتيجـة لـذلك، ال تتـوافر       . ومالية تتناسب مع التحديات النامجة عن التوسـع احلـضري الـسريع           
ــة   ــة للمـــشاركة يف التخطـــيط احلـــضري  لـــدى العديـــد مـــن الـــسلطات احملليـ القـــدرات الالزمـ

 .االستراتيجي، والتنمية االقتصادية احمللية واالستثمارات الرأمسالية املراعية ملصاحل الفقراء
وقد دفعت هذه احلالـة موئـل األمـم املتحـدة إىل وضـع ـج اسـتراتيجي جديـد حلـشد                       - ٤

وجيـري  .  والـدويل وتوجيههـا وتنـسيقها      استجابات أكثر فعالية واتساقا على الصعيدين الـوطين       
اللجنــة التنفيذيــة وضــع هــذا النــهج اجلديــد يف ظــل تنــسيق وتعــاون وثــيقني مــع جهــات منــها    

 .  وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةللشؤون االقتصادية واالجتماعية
 

 التقدم احملرز يف تنفيذ الربامج -ثالثا  
 حلضري املستداماتباع ج استراتيجي لدعم التوسع ا -ألف  

تنطوي استجابة موئل األمـم املتحـدة ألزمـة التوسـع احلـضري الـسريع وغـري املخطـط                    - ٥
ــدعوة، ووضــع             ــاملي الرصــد وال ــى الــصعيد الع ــامال يتنــاول عل ــرح يــزداد تك ــج مــا ب  ــى عل
السياسات، وبناء القـدرات، وتـوفري التمويـل مـن أجـل حتقيـق التنميـة املـستدامة للمـستوطنات                    
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تعميم برنامج عمـل التوسـع احلـضري وختفيـف حـدة          : ويهدف هذا النهج إىل ما يلي     . البشرية
الفقر يف احلضر على الصعيدين العاملي والوطين؛ وتعزيز قـدرة احلكومـات الوطنيـة والـسلطات                
احمللية على اعتماد وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات لالرتقـاء باألحيـاء الفقـرية واإلمـداد بامليـاه                   

ة تكــون مراعيــة ملــصاحل الفقــراء وللمنظــور اجلنــساين وتتــسم بالــسالمة البيئيــة؛ واملرافــق الــصحي
وتشجيع آليات مبتكرة لتمويل اإلسكان امليسور للفقراء والتنمية احلـضرية املراعيـة ملـصاحلهم،              

 . وذلك بغية العمل على منع منو األحياء الفقرية يف املستقبل
 

 دعمــا لتــوفري املــأوى للجميــع واهلــدف   عــامليالالرصــد والــدعوة علــى الــصعيد   -باء  
  ١١ لأللفية وغايته ٧ اإلمنائي

 الرصد وتقدمي التقارير  
تعــد نــدرة البيانــات املــصنفة علــى الــصعيدين احلــضري ودون احلــضري، ال ســيما يف     - ٦

. البلدان اليت تتسم بسرعة التوسع احلضري، حتـديا رئيـسيا يواجـه تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل               
لتقليديــة جلمــع البيانــات وتقــدمي التقــارير علــى الــصعيد الــوطين جتــنح إىل حجــب   فاألســاليب ا

املدى احلقيقي النتشار الفقر يف احلضر وتكون األحياء الفقـرية، ممـا يـؤدي إىل احـتالل التنميـة                   
احلضرية واحلد من الفقر يف احلـضر موقعـا متـأخرا يف قائمـة أولويـات اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة                    

وقد دفعت هـذه احلالـة موئـل األمـم املتحـدة إىل تعمـيم               . يات املساعدات الدولية  ويف استراتيج 
مجــع البيانــات احلــضرية وحتليلــها علــى الــصعيد العــاملي وتعزيــز القــدرات الوطنيــة واحملليــة علــى 

 .القيام بذلك
وقد حتققت إجنازات هامة يف جمال إنشاء شراكات استراتيجية على الصعيدين العـاملي              - ٧

 لرصد تكون األحياء الفقرية والفقـر واحلرمـان يف املنـاطق احلـضرية، فـضال عـن تقيـيم                    والوطين
ومثة شـركاء رئيـسيون علـى الـصعيد     . املسائل اجلنسانية املتصلة باإلمداد باملياه واملرافق الصحية 

بنـك  العاملي منهم إدارة التنميـة الدوليـة، ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة، وال                  
الدويل، ومبادرة حتالف املـدن، والـشعبة اإلحـصائية باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، وصـندوق                   

وقــد وضــعت علــى الــصعيد اإلقليمــي منهجيــة للتقيــيم   . األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف 
 بلـدا يف أفريقيـا      ١٨السريع من منظور جنـساين لإلمـداد بامليـاه واملرافـق الـصحية، وطُبقـت يف                 

 مرصـدا حـضريا وطنيـا       ٢٢وعلى الصعيد الوطين، أنشئ مبساعدة موئل األمم املتحـدة          . اوآسي
وتـشمل نتـائج   .  مرصدا حضريا حمليا يف أحناء أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكـا الالتينيـة       ١٢٥ و

وضع تعريـف متفـق عليـه عمومـا لألحيـاء الفقـرية معتمـد مـن                ) أ: (هذه اجلهود املنسقة ما يلي    
ــشت ا ــق املـ ــشأن    لفريـ ــرباء بـ ــاالت واخلـ ــني الوكـ ــرات رك بـ ــة  مؤشـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ؛ األهـ
واتخـذت كـذلك خطـوة أخـرى يف     . إدخال أساليب جديـدة جلمـع البيانـات وحتليلـها      )ب( و
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 لتعمــيم مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية يف جمــال سياســات اإلمــداد بامليــاه واملرافــق   ٢٠٠٦عــام 
ذلك من خالل تقييمات سـريعة للمـسائل اجلنـسانية أُجريـت     الصحية املراعية ملصاحل الفقراء، و   

وأساليب التقييم اجلديـدة حتقـق الكـثري علـى درب تغـيري الطـرق               .  بلدا يف أفريقيا وآسيا    ١٨يف  
التقليدية للرصد واإلبالغ بغية توفري بيانات وحتليالت مصنفة ومراعيـة للمنظـور اجلنـساين عـن                

وتـضم النتـائج احملققـة حـىت اآلن أدلـة           . ملدن ويف داخلها  الفقر واحلرمان يف احلضر على صعيد ا      
دول أعمــال املوئــل تقــيس حجــم األحيــاء الفقــرية،   جلــإحــصائية جديــدة يف صــورة مؤشــرات  
التقرير العـاملي  وقد وردت هذه األدلة للمرة األوىل يف        . وتكوا ومدى انتشار الفقر يف احلضر     

ن موئــل األمــم املتحــدة، وجــرى صــقلها  عــ٢٠٠٣عــن املــستوطنات البــشرية الــصادر يف عــام 
كمـا قـام موئـل األمـم املتحـدة          . ٢٠٠٦/٢٠٠٧تقرير حالة مدن العامل،     وعرضها بإسهاب يف    

 إىل  امليـاه واملرافـق الـصحية يف مـدن العـامل          بإصدار وتقدمي الطبعة الثانية من تقريره العـاملي عـن           
لى االحتياجات احملددة للبلـدات الثانويـة       ويركز التقرير املذكور ع   . املنتدى العاملي الرابع للمياه   

. يف البلــدان الناميــة حيــث تعــد معــدالت النمــو احلــضري مــن أســرع معــدالت النمــو يف العــامل
 اقتباسـات   جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية      الصادر عن    تقرير تنمية املياه يف العامل    ويورد  

 .يها، وذلك يف فصله الذي يتناول التوسع احلضريمن التقرير والنتائج الرئيسية اليت خلص إل
 

 الفقر ظاهرة حضرية  
ختلص التقارير السالفة الذكر إىل أن الفقر كظاهرة حضرية يعـد مـن أعـىت التحـديات                  - ٨

اليت يشهدها القرن الواحد والعشرين حيث يعيش حاليـا مـا يقـدر ببليـون مـن البـشر يف أحيـاء                   
وتشري التوقعات إىل أن هذا الـرقم قـد يـصل بـسهولة     . عامل الناميفقرية باملدن يف أغلب أحناء ال    
 مـا مل تتخـذ إجـراءات عاجلـة لتحـسني األحـوال املعيـشية               ٢٠٣٠إىل بليوين نسمة حبلول عـام       

وتشري الدراسـات االستقـصائية     . لقاطين األحياء الفقرية احلالية ومنع تكون أحياء فقرية جديدة        
كانية العاليـة باالفتقـار إىل دخـل يعتمـد عليـه وانعـدام فـرص               كذلك إىل أن اقتـران الكثافـة الـس        

إمكانية احلصول على مأوى مناسب أو الوصول إىل امليـاه واملرافـق الـصحية يـؤدي إىل تعـرض              
الفقراء يف احلضر خلطـر تـردي األوضـاع الـصحية واملـرض وسـوء التغذيـة بـنفس القـدر الـذي                       

ت، يعــد الفقــراء يف احلــضر أقــل قــدرة علــى  ويف العديــد مــن احلــاال. يتعــرض لــه فقــراء الريــف
الصمود حيث يعتمدون على املال للحصول على املأوى، والغذاء، والطاقـة، وامليـاه، والرعايـة               

ومثة استنتاج رئيسي آخر توصلت إليه هذه التقارير مفـاده أن تنفيـذ جـدول               . الصحية والتعليم 
 مــن ١١ و ١٠ دوليــا مبــا فيهــا الغايتــان أعمــال املوئــل وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا

 لأللفيــة مهــا أمــران يــستلزمان عمــال جــادا تتكــاتف فيــه احلكومــات الوطنيــة ٧اهلــدف اإلمنــائي 
 . واتمع الدويل للعمل عن كثب مع السلطات احمللية واتمعات احلضرية الفقرية
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 الدعوة وإدارة املعارف وتبادل أفضل املمارسات  
ــاهم التوصــل  - ٩ ــسائل احلــضرية يف الــربامج      س ــاله يف إدراج امل ــائج املــذكورة أع  إىل النت

الدولية للتنمية وتقدمي التقارير، اليت كانت يف السابق تركز إىل حد كبري علـى قـضايا الفقـر يف         
وقد جعلت اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـدة مـن اإلحـصاءات املتعلقـة باملـستوطنات                  . الريف

كـذلك أسـفر تـضافر اجلهـود     . كربى يف جمايل الرصـد وتقـدمي التقـارير   البشرية أحد الشواغل ال  
بــني موئــل األمــم املتحــدة واللجنــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان عــن مجــع البيانــات عــن   
املسائل املتصلة بأهداف جدول أعمال املوئل، للمرة األوىل، من خالل برنامج تعـداد الـسكان               

ضافر اجلهـــود بـــني وكالـــة التنميـــة الدوليـــة التابعـــة وباملثـــل، أدى تـــ. ٢٠١٠واملـــساكن لعـــام 
ــلة يف أدوات الرصـــد    ــئلة استقـــصائية ذات صـ للواليـــات املتحـــدة واليونيـــسيف إىل إدراج أسـ
ــصاءات         ــة استق ــصحي وجمموع ــدميغرايف وال ــصاء ال ــك االستق ــا يف ذل ــهما، مب اخلاصــة بكــل من

ج الـيت مت التوصـل إليهـا عـددا مـن            وفيما يتعلق بربامج التنمية، دفعت النتـائ      . املؤشرات املتعددة 
الوكــاالت واملــاحنني الثنــائيني واملؤســسات املاليــة الدوليــة إىل توســيع نطــاق اهتماماــا وإدراج  

 .اإلمنائيةاملسائل احلضرية والفقر يف احلضر يف براجمها 
وعلى الصعيد احلكومي الدويل، اضطلع كل من االحتـاد األفريقـي والـشراكة اجلديـدة                - ١٠

 الثنــائيني اإلمنـائيني جـل تنميــة أفريقيـا بــدور قيـادي بــارز بـدعم قـوي مــن شـركاء أفريقيــا       مـن أ 
وقــام مـــصرف التنميـــة األفريقــي، بـــدعم مـــن موئــل األمـــم املتحـــدة،    . واملتعــددي األطـــراف 

ويف نريويب، عقدت يف إطار املؤمتر الـوزاري        . باستعراض مسودة استراتيجيته للقطاع احلضري    
والتنمية احلضرية، الذي كان قد انعقد يف ديربـان جبنـوب أفريقيـا يف الفتـرة        األفريقي لإلسكان   

  اســـــــتثنائية يف، دورة٢٠٠٥فربايـــــــر / شـــــــباط٤ير إىل ينـــــــا/ كـــــــانون الثـــــــاين٣١مـــــــن 
ــسان٤ و ٣ ــل / ني ــة لأللفيــة    ٢٠٠٦أبري ــق األهــداف اإلمنائي ــاري حاليــا  .  كُرســت لتحقي وج

طقــة احملــيط اهلــادئ املعــين باإلســكان والتنميــة  اإلعــداد لعقــد املــؤمتر الــوزاري األول آلســيا ومن
 . ٢٠٠٦احلضرية املتوقع عقده يف الربع الثالث من عام 

 مـؤمتران دوليـان بالتعـاون مـع احلكومـات           ٢٠٠٥وعلى الصعيد العاملي، عقد يف عـام         - ١١
 الوطنية، والسلطات احملليـة ومنظمـات اتمـع املـدين ودعمـا إلدارة املعـارف وتبـادل الـدروس                  

وقـد  . املستفادة من املبادرات الناجحة الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا                 
مكنت الشراكات املقامة مع مدينيت ميديني بكولومبيـا وأشـبيلية بإسـبانيا موئـل األمـم املتحـدة                  

ني من تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة دعما لنشر أفضل املمارسـات وزيـادة فعاليـة التعـاون بـ            
 مـن الوثيقـة اخلتاميـة       ٤٠الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب، وهو ما تدعو إليه الفقرة            

ويف وقـت تقـدمي التقريـر، كـان قـد قُطـع شـوط يف التحـضري                  . ٢٠٠٥ملؤمتر القمة العاملي لعـام      
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 بفــانكوفر مبــشاركة ٢٠٠٦يونيــه /لعقــد الــدورة الثالثــة للمنتــدي احلــضري العــاملي يف حزيــران 
وســيكون هــذا املــؤمتر غــري التــشريعي مبثابــة منتــدى مفتــوح لتبــادل املعــارف،   . ة كنــداحكومــ

واخلربات والدروس املستفادة من جتارب زيادة الوعي بشأن مـسائل التوسـع احلـضري وتقـدمي                
املعلومــات واملــشورة للمــدير التنفيــذي ملوئــل األمــم املتحــدة مــن أجــل مواصــلة تنفيــذ جــدول   

حتويــل األفكــار إىل : املــدن املــستدامة” ملوضــوع ٢٠٠٦ورة عــام وختــصص د. أعمــال املوئــل
 شـخص مـن ممثلـي احلكومـات، والـسلطات           ٦٠٠٠، وينتظر أن جتتذب ما يزيـد علـى          “أفعال

 . احمللية، واتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
 

 وضع السياسات -جيم  
املتحدة تفـرد موقـع الـصدارة    ال تزال أنشطة وضع السياسات اليت ينسقها موئل األمم          - ١٢

وتثـري هـذه األنـشطة      . فيها حلملتيه العامليتني املتالزمتني عن اإلدارة احلضرية واحليـازة املأمونـة          
ــة والــدروس املــستفادة مــن أفــضل املمارســات واملــشاورات مــع اموعــات      البحــوثُ التطبيقي

حتديــده مــن مــسائل وتركــز هــذه األنــشطة علــى مــا أُمجــع علــى  . الرئيــسية ألصــحاب املــصاحل
حضرية ذات أولوية تتعلق باالقتصاد والتمويل احلضريني؛ وحيازة األراضي وإدارـا؛ واإلدارة            
احلــضرية، مبــا فيهــا الالمركزيــة وإيكــال املــسؤوليات للــسلطات احملليــة؛ والــسالمة واألمــن يف     

 املـرأة موقعـا   وحتتـل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني     . احلضر مبا يف ذلك الشباب املعرض للخطر  
 . يف صميم هذه األنشطة كافة وجيري تعميمها من خالهلا

 
 التمويل احلضري والتنمية االقتصادية احمللية  

إن األنشطة اليت يباشرها موئـل األمـم املتحـدة يف جمـال االقتـصاد والتمويـل احلـضريني                    - ١٣
مبتكرة لتعزيز قـدرات    ترمي إىل حتديد وتقييم خيارات السياسة العامة ووضع أدوات ووسائل           

احلكومات والسلطات احمللية على حشد املوارد لتمويل البنية األساسـية واخلـدمات يف احلـضر،               
وجيـرى االضـطالع   . ولتحفيز التنمية االقتصادية احلضرية على إجيـاد وظـائف واحلـد مـن الفقـر        

 ومـصرف   ذه األنـشطة بالتعـاون مـع شـبكة عامليـة مـن معاهـد البحـوث ومـع البنـك الـدويل،                      
اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة التنميــة اآلســيوي، ومــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة و 

، وجيــري بثهــا علــى نطــاق واســع مــن خــالل اإلصــدارات واملنتــديات ومنطقــة البحــر الكــارييب
ــة ــامي   . الدولي ــل، اســتمر العمــل يف ع ــؤمتر   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وباملث ــاجح مل ــاح الن  عقــب االفتت

 احلـضرية يف جمـال التنميـة مـن     -ن استراتيجيات تعزيز ج قائم على الروابط الريفية  أقاليمي ع 
أجل تعزيز التنمية االقتصادية احمللية، ومتثل هذا العمل يف القيام بأنـشطة علـى الـصعيد القطـري             

وجتمــع هــذه األنــشطة بــني ختطــيط املــستوطنات . يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية ونيبــال
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 الريفـي   لإلنتـاج  وتطوير البنية األساسية من أجل تعزيز دور املراكز احلـضرية كأسـواق              البشرية
 . والزراعي مع حتسني اخلدمات املقدمة إىل املناطق الريفية للمسامهة يف إجناح العوملة

 متويـل املـأوى يف احلـضر      : ٢٠٠٥التقرير العـاملي عـن املـستوطنات البـشرية لعـام            ويعد   - ١٤
ــة ملــصاحل    أحــدث اســتعراض ل ــة احلــضرية املراعي لــسياسات واالســتراتيجيات االقتــصادية واملالي

ويسهم التقريـر والنتـائج الـيت متخـضت عنـها دراسـات متخصـصة             . الفقراء وللمنظور اجلنساين  
يف حتديد العمـل التعـاوين بـني موئـل األمـم املتحـدة ومؤسـسات التمويـل الدوليـة واحملليـة فيمـا                        

جنبية واحمللية ملساعدة الدول األعضاء على حتقيق اهلدف اإلمنـائي          يتصل حبشد االستثمارات األ   
 بــشأن حتــسني أحــوال األحيــاء الفقــرية، وعلــى توجيــه االســتثمارات إىل ١١ لأللفيــة وغايتــه ٧

ــاء الفقــرية يف       ــع تكــون األحي ــراعيني ملــصاحل الفقــراء وذلــك ملن ــة احلــضرية امل اإلســكان والتنمي
 .٢٠٠٥لوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام املستقبل، وهو ما تدعو إليه ا

 
ــال     ــات وإعمــ ــي وإدارة املمتلكــ ــازة األراضــ ــاة   حيــ ــوء مراعــ ــسكن يف ضــ ــوق الــ  حقــ

 الفقراء مصاحل
يعترب جدول أعمال املوئل حيـازة األراضـي أحـد اـاالت احلامسـة الـيت تـستلزم وضـع                     - ١٥

سكن لــقــوق بغيــة تلبيــة احتياجــام لسياســات أكثــر مواتــاة للفقــراء وتــشريعات تــستند إىل احل
وبينمـا يواصـل موئـل األمـم املتحـدة العمـل مـن أجـل                . وغري ذلك مـن االحتياجـات األساسـية       

 وذلك يف ظل تعاون وثيق مـع        اإلنسانإعمال احلق يف السكن تدرجييا بوصفه حقا من حقوق          
ة ومنظمـات اتمـع      والعديد من املنظمات غري احلكومي     اإلنسانمفوضية األمم املتحدة حلقوق     

املــدين، فقــد طــرأ تطــور رئيــسي جديــد يف الــساحة يتمثــل يف إنــشاء الــشبكة العامليــة ألدوات     
ــى     ٢٠٠٥اســتغالل األراضــي يف عــام   ــة عل ــسلطات احمللي ــدرة احلكومــات وال ــز ق  ــدف تعزي

اعتماد واستخدام أدوات الستغالل األراضي مراعية ملصاحل الفقراء وللمنظور اجلنساين وذلـك            
 .١١ لأللفية وغايته ٧دعما لتحقيق اهلدف اإلمنائي 

، وتــوفري   األراضــي علــى   املفروضــة ضرائبوتــشمل جمــاالت االهتمــام األساســية الــ     - ١٦
وقـد صـدرت مبـادئ توجيهيـة     . املعلومات املتعلقة باألراضي، وتدبري موارد األرض وختطيطهـا    

ــسياسات العامــ   ــصلة بال ــل الــ   مت ــتنادا إىل التحلي ــشورات اس ــانون   ة ومن ذي أُجــري إلصــالح ق
ــة ودول         ــا الالتيني ــا، وأمريك ــن أفريقي ــارة م ــدان خمت ــضايا إدارة املمتلكــات يف بل األراضــي، وق

وقامـت الـشبكة بأعمـال رائـدة يف جمـال           . البلقان والبلدان الـيت تطبـق فيهـا الـشريعة اإلسـالمية           
ــا صــلة خاصــة       ــيت هل ــة وال ــتالك األرض والوراث ــة، وام ــرأة يف امللكي ــوق امل ــن ٣ باهلــدف حق  م

 القمـة    مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر        ٥٨األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقـة بـتمكني املـرأة والفقـرة            
وتــشكل هــذه الــشبكة جمهــودا تعاونيــا بــني  .  املتعلقــة حبقــوق املــرأة يف امللكيــة والوراثــة العــاملي



E/2006/71  
 

06-34607 11 
 

واللجـان اإلقليميـة    مؤسسات متعددة األطراف مثـل البنـك الـدويل ومنظمـة األغذيـة والزراعـة                
وانعقـدت  . لألمم املتحدة، والوكاالت املاحنـة الثنائيـة، ومؤسـسات األحبـاث والنقابـات املهنيـة              

اجتماعات رفيعة املستوى لألطراف املعنية املتعددة يف أفريقيا ويف الدول العربية وبلـدان رابطـة        
ــورة يف جمــال      ــدة ومتط ــشر وســائل جدي ــستقلة لن ــدول امل ــازة األراضــي   ال ــاأدوات وحي إدار 
وكانـت النتـائج احملققـة حـىت اآلن     . ولتعزيز تبادل أفضل املمارسات فيمـا بـني الـدول األعـضاء          

مــشجعة للغايــة حيــث اعتمــد بالفعــل أكثــر مــن عــشرة بلــدان يف أفريقيــا وبلــدان أخــرى مثــل    
لوطنيـة  غـري أنـه يـتعني عمـل املزيـد لتعزيـز قـدرة املؤسـسات ا                . الربازيل والفلبني ُجـا ابتكاريـة     

 .واحمللية على إدراج هذه النهج اجلديدة باعتبارها جزءا من اإلصالحات املؤسسية والسياسية
 

 وتعزيز دور السلطات احمللية ومسامهتهااإلدارة احلضرية   
 علـى الـدور   ٢٠٠٥ لعـام   القمـة العـاملي   من الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر      ١٧٤تشدد الفقرة    - ١٧

 وتزيـد مـن     املتفـق عليهـا دوليـا،     حمللية يف املسامهة يف حتقيـق التنميـة         اهلام الذي تؤديه السلطات ا    
الـسلطات  ” الـيت تقـر بـأن    )٢( من إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية       ١٢تعزيز الفقرة   
ــي   ــة ه ــشرأقــرب احمللي ــل    ال ــذ جــدول أعمــال املوئ ــشجيع ــج   .“كاء لنــا يف تنفي  وال يــزال ت

هريا من عناصر اسـتراتيجية موئـل األمـم املتحـدة الراميـة إىل      الالمركزية الفعالة ميثل عنصرا جو 
ــية،         ــدمي اخلــدمات األساس ــة بتق ــات املعني ــة بوصــفها أوىل اجله ــسلطات احمللي ــدرات ال ــز ق تعزي

 .وحتسني اإلدارة احمللية وتعميق الدميقراطية على الصعيد احمللي
ــه العــشرين يفوئــل املجملــس إدارة وعلــى الــصعيد احلكــومي الــدويل، اســتعرض    - ١٨  دورت

ــة  مــشروع  ــة بــشأن الالمركزي ــة دولي ــادئ توجيهي وأفــضى االســتعراض إىل اعتمــاد جملــس   . مب
، الـذي دعـا     تطبيق الالمركزية وتقوية السلطات احملليـة      املتعلق مبوضوع    ٢٠/١٨اإلدارة القرار   

 إىل األمانــة ودعـا علـى مـشروع املبــادئ التوجيهيـة     تعليقـات مزيـد مــن ال تقـدمي  احلكومـات إىل  
بـدعم مـن فريـق     ٢٠٠٦ عـام يف ل املبـادئ التوجيهيـة   استكماأخذ هذه التعليقات يف االعتبار و

 املنقحـة إىل جملـس    املبـادئ التوجيهيـة   ومن املنتظـر تقـدمي      . مركزيةاملعين باال اخلرباء االستشاري   
ار ويف القــر. ٢٠٠٧اإلدارة لينظــر فيهــا خــالل دورتــه احلاديــة والعــشرين الــيت ســتنعقد يف عــام 

 املـــدن  منظمـــةموئـــل أن تـــساعد للإىل املـــديرة التنفيذيـــةذاتـــه طلـــب جملـــس اإلدارة كـــذلك  
ــة علــ  املتحــدة رصــد العــاملي الــذي يقــوم بتقــدير ورصــد    للوضــع مفهــوم  ى واحلكومــات احمللي
جـدول  أهـداف  هامني إلجناز  شرطنيباعتبارمها لمساءلة ، لواخلضوع  حالة الالمركزية وتقييم

 .أعمال املوئل
__________ 

يونيـه  /حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،  )املوئل الثاين(املعين باملستوطنات البشرية  املتحدة األممتقرير مؤمتر  انظر   )٢( 
 ).E.97.IV.6يع ، رقم املب املتحدةاألمممنشورات  (١٩٩٦
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اللجنـة االستـشارية للـسلطات       يعمـل بـشكل وثيـق مـع          موئـل األمـم املتحـدة     وما فتـئ     - ١٩
 وممثلــي احلكومــات الوطنيــة مــن أجــل املــدن املتحــدة واحلكومــات احملليــة وقيــادة منظمــة احملليــة

 تنفيذا فعاال، مبا يف ذلك تنقيح مشروع املبادئ التوجيهيـة الدوليـة بـشأن               ٢٠/١٨تنفيذ القرار   
 ويف إطـار اتفـاق      الالمركزيـة املعـين ب  فريـق اخلـرباء االستـشاري       التشاور الوثيق مـع     الالمركزية ب 

وسـيكون  .  للدميقراطيـة احملليـة والالمركزيـة      املرصـد العـاملي   تعاوين مـع حكومـة فرنـسا إلنـشاء          
بالتعــاون مــع  ،املرصــدوإنــشاء وئــل املجملــس إدارة اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة املتوقــع مــن قبــل  

، مبثابـة حـافز هـام للـدول األعـضاء لتعتمـد املزيـد مـن                  املتحدة واحلكومات احملليـة    املدنمنظمة  
السياسات والتشريعات املؤاتية لتمكني السلطات احمللية من القيام بدور فعال يف تنفيـذ جـدول               

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٧ من اهلدف ١١ و ١٠أعمال املوئل وحتقيق الغايتني 
 

 واتمع املدين تعزيز دور السلطات احمللية - ة احلضري يف املناطقالسالمة واألمن  
ميثل انعدام السالمة واألمن يف املنـاطق احلـضرية عائقـا كـبريا حيـول دون تعبئـة املـوارد                     - ٢٠

واالستثمارات األجنبية واحمللية، وتشجيع املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وضـمان الـسلم             
لفترة املشمولة بالتقرير السابق، قـام املوئـل بعقـد سلـسلة مـن املـشاورات                فخالل ا . واالستقرار

عـن  اإلقليمية، واملؤمترات الدولية، وإجراء حتقيقات لتقصي احلقائق اختذت شكل استقصاءات           
اإليذاء وجرت يف بلدان خمتارة من أفريقيـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأمريكـا الالتينيـة وبلـدان                    

وتــشكل نتــائج الدراســات والتوصــيات املنبثقــة عــن املــشاورات  . رة انتقاليــةمتــر اقتــصاداا بفتــ
للمنظـور  وواملؤمترات أساس املرحلة احلاليـة الختبـار وتطبيـق سياسـات مراعيـة ملـصاحل الفقـراء                  

وتــشمل هــذه . اجلنــساين واســتراتيجيات تــشاركية ملكافحــة اجلــرائم وأعمــال العنــف يف املــدن 
ــة املتعــددة، ورســم ســبل التغــيري املؤســسي     االســتراتيجية وضــع خطــط عمــل ل   ألطــراف املعني

.  اـال اوالتشريعي لدعم تنفيذها، وإنشاء آليات استعراض منتظمة لرصد التقدم احملـرز يف هـذ    
 بلدا يف أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينيـة        ١٥ مدينة تقع يف     ٢٣وجيري تنفيذ برامج جتريبية يف      
مكتـب  ومن بني الـشركاء األساسـيني يف هـذا املـضمار            .  انتقالية ويف بلدان متر اقتصاداا بفترة    

جلنـة األمـم املتحـدة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا            ، و األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
ــة  واحملــيط اهلــادئ ويتركــز االهتمــام الرئيــسي  ). اليونيــسيف(، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول

 منظمات اتمع املدين، واجلماعات النـسائية والـشباب املعرضـني     لألنشطة التجريبية على تعبئة   
 .للخطر ومشاركتها الفعالة

 
 واخلدمات االستشارية الفنيةات ردالقخدمات بناء  -دال  

واخلدمات االستشارية الفنية اليت يقدمها املوئل هـو      ات  ردالقخدمات بناء   الغرض من    - ٢١
ضاء ملــساعدا علــى مواءمــة املعــايري العامليــة واملبــادئ  تلبيــة الطلبــات الــواردة مــن الــدول األعــ 
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ــذ    ــسياسة العامــة وتطبيقهــا دعمــا لتنفي ــة لل ــق األهــداف    التوجيهي ــل وحتقي جــدول أعمــال املوئ
ويتركز االهتمام فيها علـى تعزيـز القـدرات املؤسـسية علـى الـصعيدين الـوطين           . اإلمنائية لأللفية 

 شراكات فعالة مع القطاعني العام واخلـاص ومؤسـسات          واحمللي، ويئة الظروف املؤاتية إلقامة    
وتشمل األنشطة األساسية التدريب، وتنميـة القيـادات احملليـة، واملـشاورات مـع              . اتمع املدين 

األطراف املعنية املتعددة، وتقدمي اخلدمات االستشارية املخصـصة، وتكييـف وسـائل التخطـيط              
 . ملصاحل الفقراء واستخدامهاالتشاركية وأدوات السياسة العامة املراعية

 
 احلد من الفقر يف املدن  

يتوقف احلد الفعال من ظاهرة الفقر يف املدن وإدماج الفقراء يف اتمـع إىل حـد كـبري       - ٢٢
ويتركـز  . على مدى إمكانية حصول فقراء املـدن علـى الـسكن واخلـدمات احلـضرية األساسـية                

ا اال على مساعدة الدول األعـضاء علـى التقليـل           االهتمام االستراتيجي ألنشطة املوئل يف هذ     
بقدر كبري من حاالت النقص يف السكن والبىن التحتية وحتسني ما يقدم من خـدمات حـضرية              

 بلدا يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة مبـا يف ذلـك الـدول العربيـة      ٧٠وما يزيد على   . أساسية
لتحتيــة وتوجــد كــذلك مبــادرات تــستهدف  بــصدد تنفيــذ مــشاريع لتطــوير اإلســكان والــبىن ا  

حتــسني احلكــم واإلدارة احلــضريني مبــساعدة موئــل األمــم املتحــدة العامــل يف إطــار شــراكة مــع 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملفوضية األوروبية، البنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليميـة            

ية اليت حتققت اعتماد سياسـات مراعيـة ملـصاحل          ومن بني النتائج الرئيس   . واجلهات املاحنة الثنائية  
الفقراء يف جمال امتالك األراضـي، واسـتراتيجيات جامعـة وميـسرة يف جمـال اإلسـكان، وزيـادة                   

 .فرص استفادة فقراء املدن من اخلدمات األساسية احلضرية
 

 التعمري والوقاية من الكوارث وبناء السالم بصورة مستدامة  
ة أكثر ضحايا الكوارث الطبيعية والرتاعات تضررا وآخـر مـن يـستفيد             الفقراء هم عاد   - ٢٣

مفـوض  ، كمـا يتجلـى مـن تقريـر صـدر مـؤخرا عـن                عادة سـبل الـرزق    من أنشطة التعمري واسـت    
ــه الــضوء علــى العــدد املتزايــد للمــشردين    لــشؤون الالجــئنيالــسامي األمــم املتحــدة   يــسلط في

وطنات البــشرية وإدارــا، وخاصــة اســترجاع وأظهــرت جتربــة املوئــل أن ختطــيط املــست. داخليـا 
ــتعمري واســت    ــصران حامســان يف ال ــة، عن ــرزق  حقــوق امللكي ــصورة  عادة ســبل ال ــسالم ب ــاء ال وبن

وهلذا السبب، اعتمد موئل األمـم املتحـدة جـا متكـامال لبنـاء القـدرات جتـاه تـدبري                    . مستدامة
نات، واحلــد مــن املخــاطر  انتــهاء الــصراع، وختطــيط املــستوط /وإدارة األراضــي بعــد الكــوارث 

ويطبــق املوئــل هــذا النــهج حاليــا بالتعــاون مــع الوكــاالت الوطنيــة واجلهــات املاحنــة   . والتــضرر
الثنائية وسائر وكـاالت األمـم املتحـدة يف املنـاطق املتـضررة مـن كارثـة املـد البحـري الزلـزايل،                        

ريـة، ويف اتمعـات احملليـة       والزالزل والفيضانات يف آسيا وموزامبيق ومجهورية فرتويال البوليفا       
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  ومجهوريـة الكونغـو    ،ليشيت -  وتيمور ، وبوروندي ،أفغانستاناليت خرجت من صراعات مثل      
وجتمـع  .  وهـاييت  ، وليربيـا  ، والعـراق  ، والـصومال  ، وسـرياليون  ، والسودان ، ورواندا ،الدميقراطية

ــاء ا     ــسياسة العامــة، وبن ــشارية يف جمــال ال ــوفري  هــذه األنــشطة بــني اخلــدمات االست لقــدرات وت
ــة وتعزيزهــا؛ وتــشجع عمليــات إعــادة       ــاء قــدرات احلكومــات احمللي ــة إلعــادة بن املــساعدة الفني
ــز التأهــب        ــة يف الوقــت املناســب؛ وتعزي ــتعمري مــن خــالل اســتعادة حقــوق امللكي ــوطني وال الت
ملواجهـة الكـوارث واحلــد مـن املخــاطر وتـضرر الفقــراء مـن خــالل اإلدارة املتكاملـة لألراضــي       

ياه، وحتسني معـايري البنـاء ومعـايري التخطـيط وتكنولوجيـا التـشييد؛ واسـتعادة سـبل كـسب              وامل
الرزق، مبا يف ذلك إعادة إدماج املقاتلني السابقني وأفراد امليليشيات السابقني يف اتمع املـدين               

وعلــى الــصعيد املــشترك بــني . مــن خــالل التــدرب علــى اكتــساب املهــارات والتــدريب املهــين 
وهــو يعمــل  اللجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانيةت، ومنــذ أن أصــبح املوئــل عــضوا يف الوكــاال

 تعميم مراعاة ج أكثر استدامة جتاه أبعـاد املـأوى، واألرض وامللكيـة يف إطـار تلبيـة                   بنشاط يف 
االحتياجــات اإلنــسانية علــى صــعيد املنظومــة، ويعمــل كجهــة تنــسيق هلــذه القــضايا يف الفــرق   

 .جنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتلة لالعاملة التابع
 

  من أجل االستدامةالتحديد السريع ملالمح القطاع احلضري  
 وسيلة تقييم سـريعة وعمليـة املنحـى مـن           دراسة مالمح القطاع احلضري اإلقليمي    تعد   - ٢٤

ية شأا مساعدة الدول األعضاء على حتديـد القـضايا املؤسـسية، والتـشريعية واهليكليـة األساسـ           
. وتيسري التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن إقامة آليات استجابة فعالة للحد من الفقر يف املـدن                

وتدرج هذه الدراسة أيضا اهتمامات املدن ضمن ورقات استراتيجية احلد مـن الفقـر، وعمليـة                
ئيون  واجلهــود اإلمنائيــة الــيت يبــذهلا الــشركاء اإلمنــا     ر األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة   اطــإ

 والثغـرات احلـضرية مـن       توهي تتيح خريطة مفصلة ملعاجلة االحتياجـا      . واملؤسسات احلكومية 
 الراميــة إىل احلــد مــن الفقــر عــن طريــق إجــراءات  النموذجيــةخــالل بنــاء القــدرات واملــشاريع  

جا منظما ومنسقا للتدابري ذات األولوية يشترك يف وضعها موئـل           دراسة  ومتثل ال . استراتيجية
حتديـد  : ويتـألف برنـامج الدراسـة مـن ثالثـة مراحـل هـي             .  املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة      األمم

 بصورة سريعة وتـشاركية علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي، مـع التركيـز         احلضري لامالمح ا 
علـــى اإلدارة، واألحيـــاء الفقـــرية، وقـــضايا املـــرأة والبيئـــة، وتكملـــة ذلـــك مبقترحـــات الختـــاذ  

ووسـع الربنـامج مـن      . ومتابعة التنفيذ دوى االت العمل ذات األولوية؛      إجراءات؛ ودراسة ج  
اجلماهرييـة العربيـة    إثيوبيا وإريتريا وأفغانـستان وبلغاريـا و       ليشمل   ٢٠٠٥نطاق أنشطته يف عام     

 وكينيــا ولبنــان وليربيــا    والكــامريونالدميقراطيــة والعــراق وغانــا   ومجهوريــة الكونغــو الليبيــة 
 . الداعمة للتنمية االقتصادية احملليةاستراتيجيات تنمية املدن من خالل ، وذلكوليسوتو ومصر
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 إداراختطيط البيئة احلضرية و  
 أحـد األسـباب الرئيـسية لتـردي         لعـشوائي وا تشكّل ظـاهرة التحـول احلـضري الـسريع         - ٢٥

را فاملــستوطنات العــشوائية، بــسبب وضــعها غــري القــانوين، نــاد . يتــدهور البيئــالوصــحة البيئــة 
تستفيد من خدمات كافية من حيث التخلص من النفايات الصلبة والسائلة وتصريف امليـاه               ما

وتـشمل اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك تفـشي األمـراض الـيت مـن                  . املتجمعة مـن العواصـف املطـرية      
وتتفــاقم هــذه اآلثــار أكثــر بــسبب انعــدام  . املمكــن الوقايــة منــها بــسهولة وتلــوث البيئــة احملليــة 

ت املراعيــة ملــصاحل الفقــراء يف جمــال الطاقــة، ممــا يــرغم العديــد مــن فقــراء املــدن علــى    الــسياسا
وقد أقرت ذه املواضيع إقـرارا تامـا اجلهـات          . االعتماد على اخلشب والفحم كمصدر للوقود     

، الـيت دعـت إىل اعتمـاد ـج           جلنة التنمية املستدامة الثالثـة عـشرة       ةدوراحلكومية الدولية خالل    
 وامليـاه والـصرف الـصحي كمـا دعـت      املـستوطنات البـشرية  تكامل ملعاجلة موضوع  متضافر وم 

اللجنة خالل دورا الرابعة عشرة إىل مواصلة حبث الصلة بني حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة               
إضـفاء الطـابع احمللـي علـى جـدول أعمـال القـرن              وعلى صعيد املدن والبلدان، أصـبح       . والطاقة
برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة         و بـني موئـل األمـم املتحـدة        املـشترك    ملستدامةبرنامج املدن ا   و ٢١

 وهـدف   ٢١جـدول أعمـال القـرن       وسيلة أساسـية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة لـدعم تنفيـذ                
وزاد الربناجمــان مــن .  علــى حــد ســواء جــدول أعمــال املوئــل التحــضر املــستدام الــذي حــدده  

ة لأللفيــة واملــساعدة علــى تنفيــذ أهــداف خطــة عمــل  تركيزمهــا علــى معاجلــة األهــداف اإلمنائيــ
وخـدمات بنـاء القـدرات واخلـدمات االستـشارية          وتقدم حاليا املساعدة التقنيـة،      . جوهانسربغ

أفريقيا، ومنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ،        بلدا يف    ٢٦ مدينة يف    ٨٠يف جمال السياسات العامة إىل      
 العربيــة مــن أجــل تــصميم خطــط العمــل احملليــة  مبــا يف ذلــك الــدولوأوروبــا وأمريكــا الالتينيــة

وتشمل األنشطة العاملية واإلقليمية نشر عدد من وسائل التخطـيط واإلدارة يف جمـال     . وتنفيذها
البيئــة وبــث احلمــالت اإلعالميــة وأنــشطة الــدعوة مــن خــالل التواصــل مــع الــشركاء احمللــيني     

 الـذي   الـوزاري األفريقـي املعـين بالبيئـة       املـؤمتر   أيـضا يف    وئـل   وشـارك امل  . وبرامج الدعم الدوليـة   
ــة تجــددةاخلمــسية امل تــهخطيف خاصــا باحلــضر  اعنــصراعتمــد  التركيــز علــى بنــاء قــدرات   بغي

احلكومــات الوطنيــة والــسلطات احملليــة يف جمــال ختطــيط البيئــة وإدارــا، وتنفيــذ برنــامج املــدن   
 .أفريقيامبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية املستدامة الذي وضعته 

 
 احلضرية حشد املوارد احمللية واالستثمار يف جمال توفري السكن للفقراء والتنمية -هاء  

ال يزال متويـل بـرامج اإلسـكان امليـسر والتنميـة احلـضرية ميثـل أحـد العقبـات الرئيـسية              - ٢٦
بالنــسبة للبلــدان اآلخــذة يف التحــول احلــضري الــسريع والــسبب الرئيــسي الــذي جعــل الوثيقــة  

 تربز على وجه التحديد الدور احلفاز الذي تضطلع بـه        ٢٠٠٥ لعام    القمة العاملي  اخلتامية ملؤمتر 
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مرفـق حتـسني    يـساعد حاليـا كـل مـن         و. مؤسسة األمم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية         
 التـابعني للمؤسـسة بلـدانا يف        الـصندوق االسـتئماين للميـاه والـصرف الـصحي          و األحياء الفقرية 

وضـع وتنفيـذ ـج ابتكاريـة ووسـائل ماليـة لـدعم النفقـات العامـة بـرؤوس                    ا وآسيا علـى     أفريقي
أمــوال حمليــة وقــروض وتــسهيالت ائتمانيــة صــغرية لتمويــل مــشاريع اإلســكان املراعيــة ملــصاحل  

فـق  ار وامل الـصندوق االسـتئماين   وجتمع بني   . الفقراء، والتنمية احلضرية واملياه والصرف الصحي     
لعـدة قطاعـات واالختـصاصات اجلوهريـة الـيت يتوالهـا املوئـل يف جمـال ختطـيط                   املهمة الـشاملة    

 بفــضل املهــام القطاعيــة وقــدرات التمويــل املتاحــة مــن املؤســسات وإدارة املــستوطنات البــشرية
 .املالية الدولية

 
 من األهداف اإلمنائية لأللفية ٧ من اهلدف ١٠تعبئة املوارد دعما لتحقيق الغاية   

وئـل للـدول األعـضاء يف سـعيها لتحقيـق الغايـات       امليتعلـق بالـدعم الـذي يقدمـه         يف ما    - ٢٧
 والصرف الصحي من األهداف اإلمنائية لأللفية، يواصـل املوئـل تـويل زمـام              هاياملتعلقة مبجال امل  

ويطبـق حاليـا   . دويلالـ لـي و التمويـل احمل املبادرة يف حشد املساعدة التقنية لبناء القدرات بفـضل    
وبــدعم مــن التنميــة األفريقــي، ومــصرف التنميــة اآلســيوي بالــشراكة مــع مــصرف هــذا النــهج 
هـذا  حققهـا   ومن بني النتـائج البـارزة الـيت         .  بلدا يف أفريقيا وآسيا    ١٨حنة الثنائية يف    ااجلهات امل 

. عمليــات حتقيــق التغطيــة الــشاملةالنــهج تــضييق الثغــرة بــني املــساعدة التقنيــة لبنــاء القــدرات و 
فر اإلرادة الــسياسية لتنفيــذ اإلصــالحات ااملعونــة أيــضا بــصورة كــبرية حــني تتــووتتعــزز كفــاءة 

املـــنح املـــستعجلة اإلدارة الرشـــيدة بـــنفس مقـــدار تـــوافر  والـــسياسية و، والقانونيـــة،املؤســـسية
ــا يفــضي إىل حــدوث حتــسينات ملموســة يف الوقــت املناســب يف       ــة مم واالســتثمارات الرأمسالي

ويف أعقــاب . والــصرف الــصحييــاه مــن خــدمات امللالســتفادة فقــراء املــدن ملتاحــة لفــرص اال
املــربم بــني موئــل األمــم املتحــدة ومــصرف التنميــة اآلســيوي لتخــصيص  آنفــا االتفــاق املــذكور 

يــاه والــصرف الــصحي املراعيــة ملــصاحل خــدمات املجمــال  مليــون دوالر لالســتثمارات يف ٥٠٠
 مع مصرف التنمية األفريقـي لـدعم        ٢٠٠٦ام  الفقراء يف املدن اآلسيوية، وقع اتفاق مماثل يف ع        

ــوفري  ثاالســت ــاه والــصرف  مارات املــستعجلة يف مــشاريع ت املراعــي ملــصاحل الفقــراء  الــصحي املي
 مليــون دوالر، وهكــذا يــصل جممــوع املبلــغ  ٥٤٠تــصل قيمتــها إىل وللمنظــور اجلنــساين الــيت 

 .ني املنطقتني بليون دوالر يف هات١من كثر املخصص ملتابعة االستثمارات إىل أ
 

 من الوثيقة )م (٥٦ة قرفلاو ٧ من اهلدف ١١ دعما لتحقيق الغاية تعبئة الرأمسال احمللي    
 ٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام 

دون واحليلولــة مــن بــني التحــديات األساســية املاثلــة يف جمــايل حتــسني األحيــاء الفقــرية   - ٢٨
االسـتثمار يف  عنـد   املخاطر الـيت خيـشاها القطـاع اخلـاص        جتاوزيف املستقبل   أحياء فقرية   تكوين  
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وقد أُحـرز مزيـد مـن التقـدم يف         . توفري اإلسكان املراعي ملصاحل الفقراء وحتقيق التنمية احلضرية       
، كمـا سـبق أن أُبلـغ يف عـام           باألحياء الفقـرية التـابع ملوئـل األمـم املتحـدة          االرتقاء  مرفق  تطوير  
بنـاء  مل الـشمل وقـدرات       والقوة احلـافزة علـى       ،ني اخلربة التقنية  بما  وجيمع هذا املرفق    . ٢٠٠٥

بـني املؤسـسات املاليـة      فيمـا   موئل األمم املتحـدة لـصوغ اتفاقـات إطاريـة           لدى  فر  االيت تتو ثقة  ال
اتمعية املعنية بتقـدمي القـروض الـصغرى،       ملرافق  املصرفية وغري املصرفية من القطاع اخلاص، وا      

ــة وا  ــاء     واحلكومــات املركزي ــة النــهوض باألحي ــة، وأوســاط فقــراء املــدن للــشروع يف عملي حمللي
واخـتريت أربعـة   . الفقرية وزيادة املعروض من املساكن امليسرة للفئـات ذات الـدخل املـنخفض       

 ترتانيـا  مجهوريـة وإندونيـسيا  ( ٢٠٠٨-٢٠٠٥بلدان للمرحلة التجريبية اليت ستجري يف الفترة     
واألنـشطة االستـشارية يف     اجلـاهزة للتنفيـذ     ا تتواصل األنشطة     بينم )املتحدة وسري النكا وغانا   

 لتحديـد  HFC Bank of Ghanaيف غانا، جرت أعمـال التـصميم مـع مـصرف     و. كينيا وأوغندا
الــيت ســتعمل بــاالقتران مــع املــستهدفة  الــدخل املــنخفض متويــل إســكان الفئــات ذاتمنتجــات 

ويف إندونيــسيا، تنفــذ مــدينتا . ليــةمــشاريع ــضوية حمــددة جيــري تــصميمها مــع الــسلطات احمل  
 تــضم منظمــات اتمــع املــدين باألحيــاء الفقــريةلالرتقــاء جاكرتــا ويوغياكرتــا مــشاريع رائــدة 

الــشراكة بــني احتــادات أســفرت ترتيبــات ويف ســري النكــا، . وســكان هــذه األحيــاء أنفــسهم 
ضــي ســتجتذب تــصميم مبــادرات القتــسام األراعــن ســكان األحيــاء الفقــرية وســلطات املــدن  

احتـاد النـساء الترتانيـات لتيـسري         وضـع    ويف مجهورية ترتانيا املتحـدة،    .  من القطاع اخلاص   الأموا
مــساكن جديــدة قامــة ســبل احلــصول علــى األراضــي اســتراتيجيات متويليــة ابتكاريــة يف جمــال إ 

 شراكةأدت الـ ويف كينيـا،  .  وذلك مبساعدة مـن احلكومـة احملليـة   للفئات ذات الدخل املنخفض  
للتمويـل املقـدم    ناجحـة   وضع منهجيات   إىل  وئل والوكاالت احلكومية والسلطات احمللية      بني امل 

وسيخترب الربنامج التجـرييب املنـهجيات الـيت وضـعت بالتعـاون الوثيـق مـع                . من القطاع اخلاص  
 .ليةاحملالية املؤسسات املواهلياكل األساسية اخلاص وفريق حتالف املدن  و،البنك الدويل

 
 املستخلصة والتوصياتدروس ال -ا رابع 

لتنفيذ جـدول أعمـال   االستجابة املنسقة  كبري من التقدم يف تعزيز رقدرغم إحراز    - ٢٩
مـضاعفة اجلهـود املبذولـة      ول دون   املوئل على الصعيد العاملي، ال تزال مثة عقبات هامة حتـ          

.  املـدن املعقـدة    على الصعيدين الـوطين واحمللـي ملعاجلـة قـضايا التحـضر الـسريع والفقـر يف                
عنـد   اتمع الدويل    يانبسبب النهج القطاعي الذي يعتمده يف غالب األح       الوضع  تفاقم  يو

تقدمي الدعم للدول األعضاء اليت تبذل جهـودا مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                    
ة وغـري منـسقة    شتتوضع سياسـات عامـة مـ      املترتبة على ذلك    النتائج  تشمل  و. عليها دولياً 

 اآلن نـصف    هـا متناقضة يف أحيان كثرية حني يتعلق األمر باملدن والبلـدات الـيت يعـيش في              و
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وسيقتضي حتقيق هذه األهـداف يف      . األهداف اإلمنائية لأللفية  يف  عدد السكان املستهدفني    
يتعامـل مـع أزمـة التحـضر الـسريع والعـشوائي            أكثـر تكـامال     ناطق احلضرية اعتماد ـج      امل

 ويقر بالدور اهلام الـذي تؤديـه الـسلطات احملليـة يف ختطـيط وتعبئـة                 ،ملةاملتنامية بصورة شا  
وسـيتوقف تقـدمي   . االستثمارات يف البنية التحتية واخلدمات األساسية يف املنـاطق احلـضرية     

نامجـة إىل   الفوائـد ال  واسـتمرار    األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     حتقيـق   للجهود الرامية إىل    الدعم  
ة يف البلدان اليت تتسارع فيهـا وتـرية التحـضر إىل حـد كـبري علـى                  بعد اآلجال املستهدف   ما

بني احلكومات والسلطات احمللية واتمع الدويل للعمل مـع         فيما  تعزيز الشراكات الفعالة    
 ةمثبطـ خمتلـة و  تتـسم بأـا     واحلالـة الـسائدة حاليـا       . األطراف املعنية احمللية بصورة متـضافرة     

القطــاع مبــا فيهــا ات احملليــة ومنظمــات اتمــع املــدين،  فالــسلط.  يف الوقــت نفــسهللــهمم
 والتقييمــات ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــرصــياغة عنــد اخلــاص، نــادرا مــا تستــشار 

غريها من األطر اإلمنائية،     وأ طر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية     القطرية املوحدة وأ  
حـدوث  ملخصصة لقطاع بعينـه ممـا يـؤدي إىل          الربامج  املساعدة وا أيضا  تتخطاها  وكثريا ما   
 .ملعاجلة هذه القضاياواردة أدناه وقد صدرت التوصيات احملددة ال. غري منسقةاستجابات 

لتقيــيم ورصــد االجتاهــات يف تكــون عليــا تــشجع احلكومــات علــى إعطــاء أولويــة  - ٣٠
تمـاد سياسـات    واعتـشكيل    وظـاهريت الفقـر واحلرمـان يف املـدن كأسـاس ل            ،األحياء الفقرية 

ــراء و واســتراتيجيات حــضرية تراعــي   الفــوارق بــني اجلنــسني بغــرض حتــسني   مــصاحل الفق
 من األهداف ٧ من اهلدف ١١ و ١٠ سكان األحياء الفقرية وفقا للغايتني ةعيشمظروف 

ــدع  ــة، وت ــة لأللفي ــل األمــم املتحــدة   ىاإلمنائي ــاون مــع موئ ــات  يف  إىل التع رصــد هــذه الغاي
 .منها والتوعية بأمهية حتقيقها بصورة متكاملةواإلبالغ عما حتقق 

إعداد وتنفيذ  يف  وتشجع احلكومات على تعميم مراعاة برنامج األعمال احلضري          - ٣١
االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية الشاملة مـن أجـل الوفـاء بتعهـدات جـدول أعمـال املوئـل                  

 الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر    مـن  )أ (٢٢واألهداف اإلمنائية لأللفية كما دعت إىل ذلك الفقـرة   
الفقـر يف املـدن والبعـد       ى كفالة إبراز قضييت     لعكما تشجع   . )١(٢٠٠٥القمة العاملي لعام    

جــزء ال يتجــزأ مــن   باعتبارهــا  األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً    بلــوغ احلــضري ل
ر اطـ  إيةام لعملوالنطاق العورقات استراتيجية احلد من الفقر   التقييمات القطرية املوحدة و   

 .عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
مـن  النهج املتكامـل واملتعـدد األطـراف        على أساس   لعمل  إىل ا واحلكومات مدعوة    - ٣٢

ــصاحل   ــشاريع     أصــحاب امل ــذ م ــم املتحــدة لتنفي ــل األم ــذي وضــعه موئ ــاه  ال اإلســكان واملي
منـع  مـضاعفة جهـود     إىل  والفقـراء،   املراعيـة ملـصاحل     الـصحي والتنميـة احلـضرية       والصرف  
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حتسني هذه األحياء، والعمل على ضـمان مـشاركة الـسلطات           إىل  األحياء الفقرية و  تكوين  
احمللية والقطاع اخلاص ومنظمـات اتمـع املـدين مـشاركة فعالـة، علـى حنـو مـا دعـت إليـه                      

 .٢٠٠٥ القمة العاملي لعام الوثيقة اخلتامية ملؤمتر من ١٧٤و ) م (٥٦الفقرتان 
دعم ج موئل األمم املتحدة املتكامل واملنسق للرصد واحلكومات اليت يف وسعها  - ٣٣

 مــن ١١ و ١٠وبنــاء القــدرات والتمويــل دعمــا لتنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل والغــايتني   
مـن خـالل زيـادة      هـذا    من األهداف اإلمنائية لأللفية، مدعوة إىل القيام بـذلك، و          ٧اهلدف  

 االســتجابة بــصورة أكثــر فعاليــة ويف الوقــت املناســب   تيــسرياملــسامهات غــري املخصــصة ل 
ــادة الــدول األعــضاء، وكــذلك  لطلبــات املــساعدة املقدمــة مــن   املــسامهات املقدمــة إىل زي

املـستوطنات البـشرية ومرفـق النـهوض باألحيـاء الفقـرية            وموئـل   للمؤسسة األمـم املتحـدة      
 .ؤمتر القمة العامليمل اخلتاميةوثيقة المن ) م (٥٦ الفقرة التابع هلا دعما لتنفيذ

وتشجع احلكومات أيضا على تعيني جهة وحيدة للتنسيق تعىن بالشؤون احلـضرية       - ٣٤
 كوسيلة لتعزيز الدعم الدويل املتسق األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة    أثناء تعاملها مع    

 املنــاطق واملنــسجم لتحقيــق أهــداف جــدول أعمــال املوئــل واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف 
 .وفعالية املعونة بصورة عامةاملتبادل متتني الدعم كفالة احلضرية و

 


