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 الدورة احلادية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٥٣البند 

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البـشرية         
وتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات           )املوئل الثـاين  (

   )موئل األمم املتحدة(البشرية 
 )املوئل الثـاين  ( للمستوطنات البشرية    تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين       

 )املتحدة موئل األمم( للمستوطنات البشرية وتعزيز برنامج األمم املتحدة
 

 تقرير األمني العام
 

 موجز 
 وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات ٢٠٠٥منــذ انعقــاد مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   
 للـدول األعـضاء جـا       عـد يلم أعمالـه    علـى إعـادة تنظـي     عـاكف   )  املتحـدة  األممموئل  (البشرية  

ــر تكــامال واتــساقا ل  ــه يف عمليــات ال أكث ــاء القــدرات  رصــدتعتمــد علي  ووضــع الــسياسات وبن
باملـدن واملـستوطنات   وحشد املوارد املالية دعما لتنفيذ جدول أعمال املوئـل واإلعـالن املتعلـق            

ــدة والغايــات املتــصلة باملــستوطن    ــة اجلدي ات البــشرية واملــشمولة يف  البــشرية األخــرى يف األلفي
ــة  ــة لأللفيـ ــو.األهـــداف اإلمنائيـ ــو يـ ــايتني  يل  وهـ ــا للغـ ــا خاصـ ــشمولتني يف ١٠ و ٧اهتمامـ  املـ

، اللتني تدعوان إىل خفض نسبة السكان الذين ال ميكنـهم احلـصول بـصفة مـستدامة                 ٧ اهلدف
 وحتقيــق حتــسني كــبري حبلــول    ٢٠١٥علــى ميــاه الــشرب املأمونــة إىل النــصف حبلــول عــام       

 ذــــ مليون نسمة من سكان األحياء الفقرية، وتنفي١٠٠ن ـل عــــ ملعيشة ما ال يق٢٠٢٠ ــامع
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 العامــة اجلمعيــةقــرار  (٢٠٠٥الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  مــن ) م (٥٦الفقــرة 
كلفـة  الـسكن امليـسور الت   املزيـد مـن املـوارد لتـوفري     وفري اليت تقر باحلاجـة املاسـة إىل تـ       ،)٦٠/١

ساسية املتصلة باإلسكان، وحتديد األولويات بالنسبة للحيلولة دون نشوء األحيـاء           األواهلياكل  
 .الفقرية مع حتسني القائم منها

 للمـرة األوىل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـرة   لالــــة املدن يف العاملاملتعلق حبتقريـــــر  القد وفَّر   و 
ــذين يت     ــراء احلــضر ال ــى أن أوضــاع فق ــة ملموســة عل ــد مــن   أدل ــسرعة هــي يف العدي كــاثرون ب

الـصحة والتغذيـة    مـستوى   نظـرائهم املقـيمني يف الريـف مـن حيـث            أوضاع   أسوأ من    ،احلاالت
 وغـريه مـن   )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /واإلصابة بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

الفقــرية يف اء األحيــووفــر التقريــر بيانــات وأرقامــا إضــافية تثبــت أن معــدل تكــون   . األمــراض
ــاطق  معظــم  ــدان واملن ــسارع فيهــا  البل ــيت يت ــشار احلــ الاال ــساوي معــدل  ضرينت نمــو ال يكــاد ي

سيصبح أكثـر مـن نـصف سـكان العـامل مقـيمني يف              عندما  ،  ٢٠٠٧ حبلول عام    أنه، و ضرياحل
الـيت تـسودها    األحيـاء الفقـرية     يف  مقيمـا   واحد من كل ثالثـة أشـخاص        سيكون شخص   مدن،  

 . للخطرياةاحلعرض أوضاع ت
 ها علـى سـبيل    مـشاورات إقليميـة وعامليـة، منـ       جـرت   هـذه النتـائج، وغريهـا،       ويف ظل    

والسلطات الرفيعة املستوى لقطـاع اإلسـكان والتنميـة احلـضرية      اجلمعية السنوية للوزراء    املثال  
وزاري ؤمتر الـ  الـيت كرسـها املـ      والـدورة االسـتثنائية      يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب،      

، والـدورة   ملوضوع حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة إلسكان والتنمية احلضرية املعين با األفريقي  
.  بلـد ١٠٠أكثـر مـن   من  شخص ١٠ ٠٠٠ اليت حضرها حنو للمنتدى احلضري العاملي الثالثة  

 الراميـة إىل تعمـيم االهتمـام   كما أن املشاورات دفعت موئل األمم املتحدة إىل تـسريع جهـوده     
وسـائل مبتكـرة ملـساعدة      سبل و  والبحث عن    يةاحلضراملناطق  مكافحة الفقر يف    جبدول أعمال   

 املعيـشية لـسكان     حـوال الدول األعضاء على وضع سياسات واستراتيجيات فعالـة لتحـسني األ          
ــاء الفقــرية  ــة دون األحي ــاء هــذه امنــو وللحيلول ــ. يف املــستقبلألحي صفة  هــذه اجلهــود بــ ضموت

 وأنـشطة بنـاء القـدرات وحـشد         ،املعياريـة اجلديـدة   واألنظمـة   القواعـد   وضـع   عمليـات   متزايدة  
ـدف إىل تعزيـز التمويـل       السـتثمار   ألنـشطة الـسابقة ل    جمموعات من ا  على هيئة    ،املوارد املالية 

رافـق  امليـاه وامل احمللي والدويل للمشاريع املناصـرة للفقـراء واملراعيـة للجنـسني يف جمـاالت تـوفري           
 .احلضريةض باألحياء الفقرية، وتوفري السكن امليسور التكلفة، والتنمية النهو، والصحية

التوعيــة علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي ويف ملمــوس يف جمــال وبينمــا أحــرز تقــدم  
الشراكات االستراتيجية مع املؤسسات املاليـة الدوليـة واإلقليميـة لتكثيـف اجلهـود علـى                صوغ  

رافــق الــصحية لــصاحل وتــوفري امليــاه وامل األحيــاء الفقــريةالنــهوض بالــصعيد القطــري مــن أجــل  
ــة ملحــة      ــة حاج ــإن مث ــراء، ف ــويل الفق ــة  إىل أن ت ــات األولوي ــهوض  احلكوم ــشطة الن إلدراج أن
املخصصات امليزانوية الوطنية واستراتيجيات احلـد مـن الفقـر          باألحياء الفقرية ومنع نشوئها يف      

 .وأطر املساعدة اإلمنائية
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 مقدمة - أوال 
ــة       - ١ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدم هـ ــ٦٠/٢٠٣يقـ ــانون ٢٢ؤرخ  املـ  كـ

تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمـستوطنات البـشرية          ” واملعنون ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
، “)موئـل األمـم املتحـدة     (وتعزيز برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية             )املوئل الثاين (

الـستني تقريـرا عـن    احلاديـة و يف دورـا  يهـا   يقدم إل اجلمعية إىل األمني العام أن      الذي طلبت فيه    
 .القرارلك تنفيذ ذ

 
ملواجهـــة التحـــديات الـــيت يطرحهـــا  ساوق احلاجـــة إىل اعتمـــاد ـــج متـــ  - ثانيا 

 السريعاالنتشار احلضري 
 

 تفشي الفقر يف املناطق احلضرية واالستبعاد االجتماعي  
 أدلـة علـى بـروز       ٢٠٠٧-٢٠٠٦ لفتـرة  ل الـــــة املـدن يف العـامل      املتعلق حب ـر  تقريــــقدم ال  - ٢

أللفيـة،  ألهـداف اإلمنائيـة ل  تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل وا       ؤثر تأثريا بالغا على     عدة اجتاهات ست  
الوثيقـة  ، والفقـرات ذات الـصلة مـن    ٧اهلـدف  املـشمولتني يف   ١١ و ١٠سيما حتقيـق الغـايتني      

ويـسلط التقريـر الـضوء علـى حمنـة فقـراء املنـاطق              . )١(٢٠٠٥ة العـاملي لعـام      اخلتامية ملـؤمتر القمـ    
، ســيتجاوز ٢٠٠٧عــام بحلــول ف. التنميــة البــشريةيف مــسار احلــضرية يف ســياق منعطــف هــام 

.  وذلك للمـرة األوىل يف تـاريخ البـشرية   ،عدد املقيمني يف املدن عدد املقيمني يف املناطق الريفية        
ــاد   ــاطق، يكـ ــض املنـ ــون   ويف بعـ ــدل تكـ ــون معـ ــساويا    يكـ ــرية مـ ــاء الفقـ ــدل األحيـ ــو الملعـ نمـ

أثنــاء الفتــرة األحيــاء الفقــرية ســيزيد عــدد ســكان قــدر أن وعلــى الــصعيد العــاملي، ي .ضرياحلــ
ويف العديد مـن املـدن األفريقيـة الواقعـة          .  مليون نسمة سنويا   ٢٧ مبعدل قدره    ٢٠٢٠-٢٠٠٠

 يف املائـة مـن سـكان        ٧٠مـا يربـو علـى       فقـرية   األحيـاء ال  جنوب الصحراء الكربى، ميثل سكان      
يف جنـوب وغـرب آسـيا يـزدادون بـسرعة           األحياء الفقرية   املناطق احلضرية، يف حني أن سكان       

أن العــدد فادهــا  هامــة مةجــيوتوصــل التقريــر إىل نت. عمومــاازديــاد ســكان املنــاطق احلــضرية  
ن ظروف الـسكان املقـيمني      سيعيش يف ظروف أشد سوءا م     األحياء الفقرية   املتنامي من سكان    

على الـرغم مـن نـشوء مـدن عمالقـة يبلـغ عـدد            مؤداه أنه   ويسود اجتاه آخر    . يف املناطق الريفية  
املنـاطق احلـضرية سـينتقلون للعـيش        ماليني نسمة أو يزيد، فإن أغلبية النازحني إىل          ١٠سكاا  

كثـر مـن نـصف سـكان        يقل عدد سكاا عن مليون نـسمة، وأ       اليت  صغرية  الدن  املبلدات و اليف  
.  نـسمة  ٥٠٠ ٠٠٠يقيمون بالفعـل يف مـدن يقـل عـدد سـكاا عـن               يف العامل   املناطق احلضرية   

ن تنمو هذه املدن املتوسطة احلجم مبعدل أسرع من معدل منو أي نوع آخـر مـن                 أومن املتوقع   
__________ 

 .٦٠/١ العامة اجلمعيةقرار  )١( 
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وح ، ولـيس الـرت    وتوصل التقرير إىل نتيجة هامة أخـرى هـي أن زيـادة الـسكان الطبيعيـة               . املدن
منــو ســكان احلــضر يف ، هــي الــيت تــسبب بقــدر أكــرب مــن املنــاطق الريفيــة إىل املنــاطق احلــضرية

مثـل الطـرق وإمـدادات امليـاه        االفتقار النسيب إىل اهلياكل األساسية،      غري أن   . العديد من املناطق  
ة نوعيـة املعيـش   ومرافق االتصاالت، يف العديد مـن املـدن الـصغرية واملتوسـطة، يـؤدي إىل تـدين                  

 . بالنسبة لساكنيها
يف أقـل  األحياء الفقرية   يف  لدى األطفال   أن مستوى سوء التغذية     عن  ويكشف التقرير    - ٣

األطفـال  لـدى  ملـستوى سـوء التغذيـة    ذات النمـو احلـضري الـسريع مماثـل          البلدان منوا والبلـدان     
صحراء الكربى الـيت    من املدن األفريقية الواقعة جنوب ال     ويف كثري   . املقيمني يف مناطقها الريفية   

جــراء يزيــد احتمــال وفــاة األطفــال يف األحيــاء الفقــرية  ،  احلــضريلنمــولتــشهد أســرع معــدل 
احتمـال وفـاة األطفـال املقـيمني يف         عـن   األمراض املنقولـة عـرب امليـاه وأمـراض اجلهـاز التنفـسي              

النـساء  ة  ظـاهرة مؤداهـا أن إصـاب      كمـا أشـار التقريـر إىل        . ألمـراض اذه  هـ   جراء ريفيةمناطقها ال 
احتماال مما هي يف حالـة      اإليدز أكثر   /بفريوس نقص املناعة البشرية   األحياء الفقرية   املقيمات يف   

 يف بعـض البلـدان      احلـضر سـكان   بني  انتشار هذا الوباء    معدل  املقيمات يف املناطق الريفية، وأن      
يف مجيـع   ،  يغلـب ويضاف إىل ذلك أنه     . سكان املناطق الريفية  ي نظريه يف حالة     فعضبلغ  يكاد ي 

ــاء الفقــرية أقــصر عمــرا وأكثــر معانــاة للجــوع       منــاطق العــامل النــامي، أن يكــون ســكان األحي
واملــرض وأقــل حــصوال علــى التعلــيم وعلــى فــرص العمالــة مــن ســكان املنــاطق احلــضرية غــري    

 . املقيمني يف أحياء فقرية
بلــوغ البلــد يف يف جنــاح عنــصرا رئيــسيا ويــشكل دور احلكومــة املركزيــة ومــسامهتها   - ٤

عاجلـة ظـاهرة منـو       العديد من الدول اليت حترز تقـدما يف م         ويف. الغايات املتعلقة باألحياء الفقرية   
مبــادرات ذلــك عــرب تنفيــذ حكوماــا املركزيــة سياســات و األحيــاء الفقــرية، يغلــب أن يكــون  

ء الفقـرية   النهوض باألحيا يف تصميم مبادرات    لترابط  مشتركة بني القطاعات لضمان ا    متساوقة  
سهم يف حتقيـق ذلـك هـو    تـ  الـيت  امسـة ويبـدو أن أحـد العوامـل احل   . وتنفيذها على الصعيد احمللي  

لفقــراء يف املنــاطق ل ةناصــرمسياســات وتــشريعات وإصــدار دور احلكومــة املركزيــة يف اعتمــاد 
معاجلــة املــشاكل أجــل مبــا يف ذلــك ختــصيص اعتمــادات كــبرية هلــا يف امليزانيــة، مــن   احلــضرية 

ويف بلدان مثل الربازيل وتايلند وتونس وجنوب أفريقيـا ومـصر   . ساسية للحرمان من املأوى   األ
طبيق الـسياسات القائمـة علـى مشـول اجلميـع وتنفيـذ اإلصـالحات املتعلقـة                 واملكسيك، شكل ت  

عوامــل ضر األراضــي وبــرامج تــسوية األوضــاع القانونيــة وااللتــزام بتحــسني حيــاة فقــراء احلــ   ب
ــسية للنجــاح يف  ــشوئها    رئي ــع ن ــاء الفقــرية أو إىل من ــة إىل النــهوض باألحي ــربامج الرامي وقــد . ال
جـزءا  للنهوض باألحياء الفقرية ومنـع نـشوئها، وجعلتـها           سياسات حمددة    وضعت هذه البلدان  

ال ـدف االسـتجابة     الفقـر،   احلـد مـن     ال يتجزأ من سياساا واستراتيجياا الوطنية الراميـة إىل          
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ــ ــةللـ ــل لت ضرورات االجتماعيـ ــسب، بـ ــز  فحـ ــة  عزيـ ــصادية الوطنيـ ــة االقتـ ــضاالتنميـ وأدت .  أيـ
ــى        ــصر عل ــة مل يقت ــدان دورا شــديد األمهي ــذه البل ــة يف ه ــات املركزي ــادي تحــسني الاحلكوم امل

ــاء الفقــرية  ــة  فحــسب، بــل مشــل أيــضا ضــمان   لألحي يف قطاعــات ختــصيص اســتثمارات موازي
ــاء الفقــرية فــاد منــها ســكان   أ،والنقــلرافــق الــصحية  مثــل التعلــيم والــصحة وامل ،أخــرى األحي

 . السكان برمتهموكذلك 
البلــدان الــيت التــردد يف االلتــزام بــالتغيري مل يــصب كــل كمــا يــبني التقريــر بوضــوح أن  - ٥

ظهـرت مـؤخرا يف     فقـد   . فيهـا األحيـاء الفقـرية     رتفاع معدالت منـو     من أجل التصدي ال   تكافح  
ترتانيـا  مجهوريـة  الكـربى، أي بوركينـا فاسـو و   بعض البلدان األفريقية الواقعة جنوب الـصحراء       

لنـهوض باألحيـاء الفقـرية ومنـع        والسنغال، دالئل واعدة على اشتداد الدعم السياسي ل       املتحدة  
األراضـــي نظم ويـــشمل هـــذا الـــدعم إدخـــال إصـــالحات علـــى الـــسياسات الـــيت تـــ نـــشوئها، 
 .واإلسكان

معـدالت منـو   تثبـت  يت بـدأت  أو املتوسـطة الـدخل الـ   الـدخل  وبعض البلدان املنخفـضة     - ٦
إندونيــسيا وســري النكــا والــسلفادور  تعكــس اجتــاه هــذه املعــدالت، مثــل  أو األحيــاء الفقــرية 

والفلـبني وكولومبيــا وميامنــار، مل تنتظـر حتقيــق إجنــازات هامـة يف منوهــا االقتــصادي لتــشرع يف    
ف تكـون األحيـاء     قـ متكنـت هـذه البلـدان مـن و        وقـد   . األحيـاء الفقـرية   تلبية احتياجات سـكان     

، وزيـادة الفـرص   ذلكلزيادة سكان املنـاطق احلـضرية والتخطـيط لـ     ن طريق التحسب    عالفقرية  
ــصادية وفــرص العم  ــااالقت ــاطق احلــضرية، واالســتثمار يف   ةل ــراء املن ــوافرة لفق اإلســكان ذي  املت

ت إصـالحات وسياسـا   سـن   املخصص ألكثر الشرائح حرمانـا، و     وامليسورة و املنخفضة  التكلفة  
وفر األمـل   وهذه البلدان تـ   . تيسر حصول فقراء املناطق احلضرية على اخلدمات      مناصرة للفقراء   

مبا أثبتته مـن أن مـن املمكـن         لبلدان املنخفضة الدخل    الصحيح لغريها من ا   واإلرشاد إىل االجتاه    
النظـر عـن    صرف  الـسياسات واملمارسـات الـسليمة، بـ       طبقت  إذا ما   األحياء الفقرية   تكون  منع  
 .الوطنيةة الثروستوى م
مــا  بلــد في١٠٠مــا يربــو علــى أداء للمــرة األوىل عــن  املتحــدة األمــمكمــا أفــاد موئــل  - ٧

املعيـشية  حـوال   حتـسني األ  بشأن   ٧اهلدف  املشمولة يف    ١١يف حتقيق الغاية    احملرز  تقدم  يتعلق بال 
النــهوض قــة بوتــبني مــن حتليــل املؤشــرات وأفــضل املمارســات املتعل . األحيــاء الفقــريةلــسكان 

ــاء الفقــرية   ــدان الــيت جنحــت يف خفــض معــدالت منــو هــذه    باألحي ــاء أن البل وأحجامهــا األحي
. عديـد مـن اخلـصائص     رك يف   تش تـ  ١٩٩٦وسكاا منذ اعتمـاد جـدول أعمـال املوئـل يف عـام              

ــل األجــل ب     ــسياسي الطوي ــا ال ــع   وهــذه اخلــصائص هــي التزامه ــرية ومن ــاء الفق ــهوض باألحي الن
اإلسكان لـصاحل الفقـراء والـيت تـستهدف     األراضي وك اإلصالحات املتعلقة ب مبا يف ذل  ،  نشوئها

فـرص حـصوهلم علـى اخلـدمات      حتـسني    و ةيـاز احلحتسني وضع سكان هذه األحيـاء مـن حيـث           
األحيـاء  واستخدمت معظم هذه البلدان موارد حملية لتوسيع نطاق عمليـات حتـسني             . األساسية
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عدد كبري من البلدان سياسـات اقتـصادية شـددت علـى     طبق  و. منوها يف املستقبل  الفقرية ومنع   
بعـض  ويف العديـد مـن احلـاالت، أدت    . إىل جانـب االهتمـام بـالنمو   اإلنـصاف  مراعـاة  ضرورة  

املرافــق الــصحية لــصاحل واحــد، مثــل تــوفري امليــاه ومــدخل عــرب اختــذت املركــزة الــيت املبــادرات 
 واحلـد مـن األحيـاء       املعيـشية  األحـوال    جياد الزخم الكـايف لتحقيـق حتـسن مهـم يف          لفقراء، إىل إ  ا

 .الفقرية
. ليس قدرا وال أمرا مقبـوال     األحياء الفقرية   أن تكون   يتبني من النتائج السالفة الذكر      و - ٨
هـو  مارسـات متييزيـة لـيس      تعريـضهم مل   بطـردهم مـن بيـوم أو         “إخراج الفقراء من املدينة   ” و

الفقـر يف املنـاطق احلـضرية هـو مـساعدة      لتفـشي  املستدام الطويـل األمـد    حلل الوحيد   بل ا . احلل
حتـول العـامل النـامي إىل عـامل         مع  و. فقراء هذه املناطق على االندماج يف نسيج اتمع احلضري        

ميـدان النـضال مـن أجـل     بـؤرة الفقـر إىل املـدن، فـإن     مـع انتقـال   تتزايـد فيـه املنـاطق احلـضرية و    
 .يف العاملن هو األحياء الفقرية ال بد أن يكوحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

موئـل األمـم املتحـدة إىل اعتمـاد ـج أكثـر             هذه املالحظـة الـسالفة الـذكر        دفعت  قد  و - ٩
لتفـشي  ترابطـا للتـصدي     أكثـر فعاليـة و    من أجل حـشد اسـتجابات       النتائج  اعتمادا على    و المشو

ذه هـ   وتوجيه ، والدويل الفقر يف املناطق احلضرية واالستبعاد االجتماعي على الصعيدين الوطين        
تتمثل أهداف هذا النهج يف تعمـيم االهتمـام علـى الـصعيدين العـاملي               و. وتنسيقهاالستجابات  ا

 الفقــر يف املنــاطق احلــضرية؛ وجــدول األعمــال املتعلــق مبكافحــة. والــوطين باالنتــشار احلــضري
 سياســــاتوتنفيــــذ وتعزيــــز قــــدرة احلكومــــات الوطنيــــة والــــسلطات احملليــــة علــــى اعتمــــاد  

ــة لل واســتراتيجيات  ــا  مناصــرة للفقــراء ومراعي ــاء الفقــرية  جنــسني وســليمة بيئي للنــهوض باألحي
ــصحية   ــاه واملرافــق ال ــوفري املي ــات مبتكــرة  إجيــاد ؛ وولت ــة   آلي ــل مــشاريع اإلســكان والتنمي لتموي

يف املـستقبل؛ واملـسامهة يف اإلعمـار        احلضرية لصاحل الفقراء لإلسهام يف منع منو األحياء الفقرية          
النتـائج  هليكـل اإلداري امليزانـوي املعتمـد علـى          بعد الكـوارث بطريقـة أكثـر اسـتدامة؛ وتعزيـز ا           

 .الربامجادة الكفاءة واملساءلة والشفافية يف إجناز لضمان زي
 

 التقدم احملرز يف تنفيذ الربامج -ثالثا  
ل  باالنتــشار احلــضري وجــدو علــى الــصعيدين العــاملي والــوطيناالهتمــامتعمــيم  -ألف  

 األعمال املتعلق مبكافحة الفقر يف املناطق احلضرية
 مراصد حضرية حملية ووطنية وإقليميةإنشاء   

واجه رصد جدول أعمال املوئـل وتنفيـذه نـدرة البيانـات            اليت ت  ةرئيسيال تتحديامن ال  - ١٠
ــى   ــدان  املــستويني املــصنفة عل ــسرعة   احلــضري ودون احلــضري، ال ســيما يف البل ــسم ب ــيت تت ال

فاألسـاليب التقليديـة جلمـع البيانـات وتقـدمي التقـارير علـى الـصعيد الـوطين           . احلضريشار  االنت
تكـون األحيـاء الفقـرية،      لظـاهرة    و يةاحلـضر املنـاطق   لفقـر يف    لاملـدى احلقيقـي      جتنح إىل حجـب   
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موقعـا متـأخرا يف قائمـة       يـشغالن    يةاحلـضر املناطق  التنمية احلضرية واحلد من الفقر يف       جيعل   مما
وقـد دفعـت هـذه احلالـة     . اإلمنائية الوطنيـة واسـتراتيجيات املـساعدات الدوليـة     ت اخلططأولويا

علـى الـصعيد    مع البيانات احلـضرية املـصنفة وحتليلـها   االهتمام جبموئل األمم املتحدة إىل تعميم 
 .العاملي وتعزيز القدرات الوطنية واحمللية على القيام بذلك

نظـم الرصـد    إقامـة   عدة املـدن والـسلطات الوطنيـة يف         وواصل موئل األمم املتحدة مسا     - ١١
ــا،   ــة ـ ــياغة   عـــن طريـــق احلـــضرية اخلاصـ ــة تـــدعم صـ ــة ووطنيـ إنـــشاء مراصـــد حـــضرية حمليـ

ــة احلــضرية وإدارــا ورصــدها    ــرامج التنمي ــة  قــوموت. اســتراتيجيات وب ــة والوطني  املراصــد احمللي
رير عـن التقـدم احملـرز صـوب     تجميع وحتليل املؤشرات وأفضل املمارسات احلضرية لتقدمي تقـا     ب

حتــسني معيــشة بــشأن  مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ٧ يف اهلــدف املــشمولة ١١حتقيــق الغايــة 
 .األحياء الفقريةسكان 
نـسخة مـستكملة مـن      وبالعمل مع املراصد احمللية والوطنية، أعـد موئـل األمـم املتحـدة               - ١٢

 بلـدا  ٨٠ مـن  مت مجعهـا مـن أكثـر    مـات   قاعدة بيانات حضرية علـى الـصعيد العـاملي تـضم معلو           
 ة التقليديـ  بغـري الثنائيـة   وقـد صـنفت البيانـات للمـرة األوىل          .  العـامل  على مستوى  مدينة   ٣٠٠ و

املنـاطق  األحيـاء الفقـرية وغـري الفقـرية يف          سـكان   بني احلضر والريف، مما أوجد معلومـات عـن          
 . األهداف اإلمنائية لأللفيةإطار يف ؤشرات املتعلقة باملستوطنات البشريةاملمن أجل احلضرية 

ــضل املمارســات          - ١٣ ــشر أف ــق ون ــة األخــرى للرصــد يف توثي ــل أحــد العناصــر اهلام ويتمث
أفــضل املمارســات خــالل األعمــال  إىل رصــد وقــد صــدرت أول دعــوة . والــدروس املــستفادة

بـاره وسـيلة    ، باعت )املوئـل الثـاين   (التحضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين للمـستوطنات البـشرية              
وعلـى إثـر    . املبادرات الناجحة يف جمال حتسني ظروف املعيشة علـى حنـو مـستدام            للتعرف على   

 مـن  أُدرج أكثـر ، ٢٠٠٦عـام   إىل  ١٩٩٦ست دورات متعاقبة ملنح اجلوائز يف الفترة مـن عـام            
 بلـدا يف قاعـدة بيانـات أفـضل          ١٤٠ من املمارسات السليمة وأفـضل املمارسـات مـن           ٢ ٧٠٠

 .تاملمارسا
، مبـا يف ذلـك      اإلمنـائيني ، اسـتخدمت طائفـة متنوعـة مـن الـشركاء            الـسنوات وعلى مـر     - ١٤

دراســات يف تطبيقــات واســعة التنــوع، منــها ال األمــم املتحــدة، قاعــدة املعــارف الفريــدة هــذه   
التعلم من األقـران    يف جمال    التدريب والدعوة، واملواءمة بني العرض والطلب        ألغراضاإلفرادية  
ويــستخدم .  وتطويرهــاالســتعراض الــسياساتالالزمــة بــني املــدن، واملــواد املرجعيــة  والتعــاون 

قاعــدة بيانــات أفــضل املمارســات بوصــفها األســاس بــشكل متزايــد البــاحثون وحمللــو البيانــات 
.  دحـضها أوكميـة   إلثبـات صـحة مـا مت التوصـل إليـه مـن بيانـات         القائم على التجربـة العمليـة     

 األداء املتــسق بــشأن املؤشــرات ــدف تبيــان وتأكيــدبيانــات الة ومــن أمثلــة ذلــك حتليــل قاعــد
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الــيت كيفيــة متعمقــة توضــح الباألحيــاء الفقــرية ومنــع نــشوئها ولتقــدمي رؤيــة بالنــهوض املتعلقــة 
 .تحسيناتحتققت ا ال

التقارير املقدمـة عـن أفـضل املمارسـات علـى         منوذج  شتمل  ي،  ٢٠٠٦واعتبارا من عام     - ١٥
الــسياسات لرصــد وميكــن اســتخدام هــذه املعلومــات  . الــسياسات الداعمــةيتعلــق ببيئــة قــسم 

عــدت منهجيــة للتقيــيم كمــا أُ.  املراصــد احلــضريةهاوالتــشريعات كتكملــة للبيانــات الــيت مجعتــ
 وجربـت يف تـسعة بلـدان      املراعيـة للجنـسني   لفقـراء و  املناصـرة ل  السريع للسياسات والتشريعات    

 .منوذجية
 تعلــى الــصعيدين العــاملي والــوطين يف جمــاال رئيــسية راتيجية وأنــشئت شــراكات اســت - ١٦

تقيـيم املـسائل اجلنـسانية      و والفقر واحلرمـان يف املنـاطق احلـضرية،          ،رصد تكون األحياء الفقرية   
ومثـة شـركاء رئيـسيون علـى الـصعيد العـاملي منـهم إدارة               . املياه واملرافق الـصحية   بتوفري  املتصلة  

، ووكالـة التنميـة      لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية        ملكـة املتحـدة   التنمية الدوليـة التابعـة للم     
الدولية التابعة للواليات املتحدة، والبنـك الـدويل، ومبـادرة حتـالف املـدن، والـشعبة اإلحـصائية          
ــم املتحــدة         ــاألمم املتحــدة، وصــندوق األم ــة ب ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال التابع

 .)اليونيسيف(ملتحدة للطفولة منظمة األمم اللسكان، و
 لتعميم مراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية يف جمـال           ٢٠٠٦واتخذت خطوة أخرى يف عام       - ١٧

سـريعة  جنـسانية  تقييمـات  إجـراء   الفقراء، وذلك من خـالل  لصاحلاملياه واملرافق الصحية توفري  
موئــل األمــم لميــاه، قــام ويف الــدورة الرابعــة للمنتــدى العــاملي ل.  بلــدا يف أفريقيــا وآســيا١٨يف 

 ،عـن امليـاه واملرافـق الـصحية يف مـدن العـامل            الـشامل    الثاين من تقريـره      بعرض اإلصدار املتحدة  
 حيـث تعـد معـدالت       ، يركز على االحتياجات احملددة للبلدات الثانوية يف البلـدان الناميـة           الذي

 .عدالت يف العاملاملالنمو احلضري من أسرع 
 

 ة اإلقليميةاملبادرات االستشاري  
أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـل موئـل األمـم املتحـدة التعـاون بـشكل وثيـق مـع                       - ١٨

البحـر الكــارييب، يـدعم موئــل   منطقـة  ففـي أمريكـا الالتينيــة و  . املبـادرات االستـشارية اإلقليميــة  
تنميــة قطــاع اإلســكان واللرفيعــة املــستوى اللــوزراء والــسلطات أعمــال مجعيــة ااألمــم املتحــدة 

 قد أسـهمت هـذه  و. احلضرية بوصفها أداة للتعاون اإلقليمي وبناء القدرات على الصعيد احمللي        
 مؤمتر الـوزراء األفارقـة      ، هي  يف الشروع يف تأسيس هيئة مماثلة يف أفريقيا        إسهاما مفيدا لتجربة  ا

نـوب  ان جب ديربـ مؤمتر تأسيسي عقد يف     يف إطار   أنشئ  الذي   ،املعين باإلسكان والتنمية احلضرية   
آليـات استـشارية   مقـام   هـذه األجهـزة املـشتركة بـني الـوزارات           قـوم وت. ٢٠٠٥أفريقيا يف عام    

 .دائمة لتعزيز التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية على الصعيد اإلقليمي
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مؤمتر الوزراء األفارقة املعـين باإلسـكان والتنميـة احلـضرية           أدى  ويف السنتني املاضيتني،     - ١٩
العمـل علـى    زخم  زيادة  يف  كذلك  عاملية و النتديات  املفريقي يف   األوقف  املرزا يف تنسيق    دورا با 

للمـؤمتر  اسـتثنائية   قدت دورة   وع. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باملستوطنات البشرية      
اسـتراتيجيات لتحقيـق التزامـات     : حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف أفريقيـا         ”موضوع  بشأن  

نظـم  و. ٢٠٠٦أبريـل  / يف نـريويب يف نيـسان  ، وذلـك “مؤمتر القمة العاملي بشأن األحياء الفقرية   
 وزيـر اإلسـكان يف جنـوب أفريقيـا، واستـضافتها حكومـة كينيـا، بـدعم مـن                    عقد هذه الـدورة   

ــ. موئــل األمــم املتحــدة  للنــهوض يف وضــع إطــار مــشترك  للمــؤمتر  تان الرئيــسيانومتثلــت الغايت
ة ومنــع نــشوئها والنظــر يف ســبل حتــسني صــياغة الــسياسات للتــصدي لتحــدي  باألحيــاء الفقــري

 .دارة احلضرية يف أفريقيااإلاإلسكان و
تعزيز العمليات االستشارية، مت التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم مـع      لويف إطار جهد موازٍ     - ٢٠

اهلــادئ  الستــضافة املــؤمتر الــوزاري األول آلســيا واحملــيط  ٢٠٠٦مــايو /حكومــة اهلنــد يف أيــار 
معاجلـــة وإضـــافة إىل . ٢٠٠٦ديـــسمرب /اإلســـكان والتنميـــة احلـــضرية يف كـــانون األولبـــشأن 

توقــع أن يفــضي املــؤمتر إىل حتــديات واســتراتيجيات النــهوض بتحقيــق جــدول أعمــال املوئــل، ي
 .إنشاء جهاز استشاري وزاري دائم للمنطقة

 احمللية علـى الـصعيدين العـاملي        وواصل موئل األمم املتحدة تعاونه الوثيق مع السلطات        - ٢١
عمــل تتعلــق جبــدول أعمــال للواإلقليمــي يف إنــشاء أجهــزة استــشارية ويف وضــع وتنفيــذ بــرامج 

اجلهــاز العــاملي احتـاد املــدن واحلكومــات احملليــة، وهــو  تعــاون مــع لل اووقــع املوئــل اتفاقــ. املوئـل 
تعاونـا وثيقـا أيـضا    املوئـل  ون ويتعا. خمتلف جماالت العمل التعاوين حدد   كما   ،للسلطات احمللية 

القيـادة واإلدارة، ويف    جمـايل   يف  كفـاءة أعـضائه      يف جمال حتـسني      هلذا االحتاد مع الفرع األفريقي    
مــؤمتر القمــة ” احمللــي، باســم لألطــراف املعنيــة بــاحلكمثــالث ســنوات كــل قمــة للعقــد مــؤمتر 

 .“للمدن األفريقية
تخصــصة علــى الــصعيدين املستــشارية الات انتـدي املوعـزز الربنــامج أيــضا مــشاركته يف   - ٢٢

 جلنـة أفريقيـا     مـن أمثلـة ذلـك مـشاركته مـع         و. دول أعمال املوئـل   جب لنهوضالعاملي واإلقليمي ل  
 . اليت أنشأا منظمة الصحة العامليةلجنة املعنية باحملددات االجتماعية للصحةمع الو
 

 الدورة الثالثة للمنتدى احلضري العاملي  
دى احلضري العاملي أبرز منتدى استشاري ملوئل األمم املتحـدة علـى الـصعيد              املنتميثل   - ٢٣

ويكفــل هــذا التجمــع الــذي يعقــد مــرة كــل ســنتني املــشاركة الفعالــة للمنظمــات غــري . العــاملي
ــات  ــة واملنظمـ ــة احلكوميـ ــيني اتمعيـ ــشؤون والفنـ ــضرييف الـ ــات ةاحلـ ــادمييني واحلكومـ  واألكـ

وعقــدت الــدورة الثالثــة  . ليــة ورابطاــا الوطنيــة والدوليــة والقطاعــات اخلاصــة والــسلطات احمل 
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ــن     ــرة م ــدا، يف الفت ــانكوفر بكن ــدى يف ف ــران٢٣ إىل ١٩للمنت ــه / حزي ــة . ٢٠٠٦يوني وباملقارن
 . يف هذه الدورةيف مشاركة القطاع اخلاصملموسة الدورات السابقة، كانت هناك زيادة ب

 مـشارك  ١٠ ٠٠٠عـدد املـشاركني فيهـا      نـاهز الـيت   ،  الثالثـة املنتـدى   وفرت دورة   وقد   - ٢٤
 يتـسارع فيـه منـو   دول أعمـال حـضري دويل يف عـامل    زمخـا جديـدا جلـ    بلد،  ١٠٠من  أكثر  من  
، الـذي   )املوئـل األول  (ومثلما أدرج مـؤمتر األمـم املتحـدة األول للمـستوطنات البـشرية              . املدن

 وأبرز األمهية احلامسـة     ، شواغل اتمعات احمللية يف جدول األعمال الدويل       ١٩٧٦عقد يف عام    
أوفـت   سـنة،    ٣٠، فـإن الـدورة الثالثـة للمنتـدى احلـضري العـاملي، بعـد مـضي                  إلشراك اجلميـع  

جتلـى يف هـذه الـدورة عنـصر الـشمول       فقـد   .  أعمال األفكار إىل باألمل املعقود عليها يف حتويل      
 .اخلاص واتمع املدينالقطاع املشاركة املتوازنة من جانب القطاع العام وب

ستديرة املـ ائـدة  من اجتماعات امل ١٣أثناء ستة حوارات و يف تلك الدورة   ومت التأكيد    - ٢٥
وإجيــاد مبتكــرة البحــث عــن أفكــار ضــرورة للتواصــل الــشبكي علــى حــدث  ١٦٠ مــن أكثــرو

 واألكـادمييون واملنظمـات غـري احلكوميـة         افظونوتبـادل الـوزراء واحملـ     .  للمـشاكل  حلول عملية 
 احليــاة يف مــدن العــامل اآلخــذة كيفيــة حتــسني نوعيــةؤى واخلــربات بــشأن الــروالقطــاع اخلــاص 

 .النمو يف
باملوضــوع األساســي للمنتــدى، وهــو يف الــدورة مــن املــشاركني مــشارك والتــزم كــل  - ٢٦
وخــالل الــدورة، طُرحـــت   . “المــ  حتويــل األفكــار إىل أع  --املــدن املــستدامة   : مــستقبلنا ”

 أا ستوفر األساس لتجديـد      قترحة للعمل، من املؤكد   املاألفكار  من  مئات  وشرحت وتبودلت   
ومشلــت النقــاط . النــشاط وااللتــزام بتنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل واألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

 :يلي املنتدى مامن البارزة اليت انبثقت 
قــد ل:  أصــداء رســالة جديــدة مــن فــانكوفرعالــت ت- يتفهــم العــصر احلــضر )أ( 

ومن املتوقع أن يتضاعف عـدد سـكان املنـاطق     .  حتديا كبريا يف زماننا    أضحت املسائل احلضرية  
لكفالــة و.  يف فتــرة الــثالثني ســنة املقبلــة اليــنيب ٤إىل بليــونني احلــضرية يف البلــدان الناميــة مــن  

 التخطـيط والتمويـل وتـأمني    ، يلـزم يؤول األمر ؤالء يف النهايـة إىل العـيش يف أحيـاء فقـرية              أالَّ
تلـك  ادل مدينة جديدة يقطنـها أكثـر مـن مليـون شـخص يف كـل أسـبوع أثنـاء                     اخلدمات ملا يع  

نظــر إىل تــوفري املــأوى الالئــق واخلــدمات األساســية علــى أنــه اســتثمار يف   وينبغــي أن ي. الفتــرة
 ؛التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية

الفـات  بنـاء حت االستعداد ل أبدى كل املشاركني - إىل املشاركةاالستبعاد من   )ب( 
اسـتعداد  يف  ضـخما   وشـهد املنتـدى حتـوال       .  احتياجـات الفقـراء مـن سـكان احلـضر          تلبيةفعالة ل 

كافة األطراف الفاعلة يف املنـاطق احلـضرية لتحـسني         للتشارك مع   احلكومات والسلطات احمللية    
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   منوعية حياة الناس وجمتمعا  يف ويف عدد من اخلطابـات الرئيـسية الـيت ألقيـت و       . م احمللية ومد
بالتعــاون الفعــال مــع قويــا خمتلــف احلــوارات الــيت أجريــت، أبــدت احلكومــات املمثلــة اهتمامــا  

 األحـوال املعيــشية ألفقــر منظمـات اتمــع املـدين وممثليهــا يف جمـال دعــم املبــادرات الـيت حتــسن     
 كافـة   هـذا االسـتعداد للتـشارك مـع       و. كـذلك البيئـة احلـضرية     حتـسن   ، و وأشدها ضـعفا  الفئات  
عمليـة التجديـد احلـضري والتخفيـف مـن حـدة       تـسيري   الفاعلة يف املناطق احلضرية يف   األطراف

القائمـة علـى    فـاهيم   امل املـشاركة إىل     ، يتجـاوز مفهـوم     يف مواقف احلكومات   يعكس تغريا الفقر  
 . مع املواطننيالتفاعل النشطوالتمكني ومشول اجلميع 

ياء الفقرية وتطوير اهلياكل    جماة حتدي التمويل فيما يتعلق بالنهوض باألح       )ج( 
 أقر املنتدى باحلاجة املاسة إىل زيادة املوارد املاليـة مـن أجـل بلـوغ غايـة       - األساسية املستدامة 

ــاء الفقــرية املنــصوص عليهــا يف إعــالن األلفيــة   وأقــر املنتــدى أيــضا بــأن هــذا   . النــهوض باألحي
الدويل إىل االسـتفادة مـن أسـواق    التحدي يتمثل يف التحول من االعتماد على التمويل اإلمنائي      

وسلم املنتدى بـضرورة أن تـؤدي اجلهـات املاحنـة الدوليـة دور احملفـز يف بنـاء                   . رأس املال احمللية  
ــوفري رؤوس األمــوال       ــة، وأن تعــزز هــذه املــساعدة بت قــدرات املــدن وحتــسني مالءــا االئتماني

 للموئل واملستوطنات البـشرية     األساسية، وفقا للنموذج الذي بادرت به مؤسسة األمم املتحدة        
من الوثيقـة اخلتاميـة     ) م (٥٦ومرفق النهوض باألحياء الفقرية التابع هلا، وفقا ملا ورد يف الفقرة            

، الــيت تــدعو إىل ختفــيض اســتثمارات للــهياكل األساســية      ٢٠٠٥ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    
 .اإلسكانية واحلضرية املراعية للفقراء

تطبيــق منــاذج جديــدة للتنميــة احلــضرية  : هــوم التخطــيطإعــادة ابتكــار مف )د( 
 أكــد املنتــدى تأكيــدا قويــا علــى التخطــيط بوصــفه أداة للتنميــة احلــضرية واإلدارة - املـستدامة 

وقـد حظيـت هـذه النظـرة        . البيئية، وبوصفه وسيلة للحيلولة دون منو األحيـاء الفقـرية مـستقبال           
لتخطيط احلضري وكذلك من تنظيمات اتمـع       بالقبول من املسؤولني احلكوميني وأخصائيي ا     

املدين، اليت أبدت رغبتها يف أن يكون التخطيط أكثـر مشـوال للجميـع وأكثـر اتـصافا بالـشفافية        
وأكــد املنتــدى أمهيــة دور املخططــني بوصــفهم وســطاء للتغــيري،  . ومراعــاة للمبــادئ األخالقيــة

 .ألشكال التخطيط اجلديدةوشدد على أمهية عنصر االستدامة بوصفه العماد الرئيسي 
ورحب املنتدى يف جلسته اخلتامية بالعرض املقـدم مـن حكومـة الـصني ومدينـة نـاجننغ         - ٢٧

 .٢٠٠٨الستضافة الدورة الرابعة للمنتدى احلضري العاملي يف عام 
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 تعزيـــز قـــدرة احلكومـــات والـــسلطات احملليـــة علـــى اعتمـــاد وتنفيـــذ سياســـات   -باء  
راء ومراعيـــة للجنـــسني وســـليمة بيئيـــا للنـــهوض مناصـــرة للفقـــواســـتراتيجيات 

 توفري املياه واملرافق الصحيةاألحياء الفقرية وب
 

 إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةتعزيز التنسيق مع   
عزز موئل األمم املتحدة تنسيق أنشطته على الصعيد القطـري بتعـيني مـديرين لربنـامج               - ٢٨

أفرقــة األمــم مــع قــا مــع مكاتــب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي و  املوئــل يتعــاونون تعاونــا وثي
حلكومـات  ملـساعدة ا   بلـدا    ٣٢يف  مـن هـذا القبيـل       وحىت اآلن، عـني مـديرون       . املتحدة القطرية 

ــة  ــاء الفقــرية والتحــديات املتعلقــة باملــأوى االهتمــام بدمــج علــى الوطني ــة ومــسائل األحي التنمي
ــستدامة يف إطــار   ــة  عمــل األاحلــضرية امل ــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــة  م ، والتقييمــات القطري

وجيري يف الوقت احلـايل تقيـيم هـؤالء املـديرين           . ورقات استراتيجية احلد من الفقر    واملشتركة،  
زالـت هنـاك     ومـا .  علـى الـصعيد القطـري      هوتـأثري الربنـامج   سبل ووسائل زيادة فعالية     التماسا ل 

عليـه الـصبغة القطاعيـة    ـيمن   اتمـع الـدويل لنـهج      مسألة رئيسية ينبغـي معاجلتـها وهـي اتبـاع         
دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                  يف  ويتسم بـالتجزؤ املكـاين      

يف املنـاطق  وهذا النهج جيايف إىل حد بعيد احللول الشاملة الالزمة للحد من الفقـر         . عليها دوليا 
 . ومنع تكون أحياء فقرية يف املستقبل،ية يف األحياء الفقريةاملعيشاألحوال ، وحتسني ةاحلضري

 
 األحياء الفقريةالنهوض بمرفق   

لتنميـة احلـضرية ميثـل      لوامليـسور التكلفـة     سكن  الـ الـالزم لتـوفري     تمويـل   تـدبري ال  ال يزال    - ٢٩
لعقبـة،  ليل هـذه ا   ذولتـ . اليت يتسارع فيها االنتشار احلـضري     لبلدان   أمام ا  أحد العقبات الرئيسية  

علـى الـدور    ،  ٦٠/١مـن قرارهـا     ) م (٥٦اجلمعية العامة على وجه التحديد، يف الفقرة        أكدت  
مــن مرفــق النــهوض ستفاد ويــ. ؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات البــشرية مل احلفــاز

يف صـوغ  يف عـدة بلـدان ناميـة       باألحياء الفقرية والصندوق االستئماين للمياه واملرافـق الـصحية          
الفقـراء،  يف جمـاالت اإلسـكان لـصاحل        مالية لـدعم اإلنفـاق العـام        وأدوات  ج ابتكارية   يق  وتطب
ــاه واملرافـــق الـــصحية باســـتخدام رؤوس  تـــوفري التنميـــة احلـــضرية وو ــوالامليـ قـــروض ال، واألمـ
الواليـة  رفـق   املالـصندوق االسـتئماين و    كـل مـن     مـع   جيو.  احملليـة  صغريةالئتمانية  االتسهيالت  الو

يف جمــال ختطــيط  ملوئــل األمــم املتحــدة   اجلوهريــة  ة قطاعــات واالختــصاصات الــشاملة لعــد 
لمؤسـسات املاليـة    ل يـة قـدرات التمويل  الالقطاعيـة و  واليـات   الوإدارا، مـع    املستوطنات البشرية   

 .الدولية
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األحيـاء الفقـرية ومنـع تكوـا يف         جمـال النـهوض ب    ويتمثل أحد التحـديات الرئيـسية يف         - ٣٠
لــصاحل جمــايل اإلســكان يف االســتثمار بوجــود خطــر يف ى القطــاع اخلــاص لــدالــسائد التــصور 

األحيـاء  النـهوض ب  تطـوير مرفـق     بـشأن   وقـد أحـرز مزيـد مـن التقـدم           . فقراء والتنمية احلضرية  ال
والقـدرة  وجيمع هذا املرفـق مـا بـني اخلـربة التقنيـة             . ٢٠٠٥يف عام   عن ذلك   الفقرية، كما أفيد    

ثقـة الـيت تتـوافر لـدى موئـل األمـم املتحـدة لـصوغ                 ال درات بنـاء  وقعلى جتميع األطراف املعنية     
القطـاع اخلـاص، واملرافـق    يف املالية املصرفية وغري املصرفية  اتفاقات إطارية فيما بني املؤسسات

ــة  ــصغرية،  اتمعي ــات ال ــة،   لالئتمان ــة واحمللي ــات املركزي ــة احلــضرية   واحلكوم ــات احمللي واتمع
امليـسورة التكلفـة    األحياء الفقرية وزيادة املعروض مـن املـساكن         وض ب النه يفالفقرية، للتشارك   

اختريت أربعة بلـدان للمرحلـة التجريبيـة الـيت سـتجري يف      قد و. الدخل املنخفض للفئات ذات
 بينمـا   ،ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة وسـري النكـا وغانـا           ا  إندونيـسي ، هي   ٢٠٠٨-٢٠٠٥الفترة  

ويف غانـا، جـرت أعمـال التـصميم         .  وكينيا ارية يف أوغندا  االستشالتمهيدية و تتواصل األنشطة   
الفئـات   متويـل إسـكان  املـستهدفة يف جمـال   نتجـات  امللتحديد  غانا للتمويل األسري مع مصرف
جيـري تـصميمها مـع الـسلطات      شاريع ـضوية حمـددة  مبـ القتران تصلح ل اليت ،الدخلاملنخفضة 

 باألحيـاء للنـهوض  ويوغياكرتـا مـشاريع رائـدة    ويف إندونيسيا، تنفذ مـدينتا جاكرتـا   . ضريةاحل

ويف ســري النكــا، . منظمــات اتمــع املــدين وســكان هــذه األحيــاء أنفــسهم مبــشاركة الفقــرية 
عــن عــدة املــدن  ترتيبــات الــشراكة بــني احتــادات ســكان األحيــاء الفقــرية وســلطات   أســفرت 
ويف مجهوريــة . اصمــن القطــاع اخلــالتمويــل جتتــذب يتوقــع أن األراضــي للتــشارك يف مــشاريع 

األراضـي اسـتراتيجيات    ترتانيا املتحدة، وضع احتاد النساء الترتانيات لتيسري سبل احلصول علـى 
أجهـزة   وذلـك مبـساعدة مـن        ،الدخلاملنخفضة  مساكن جديدة للفئات    إلنشاء  متويلية ابتكارية   

إىل  وبلـدياا    حكومـة كينيـا   واألمم املتحـدة    ويف كينيا، أدت الشراكة بني موئل       . احمللياحلكم  
األحيـاء الفقـرية مت وضـعها بالتعـاون         للنهوض ب اختبار منهجيات   من أجل   عمل  للترتيبات  إقامة  

 ،اهلياكــل األساســيةتنميــة القطــاع اخلــاص ل وفريــق ، وحتــالف املــدن،مــع البنــك الــدويلالوثيــق 
 .احمللية واملؤسسات املالية

ز تعاونــه مــع شــركاء متعــددي  تعزيــ٢٠٠٦وواصــل موئــل األمــم املتحــدة طــوال عــام  - ٣١
. يف أفريقيـا والـدول العربيـة    األطراف لتوفري خدمات التعاون التقين وبناء القدرات لثالثني بلدا   

ويقــوده  ، الــذي متولــه املفوضــية األوروبيــة للمنطقــة الــصوماليةةويعتــرب برنــامج التنميــة احلــضري
املنظمـة   ومنظمـة العمـل الدوليـة و   رابطة األمـم املتحـدة  يف إطار شراكة مع موئل األمم املتحدة  

االختبــار امليــداين  يف لتعــاون لمثــاال جيــدا  اليونيــسيف،  واهلولنديــة للتعــاون اإلمنــائي الــدويل   
ــة  ــسياسات االبتكاري ــامج ضــخم    . لل ــذ برن ــشاد، جيــري تنفي ــدرها  ويف ت ــة ق ــون ١٣بتكلف  ملي

إىل الربنـامج   يهـدف   و. ول من عائـدات الـنفط الـيت يـديرها البنـك الـدويل واحلكومـة               متدوالر،  
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حتــسني فــرص احلــصول علــى الــسكن واخلــدمات األساســية يف املنــاطق املنخفــضة الــدخل وإىل  
لـبعض املـدن يف   حاليـا  الـدعم  ويقدم املوئل . بناء القدرات ملختلف اجلهات املعنيةوسائل توفري  

عـن    الفقـرية  األحيـاء للنهوض ب ، لتنفيذ استراتيجيات لتنمية املدن ومشاريع       عشرة بلدان أفريقية  
ألغـراض  التحديـد الـسريع ملالمـح القطـاع احلـضري       ويعتـرب برنـامج     . طريق مرفق حتالف املدن   

بلـدا بـدعم مـايل مـن إيطاليـا وبلجيكـا وهولنـدا،               ٢٥يف أكثر من    نفذ  ، الذي   االستدامةحتقيق  
 .واملفوضية األوروبيةاألمم املتحدة موئل أنشأها شراكة أخرى 

إىل التنويـع  بـشكل متزايـد   األمـم املتحـدة   موئل يعمد يط اهلادئ،  ويف منطقة آسيا واحمل    - ٣٢
التنفيذيـة اخلاصـة باملـستوطنات البـشرية       من حيـث مـصادر التمويـل بالنـسبة موعـة مـشاريعه              

جمموعـة   يف املائة مـن      ٩٥، مول برنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ١٩٩٧ففي عام   . لصاحل الفقراء 
شد حيـ و. ٢٠٠٥ايـة عـام   حبلـول   يف املائـة  ٢٠أقل مـن  سبة إىل   املشاريع، مث اخنفضت هذه الن    

من املصادر الثنائيـة واملتعـددة األطـراف مـن قبيـل            متنوعة  املوارد من طائفة    األمم املتحدة   موئل  
 الوكالـة  ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـدة      البنك الدويل واملفوضية األوروبية و

.  واإلمـارات العربيـة املتحـدة وإيطاليـا        مصرف اليابـان للتعـاون الـدويل       و يةالكندية للتنمية الدول  
 ومـدن   ،واهلالل األمحر  الدويل جلمعيات الصليب األمحر    االحتاد: تقليديةأقل  ومثة أيضا مصادر    

 Knorr-Bremse و BASF مثـل  ،غاسـتيز، ومؤسـسات القطـاع اخلـاص        - توريايمثل ميونيخ وف  
 .Bovis Lend Lease و

منـذ وقـت    األمـم املتحـدة     ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، يتعـاون موئـل             - ٣٣
ــدويل و   ــع البنــك ال ــل م ــة  بعــض طوي ــشتركة ل الوكــاالت الثنائي ــذ  يف األعمــال امل ــصميم وتنفي ت

بأنـشطة تعاونيـة   ويـضطلع  . مرفق حتالف املـدن عن طريق لفقراء للنهوض مبستوطنات ا مشاريع  
وحــشد التمويــل أيــضا مــن خــالل مرافــق  .  والربازيــل وشــيلي وهــاييتيف بلــدان مثــل إكــوادور

ــأخــرى تابعــة للبنــك الــدويل لــصوغ    ــةلقطاعاســتراتيجيات االسياسات وال لإلســكان لــصاحل  ي
ويضطلع بانتظـام مبهـام وتقييمـات مـشتركة مـع مـصرف التنميـة للبلـدان                 . لفقراء يف كولومبيا  ا

 .عمليات ائتمانيةصوغ األمريكية تفضي إىل 
 

 الشبكة العاملية ألدوات استغالل األراضي  
يعترب جـدول أعمـال املوئـل حيـازة األراضـي أحـد اـاالت احلامسـة الـيت تـستلزم سـن                        - ٣٤

ــة احتياجــات       ــة تلبي ــة والتــشريعات املؤســسة علــى احلقــوق بغي ــسياسات التمكيني املزيــد مــن ال
صــل موئــل األمــم املتحــدة  ويف الوقــت الــراهن، يوا. الــسكن واالحتياجــات األساســية للفقــراء 

العمل من أجل اإلعمال التدرجيي للحق يف السكن بوصـفه حقـا مـن حقـوق اإلنـسان، وذلـك             
بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وشىت املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظمـات       
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اـال،  ، قدم املوئل الدعم إلجناز حدث رئيسي جديـد يف هـذا             ٢٠٠٥ويف عام   . اتمع املدين 
هو إنشاء الشبكة العاملية ألدوات استغالل األراضي لتعزيز قدرة احلكومات والـسلطات احملليـة          
على اعتماد وتطبيـق أدوات السـتغالل األراضـي تتميـز مبناصـرة الفقـراء ومراعـاة اجلنـسني مـن               

وقد كـان إنـشاؤها مثـرة جهـد مجـاعي اشـتركت         . أجل النهوض باألحياء الفقرية ومنع نشوئها     
يه مؤسسات متعددة األطراف، منها البنك الدويل ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                 ف

 .واللجان اإلقليمية والوكاالت املاحنة الثنائية واملؤسسات البحثية والرابطات املهنية
وتشمل جمـاالت التركيـز األساسـية للـشبكة ضـرائب األراضـي، ومعلومـات األراضـي                  - ٣٥

وصدرت مبادئ توجيهية للـسياسات يف ضـوء التحليـل          . دارة، والتخطيط وإدارة شؤوا، واإل  
الــذي أجــري ملــسائل إصــالح قــوانني األراضــي وإدارة املمتلكــات يف خنبــة مــن بلــدان أفريقيــا    

. وأمريكا الالتينية ودول البلقـان والبلـدان الـيت تطبـق فيهـا الـشريعة اإلسـالمية بـشأن األراضـي          
 جمال حقوق املرأة يف املمتلكـات واألراضـي واملـرياث، تتعلـق             وقامت الشبكة بأعمال رائدة يف    

 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بــشأن تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني   ٣بــشكل خــاص باهلــدف 
من الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي، بـشأن حقـوق املـرأة               ) ب (٥٨ومتكني املرأة؛ والفقرة    

ماعات رفيعـة املـستوى لألطـراف املعنيـة املتعـددة يف أفريقيـا              وانعقدت اجت . يف امللكية واملرياث  
ويف الــدول العربيــة ويف بلــدان رابطــة الــدول املــستقلة لنــشر أدوات جديــدة وحمــسنة يف جمــال    

وكانـت النتـائج    . حيازة األراضي ولتعزيز تبادل أفضل املمارسات فيما بني األطراف املشاركة         
 بلـدان يف أفريقيـا وبلـدان أخـرى          ١٠اعتمـد أكثـر مـن       احملققة حىت اآلن مشجعة للغاية، حيث       

 .مثل الربازيل والفلبني نهجا ابتكارية يف هذا الصدد
 

 الصندوق االستئماين للمياه واملرافق الصحية  
ــاء           - ٣٦ ــة لبن ــساعدة التقني ــادرة يف حــشد امل ــام املب ــويل زم ــم املتحــدة ت ــل األم يواصــل موئ

دعم اجلهـــود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األعـــضاء لبلـــوغ القـــدرات مـــع التمويـــل احمللـــي والـــدويل لـــ
 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بــشأن تــوفري امليــاه واملرافــق  ٧املــشمولة يف اهلــدف  ١٠ الغايــة

ويطبـق هـذا النـهج حاليـا يف إطـار الـشراكة مـع مـصرف التنميـة األفريقـي ومـصرف             . الصحية
 بلــدا يف أفريقيــا وآســيا،   ١٨ة يف التنميــة اآلســيوي وبــدعم مــن جهــات تقــدمي املــنح الثنائيــ       
ومن النتائج البـارزة الـيت حققهـا        . وباالشتراك مع الصندوق االستئماين للمياه واملرافق الصحية      

ــة        ــاء القــدرات وعمليــات حتقيــق التغطي ــة لبن ــهج، تــضييق الفجــوة بــني املــساعدة التقني هــذا الن
ت اإلرادة الــسياسية لتنفيــذ وتتعــزز كفــاءة املعونــة أيــضا بــصورة كــبرية مــىت اجتمعــ   . الــشاملة

ــنح        ــوافر امل ــع ت ــسياسات واإلدارة الرشــيدة، م ــة بال ــة واملتعلق اإلصــالحات املؤســسية والقانوني
العاجلة وقروض االستثمارات الرئيسية، ممـا يفـضي إىل حـدوث حتـسينات ملموسـة يف الوقـت                 
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االتفـاق املـذكور آنفـا    ويف أعقاب . املناسب يف جمال توفري املياه واملرافق الصحية لفقراء احلضر  
 ٥٠٠ بــني موئــل األمــم املتحــدة ومــصرف التنميــة اآلســيوي لتخــصيص  ٢٠٠٥املــربم يف عــام 

ــة للفقــراء يف املــدن      ــاه واملرافــق الــصحية املراعي مليــون دوالر لالســتثمار يف جمــال خــدمات املي
ثمارات  مـع مـصرف التنميـة األفريقـي لـدعم االسـت           ٢٠٠٦اآلسيوية، وقّع اتفاق مماثـل يف عـام         

العاجلة يف جمال خدمات املياه واملرافـق الصحية املراعيـة للفقـراء وللمنظـور اجلنـساين مبـا يـصل                  
 مليون دوالر، وبذا يصـــل جمموع املبالغ املخصصة ملواصلــة االستثمار إىل أكثر مـن              ٥٤٠إىل  

 . بليون دوالر يف آسيا وأفريقيا
يقيـة أول مبـادرة شـاملة تـصمم ملـساعدة البلـدان         وميثل برنامج توفري املياه للمـدن األفر       - ٣٧

األفريقية على التصدي بفعالية لألزمة املتفاقمة يف جمال توفري املياه واملرافـق الـصحية يف املنـاطق             
احلضرية، ومحاية املوارد املائية والنظم اإليكولوجية املائية للقـارة، املعرضـة للخطـر جـراء تزايـد                

.  بلـدا ١٤ مدينـة يف   ١٧وجيري حاليـا تنفيـذ الربنـامج يف         . ن املدن كم التلوث الربي املنبعث م    
فقـد وقّـع    . وأحد ااالت الرئيسية اليت ينصب عليها اهتمـام الربنـامج هـي مواصـلة االسـتثمار               

 للعمـل سـويا مـن       ٢٠٠٦موئل األمم املتحدة ومصرف التنمية األفريقي مذكرة تفاهم يف عـام            
املأمونـة واملرافـق الـصحية للمـدن واملراكـز احلـضرية الـصغرية              أجل تسهيل توفري إمدادات املياه      

 مليـون دوالر علـى      ٢١٧يف أفريقيا عن طريق مجلة أمور من بينـها تقـدمي مـنح تقـارب قيمتـها                  
ويتوقــع أن يتــيح هــذا فرصــا إضــافية للحــصول مــن مــصرف   . مــدى الــسنوات اخلمــس املقبلــة 

ــاهز       ــة تن ــة عاجل ــروض تكميلي ــى ق ــي عل ــة األفريق ــة   ٣٦٢التنمي ــون دوالر ألغــراض التنمي  ملي
وتنص املذكرة أيضا على أن تعد املنظمتـان مقترحـات لالسـتثمار يف             . احلضرية املراعية للفقراء  

برامج توفري املياه واملرافق الصحية يف إطار ورقات اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر وإطـار عمـل                   
 .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 املياه للمدن اآلسيوية فيمثل مبادرة تعاونيـة بـني موئـل األمـم املتحـدة                أما برنامج توفري   - ٣٨
ويعاجل هذا الربنامج إدارة املياه يف املناطق احلضرية لـصاحل الفقـراء،            . ومصرف التنمية اآلسيوي  

وإدارة الطلب على املياه يف املناطق احلضرية، واإلصـحاح البيئـي احلـضري املتكامـل، ووسـائل                 
ائدة فقراء املناطق احلضرية من خـالل اخلـدمات اتمعيـة لتـوفري امليـاه واملرافـق                 إدرار الدخل لف  

ويشارك الربنامج حاليا يف توفري خـدمات امليـاه واملرافـق الـصحية املراعيـة للفقـراء يف                  . الصحية
ــا     ــاوز جمموعهـ ــتثمارات جيـ ــد، باسـ ــال واهلنـ ــة الـــشعبية والـــصني ونيبـ ــة الو الدميقراطيـ مجهوريـ

 . رمليون دوال ٢٨٠
 ١٠وشرع موئل األمم املتحدة يف االضـطالع مببـادرة شـاملة ـدف إىل بلـوغ الغايـة                    - ٣٩

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف غـضون الـسنوات األربـع أو اخلمـس             ٧املشمولة يف اهلدف    
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املقبلــة، بــشأن نظــام حبــرية فيكتوريــا اإليكولــوجي العــابر للحــدود الــذي تتــشارك فيــه أوغنــدا   
وترمي هـذه املبـادرة إىل حـشد االسـتثمارات مـن أجـل دعـم                .  ترتانيا املتحدة وكينيا   ومجهورية

أنشطة اإلدارة واهلياكل األساسية املراعية للفقراء يف جمايل تـوفري امليـاه واملرافـق الـصحية وإدارة             
  مركزا من املراكز احلضرية الثانويـة، ممـا يـؤثر علـى األحـوال املعيـشية                ١٥النفايات الصلبة، يف    

 نـسمة، ومـن أجــل احلـد مـن األثـر البيئـي الناشـئ عــن        ٥٩٥ ٠٠٠والـصحية والتغذويـة لنحـو    
وتتبـع املبـادرة جـا مرحليـا حيـث تفـصل        . كتورياياالنتشار احلضري يف منطقة حوض حبرية ف      

وهـذا النـهج سـيتيح    . بني استثمارات املبادرات الفورية واستثمارات املبـادرات الطويلـة األجـل    
 ســريعة األثــر لتحــسني تــوفري امليــاه واملرافــق الــصحية بــالتوازي مــع التخطــيط    اختــاذ إجــراءات

وتشكل املبادرة منوذجا جديدا قـابال للتكـرار لتحقيـق األهـداف            . لالستثمارات الطويلة األجل  
 .اإلمنائية لأللفية يف املراكز احلضرية الصغرية

 حتــسني األحــوال املعيــشية وــدف مبــادرة ميكونــغ لتــوفري امليــاه واملرافــق الــصحية إىل  - ٤٠
ــسريع   . لفقــراء احلــضر يف هــذا النطــاق االقتــصادي املتــسارع النمــو    ــادرة هــو ت واملقــصود باملب

االستثمارات املراعية للفقراء يف جمال توفري املياه واملرافق الـصحية يف البلـدات الثانويـة، وتعزيـز              
إلقليمي؛ واملشاركة يف اإلصـالحات     القدرات املؤسسية واملواد البشرية على املستويني احمللي وا       

القطاعيــة؛ وتعزيــز قــدرات القطــاع اخلــاص احمللــي يف جمــال تقــدمي اخلــدمات؛ واحلــد مــن األثــر  
البيئي لالنتشار احلضري على املستوى احمللي؛ ودعم التنمية االقتصادية يف البلدات الثانوية مـن              

. ل ـا مـن أنـشطة مـدرة للـدخل     خالل حتسني وسـائل تـوفري امليـاه واملرافـق الـصحية ومـا يتـص            
وبلدان منطقة ميكونغ املشاركة يف املبـادرة هـي مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية وفييـت نـام            

 اختيار ثالث أو أربع بلدات يف كل بلد مـن هـذه             ٢٠٠٥وقد مت منذ عام     . والصني وكمبوديا 
ــا      ــريعة هل ــة ومؤســسية س ــات تقني ــدان إلجــراء تقييم ــذه التقي . البل ــضت ه يمــات إىل ضــخ  وأف

ــصغرية واملتوســطة يف        ــدات ال ــصحية للبل ــق ال ــاه واملراف ــوفري املي ــة يف جمــال ت اســتثمارات متهيدي
 . مليون دوالر٥٠املنطقة، مببلغ قدره 

 
ــن       -جيم   ــة عـ ــة والناجتـ ــوارث الطبيعيـ ــن الكـ ــضررة مـ ــدان املتـ ــة للبلـ ــساعدة املقدمـ املـ

 البشرية األنشطة
جابة للحـاالت اإلنـسانية وحـاالت األزمـات بتقـدمي           واصل موئل األمم املتحـدة االسـت       - ٤١

الدعم للحكومـات والـسلطات احملليـة ومؤسـسات اتمـع املـدين يف جمـال تعزيـز قـدراا علـى                      
اإلنعاش من الكوارث الطبيعية والناجتـة عـن األنـشطة البـشرية يف قطـاع املـستوطنات البـشرية؛                   

ملستخلـصة مـن جهـود اإلنعـاش مـن          وقـد شـكلت الـدروس ا      . ووضع بـرامج للوقايـة واإلعمـار      
كارثة التسونامي وزلزايل باكستان وإندونيسيا وعمليات اإلنعاش األخرى اليت نفـذت مـؤخرا              
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ــوفري املــأوى وختطــيط اســتخدام       منطلقــا ملراجعــة وتعميــق النــهج املتكامــل املتبــع يف جمــاالت ت
ملمتلكـات، ـدف    األراضي، واستعادة سـبل اكتـساب الـرزق، واحلقـوق املتعلقـة باألراضـي وا              

. زيــادة الفعاليــة يف االنتقــال مــن مرحلــة اإلغاثــة العاجلــة إىل مرحلــة اإلنعــاش الطويــل األجــل    
وحيشد هذا النهج املوارد واملعـارف واخلـربات املتـوافرة لـدى موئـل األمـم املتحـدة يف جمـاالت                     

نـسني، ومتويـل    ضمان احليازة، واإلدارة احلضرية، والتدريب وبناء القدرات، واملـساواة بـني اجل           
وقـد  . املستوطنات البشرية، من أجل إجناز استجابة موحدة ألعباء التقيـيم واإلنعـاش واإلعمـار        

قاد هذا التوجه االستراتيجي موئل األمم املتحـدة إىل االضـطالع بـدور متعـاظم األمهيـة ضـمن                   
خمـاطر الكـوارث   جمتمع املساعدة اإلنسانية يف حتويل املـسائل املتعلقـة بتـوفري املـأوى واحلـد مـن          

كمــا أن هــذا النــهج حيقــق  . واألراضــي وامللكيــة إىل جــزء ال يتجــزأ مــن االســتجابة اإلنــسانية  
 .التوافق بني هذه االستجابة وجدول أعمال املوئل واألهداف اإلمنائية لأللفية

وتسليما بالدور املتعاظم للربنامج يف دعم املستوطنات اليت متـر بأزمـات، أسـند جملـس                 - ٤٢
رة، يف دورته العشرين، إىل موئل األمم املتحدة مهمـيت مواصـلة صـوغ مبادئـه التوجيهيـة،             اإلدا

ورسم سياسة استراتيجية بالتشاور مع شركائه، مثل األمانة املـشتركة بـني الوكـاالت والتابعـة                
لالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، ومكتـب             

نـسانية وشـعبته املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بالتـشرد الـداخلي، للعـرض علـى                    الشؤون اإل 
وأجريـت مـشاورات واسـعة النطـاق مـع الـشركاء أثنـاء           . )٢(الس يف دورته احلادية والعشرين    

والعمـل جـار يف     . ٢٠٠٦يونيـه   /الدورة الثالثة للمنتـدى احلـضري العـاملي املعقـودة يف حزيـران            
ئ التوجيهيــة والــسياسة االســتراتيجية لتنظــر فيهمــا وتــستعرضهما جلنــة  صــياغة كــل مــن املبــاد 

، متهيــدا ملواصــلة النظــر ٢٠٠٦ســبتمرب /املمــثلني الــدائمني لــدى موئــل األمــم املتحــدة يف أيلــول
 . ٢٠٠٧أبريل /فيهما واعتمادمها من جانب جملس اإلدارة يف نيسان

جديــد الســتعراض االســتجابة وســاهم موئــل األمــم املتحــدة يف تــصميم ــج عنقــودي  - ٤٣
اإلنسانية من خـالل مـشاركته النـشطة يف األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني                       

ونتيجة لذلك، وافق موئل األمم املتحدة على القيام بدور مركز التنـسيق للمـسائل              . الوكاالت
االت الرائــدة يف اموعــة املتعلقــة باملــأوى واألراضــي واملمتلكــات، بالتعــاون الوثيــق مــع الوكــ 

وتـستند هـذه املـشاركة إىل الواليـة الفريـدة           . املعنية باحلماية واموعـة املعنيـة باإلنعـاش املبكـر         
املنوطة مبوئـل األمـم املتحـدة ملعاجلـة مـسائل املـأوى واملـستوطنات البـشرية يف سـياق األزمـات                      

 .ويف سياق التنمية

__________ 
 .HSP/GC/20/5انظر  )٢( 
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 موئــل األمــم املتحــدة مــشاركته الوثيقــة يف اللجنــة ومــن التطــورات املهمــة بالنــسبة إىل - ٤٤
. التنفيذيـة للــشؤون اإلنـسانية واألفرقــة العاملـة التابعــة للجنـة الدائمــة املـشتركة بــني الوكــاالت     

فبفضل زيادة التعـاون مـع الوكـاالت األخـرى، تعـززت مـصداقيته وصـورته يف احملافـل العامليـة                     
ل األمـم املتحـدة يتـوىل دورا أكثـر حموريـة وأثقـل              ومـن مث أصـبح موئـ      . املعنية بـإدارة الكـوارث    

مسؤولية يف جمال تعزيز التصدي اجلماعي من جانب األمم املتحدة للتحديات املتعلقـة باملـأوى               
ويقدم موئـل األمـم املتحـدة الـدعم         . واألراضي واملمتلكات يف املراحل التالية لوقوع الكوارث      

 بلـدا يف أفريقيـا وآسـيا    ٢٠ ألزمات يف أكثـر مـن    إىل اتمعات احمللية والسلطات اليت تعرضت     
وأوروبا الشرقية، عن طريق جمموعة متنوعة من املـشاريع، تركـز علـى تعزيـز القـدرات احملليـة،                   
وإعادة بناء اتمعات احمللية، وتقدمي املساعدة يف استعادة املمتلكات وإدارة األراضي، وإجـراء             

ل عناصر احلـد مـن املخـاطر جـزءا ال يتجـزأ مـن               تقييمات ملواطن الضعف واالحتياجات، وجع    
 .األنشطة املستدامة لإلنعاش والتنمية

وقــد أدى موئــل األمــم املتحــدة دورا هامــا يف بــرامج إصــالح املــساكن واإلعمــار يف     - ٤٥
ويف أفغانـستان، يواصـل املوئـل       . أعقاب كارثة تسونامي يف آسيا وكارثة الزلـزال يف باكـستان          

وباملثـل، يتعـاون موئـل     .  يف براجمها لإلنعاش يف املناطق احلضرية والريفية       تقدمي الدعم للحكومة  
األمم املتحدة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومؤسـسات أخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة           

ويـضطلع  . يف صوغ برامج اإلصالح واإلعمار فيما بعد الكوارث يف أمريكـا الوسـطى وهـاييت      
ب الكنـدي لبحـوث التنميـة الدوليـة إلعـداد خطـط لتقيـيم املخـاطر                 بأنشطة مشتركة مـع املكتـ     

 .واحلد من مواطن الضعف من أجل أمريكا الوسطى
وينفــذ موئــل األمــم املتحــدة أيــضا برنــامج اإلصــالح احلــضري واإلســكاين يف العــراق    - ٤٦

بلـغ   مب ٢٠٠٥الذي مولـه صـندوق جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة االسـتئماين للعـراق يف عـام                     
 أُجنــزت يف إطــار هــذا الربنــامج  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤وفيمــا بــني عــامي .  مليــون دوالر٣٦قــدره 

 .مثانية مشاريع حمددة، مت عدد منها بدعم من حكومة اليابان
وعلى الصعيد املشترك فيما بني الوكاالت، يتعـاون موئـل األمـم املتحـدة تعاونـا وثيقـا           - ٤٧

للجنة التنفيذيـة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة واللجنـة      مع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وا 
التنفيذية للشؤون اإلنـسانية يف تعمـيم اتبـاع ـج أكثـر اسـتدامة جتـاه مـسائل املـأوى واحلقـوق                       

 . املتعلقة باألراضي واملمتلكات والتوسع احلضري املستدام بشكل عام
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 الدورة الرابعة عشرة للجنة التنمية املستدامة -رابعا  
عمــل موئــل األمــم املتحــدة علــى حنــو وثيــق مــع شــعبة التنميــة املــستدامة التابعــة إلدارة  - ٤٨

الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة ومـع هيئـات أخـرى يف تنظـيم الـدورة الرابعـة                    
واستعرضــت . ٢٠٠٦مــايو /أيــارعــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة الــيت عقــدت يف نيويــورك يف  

تقدم احملرز يف حتقيق االلتزامات املنصوص عليها يف خطـة التنفيـذ الـصادرة عـن مـؤمتر                  الدورة ال 
القمة العاملي للتنمية املـستدامة يف جمـاالت تـسخري الطاقـة ألغـراض التنميـة املـستدامة؛ والتنميـة              

ونظم موئل األمم املتحدة أحـداثا جانبيـة   . الغالف اجلوي؛ وتغري املناخ /الصناعية وتلوث اهلواء  
وشارك يف مناقشة الـدروس املـستفادة مـن أفـضل املمارسـات وأعـد معـارض وقـدم مـسامهات              

 .فنية يف االجتماعات
وقد بذلت حماولة لتحسني التحديد الكمي والتـصنيف للعوائـق واالحتياجـات املتعلقـة               - ٤٩

 بالتنقل يف املستوطنات غري الرمسية مـن أجـل احلـصول علـى خـدمات الطاقـة امليـسورة التكلفـة                  
والســتخالص مؤشــرات ملقارنــة االســتثمارات املراعيــة للفقــراء فيمــا يتعلــق بالتنقــل والطاقــة يف 
املستوطنات غري الرمسية وتقدمي توصيات بـشأن اآلثـار املترتبـة يف جمـال الـسياسات علـى تـوفري                    

 .الطاقة يف املدن يف البلدان النامية/خدمات النقل
. يف أن بيوم ال يعترف ا قانونا على أا منـازل          وتتجلى حمنة سكان األحياء الفقرية       - ٥٠

وبــدون وجــود شــكل مــن أشــكال االعتــراف القــانوين أو الــواقعي، حبجــم هيئــات املرافــق عــن 
تقدمي خدماا هلؤالء، مما يدمي احللقة املفرغة للفقر وتدين اإلنتاجية االقتصادية وضـياع الفـرص             

النظــر إىل تــأمني احليــازة لفقــراء احلــضر علــى أنــه  وجيــب . لتنميــة صــناعة قويــة يف جمــال الطاقــة
مدخل رئيسي لتوفري الفـرص العادلـة للفقـراء للحـصول علـى الطاقـة النظيفـة املأمونـة امليـسورة                   
التكلفة، وذلك يف إطار املناقشات املتعلقة بالسياسات يف الدورة اخلامسة عشرة للجنـة التنميـة               

وينبغــي التوقــف عــن النظــر إىل الطاقــة . ٢٠٠٧ام املــستدامة، املقــرر عقــدها يف نيويــورك يف عــ
بوصفها شاغال قطاعيا، والنظر إليها بـدال مـن ذلـك علـى أـا قـوة دافعـة لتحقيـق تنميـة أكثـر                         

 .استدامة وأكثر إنصافا من الناحية االجتماعية
 

 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -خامسا  
ملؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات  اســتمر التــصاعد يف التربعــات املقدمــة   - ٥١

 إىل ٢٠٠٤ مليــــون دوالر يف عـــــام  ٣٢,٧ يف املائــــة، مـــــن  ٤٤البــــشرية، فــــزادت بنـــــسبة   
وبــالرغم مــن أن التربعــات غــري املخصــصة ظلــت عنــد   . ٢٠٠٥مليــون دوالر يف عــام  ٤٧,١

ــة يف التربعـــات   ١٠,٥مـــستواها الـــسابق وهـــو    ماليـــني دوالر، فقـــد حـــدثت زيـــادة ملموسـ
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ــن    ــك مـ ــصة، وذلـ ــام  ٢٢,٢املخصـ ــون دوالر يف عـ ــون دوالر يف ٣٦,٦ إىل ٢٠٠٤ مليـ  مليـ
 .٢٠٠٥ عام
وبــالرغم مــن أن التربعــات املخصــصة عنــصر جــدير بالترحيــب ومــتمم للتربعــات غــري  - ٥٢

املخصصة، فـإن زيـادة االخـتالل بـني التربعـات املخصـصة والتربعـات غـري املخصـصة ال يـزال                      
الربنامج ويؤثر يف قدرتـه علـى مزاولـة التخطـيط االسـتراتيجي وممارسـة               ميثل حتديا كبريا يواجه     

 .اإلدارة القائمة على النتائج بطريقة ميكن التنبؤ ا
ــائج ويطبقــه        - ٥٣ ــة القائمــة علــى النت ــهج امليزن ــا بن ــل األمــم املتحــدة أخــذا تام ويأخــذ موئ
 التمويـــل الثالثـــة، إعـــداد برنـــامج عملـــه وميزانيتـــه لفتـــرات الـــسنتني، بنـــاء علـــى مـــصادر   يف

امليزانية العادية والتربعات املقدمـة للمؤسـسة والتمويـل املتلقـى مـن أجـل أنـشطة التعـاون                    وهي
ميكـن    األولويـات ال   ةبيد أن إجناز الربامج علـى الوجـه األمثـل وبـصورة مركـزة وحمـدد               . التقين

ــادة    ــة؛ و  ) أ(حتقيقــه إال مــن خــالل زي ــة العادي ــدعم للميزاني  غــري املخصــصة  التربعــات) ب(ال
التمويــل املخــصص بــشكل مــرن يف نطــاق األولويــات املواضــيعية     )ج( املقدمــة للمؤســسة؛ و
 .الرئيسية لربنامج العمل

وحتقيقا هلذه الغاية، بادرت حكومتا النرويج واململكـة املتحـدة إىل إبـرام اتفاقـات غـري        - ٥٤
وشـرع الربنـامج يف تطبيـق    . امجخمصصة متعددة السنوات دف إىل تعزيز القاعدة املاليـة للربنـ    

ــادة        ــى زي ــشجيع عل ــاحنني والت ــستهدف توســيع قاعــدة امل اســتراتيجية حلــشد اجلهــات املاحنــة ت
 .املسامهات غري املخصصة

وتعزى الزيادة يف التربعات املخصصة أساسا إىل االتفاقـات املتعـددة الـسنوات املوقعـة                - ٥٥
 مليون دوالر، مـن أجـل     ٥٠ليت بلغ إمجاليها    مع حكومات السويد وكندا والنرويج وهولندا، ا      

 مليـون   ٢٦,٦ومـن مجلـة هـذا املبلـغ، ورد فعـال            . الصندوق االستئماين للمياه واملرافق الصحية    
ــروض       . دوالر ــنح وق ــون دوالر يف شــكل م ــى بلي ــد عل ــا يزي ــدبري م ــك، مت ت وباإلضــافة إىل ذل

توطنات غـري الرمسيـة يف أكثـر        مناظرة من أجل حتسني خـدمات امليـاه واملرافـق الـصحية يف املـس              
وفضال عن ذلك، أعلنت حكومة اململكة املتحدة عـن التـربع           .  مدينة يف أفريقيا وآسيا    ٣٠من  

ووقعت حكومة النرويج أيضا يف عـام       .  ماليني دوالر ملرفق النهوض باألحياء الفقرية      ١٠مببلغ  
 علــى حتقيــق  اتفاقــا متعــدد الــسنوات لتقــدمي متويــل متخــصص بــشكل مــرن للمــساعدة ٢٠٠٦

أهداف النهوض باألحياء الفقرية الواردة يف إعالن األلفية، ولـدعم الـسياسات الوطنيـة املتعلقـة           
ــني          ــساواة ب ــق امل ــشباب وحتقي ــاة ال ــة إىل حتــسني حي ــتراتيجيات واخلطــط الرامي ــأوى واالس بامل

لـى  ويعمـل موئـل األمـم املتحـدة ع        . اجلنسني، مع التركيز بوجـه خـاص علـى أقـل البلـدان منـوا              
 .تشجيع املاحنني اآلخرين على االقتداء ذا املسعى
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وازدادت التربعـــات املقدمـــة ألنـــشطة التعـــاون الـــتقين علـــى املـــستوى القطـــري مـــن    - ٥٦
ــام   ٥٢,٥ ــون دوالر يف ع ــام  ٦٤,٤ إىل ٢٠٠٤ملي ــون دوالر يف ع ــل  ٢٠٠٥ ملي ــا ميث ، أي م
نـت هـذه التربعـات أساسـا لـدعم          وكا. يف املائة من جمموع التربعات اليت تلقاهـا الربنـامج          ٧١

) إندونيــسيا وســري النكــا والــصومال وملــديف     (البلــدان املتــضررة مــن كارثــة التــسونامي     
. وألنشطة إعادة البناء والتخفيف من آثار الكوارث يف أفغانستان والعراق وصـربيا والـصومال             

ــة إضــافية إلمتــ        ــوارد مالي ــة م ــة، لتعبئ ــة وتتواصــل اجلهــود، وإن كــان ذلــك خبطــى بطيئ ام رمسل
ماليني دوالر لصاحل الربنامج اخلاص للمستوطنات البشرية من أجل الـشعب الفلـسطيين              مخسة

 .يف األراضي احملتلة
وقــد حــصل برنــامج األمــم املتحــدة للموئــل علــى وظيفــة واحــدة فقــط مــن الوظــائف    - ٥٧

ــرة          ــل لفت ــامج العم ــدعم برن ــة ل ــة العادي ــن امليزاني ــة أصــال م ــسنتني اإلضــافية اخلمــس املطلوب ال
ومتثل املوافقة على الوظائف األربع ضرورة حيوية لفعاليـة الربنـامج يف دعـم              . ٢٠٠٧-٢٠٠٦

ــة           ــة وخط ــالن األلفي ــداف إع ــق أه ــن أجــل حتقي ــصعيد القطــري م ــى ال ــادرات املتخــذة عل املب
 .جوهانسربغ للتنفيذ على الصعيدين الوطين واإلقليمي

سة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات         وقد أصدر األمني العـام املرفـق اخلـاص مبؤسـ           - ٥٨
. ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ١البشرية للنظام املايل والقواعد املالية لألمـم املتحـدة، وبـدأ نفـاذه يف               

واستنادا إىل القواعد املالية للمؤسـسة، سـيقوم املـدير التنفيـذي ملوئـل األمـم املتحـدة، كخطـوة                   
تربعات الواردة مـن احلكومـات وغريهـا    أوىل، ببدء عمليات اإلقراض من املؤسسة باستخدام ال    

وســيقدم املــدير التنفيــذي أيــضا إىل جملــس اإلدارة، يف دورتــه  . مــن الكيانــات العامــة واخلاصــة 
، عددا من التوصيات املتعلقة بالـسياسات، مبـا يف          ٢٠٠٧احلادية والعشرين اليت ستعقد يف عام       

ــذيا للمؤســ     ــسا تنفي ــأن ينــشئ جملــس اإلدارة جمل ــأن يــضع جمموعــة مــن   ذلــك التوصــية ب سة وب
 .اإلجراءات واملبادئ التشغيلية لتنظيم عملها

 
 الدروس املستفادة والتوصيات -سادسا  

 الدروس املستفادة  
 أن معـدل منـو   ٢٠٠٦تبين النتائج األخرية اليت أفاد عنها موئـل األمـم املتحـدة يف عـام         - ٥٩

ضري يف العديـد مـن املنـاطق والبلـدان الـيت      األحياء الفقرية يكاد يكون مساويا ملعدل النمو احلـ      
وتبـــين النتـــائج أيـــضا أن ســـكان األحيـــاء الفقـــرية أبعـــد   . يتـــسارع فيهـــا االنتـــشار احلـــضري 

يكونــون عــن االســتفادة مــن وضــعهم احلــضري، بــل إــم ال يقلــون حرمانــا عــن نظــرائهم    مــا
ــصحة والتغ       ــستويات ال ــث ســوء م ــن حي ــك، م ــوهم يف ذل ــريفيني، إن مل يفوق ــيم  ال ــة والتعل ذي
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وتـشري هـذه النتـائج إىل       . اإليـدز واألمـراض األخـرى     /واإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        
ويف حـني أن حكومـات      . ضرورة النهوض باستجابات عاجلة وجـسورة علـى الـصعيد الـوطين           

كثرية قد اعتمدت جمموعة من السياسات والربامج املتعلقـة باملـستوطنات البـشرية منـذ صـدور           
، فإنـه مل يتحقـق   ١٩٦٦مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين باملـستوطنات البـشرية يف عـام          نتائج  

بعد أثر ملمـوس هلـذه الـسياسات والـربامج مـن حيـث مـستوى الفقـر ومنـو األحيـاء الفقـرية يف                    
ومن عواقب ذلـك أن أكثـر مـن نـصف الـسكان الـذين وضـعت مـن أجلـهم                   . املناطق احلضرية 

 .فية يعيشون حاليا يف مدن ويقطن معظمهم يف أحياء فقريةاألهداف اإلمنائية لألل
ويتطلــب النــضال مــن أجــل تــوفري امليــاه املأمونــة واملرافــق الــصحية األساســية وحتقيــق     - ٦٠

األهداف اإلمنائية لأللفية اتباع ج أكثر تكامال بقـدر كـبري يعـاجل األزمـة املتناميـة النامجـة عـن                     
خطــط ويعتــرف بأمهيــة دور الــسلطات احملليــة يف ختطــيط   االنتــشار احلــضري املتــسارع غــري امل 

 .وحشد االستثمارات يف جماالت اإلسكان واهلياكل األساسية احلضرية واخلدمات األساسية
وتــبني الــدروس املــستفادة مــن جتــارب البلــدان الــيت حتــرز تقــدما يف النــهوض باألحيــاء   - ٦١

طريــق بــرامج متــساوقة للنــهوض  الفقــرية ومنــع نــشوئها أن هــذا الوضــع ميكــن إصــالحه عــن    
باألحياء الفقرية ومنع نشوئها، تشكل جزءا ال يتجزأ مـن اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر وأطـر                    

كما تبني أيضا أن هذه النتائج ميكن حتقيقها وإدامتـها عـن         . العمل اإلمنائية على الصعيد الوطين    
لية واستخدام التمويـل الـدويل      طريق تدعيم املخصصات يف امليزانية الوطنية برؤوس األموال احمل        

وأخريا وليس آخـرا، تقـدم هـذه الـدروس دلـيال وافـرا علـى أن املبـادرات                   . كرأس مال أساسي  
املركزة يف جمال النهوض باألحياء الفقرية، مثل حتسني خـدمات امليـاه واملرافـق الـصحية، ميكـن                  

ــا يتعلـــق بال    تنميـــة االقتـــصادية أن تـــؤدي إىل جـــين منـــافع فوريـــة ومنـــافع طويلـــة األجـــل فيمـ
 .واالجتماعية الشاملة

وعلى جبهة التنمية، ميثل توفري اإلسكان واهلياكل األساسية واخلدمات لـصاحل الفقـراء              - ٦٢
ــة       ــة لتلبيــة االحتياجــات األساســية ويــشكل عنــصرا رئيــسيا مــن عناصــر التنمي ضــرورة جوهري

يعـد تـوافر املـستوطنات البـشرية        وفيما يتعلق جبدول األعمال البيئـي،       . االقتصادية واالجتماعية 
املخططة ختطيطا سليما واملدارة إدارة جيدة عنصرا بالغ األمهية يف احلد من األثـر اإليكولـوجي        

وتتوقــف . للنــشاط البــشري واحلــد مــن التلــوث وتعزيــز االســتخدام املــستدام للمــوارد الطبيعيــة
 علـى اسـتعادة احلقـوق       استدامة التعمري واإلصـالح يف أعقـاب حـاالت الكـوارث والـصراعات            

املتعلقــة باألراضــي واملمتلكــات، لكوــا حمــددات رئيــسية يف جمــال بنــاء الــسالم ويف االســتعادة 
 .املستدامة لسبل اكتساب الرزق
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 التوصيات  
تشجع احلكومات على إيالء أولوية عليا إلدماج مسائل النهوض باألحياء الفقرية            - ٦٣

اإلمنائية وورقات استراتيجية احلد من الفقر على الـصعيد         ومنع نشوئها يف االستراتيجيات     
 .الوطين من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وتشجع احلكومات علـى تقـدمي الـدعم لألنـشطة املعياريـة وأنـشطة بنـاء القـدرات                   - ٦٤
اليت يضطلع ـا موئـل األمـم املتحـدة علـى الـصعيد القطـري، وذلـك بالعمـل مـع مـديري                        

ج املوئــل جلعــل النــهوض باألحيــاء الفقــرية وتــوفري املــأوى امليــسور التكلفــة ومتويــل     برنــام
ــشتركة       ــة امل ــستدام جــزءا ال يتجــزأ مــن تقييماــا القطري اإلســكان والتوســع احلــضري امل
واستراتيجيات املساعدة القطريـة والنطـاق العـام لألنـشطة املـشمولة يف إطـار عمـل األمـم                   

 .املتحدة للمساعدة اإلمنائية
وتشجع احلكومـات علـى العمـل علـى حنـو وثيـق مـع موئـل األمـم املتحـدة لتقيـيم                  - ٦٥

ورصــد االجتاهــات املتعلقــة بتكــون األحيــاء الفقــرية والفقــر احلــضري واحلرمــان احلــضري  
بوصــف ذلــك أساســا ومــصدرا للمعلومــات يــستند إليهمــا يف صــوغ واعتمــاد سياســات     

مراعيــة للجنــسني مــن أجــل حتــسني األحــوال   واســتراتيجيات حــضرية مناصــرة للفقــراء و 
 مـن  ٧ املـشمولتني يف اهلـدف   ١١ و ١٠املعيشية لـسكان األحيـاء الفقـرية، وفقـا للغـايتني          

 .األهداف اإلمنائية لأللفية
وتشجع احلكومات اليت يكون يف مقدورها زيادة التمويـل غـري املخـصص والـذي                - ٦٦

 على أن تفعـل ذلـك مـن أجـل تيـسري تنفيـذ جـدول                 ميكن التنبؤ به وموارد امليزانية العادية     
أعمال املوئل، واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفيـة اجلديـدة؛             

 من األهداف اإلمنائية لأللفية، اللتني تدعوان ٧ املشمولتني يف اهلدف ١١ و ١٠ والغايتني
 مـستدامة ميـاه الـشرب املأمونـة إىل          إىل ختفيض نـسبة الـسكان الـذين ال تتـوافر هلـم بـصفة              

 مليــون علــى األقــل مــن ١٠٠ وحتقيــق حتــسن كــبري يف حيــاة ٢٠١٥النــصف حبلــول عــام 
مـن الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر        ) م (٥٦؛ والفقـرة    ٢٠٢٠سكان األحياء الفقـرية حبلـول عـام         

فري مزيـد مـن     ، اليت تقر فيها اجلمعية العامة باحلاجة املاسة إىل تـو          ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    
املوارد من أجل توفري السكن امليسور التكاليف واهلياكل األساسية املتصلة باإلسكان، مع            
حتديد األولويات بالنسبة ملنع نشوء األحياء الفقرية والنهوض بالقائم منها، وتـشجع علـى              
تقدمي الـدعم إىل مؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية ومرفـق النـهوض                    

 .حياء الفقرية التابع هلاباأل
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وتشجع احلكومات اليت يكون مبقدورها املسامهة يف رمسلة مؤسسة األمـم املتحـدة              - ٦٧
للموئــل واملــستوطنات البــشرية، وكــذا املؤســسات املاليــة والكيانــات العامــة واخلاصــة         
 األخــرى، علــى أن تفعــل ذلــك، كوســيلة فعالــة لتــوفري الــدعم املــايل والرأمســال األساســي  

للنهوض باألحياء الفقرية ومنع نـشوئها وتـوفري امليـاه واملرافـق الـصحية لـصاحل الفقـراء يف                   
 .املناطق احلضرية

أمـا تـأمني احليــازة للفقـراء احلـضريني بوصــفه شـرطا ال بـد منــه للنـهوض باألحيــاء         - ٦٨
 مـدخل   الفقرية وتوفري املياه النظيفة وحتسني املرافق الصحية فيجب أن ينظر إليـه علـى أنـه               

رئيسي لتوفري الفرص املتكافئة للفقـراء للحـصول علـى الطاقـة النظيفـة املأمونـة وامليـسورة               
التكلفة، وذلك يف إطار املناقشات املتعلقـة بالـسياسات يف الـدورة اخلامـسة عـشرة للجنـة                  

وينبغي النظر إىل الطاقـة علـى أـا قـوة دافعـة لتحقيـق التنميـة علـى حنـو          . التنمية املستدامة 
 .ر استدامة وعدالة من الناحية االجتماعيةأكث
 
 


