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 ٢٠٠٧الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧-٢جنيف، 

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

 التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
لى القضايا والتحديات الرئيسية الناشئة الـيت تواجـه عاملـا           يقدم هذا التقرير حملة عامة ع      

ويـتم حتليـل هـذه القـضايا مـن حيـث النتـائج الـيت تـسفر                  . تتسارع فيه خطى التحول احلضري    
عنها بالنسبة لتحقيق التزامات جدول أعمال املوئل والغايات اإلمنائية ذات الصلة املتفق عليهـا              

عض النتائج واألنـشطة الرئيـسية الـيت يـتم االضـطالع هبـا              ويسلط التقرير األضواء على ب    . دوليا
لتعزيـز التنفيـذ    ) موئـل األمـم املتحـدة     (من جانب برنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية          

كمــا يطــرح تقييمــا للعقبــات الرئيــسية الــيت حتــول دون هتيئــة  . املتناســق جلــدول أعمــال املوئــل
 .ا يف املستقبلاستجابة فعالة مث يطرح توصيات لالضطالع هب

جــراءات عاجلــة مــن أجــل دمــج ظــاهرة التحــول احلــضري    ويوصــي التقريــر باختــاذ إ  
املــستدام فــضال عــن ختفيــف حــدة الفقــر يف احلــضر ضــمن مــسار األنــشطة الرئيــسية ويف إطــار 

ويـدعو إىل إعـادة تنـشيط جلـان موئـل األمـم املتحـدة الوطنيـة                 . االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية  
 عمـيم أنـشطة الرصـد والتنفيـذ جلـدول أعمـال املوئـل ضـمن نطـاق اخلطـط اإلمنائيـة                     من أجـل ت   
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املتبعـة   اسـتعراض الـسياسات      كمـا حيـث علـى     الوطنية واستراتيجيات التخفيف من حدة الفقر       
يف جمــال االقتــصاد الكلــي الــيت حتبــذ توظيــف اســتثمارات لــصاحل الفقــراء يف جمــايل اإلســكان     

ها وسيلة فحسب للتـصدي للنتـائج االجتماعيـة الناجتـة عـن سـرعة                ال بوصف  ،والتنمية احلضرية 
التحضر ولكن أيضا بوصفها حافزا على التنمية االقتصادية وتوليـد فـرص العمـل علـى الـُصعد                  

 ويعـرض . أن يسهم يف حتقيق الغايات اإلمنائية لأللفية على مستوى املـدن          ، ومبا من شأنه     احمللية
سـسية أكثـر فعاليـة مـن أجـل تعزيـز التنـسيق علـى مـستوى                  لحاجة إىل آليـة مؤ    لالتقرير كذلك   

منظومـة األمـم املتحـدة ومجيـع        متوائمة مـن جانـب      استراتيجية  وإىل استجابة   املنظومة بأكملها   
ــددة الوجــوه      ــل إزاء التحــديات املتع ــا  شــركاء جــدول أعمــال املوئ ــيت تنطــوي عليه ظــاهرة ال

ل ومـا يتـصل بـذلك مـن الغايـات اإلمنائيـة            جلدول أعمال املوئ  الكامل  التنفيذ  السريع و التحضر  
 ظاهرة التحضر املستدام بوصفها بندا دائما علـى         بإدراجكذلك يوصي التقرير    . املعتمدة دوليا 

 .جدول أعمال املناقشات اليت تتم على مستوى رفيع بشأن التنمية املستدامة
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 مقدمة -أوال  
مــن مقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ) ج(مت إعــداد هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة  - ١

٢٠٠٦/٢٤٧. 
 

 القضايا والنتائج النامجة عن التحضر السريع والفوضوي -ثانيا  
يـتعني أن   فللمـرة األوىل سـوف     .لتـاريخ البـشري    نقطـة حتـول يف ا      ٢٠٠٧ عـام    يشكل - ٢

 وهـذا الـرقم ُيتوقـع أن يـصل إىل الثلـثني حبلـول عـام                 .يعيش نصف اإلنـسانية يف بلـدات ومـدن        
 معــه كــثريا مــن جيلــبحنــو حقبــة حــضرية الــذي ال رجعــة فيــه هــذا التقــدم الــسريع و. ٢٠٣٠
النمـو والتجـارة والتبـادل       معـومل هـي قـاطرات        دويل وخباصة يف إطـار اقتـصاد        ،فاملدن. الفرص

 . التجاري الدويل والسياحة وخدمات القيمة املضافة
 ، مـن املـشاكل االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة          طائفـة واسـعة   هذا التقـدم جيلـب معـه         - ٣

وهـذه الـتغريات    . مـن حيـث أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج         حامسة  فالتحضر ينطوي على تغيريات     
كمـا أن التحـضر جيلـب معـه تغـيريات      . هبا األرض واملياه والطاقـة    تشمل الطريقة اليت نستخدم     

ويف البلـدان املتقدمـة، مل يعـد النمـو          . الـسُّمي حمتواهـا   ويف   اليت تنتج عنا بـل       املخلفاتيف كمية   
للحـضر  رقعـة   متـداد    ومـع ذلـك فهـو يتـسم با         .إىل املـدن  السكان  احلضري ينطوي على هجرة     

أكثــر قلــيال مــن  وأ يف املائــة ٢ املــدن ســوى حنــو تــشغل وفيمــا ال .اســتخدام كثيــف للطاقــةبو
 يف املائــة مــن النفايــات وتــشكل نــسبة متــساوية مــن انبعاثــات  ٧٠األرض إال أهنــا تنــتج حاليــا 

 .غازات االحتباس احلراري املرتبطة بتغري املناخ
 يف املائة من منو احلـضر يف البلـدان الناميـة ولـسوف يكـون             ٩٥ومع ذلك حتدث نسبة      - ٤
األحيــاء العــشوائية  العــدد اإلمجــايل لــساكين يتوقــع فيهــا أن يــصل هــو الــسنة الــيت ٢٠٠٧م عــا

وإذا ما قُـيض هلـذه االجتاهـات احلاليـة أن تـستمر فلـسوف يزيـد                . إىل نقطة املليار نسمة   الفقرية  
 .٢٠٢٠ مليون أيضا حبلول عام ٤٠٠هذا الرقم مبقدار 

فـرد واحـد مـن      ، مبعـىن    من سكان العشوائيات   هذا املليار على أن األغلبية العظمى من       - ٥
 حيـث  ظـروف هتـدد احليـاة نفـسها          حتـت وطـأة    يعيـشون    ،كل ثالثـة أفـراد مـن سـاكين احلـضر          

 وال حيــصلون علــى خــدمات امليــاه واملرافــق الــصحية وال علــى   املأمونــةيفتقــرون إىل املــساكن 
 .اإلمدادات من الطاقة احلديثة وال خدمات مجع النفايات والتخلص منها

 عـن حجـم     ٢٠٠٦الرئيـسيان الـصادران يف عـام         املتحـدة    األممتقريرا موئل   ويكشف   - ٦
 التقريـر األول    وقـد جـاء   . وعمق التحديات اليت تواجه البلدان اليت تشهد حتضرا سـريع اخلطـى           

كــشف عــن أن البلــدات الــصغرية واملــدن  لي“ امليــاه واملرافــق الــصحية يف مــدن العــامل ”املعنــون 
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 هـي األقـل تزويـدا باإلمكانيـات الالزمـة لتلبيـة       ،لـيت تـشهد أسـرع وتـائر النمـو        ا ، وهـي  الثانوية
 االفتقـار إىل    وميثـل . االحتياجات من املياه واملرافق الصحية لسكاهنا الذين يزيد عددهم بسرعة         

 العوامـل الرئيـسية   ، فضال عن هـشاشة عمليـات تقـدمي اخلـدمات     ،قدرات التخطيط واالستثمار  
 .التلوث على الصعيد احملليوآفة  الصحة عتاللااليت تسهم يف 

فقــد “ ٢٠٠٦/٢٠٠٧تقريــر حالــة مــدن العــامل، ”أمــا التقريــر الرئيــسي الثــاين، وهــو  - ٧
وتتــسم .  فقــراء احلــضرالــذي يعانيــه احلقيقــي للحرمــان احلجــمأمــاط اللثــام للمــرة األوىل عــن 

 االفتـراض الطويـل   تفنـد ي  فهـ  ،النتائج اليت توصل إليها هذا التقرير باألمهية علـى جبـهات شـىت            
 تواجــدهم يف منــاطق حــضرية جيــدة اإلمكانيــات، يعيــشون بفــضلاألجــل بــأن فقــراء احلــضر، 

التقرير يطرح قرائن تشهد بـأن األحـوال   فها هو . حياة أفضل من نظرائهم من سكان األرياف  
 املنـاطق   الظروف املعيـشية يف ، مع إن مل تكن أسوأ    ،املعيشية يف العشوائيات تتساوى يف سوئها     

 أن يعانوا من وطأة اجلـوع وسـوء التغذيـة           متاماسكان العشوائيات من املرجح     ف. الريفية الفقرية 
النساء املقيمات يف العـشوائيات     حيث   ،واالعتالل املرضي مثل نظرائهم يف الريف سواء بسواء       

  مجيــع القطاعــاتمــع تفــشي فــريوس نقــص املناعــة البــشرية باملقارنــة خطــر حــاالتأل نيتعرضــ
ــسكان  ــع     . األخــرى مــن ال ــة باســتمرار يف مجي ــشوائية مرتفع ــاء الع ــال يف األحي ــات األطف ووفي

هتـدف إىل تقليـل   متناسـقة  سياسـات واسـتراتيجيات   تتبـع   حـىت يف البلـدان الـيت      ،البلدان الناميـة  
ويف كثري من العشوائيات، وال سـيما يف أفريقيـا جنـويب الـصحراء ويف أجـزاء                 . وفيات األطفال 

 فرد مرحاضا واحـدا وهـذه حالـة يـنجم عنـها أثـر          ٣٠٠إىل  سيا، يتقاسم ما يصل     من جنوب آ  
 . وال سيما النساء،مباشر بالنسبة لكرامة وسالمة وصحة السكان كافة

 يف األحيـاء العـشوائية ويف األحيـاء    يةسالمة احلـضر الـ  بـشأن  موازيـة وتوضح دراسـات     - ٨
جلنــسي هــي حقــائق يعيــشها النــاس يوميــا   اء ا اجلرميــة واملخــدرات والعنــف واإليــذ احملرومــة أن
وفـضال عـن ذلـك فعنـدما تقـع      . بـل تتجاهلـها اإلحـصاءات الرمسيـة      عنـها    اإلبالغ   ولكن يقصر 

.  مـن جرائهـا     فقراء احلـضر بـصورة غـري متناسـبة وسـلبية           يتضررالكوارث اإلنسانية والطبيعية،    
حيـدق  لكثيـف يف منـاطق      والذين يقطنون العشوائيات واألحياء احملرومة هم، حبكـم تواجـدهم ا          

ــا ــاين مــن   اخلطــر هب ــوء التخطــيط،  وتع ــم األكثــر تعرضــا ألخطــار     س الفيــضانات ومــن مث فه
 .واالهنياالت األرضية واحلرائق

ومـن   املنقوصـة    العمالـة من هنا فإن تلك التركيبة مـن ارتفـاع مـستويات البطالـة ومـن                 - ٩
عـام واخلـدمات األساسـية جتعلـهم     لحصول علـى الط لعتماد فقراء احلضر على الوسائل النقدية      ا

فــخ الــدخول الفقــرية وأقــل قــدرة علــى الــصمود مــن نظــرائهم مــن  للوقــوع يف عرضــة بالــذات 
 .سكان الريف
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 ويـدعوان بـصورة خاصـة إىل        “تقرير حالة مدن العـامل    ” من واقع    ينبثقان اجتاهان   مثةو - ١٠
لـسكان يف احلـضر، املقـدر بنـسبة      االجتاه األول يكمن يف حقيقة أن املعدل العاملي لنمو ا      .القلق
األحياء العشوائية الفقرية الذي ما برح مستمرا ليـصل إىل           يف املائة، يرادف بالضبط منو       ٢,٢٤
التباينـات اإلقليميـة يف منـو املـدن والعـشوائيات واسـعة للغايـة إذ تتـراوح                  لكن  .  يف املائة  ٢,٢٢

 يف املائـة    ٢,٢ يف املائـة و      ٢,٨٩م وبـني     يف املائـة يف العـامل املتقـد        ٠,٧٢ يف املائة و     ٠,٧٥بني  
ــيا و   ــوب آسـ ــة و  يف٢,٩٦يف جنـ ــرب ٢,٧١ املائـ ــة يف غـ ــيا  يف املائـ ــة ٤,٥٨ مث آسـ  يف املائـ

 أن تـشري إىل أن      بيـد أن هـذه األرقـام ميكـن        .  يف املائة يف أفريقيا جنوب الـصحراء       ٤,٥٣ و
هـاجرون إىل املـدن    إن مل تكـن األغلبيـة العظمـى مـن الـسكان الـذين ي      ،مثة شرحية كبرية 

 . احلضرفقراء إىل صفوف ، ال يلبثون أن ينضموايولدون فيها أو
 العـشوائيات   النـهوض بأوضـاع    التوصـل إىل     يفأما االجتاه الثاين فينبع من تقييم للتقدم         - ١١

 خـضعت  أكثر من مائة بلـد       ومن بني .  هذه األحياء الفقرية يف املدن     نشوءوتوخي أهداف منع    
حيـث  الـصحيح    أن مثانيـة منـها فقـط ميكـن أن تعـد علـى الطريـق                  اتضحية،  لدراسات استقصائ 

األحيـاء  تلـك   خفضت عدد سكان    بل معدل منو العشوائيات     وقفأحرزت تقدما ملحوظا يف     
على هذا الطريق إما من خالل ختفـيض        قطعت شوطا متواضعا     بلدا آخرا    ١٥ وهناك   .احملرومة

 مـن البلـدان املفحوصـة مـا زالـت           ٥٠أن هنـاك     كمـا    عـدد نـشوئها   عدد العشوائيات أو تثبيت     
 . للعشوائياتسريعا تشهد انتشارا هذا املسار حيثبعيدة عن 

وال سـبيل   .اآلثار املترتبة على النتائج املـذكورة أعـاله ونتـائج أخـرى واضـحة للغايـة             و - ١٢
م عـد ، وإال كنـا خنـاطر ب       الفقـر واحلرمـان    غمار ظروف  نتجاهل ظاهرة التحضر يف      من بعد ألن  

الـصحة   وأسوء التغذية    وأبشأن اجلوع   سواء  حتقيق الغايات اإلمنائية اليت حظيت مبوافقة دولية        
 فـضال  ،اإليـدز وغـريه مـن األمـراض       /فريوس نقص املناعة البـشرية    أو  اإلجنابية ووفيات األطفال    

ة  امليــاه واملرافــق الــصحية واملــساواة بــني اجلنــسني بالنــسبة لــشرحية كــبرية ومتزايــد مــشاكلعــن 
نبـذ علـى مـستوى    الرمـان و باحلاإلصـابة   بالتـسبب يف    كما أننا خنـاطر بـذلك       . العدد من الفقراء  

اجتمــاعي واســع النطــاق بكــل مــا يواكــب ذلــك مــن نتــائج تــنعكس علــى الــسالم واالســتقرار 
 .واألمن االجتماعيني

 
 وتناسقاصياغة استجابة أكثر فعالية  -ثالثا  

النتــائج األساســية املــذكورة أعــاله بــشأن الفقــر      االســتنتاجات الــيت خلــصت إليهــا     - ١٣
وعلـى  .  تعريـف دوره واسـتراتيجيته     إىل إعـادة   املتحـدة    األمـم  يف املدن أفـضت مبوئـل        واحلرمان

إعــداد خطــة اســتراتيجية ومؤســسية  علــى  موئــل األمــم املتحــدة  عكــفمــدى فتــرة اإلبــالغ،  
مـــع الـــشركاء  تـــشمل مـــشاورات واســـعة النطـــاق ٢٠١٣-٢٠٠٨متوســـطة األجـــل للفتـــرة 
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وتتمثل أهداف هـذه اخلطـة يف املـسامهة يف       . اإلمنائيني، وهيئات األمم املتحدة والدول األعضاء     
 على صعيد منظومة األمـم املتحـدة بأسـرها مـن خـالل تعزيـز الـدور                  والتنسيقاإلصالح  جهود  

ك التآزري والتنسيقي ملوئل األمم املتحدة يف رصد وتنفيـذ خطـة عمـل املوئـل ومـا يتـصل بـذل                    
 .املعتمدة دوليامن الغايات اإلمنائية 

يتمثــل يف هنــج متكامــل لــدعم احلكومــات وشــركائها   فاملنطلــق الرئيــسي للخطــة  أمــا  - ١٤
ضـمن إطـار اخلطـط      التحضر املستدام وختفيف الفقر احلـضري       لتعميم مراعاة أهداف    اإلمنائيني  

الـيت   عمليات الرصد والـدعوة      وهذا ينطوي على هنج متوائم إزاء     .  الوطنية واألولويات اإلمنائية 
تركيـز علـى   املزيـد مـن ال  صـانعي الـسياسات والقـرارات إضـافة إىل     تستهدف املزيد مـن توعيـة      

ختفيف حدة الفقـر يف     نشوئها مع    حتسني وضعية العشوائيات ومنع      اليت تتيح احملددات الرئيسية   
لتــوفري رجهــا احلــضر وإنــشاء شــراكات اســتراتيجية ضــمن نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة وخا  

 االســتثمار يف لــصاحلبنــاء القــدرات وتعبئــة املــوارد الدوليــة واحملليــة وزيادهتــا  املطلــوب لدعم الــ
 .ىن وخدمات أساسيةسكان لصاحل الفقراء وما يتصل بذلك من ُباإلعمليات 

 
 املواءمة بني عمليات الرصد والدعوة -ألف  

ا املتصلة بالتحضر املستدام وختفيف الفقـر       تتجاوز الطبيعة الشاملة اليت تتسم هبا القضاي       - ١٥
يف احلضر نطاق اختصاص أي وكالة مبفردها، ألهنا تقتضي اتبـاع هنـج علـى مـستوى املنظومـة                   
بأسرها إزاء عمليات الرصد والتوعية وصوال إىل صياغة أفضل لعمليات وضـع املعـايري وتوعيـة           

وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا  . طريــةصــانعي القــرارات علــى املــستويات العامليــة واإلقليميــة والق 
التقرير، جنح موئـل األمـم املتحـدة يف حـشد جهـود وكـاالت شـىت، مـن بينـها صـندوق األمـم                         

والبنك الدويل، من أجل اعتمـاد      ) اليونيسيف(املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       
وقــد . مــان يف احلــضرمنهجيــة جلمــع وحتليــل البيانــات الــيت تتعلــق بالعــشوائيات والفقــر واحلر   

أفضت نتائج هذا النهج املتناسق إىل النتـائج واالسـتنتاجات املـشهودة الـيت ضـمها تقريـر حالـة                    
وفيمـا أفـضت هـذه    .  على النحو الذي مت التأكيـد عليـه آنفـا   ٢٠٠٦/٢٠٠٧مدن العامل للفترة    

حوال الـيت  االستنتاجات وغريها إىل زيـادة الـوعي العـاملي حبجـم وعمـق الفقـر يف احلـضر وبـاأل         
أجل بلـوغ    تشهدها العشوائيات، إال أن التقدم على الصعيد القطري حيتاج إىل التعجيل به من            
 .الغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليا وغريها من األهداف املتصلة باملستوطنات البشرية

لـى  ومن اخلطوات املهمة يف هذا الصدد مواءمة مجع البيانات وحتليلها حبيـث حتتـوي ع        - ١٦
ومن شـأن هـذا النـهج أن يـسد     . البعد احلضري يف رصد مجيع األهداف اإلمنائية املعتمدة دوليا        

الثغرة القائمة يف جمال املعلومات املتعلقة بالنتـائج االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة النامجـة عـن                  
كاين الـذي   سرعة التحول احلضري، فضال عن األبعاد احلقيقية لفقر احلضر، إضافة إىل احليز امل            
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وهذه الثغرة جنمت عنها إحدى العقبـات الرئيـسية الـيت تعـوق تنفيـذ               . تشغله الفئات املستهدفة  
الغايات اإلمنائية املذكورة أعاله يف املناطق احلضرية، متمثلـة يف االفتقـار إىل معلومـات موثوقـة                 

 إىل سـوء    تكفل توجيه وتوعية عملية رسم الـسياسات وصـنع القـرارات، وهـو مـا أدى بالتـايل                 
قصور التخطـيط لتقـدمي اخلـدمات األساسـية، مبـا يف ذلـك خـدمات امليـاه واملرافـق الـصحية                       أو

 .والتعليم والصحة
ومــن شــأن ردم هــذه اهلــوة يف املعلومــات أن يــشكل خطــوة أوىل حنــو حــوار متواصــل  - ١٧

ملـستوى  ومـن شـأنه علـى ا      . أكثر اتساقا وأفضل استنارة ويتم على الصعيدين العاملي والقطـري         
القطري تيـسري مهمـة أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف تعمـيم مراعـاة جـدول أعمـال مكافحـة                   
الفقر يف احلضر ضمن األنـشطة الـيت جتـسدها عمليـة إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة،                      
كمــا أن مــن شــأنه تعزيــز فهــم احلكومــات وشــركائها اإلمنــائيني ألمهيــة إدراج البعــد احلــضري  

يتخـذه، كـل طـرف مـن خطـط إمنائيـة وطنيـة، وعنـد االقتـضاء، مـن اسـتراتيجيات للحـد                   فيما
 .الفقر من
ــة       - ١٨ ــائج االجتماعيـ ــد النتـ ــوائم إزاء رصـ ــأن هنـــج متـ ــن شـ ــاملي، فمـ ــصعيد العـ ــى الـ وعلـ

واالقتصادية والبيئية النامجة عن التحول احلضري وعن الفقـر يف احلـضر واحلرمـان يف املـدن أن                  
اسع النطاق يف جهود الدعوة وبناء الوعي، وتلك خطوة رئيـسية مـن أجـل               يؤدي إىل حتسني و   

 .حفز جهود الشركاء وتعبئة املوارد على السواء
وقد جاء ذلك يف إطـار مـا مت إجنـازه بفـضل سلـسلة اجتماعـات رفيعـة املـستوى متـت                        - ١٩

دة على الصعيدين العـاملي واإلقليمـي وُخصـصت لبحـث قـضايا التحـضر املـستدام وختفيـف حـ                   
فعلى الـصعيد العـاملي، ُعقـدت الـدورة الرابعـة           . الفقر وحتسني أحوال األحياء العشوائية الفقرية     

يونيـه  /للمنتدى احلضري العـاملي، وقـد استـضافتها حكومـة كنـدا ومدينـة فـانكوفر يف حزيـران                  
 مــن ممثلــي احلكومــات والــسلطات احملليــة ١٠ ٠٠٠، فنجحــت يف أن تــضم أكثــر مــن ٢٠٠٦

وهـذا املنتـدى، الـذي سـبقه منتـدى          .  بلـدا  ١٥٦مع املدين والقطاع اخلاص مـن       ومنظمات اجملت 
ــادل أفــضل        ــة وتب للــشباب العــاملي، ركــز علــى مواصــلة احلــوار وعلــى تقاســم األفكــار العملي

 .املمارسات يف جمال التنمية احلضرية املستدامة
 :حلضري العامليوميكن فيما يلي تلخيص النتائج الرئيسية اليت أسفر عنها املنتدى ا - ٢٠

فقـد سـلّم املنتـدى بـأن ظـاهرة التحـضر الـسريع              : التواؤم مع العصر احلـضري     )أ( 
ــشريعات الالزمــة ملواجهــة       ــسياسات واملمارســات والت ــيم كــربى لل ســوف تقتــضي إعــادة تقي

 النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية النامجة عن عامل تسوده ظاهرة التحول احلضري؛
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احلاجة إىل بنـاء حتالفـات فعالـة لتلبيـة احتياجـات            : بعاد إىل املشاركة  من االست  )ب( 
وقد سلّم املنتدى بضرورة إشراك فقراء احلضر يف القرارات اليت تؤثر علـى سـبل               . فقراء احلضر 

 اليت يسكنوهنا؛“ حقهم يف املدينة”معيشتهم من أجل االعتراف بـ 
ــهوض بالعــشوا     )ج(  ــل مــن أجــل الن ئيات وتطــوير اهلياكــل  مواجهــة حتــدي التموي

وقد سلّم املنتدى بوجود ثغرة يف اهليكل الدويل والـوطين املـايل الـراهن يف               : األساسية املستدامة 
جمال متويـل اإلسـكان واخلـدمات البلديـة بطريقـة تكفـل التوصـل إىل حلـول ملـشاكل املـساكن                      

ىن وخـدمات   حبيث تكون ميسورة التكاليف اليت ميكن حتملها، فضال عما يتـصل بـذلك مـن بُـ                
 حضرية أساسية؛

تطبيق منظورات جديـدة مـن أجـل التنميـة احلـضرية            : إعادة اختراع التخطيط   )د( 
وقد سلّم املنتدى بالدور األساسي للـسلطات احلكوميـة املركزيـة واحملليـة،             : املستدامة والشاملة 

صـى  وأو. وبالذات يف عملية التخطـيط التـشاركي والـشامل ملواجهـة حتـديات سـرعة التحـضر                
املنتــدى بتعزيــز أمنــاط أكثــر اســتدامة يف جمــايل االســتهالك واإلنتــاج مــن خــالل ختفــيض اآلثــار  
اإليكولوجيـة يف املـدن، مبـا يــستلزمه ختفيـف حـدة القـضايا املتــصلة بالتحـديات البيئيـة العامليــة،         

 .يف ذلك تغري املناخ مبا
 مـسبوقة علـى مـدار عـدة     وقد أمكن يف إطار هـذه الفعاليـة حتقيـق تغطيـة إعالميـة غـري            - ٢١

أشهر وتطرقت إىل التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الـيت تواجـه املـدن والبلـدان الـيت                 
 .ختضع لظاهرة التحول احلضري السريع

وجتلّــت بــنفس القــدر ظــاهرة غــري مــسبوقة متثلــت يف فعاليــة املــشاركة يف املنتــدى مــن   - ٢٢
ع على غري مستوى القمـة، حيـث شـارك بفعاليـة أكثـر              جانب منظومة األمم املتحدة يف اجتما     

 مــن الوكــاالت واللجــان اإلقليميــة والــربامج والــصناديق، مبــا يف ذلــك جمموعــة البنــك  ٢٠مــن 
 مـن املناسـبات الـيت عقـدت وتولـت زمـام القيـادة        ٢٦الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليميـة، يف      

تدى أن يشكل فرصة فريـدة للمـشاركة يف   وهبذا أمكن للمن  . يف تنظيم سبع من تلك املناسبات     
 .مواصلة حوار واسع النطاق ويف تبادل املعارف واخلربات والتجارب

ــة بــشأن   ٢٠٠٦وعلــى الــصعيد اإلقليمــي، مت يف عــام   - ٢٣  تنظــيم ثالثــة اجتماعــات وزاري
وركـزت هـذه االجتماعـات      . اإلسكان والتنمية احلضرية بالتعاون الوثيق مـع اللجـان اإلقليميـة          

ى تعميم البعد احلضري ضمن األنشطة الرئيسية يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل ومـا يتـصل                    عل
 .بذلك من غايات إمنائية معتمدة دوليا

وتشري الدروس املستفادة من هذه املنتديات اإلقليميـة والعامليـة إىل زيـادة الطلـب علـى             - ٢٤
ات اإلمنائيـة املعتمـدة دوليـا،    منابر مصممة جيدا من أجل مواجهة البعد احلضري يف بلوغ الغاي  
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كما أن موئل األمم املتحـدة يعكـف حاليـا علـى تنقـيح هيكـل املنتـدى احلـضري العـاملي لكـي                        
 .يتوىل قيادة الدعوة العاملية بشأن التحضر املستدام وختفيف حدة الفقر يف املدن

 
 شوائياتالتركيز على احملددات األساسية والرئيسية للتحضر املستدام ومنع الع -باء  

ما برحت اجلهود الـيت يبـذهلا موئـل األمـم املتحـدة يف التنفيـذ املتناسـق جلـدول أعمـال               - ٢٥
املوئل تركز بـاطراد علـى هـدف النـهوض باألحيـاء الفقـرية بوصـفه مـن أهـداف إعـالن األمـم                        

ــة   ــشأن األلفيـ ــدة بـ ــة      )١(املتحـ ــصحية يف خطـ ــق الـ ــاه واملرافـ ــق بامليـ ــدف املتعلـ ــافة إىل اهلـ ، إضـ
، مث هدف احليلولة دون نشوء هذه األحياء الفقرية علـى النحـو املوصـى               )٢(غ للتنفيذ جوهانسرب

. )٣(٢٠٠٥من نتائج مـؤمتر القمـة العـاملي لعـام           ) م (٥٦به من جانب اجلمعية العامة يف الفقرة        
وهذه األهداف تطرح منطلقات االستراتيجية الالزمـة مـن أجـل حتقيـق الغـايتني املتالزمـتني يف                  

مستوطنات بشرية مستدامة يف عـامل      ”و  “ املأوى الكايف للجميع  ”ل املوئل، ومها    جدول أعما 
 .“متحول حضريا

وقــد مت حتديــد مخــسة مــن جمــاالت التركيــز املوضــوعي املتــآزرة بالتــشاور مــع الــدول     - ٢٦
وتتــوازى حمــاور . األعــضاء وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى وشــركاء جــدول أعمــال املوئــل   

ددات الرئيـسية للتـصدي لتحـدي التحـضر املـستدام وختفيـف حـدة الفقـر                 التركيز هذه مـع احملـ     
ــشراكات؛     ) أ: (وهــي. باحلــضر ــة ال ــدعوة والرصــد وإقام ــود ال ــة جه ــشاركة يف ) ب(فعالي امل

ــراء؛  ) ج(التخطــيط واإلدارة واحلوكمــة باحلــضر؛   ــصاحل الفق ــساكن ل هياكــل ) د(األرض وامل
 .م متويل داعمة للمستوطنات البشريةنظ) هـ(وخدمات أساسية حضرية سليمة بيئيا؛ 

ــر           - ٢٧ ــوع اجلــنس والعم ــا لن ــشمل هنجــا مراعي ــسة ت ــة اخلم ــذه اجملــاالت احملوري ــع ه ومجي
واحلقوق، وكل جمال منها تصاحبه أهـداف ومؤشـرات فيمـا يتعلـق باإلجنـاز، وهـذه احملـددات                   

مـم املتحـدة مـن    الرئيسية، فضال عن حماور التركيـز، تكفـل إطـارا مـن شـأنه متكـني منظومـة األ          
 :إقرار هنج شامل إزاء ما يلي

إقرار معايري لرصد وتنفيذ جدول أعمال املوئل وما يتعلـق بـذلك مـن غايـات                 )أ( 
 إمنائية معتمدة دوليا يف املناطق احلضرية؛

_________________ 
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )١( 
تقرير مؤمتر القمـة العـاملي املعـين بالتنميـة املـستدامة،            (خطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة          )٢( 

منـشور األمـم املتحـدة، رقـم         (٢٠٠٢تمرب  سـب /أيلـول  ٤ ‐أغسطس  /آب ٢٦جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    
 ).، املرفق٢، القرار ١، الفصل ) والتصويبE.03.II.A.1املبيع 

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )٣( 
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ــد الثغــرات        )ب(  ــن حبيــث ميكــن حتدي ــشأن مــن يفعــل مــاذا وأي ــصورات ب وضــع ت
 والتداخالت مع تعزيز تنسيق الربامج؛

إنــشاء شــراكات اســتراتيجية تقــوم علــى أســاس التــآزر وامليــزات املقارنــة،          )ج( 
وخاصــة فيمــا يتــصل بتقــدمي الــدعم يف جمــال إســداء املــشورة للــسياسات وبنــاء القــدرات علــى  

 .الصعيد القطري
ــة الــبىن واخلــدمات       - ٢٨ ــرة اإلبــالغ بــشأن هتيئ ومت تكثيــف ترتيبــات العمــل علــى مــدى فت

سائر هيئات األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك البنـك الـدويل، وخاصـة مـن                   األساسية يف شراكة مع     
ــة،         ــة للمدين ــسكو عــن احلقــوق الثقافي ــدن، وهــي دراســة مــشتركة مــع اليون خــالل حتــالف امل
واستعراض مشترك بشأن أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة العامـة الـشاملة مـع إدارة الـشؤون                 

 فضال عن مواصلة االشتراك مع منظمة الـصحة العامليـة           االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة،   
 .بشأن وضع مؤشرات الصحة للمدن

وعلى جبهة اإلسكان، يعمـل برنـامج األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وهـو مـشروع                    - ٢٩
مشترك تضطلع به مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والفريـق االستـشاري املعـين حبـاالت                

إىل موئل األمم املتحدة لوضع جمموعة من املؤشرات بالتعاون مـع جلنـة             الطرد التعسفي، إضافة    
ولسوف يتم اسـتخدام هـذه املؤشـرات علـى شـكل            . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

اســتبيان ملــساعدة الــدول األعــضاء علــى اســتعراض وتقيــيم تــشريعات كــل منــها فيمــا يتعلــق      
 .احملرومة واملستضعفةبالقضايا املتصلة حبقوق إسكان الفئات 

ويف إطار جهد أوسع نطاقا للتشديد علـى حقـوق اإلنـسان لفئـات مستـضعفة بعينـها،            - ٣٠
 “اســـتعراض عـــاملي: حـــق الـــشعوب األصـــلية يف اإلســـكان الكـــايف”مت نـــشر تقريـــر بعنـــوان 

)HS/734/05E(         ايا الشعوب األصـلية    ، وقد صدر يف الدورة اخلامسة للمنتدى الدائم املعين بقض
ومن املزمع أن ينعقد اجتماع لفريق من اخلرباء بـشأن الـشعوب األصـلية          . ٢٠٠٦مايو  /أياريف  

 ويف إطـار متابعـة هلـذا        ٢٠٠٧يف احلضر واهلجرة بفضل دعم مقدم من حكومـة كنـدا يف عـام               
 الـدائم  وسوف يتم تقدمي تقرير عن نتيجة هذه الفعاليـة يف الـدورة الـسادسة للمنتـدى            . النشاط

ومن املزمع كذلك إجراء حبوث مماثلة من جانب برنـامج األمـم املتحـدة              . ٢٠٠٧مايو  /أياريف  
 .حلقوق اإلنسان بشأن حقوق السكن لذوي اإلعاقات واملشردين والالجئني

وقد جنحت الشبكة العاملية ألدوات استغالل األراضي يف حشد جهود مـا يقـرب مـن                 - ٣١
ة وبراجمهــا وصــناديقها، إضــافة إىل مــاحنني ثنــائيني ومتعــددي   مــن وكــاالت األمــم املتحــد  ٣٠

األطراف، وكذلك عدد من الباحثني وأعضاء الرابطات املهنيـة يف التـصدي للقـضية األساسـية                
وهـــذه الـــشبكة تنـــسق املـــوارد . املتـــصلة حبقـــوق األرض وامللكيـــة بالنـــسبة إىل فقـــراء احلـــضر
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ها اإلمنائيني على وضع وتطبيق طائفة واسـعة        واخلربات بشأن مساعدة الدول األعضاء وشركائ     
من األدوات املعيارية والتشغيلية، فضال عن املبادئ التوجيهية، لتطوير السياسات والتـشريعات            

 .وأساليب إدارة املمتلكات املتعلقة باألراضي لصاحل الفقراء
كـاالت   نظم موئل األمم املتحدة اجتماعا مـشتركا بـني الو          ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦ويف   - ٣٢

وعـاود االجتمـاع التـسليم بـأن        . بشأن التحضر ضمن سياق اللجنة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى          
 ســوف يــشكل نقطــة حتــول يف االجتاهــات احلــضرية حيــث أن أكثــر مــن نــصف    ٢٠٠٧عــام 

 يف  ٤٦ يف املائـة مـن األفـريقيني و          ٧٢سكان العامل سوف يعيشون يف املدن للمـرة األوىل وأن           
 مــن أمريكــا الالتينيــة مــن ســكان احلــضر أصــبحوا يعيــشون يف        ٣٣ويني و املائــة مــن اآلســي  

عشوائيات حيـث الفقـر وارتفـاع معـدالت البطالـة ونقـص العمالـة فـضال عـن حمدوديـة فـرص                      
احلصول على اخلدمات األساسية، مما يفرض أن تكون أولوية االهتمام ملنظومـة األمـم املتحـدة                

 هنـا أوصـى االجتمـاع بـإجراء دراسـة مواضـيعية             ومـن . بأسرها هي وجود مدن جيـدة اإلدارة      
لكـي تـصبح يف املـستقبل جـزأ        “ التحـديات والفـرص   : التحـضر ”أو  “ احلضريف  الفقر  ”بشأن  

من دورة تعقد مستقبال مـن جانـب جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني مبـا يكفـل اسـتجابة اسـتراتيجية                      
. اد الـيت تـشكلها سـرعة التحـضر        متناسقة ملنظومة األمم املتحـدة إزاء التحـديات املتعـددة األبعـ           

كما وافـق االجتمـاع علـى الترتيبـات الـيت تكفـل تعـاون منظمـات األمـم املتحـدة علـى إجـراء                         
حتليل للسياسات وحتديد الفرص اليت تكفل دعم برامج العمل املشتركة املتعلقة ببنـاء القـدرات           

غايات اإلمنائية لأللفيـة    توطني ال ”من أجل ختفيف حدة الفقر يف احلضر مبا يف ذلك ما يتصل بـ              
 “ على املستوى احمللي

 
 الشراكات االستراتيجية -جيم  

ويسلم جدول أعمال املوئل بأن املسؤولية األولية عـن التنفيـذ تقـع علـى عـاتق الـدول                    - ٣٣
ومــع ذلــك فــإن احلجــم . األعــضاء، كمــا يــسلم بالــدور الطليعــي للــسلطات احملليــة ومبــسامهتها

 يف جمــال املــأوى واخلــدمات واهلياكــل احلــضرية األساســية يتــأتى مــن األكــرب مــن االســتثمارات
وهـذان الطرفــان مــن أصـحاب املــصلحة يقتـضيان وجــود إطــار    . القطـاع اخلــاص ومـن األفــراد  

 .متكيين على صعيد السياسات واألنظمة املتبعة مبا يكفل مواجهة حتديات التحضر السريع
يني على كل من الـصعيد العـاملي واإلقليمـي          ويتسم دور ومسامهة الشركاء االستراتيج     - ٣٤

ــدعم هــذا اجملهــود    ــة ل ــة جوهري ــدعيم    . والقطــري بأمهي ــل األمــم املتحــدة ت وفيمــا يواصــل موئ
الشراكات والتحالفات مع أطراف شىت ومنها مـثال هيئـات األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة                  

 زيـادة مـشهودة علـى عـدد         الدولية وشركاء جدول أعمال املوئل، فإن اهلدف يتمثل يف إضفاء         
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الشركاء والشبكات املشاركيــن فــي دعم التحـضــر املـستــدام وبرامـــج ختفيـــف حـــدة الفقـر                 
 .يف احلضر

 
 النهج املتبع على املستوى العاملي -دال  

ســوف تركــز أنــشطة موئــل األمــم املتحــدة املــضطلع هبــا عامليــا علــى عمليــات الرصــد    - ٣٥
حلوار لتحقيق غاية قصوى هي تعبئـة قاعـدة واسـعة مـن أنـصار تقـدمي                 والدعوة ودعم مواصلة ا   

أما األنشطة املنفــذة علـــى املـستوى العـاملي فلـسوف تـشمل       . الدعــم لصاحل التحضر املستــدام   
 :ما يلي

تنظيم محلة عاملية من أجل التحضر املستدام تتـصدر جهـود وضـع الـسياسات           )أ( 
العاملي واإلقليمي مع تطوير أدوات معيارية لدعم رصـد         وجهود الدعوة على كل من املستوى       

وتنفيذ جـدول أعمـال املوئـل، ومـا يتـصل بـه مـن غايـات إمنائيـة معتمـدة دوليـا علـى كـل مـن                           
 الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي؛

يقتــرح موئــل األمــم املتحــدة عقــد مائــدة مــستديرة ســنويا للمؤســسات املاليــة  )ب( 
تراتيجياهتا العاملية والقطرية تكفل دمج التحضر املستدام وبرامج ختفيـف حـدة            الدولية لدعم اس  
 الفقر يف احلضر؛

إنــشاء نظــام إلدارة مهــام جــدول أعمــال املوئــل يف إطــار فريــق اإلدارة البيئيــة   )ج( 
. حبيث يكون مماثال لذلك الذي مت إنشاؤه بالنسبة إىل جدول أعمال القـرن احلـادي والعـشرين         

م من شأنه متكـني مجيـع هيئـات األمـم املتحـدة وشـركاء جـدول أعمـال املوئـل مـن                       وهذا النظا 
اإلفادة بطريقة أكثر تناسقا عن التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمـال املوئـل ومـا يتـصل بـه مـن                   

 غايات إمنائية متفق عليها دوليا؛
ات دعم العالقات مع اجملتمع املدين وسـائر الـشركاء مـن خـالل تقاسـم اخلـرب                  )د( 

 .وأفضل املمارسات يف اجتماعات عاملية من قبيل املنتدى احلضري العاملي
 

 النهج املتبع على املستوى اإلقليمي -هاء  
ــة وأنــشطة إلدارة      - ٣٦ ــة وإعالمي ــة ســوف يتــألف مــن أنــشطة معياري ــُنهج اإلقليمي اتبــاع ال

وير اإلسـكان والتنميـة     كمـا أن االجتماعـات الوزاريـة اإلقليميـة املعنيـة بتطـ            . املعارف املتحصلة 
احلضرية اليت استهلها يف مـنطقيت أفريقيـا وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، موئـل األمـم املتحـدة يف عـام                       

ــها مـــثال    ٢٠٠٦ ــوار املتواصـــل بـــشأن القـــضايا الرئيـــسية ومنـ ، ســـوف تـــستمر يف تعزيـــز احلـ
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ح موئـل    ومـا بـر    )٤(الالمركزية وقضايا أخرى حمددة على الـصعيدين اإلقليمـي ودون اإلقليمـي           
األمــم املتحــدة يقــدم تقــاريره عــن نتــائج هــذه االجتماعــات اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك االجتمــاع   

 إىل جملـس إدارتـه وإىل اجمللـس         )٥(الدائم الرفيع املستوى ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب        
 .االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة

مع املصارف اإلمنائية اإلقليمية واللجان اإلقليميـة       ولسوف يشارك موئل األمم املتحدة       - ٣٧
. يف زيــادة الوعــي بتحـدي نشــوء العشوائيــات مع تعزيز املزيد من التحول احلضري املـستدام             

كما يؤكد هذا النهج اإلقليمي على تقاسم مناذج املمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة علـى         
 .الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

ومــن املقتــرح أن تــشارك املؤســسات املــذكورة أعــاله يف التعــاون علــى إعــداد ونــشر    - ٣٨
بوصفها أداة مهمة يف اإلعـالم والـدعوة اسـتكماال لتقريـر            “ حالة املدن ”التقارير اإلقليمية عن    

 .موئل األمم املتحدة عن حالة املدن يف العامل
 

 النهج املتبع على املستوى القطري -واو  
الن باريس وكذلك عملية إصالح األمم املتحـدة أمهيـة احلاجـة إىل مزيـد مـن                 حدد إع  - ٣٩

 .الدعم القطري الفعال بوصفه أولوية يف هذا الشأن
واستجابة إىل ذلـك، يقتـرح موئـل األمـم املتحـدة إطـارا معياريـا وتنفيـذيا معـززا يتـيح                - ٤٠

يمـا يتعلـق بـالتحول احلـضري؛        حتلّل ظروفها واجتاهاهتا الـسائدة يف كـل منـها ف          ) أ: (للبلدان أن 
جتــري تقديـــرا ملـــدى كفــاءة أطرهـــا فــي جمــال السياســـات والقوانيــــن واملؤسـسات؛            ) ب(

 .حتدد املبادرات ذات األولوية لتحقيق املزيد من التحضر املستدام) ج(و 
ات اإلمنائيـة   وتتمثل نتيجـة هـذا اإلطـار يف أن تـنعكس قـضايا التحـضر يف االسـتراتيجي                  - ٤١

 .الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقر ويف إطار األمم املتحدة اإلمنائي
ولسوف يستجيب اإلطار املـذكور أعـاله إزاء أولويـات البلـدان يف خمتلـف الـسياقات                  - ٤٢

اإلمنائية واحلضرية ما بني البلدان اليت استقرت فيها عمليات التحضر والبلـدان الـيت يتـسم فيهـا                  
السرعة والفوضوية مث البلدان اليت عانت من نكسة يف هذا اجملال بفعل كارثة طبيعيـة               التحضر ب 

 .نشوب صراع أو
_________________ 

تــضم املــؤمتر الــوزاري األفريقــي املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية، واملــؤمتر الــوزاري لعمــوم أفريقيــا بــشأن  )٤( 
 . منطقة احمليط اهلادئ املعين باإلسكان والتنمية احلضارية-لوزاري آلسيا الالمركزية، واملؤمتر ا

اجلمعيــة العامــة للــوزراء والــسلطات العليــا واحلكومــات احملليــة املعنيــة باإلســكان والتحــضر يف بلــدان أمريكــا  )٥( 
 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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وُيقترح أن يبدأ تنفيذ هذا اإلطار املعياري تدرجييا وهذا األسـلوب يتـسق مـع إصـالح                  - ٤٣
يـستند  األمم املتحدة على املستوى القطري كأن يبدأ التنفيذ مثال يف أحد البلدان الرائـدة كمـا              

 .إىل جانب الطلب مسترشدا باملعايري الواضحة من املشاركة وبالتقييمات املنتظمة
كما ُيقترح أن تتوىل احلكومات إعادة تنشيط اللجان الوطنيـة الواسـعة القاعـدة املعنيـة        - ٤٤

) املوئـل الثـاين    (١٩٩٦باملوئل وقد سبق يف األصـل إنـشاؤها ملـؤمتر املـستوطنات البـشرية لعـام                 
 السـتعراض اخلمـس سـنوات لتنفيـذ نتـائج املوئـل الثـاين والـدورة االسـتثنائية اخلامـسة                     وكذلك

والعشرين للجمعية العامة من أجل أن تفضي إىل عملية شاملة فيما يتصل بوضع اسـتراتيجياهتا               
 .اإلمنائية الوطنية يف جمال التنمية احلضرية

ثل اهلدف بتعبئة هيئات األمـم      وعندما يتم االعتراف جيدا بقضايا التحضر، سوف يتم        - ٤٥
املتحدة وشركاء جدول أعمال املوئل مـن أجـل وضـع برنـامج قطـري شـامل يركـز علـى بنـاء                       

 .القدرات دعما لإلصالحات املنتظمة اليت سوف تنجم عنها آثار إجيابية واسعة النطاق
كومـات   وأخريا ففي احلاالت اليت تدعى فيها منظومة األمـم املتحـدة إىل مـساعدة احل               - ٤٦

على االستجابة إزاء الكوارث الطبيعية أو الصراعات فـإن اإلطـار الـسالف الـذكر سـوف يبـدأ                   
 .تفعيله من خالل اجملموعات املالئمة املنبثقة عن اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

 
 النهج املتبع على املستوى احمللي -زاي  

س امليـزة النـسبية الـيت يتمتـع هبـا ضـمن       واصل موئل األمم املتحدة االنطـالق علـى أسـا     - ٤٧
ولقـد اسـتمر العمـل بـصورة وثيقـة مـع            . منظومة األمم املتحدة يف العمـل مـع الـسلطات احملليـة           

ــادئ         ــال إجنــاز املب ــى ســبيل املث ــها عل ــة يف جمــاالت من ــدن املتحــدة واحلكومــات احمللي رابطــة امل
يز إنشاء مرصـد عـاملي للدميقراطيـة        التوجيهية بشأن الالمركزية وتدعيم السلطات احمللية، ولتعز      

 .والالمركزية على الصعيد احمللي كآلية لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال املوئل
ومثة دور يتصل هبذا األمر يـضطلع بـه املوئـل لتـدعيم عالقـات العمـل بـني احلكومـات                      - ٤٨

املـدين والقطـاع اخلـاص    وبني شركاء جدول أعمال املوئـل وخاصـة اجملتمعـات احملليـة واجملتمـع            
والسلطات احمللية واحلكومات املركزية من أجل املساعدة على تنسيق اجلهود املبذولـة لتحقيـق              

 .األهداف املتصلة بعملية التحضر املستدام
 

 تعبئة املوارد -رابعا  
مــن نتــائج الــسياسة العامــة املــستندة إىل معلومــات مغلوطــة أو مــضللة يف جمــال ســرعة   - ٤٩

 حقيقـة أن االسـتثمارات يف جمـال اإلسـكان واهلياكـل واخلـدمات احلـضرية األساسـية             التحضر،
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وهـذا  . تتعثر إىل حد بعيد خلف النمو الدميغرايف والتوسع املعماري يف املدن الكربى والصغرية            
ينطبق بصورة خاصة على املدن الصغرية والبلدات بالبلدان النامية اليت تنمـو بأسـرع مـا يكـون               

رومــة بالــذات مــن القــدرات البــشرية واملاليــة الالزمــة ملواجهــة وتلبيــة احتياجــات    كمــا أهنــا حم
 .السريع النمو
ويكشف حتليل للخطط واملوازنات اإلمنائية الوطنية فيما بني البلدان اليت تشهد سـرعة              - ٥٠

ن التحضر، مع استثناءات قليلة، عن أن اإلسكان والتنميـة احلـضرية مـا زاال يف املرتبـة األدىن مـ      
وفيما تأيت معظم املـوارد املكرسـة لإلسـكان         . حيث اعتمادات امليزانية الوطنية والنفقات العامة     

والتنمية احلـضرية أساسـا مـن القطـاع اخلـاص، فـإن الـسياسات العامـة والنفقـات احلكوميـة يف                      
جمال اخلدمات واهلياكل األساسية احلضرية أمر جوهري من أجل حشد االسـتثمارات اخلاصـة               

 . احلوافز الالزمة للتدخالت اليت تستهدف فقراء احلضر حتديداوتوفري
ومثة دور مماثل يف توجيه السياسة العامة ويف تعبئة االستثمارات العامة واخلاصـة ميكـن                - ٥١

ومـن املقـدر أن تـصل االسـتثمارات املطلوبـة لتحقيـق             . أن يعزى إىل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة        
 ضـمن الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة فيمـا يتـصل بالنـهوض باألحيـاء                  من الغاية الـسابعة    ١١اهلدف  

 مليار مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٢٠الفقرية واحليلولة دون نشوئها يف املستقبل، إىل حنو         
والــدروس املــستفادة مــن جنــاح مبــادرات تطــوير العــشوائيات  . ٢٠٢٠-٢٠٠٥ســنويا للفتــرة 

 مــن هــذه املــوارد ميكــن حتــصيلها مــن خــالل تعبئــة  يف املائــة٨٠توضــح أن مــا يــصل إىل نــسبة 
وهـذا  . النفقات العامة مع رؤوس األموال احمللية إضافة إىل جهود سكان العـشوائيات أنفـسهم             

ينطوي على ثغرة يف التمويل مببلغ أربعة مليارات دوالر سنويا وهو ما ميكن تغطيتـه مـن واقـع                   
ساعدة املقدمــة إىل القطــاع احلــضري ظلــت  ومــع ذلــك، فهــذه املــ . املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة 

راكدة باألسعار احلقيقية على مدار العقد املاضي وهـي تقـدر حاليـا مببلـغ بليـوين دوالر سـنويا                  
 .رغم أن جزء ضئيال منه هو املوجه فقط ألغراض اإلسكان والتنمية احلضرية لصاحل الفقراء

األمـم املتحـدة تتمثـل يف مواصـلة       ويف ضوء هـذه احلالـة فـإن مثـة أولويـة رئيـسية ملوئـل                  - ٥٢
تــدعيم دوره يف مرحلــة مــا قبــل االســتثمار مــع التــدليل علــى املزايــا الــيت تتحقــق علــى مــستوى 
االقتصاد الكلي من االستثمار يف جمال النهوض بالعـشوائيات واملـساكن وباهلياكـل واخلـدمات               

فة أنـشطته يف جمـال      ويقـوم املوئـل بـذلك مـن خـالل مـضاع           . احلضرية األساسية لـصاحل الفقـراء     
 . املتابعة على صعد حملية ودوليةتالسياسات وبناء القدرات ملواصلة حشد استثمارا

ويــستند هــذا النــهج إىل الــدروس املــستفادة مــن الــصندوق االســتئماين للميــاه واملرافــق  - ٥٣
بلـغ  وهـذا الـصندوق اسـتطاع أن يهيـئ اسـتثمارا أوليـا مب             . الصحية ومرفق ترقية األحياء الفقرية    

مليون دوالر بواسطة موئل األمم املتحدة ومؤسسة املستوطنات البشرية هبدف تعبئـة مـا يـصل                
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 مليون دوالر يف جمال السياسات والدعوة وبناء القدرات وأنـشطة مـا قبـل االسـتثمار،                 ٥٠إىل  
 مليـار دوالر يف جمـال اسـتثمارات املتابعـة مـن             ١,٥وهذا بدوره استطاع جتميع مـا يزيـد علـى           

وقــد متثلــت احملــصلة . املــصارف اإلمنائيــة اإلقليميــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة األخــرىجانــب 
الرئيــسية هلــذه املبــادرة يف هنــج ســريع املــسار إزاء احتياجــات التقيــيم وبنــاء القــدرات ومتابعــة    
االستثمار من أجل حتقيق األهداف املعتمدة دوليا يف جمـاالت امليـاه واملرافـق الـصحية يف املـدن                    

 .لبلدات الصغرية يف أفريقيا وآسياوا
وتتــوخى املرحلــة االستكــشافية الراهنــة ملرفــق األحيــاء العــشوائية الفقــرية هــدفا ممــاثال     - ٥٤

يركــز علــى اإلســكان واملرافــق األساســية احلــضرية للفقــراء ويــستهدف تعبئــة رؤوس األمــوال    
أساس ِمنح أو قروض مـسددة      احمللية كما جيمع بني املساعدة التقنية ورأس املال األساسي على           

من أجـل ختفـيض املخـاطر املتـصورة مـن جانـب املؤسـسات املاليـة احملليـة والقطـاع اخلـاص يف                        
 .جمال االستثمار يف املساكن والتنمية احلضرية لصاحل الفقراء

والدروس املستفادة حىت اآلن من هاتني املبادرتني دروس إجيابية للغايـة، ولكنـها تـشري                - ٥٥
احلاجة املاسة إىل التـصدي للمـشاكل اهليكليـة علـى املـستوى الـوطين، مبـا يف ذلـك                    كذلك إىل   
 :احلاجة إىل
ــساكن       )أ(  ــذ االســتثمار يف امل ــيت حتّب ــة ال ــصادية الكلي ــسياسات االقت اســتعراض ال

والتنميــة احلــضرية لــصاحل الفقــراء، ال كوســيلة فقــط ملواجهــة النتــائج االجتماعيــة النامجــة عــن    
كـن األهـم بوصـفها وسـيلة رئيـسية حلفـز التنميـة االقتـصادية احملليـة وتوليـد                سرعة التحـضر، ول   

وهــــذا االســــتعراض ينبغــــي أن يــــشمل احلاجــــة إىل املزيــــد مــــن سياســــات  . فــــرص العمــــل
واســتراتيجيات الــتمكني الــيت تــساعد علــى حتقيــق اإلمكانيــات الكاملــة لالقتــصاد غــري الرمســي  

 ره؛الذي تعد العشوائيات مظهرا ماديا من مظاه
تطوير وتطبيق أنظمة متويل مبتكـرة تـستند جزئيـا إىل الـسجل النـاجح لعمليـة                  )ب( 

تتبع املسار وإىل جتربة املرافق احمللية لالئتمانـات املتناهيـة الـصغر مـن أجـل متكـني فقـراء احلـضر                      
وهـذا سـوف يقتـضي تعزيـز الـسياسات املاليـة           . من احلصول علـى القـروض الالزمـة لإلسـكان         

ختالف احتياجـات فقـراء احلـضر إىل االئتمانـات الطويلـة األجـل للحـصول علـى            اليت تـسلم بـا    
 األراضي وعلى ائتمانات قصرية األجل ألغراض البناء؛

ــة للتوســع يف طــرح أراض      )ج(  ــة للــسلطات احمللي ــدعيم القاعــدة والقــدرات املالي ت
وهـذا يـشمل    . مزودة باخلدمات واستهداف تقـدمي اخلـدمات احلـضرية األساسـية لفقـراء املـدن              

احلاجة إىل تنقيح األطر التنظيمية اليت يعمل يف ظلها مقدمو اخلدمات مبا يتـيح تقـدمي اخلـدمات               
 .إىل املناطق العشوائية واملستوطنات غري الرمسية
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وبالتوازي مع ذلك، فاألمر يقتضي أيضا إجـراءات عاجلـة تـتم علـى املـستوى العـاملي                   - ٥٦
ة اإلمنائية الرمسيـة دعمـا لإلسـكان والتنميـة احلـضرية لـصاحل             لتنقيح وإعادة توجيه تدفق املساعد    

الفقراء بطريقة قابلة ملزيد من التنبؤ، وحبيث ميكن للبلدان املـستفيدة أن ختطـط مـن أجـل مزيـد             
من االستثمارات الالزمة يف اجملال احلكومي مبا يكفل مزيـدا مـن املـوارد الـيت تـستخدم بفعاليـة                    

 األساسـي يف هـذا اجملـال العمـل مـع املنظمـات الثنائيـة واملتعـددة            ويـشمل املنطلـق   . فور إتاحتها 
األطــراف لرصــد املستويات الشاملة للتمويل من أجل التحضر املـستدام وختفيـف حـدة الفقـر                

 .يف احلضر
 

 النتائج والتوصيات -خامسا  
ام ففـي عـ   . تنمو البلدات واملدن بسرعة وبوترية أسرع مما سبق يف تـاريخ البـشرية             - ٥٧

 كان ثلث سـكان العـامل يعيـشون يف املـدن، واليـوم يعـيش نـصف سـكان العـامل يف                       ١٩٥٠
ومن املتوقــع أن تزيــد هــذه النسبة باطراد إىل الثلثني أو مبقـدار      . املدن الكبيــرة والصغرية  

كمــا يــؤدي نطــاق وخطــى هــذا النمــو إىل نــشوء . ٢٠٥٠ مليــارات نــسمة حبلــول عــام ٦
اسية وثقافية وبيئية غري مسبوقة وال بد من التـصدي هلـا مـن جانـب     حتديات اجتماعية وسي 

ويف الوقت نفسه فإن معظم النمو احلضري الذي حيدث حاليـا يـتم يف بلـدان              . جمتمع العامل 
وهذه . نامية سريعة التحضر وهذا جيري استيعابه يف مستوطنات عشوائية هتدد احلياة ذاهتا          

مباشـر إزاء تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل وبلـوغ       السمة احلـضرية للفقـر تنطـوي علـى حتـد         
 .الغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليا

وُتَحث احلكومـات علـى اسـتعراض الـسياسات املطبقـة يف جمـال االقتـصاد الكلـي                   - ٥٨
الـيت حتّبــذ االسـتثمار يف اإلســكان والتنميـة احلــضرية لـصاحل الفقــراء، ال كوسـيلة ملواجهــة      

امجة عن التحضر السريع فحسب، ولكن، وهذا هو األهم، كوسيلة          النتائج االجتماعية الن  
رئيسية لتشجيع التنميـة االقتـصادية وتوليـد العمالـة علـى املـستوى احمللـي مـع املـسامهة يف                     

وهـذا االسـتعراض ينبغـي أن يـشمل         . حتقيق الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة علـى مـستوى املـدن            
ــادة مــن   احلاجــة إىل مزيــد مــن سياســات واســتراتيجيات ا   ــساعد علــى اإلف ــتمكني الــيت ت ل

اإلمكانات الكاملة اليت ينطوي عليها االقتصاد غري الرمسي اليت متثـل العـشوائيات الفقـرية               
 .أحد مظاهره املادية

ــة لوضــع التحــضر املــستدام       - ٥٩ كمــا ُتَحــث احلكومــات علــى اختــاذ إجــراءات عاجل
يسي السـتراتيجياهتا اإلمنائيـة     وجدول أعمال ختفيف حدة الفقر احلضري ضمن املسار الرئ        

الوطنية واستراتيجيات احلد من الفقر وعمليات إطار األمم املتحدة اإلمنـائي علـى الـصعد                
وصى بأن ُيدمج هدف ختفيف الفقر احلضري كعنصر يف رصد التقـدم            وعلى ذلك يُ  . كافة
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فؤ فرص احلـصول    احملرز حنو بلوغ مجيع الغايات اإلمنائية املتفق عليها دوليا مبا يف ذلك تكا            
 .على األرض واملأوى واملياه واملرافق الصحية وما إىل ذلك بسبيل

ويعيش معظم سكان احلضر يف البلدان النامية يف مناطق عشوائية حيـث معـدالت               - ٦٠
الفقر وارتفاع البطالة وقصور وضيق فرص العمل فضال عن حمدودية سبل احلـصول علـى         

املسامهة يف حسن إدارة املدن أولوية سواء على صـعيد          وينبغي أن ُتعد    . اخلدمات الرئيسية 
وهـذا مـن شـأنه      . منظومة األمم املتحدة بأسرها أو لدى مجيع شركاء جدول أعمال املوئل          

أن يكفل استجابة استراتيجية متجانسة من جانب منظومـة األمـم املتحـدة إزاء التحـديات                
ينبغي تشجيع التعاون بني صـفوف      و. املتعددة األبعاد اليت تشكلها عملية التحضر السريع      

شركاء جدول أعمال املوئل مجيعا إلعداد حتليل للسياسات وحتديد الفـرص املتاحـة لـدعم               
الربامج املشتركة للعمل بشأن بناء القدرات من أجل ختفيف حدة الفقر يف احلضر، مبـا يف                

 .“توطني الغايات اإلمنائية حمليا”ذلك 
 التنفيذ املتناسق جلدول أعمال املوئل وما يتصل بـذلك     وفيما يتواصل التقــدم فــي    - ٦١

مــن الغايـــات اإلمنائيـــة، فـــإن االفتقـار إلـــى نظـــام مكـرس وإلـــى آليـــة مؤسـسية لتقـدمي               
التقارير وتعزيز تنسيق الربامج ما زال أمرا مطروحـا ممـا ُيوصـى معـه بإنـشاء نظـام ملـديري                     

يئيــــة مياثــــل نظيـــــره املــستخدم جلـــــدول أعمــــال القــرن  املهــــام ضمــــن فريـــــق اإلدارة الب
 .احلادي والعشرين

وحيتاج األمر إىل أن يتم على املستوى القطـري اختـاذ أسـرع اإلجـراءات يف جمـال                   - ٦٢
إصالح السياسات واملؤسسات وبنـاء القـدرات وتوظيـف االسـتثمارات مـع إشـراك عـدد            

تضي الدعم املتناسق واملعزز من جانب اجملتمـع  ويق. كبري من األطراف وأصحاب املصلحة  
وعليه يوصى بأن تتـوىل     . الدويل، املقدم إىل الدول األعضاء، تنسيقا على الصعيد القطري        

الدول األعضاء إعادة تنشيط جلان املوئل الوطنية الواسعة القاعـدة الـيت سـبق إنـشاؤها يف                 
ستعراض اخلمس سنوات لتنفيذ نتائج إطار االستعدادات لعقد مؤمتر املوئل الثاين وإجراء ا

مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات     ) الـدورة االسـتثنائية اخلاصـة للجمعيـة العامـة     (املوئل الثـاين    
 .تتصل حتديدا بالتنمية احلضرية املستدامة

ــه األمــم املتحــدة       - ٦٣ ــشغل في ــذي تن ــة حــضرية يف الوقــت ال ــدخل إىل حقب ــامل ي إن الع
وهـذا التوافـق الـزمين ميثـل فرصـة          . املنظومة بأسـرها  بعمليات إصالح وتنسيق على صعيد      

فريـــدة لـــدعم ترتيبـــات العمـــل وبـــرامج التنـــسيق الالزمـــة ملواجهـــة النتـــائج االجتماعيـــة  
وعلــى ذلــك يوصــى بــإدراج جانــب . واالقتــصادية والبيئيــة النامجــة عــن التحــول احلــضري

ــدا دائمــا علــى جــدول أعمــال املناقــ     شات الرفيعــة التحــول احلــضري املــستدام بوصــفه بن
 .املستوى اليت تتم بشأن التنمية املستدامة


