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  والستونالثانيةالدورة 
 *املؤقت  من جدول األعمال ٥٧البند 

 البشرية تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات     
ــاين ( ــل الثــ ــدة  ) املوئــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــز برنــ  وتعزيــ

   ) املوئل-األمم املتحدة (للمستوطنات البشرية 
وتعزيـز  ) املوئل الثاين (نات البشرية    مؤمتر األمم املتحدة للمستوط    تنفيذ نتائج   

 )املوئل -األمم املتحدة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
تنفيــذ  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف حتققــتيــربز التقريــر النتــائج الرئيــسية الــيت  
لنــهوض باألحيــاء  منــه بــشأن ا١١ الغايــة ســيما وال اإلمنائيــة لأللفيــة األهــداف  مــن٧ اهلــدف
علـى  نـشوء األحيـاء الفقـرية     ويف منع ، املياه ومرافق الصرف الصحي    بشأن ١٠ والغايةالفقرية  

 مــن الوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن مــؤمتر القمــة العــاملي ) م (٥٦النحــو املوصــى بــه يف الفقــرة 
جـدول أعمـال املوئـل،      غ هـديف    لبلـو  منطلقـات اسـتراتيجية      الغايـات وتتيح هذه    .٢٠٠٥ لعام
بـشرية يف   المـستوطنات   حتقيـق التنميـة املـستدامة لل      ” و “ للجميـع  املناسـب املـأوى   توفري  ” ومها
 .“آخذ يف التحضرعامل 
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ــة والعــشرين جمللــس إدارة   عــن النتيجــة األوىل وانبثقــت  ــدورة احلادي ــامج األمــم   ال برن
اخلطـة  عـن  رئيسية  منها قرارات  مهمةالذي اعتمد عدة قرارات     املتحدة للمستوطنات البشرية    

األوليـة  ، والعمليات التجريبية    ٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة      
اليت وضعتها مؤسسة األمم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية والـيت متـنح مبوجبـها مبـالغ                    

نخفض والتنميـة احلـضرية،   املساكن املخصـصة لـذوي الـدخل املـ     متويل  واجبة السداد من أجل     
ومبادئ توجيهية بـشأن الالمركزيـة وتـدعيم الـسلطات احملليـة، ومبـادئ توجيهيـة بـشأن سـبل               

 .احلصول على اخلدمات األساسية للجميع
العـاملي  علـى الـصعيدين    عمليـات التـشاور     يف حـصيلة   النتيجـة الرئيـسية الثانيـة        ومتثلت 

 اإلمنائيــة لأللفيــة ذات الــصلة األهــداف وبلــوغ  املوئــلجــدول أعمــال تنفيــذ لــدعمواإلقليمــي 
 .ف اإلمنائية املتفق عليها دولياباملستوطنات البشرية واألهدا

ومتثلت النتيجة الرئيسية الثالثة يف مواصلة تعزيز عالقات العمل مـع املؤسـسات املاليـة                
توســيع نطــاق اإلقليميــة والدوليــة وبــاقي املــاحنني يف بنــاء قــدرات مــا قبــل االســتثمار مــن أجــل 

 .املشاريع التجريبية لتنمية املستوطنات البشرية لصاحل الفقراء
موجزة عن التقدم احملرز يف تنفيذ الربامج وينتهي بـبعض          عامة  ويقدم التقرير أيضا حملة      
 حلـول   املـدة قبـل   وتأيت التوصـيات يف وقـت مناسـب بـصفة خاصـة عنـد منتـصف                  .التوصيات

اف اإلمنائيـة لأللفيـة ويف وقـت يـشهد فيـه اجملتمـع الـدويل النتـائج                  املواعيد احملددة لتنفيـذ األهـد     
ا هـ  الـيت يعاني   واحملنـة  ،االجتماعية واالقتصادية والبيئية النامجة عـن التحـضر الـسريع والفوضـوي           

 حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق     أصـبح و . من سكان األحيـاء الفقـرية يف العـامل   مليارويتقامسها 
وإضـفاء  صورة متزايدة علـى قـدرتنا اجلماعيـة علـى إدارة عمليـة التحـضر                يتوقف ب عليها دوليا   

 .احلياة فيهامزيد من اإلنصاف على ومزيد من االستدامة على مدننا 
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٥
اتللمــستوطن املتحــدة األمــم برنــامج إدارة جمللــس والعــشرين احلاديــة الــدورة نتــائج -ثانيا  

.) املتحدة    األمم   موئل    (البشرية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٥-٢
١٤٥-٢٠١٣.٣-٢٠٠٨املتوسطة األجل للفترة واملؤسسية اخلطة االستراتيجية  -ألف   
.تعزيز مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية                           -باء    . . . . . . .٢٣٨-١٥
.قرارات مهمة أخرى اختذها جملس اإلدارة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . .٣٠١٠-٢٤

.عمليتا التشاور على الصعيدين العاملي واإلقليمي -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١٢-٣١
.املنتدى احلضري العاملي -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١٢-٣١
.املؤمترات الوزارية بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية  -باء    . . . . . . . . . .٤٢١٣-٣٨
.جلنة التنمية املستدامة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥١٤-٤٣
 صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـاالتعاون مع اللجان اإلقليمية وغريها مـن       -دال   

.ووكاالهتا املتخصصة           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧١٥-٤٦
.مؤمتر القمة للمدن األفريقية -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٩١٧-٥٨
.احتفاالت اليوم العاملي للموئل -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢١٨-٦٠

.العمل مع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية والشركاء اآلخرين -رابعا   . . . . . . . . .٩٤١٨-٦٣
العمـل مـع مـصريف التنميـة: ستثمارات يف املياه واملرافق الـصحية     متابعة اال  -ألف   

.اآلسيوي واألفريقي        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩١٨-٦٤
.تعبئة الرأمسال احمللي من خالل مرفق حتسني األحياء الفقرية  -باء    . . . . . .٧٢٢١-٧٠
.حتالف املدن ومدن بال أحياء فقرية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦٢٢-٧٣
.العمل مع املفوضية األوروبية -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٢٢
.استغالل األراضيوسائل العاملية لشبكة ال -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣٢٣-٧٨
.العمل مع القطاع اخلاص -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩٢٤-٨٤
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.إشراك اجملتمع املدين -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤٢٥-٩٠
.تعزيز االستجابة اإلنسانية املنسقة واإلعمار املستدام -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧٢٦-٩٥
.يزانيةاملسائل املالية واملتعلقة بامل -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢٢٧-٩٨

.تعبئة املوارد -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٢٧-٩٨
.غري املخصصة والتربعات املخصصةاملوازنة بني التربعات   -باء    . . . . . . .١٠١٢٨-١٠٠
. التربعات من امليزانية العادية -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢٢٩

.االستنتاجات والتوصيات -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦٢٩-١٠٣
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 مقدمة -أوال  
ــر   - ١ ــذا التقريـ ــدم هـ ــة   يقـ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــال بقـ ــؤرخ ٦١/٢٠٦ عمـ ــانون ٢٠ املـ  كـ

املوئـل  (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية   ”  بعنوان٢٠٠٦ديسمرب  /األول
ويركـز   .“) املوئـل  -األمم املتحدة   (وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       ) الثاين

 .ذ ذلك القرارالتقرير على التقدم احملرز يف تنفي
 

ــائج -ثانيا   ــدورة نت ــة ال ــشرين احلادي ــس والع ــامج إدارة جملل ــم برن  املتحــدة األم
 )املتحدة األمم موئل (البشرية للمستوطنات

ن جمللــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات  وكانــت الــدورة احلاديــة والعــشر  - ٢
ــشرية  ــل األمــم املتحــدة (الب ــازة ) موئ ــدة ممت تمــشيا مــع روح إصــالح األمــم   ف .مــن أوجــه عدي

 ممــا أدى إىل إعــداد جــدول أعمــال مركــز وحمكــم الــصياغة   ،املتحــدة، اتــسم عملــها بالتنــسيق 
عـزز بعـضها    يبني احلـوار واملناقـشات وجمموعـة مـن القـرارات            زيادة درجة الترابط     أفضى إىل و

واملؤسـسية   بعـض القـرارات الرئيـسية بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية            اجملموعةت هذه   وضّم .بعضا
اليت وضـعتها مؤسـسة     األولية  العمليات التجريبية   و ،)١(٢٠٠٨-٢٠١٣املتوسطة األجل للفترة    

والـيت متـنح مبوجبـها مبـالغ واجبـة الـسداد مـن           )٢(األمم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية        
املساكن املخصـصة لـذوي الـدخل املـنخفض والتنميـة احلـضرية، ومبـادئ توجيهيـة                 متويل  أجل  

، واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن سـبل احلـصول علـى       )٣(شأن الالمركزية وتدعيم الـسلطات احملليـة     ب
 .)٤(اخلدمات األساسية للجميع

 
 ٢٠١٣-٢٠٠٨املتوسطة األجل للفترة املؤسسية واخلطة االستراتيجية  - ألف 

 ٢٠١٣-٢٠٠٨املتوســطة األجــل للفتــرة    املؤســسية  ووضــعت اخلطــة االســتراتيجية    - ٣
ــار  يف ــالقرار  إطـ ــة تـــشاورية عمـــال بـ ــه  ٢٠/١٩عمليـ ــده جملـــس اإلدارة يف دورتـ  الـــذي اعتمـ

ــائج      .)٥(العـــشرين ــة علـــى النتـ ــز قائمـ ــة التركيـ ــة عاليـ ــع خطـ ــرار إىل وضـ ــذا القـ ــا هـ ــد دعـ وقـ
األمـم   ( برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     أثرحتسني   لتعبئة املوارد هبدف   واستراتيجية

__________ 
رفـق األول، الفـرع بـاء،       ، امل )A/62/8 (٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم           )١( 

 .٢١/٢القرار 
 .٢١/١٠املرجع نفسه، القرار  )٢( 
 .٢١/٣املرجع نفسه، القرار  )٣( 
 .٢١/٤املرجع نفسه، القرار  )٤( 
 .، املرفق األول، الفرع باء)A/60/8 (٨املرجع نفسه، الدورة الستون، امللحق رقم  )٥( 



A/62/219
 

6 07-45648 
 

 الغايــات وبلــوغ )٦(حلفــاز يف التنفيــذ املنــسق جلــدول أعمــال املوئــل  ودوره ا)املوئــل - املتحــدة
املتعلقة باملستوطنات البشرية يف األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق          

 .عليها دوليا

 ، يف الربنــامجاالتــساق والتــرابط حتقيــق : جمــاالت التركيــز الرئيــسية يف اخلطــةوتــشمل - ٤
؛ والرصــد واإلبــالغ علــى أســاس النتــائج؛ ووضــع والتــشغيليةني األنــشطة املعياريــة ســيما بــ وال

استراتيجية شاملة لتعبئة املوارد؛ وإدارة املعرفة؛ وتعزيـز الـشراكات، خـصوصا مـع املؤسـسات                
وتوحيد أنشطة التعاون التقين على املـستوى القطـري مـع           تعزيز  املالية الدولية واإلقليمية هبدف     

 .ثمارمواصلة االست

 حتقيـق التحـضر املـستدام الـذي تتيحـه مـدن ومنـاطق             هـو واهلدف الرئيسي مـن اخلطـة        - ٥
. البيئـة توفر للمواطنني ما يكفي من اخلدمات واألمـن وفـرص العمـل مـع احلـد مـن تأثريهـا يف                      

 ٢٠١٣ املساعدة على هتيئة الظروف الالزمة حبلول عـام          يفللخطة   الرؤية االستراتيجية تتمثل  و
للحـد  نمـو األحيـاء الفقـرية ومتهيـد الطريـق      ل وضع حـد  اجلهود الدولية والوطنية يف     لكي تنجح 

 . تراجع يف عدد سكان األحياء الفقريةوحتقيقالفقر احلضري من 

ــي     و - ٦ ــا يل ــة فيم ــسية للخط ــتراتيجية الرئي ــل العناصــر االس ــا،    :تتمث ــز فيه جمــاالت التركي
 املعزز لألنـشطة   املعياري والتشغيلي طار  اإل؛ و يقابلها من جماالت النتائج ومؤشرات اإلجناز      وما

؛ وإقامة الشراكات من أجل بنـاء قـدرات مـا قبـل االسـتثمار لتوسـيع نطـاق املبـادرات                     ةالقطري
  املتعلقــة١١ و ١٠ و ٩هــي بــثالث غايــات وتــرتبط هــذه العناصــر ارتباطــا وثيقــا   .التجريبيــة

 على التـوايل مـن اهلـدف        ةسني األحياء الفقري  تحب، و املياه واملرافق الصحية  ب و ،التنمية املستدامة ب
 .لفية لأل٧ اإلمنائي

عزز بعـضها   يوسريكز موئل األمم املتحدة يف تنفيذه للخطة على مخسة جماالت تركيز             - ٧
املناطق احلضرية، وإدارهتـا، وتـويل شـؤوهنا        ختطيط   و بعضا، وهي الدعوة والرصد والشراكات؛    

 سـليمة بيئيـا     بـىن حتتيـة   والسكن لصاحل الفقـراء؛ وتـوفري       وتوفري األراضي   على أساس املشاركة؛    
 بتعمـيم املنظـور      واعُتـرف  .وخدمات ميسورة التكلفة؛ وتعزيز نظم متويل املستوطنات البـشرية        

اجلنــساين وتنميــة الــشباب وبنــاء الــشراكات يف املــستوطنات البــشرية بوصــفها مواضــيع شــاملة 
 .لخطةعلى نطاق جماالت التركيز املواضيعية اخلمس ل

__________ 
 ١٩٩٦حزيــران / يونيــه١٦‐ ٣، اســطنبول، )املوئــل الثــاين(رية تقريـر مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــش  )٦( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )E.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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حتقيق اإلمتياز يف اإلدراة مـع التركيـز علـى االبتكـار            يتمثل يف   سادس  تركيز  جمال  مثة  و - ٨
 ، الرئيــسية الرصــد واإلبــالغ علــى أســاس النتــائج هناصــرعومــن ضــمن  .واإلصــالح املؤســسي

واهلــدف املتــوخى مــن هــذا اجملــال هــو تعزيــز إســهام موئــل األمــم   .ونظــام مــتني إلدارة املعرفــة
 .األمم املتحدة نطاق منظومة علىصالح عملية اإل املتحدة يف

ز للخطة الوسيلة الرئيسية اليت يعتزم موئل األمـم         وميثل اإلطار املعياري والتشغيلي املعزّ     - ٩
املتحدة استخدامها لتنسيق أنشطته املعيارية والتشغيلية على املستوى القطري من خالل اجلمـع            

إصـالح الـسياسات واملؤسـسات، وبنـاء القـدرات          عـم   ودبني أعمـال الـدعوة الـيت يـضطلع هبـا            
شاريع قابلـة لتمويـل   إعـداد مـ  مـا قبـل االسـتثمار مـن أجـل      ملرحلـة   كربنـامج  ،واملساعدة التقنية 

 . تنفيذ جدول أعمال املوئلهبدفاملصارف 

يدعو اإلطار املعياري والتشغيلي املعزز إىل توثيق عالقات العمل مع األفرقـة القطريـة           و - ١٠
لمــساعدة اإلمنائيــة ومــع املؤســسات األمــم املتحــدة للألمــم املتحــدة ضــمن عمليــة إطــار عــة التاب

املالية الدولية، مبا يف ذلك البنك الدويل واملصارف اإلمنائية اإلقليميـة واملؤسـسات املاليـة احملليـة                 
ويتمثـل اهلـدف الرئيـسي لإلطـار يف          .على املستوى القطري  ات املتابعة   من أجل حشد استثمار   

األحيـاء الفقـرية ضـمن االسـتراتيجيات اإلمنائيـة      أحـوال  دماج مسأليت الفقر يف احلضر وحتسني    إ
واهلـدف املتـوخى هـو توظيـف تلـك االسـتراتيجيات واملـوارد إىل                . امليزانية وخمصصاتالوطنية  

 جانب استثمارات رؤوس األموال الدولية واحمللية واملساعدة اإلمنائية الرمسية واجلهـود اجملتمعيـة            
 .ةاملستوطنات البشريب ذات الصلةلتحقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا 

الــيت  املــوارد واالتــصال تعبئــةومــن املكونــات الرئيــسية األخــرى للخطــة، اســتراتيجية    - ١١
 .ئة مصادر التمويل غري التقليدية وتعباحلالية وتوسيع قاعدة املاحنني هتدف إىل توطيد

ــذه ا  - ١٢ ــا هل ــم املتحــدة إىل      وحتقيق ــل األم ــة ملوئ ــديرة التنفيذي ــس اإلدارة امل ــا جمل ــة، دع لغاي
 بـشأن زيـادة حتـسني       ، منـها جلنـة املمـثلني الـدائمني        ،الدخول يف عملية حوار مـع عـدة أطـراف         

مــن أجــل مــم املتحــدة لأل  أخــرى تابعــةاالســتراتيجية بــإدراج اخليــارات الــيت اعتمــدهتا هيئــات 
ــرار  (علــى تــشجيع املــسامهات غــري املخصــصة  خــصوصا، توســيع قاعــدة املــاحنني والعمــل    الق

 .)٢، الفقرة ٢١/٢

، جيـري اختـاذ العديـد مـن      ٢٠٠٨ بـدء تنفيـذ اخلطـة يف عـام        املقرر  وعلى الرغم من أن      - ١٣
 .٢٠٠٧التدابري من أجل إعداد خطة عملة لتنفيذ اخلطة حبلول الربع األخري من عام 

الـدول األعـضاء    تتمثـل يف تـشجيع      أن اخلطـة     توصـية هامـة بـش      ٢١/٢ويتضمن القرار    - ١٤
أصـال  مـصممة   تابعة ملوئل األمم املتحدة ،       واسعةذات قاعدة    إنشاء أو تعزيز جلان وطنية       على
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 مـن اهليئـات      ذلـك  ، أو غـري   )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية       من أجل   
 .تشغيلي املعزز يف بلداهناري والالتشاركية من أجل تعزيز تنفيذ اإلطار املعيا

 
 تعزيز مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية -باء  

، أصدر األمني العام الطبعة املنقحة للمرفق اخلـاص مبؤسـسة           ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٠يف   - ١٥
 لنظــام املــايل والقواعــد املاليــة لألمــمامللحــق با )٧(األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات البــشرية

وقـام موئـل    . ودعا إىل إعداد اإلجراءات التـشغيلية واملبـادئ التوجيهيـة ذات الـصلة       ،)٨(املتحدة
لمبـادئ التوجيهيـة مث قـدمهما إىل    لبإعداد إطـار للـسياسات ومـشروع       بعد ذلك األمم املتحدة   
 .عند النظر يف سياساته العامةكي ينظر فيهما جملس إدارته 

ــس اإلدارة يف دورتــ   - ١٦ ــشرين  وأحــاط جمل ــة والع ــا ه احلادي ــق   علم ــة املنقحــة للمرف بالطبع
ــة إدراج العمــل     شروع اخلــاص باملؤســسة ومبــ   ــديرة التنفيذي ــة، وطلــب إىل امل ــادئ التوجيهي املب

ــل األويل   ــات التموي ــدهتا        بعملي ــة م ــرة أولي ــرييب لفت ــى أســاس جت ــك عل ــسداد، وذل الواجــب ال
 .سنوات أربع

ملتحــدة قــد مكــن مؤســسة األمــم املتحــدة    يكــون جملــس إدارة موئــل األمــم ا وبــذلك - ١٧
ــراض متواضــعة وهــو        ــات إق ــرة بعملي ــشرية مــن االضــطالع ألول م ــستوطنات الب ــل وامل للموئ

وتتـيح هـذه العمليـات أيـضا للموئـل الوسـائل الالزمـة              . نـشئت أصـال مـن أجلـه       الغرض الذي أُ  
 مصّممة لـتمكني    الستكمال أنشطته يف جمال السياسات والدعوة والتعاون التقين بأدوات مالية         

وتــساهم هــذه األدوات يف ســد ثغــرة  . الفقــراء مــن خــالل إتاحــة فــرص التمويــل الــسكين هلــم 
أساســية يف اجلهــود املبذولــة لتــوفري الــسكن بتكلفــة ميــسورة، حيــث اقتــصرت حــىت اآلن علــى  
 تيسري وصول الفقراء إىل البىن التحتية واخلـدمات األساسـية، وتـوفري مـواد البنـاء والتكنولوجيـا                 

ومن شأن استخدام هذه األدوات بـاالقتران مـع بـاقي الترتيبـات الـسياسية واملؤسـسية            . املناسبة
ملكافحــة الفقــر أن ميكــن الــدول األعــضاء واجملتمــع الــدويل أيــضا مــن حتقيــق مزيــد مــن النتــائج  

ــار امللموســة مــن خــالل   ــزواآلث  جهــود االئتمانــات الــصغرية القــصرية األجــل إىل جانــب    تعزي
 .طويل األجل املطلوب لتنمية البىن التحتية واألراضيالتمويل ال

وســيعمل موئــل األمــم املتحــدة علــى مــدى الــسنوات األربــع املقبلــة بــشكل وثيــق مــع   - ١٨
شركاء على الـصعيدين الـدويل والقطـري مـن أجـل توسـيع نطـاق رؤوس أمـوال التمويـل عـن                       

__________ 
 )٧( ST/SGB/2006/8. 
 )٨( ST/SGB/2003/7. 
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األمـوال باإلضـافة إىل رؤوس      طريق مؤسسات التمويل احمللية اليت ستقوم بدورها بإقراض هذه          
 .ألغراض متويل السكن امليسور التكلفة والبىن التحتية احلضريةُتضخ أموال خاصة إضافية 

وسيعمل موئل األمـم املتحـدة بالـشراكة مـع مؤسـسات ماليـة دوليـة وحمليـة مـن أجـل                       - ١٩
مــن ديــة وســيتاح النظــر جب. تــصميم عمليــات اإلقــراض واختبارهــا يف امليــدان وتوســيع نطاقهــا 

خــالل مــشاركة مؤســسات ماليــة دوليــة وإقليميــة، يف الــشركاء احمللــيني كمرشــحني ألغــراض   
مواصلة االستثمار على نطاق أوسع يف حال جناحهم يف استخدام العمليات التجريبيـة للتمويـل    

 . اليت وضعتها املؤسسةالواجب السداداألويل 

تـه احلاديـة والعـشرين ثالثـة قـرارات          واعتمد جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة يف دور            - ٢٠
حوافز الشراكة املستدامة بني القطاعني العام واخلـاص بغيـة          ”أخرى ذات صلة، أحدها معنون      

 “اجتــذاب اســتثمارات كــبرية مــن القطــاع اخلــاص يف جمــال إســكان ذوي الــدخل املــنخفض    
يــسور التكلفــة  القطــاع اخلــاص للمــشاركة يف تــوفري الــبىن التحتيــة واإلســكان امل  حبفــزويتعلــق 

آليـة ماليـة أفريقيـة ملنـع نـشوء األحيـاء الفقـرية        /ي؛ والثاين يتعلق بصندوق أفريقـ )٢١/٧القرار  (
ــة    ــرية القائم ــاء الفق ــرار (وحتــسني األحي ــرأة يف األرض   )٢١/٨الق ــوق امل ــث خيــص حق ؛ والثال

 ).٢١/٩القرار (وامللكية وسبل احلصول على التمويل 

املوئل بأن سوق اإلسـكان الرمسـي للقطـاع اخلـاص يف معظـم      جملس إدارة واعترافا من   - ٢١
ــة        ــسية تلبي ــصورة رئي ــستهدف ب ــة انتقــال ي ــصاداهتا مبرحل ــدان الــيت متــر اقت ــة والبل ــدان النامي البل

دعـــا فقـــد احتياجـــات الفئـــات العليـــا مـــن الطبقـــة الوســـطى والفئـــات ذات الـــدخل املرتفـــع، 
 يف تــوفري الــبىن التحتيــة واإلســكان  القطــاع اخلــاص للمــشاركةوحفــزاحلكومــات إىل تــشجيع 

 . احلوافز والسياسات والتشريعات التمكينيةعن طريقامليسور التكلفة، وخصوصا 

وعلى املستوى اإلقليمي، أحاط جملس اإلدارة علما باقتراح املـؤمتر الـوزاري األفريقـي               - ٢٢
يـة ماليـة أفريقيـة    آل/املعين باإلسكان والتنمية احلضرية القاضي بإنـشاء صـندوق أفريقـي خمـصص         

خمصصة للعمل املـشترك يف منـع نـشوء األحيـاء الفقـرية وترقيـة األحيـاء الفقـرية القائمـة، يتـوىل                       
إدارته موئل األمم املتحدة بالتعاون مع األمانة التنفيذية للمؤمتر، ودعـا املوئـل إىل تقـدمي الـدعم                  

وق أفريقــي ملنــع نــشوء لألمانــة التنفيذيــة للمــؤمتر يف إعــداد دراســة جــدوى بــشأن إنــشاء صــند 
 .األحياء الفقرية وترقية األحياء الفقرية القائمة

وال يــزال العــامل اليــوم يواجــه حتــديا ضــخما يف إعمــال حقــوق املــرأة يف جمــال األرض    - ٢٣
علــى تقــدمي مبــادئ توجيهيــة   ٢١/٩ركــز جملــس اإلدارة يف قــراره  وقــد . وامللكيــة واإلســكان

. رأة يف األرض وامللكيــة وســبل احلــصول علــى التمويــلجديــدة هتــدف إىل النــهوض حبقــوق املــ
وطلب جملس اإلدارة إىل املديرة التنفيذية أن تنهض، يف تنفيذها جلدول أعمـال املوئـل، بفـرص            
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أشـكال  وصول النساء ذوات الدخل املنخفض إىل التمويل، إما كأفراد أو يف تعاونيات، أو يف               
يذ الشامل جلـدول أعمـال املوئـل ويف احلـد مـن      بوصفها مسامهة رئيسية يف التنفمنظمة أخرى،  
كما حث احلكومات وشركائها اإلمنائيني على دعم اهليئات االئتمانيـة املعنيـة            . الفقر يف احلضر  

بسبل حصول املرأة على األرض، وتعاونيات اإلسكان وغريهـا مـن املنظمـات النـسائية، مبـا يف                  
واملـسكن ومتويـل املـسكن      علـى األرض    ذلك املنظمات الشعبية من أجل حتقيـق حـصول املـرأة            

 .وضمان احليازة
 

 قرارات مهمة أخرى اختذها جملس اإلدارة - جيم 
اعترف جـدول أعمـال املوئـل بـأن الـسلطات احملليـة تـشكل جهـات فاعلـة رئيـسية يف                       - ٢٤

، وخطــة التنفيــذ ملــؤمتر )٩( إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفيــةفرســأو. تنفيــذ جــدول األعمــال
، ونتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي     )١٠(“خطـة جوهانـسربغ للتنفيـذ   ”العاملي للتنمية املستدامة    القمة  
مزيـد مـن الـضوء علـى دور الـسلطات احملليـة ومـسامهتها يف بلـوغ                  عـن إلقـاء      )١١(٢٠٠٥لعام  

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
اديـة والعـشرين، القـرار      ، اختـذ جملـس اإلدارة، يف دورتـه احل         آنفـا وعلى حنو مـا لـوحظ        - ٢٥
ذي يـشكل   ، الـ  “يهية بشأن الالمركزية وتعزيز الـسلطات احملليـة       املبادئ التوج ” املعنون   ٢١/٣

حدثا بارزا يبشر حبلول عقد حافل باملشاورات املكثفة مع الدول األعضاء، والـسلطات احملليـة               
 .وهيئاهتا، وسائر شركاء جدول أعمال املوئل

على النحو املبني يف مرفـق      (الذي ترمي إليه املبادئ التوجيهية      ويكمن اهلدف الرئيسي     - ٢٦
التقرير املرحلي للمديرة التنفيذية عن التعاون مـع الـسلطات احملليـة وغريهـا مـن شـركاء املوئـل                    

)HSP/GC/21/2/Add.2 ((               ،يف دعم اإلصالح التـشريعي حيثمـا يكـون ذلـك ضـروريا ومالئمـا
واملؤسـسات مـن أجـل زيـادة تعزيـز الـسلطات احملليـة              والقيام بـدور حمفـز إلصـالح الـسياسات          

ومتكينــها مــن حتــسني إدارة الــشؤون احلــضرية يف ســياق بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا 
 .دوليا فيما يتصل باملستوطنات البشرية

__________ 
 .٥٥/٢انظر قرار اجلمعية العامة  )٩( 
ــة املـــ     )١٠(  ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــر مـ ــا،   تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــسطس / آب٢٦ستدامة، جوهانـ  ‐أغـ

، الفــصل األول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع ( ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار 

 .٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة  )١١( 
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 اجلوانـب الدميقراطيـة والدسـتورية واإلداريـة         ربزوتبني املبادئ التوجيهية املبادئ الـيت تـ        - ٢٧
احلكم والالمركزية احملليني، كما تقدم إطارا مرنا يأخـذ يف االعتبـار خمتلـف أشـكال الدولـة        يف  

 .وتقاليدها مبا يسّهل عملية التكيف الوطين
املبــادئ التوجيهيــة بــشأن الوصــول ” ذي الــصلة باملوضــوع املعنــون ٢١/٤ويف القــرار  - ٢٨

ألمـم املتحـدة بـأن الوصـول إىل         اعترف جملـس إدارة موئـل ا      ،  “إىل اخلدمات األساسية للجميع   
اخلدمات األساسية، من قبيل املياه والصرف الصحي، يشكل مسامهة حامسـة يف تنفيـذ جـدول                

وأيـد مـا اضـطلع      . أعمال املوئل، واحلد من الفقر بشكل عام، وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          
احـة فـرص االسـتفادة      به موئل األمم املتحدة من عمل أساسي يف صـوغ املبـادئ التوجيهيـة إلت              

من اخلدمات األساسية للجميع، وشجع علـى زيـادة تطويرهـا، كمـا أوصـى بـأن ينظـر اجمللـس                 
ــز اســتخدام         ــبيل تعزي ــع يف س ــية للجمي ــسألة اخلــدمات األساس ــاعي يف م ــصادي واالجتم االقت

 .املبادئ التوجيهية على نطاق هيئات األمم املتحدة
ــا مــن  و - ٢٩ ــل األمــ اعتراف ــراره  جملــس إدارة موئ ــون ٢١/٦م املتحــدة يف ق ــهوض ” املعن الن

بأن الشباب، الذين يشكلون نسبة عاليـة مـن سـكان العـامل، يتـأثرون بـصورة                 “ بشباب احلضر 
كــبرية مبــشاكل البطالــة والتنميــة احلــضرية غــري املــستدامة، فإنــه أهــاب باملــديرة التنفيذيــة ملوئــل  

ــسة ا    ــار مؤســ ــا يف إطــ ــندوقا خاصــ ــدة أن تنــــشئ صــ ــم املتحــ ــل  األمــ ــدة للموئــ ــم املتحــ ألمــ
لــشباب ســعيا إىل تنفيــذ البــشرية بغــرض تقــدمي الــدعم للمبــادرات الــيت يقودهــا ا واملــستوطنات
 .املوئل جدول أعمال

والحــظ جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة علــى النحــو الواجــب بــأن منــاطق القطــب   - ٣٠
ي سـكانا أصـليني   ؤوتـ الشمايل تشكل أحـد أكثـر الـنظم اإليكولوجيـة هـشاشة يف العـامل وأهنـا           

تنميـــة املـــستدامة يف املـــستوطنات البـــشرية يف منطقـــة ال” املعنـــون ٢١/٥ويف القـــرار . ضـــعفاء
لـس اإلدارة باملـديرة التنفيذيـة أن تعـزز التعـاون مـع برنـامج األمـم               ، أهاب جم  “القطب الشمايل 

ــة، وســائر هيئــات األمــم املتحــدة، وجملــس القطــب الــشمايل، وســائر الــ      شبكات املتحــدة للبيئ
ــة املــستدامة        ــز جــدول أعمــال املوئــل مــن أجــل التنمي ــة بالتعــاون القطــيب يف تعزي القائمــة املعني

 .للمستوطنات البشرية يف منطقة القطب الشمايل
 



A/62/219
 

12 07-45648 
 

 عمليتا التشاور على الصعيدين العاملي واإلقليمي - ثالثا 
 املنتدى احلضري العاملي - ألف 

 بوصـفه جهـازا استـشاريا للمـديرة         )١٢(ضري العـاملي  أنشأت اجلمعية العامة املنتدى احل     - ٣١
التنفيذية وحمفال يتيح لشركاء جدول أعمال املوئل االخنراط يف حوار مفتوح وتبـادل الـدروس               
املستخلصة مـن جتـارهبم يف التـصدي لـبعض املـشاكل االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة األكثـر                    

 .إحلاحا من بني املشاكل املتصلة بالتحضر
وُعقـدت الــدورة الثالثـة للمنتــدى احلـضري العــاملي يف فـانكوفر، كنــدا، يف الفتـرة مــن       - ٣٢
ــران٢٣ إىل ١٩ ــه / حزي ــى    ٢٠٠٦يوني ــو عل ــا يرب ــشاركة م ــات،  ١٠ ٠٠٠، مب ــل للحكوم  ممث

 املهنية، واألوساط األكادمييـة     رابطاتوالسلطات احمللية وهيئاهتا، ومؤسسات اجملتمع املدين، وال      
 يف العــامل حلقــة الوصــل األوىلليكــون مبثابــة املنتــدى قــد أنــشئ و. خلــاصوالبحثيــة، والقطــاع ا

ــادل املعــارف واخلــربات واحللــول املتعلقــة بتنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل وبلــوغ األهــداف      ل تب
اإلمنائية لأللفيـة املتـصلة باملـستوطنات البـشرية وغريهـا مـن األهـداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق                     

 .عليها دوليا
ت نتــائج الــدورة الثالثــة للمنتــدى أساســا ملوضــوع الــدورة احلاديــة والعــشرين    وشــكل - ٣٣

اإلجراءات احمللية للحد من الفقـر يف املنـاطق احلـضرية          : التحضر املستدام ”جمللس اإلدارة، وهو    
 .“مع التركيز على التمويل والتخطيط

ــد استرشــد  و - ٣٤ ــدى يف إ    ق ــها املنت ــيت متخــض عن ــسية ال ــسائل الرئي ــضا بامل عــداد اخلطــة  أي
ــرة    ــتراتيجية واملؤســـسية املتوســـطة املـــدى للفتـ ــسائل   و٢٠١٣-٢٠٠٨االسـ وفـــرت تلـــك املـ

ــدخالت ــةمـ ــع أن .  فنيـ ــة   والواقـ ــة للخطـ ــز الفنيـ ــاالت التركيـ ــيجمـ ــد   -  وهـ ــدعوة والرصـ الـ
والشراكات؛ والتخطيط واإلدارة واحلكم احلـضري علـى حنـو تـشاركي؛ واألراضـي والـسكن                

ألساســية واخلــدمات الــسليمة وامليــّسرة بيئيــا؛ وتعزيــز الــنظم املاليــة  لــصاحل الفقــراء؛ واهلياكــل ا
 ترمي يف جانـب منـها إىل االسـتجابة بـشكل عملـي للمـسائل الناشـئة                  - للمستوطنات البشرية 

 .أعمالعن الدورة الثالثة للمنتدى وتلبية ندائه الداعي إىل ترمجة األفكار إىل 

__________ 
تعزيز واليـة ومركـز     ” املعنون   ٢٠٠١رب  ديسم/ كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/٢٠٦انظر قرار اجلمعية العامة      )١٢( 

، “)املوئــل(جلنــة املــستوطنات البــشرية، ومركــز ودور ووظيفــة مركــز األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية 
 .٣ باء، الفقرة -زء أوال اجل
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ة للمنتـدى، الـيت سـتعقد يف مدينـة نـاجنينغ،            وستستضيف حكومة الصني الدورة الرابعـ      - ٣٥
وســيكون موضــوع الــدورة هــو    . ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين األول١٧ إىل ١٣يف الفتــرة مــن  

 .“اسقنتالتحضر امل”
يف تـاريخ هـذه الكوكـب،       نقطـة حتـول      مبثابـة  الـسنة احلاليـة      توقـع أن تكـون    ويف ضوء    - ٣٦
 عليــه الطــابع الريفــي إىل ســكن ستــشهد حتــوال يف منــط الــسكن البــشري الــذي كــان يغلــب  إذ

يغلب عليه الطابع احلضري، سريكز املنتدى من بني ما سريكز عليه مـن جمـاالت رئيـسية علـى                   
 االجتمـــاعيني، الوئـــامالـــسبل والوســـائل الكفيلـــة بإجيـــاد تـــوازن بـــني التحـــضر واإلنـــصاف و  

 .واالستدامة البيئية
 املعـزز املنـوط مبوئـل األمـم         حلفـاز ر ا وبدءا بالدورة الرابعـة للمنتـدى، ومتـشيا مـع الـدو            - ٣٧

املتحــدة علــى حنــو مــا دعــت إليــه اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة املــدى، سيــسعى     
املنتدى إىل بلوغ هدف رئيسي يتجلى يف تقيـيم مـا أحـرزه شـركاء جـدول أعمـال املوئـل مـن                  

 . التحضر املستدامتقدم وما استخلصوه من دروس يف سبيل حتقيق اهلدف الرئيسي املتمثل يف
 

 املؤمترات الوزارية بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية - باء 
عقد موئل األمم املتحدة، بالشراكة مع حكومة اهلند عرب وزارة اإلسـكان والتخفيـف               - ٣٨

احملـيط اهلـادئ بـشأن اإلسـكان         - من حدة الفقر احلضري، املؤمتر الوزاري األول ملنطقـة آسـيا          
 بلـدا،   ٣٧وشارك يف املـؤمتر     . ٢٠٠٦ديسمرب  / يف نيودهلي، يف كانون األول     والتنمية احلضرية، 

ومنظمات إقليمية، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وسـائر منظمـات                  
 .األمم املتحدة

واعتمد املؤمتر إعـالن دهلـي، الـذي يتـيح لبلـدان املنطقـة رؤيـة جديـدة إلدارة التحـضر                - ٣٩
حلفـاظ علـى النمـو االقتـصادي والقـضاء علـى أوجـه عـدم املـساواة، وكـذلك إطـارا                      السريع وا 

وسـيوفر اإلطـار أساسـا تـستند        . معززا لتنفيذ التحضر املستدام يف منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ            
ــي ويف         ــدي واحمللـ ــوطين والبلـ ــستويات الـ ــى املـ ــاهتا علـ ــر يف سياسـ ــادة النظـ ــدان إلعـ ــه البلـ إليـ

نفيــذ جــدول أعمــال املوئــل وبلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة املتــصلة  اســتراتيجياهتا اخلاصــة بت
 .باملستوطنات البشرية

ووافق املؤمتر على التحول إىل هيئة تشاورية دائمة هتدف إىل تعزيز اإلسـكان املـستدام               - ٤٠
 .والتنمية احلضرية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

اإلســكان والتنميــة احلــضرية القيــام بــدوره  ين باملعــوواصــل املــؤمتر الــوزاري األفريقــي   - ٤١
وعقـدت  . كآلية للدعوة والتشاور تسّخرها احلكومات األفريقيـة لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل              
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وعلـى حنـو    . ٢٠٠٦سـبتمرب   /دورة خاصة يف نريويب خالل مؤمتر قمة املدن األفريقيـة يف أيلـول            
لـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة القـرار           أشري إليه أعاله، أعطت هذه الدورة الزخم الختـاذ جم          ما
 .آلية متويل منع نشوء األحياء الفقرية وحتسني القائم منها/ بشأن صندوق أفريقيا٢١/٨
وقطــع موئــل األمــم املتحــدة واملــؤمتر الــوزاري األفريقــي بــشأن اإلســكان والتنميــة           - ٤٢

، ومنظمـة املـدن املتحـدة       احلضرية، بالتعاون مع االحتـاد األفريقـي، ومـع شـراكة التنميـة البلديـة              
اجلهــود املبذولــة يف ســبيل تــسهيل نــشر  مبــؤازرة واحلكومــات احملليــة يف أفريقيــا، أيــضا التزامــا  

ها يف أفريقيـا، بعـد أن       مواءمتـ  و “املبادئ التوجيهية بشأن الالمركزية وتعزيز السلطات احملليـة       ”
من املقرر عقد أول مـؤمتر      و. ٢١/٣وافق عليها جملس إدارة موئل األمم املتحدة مبوجب قراره          

 .٢٠٠٧إقليمي بشأن هذا املوضوع يف أواخر عام 
 

 جلنة التنمية املستدامة - جيم 
ــة املــستدامة التابعــة إلدارة       - ٤٣ عمــل موئــل األمــم املتحــدة بــشكل وثيــق مــع شــعبة التنمي

يف تنظـيم   الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة ومـع سـائر اهليئـات                 
. ٢٠٠٧مـايو   /أبريـل وأيـار   /الدورة اخلامسة عشرة للجنة التنمية املستدامة، املعقـودة يف نيـسان          

وعرض موئل األمم املتحدة الدروس املستخلـصة مـن أفـضل املمارسـات وقـدم إسـهامات فنيـة          
 .بشأن قضايا الطاقة من أجل تنمية حضرية مستدامة؛ وتلوث اهلواء يف املدن؛ وتغري املناخ

وجرى التركيز بشكل رئيسي على ضـرورة تـسليط الـضوء علـى وصـول الفقـراء مـن                    - ٤٤
بالكهربـاء   األحيـاء الفقـرية    داملناطق احلضرية واملتامخة هلا إىل الطاقة، وعلـى التوصـية بـربامج ملـ             

على نطاق واسع، وتعزيز تطبيقات الطاقة اجلديدة واملتجددة من أجل حتـسني فـرص الوصـول                
 .ساسية من قبيل املياه والصرف الصحي والكهرباء ووقود الطبخإىل اخلدمات األ

وركزت األحداث اليت نظمها موئل األمم املتحدة على اخليارات الفعالـة يف اسـتهالك         - ٤٥
الطاقة وخيارات استخدام الطاقة املتجددة من أجل حتسني تقدمي خـدمات ميـّسرة وموثوقـة يف               

وقــام موئــل . ين يعيــشون يف املــستوطنات احلــضريةجمــال امليــاه والــصرف الــصحي للفقــراء الــذ 
األمم املتحـدة أيـضا باسـتعراض املعـارف احلاليـة وحتديـد الثغـرات الـيت تعتـري تقـدمي خـدمات                   

ــاه والــصرف الــصحي  ــاه والــصرف     . املي ــا للمي ــادرة منطقــة حبــرية فيكتوري وقــدم االجتمــاع مب
للطاقـة املتجـددة    به  ميكن  الذي  ملدى  االصحي بوصفها تشكل دراسة حالة إفرادية بشأن تقييم         

 .أن حتسن الوصول إىل اخلدمات العامة األساسية مبا يعود بالنفع على الفقراء
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ــا         - دال  ــم املتحــدة وبراجمه ــن صــناديق األم ــا م ــة وغريه ــع اللجــان اإلقليمي ــاون م التع
 ووكاالهتا املتخصصة

أللفيـة واالسـتدامة    األهـداف اإلمنائيـة ل    : ٢٠٠٧-٢٠٠٦قدم تقرير حالـة مـدن العـامل          - ٤٦
ــشكيل جــدول أعمــال   ٣٠ -احلــضرية  ــة عــن     )١٣( ســنة مــن ت ــة جتريبي ــرة، أدل ــل، ألول م املوئ

ــاطق احلــضرية    ــشارمها يف املن ــائج    .مــستوى الفقــر واحلرمــان ومــدى انت ــر عــدة نت ــرز التقري وأب
 مـن سـوء التغذيـة وسـوء احلالـة           املنـاطق احلـضرية   جديدة، منها أن من املـرجح أن يعـاين فقـراء            

وكــشف التقريــر عــالوة علــى  .لــصحية واملــرض، شــأهنم يف ذلــك شــأن نظــرائهم يف األريــافا
ورغـم االختالفـات     .األحياء الفقـرية  تكوين  ذلك أن معدل النمو احلضري يعادل تقريبا معدل         

اإلقليمية، فإن هذه التوجهات تعـين أن األغلبيـة الـساحقة مـن األشـخاص املهـاجرين إىل املـدن                  
 .املناطق احلضريةفقراء الصفوف إىل ا ينضمون أو املولودين فيه

وتوفر هذه النتائج وغريها دليال قاطعـا علـى أن بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا                     - ٤٧
 . التحضردوليا سيعتمد إىل حد كبري على قدرة الدول األعضاء على إدارة عملية

 دول األعضاء على تطـوير نظـم      ويركز التعاون مع اللجان اإلقليمية على تعزيز قدرة ال         - ٤٨
ويــنظم موئــل  . احلــضريةواملــسائل مــصممة جلمــع وحتليــل البيانــات املتعلقــة باالجتاهــات  رصــد

 مكتبـا إحـصائيا وطنيـا بتعـاون         ٨٠مـن   ألكثـر   األمم املتحدة حاليا برامج تدريب دون إقليميـة         
ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب و    ــة االقتــصادية وثيــق مــع اللجن اللجن

 .واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألفريقيا كل يف منطقتها

 يف أن ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومتثلــت مالحظــة رئيــسية أخــرى لتقريــر حالــة مــدن العــامل         - ٤٩
التحليالت اإلحصائية السائدة على صعيد املدينة متيل إىل حجب املدى احلقيقي النتشار الفقـر              

ان يف املنـاطق احلـضرية، وذلـك بـسبب مجلـة أمـور، منـها االفتـراض اخلـاطئ بـأن فقـراء              واحلرم
احلضر يستطيعون، حبكم قـرهبم مـن اهلياكـل األساسـية واخلـدمات احلـضرية، الوصـول بـشكل                   

 .أفضل من فقراء األرياف إىل اهلياكل واخلدمات األساسية

عـــاون مـــع اللجنـــة االقتـــصادية ودفعـــت هـــذه املالحظـــة مبوئـــل األمـــم املتحـــدة إىل الت - ٥٠
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب            

ــى    ــلوضــع مؤشــرات حــضرية عل ــى  فرعــي للصعيد الال ــادرة عل ــة ق ــضل  مدين  إعطــاء شــكل أف
يقـدم  و .مـن الفقـر    احلد   باستراتيجياتسياسات العامة على صعيد األقطار واملدن فيما يتعلق         لل

ــة        ــسلطات رفيعــة املــستوى لإلســكان والتنمي ــوزراء وال ــة لتجمــع ال ــة التنفيذي ــل للجن دعــم مماث
__________ 

 .E.06.III.Q.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١٣( 
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ــة  ــشأن إدارة األراضــي     احلــضرية يف أمريكــا الالتيني ومنطقــة البحــر الكــارييب إلجــراء حبــوث ب
 .والسكن االجتماعي اهلدف منها توجيه املناقشات يف االجتماع السنوي لتجمع الوزراء

أول تقريـر عـن حالـة املـدن األفريقيـة           إعـداد   ويقود موئـل األمـم املتحـدة أيـضا عمليـة             - ٥١
وسـيربز التقريـر بعـض املـسائل احلـضرية           . مدينـة أفريقيـة    ٥٠ مـا ال يقـل عـن      سريد فيه وصـف     

ــي والتنميــة           ــصادي األفريق ــو االقت ــدن يف النم ــا دور امل ــا فيه ــة، مب ــؤثر يف املنطق ــيت ت احلامســة ال
 مبـا فيهـا النقـل احلـضري         ، واجتاهات الفقر يف املنـاطق احلـضرية واالسـتدامة البيئيـة           االجتماعية؛

والطاقة؛ والظروف السكنية، واألحياء الفقـرية، وأسـواق األراضـي وضـمان احليـازة العقاريـة،                
وســُيعد التقريــر بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة واللجنــة  .وإدارة الــشؤون احلــضرية

 . ألفريقيا والبنك الدويل ومنظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية يف أفريقيااالقتصادية

يف الـدورة الرابعـة للمنتـدى       سيـصدر   واهلدف من تقريـر حالـة املـدن األفريقيـة، الـذي              - ٥٢
احلـــضري العـــاملي، الـــيت ســـتعقد، حـــسبما ســـبق ذكـــره، يف نـــاجنني، الـــصني، يف تـــشرين          

للجهـود اجلاريـة مـن جانـب موئـل األمـم املتحـدة              علومات  إتاحة امل ، هو   ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
يف وضع سياسات تنمية سكنية وحضرية هتـدف         )١٤( بلدا أفريقيا  ١٤وشركاء آخرين ملساعدة    

إىل حتسني الظروف السكنية والوصول إىل ضمان احليازة العقارية واخلدمات األساسية لفقـراء             
إلصـالحات املؤسـسية الراميـة إىل مراجعـة         وتنطوي هـذه اجلهـود علـى فهـم ا          .املناطق احلضرية 

 . السكنتوفريالتخطيط احلضري والبالية املتعلقة بقانونية العايري املطر واأل

جلهـود الـيت تبـذهلا اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا            إىل ا ويقدم موئل األمـم املتحـدة الـدعم          - ٥٣
 .إلنشاء مرصد إقليمي حلقوق املرأة

ألمم املتحدة تعاونه مع اللجنة االقتصادية ألوروبا مـن خـالل          ويف أوروبا، عزز موئل ا     - ٥٤
ومن النقـاط الرئيـسية الـيت يركـز عليهـا هـذا التعـاون                .جلنتها املعنية باإلسكان وإدارة األراضي    

اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا صــكوك أنــشطة تــشغيلية علــى الــصعيد القطــري متاشــيا مــع إعــداد 
 . الوطنيةاملتعلقة باإلسكان وخصائص اإلسكان

ــدم اخلــدمات          - ٥٥ ــذي يق ــم املتحــدة يف وارســو، ال ــل األم ــب موئ ــشاء مكت ــر إن ــى إث وعل
فربايــر /يف شــباطنــشئت أُاالستــشارية واملــساعدة التقنيــة لبلــدان منطقــة جنــوب شــرق أوروبــا، 

 هيئة استشارية رفيعة املستوى معنية باملسائل املتعلقة بالربامج والسياسات ومكونة مـن             ٢٠٠٧
 . حكوميني معنيني باإلسكان واملستوطنات البشرية يف املنطقةمسؤولني

__________ 
ــا فاســو وبورونــدي وتــش    )١٤(  ــنن وبوركين ــدا وب ــدا    فيهــا أوغن ــا وروان ــا املتحــدة وجنــوب أفريقي ــة ترتاني اد ومجهوري

 .والسنغال والسودان وكينيا وليسوتو ومصر ومالوي
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وقام موئل األمم املتحدة وميثاق حتقيق االستقرار جلنوب شرق أوروبـا أيـضا، بتعـاون               - ٥٦
ــة احلــضرية           ــة للتنمي ــدرات اإلقليمي ــز الق ــامج تعزي ــإطالق برن ــة، ب ــات املنطق ــع حكوم ــق م وثي

مي هو تعزيـز املـشاورات بـني احلكومـات املركزيـة      واهلدف من هذا الربنامج اإلقلي .واإلسكان
تعزيـز  وحتسني أطر السياسات واالستراتيجيات للقطاع؛       :واحمللية وشركائها يف اجملاالت التالية    

التخطيط، ومراقبة التنميـة وقـدرة اإلدارة احلـضرية؛ وتعزيـز أسـس الـدخل احلـضري وقـدرات                    
 .ولة لدى املصارفاالستثمار؛ وحتسني القدرة على صياغة مشاريع مقب

ويف اجلبهــة املــشتركة بــني الوكــاالت، يــشارك موئــل األمــم املتحــدة يف تنــسيق آليــات  - ٥٧
، يف سياق عمل اللجنة رفيعـة املـستوى   ٢٠٠٧مارس / آذار٦ونظم يف  .منظومة األمم املتحدة  

شة  التوسـع احلـضري أوصـى بفـتح مناقـ          بشأناملعنية بالربامج، اجتماعا مشتركا بني الوكاالت       
 يف دورة مقبلـة  “اوفرصـه التحـضر  حتـديات  ” أو ”الفقر يف املناطق احلضرية  ”مواضيعية حول   

جمللس الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، وذلـك لـضمان اسـتجابة               
استراتيجية متسقة من جانب منظومة األمـم املتحـدة ملواجهـة التحـديات املتعـددة األوجـه الـيت                  

 األمـم   منظماتواتفق االجتماع أيضا على ترتيبات لتعاون        . السريع ياحلضرالتحول  ها  فرضي
املتحدة بشأن عمل السياسات التحليلية ولتحديدها لفـرص تعزيـز بـرامج عمـل مـشتركة لبنـاء                  

ي علـى   إضـفاء الطـابع احمللـ     ”القدرات من أجل احلد من الفقر يف املناطق احلضرية، مبا يف ذلك             
 .“ئية لأللفيةاألهداف اإلمنا

 
 مؤمتر القمة للمدن األفريقية - هاء 

، ٢٠٠٦سـبتمرب   /ركز مؤمتر القمـة للمـدن األفريقيـة، الـذي عقـد يف نـريويب يف أيلـول                  - ٥٨
بنــاء ائتالفــات حمليــة لتنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف احلكومــات احملليــة    ”علــى موضــوع 

الوطنية وغريهـم مـن الـشركاء يف جـدول أعمـال            واستغل ممثلو احلكومات احمللية و     .“األفريقية
 .املوئل هذه الفرصة اليت وفرها مؤمتر القمة لتقييم حالة تنفيذ سياسات الالمركزية يف أفريقيا

ويف إطار احلوار الثالثي األطراف الـذي يـسره موئـل األمـم املتحـدة، تبـادل أصـحاب                    - ٥٩
ــدوا ا    ــستقبلية وأك ــشأن التحــديات امل ــصلحة اآلراء ب ــوغ    امل ــيلة لبل ــة كوس ــزامهم بالالمركزي لت

وشددوا على استعدادهم لـدعم املـؤمتر       . األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باملستوطنات البشرية     
الوزاري األفريقي املعـين باإلسـكان والتنميـة احلـضرية والـشبكات القائمـة للـسلطات احملليـة يف             

وتعهـدوا أيـضا مبواصـلة       .احملليـة يف أفريقيـا    املنطقة، مبا فيها منظمـة املـدن املتحـدة واحلكومـات            
ــال ذ     ــة كمجـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــة األهـ ــة ملعاجلـ ــسلطات احملليـ ــدرات الـ ــز قـ ــة يتعزيـ  أولويـ

 .الدويل للتعاون
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 احتفاالت اليوم العاملي للموئل - واو 
أكتوبر من كل عام يوما عامليـا       / األمم املتحدة أول يوم اثنني من تشرين األول        حددت - ٦٠
 .فرصة للتفكري يف الطريقة اليت نـدير هبـا مـدننا يف األلفيـة اجلديـدة               املناسبة   هوفر هذ تو .موئللل

أكتـوبر  / تـشرين األول ٢ بلدة ومدينة عرب العـامل ختليـدها لليـوم يف       ١٠٠من  أكثر  وقد ركزت   
 يف  ٢٠٠٦وانطلقت االحتفـاالت الرئيـسية لعـام         .“املدن، قبلة اآلمال  ” موضوع   على ٢٠٠٦

ــام خــاص يف كازاخــستان، االحتــاد الروســي، بعــد       ــا، وبلغــت ذروهتــا حبفــل اختت ــل، إيطالي ناب
وكان أبرز املناسبات تقدمي مؤسسة البناء واإلسكان االجتمـاعي جلـائزة شـهادة املوئـل                .يومني

 . وجائزة املوئل العاملية٢٠٠٦الشرفية لعام 

 أيـــضا وســـتقام . يف الهـــاي٢٠٠٧ االحتفـــال بـــاليوم العـــاملي للموئـــل لعـــام  وســـيتم - ٦١
 تـشرين   ١وسـيكون موضـوع اليـوم، الـذي يقـع يف             .احتفاالت كربى يف مونتريي، املكـسيك     

 املوضـوع بغيـة زيـادة    قد اخـتري و .“ةمنة هي مدينة عادلاآلدينة امل”، هو  ٢٠٠٧أكتوبر  /األول
ملتزايدة اليت هتدد السالمة احلـضرية والعدالـة االجتماعيـة،          الوعي وتشجيع التفكري يف األخطار ا     

خاصة اجلرمية والعنف يف املناطق احلضرية، واإلخالء القسري وعدم أمن حيازة العقـار، فـضال               
 .عن الكوارث الطبيعية والنامجة عن النشاط البشري

ــامل مـــن     - ٦٢ ــة الـــسالمة يف مـــدن العـ ــؤمتر دويل بـــشأن حالـ ــيعقد مـ ين  تـــشر٥ إىل ١وسـ
ــوبر /األول ــونتريي   ٢٠٠٧أكتـ ــدى مـ ــن منتـ ــزء مـ ــسيك، كجـ ــونتريي، املكـ ــات يف مـ  . للثقافـ

وستشهد االحتفاالت يف كل مـن الهـاي ومـونتريي انطـالق التقريـر العـاملي عـن املـستوطنات                    
 .“تعزيز السالمة واألمن يف املناطق احلضرية ” وموضوعه)١٥(٢٠٠٧البشرية لعام 

 
 الية الدولية واإلقليمية والشركاء اآلخرينالعمل مع املؤسسات امل -رابعا  

 مبـا فيهـا البنـك       ،ما برح موئل األمم املتحدة يعمق تعاونه مع املؤسسات املالية الدولية           - ٦٣
الدويل، ومصارف التنمية اإلقليمية، واملفوضية األوروبية، وذلك لـدعم التنفيـذ املنـسق جلـدول         

 .املوئل أعمال
 

العمــل مــع مــصريف التنميــة    :  امليــاه واملرافــق الــصحية  متابعــة االســتثمارات يف  -ألف  
 واألفريقي اآلسيوي

مــا بــرح موئــل األمــم املتحــدة يــضطلع بــدور ريــادي يف دمــج املــساعدة التقنيــة لبنــاء     - ٦٤
القدرة مع التمويل احمللـي والـدويل لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا الـدول األعـضاء يف سـبيل حتقيـق                         

__________ 
 .Earthscan; 2007لندن،  )١٥( 
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وُيَنفّـذ  . ألهداف اإلمنائية لأللفية، املتعلق باملياه واملرافـق الـصحية        ، من ا  ٧ من اهلدف    ١٠الغاية  
هذا النهج حاليـا بالـشراكة مـع مـصرف التنميـة األفريقـي ومـصرف التنميـة اآلسـيوي، وذلـك                      

 بلـدا يف أفريقيـا وآسـيا، والـصندوق االسـتئماين للميـاه              ١٩بدعم من اجلهات املاحنة الثنائيـة يف        
 مـع  ٢٠٠٦ع يف عـام  االتفـاق الـذي سـبق اإلبـالغ عنـه، املوقّـ       ضافة إىل وباإل. واملرافق الصحية 

صندوق التنمية األفريقي لدعم االستثمارات السريعة يف أعمـال امليـاه واملرافـق الـصحية لـصاحل                
 مليـون دوالر، سـيجري توسـيع ملـذكرة          ٥٤٠الفقراء، واملراعية لالعتبارات اجلنسانية والبالغـة       

ق التنمية اآلسيوي مببلغ بليون دوالر آخر، مع التركيـز الـشديد علـى              التفاهم املوقعة مع صندو   
وسُيربط هذا أيضا بربنامج متويل املياه التابع ملصرف التنميـة اآلسـيوي، الـذي              . املرافق الصحية 

املـشمولتان فعـال مبوجـب تركيـز األعمـال احلـايل            (اهلنـد وفييـت نـام       : يشمل مخسة بلدان، هي   
املقـرر اعتبارهـا    (،  وباكـستان، وإندونيـسيا، والفلـبني     )  للمدن اآلسـيوية   على برنامج توفري املياه   

 ).بلدانا حمتملة بالنسبة لتوسيع برنامج املياه من أجل املدن اآلسيوية
ــشروع يف   - ٦٥ ــر ال ــل هاشــيموتو  ”وإث ــة عم ، A/C.2/61/4(، “خالصــة لإلجــراءات : خط

ب األمني العـام مـن موئـل األمـم     ، طل٢٠٠٦مارس /، يف مدينة املكسيك يف آذار  )املرفق األول 
. املتحدة أن يكون رائدا يف تنفيذ املبـادرة املتعلقـة بـشراكات اجلهـات املُـشغِّلة إلمـدادات امليـاه                  

ــشاء        ــذلك، شــرع موئــل األمــم املتحــدة يف عــدد مــن األنــشطة، مبــا فيهــا دعــم إن واســتجابة ل
تينيـة وأفريقيـا وآسـيا والـدول        شراكات إقليمية للجهات املشغلة إلمدادات املياه يف أمريكـا الال         

ــيني واملــاليني    ــشركاء الفن ــد عــدد مــن ال ــة، وحتدي ــشراكات   . العربي كمــا أُنــشئ مركــز عــاملي ل
وباإلضـافة إىل هـذا، وضـع موئـل األمـم املتحــدة      . اجلهـات املـشغلة إلمـدادات امليـاه يف مكاتبـه     

امليـاه كـي ُيـشرع    إطار عمل من أجل التحالف العـاملي لـشراكات اجلهـات املـشغلة إلمـدادات        
ــن         ــرة م ــده يف ســتوكهومل يف الفت ــرر عق ــاه املق ــاملي للمي ــا يف األســبوع الع ــه رمسي  حــىت ١٢في

، مـــن قبـــل صـــاحب الـــسمو امللكـــي فيلـــيم ألكـــسندر اهلولنـــدي،  ٢٠٠٧أغـــسطس /آب ١٨
 .أورانج، ورئيس اجمللس االستشاري التابع لألمني العام واملعين باملياه واملرافق الصحية أمري
وبرنامج توفري املياه للمدن األفريقية هو أول مبادرة شاملة لـدعم البلـدان األفريقيـة يف                 - ٦٦

ــنظم       ــاه والـ ــوارد امليـ ــة مـ ــضرية ومحايـ ــاطق احلـ ــدة يف املنـ ــصحاح املتزايـ ــاه والتـ ــة امليـ إدارة أزمـ
وتــشترك . اإليكولوجيــة املائيــة املهــددة يف القــارة، مــن ازديــاد حجــم التلــوث الــربي مــن املــدن

وقـد أُجنـزت عمليـات مرحلـة البـدء يف املـشروع       . )١٦( بلدا يف هذا الربنـامج    ١٤مدن من   حاليا  
__________ 

، وياونـدي، ودواال  )إثيوبيـا (، وأديـس أبابـا، وهـرر وديـر داوا     )غانـا (، وأكرا )كوت ديفوار(وهي أبيدجان    )١٦( 
، وكيغـايل   )زامبيا(، ولوساكا   )كينيا(، ونريويب   )أوغندا(، وكمباال   )امبيقموز(، ومابوتو   )الكامريون(وإيديا  

 ترتانيـا   ةمجهوريـ (، ودار الـسالم     )بوركينا فاسو (، وأواغادوغو   )مايل(، وباماكو   )نيجرييا(، وجوس   )رواندا(
 ).السنغال(، وداكار )املتحدة
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. ، وتنفيـذه جـار اآلن يف عـدد مـن البلـدان         ٢٠٠٥-٢٠٠٤وصياغته الذي ُبدئ فيـه يف الفتـرة         
وفــضال عــن الــشراكة االســتراتيجية مــع مــصرف التنميــة اإلفريقــي، الــذي ســُيقدم مــن خاللــه    

مليـون دوالر    ٢١٧ع موئل األمم املتحدة منحا تبلغ قيمتـها حـوايل           صندوق التنمية األفريقي م   
 )WATSAN (خالل السنوات اخلمس التالية، هناك ترتيب مماثل مت وضـعه مـع برنـامج واتـسان       

 مليـون دوالر مـن أجـل اإلجـراءات الـيت            ٦٠التابع للبنك الدويل يف إثيوبيـا حيـث ُرصـد مبلـغ             
 .تستهدف الفقراء احلضر

نــامج تــوفري امليــاه للمــدن اآلســيوية مبــادرة تعاونيــة بــني موئــل األمــم املتحــدة  وميثــل بر - ٦٧
ويعـاجل هـذا الربنـامج مـسائل إدارة امليـاه احلـضرية لـصاحل الفقـراء،                 . ومصرف التنمية اآلسيوي  

وإدارة الطلب على املياه احلـضرية، والتـصحاح البيئـي احلـضري املتكامـل، وتوليـد الـدخل مـن           
. من خالل خـدمات امليـاه واملرافـق الـصحية املـستندة إىل اجملتمعـات احملليـة           أجل الفقراء احلضر    

 ويشترك هذا الربنامج حاليا يف توفري املياه واملرافق الصحية للفقراء يف الصني واهلنـد ومجهوريـة               
.  مليـون دوالر ٢٨٠الو الدميقراطية الـشعبية ونيبـال، وذلـك باسـتثمارات يزيـد جمموعهـا عـن             

 بالعديـد مـن املبـادرات مـن أجـل حتـسني امليـاه واملرافـق الـصحية مـن خـالل            ُيـضطلع اآلن   كما
شراكات استراتيجية مع مصرف التنمية اآلسيوي، وخمتلف احلكومـات الوطنيـة علـى مـستوى               
الواليات واملدن، والوكـاالت الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة                  

 .وما إىل ذلك والدولية،
 مـن  ٧  مـن اهلـدف  ١٠وقد شرع موئل األمم املتحدة يف مبادرة شاملة لتحقيق الغايـة        - ٦٨

ــة وذلــك يف النظــام       ــسنوات األربــع أو اخلمــس التالي ــرة ال ــة خــالل فت ــة لأللفي األهــداف اإلمنائي
 اإليكولوجي العابر للحدود يف منطقة حبرية فيكتوريا، وتشترك فيهـا كينيـا وأوغنـدا ومجهوريـة        

وهذه املبادرة تعبئ االستثمارات لدعم إدارة امليـاه واملرافـق الـصحية والنفايـات              . دةترتانيا املتح 
 مركزا حضريا ثانويا، تـؤثر يف أحـوال معيـشة           ١٥الصلبة لصاحل الفقراء واهلياكل األساسية يف       

كمـا تـسعى إىل احلـد مـن األثـر البيئـي املترتـب علـى                 .  نسمة وصحتهم وتغذيتـهم    ٥٩٥ ٠٠٠
وتعتمــد هــذه املبــادرة هنجــا تــدرجييا عــن طريــق تقــسيم    . رية فيكتوريــاالتحــضر يف حــوض حبــ 

وهذا سـيتيح االضـطالع بـإجراءات       . االستثمارات إىل إجراءات فورية وإجراءات طويلة األمد      
سريعة األثر لتحسني توفري املياه واملرافق الصحية يف ذات الوقـت الـذي يـتم فيـه التخطـيط مـن         

ومتثل هذه املبادرة منوذجا جديدا قابال للمحاكاة مـن أجـل           . أجل االستثمارات الطويلة األجل   
 .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف املراكز احلضرية الصغرية

وهتــدف مبــادرة تــوفري امليــاه واملرافــق الــصحية يف منطقــة امليكونــغ إىل حتــسني أحــوال    - ٦٩
وتركز هـذه املبـادرة علـى       . نطقةاملعيشة للفقراء احلضر يف املمر االقتصادي النامي بسرعة يف امل         
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وتــشمل تنميــة املــوارد  . االســتثمار يف تــوفري امليــاه واملرافــق الــصحية للفقــراء يف املــدن الثانويــة  
البشرية واملؤسسية؛ وتعزيز قدرات القطاع اخلاص احمللي يف تقدمي اخلدمات؛ واحلد مـن اآلثـار               

القتـصادية مـن خـالل حتـسني أنـشطة تـوفري            البيئية للتحضُّر على املستوى احمللي؛ ودعم التنمية ا       
والعمـل جـار اآلن يف خمتلـف        . املياه واملرافق الصحية وما يتـصل هبـا مـن أنـشطة مـدرة للـدخل               

ــد،         ــة، يف اهلن ــات احمللي ــستندة إىل اجملتمع ــصحية وامل ــق ال ــاه واملراف ــوفري املي ــسريعة لت ــشاريع ال امل
لـك بالـشراكة    اطعـة يونـان يف الـصني، وذ       ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وفييـت نـام، ومق        

 .مع املرافق احمللية
 

 تعبئة الرأمسال احمللي من خالل مرفق حتسني األحياء الفقرية -باء  
ف أعمـال االختبـار امليـداين       رفـق حتـسني األحيـاء الفقـرية يكثـ         ما برح الربنامج الرائد مل     - ٧٠

. ري النكـا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة         غانا وإندونيسيا وسـ    -لديه يف أربعة بلدان رائدة، وهي       
برح جمتمع املصارف التجارية يف القطاع اخلاص يشترك حبماس يف البلدان األربعة مجيعهـا               وما

ــة لتحــسني        ــع إلعــداد مــشاريع واقعي ــل احلكومــات األرب إلكمــال اإلجــراءات املتخــذة مــن قب
درِج مرفـق حتـسني األحيـاء       ويف هذا السياق، يُـ    . “ميكن متويلها من املصارف   ”األحياء الفقرية   

 . مشاريع التحسني لصاحل الفقراءالفقرية ألول مرة عنصرا هاما من القروض اخلاصة يف
ومــا بــرح مفتــاح التقــدم يتمثــل يف إدراك احلكومــات واملــصارف اخلاصــة لإلجــراءات  - ٧١

ــادرات حتــسني مناســبة وحمتملــ        ــصميم مب ــسهم يف ت ــرية أنف ــاء الفق ــيت يتخــذها أهــايل األحي ة ال
التكــاليف يف آن معــا بالنــسبة إلمكانيــاهتم املاديــة، ويتــضح ذلــك مــن خطــط التــوفري لــدى           

فهـذه  . جمتمعات األحياء الفقرية اليت هي يف صميم خطط األعمال التجارية ملـشاريع التحـسني             
تشمل، كما هو متوقع، تكـاليف التحـسني بكاملـها، بـالنظر إىل أهنـا ال تـستطيع                 املسامهات ال 
روط االســتثمار الــذي يتــصف بكثافــة رأس املــال مــن أجــل اهلياكــل األساســية    أن تــستويف شــ

ولــذلك كانــت املــدخالت التكميليــة مــن قبــل احلكومــات احملليــة ومقــدمي . وخدمــة األراضــي
بني وهكـذا يـ  .  خلطـط األعمـال التجاريـة   اخلـدمات واملنظمـات غـري احلكوميـة أساسـية بالنـسبة      

ت حتـسني األحيـاء الفقـرية ميكـن أن تكـون مماثلـة جـدا                مرفق حتسني األحيـاء الفقـرية أن عمليـا        
ويتمثــل مفتـــاح جناحهــا يف اجلمــع بــني اجلهــات الفاعلـــة      . لــربامج تطــوير الــسكن التقليديــة    

وأصــحاب املــصلحة املتعــددين كــي يتــسىن هلــم االضــطالع بأعمــال منــسقة واالعتــراف بــأن     
 ومنظمـاهتم االجتماعيـة إمنـا تـشكل     اجلهود اليت يبذهلا أهايل األحيـاء الفقـرية وخمتلـف رابطـاهتم       

وسيتم إبراز الدروس املكتـسبة مـن هـذه الـربامج           . رصيدا ملموسا ومسامهة يف عملية التحسني     
 .٢٠٠٨رر عقده يف ناجنينغ يف عام الرائدة يف الدورة الرابعة للمنتدى احلضري العاملي املق
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عـارف املكتـسبة مـن قبـل     وجرى على نطاق واسع تقاسم التقدم الذي أُحرز فعـال وامل           - ٧٢
. مرفق حتسني األحياء الفقرية فيما يتعلق بالوصول إىل القروض بالنسبة ألهايل األحيـاء الفقـرية              

فباإلضــافة إىل احلــوار املتعلــق بالتمويــل الــذي جــرى خــالل الــدورة احلاديــة والعــشرين جمللــس    
مــؤمتر القمــة احلــضري ”اإلدارة، أُجريــت مناقــشات مماثلــة يف خمتلــف املنتــديات الدوليــة، مثــل  

ر يف بيالجيـو بإيطاليـا   سسة روكفل، الذي عقدته مؤ“ابتكارات من أجل عامل حضري : العاملي
ــه /يف متــوز ــة     ٢٠٠٧يولي ــشاري األمــم املتحــدة املعــين بالقطاعــات املالي ــق مست ، واجتمــاع فري

ري ، إىل جانـب الفريـق االستـشا       ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٧الشاملة الـذي ُعقـد يف نـريويب يف          
ظهـر اآلن درجـة أعلـى مـن         وت.  املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة      ملساعدة الفقراء، وصندوق األمم   

الفهم للكيفية اليت تستطيع فيها هـذه املنظمـات بأدوارهـا املختلفـة أن تـساعد يف سـد الثغـرات              
 . األحياء الفقرية وفقراء احلضريف متويل السكن امليسور التكاليف من أجل أهايل

 
 لف املدن ومدن بال أحياء فقريةحتا -جيم  

واصل موئل األمم املتحدة تعاونه مع البنك الدويل ضمن إطار حتالف املدن مـن أجـل                 - ٧٣
وضع استراتيجيات لتطوير املدن يف آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا والبلدان الـيت ميـر اقتـصادها      

 .بفترة انتقالية، واملساعدة يف إعداد هذه االستراتيجيات
 مبا يف ذلـك وضـع       ،وقد شهدت الفترة املشمولة بالتقرير توسعا يف األنشطة يف أفريقيا          - ٧٤

استراتيجية لتطوير املدن يف لومي حيث جيري توطيد عملية املصاحلة الوطنية وحيث ُبـدئ مـن                
ومـــن املبـــادرات اجلديـــدة األخـــرى يف املنطقـــة  . جديـــد يف الـــشراكة مـــع املنظمـــات الدوليـــة 

 .مجهورية ترتانيا املتحدة وكينياطوير املدن يف بنن ومايل واستراتيجيات لت
 ليــشيت، يقــوم موئــل األمــم املتحــدة بــدعم وضــع اســتراتيجيات للتطــوير -ويف تيمــور  - ٧٥

ــصمم ل   ــشروع مــ ــا مــ ــتراتيجية التحــــسني  احلــــضري، يف حــــني أُنــــشئ يف منغوليــ ــذ اســ تنفيــ
ــك إىل جانــب حــوار ذي ق       احلــضري اعــدة واســعة بــشأن   تقــوم علــى أســاس املــشاركة وذل
 .واإلصالح السياسات

ــل األمــم املتحــدة يف العمــل يف غــرب ووســط       - ٧٦ وعلــى املــستوى اإلقليمــي، شــرع موئ
أفريقيا من خالل برنامج مدن بال أحياء فقرية، يف حني اهنمكـت الوكالـة يف أمريكـا الوسـطى                   

 .يف دعم وضع تشريعات حمسنة للسياسات احلضرية
 

 ية األوروبيةالعمل مع املفوض -دال  
واصــل موئــل األمــم املتحــدة تعزيــز تعاونــه مــع املفوضــية األوروبيــة يف ميــدان التنميــة     - ٧٧

ويوفر التزام املفوضية بتنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع التركيـز بوجـه            . احلضرية املستدامة 
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يف للجميـع   خاص على القضاء علـى الفقـر، أساسـا صـلبا للتعـاون يف تعزيـز تـوفري املـأوى الكـا                     
ــرة      ــة والبلــدان الــيت ميــر اقتــصادها يف فت واســتدامة البيئــة احلــضرية، وال ســيما يف البلــدان النامي

وقد َمكَّنت مذكرات التفاهم، املوقعـة مـع أمانـة جمموعـة الـدول األفريقيـة والكاريبيـة                  . انتقالية
اءات عمليـة مـن     ودول احمليط اهلـادئ واللجنـة األوروبيـة، موئـل األمـم املتحـدة مـن اختـاذ إجـر                   

 أجــل احلــد مــن الفقــر احلــضري يف البلــدان التابعــة جملموعــة الــدول األفريقيــة والكاريبيــة ودول 
 .احمليط اهلادئ

 
 استغالل األراضيوسائل العاملية لشبكة ال -هاء  

لــيس هنــاك يف العــامل الكــثري مــن املــشاكل الــيت هــي أكثــر تعقيــدا وإثــارة للجــدل مــن    - ٧٨
فكل حكومة تواجه حتـٍد يتمثـل يف كـون          . األراضي وضمان حيازة األراضي   املشاكل املتعلقة ب  

إدارة األراضي لديها مثقلة مبجموعـة ضـخمة مـن القـوانني والقواعـد الدينيـة والتقاليـد الثقافيـة                    
ويف بلــدان كــثرية، تعمــل هــذه القواعــد والعمليــات واملمارســات ضــد  . واملمارســات اإلداريــة
لـدان الغنيـة، تـشمل سـجالت األراضـي معظـم األراضـي وحتفـظ         ويف الب. ملكية املـرأة لـألرض    
بيــد أن بلــدانا ناميــة قليلــة لــديها ســجالت أراضــي تغطــي أكثــر مــن          . عــادة بــشكل جيــد  

ويف جمتمعـات مـا بعـد الـصراع، تـشكل األراضـي مـسألة رئيـسية،                 . املائة مـن أراضـيها     يف ٣٠
نـت الـُنهج الـسليمة إلدارة األراضـي         ولـذلك كا  . بالنظر الرتباطها غالبا ارتباطا وثيقا بالصراع     

 .ستقرار االجتماعيأساسية بالنسبة لبناء السالم واال
والشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي هي شبكة دولية ناشئة يرعاها موئل األمـم              - ٧٩

وهـدفها هـو دعـم النـاس، علـى      . املتحدة وهتدف إىل اختاذ موقـف كلـي إزاء مـسائل األراضـي           
 “لــصاحل الفقــراء” الــيت تعمــل “األراضــيوســائل ”طين واحمللــي، يف اســتخدام الــصعيدين الــو

 .“جدولتها” وميكن “تراعي املسائل اجلنسانية” و
ــي     - ٨٠ ــا يل ــشبكة يف م ــذه ال ــداف ه ــل أه ــصاحل    : وتتمث ــوير إدارة األراضــي ل حتــسني وتط

ساعدة يف   وكذلك وسـائل حيـازة األراضـي؛ وإطـالق العنـان للمبـادرات احلاليـة؛ واملـ                 ،الفقراء
تعزيز شبكات األراضي احلالية؛ وحتسني التنسيق العاملي بشأن مسائل األراضي؛ واملـساعدة يف             
تطوير وسائل جنسانية حمتملة التكـاليف ومفيـدة بالنـسبة ملنظمـات القواعـد الـشعبية؛ وحتـسني                  

 .نشر املعرفة بوجه عام بشأن كيفية تنفيذ ضمان احليازة
شبكة يف الدورة الثالثـة للمنتـدى احلـضري العـاملي يف فـانكوفر              وُشرع رمسيا يف هذه ال     - ٨١

 فأصــبحت تــشمل ،وقــد اتــسعت الــشبكة منــذ ذاك احلــني . ٢٠٠٦يونيــه /بكنــدا، يف حزيــران
وتشمل املنظمات الدوليـة الـشريكة      .  مؤسسة شريكة، معظمها شبكات أيضا     ٢٠يزيد عن    ما

م املتحــدة، والــصندوق الــدويل للتنميــة  يف هــذا املــسعى منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــ 
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وميثــل الــشركاء اآلخــرون منظمــات . الزراعيــة، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، والبنــك الــدويل 
ــرية، ومنظمــات         ــاء الفق ــايل األحي ــسان، ورابطــات أه ــوق اإلن ــدين، ومنظمــات حق ــع امل اجملتم

 ديات األلفيـة التابعـة للواليـات   القواعد الشعبية النسائية، واجلهات املاحنة الثنائيـة، ومؤسـسة حتـ         
 .املتحدة األمريكية

ويف إطار الشبكة العاملية لوسـائل اسـتغالل األراضـي، يعمـل موئـل األمـم املتحـدة مـع                   - ٨٢
اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالحتاد األفريقي ومـصرف التنميـة األفريقـي علـى وضـع مؤشـرات                 

ت ستدعم إطار الـسياسات املتعلقـة باألراضـي         وهذه املؤشرا . تتعلق باألراضي من أجل أفريقيا    
وسـيتم  . الذي يتم مـن خاللـه إرشـاد أعمـال هلـذه املؤسـسات للقيـام بوالياهتـا ومهامهـا املعنيـة                     

 .٢٠٠٨رؤساء الدول حىت منتصف عام حبث اإلطار واملؤشرات على مستوى 
ســتعراض كمــا يعمــل موئــل األمــم املتحــدة يف إطــار الــشبكة مــع البنــك الــدويل علــى ا - ٨٣

ه يف العقــود القادمــة ومتكينـــه   مــشاريع البنـــك العامليــة املتعلقــة باألراضــي بغيـــة تعزيــز أعمالــ       
ــن ــص      مـ ــضرية لـ ــي احلـ ـــة باألراضـ ــائل املتعلقــ ـــج والوسـ ــيم النهــ ــه  تعمـ ــراء يف عملياتـ احل الفقـ

 .بالقروض املتعلقة
 

 العمل مع القطاع اخلاص -واو  
تعددين من أجل تنفيذ قرار جملـس اإلدارة        لت فرقة عمل تضم أصحاب مصلحة م      ُشك - ٨٤
حـــوافز الـــشراكة املـــستدامة بـــني القطـــاعني العـــام واخلـــاص بغيـــة اجتـــذاب  ” املعنـــون ٢١/٧

ودعـا القـرار    . “كان ذوي الـدخل املـنخفض     استثمارات كبرية من القطاع اخلاص يف جمال إسـ        
ا مبرحلة انتقـال، إىل تـشجيع   احلكومات، وال سيما يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهت       

وحفز القطاع اخلاص للمشاركة يف توفري البىن التحتية واإلسكان امليسور التكلفـة، وخـصوصا              
 .عرب احلوافز والسياسات والتشريعات التمكينية

وأخــذت فرقــة العمــل مبفهــوم أرحــب حلــوافز الــشراكة املــستدامة بــني القطــاعني العــام  - ٨٥
لتقليدي هلذه الشراكات، إىل معاجلة األطر األوسع للـسياسات الـيت           واخلاص، متجاوزة الفهم ا   

متكّن أسواق املساكن من املسامهة يف هتيئة مناخ استثماري يتـسم مبزيـد مـن الكفـاءة والفعاليـة                   
ويتطلب حفز االسـتثمارات اخلاصـة علـى مـستوى كـبري         . لألعمال التجارية اخلاصة واملواطنني   

ر التكلفـة، وجـود سياسـات حكوميـة اسـتباقية ومـساعدة علـى               من أجل توفري اإلسكان امليسو    
 .بلوغ اهلدف، باالقتران مع إعانات مالية حمددة األهداف موجهة إىل فئات دخل معينة

. وستعد فرقة العمل مبادئ توجيهية ملساعدة احلكومات يف العمـل علـى تنفيـذ القـرار                - ٨٦
جـدول أعمـال املوئـل، مبـا يف ذلـك           وسيؤدي إشراك فرقة العمـل جملموعـة واسـعة مـن شـركاء              
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األعمـــال التجاريـــة الـــصغرية واملتوســـطة والكـــبرية احلجـــم، والـــسلطات احملليـــة، وتنظيمـــات   
املواطنني، واملنظمات املرتكزة إىل اجملتمعات احمللية، إىل تغطية األبعـاد االجتماعيـة واالقتـصادية           

 .والبيئية لإلسكان امليسور التكلفة
، أسس موئل األمم املتحدة شراكة األعمـال التجاريـة املعنيـة     ٢٠٠٧ أبريل/ويف نيسان  - ٨٧

بالتحّضر املستدام، كتحالف استراتيجي لشركاء األعمال التجارية، يضم مؤسـسات وشـركاء          
وقـد بـدأت هـذه      . آخرين من القطاع اخلاص، من العاملني على الوصول إىل التحّضر املـستدام           

وهـي تـضم أكثـر      . احلادية والعشرين جمللـس إدارة املوئـل      الشراكة قبل يومني من انعقاد الدورة       
 . من الشركات واألعمال واملؤسسات املشاركة٣٠٠من 
ومت التوصل إىل اتفاق على أن تعمـل هـذه الـشراكة كقاعـدة يؤسـس عليهـا الـشركاء                     - ٨٨

املهتمــون شــبكة مــن عناصــر القطــاع اخلــاص مــن أجــل تبــادل املمارســات احلميــدة والنمــاذج   
يف جمــال األعمــال، يف قطاعــات البنــاء، ومتويــل اإلســكان، وامليــاه والــصرف الــصحي،   اجليــدة 

 .والطاقة، والنقل، وإدارة الكوارث، واإلعمار، وتكنولوجيا املعلومات، والتدريب
ط لقيـام   دور موئـل األمـم املتحـدة يف التوسـ         وستركز فرقة العمل جهودها على تعزيـز         - ٨٩

عزيز ذلك احلوار، من أجل مساعدة املشاركني فيـه علـى اختـاذ       حوار بني الشركاء املختلفني وت    
إجــراءات حمــددة تقــوم مرتكزاهتــا حــول املــسائل امللحــة املتعلّقــة بالتحــّضر يف البلــدات واملــدن   

 .اخلاصة هبم
 

 إشراك اجملتمع املدين -زاي  
تمـع  قامت مجيع برامج موئل األمم املتحـدة تقريبـا بتنـسيق شـراكاهتا مـع منظمـات اجمل                  - ٩٠
وتتعاون هذه الربامج بشكل واسـع مـع شـبكات اجملتمـع املـدين الرئيـسية، علـى الـصعد                    . املدين

ــذ جــدول           ــة يف تنفي ــشبكات بفعالي ــذه ال ــشاركة ه ــم م ــدف دع ــة، هب ــة واحمللي ــة والوطني العاملي
 .املوئل أعمال
نتـدى  وواصل موئل األمم املتحدة العمل مـع التحـالف البيئـي للـشباب، جتـاه تنظـيم امل                 - ٩١

التقاء قـادة أجيـال الـشباب احلاليـة بقـادة أجيـال املـستقبل، حيـث                 : العاملي للشباب حتت شعار   
ويـسر املنتـدى   . انعقد املنتدى قبل يـومني مـن انعقـاد الـدورة الثالثـة للمنتـدى احلـضري العـاملي              

 بلدا لتقاسـم أفـضل      ٤٠ شاب مع قادهتم، قدموا من       ٤٠٠العاملي للشباب التقاء جمموعة تضم      
املمارســات الــيت تــدور حــول مــشاريع وبــرامج يتــصدرها الــشباب، يف جمــال إدخــال حتــسينات 

وأتــاح املنتــدى للــشباب فرصــة االلتقــاء وتقاســم اآلراء، وتقــدمي عــروض  . علــى البيئــة املعيــشية



A/62/219
 

26 07-45648 
 

ملشاريعهم، وبناء الشبكات، والتجهيز للمشاركة على نطـاق واسـع يف الـدورة الثالثـة للمـؤمتر                 
 .ياحلضري العامل

، اشترك موئل األمم املتحدة ودائرة االتصال مـع املنظمـات           ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران  - ٩٢
ــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، يف استــضافة      ــة وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئ غــري احلكومي
اجتماع عقده منسقو املنظمات غري احلكومية داخل منظومة األمم املتحـدة واهليئـات اإلقليميـة           

 .سسات التمويل الدولية، يف نريويبومؤ
، يف كينيـا، حلقـة      ٢٠٠٦أكتـوبر   /وعقدت األطراف ذات املصلحة، يف تـشرين األول        - ٩٣

وجـاء انعقــاد االجتمــاع يف ســياق التحــضري الجتمــاع  . عمـل حــول الــتمكني القــانوين للفقــراء 
د االجتمـاع الحقـا،     اللجنة املعنية بالتمكني القانوين للفقراء املزمـع عقـده يف كينيـا، حيـث عقـ               

، واشـترك يف تنظيمـه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج              ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف تشرين الثاين  
 .األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة

ــرة       - ٩٤ ــشبابية، خــالل الفت ومت التوقيــع علــى عــدد مــن اتفاقــات التعــاون مــع املنظمــات ال
 وتـشكل هـذه االتفاقـات جـزءا مـن     . ت التعـاون وتعزيزهـا  املشمولة بالتقرير، بغية حتديـد جمـاال      

مبادرة الشراكة العاملية بشأن تنمية قدرات الشباب يف املناطق احلـضرية يف أفريقيـا، الـيت تـسلّم                
بــضرورة اجتــذاب وإشــراك الــشباب بــشكل مفيــد يف هتيئــة بيئــة موائمــة علــى مــستوى املــدن،  

ات املشاركة حـىت اآلن منظمـة الـشباب البّنـاء،           وتشمل املنظم . يستطيعون فيها اختاذ إجراءات   
، ومنظمــة )بــورو(والتحــالف البيئــي للــشباب، ومنتــدى احملليــة العامليــة، وجملــس شــباب أوســلو 

وانعقــد أول اجتمــاع قمــة ملنظمــات اجملتمــع املــدين يف أفريقيــا،  . املــساعدة الدوليــة باحلاســوب
منظمـات   ، وهـي شـبكة تـضم عـددا مـن     نظمه موئل األمم املتحدة بالتعاون مع منظمة مونيغـو     
 .٢٠٠٧يناير /اجملتمع املدين األفريقية، يف نريويب، يف كانون الثاين

 
 تعزيز االستجابة اإلنسانية املنسقة واإلعمار املستدام -خامسا  

 شهدت الفترة املشمولة بالتقرير ارتقاء عدة مبادرات االستجابة حلاالت الطوارئ مـن            - ٩٥
وينطبـق هـذا بوجـه      . إلنسانية املبكّرة إىل بناء القدرات ووضـع الـسياسات        مستوى االستجابة ا  

خــاص يف حــاالت إندونيــسيا والعــراق وباكــستان وســري النكــا والــسودان والــصومال، الــيت   
ارتقــت فيهــا املــشاريع األوليــة املخصــصة لإلغاثــة إىل مبــادرات جديــدة اآلن، يتركــز اهتمامهــا 

ني والقــوانني الفرعيــة للبنــاء، وعلــى نظــم ختطــيط وإدارة  علــى بنــاء املؤســسات، وتنقــيح القــوان
كيـف ميكـن للمـشاركة      وتبني هـذه املبـادرات      . استخدام األرض، وإعداد وإصالح السياسات    

ــة املبكـــ  ــتيفاء      األوليـ ــدف إىل اسـ ــيت هتـ ــصراعات، الـ ــوارث أو الـ ــد الكـ ــا بعـ ــاالت مـ رة يف حـ
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 األجل الطويل، من أجـل كفالـة        االحتياجات العاجلة للمأوى، أن تؤدي إىل مشاركة فعالة يف        
 .حتقيق اإلنعاش واإلعمار بصورة أكثر استدامة

ــة          - ٩٦ ــات خمتلف ــة يف آلي ــشارك بفعالي ــة لي ــذه التجرب ــن ه ــم املتحــدة م ــل األم ــق موئ وانطل
 مشتركة بني الوكـاالت، علـى كـل مـن الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي، بغيـة تعزيـز التنـسيق يف                      

ــة    جمــال االســتجابة حلــاالت الطــو  ــة معــا، ويــشمل ذلــك اللجن ارئ املعقــدة والكــوارث الطبيعي
الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، وصــياغة عمليــات النــداءات املوحــدة والنــداءات العاجلــة،    

وبـالرغم مـن أن موئـل األمـم املتحـدة لـيس عـضوا بعـد يف                  . وخطط العمل اإلنسانية املـشتركة    
ــسق لــ     ــؤدي اآلن دور املن ــه ي ــة، فإن ــة الدائم ــساين  اللجن : ثالث جمموعــات يف جمــال العمــل اإلن

. جمموعة توفري املأوى يف حاالت الطوارئ، وجمموعة توفري احلمايـة، وجمموعـة اإلنعـاش املبكـر             
ــوفري املــأوى يف حــاالت       ــذلك علــى إعــداد اســتراتيجيات لالســتجابة يف جمــال ت وهــو يعمــل ب

أوى، وإعداد املبادئ التوجيهيـة     الطوارئ اليت تعقب الكوارث، وتقييم االحتياجات املتعلقة بامل       
املتعلقــة حبيــازة األرض يف حــاالت مــا بعــد الكــوارث، وأنــشطة أخــرى موجهــة إىل تعزيــز          

 .االستجابة اإلنسانية، هبدف حتقيق اإلنعاش املبكر وإعمار اجملتمعات احمللية املتضررة
يـات اإلغاثـة   وتتضح بـشكل متزايـد القيمـة املـضافة ملوئـل األمـم املتحـدة يف جمـال عمل                  - ٩٧

ــاش         ــشطة اإلنع ــسانية إىل أن ــة اإلن ــال اإلغاث ــن أعم ــال م ــسري االنتق ــا خيــتص بتي ــاش، فيم واإلنع
ــر اســتدامة   ــاء القــدرات األكث وبينمــا ال يــدخل موئــل األمــم املتحــدة يف عــداد   . واإلعمــار وبن

ات الوكاالت الغوثية، إال أن له دورا تكميليا واضحا يف جمال كفالـة اسـتمرار واسـتدامة عمليـ            
اإلسـكان  ”وجهت الدعوة إىل املوئل كـي يـؤدي دور املنـسق لـشؤون               وقد. اإلغاثة واإلنعاش 

 يف نظــام االســتجابة اإلنــسانية اجلديــد، الــذي يقــوده منــسق اإلغاثــة يف “تواألرض واملمتلكــا
حاالت الطوارئ التابع لألمم املتحدة ومكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية التـابع لألمانـة العامـة                  

ويتعني تعزيز هذا التعاون الناشئ مـع وكـاالت الـشؤون اإلنـسانية، بغيـة تعزيـز               . املتحدةلألمم  
القدرات واالستجابة جلوانب النقص املتعلقة باملأوى يف نظـام الـشؤون اإلنـسانية احلـايل، علـى                 

 .نطاق املنظومة
 
 املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية -سادسا  

  املواردتعبئة - لفأ 
دى جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة، يف دورتــه احلاديــة والعــشرين، موافقتــه علــى أبــ - ٩٨

استراتيجية تعبئة املـوارد اخلاصـة باملوئـل كجـزء مـن اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية املتوسـطة                    
ودعــا اجمللــس إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتنقــيح   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨األجــل للمنظمــة، للفتــرة  
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ــا يف  ــل       االســتراتيجية، مب ــم املتحــدة للموئ ــوارد مؤســسة األم ــارات توســيع قاعــدة م ــك خي  ذل
 مليـون دوالر    ١٥وعالوة على ذلك، صّدق اجمللس علـى اعتمـاد مبلـغ            . واملستوطنات البشرية 

 من أجل الشروع يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل وقيام برنـامج األمـم              
 املوارد من أجل العمليات التجريبية للتمويـل األويل القابـل          املتحدة للمستوطنات البشرية بتعبئة   

وجيري العمل على إنشاء وحدة لتعبئـة املـوارد   . للسداد املتعلقة باإلسكان املوجه لصاحل الفقراء     
 .بغية توحيد وترشيد جهود تعبئة املوارد

وع التربعـات   يف املائة يف جممـ ١٠وشهدت الفترة املشمولة بالتقرير زيادة كلية قدرها        - ٩٩
، ٢٠٠٥ مليـون دوالر، يف عـام        ١١١,٤اليت تلقاها موئل األمم املتحـدة، حيـث ارتفعـت مـن             

ــه مبلــغ . ٢٠٠٦ مليــون دوالر، يف عــام ١٢٦إىل   مليــون دوالر مــن جممــوع  ٥٤,٦ومت توجي
، إىل مؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية،             ٢٠٠٦التربعات الواردة يف عـام      

وحققـت جهـود    .  مليون دوالر إىل أنشطة التعاون التقين على املـستوى القطـري           ٧١,٤ومبلغ  
املنظمة احلثيثـة يف جمـال مجـع األمـوال لـرأس مـال برنـامج املـستوطنات البـشرية اخلـاص املتعلـق                    

، كـان   ٢٠٠٦ويف هنايـة عـام      . بالشعب الفلسطيين ومرفق ترقية األحياء الفقـرية، نتـائج إجيابيـة          
 مليـون   ٥٧,١ى اتفاقات متعـددة الـسنوات مـع مـاحنني خمـتلفني بلـغ جمموعهـا                 قد مت التوقيع عل   

 مليـون  ١,٢دوالر، ُوجهت حنو الصندوق االستئماين للمياه والـصرف الـصحي، وُوجـه مبلـغ              
 ٢٠,١دوالر حنو الربنامج اخلـاص للمـستوطنات البـشرية املتعلـق بالـشعب الفلـسطيين، ومبلـغ                  

ع اســــتمرار هــــذا املنحــــى مــــع ويتوقــــ. يــــاء الفقــــريةمليــــون دوالر حنــــو مرفــــق ترقيــــة األح
تيجية واملؤسـسية   التمويل املتعدد الـسنوات جملـاالت التركيـز اخلمـس للخطـة االسـترا              استهداف

 .املتوسطة األجل
 

 غري املخصصة والتربعات املخصصةاملوازنة بني التربعات  -باء  
حنـو املؤسـسة، بقيـت التربعـات         بالرغم من ازدياد جمموع التربعات الواردة، املوجهـة          - ١٠٠

.  ماليني دوالر، مما يعكس تفضيل املاحنني للمـوارد املخصـصة          ١٠غري املخصصة عند مستوى     
إال أن اسـتمرار عـدم      . ويسهم النوعان مـن التربعـات معـا يف حتقيـق األهـداف العامـة للربنـامج                
لعمـل املعتمـد بـصورة      التوازن يف التمويل أدى إىل نشوء صعوبات تتعلق بكفالة تنفيذ برنامج ا           

 .تتسم بالفعالية والكفاءة، مما تسبب يف حدوث اختالالت يف أولويات الربنامج
 يف املائة من مـوارده      ٩٠ وال يزال الربنامج يف وضع يتسم باهلشاشة، حيث تأيت نسبة            - ١٠١

وسيكون توسيع قاعـدة املـاحنني اخلاصـة مبوئـل األمـم املتحـدة،              .  ماحنني ١٠غري املخصصة من    
وزيــادة مــوارد املؤســسة املخصــصة وغــري املخصــصة وتــصحيح اخــتالل توازهنــا، مــن أســاليب   
. العمــل الرئيــسية الســتراتيجية تعبئــة املــوارد للخطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل
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وســيؤدي تنفيــذ التوصــيات املتعلقــة بالتربعــات املخصــصة، الــواردة يف تقريــر وحــدة التفتــيش    
التـأثري علـى اسـتراتيجيات      : عات يف مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة         الترب”ن  املشتركة املعنو 

 .إىل ازدياد استنارة جهود تعبئة املوارد) JIU/REP/2007/1(“ إجناز الربامج وتعبئة املوارد
 

 امليزانية العاديةمن تربعات ال -جيم  
 يف املائــة ١٠ثــل نـسبة   بـالرغم مـن أن التربعــات مـن امليزانيـة العاديــة لألمـم املتحـدة مت      - ١٠٢

فقط من جممـوع التربعـات ملوئـل األمـم املتحـدة، ال تـزال املنظمـة تعتمـد علـى هـذه التربعـات              
وهــي تغطــي . نظــرا إىل أهنــا تيــسر التنفيــذ الفّعــال لربنــامج عمــل متــسق وذي أولويــات حمــددة 
مويـل األنـشطة   تكاليف الـبىن التحتيـة التـشغيلية األساسـية للمنظمـة، ومتثـل املـصدر الرئيـسي لت             

وطلبـت  . األساسية املعيارية لعمل الربنـامج، الـيت ال ينتظـر ختـصيص متويـل هلـا يف وقـت قريـب          
 املـؤرخ   ٦١/٢٠٦اجلمعية العامة إىل األمني العام، يف دورهتا احلادية والستني، مبوجـب قرارهـا              

توطنات تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمـس           ”، املعنـون    ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
ــشرية  ــاين (الب ــشرية    ) املوئــل الث ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــز برن ــل األمــم  (وتعزي موئ
، أن يبقي احتياجات موئل األمم املتحدة من املوارد قيـد االسـتعراض لتعزيـز فعاليتـه              “)املتحدة

يف دعــم الــسياسات واالســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة يف بلــوغ أهــداف القــضاء علــى الفقــر، 
ــاء الفقــرية،     و ــاه والــصرف الــصحي، وحتــسني األحي حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وتــوفري املي

الـــواردة يف إعـــالن األلفيـــة وخطـــة جوهانـــسربغ للتنفيـــذ ونتـــائج مـــؤمتر القمـــة العـــاملي لعـــام  
ــة الرب   . “٢٠٠٥ ــرة الــسنتني  وقــدم األمــني العــام مقترحــات مناســبة يف ســياق امليزاني ــة لفت ناجمي
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 
 االستنتاجات والتوصيات -سابعا  

هنــاك قــضايا حقيقيــة ومعقــدة وعاجلــة تواجــه املــستوطنات البــشرية، وخباصــة يف   - ١٠٣
. عاجلوقد تصبح هذه القضايا أسبابا لعدم االستقرار إن مل ُت. األحياء الفقرية السريعة النمو

لك القضايا التعاون وتتطلب معاجلة ت  . وهي تؤثر على البشر كما تؤثر على البيئة الطبيعية        
 .يف العمل بني مجيع األطراف وعلى مجيع املستويات، استنادا إىل رؤية مشتركة

، ٢٠١٣-٢٠٠٨وتعترب اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفتـرة          - ١٠٤
والعمليات التجريبية للتمويل األويل القابل للسداد دعما لإلسكان املوجه لـصاحل الفقـراء             

فاخلطة توفر خارطة طريق مقنعة     . ة احلضرية، مسائل حمورية فيما يتعلق هبذه الرؤية       والتنمي
. من أجل تعزيز دور موئل األمم املتحدة كمحفز نشط لتنسيق تنفيذ جدول أعمال املوئل   

وجيدر أن ينظر إىل بـؤرة تركيزهـا الـيت أعيـد ضـبطها، وإطـار عملـها املعيـاري والتـشغيلي                      
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بئــة املــوارد واالتــصال، وااللتــزام بالــشراكات، والرصــد وإعــداد   املعــزز، واســتراتيجية تع
التقارير استنادا إىل النتائج، ووجود نظام نشط إلدارة املعارف، كمسامهة كبرية يف عملية     

 .ح شاملة ملنظومة األمم املتحدةإصال
صممت العمليات التجريبية للتمويل األويل القابل للـسداد مـن أجـل سـد فجـوة                 - ١٠٥
دها يف بنية التمويل الدويل، فيما يتعلق بدعم إمكانية حصول الفقراء على التمويل طال أم

املتعلق باإلسكان، وتعزيز قدرات احلكومات والسلطات احمللية مـن أجـل تـوفري بنيـة حتتيـة         
ومـن شـأن تنفيـذها، حـىت وإن كـان      . لإلسكان امليسور التكلفة وتقدمي اخلدمات األساسية  

 أن يوفر الزخم الالزم إلعداد آليـات ابتكاريـة تـستطيع إحـداث     ذلك على أساس جترييب،   
تغــيري حقيقــي يف جمــال دعــم جهــود الــدول األعــضاء الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة 

 .املتفق عليها دوليا فيما يتصل باملستوطنات البشرية
ــق األهــداف الرئيــس      - ١٠٦ ــة مالئمــة لتحقي ــة بيئ ــى هتيئ ــدول األعــضاء عل ــشجع ال ية وُت

 :، من خالل“ املستدامرالتحض” و“ توفري املأوى املالئم للجميع”ملشروعي 
يلزم من الـدعم واملـوارد للـشروع يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية                توفري ما  )أ( 

 مليــون ١٥، مــع ميزانيتــها البالغــة ٢٠١٣-٢٠٠٨واملؤســسية املتوســطة األجــل للفتــرة  
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨ دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للفترة

ترسيخ دعائم مؤسسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية مـن                )ب( 
ــا التجريبيـــة للتمويـــل األويل القا  بـــل للـــسداد، مـــن أجـــل متويـــل  خـــالل التـــربع لعملياهتـ

امليسور التكلفة، باعتبار أهنا متثل خطوة رئيسية إىل األمام جتاه دعم تنفيذ برنامج  اإلسكان
 عمل املوئل؛

تنــشيط أو تعزيــز قــدرات اللجــان الوطنيــة ذات القواعــد الواســعة ملوئــل     )ج( 
األمـــم املتحــــدة هبــــدف تعمــــيم منظــــور ختفيـــف وطــــأة الفقــــر يف املنــــاطق احلــــضرية يف   
االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وإعداد اسـتراتيجيات إمنائيـة شـاملة ومـستدامة للمنـاطق              

 والتنفيذي املعزز على املستوى القطري؛احلضرية، وحتسني تنفيذ اإلطار املعياري 
اخلـدمات األساسـية    التوصية بإدراج مسألة إتاحـة إمكانيـة احلـصول علـى             )د( 

ر املـستدام، يف مناقـشات اجلـزء الرفيـع املـستوى للمجلـس االقتـصادي               للجميع، والتحـض  
تعلقـة  واالجتماعي واآلليات احلكومية الدولية األخرى، هبدف تعزيز املبـادئ التوجيهيـة امل           

ــع، ومواصــلة تعمــي      ــة احلــصول علــى اخلــدمات األساســية للجمي م حــصول بإتاحــة إمكاني
علــى امليــاه وخــدمات الــصرف الــصحي، كمــسامهة أساســية يف حتقيــق األهــداف     الفقــراء

 .اإلمنائية لأللفية
 


