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  الدورة الثالثة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٥٣البند 

تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات 
وتعزيز برنامج األمم املتحدة    ) املوئل الثاين (البشرية  

        )موئل األمم املتحدة( للمستوطنات البشرية
املوئـــل (مـــستوطنات البـــشرية  تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة لل        

األمــم (وتعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية       )الثــاين
  ) املوئل-املتحدة 

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ونتـائج القـضايا املوضـوعية الـيت تناوهلـا قـرار            حمـصلة   يقدم هذا التقريـر حملـة عامـة عـن             

  : العناوين الرئيسية التالية وقد مت جتميعها حتت. ٦٢/١٩٨اجلمعية العامة 
  تعميق فهم أثر التحضر السريع؛  )أ(  
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ واملؤسسية املتوسطة األجل للفتـرة       ةستراتيجيتنفيذ اخلطة اال    )ب(  

ــّزز     ــشغيلي املع ــاري والت ــك اإلطــار املعي ــا يف ذل ــشطةمب ــستوى القطــري والتفــوق   لألن ــى امل  عل
  ؛اإلدارة يف

 
  

  *  A/63/150 و Corr.1.  
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ســـتثمار الـــذي يـــضطلع بـــه موئـــل  الا  علـــىلـــسابقتعزيـــز الـــدور احلفـــاز وا  )ج(  
  املتحدة؛ األمم

 املتفــق اإلمنائيــة األهــدافتعزيــز دور الــسلطات احملليــة ومــسامهتها يف حتقيــق    )د(  
   لأللفية؛اإلمنائية األهداف مبا فيها ،عليها دوليا

 والـــتعمري يف مرحلـــة مـــا بعـــد واإلنعـــاش اإلغاثـــةاملـــسامهة يف زيـــادة فعاليـــة   )هـ(  
  ؛األزماتوما بعد وارث الك

  ؛بامليزانيةاملسائل املالية واملتعلقة   )و(  
  .التوصيات  )ز(  
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  مقدمة  -أوال   
تنفيـذ  ” املعنـون  ٦٢/١٩٨ اجلمعية العامة  من قرار٢٤ بالفقرةُيقدم هذا التقرير عمال      - ١

 املتحـدة   األمـم وتعزيـز برنـامج     ) املوئـل الثـاين    (البـشرية  املتحدة للمستوطنات    األممنتائج مؤمتر   
  .“) املتحدةاألممموئل  (البشريةللمستوطنات 

  
 ق فهم آثار التحضر السريعتعمي  - اثاني  

إقامــة  ” و“كفالــة املــأوى للجميــع”املترابطــان اكتــسب هــدفا جــدول أعمــال املوئــل   - ٢
فقـد  . ٢٠٠٨ أمهيـة مـضافة يف عـام         “ املستدامة يف عـامل آخـذ يف التحـضر         البشريةاملستوطنات  

ج املترتبـة علـى      الغذاء والطاقة، والوعي املتزايد بالنتائ     أسعاراالرتفاع السريع يف    جاءت عوامل   
الـزالزل  غري املضمون، ووقـوع   باهنيار سوق الرهن العقاري املرتبطة املالية  واألزمة ،تغري املناخ 
ــدمرة ــدان     امل ــن البل ــدد م ــضانات واألعاصــري يف ع ــد ، والفي ــى لتؤك ــةعل ــد  األمهي ــدة لبع  املتزاي

 .من أبعاد التنمية املستدامةبوصفه  البشريةاملستوطنات 
  

 قود والطاقةأزمة الو  - ألف  
 الغـذاء والوقـود الـذي       أسـعار حـد العوامـل املـسامهة يف ارتفـاع          أالتحـضر الـسريع     عد  ي  - ٣

 تغـيريات ال رجعـة      إىل والعوملـة  املـشترك للتحـضر الـسريع        األثـر ويـؤدي   . ٢٠٠٨عام  اتسم به   
هــذه التغــيريات طريقـة اســتخدامنا لألراضــي وامليــاه  مــن و.  واالسـتهالك اإلنتــاجفيهـا يف أمنــاط  

 . ونقلهااألغذية إلنتاج أيضاوالطاقة الالزمة 

ــصفة خاصــة  يــصدق هــذا  و  - ٤ ــى اب ــى حنــو   لنمــو احلــضري  عل ــذي أســيء ختطيطــه عل ال
يف البلـدان   مل يعـد التحـضر      وبينمـا   .  العـامل  أحنـاء  مجيع   كثري من عملية التحضر يف    اليتسم به    ما

حتــوال ميثــل  أمريكــا الالتينيــةاء مــن أجــز وة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــه انتقاليــاملتقدمــة
 علـى   ، يف كـثري مـن احلـاالت       ،ينطـوي إال أنـه    ،  احلضرية املناطق   إىل الريفية من املناطق    ادميغرافي

يزيـد   بـل  ، وامليـاه فحـسب  األراضيموارد  الذي ال يتنافس مع الزراعة على        ،الزحف احلضري 
 .دم الطاقة بصورة كثيفة يستخوبالتايل والبضائع، األشخاصإىل حد كبري أيضا حركة 

 احلـضري  املائـة مـن النمـو         يف ٨٠ مـن    أكثـر ويف معظم بقية املنـاطق الناميـة، الـيت متثـل              - ٥
العـشوائية   األحيـاء وانتـشار   للمـدن    ينطوي التحضر علـى مـزيج مـن الزحـف العمـراين              ،العاملي

 .ت املياه الزراعية والغابات ومستجمعااألراضي التعدي على إىل مييل كل منهما نلذيلا

مـن بـني    عـشوائيات،   ال مـن سـكان      بليـون  ١,٢فقراء احلضر الذين يشكلون حنو      وُيعد    - ٦
يف األجلــني اآلين ويلــزم، .  الغــذاء والطاقــةأســعار تعرضــا لالرتفــاع احلــايل يف األكثــرالــضحايا 
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اختـاذ التــدابري الكفيلـة مبــساعدة الفقـراء مــن سـاكين عــشوائيات احلـضر يف احلــصول      والقـصري،  
الـيت تـضعها وتـشرف عليهـا        وحتتاج منـهجيات االسـتهداف الفعالـة        . يكفى من الغذاء  ى ما   عل

وسـوف يلـزم    .  الرشـيدة  احلضرية اإلدارة استراتيجيات   إطار وضعها ضمن    إىلاجملتمعات احمللية   
 أن تـشمل    ،الغذائيـة  املـواد    أسـعار لتخفيف الـضغط علـى      وترمي   األجل استراتيجية طويلة    يأل

 .لتعزيز التحضر املستدامع أجنات  استراتيجيأيضا
  

 ارتفاع أوجه عدم املساواة يف احلضر  -باء   
ــذاء   أشـــعلت  - ٧ ــاليف الوقـــود والغـ ــة عـــن ارتفـــاع تكـ ــرارة  ضـــغوط التـــضخم النامجـ شـ

ــة واحتجاجــات سياســية يف   ــاطق اضــطرابات اجتماعي ــةاملن ــة املاضــية األشــهرويف . كاف  ، القليل
إضافة إىل ارتفـاع تكـاليف الوقـود،    ألغذية أسعار ا شغب احتجاجا على ارتفاع   أعمالوقعت  

  .فأثّرت على مدن كربى وبلدان يف مجيع أحناء العامل
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ املتحـدة يف الفتـرة       األمـم أجراهـا موئـل     الـيت   دراسات  الوقد أظهرت     - ٨
  الوقـود والغـذاء  أزمـة  العـامل قبـل   أحنـاء  مجيـع  يف ازديـاد  يف املـدن  يف مستويات عدم املساواة   أن

أوجـه التفـاوت    ظلـت    ،االقتصادات ذات النمو املرتفع يف شـرق آسـيا        ويف  . اليت وقعت مؤخرا  
أوجـه  اتـضحت  كمـا  .  الثمانينـات أواخـر منـذ  يف اتـساع مطـرد       احلـضرية يف الدخل يف املناطق     

وعلـى  .  يف البلدان ذات الدخل املنخفض مثل نيبال وبـنغالديش  احلضريةاملناطق  بعدم املساواة   
 مـستويات   أعلـى  الالتينيـة    وأمريكـا  جنـوب الـصحراء الكـربى        أفريقيـا تضم   ،قليمياإلاملستوى  

وتتجلــى هــذه التفاوتــات بــشكل صــارخ يف  . العــامليف عــدم املــساواة يف الــدخل واالســتهالك  
ــوّ   ــيت يع ــدن ال ــى   امل ــراء عل ــا الفق ــة  ل فيه ــة النقدي ــى االحتياجــات    العمل ــيلة للحــصول عل كوس

 .غذاء واملاء مبا فيها ال،األساسيةواخلدمات 

 لألسـر  بالنـسبة  املعيـشية  األسـر مـن نفقـات     جزءا رئيسيا    متثل دائما    األغذيةوقد ظلت     - ٩
انعــدام األمــن الغــذائي حــاالت  أنوال شــك .  الــدخل يف املنــاطق احلــضريةاملنخفــضة املعيــشية

طق تفاقم يف املــستقبل املنظــور حيــث يواجــه الفقــراء يف املنــات ســاحلــضريةوالتــضخم يف املنــاطق 
 ، والنقــلاألغذيــة غــري متناســبة مــن الــدخل املتــاح يف  مئويــة ةاحلــضرية احتمــال اســتخدام نــسب

 .اتواإلجيار مثل التعليم والصحة الغذائيةألوجه اإلنفاق غري يترك القليل من املال  مما

 يف واألغذيــةالتــضخم وارتفــاع تكــاليف الوقــود طــول أمــد وســوف تتــسبب عواقــب   - ١٠
وسيكون هلذا أثر سـليب علـى   . الفقريةاملداخيل   يف فخ    احلضريةاملناطق  ين  ساكوقوع املزيد من    

 ستقوم كثري مـن احلكومـات بزيـادة         ،وتالفيا لالضطرابات االجتماعية  . االقتصاديالنمو  جممل  
 ه سينـشأ عنـ  ، ممـا  األخـرى  الغذائي على حساب اخلدمات االجتماعيـة        األمن العام على    اإلنفاق

ــت    ــن نقــص االس ــة م ــة مفرغ ــيةاهلياكــل ثمار يف حلق ــيم واخلــدمات   يف  واألساس ــصحة والتعل ال
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إزاء حتـديات جديـدة     يـشكل   تفاقم الفقـر وعـدم املـساواة، و       وهو ما يؤدي بدوره إىل       األخرى
 .لأللفية اإلمنائية األهدافحتقيق 

  
 املدن وتغري املناخ  -جيم   

 املـدن بالفعـل     ، تـستهلك  احلـضرية نصف سكان العامل فقط يعـيش يف املنـاطق          رغم أن     - ١١
 مبـا فيهـا انبعاثـات       ، من الطاقة يف العامل، وتسهم يف نسبة مماثلة من مجيع النفايـات            ةاملائ يف   ٧٥

عنـد   الفاعلـة اجلهات  مبثابة  ، سوف تصبح املدن     التحضر والعوملة استمرار  ومع  . غازات الدفيئة 
الـذي أجـراه موئـل      ويظهـر التحليـل     . انبعاثات الكربـون وجمـاالت تغـري املنـاخ        األول من   ط  اخل

احملـددات الرئيـسية لكميـة انبعاثـات        أحجام املدن ليست     مستويات التحضر و   أن املتحدة   األمم
 والزحـف  األراضـي غازات الدفيئة؛ بل أن أمناط االستهالك وأساليب احلياة بالنسبة السـتخدام    

 . حسماأكثرهي اليت تقوم بدور احلضري العمراين 

 السـتخدام األراضـي ومـدونات وقـوانني البنـاء اخلـضراء             التخطـيط الرشـيد   وقد بـرهن      - ١٢
 فعاليـة  األكثـر  استخدام الطاقة، أهنـا حـىت اآلن مـن التـدابري      وخيارات النقل القائمة على كفاءة    

ــات      ــة واالنبعاث ــا خلفــض اســتهالك الطاق ــيت ميكــن اختاذه ــدابري،   . ال ــذه الت ــد ه ــب إىلوتع  جان
يكولـوجي للمـدن     اإل األثـر تقليـل   ب الواعـدة تـدابري    ال أكثـر  تدوير النفايـات، مـن       إعادةممارسات  

 .بأكملهااحلضرية ناطق املو

 العــاملي والــوطين ينزال يــتعني أن تكــون تــدابري التخفيــف املتوخــاة علــى الــصعيد  ومــا  - ١٣
 ة فوريـ  إجـراءات ويلـزم اختـاذ      .ة احملليـ  يات بتدابري منسقة على مـستوى املـدن واملـستو         مصحوبة

 وطرائـق النقـل     األراضـي  النظـر يف خطـط اسـتخدام         إعـادة  عن طريق    ةاستدامجلعل املدن أكثر    
وهنــاك فرصــة فريــدة لــربط اجلهــود العامليــة يف جمــال مكافحــة االنبعاثــات مــع .  البنــاءتــصاميمو

 القـوة   ، قبل كل شـيء    ،فاملدن هي .  املدن وإنتاجية حتسني نوعية احلياة     إىل الراميةاجلهود احمللية   
اكتظـاظ حركـة     مـن احلـد مـن        أفـضل  تـدابري ميكـن اختاذهـا         هنـاك  لـيس احملركة لالقتصادات، و  

 .يكولوجيإل من األثر ا، وحتسني نوعية اهلواء واملاء، واحلد، بصفة عامة،املرور

ــا  - ١٤ ــدابري التكيــف للحــد مــن    وم ــة االستــضعاف  زال علــى ت ــسلّحال  إىل باحلاجــةم أن ت
وعلـى املـدن    . واملمتلكـات رواحاألختطيط املدن واملـستوطنات ملنـع وقـوع خـسائر وتـدمري يف           

 تؤخــذ قــضايا تغــري املنــاخ يف  أنويــتعني  . وقائيــة والتخطــيط ملواجهــة األســوأ إجــراءاتاختــاذ 
 .تعزيز قدرات التخطيطيف التخطيط احلضري، وممارسة االعتبار عند 

 علــى خــط الفاعلــةولــيس هنــاك شــك يف أن الــسلطات احملليــة ســوف تكــون اجلهــات   - ١٥
وليـست هنـاك حلـول تناسـب مجيـع       . حمليـة هلـذه التحـديات العامليـة       إجابـات جياد  املواجهة يف إ  
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التخطـيط بنـاء علـى ذلـك،        مث  املشاكل، وعلى كل سلطة حملية تقييم خماطرها وأوجه ضـعفها،           
 واجلفــاف والفيــضانات، األعاصــريالبحــر أو ملواجهــة حــاالت    ســطحواجهــة ارتفــاعملســواء 

 . املشاكل القائمة بالفعلإىل افةباإلضالالجئني ألسباب بيئية،  وأ

ــشة املــسائل  قــد و  - ١٦ ــصلةمتــت مناق ــضوء عليهــا علــى    املت ــسليط ال  بالتحــضر املــستدام وت
ن أبــشالــيت عقــدت  الرفيعــة املــستوى الوزاريــة يف سلــسلة مــن االجتماعــات اإلقليمــيالــصعيد 
 .بحــر الكــارييب  الالتينيــة ومنطقــة ال وأمريكــاســيا آ وأفريقيــا يف احلــضرية والتنميــة اإلســكان

اسـتعدادا النعقـاد     ، لبلـدان غـرب آسـيا      ٢٠٠٨ُنظم اجتماع خاص ُعقد يف البحرين عـام          كما
 .التحضر املستدامحول موضوع  واالجتماعي االقتصاديجلزء رفيع املستوى للمجلس ا

 اجمللــس االقتــصادي إىلدعــوة موجهــة  اإلقليميــةومــن النتــائج الرئيــسية لالجتماعــات    - ١٧
 واملاديـة  املكانيـة  األبعـاد بوصفه مـسألة شـاملة للتعامـل مـع          حمور حضري    إلدراج   واالجتماعي

  .للتنمية املستدامة
  

  تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل  -ثالثا   
ــذ اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة    ٢٠٠٨شــهد عــام    - ١٨ ــة انطــالق تنفي  مرحل

افــق عليهــا جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة يف دورتــه   الــيت و٢٠١٣-٢٠٠٨األجــل للفتــرة 
 وهي جلنـة املمـثلني      -ت اهليئة الفرعية التابعة للمجلس      وأقر. ٢٠٠٧احلادية والعشرين يف عام     

  . خطة عمل للتنفيذ٢٠٠٨ديسمرب / يف كانون األول-الدائمني 
حتقيقــه يف وتــسترشد اخلطــة برؤيــة طويلــة األمــد للتحــضر املــستدام، وهبــدف يتــوخى     - ١٩

 من وضع الـسياسات     ٢٠١٣األجل املتوسط ملساعدة الدول األعضاء على التمكن حبلول عام          
واالســتراتيجيات وهتيئــة الظــروف الــضرورية لوقــف منــو األحيــاء العــشوائية، ومــن مث احلــد مــن 

ويـدعم هـذا اهلـدف الطمـوح والـضروري أيـضا لتحقيـق األهـداف         . عدد قـاطين هـذه األحيـاء    
لفية املتعلقة باملستوطنات البشرية وجود تركيز مواضيعي أكثـر حتديـدا واسـتراتيجية          اإلمنائية لأل 

 كعنــصر حفــاز وســابق شــراكة صــممت لــتمكني موئــل األمــم املتحــدة مــن القيــام بــدور قــوي
  .االستثمار على
  : ما يلي٢٠٠٨ومن النتائج املتوقعة ملرحلة االنطالق لعام   - ٢٠

، مــن الــسياسات واالســتراتيجيات الفنيــة، وضــع جمموعــة منقحــة ومــستكملة  )أ(  
تتــصدرها محلــة عامليــة بــشأن التنميــة املــستدامة، وهتــدف إىل تعزيــز التركيــز الربنــاجمي ومواءمــة 

  الربامج وتوجهات العمالء؛
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وضــع إطــار معيــاري وتنفيــذي معــزز لتقــدمي جمموعــة مــن اخلــدمات املتعلقــة      )ب(  
 للـدول األعـضاء يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة            بالسياسات والدعم التنفيـذي ذات قيمـة مـضافة        

  لأللفية املتعلقة باملستوطنات البشرية؛
تنفيذ سلسلة من اإلصالحات املؤسسية اليت هتدف إىل هتيئة الظروف الالزمـة              )ج(  

  .لتحقيق التفوق املطرد يف اإلدارة
  

  السياسات واالستراتيجيات  -ألف   
راتيجية اجلديــدة انطــالق محلــة عامليــة للتحــضر  يتــصدر إعــداد وثــائق الــسياسة واالســت   - ٢١

املستدام وتـدمج هـذه احلملـة محلـتني سـابقتني، إحـدامها لـضمان احليـازة واألخـرى للحوكمـة                     
  .احلضرية، وتعاجل التحديات املتعلقة بالتكيف لتغري املناخ وختفيف آثاره

ــم املت       - ٢٢ ــل األم ــساعد موئ ــة ت ــا أداة دعوي ــة باعتباره ــر إىل احلمل ــق   ُوينظ ــى حتقي حــدة عل
  :التاليني اهلدفني

زيــادة الــوعي بــضرورة إدراج اخلطــط املتعلقــة بالتحــضر والفقــر احلــضري يف    )أ(  
  خطط التنمية واألولويات الوطنية؛

تعميم جمموعـة مـن التوصـيات املترابطـة واملتداعمـة املتعلقـة بالـسياسات علـى                   )ب(  
 حيقـق الــشمول االجتمــاعي ويتــسم  الـدول األعــضاء لــدعم تنميـة املــستوطنات البــشرية بــشكل  

  .بالسالمة البيئية
  

  اإلطار املعياري والتنفيذي املعزز  -باء   
وجيمـع  . تقترن احلملة اإلعالمية للتحـضر املـستدام باإلطـار املعيـاري والتنفيـذي املعـزز          - ٢٣

حـضر  هذا اإلطار بـني التوصـيات املتعلقـة بالـسياسات واألدوات املنبثقـة مـن احلملـة العامليـة للت          
املستدام، مع خدمات ذات قيمة مضافة لـدعم جهـود الـدول األعـضاء، وأفرقـة األمـم املتحـدة         
القطريــة، وإطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة يف حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

ــشرية  ــستوطنات الب ــة بامل ــم املتحــدة وخــربات      . املتعلق ــل األم ــني خــربات موئ وجيمــع اإلطــار ب
 يف جمــال الــسياسات واإلصــالح املؤســسي وبنــاء القــدرات وحــشد املــوارد وإدارة        شــركائه

املشاريع يف اجملاالت الرئيسية لإلسـكان واألراضـي واهلياكـل األساسـية واخلـدمات والتخطـيط                
  .وكمة ومتويل املستوطنات البشريةاحلضري واإلدارة واحل



A/63/291
 

10 08-46184 
 

لتطبيـق اإلطـار علـى املـستوى         أساسـية    ومتثل وثائق الربامج القطرية التابعة للموئل أداة        - ٢٤
ومت حىت اآلن وضع وثائق الربامج القطريـة بالتـشاور مـع احلكومـات الوطنيـة وأفرقـة                  . القطري

  .٢٠٠٨ بلدا، يف عام ٣٠لقطرية يف األمم املتحدة ا
وجــرى أيــضا إيــالء االهتمــام بوجــه خــاص إلعــداد وثــائق الــربامج القطريــة باعتبارهــا    - ٢٥

ومكنــت هــذه . “توحيــد األداء”يع النموذجيــة املعمــول هبــا يف إطــار مبــادرة جــزءا مــن املــشار
الوثائق احلكومات املعنية من العمل، بالتعاون مـع أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة يف بلـدان كـل                     
منــها، علــى تعمــيم املــسائل املتعلقــة باملــستوطنات البــشرية والفقــر يف املنــاطق احلــضرية ضــمن    

  .إلمنائية، وخطط التنمية الوطنية املتحدة للمساعدة اعملية إطار عمل األمم
  

  التفوق يف اإلدارة  -جيم   
يتطلــب تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل، باعتبارهــا أداة فعالــة    - ٢٦

لدعم جهود الدول األعضاء يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة باملـستوطنات البـشرية،              
وتتبع عملية التنفيذ هنجا متدرجا يغطي سنة واحـدة         . يضا إىل حتقيق التفوق يف اإلدارة     السعي أ 

، ٢٠١٠-٢٠٠٩، ويتلوهـا مرحلـة التنفيـذ ملـدة سـنتني، للفتـرة             ٢٠٠٨ملرحلة االنطـالق لعـام      
 لوضـــع الـــسياسات ٢٠٠٨وكُـــرس عـــام . ٢٠١٣-٢٠١١وبعـــدها مرحلـــة التوســـع للفتـــرة 
  .ألساس لتحقيق التفوق يف اإلدارةية اليت ُتشكل اواالستراتيجيات واألدوات الداخل

  :لرئيسية ملرحلة االنطالق ما يليوتشمل العناصر ا  - ٢٧
  لتحسني الكفاءة؛استعراض أساليب املمارسة   )أ(  
ــترا      )ب(   ــة االسـ ــز اخلطـ ــاالت تركيـ ــوظفني وبـــني جمـ ــيني املـ ــة بـــني تعـ تيجية املواءمـ

  واملؤسسية املتوسطة األجل؛
   بغية حتسني الفعالية والشفافية؛ة وتفعيل املساءلةتفويض السلط  )ج(  
  لى أساس النتائج وإدارة املعارف؛ممارسة اإلدارة ع  )د(  
  . توسيع قاعدة املاحننيحشد املوارد بغية  )هـ(  

ويتم بشكل منـتظم إبـالغ جلنـة املمـثلني الـدائمني، وهـي اهليئـة الفرعيـة التابعـة جمللـس                        - ٢٨
ويتوقع خـضوع اخلطـة لعمليـة اسـتعراض األقـران       .  تنفيذ خطة العمل   اإلدارة، بالتقدم احملرز يف   

  .٢٠٠٩لتقييم مستقل يف أوائل عام و
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  الدروس املستفادة  -دال   
ــشوء حتــديات         - ٢٩ ــذ اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل مــع ن ــزامن تنفي يت

ويــسترشد هــذا التنفيــذ . ةجديــدة يف جمــال التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية والتنميــة املــستدام  
ــه يظــل شــديد الرســوخ يف صــميم        ــضاها، ولكن ــشكل مبقت ــة، ويت ــسائل العاملي بالتوجهــات وامل
التجربة الفريدة ملوئل األمم املتحدة وخربته يف العمل مـع القطـاعني العـام واخلـاص ومنظمـات                  

ــة ويف حــني أن اخلطــة تــستر . اجملتمــع املــدين علــى مــستوى املــدن واجملتمعــات احملليــة   شد بعملي
اإلصالح اجلارية لألمم املتحدة وتساهم فيها، فإهنا تتجاوز احلدود الضيقة لإلدارة على أسـاس              

وحتاول اخلطة الربط بني عمل املنظمة وبـني املـسائل والنتـائج األكـرب شـأنا يف جمـاالت                   . النتائج
للمعـايري  ويف ظـل هـذه الظـروف، يـشكل االمتثـال            . اإلنصاف االجتمـاعي واملـساواة والعدالـة      

ــاألداء علــى نطــاق كامــل املنظومــة يف    ــة ب ــضرورات املتعلق .  املــدى القــصري حتــديا مــستمرا  وال
الضروري التسليم هبذا التحدي بإتاحة درجـة أكـرب مـن املرونـة وهـامش خمـاطرة لـتمكني                 ومن

  .لطويلة األمد للتنمية املستدامةأي منظمة من املسامهة يف الغايات واألهداف ا
  

  يز دور موئل األمم املتحدة احلفاز والسابق على االستثمارتعز  -رابعا   
مــن األهــداف الرئيــسية للخطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل تعزيــز دور    - ٣٠

وتبني التحليالت اليت أجراها موئـل األمـم        . موئل األمم املتحدة احلفاز والسابق على االستثمار      
ثانوية هي من أسرع املستوطنات منوا يف البلدان الـيت تـشهد            املتحدة أن املدن الصغرية واملدن ال     

حتوال سريعا حنو التحضر، وأن هذه املـستوطنة هـي مـن املـستوطنات األقـل جتهيـزا فيمـا يتعلـق                
بالقــدرة املؤســسية علــى تلبيــة احتياجــات النمــو الــسريع، ال ســيما يف جمــاالت امليــاه والــصرف  

  .ء نشوئهاألحياء العشوائية واتقاالصحي وحتسني ا
وقادت هذه التوجهات موئل األمم املتحدة إىل وضع منهجيـة واقتـراح ُنهـج متكاملـة                  - ٣١

ــة الحتياجــات        ــصحي املراعي ــصرف ال ــاه وال ــوفري خــدمات املي ــشوائية وت ــاء الع لتحــسني األحي
ــتم تــصورها وإعــدادها      . الفقــراء ــة الــيت ي ــة والتنفيذي ــشطة املعياري ــهج بــني األن وجتمــع هــذه الُن
. رهـا مبــادرات سـابقة علــى االســتثمار لتحديـد وإعــداد مــشاريع ممكنـة التمويــل مــصرفيا    باعتبا

صـالح  وتتكون عناصر املنهجية من تطبيق الدروس املستفادة من املمارسات اإلجيابية يف جمال إ            
 وحـشد املـوارد، وهـي ممارسـات قـدمت أدلـة ملموسـة عـن                 السياسات، والتخطيط التشاركي  

تنفيذ أنشطة حتسني األحياء العشوائية وتقدمي اخلدمات األساسـية املراعيـة     الكيفية اليت ميكن هبا     
  .اجات الفقراء بشكل جمد اقتصادياالحتي
  :هذه الُنهج يف فئات ثالث، وهيوتندرج   - ٣٢
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  سات املالية الدولية واإلقليمية؛العمل مع املؤس  )أ(  
  العمل مع القطاع اخلاص؛  )ب(  
  .ة احملليةمل مع املؤسسات املاليالع  )ج(  

  
  العمل مع املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية  -ألف   

يف أفريقيا، ظل التعاون مع مصرف التنمية األفريقـي يتـيح تـسهيل تـدفقات االسـتثمار             - ٣٣
وأدت األنـشطة واملبـادرات املـشتركة حـىت         . إىل املدن األفريقية للـهياكل واخلـدمات األساسـية        

.  مليـون دوالر يف اسـتثمارات خطـوط األنابيـب          ٢٥٠زيـد علـى     الوقت احلاضر إىل توليد مـا ي      
 ازداد تعزيز التعاون مـع مـصرف التنميـة األفريقـي مـن خـالل              ،٢٠٠٨-٢٠٠٧وخالل الفترة   

ــا ومــايل     ــادرات مــشتركة يف عــدد مــن البلــدان، مبــا فيهــا كيني كمــا مت التوصــل إىل اتفــاق  . مب
يــة األفريقــي، ومــن بينــها تنـــزانيا للتركيــز علــى بلــدان أخــرى يف حافظــة قــروض مــصرف التنم

ويعمـل  .  بلـدا ١٥ مدينة يف ١٨ويعمل الربنامج حاليا يف   . وموزامبيق ورواندا وأوغندا وزامبيا   
موئــل األمــم املتحــدة أيــضا مــع مــصرف التنميــة األفريقــي لتــسريع بــرامج اإلقــراض يف زجنبــار، 

  .مجهورية تنـزانيا املتحدة
الشراكة مع البنك الدويل حتسني مشاريع البيـان العملـي يف           ويف إثيوبيا، سيتم يف إطار        - ٣٤

توقـع أن  وُي. جمال املياه ومرافق الصرف الصحي اليت ينفذها موئل األمم املتحدة يف أديـس أبابـا     
نــشطة تــستهدف  مليــون دوالر، وهــي أ٦٠يــصل حجــم أنــشطة مواصــلة االســتثمار إىل مبلــغ 

  .حتديدا فقراء احلضر
مت مؤخرا مع مجاعة شرق أفريقيا إطارا للتعـاون لتوسـيع مبـادرة             وأتاحت شراكة أقي    - ٣٥

 بلـــدة أخـــرى يف مخـــسة بلـــدان، ١٥ إىل كتوريـــا للميـــاه ومرافـــق الـــصرف الـــصحي حبـــرية في
وطــرح اقتــراح باالســتثمار علــى املــصرف إلتاحــة   . باالشــتراك مــع مــصرف التنميــة األفريقــي 

 شخص، مع توفري مرافـق صـرف        ١٣٣ ٠٠٠احلصول على مياه الشرب املأمونة لعدد يقدر بـ         
وهـذه املـشاريع هـي يف مراحـل خمتلفـة مـن التنفيـذ،               .  شـخص  ١٥ ٠٠٠صحي أفضل حلـوايل     

  .٢٠٠٨ومن املقرر إجراء تقييم متعمق آلثارها بنهاية عام 
 مليـون  ١٨١ويف اهلند، استفادت أربع مدن يف والية مادهيا بـرادش مـن قـرض قيمتـه               - ٣٦

ميــة اآلســيوي اســتنادا إىل الــدور احلفــاز ملوئــل األمــم املتحــدة يف دوالر مقــدم مــن مــصرف التن
دعم اإلصالحات يف قطاع املياه ومرافق الـصرف الـصحي، مبـا يف ذلـك اإلرشـادات واملبـادئ                   
التوجيهية املتعلقة بالسياسات اليت أصـدرهتا حكومـة واليـة مادهيـا بـرادش بـشأن إقـرار آليـات                    

  . وذات قاعدة جمتمعيةمتويل مراعية لالعتبارات اجلنسانية
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ــراء دراســ           - ٣٧ ــة نــاجنينغ إلج ــراكة مــع مدين ــم املتحــدة ش ــام موئــل األم ــصني، أق  ةويف ال
تشخيصية شكلت األساس ملواصـلة االسـتثمار مـن جانـب مـصرف التنميـة األفريقـي لتحـسني                   

  .قطاع املياه ومرافق الصرف الصحي يف املدينة
ات املـسار الـسريع يف إطـار مبـادرة هنـر            ويف منطقة حوض هنـر ميكونـغ، هيـأت مبـادر            - ٣٨

امليكونــغ للميــاه ومرافــق الــصرف الــصحي الظــروف الالزمــة ملتابعــة مــصرف التنميــة األفريقــي 
وأتاحت التقييمات القطاعية والتحليالت الـسريعة لألوضـاع، الـيت قـام هبـا موئـل          . الستثماراته

ــستوطنات ذ      ــى امل ــة عل ــة املوافق ــات املنطق ــم املتحــدة حلكوم ــن   األم ــتفادة م ــة لالس ات األولوي
ــاه       ــة لالســتثمار يف مرافــق املي ــة جمتمع ــة الوطني ــة وخمصــصات امليزاني ــة اخلارجي املــساعدة اإلمنائي

  .لفقراءوالصرف الصحي لصاحل ا
 بلــدة ومدينــة يف ٤٧ويف آســيا، يــشارك موئــل األمــم املتحــدة يف نــشاطات جتــري يف    - ٣٩

وقـد أتـاح الربنـامج      . ل إندونيـسيا وكمبوديـا    مخسة بلـدان، كمـا يقـوم بتوسـيع نـشاطاته لتـشم            
ــة          ــع اجملــاالت يف احلكوم ــشمل مجي ــشاركي ي ــيط الت ــسياسات والتخط ــشأن ال ــربا للحــوار ب من

ويف نيبــال، متكــن موئــل األمــم املتحــدة مــن تــسهيل إجــراء حــوار بــشأن          . واجملتمــع املــدين 
ملاســة هلــا يف جمــال  الــسياسات بــني اجملتمــع املــدين واحلكومــة إلضــفاء تغــريات تــدعو احلاجــة ا   

ونتيجة لذلك، استفاد من الربنامج بشكل مباشـر عـدد يقـدر          . السياسات واإلصالح املؤسسي  
شرب املأمونـــة وحتـــسني مرافـــق  شـــخص مـــن حيـــث احلـــصول علـــى ميـــاه الـــ٤٤٠ ٠٠٠ بــــ

  .الصحي الصرف
ــراكة           - ٤٠ ــم املتحــدة ش ــل األم ــيم موئ ــارييب، يق ــة البحــر الك ــة ومنطق ــا الالتيني ويف أمريك
ــة لــدعم برنــامج    ا ــة للبلــدان األمريكي ــاه للمــدن ”ســتراتيجية مــع مــصرف التنمي ــوفري املي يف “ ت

، كوشــرع الربنــامج يف القيــام بعمليــات يف املكــسي. أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب
. وحظي بالدعم السياسي واملسامهات املالية من احلكومـة املركزيـة ملـشروعه النمـوذجي األول              

ل األمم املتحـدة، باالشـتراك مـع وكـاالت أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة مـن التقـدم                      ومتكن موئ 
توقـع أن تـدر     وُي. بطلب ناجح إىل الصندوق اإلسباين ألهـداف األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لأللفيـة              

  . مليون دوالر ملشاريع املياه يف البلد٦,٢املبادرة ما يصل إىل 
دة يف شـراكة مـع املؤسـسة املاليـة الدوليـة لدراسـة         ويف العراق، دخل موئل األمم املتح       - ٤١

ــساكن يف العــراق ومعاجلتــها       ــيت تعتــرض تــوفري امل ــق احملليــة ال ــسعى هــذه الــشراكة   . العوائ وت
االستراتيجية إىل القيام مبشاريع يف عدد مـن القطاعـات ذات الـصلة مثـل مـواد التـشييد والبنـاء                     

ــاء  والتنميــة العقاريــة جبهــود القطــاع اخلــاص لــدعم تــو   ــة دون نــشوء أحي فري املــساكن واحليلول
  .عشوائية يف املستقبل
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ويف ألبانيا، ينفذ موئل األمم املتحدة برناجمـا مـع مـصرف التنميـة التـابع جمللـس أوروبـا                      - ٤٢
ن االجتمــاعي األول الــذي ُينفــذ لتعزيــز قــدرات البلــديات علــى وضــع وإدارة برنــامج اإلســكا 

حـــدة ســـكنية اجتماعيـــة ضـــمن اإلطـــار الـــوطين   و١ ١٠٠وســـيتم متويـــل حنـــو . عقـــود منـــذ
  .الالمركزي اجلديد

  
 العمل مع القطاع اخلاص - باء  

يف عـــام اإللكتـــروين  Google.orgأُبـــرم اتفـــاق شـــراكة بـــني موئـــل األمـــم املتحـــدة و   - ٤٣
للميـاه  ، هـو تطـوير أدوات رصـد    زجنبـار من الشراكة، اليت جتري جتربتها يف       والغرض  . ٢٠٠٨

اليت تقرر إدراجها يف اجملـال العـام علـى حنـو            العامة  لصحي وغريها من املرافق     ومرافق الصرف ا  
للسلطات احمللية، واملؤسسات العاملة يف جمال امليـاه، وغريهـا مـن            ستتيح  الشراكة  هذه  و .ثابت

عــن  املكانيــة ات اجلغرافيــةاملــصلحة، ســبل الوصــول إىل املعلومــ مقــدمي اخلــدمات وأصــحاب  
 .Google Earth باســتخدام االبتكــارات التكنولوجيــة لغوغــل، مثــل نطــاق اخلــدمات وتنفيــذها

ــبري         ــاض كـ ــن اخنفـ ــال عـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــارات التكنولوجيـ ــسفر االبتكـ ــع أن تـ ــن املتوقـ يف ومـ
تــوفري اهلياكــل األساســية    الالزمــة ل شاريع املــإعــداد  لتحديــد و والوقــت الــضروريني    التكلفــة

 .واخلدمات الرئيسية
  

 لعاملة يف جمال املياهتعزيز املؤسسات ا -جيم  
يف قطــاع املــاء ومرافــق الــصرف الــصحي، وال ســيما يف أتاحــت اإلصــالحات اجلاريــة  - ٤٤

أكفــأ للميــاه والــصرف الــصحي تركــز علــى املــستفيدين البلــدان الناميــة، فرصــا إلنــشاء مرافــق 
تعلـق  والـصرف الـصحي ال تـزال تواجـه حتـديات هائلـة فيمـا ي       غري أن مرافق امليـاه  . وتدار ذاتيا 
التزويــد بامليــاه التعــاون بــني مرافــق يعــد و . الــسكانزيــادةطالــب املتزايــدة النامجــة عــن بتلبيــة امل

الفعالــة واملرافــق كفالــة تبـادل التجــارب بــني املرافــق  ل ا حيويــاومرافـق الــصرف الــصحي عنــصر 
طـة عمـل    خ” يف   هايـ وقد أُبرزت احلاجة إىل إنشاء آليـة للتعـاون بـني مرافـق امل             . العقيمة الفعالية 

 اليت أعلنها اجمللس االستشاري املعين باملياه والـصرف الـصحي التـابع لألمـني العـام              “هاشيموتو
 . يف املكسيكةلمنتدى العاملي للمياه املعقودالدورة الرابعة للألمم املتحدة خالل 

 التوصـية بإنـشاء آليـة لتعزيـز الـشراكات بـني        ،ومن التوصيات الواردة يف خطـة العمـل        - ٤٥
ســس هامــة ام املــشمول هبــذا التقريــر ُوضــعت أوخــالل العــ. امليــاهســسات العاملــة يف جمــال املؤ

رمسيـا  انطلق  ، الذي   هايإلنشاء وتفعيل التحالف العاملي لشراكات املؤسسات العاملة يف جمال امل         
، وقد أُعد إطـار حلوكمـة التحـالف    ٢٠٠٧ عام يف  يف ستوكهوملهايخالل األسبوع العاملي للم
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ــه ــوظفني       و .ومتويل ــيني امل ــرامج للتحــالف، وجيــري تع ــدير ب ــل م ــني بالفع ــة األساســيني ُع ألمان
 .التحالف اليت يستضيفها موئل األمم املتحدة

  
 تعبئة رؤوس األموال الوطنية عن طريق آليات متويل مبتكرة -دال  

 إجــراء جتــارب ميدانيــةيف التــابع ملوئــل األمــم املتحــدة العــشوائية اســتمر مرفــق حتــسني  - ٤٦
 يف البلــدان الرائــدة األربعــة، وهــي إندونيــسيا ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة آلليــات متويــل مبتكــرة

ويقوم القطاع اخلاص، وخباصة املصارف التجارية احمللية، بإكمال جهـود           .وغانا وسري النكا  
احلكومات واجملتمعـات احلـضرية الفقـرية يف البلـدان األربعـة مـن أجـل تـصميم وإعـداد وتنفيـذ                     

ويف هــذا الــصدد ســاعد مرفــق . لترقيــة األحيــاء العــشوائية“ ممكنــة التمويــل مــصرفيا”ريع مــشا
يف ثالثـة   أطـراف معينـة متعـددة       شترك فيهـا    تعلى إنشاء مرافق متويل حملية       األحياءتلك  حتسني  

 .من البلدان الرائدة األربعة، وهي سري النكا وإندونيسيا وغانا

األمـم املتحـدة ومرافـق التمويـل احملليـة يف صـيغتها             وقد ُوضـعت االتفاقـات بـني موئـل           - ٤٧
النهائية، ومن املتوقع أن يتم تفعيل التعزيزات االئتمانية للمشاريع التجريبية يف كل مـن البلـدان       

“ ممكنـة التمويـل مـصرفيا     ”وقـد ُحـددت يف كـل بلـد مـشاريع            . ٢٠٠٨الثالثة يف أواخـر عـام       
علـى بلـوغ   ات احملليـة   مـساعدة اجملتمعـ  مـن أجـل  اسعة النطاق لبنـاء القـدرات   ووأجنزت أعمال   

. ستوى يــسمح هلــا بالتأهــل للتعزيــزات االئتمانيــة املقدمــة عــن طريــق مرافــق التمويــل احملليــة   مــ
رافق قادرة على اسـتخدام أمـوال التعزيـزات االئتمانيـة حلـشد التمـويالت       هذه املوبذلك تكون   

 .أجل النهوض باألحياء العشوائيةمن وغريها من أشكال الدعم املايل احمللية التجارية 
  

 العمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد -هاء  
يف حني تنطوي املبادرات املـشار إليهـا أعـاله علـى ترتيبـات ماليـة وشـراكات مبتكـرة                     - ٤٨

موارد رؤوس األموال الدولية والوطنيـة،      يف حشد   موارد اجملتمعات احلضرية الفقرية     الستخدام  
ح وخاضـعة إىل حـد بعيــد لـدورات املـشاريع بـدال مــن أن      ْنا تظـل عمليـات قائمـة علــى املَـ    فإهنـ 

 .تستند إىل برامج االستثمار

وعنــدما يوافــق جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة علــى العمليــات التجريبيــة للتمويــل     - ٤٩
ق أدوات  تطبيـ لاإلمكانـات والفـرص     بذلك بابـا جديـدا مـن        األويل الواجب السداد، فإنه يفتح      

 .مالية مبتكرة على متويل إسكان الفئات ذات الدخل املنخفض على أساس أكثر استدامة

ــة    - ٥٠ ــار متابعـ ــرباء   ويف إطـ ــق خـ ــده فريـ ــاع عقـ ــائج اجتمـ ــكان يف  دويل لنتـ ــل اإلسـ تمويـ
، وافــق موئــل األمــم املتحــدة وجلنــة املمــثلني الــدائمني علــى جمموعــة مــن  ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان

 الواجـــب األويلة للمـــشاركة يف أنـــشطة العمليـــات التجريبيـــة للتمويـــل  اإلجـــراءات التـــشغيلي
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جمموعـة  بـني   الختيـار   لجلنة للتوجيـه والرصـد      حاليا  تستخدم هذه اإلجراءات    وف  وس .السداد
من املشاريع التجريبية حلشد رؤوس أمـوال التمويـل األويل باسـتخدام رؤوس األمـوال الوطنيـة                 

سـتعقد جلنـة التوجيـه      و. لـيب احتياجـات الفقـراء     حلـضرية ي  والتنميـة ا  اإلسـكان   منـط مـن     لتمويل  
 .٢٠٠٨سبتمرب /والرصد اجتماعها األول يف أيلول

  
 املنخفض مويل إسكان ذوي الدخلتالشراكة بني القطاعني العام واخلاص ل - واو 

ــواز   - ٥١ ــصغر إلســكان      أُطلقــت ميف هنــج م ــة ال ــة املتناهي ــروض العقاري ــل الق ــادرة لتموي ب
نخفض يف البلــدان الناميــة، بــدءا مبــدن أمريكــا الالتينيــة، يف شــراكة مــع موئــل  الــدخل املــ ذوي

هـو  واهلـدف مـن الـشراكة    . مؤسـسة مرييـل ليـنش   األمم املتحدة واملؤسـسة العامليـة لإلسـكان و    
 البـالغ عـددهم     ،يف العـامل  العـشوائية   الفقـراء مـن سـكان األحيـاء         إتاحة فرصة لـشرحية العـاملني       

أدوات القـروض  باسـتخدام  تالك بيت ميكن متويله علـى املـدى الطويـل            فرصة الم  ،بليون نسمة 
 .املساعدة على تنمية االقتصاد احمللي أو إنعاشهومن خالل ذلك العقارية املتناهية الصغر، 

وستعمل املؤسسة العاملية لإلسكان مع موئل األمم املتحدة واحلكومات احمللية وغريهـا             - ٥٢
مث حتــدد  .تــشييد مناســبة يف كــل مــن اجملتمعــات املــستهدفة  حتديــد مواقــع علــى مــن الــشركاء 

ــن          ــة يف كــل م ــان حملي ــسبقا ومؤســسات ائتم ــرزهم م ــؤهلني مت ف ــيني م ــاولني حمل املؤســسة مق
بتقــدمي االئتمانــات احملليــة مؤســسات التمويــل الــشريكة وتقــوم املــصارف  و.اجملتمعــات املعنيــة

 ). دوالر١٨ ٠٠٠والر إىل  د٥ ٠٠٠يف حـــدود (لتمويـــل إســـكان ذوي الـــدخل املـــنخفض 
يـل ليـنش   ريممؤسـسة   تقـوم   ،بـذل العنايـة الواجبـة   مـع   مناسبة متفق عليهـا و إنضاجوبعد فترة 

، بالقيمـة الـسوقية العادلـة،       اجليـدة األداء  بشراء حصة أغلبيـة يف هـذه اجملموعـات مـن القـروض              
يقوم موئـل األمـم      و . املخاطر على السوق   هذهمث تستخدم منصتها للتوزيع العاملي لتعميم       ومن  

 الواجــب الــسداد، بتعبئــة األويلاملتحــدة، ضــمن واليتــه املتعلقــة بالعمليــات التجريبيــة للتمويــل  
.  هبـدف انطـالق العمليـة      ٤ إىل   ١ للحـوافظ املاليـة بنـسبة        موارد املـنح لتـوفري ضـمانات ائتمـان        

يـــة مؤســـسة العامليقـــدم لل مليـــون دوالر ٥٠ض ضـــمان قـــدره ومـــن املتـــوخى أن يـــؤدي قـــر 
 .يل لينشري مليون دوالر من م٢٠٠، إىل حصول املؤسسة على متويل يبلغ لإلسكان

وتـوفر املـصارف احملليـة      . ربـح متفـق عليـه     ملقاولون احملليون البيوت على أسـاس       اويبين    - ٥٣
ــل مــشتري    .القــروض ــة تأهي ــوك احمللي ــوىل البن ــتوتت ــة   البي ــة املتناهي ــشئ القــروض العقاري ، وُتن
وأغلبية املصارف احمللية الـيت ُتنـشئ القـروض تـوفر            .الدين حىت بعد بيعه   ة  وتكفل خدم الصغر،  

وحاملــا جيمِّــع املــصرف املنــشئ  .للمقــاول أيــضا متــويال لعمليــة البنــاء يف البقعــة اجلــاري تنميتــها
 فإنـه يتأهـل للمـشاركة    ،ملدة عام واحـد ويتوىل أمرها للقروض مبلغ مليون دوالر من القروض    

أدىن مـن املعـايري اإلسـكانية       د  وتصمم البيـوت للوفـاء حبـ       .يل لينش ري التابع مل  يف برنامج التمويل  
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للمجـاري  تشمل محاما ومطبخا وغرفـا فرديـة ومـاًء نقيـا جاريـا ونظـام تـصريف                  فيف كل بلدة    
 علـى   العـشوائية يتم اختيار األسر الـيت تعـيش حاليـا يف األحيـاء             سو .تيار الكهربائي إضافة إىل ال  

وُتعطـى األولويـة لألسـر املعيـشية         .أساس قدرهتا على تسديد القروض العقارية املتناهيـة الـصغر         
 أو ممرضـني    درسـني وميكن أن يكون احلاصـلون علـى القـروض العقاريـة م            .اليت تترأسها النساء  

أو ســائقي ســيارات أجــرة أو غريهــم ممــن مل تتــوافر لــديهم حــىت اآلن مــوارد للتمويــل الطويــل   
وتركز املبادرة على هذه الفئـة مـن        . عشوائية لشراء بيت أساسي واخلروج من األحياء ال       لاألج

الذين يعيشون يف مالجئ مؤقتة مزدمحة ويفتقرون إىل أمن احليـازة،           هم  األحياء، و تلك  سكان  
 .املاء الصاحل للشرب، ومرافق الصرف الصحي املناسبةوإىل 

بنـاء بيـوت وإجيـاد      من خـالل    االقتصاد احمللي   نعاش  ومن املتوقع أن تؤدي املبادرة إىل إ       - ٥٤
ومـن املـأمول أن تـصبح        .فرص عمل حملية وإنتاج مواد بناء وتداول النقود مع املصارف احمللية          

 وجيعـل منـهم     عـشوائية املبادرة مبثابة الربنامج العاملي الرئيسي الذي يغري حيـاة سـكان األحيـاء ال             
ومـن   .العمل بالفعل يف نيكـاراغوا وبنمـا والـسلفادور     وقد بدأ   . معتزين بأنفسهم مالكي بيوت   

 . بيت حبلول هناية هذا العام١ ٠٠٠املأمول أن يكتمل حوايل 

وســينفذ موئــل األمــم املتحــدة واملؤســسة العامليــة لإلســكان املبــادرة بتعــاون وثيــق مــع    - ٥٥
اضــي واهلياكــل اجملتمعــات احملليــة والــسلطات احملليــة والــوزارات احلكوميــة مــن أجــل تــوفري األر

وتـشمل املبـادرة أعمـال تنميـة اجملتمـع احمللـي وتعلـيم مبـادئ املاليـة                   .األساسية بتكلفـة ميـسورة    
ــارة  ــة، و    حيكــم و .ألســر خمت ــة الفردي ــوق امللكي ــرام حق ــدأ احت ــادرة مب ممارســات اســتخدام املب

ــز     ســاإلقــراض اآلمــن، و  ــدأ، كمــا تــسعى، حيثمــا أمكــن، إىل تعزي تعمل علــى أســاس هــذا املب
 .ُتكتـب سـندات ملكيـة البيـوت باسـم املـرأة           باشـتراط أن    ملـرأة   اساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        امل

املؤسـسة العامليـة لإلسـكان    (واملبادرة برنامج متويل معزز، حيث تعمل اجلهتـان القائمتـان عليـه           
 قــدرات املقترضــني وتعلــيمهم    بنــاء ، يف إطــار مــن التعــاون الوثيــق ل    )وموئــل األمــم املتحــدة   

إن مل يكـن    سداد،   من أجل التقليل إىل أدىن حد ممكن مـن ظـاهرة التقـصري يف الـ                ،اليةامل مبادئ
 .القضاء عليها

  
تعزيز دور السلطات احمللية ومسامهتها يف بلوغ األهداف اإلمنائيـة املتفـق      - خامسا 

 دوليا ليهاع
 املبادئ التوجيهية لتحقيق الالمركزية -ألف  

 . علــى املبــادئ التوجيهيــة لتحقيــق الالمركزيــة،٢١/٣ه  يف قــرار،وافــق جملــس اإلدارة - ٥٦
وبــذلك كــرر اجمللــس األمهيــة احلامســة لــدور الــسلطات احملليــة يف تنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل    
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حـدد جملـس    كمـا   و .باملـستوطنات البـشرية   فيمـا يتـصل     ليهـا دوليـا     عواألهداف اإلمنائية املتفـق     
يتخـذها موئـل األمـم املتحـدة، واحلكومـات،           املطلـوب أن  اإلدارة عددا من اخلطوات الرئيسية      
ــل منظمــة املــدن    ــشركاء مــن قبي ــة املتحــدة، وال ــا يكفــل   واحلكومــات احمللي ــادئ   مب تكييــف املب

 .التوجيهية وتطبيقها بصورة فعالة من أجل تعزيز احلكومات احمللية

يف يـسيا  رئمـا  وقد شكلت موافقة اهليئة احلكوميـة الدوليـة علـى املبـادئ التوجيهيـة معلَ             - ٥٧
ومل تـشكل هـذه      .احلوار بشأن الالمركزية الذي ظـل قائمـا ملـدة تكـاد تبلـغ عقـدا مـن الزمـان                   

املوافقة جمرد تتويج لعملية مشاورات طويلة ومستفيضة على الصعيدين اإلقليمـي والعـاملي، بـل               
اء فيهـا أغلبيـة الـدول األعـض    إمنائية شاركت مثلت توافقا يف اآلراء بشأن حتديد أولويات خطة  

مـن  ألنـه تـزامن أيـضا    للغايـة  ناسـب  املوقـت  الوالواقـع أن تتـويج هـذه العمليـة جـاء يف            .بالفعل
يف موئل األمم املتحـدة مـع اعتمـاد اخلطـة االسـتراتيجية املتوسـطة األجـل الـيت أكـدت،                     جانب  

 .فعالة ألغراض حتقيق التحضر املستدامعلى احلاجة إىل استجابات وقدرات حملية مجلة أمور، 

ومنذ املوافقة على املبادئ التوجيهية، ما فتئ موئل األمم املتحدة يعمل على حنو وثيـق                - ٥٨
يف بـإجراء اإلصـالح     مع شركاء جـدول أعمـال املوئـل لتقـدمي الـدعم للـدول األعـضاء املهتمـة                   

 ،وُعقد اجتماعان لفريق اخلـرباء االستـشاري املعـين بالالمركزيـة     .جمايل السياسات واملؤسسات  
خدمات الـدعم مـن   طالق  يف اهلند والنرويج من أجل وضع إطار استراتيجي إل   ٢٠٠٨يف عام   

 .أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية

رئيـسية  عناصـر   استراتيجية تنفيذ املبادئ التوجيهية املنبثقة عن ذلك من أربعـة           تتألف  و - ٥٩
 :ما يليالعناصر وتشمل هذه  .الربامج واألنشطة القائمةتستند إىل 

 ة وحتديد املعايري؛الدعو )أ( 

 ؛اتبناء القدرات وتنمية املؤسس )ب( 

 إقامة الشبكات وحتقيق التداؤب مع أصحاب املصاحل الرئيسيني؛ )ج( 

 .الرصد والتقييم )د( 

موئـل  يتعـاون   يف العـراق، حيـث      جيـري   تطبيق املبـادئ التوجيهيـة مـا        على  مثلة  األومن   - ٦٠
تنميـة املنطقـة    ”دعـم تنفيـذ برنـامج       علـى   األخـرى،   األمم املتحدة، مع وكاالت األمم املتحـدة        

ويركز برنامج تنمية املنطقـة      .، ووضع استراتيجيات إسكان المركزية لثالث حمافظات      “احمللية
وجيـري التـدريب     .احمللية على حتديد األهداف حمليا مـن أجـل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                

لــى صـعيد احملافظـة مــن أجـل تنفيـذ الربنــامج     وبنـاء القـدرات حاليـا يف إطــار تعزيـز القـدرات ع     
منظمـة األمـم    عمل موئل األمـم املتحـدة مـع         ،ادرة مماثلة يف إطار مب  و .واستراتيجيات اإلسكان 
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ني للقــوانني والــسياسات اســتعراض وتنقــيح شــاملعلــى إجــراء ) اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 
وأدى االستعراض إىل وضع برنـامج       .والربامج وقدرات التنفيذ يف قطاع إدارة النفايات الصلبة       

  .متابعة لبناء القدرات يف جمال املمارسات الالمركزية إلدارة النفايات الصلبة
  

 املبادئ التوجيهية للحصول على اخلدمات األساسية  –باء   
مـشاورات لـصياغة    عقـد   املوئل باملبـادرة إىل     اقتراح   ٢١/٤أيد جملس اإلدارة يف قراره        - ٦١

ــشأن     مماواعتمــاد جمموعــة  ــة ب ــادئ التوجيهي ــة مــن املب ــى اخلــدمات األساســية  احلــص”ثل ول عل
هذا خطوة رئيسية إىل األمام حنو اجلمـع بـني هنـج تـشاركي وهنـج قـائم علـى                    ميثل  و. “للجميع

 بشأن الصحة والتغذيـة والوقايـة مـن         اف اإلمنائية املتفق عليها دوليا    احلقوق دعما لتحقيق األهد   
وجـرى  . اه واملرافـق الـصحية وغـري ذلـك مـن اخلـدمات األساسـية        األمراض واحلصول على امليـ    

إعــداد مــشروع مبــادئ توجيهيــة بتعــاون وثيــق مــع كــل مــن معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب      
والبحــث، ومنظمــة العمــل الدوليــة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة   

 الشركاء املعنيني، مبا يف ذلـك       ن وسواها م  حلقوق اإلنسان واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية،     
الـشركاء مناقـشة مـشروع      واصـل   وسي. البنك الدويل ومنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة      

ــدى          ــة للمنت ــدورة الرابع ــن املؤشــرات، يف ال ــة م ــة أولي ــى ضــوء جمموع ــة، عل ــادئ التوجيهي املب
 .احلضري الرابع، قبل عقد مشاورات مع الدول األعضاء

يد أن تقـدمي اخلـدمات األساسـية يتوقـف بدرجـة كـبرية علـى مـدى قـدرة الـسلطات                      ب  - ٦٢
. دماتاخلـ احمللية على تقدمي اخلدمات مباشرة أو تنظـيم تقـدميها وتوفريهـا مـن جانـب مقـدمي                   

الالزمـة  ويف مجيع احلـاالت، فـاإلدارة املاليـة مطلوبـة لكفالـة اسـترداد التكـاليف وتعبئـة املـوارد                     
ــصيانة  ــن احلــاالت  . للتوســع وال ــام  وم ــثرية لالهتم ــام    امل ــذا النظ ــة ه ــال إقام ــى ســبيل املث  يف عل

 .الصومال اليت متزقها احلرب
  

 ، مثال مشال غرب الصومالة املاليدارةأدوات اإل  -جيم   
 وإقامـة   اتالبلـدي يف  فتئ املوئل يعمل بنشاط يف جمـال بنـاء قـدرات اإلدارات املاليـة                ما  - ٦٣

ع العام وجباية اإليـرادات مـن جانـب الـسلطات احملليـة ومرافـق          للمحاسبة يف القطا  أفضل  نظم  
 االقتــصادية وإدارة األراضــي، ويــربط هــذا النــهج بــني التنميــة. امليــاه يف مشــال غــرب الــصومال

املتـأيت مـن الـضرائب العقاريـة        إيـراد البلـديات     يسمح بتحـسني اخلـدمات اسـتنادا إىل زيـادة            مما
 .املمتلكاتوضرائب 

تعانة بنظام للمعلومـات اجلغرافيـة لوضـع قاعـدة بيانـات اسـتنادا إىل جـرد                 وجرت االس   - ٦٤
قاعـدة  مث اسـتخدمت الحقـا   . ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤شامل للممتلكات أُجري يف هرجيـسة عـامي         
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. علومــات األراضــي احلــضرية إلعــداد نظــام حموســب لــضرائب املمتلكــات   املتعلقــة مببيانــات ال
أفـضى تنفيـذ    قـد   و. ت البلدية استنادا إىل هـذا النظـام       وجيرى حاليا إعداد فواتري ضريبة املمتلكا     

قاعــدة بيانــات املمتلكــات املترابطــة ونظــام الــضرائب اآليل إىل زيــادة ملحوظــة يف إيــرادات         
لـسلطة احملليـة حتـسني تقـدمي اخلـدمات عـن       ل أتـاح ضرائب املمتلكات البلديـة يف هرجيـسة، ممـا          

وتـشمل  . لـة مباشـرة مـن اإليـرادات البلديـة         طريق عـدد مـن مـشاريع االسـتثمار الرأمسـايل املمو           
ويف عـام   .  وإزالـة القمامـة    الـشوارع التحسينات تعبيد الطرق وتطوير األسواق العمومية وإنارة        

، أجريــت مــسوحات مماثلــة للممتلكــات يف بورومــا وبــربريا، هبــدف حتقيــق حتــسن يف    ٢٠٠٧
 .٢٠٠٩  و٢٠٠٨جباية اإليرادات البلدية وحتسني تقدمي اخلدمات يف عامي 

فقــد . وأدى جنــاح املبــادرة يف هرجيــسة إىل مبــادرات مماثلــة يف ســت بلــديات أخــرى    - ٦٥
، ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦نفذت دورات تدريبية يف جمـايل احملاسـبة واإلدارة املاليـة علـى مـدى عـامي                  

ممــا أدى إىل حتــسن حتــصيل اإليــرادات وتقــدمي اخلــدمات يف بــوراو، وغيبيلــي وبورومــا وبــربريا  
 .الس كانودوإيريغافو و

، وبناء على طلب وزاري، سـتقام نظـم احملاسـبة وإدارة املعلومـات يف     ٢٠٠٨ويف عام     - ٦٦
ويعتــزم املوئــل أيــضا تنفيــذ عمليــة . ســبات ووكالــة ميــاه هرجيــسةاوزارة الداخليــة وديــوان احمل

مـع برنـامج األمـم املتحـدة        متوافقـة   ، تكـون    ٢٠١٠-٢٠٠٩متكاملة لبناء القـدرات يف الفتـرة        
 .حمللية وتقدمي اخلدمات المركزياشترك املتعلق باإلدارة اامل
  

 بلوغ الغايات الصحية لألهداف اإلمنائية لأللفية  -دال   
أعــادت البحــوث الــيت اضــطلع هبــا كــل مــن منظمــة الــصحة العامليــة وصــندوق األمــم      - ٦٧

ن الـسريعة   املتحدة للسكان تأكيد استنتاجات املوئل بأن الـصحة يف األوسـاط احلـضرية بالبلـدا              
عـرف  وترتبط هذه الظروف، الـيت تُ . التحضر حتددها الظروف املعيشية أكثر مما حيددها الدخل       

العـــشوائية باحملـــددات االجتماعيـــة للـــصحة، ارتباطـــا مباشـــرا بـــالظروف الـــسائدة يف األحيـــاء 
اخلــدمات  وعلــى االكتظــاظ، واالفتقــار إىل فــرص احلــصول علــى امليــاه واملرافــق الــصحية  مثــل
 .األخرى اسيةاألس

يف األمـم املتحـدة   وأفضت هذه االستنتاجات وغريها إىل تعـيني املـدير التنفيـذي ملوئـل          - ٦٨
وتتلقــى اللجنــة . اللجنــة املعنيــة باحملــددات االجتماعيــة للــصحة التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة   

املعـارف  شـبكة   يستـضيف   املعلومات التقنية من مركز منظمة الصحة العامليـة يف كـويب، الـذي              
 .املعنية باملناطق احلضرية
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إطـار  رسـم   وأسفر العديـد مـن االجتماعـات بـني املوئـل ومنظمـة الـصحة العامليـة عـن                      - ٦٩
يف الـــصحة احلـــضرية؛ القــصور  أوجـــه عــن  مجـــع األدلـــة ) أ: (للتعــاون يرتكـــز علــى مـــا يلــي   

 معـين   مرفـق تعلـم   إنـشاء   ) ج(جمموعات مواضيعية حضرية على الصعيد الوطين؛       تشكيل   )ب(
من أجل إقامة حمفل عاملي معـين بالـصحة         املشترك  العمل  ) د(بالصحة احلضرية فيما بني املدن؛      

 .٢٠١٠احلضرية يف عام 

، مجـع بـني مـوظفي املوئـل         ٢٠٠٨يوليه  /وعقد اجتماع فين يف كويب، اليابان، يف متوز         - ٧٠
نظمــة الــصحة العامليــة، ومركــز كــويب التــابع ملنظمــة الــصحة العامليــة واملستــشارين اإلقليمــيني مل 

ــة للواليــات املتحــدة        ــة التنميــة الدوليــة التابع  ومؤســسات ،واملؤســسات الــشريكة مثــل وكال
وجــرى إعــداد خطــة اســتراتيجية هبــدف . ث واملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة بالــصحةوالبحــ

يب، يف  تنظيم حمفل الصحة العاملية الذي سيعقد بشراكة مع منظمة الصحة العاملية يف بلديـة كـو               
بيـوم الـصحة   بـصورة مـشتركة     وسيحتفل احملفل   . ٢٠١٠أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /أيلول

وســتتميز . العــاملي واليــوم العــاملي للموئــل يف إطــار التــرويج جلــدول أعمــال الــصحة احلــضرية    
تقريــر عــن الــصحة احلــضرية العامليــة يــسلط الــضوء علــى التحــديات احملــددة    بإصــدار املناســبة 

 .رية يف البلدان السريعة التحضرضللصحة احل
  

 املوارد البشرية وتوليد املعارفتنمية التدريب و  -هاء   
ــة احلــضرية مــن جانــب       - ٧١ ــا تدشــني املركــز الــدويل للتــدريب يف جمــال التنمي جــرى رمسي

واملركــز مكــرس . ٢٠٠٨يف عــام األمــم املتحــدة مجهوريــة كوريــا وموئــل  مقاطعــة غــانغوون،
نشئ املركـز لبنـاء قـدرات    وقد أُ. ت املوجهة للسلطات البلدية وشركائهاللتدريب وبناء القدرا 

املــدن والبلــدات علــى الــصعيد الــوطين ويف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ دعمــا هلــدف حتقيــق     
 اتبــني األوســاط األكادمييــة واحلكومــاملعــارف ومــن أهدافــه جــسر فجــوة . التحــضر املــستدام

ــسري اال    ــة، عــن طــرق تي ــة واملركزي ــصال واحمللي ــادل   التواصــل بت ــتعلم وتب ــة وال ــشبكات املهني ال
ويـدعم املوئـل املركـز أساسـا يف جمـال إعـداد       . املعلومات داخـل كوريـا وعلـى الـصعيد الـدويل         

ــة، وإعــداد     ــة دولي ــذ دورات تدريبي ــوتنفي ــة وإقامــة  الواد امل ــتدريبي ــع مؤســسات  ال شراكات م
 واملركـز الـدويل     ،كان والتنمية احلضرية  ويتعاون املوئل ومعهد دراسات اإلس    . التدريب املماثلة 

ج االسـتراتيجية   ُهتقـدمي أول دورة تدريبيـة يف جمـال الـنُ          علـى   للتدريب يف جمال التنمية احلـضرية       
 .يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئومديريها قيادات املدن لصاحل للتحضر املستدام 

 مــدهتا أســبوعان عــن  دورة تدريبيــةجتربــة لــواكتمــل بنجــاح يف هلــسنكي تنفيــذ أول    - ٧٢
وقـد اشـترك يف تنفيـذ الـدورة         . توسـط من املـستوى امل   املهنيني  لصاحل  اجملتمعات احمللية املستدامة    

كل من جامعة هلسنكي للتكنولوجيا واملوئل وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة، ومولتـها حكومـة                 
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عات احملليـة املـستدامة؛     احلكم الرشيد للمجتم  : ومشلت املواضيع الرئيسية للدورة ما يلي     . فنلندا
كـل مـن    حتـدد   و. ؛ والتخطيط احلضري مـن أجـل االسـتدامة        االستضعافواحلد من األخطار و   

الـدورة التدريبيـة يف     مكانـا تعقـد فيـه       املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا يف بانكوك وجامعـة نـريويب          
 األمـم  اجلديـدة ملوئـل  الرؤيـة االسـتراتيجية    تنفيـذ   وتساهم الدورة التدريبية يف     . السنتني املقبلتني 

، عــن طريــق إعــداد منــاهج دراســية قابلــة إلعــادة االســتخدام لــدعم التثقيــف يف جمــال   املتحــدة
 .املستدامالتحضر 

يف نــريويب اجتمــاع فريــق واستــضاف ، نظــم املوئــل ٢٠٠٧نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ٧٣
مــن مؤســسات  مــشاركا ٥٠خــرباء بــشأن املــدن يف ظــل تغــري املنــاخ، حــضره مــا يزيــد علــى   

. ث والــسلطات احملليــة والقطــاع اخلــاص، وزمــالء مــن خمتلــف وكــاالت األمــم املتحــدة  والبحــ
ــائج االجتمــاع،    ــشأ وعلــى أســاس نت ــة احلــضرية املــستدامة    أن ــة للتنمي ــل شــبكة عاملي جــاء املوئ

ى حتــسني وســتركز املبــادرة علــ . يف مبــادرة املــدن يف ظــل تغــري املنــاخ متمــثال عنــصرها األويل 
 احمللية واستجابتها لتحديات تغري املناخ عن طريق دعم النـهوض           ات التكيفية للحكوم  القدرات

هبياكل احلوكمة وتعزيز مشاركة اجملتمع املدين واختبار اآلليات املبتكـرة للتمويـل واالسـتثمار،              
 .يجيات وخطط عمل ملموسة وتنفيذهاالبناء املستدامة، ووضع استراتالتشييد وومواد 

ملوئــل يقــدم الــدعم للعديــد مــن األنــشطة التنظيميــة والتــشغيلية الراميــة إىل   ابــرح ومــا   - ٧٤
 علــى تنفيــذ األهــداف ،مــساعدة احلكومــات والــسلطات احملليــة، فــضال عــن اجملتمعــات احملليــة  

ــة، وال  ــة لأللفي ــة   اإلمنائي ــاجمني، مهــا   . ١٠ســيما الغاي ــدعم املقــدم مــصنف إىل برن ــامج ”وال برن
ويعمـل املوئـل    . “يةبرنامج استدامة التنقل يف املناطق احلضر      ” و “اخلدمات احلضرية األساسية  

نـصف  مبـا يـؤثر علـى أكثـر مـن            بلـدان    ١٠يف  للبيـان العملـي     حاليا على تيـسري تنفيـذ مـشاريع         
التوثيــق ونــشر التجــارب  مــا يــتم يف جمــاالت  ومــن جمــاالت التركيــز الرئيــسية،  . مليــون نــسمة

 .ن وبلدان أخرىيف مدحماكاهتا والدروس املستفادة لدعم 

وأصـبح متاحـا بـاللغتني       )١(مرشـد تـدريب   : دليل امليزنة التشاركية يف أفريقيـا     مت إجناز   و  - ٧٥
حلوكمــة احملليــة للــدعوة إىل اأداة ليكــون مرشــد التــدريب كمــا ُصــمم . االنكليزيــة والفرنــسية

كـل  زنـة تـشاركية     القرار على تنفيذ عملية مي    وصانعي  االبتكارية، ولبناء قدرة امليسرين احملليني      
وجرى أيضا إعداد سلـسلة دليـل التـدريب يف جمـال التنميـة االقتـصادية احملليـة            . يف موقعه احمللي  

علـى أسـاس سلـسلة      تـتم   من أجل مساعدة املدربني على تصميم وتنفيذ حلقات عمل تدريبيـة            
واة بـني   واملـسا اإلنـصاف   وجرى أيضا إنتـاج دليـل مرجعـي بـشأن           . )١(التنمية االقتصادية احمللية  

ويغطـي الـدليل املرجعـي طائفـة واسـعة مـن           .  احملليـة  اتاحلكومـ بتـدريب   ال ألغراض   )١(اجلنسني
_________________ 

  .www.unhabitatانظر   )١(  
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ــوق يف         ــة واحلق ــات احمللي ــرأة يف احلكوم ــشاركة امل ــل م ــي مث ــسانية يف احلكــم احملل ــسائل اجلن امل
 .انية املراعية للمنظور اجلنسايناألراضي والتخطيط احلضري ومبادرات امليز

 مناسـبة تدريبيـة دون      ٢٠ تنظـيم حـوايل      ٢٠٠٨-٢٠٠٧ فتـرة الـسنتني      وجرى خالل   - ٧٦
 مشارك، وذلك بالتعـاون مـع مؤسـسات التـدريب الوطنيـة      ٦٠٠إقليمية حضرها ما يزيد على    

لتـدريب  ”اسبة إقليمية   وعقدت من . وليسوتو ومصر ورواندا وهاييت وفلسطني واهلند     ترتانيا  يف  
ف اإلمنائية لأللفية عن طريق القيادة االبتكاريـة ومتكـني    يف آسيا تتعلق بتوطني األهدا   “املدربني

املاليـة يف منطقـة جنـوب       والقيـادة   وجرى أيـضا تنفيـذ التـدريب يف جمـال اإلدارة            . اجملتمع احمللي 
لـصاحل  ُنظمت حلقـة عمـل إقليميـة بـشأن امليزنـة التـشاركية              فقد  أفريقيا،  أما يف   . احمليط اهلادئ 
 .مثانية بلدان

اإلنترنــت، شــبكة  برنــامج تعلــم عــن بعــد بواســطة ٢٠٠٧ملوئــل يف عــام واســتحدث ا  - ٧٧
واهلــدف الرئيــسي هــو اســتكمال . يف جمــاالت التــدريب وبنــاء القــدراتدورات كــأداة لتقــدمي 

قاعــدة التــدريب واحلــد مــن ل اهــو قــائم مــن أنــشطة التــدريب املباشــر وجهــا لوجــه، توســيع مــا
ــدريب    ــاليف املباشــرة املتعلقــة بالت ــت  يتــاو. التك ــارات  ح اآلن عــرب اإلنترن درس أول عــن امله

، وجيــري تنفيــذه يف إطــار سلــسلة املوئــل املتعلقــة بالقيــادات  ئيــسية للقيــادات احملليــة املنتخبــةالر
نترنـت لتـشمل   بل، توسـيع دروسـه املباشـرة عـرب اإل      يف املـستق   ،ويعتـزم املوئـل   . )١(احمللية املنتخبة 

ستدام، مبا يتماشـى وخطتـه االسـتراتيجية واملؤسـسية         جماالت مواضيعية خمتلفة تدعم التحضر امل     
 .املتوسطة األجل

دورة عـن التخطـيط   بكنـدا لتقـدمي   فريـزر  املوئل شراكة مـع جامعـة سـيمون       كما عقد     - ٧٨
وقد اعتـرف هبـذا املقـرر التعليمـي         . االستراتيجي من أجل التنمية االقتصادية اجملتمعية املستدامة      

 املعهــد ،تنميــة االقتــصادية احملليــة عــن طريــق التخطــيط االســتراتيجي املتعلــق بتعزيــز ال،التفــاعلي
ــه جــائزة التفــوق يف جمــال   الــيت إيكــوبالن إنترناشــونال،مؤســسة الكنــدي للمخططــني و منحت
 .التنمية االقتصادية احمللية

  
اإلغاثـة واإلنعـاش واإلعمـار يف مراحـل مـا بعـد             فعاليـة   املسامهة يف زيـادة       -سادسا  

 عد األزماتالكوارث وما ب
األمــني العــام وكيــل تلقــى املــدير التنفيــذي للموئــل، دعــوة مــن   ٢٠٠٨مــايو /يف أيــار  - ٧٩

 الدائمـة   ليكون عضوا رئيسيا يف اللجنـة     ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ      للشؤون اإلنسانية   
 .املشتركة بني الوكاالت
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تقاريره املقدمـة إىل اجلمعيـة      لتوصيات األمني العام يف     حمصلة إجيابية   وتأيت هذه الدعوة      - ٨٠
 بـني الوكـاالت علـى ضـم املوئـل       الـيت حتـث اللجنـة الدائمـة املـشتركة     ،٢٠٠٥العامة منذ عـام   

 .عضويتها إىل

، الذي قوبل فيه املوئـل بترحيـب        ٢٠٠٨يونيه  /ويف أعقاب اجتماع اللجنة يف حزيران       - ٨١
تــابع للجنــة عــن رغبتــه يف ، أعــرب الفريــق العامــل المــن جانــب رئيــسها وســائر أعــضائهاحــار 

 .استكشاف األبعاد اإلنسانية للتحديات املرتبطة بالتحضر السريع

 التـابعني لربناجمـه يف باكـستان ملـساعدة     ءربااخلـ من كبريا وأوفد املوئل إىل امليدان فريقا      - ٨٢
حكومــة الــصني وفريــق األمــم املتحــدة القطــري يف مــا يبذالنــه مــن جهــود للتعــايف مــن الزلــزال 

الـدروس املـستفادة   تتجلـى بوضـوح    و. ٢٠٠٨مـايو   /دمر الذي ضرب إقليم سيشوان يف أيار      امل
يف مرحلــة مــا بعــد والــتعمري مــن جتربــة املوئــل علــى مــدى عقــد مــن الــزمن يف جمــال اإلنعــاش    

  .والتعمرياستراتيجيته للعملية الشعبية لإلنعاش جمسدة يف الكوارث، 
  

  سلسة بصورة للتعايف الشعبية للعملية املتحدة األمم موئل دعم  - ألف  
 عقـب  اإلعمـار  إعـادة  يف األهـايل  ملـساعدة  األعـضاء  الدول وجهتها لدعوات استجابة  - ٨٣

 املتـضررون  الـسكان  فيـه  يكون هنج تنفيذ على املتحدة األمم موئل دأب والكوارث، الرتاعات
 حـاالت  مـن  لعديـد ا يف العمليـة  هـذه  فعاليـة  ثبتـت  وقـد  .اإلعمـار  وإعـادة  التعـايف  عمليـة حمورا ل 

 بــشكل الكــوارث مــن تــضرروا الــذينيقــضي بــتمكني  بنــهج تتــسم، حيــث الكــوارث بعــد مــا
 بنـــاء إعـــادة عمليـــة يف احلكوميـــة الـــسلطات مـــع متكـــافئني شـــركاءمـــن أن يـــصبحوا  مباشـــر
  .ومعايشهم بيوهتم
 الكــوارث حــاالت يف اإلغاثــة بــني تتــراوح سلــسة عمليــة هــي الــسكان تعــايف وعمليــة  - ٨٤
يف إطارهـا    تبـدأ تراكميـة    عمليـة  وهـي  .الوقـت  نفـس  يف يبدآن والتعايف فاإلغاثة .منها عايفوالت

 املــستقبل يف احتياجاهتــا ضــمن الفوريــة احتياجاهتــا ُتــدمج ثيــحب للطــوارئ ملجــأ بإقامــة األســر
 والتـشييد  والبنـاء  التخطـيط  تجمـاال  يف التقنيـة  املـشورة  وتسدى .والتعايف اإلعمار إعادة هبدف
  .املخاطر من للحد املقبولة للمعايري اإلعمار إعادة امتثالضمن مبا ي
 البلـدان،  مـن  عـدد  يف للتعـايف  الـشعبية  العمليـة  نفذت اهلادئ، واحمليط آسيا منطقة ويف  - ٨٥
 تنفـذ  الـيت  املـشاريع بـشأن   و .وباكـستان  النكـا  وسـري  وملديف وإندونيسيا أفغانستان فيها مبا
 اهلنـدي،  بـاحمليط وقعـت    الـيت  يتـسونام  أمـواج  عـن  النامجة ثةبالكار يتصل فيما النكا سري يف

 قيـد  تزال ال اليت املنازل من مماثل عدد وهناك منازهلا، بناء من اآلنحىت   أسرة ٤ ٠٠٠ انتهت
 الـيت  املنـاطق  يف سكنية وحدة ٦٠٠ ٠٠٠ بناء إعادة يف العملية أسهمت باكستان، ويف .البناء
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 مـن  ٥٥ ٠٠٠ مـن  كثـر أ تـدريب  يف العمليـة  يف ئيـسي ر عنـصر  ويتمثـل  .الزلـزال  مـن  تضررت
  .“ أفضلبشكل البناء إعادة” يف بفعالية للمشاركة أصحاب البيوتو والبنائني املهندسني

 انتــهاء بعــد الــوطين التــضامن برنــامج بفــضل مــشاهبة، عمليــة نفــذت أفغانــستان، ويف  - ٨٦
ــرتاع، ــة ٣ ٣٠٠ يف ال ــة قري ــسري مقاطعــات تــسع يف واقع  علــى واإلســكان اإلعمــار إعــادة لتي
  .احمللية اجملتمعات مستوى

ــرم ،٢٠٠٨ أغــسطس/آب ويف  - ٨٧ ــل أب ــم موئ ــه بنجــاح املتحــدة األم ــشترك اتفاق ــع امل  م
 تـوفري  جملموعـة  الـدعم  تقـدمي  بغـرض  األمحـر،  واهلـالل  األمحـر  الـصليب  جلمعيات الدويل االحتاد
 املبكـر  التعـايف  جمموعـة  ضـمن  ىاملـأو  إصالح تنسيق مهمة قراروإ الطوارئ، حاالت يف املأوى

 األمحـر  الصليب جلمعيات الدويل االحتاد قدرةبني   يقرن الذي النموذجي، والنشاط .ميامنار يف
 موئـل  خـربة  وبـني  الطـوارئ  حـاالت  يف املـأوى  تـوفري  جمـال  يف االسـتجابة  على األمحر واهلالل
 الوكـالتني  بـني  أمـدا  أطـول  كةشـرا قيـام   ل األساس هو املآوي، بناء إعادة جمال يف املتحدة األمم

  .املستدام اإلعمار إعادة إىل الطوارئ حاالت يف اإلغاثة منمبا يكفل انتقاال سلسا 
علـى   الوكـاالت،  بـني  مـشترك  فريق مع املتحدة، األمم موئل تعاون ،٢٠٠٧ عام ويف  - ٨٨

 ،بالــصومال بوســاو يف داخليــا املــشردين مــستوطنات أفقــر مــن خبمــسنــهوض لل الــدعم تقــدمي
 تـسونامي، ال أمـواج تـضررت مـن جـراء        الـيت  كـسافون  بلـدة  إعمـار  إعـادة  يف املـساعدة  وتقدمي

 وقـد  .وهرجيسة غاروي مدينيت يف األساسية واخلدمات املأوى توفري استئناف على واملساعدة
معــاودة اإلقامــة يف  علــى داخليــا املــشردين مــن ٥٠ ٠٠٠ مــن أكثــر التــدخالت هــذه ســاعدت
 ومتثلـــت .عيــشهم  ســبل بــدء اســـتعادة  و األساســية  اخلــدمات  علـــى واحلــصول  دائمــة بيــوت  

 القيـام،  يف خمتلفـة،  ماحنـة  جهـات  مـن  املمولـة  املـشاريع  خمتلـف  يف خدمتتـس  رئيسية استراتيجية
 علـى  داخليـا  واملـشردين  الالجـئني  بـني  مـن  النـساء،  سـيما  وال ،األفـراد  بتدريب ،قدر اإلمكان 
 قويـا  إحـساسا  فقـط  هـذا  يعطـي  وال .احمللـي  جملتمـع ا مـع  التعاقـد ضمن أطـر     بالعمل االضطالع

 علـى  أيـضا  يـساعد  بـل  احمللي، احلكم ونظم هياكل إىل تفضي اليت اإلعمار إعادة عمليةمبلكية  
 الفـرص  مـن  لالسـتفادة  للتسويق قابلة مهارات ويوفر احمللية االقتصادية التنميةمسرية   استرجاع

  .املستقبل يف للدخل املدرة
 بـــني املـــشتركة الدائمـــة للجنـــةىل طلبـــات مـــن جمموعـــة احلمايـــة التابعـــة ســـتجابة إوا  - ٨٩

 الكونغـو  مجهوريـة  إىلميدانيـة    بعثات عدةإيفاد   املتحدة األمم موئل يف جنيف، دبَّر     الوكاالت
 الالجـئني  عـودة  دون حتـول  الـيت  العراقيـل  مـن  التحقـق  مـن  البعثـات  هـذه  ومتكنت .الدميقراطية
 يـتم  مل حـاالت  إىل أساسا العراقيل هذه وتعزى .األصلية احمللية عاهتمجمتم إىل داخليا واملشردين
 مفوضـية  مـن  ساسـي أ بتمويـل  برنامج الحقا ووضع .واملمتلكات األراضي فقدان من تسويتها
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ــم ــشؤون املتحــدة األم ــدمي الالجــئني ل ــدعم لتق ــسيق ال ــشأن والتن ــ ب ــصلة سائلامل ــصراع املت  بال
 قـدرات  وبنـاء  أصـحاهبا،  إىل األراضـي  وإعـادة  ،ملفقـودة  ا واملمتلكـات  األراضـي  علـى  والتنازع
ــ .األراضـــي إدارة جمـــال يف أمـــدا أطـــول  إىل ٢٠٠٨ ســـبتمرب/أيلـــول يفأول فـــريقني  وفديوسـ
  .وكينشاسا غوما
 باسـم  التوجيهيـة  واملبـادئ  األدوات مـن  سلـسلة  وضـع  يف املتحـدة  األمـم  موئل وشرع  - ٩٠
 واملبـادئ  األدوات وهـي  الوكـاالت،  بـني  املـشتركة  دائمـة ال للجنـة  التابعة العاملية اجملموعة نظام

 املتعلقـة  واألدوات التوجيهية واملبادئ الكارثة، بعد املأوى توفري خيارات تتناول اليت التوجيهية
 انتـهاء  بعـد  األراضي حبيازة املتعلقة واألدوات التوجيهية واملبادئ الكارثة، بعد األراضي بإدارة
 املعـين  العامـل  الفريق خالل من وتوزيعها واألدوات التوجيهية ملبادئا هذه نشر وسيتم .الرتاع

 يعمـل  الـذي  ،الوكـاالت  بـني  املـشتركة  الدائمـة  للجنـة  التابع واملمتلكات واألراضي باإلسكان
  .املتحدة األمم موئل قيادة حتت

  
  بامليزانية واملتعلقة املالية املسائل  - سابعا  

 وبلــغ .التربعــات خيــص فيمــا اإلجيــايب اجتاههــا ةاملنظمــواصــلت  ،٢٠٠٧ عــام خــالل  - ٩١
 علـى  لـه  مـستوى  علـى أ )املنظمـات  بـني  املشتركة املسامهات فيها مبا( الواردة التربعات جمموع

 الــواردة، اإليــرادات جممــوع أصــل ومــن .دوالر مليــون ١٥٣,٣ مببلــغ قــدر حيــث اإلطــالق،
ــشكل  ــغيـ ــون ١٧,٦ مبلـ ــات دوالر مليـ ــري التربعـ ــصة غـ ــ املخصـ ــن ةاملقدمـ ــة، ٣٦ مـ  حكومـ

 وجهـة  حكومـة  ٣٣ مـن  املقدمـة  املخصـصة  التربعـات  دوالر مليون ١٣٥,٧ مبلغيشكل   فيما
 لألمــم التابعــة والوكــاالت العامــة املاحنــة اجلهــات مــن وغريهــا احلكومــات بــني مــشتركة ماحنــة
  .القطري الصعيد على هبا املضطلع التقين التعاون وأنشطة املعيارية األنشطةلصاحل  املتحدة
 املرصــودة غــري التربعــات مــستوى يف ملحوظــة زيــادة هنــاك كانــت ذلــك، إىل إضــافة  - ٩٢
 ١٧,٦ إىل ٢٠٠٦ عـام  يف دوالر مليـون  ١٠,٢ مـن  ارتفعت حيث املائة، يف ٧٠ تفوق بنسبة
 موئـل  يف املاحنـة  للجهـات  اجتمـاع  أول عقـد  مـع  تزامن ما وهو ،٢٠٠٧ عام يف دوالر مليون
 واملؤسـسية  االسـتراتيجية  اخلطـة  على واملوافقة ٢٠٠٧ فرباير/شباط يف أوسلو يف املتحدة األمم

 انعــدام أن غــري .٢٠٠٧ أبريــل/نيــسان يف دةواملعقــ اإلدارة جملــس دورة أثنــاء األجــل املتوســطة
 أثنـاء  تناولـه  وسـيجري  حتـديا  يظـل  املخصـصة  والتربعـات  املخصـصة  غري التربعات بني التوازن

 ومـن  .بإسـبانيا  إشبيلية يف سيعقد الذي املتحدة األمم موئل يف املاحنة للجهات املقبل االجتماع
 برنـــامج تنفيـــذ إىل املنظمـــة حاجـــة مـــع أكثـــر تـــتالءم املخصـــصة غـــري التربعـــات أن الواضـــح

نبـؤ  للت قابلـة  إيـرادات  أسـاس  على املالية مواردها إدارة وإىل ،حمددة أولويات ويتبع مركز عمل
  .وتتسم باالستقرار
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 وبراجمهـا  االسـتئمانية  صـناديقها  لتزويـد  األمـوال  مجـع  جمـال  يف املنظمـة  ةجرأ تزال وال  - ٩٣
 متعـددة  اتفاقات على التوقيع مت قد كان ،٢٠٠٧ عام هناية ويف .إجيابية نتائج حتقق املال برأس

 االسـتئماين  الـصندوق إىل   ُوجهـت  دوالر مليون ٧٩ جمموعها بلغ خمتلفني ماحنني مع السنوات
 للمـستوطنات  اخلـاص  الربنـامج إىل   دوالر مليـون  ٨,٤ مبلـغ  وُوجـه  ،الـصحي  والصرف للمياه
. العـشوائية  األحياءب االرتقاء مرفق حنو دوالر مليون ٢٠,٤ ومبلغ الفلسطيين، لشعبل البشرية
  .التقين للتعاون االستئمانية الصناديق إىل املوجه التمويل مستوى يف بزيادة أقر كما
 الـسداد  الواجـب  األويل للتمويل التجريبية العمليات لىع اإلدارة جملس موافقة وعقب  - ٩٤
 ماليـني  مـن  ٢,٩ مببلـغ  أويل تـربع  ورد ،٢٠٠٨ أبريـل /نيـسان  يف والعـشرين  احلاديـة  دورته يف

ــن الــدوالرات ــات أجــل م ــة العملي ــل التجريبي ــسداد الواجــب األويل للتموي ــانون ٣١ يف ال  ك
   .٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 االســتراتيجية اخلطــة إطــار يف واالتــصال املــوارد تعبئــة ةاســتراتيجي تنفيــذ وسيــسعى  - ٩٥

 بـــني التـــوازن وحتـــسني وتوســـيعها، املـــاحنني قاعـــدة يـــدطتو إىل األجـــل املتوســـطة واملؤســـسية
 أســاس علــى اخلاصــة لألهــداف املرصــودة واملــسامهات العامــة لألهــداف املرصــودة املــسامهات

 التركيــز جمــاالت حــسب املــوارد حــشدو شــراكات إقامــةوإىل  للتنبــؤ، وقابــل الــسنوات متعــدد
 دور تعزيــزإضــافة إىل  األجــل، املتوســطة واملؤســسية االســتراتيجية اخلطــة يف املتبعــة املواضــيعية
ــة يف املنظمــة ــا مرحل ــل م ــة االســتثمار قب ــدويل االســتثمار بتعبئ ــي ال ــاءللتوســع يف  واحملل  االرتق

 الـصدد،  هـذا  ويف .تقليديـة  غـري  يـل متو مـصادر  اسـتخدام مع   نشوئهاالعشوائية واتقاء    األحياءب
 وتوســيع املــوارد تعبئــة ييــسر أن املقــررة للتربعــات اإلرشــادي اجلــدول مبــدأ اعتمــاد شــأن مــن

  .املاحنني قاعدة
 ســوى تــشكل ال املتحــدة األمــم ملوئــل العاديــة للميزانيــةالــواردة  التربعــات أن ورغــم  - ٩٦
 الفعـال  التنفيـذ  تيـسر  هنـا أل التربعات هذه ىعل يعتمد فإنه تربعاته، جمموع من املائة يف ٧ نسبة

 األساسـية  التـشغيلية  اهلياكـل  تـوفري  طريـق  عن وذلك حمددة، أولويات ذي متسق عمل لربنامج
 يف هلـا  متويـل  ختـصيص  ينتظر ال اليت العمل برنامج يف احلامسة املعيارية األنشطة ومتويل للمنظمة
 األمـم  ومكتـب  املتحـدة  األمـم  ملوئـل  لعاديـة ا امليزانيـة  مـوارد يف   زيـادة  طلبوسـتُ  .قريـب  وقت

 امليزانيــة مــشروع يف وذلــك نــسبيا،مــا زالــت منخفــضة  الــيت املــوارد وهــي ،نــريويب يف املتحــدة
  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة العام األمني إىل سيقدم الذي املقبل
 لفتــرة النتــائج علــى قائمــة موحــدة ميزانيــة بإعــداد حاليــا املتحــدة األمــم موئــل ويقــوم  - ٩٧

  .٢٠١١-٢٠١٠ السنتني
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  والتوصيات االستنتاجات  - ثامنا  
أبــرزت االجتاهــات والقــضايا العامليــة مبــا فيهــا تغــري املنــاخ وارتفــاع أســعار الغــذاء     - ٩٨

 أمهية جـدول أعمـال املوئـل يف معاجلـة بعـض األسـباب الكامنـة                 ةوالوقود يف اآلونة األخري   
يف جوهر هذه املـسألة     و.  واالقتصادية والبيئية  وراءها ويف التخفيف من آثارها االجتماعية     

هلــا ســرعة التحــضر وضــعف التنميــة احلــضرية املخططــة، وهــو مــا يــشكل حتــديات  تتمثــل 
طة االستراتيجية واملؤسـسية  اخلو .، وإن كان ذلك يتيح أيضا بعض الفرص الفريدة      أمهيتها

ة الــدول األعــضاء علــى املتوســطة األجــل التابعــة ملوئــل األمــم املتحــدة مهيــأة متامــا ملــساعد
التنمية على  على اإلسكان الشامل اجتماعيا وشديدويوفر تركيزها ال   .اغتنام هذه الفرص  

لبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة      ، منطلقـا راسـخا      احلضرية السليمة بيئيا والقائمة علـى املـشاركة       
 .ملـدن نـصف سـكان العـامل، الـذين يعـشون حاليـا يف ا             يعود بـالنفع علـى      املتفق عليها دوليا    

ــضا هنجــا م   ــل اخلطــة أي ــا للــشراكة صـُـ  انتومتث ــةم لمِّســقا وحتفيزي ــة  تعبئ  االســتثمارات العام
اهلياكل األساسية واخلدمات مـن  وإتاحة واخلاصة من أجل توفري اإلسكان امليسور التكلفة       

النفقـات  مـن خـالل     تعزيـز جهـود النـاس       تكفـل   خالل اسـتخدام آليـات مبتكـرة للتمويـل          
  .وقالعامة وموارد الس

حامسـة بالنـسبة هلـذه      االنطـالق   غري أن فترة     .وميتد تنفيذ اخلطة على ست سنوات       - ٩٩
وستجرى العمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد علـى حنـو متـزامن             . العملية

وميثـل كـل مـن اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية املتوسـطة               .وعلى مـدى فتـرة زمنيـة مماثلـة        
تجريبيــة للتمويــل األويل الواجــب الــسداد، جنبــا إىل جنــب، حماولــة   األجــل والعمليــات ال

دول جـ هنج منسق ومركـز فعـال لـدعم تنفيـذ           للتوصل إىل   اجملتمع الدويل   جانب  جريئة من   
  .أعمال املوئل

 . عناصــر أخــرى قيــد اإلعــداد توجــدبالفعــل، فيمــا متــوافرة معظــم العناصــر إن   - ١٠٠
 واملبــادئ التوجيهيــة الــيت اعتمــدت وطبقــت يف وتــشمل هــذه العناصــر الــصكوك املعياريــة

اآلونــة األخــرية، والــدروس املــستفادة مــن أكثــر مــن عقــدين مــن التجربــة يف جمــال التنفيــذ 
التوعية باسم الدول األعضاء باحلاجة إىل اجلمع بني تعزيز سق جلدول أعمال املوئل، وانتامل

  .احلكم الرشيدبني سياسات تراعى مصاحل الفقراء و
وخــالل هــذه الفتــرة احلامســة الــيت تتــسم باالبتكــار وتقتــرن بــااللتزام باإلصــالح     - ١٠١

املؤسسي، من املهم أن توسع قاعدة موارد موئل األمم املتحدة وأن تتناسب مع ما أصدره 
  .جملس اإلدارة واجلمعية العامة من مقررات وتوصياتمؤخرا 
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ن نوعهـا للـدول األعـضاء       وتتيح مؤسـسة املـستوطنات البـشرية فرصـة فريـدة مـ              - ١٠٢
ــاطق احلــضرية    ــر يف املن ــن الفق ــ .للحــد م ــشكلوس ــدول األعــضاء ال وف ت ــى   ال ــادرة عل ق

االستثمار يف املؤسسة جزءا من عملية هامة يف جمال االبتكار والـشراكة، ممـا يـساعد علـى            
ــها وتنــسج علــى منواهلــا   ســوابق ميكــن ملؤســسات أخــرى  طــرح ــتعلم من وستــساعد . أن ت

ــات املقد ــة للمؤســسة  التربع ــى اســتحداث    م ــة عل ــات احمللي ــوفري  الفعالي ــدة لت أدوات جدي
وسـتمكن تربعـات الـدول األعـضاء         . يف احلـضر   مساكن وهياكل أساسية ميسورة التكلفة    
عمليــات بــني املــساعدة التقنيــة واملقدمــة ألغــراض الــشركاء احمللــيني مــن اجلمــع بــني املــنح 

، مــن شــأن اعتمــاد مبــدأ اجلــدول     ويف هــذا الــصدد   .التمويــل األويل الواجــب الــسداد  
  .اإلرشادي للتربعات املقررة أن ييسر تعبئة املوارد وتوسيع قاعدة املاحنني

وغريهـا مـن الكيانـات العامـة واخلاصـة علـى            قـادرة   ع احلكومـات ال   يتشججيدر  و  - ١٠٣
ــستو     ــل وامل ــم املتحــدة للموئ ــد مؤســسة األم ــال   اإلســهام يف تزوي ــرأس امل ــشرية ب طنات الب

ذلــك وســيلة فعالــة لتــوفري الــدعم املــايل وأمــوال بــدء التــشغيل لالرتقــاء باألحيــاء    باعتبــار
تــوفري امليــاه واملرافــق مــع ء أحيــاء عـشوائية أخــرى  واحليلولــة دون نــشوالقائمــة عـشوائية  ال

  .احلضرية الصحية لصاحل الفقراء يف املناطق
  
  


