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  ٢٠٠٩الدورة املوضوعية لعام 
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ إىل ٦جنيف، من 

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

 التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل    
    

 تقرير األمني العام    
    

  موجز  
تطــورات الرئيــسية الــيت جــدت يف التنفيــذ املنــسق جلــدول أعمــال   هــذا التقريــر اليــربز  

علــى ضــرورة التقريــر ويــشدد . ٢٠٠٩ والنــصف األول مــن عــام  ٢٠٠٨املوئــل خــالل عــام  
 وعي اجملتمع الدويل باملسائل والتحديات املرتبطة بالتحضر السريع، مبـا يف ذلـك النتـائج               إذكاء

وقد ساهم هذا الـوعي املعـزز يف زيـادة نطـاق            . أللفيةاملترتبة عليه يف حتقيق األهداف اإلمنائية ل      
  . واإلقليمي والقطريي العاملكل من املستوىذه املسائل على هل االستجابةوعمق 

 التقرير على اإلجنازات والنتـائج مـع تقـدمي حتليـل مـوجز ملـا اسـتندت إليـه مـن                      ويركّز  
  : ما يليئجوتشمل هذه اإلجنازات والنتا. أساس منطقي ومرت به من عمليات

 
  

  *  E/2009/100.  
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ــة والعــشر الــصادرة يف قــررات املمتابعــة   •   ــدورة احلادي ــامج األمــم  يال ن جمللــس إدارة برن
، واملقـررات الـصادرة عـن دورتـه         )موئل األمم املتحدة  (املتحدة للمستوطنات البشرية    

مـن  ويـستعرض هـذا اجلـزء      . الثانية والعشرين اليت اختتمت مـؤخرا، حـسب االقتـضاء         
 ،ة املتوسـطة األجـل  ي تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسـس  هبا يساهميتالتقرير الطريقة ال 

يف سياق عملية اإلصالح على نطاق املنظومة، يف التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئـل             
 العاملي واإلقليمي والقطري، مبا يف ذلك مـشاركة موئـل األمـم             كل من املستوى  على  

  على املستوى القطري؛‘‘ اءتوحيد األد’’ املتحدة ومسامهته يف مبادرة 
 إدراك اجملتمــع الــدويل للحاجــة إىل التركيــز علــى النتــائج  تزايــداســتجابات ناشــئة مــن  •  

ــة        ــداف اإلمنائي ــق األه ــة حتقي ــسريع، بغي ــة للتحــضر ال ــصادية والبيئي ــة واالقت االجتماعي
ــة مــع الوكــاالت    تزايــدويــشمل ذلــك لأللفيــة؛  عــدد الترتيبــات والــشراكات التعاوني

  .نظمات وفيما بينها داخل منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات غري احلكوميةوامل
 يفاملوئـل    كاءشـر وخيلص التقرير إىل أن التجـاوب املتزايـد والقـوي مـن احلكومـات و                

التنفيذ املنسق جلدول أعماله ولألهداف اإلمنائيـة ذات الـصلة لأللفيـة دليـل واضـح علـى تزايـد                 
يتطلـب  وإدراك هـذا األمـر     . املتعلق باملسائل احلـضرية   عمال  األدول  استيعاب اجملتمع الدويل جل   

 علـى نفـس القـدر مـن القـوة العتمـاد وتعزيـز               ر قـرا  اختـاذ من اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي       
مـن أجـل حتقيـق فعاليـة أكـرب يف      ،  حتضر مستدام، بوصفه مسألة مشتركة بني قطاعـات عديـدة         

  .عية واالقتصادية والبيئية القائمة للتنمية املستدامةإجراءات املتابعة ضمن الركائز االجتما
ويف ضوء تقارب جدويل أعمال البيئة العاملي واحمللـي ومـا تـضطلع بـه املـدن مـن دور                      

حاسم وما تقدمه من إسهام يف التخفيف من آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معهـا، يـدعو التقريـر                
لتنميــة احلــضرية املــستدامة يف  باإلســكان واإىل عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين أيــضا 
  .٢٠١٦ عام
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 مقدمة  -أوال   
ي مــن مقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاع    ) ج(أعــد هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة       - ١

٢٠٠٨/٢٣٩. 

 : عامة كما يليفروع ة مخسمقسما إىلويقدم التقرير   - ٢

 برنـامج  جمللـس إدارة     عـشرين احلاديـة وال  متابعة املقررات الصادرة عـن الـدورة          )أ(  
، مبا يف ذلـك التقـدم احملـرز يف تنفيـذ            )موئل األمم املتحدة  ( للمستوطنات البشرية    األمم املتحدة 

 ؛٢٠١٣-٢٠٠٨اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة 

 ؛ة منظومة األمم املتحدداخل والوكاالت املنظماتمع املنسق التنفيذ   )ب(  

ــ  )ج(   ــة خــارج     املنــسقذالتنفي ــة واملنظمــات الدولي ــة الدولي  مــع املنظمــات احلكومي
 ؛ةمنظومة األمم املتحد

  مع شركاء آخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية؛ املنسقالتنفيذ  )د(  

 .ملستقبلحتديد معامل ا  )هـ(  
  

 متابعــة املقــررات الــصادرة عــن الــدورة احلاديــة والعــشرين جمللــس إدارة    - ثانيا  
 ) موئل األمم املتحدة(نامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بر

  تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل  -ألف   
 يف دورتـه احلاديـة      إدارته جملس    الصادرة عن  لتوصياتلوفقا  ،  أعد موئل األمم املتحدة     - ٣

 االسـتراتيجية   ةطـ اخل عمـل لتنفيـذ       خطـة  ،بالتشاور الوثيق مع جلنة املمثلني الدائمني      و والعشرين
ــرة    ــدائمني خطــة    . ٢٠١٣-٢٠٠٨واملؤســسية املتوســطة األجــل للفت ــة املمــثلني ال ــرت جلن وأق

 . ٢٠٠٧ديسمرب /العمل يف كانون األول

سلسلة مـن اإلصـالحات االسـتراتيجية       ل  االنطالق إعطاء دفعة إىل   خطة العمل    وهتدف  - ٤
 املتحـدة احلفـاز والـسابق لالسـتثمار دعمـا للتنفيـذ             واملؤسسية من أجل تعزيز دور موئـل األمـم        

. ملــستوطنات البــشريةذات الــصلة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ولاملنــسق جلــدول أعمــال املوئــل 
 :ومن أبرز معامل هذه اإلصالحات

 أكثر حتديـدا واتـساق أفـضل بـني الـربامج مـن أجـل االسـتفادة                  برناجميتركيز    )أ(  
 ؛هؤملوئل وشركااليت يقدمها االنسبية إىل أقصى حد من املزايا 
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ألنشطة املعيارية والتشغيلية علـى املـستوى     إزاء ا  متضافريناألخذ بنهج وإطار      )ب(  
، مبـــا يف ذلـــك املـــشاركة النـــشطة يف مبـــادرة )اإلطـــار املعيـــاري والتـــشغيلي املعـــّزز (القطـــري

 ؛‘‘األداء توحيد’’

 ؛ ووضع املعايريملعرفةا وإدارة يف أنشطة الدعوةاتباع هنج منسق   )ج(  

 اإلســـكان والتنميـــة يف جمـــايلمرحلـــة جتريبيـــة لتطبيـــق النـــهج املاليـــة املبتكـــرة   )د(  
 . لصاحل الفقراءاحلضرية

ملرحلة األوىل من تنفيـذ خطـة       اليت حتققت خالل ا    والنتائج الرئيسية    اإلجنازاتوتشمل    - ٥
 :العمل االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل ما يلي

 جملـاالت التركيـز يف اخلطـة        واالسـتراتيجيات  العامة   للسياساتصياغة ورقات     )أ(  
 مؤشـرات   باسـتخدام االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل وصياغة إطار قـائم علـى النتـائج             

وواقعيــة وحمــددة املــدة، وميكــن ، وميكــن حتقيقهــاوأهــداف وأولويــات حمــددة، وقابلــة للقيــاس، 
 وقــدمت وثــائق الــسياسات املــذكورة يف شــكل مــشروع إىل طائفــة   .تتبعهــا، وحمــددة اهلــدف 

للمنتـدى احلـضري العـاملي      ة الرابعـة    واسعة من الشركاء يف جدول أعمال املوئـل خـالل الـدور           
 التركيـز   ويـستند .  إلبـداء تعليقـاهتم وتقـدمي إسـهاماهتم        ٢٠٠٨نـوفمرب   /املعقود يف تشرين الثـاين    

وئـل  ملسياسات املـذكورة إىل حتليـل دقيـق للمزايـا النـسبية              يف وثائق ال   الوارد املشحذاملواضيعي  
اخلطة يف حتـسني االتـساق واالنـسجام بـني الـربامج            تنفيذ   ولن يسهم . هئشركالاألمم املتحدة و  

فحسب، وإمنا أيضا يف حتديـد األدوار وعالقـات العمـل مـع الـشركاء علـى حنـو أفـضل، سـواء                 
  ؛داخل منظومة األمم املتحدة أو خارجها

مــن  بلــدان ة وثيقــة برناجميــة قطريــة للموئــل، مبــا يف ذلــك يف ســت  ٣٣إعــداد و  )ب(  
وتشكل هـذه الوثـائق خطـوة هامـة         . ‘‘توحيد األداء ’’ تأخذ مببادرة    البلدان الثمانية الرائدة اليت   

 بالتعـاون   صياغتهاري  جتو.  التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل على املستوى القطري         حتقيق يف
. األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة وملعنيــة وأصــحاب املــصلحة احمللــيني  مــع احلكومــات ا

 الـذي   ،متثل خطوة أوىل يف تنفيذ اإلطار املعياري والتشغيلي املعزز على املستوى القطـري             كما
وئـل يف جمـال الـسياسات العامـة وبنـاء القـدرات والتعـاون        امليهدف إىل توحيد وحـشد أنـشطة     

 وأحـسن توقيتـا يف تنفيـذ برنـامج عمـل            أكثـر حتديـدا     ونتـائج  إجنـازات قيق  التقين لإلسهام يف حت   
 ؛املوئل وما يتصل به من األهداف اإلمنائية لأللفية

 الــدعوة والــشراكات وإدارة املعــارف يف أنــشطة متــضافراألخــذ بنــهج بــدء و  )ج(  
ملـدن وتغـري     هـذا النـهج بوضـع مبـادرة ا         قد اتسم و.  التحضر املستدام  بشأنتتصدره محلة عاملية    

الة مدن العامل والتقريـر اإلقليمـي األول عـن          حب املتعلقتقرير  الإصدار  ، وذلك بالتزامن مع     املناخ
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هـذا النـهج اإلقليمـي      ميثـل   و. منتدى احلضري العـاملي   لل  الدورة الرابعة  مدن املنطقة األفريقية يف   
ه جـزءا مـن احلملـة     إدماج جـدول أعمـال املوئـل باعتبـار        عملية  أنشطة الدعوة و  يف  بعدا جديدا   

  ؛التحضر املستدامبشأن العاملية اجلديدة 

، أطلق موئل األمم املتحدة مبادرة جتريبيـة        ٢١/١٠ جملس اإلدارة  ووفقا لقرار   )د(  
ن كيـف ميكـن     ممت هـذه املبـادرة لتبـيّ      وُص. صاحل الفقراء ليف متويل اإلسكان والتنمية احلضرية      

حلـد مـن الفقـر يف املـدن مـن خـالل خفـض املخـاطر                 أحد أكرب احلواجز الـيت حتـول دون ا         إزالة
ــيت  ــرىال ــي  ي ــاطق     جمــاليفتواجــدها  القطــاع املــصريف احملل ــراء املن ــل اإلســكان لفق ــوفري متوي  ت

 .احلضرية على أساس مستدام

 مـع ذكـر  يف خمتلـف أجـزاء التقريـر       أيـضا    والنتائج الـواردة أعـاله       اإلجنازاتيشار إىل   و  - ٦
 .ذات الصلةت  واملؤسسا املعنينيالشركاء

  
 بادئ توجيهية بشأن الالمركزية ومتكني السلطات احمللية م  -باء   

، مبــساعدة مــن حكــوميت النــرويج   فريــق اخلــرباء االستــشاري املعــين بالالمركزيــة عقــد  - ٧
اجتماعات خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير مـن أجـل وضـع اسـتراتيجية لتنفيـذ ومتابعـة               واهلند،  

وافـق عليهـا جملـس اإلدارة يف          الـسلطات احملليـة    وتـدعيم تعلقة بالالمركزيـة    املبادئ التوجيهية امل  
 .٢١/٣قراره 

العنــصر الرئيــسي يف اســتراتيجية املتابعــة هــو تعمــيم املبــادئ التوجيهيــة يف األوســاط    و  - ٨
وجيــري جتميــع املبــادئ   .  علــى نطــاق أوســع  واألنــشطة التنفيذيــة   العامــةاملعنيــة بالــسياسات 

كمـا عقـد   . لغـات ختلـف ال  ويتواصـل إعـدادها مب   ،وح حمـددة حـسب املنـاطق      التوجيهية مع شر  
لحكومـة احملليـة مـن أفريقيــا يف    لموئـل األمـم املتحـدة اجتماعـات استـشارية إقليميــة مـع وزراء       

كويتـو يف     الكـارييب يف   ن أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر      وم،  ٢٠٠٨يونيه  /ياوندي يف حزيران  
  .٢٠٠٨يوليه /متوز
 واحلكومـات    املتحـدة  التعـاون الوثيـق مـع منظمـة املـدن          وب مـن حكومـة فرنـسا     وبدعم    - ٩

احملليــة، واصــل موئــل األمــم املتحــدة عملــه مــع املرصــد العــاملي للدميقراطيــة والالمركزيــة علــى   
وستـساهم املـوجزات القطريـة يف       . الصعيد احمللي، مع التركيـز علـى جتميـع املـوجزات القطريـة            

 . املعلومات بشأن قوانينها اخلاصةاآلراء وادل متكني الدول األعضاء من تب
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 املبادئ التوجيهية املتعلقة بتوفري اخلدمات األساسية للجميع  -جيم   
 فريقـا مكونـا مـن خـرباء         ،٢١/٤ بقـراره عمـال    ،موئل األمم املتحدة  جملس إدارة   أنشأ    - ١٠

شروع املبـادئ  وطائفة واسعة من أصحاب املصلحة من أجل التماس مزيد من املدخالت يف مـ           
التوجيهية املتعلقة بتوفري اخلدمات األساسية للجميع الذي ُعرض على جملـس اإلدارة يف دورتـه               

 وممــثلني عــن ، واحلكومــات احملليــة املتحــدة أصــحاب املــصلحة منظمــة املــدن ومشــل. العــشرين
ــة   ومنظمــات اجملتمــع  ،ومقــدمي اخلــدمات مــن القطــاعني العــام واخلــاص   ، احلكومــات املركزي

 واملؤســسات املاليــة اإلقليميــة املختــصةكمــا شــارك ممثلــون عــن هيئــات األمــم املتحــدة  . ديناملــ
 . والدولية مشاركة نشطة يف عمل الفريق

، “Veolia Environment ”فييوليــا إنفارينمنــتوبــدعم مــن حكومــة فرنــسا وشــركة    - ١١
ة الـدورة الرابعـة     جـت بعقـد اجتمـاع عـاملي مبناسـب         ّوقدت سلسلة مـن املـشاورات اإلقليميـة تُ        ُع

  .للمنتدى احلضري العاملي
الـذي أقـره    موئـل األمـم املتحـدة        املبادئ التوجيهية علـى جملـس إدارة       مشروع رضوُع  - ١٢

إىل موئـل األمـم املتحـدة أن         ٢٢/٨وطلب جملس اإلدارة يف قـراره       . يف دورته الثانية والعشرين   
 احلكومـات   وأن يـساعد   تدريبيـة    أدواتيضع بالتنسيق مع الشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل،            

وضـع األدوات   أن ت كمـا طلـب     .  الوطنيـة  ا تكييـف املبـادئ التوجيهيـة مـع سـياقاهت          علـى املهتمة  
ــة     ــادئ التوجيهي ــذ املب ــدعم تنفي ــسيقواملؤشــرات املــصممة ل ــذ اجلــاري مــع العمــل  بالتن  يف تنفي

  .املبادئ التوجيهية املتعلقة بالالمركزية
  

 والتنميــــة املــــستدامة للمــــستوطنات البــــشرية يف منطقــــة املــــدن وتغــــري املنــــاخ  -دال   
 الشمايل القطب

وضع موئل األمم املتحدة مذكرة مفاهيميـة ملـشروع يتعلـق بتعزيـز قـدرة مـدن منطقـة                - ١٣
وبنـاء علـى نتـائج البحـوث الــيت     . القطـب الـشمايل علـى التكيـف يف مواجهـة آثـار تغـري املنـاخ        

ــم املتحــدة ل    ــامج األم ــؤخرا برن ــا م ــاخ     أجراه ــتغري املن ــدويل املعــين ب ــق احلكــومي ال ــة والفري لبيئ
ومنظمات أخرى، يهدف املـشروع املقتـرح إىل تقـدمي املـشورة والـدعم ملـدن وبلـدات منطقـة                    

ــار تغــري املنــاخ مــن خــالل تــوفري هنــج وحلــول مبتكــرة       القطــب الــشمايل املعرضــة ملختلــف آث
 هـذا املـشروع، سـيتم وضـع وتعزيـز           ويف إطـار  . لتخطيط التنمية احلـضرية واإلقليميـة والوطنيـة       

 . ةنسقتنمية املستوطنات البشرية بصورة مستدامة وموتنفيذ معايري ل

ويتوقع أن يـساهم املـشروع يف تعزيـز املعرفـة والفهـم العـامليني آلثـار تغـري املنـاخ علـى                         - ١٤
ــة  ــشرية والبيئ ــذه بالتعــاون مــع الــس  يجــري وهــو مــصمم ل . املــستوطنات الب ــة لتنفي طات الوطني
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ت الـشعوب األصـلية     رابطـا واإلقليمية واحمللية واملنظمات الدولية واجلامعات ومعاهد البحـث و        
 قاعـدة  - املناقـشات اجلاريـة مـع مركـز أرينـدال        بلغـت وقـد   . وشبكات املدن والقطاع اخلاص   

. ة متقدمـ مرحلـةً بشأن أساليب التنفيذ بيانات املوارد العاملية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة    
 تتواصل خاللـه مناقـشة التحـديات        ،٢٠٠٩ومن املقرر عقد اجتماع لفريق من اخلرباء يف عام          

 .  التمويلوترتيباتاملنهجية 

 على أمهية جدول أعمـال املوئـل وواليـة          ٦٣/٢٢١وشددت اجلمعية العامة يف قرارها        - ١٥
علـى تـرويج مبـادئ    احلكومات ”وشجعت  .  تغري املناخ  مبسائلموئل األمم املتحدة فيما يتعلق      

وممارسات التحضر املستدام وعلى تعزيـز دور وإسـهام سـلطاهتا احملليـة يف تطبيـق تلـك املبـادئ                    
واملمارســات، بغيــة حتــسني الظــروف املعيــشية لــسكان احلــضر املستــضعفني، مبــن فــيهم ســكان  

 .“قراء احلضراألحياء الفقرية وف

 أكثـر تـضافرا للتحـديات الـيت تواجـه           مزيد من التنسيق وحتقيق اسـتجابة     تيسري  وسعيا ل   - ١٦
 موئـل األمـم املتحـدة مبـادرة       أنـشأ  التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها،          جمال املدن يف 

وتـستفيد مبـادرة املـدن      . ها محلـة عامليـة بـشأن التحـضر املـستدام          ردتـص تاليت  ملدن وتغري املناخ    ا
دة يف العمــل مــع املــدن والــسلطات احملليــة  نــسبية ملوئــل األمــم املتحــ الزايــا املوتغــري املنــاخ مــن  

لــدعم جهــود مجيــع الــدوائر  احلــضرية ومــن خربتــه يف جمــال ختطــيط املنــاطق احلــضرية وإدارهتــا 
حتــسني العمــل يف نفــس الوقــت علــى  احلكوميــة يف احلــد مــن التــأثري اإليكولــوجي للمــدن مــع   

 .سالمتها وقدرهتا على التكيف مع آثار تغري املناخ

أن املــدن تــساهم  ا منــهكــاإدرد جملــس اإلدارة يف دورتــه الثانيــة والعــشرين، وقــد اعتمــ  - ١٧
لتـأثريات تغـري املنـاخ،        بـشكل كـبري    وأهنـا معرضـة   بشكل رئيسي يف انبعاثات غـازات الدفيئـة،         

بعقـد   الـذي أوصـى فيـه جملـس اإلدارة           ٢٢/١القـرار   :  ومهـا  قرارين متعلقني بالتحضر املـستدام    
ــة احلــضرية املــستدامة يف عــام    مــؤمتر األمــم املتحــدة الثا  ؛ ٢٠١٦لــث املعــين باإلســكان والتنمي

 تعزيــز يفن بــشكل كــبري ي القــراركــالوسيــساهم .  املتعلــق باملــدن وتغــري املنــاخ٢٢/٣والقــرار 
الوعي مبسامهة جدول أعمال املوئـل يف جـدول األعمـال العـاملي بـشأن تغـري املنـاخ وسـيزيدان                     

 . امن تعزيز هنج منسق لتنفيذمه
  

 التنمية احلضرية للشباب   -اء ه  
شهدت الدورة الرابعة للمنتدى احلضري العـاملي تعمـيم نتـائج دراسـة استقـصائية عـن                   - ١٨

 الـشباب مـن     بقيادة التنمية ممارسة جيدة يف مبادرات      ٢٠٠ و الشباب   بقيادةاملبادرات اإلمنائية   
الفـرص ملـسرية التنميـة      كما شهدت الدورة نفـسها إطـالق مبـادرة صـندوق            . مجيع أحناء العامل  

ــشباب  ــادة ال ــشغيلية واســتمارات    وقــد أُ. احلــضرية بقي ــة والت ــة التطبيقي ــادئ التوجيهي عــدت املب
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ــات  ــشكل واســع علــى   وجــرىالطلب ــا ب ــ تعميمه ــل املهــتمني   يف شركاء ال جــدول أعمــال املوئ
يف  الطلبــات لتقــدمي انطــالق اجلولــة األوىل وأُعلــن عــن. بقــضايا الــشباب يف املنــاطق احلــضرية 

  بـشأن ٢٢/٤القـرار  واختذ جملس اإلدارة يف دورته الثانيـة والعـشرين         . ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٥
شــجع جملــس اإلدارة احلكومــات ، ويف هــذا القــرار .تعزيــز تنميــة الــشباب يف املنــاطق احلــضرية
ــ الــشباب وبقيــادةعلــى إعطــاء األولويــة ملبــادرات التنميــة   ا، ودعــا الوكــاالت  هلــدعمتقــدمي ال

األطراف واحلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين إىل االسـتماع لـصوت الـشباب             املتعددة  
تنميتهم تقوم على أساس عمليات تشاركية؛ ودعا الوكاالت املتعـددة          تتعلق ب ووضع سياسات   

ملنظمـات  األطراف واحلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدين إىل الترويج لـصندوق الفـرص             
.  وتــشجيع هــذه املنظمــات علــى اللجــوء إىل الــصندوقه اخلاصــة،من منطقتــكــل ضِّــ ،الــشباب

كما دعا الوكاالت املتعددة األطراف واحلكومات والقطاع اخلاص واجملتمـع املـدين إىل التـربع             
وطلــب إىل املــدير التنفيــذي أن يكفــل إدراج قــضايا تنميــة  . قــدر املــستطاع صندوق الفــرصلــ

 لتقرير العاملي عـن املـستوطنات البـشرية       لدمة  يف اإلصدارات القا  بشكل جوهري   شباب احلضر   
 . تقرير حالة املدن يف العاملو

عملـه يف حـي كيـبريا الفقـري       التابع ملوئل األمـم املتحـدة        واصل برنامج متكني الشباب   و  - ١٩
 نـريويب مـن أجـل تزويـد الـشباب بفـرص             الواقعـة يف ضـواحي    ومستوطنة مافوكو غري النظاميـة      

ــاء العمــل مــن   وســيكون .  مركــز لتــدريب الــشباب يف كــل منــهما  إنــشاءخــالل التــدريب أثن
مبثابة حمور إقليمي يف شـرق أفريقيـا للتـدريب التكنولـوجي املبتكـر واملناسـب يف                 الربنامج أيضا   
ويهــدف الربنــامج إىل تزويــد الــشباب باملهــارات اإلداريــة والتنظيميــة وشــهادات   . جمــال البنــاء

م مــن التنــافس بنجــاح للفــوز بفــرص العمــل يف قطــاع متكنــه الــصناعية الــيت الكفــاءة والتجربــة
 .  شابا يف جماالت البناء والقيادة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت١٥٠خترج قد و. البناء

وعلى نفس املنـوال، أنـشئ منـرب دويل للتنميـة احلـضرية بقيـادة الـشباب، وهـو منتـدى                      - ٢٠
لــشباب غــري املمثلــة يف هياكــل  الــشباب احلــضري العــاملي، مــن أجــل توحيــد صــفوف فئــات ا  

وأنــشئ أيــضا جملــس   . الــشباب الرمسيــة الناشــطة يف الــساحات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة      
 وتنفيـذها فيمـا يتعلـق بعمـل     اتاستشاري للـشباب مـن أجـل اإلسـهام يف عملـييت صـنع القـرار         

ىل املـدير    إ ٢٢/٤وطلـب جملـس اإلدارة يف قـراره         .  قـضايا الـشباب    بـشأن موئل األمـم املتحـدة      
العتـراف مبنتـدى الـشباب احلـضري العـاملي بوصـفه            مـن أجـل ا    التنفيذي توفري اآلليات الالزمة     

 . من املنتدى احلضري العامليال يتجزأجزءا 
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 بني القطاعني العام واخلاص الجتذاب اسـتثمار واسـع          حوافز الشراكة املستدامة    -واو   
 فض التكلفةاإلسكان املنخجمال النطاق من القطاع اخلاص يف 

اخلطـة   نتيجـة  ٢٠٠٨شهدت عالقات العمل مع القطاع اخلـاص حتـوال كـبريا يف عـام                - ٢١
 املفهــوم األساســي نطــاق املــسؤولية    هــذاوجتــاوز. املتوســطة األجــل واملؤســسية االســتراتيجية 

ــة للــشركات ل ــة األساســية ل ياالجتماعي . لتحــضر املــستدامتحقيــق انظــر يف املمارســات التجاري
إدارة املعرفـة واسـتهل   و الـدعوة  عملـه يف جمـال   موئـل األمـم املتحـدة    عـزز ذه الغايـة،  وحتقيقا هلـ  

أشكاال جديدة من الشراكات والتعاون على املستويني العاملي والقطري مـع جهـات مـن بينـها       
 .املؤسسات املالية الدولية واحمللية وشركات مرافق املياه والقطاع العقاري

األمم املتحدة إزاء الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص         وتنطوي أهداف هنج موئل       - ٢٢
بـذل فيـه اجلهـود علـى        ُت ويتمثـل اهلـدف األول يف عـرض إمجـايل سـابق لالسـتثمار             . على شقني 

 مــزيج مــن حــشدمــستوى إصــالح الــسياسات وبنــاء القــدرات وتقــدمي املــساعدة الفنيــة هبــدف 
واهلـدف الثـاين   . كان والتنميـة احلـضرية     اإلسـ  يالنفقات العامة واالستثمارات اخلاصـة يف قطـاع       

ــة لإلســكان      هــو ــة بــأن النمــاذج التجاري ــة واحمللي ــة الدولي ــة احلكومــات واملؤســسات املالي توعي
 .  لتحقيق التنمية االقتصادية بالفعلصاحل الفقراء مناذج عملية ومفيدةلوالتنمية احلضرية 

 مـن خـالل مبـادرة    والـدعوة  فـة املعرإدارة عملـه يف جمـال    موئـل األمـم املتحـدة        وكثف  - ٢٣
وبـدأ العمـل يف إطـار هـذه         .  ذات الـصلة   أدوات متويل املستوطنات البشرية وأفضل املمارسات     

 مبـا يف ذلـك النـهج    ،التوثيق املنهجي للنهج القائمة على األصـول إزاء التنميـة اجملتمعيـة       باملبادرة  
وصــناديق التنميــة اجملتمعيــة   التعاونيــة إزاء تنميــة اإلســكان وصــناديق االســتثمار االجتمــاعي      

. األهليـة  ات اجملتمعات احملليـة وبـرامج الرهونـ       على مستوى احلضرية ومبادرات متويل اإلسكان     
 بـني االقتـصاد واإلسـكان     القائمـة وسامهت املبادرة يف زيادة تعزيز البحـوث املتعلقـة بالـصالت         

 .وبني االقتصاد واملالية

ــاء علــى وب  - ٢٤ ــامج  دعــوة األمــني العــام لألمــ ن  م املتحــدة، أطلــق موئــل األمــم املتحــدة برن
  والكهربـاء   أبـو ظـيب للميـاه      هبيئـة  متعهدي خدمات امليـاه، وهـي شـبكة مرتبطـة            الشراكات مع 

علـى مـستوى    الربنـامج ملتعهـدي خـدمات امليـاه           هذا ويتيح. ومؤسسة غوغل وحكومة إسبانيا   
 الكــــارييب منــــربا لتبــــادل  يف أفريقيــــا وآســــيا وأمريكــــا الالتينيــــة ومنطقــــة البحــــر اتالبلــــدي

االستراتيجيات وتطبيق أفضل املمارسات يف إيصال مياه الشرب النظيفـة إىل املـستوطنات غـري               
 .النظامية واألحياء الفقرية

 موئـل األمـم املتحـدة    اضـطلع وعلى مستوى الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص،        - ٢٥
خدام الكفـاءات الرئيـسية واملزايـا    اسـت مـن أجـل    أنشطة مشتركة مع شركات القطـاع اخلـاص         ب
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ــشركات  ــسبية لتلــك ال حتــسني األحــوال  أوال، :  علــى شــقني  املتوخــاةوتنطــوي األهــداف . الن
 والتكنولوجيا املتاحـة للقطـاع   والدرايةاملعيشية للفقراء يف املناطق احلضرية واستخدام القدرات  

فـذت  وُن. هـا عوالتكيـف م  اخ  لتخفيـف مـن آثـار تغـري املنـ         إىل ا اخلاص دعما لإلجراءات الراميـة      
 مجهورية الو الدميقراطيـة   يف بلدان أخرى منها     شراكات بشأن قضايا خمتلفة مع اهلند والنيبال و       

  .الشعبية
  

 آلية التمويل للحيلولة دون نشوء األحياء الفقرية ولالرتقاء هبا /صندوق أفريقيا  -زاي   
وفنيــا إىل املــؤمتر الــوزاري   ، قــدم موئــل األمــم املتحــدة دعمــا تقنيــا      ٢٠٠٨يف عــام   - ٢٦

. ٢٠٠٨يوليـه  /يف متـوز  األفريقـي الثـاين املعـين باإلسـكان والتنميـة احلـضرية، املعقـود يف أبوجـا        
التغلـب علـى التحـديات املتعلقـة        : ١١، الغاية   ٧اهلدف  ”وكان املوضوع الرئيسي للمؤمتر هو      

وضـم املـؤمتر وزراء     . “ستدامة املـ  بالتمويل واملوارد لتحقيق اإلسكان املستدام والتنمية احلضرية      
 والنـهوض وخرباء اعتمدوا قرار أبوجا وخطة عمل توفر مبادئ توجيهية بشأن متويل اإلسكان             

 . األحياء الفقرية وحتقيق التنمية احلضريةب

 حقوق املرأة يف األرض واملمتلكات وإمكانية احلصول على التمويل   -حاء   
ساعدة التقنيـة واخلـدمات االستـشارية إىل اهليئـات          واصل موئل األمم املتحدة تقدمي املـ        - ٢٧
حـصول املـرأة علـى األرض يف كـل مـن أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة                    اليت تتـيح    مانية  تاالئ

 جديدة للحصول على األرض يف كل مـن إثيوبيـا           مانيةت ائ  هيئات إنشاء مع دعم    ،وكينياوغانا  
ــدي وروانــدا وموزامبيــق   ــادة     ونظمــت جــوالت للت . وبورون ثقيــف وتعلــيم األقــران لفائــدة ق

 .  اجلديدة االئتمانية مع هذه اهليئات العاملنياجملتمعات احمللية

وتبني التجربة يف كل من أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة أن اجلمـع بـني التعزيـزات                       - ٢٨
 وصــول ات اجملتمعيــة واملــساعدة التقنيــة كفيــل بإحــداث أثــر كــبري يف تيــسريدخراالئتمانيــة واملــ

 . اإلسكانفرص  واألراضيفقراء احلضر والنساء الفقريات بوجه خاص إىل 

 موئل األمم املتحدة خطة عمل لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني، وذلـك بالتـشاور                وأعد  - ٢٩
احلكوميــة املنظمــات مــع طائفــة واســعة مــن الــشركاء واخلــرباء املــستقلني واملنظمــات الدوليــة و 

ــ. الدوليــة الثانيــة ىل جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة الــذي أقرهــا يف دورتــه   دمت اخلطــة إوقُ
للخطـة االسـتراتيجية   يف إطـار االمتثـال الكامـل     و. ٢٠٠٩أبريـل   /املعقـودة يف نيـسان     والعشرين

، ويف   بينـها  واءمةامل يف حتسني تركيز الربامج و     ، ستساهم هذه اخلطة   واملؤسسية املتوسطة األجل  
  . األمم املتحدة وخارجهاحتقيق التنسيق داخل منظومة
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اآلليـات املاليـة التجريبيـة مـن أجـل          : تعزيز مؤسسة املوئل واملستوطنات البشرية      -طاء   
  لصاحل الفقراءالبىن التحتيةاإلسكان و

يف تيـسري التعـاون بـني املـصارف احملليـة            زافـ وئل األمم املتحدة تعزيز دوره احل     واصل م   - ٣٠
فقـراء املنـاطق احلـضرية مـن أجـل حـشد وتعبئـة الرأمسـال                عنيـة ب   امل نظماتاملوالسلطات احمللية و  

وتعززت هـذه   . األحياء الفقرية ب للنهوضاحمللي واستثمارات القطاع العام والوفورات اجملتمعية       
لـسداد وآليـات مبتكـرة      ل القابـل اجلهود من خالل إطـالق العمليـات التجريبيـة للتمويـل األويل             

 قروضا وتعزيزات ائتمانية مـن خـالل املؤسـسات املاليـة        لياإلجراء التسهي وسيتيح هذا   . أخرى
احمللية حلفز استثمارات القطاع اخلاص يف جمال اإلسـكان واخلـدمات األساسـية لـصاحل الفئـات                  

 هــو وضــع منــاذج مبتكــرة تــبني كيــف ميكــن        التجريبيــة العمليــاتتلــكوهــدف  .احملرومــة
 جهـود القطـاع اخلـاص والتمويـل         اجلمـع بـني   االضطالع بتمويل اإلسكان امليـسور مـن خـالل          

 يف التجـارب   هـذه وستـساعد الـدروس املـستفادة مـن    . البالغ الصغر وترتيبات التمويل اجملتمعي 
 الـسياسات واالسـتراتيجيات الـيت تنطـوي علـى إمكانيـة             ُيسترشد هبـا يف وضـع     توفري معلومات   

ــادة  ــني املإف ــن الي ــاطق احلــضرية   م ــراء املن ــذينفق ــا   ال ــديهم حالي ــست ل ــر لي  الوصــول إىل صف
 . التسهيالت االئتمانية الرمسية

وواصل موئل األمم املتحـدة تطـوير عالقـات العمـل الـيت تربطـه مبؤسـسات ماليـة مـن                       - ٣١
  الـالزم جهـوده الراميـة إىل حـشد الرأمسـال    ، وذلـك يف إطـار   Bank of America قبيـل مـصرف  

أمريكـا الالتينيـة وآسـيا       مـن    كـل لـسداد يف    ل القابـل ملبادرات من نوع عمليات التمويـل األويل        
وتركز هذه الترتيبات وغريها على إصـدار صـكوك التعزيـزات االئتمانيـة للمـصارف                . وأفريقيا

 والفعلية املرتبطة باالستثمار يف اإلسكان الـذي يراعـي          املتصّورةاحمللية من أجل خفض املخاطر      
 . مصاحل الفقراء

دارة حوارا بشأن اآلثار املترتبـة يف األجـل          جمللس اإل  نوالثانية والعشر وشهدت الدورة     - ٣٢
 يف املــدى األبعــد علــى تــوافر األمــوال احلاليــة وتأثريهـا القـصري علــى األزمــة املاليــة واالقتــصادية  

.  لـذوي الـدخل احملـدود   الـبىن التحتيـة   واستعداد املؤسسات املالية لالخنراط يف متويل اإلسكان و       
دول أعمال املوئل الدول األعضاء إىل وضـع أطـر          ودعا خرباء وممثلون من كافة الشركاء يف ج       

اســتثمار القطــاعني العــام واخلــاص بــشكل موســع يف النــهوض  وآليــات ســليمة ومواتيــة لتيــسري
 باألحياء الفقرية ومنع نشوئها، وتـوفري الـسكن امليـسور وحتقيـق التنميـة احلـضرية، مبـا يف ذلـك                    

ــضا .  اهلياكــل واخلــدمات األساســية إتاحــة ــل األمــم املتحــدة إىل مواصــلة   ودعــا احلــوار أي  موئ
للسكن امليسور من خـالل بـرامج مـن         الالزم   التمويل   إلجياد جديدة   أساليبجهوده يف اختبار    

  .لسدادل القابلقبيل مرفق النهوض باألحياء الفقرية والعمليات التجريبية للتمويل األويل 
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ة ختـصيص مناسـبة خاصـة        فكـر  ، يف دورتـه الثانيـة والعـشرين       ،أيد جملس اإلدارة بقوة   و  - ٣٣
 وأوصـى   ،معية العامة للتمويل امليسور من أجل اإلسكان والتنمية احلضرية لصاحل الفقراء          اجليف  

ــل         ــق بتموي ــصادرة عــن احلــوار املتعل ــور، التوصــيات ال ــة أم ــأن تراعــي هــذه املناســبة، يف مجل ب
 .اإلسكان امليسور وتغري املناخ

  
 التقارير الرئيسية  -ياء   

ــاول ال  - ٣٤ ــشرية لعــام   تن ــر العــاملي للمــستوطنات الب ــسالمة  ” املعنــون ٢٠٠٧تقري ــز ال تعزي
اجلرميـة  :  وهـي  حتديات رئيـسية تواجـه سـالمة املـدن وأمنـها          ة   ثالث “واألمن يف املناطق احلضرية   

املمتلكـات وحـاالت اإلخـالء القـسري،        والعنف يف املناطق احلضرية، وانعدام األمن يف حيـازة          
وتـضمن حتلـيال لالجتاهـات العامليـة فيمـا          .  اليت يتسبب فيهـا اإلنـسان      والكوارث الطبيعية وتلك  

 وآثارهـا الرئيـسية      الكامنـة  يتعلق بكـل مـن هـذه التحـديات، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ألسـباهبا                  
مـدت علـى مـستوى املـدن وعلـى املـستويني            وللسياسات الرشيدة وأفـضل املمارسـات الـيت اعتُ        

 .تياالوطين والدويل ملواجهة هذه التحد

احلـد مـن   الراميـة إىل    العامـة    اتوسلط التقرير الضوء على عدد من استجابات السياس         - ٣٥
 هنـج   هتا بفعالية، واتبـاع    وإدار هاوتصميماملناطق احلضرية    ختطيط   بني وتتراوح   ،اجلرمية والعنف 

ــاطق احلــضرية   ــة للمن ــيحجمتمعي ــةلل تت ــادرات احلــد مــن اجلرميــة    تــويلمجتمعــات احمللي  زمــام مب
 . خفض عوامل اخلطر من خالل التركيز على الفئاتونف، والع

بوصـفه  املتناسـقة    مفهوم املدن    ٢٠٠٨/٢٠٠٩حالة املدن يف العامل للفترة      مد تقرير   تواع  - ٣٦
 ملواجهة أهـم التحـديات الـيت تواجـه          تنفيذية وبوصفه أداة    ،احلضرياليوم  إطارا نظريا لفهم عامل     

 :رئيسية وحتقيقا هلذا الغرض، ركز على ثالثة جماالت. ةاملناطق احلضرية وعملياهتا اإلمنائي

 واهلبـوط  املكاين أو اإلقليمي الذي استكشف من خالله حمددات النمـو         التناسق  )أ(  
 احلضري ونتائج التنمية اإلقليمية غري املتناظرة وأوجه التفاوت بني املناطق الريفية واحلضرية؛

 يف للتفــاوت أوليــاه حتلــيال عامليــا االجتمــاعي الــذي عــرض مــن خاللــالتناســق   )ب(  
الدخل واالستهالك على مستوى املدن ودرجات االفتقار إىل املـأوى يف خمتلـف املـدن وكيـف                 

 تؤثر سلبا على التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ 

 تغـري   الـدائرة حـول    املناقـشة  يف   حتـت هـذا البـاب      أسـهم    حيـث البيئـي   التناسق    )ج(  
 ، باستهالك الطاقة على مـستوى املـدن واألسـر املعيـشية           املتعلقةيانات  املناخ من خالل تقدمي الب    

 احلـضرية الـيت سـتكون أكثـر عرضـة للخطـر نتيجـة                السكانية يف املنـاطق    فئاتالوحتديد املدن و  
  .ارتفاع منسوب مياه البحر
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 ساراملـ  يف حتديـد     حالـة املـدن يف العـامل      تقريـر     اليت خلص إليهـا    ستنتاجاتاالوسامهت    - ٣٧
 يف الـدورة الرابعـة للمنتـدى     الـيت أجريـت  عديد من احلوارات واملداوالت   لل علومات الالزمة وامل

 . العامليياحلضر
  

 املنتدى احلضري العاملي  - كاف  
:  التحــضر املتجــانس’’قــدت الــدورة الرابعــة للمنتــدى احلــضري العــاملي حتــت شــعارُع  - ٣٨

 مواضـيع فرعيـة أتاحـت       ةوضـوع إىل سـت    اسـتند هـذا امل    و .‘‘حتدي ضمان تنمية إقليمية متوازنة    
؛ ‘‘التـوازن اإلقليمـي يف التنميـة احلـضرية    ’’:  وهـي   للدورة الـيت دامـت أربعـة أيـام         حمور التركيز 

ــشجيع ’’و ــصافت ــاعيني اإلن ــاج االجتم ــز اإل’’ ؛ و‘‘ واإلدم ــة تعزي ــةنتاجي ــدنوالعدال ؛ ‘‘ يف امل
ــة امل’’و ــني واءم ــة ب ــةالبيئ ــة  واملبني ــةالبيئ ــى  ’’ ؛ و‘‘الطبيعي ــاظ عل ــة احلف   للمــدناجلــذور التارخيي

 . ‘‘إجياد مدينة لكل األجيال’’ ، و‘‘وروحها

ــة فيمــا يتعلــق هبــذه املواضــيع    كــان الــسعي وقــد  - ٣٩  إلجيــاد أفكــار مبتكــرة وحلــول عملي
ــستةواراتواضــحا يف احلــ  ــد املــستديرة امناقــشات و  ال ــر مــن   الثمــاين ملوائ   مناســبة١٤٠وأكث

ــاجنينغالــيت ُنظمــت لدراســية واحللقــات التواصــل الــشبكي ل وتبــادل الــوزراء واحملــافظون  . يف ن
 املهنية واملنظمات غري احلكومية وأعـضاء القطـاع         والرابطاتواألكادمييون واملنظمات اجملتمعية    

 .اخلاص الـرؤى واخلـربات بـشأن كيفيـة حتـسني نوعيـة احليـاة يف مـدن العـامل اآلخـذة يف النمـو                        
 فيما بني مجيـع الـشركاء منوذجـا    املعقودة املنتدى ويف مناقشاته وميثل النهج الشمويل املعتمد يف 

 . لتنمية املدن يف املستقبل

الـدروس املـستفادة    مجيـع   تحـضر املـستدام     بـشأن ال   استراتيجية احلملـة العامليـة       وتتضمن  - ٤٠
شـركاء جـدد    والـشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل          حـشد   من النجاح الـذي حققـه املنتـدى يف          

املعروفـة  وتـشكل احلملـة،     . حلوار وتبادل السياسات الرشيدة وأفـضل املمارسـات       للدخول يف ا  
 جــزءا ال يتجــزأ مــن اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة ،احلملــة العامليــة احلــضريةباســم 
 وستتصدر أنشطة الدعوة واإلعالم اليت يضطلع هبا موئل األمم املتحـدة وسـتتيح إطـارا                ،األجل

 . دول أعمال املوئلجل  املنسقتنفيذالراكات من أجل مواصلة ومرفقا إلقامة الش

 بــأن املنتــدى احلــضري ، اعترافــا منــهالثانيــة والعــشرين جملــس اإلدارة يف دورتــه ودعــا  - ٤١
قضايا اإلسـكان والتنميـة احلـضرية املـستدامة، إىل     ب املعنيةالعاملية األوىل اهليئة العاملي أصبح ميثل  

بري مــن أجــل احلفــاظ علــى الــزخم املكتــسب مــن املنتــدى، وإرســاء اختــاذ عــدد معــني مــن التــدا
املنتــدى بقــوة يف جــدول اجتماعــات األمــم املتحــدة الرمسيــة، وتعزيــز أوجــه التــآزر بــني نــواتج  

 . املنتدى واخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل
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  ةاملتحد والوكاالت ضمن منظومة األمم املنظمات مع  املنسقالتنفيذ  - ثالثا  
 االتساق على مستوى املنظومة  - ألف  

ــه      - ٤٢ ــذيني يف اجتماع ــس الرؤســاء التنفي ــسان ســلّم جمل ــود يف ني ــل /املعق ــأن٢٠٠٧أبري   ب
التصدي للكثري من الّتحديات اليت تواجه منظومة األمم املتحدة لن يتـسىن إالّ بتـسخري جممـوع                

اء املوّحد، وال سـيما يف معاجلـة املـسائل          قدرات املنظومة على حنو منّسق ومتداعم يتيح هلا األد        
 .ذات الصلة بتغّير املناخ

ــم املتحــدة يف      - ٤٣ ــل األم ــد شــارك موئ ــشؤون     وق ــة لل ــة التنفيذي ــة للجن ــة العمــل التابع فرق
التنميـة املـستدامة واملـستوطنات      ”املعنيـة باجملموعـة املواضـيعية املعنونـة         االقتصادية واالجتماعية   

 لــدعم األخــذ مبزيــد التنــسيق يف بيانــات امليزانيــة املقّدمــة إىل مكتــب    وقــّدم مــسامهة‘‘البــشرية
 . املراقب املايل

املعين باالتساق على نطاق املنظومـة       ىرفيع املستو ال الفريق   كان من مجلة ما أوصى به       - ٤٤
 وضع جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة مباشـرة حتـت إشـراف     ‘‘توحيد األداء”يف تقريره املعنون  

نـسيق بـشأن قـضايا الـسياسة        ساق والت ، وذلـك مـن أجـل حتـسني االتـ          الرؤساء التنفيـذيني  جملس  
 فريـدة لـصياغة      فرصـة  ‘‘توحيـد األداء  ”ويرى موئل األمم املتحدة يف      . العامة واإلدارة والتنمية  

وقـد  . استجابة تتسم مبزيد الفعالية والتنسيق لتنفيذ جدول أعمال املوئل على املستوى القطري           
األمـم املتحـدة علـى املـشاركة واإلسـهام بنـشاط يف مجيـع األفرقـة العاملـة الرئيـسية                     دأب موئل   

 مـن املناصـرين لتـوخي هنـج شـامل يف عمـل              وكان دائما . م املتحدة اإلمنائية  التابعة جملموعة األم  
 .أفرقة األمم املتحدة القطرية

بـشأن األنـشطة    يلي املعـزز    إطـاره املعيـاري والتـشغ     وقد اسـتخدم موئـل األمـم املتحـدة            - ٤٥
القطرية جلعل أفرقة األمم املتحدة القطرية تشارك يف ستة من الربامج التجريبية الثمانية الـواردة               

، وذلــك بغيــة تعمــيم جــدول أعمــال املوئــل يف عمليــة الربجمــة   ‘‘توحيــد األداء”ضــمن مبــادرة 
دراج الـدروس املـستفادة   وجيري العمل حالياً علـى إ    . وحتديد األولويات على املستوى القطري    

 .أفرقة الدعم القطرية يف أنشطة املتابعةستدخل  اليت ،يف املرحلة القادمة من اإلطار
  

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  - باء  
منــسق املــديرة التنفيذيــة ملوئــل األمــم املتحــدة دعــوة مــن  تتلقــ ،٢٠٠٨مــايو /يف أيــار  - ٤٦

 لتكـون عـضواً رئيـسياً يف        ل األمـني العـام للـشؤون اإلنـسانية        وكي و اإلغاثة يف حاالت الطوارئ   
، أبـرم موئـل األمـم املتحـدة     ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    

 يقـّدم مبوجبـه   االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحربنجاح اتفاقاً مشتركاً مع     
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، التابعـة للجنـة، ويقـوم مبهمـة تنـسيق           أوى يف حـاالت الطـوارئ      تـوفري املـ    ةجملموعاملوئل الدعم   
 .النهوض باملآوى ضمن اجملموعة املعنية باالنتعاش املبكر يف ميامنار

 مـن جمموعـة احلمايـة التابعـة للجنـة واملوجـودة يف جنيـف،         واستجابة للطلبات الـواردة     - ٤٧
مث شـرع موئـل األمـم    . الدميقراطيـة أوفد موئل األمم املتحدة عّدة بعثات إىل مجهورية الكونغـو   

املتحدة بعد ذلك، بالنيابة عن نظام اجملموعة العاملية التابع للجنة الدائمة، يف وضـع سلـسلة مـن           
األدوات واملبادئ التوجيهية اليت تتناول خيارات توفري املأوى بعد حدوث الكوارث، ومبـادئ             

ث، ومبـادئ توجيهيــة وأدوات  توجيهيـة وأدوات تتعلـق بــإدارة األراضـي بعـد حــدوث الكـوار     
ومن بني النتائج اجلانبية املباشرة لعضوية موئـل األمـم          . انتهاء الرتاع بعد  بشأن حيازة األراضي    

املتحــدة يف اللجنــة الدائمــة حتــّسن فــرص الوصــول إىل الــصندوق املركــزي لالســتجابة حلــاالت 
شروعني يف باكـــستان  ويف الـــسنة املاضـــية، تلقـــى موئـــل األمـــم املتحـــدة أمـــواال ملـــ.الطـــوارئ

  .ومشروع يف نيبال
  

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  - جيم  
 بـشأن التـرويج   )اليونيـدو  (تواصل التعاون مع منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية             - ٤٨
 ضـمن إطـار مبــادرة    وذلــكرية،ألسـواق احلـض  إىل ا املوجهـة  عاليـة القيمــة   الزراعيـة منتجـات لل
 مـن موئـل األمـم املتحـدة واليونيـدو      ويقّدم كل.  ملنطقة حبرية فيكتوريا  لتنمية االقتصادية احمللية  ا

الدعم التقين لتنفيذ األنشطة اإلمنائية احملليـة الـيت تعـزز الـروابط بـني املنـاطق احلـضرية والريفيـة،                     
ــك ــسلع األسا   وذل ــشترك لل ــصندوق امل ــع ال ــاون م ــة     بالتع ــم املتحــدة لألغذي ــة األم ســية ومنظم

  .والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي
  

 جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية  - دال  
ــا       - ٤٩ ــة يف أفريقي ــادرة األمــم املتحــدة للمــوارد املائي ــة مب  عمــل موئــل األمــم املتحــدة برعاي

جملــس الــوزراء وبالتعــاون الوثيــق مــع مــصرف التنميــة األفريقــي، فأســهم بقــدر كــبري يف عمــل  
، مبا يف ذلك العمل املتصل باألسبوع األول للميـاه يف أفريقيـا، الـذي عقـد                 األفارقة املعين باملياه  

، ومـشروع إعـالن شـرم الـشيخ الـذي يـشكل وثيقـة رئيـسية                 ٢٠٠٨مـارس   /يف تونس يف آذار   
لدورة العادية احلاديـة عـشرة جلمعيـة االحتـاد األفريقـي لرؤسـاء الـدول واحلكومـات           قدِّمت يف ا  

 . ٢٠٠٨يونيه /املنعقدة يف حزيران
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 شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة  - هاء  
ــسان  - ٥٠ ــل /يف ني ــة املتجــددة يف    ٢٠٠٨أبري ــدويل األول ملــصادر الطاق ، وخــالل املــؤمتر ال

نُتخــب موئــل األمــم املتحــدة رئيــساً لــشبكة األمــم املتحــدة املعنيــة أفريقيــا، املعقــود يف داكــار، ا
وشـارك املوئـل يف مجيـع اجتماعـات شـبكة           . ٢٠١٠-٢٠٠٨أفريقيا على مدى الفترة     /بالطاقة

 .األمم املتحدة املعنية بالطاقة وأسهم بقدر كبري يف املناقشات

حكومـات مخـسة بلـدان مـن        بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة و      وجيري العمل،     - ٥١
، علـى تنفيـذ    )هي أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وكينيـا        (أفريقيا الشرقية   

 وذلـك بتمويـل مـن مرفـق البيئـة           ‘‘تعزيز كفاءة الطاقـة يف املبـاين يف أفريقيـا الـشرقية           ”مشروع  
ئـل األمـم املتحـدة مـشاريع يف       واسـتهل مو  . العاملية وضمن إطار جمال التركيز املعين بتغري املناخ       

جمال تكنولوجيات مصادر الطاقة املتجـددة مـن أجـل تـوفري الـبىن التحتيـة واخلـدمات احلـضرية                    
ــاً  ــسليمة بيئي ــدروس      . ال ــة ال ــة بالطاق ــادل أعــضاء أســرة شــبكة األمــم املتحــدة املعني وســوف يتب

 .املستفادة من هذه املبادرات املتعلقة بالطاقة النظيفة
  

  األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة  - واو  
ــة والعلــم والثقافــة  زالــت  مــا  - ٥٢ وموئــل األمــم ) اليونــسكو (منظمــة األمــم املتحــدة للتربي

املتحــدة يتعاونــان علــى تعزيــز جــدول أعمــال التحــّضر املــستدام وذلــك عــرب العمــل املعيــاري،   
  .والبحوث، وبناء القدرات، وإدارة املعارف

 وموئل األمـم املتحـدة يف نـشر سلـسلة أفـضل املمارسـات يف جمـال                  سكواليونوتشترك    - ٥٣
االســتدامة االجتماعيــة يف األحيــاء التارخييــة، مبــا يف ذلــك منــشورين مــشتركني صــدرا يف عــام   

هنـج  : األحيـاء التارخييـة للجميـع   ” ومها عبارة عن دليل إلرشاد السلطات احمللية بعنوان  ٢٠٠٨
أفــضل املمارســات يف جمــال  ”، ومنــشور آخــر بعنــوان  ‘‘اجتمــاعي وإنــساين لتجديــد مــستدام 

ــة   ــاء التارخييـ ــة يف األحيـ ــتدامة االجتماعيـ ــان   .‘‘االسـ ــم اجتماعـ ــد نظـ ــيم   وقـ ــدريب والتعلـ للتـ
، ويف نـاجنينغ،    ٢٠٠٨مـايو   /اسُتخدمت فيهما هـذه املـواد وذلـك يف إشـبيلية، إسـبانيا، يف أيـار               

د الــــدورة الرابعــــة للمنتــــدى   ا مبناســــبة انعقــــ ٢٠٠٨نــــوفمرب /الــــصني، يف تــــشرين الثــــاين  
 .العاملي احلضري

  
 معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  - زاي  

علـى  ) اليونيتـار (عمل موئل األمم املتحدة مع معهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث               - ٥٤
وقــد ســاعدمها يف . اخلــدمات األساســيةاحلــصول علــى وضــع مــشروع مبــادئ توجيهيــة بــشأن 

 ممـثلني هليئـات األمـم املتحـدة، والبنـك الـدويل، ورابطـة املـدن                 رباء يـضم  خلجهودمها فريق من ا   
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وشرع موئل األمـم    . املتحدة واحلكومات احمللية، ومقّدمي اخلدمات، واملنظمات غري احلكومية       
 مـن  ‘‘Veolia Environment ”املتحدة واليونيتار أيضاً يف العمل مع شـركة فييوليـا إنفارينمنـت   

دية موّجهــة ملقــّرري الــسياسات املعّيــنني واملنتَخــبني، وذلــك لتلبيــة   أجــل وضــع كتيبــات إرشــا 
وفييوليا إنفارينمنت هـي شـركة خاصـة    . احلاجة إىل بناء القدرات على تنفيذ املبادئ التوجيهية 

 .كبرية ُتقّدم خدمات االستشارة واملساعدة التقنية يف جمال البيئة واخلدمات األساسية

ــل األمــم امل   - ٥٥ ــاء     ويتعــاون موئ ــة وبن ــدريب احلكومــات احمللي ــضاً يف ت ــار أي تحــدة واليونيت
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُجريت تقييمات مشتركة لالحتياجات يف األراضـي           . قدراهتا

تنظـيم حلقـات    اسـتخدام أدوات املوئـل بـشأن بنـاء القـدرات ل           وأعقب ذلك   . الفلسطينية احملتلة 
 . البلديني نريستشاامل لفائدةبني عمل لتدريب املدر

  
 برنامج األمم املتحدة للحق يف السكن  - حاء  

واصل موئل األمم املتحدة تعاونه مع خمتلف الشركاء وذلك كجزء من برنامج األمـم                - ٥٦
مفوضــية األمــم املتحــدة املتحــدة حلقــوق اإلســكان، وهــو مبــادرة يــشترك يف تنفيــذها املوئــل و  

 مركـز حقـوق اإلسـكان وحـاالت اإلخـالء         ة مـع    وتعاون موئل األمـم املتحـد      .حلقوق اإلنسان 
من أجل حتـديث تـشريع حقـوق اإلسـكان، الـذي نـشره مركـز توثيـق حقـوق اإلسـكان علـى                        

مركــز حقــوق اإلســكان وبتمويــل مــن موئــل األمــم املتحــدة، واصــل . املوقــع الــشبكي للموئــل
االجتماعيــة  إنتــاج اجمللــة الفــصلية لقــانون اإلســكان واحلقــوق االقتــصادية و  وحــاالت اإلخــالء

. والثقافية، وهي عبارة عن أداة ملناصرة اإلسـكان واحلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
 مـن املؤشـرات لرصـد االمتثـال         جمموعـة وقد أسهم املوئل يف مـشروع للمفوضـية بـشأن وضـع             

 .للحق يف السكن املالئم
  

 رنامج األمم املتحدة للبيئةب  -طاء   
 فيمـا بـني برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة وموئـل         والتنـسيق لتعـاون  توسيع نطـاق ا    راستم  - ٥٧

ويعقد املوظفون من الربناجمني اجتماعاً شـهرياً       . مااألمم املتحدة وإضفاء الطابع املؤسسي عليه     
 اســتحداث إطــار إضــافة إىل ذلــك، مت. لتنــسيق أنــشطتهم ومناقــشة تنفيــذ األنــشطة املــشتركة  

ــا يف  ٢٠١٣-٢٠٠٨لفتــرة جديــد للــشراكة هــو إطــار الــشراكة ل   الــذي اعتمدتــه اإلدارة العلي
 تركّـز علـى   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وتبعـاً لـذلك، اتُّفـق علـى خطـة تنفيـذ مـشتركة للفتـرة           . املنظمتني

 املــدن وتغّيــر املنــاخ، مــع تركيــز خــاص علــى أفريقيــا؛  ‘ ١ ’:اجملــاالت الرئيــسية اخلمــس التاليــة 
التنــّوع البيولــوجي والــنُّظم : املــدن‘ ٤’  و؛إدارة النفايــات‘ ٣’  والتنقّــل اإليكولــوجي؛ ‘٢’ و

  .أنشطة االتصال املشتركة‘ ٥’  واإليكولوجية؛
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ما فتئ دور املدن يف تغـري املنـاخ يـشكّل مركـز اهتمـام نظـراً لكـون املـدن مـن أكـرب                         و  - ٥٨
ــةاملــسامهني يف انبعاثــات غــازات   ــأث . الدفيئ ر ســكان املــدن، وخباصــة يف  ويف الوقــت نفــسه، يت

ــأثراً البلــدان ا ــة، ت ــتغري املنــاخ وذلــك مــثالً  بالغــالنامي  تــدمري املــساكن واخلــدمات  مــن خــالل ب
ويتعـّين أن تقـوم املـدن بـدور رئيـسي يف أي مبـادرة عامليـة          . األساسية وظهور املخاطر الصحية   

ضـروري للحـّد    علـى أرض الواقـع      فما تّتخذه املدن مـن إجـراءات عمليـة          . النجاحإذا أريَد هلا    
  . ولوقاية ساكنيها من عواقب تغري املناخالدفيئةازات من انبعاثات غ

وهتـدف  . وملواجهة هذا التحدي، أطلق موئل األمم املتحدة مبادرة املدن وتغـري املنـاخ              - ٥٩
هذه املبادرة إىل تشجيع احلوار بني القطاعات الوطنية واحمللية، وإذكاء الـوعي بأوجـه الـضعف                

ــاخ    ــري املن ــراء احلــضر إزاء تغ ــى االســتجابة     اخلاصــة لفق ــة عل ــة احمللي ــدرة احلكومي ، وتطــوير الق
وتعمـل املبـادرة بـصورة وثيقـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة                . للتحديات اليت يطرحها تغري املنـاخ     

للبيئــة واتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي    
د األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث والبنــك الــدويل  وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومعهــ 

ومبادرة حتـالف املـدن ومنظمـة املـدن املتحـدة واحلكومـات احملليـة واجمللـس الـدويل للمبـادرات                     
واختـذ جملـس اإلدارة يف دورتـه الثانيـة والعـشرين القـرار              . البيئية احمللية ومنظمات أخـرى معنيـة      

النطـاق اجلغـرايف للمبـادرة وتوسـيع طائفـة هنـج            توسـيع   ’’ الذي دعا فيه احلكومـات إىل        ٢٢/٣
 .‘‘تنمية القدرات من أجل دعم السلطات احمللية يف مواجهة تغري املناخ

وتعمــل الوكالتــان علــى تكثيــف تعاوهنمــا لتزويــد احلكومــات احملليــة والوطنيــة بطائفــة    - ٦٠
 تقيــيم مــن املــدن متكــني هــواهلــدف و. أفــضل وأوســع مــن اخلــدمات يف جمــال البيئــة احلــضرية  

 يف املناقـشات  وإمسـاع صـوهتا   أفـضل،  ها حـسب األولويـة بـصورة    الشواغل البيئية احملليـة وترتيبـ     
 الربيـة سيما فيما يتعلـق مبجـاالت مـن قبيـل تغّيـر املنـاخ، واملـصادر                  البيئية الوطنية والعاملية، وال   

تنفيـذ املعـايري   فمـساعدة البلـدان واملـدن علـى       .، واستخدام النظم اإليكولوجية   يتلوث البحر لل
  . ربط الشواغل العاملية بالقضايا احملليةسيمكنها منواالّتفاقات واالتفاقيات العاملية 

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -ياء   

نشط موئل األمم املتحدة، عن طريق أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة والربجمـة املـشتركة                    - ٦١
اء األمم املتحدة اآلخرين، يف اإلسهام يف تعبئـة املـوارد           مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشرك     

. الوطنية والدعم اخلارجي لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الـصلة باملـستوطنات البـشرية                
ــى      ــة علــ ــة والوطنيــ ــدرات احملليــ ــز القــ ــى تعزيــ ــشطة علــ ــزت األنــ ــةوركّــ ــستوطنات تنميــ  املــ

 .وإدارهتا البشرية



E/2009/80  
 

09-34186 19 
 

 الربنـامج اإلمنـائي   لربنامج املوئل يعملون انطالقاً من مكاتـب     مديراً ٣٩ومثة حىت اآلن      - ٦٢
ــامل  ــا، و٢٥ :عــرب الع ــة والكــارييب ٦  يف آســيا، و٨  يف أفريقي ــد أثبــت  .  يف أمريكــا الالتيني وق

ــل    ــامج املوئ ــديرو برن ــام   جــدارهتمم ــداد ع ــى امت ــذ اإلطــار   ٢٠٠٨ عل  حيــث ســاعدوا يف تنفي
 بلـداً واملوافقـة علـى       ٣٣ثائق الربامج القطرية للموئل يف      املعياري والتشغيلي املعزَّز ويف وضع و     

  .هذه الوثائق
  

  منظمة العمل الدولية  -كاف   
ــامج األمــم     زال موئــل األمــم املتحــدة  ال  - ٦٣ ــة، باالشــتراك مــع برن ومنظمــة العمــل الدولي

ل وجـرى خـال   . املتحدة اإلمنائي، يتبادالن األدوات واخلربات بشأن الشراكات العامة واخلاصة        
الفترة املشمولة بالتقرير تنظيم حلقيت عمل حول الشراكات العامة واخلاصة الـيت ختـدم مـصاحل                
الفقراء متخضتا عن إدراج موضـوع هـذه الـشراكات بالكامـل يف الربنـامج الـسنوي للـدورات                   

  .الدراسية اليت يقّدمها مركز التدريب الدويل التابع للمنظمة
تعمــل املنظمــة واملوئــل   لبطالــة احلــضرية،ي تطرحــه االــذتحــدي املتنــامي واســتجابة لل  - ٦٤

د ابفضل منحة مقّدمة من حتالف املـدن، علـى إعـد          ،  الدويل للتعاون اإلمنائي والوكالة السويدية   
 تركّز على دمج العمالة يف استراتيجيات تنميـة املـدن         العامة مذكرة استشارية بشأن السياسات   

  .البىن التحتية احلضريةب املتعلقةت والنهوض باألحياء الفقرية ويف االستثمارا
  

  جمموعة البنك الدويل  -الم   
ا مـن خـالل     موطّد موئل األمم املتحـدة وجمموعـة البنـك الـدويل عالقـات العمـل بينـه                  - ٦٥

فقد كانت املرساة احلضرية مبثابة الوحدة املعنية داخل جمموعة البنـك الـدويل             . الربجمة املشتركة 
وجــرى تنــسيق العمــل مــن خــالل مكــتيب نــائيب الــرئيس  . ع املوئــلبتنــسيق الربجمــة املــشتركة مــ

كمـا  . املعنيني بشبكة الشؤون املاليـة وتنميـة القطـاع اخلـاص وشـبكة شـؤون التنميـة املـستدامة                  
قّدم مكتب نائب الرئيس املعين بالـشؤون املاليـة الـدعم االستـشاري إىل جلنـة الرصـد والتوجيـه              

وجـرى أيـضا تنفيـذ مبـادرات        . سدادــ لل لــ القاب األويل لــ لتمويل التابعة لعملية املوئل التجريبيـة    
 الــذي يــسعى إىل رصــد اجتاهــات  املرصــد احلــضري العــاملي للربجمــة املــشتركة مــن أجــل دعــم  

  .التحّضر ونشوء األحياء الفقرية
وعمل موئل األمم املتحدة مع مرساة املياه التابعة لشبكة شؤون التنميـة املـستدامة مـن                - ٦٦

ل بناء القـدرات قبـل مرحلـة االسـتثمار يف جمـال إدارة الطلـب علـى امليـاه، وذلـك                      أجل استهال 
بغية التعجيل باستثمارات البنك الدويل يف قطاعي املياه والصرف الـصحي يف بلـدان خمتـارة يف                 

وقدم موئـل األمـم املتحـدة إسـهامات يف تقريـر التنميـة العامليـة             . أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية   
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  عــن حالــة املــدن  ٢٠٠٨، فيمــا قــدم البنــك الــدويل إســهامات يف تقريــر عــام       ٢٠٠٩لعــام 
  .العامل يف
  

  منظمة الصحة العاملية واليونيسيف  -ميم   
ضمن إطار تعاون ثالثي األطراف، يعمل موئل األمم املتحدة ومنظمة الـصحة العامليـة                - ٦٧

شتركة منـها مـشروع يف      علـى تنفيـذ مـشاريع مـ       ) اليونيـسيف (ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة       
ويعمل املوئل أيـضاً عـن كثـب مـع اليونيـسيف ومنظمـة الـصحة          . نيبال بشأن احلّد من الزرنيخ    

  . وضع برنامج للصرف الصحي الرامية إىلالعاملية من أجل دعم حكومة نيبال يف جهودها
  

  املساواة بني اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين  -نون   
الـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت        بصفته عضواً نشطاً يف      ،تحدةيشارك موئل األمم امل     - ٦٨

، يف أفرقــة عمــل شــىت منــها فرقــة العمــل املعنيــة مبكافحــة  اجلنــسنياملعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني 
العنف املسلّط على املرأة، اليت تتصّدر استجابة علـى نطـاق املنظومـة حلملـة األمـني العـام حتـت                

ويشارك املوئل أيـضاً يف فرقـة العمـل     . “اء العنف املسلّط على املرأة    االحتاد من أجل إهن   ” شعار
املعنيـة بتعزيـز تعمــيم مراعـاة املنظــور اجلنـساين علـى املــستوى القطـري ويف فرقــة العمـل املعنيــة        

  . بالقضايا اجلنسانية واملياه، التابعتني جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية
 صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــة كة مــع وأقــام موئــل األمــم املتحــدة شــرا   - ٦٩

وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وذلــك لــدعم           
ــق يف       ــسنغال وســرياليون وموزامبي ــدا وال ــا املتحــدة وروان ــة ترتاني ــة يف مجهوري احلكومــات احمللي

  .اواة بني اجلنسني يف احلكومات احملليةضمان سالمة املرأة يف املناطق احلضرية وتعزيز املس
صـندوق األمـم املتحـدة    توّصل موئل األمم املتحدة إىل اتفـاق مـع   ،  وال نفس املن  علىو  - ٧٠

 التحقــق مــن ســالمة املــرأة وللتــصدي بــشأنلوضــع برنــامج مــشترك للتــدريب اإلمنــائي للمــرأة 
  .الكارييبمنطقة البحر ية و العامة يف مدن أمريكا الالتيناألماكنللعنف املسلّط عليها يف 

  
  اللجان اإلقليمية  -سني   

أصدر جملس اإلدارة يف دورتـه احلاديـة والعـشرين تكليفـا للموئـل ببـدء إعـداد سلـسلة                      - ٧١
أعــد وحــىت اآلن، . تقــارير عــن حالــة مــدن املنــاطق لتكملــة سلــسلة تقــارير حالــة مــدن العــامل   

وأُعـد التقريـر األول عـن حالـة املـدن           .  املعنيتني  بالتعاون الوثيق مع اللجنتني اإلقليميتني     تقريران
ــة لعــام  ــا وصــدر يف الــدورة الرابعــة    ٢٠٠٨األفريقي ــة االقتــصادية ألفريقي  باالشــتراك مــع اللجن

ومن املتوقع صدور التقرير األول عـن حالـة املـدن اآلسـيوية مبناسـبة               . للمنتدى احلضري العاملي  



E/2009/80  
 

09-34186 21 
 

، وهــو مثــرة جهــد مــشترك مــع اللجنــة  ٢٠٠٩بر أكتــو/اليــوم العــاملي للموئــل يف تــشرين األول
، جتـري التحـضريات إلعـداد    علـى هـذا الغـرار     و. االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ     

ــك         ــشرقية، وذل ــا ال ــدول أوروب ــة البحــر الكــارييب ول ــة ومنطق ــة ألمريكــا الالتيني ــارير إقليمي تق
قـة البحـر الكـارييب واللجنـة االقتـصادية          بالتعاون مع اللجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنط         

  .ألوروبا على التوايل
  

التنفيذ املنسق مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة خـارج             -رابعا   
  منظومة األمم املتحدة

   املفوضية األوروبية/االحتاد األورويب  -ألف   
مكتـب املفوضـية     -إلنـسانية   ما فتئت املفوضية األوروبيـة وجهازهـا املعـين بالـشؤون ا             - ٧٢

ــسانية   ــة للمــساعدات اإلن ــسهمان يف - األوروبي ــشاريع  ي ــم املتحــدة يف   صــّممم ــل األم ها موئ
 ةعيـش مالكـارييب واحملـيط اهلـادئ مـن أجـل حتـسني ظـروف        البحـر  بلدا من أفريقيا ومنطقة   ١٥

ىل يف برنـامج    وجيري العمل حالياً على دمـج الـدروس املـستفادة مـن املرحلـة األو              . أفقر الفقراء 
وقد طُوِّر هذا الربنامج لبنـاء القـدرات علـى املـستويني احمللـي والـوطين                .  بلداً ٣٠موّسع يشمل   

من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية عـرب وضـع سياسـات للنـهوض باألحيـاء الفقـرية ومنـع               
 حاليـا ت  املفاوضـا جتـري   و.  وإدخال حتسينات على البىن التحتيـة واخلـدمات احلـضرية          ،نشوئها
كي يشمل مجيع الدول األعضاء يف جمموعة أفريقيـا والبحـر الكـارييب واحملـيط               الربنامج  لتوسيع  

ــادئ وعــددها   ــة٧٩اهل ــق العمــل  .  دول ــل أن ينطل ــع املوئ ــصف   ويتوقّ ــع يف منت ــامج املوّس  بالربن
يـا  املفوضية األوروبية وجمموعـة أفريق     ، أي خالل املؤمتر رفيع املستوى املشترك بني       ٢٠٠٩ عام

 واملعـين بتحـديات التحـّضر يف بلـدان          ،والبحر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ وموئـل األمـم املتحـدة            
  .اجملموعة، املزمع عقده يف نريويب

  
  االجتماعات الوزارية اإلقليمية  -باء   

 يف إعــداد الوثــائق املرجعيــة املواضــيعية للمــؤمتر الــوزاري    األمــم املتحــدةســاعد موئــل  - ٧٣
تنفيــذ ” موضــوع املــؤمتر هــو  وقــد كــان.  املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية األفريقــي الثــاين

التغلـــب علـــى حتـــديات التمويـــل واملـــوارد الالزمـــة لتحقيـــق التنميـــة  : ١١، الغايـــة ٧اهلـــدف 
واعتمد املؤمتر قـرار أبوجـا وخطـة عمـل نـّصت علـى مبـادئ             . “اإلسكانية واحلضرية املستدامة  

 . نهوض باألحياء الفقرية وحتقيق التنمية احلضرية عموماًتوجيهية بشأن متويل اإلسكان وال

بتيـسري مـداوالت فريـق عامـل معـين بإجنـاز األهـداف              أيـضا   وقام موئل األمـم املتحـدة         - ٧٤
 آلسيا واحملـيط     الثاين الوزارياإلمنائية لأللفية بشأن املياه والصرف الصحي وذلك خالل املؤمتر          
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 وأفـضى   ٢٠٠٨ مـايو / الـذي ُعقـد يف طهـران يف أيـار          حلضريةاهلادئ املعين باإلسكان والتنمية ا    
  .إىل اعتماد خطة عمل

  
  املعنية باملوئلةمنظمة الربملانيني العاملي  - جيم  

يف إذكــاء ة يــللغا باملوئــل القيــام بــدور نــشط  املعنيــةةمنظمــة الربملــانيني العامليــواصــلت   - ٧٥
ــصلة    ــشريعية ذات ال ــسياساتية والت ــوعي بالقــضايا ال يف  مــن الفقــر  لتحــضر املــستدام واحلــد باال

األنـشطة  عـدد مـن     أعمـال   وساعد أعضاء اجملموعـة يف رسـم مالمـح جـدول            . املناطق احلضرية 
 تعمـيم جـدول أعمـال املوئـل واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات الـصلة                  يفالعاملية بغية املـساعدة     
 الـدورة الرابعـة   ربملـانيني يف  للعقـد اجتمـاع مائـدة مـستديرة    مبا يف ذلـك    ،  باملستوطنات البشرية 

  .للمنتدى احلضري العاملي
ة املعنيــة ومتكــن املوئــل بفــضل التعــاون مــع الفــروع اإلقليميــة ملنظمــة الربملــانيني العامليــ     - ٧٦

باملوئــل مــن تقــدمي اســتنتاجاته بــشأن االجتاهــات واملــسائل الناشــئة يف جمــايل اإلســكان والتنميــة  
وقـد  . ارنتها مع األولويات املتصورة على املستوى اإلقليمـي       احلضرية على املستوى العاملي ومق    

ساهم هذا التعاون املكثف بني املوئل واجملموعات اإلقليميـة للربملـانيني يف حتـسني أوجـه التـآزر                  
 وسيـساعد يف تركيـز   ،مع االجتماعـات الوزاريـة اإلقليميـة املعنيـة باإلسـكان والتنميـة احلـضرية        

وسـيعمل هـذا التـآزر علـى زيـادة اسـتكمال وتوجيـه              .  حالـة املـدن    إعداد التقارير اإلقليمية عن   
اإلطار املعياري والتشغيلي املعـزز لألنـشطة املـضطلع هبـا علـى املـستوى القطـري والتعـاون مـع                     
ــة           جهــات مــن بينــها املؤســسات املاليــة اإلقليميــة واللجــان اإلقليميــة االقتــصادية واالجتماعي

  .وشركاء آخرين يف جدول أعمال املوئل
  

  مصارف التنمية اإلقليمية  - دال  
يعمل مصرف التنمية األفريقي، من خالل برنـامج تـوفري امليـاه للمـدن األفريقيـة التـابع              - ٧٧

وأفضى مشروع املـصرف    .  بلداً ١٥ مدينة يف    ١٨ملوئل األمم املتحدة، على تنفيذ عمليات يف        
ويف . توقيـع علـى اتفاقـات قـروض    لتوفري املياه والصرف الصحي يف زجنبار إىل عملية مسرَّعة لل   

ع إىل األعمـال التحـضريية      والدعم اإلضايف املقّدم يف إطار هذه املـشر       أوشك أن يكتمل    كينيا،  
 من اجملتمعات احمللية التابعـة جمللـس خـدمات          ٢٦إلجراء دراسة تشخيصية للصرف الصحي يف       

  .املياه جنوب حبرية فيكتوريا
مم املتحـدة ومجاعـة شـرق أفريقيـا إطـاراً للتعـاون          وأتاحت شراكة حديثة بني موئل األ       - ٧٨

 منطقــة حبــرية فيكتوريــا لتــشمل علــى توســيع نطــاق مبــادرة تــوفري امليــاه والــصرف الــصحي يف 
  .وسيتم ذلك بالشراكة مع مصرف التنمية األفريقي.  بلدان٥مدينة أخرى يف  ١٥
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ــابعو  - ٧٩ ــراك   ت ــم املتحــدة ش ــل األم ــتراتيجته اال موئ ــصرف الت س ــع م ــيوي ية م ــة اآلس . نمي
ــرة      ٢٠٠٧عــام  ويف ــل واملــصرف تغطــي الفت ــة بــني املوئ ــع علــى مــذكرة تفــاهم ثاني ، مت التوقي

 ماليـني دوالر كمنحـة      ١٠ويلتزم كلّ من الطـرفني يف هـذه املـذكرة بتـوفري             . ٢٠١١-٢٠٠٧
إلذكاء الوعي السياسي، وبناء القـدرات، وتنفيـذ مـشاريع جتريبيـة وإيـضاحية، وإعـداد خطـط                  

  . للمدن اآلسيويةاستثمار
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، دخل موئل األمم املتحدة يف شـراكة اسـتراتيجية مـع                 - ٨٠

ومتكــن املوئــل بفــضل مــذكرة تفــاهم وقّعهــا مــع مــصرف . مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة
لـة   عـدداً مـن املـشاريع يف كـل مـن دو            ٢٠٠٨التنمية للبلدان األمريكية من أن يـستهل يف عـام           

  .بوليفيا املتعددة القوميات واملكسيك
  

   مع شركاء آخرين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميةالتنفيذ املنسق  -خامسا  
 السلطات احمللية  -ألف   

ــة  تعتــرب   - ٨١ ــسلطات احمللي ــة  ال ــشركاء األقــرب للحكومــات  يف صــدارة اجلهــات الفاعل وال
 فإنّ التعاون مع السلطات احمللية يـشمل مجيـع          ومن مث، . املركزية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل     

 .األعمال اليت ينفذِّها موئل األمم املتحدة على املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية

ركّز التعاون أساساً خالل الفترة املشمولة بالتقرير مـع منظمـة           تفعلى املستوى العاملي،      - ٨٢
 املتعلقـة ع اسـتراتيجية لنـشر املبـادئ التوجيهيـة          احلكومات احملليـة مـن أجـل وضـ        واملدن املتحدة   

ا جملــــس اإلدارة يف دورتــــه  الــــيت اعتمــــده، الــــسلطات احملليــــةومتكــــنيتطبيــــق الالمركزيــــة ب
 . والعشرين احلادية

 يف إســهاماتوشــاركت منظمــة املــدن املتحــدة واحلكومــات احملليــة بنــشاط يف تقــدمي     - ٨٣
 باحلملـة العامليـة بـشأن التحـّضر املـستدام ويف جمـايل              الورقات السياساتية واالستراتيجية اخلاصـة    

 . االستراتيجية واملؤسسية متوسطة األجل املوئل من خطة٣  و٢التركيز 

وموئـل األمـم املتحـدة       وعلى املستوى العاملي أيضاً، أبرم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة              - ٨٤
لــس الــدويل للمبــادرات البيئيــة  ومبــادرة احلكومــات احملليــة مــن أجــل االســتدامة، التابعــة للمج 

. احمللية، اتفاقاً ثالثياً يركّز على دور املدن يف القضايا البيئية العاملية ويف التعاون فيمـا بـني املـدن              
 يف  واملوئـل واجمللـس الـدويل للمبـادرات البيئيـة احملليـة معــاً      برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    ويعمـل  

العمـل  ” مبوضـوع اللقـاء املتعلـق   ، مبـا يف ذلـك   لقـاءات وتنظـيم عـّدة   تناول العديد مـن املـسائل      
 خـالل الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة                الـيت ُنظمـت    ،“ احللول احمللية  -احمللي  

اللقـاء املتعلـق    ، و ٢٠٠٧ديـسمرب   /األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ، يف كـانون األول              
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خــالل الــدورة الرابعــة عــشرة  الــذي عقــد املنــاخ جلــسات احلكومــات احملليــة بــشأن  مبوضــوع 
  .٢٠٠٨ديسمرب /للمؤمتر يف كانون األول

وعلى املستوى القطري، كان أحد اجملاالت اليت حظيت باالهتمام والطلـب املتزايـدين         - ٨٥
 علـى   ميـة والـسالمة، مـع التركيـز بـاألخص         تعاون املوئل مع السلطات احملليـة يف جمـال منـع اجلر           

ــشباب  ــساء وال ــع       . الن ــتراتيجية ملن ــي إىل وضــع اس ــسالمة ترم ــشتركة لل ــات م ــت تقييم وأُجري
اجلرمية، وذلك بالتعـاون مـع الـسلطات احملليـة يف بوركينـا فاسـو وبورونـدي ومجهوريـة ترتانيـا                     
ــة أمريكــا       ــا واملكــسيك يف منطق ــا، ومــع جامايكــا وكولومبي ــة أفريقي ــا يف منطق املتحــدة وكيني

  . صربيا يف منطقة أوروباالالتينية والبحر الكارييب، ومع
  

  اجملتمع املدين  -باء   
ــأيت أعــضاء    - ٨٦ ــات اإلخــالء القــسري   ي ــشاري املعــين بعملي ــق االست ــابع للمــديرة  الفري  الت

التنفيذية ملوئل األمم املتحدة من صفوف الشركاء الرئيسيني يف جدول أعمال املوئل مـن قبيـل                
، وق اإلسـكان وحـاالت اإلخـالء      مركـز حقـ   التحالف اآلسـيوي مـن أجـل احلـق يف الـسكن، و            

ومنظمة العمل يف العـامل الثالـث مـن أجـل البيئـة والتنميـة، وحتـالف املوئـل الـدويل، والتحـالف                       
وأصدر الفريق االستشاري تقريره الثاين وأسهم خالل الـدورة         . الدويل لسكان األحياء الفقرية   

إلخـالء القـسري غـري القـانوين     تدريبية بـشأن بـدائل ا  دورة الرابعة للمنتدى احلضري العاملي يف     
مركـز حقـوق اإلسـكان      ُنظِّمت باالشـتراك مـع معهـد دراسـات اإلسـكان والتنميـة احلـضرية و               

 موئــل ، أعــدالتحــالف التعــاوين الــدويلوباالشــتراك مــع . “هــوايرو” وجلنــة وحــاالت اإلخــالء
  .“ةببليوغرافيا اإلسكان التعاوين لفائدة البلدان النامي”األمم املتحدة الوثيقة 

الــشبكة العامليــة ألدوات  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت التركيــز علــى عمــل         - ٨٧
ومثـة أزيـد مـن      . ، وهي مبادرة يقودها موئل األمم املتحدة وشـركاء عـامليون          استغالل األراضي 

 شريكاً إقليمياً ودولياً يشكّلون الشبكة، منهم منظمات متعددة األطـراف وأخـرى ثنائيـة،               ٣٠
نظم املوئـل   و.  من اجملتمع املدين الدويل، ورابطات مهنية، ومؤسسات حبوث وتدريب         وأعضاء

بالتعاون مع االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومصرف التنميـة األفريقـي، اجتماعـاً              
. لفريق من اخلرباء حول موضوع وضع مبـادئ توجيهيـة بـشأن سياسـات األراضـي يف أفريقيـا                  

 “Hakijamii” ومنظمــة مركــز حقــوق اإلســكان وحــاالت اإلخــالء ال مــع كمــا أُجنــزت أعمــ
 والرابطـة العامليـة لـسكان األكـواخ مـن أجـل حتديـد املـشاكل الـيت تواجههـا                     “هـوايرو ”وجلنة  

القواعد الشعبية واليت ينبغي أن ُتؤخذ يف احلسبان عند وضع ُنظـم ميـسورة لتـسجيل األراضـي                  
  .وحيازهتا وإدارهتا
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 األمم املتحدة مع ُشركائه من اجلامعات مـن أجـل بنـاء قـدرة مؤسـسات              ويعمل موئل   - ٨٨
 ،البحــوث يف جمــال املــستوطنات البــشرية الــسليمة بيئيــاً إجــراء  التــدريس وعلــىالتعلــيم العــايل 

وانتـهت املرحلـة التجريبيـة    . وذلك من أجـل تلبيـة االحتياجـات ذات الـصلة هبـذه املـستوطنات             
 أحنــاء  خمتلــف جامعــة مــن٤٠ائــدة مــستديرة شــاركت فيــه مــن هــذه املبــادرة بعقــد اجتمــاع م

 . يف ناجنينغملنتدى احلضري العامليا أثناء انعقاد وذلك ،العامل
  

  القطاع اخلاص ومقدمو اخلدمات  -جيم   
 منــذ حتــالف الــشراكة العامليــة للمــزوِّدين بامليــاه    ســعياً إىل تعزيــز الــشراكات، عمــد      - ٨٩

ــران ــه /حزي ــاد بعثــ ٢٠٠٨يوني ــاه      إىل إيف ــها شــراكات املي ــع أطــراف من ــك م ــة، وذل ات ميداني
اهلولندية وهيئة أبو ظيب للمياه والكهرباء واجمللس االستـشاري املعـين بامليـاه والـصرف الـصحي        

ة أبو ظيب للمياه والكهرباء على إنشاء مكتب إقليمـي لـشؤون        ئووافقت هي . التابع لألمني العام  
حتـالف  و ظـيب، وذلـك مـن أجـل استـضافة أمانـة              يف أبـ  كاتبـها   املياه والصرف الـصحي داخـل م      
  . وزيادة تعزيزهاالشراكة العاملية للمزوِّدين باملياه

 يف القدرات بناء، بالتعـاون مـع مبـادرة        حتالف الشراكة العاملية للمزوِّدين باملياه    وشرع    - ٩٠
مليـاه  ، يف وضع مـواد لبنـاء قـدرات مرافـق ا           )نت - كاب(املائية  للموارد املتكاملة اإلدارة جمال

  ) Google(علــــى إدارة املــــوارد املائيــــة بــــشكل متكامــــل، ويف العمــــل مــــع شــــركة غوغــــل   
وُعقـدت حلقـات    . من أجـل تطـوير نظـام مرجعـي جغـرايف بـاملرافق            ) IB-Net(نت   - وآي يب 

  . ٢٠٠٨نوفمرب /يوليه وتشرين الثاين/عمل بشأن هاتني املبادرتني يف متوز
ــضا،  و  - ٩١ ــاون مــع شــركات ا جــرى أي ــشغيلية يف    بالتع ــذ مــشاريع ت لقطــاع اخلــاص، تنفي

وكـــان بـــني تلـــك . جمـــاالت امليـــاه والـــصرف الـــصحي واإلســـكان وإدارة البيانـــات احلـــضرية
كــوال اهلنــد، وشــركة أوكــسيانا مــايرت أســتراليا، وشــركة غوغــل، وشــركة    الــشركات كوكــا

 ،‘‘Bank of America”مـصرف  /“Merrill Lynch”، وشركة ماريل لينـتش  “BASF”باسف 
 .باالشتراك مع مؤسسة اإلسكان العاملية

، عقـــدت شـــراكة األعمـــال التجاريـــة للتحـــّضر املـــستدام  ٢٠٠٧أبريـــل /ويف نيـــسان  - ٩٢
. اجتماعاً يتناول موضوع جعل املدن أماكن أفضل للعمل والعيش ومزاولـة األعمـال التجاريـة              

ــة املباشــر        ــادل املعرف ــشر وتب ــد لن ــهاج جدي ــشراكة كمن ــذه ال ــد مت إطــالق ه ــسائل  وق ة عــن م
التحضر، وحلفـز اهتمـام القطـاع اخلـاص واسـتحداث إطـار لـدعوة أوسـاط األعمـال التجاريـة                     

  .للمسامهة بفعالية يف التحضر املستدام
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  حتديد معامل املستقبل  -سادسا  
 ٢٠١٣-٢٠٠٨ساهم اعتماد اخلطة االستراتيجية واملؤسسية متوسـطة األجـل للفتـرة               - ٩٣

مم املتحـدة بالـشراكات والتعـاون اللـذين جـرى التـسليم بأمهيتـهما يف          يف جتديد التزام موئل األ    
واهلدف الرئيسي هلذه اخلطة هو أن يواصل املوئل اضطالعه بـدور قـوي             . جدول أعمال املوئل  

وقد ختلّلت هذه الغاية عمل الربنامج برّمتـه وكافـة أنـشطته يف جمـال وضـع املعـايري           . حفاز فعال 
  .نفيذيةوبناء القدرات واألنشطة الت

ذلـك أن هنــاك  . وقـد أتـى هــذا االلتـزام بالـشراكات والتعــاون يف وقـت مناسـب متامــا        - ٩٤
اخلطة العاملية حلمايـة    : ن ومها ا بني خطتني كان ينظر إليهما يف السابق على أهنما منفصلت          اتقارب

 وجهـني   ويف مواجهـة تغـري املنـاخ، متثـل هاتـان اخلطتـان            . البيئة واخلطـة احملليـة للتنميـة احلـضرية        
ففــي عــامل آخــذ يف التحــضر بــسرعة، يلــزم اتبــاع هنــج وحلــول متــشاهبة للغايــة . لعملــة واحــدة

وكال اخلطـتني يـضع املـدن يف اخلطـوط األماميـة            . للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها      
وكالمهــا . وكالمهــا يــستلزم التخطــيط للمنــاطق احلــضرية وتنظيمهــا وإدارهتــا بفعاليــة   . للعمــل
  .ب جهدا متضافرا من أجل حتسني مرونة البىن التحتية احلضرية واخلدمات األساسيةيستوج
ــصادي احلــايل      - ٩٥ ــهبوط االقت ــسبب األصــلي لل ــزى ال ــل اإلســكان،   ويع ــة يف متوي  إىل أزم
تذكري صارخ بأن اإلسكان والتنمية احلضرية يشكالن أسـاس النمـو االقتـصادي احلـديث                وهو

ويف عامل يطغى عليه التحضر، أصـبح احلـصول علـى الـسكن             . يةوتكوين الثروات وحتقيق التنم   
امليسور والبىن التحتية واخلدمات احلـضرية األساسـية عـامال رئيـسيا حامسـا يف بلـوغ األهـداف                   

  .اإلمنائية، سواء يف جمال الصحة أو التعليم أو السالمة واألمن أو املساواة بني اجلنسني
ــأن يعتمــ    - ٩٦ د اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املقــررات  ويف ضــوء مــا تقــدم، يوصــى ب

  :والتوصيات التالية
اعتمـــاد وتعزيـــز التحـــضر املـــستدام بوصـــفه مـــسألة شـــاملة مـــن أجـــل اختـــاذ   )أ(  

ــة       ــة القائمـ ــصادية والبيئيـ ــة واالقتـ ــائز االجتماعيـ ــمن الركـ ــة ضـ ــر فعاليـ ــة أكثـ ــراءات متابعـ  إجـ
  املستدامة؛ للتنمية

خصص ملوضـوع التمويـل امليـسور    ُيالعامة للجمعية  اجتماع خاص   تأييد عقد     )ب(  
  لإلسكان والتنمية احلضرية يف ضوء اهلبوط االقتصادي واألزمة املالية اليت يعيشها العامل حاليا؛

إصـدار توصـية للجمعيـة العامـة، يف ضـوء التقـارب بـني جـدول أعمـال البيئــة            )ج(  
دة الثالـث املعـين باإلسـكان       العاملي وجدول أعمال التحضر املـستدام، بعقـد مـؤمتر األمـم املتحـ             

  .٢٠١٦والتنمية احلضرية املستدامة يف عام 
  


